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الشكر كالعرفاف إذل كالدم اٞتليلُت؛ كالدم الراحل  -رٛتو هللا  -كأمي الغالية  -أداـ ٢تا دكاـ الصحة
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كٚتعا من األىل الطيبُت  ،لوال جهودىم ما بلغت ىذه الغاية  ...فاألستاذم الدكتور /دمحم
ا١تخلصُت ن
شحاتة عبد اٟتميد الشرقاكم أٝتى آايت الشكر كالتقدير لتبنيو اإلشراؼ على ىذه الدراسة  ،فكاف
علما كأجرل ا٠تَت كل ا٠تَت
دافعا
ن
مستمرا  ،ككاف لثقتو كاىتمامو ابلغ األثر يف إ٘تاـ ىذه الدراسة ،زاده هللا ن
ن
على يديو  ،كعظيم شكرم كعرفاين إذل الصفوة من أساتذيت األفاضل على القبوؿ للمناقشة ٢تذا البحث،
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النشريت ٦تتحننا ن

٦تثبل عن الكلية ،كاألستاذ أٛتد عبداٟتميد
داخلينا ،كسعادة األستاذ الدكتور /عبدهللا رمضاف خلف ن
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يهدؼ ىذا البحث إذل الكشف عن أسباب صعوابت تعلم اللغة العربية كعواملها اليت تؤثر يف كيفية
تعلم ا١تهارات األساسية مثل القراءة كالكتابة كالتعبَت ،اليت تؤثر يف طريقة تعلم مهارات عالية ا١تستول،
مثل التنظيم كتنمية الذاكرة كالتفكَت  ،كما يهدؼ البحث إذل ٖتديد أىم مشكبلت ازدكاجية اللغوية
لذكم صعوابت التعلم  ،مث السعى إذل إعداد برانمج التعليمية اٟتديثة لتبليف تلك الصعوابت .
كتتلخص أ٫تية ىذه الدراسة إذل توجيو نظر كزارة الًتبية كالتعليم على ٖتديث برانمج اللغة العربية
طرا  .كلقد مر مصطلح " صعوابت التعلم "
تعلما
ن
كطرؽ تدريسها ن
كتعليما ليفيد منها ا١تعلم كا١تتعلم ن

أبربع مراحل  ،اتسمت األكذل بوضع اٞتذكر كاألصوؿ ذات الطابع الطيب  ،كيف الثانية االنتقاؿ من

الوصف الطيب إذل البحث العلمي  ،كيف الثالثة حدث التكامل إالٌ أهنا اقتصرت على مرحلة الطفولة ،
كيف الرابعة انطلقت جهود البحثية إذل قاعدة علمية ١تواجهة صعوابت التعلم يف ٚتيع ا١تراحل العمرية.
كاستخدـ الباحث ا١تقابلة لعدد من الطلبة ككجو إليهم سؤاؿ الرئيس " :ما صعوابت تعلم اللغة العربية
اليت ييعاين منها الطلبة الناطقوف بغَت العربية "؟ كبعد ذلك مت توزيع االستبانة على عينة الدراسة
األصلية يبلغ عددىا ( )400طالب كافد ،بواقع ( )200طالب آسيوم  ،ك ( )200طالب أفريقي.
ككانت الفًتة الدراسية من عاـ  2000ـ إذل عاـ  2015ـ  .كما توصلت الدراسة من نتائج يكوف
أكال ،كأكلياء األمور اثنينا ،كمدرسي اللغة العربية اثلثنا  .كتؤكد الدراسة التأثَت
إاثرة اىتماـ كزارة التعليم ن
السليب لدل مزدكجي اللغة ذكم صعوابت التعلم على اكتساب اللغة  ،كمن أجل ذلك ضركرة اىتماـ
درس مادة التعبَت الشفوم كالكتايب يف ٚتيع مراحل التعلمية كإعطائو منزلتو اٟتقيقية بُت فركع اللغة
العربية يف ا١تدارس كاٞتامعات .
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Abstract

Research Topic: Difficulties of Learning Arabic Language by Foreign Students in
Egypt – A Field Study. This research is aimed at investigating the reasons for the difficulties
of learning Arabic language and its factors affecting the method of learning the fundamental
skills such as reading, writing and conversation that affect the methods of acquiring higher
level of proficiency such as drafting, memory development and reasoning. The research also
aims at identifying the most crucial problems of bilingualism of those having learning
difficulties, and then the attempt to prepare a modern academic curriculum to ameliorate those
problems. The significance of this study is summed up to guide the Ministry of Education on
innovating an Arabic language curriculum and its teaching methodologies for the benefit of
both the teacher and student. The terminology “Learning Difficulties” has passed through four
stages: the first is characterized by setting the foundation having medical nature; the second is
the progression from the medical illustration to academic research, while the third is a
complementary innovation, only that it is limited to childhood stage, and in the fourth, the
research effort advanced to an academic principle for resolving learning difficulties at all age
levels. The researcher exploited interviewing a number of students with a major question:
“What are the difficulties of learning Arabic language being faced by the non-Arabic speaking
students?” Afterwards, questionnaire was distributed in form of the original study to (400)
foreign students comprising (200) Asian students and (200) African students. The period of
study was from year 2000 to year 2015, and the results that the study arrived at will be of
utmost interest to the Ministry of Education firstly, secondly, the guardians, and thirdly,
Arabic language teachers. The study confirms the negative effect upon the bilingual having
learning difficulties of language acquisition, and for this reason, attention should be focused
on teaching oral and written expression at all levels of learning, and it should be given
substantial position among the branches of Arabic language in the Schools and Universities .
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
أوال  :مقدمة الدراسة:
طرا  ،والصالة والسالم على النيب األمي األمني وعلى آله وأصحابه
احلمد هلل بارئ النسم ً
أمجعني  .وبعد ...
فإن موضوع هذه الدراسـة يهـدف إىل الكشف عن صعوبـات تعلـم اللغــة العربيــة للطلبـة
الوافـدين الدارسني يف مصر  ،وتؤثــر صعوبات التعلم يف الطريقة اليت يتعلم هبا الشخص أشياء جـديـد،
والكيفية اليت يتعامل هبا مع املعلومات  ،وطريقة تواصله مع اآلخرين .
وتعين صعوبات التعلم بأهنا احلالة اليت يظهر صاحبها مشكلة أو أكثر يف عدم القـدرة على
استخـدام اللغـة أو فهمهـا  ،أو القـدرة على اإلصغاء والتفكري والكـالم  ،أو القراءة و الكتابة والتعبري
أو العمليات احلسابية البسيطة  ،وقد تظهر هذه املظاهر جمتمعة وقد تظهر منفردة  ،أو قد يكون
لذوي صعوبات مشكلة يف اثنتني أو ثالث مما ذكر(.)1
وتشمـل صعـوبـات التعلـم مجيع جمـاالت احليـاة  ،وليس فقـط التعلم يف املدرسـة  ،كما ميكن أن
تؤثر يف كيفيـة تعلم املهـارات األسـاسية مثل القراءة والكتـابة  ،ويف طريقة تعلم مهـارات عـالية
املستـوى ،مثـل التنظيـم وختطيـط الوقت  -التفكيـر اجملرد  ،وتنميـة الذاكرة الطويلة أو القصرية املدى
واالهتمام(.)2
وممـا يبدو يل أن أكثـر املشكـالت اليت تـواجه البـاحثني يف جمال التعليم خاصة الطلبة الوافدين،
هو قلة االختبارات واملقـاييس الرتبوية واللغوية اليت تقيس صعوبات تعلم اللغة العربية ومهاراهتا
بعيدا عن االختبارات التحريرية والشفوية  ،لذا يُعد االهتمام بإعداد مقاييس من أوىل
األساسية ً
اهتمامات املشتغلني يف جمال الرتبية والتعليم  ،لقلة البحوث والدراسات اليت اهتمت ببناء مقاييس
لقياس صعوبات تعلم اللغة العربية للطلبـة الوافـدين النـاطقني بغيـرهـا  ،واعتمـاد معظـم الدراسـات على
( )1فكري لطيف متوىل  ،القحطاين  ،صعوبات التعلم للمبتكرين والموهوبين ،ط ، 1صـ . 122
( )2املرجع السابق  ،صـ . 125
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االمتحانـات التحريريـة لقيـاس تلك الصعوبـات  ،وهذا األمر جيعلها ختتص بقياس الصعوبـات لفرع
واحد من فروع اللغـة  ،لذا أصبح من اإللزام على مدرسي اللغة والرتبية أن يعملوا على تصميم
مقاييس مقننة تسـاعد على حتديـد صعوبـات تعلم اللغـة العربيـة لدى الطلبـة الوافدين الناطقني بغريها ،
وتنصب تلك الدراسة يف هذا الصدد  ،تضم صعوبات القراءة والكتابة واحلديث والكالم والفهم
(.)1
وصعوبات قواعد النحو والصرف
واللغة تعد من أخطر الظواهر اإلنسانية على اإلطالق ؛ وكل تطور عقلي ،أو نفسي،
وتغيريا،
أو بيئي ،أو اجتماعي  ،أو حضاري  ،تدور مظاهره يف اللغة  ،فتالحقه وتتشكل معه ً
تطورا ً
وتأثريا  ،وال غرو يف ذلك  ،وأكد ذلك الفيلسوف الفرنسي ( ديكارت )  ،حني أشار إىل أن اللغة
ً
()2
خاصية من خواص اإلنسان مبا هو حيوان ناطق .
ولقد جعل ابن خلدون اللغة أحد أركان اللسان العريب األربعة  :اللغة ،والنحو  ،والبيان ،
الشرعيّة كلها من الكتاب والسنة
واألدب  ،ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة  ،إذ مأخذ األحكام ّ
عرب  ،وشرح مشتمالهتا من لغاهتم  ،فالبد من
 ،وهي بلغة العرب  ،ونقلتها من الصحابة والتابعني ٌ
معرفة العلوم املتعلقة هبذا اللسان ملن أراد علم الشريعة اإلسالمية وتتفـاوت يف التأكيـد بتفـاوت مراتبهـا
يف التوفيـة مبقصـود الكـالم حسبما يتبني يف الكالم عليها فنّا فنّا(.)3
واللغة العربية برتاثها األديب والعلمي والثقايف الضخم إحدى لغات العامل العظيمة  ،وقد
اكتسبت هذه الصفة منذ ظهر اإلسـالم  ،ونزل القرآن الكرمي هبا  ،ومنذ ذلك التـاريخ اقرتنت اللغة
العربية باإلسالم  ،واكتسبت صفـة اللغة املقدسة لدى املسلمني يف مجيع أحناء العامل  ،ولقد محلت
هذه اللغة إبان ازدهار العصر اإلسالمي العلوم والفنون املختلفة  ،وأصبح هلا آداب ذات تأثري كبري
على اآلداب العاملية كما ذكر كثري من الباحثني (.)2

)1( Journal of Islamic and Arabic Education , 2011.

( )2العريان  ،علم اللسان العام  ،ط ، 1ص .123
( )3ابن خلدون  ،المقدمة  ،ط ، 1ص . 152

( )2حممود عبده أمحد فرج  ،تجربة األزهر في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  ،ص . 7
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ومن مث يرتبط الدارسون من الطلبة الوافدين باللغة العربية إرتباطًا دينيا وثقافيا  ،إذ أهنم يف
حاجة ماسة ورغبة صادقة إىل معرفة جوانب الثقافة العربية واإلسالمية ؛ كتالوة القرآن الكرمي  ،وفهم
آياته  ،ومعرفة أسراره وأحكامه  ،وإتقان شعائر اإلسالم كالصالة وغريها ،وملا كان هذا اليتم إال
اجب إال به
بتعلم اللغة العربية وإتقاهنا  ،فإن تعلم هذه اللغة يصري واجبًا وضرورة  "،فما ال يتم الو ُ
اجب"( ، )1وكان أول ما نزل من القرآن هو الدعوة إىل القراءة  ،مث التماس وسائل القراءة مبا
فهو و ٌ
خاطب اهلل به الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)  ،ومل يكن القرآن جمرد كتاب ديين يُتلى يف الصالة
دستورا ينظم حياة املسلمني بكل ما فيها من
فحسب  ،أو يُرتل يف املناسبات  ،بل كان على ذلك
ً
أوجه النشاط اليت تتصل باحلياة الدنيا إىل جانب العبادات  ،فكان على املسلمني أن يفهموا نصوصه
 ،ويتعرفوا على ما حيويه من أحكام  ،ومن مثّ كان مدار علومهم هذا الكتاب اخلالد  ،مصدر
سبيال إىل فهمه  ،ويقول اإلمام السيوطي  ":ال شك أن
التشريعي األول  ،وكانت الدراسات اللغوية ً
علم اللغة من الدِّين ،ألنه به تُعرف معاين ألفاظ القرآن والسنة "(. )2
وملا كان للغة العربية تلك األمهية الكربى يف العامل  ،وهلا تاريخ عريق قدمي  ،وكانت وال تزال
منتشرة يف املدارس واجلامعات  ،إال أن طريقة تعلمها ال ختلو من مشكالت وصعوبات يكابدها كل
ت موضوع يحثي
من املعلم واملتعلم  ،وخاصة الطلبة الوافدين الدارسني يف دول العربية  ،وهلذا اخرت ُ
(صعوبات تعلم اللغة العربية للطلبة الوافدين يف مصر) رجاءً أن يكون هذا البحث املتواضع بدايةً
ُمتهد الطريق أمام الباحثني ودارسي هذه اللغة يف العامل العريب ويف األقطار العاملية أمجعني .
ومن هذا املنطلق  ،بعد تلك التجواالت حول موضوع صعوبات التعلم  ،نشأت احلاجة
الضرورية إىل دراسة ميدانية يف مجهورية مصر العربية  ،يقدم فيها الباحث مفهوم صعوبات التعلم اليت
يُعاين منها الطلبة الوافدون الناطقون بغري العربية  ،وطرق عالجها  ،ومن مربرات اختياري جلمهورية
مصر العربية دون غريها  ،ألهنا هي املركزية األوىل الكربى اليت يقصدها الناس للتعلم شرقًا وغربًا .

)

) اآلمدي  ،اإلحكام في أصول األحكام  ،تح  :الشيخ إبراهيم العجوز  ،ط  ، 6ج  ، 1ص

( )2السيوطي  ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها  ،ط ، 1ج  ، 2ص . 332
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. 16

ثانيا  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها
إن مشكلة اضطراب التعلم لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم من املشكالت اليت تظل مدى
احلياة  ،وحتتاج إىل أن تفهم أسباهبا وتقدم هلا مساعدة مستمرة من السنوات الدراسية من مرحلة
االبتدائية واملعاهد واجلامعات ،ألن هذا االضطراب يؤدي إىل اإلعاقة يف احلياة  ،ويكون له تأثري كبري
وليس فقط يف الفصل الدراسي والتحصيل األكادميي ،وإمنا يؤثر يف مجيع جماالت حياهتم االجتماعية،
ولذلك فإن مساعدة هؤالء الطلبة تعين أكثر من جمرد تنظيم برنامج الدراسة التعليمية باملدارس .
فروق نوعية كبرية يف عمليات االنتباه
وغالبًا ما يظهر على الطلبة عند التحاقهم باملدارس ٌ
واإلدراك والذاكرة  ،مما يُؤثر بدرجة كبرية على قدرهتم على التعليم  ،لذا واجب أن يكون هؤالء الطلبة
موضع اهتمام املتخصصني والباحثني للبحث واكتشاف املشكالت اليت تعوق منوهم املتكامل  ،واليت
قد تشتمل على بعض صعوبات التعلم سر ًيعا .
شيوعا لدى الطلبة ذوي صعوبات
وتعترب صعوبات تعلم القراءة والكتابة من أكثر املشكالت ً
التعلم اليت أثارت انتباه واهتمام الباحثني باعتبار أن القراءة والكتابة ُميثالن الوسيلة األساسية لكل
دائما بالفشل يف امتالكهما(.)1
املدخالت األكادميية  ،وأن أي فشل مدرسي يرتبط ً

وقيل أن مشكلة صعوبات القواعد النحوية اليت يُعاين منها املتعلمون يف املراحل املختلفة من أبرز
أثرا بالغًا يف حصيتهم اللغوية واستيعاهبم للمعرفة(. )2
مشكالت تعلم اللغة العربية مما ترك ً
ومن خالل ما سبق  ،ميكننا بلورة مشكلة هذه الدراسة احلالية يف األسئلة اآلتية :

( )1ما صعوبات تعلم اللغة العربية اليت يُعاين منها الطلبة الوافدون يف مصر ؟
( )2ما تصنيف صعوبات تعلم اللغة العربية لدي الطلبة الوافدين اليت تتعلق بالقراءة والكتابة
مع تأثريات ازدواجية اللغوية ؟
( )3ما طرق عالج تلك الصعوبات ؟
( )3ما أوجه التفاوت بني استجابات الطلبة الوافدين الدارسني يف مصر ؟

( )1صالح عمرية علي حممد  ،برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى غرف المصادر بالمدارس
االبتدائية التأسيسية بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،رسالة دكتوراه  ،ص . 2

) ) املوسوي  ،مجلة أبحاث ميسان  ،عدد  ، 5جملد  ، 3ص . 55
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ثالثا :أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إىل :
-1
-2

-3

اكتشـاف صعوبـات تعلم اللغـة العربية لدى الطلبـة الوافـدين الدارسني يف مصر .
عرض تفصيلي للقضايا النظرية املرتبطة بصعوبات تعلم اللغة العربية ومهاراهتا األسـاسية ،
وكذلك حتليل الدراسـات السابقـة يف هذا اجملال للتعرف على أهم صعوبات تعلم اللغة
واألخطاء الشائعة  ،اليت تعوق الطلبة املتعلمني للغة العربية .
وضع نتـائج البحث احلـايل أمـام املسؤوليـن عن التعليـم  ،حىت ميكن تعميـم الربنـامج املقرتح
عموما .
يف البحـث لعـالج تلـك الصعـوبــات لدى الطلبـة ً

رابعا  :أهمية الدراسة

تتلخص أمهية هذه الدراسة على النحو التايل :
( )1تسهم هذه الدراسة يف بناء الربنامج اليت تساعد يف التغلب على الصعوبات اليت تواجهها
الطلبة الوافدون غري العرب الدارسني للغة العربية .
( )2توجيه نظر القائمني على أمر تصميم مناهج اللغة العربية يف استحداث أساليب جديدة
اليت تتعلق بتصميم مقررات اللغة العربية وطرق تدريسها للناطقني لغريها يف املدارس .
( )3تطوير مقرر طرائق تدريس اللغة العربية  ،وذلك باستفادة من التكنولوجيا احلديثة  ،يف
استحداث طرائق تعليم جديدة للغة العربية مع الطرائق التقليدية ليفيد منها املعلم واملتعلم
وتعليما .
تعلما
ً
يف العملية التعليمية ً
( )2ال شك أن الوقوف على تصور املعلمني هبذه الصعوبات سوف يساعد على وضع
اسرتاتيجية علمية للمادة التعليمية املناسبة للطلبة  ،والطريقة املناسبة لتقدميها  ،والربنامج
املناسبة لتاليف هذه الصعوبات فضالً عن تزويد املعلم ببصرية يقدر يف ضوئها جهده يف
الطلبة الوافدين وغريهم  ،فال يُبالغ فيه وال يقل منه  ،بل يلتمس لنفسه العذر عندما
يعجز إكساب الدارسني مهارات اللغوية املعينة وقواعدها األساسية .
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( )5تقدمي املساعدة للقائمني على العملية التعليمية يف وضع احللول واملقرتحات  ،مثل
االهتمام البالغ بتدريس الطلبة الوافدين باللغة العربية الفصحى عند شرح الدروس يف
املدارس .
( )6فلكل مشكلة حل  ،ولكل صعوبة عالج  ،مما يضمن للعملية التعليمية أن تسري عليها
كما ينبغي وأن حتقق من ينشده منها من الغايات احملمودة.
خامسا  :حدود الدراسة
يتحدد حدود الدراسة احلالية بعدة أنواع من احلدود وهي على النحو التايل :
األول  :الحدود المكانية
تقتصر هذه الدراسة على الطلبة الوافدين غري العرب الدارسني يف جامعة األزهر الشريف ،
وجامعة القاهرة  ،وجامعة عني مشس  ،وجامعة  6أكتوبر  ،يف مجهورية مصر العربية .
الثاني  :الحدود الزمانية
اقتصرت الدراسة احلالية على صعوبات تعلم اللغة العربية للطلبة الوافدين الدارسني يف مصر

من خالل الفرتة ( 2333م حيت عام  2315م) .

وكذلك تطبيق االستبانة على الطلبة الوافدين يف مصر للتثبت من وجود املشكلة ودراسة
املشكلة خالل مخسة عشر سنوات املاضية .
الثالث  :الحدود البشرية
تتمثل هذه احلدود يف الطلبة الوافدين اآلسيويني واألفارقة الناطقني لغري العربية .
الرابع  :الحدود الموضوعية
اقتصرت الدراسة احلالية على صعوبات تعلم اللغة العربية لدى الطلبة الوافدين يف مصر ،
وهي الفئة الطالبية اليت مت تطبيق االستبانة عليها .
سادسا  :مصطلحات الدراسة
اعتمدت الدراسة احلالية ملصطلحات موضوع الدراسة على ما يأيت :
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صعُوب ًة  ،الصعب  ،واألنثى  :صعبة ،
ب ُ
( )1الصعوبات  :يف اللغة  :من صعب يصع ُ
ومجعه :صعاب ..
عب  ،وعُقبةٌ
وصعُب الشيءُ ُ
ب  .وأمر ص ٌ
صعُوبة  ،أي اشتد  .وكل شيء مل يُطق فهو ُمصع ٌ
صعُوبة (. )1
ب ُ
صعبة ،والفعل من كل :صعب يصع ُ
( )2صعوبات التعلم  :يف االصطالح  :صعوبات التعلم ؛ هي احلالة اليت يظهر صاحبها

مشكلة أو أكثر يف جانب القدرة على استخدام اللغة أو فهمها  ،أو القدرة على
اإلصغاء  ،والتفكري والكالم  ،أو القراءة أو الكتابة  ،أو العمليات احلسابية البسيطة ،
وقد تظهر هذه املظاهر جمتمعة  ،وقد تظهر منفردة  ،أو يكون لذوي صعوبات مشكلة
يف اثنتني أو ثالث مما ذكر .
وصعوبات التعلم مصطلح عام  ،يصف التحديات اليت تواجه بعض األفراد  ،ورغم أن
بعضهم قد يكون مصابًا بإعاقة نفسية أو جسدية إال أن الكثري منهم أسوياء  ،رغم أهنم يظهرون
صعوبة يف بعض العمليات املتصلة بالتعلم ؛ كالفهم  ،أو التفكري ،أو اإلدراك  ،أو االنتباه  ،أو
القراءة ( عسر النطق )  ،أو الكتابة  ،أو التهجي  ،أو املهارات املتصلة بكل من العمليات السابقة ،
وتتضمن حاالت صعوبات التعلم ذوي اإلعاقة العقلية واملضربني انفعاليًا  ،واملصابني بأمراض وعيوب
السمع والبصر  ،وذوي اإلعاقات بشرط أال تكون تلك اإلعاقة هي سبب الصعوبات لديهم (.)2
( )3تعريف اللغة  :هي أصوات يعبِّـر هبا كل ٍ
قوم عن أغراضهم( ) .
ٌ ُ ُ

أي اُّمة ؛ ما اُودع يف شعرها ونثرها من نتائج عُقول
واللغة من األوضاع البشريّة  ،و ُ
أدب ّ
وصور أخيلتهم وطباعهم ؛ مما شأنهُ أن يُه ّذب النّفس  ،ويُث ّقف العقل  ،ويق ِّوم اللسان .
أبنائها ُ
السامية  .وهي لغة أمة العرب القدمية العهد الشائعة الذكر
واللغة العربية  :هي إحدى اللغات ّ

الغريب من آسيا .
اليت كانت تسكن اجلزيرة املنسوبة إليها يف الطرف ّ
) ) اخلليل  ،كتاب العين  ،مادة ( صعب)  ،ط. 1
) ) أوباري  ، htt;www.new-educ.com ،ص . 2

) ) ابن جين  ،الخصائص  ،تح  :حممد علي النجار  ،ط ، 5ج  ، 1صـ . 32
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واألمة العربية  :منها ال ُقدماءُ  ،وهم الذين يسكنون تلك اجلزيرة وينطقون باللغة العربية سليقةً
ثالث طبقات :
وطبعا  ،وهم ُ
ً
قصه اهللُ – تعاىل –
صحيح من أخبارهم إال ما ّ
ٌ
أوالها ُ :
العرب البائدةُ  :وهؤالء مل يصل إلينا شيءٌ
علينا يف القرآن الكرمي  ،وإال ما جاء يف احلديث النّيب – عليه الصالة والسالم  .ومن أشهر
ود  ،وعمليق .
يس وع ٌ
اد  ،وَث ُ
قبائلهم ط ُ
سم وجد ُ

العرب العاربة  :وهم بنو قحطان الذين اختاروا اليمن منازل هلم  .ومن أمهات قبائلهم ؛
ثانيها ُ :
كهال ُن ومحيـ ُر .

ثالثها  :العرب املستعربة  :وهم بنو إمساعيل الطارئون على القحطانيّني  ،واملمتزجون هبم لغةً ونسبًا ،
ُ
ُ
أمنار .
واملعروفُون ب ُ
ضر  ،وإي ُ
عد بالعدنانيّني  ،ومن أمهات قبائلهم ؛ ربيعةُ ُ ،
اد  ،و ُ
وم ُ

سالئل هؤالء األقوام املمتزجون بسالئل غريهم واملنتشرون بعد اإلسالم
ومنها احملدثون :وهم
ُ
ُ
يف بقاع األرض من املحيط األخضر (األطلطي) إىل ما وراء يحر فارس ودجلة  ،ومن أعايل النّهرين
ُ
وسومطرة (.)1
إىل ما وراء جاوه ُ ،
()3

الطالب الوافد International Student :

الوافد يف اللغة  :من وفد فال ٌن يف ُد إذا خرج إىل ملك أو أمري  .قال ابن سيده  :وفد عليه
ودا ووفادةً وإفادةً على البدل  :قدم  ،فهو واف ٌد  .ووافد مفرد لكلمة ( الوافدون )
وإليه يف ُد ً
وفدا وُوفُ ً
ووفد وأوفـاد وهو مبعىن قادم أو مقيم يف غري وطنه (.)2
وهنا اجدر اإلشارة إىل أن مصطلح الطالب الوافد العديد من املرادفات يف اللغة اإلجنليزية ،
فيطلق عليه الطالب الوافد  ، Newcomerأو الطالب الدويل  ،International Studentأو
الطالب األجنيب . )3( Foreign Student

) ) اهلامشي  ،جواهر األدب في األدبيات وإنشاء لغة العرب  ،تح :رميا إبراهيم شجاع  ،د.ط  ،ج ، 2ص  2و . 3
) ) ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة (وفد)  .ومعجم الوسيط .

) ) مجال مصطفى حممد  ،مشكالت الطلبة الوافدين بجامعة األزهر  -دراسة ميدانية  ،رسالة ماجستري  ،صـ . 11
-9-

وأما الوافد يف االصطالح  :الطالب الدويل أو الطالب األجنيب  :فهو طالب من قطر ما ،
يدرس يف قطر آخر  ،وغالبًا يف مستوى املرحلة الثانوية أو مرحلة التعليم العايل ...

وكذلك من تعريفات الطالب الوافد  :هوالطالب من بلد ما  ،ذو ُخلقية واجتماعية تتباين مع
ما لدى الطالب جزئيًا أو كليًا(.)1

وميكن حتديد تعريف إجرائي للدراسة احلالية وهو  :الطلبة الوافدون هم طلبة العلم التحقوا
جبامعة األزهر الشريف  ،أو جامعة القاهرة  ،أو جامعة عني الشمس  ،أو جامعة  6أكتوبر  ،أو
غريها  ،هلدف الدراسة يف مصر  ،وينتمي إىل إحدى اجلنسيات اآلسيوية أو اإلفريقية املختارة .
(ِ )5مص ُر  :هي املدينة املعروفة  ،تُذكر وتُؤنث .

ين مجع اجلمع  .وفالن مصر
واملصر ؛ واحد األمصار  .ومجعه ُ :مصرا ٌن  ...مث املصار ُ
األمصار متص ًريا  ،كما يُقال  :مدن امل ُدن .
ُ
صر رمسيًا  :مجهورية مصر العربية  ،دولة عربية  ،تقع يف الركن الشمايل الشرقي من قارة
وم ُ
أفريقيا  ،ولديها امتداد آسيوي  ،حيث تقع شبه جزيرة سيناء  ،داخل قارة آسيا  ،فهي عابرة
للقارات.
وحيد مجهورية مصر العربية من الشمال البحر املتوسط بساحل يبلغ طوله  1333كم ،
وحيدها يف الشمال الشرقي منطقة فلسطني ( قطاع غزة وإسرائيل ) بطول  265كم  ،وحيدها من
الغرب دولة ليبيا على امتداد خط بطول  1115كم  ،كما حيدها جنوبًا السودان بطول  1213كم،
تبلغ مساحة مجهورية مصر العربية حوايل  1،332333كيلو مرت مربع  ،واملساحة املأهولة تبلغ
 71115كم بنسبة  % 7،1من املساحة الكلية .
وتُقسم مجهورية مصر إداريًا إىل  27حمافظة  ،وتتقسم كل حمافظة إىل تقسيمات إدارية
أصغر ،وهي املركز أو األقسام .
تشتهر مصر بأن هبا إحدى أقدم احلضارات على وجه األرض  ،حيث بدأ البشر بالنزوح إىل
ضفاف النيل واالستقرار  ،وبدأ يف زراعة األرض وتربية املاشية منذ حنو . 13،333
) ) مجال مصطفى حممد  ،مشكالت الطلبة الوافدين بجامعة األزهر  -دراسة ميدانية ،رسالة ماجستري ،ص . 11
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مرورا بالفرس مث قدوم اإلسكندر
تواكبت على مصر العديد من العصور واحلقب التارخيية ً ،
األكرب والذي تأسست بعده الدولـة البطلمية  ،وبعدها غزاها الرومان  ،وظلت حتت حكمهم 633
عام  ،ويف هذه الفرتة شهدت ظهور املسيحية يف مصر  ،وبعدها جاء الفتح اإلسالمي  ،وحتولت
مصر إىل دولة إسالمية  ،وتأسست يف العديد من الدول مثل  :الدولة الطولونية  ،مث الدولة
اإلخشيدية  ،مث الدولة الفاطمية  ،مث الدولة األيوبية  ،مث الدولة املماليك  ،وبعدها أصبحت حتت
حكم العثمانيني حيت عام  1112م عندما أعلنت السلطة  ،مث حتولت إىل مملكة  ،مث حتولت بعد
ذلك إىل اجلمهورية.
تشتهر مصر بالعديد من اآلثار  ،حيث يتواجد هبا ثلث آثار العامل  ،مثل األهرمات ،وأيب
اهلول  ،ومعبد كرنك  ،واألزهر الشريف  ،وآثارها القدمية األخرى  ...وكذلك اآلثار الرومانية
واإلغريقية والقبطية واإلسالمية مبختلف عصورها .
تُعد اللغة العربية هي اللغة الرمسية يف مصر  ،ووف ًقا للدستور تُع ّد الديانة الرمسية هلا هي
اإلسالم  ،ونظام احلكم مجهوري دميقراطي  ..وتعداد سكان مصر يصل إىل  12مليون نسمة تقريبًا
والعملة "جنيه مصري" .
وتعد مصر من األعضاء املؤسسني جلامعة الدول العربية ويوجد هبا املقر الرئيسي هلا  ،كذلك
تعد من األعضاء املؤسسني لألمم املتحدة حيث انضمت هلا عام  ، 1125باإلضافة إىل عضويتها
باالحتاد اإلفريقي  ،ولديها العديد من العالقات الدبلوماسية مع أغلب دول العامل (.)1
()7

سابعا  :أدوات الدراسة

انقسمت أدوات هذه الدراسة احلالية إىل قسمني مها :
األول – المقابلة Interview :

المقابلة هي إحدى الوسائل األساسية يف مجع البيانات واملعلومات عن أفراد العينة بشكل
مباشر عن طريق االتصال الشخصي  ،وهي نوع من احملاورة بني شخصني  ،عادة مها  :املقابل –
ُ
(1) https://ar.wikipedia.org/wiki , (2016 ) .

( )2عمر عبد اهلل إبراهيم ،الهدر التعليمي للطالب الوافدين بجامعة األزهر دراسة ميدانية ،رسالة ماجستري ،صـ  6و .7
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اعا متعددة من املقابالت  ،منها املقابلة الشخصية –
 Interviewerواملقابل  ،وتوجد أنو ً
 ، Personal interviewواملقابلة اجلماعية –. Group Interview
الثاني – االستبانة Questionnaire :

تعترب االستبانة من األدوات البحثية املهمة يف احلصول على استجابات الطلبة الوافدين
اخلاصة بالظاهرة موضع الدراسة .
ثامنا  :الدراسات السابقة
الدراسات السابقة مصطلح يُراد به مراجعة الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة أو
بعض جوانبها  ،حىت يتسىن للباحث أن يبدأ من حيث انتهى اآلخرون  ،وأن يُوضح مدى
االختالف والتشابه والتمييز بني دراسته وبني ما سبق من الدراسات( )1اليت تتعلق مبوضوع دراسته .
مت مبراجعة الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع هذه الدراسة احلالية  ،لكنه مل يتمكن
لذا ق ُ
من الوقوف على أية دراسة سابقة قدمية أو حديثة تناولت موضوع (صعوبات تعلم اللغة العربية
وموضوعا  ،وأكثر الدراسات اليت وقف عليها الباحث حسب تطورها
للطلبة الوافدين يف مصر) نسبًا
ً
فهي دراسات تناولت موضوعات صعوبات التعلم لدى األطفال أو التالميذ يف مراحل تعليمهم
بعضا من البحوث والرسائل العلمية العامة حول املوضوع ،
باحلضانة واالبتدائية غالبًا  ،وقد يُوجد ً
ولكنها يف حاجة ماسة إىل دراسة علمية جديدة  ،وخالصة تلك الدراسات ما يلي :
وإذا حولنا تتبع مسار االهتمام مبوضوع هذه الدراسة احلالية تارخييًا  ،جند أننا أمام تسلسل
تقدما ملحوظًا  ،حىت أصبح ً
مميزا من جماالت علم النفس  ،ونوعاً
جماال ً
واضح من التطورات  ،أبرزت ً
من أنواع الرتبية اخلاصة  ،وميدانًا من ميادين نظر مدرسي اللغة  ،وتضمنت تلك التطورات مفاهيم
خمتلفة بإسهامات العديد من فروع العلم املختلفة  ،كعلم األعصاب الذي اهتم بدراسة فقدان اللغة
للذين يُعانون من إصابات خمية  ،وتلى هذا العلم النفسي العصيب علم طب العيون واألذن  ،وعلم
النفس واهتمام الرتبويني  ،وخالل تطور مصطلح " صعوبات التعلم " حظى بالعديد من التشريعات
الدولية  ،وأعلنت تلك االهتمامات وضع العمليات املعرفية اليت تُعد سابقة للمهام األكادميية .
( )1عمر عبد اهلل إبرهيم  ،الهدر التعليمي للطالب الوافدين بجامعة األزهر دراسة ميدانية  ،رسالة ماجسري ،صـ .13
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ويف خضم هذه االهتمامات ظهرت العديد من املشكالت يف دراسة هذا اجملال  ،ولعل أبرز
هذه املشكالت هي استخدام أكثر من مصطلح لوصف األطفال ذوي صعوبات التعلم  ،إال أن
هناك النمو السريع هلذا اجملال قدم العديد من النظريات وفنيات التقييم واملداخل العالجية حلماية
هؤالء األطفال الذين يُوصفون بصعوبات التعلم .

فخالل الفرتة من عام  1133إىل عام  1133اتسم االهتمام بالبحوث الطبية على املخ
ودوره والعوامل املؤثرة على أدائه الوظيفي بالرتكيز على ثالثة أنواع من العجز أو الصعوبة  ،وهي اللغة
املنطوقة  ،واللغة املكتوبة ،والصعوبات اإلدراكية واحلركية  ( .حممد مرسي حممد  ،) 2331 ،كما أهنا
عوجلت مبنظور طيب ونفسي  ،وكانت تلك األعمال البحثية يف تلك الفرتة منصبة على تأثري التلف
املخي على سلوك الفرد  ،ومن السمات السلوكية ملن يتصف بصعوبات تعلم اليت الحظها
"جولدشتني" (  ) Kurt Goldsteinعدم اخنفاض القدرة على اإلدراك للمؤثرات اخلارجية
كال من
والشرود  ،كما شهدت تلك الفرتة إغفال التشريعات الرتبوية إغفاال مطل ًقا  ،كما كان دور ً
أيضا .
املدخل السلوكي واملعريف ض ً
ئيال ً
جدا خالل هذه الفرتة ً
وخالل الفرتة من عام  1133إىل عام  1163زاد اهتمام الباحثني بالتوجه حنو العالج
ملشكالت التعلم هلؤالء األطفال  ،وذلك يف إطار تصميم أساليب للتشخيص من أجل العالج  ،مع
استمرار البحوث على ثأثريات املخ  ،وكان صموئيل أتون (  ) Sammol, Oton, 1937من
العلماء الذين كان هلم دور هام لتطور اجملال يف هذه الفرتة بتقدمي نظريته اليت تشري إىل نقص سيطرة
املخ يعد سببًا يف اضطراب اللغة .
وقد ساهم جراس فرينالد (  ) Grace Gernaldيف األربعينات بإنشاء عيادة عالجية
لتطور أساليب التدريس العالجي للقراءة والتهجي هلؤالء األطفال  ،وأثناء هذه الفرتة استخدم
اصطالحات وتعبريات عديدة لوصف هؤالء األطفال منها األطفال املصابون دماغيًا  ،ومصطلح
اخللل الوظيفي املخي البسيط  ،واملضطربون عاطفيًا  ،كما أشار كل من الفرد سرتاوس ولينهن
1127( Alfred Strauss & Lenhinenم ) إىل أهم اخلصائص اليت متيز ذوي صعوبات
التعلم وهي كاآليت :
(أ) االضطرابات اإلدراكية واحلركية  ،واليت تظهر يف اضطراب الشكل واألرضية واالستمرار يف
النشاط دون توقف.
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(ب) عدم القدرة على التنظيم.
(ج) عدم القدرة على التعامل مع املفاهيم اجملردة بصورة عادية  ،وكذلك احلركة الزائدة .
وتعد جهود سرتاوس وزمالئه حجر الزواية لدعائم هذا اجملال  ،ولكن مل يلق أي اصطالح
قبوالً يف هذه املرحلة  ،وأصبحت احلاجة املاسة إىل مفهوم لديه القدرة على وصف هؤالء األطفال
وص ًفا ذا معىن .
وخالل الفرتة من  1163إىل  1113اتسم االهتمام بالنمو السريع والواسع يف اكتشاف
طبيعة وأبعاد املشكلة  ،وتصميم الربامج الرتبوية على أسس علمية ملواجهة ما يعانيه األطفال من
قصور تعليمي  ،كما مت االتفاق على ما اقرتحه صموئيل كريك  1163( Samuel Kirkم) من
مفهوم لوصف هؤالء األطفال  ،وأصبح منذ تلك اللحظة اجملال يعرف بصعوبات التعلم
 ( Learning Disabilitisكريك وكالفنت  1112م )  ،وهبذه اجلهود انتقلت الشرعية هلذا
اجملال من األطباء إىل االهتمام الواضح والصريح من قبل الرتبويني  ،كما زاد الدعم التشريعي هلذا
اجملال من قبل مؤسسات ومنظمات خاصة له كميدان متفرد من ميادين علم النفس(.)1
وخالل الفرتة املعاصرة منذ  1113وحىت اآلن ااجهت البحوث والدراسات حنو تربية وتعليم
من يواجهون "صعوبات التعلم" يف مجيع املراحل من املراحل املبكرة إىل ما فوق اجلامعية  ،ومل يقتصر
جمال البحث على مرحلة الطفولة ؛ كما اتسع االهتمام ليتعدى النواحي األكادميية إىل النواحي
النفسية والوجدانية واالجتماعية للفرد سواء أثناء التعلم أو يف جماالت احلياة األخرى  ،كما مت توظيف
التقنية احلديثة ( احلاسب اآليل) لرتبية وتعليم من يُعانون صعوبات التعلم يف جماالت الدراسة والعمل،
كما ظهرت يف هذه الفرتة االسرتاتيجيات واألساليب املتخصصة واملطبقة عمليًا وذات قاعدة علمية
راسخة .
نلخص مما سبق إىل أن الرتاث البحثي والنظري ملوضوع هذه الدراسة مر بأربع مراحل ،
اتسمت األوىل بوضع اجلذور واألصول ذات الطابع الطيب كتفسري لصعوبات التعلم  ،وبدأ يف مرحلة
الثانية االنتقالة من الوصف والتفسري الطيب إىل البحث عن أهم اخلصائص املميزة هلؤالء األطفال
وتصميم وابتكار أساليب التشخيص  ،كما وضعت بعض الربامج التعليمية هلؤالء األطفال  ،وأثناء
( )1ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين باللغة
العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري  ،صـ  2و . 3
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املرحلة الثالثة حدث التكامل وترسيخ دعائم هذا اجملال والبحث عن طبيعة وأبعاد املشكلة باالستناد
شيوعا وقبوالً لدى املهتمني وأولياء األمور  ،غري أن
على أسس علمية  ،واكتسب هذا االصطالح ً
هذه اجلهود البحثية اقتصرت على مرحلة الطفولة  ،ويف املرحلة الرابعة انطلقت اجلهود البحثية إىل
قاعدة علمية راسخة ملواجهة صعوبات التعلم يف مجيع املراحل العمرية بتقنيات واسرتاتيجيات
وأساليب متخصصة وذات شرعية حكومية (. )1
وهناك ثلة من الباحثني تناولوا املوضوع بالبحث والدراسة دراسة أكادميية بعد التشريعية
ملصطلح " صعوبات التعلم" بداية من عام  2333م وحيت عام  2315وهي مرتبني ترتيبًا زمنيًا من
األقدم إىل األحدث كما أسلفنا ساب ًقا .
 – 8دراسة  :صالح عميرة علي محمد (  ، ) 7117بعنوان :

" برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى تالميذة غرف

المصادر بالمدرسة االبتدائية التأسيسية بدولة اإلمارات المتحدة"(: )7

استهدفت الدراسة إىل إعداد وتطبيق برنامج لعالج بعض صعوبات تعلم القراءة والكتابة
لدى تالميذة غرف املصادر  ،ومت تقسيمهم إىل جمموعات اجريبية تكونت من( ) 23تلمي ًذا وتلميذة
من الصف الثاين اإلبتدائي  ،و ( )23تلمي ًذا وتلميذة من الصف الثالث االبتدائي  ،وكذلك
جمموعات ضابطة مناظرة هلا من حيث العدد والنوع  ،والعمر الزمين والذكاء  .وقد اعتمدت الدراسة
على أدوات منها :
 -1اختيار مصفوفات رافن امللونة –تقنني وزارة الرتبية والتعليم والشباب بدولة اإلمارات
العربية املتحدة ( . )1111
 -2اختبارات تشخيص صعوبات القراءة والكتابة – إعداد الباحث .
 -3اختبارات حتصيلية يف القراءة والكتابة – إعداد الباحث .

()1ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين باللغة
العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري  ،صـ . 3

( )2صالح عمرية علي حممد  ،برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى غرف المصادر بالمدارس
االبتدائية التأسيسية بدول اإلمارات  ،رسالة دكتوراه .
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وتوصلت الدراسة إىل أنه ميكن عن طريق الربنامج عالج بعض صعوبات تعلم القراءة والكتابة
لدى تالميذ غرف املصادر أو عدم وجود فروق بني الذكور واإلناث على مستوى الصفني يف القراءة
بعد تطبيق الربنامج  ،وكذلك عدم وجود فروق بني جمموعة الصف الثاين والثالث يف القراءة بعد
تطبيق الربنامج بينما وجدت هذه الفروق يف الكتابة .
 –2دراسة  :ضياء الدين حساني موسى طه (  ، ) 7112بعنوان :
" صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين باللغة

العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية– دراسة مقارنة " :

هدفت الدراسة إىل الكشف عن صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى تالميذ
الصفوف األوىل والثانية من مرحلة التعليم االبتـدائي الدارسني للغـة العربيـة ومزدوجي اللغة  ،والتعرف
على الفروق بينهما يف تلك الصعوبات .
وتوصلت الدراسة إىل أهم نتيجتها وهي :
كشفت النتائج عن صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى الـدارسني باللغة العربية
ومزدوجي اللغة  ،حيث ظهر بني اجلنسني يف أن مهـارات القراءة املقرر تعلمها للدارسني باللغة العربية
هي نفس املهارات اللغوية املقرر تعلمها لدى مزدوجي اللغة  ،وكذلك الشأن يف الكتابة  ،إال أن
هناك صعوبات بوضوح يف مهاراهتم الكتابية ككل .
 – 8دراسة  :ريهام ماهر الصراف (  ، ) 7112بعنوان :
" فعالية برنامج مقترح في عالج بعض صعوبات تعلم القراءة لدى تـالميـذ الصـف الثـاني

االبتـدائي في ضـوء بعض االتجـاهــات الحـديثة"(.)8

واستهدفت الدراسة إىل عالج بعض صعوبات تعلم القراءة اليت يعاين منها تالميذ الصف
الثاين االبتدائي يف ضوء احلديثة .
وقد أسفرت الباحثة نتائج دراستها عن فاعلية الربنامج يف عالج بعض صعوبات تعلم القراءة
اليت يعاين منها تالميذ الصف الثاين االبتدائي .
( )1ريهام ماهر الصراف  ،فعالية برنامج مقترح في عالج بعض صعوبات تعلم القراءة لدى تالميذ الصف الثاني االبتدائي
في ضوء بعض االتجاهات الحديثة  ،رسالة ماجستري .
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 - 3دراسة  :محمد ثاني بشير (  ، ) 7182بعنوان :
" برنامج مقترح قائم على مدخلي التعرف والفهم لعالج صعوبات القراءة لدى تالميذ

المدارس االبتدائية بمدينة زاريا "(: )8

هتدف الدراسة إىل معاجلة بعض قصور التالميذ يف القراءة لديهم  ،وحتقق أهداف تدريس
القراءة يف مرحلة االبتدائية  ،وتوجه أنظار الباحثني يف جمال املناهج وطرق التدريس يف جمال اللغة
العربية إىل إجراء يحوث يشمل صعوبات تعلم القراءة يف املراحل املختلفة .
وأفصحت الدراسة عن نتيجتها بعرض الربنامج العملية لعالج الصعوبات يف تعلم القراءة
لدى تالميذ املدارس االبتدائية مبدينة زاريا ( نيجرييا ) ،كما أكدت بضرورة البحث عن مدخل جديد
يعمل على عالج بعض صعوبات التعلم لدى التالميذ االبتدائية .
 – 7دراسة  :عمر عبداهلل إبراهيم (  ، ) 7182بعنوان :
" الهدر التعليمي للطالب الوافدين بجامعة األزهر -دراسة ميدانية "(: )7
هتدف الدراسة إىل التعرف على أهم املظاهر الكمية للهدر التعليمي وثأثرياهتا املتنوعة ،
والكشف عن واقع أهم عوامل زيادة معدالت اهلدر التعليمي للطالب الوافدين بكليات الشرعية
جبامعة األزهر الشريف ،وباإلضافة إىل تقدمي مقرتحات للتغلب على عوامل املهمة يف زيادة معدالت
اهلدر التعليمي للطالب الوافدين جبامعة األزهر والتقليل من ثأثرياهتا .
وتوصلت الدراسة إىل أهم نتيجتها بعرض الواقع الكمي لتعليم الطالب الوافدين جبامعة
األزهر بالقاهرة  ،وعرض واقع الكمي ملعدالت رسوب الطالب الوافدين  ،مث دعا إىل ضرورة القيام
ببحث جديد مماثل الذي ميكن أن يسهم يف التغلب على العوامل املهمة للهدر التعليمي لدى
الطالب الوافدين باألزهر والتقليل من تأثرياهتا .

( )1حممد ثاين بشري  ،برنامج مقترح قائم على مدخلي التعرف والفهم لعالج صعوبات القراءة لدى تالميذ المدارس
االبتدائية بمدينة زاريا  ،رسالة ماجستري .

( )2عمر عبد اهلل إبراهيم  ،الهدر التعليمي للطالب الوافدين بجامعة األزهر -دراسة ميدانية  ،رسالة ماجستري .
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تاسعا  :التعليق على الدراسات السابقة
مما توصلت إليه الدراسة احلالية خالل العرض لبعض الدراسات السابقة اليت تناولت جوانب
موضوعات " صعوبات التعلم " عامة  ،ومشكالت الطلبة الوافدين خاصة يتضح ما يلي :
استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة فيما يأيت :
(أ ) حتديد مشكلة الدراسة .
(ب) إظهار أمهية الدراسة وضرورة القيام بدراسة جديدة على املوضوع.
(ح ) االستفادة يف فكرة االستبانة وكيفية تطبيقها .
(هـ ) حتديد مصطلحات الدراسة احلالية .
( و ) االستفادة يف كيفية عرض احلدود الدراسية بأنواعها املتعددة .
وقد مت البحث عن أوجه التشابه واالختالف والتمييز بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية،
مجيعا نسبًا
وحيث تتشابه هذه الدراسة احلالية مع بعض عناوين وأهدافها إال أهنا ختتلف عنهم ً
وموضوعا  ،ألن
شكال
ودراسةً  ،وذلك من حيث احملاور املوضوعية اليت تناولتها هذه الدراسة احلالية ً
ً
الدراسات السابقة ركزت بصفة خاصة على ما يلي :
-1
-2
-3
-2

جل تلك الدراسات السابقة كانت هتتم بضرورة االهتمام باألطفال والتالميذ الذين يُعانون
أن ّ
من صعوبات يف تعلم القراءة والكتابة يف مراحل تعليم االبتدائية .
أن بعض الباحثني يشريون إىل بعض أسباب ضعف التالميذ يف تعليمهم األكادميية  ،مث ألقوا
الضوء إىل بعض طرق عالجها وحتسني مستواهم إلنتاج جيل جديد يف احلال واملستقبل .
وموضوعا
معظم تلك الدراسات السابقة مل تتطرق إىل موضوع هذه الدراسة احلالية شكالً
ً
أن اهلدف األمسى هلذه الدراسة احلالية من حيث الشمول هو اكتشاف صعوبات تعلم اللغة
العربية وعرض تفصيلي للقضايا النظرية املرتبطة بتلك الصعوبات وما يتعلق هبا من املهارات
األساسية  ،ووضع نتائجه أمام املسؤولني عن التعليم حىت ميكن تعميم الربنامج املقرتح يف
البحث لعالج تلك الصعوبات لديهم ،وهلذه الدراسة غاية األمهية كوهنا تنطبق على معظم
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الطلبة الوافدين غري العرب الدارسني يف مجهورية مصر العربية اليت تُعد هي املركز الرئيس
للبحوث والدراسات العربية يف العامل شرقًا وغربًا .
متاما مع ما أكدته عليه بعض الدراسات على ضرورة البحث عن
 -5وهذا البحث الراهن يتسق ً
صعوبات تعلم اللغة العربية وأسباهبا وطرق عالجها خاصة على الطلبة الوافدين الدارسني للغة
العربية  ،وهو ما تتناوله هذه الدراسة احلالية يف صفحات التالية بعون اهلل تعاىل .
عاشرا  :منهج الدراسة(.)8
نظرا لطبيعـة هذه الدراسـة احلـالية استخـدم البـاحث املنهـج الوصـفي  ،ألنه يعتمد على دراسة
ً
الواقع أو الظاهرة كما هي يف الواقع  ،ويهتم بوصفها وص ًفا دقي ًقا  ،كما يهتم بدراسة احملض للغة أو
تعبريا كميا  ،كما يسهم يف الوصول إىل استنتاجات تسهم يف فهم هذا الواقع
اللهجة  ،ويعرب عنها ً
وتطويره وتأثرياته .
استخداما  ،فالدراسات الوصفية ؛ هتدف إىل
ويعترب املنهج الوصفي من أكثر مناهج البحث
ً
وصف ظواهر أو حدث  ،ومجع احلقائق واملعلومات والبيانات عنها  ،ووصف للظروف اخلاصة هبا
وتقرير حالتها كما توجد عليها يف الواقع  ،ووصف الواضع الراهن وتفسريه  ،وكذلك حتديد
املمارسات الشائعة  ،والتعرف على اآلراء واملعتقدات واالاجاهات عند األفراد واجلماعات  ،وطرائقها
أيضا إىل دراسة العالقات القائمة بني الظواهر املختلفة .
يف النمو والتطور  ،كما يهدف ً
وملا كان استخدام املنهج الوصفي يُناسبه االستعانة بأساليب ووسائل متعددة من أدوات مجع
البيانات مثل ؛ املالحظات واملقابلة واالختبارات واملقاييس واالستبانات  ،يستخدم الباحث آديت
املقابلة واالستبيان جلمع البيانات واملعلومات وحتليل نتائجها للتثبت من وجود املشكلة .

( )1ينظر :عمر عبد اهلل إبراهيم ،الهدر التعليمي للطالب الوافدين بجامعة األزهر -دراسة ميدانية ،رسالة ماجستري ،صـ .33
وينظر :حسن شحاتة  ،زينب النجار  ،معجم المصطحات التربوية والنفسية  ،ط ، 2ص . 331
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الفصل الثاني
األطر النظرية – المداخل والمفاهيم األساسية
المبحث األول  :مفهوم صعوبات التعلم .
المبحث الثاني  :تعريف صعوبات التعلم .
المبحث الثالث  :مواجهة التأخر الدراسي األكاديمي .
المبحث الرابع  :تصنيف صعوبات التعلم .
المبحث الخامس  :تشخيص صعوبات التعلم .
المبحث السادس  :صعوبات تعلم القراءة .
المبحث السابع  :صعوبات تعلم الكتابة .
المبحث الثامن  :التعبير .

المبحث التاسع  :االزدواجية اللغوية.
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الفصل الثاني
األطر النظرية – المداخل والمفاهيم األساسية
المبحث األول
مفهوم صعوبات التعلم
عرضا لألطر النظرية اليت عنيت مبوضوع الدراسة ،مث يتبـع أهـم
سوف يتناول الباحث يف هذا الفصل ً
املف ــاهيم ال ــيت تتض ــمنها الدراس ــة احلالي ــة والتفس ـريات ال ــيت ق ــدمت لص ــعوبات ال ــتعلم  ،وي ــذكر الزي ــات
( )1998أن جمــال صــعوبات الــتعلم تعــرض مــن الناحيــة النظريــة  ،واملنهجيــة جلــدل وخــالف كبــري ،
خاصــة حــول قضــايا املــداخل النظريــة املفســرة لصــعوبات الــتعلم ؛ وفيمــا يلــي ســوف نعــرض ألهــم هــذه
االاجاهات :
( )8االتجاه النفسي العصبي :
يفسر هذا االاجاه الفشل يف التعليم والتحصيل األكادميي مبا يتوافق مع إمكانيات األطفال العقلية
بالعوامل الفسيولوجية العصبية أو العوامل التشرحيية العصبية أو العوامل النفسية العصبية  ،ويعزز هذا
االاجاه دور التأثريات البيئية على منو املخ خالل مراحل النمو املبكر  ،وكذا تأثري كيمياء اجلهاز
العصيب املركزي (. )1
يؤكد كر وكشانك (  Cruekshank ) 1113العالقات بني صعوبات التعلم واحلاالت
النريولوجية والعصبية  ،حيث إن العجز الوظيفي العصيب يقود إىل عجز يف العمليات اإلدراكية اليت
تؤدي بدورها إىل مظاهر صعوبات التعلم .
كما أشارت مارتن (  Martin ) 1113إىل أن إصابة األم باألمراض أثناء احلمل والوالدة تؤدي
إىل النمو غري السوي للجهاز العصيب  ،باإلضافة إىل أن تناول األم للكحوليات واملخدرات أثناء
احلمل يؤثر يف ظائف املخ واجلهاز العصيب(. .)2
)  )1ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين باللغة
العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية "  ،مرجع سابق  ،صـ . 12

( )2املرجع السابق  ،صـ . 12
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وأوضح زيدان السرطان  ،وكمال سيسامل ( )1987أن صعوبات التعلم لدى الطفل ترتبط بإصابة
املخ البسيط أو اخللل الوظيفي البسيط  ،وهذه اإلصابة ترتبط بواحدة أو أكثر من العوامل األربعة
اآلتية :
إصابة املخ املكتسبة أو العوامل الوراثية اجلنينية أو العوامل الكيميائية احليوية أو احلرمان البيئي أو
سوء التغذية  ،حيث أن هذه العوامل بدورها تؤدي إىل ضعف االنتباه واإلدراك والتفكري والفهم العام
واللغة والتوجه املكاين  ،وهذا يظهر يف اخنفاض مستوى التحصيل املدرسي .
وتأثر هذا االاجاه باختيارات  )1133( Gallللراشدين ذوي إصابة املخ  ،واليت تعد بداية
البحث املنتظم يف جمال صـ ــعوبات التعــلم  ،كما انعكس من هذا االاجاه بروز واستخدام مصطلحات
عديدة تشري إىل ذوي صعوبات التعلم  ،مثل استخدام مصطلح التلف الوظيفي املخي البسيط ،
ومصطلح التلف الوظيفي يف العمليات املركزية  ،ومصطلح املعاقني إدراكيًا  ،وغري ذلك من األمساء
األخرى(. )1
ويشري نبيل عبدالفتاح ( )2331أن التفسري النفسي العصيب لصعوبات التعلم يعتمد على حدوث
" خلل وظيفي بسيط " (  ، )MOBأو أي إصابة باملخ لدى الطفل تنعكس على سلوكه ويؤدي
إىل قصور أو خلل يف الوظائف اإلدراكية واملعرفية واللغوية والتعليمية(. )2
وتكاد تتفق كلمة معظم الباحثني على أن األفراد ذوي صعوبات التعلم يتمتعون بقدرات عقلية
عادية  ،إال أن ذلك ال مينع حدوث مشكالت يف التفكري  ،والذاكرة  ،واالنتباه لديهم  ،وبالنسبة
للتحصيل األكادميي فهو يعترب جانب الضعف الرئيس لديهم  ،مع أن األخصائيني ال جيمعون على
معيار حمدد لتدين التحصيل هبدف تشخيص صعوبات يف التعلم .
ومجلة القول ؛ ليس هناك منوذج واحد مثايل لتقدمي خدمات علم النفس املدرسي  ،ولكن مييل
أخصائي علم النفس املدرسي إىل استخدام النموذج الشامل لتقدمي اخلدمات النفسية يف املدرسة،

( )1ضياء الدي حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين باللغة
العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية "  ،مرجع سابق  ،صـ . 13

( )2املرجع السابق  .صـ . 13
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وذلك الهتمام هذا النموذج بشكل مباشر يحل املشكالت النفسية  ،وبالقياس والتقومي ووضع
القوانني األخالقية ملهنة أخصائي علم النفس املدرسي(. )1
( ) 7االتجاه االرتقائي(: )7
يعتمد هذا االاجاه على فكرة أن النمو اإلنساين بصفة عامة ومبا فيه منو اجلانب العقلي واملعريف
متهيدا للمرحلة
خيضع لسياق متتابع من املراحل  ،ولكل مرحلة خصائصها اليت متيزها وظيفيًا وبنائيًا و ً
اليت تليها  ،وبناء على ذلك تكون صعوبات التعلم نااجة عن اضطراب يف منو تكامل الوظائف ،
وهذا ما يطلق عليه الفجوة النمائية .
وتذكر لينر ( )Lerner, 2000أن التطبيقات النظرية هلذا االاجاه تؤكد على ما يواجهون
صعوبات تعلم أكثر من األكرب عنهم سنا  ،ألهنم يفتقرون إىل النضج حتت وطأة اإلسراع  ،بالنمو
والتحصيل الدراسي املرتبط به دون أن يكونوا مستعدين له  ،وعدم مراعاة االستعداد الشخصي لدى
املتعلم لتحصيل مقرر دون دراسته ملتطلب سابق له  ،من الطبيعي أن يسفر عن صعوبة تعلم
أكادميي.
مؤشرا يف حتديد
وما يعتمد عليه هذا االاجاه من تتابع وتعاقب النمو وتكامل الوظائف تعد ً
صعوبات التعلم  ،وهذا يسري عملية الكشف عن هذه الصعوبات  ،ومن مث يعتمد هذا التفسري
لصعوبات التعلم على قوائم النمو ،واختبارات االستعداد العقلية وامليول الدراسية  ،واملقاييس
التشخيصية واملقابلة  ،ودراسة احلالة ملعرفة أساب إعاقة النمو والتحصيل للفرد  ،ومعرفة اخلصائص
النمائية العقلية وغريها لألطفال يف سنوات الدراسية للتغلب على صعوبات التعلم  ،مع مراعاة مبدأ
الفروق إىل نوعني :
األول  :فارق دراسي ؛ الذي يعرب عن الفروق يف حتصيل مفاهيم وخربات تربوية يف إطار مراحلة
منائية واحدة أو مستوى صفر معني .

( )1حممد علي كامل  ،مواجهة التأخر الدراسي وصعوبات التعلم  ،ط ، 1ص . 22

( )2ينظر :ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية  ،رسالة ماجستري ،صـ . 15
-23-

والثاني :فارق أفقي ؛ والذي يعرب عن الفروق النمائية بني املراحل يف القدرة على اكتساب املفاهيم
واخلربات الرتبوية يف إطار مراحل منائية واحدة أو مستوى صفر معني ؛ كما يؤكد هذا التفسري على
مراعاة مبدأ االستعداد للتعلم حتت قياسات موضوعية لتحديد معدله النمائي .
وألمهية النواحي النمائية يف فهم صعوبات التعلم  ،فقد وضعت نظريات عديدة لتفسري وفهم
النواحي اإلدراكية واحلركية لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم  ،وذلك ضمن نظريات التعلم ،
فهناك على سبيل املثال نظرية اإلدراك البصري  ،ونظرية التكامل اإلدراكي  ،ونظرية اإلدراك
االجتماعي  ،والنظرية احلركية(. )1
( ) 4االتجاه العمليات األساسية :
إن مصطلح العمليات األساسية يشري إىل وظائف اجهيز ينبغي أن تتوافر لدى كل متعلم  ،وأن
تظل سليمة لكي يتلق ويتحقق التكامل  ،كما أهنا متثل عنقود املهارات العقلية اليت تتحكم يف
الوظائف اإلنسانية بصفة عامة  ،فهي متثل التمكن من املعرفة والدراية  ،ويعتمد هذا االاجاه من
فرضية مؤداها أن فهم طبيعة العمليات العقلية يؤدي إىل فهم أفضل لكيفية تعلم اإلنسان وكيفية
اكساب املعرفة .
ويضيف شالفنت وآخرون (  Chalfant, et. AL ) 1117أن العمليات األساسية هي تلك
إحساسا باملعلومات عن طريق الوظائف املعرفية مثل االنتباه والتمييز
العمليات العقلية باعتبارها
ً
والذاكرة وتكوين املفهوم وحل املشكالت .
وتباينت وجهات النظر حول األمهية النسبية للعمليات األساسية اليت تقف خلف صعوبات التعلم،
أو القصور التعلمي  ،ويلخص الزيات (  ، )1111االفرتاضات األساسية هلذا التفسري  ،بأن
العمليات األساسية تقف خلف األنشطة املباشرة وغري املباشرة للتعلم  ،وهذه العمليات تتدرج يف
مستوياهتا من األعلى إىل األدين حىت تتصل بالسلوكيات املباشرة للتعلم  ،وأن هلذه العمليات أمناط
منائية ووظيفية حتكمها قوانني للنمو والتكامل الوظيفي أو التدرج يف معدله  ،يؤدي إىل اضطراب
السلوك واحنرافه كما يشمل هذا االضطراب العمليات األساسية نفسها مباشرة أو غري مباشرة .
( )1هال السعيد  ،صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق والعالج  ،ط ، 1ص . 132
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وجيب أن نأخذ يف االعتبار معدالت النمو واالحنراف احلادث يف النمو وردود األفعال ،
والتحوالت السلوكية النااجة عن الضغوط يف مرحلة الوالدة تساعدنا يف توضيح إىل أي مدى ميكن
لآلباء أن يتفاعلوا مع خلل الوظائف العقلية اليت تظهر لدى مثل هذه احلاالت  ،مثـل اضطرابــات
التفكري  ،وميكن أن يوجد – أيضا – صعوب ــة يف السمع واإلبصار  ،واللغ ــة (.)1
( ) 3االتجاه السلوكي(: )7
يقوم هذا التفسري من فرضية مؤداها  ،أن أي مستوى طبيعي متوقع من السلوكيات ال بد من أن
حياكي حماكات سلوكية حمددة  ،فالتباعد عن هذه احملاكات يعرب عن وجود مشكلة  ،ومن مث يلزم هلا
التوجه بالعالج .
متاما
ويرى السلوكيون أن أي شخص حيتاج إىل وقت لكي يتم تعلمه  ،فالقليل من الناس يدرك ً
متاما  ،لذلك جيب مراعاة مراحل
املهارات املراد تعلمها ألول مرة يتعرض هلا  ،وهذه الظاهرة واضحة ً
التعلم  ،اليت تشمل (االكتساب  ،الكفاءة  ،احملافظة  ،التعميم )  ،فـاألطفال ذوو صعوبات تعلم
حيتاجون إىل قدر كبري من املساعدة والدعم خالل كل مرحلة  ،وقد يتعلمون من مرحلة إىل مرحلة
بنسب متأخرة عن التالميذ العاديني  ،وقد حيتاجون إىل مساعدة خاصة لكي ينتقلون إىل املرحلة
التالية وبصفة خاصة يف مرحلة التعليم .
ويرى بولني ( Poplin )1989أن ذوي صعوبات التعلم ينبغي أن تتبع لديهم طرق تعلم مستقلة
ذاتياً حتقق هلم االكتفاء الذايت  ،واالعتماد على أنفسهم يف التحصيل  ،وهذا يفرض ضرورة التعرف
على التاريخ التعلمي والتحصلي وظروف التنشئة االجتماعية  ،والسياق االجتماعي بشكل عام .
ويفرض ذلك أنه يستخدم أساليب القياس النفسي واالجتماعي  ،باإلضافة إىل سلوكيات
العملية التعليمية اليت تنتمي إليها الصعوبات اليت يعاين منها الطفل  ،يصنفون ذوي صعوبات تعلم
نتيجة أخطاء التشخيص ،لذا يوحي أن تتصف االختبارات التشخيصية لصعوبات التعلم مبواصفات
حمددة الوقت  ،تقيس مستويات التحصيل ،وأن تكون هادفة ملواطن الصعوبة اليت يعاين منها الطفل .

( )1حممد علي كامل  ،االنتباه واللغة بين االضطراب والتدخل السيكولوجي  ،ط ، 1ج ، 2ص . 11

( )2ضياء الدين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية  ،رسالة ماجستري  ،صـ  16و . 17
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كما تذكر لرينر ( ) Lerner, 2000أنه يعتمد عالج صعوبات التعلم على تعديل السلوك
الظاهر املشكل دون االهتمام الكبري بالكبري بالعوامل واألسباب  ،وهذا ما أشار إليه لندزيل
 ) 1964( Lindeslyباستخدام التدريس الدقيق أو املباشر  ،وهو نوع من التعليم يقيس على حنو
مباشر أداء التلميذ على أساس يومي عن طريق اختبارات دقيقة تتوافق مع األهداف التعليمية  ،ومن
مث يوفر طريق نظامية لتخطيط التعلم وتعديل املشكل  ،على أن يشمل معززات منتقاه موجه حنو
السلوكيات املستهدفة بالتعديل .
وهناك دراسة منوذجية أخرى تعترب مثاالً على استخدام املعززات لزيادة مهارات االنتباه أجراها
"هول" وآخرون  ،برهنوا فيها على أن السلوك يف العمل املدرسي ميكن أن يتحسن حتسنًا ملحوظًا إذا
اجاهل املدرس االستجابات غري املالئمة وعزز السلوك املرغوب املتصل باملوضوع(. )1
( ) 2االتجاه المعرفي :
ينطلق هذا االاجاه من أن التعليم نوع من أنواع النشاط العقلي املعريف  ،ومن مث يتأثر باجملددات
املعرفية املتمثلة يف املعرفة السابقة وأساليب اكتساهبا واالحتفاظ هبا واستخدامها واسرتاتيجيات
استخدامها  ،وأن ذوا صعوبات التعلم سواء من األطفال أو البالغني خيتلفون من حيث الكم والكيف
عن العاديني من حيث املعرفية  ،وفاعلية الذاكرة العامة وفاعلية أو كفاءة التمثيل املعريف .
تصورا ملدخل معريف لتفسري صعوبات التعلم  ،يرد فيه صعوبات التعلم
ويقرتح الزيات (ً )1998
إىل قصور يف البنية املعرفية  ،وعـدم فـاعليـة االسرتاتيجيـات املعرفيـة  ،واخنفـاض سعة اجهيز ومعـاجلة
املعلومـات ،وعدم كفـاءة الذاكرة العامة والتمثيل املعريف ،ال إىل االستعدادت واإلمكانيات العقلية...
ومييِّز البناء املعريف لدى ذوي صعوبات التعلم خبصائص منها ضآلة الكم املعريف وسطحيته وافتقاره
إىل الرتابط والتمايز والتنظيـم واالسرتاتيجيات املعرفية  ،وعدم تكامل وحدات البنـاء املعريف  ،كما
يتميز ذوو صعوبات التعلم بعشوائية دور ما وراء املعرفة واالفتقار إىل االستشارة الذاتية والتقومي
والضبط الذايت للمعلومات  ،ويعد مجيع ما يتميز به البناء املعريف مؤشرات تنىبء بصعوبات تعلم (.)2
( )1ينظر :حممد علي كامل  ،طرق إعداد اإلخصائي النفسي  ،ط ، 1ج  ،1صـ . 57

( )2ضياء الدين حساين طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين باللغة العربية
من تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري  ،صـ  11و . 11
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ويشري تورجش (  ) Torgeson, 1988أن هنـاك ثـالث صيغ مناذج تسيطر على االاجاهات
النظريـة لتفسري صعوبات التعلم وهي ؛ النموذج العصيب النفسي الذي يفسر صعوبات التعلم لوجـود
عيــوب نريولوجية أو عيوب خاصـة باجلهـاز العصيب املركـزي  ،والنمـوذج السلوكي التحليلي الذي
يتوجه إىل تفسري صعوبات التعلم من خالل ما يظهر من أغراض ترتبط بصعوبات التعلم  ،كما يلقي
الضوء على االهتمام بالعالج  ،والنموذج املعريف الذي يفرتض أن صعوبات التعلم تنشأ نتيجة للفشل
يف عصبيات اجهيز ومعاجلة املعلومات .
ومع تعدد االاجاهات املفسرة لصعوبات التعلم  ،يرى الباحث أنه ال ميكن فهم طبيعة جمال
صعوبات التعلم  ،واإلملام جبميع جوانبه إال من خالل النظر على هذه االاجاهات بنظرة تفاعلية
واالستفادة من كل ااجاه تفسريي وعدم إغفال أي ااجاه من هذه االاجاهات .
وبعد العرض السابق للمداخل والنماذج النظرية اليت حاولت تفسري صعوبات التعلم  ،فإنه اجدر
قصورا يف رؤية العلماء للصعوبة ،
اإلشارة هنا بأن االكتفاء بسبب واحد لتفسري صعوبات التعلم يُعد ً
احدا فقط  ،يقرتح فروض فرعية  ،فقد نتجاهل العوامل اليت
منوذجا نظرية و ً
وذلك ألنه إذا اتبعنا ً
تكون مهمة يف التقسيم والعالج  ،فاملنظور متعدد األبعاد  ،واملتكامل الذي يشتمل على فروض من
جدا مدى املتغريات اليت تدرس لكي نفهم من خالهلا الصعوبات ،
كل تلك النماذج النظرية سيوسع ً
وهذا املنظور يوفر مرونة أكرب للتشخيص والعالج(. )1
وملا تتميز به الدراسة احلالية من جوانب تشخيص لصعوبات تعلم اللغة العربية لدى الطلبة
الوافدين الناطقني لغري العربية من خالل ما يتضح من اخنفاض يف مستوى املتوقع يف مهارات اللغوية
مييل الباحث  -يف وجهة نظره – إىل أن التفسري السلوكي هو أصوب التفسريات هلدف الدراسة
احلـالية  ،حيث يركز على ما يتضح من أعراض ترتبط بصعوبات التعلم  ،كمـا يركـز على تعـديل
السلـوك الظـاهر دون االهتمام الكبري بعوامله وأسبابه .

( )1سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم  ،المرجع في صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية واالجتماعية واالنفعالية  ،ط، 1
ص . 133
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المبحث الثاني
تعريف صعوبات التعلم
Definition of Learning Difficulties

تعد احدى النقاط مناط االهتمام لدى أي باحث يريد أن يتعرف على أي جمال أو مفهوم -
أوال التعرف على املعين الدقيـق هلذا املفهوم – الذي سوف يوفر له اإلطار العلمي اجليد
علمي  ،هي ً
الضابط حلركة يحثه  ،فمجال صعوبات التعلم شأنه شأن أي جمال آخر  ،جنده قد واجه املشكلة
اخلاصة بالتعريف والوصف الدقيق لألمناط السلوكية املختلفة لدى األفراد ذوي صعوبات التعلم .
ويف حمـاولة الوصول إىل مفهـوم واضح ملصطلح صعوبـات التعلم  ،قدم املختصون يف هذا اجملال،
وصدر عن اهليئات واملنظمات الدولية املتخصصة العديد من التعريفات واملسميات لصعوبات التعلم،
لدرجة القول بأنه مل حيظ مفهوم يف علم النفس مبا حظى به ذلك املفهوم من حيث التعريف واألطر
النظرية(. )1
ومن ثـم ُحياول البـاحث تصنيف ما توافرت لديه من تعريفـات صعوبـات إىل أربعة أنواع  ،وفيما يلي

وتفصيال :
عرض هلا مجلة
ً
()1
()2
()3
()2

تعريفات تربوية .
تعريفات طبية .
تعريفات فسيولوجية ونيورولوجية .
تعريفات فيدرالية (املؤسسات أو اهليئات) .

أوال  :التعريفات التربوية :
وهي تعريفات تؤكد على مظاهر السلوك واضطرابات التعلم  ،دون اإلشارة واالهتمام بسبب
االضطراب الكامن يف اجلهاز العصيب املركزي ؛ منها تعريف بامتان ) Batman ) 1969والذي
يشري فيه على ذوي صعوبات التعلم بأهنم :

( )1ينظر :سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم  ،المرجع في صعوبات التعلم  ،ط ، 1صـ . 27
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" هؤالء الذين يظهرون تفاوتًا بني قدراهتم العقلية العامة ومستوى حتصيلهم األكادميي املتوقع ،
وذلك من خالل ما يظهر لديهم من اضطرابات يف عملية التعليم واليت ال ترجع إىل التخلف العقلي،
أو احلرمان الثقايف أو التعليمي  ،أو االضطراب االنفعايل أو احلسي " .
وقدمت جامعة نورث ويسرتن  1969 The North western Universityتعريفات
اضحا يف واحدة أو أكثر من
قصورا أو ً
عجزا و ً
لألطفال ذوي صعوبات التعلم بأهنم الذين  ":يظهرون ً
عمليات التعلم األساسية واليت تتطلب فنيات خاصة للتعليم والعالج  ،وهؤالء يظهرون بصفة عامة
فروقًا واضحة بني حتصيلهم الفعلي وما هو متوقع يف واحدة أو أكثر من اجملاالت اخلاص باللغة
املنطوقة أو املقروءة  ،أو املكتوبة ،أو احلساب أو التوجه املكاين  ،وال ترجع صعوبات التعلم لديهم
بصورة أساسية نتيجة لإلعاقات احلسية  ،أو البدنية  ،أو العقلية أو لنقص فرص التعلم " .
كما قدم مكتب التربية األمريكي عام ( ) 1976
The United dtate of fice . Education Dofintion

تعريف صعوبات التعلم بأنه مفهوم  ":يشري إىل تباعد دال إحصائي بني حتصيل الطفل  ،وقدرته
العقلية العامة يف واحد أو أكثر من اجملاالت التالية  :التعبري الشفوي أو الكتايب أو الفهم االستماعي
أو الفهم القرائي أو املهارات األساسية أو االستدالل احلسايب أو التهجي  ،ويتحقق شرط التباعد
الدال عندما يكون مستوى حتصيل الطفل يف واحد أو أكثر من هذه اجملاالت هو  50%أو أقل من
حتصيله املتوقع  ،وذلك إذا ما أخذنا يف االعتبار العمر الزمين واخلربات التعليمية املختلفة هلذا
الطفل"(. )1
وينظر عبد العزيز عبد الغفار (  ) 2002إىل صعوبات التعلم على أهنا مصطلح يشري إىل
اضطراب يف واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية اليت تدخل يف فهم أو استخدام اللغة
املنطوقة  ،أو املكتوبة  ،ويظهر هذا القصور يف نقص القدرة على االستماع أو الكالم  ،أو القراءة أو
الكتابة ،أو اهلجاء  ،أو القيام بالعمليات احلسابية ،وقد يرجع هذا االضطراب إىل إعاقة يف اإلدراك،
أو إىل إصابة يف املخ أو إىل اخللل املخي البسيط  ،أو إىل عدم القدرة على القراءة  ،أو إىل عدم
( )1ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لد كل من مزدوجي اللغة والدارسين باللغة
العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري ،صـ . 23
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القدرة على الكالم  ،وتستبعد من هذا املصطلح األطفال ذوي صعوبات التعلم النااجة عن إعاقة
بصرية أو مسعية  ،أو حركية ،أو ختلف عقلي  ،أو اضطراب سلوكي  ،أو حرمان بيئي أو ثقايف(. )1
ويعرف نبيل حافظ (  ) 2006صعوبات التعلم بأهنا هي اضطراب يف العمليات العقلية أو النفسية
األساسية اليت تشمل االنتباه واإلدراك وتكوين املفهوم والتذكر وحل املشكلة يظهر صداه يف عدم
أساسا
القدرة على تعلم القراءة  ،والكتابة  ،واحلساب  ،وما يرتتب عليه سواء يف املدرسة االبتدائية ً
أو فيما بعد من قصور يف تعلم املواد الدراسية املختلفة(. )2
ونالحظ من العرض السابق ما يأيت :
 -1معظم التعريفات السابقة اتفقت فيما بينها على أن صعوبات التعلم ليست نتيجة لإلعاقات
احلسية واالضطرابات النفسية والتخلف العقلي  ،واحلرمان البيئي .
 -2كما أن معظم التعريفات السابقة تتفق فيما بينها على أن مستوى التحصيل األكادميي ال
يتناسب مع معدل نسبة الذكاء املتوسط أو األعلى من املتوسط .
 -3كما أن معظم التعريفات السابقة تتفق – أيضا – فيما بينها على أن مظاهر الصعوبات
تتضح يف اخنفاض مستوى التحصيل يف جماالت التعليم املختلفة  ،أو يف بعض العمليات
املتصلة بالتعلم كالفهم أو التذكر أو التفكري(. )3
ثانيا  :التعريفات الطبية :
ويركز هذه التعريفات على أسباب العضوية ملظـاهر صعوبات التعلم ،واليت تتمثل يف اخللل العصيب
اهتماما للمنحى املعريف يف تفسري صعوبات التعلم من حيث
أو تلف الدماغ  ،وهذه التعريفـات توىل
ً
اجهيز وتنظيم املعلومات  ،ومن تلك التعريفات تعريف إلاير إبرهام ( Arial Ebraham ) 1992
الذي أشار فيه إىل أن صعوبات التعلم هي  ":اختالل يف وظائف اجلهاز العصيب املركزي  ،وتعين
جمموعة عديدة غري متجانسة من اجملاالت  ،ليس هلا زملة واحدة  ،أو سبب واحد  ،وتبدي هذه
( )1سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم  ،المرجع في صعوبات التعلم  ،ط ، 1صـ . 21
( )2املرجع السابق  ،صـ . 33

( )3ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من اللغة والدارسين باللغة العربية من
تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري  ،صـ . 22
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كبريا بني القدرات العقلية ومستوى
الفئة جمموعة خمتلفة من السمات  ،وأهنم جمموعة يظهرون تفاوتًا ً
وفشال يف بعض  ،وليس كل القدرات التحصيلية أو التعليمية  ،وطرق اجهيزهم للمعلومات
التحصيل ً
غري كافية "(. )1
وعرف نبيل السيد حسن ( )2000صعوبات التعلم بأهنا عبارة عن  " :اضطراب يف العمليات
الفسيولوجية والذهنية واالجتماعية اليت تتصل بعمليات التعلم األولية كاالنتباه والذكر واإلدراك ،
أيضا – اإلعاقة احلسية وتلف املخ
ودرجة تكيف الطفل مع البيئة احمليطة يف ضوء ذلك  ،ويتضمن – ً
واالختالف الوظيفي اجلزئي للمخ نتيجة لعدم قدرة الطفل على فهم اللغة املكتوبة أو املقروءة  ،واليت
تظهر يف صعوبة التفكري والتعبري اللغوي " .
ويعرف براون وآخرون ( ) Braown et al, 1987صعوبات التعلم بأهنا اضطراب يف عملية
أو أكثر من العمليات النفسية األساسية اليت تشتمل الفهم أو استخدام اللغة نط ًقا وكتابة  ،تظهر يف
اضطراب القدرة على االستماع والتفكري والكالم والقراءة والكتابة  ،وإجراء العمليات احلسابية ،
ويشمل املصطلح مظاهر اإلعاقة اإلدراكية وإصابات املخ  ،واحلد األدىن خللل املخ والعسر القرائي
واإلفازيا النمائية(. )2
ثالثا  :تعريفات فسيولوجية ونيورولوجية :
كبريا بوظائف اجلهاز العصيب املركزي
يتضمن هذا النوع من التعريفات اليت اهتمت
ً
اهتماما ً
وعالقته بصعوبات التعلم  ،وفيما يلي عرض لبعض هذه التعريفات :
يذكر هاالهان وكوفمان (  )Hallahan & Kauffman, 1996أن صموئيل كريك
(  )Kirk, 1962يعد أول من حاول وضع تعريفات لصعوبات التعلم  ،وينص على أهنا مفهوم
يشري إىل التأخر أو االضطراب يف واحدة أو أكثر من العمليات اخلاصة بالكالم  ،اللغة  ،القراءة ،
الكتابة  ،احلساب  ،أو أي مواد دراسية أخرى  ،وذلك نتيجة إىل إمكانية وجود خلل وظيفي خمي أو

( )1سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم ،المرجع في صعوبات التعلم  ،ط ،1صـ  . 31وانظر :ضياء الدين حساين موسى طه،
صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية  ،رسالة ماجستري  ،صـ . 37

( )2املرجع السابق  ،صـ . 31
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اضطرابات انفعالية أو سلوكية  ،وال يرجع هذا التأخر األكادميي إىل التخلف العقلي أو احلرمان
احلسي أو إىل العوامل الثقافية أو التعليمية(. )1
وقدم السيد عبد احلميد ( )2003تعري ًفا ملفهوم صعوبات التعلم ينص على أنه مفهوم يشري
إىل جمموعة غري متجانسة من األفراد يف الفصل العادي ذو ذكاء متوسط أو فوق املتوسط لديهم
اضطرابات يف النفسية  ،ويظهر آثارها يف التباين الواضح بني التحصيل املتوقع منهم والتحصيل
الفعلي يف فهم واستخدام اللغة  ،ويف اجملاالت األكادميية واألخرى  ،وهذه االضطرابات ترجع إىل
خلل يف اجلهاز العصيب املركزي  ،وال ترجع صعوبة التعلم إىل إعاقة حسية أو بدنية  ،وال يُعانون من
احلرمان البيئي سواء كان ذلك يتمـثل يف احلرمـان الثق ـ ــايف أو االقتصــادي أو نقص الفرصة للتعلم ،
كما ترجع الص ــعوب ـ ــة إىل االضطرابات النفسية الشديدة (.)2
نالحظ من جمموعة التعريفات السابقة ما يلي :
( )1التعريف الذي قدمه نبيل السيد حسن ( )2000مل يستبعد حاالت اإلعاقة احلسية من فئة
صعوبات التعلم  ،وهذا يثري اخللط بني صعوبات التعلم وغريها من الفئات اخلاصة اليت تشرتك
معها يف ضعف املستوى التحصيلي .
( )2كما تتفق جمموعة هذه التعريفات مع ما أشارت إليه جمموعة التعريفات النريولوجية من حيث
أن االضطراب يف العمليات املسؤلة عن التعلم حيدث نتيجة للخلل يف اجلهاز العصيب .
( )3كما أضافت التعريفات النفسية معرفة مل تتعرض له جمموعة التعريفات السابقة لصعوبات
التعلم وهي طريقة اجهيز وتنظيم املعلومات لدى الذين يعانون من صعوبات التعلم .

( )1سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم  ،المرجع في صعوبات التعلم  ،ط ، 1صـ . 31
( )2املرجع السابق  ،ص . 31
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رابعا  :التعريفات الفيدرالية ( المؤسسات أو الهيئات ) :
( ) 8تعريف اللجنة الوطنية االستشارية لألطفال المعوقين (: ) 1977
National Advisory Committee for Handicapped Children

صدر التعريف عن اللجنة الوطنية االستشارية لألطفال املعوقني عن مرسوم بقانون حتت
( ) 233 -11سنة ( )1161لتعريف صعوبات التعلم ونتيجة لكثري من االنتقـادات اليت وجهت له
صدر تعديل يف  29نوفمبـر بقـانـون ( ) 122 – 12سنـة ( )1177وينـص على أن صعوبات التعلم
هي اضطراب يف واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية املوجودة يف فهم أو استخدام اللغة
املنطوقة أو املكتوبة  ،وإن هذه االضطرابات تظهر لدى الطفل يف عجز القدرة لديه على االستماع
أو التفكري أو الكالم أو الكتابة أو التهجي أو القيام بالعمليات احلسابية كما حيتوي التعريف مظاهر
اإلعاقة اإلدراكية وإصابة املخ واخللل البسيط يف وظائف املخ والعسر القرائي واألفاريا النمائية  ،وال
يشمل التعريف األطفال الذين لديهم مشكالت يف التعلم واليت ترجع إىل اإلعاقات السمعية أو
البصرية أو البدنية أو التخلف العقلي أو األطفال ذوي العيوب البيئية أو الثقافية أو االقتصادية(. )1
( ) 7تعريف الهيئة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلم (  8218م) :
Tianal Joint Committee on Leaening Disabilites (1981) National

ظهر هذا التعريف نتيجة لالنتقادات اليت وجهت إىل التعريف الفيدرايل الصادرة عام
( ، )1977وقد رأت اهليئة الوطنية املشرتكة املكونة من الست هيئات سابقة الذكر وضع تعريف
لتاليف سلبيات التعريف السابق  ،وينص على أن صعوبات التعلم هي جمموعة غري متجانسة من
االضطرابات اليت تظهر يف املشكالت اليت تتعلق مبجاالت االستماع واحلديث والقراءة والكتابة
واالستدالل وإجراء العمليات احلسابية واليت تكمن داخل الفرد واليت ترجع إىل اخللل الوظيفي يف
اجلهاز العصيب املركزي واليت تصاحبها بعض اإلعاقات مثل ( اإلعاقة احلسية – التأخر العقلي –

( )1سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم  ،المرجع في صعوبات التعلم  ،ط ،1صـ  32و  . 33وضياء الدين حساين طه ،
صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية ،رسالة ماجستري  ،صـ . 25
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االضطرابات االنفعالية الشديدة ) أو بعوامل بيئية مثل ( الفروق الثق ــافية والتعلــيم غري املالئم ) إال
أهنا غيــر نااج ــة مبـاشرة لتلك الظروف(.)1
( ) 4تعريف اللجنة القومية (الوطنية) المشتركة () NJCLD ( : )1994
يف عام  1994قامت اللجنة املشرتكة لصعوبات التعلم ( )NJCLDبإدخال بعض
التعديالت اليت رأت ضرورة إدخاهلا على تعريفها السابق لسنـة  1111واليت تضمنت بعض
املشكالت السلوكية املصاحبة لصعوبات التعلم أو املرتبطة هبا مثل مشكالت الضبط الذايت للسلوك ،
مشكالت اإلدراكية االجتماعي  ،مشكالت التفاعل االجتماعي .وهذا التعريف نص على أن
صعوبات التعلم هي جمموعة غري متجانسة من االضطرابات تعرب عن نفسها عن طريق صعوبة
ملحوظة تكتسب يف السمع والكالم والقراءة والكتابة واالستدالل والقدرات العقلية وهذه
االضطرابات قد ترجع إىل اضطراب وظيفي يف اجلهاز العصيب املركزي  ،وميكن أن حيـدث على امتداد
حياة الفرد  ،ومن املمكن أن يكون مصحوباً باضطراب يف السلوك واإلدراك االجتماعي(. )2
وخالصة الموضوع ؛ اجتمعت ست منظمات عامة يف جمال املعوقني يف الواليات املتحدة
األمريكية عام ( 1981م) وشكلت ما يعرف باسم اللجنة الوطنية املشرتكة لصعوبات التعلم ،
وذلك إلقرار تعريف جديد لصعوبات التعلم  ،وهذه املنظمات هي :
أ – الجمعية األمريكية للكالم واللغة والسمع
American Speech for Children and Adults With Learnig with Disabilities

ب – جمعية الطالب والراشدين ذوي صعوبات التعلم
The association for children and Adults With Learning disalities
) )1سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم  ،المرجع في صعوبات التعلم  ،ط ، 1صـ  32و  . 33وضياء الدين حساين طه ،
صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية  ،رسالة ماجستري  ،صـ .22

( )2املرجع السابق  ،صـ . 32
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ج – مجلس صعوبات التعلم Council for Learning Disabilites

د – قسم الطالب ذوي اضطرابات التواصل
The Division for Children with Communication Disabilities
هـ  -جمعية القراء الدولية The International Reading Association
و – جمعية أورتن لعسر القراءة The Ortin Dyslexia Society

وقد جاء يف التعريف اجلديد أن صعوبات التعلم هو مفهوم شامل يرجع إىل جمموعة متباينة
من االضطرابات اليت تتمثل يف صعوبات واضحة يف اكتساب أو استخدام القدرة على االستماع أو
الكالم أو القراءة والكتابة والعمليات احلسابية  ،ويكون هذا االضطراب نااجًا عن خلل وظيفي يف
اجلهاز العصيب املركزي ) (  ، 1175وقد حدد القانون العام ( اجلزء الثاين) الذي صدر يف ( ديسمرب
عام  )1177أن الطالب الذي يعاين صعوبة خاصة بالتعليم بأنه ذلك الطالب الذي يتصف بالتايل:
 -1الذي ال يصل يف حتصيله إىل مستوى مسا ٍو أو متعادل مع زمالئه يف نفس الصف  ،وذلك يف
واحدة أو أكثر من اخلربات التعليمية املعدة لقدرات هذا الطالب ويف هذا السن.
شديدا بني مستوى حتصيله األكادميي وبني قدراته العقلية الكامنة يف واحدة
 -2الذي يظهر ثباتًا ً
أو أكثر من اجملاالت التالية :
التعبريات اللفظية  ،فهم املادة املسموعة  ،التغريات املكتوبة  ،املهارات األساسية للقراءة  ،فهم
املادة املقروءة  ،العمليات احلسابية .
 -3الذي يعاين ( إعاقة بصرية أو مسعية  ،ختل ًفا عقليا  ،اضطرابًا انفعاليا  ،حرمانًا بيئيًا أو ثقافيا أو
اقتصاديًا( ) .

وميكن أن نالحظ من جمموعة التعريفات السابقة عن صعوبات التعلم ونلخص عناصرها على
النحو التايل :
 أن صعوبات التعلم إعاقة مستقلة كغريها من اإلعاقات األخرى .
( )1هال السعيد  ،صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق والعالج  ،ط ، 1صـ  31و . 32
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 يقع مستوى الذكاء ملن لديهم صعوبات التعلم فوق مستوى التخلف العقلي وميتد إىل
املستوى العادي واملتفوق .
 تتدرج صعوبات التعلم من حيث الشدة من البسيطة إىل الشديدة .
 قد تظهر صعوبات التعلم يف واحدة أو أكثر من العمليات الفكرية كاالنتباه  ،والذاكرة ،
واإلدراك  ،والتفكري  ،وكذلك اللغة الشفوية .
 تظهر على مدى حياة الفرد  ،فليست مقصورة على مرحلة الطفولة أو الشباب .
 قد تؤثر على النواحي املهمة حلياة الفرد كالنواحي االجتماعية والنفسية واملهنية وأنشطة احلياة
اليومية .
 قد تكون مصاحبة ألي إعاقة أخرى  ،وقد توجد لدى املتفوقني واملوهوبني .
 قد تظهر الصعوبات بني األوساط املختلفة ثقافيا  ،واقتصاديًا واجتماعيًا .
 ليست نتيجة مباشرة ألي من اإلعاقات املعرفية أو االختالفات الثقافية  ،أو تدين الوضع
االقتصادي أو االجتماعي أو احلرمان البيئي أو عدم وجود فرص للتعليم العادي .
 األفراد الذين يعانون من صعوبات التعلم ال يستفيدون من طرق التعليم التقليدية داخل
الفصول الدراسية .
وهناك بعض املالحظات اخلاصة من تلك التعريفات السابقة لصعوبات التعلم وهي :
 -1إن بعض التعريفات مل حتدد السن الذي حتدث فيه صعوبات التعلم  ،غري أن بعضها قصر
السن الذي حتدث فيه صعوبات التعلم على األطفال ما عدا تعريف جملس الرابطة الوطنية
لصعوبات التعلم  )NJCLD( 1111الذي أكد على أن صعوبات التعلم حتدث يف مجيع
املراحل العمرية .
 -2وتتفق مجيع تعريفات هذه اجملموعة وتعريفات اجملموعة السابقة (فسيولوجية) يف أن مستوى
التحصيل األكادميي ال يتناسب مع معدل نسبة الذكاء املتوسط أو األعلى من املتوسط .
وكما اتضح  ،فمن الصعب الوصول لتعريف ثابت لصعوبات التعلم أو إجياد وصف هلا
بسهولة  ،وال يوجد هلا – أيضا – تعريف واضح يف علم الرتبية  ،أو علم النفس  ،أو الطب النفسي،
وتبعا خلربات واجارب الباحثني
بل تعددت التعريفات بتعدد النماذج والنظريات املفسرة هلذا املصطلحً ،
يف هذا اجملال(. )1
( )1هال السعيد  ،صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق والعالج  ،ط ، 1صـ . 33
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ومن خالل التعريفات السابقة ميكن تبين التعريف التايل لذوي صعوبات التعلم :
هم الذين يظهرون اضطراباً يف واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية  ،مثل
استعمال اللغة املكتوبة أو املنطوقة أو التهجئة أو فهم واستيعاب املفاهيم العلمية كالرياضيات  ،أو
اضطرابات يف التفكري أو قصور يف اإلدراك  ،أو التذكر أو ضبط االنتباه أو احلركة الزائدة مع أهنـم
يتمتعـون بذكـاء متوسـط أو أكثر  ،وليسوا مصابني بإعاقات جسمـانية مسعية أو بصرية أو غريهـا من
اإلعـاقـات(. )1

( )1هال السعيد  ،صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق والعالج  ،ط ، 1ص . 33
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المبحث الثالث
مواجهة التأخر الدراسي األكاديمي
أوال  :مفهوم التأخر الدراسي :
إن مفهوم التأخر الدراسي خيتلف عن مفهوم صعوبة التعلم يف أن األول يعترب نتيجة لوجود
أسباب متعددة  ،يدخل من بينها صعوبات يف عملية التعلم  ،ومصطلح التأخر يعين أن عجلة
اإلجناز يف املواد الدراسية تعاين من وجود بعض املشكالت اليت تؤخر طالب علم عن مواصلة حمطات
االنتقال من فرقة دراسية ألخرى .
آجال أو
فالتأخر ال يعين التخلف  ،فاملتخلف دراسيًا سوف يصل إىل بعض أهدافه إن ً
عاجالً  ،فالكثري منا صادف حاالت من األفراد مل يعرفوا يف حياهتم الدراسية من املذاكرة مما أدى إىل
تأخرهم الدراسي فرتة من الوقت قد تقصر أو تطول قليال عن الوضع املعتاد  ،وبعد أن يقوم املعلم أو
األخصائي األمني بتوجيهه وأخباره بفن التحصيل الدراسي ويدربه عليه ينجح يف الوصول إىل بر
األمان(. )1
ولقد ساعدت نظريات البناء العقلي يف وضع األساس العلمي لتشخيص وقياس التأخر
الدراسي  ،وذلك على أساس إمكانية وقياس العوامل العقلية اليت توصل إليها كل من ترستون
وقياسا على تلك العوامل فإن التحصيل قد ميتد ليشمل مجيع مواد الفرقة الدراسية  ،ومن
وسربمان ً ،
عاما  ،وقد يشمل فقط فئة أو طائفة من املواد الدراسية ويصبح التأخر يف
مث يكون التأخر الدراسي ً
هذه احلالة طائفيًا  ،وقد يقتصر على مادة دراسية حمددة دون غريها  ،ويف هذه احلالة يكون التأخر
خاصا (.)2
الدراسي ً
ويتضح جليًا أن هناك ترابطًا وتداخال فيما بني التعليم الثانوي وكل من سابقه والحقه ،
فالتعليم الثانوي يستمد مدخالته من خمرجات التعليم األساسي  ،والتعليم العايل – بدوره – يستمد

( )1حممد علي كامل  ،مواجهة التأخر الدراسي وصعوبات التعلم  ،ط ، 1ص . 13
( )2املرجع السابق  ،ص . 12
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مدخالته من خمرجات التعليم الثانوي  ،وينعكس كل منهما على اآلخر مبشكالته ومتغرياته  ،وهكذا
فالتعليم كيان عضوي مرتابط األجزاء  ،يعمل كوحدة واحدة(. )1
وميكن القول أن التعليم العايل واجلامعي قد يتأثر بدوره بزيادة الضغط والطلب الشعيب على
التعليم الثانوي  ،خاصة يف جانبه األكادميي (بالثانوي العام) وما انعكس من تغيريات على سوق
العمل واحتياجات التنمية اجملتمعية  ،يحيث تركزت اجلهود حنو احلد من االلتحاق بالثانوي العام كقناة
رئيسية للوصول إىل التعليم العايل واجلامعي(. )2
دائما أمام وضع االسرتاتيجيات اخلاصة
وحماولة إجياد تعريفات دقيقة لتلك املشكالت ميثل ً
بالعالج  ،وال سبيل أمامنا سوى االعتماد على درجات التحصيل يف املواد املختلفة  ،شريطة أن
تكون موضوعية يف عملية تقدير الدرجات  ،ويف ضوء ما مت توضيحه عن عالقة العوامل العامة
والطائفية واخلاصة بالتحصيل الدراسي  ،فإن َثة اختبارات عامة للتحصيل الكلي للمواد الدراسية أو
مستوى حتصيل مادة بعينها  ،هذا باإلضافة إىل وجود اختبارات تشخيصية نوعية  ،ختص مثالً القراءة
الصامتة أو كتابة اإلنشاء أو معرفة املفردات ...إخل  ،اليت متثل اللغة العربية يف التشخيص العام(. )3
هما للتحصيل الدراسي والعكس صحيح  ،فإن
مؤشرا م ً
وملا كانت اختبارات الذكاء متثل ً
املتأخر دراسيًا هو ذلك الذي يصل يف حتصيله إىل املستوى املتوسط  ،بينما تكون نسبة ذكائه
متأخرا إذا كانت نسبة ذكائه أقل من املتوسط ،
للمستوى املتوسط  ،وال يعترب التلميذ – املتعلم –
ً
ويف نفس الوقت مييل حتصيله إىل املستوى املتوسط(. )2
وجدير بالذكر أن التأخر الدراسي خيتلف عن التأخر العقلي (تزداد وحدات ذكائه مبعدل أقل
من أقرانه) والتخلف العقلي ( تصل نسبة ذكاء الفرد عنده حوايل  ) 80وهؤالء ال بد من رعايتهم
يف مؤسسات خاصة(. )5
( )1سعيد إبراهيم طعيمة  ،التجديد التربوي في ضوء تحديات العصر  ،ط ، 1ص . 167
) ) 2املرجع السابق  ،ص . 12

( ) 3حممد علي كامل  ،مواجهة التأخر الدراسي وصعوبات التعلم  ،ط ، 1ص . 12
( )2املرجع السابق  ،ص . 12
( )5املرجع السابق  ،ص . 12
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كما تشري بعض الدراسات إىل " األخصائي النفسي املدرسي" هو أفضل مسئول ميكنه تقنني
مستوى حتصيل التالميذ لذلك فإن الناجح ال بد وأن ميتلك لنفسه بن ًكا لألسئلة يف كل مقرر دراسي
يدرسه  ،يبدأ يف إعداده حىت قبل خترجه حيث وضع امتحانات حتصيل موضوعية يف املادة الدراسية
يحيث تتضمن أسئلة تتدرج من أبسط األشياء لتصل إىل أصعبها ،لكن يتمكن من عمل التشخيص
املناسب الالئق يف ضوء معايري الفرقة الدراسية اليت يعمل فيها(. )1
ثانيا  :الفرق بين صعوبات التعلم والتأخر الدراسي :
كما سبق أن قلنا يف أن مفهوم التأخر الدراسي خيتلف عن صعوبات التعلم  ،ويكون ذلك
يف أن األول يعترب نتيجة لوجود أسباب متعددة يدخل من بينها وجود صعوبات يف عملية التعلم ،
كل من صعوبات
وكذلك احلال يف مفهوم بطء التعلم  ،وكثري من الناس ال مييّزون أو ّ
يفرقون بني ٌ
التعلم وبطء التعلم والتأخر الدراسي  ،وخيلط بني تلك األنواع  ،وقد يطلق عليها املسمى نفسه ،
ومنهم املتخصصون واملدرسون املتعاملون يف اجملال  ،مما يؤثر على عملية العالج والتدريب داخل
الفصول الدراسية .
وسوف نتطرق قليال لبعض اجلوانب اليت نستطيع من خالهلا التفريق بني طلبة ذوي صعوبات
التعلم وبطء التعلم واملتأخر دراسيًا (: )2
 – 8جانب التحصيل الدراسي .

طالب صعوبات التعلم  :منخفض يف املواد اليت حتتوي على مهارات التعلم األساسية
(القراءة – اإلمالء – احملادثة ...إخل ) .
طالب بطيء التعلم  :منخفض يف مجيع املواد الدراسية بشكل عام مع عدم القدرة على االستيعاب.
طالب متأخر دراسيا  :منخفض يف مجيع املواد الدراسية مع إمهال واضح أو مشكلة صحية.
( )7جانب التدني في التحصيل الدراسي .
طالب صعوبات التعلم  :اضطراب يف العمليات الذهنية  ،االنتباه  ،الذاكرة الرتكيز  ،اإلدراك .
( )1حممد علي كامل  ،مواجهة التأخر الدراسي وصعوبات التعلم  ،ط ، 1ص . 12

( )2ينظر :هال السعيد  ،صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق والعالج  ،ط ، 1ص . 21
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طالب بطيء التعلم  :اخنفاض معامل الذكاء .
طالب متأخر دراسيا  :عدم وجود دافعية للتعلم .
( )4جانب المظاهر السلوكية .
ائدا .
طالب صعوبات التعلم  :عادي وقد يصحبه أحيانًا نشاطًا ز ً
طالب بطيء التعلم  :يصاحبه غالبًا مشاكل يف السلوك التكيفي – مهارات احلياة اليومية – التعامل

مع األقران – التعامل مع مواقف احلياة اليومية .

طالب متأخر دراسيا  :مرتبط غالبًا بسلوكيات غري مرغوبة وإحباط دائم من تكرار اجارب فاشلة .
( )3جانب الخدمة مقدمة لهذه الفئة .

طالب صعوبات التعلم  :برامج صعوبات التعلم واالستفادة من أسلوب التدريس الفردي – غرفة
املصادر داخل املدرسة .
طالب بطيء التعلم  :الفصل العادي مع بعض التعديالت يف املنهج .
طالب متأخر دراسيا  :دراسة حالته من قبل املرشد الطالبية يف املدرسة .
وليست الصعوبات إعاقة باملعىن املألوف  ،فنسبة الذكاء عند هؤالء الذين يعانون من صعوبات
التعلم عادية أو تزيد على العادية  ،عالوة على أن بعض األفراد قد يعانون من صعوبات تعلم يف
جمال ويظهرون عبقرية يف جماالت أخرى  ،مثال " اينشتاين " مل يبدأ القراءة إال يف التاسعة  ،وأصبح
عبقريًا يف الفيزياء والرياضيات منذ الثانية عشرة(. )1
ثالثا  :أسباب التأخر الدراسي والتدخل العالجي :

(أ) أسباب التأخر الدراسي  :إن الطالب املتعلم هو حمور عملية التعلم  ،لذلك فإن أسباب
التأخر الدراسي ال بد أن تكون يف حميط التكامل مع ذلك الطالب وهي :

( )1فكري لطيف متوىل  ،القحطاين  ،صعوبات التعلم للمبتكرين والموهوبين ،ط ، 1ص .113
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 -1أسباب تعزى إىل األسرة ( مشكالت أسرية خاصة كالطالق  ،املستوى االقتصادي  ،حجم
األسرة – إمهال الوالدين ) .
 -2أسباب تعزى إىل املدرس واملدرسة ( عدد الطلبة داخل الفصل – اإلمكانات ) .
 -3أسباب تتعلق بالطالب نفسه ( حواسه  ،أمراض تعرض هلا  ،غذاؤه  ،مكونات شخصيته ،
القلق  ،التوتر  ،االضطراب االنفعايل )( ) .
 -2ضعف اللغة العربية عند الطالب الوافد .
 -5عدم تركيز الطالب يف املدرسة .
 -6قلة القدرة على استثمار الوقت يف املدرسة .
 -7حتدث بعض أعضاء هيئة التدريس باللغة العامية املصرية أثناء احملاضرة .
 -1قلة سعي بعض املدرسني حنو تعرف مدى فهم الطلبة للدروس .
 -1قلة وجود الربامج احلديثة اليت تساعد يف التغلب على الصعوبات اليت تواجه الطلبة خاصة
الوافدين غري العرب يف املدارس الثانوية واجلامعات .
 -13عدم إمكانات املالية لدى الطالب اليت تفي مبتطلبات السفر للوطن األم واألهل يف
اإلجازات بصفة دورية .
وملخص املوضوع أن أسباب التأخر الدراسي تعترب مشكلة من املشكالت الشائعة اليت يعرفها
مجيع املدرسني واآلباء الذين يعاين تالميذهم أو أبناؤهم من قصور يف التعلم  ،ونقص يف األداء
املدرسي  ،وضعف يف دافعية التعلم  ،وختلف عن زمالئهم ممن هم يف مثل أعمارهم .
تبعا لتعدد
(ب) التدخل العالجي  :هناك أساليب متعددة لعالج مشكالت التأخر الدراسي وذلك ً

العوامل املؤدية إليه ،ومن بني هذه األساليب ما يلي :
 -8األسلوب الجسمي .
 -7األسلوب العصبي .
 -4األسلوب االجتماعي .
 -3األسلوب النفسي .

( )1حممد علي كامل  ،مواجهة التأخر الدراسي وصعوبات التعلم  ،ط ، 1ص . 15
-42-

أما األسلوب األول ( اجلسمي ) فيهتم بالعوامل اجلسمية بالنمو اجلسمي  ،وبالنمو احلركي
والتوافق أو التآزر العضلي العصيب  ،وكذلك باحلواس املختلفة  ،وأهم حماوالت العالج عن هذه
الطرق ما قام به بعض الباحثني من وضع نظرية تتابع مراحل النمو اإلدراكي وتسلسلها بطريقة هرمية
منوذجا يوضح تتابع
سن الطفولة املبكرة  ،وقدم الباحثون ً
تتبىن فيها العمليات اإلدراكية األوىل من ّ
النظام اإلدراكي وحركته الديناميكية  ،وتفاعله  ،ولذا فمن الضروري معرفة مكان اخلطأ أو احللقة اليت
توقف عندها تتابع منو السلسلة اإلدراكية حىت ميكن تصحيح هذا اخلطأ واستئناف عملية تتابع النمو
اإلدراكي من جديد  ،ويكون ذلك عن طريق التدريبات احلركية املختلفة اليت قد تساعد على كشف
نواحي القصور وعالجها .
واألسلوب العصيب فيؤكد أمهية منو املخ واجلهاز العصيب املركزي هي عملية التحصيل الدراسي
وخاصة يف القراءة  ،وينبغي االهتمام هبذا األسلوب منذ سن الطفولة .
وأما األسلوب االجتماعي فيهتم بالبيئة وأثرها على منو الطفل بصفة عامة وما من عوامل
سلبية تسبب التأخر الدراسي  ،وحياول هذا األسلوب دراسة احلالة االجتماعية واقرتاح التغيري أو
التعديل الضروري لعالج احلالة .
وجيمع أسلوب اإلرشاد النفسي بني هذه األساليب املتقدمة ويأخذ يف االعتبار مجيع النواحي
اجلسمية واحلركية واالجتماعية واالنفعالية  ،ويهتم بنمو الطفل ككل  ،فهو يف احلقيقة أسلوب
متكامل  ،حيث جيمع املعلومات عن اجلوانب السابقة ويطلب اشرتاك األخصائيني املختلفني يف
عملية التعرف على الطالب املتأخر  ،ويف عمليات التشخيص والعالج  ،وال يقتصر عمل املرشد
النفسي يف مواجهة مشكالت التأخر الدراسي على عمليات التعرف وعمليات التشخيص والعالج ،
ولكنه ميتد يشارك يف عمليات اجميع الطلبة داخل الفصول الدراسية واختبار املنهج وطريقة التدريس
اليت تالئم املتأخرين  ،وتستثمر وجودهم بالدراسة  ،فهو يواجههم تربويًا ومنهجيًا  ،ويعدهم نفسياً
ملواجهة احلياة والتكيف للمجتمع  ،شأهنم يف ذلك شأن غريهم من الطلبة العاديني(. )1

( )1ينظر :حممد علي كامل  ،مواجهة التأخر الدراسي وصعوبات التعلم ط ، 1ص  12و . 16
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ونظرا ألمهية هذا املوضوع وتعدد املفاهيم حول املتأخر دراسيًا  ،تشري بعض الدراسات الرتبوية
ً
إىل أن مشكلة صعوبات القواعد النحوية اليت يعاين منها املتعلمون يف املراحل التعليمية املختلفة من
أثرا بالغًا يف حصيتهم اللغوية واستيعاهبم للمعرفة .
أبرز مشكالت تعلم اللغة العربية مما ترك ً
وقيل أن التأخر القرائي له آثار سيئة متتد إىل ميادين املعرفة األخرى  ،فهو يؤدي إىل التأخر
الدراسي عامة  ،وبه يعجز التلميذ ( املتعلم) عن التعبري عما جيول يف نفسه لضعف متكنه من اللغة
والحيسن االستجابة لتوجيه معلميه ملا يقع منه من خطأ يف فهم هذه التوجيهات .

وميكن القول أن الطريقة الناجحة لعالج تلك املشكالت هي اليت تؤدي إىل الغاية املقصودة،
يف أقل وقت  ،وبأيسر جهد يبذله املعلم واملتعلم  ،وهي اليت تثري اهتمام التالميذ وميوهلم  ،وحتفزهم
على العمل اإلجيايب  ،والنشاط الذايت  ،واملشاركة الفعالة يف الدروس  ،وهي اليت تشجع على التفكري
احلر واحلكم املستقل  ،كما يطلب يف دروس التعبري اللغوي والتذوق األديب(. )1
ومن بني هذه الطرق الناجحة – كذلك – الطريقة املرنة املتنوعة  ،فتسري تارة يف صورة
مناقشة  ،وتارة يف صورة تعيينات  ،وتارة يف صورة مشكالت ...وهكذا ؛ وذلك ألن استمرار طريقة
واحدة  ،والتزامها يف مجيع األحوال  ،سيحوهلا مع الزمن إىل طريقة شكلية عميقة  ،وهذا بسبب
السآمة وامللل للمتعلمني(. )2
وتنوع الطرق واجب للحصول على الغاية املقصودة  ،وليس يف الفصل الواحد أو يف املادة
الواحدة فحسب  ،بل يف املوضوع الواحد ؛ وذلك ألن التعلم ال يتم بطريقة واحدة  ،فالفرد يتعلم
عن طريق االستماع  ،وعن طريق رؤية  ،وعن طريق التحدث أو القراءة أو الصور أو حنو ذلك ؛
وهلذا ينبغي أن تتيح طريقة التدريس الفرص لالنتفاع بكل هذه الوسائل وغريها(. )3

درسي اللغة العربية  ،ط ، 11ص . 32
لم ِّ
( )1عبد العليم إبراهيم  ،الموجه الفني ُ
( )2ا ملرجع السابق  ،ص . 32
( )3املرجع السابق  ،ص . 32
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المبحث الرابع
تصنيف صعوبات التعلم
نظرا لالختالفات األساسية للتصورات النظرية لتفسري صعوبات التعلم  ،حيث أن كل تصور
ً
نظرا لتنوع
نظري ركزت أيحاثه ودراساته على افرتاضات تتوافق مع الوجهة اليت تناسبه  ،و ً
أيضا ً
السلوكيات التضمينية يف مظاهر وقوائم وصعوبات التعلم  ،شاعت تصنيفات عديدة إال أنه ال يوجد
اتفاق على تقسيم معني لصعوبات التعلم  ،وكذا السلوكيات املتضمنة حتت هذه التصنيفات .
قبوال يف امليدان البحثي
ومن هذا املنطلق يكتفي الباحث بعرض تصنيفات يعد األكثر ً
لصعوبات التعلم  ،وهو الذي قدمه كريك وكالفت " ، ) 1984) " Kirk and Chalfantحيث
صنف صعوبات التعلم إىل نوعني مها :
أ – صعوبات تعلم األكاديمية .
ب – صعوبات تعلم النمائية .
( )8صعوبات

تعلم

األكاديمية

Disabilities

Learning

Academi

أصال لدى أطفال املدرسة ،ويشمل هذا املصطلح (صعوبات
وهي تلك الصعوبات اليت تظهر ً
التعلم األكادميية) الصعوبات اخلاصة بالقراءة والكتابة والتهجي والتعبري الكتايب واحلساب(. )1

( )2صعوبات تعلم النمائية Developmental Learning Disabilities

تتعلق هذه الصعوبات بالوظائف الدماغية  ،وبالعمليات العقلية واملعرفية اليت حيتاجها الطالب
يف أداء املهام األكادميية  ،كاالنتباه واإلدراك احلسي  ،والذاكرة اللغوية  ،والتفكري  ...إخل  .فلكي
كثريا من العني واليد  ،والتتابع  ،والذاكرة البصرية
يتعلم التلميذ كتابة امسه ً
مثال ؛ ال بد أن يطور ً

أيضا – الكتابة  ،فال بد له من تطوير التمييز البصري والتمييز
وغريها  ..وحىت يتعلم الطالب – ً
السمعي والذاكرة السمعية والذاكرة البصرية ووجود لغة مناسبة ،وغريها من العمليات النمائية املناسبة،

( )1ينظر  :ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين باللغة
العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري  ،ص . 33
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وحلسن احلظ فإن هذه العمليات أو املهارات تتطور بدرجة كافية لدى معظم الطلبة لتمكنهم
من تعلم املوضوعات األكادميية  ،أما حني تضطرب هذه الوظائف بدرجة كبرية وواضحة  ،ويعجز
الطالب عن تعويضها من خالل وظائف أخرى  ،فحينئذ تكون لديه صعوبات واضحة يف تعلم
الكتابة أو التهجي أو إجراء العمليات احلسابية  ،أو العجز يف تركيب ومجع األصوات كأن ال يستطيع
مثال مجع (ج  ،ل ،س) ليكون كلمة (جلس)( . )1ويرى بعض العلماء أن الصعوبات النمائية ترجع
إىل اضطرابات وظيفة ختص اجلهاز العصيب املركزي(.)2
( )4العالقة بين صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية :
تشري معظم الدراسات يف جمال صعوبات التعلم أن العالقة بني صعوبات التعلم النمائية
واألكادميية عالقة سبب ونتيجة  ،حيث أن إمكانية التنبوء بصعوبات التعلم األكادميية من خالل
تأثريا  ،وأمهية الصعوبات املتعلقة
ظهور صعوبات التعلم النمائية  ،وأكثر صعوبات التعلم النمائية ً
باالنتباه واإلدراك والذاكرة.
ويؤكد جونسون موساكي (  )Tohnron and Nosaky 1980أن االنتباه أحد املهام
الرئيسية جلميع املهارات األكادميية  ،وأن االندفاعية مؤشر للعجز يف االنتباه  ،ومن مث يتأثر التحصيل
األكادميي  ،وهذا ما أشار إليه باجنز (  ) Bangs , 1986وكالفرت ( ، ) Kephert, 1975
أن ظهور صعوبات التعلم النمائية كاالنتباه والتذكر واإلدراك وتكون املفهوم وحل املشكلة لدى
أطفال ما قبل املدرسة  ،بأهنا هتدد الطفل بالفشل يف تعلم املوضوعات األكادميية املدرسية فيما بعد ،
وهذا ما يطلق عليه صعوبات تعلم أكادميية  .ويوضح ذلك الزراد (  ،) 1991أن صعوبات النمائية
تتعلق باللغة واملدركات احلسية واحلركية وصعوبات االنتباه  ،والرتكيز والذاكرة واالحتفاظ وصعوبات
املعرفة والتفكري  ،وهذه األمناط من الصعوبات النمائية ترتبط بالصعوبات األكادميية اليت تتمثل يف
صعوبات القراءة والكتابة والتعبري واحلساب(. )3
( )1هال السعيد  ،صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق والعالج ط ، 1ص . 133
( )2املرجع السابق  ،ص . 133

( )3ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين باللغة
العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري  ،ص . 35
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المبحث الخامس
تشخيص صعوبات التعلم
أوال  ،مث استخدم يف العالج النفسي
إن مصطلح التشخيص بدأ استخدامه يف جمال الطب ً
واإلرشاد النفسي واخلدمة االجتماعية  ،مث يف جمال التعليم النموذجي  .ويؤكد عثمان لبيب
( )2001أن التشخيص السليم ألي إعاقة يعتمد على دقة رصد وتسجيل األعراض املميزة لتلك
اإلعاقة  ،وال تقتصر أمهية عملية التشخيص على تأكيد أو نفي اإلصابة باإلعاقة  ،بل أهنا حتدد بدقة
أسباب ومواقع القصور أو اخللل  ،وبالتايل تقود إىل وصف أنواع العالج الطيب أو النفسي السليم .
ويشري معىن التشخيص إىل وصف أو حتديد خمتصر للحالة اليت يعاين منها الفرد  ،ويشمل:
(القياس  ،والتقدير  ،والتقييم )(. )1
مرورا بعدة مراحل
ومن هنا فالفرد حيتاج إىل التشخيص الشامل واملتكامل واملبكر  ،وذلك ً
وعمليات متكاملة ومتخصصة يف اجملاالت الطبية والرتبوية والنفسية واالجتماعية واللغوية يحيث تؤدي
إىل صورة شاملة ومتكاملة عن إمكانات الفرد وإجيابياته وسلبياته حىت يتم تنمية مواطن القوة وعالج
جوانب القصور لديهم مع األخذ يف االعتبار النظرة املستقبلية للفرد والنظر إىل مستقبله التعليمي
جيدا من اآلن(. )2
واملهين إلعداده ً
وجند أن عملية التشخيص هي عملية مستمرة مع تقدمي الربامج واألساليب التعليمية والتأهيلية ،
وكذلك الوقائية من اإلعاقات على خمتلف صورها  ،فالتشخيص الوقائي يركز على الفرد ومستقبله
وخصوصا إخوته  ،واستجابة األسرة لإلعاقة  ،وذلك للحد من تلك اإلعاقة واآلثار املرتتبة
وأسرته ،
ً
عليها بقدر اإلمكان(. )3
وينبغي أن نتعرف على مفاهيم وصف للحالة اليت يعاين منها الفرد من القياس والتقدير والتقييم
على النحو التايل :

( )1سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم  ،المرجع في صعوبات التعلم  ،ط ، 1ص . 135
( )2ملرجع السابق  ،ص . 132
( )3املرجع السابق  ،ص . 132
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األول  :القياس Analogy :

القياس هو وضع الظواهر أو اخلصائص أو السمات يف صورة كمية  ،وحول هذا املعىن تدور مجيع
تعريفات القياس ؛ حيث يعرف بأنه متثيل للصفات أو اخلصائص بأرقام  ،وبأنه تقدير األشياء
اعتمادا على الفكرة القائلة بأن كل ما
تقديرا كميا وفق إطار معني من املقاييس املدرجة ،
ً
واملستويات ً
يوجد يوجد مبقدار  ،وأن كل مقدار ميكن قياسه .
ويف جمال التعليم يعرف القياس بأنه القيمة الرقمية ( الكمية ) اليت حيصل عليها املتعلم يف امتحان
(اختبار ) ما  ،وهذا يعين أن التحصيل أو األداء املدرسي أو اجلامعي الذي يتم التعبري عنه رقميًا أو

كميا ما هو إال عملية قياس  ،وعليه يصبح القياس عملية تعين بالوصف الكمي (الرقمي) للسلوك
(األداء) أو الواقع املقيس(. )1
حكما قيميا على
والقياس يشري إىل عملية التقدير الكمي أو الدرجة  ،وال يتضمن القياس
ً
النتيجة(. )2
الثاني  :التقييم Assessment

التقييم أو التقومي هو حتديد قيمة الشيء  ،وهذه الكلمة ختتلف عن كلمة  Valuingاليت تعين
التقييم نسبة إىل تكوين القيم  ،ومرادف هذا املصطلح يف اللغة العربية هو التقدير  ،وهو مشتق من
تقديرا  ،أي بني مقداره وجعله بقدره أو ساواه  ...وعلى
الفعل " قدر"  ،فيقال  :قدر فالن الشيء ً
الرغم من أن املعىن اللغوي لكلمة تقييم أو تقدير يرادف معىن كلمة قياس  ،فإن هناك خالفًا بني
مصطلحني  ،فإذا كان القياس هو " التعبري عن األشياء بصورة كمية أو رقمية " فإن التقييم هو "
حتديد قيمة الشيء" وال يشرتط أن يتم التقييم من خالل عمليات القياس ...
ويف هذا اإلطار يعرف التقييم بأنه هو تقدير قيمة أو جودة شيء ما  ،أو هو عملية تشخيص
مشاكل الفرد ؛ معىن ذلك أن التقييم هو عملية إصدار حكم على قيمة الشيء ؛ أي أنه ينطوي

على شق تشخيص فقط( .)3وقيل أن املعىن اللغوي لكلمة التقييم يراد به التعديل والتحسني والتطوير.
ويف االصطالح فهو عبارة عملية تشخيص وعالج ووقاية .
( )1حسن شحاتة  ،زينب النجار  ،معجم المصطلحات التربوية والنفسية  ،ط ،2ص . 222
( )2سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم  ،المرجع في صعوبات التعلم  ،ط ، 1ص . 135

( )3حسن شحاتة  ،زينب النجار  ،معجم المصطلحات التربوية والنفسية  ،ط ، 2ص .121
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الثالث  :التقدير Estimate :

هو جيمع بني القياس والتقييم  ،ويعتمد على اخلربة واملعرفة يف قياس الصفة أو السمة اليت يصدرها
الفرد(. )1
الرابع  :الشخصية personality :

هي جمموعة الصفاة واخلصائص اليت متيز الفرد عن اآلخرين  ،وبتحديد سلوكه يف املواقف
املختلفة(. )2
الخامس  :العالقة بين التعلم والذكاء Learning and Interligence Relationship :

تشري الدراسات واأليحاث يف جمال الرتبية وعلم النفس واآلداب العربية أن القدرة على التعلم ترتبط
بعوامل ومتغريات متعددة منها ما يرتبط بالعملية التعليمية ذاهتا من نظام تعليمي ومنهج دراسي وطرق
تدريس ووسائل تعليمية ومعلم – كما أن هناك عوامل ومتغريات أخرى متعلقة باملتعلم ذاته منها
مستوى الذكاء واستعدادته وقدراته وميوله والدافعية للتعلم وحالته الصحية واجلسدية واحلسية وعالقاته
األسرية .
كبريا بدرجة الذكاء ومنو
والقدرة على التعلم – كما تشري بعض البحوث – ترتبط ارتباطًا ً
القدرة العقلية واستعدادته اللغوية  ،وبطبيعة احلال تزداد القدرة على التعلم بارتفاع معدل الذكاء على
أساس ثبات العوامل والتغريات األخرى  ،وأن معرفة العالقة االرتباطية بني التعلم والذكاء تعطي
التشخيص مهارة يف متيز ذوي صعوبات التعلم عن الفئات األخرى اليت تتشابه معها من حيث
اخنفاض مستوى التحصيل ؛ ومسة التميز بني صعوبات التعلم واملفاهيم األخرى اليت تشرتك يف مظهر
اخنفاض مستوى التحصيل تعتمد على معرفة األسباب ومعدل الذكاء(. )3

( )1سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم  ،المرجع في صعوبات التعلم  ،ط ، 1ص . 135
( )2املرجع السابق  ،ص . 111

( )3ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين باللغة
العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري  ،ص . 31
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المبحث السادس
صعوبات تعلم القراءة
أوال  :تعريف القراءة :
القراءة من لفظ  :قرأ  ،يقرأ  ،قراءة  .وقال الزخمشري  :وهو من قرأت الكتاب  ،وفالن قارىءٌ
وقراء  :ناسك عابد  ،وهو من ال ُقراء  ،وقال الشاعر جرير :
ّ
إين قد مضى زمين
يا أيها القارىءُ املرخي عمامته * هذا زمانُك ّ
ُ
()1
وقد تقرأ فالن  :تنسك  .واقرأ سالمي على فالن  .هذا لغة .
والقراءة يف االصطالح العلمي  ،يذكر فتحي الزيات ( 1998م) :
أن القراءة هي جزء من النظام اللغوي  ،وترتبط ارتباطًا وثي ًقا بالصيغ األخرى للغة  :اللغة الشفهية
واملطبوعة  ،والقراءة تشكل أحد احملاور األساسية اهلامة لصعوبات التعلم األكادميية  ،إن مل تكن
()2
احملور األساسي واملهم فيها  ،ومتثل صعوبات القراءة السبب الرئيسي واحملوري للفشل املدرسي
ثانيا  :طبيعة القراءة وعناصرها األساسية :
إن طبيعة القراءة هي عملية يراد هبا إجياد الصلة بني لغة الكالم والرموز الكتابية  ،وتتألف لغة
الكالم من املعاين واأللفاظ اليت تؤدي هذه املعاين  ،ويفهم من هذا أن عناصر القراءة ثالثة  ،هي :
 – 8المعنى الذهني .
 – 7اللفظ الذي يؤديه .
 – 4الرموز المكتوب .
ومهمة املدرسة هي التأليف السريع بني هذه العناصر الثالثة  ،اليت تتم القراءة باجتماعها ؛ والبدء
بالرمز  ،واالنتقال منه إىل لغة الكالم  ،يسمى قراءة  ،والعكس يسمى كتابة ؛ وترمجة الرموز إىل
()1
املعاين قراءة سريعة  ،وترمجتها إىل ألفاظ مسموعة قراءة جهرية
( )1ينظر :الزخمشري  ،أساس البالغة  ،تح :حممد السود  ،ط ، 1ج ، 2ص . 63

( )2سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم  ،المرجع في صعوبات التعلم  ،ط ، 1ص . 216
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وإذا كان ميدان صعوبات التعلم من أهم امليادين اليت يوليها علماء النفس والرتبية واللغة أمهية
خاصة اآلن ؛ فإن صعوبات تعلم القراءة من أكثر صعوبات التعلم خطورة على العملية التعليمية ،
ألن التعليم يبدأ من القراءة  ،وإمكانية الفرد على القراءة وإجادهتا يؤدي إىل التعليم السليم  ،وبعملية
القراءة وجناحها تستمر عملية التعلم وتنمو .
كما توصلت العديد من البحوث والدراسات يف هذا اجملال إىل أن صعوبات التعلم يف أي جمال
أكادميي تكون صعوبات تعلم القراءة والكتابة سببًا هلا  ،لدرجة أن بعض الباحثني اعتربوا أن
صعوبات تعلم القراءة والكتابة مصطلحان مرتادفان  ،وبالتايل فإن املدخل الصحيح لفهم صعوبات
التعلم يف املرحلة االبتدائية هو دراسة صعوبات تعلم القراءة والكتابة(. )2
يتضح مما سبق أن لعملية القراءة مهارتني أساسيتني مها  ،مهارة التعرف  ،ومهارة الفهم  .وكل
مهارة منهما مركبة ومعقدة يتم حتقيقها بالعديد من القدرات .
فمهارة التعرف تعين إدراك الرمز ومعرفة املعىن الذي يرسله يف السياق الذي يظهر فيه  ،وحتقيق
هذه املهارة حتتاج إىل القدرة اآلتية :
 -1القدرة على ربط املعىن املالئم بالرمز املكتوبة .
 -2القدرة على استخدام السياق كوسيلة يف التعرف املعاين واختيار النطق السليم .
 -3القدرة على التحليل البصري للكلمات من أجل التعرف على أجزائها .
 -2القدرة على ربط الصوت بالرمز املكتوب الذي يراه القارىء .
 -5القدرة على التفريق بني أصوات احلروف .
ومهارة الفهم تعين الربط الصحيح بني الرمز اللغوي والفين والتواصل إىل معىن من السياق ،
واختيار املعىن املناسب  ،ويعتمد حتقيق مهارة الفهم على العديد من القدرات  ،منها ما يلي :
 -1القدرة على إعطاء الرمز معناه .
 -2القدرة على فهم الوحدات األكرب مثل  :اجلملة  ،العبارة  ،الفقرة ..
لمدرسي اللغة العربية  ،ط ، 11ص . 57
الم ِّ
وجه الفني ُ
( )1عبد العليم إبراهيم ُ ،

( )2ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدي كل من مزدوجي اللغة والدارسين باللغة
العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،راسلة ماجستري  ،ص . 23
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-3
-2
-5
-6

القدرة على القراءة يف وحدات فكرية .
القدرة على فهم الكلمات من السياق  ،واختيار املعىن املناسب .
القدرة على حتصيل معاين الكلمات .
القدرة على استنتاج األفكار وحفظها وتطبيقها وتفسريها( ) .

كما تشري احتاد صعوبات التعلم بأمريكا  ) 2004 ( L D Aأن تقييم عملية القراءة جيب
أن يشتمل على مستويات املهارة يف فك الرموز والطالقة واإلدراك  ،ألن عملية القراءة مركزية بالنسبة
للتعلم(. )2
ومما سبق يتضح أن عملية القراءة ليست بالسهلة البسيطة  ،ملا حتتاج إليه من قدرات متعددة
إلنتاج مهارتيها األساسيتني املذكورة آنفاً  ،وإلنتاج القراءة بطريقة صحيحة تذكر كرميان بدير وإميلي
صادق ( )2000خطوات أربع لتنفيذ وإمتام تلك القدرة الالزمة إلنتاج القراءة على النحو اآليت :
األوىل  :لرؤية ملا هو مكتوب  ،وهنا تظهر أمهية حاسة اإلبصار باالشرتاك مع اجملموعة العصبية وما
تنطوي عليه من قدرات .
الثانية  :النطق والتلفظ هبذه الرموز املكتوبة  ،وتربز هنا أمهية وسالمة جهاز النطق وحاسة السمع وما
تنطوي عليه من قدرات .
الثالثة  :إدراك معىن الكلمات منفردة وجمتمعة  ،وهنا يظهر دور خربة الفرد القارىء وأمهيتها .
الرابع  :انفعال القارىء ومدة تأثريه مبا يقرأ  ،وهنا تربز أمهية املظاهر االنفعالية  ،كاحلب والكره
والقلق( ... )3إخل .

( )1ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين باللغة
العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري  ،ص . 25
( )2املرجع السابق  ،ص . 25
( )3املرجع السابق  ،ص . 26
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ثالثا  :مفهوم صعوبات القراءة :
هناك الكثري من اآلراء ووجهات النظر املختلفة املتعلقة مبؤشرات التنبوء بصعوبات تعلم
القراءة ،فيذكر بعض الباحثني أن أهم مظاهر صعوبات تعلم القراءة تتمثل يف صعوبة الفصاحة ،
وصعوبة نطق وفهم القطعة املقروءة  ،وصعوبة يف تسمية األشياء مبسمياهتا احلقيقية مبا فيها الرموز
اللغوية  ،وأن هذه املظاهر تعد مؤشرات يف التنبوء باألطفال ذوي صعوبات تعلم القراءة .
ويوضح ذلك سعد زيد احلمدان (  ) 1992أن للضعف يف القراءة عدة مظاهر أمجلها فيما يلي
 -1عدم التمكن من أساسيات القراءة .
 -2عدم القدرة على التمييز بني احلروف .
 -3قد يظهر حتسن يف مستوى املواد اليت ال حتتاج إىل القراءة  ،مثل اهلندسة والرياضيات .
 -2إمهال بعض األجزاء األساسية عند الكتابة مثل  :النقط وسن السني .
 -5القراءة البطيئة واملتقطعة .
 -6قلة املفردات اللغوية  ،وقلة الثقافة واملعرفة العامة .
وميكن القول أن صعوبات القراءة هي اضطرابات عصبية أساسها وراثي يف الغالب  ،قد تؤثر
على اكتساب اللغة ومعاجلتها  ،واألهنا تتنوع يف درجات حدهتا  ،فإهنا تظهر من خالل صعوبات
اإلدراك  ،والتعبري اللغوي مبا فيها املعاجلة الصوتية  ،والقراءة  ،والكتابة  ،والتهجي واخلط والرياضيات،
وال ترجع إىل نقص الدافعية  ،والضعف احلسي  ،والفرص البيئية أو الرتبوية غري املناسبة  ،أو ظروف
حمددة أخرى  ،ولكنها رمبا حتدث مقرتنة بأي من هذه الظروف(. )1
ثالثا  :تفسير صعوبات تعلم القراءة :
يفرتض معهد الصحة القومى لصحة الطفل ومنو اإلنسان( ،2004 )NJCHD()2أن القارىء
اجليد يكون ذا قدرة على وعي فونيمي  ،وفهم باملبدأ األجبدي للغة القراءة  ،وأن يكون ذا قدرة على
تطبيق مهارات القراءة بطريقة معتدلة السرعة والتلقائية  ،وأن يكون لديه امتالك ملفردات متناسبة،
) ) 1سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم  ،المرجع في صعوبات التعلم  ،ط ، 1ص .331

)2( National Institute of child Health & Human Development , 2004.
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قادرا على ربط القراءة خبرباته اخلاصة  ،فاالضطراب يف أي من هذه املساحات من املمكن
وأن يكون ً
أن تعوق تطور القراءة وبدوره تتضح صعوبات تعلم القراءة .
وأشار احتاد صعوبات التعلم بأمريكا  ) 2004 ( LDAيف تقرير عن صعوبات تعلم
القراءة ،أن عملية القراءة من املمكن أن تتعرقل مع ميكانيكياهتا  ،وأن األطفال ذوي صعوبات تعلم
القراءة ليس لديهم القدرة على اكتساب مهارات يف التسلسل النمو الطبيعي  ،حيث مل ينم إدراك
لفظي فومني كان أثناء فرتة ما قبل القراءة  ،وأهنم ليس لديهم القدرة على حل الشفرة املؤثرة اليت هي
مهمة القراءة مع مشكالت إدراك اللغة الشفهية .
وأشار كاربس (  1998 ) Kappersأن صعوبات تعلم القراءة تنشأ نتيجة ضعف وقصور
معجم املعرفة اإلمالئية  ،وقلة عدد املفردات اليت ميكن التعرف عليها بصريًا بطرقة آلية  ،وعدم وجود
مثريات بصرية مناسبة  ،مما جيعل الطريق الصويت وحتليل الكلمات صوتيًا لدى الطفل غري مباشر  ،إال
أن عدم القدرة على تطبيق عالقات العرف بصوته جيعل الطفل يفشل يف قراءة كثرية من الكلمات
وخباصة الكلمات غري املألوفة صوتيًا .
ومن هذه الدراسات السابقة يرى الباحث أن عملية القراءة ليست نشاطًا فطريًا يتم بطريقة
عادية سهلة  ،وإمنا القراءة عملية مهمة تعتمد على حمصلة من العوامل املعرفية واللغوية والعصبية
والعضوية والتعليمية  ،لذا من الصعب الشديد افرتاض سبب أو عامل واحد لصعوبات تعلم القراءة

رابعا  :التدخل العالجي لصعوبات تعلم القراءة :
يوصي جملس الرابطة الوطنية لصعوبات التعلم ( 1987 )NJCLD( ) 1بأن التدخل
واخلدمات العالجية جيب أن يتم بناؤها على حتديد من مستوى أداء الفرد احلايل واالحتياجات
الوظيفية  ،كما أن التخطيط للربنامج العالجي جيب أن يشتمل على تفسريات متالئمة واحتياطات
ملواجهة االحتياجات االجتماعية والشخصية واحلرفية واملستقبلية .
كما يشري احتاد صعوبات التعلم بأمريكا  ) 2004 ( LDAإىل أن طريقة واحدة للتدخل العالجي
لصعوبات تعلم القراءة لن تكن مؤثرة بشكل فعال  ،ألن معظم ذوي صعوبات تعلم القراءة
)1( National Institute of child Health & Human Development, 2004 .
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قادرا على تعديل
يستفيدون من التطبيق املتنوع من املداخل  ،وجيب على القائم بالعالج أن يكون ً
وضبط أو دمج املداخل العالجية بشكل مالئم  ،وهذا يعتمد على حتديد املستوى والشكل التعليمي
لصاحب الصعوبة بعد برنامج تشخيص دقيق .
وقد تتنوع املداخل واألساليب العالجية املستخدمة يف عالج صعوبات تعلم القراءة منها ؛
املدخل اللفظي  ،والطريقة اللغوية  ،والطريقة متعددة احلواس  ،ومدخل األثر العصيب  ،ومدخل خربة
اللغة  ،ومدخل دعم إدراك اللغة(.)1
خامسا  :أنواع القراءة :
تكاد تتفق كلمة الباحثني واملتخصصني يف جمال اللغة وعلم النفس أن القراءة تنقسم إىل
نوعني رئيسية مها :
 -8القراءة الجهرية .
 -7القراءة الصامتة .
األول  :القراءة الجهرية :
تعرف كرميان بدير وإميلي صادق ( ) 2000القراءة اجلهرية بأهنا نطق الكلمات واجلمل
بصوت مسموع  ،ويراعي فيها سالمة النطق  ،وعدم اإلبدال أو التكرار أو احلذف أو اإلضافة  ،كما
يراعي صحة الضبط النحوي  ،وهي أصعب من القراءة الصامتة.
وتتميز القراءة اجلهرية بأهنا أحسن وسيلة إلتقان النطق  ،وإجادة األداء  ،ومتثيل املعىن ،
وخصوصا يف الصفوف األوىل  ،كما أهنا وسيلة الكشف عن أخطاء التالميذ يف النطق ؛ فيتسىن
ً
أيضا – تساعد يف الصفوف الراقية على تذوق األدب  ،بتعرف نواحي االنسجام
عالجها  ،وهي – ً
الصويت واملوسيقا اللفظية  ،وهي وسيلة لتشجيع التالميذ اجلبناء  ،وذوي اخلوف والتهيب  ،وعالج

( )1ينظر :ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين
باللغة العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري  ،ص  51و . 52
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هذا الداء فيهم  ،وال غىن عن القراءة اجلهرية يف املواقف اليت تستدعي رفع الصوت  ،كما أهنا تعد
()1
التالميذ للمواقف اخلطابية  ،وملواجهة اجلماهري  ،واحلديث إىل اجلماعة
ويوضح أحد الباحثني أهم املواقف اليت تستخدم فيها القراءة اجلهرية وهي كما يلي :
-1
-2
-3
-2
-5

قراءة قطعة  ،أو مقتطفات من قطعة  ،لتأييد موقف اختذه القارىء يف إحدى املناقشات.
قراءة تعليمات أو إرشادات لشخص أو طائفة .
القراءة إلفادة الغري بعض املعلومات .
القراءة الستفادة عمل من األعمال املاضية  ،كقراءة حماضر اجللسات .
قراءة قطع شعرية لالستمتاع مبوسيقها( ) .

وتستخدم القراءة اجلهرية يف مجيع مراحل التعليم  ،ولكن وقتها يناسب منو التالميذ والطلبة
مناسبة عكسية  ،مبعىن أن وقتها يطول بالنسبة للتالميذ الصغار ؛ وذلك ألن أعضاء النطق لديهم
ينقصها املرانة والدربة؛ وألن يف كثري منهم عيوباً نطقية  ،ميكن عالجها بكثرة التدريب على هذه
القراءة  ،وكلما منا التلميذ نقص وقت القراءة اجلهرية  ،وزاد وقت القراءة الصامتة  ،حىت إن تالميذ
املدرسة الثانوية أو املدارس العليا ميكن أن يشغلوا احلصة كلها بالقراءة الصامتة  ،يف الفصل،
أو املكتبة(. )3
وميكن حصر فرص التدريب على القراءة اجلهرية يف عدة دروس وهي على حنو ما يلي :
 -1في درس القرآن الكريم  ،إن أول ما نزل من القرآن هو الدعوة إىل القراءة  ،قال اهلل

تعاىل:

(ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) [العلق . ]1:ومن أجل ذلك  ،يشري الباحث إىل أن القرآن الكرمي هو املصدر
وتعليما .
تعلما
ً
األول للتدريب على القراءة ً

 -2في دروس اللغة العربية  ،وجماالت النشاط اللغوي خارج الفصول  ،فرص كثرية متجددة ،
لتدريب التالميذ على القراءة اجلهرية  :ففي حصص املطالعة جمال للقراءة اجلهرية  ،جبانب

لمدرسي اللغة العربية  ،ط ، 11ص . 61
الم ِّ
وجه الفني ُ
( )1عبد العليم إبراهيم ُ ،
( )2املرجع السابق  ،ص . 61
( )3ينظر :املرجع السابق  ،ص . 73
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القراءة الصامتة  ،ويف دروس النصوص جمال متسع للتدريب على القراءة اجلهرية اجليدة  ،اليت
يتضح فيها حسن األداء وجودة اإللقاء .

 -3وفي دروس القواعد النحوية والبالغية  ،جيب أن يقوم التالميذ والطلبة أنفسهم بقراءة ما
يكتب على السبورة  ،أو ما يعرض يف الكتاب من األمثلة والقواعد والتمرينات .
كثريا من املعلمني ال يرعون هذه الناحية  ،ويضنون بالوقت أن ينفق يف هذا
ومما يؤسف له أن ً
التدريب الذي هو العنصر األساسي للثبات من التمكن على معرفة مهارات اللغوية  ،فيسلبون
التلميذ أو الطالب حقه يف مواالة املرانة على هذه القراءة  ،ويتولون ذلك عنه .
الثاني  :القراءة الصامتة :
مفهومها  :تتمثل القراءة الصامتة يف العملية اليت يتم هبا تفسري الرموز الكتابية وغريها  ،وإدراك
مدلوالهتا  ،ومعانيها يف ذهن القارىء دون صوت أو مههمة  ،أو حتريك شفاه  .وهي –
إ ًذا – تقوم على عنصرين ومها :
 -1جمرد النظر بالعني إىل رموز املقروءة .
 -2هو النشاط الذهين الذي يستشريه املنظور إليه من تلك الرموز(. )1
ومما هو معروف أن القارىء الصامت يقرأ لنفسه فقط  ،ولذلك فهو يركز جهده على معىن
جهدا آخر من أجل التلفظ أو يشغل نفسه مبراعاة إخراج احلروف
املقروء ليدركه  ،دون أن يصرف ً
من خمارجها أو متثيل املعىن املتضمن بكيفيات صوتية معينة  ،أو حىت التوقف للتنفس  ،ألنه يستطيع
أن يفعل ذلك يف أثناء القراءة  ،خبالف القراءة اجلهرية السابقة الذكر آن ًفا  ،ومن هنا كانت القراءة
وعا وأسرع أداء(. )2
الصامتة أكثر شي ً

( )1حسني سليمان قورة  ،دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية في تعليم اللغة العربية والدين اإلسالمي  ،ط ،1ص . 127
( )2املرجع السابق  ،ص . 127
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أهمية القراءة الصامتة ووسائل العناية بها :
وخصوصا بعد هذا التطور االجتماعي الذي
جدا يف حياة اإلنسان ،
القراءة الصامتة هامة ً
ً
نراه اليوم  ،وتقدم احلضارات اليت متيز العصر احلديث  ،وترجع أمهيتها إىل أهنا الوسيلة الطبيعية اليت
دائما يف مجيع
جيدها اإلنسان سهلة االستخدام يف اكتساب املعارف ( املعلومات )  ،فهو يلجأ إليها ً
ومضطجعا  ،وأمام الناس ويف املكتبات العامة  ،ويف حجرات ،
األماكن واألحوال  ،ميارسها جالساً
ً
أحدا  .وفوق ذلك فهي الزمة
ويف األوتوبيس وغريها دون أن يعرتض عليه
معرتضا أو يضايق ً
ً
وضرورية إلجادة القراءة اجلهرية  ،إذ ينبغي أن تسبقها إقر ًارا للمعىن يف ذهن القارىء  ،وتسهيالً
لسالمة النطق بالكلمات والعبارات  ،وعلى أهنا تتميز بالسرعة والشمول يف فهم املعىن والقدرة على
نقد املقروء  ،واالنتفاع مبا يشتمل عليه من أفكار(. )1
من أهم المواقف التي تستخدم فيها القراءة الصامتة :
ال يستطاع حصر هذه املواقف  .ونكتفي بذكر بعضها فيما يلي(: )2
-1
-2
-3
-2
-5
-6
-7
-1
-1

قراءة القرآن الكرمي  ،وهو منتشر اليوم  ،كما نرى يف املواصالت واألماكن العامة بالقاهرة .
قراءة القصص واجملالت والنوادر للتسلية وترجية أوقات الفراغ .
قراءة الصحف لالتصال بالعامل ومعرفة حوادثه وأنبائه .
قراءة كتب األدب ملا فيها من متعة فنية  ،وفهم دقيق للناس وأمناط سلوكهم يف احلياة .
أمورا تثري اهتمام الرأي العام .
قراءة الكتب احلديثة اليت تعاجل ً
قراءة الرسائل والربقيات والالفتات واإلعالنات وحنوها .
قراءة يحوث أو آراء ينتفع هبا يف تذليل صعوبة  ،أو توجيه سديد .
قراءة يقصد هبا تتبع موقف من املواقف السياسية  ،أو االقتصادية أو االجتماعية .
ويف امليدان املدرسي تستخدم للتحصيل  ،وتستعمل يف حصص القراءة يف املكتبة  .كما أهنا
متهد لقراءة املوضوع قراءة جهرية يف حصة املطالعة أو النصوص األدبية .

( )1حسني سليمان قورة  ،دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية في تعليم اللغة العربية  ،ط ،1ص . 121
لمدرسي اللغة العربية  ،ط ، 11ص . 62
الم ِّ
وجه الفني ُ
( )2ينظر :عبد العليم إبراهيم ُ ،
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سادسا  :االستراتيجية الكلية القائمة على المعنى :
تعتمد هذه االسرتاتيجية على املعىن الكلي للغة الذي ميكن أن يتضح من خالل النطق
معا أثناء التعامل مع النص املكتوب  ،كأنشطة أساسية الزمة الكتساب التالميذ
الشفهي والكتابة ً
والطلبة مهارات القراءة  ...فالقراءة من خالل املنظور الذي تعتمد عليه هذه االسرتاتيجية تبدأ بتهيئة
تفكري القارىء وتوجيهه حنو التعرف على ما سوف يقرأه  ،وهي بذلك ال تعتمد على جمرد التعرف
السطحي للقارء على األحرف والكلمات املتضمنة يف النص بل األهم هو الرتكيز على معىن النص
ككل(. )1
وتظهر األدلة على هذه االسرتاتيجية من خالل البحث يف خصائص أطفال ما قبل املدرسة
الذين بإمكاهنم الكتابة ونقل النصوص املكتوبة حىت قبل تعلم قراءهتا  ،ويف الوقت نفسه فـ ُهم سبق
هلم أن تعلموا أصوات األحرف املختلفة يف الكلمات املختلفة من خالل تعلمهم اللغة أثناء تعلمهم
الكالم واليت متت بطريقة غري مقصودة  ،وكذلك سبق هلم تعلم ربط الكلمات يف مجل تصدر عنهم
أثناء التحدث العادي يف حياهتم اليومية  ،ومن مث فإنه من األمثل أن يتعلم األطفال القراءة يف مواقف
طبيعية مماثلة للمواقف اليت تعلموا فيها الكالم واللغة(. )2
ومما يتضح لدى الباحث يف الدراسة احلالية من خالل الدراسات السابقة أن للمعلمني واآلباء
دورا بالغ األمهية يف عملية تعلم القراءة لدى التالميذ والطلبة  ،فقد يؤثر فيها إجيابيًا أو سلبيًا ،
ً
واألطفال احملظوظون هم الذين حيظون مبعلم كفء مت تدريبه بصورة جيدة  ،وقادر على توفري املنا
األديب والنفسي املناسب لعملية التعلم  ،وحتقيق التوازن بني املهارات القرائية املختلفة .

( )1حممد علي كامل ،صعوبات التعلم األكاديمية بين االضطراب والتدخل السيكولوجي  ،ط ، 1ج ، 3ص . 17
( )2املرجع السابق  ،ص . 17
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المبحث السابع
صعوبات تعلم الكتابة
أوال  :طبيعة الكتابة ومهاراتها األساسية :
الكتابة مبعناها العام على صلة وثيقة بفروع اللغة  ،باعتبارها خاص بكل فرع  ،فهي إما أن
تعىن التعبري الكتايب عن فكرة الكاتب لفظًا وأسلوبًا وإما أن تعين اآلداة الرمزية للتعبري عن الفكرة رمسا
ويدا خطيا .
إمالئيا  ،وإما أن تعىن اجويد هذه األداة اج ً
والكتابة هي تراث البشرية اليت تضفي على اإلنسان إنسانية واجعل منه كائنًا له تاريخ
أيضا من
وحضارة ال تنتقل فقط من جيل إىل جيل فيستفيد اخللف من خربة السلف  ،وإمنا تنتشر ً
بلد إىل بلد  ،فيشيع نور املعرفة والعلم  ،فرتتقي البشرية مجعاء  ،ولذا جند الشعوب تبدأ تعليمها
لطالهبا بالتدريس القراءة والكتابة منذ نعومة أظفارهم  ،رمبا قبل املرحلة االبتدائية اليت أصبحت تقربياً
إلزامية يف كل بالد العامل .
وتعترب الكتابة وسيلة مهمة من وسائل االتصال  ،واليت بواستطها يستطيع الفرد التعبري عن
أفكاره ومشاعره واالطالع على أفكار غريه  ،كما أهنا عنصر أساسي من عناصر الثقافية  ،وللكتابة
ثالثة حماور هامة هي  :الكتابة اليدوية  ،والتهجي  ،والتعبري الكتايب(. )1
وترتكز الدراسة احلالية على ما تعنيه الكتابة من الكتابة اليدوية والتهجي  ،واليت تتمثل يف
مجال ذات معىن وظيفي  ،وهذا يتطلب معرفة أشكال الرموز اللغوية
رسم الرموز لتكوين كلمات أو ً
وأصواهتا من قبل املتعلم .
وعملية الكتابة اليدوية تعتمد على التآزر البصري احلركي  ،فعن طريق التآزر بني حركة العني
مع اليد يستطيع الطفل التحكم يف أصابعه  ،وتقوية عضالت اليد اليت يستخدمها أثناء الكتابة ،
فقدرة الطفل على التحكم يف أطرافه والسيطرة على عضالته للقيام يحركات هادفة من الركائز
األساسية يف تعلم مبادئ الكتابة وتقدمها  ،باإلضافة على التمتع يحاسة بصرية ومسعية جيدتني ،
( )1ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين باللغة
العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري  ،ص . 53
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وسالمة جهاز النطق  ،زمن مث فإن عملية الكتابة تستلزم تنمية جمموعة من املهارات  ،مثل مهارة
التمييز البصري  ،ومهارة التحكم يف حركة الذراع  ،ومهارة التحكم اجليدة يف حركة اليد واألصابع ،
ومهارة اإلمساك بالقلم الصحيحة .
كما أن عملية الكتابة تتطور من خالل خطوات متثلها املراحل اآلتية :
المرحلة األولى  :تبدأ من عمر (عام إىل  5سنوات) ،وهي عبارة عن كتابة غري مفهومة وحماكاة
لرسم صور لتحديد هوية األشياء .
المرحلة الثانية  :من عمر ( 5إىل  9سنوات) ،وتشمل هذه املرحلة البداية يف تعلم خمارج احلروف ،
وحياول األطفال استخدام حروف مماثلة لألصوات  ،وكتابة كلمات قصرية بشكل
صحيح .
المرحلة الثالثة  :من عمر ( 9إىل  12سنوات) ،حيث ختضع كتابة الطفل يف هذه املرحلة لقواعد
ثابتة  ،وتكوين مفهوم ناضج للكتابة .
ثانيا  :وصف صعوبات الكتابة :
تعترب عملية الكتابة أول مهمة أساسية يقابلها الطفل يف بداية حياته  ،فبعض األطفال
نوعا من االرتباك والشعور باإلحباط والقلق أثناء
حيتاجون إىل وقت طويل أثناء أدائها  ،ويظهرون ً
العملية  .ويذكر جريارد (  Gerard ) 1974أن صعوبات تعلم الكتابة قد تربز يف تشوه شكل
احلروف  ،أو تباعد أصحاهبا واملسافات بني الكلمات  ،وعدم استقامة سطور الكتابة وعدم تساوى
واعتدال ضبط القلم أثناء ذلك  .ويوضح سيد السايح محدان (  ) 1993إىل أهم األخطاء اليت يقع
فيها تالميذ الصفوف الثالثة األوىل من املرحلة االبتدائية أثناء الكتابة عدم القدرة على متييز احلروف
جمردا (. )1
والتمييز بني اسم احلرف وصورته ً

( )1ينظر :ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين
باللغة العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري  ،ص . 52
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ويشري الباحث يف الدراسة احلالية إىل أن أهم األخطاء اليت يقع فيها أغلبية الطلبة أثناء
الكتابة تكمن يف عدم متكنهم من اإلمالء  ،وعدم القدرة على التمييز بني احلروف وأصواهتا – أي
أخطاء اإلمالئية – باإلضافة إىل األخطاء النحوية والصرفية .
ثالثا  :تفسير صعوبات تعلم الكتابة :
للقراءة دور هام يف العملية الرتبوية  ،وتعد األساس للتعلم  ،كما أهنا مفتاح املعرفة  ،والكتابة
وسيلة حلفظ هذه املعرفة  ،ومن مث فالقراءة والكتابة وجهان لعملة واحدة متالزمان وال يتفرقان ،
فوجود القراءة مرتبط بوجود الكتابة  ،فالقصور يف إحدامها بدوره يؤثر يف قصور الثانية  ،ولنتدبر يف

النبوي الشريف  " :قـيِّ ُدوا العلم بالكتاب"(. )1
احلديث
ّ

وتعادل مهارة الكتابة املهارات اللغوية األخرى  ،وذلك أنه ال ميكن تطوير اللغة املنطوقة إال
بالكتابة  ،وعن طريقها توجد الروابط مع العامل اخلارجي  ،وتعد الكتب واجملالت يف متناول الدارسني
أكثر من أشرطة التسجيل والبث اإلذاعي  ،يضاف إىل ما سبق أن الكتابة الصحيحة تساعد على
التحدث  ،ولذلك عرف احلديث والكتابة بأهنما مهاراتا اإلرسال  ،ومن املالحظ أننا عندما نكتب
نقرأ ما كتبنا للتصحيح  ،ولتحويل املكتوب إىل صورة حية منطوقة(.)2

ومن أجل ذلك أصبح لز ًاما علينا حسن األداء الصويت وحسن األداء الكتايب  ،مما يساعد
الرتكيب اللغوي  ،ويرتتب عليه وضوح املعىن  ،ولو فعلنا ذلك لضاقت الفجوة القائمة بني العامية
والفصحى  ،من خالل ترك األلفاظ املبتذلة أو القبيحة يف نطقنا ،ويف الكتابة اليومية بالصحف
واجملالت  ،ألن تلك األخطاء تفسد الذوق العريب السليم(. )3
وخالصة القول  ،إن صعوبات تعلم الكتابة قد ترجع إىل طبيعة اللغة العربية  ،وما يتميز به
من وظائف صوتية  ،باإلضافة إىل التمكن من مهارة حل الرموز اللغوية  ،والنضج البصري واحلركي
وتآزرمها  ،ووظائف اجلهاز العصيب والنفسي وغري ذلك .

)

)

الطرباين  ( ،الكبير –  ) 27/8عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه موقوفاً .

( )2حممد صاحل توفيق  ،األساس في الكتابة العربية الصحيحة  ،ط ، 1ص . 2
( )3ينظر :املرجع السابق  ،ص . 5
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رابعا  :عالج صعوبات تعلم الكتابة :
يوصي كريك وكالفنت (  Kirk and Chalfant ) 1981عند وضع برنامج عالجي
لصعوبات تعلم الكتابة جيب األخذ يف االعتبار لعدة مبادىء وهي كما يلي :
-1
-2
-3
-2

التدريب على النماذج احلركية مبعىن التدريب على النماذج احلركية الضرورية النتاج احلروف
والكلمات بشكل آخر دون حتكم بصري .
حتسني اإلدراك البصري – املكان عن طريق استخدام الذاكرة البصرية للحروف والكلمات .
حتسني التمييز البصري عن طريق التدريب على أوجه االختالف والتشابه بني احلروف
والكلمات .
حتسني الذاكرة البصرية بتدريب الطفل على استخدام الذاكرة مع احلروف والكلمات عن طريق
إعادة التصور  ،بتمكني الطفل النظر إىل شكل احلرف أو الكلمة  ،مث إخفائها عن نظره  ،مث
مطالبته بتذكرها .

ويشري جراهام (  Graham, ) 2001وآخرون إىل ستة مبادىء أساسية جيب األخذ هبا عند
وضع الربنامج العالجي لصعوبات تعلم الكتابة وهي كاآليت :
 -1استخدام طريقة تدريس فعالة ومناسبة .
 -2أن هتدف طريقة التدريس إشباع احلاجات الفردية هلؤالء األطفال .
 -3التدخل املبكر .
 -2التوقع بأن كل طفل سوف يتعلم الكتابة .
 -5التعرف على صعوبات اليت حتول دون تعلم الكتابة .
 -6التصدي للصعوبات بتطبيق التكنولوجيا املتاحة وتوظيفها وطبيعة تلك الصعوبات باستخدام
احلاسوب مثالً .
ويؤكد وجسنسيكي (  Wojosinski, ) 2002وآخرون على فاعلية طريقة الكتابة
املمنهجة  ،اليت تعد إحدى التقنيات احلديثة لطرق تدريس الكتابة  ،ومن خالهلا يتعلم الطفل الرتكيز
على كيفية الكتابة أكثر من الرتكيز على كم الكتابة  ،ويتم عن طريق حتديد املادة املراد كتابتها ،
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جيدا  ،وما تشري إليه من معان  ،مث البدء يف كيفية كتابتها  ،وهي طريقة تتضمن سلسلة من
وفهمها ً
اخلطوات اآلتية :
(أ) مرحلة ما قبل الكتابة  :وتشمل حتديد املراد كتابته من حروف معينة أو كلمات .
(ب) مرحلة املسودة  :وتشمل تفسري وتوضيح ما تتضمنه املادة من معان .
(ج) مرحلة البدء  :وهي تنفيذ الكتابة وإنتاج احلروف أو الكلمات املراد كتابتها .
(د) مرحلة املراجعة  :وهي املرحلة اليت يقوم الطفل فيها التأكيد من صفة الكتابة من خالل منوذج
مرئي أو توجيه وإرشاد املعلم(. )1
ويف الدراسة احلالية يرى الباحث أن معظم الدراسات السابقة حول تعلم القراءة والكتابة ركزت
حول األطفال يف مراحل ما قبل املدرسة وصفوف االبتدائية غالبًا  ،وأغلبها دراسات حديثة  ،رغم
هما للكبار عرب جمال التعليم منذ فجر اإلسالم  ،وكانت تلك املراحل هتتم
أن اإلسالم أعطى ً
دورا م ً
كبريا بتعليم الكبار  ،وتركزت بصفة خاصة على إتقاهنم القراءة والكتابة  "،وكان أهم مواد
ً
اهتماما ً
التعليم يف ذلك العصر هي العلوم الشرعية ( القراءات القرآنية والتفسري واحلديث وعلم الكالم )،
والعلوم اللسانية ( النحو واللغة والبالغة واألدب ) ،والعلوم التعليمية ( الفلسفة واهلندسة والطب
والكيمياء والتاريخ واجلغرافيا )  ،مث تطور نظام تعليم الكبار إىل نظام النظامية احلديثية " كما نراه
اليوم(. )2

( )1ينظر :ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين
باللغة العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري  ،ص . 51

( )2ينظر :شكري عباس حلمي ،حممد مجال نوير ،تعليم الكبار دراسات في التعليم غير النظامي في إطار نظام متكامل
للتعليم المستمر ،ط ،2ص . 21
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المبحث الثامن
التعبير Expression

أوال  :منزلة التعبير بين فروع اللغة :
ميتاز التعبري بني فروع اللغة بأنه غاية  ،وغريه وسائل مساعدة معينة عليه  ،فالقراءة تزود القارىء
باملادة اللغوية  ،وألوان املعرفة والثقافة  ،وكل هذا أداة للتعبري  ،واحملفوظات والنصوص – كذلك –
منبع للثروة األدبية  ،وذلك يساعد على إجادة األداء  ،ومجال التعبري  ،والقواعد ( النحوية والصرفية )
صحيحا ،
وسيلة لصون اللسان والقلم عن اخلطأ يف التعبري  ،واإلمالء وسيلة لرسم الكلمات رمسًا
ً
فيفهم التعبري الكتايب على صورته الصحيحة( ... )1وهكذا .
ويستمد التعبري أمهيته من عدة نواح  ،أمهها :
-1
-2
-3
-2

أنه أهم الغايات املنشودة من دراسة اللغة ؛ ألنه وسيلة اإلفهام  ،وأحد جانيب عملية
التفاهم.
أنه وسلية التصال الفرد بغريه وأداة لتقوية الروابط الفكرية واالجتماعية بني األفراد .
كبريا يف إخفاق األطفال  .وتكرار إخفاقهم يرتتب عليه
أثرا ً
أن للعجز عن التعبري ً
االضطراب ،وفقد الثقة بالنفس  ،وتأخر منوهم االجتماعي والفكري .
أن عدم الدقة يف التعبري يرتتب عليه فوات الفرص  ،وضياع الفائدة  ،ومن صور هذا – مثال
– أن يكتب طالب اإلعالن اآليت ويعلقه باملدرسة أو اجلامعة  " :ضاع مين كتاب  ،ومن
مشكورا "  .حممد .
جيده يرده إيل
ً

فال شك أن هذا إعالن قاصر  ،تعوزه الدقة  ،وهو هبذه الصيغة ال ينهض بتحقيق الغاية
املرتبطة به  ،والدقة تقتضي ذكر اسم الكتاب  ،وذكر األماكن اليت يظن أنه فقد فيها  ،وقد يكون

من املناسب – أيضا – ذكر اليوم الذي ضاع فيه  ،وال بد – كذلك -من أن يكون املناسب –

لمدرسي اللغة العربية  ،ط ، 11ص . 125
الم ِّ
وجه الفني ُ
( )1عبد العليم إبراهيم ُ ،
-65-

كامال كاش ًفا عن
أيضا – ذكر اليوم الذي ضاع فيه  ،وال بد – كذلك – من أن يكون اإلمضاء ً
صاحبه امسًا وفرقة (. )1
ثانيا  :أنواع التعبير :
التعبري نوعان مها  :تعبري شفوي  ،وتعبري كتايب  ،والتعبري الشفوي هو ما يعرف باسم احملادثة
أو اإلنشاء الشفوي  ،وأما التعبري الكتايب هو ما يعرف باسم اإلنشاء التحريري .
أوال  :التعبير الشفوي :
كثريا
تظهر أمهية التعبري الشفوي بأهنا أداة االتصال السريع بني الفرد وغريه  ،والنجاح فيه حيقق ً
من األغراض احليوية يف امليادين املختلفة  ،ومن مشكالت يف امليدان املدرسي مزامحة اللغة العامية ،
أو االزدواجية اللغوية إذا كانوا غري الناطقني باللغة  ،ولذلك تظهر على بعض الطلبة اضطربات لغوية
اليت تكون يف جانب فهم اللغة والتعليمات الشفهية أي يف اجلانب االستقبايل من اللغة  ،وقد يكون
معا .
يف جانب إنتاج اللغة والقدرة على التعبري اللغوي  ،وقد يشمل كال من اجلانبني ً
شامال جلميع املظاهر التعبريية أي
وعند احلديث عن االضطراب اللغة التعبريي فقد يكون ً
يشمل القدرة على تكوين الكلمات واستخدام القواعد الصوتية  Phonologyواستخدام قواعد
النحو والصرف  ،والقدرة على استعمال اللغة واستخدامها بشكل صحيح(. )2
وميكن تصنيف االضطراب اللغة الشفهية على حنو ما يلي :
-1
-2
-3
-2

االستقبالية الشفهية .
اللغة الداخلية أو التكاملية .
اللغة التعبريية الشفهية .
على أن اللغة متثل العناصر الثالثة السابقة ( استقبالية  ،وتكاملية  ،وتعبريية ) .

ويف هذا اإلطار ميكن تقسيم صعوبات التعبري الشفهي إىل أربع جمموعة هي :
األولى  :صعوبات التعبري عن األصوات اخلاصة بالكالم .
وجه الفني لمدرسي اللغة العربية  ،ط ، 11ص . 125
الم ِّ
( )1ينظر :عبد العليم إبراهيم ُ ،

( )2ينظر :هال السعيد  ،اضطرابات التواصل اللغوي – التشخيص والعالج  ،ط ، 1ص . 153
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الثانية  :صعوبات تكوين الكلمات واجلمل .
الثالثة  :صعوبات إجياد الكلمات .
الرابعة  :صعوبات استخدام اللغة(. )1
أساليب عالج صعوبات اللغة الشفهية :
هناك العديد من الربنامج اللغوية الشائعة  ،واليت استخدمت لتعليم اللغة الشفهية وعالج
صعوباهتا  ،وهي تتمثل ما يلي :
 – 1برنامج أداة بناء الجملة :
ويهدف هذا الربنامج إىل تنمية التعبري الشفهي  ،واإلنشاء  ،وتركيب اجلمل مبختلف أنواعها،
ويف خمتلف األزمنة ( املاضي – املضارع – املستقبل )  ،ويستخدم كذلك هذا الربنامج مع املتعلمني
ذوي الصعوبة يف استخدام اللغة .
 - 2برنامج اللغة :
وهو برنامج صمم يف األساس من أجل األطفال ذوي املستوى االجتماعي االقتصادي
املنخفض  ،باإلضافة إىل أنه يستخدم لألطفال الذين لديهم مشكالت متنوعة يف اللغة .
 – 3البرنامج التدريب لتوسط اللغة :
وهذا الربنامج قائم على أساس األنشطة املتعلقة باملعىن وسياق النص  ،وقد صمم لألطفال
من سن رياض األطفال  ،وحىت السنة الثامنة فما فوق  ،والربنامج حيسن األداء الشفهي واللغوي ملن
يتدربوا عليه(. )2
كما أن من أهم وسائل عالج املتعلمني ذوي صعوبات اللغة الشفهية استخدام إسرتاتيجيات
ختاطبية يف سياقات متعددة ومتنوعة  ،حيث إن ذلك جيعل املتعلمني يف حالة تفاعل مستمر  ،مما
يكسبهم الثقة والسيطرة على مهاراهتم احلوارية(. )1
( )1سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم  ،المرجع في صعوبات التعلم  ،ط ،1ص . 216
( )2املرجع السابق  ،ص . 211
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كما يشري الباحث يف الدراسة احلالية إىل استخدام أساليب عالج صعوبات اللغة الشفهية
بأصناف مناهجها والربنامج اليت قد تسهل إىل فهم اللغة لدي الطلبة ذوي صعوبات التعلم يف مجيع
مراحل التعليم بناء على أن الصعوبات التعلم ال ختص فرقة دون أخرى .
ثانيا  :التعبير الكتابي :
هو وسيلة االتصال بني الفرد وغريه  ،ممن تفصله عنهم املسافات الزمانية أو املكانية ،
واحلاجة إليه ماسة يف مجيع املهن .
وإذا عرضنا الصور السابقة للتعبري الشفوي  ،والتعبري الكتايب  ،وما مياثلها  ،تبني لنا أن
التعبري اللغوي  ،إما أن يكون الغرض منه اتصال الناس بعضهم ببعض ؛ لتنظيم حياهتم  ،وقضاء
حاجاهتم  ،ويسمى هذا النوع " التعبري الوظيفي " مثل احملادثة  ،واملناقشة  ،واألخبار  ،وإلقاء
التعليمات  ،واإلرشادات واإلعالنات  ،وكتابة الرسائل والتقارير  ،واملذكرات  ،والنشرات  ... ،وحنو
ذلك .
وإما أن يكون الغرض منه تعبري عن األفكار واخلواطر النفسية ونقلها إىل اآلخرين بطريقة
مشوقة مثرية  ،هي األداء األديب  ،ويطلق على هذا النوع " التعبري اإلبدائي أو اإلنشائي " مثل كتابة
املقاالت  ،وتأليف القصص  ،والتمثيليات  ،والرتاجم  ،ونظم الشعر وتألف الروايات ...إخل .
وهذان النوعان من التعبري ضروريان لكل إنسان يف اجملتمع احلديث  ،فاألول حيقق له حاجته
من املطالب املادية واالجتماعية  ،والثاين ميكنه أن يؤثر يف احلياة العامة بأفكاره وشخصيته(. )2
وعلى هذا األساس ينبغي تدريب الطلبة خاصة ذوي صعوبات التعلم واملتأخرين دراسيًا ،
معا .
وإعدادهم للمواقف احليوية املختلفة ،اليت تتطلب كل نوع من التعبري الشفهي والتعبري الكتايب ً

( )1سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم  ،المرجع في صعوبات التعلم  ،ط ، 1ص .211

لمدرسي اللغة العربية  ،ط ، 11ص . 152
الم ِّ
وجه الفني ُ
( )2ينظر :عبد العليم إبراهيم ُ ،
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المبحث التاسع
االزدواجية اللغوية
أوال  :ازدواجية اللغة وصعوبات تعلم اللغة :
خيتلف الباحثون فيما بينهم حول موضوع ازدواجية  ،مبعىن وجود أكثر من لغة يف البيت ،
كأن يستخدم األب لغة ختتلف عن اللغة اليت تستخدمها األم  ،وتأثري ذلك على نشوء اضطراب يف
اللغة عند الطفل  ،فهناك كثري من الدراسات تؤكد على عدم تأثري لغة الطفل عند وجود أكثر من لغة
يف املنزل(. )1
وباملقابل هناك من الدراسات ما يؤكد على أن وجود أكثر من لغة يف حميط الطفل سوف
يؤثر سلبًا على تطور واكتساب اللغة  ،وذلك تب ًعا لوجود اختالف بني األنظمة اللغوية املستخدمة يف
كل لغة مثل مبىن اجلملة والقواعد الفونولوجية وغري ذلك من املظاهر اللغوية  ،وهذا االختالف
سوف يشوش قدرة الطفل على اكتساب اللغة أو يتسبب يف حدوث خلط بني اللغتني  ،وبالتايل
فقدانه القدرة على اكتساب اللغة(. )2
وتركزت دراسة بعض الباحثني إىل أن إطالق لفظ مزدوج اللغة على فرد  ،يتطلب معرفة
جوانب عديدة  ،مثل مستوى الرباعة والكفاءة يف استخدام اللغة الثانية  ،وكثافة تعلم اللغة الثانية عن
شكال خمتل ًفا عمن تتساوى لديه الكفاءة يف اللغتني  ،كذا اكتساب اللغة الثانية يف سن
األوىل يأخذ ً
شكال خمتل ًفا عمن بدأ اكتساهبا بعد البلوغ  ،كما أن من يتلقى  % 50من تعليمه
مبكرة يأخذ ً
باللغة الثانية يندرج حتت شكل خمتلف عمن تلقى  % 5من تعليمه باللغة الثانية  ،فمثل هذه
اجلوانب واالعتبارات خلقت أشكاالً متعددة الزدواجية اللغة (. )3

( )1هال السعيد  ،اضطرابات التواصل اللغوي  ،ط ، 1ص . 173
( )2املرجع السابق  ،ص . 171

( )3ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين باللغة
العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري  ،ص . 51
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تانيا  :أشكال االزدواجية اللغوية :
ففي هذا املوضوع يعرض الباحث بعض دراسات املتخصصني والباحثني حول موضوع
أشكال االزدواجية اللغوية وهي على هذا النحو :
(  ) 8االزدواجية المتزنة :
يعرف بلوم فيد  ) 1935 ( Bloom Fieldهذا الشكل بأنه التحكم التام  ،وإتقان كل
من اللغتني كلغة أم  ،ويف هذا الشكل تستخدم اللغة الثانية متساوية للغة األوىل  ،على الرغم من أن
كل لغة ذات مرجع ثقايف خاص هبا .
(  ) 7االزدواجية المختلطة ( المركبة ) :
يشري هذا الشكل من االزدواجية أن اللغتني تشرتكان يف نظام ذاكرة واحدة  ،تتشابه فيه
دالالت الكلمة ونظريها من اللغة األخرى  ،على الرغم من اختالف الرموز اللغوية اليت تعرب عن
املعىن من إطارين ثقافيني خمتلفني  ،وهذا يؤدي إىل استخدام املتزامن للمرجعني الثقافيني وتداخلهما
هليمنة لغة على أخرى ،وهذا بدوره يؤدي على التداخل بني اللغتني .
(  ) 4االزدواجية الثانوية ( التابعة ) :
يتحقق هنا الشكل من االزدواجية عندما يتم إحلاق دالالت اللغة الثانية بدالالت اللغة األوىل
اليت مت اكتساهبا وسيطرهتا بالفعل  ،مبعىن أنه يتم تعلم اللغة الثانية عن طريق ترمجة معاين اللغة األوىل.
() the Eneyclpedia of human development and Education, 1990
مبعىن يتم إحلاق دالالت اللغة الثانية بدالالت اللغة األوىل األم اليت مت اكتساهبا  ،فمثال كلمة
" كتاب " يتم تعلم ما يعادهلا باللغة الثانية "  " bookمبعرفة ما تدل عليه كلمة "  " bookيف
لغته األوىل  ،وهذا النوع من االزدواجية كان معروفاً عندما كانت تدرس اللغة الثانية بداية باملرحلة
اإلعدادية(. )1

( )1ينظر :ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين
باللغة العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري  ،ص . 63
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ثالثا  :شكل ازدواجية اللغوية المناسبة للطلبة الوافدين :
من األشكال السابقة يرى الباحث أن الشكل املقابل املناسب للطلبة الوافدين الناطقني لغري
العربية يف مدارس اللغات أو كليات اللغات والرتمجة يف مصر مثال  ،هو االزدواجية الثانوية ( التابعة)،
وهو تعلم اللغة الثانية بدالالت اللغة األوىل اليت مت اكتساهبا وسيطرهتا بالفعل  ،مبعىن أنه يتم تعلم
اللغة الثانية عن طريق ترمجة معاين اللغة األوىل  ،فاللغة الثانية ( العربية ) مثال  ،ختتلف من حيث
الشكل عن اللغة األوىل ( االجنليزية أو غريها )  ،وكذلك اإلطار الثقايف املنبثقة منها  ،ولكن يبدأ
تعلم اللغة الثانية ( العربية) بعد اكتساب اللغة األوىل والسيطرة عليها  ،هذا بناء على أن الطلبة كانوا
يف بالدهم األم حلظة دراستهم للغة الثانية باملراحل اإلعداية والثانوية .
ويشري الباحث يف الدراسة احلالية من خالل ما سبق على كيفية تركيب اجلملة يف "اللغة
اهلوسا"( )1باملقارنة مع اللغة العربية ( اللغة الثانية ) مث ًال  .فرتكيب اجلملة يف لغة اهلوسا له قاعدة
الفاعل الفعل  ،مث يأيت املفعول بعدمها  ،وال يصح أن يتقدم
ثابتة ال ميكن خمالفتها  ،فيجب أن يسبق
ُ
كثريا ممن يكتب بالعربية يستعمل اجلمل االمسية
الفعل أو املفعول على الفاعل  ،وهذه القاعدة جعلت ً
ظاهرا فال بد أن يتبعه ضمري
أكثر من الفعلية  ،ألن األوىل أقرب إىل لغته األم  ،وإذا كان الفاعل امسًا ً
تغري صيغة األفعال الدالة على زمان وقوع الفعل،
مطابق له قبل الفعل  ،وذلك ألن الضمائر هي اليت ِّ
ضمريا  ،فال حاجة إىل تكراره  ،ومثال ذلك ما يلي :
وأما إذا كان الفاعل أصله ً
حممد يا تفي  Muhammad ya tafiحممد (هو) ذهب .

حممد ينا تفيا  Muhammad yana tafiyaحممد (هو) يذهب .
حممد زي تفي  Muhammad zai tafiحممد (هو) سيذهب .
( )1كلمة (اهلوسا) تطلق على الشعوب والقبائل الساكنة يف دولة نيجرييا ونيجر وغانا وغريها من دول غريب أفريقية ،وتطلق كلمة
أيضا– على اللغة اليت تتحدث هبا هذه الشعوب والقبائل .فهي لغة كانت وال تزال منتشرة علي نطاق واسع يف
(اهلوسا ) – ً
غريب أفريقية كلها  ،وكانت لغة املعامالت التجارية واملالية فيها  ،وهي إحدى اللغات األفريقية الثالث الرئيسة اليت يتكلم هبا
وخصوصا بعد انتشار اإلسالم
انتشارا هي اللغة العربية  ،وثالثها هي اللغة السواحلية ،
املسلمون يف إفريقية  ،أوالها وأكثرها
ً
ً
يف غريب أفريقية  ،وكانت العالقات املوجودة بني العرب وتلك القبائل هي اليت جعلت لغة اهلوسا أقدم اللغات األفريقية اليت
تكتب باحلروف العربية والالتينية  ...ينظر :غالدنثي  ،حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا ،ط ،2ص . 36
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وهذا الرتكيب جعل البعض خيطئ يف العربية  ،فيقول  ":حممد هو ذهب "  ،وخاصة إذا كان
الفعل ماضيًا كما مثلنا آن ًفا  ،وذلك لعدم وجود أي عالمة للفعل ظاهرة تبني نوعية الفاعل كما يف
رعا لوجود أحد أحرف املضارع الذي يقوم مقام الضمائر
لغة اهلوسا  ،ويقل اخلطأ إذا كان الفعل مضا ً
عند من يتكلم باهلوسا  ،ومثال ذلك :
حممد ينا تفيا = حممد يذهب  ،وهناك ظواهر خمتلفة لألخطاء الشائعة يف أغلبية من يتعلمون
لغة ثانية  ،وقد يكون السبب يف مثل هذه األمثلة ترمجة مدلول األلفاظ من اللغة احمللية إىل اللغة
الثانية(. )1
ويبدو للباحث من خالل ما سبق أن بعض تلك اخلصائص من األخطاء الشائعة كانت
أيضا  ،وهي من الظواهر اللغوية اليت عدت من اللحن  ،وقد وردت أمثلة هلا يف
موجودة عند العرب ً
()2
أيضا.
كتب األدب واللغة  ،وأفرد بعض الكتاب مؤلفات خاصة لذلك  ،وقد يقع ذلك يف الشعر ً
رابعا  :مظاهر صعوبات تعلم اللغة لدي مزدوجي اللغة :
يشري ماكي وفلج (  Macky, Flege ) 2004أن مزدوجي اللغة مييلون إىل إنتاج مجل
مبعدل أطول يف اللغة األوىل عن أحادي اللغة  ،ويرجع ذلك إىل عدم السيطرة يف تلك اللغة األوىل ؛
وألن اللغة الثانية تؤثر على اإلنتاج الصويت للغة األوىل  ،وخاصة عند البارعني املتفوقني يف اللغة الثانية
طويال يتفاعلون باللغة الثانية .
والذين يقضون وقتًا ً
كما يشري سلجر وفاجو (  Seliger, Vago ) 1991أن العديد من الدراسات اليت
نظرت إىل الفقد للغة األوىل من تعلم لغة ثانية  ،تشري إىل عدم الوصول إىل إتقان مهارة قراءة وكتابة
اللغة األوىل  ،كما أن الذين لديهم الرباعة يف مهارات اللغة األوىل ويتعرضون لتعلم لغة ثانية يف سن

( )1ينظر :غالدنثي  ،حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا  ،ط ، 2ص . 111
( )2يذكر اجلاحظ  ،أن زياد النبطي  ،كان شديد اللكنة  ،وكان حنويا  ،دعا غالمه ثالثا  ،فلما أجابه قال  :فمن دأوتك إىل أن
أيضا – أن فيل موىل زياد قال  :أهدوا لنا مهار وهش  .قال زياد أي شيء تقول ويلك ؟
قلت ل ّـيب ما كنت تصنأ ؟ وذكر – ً
عريا  .قال زياد  :الثاين شر من األول  .ينظر :مرجع سابق  .نقال من البيان والتبيين  ،حتقيق :
أيرا – يريد ً
قال أهدوا إلينا ً

عبد السالم هارون  ،ج ، 1ص .213
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مبكر يواجهون صعوبة يف احلفاظ على تلك الرباعة واملهارة للغتهم األوىل  ،تربز يف استخدام كلمات
منخفضة التكرار .
وأوضح أوشيه (  Wus chih ) 1995وآخرون أن مزدوجي اللغة ذوي صعوبات تعلم
منخفضا ،كما أهنم يظهرون عيوبًا تشري على صعوبات
اللغة قدرهتم على االستخدام املتبادي للغتني
ً
يف الرتكيب اللغوي تتمثل:
يف سوء احلفظ واحلذف واإلبدال واالبتكار  ،وعيوبًا أخرى .

ويظهر – غالبًا – معظم مظاهر صعوبات تعلم اللغة لدى مزدوجي اللغة فيما يلي :

 -1تأخر ظهور اللغة Language Delay :

 -2السكتة اللغوية  ،احلبسة الكالمية (األفازيا) Aphasia
 -3صعوبات الكتابة Dysgraphia

 -2صعوبة التذكر والتعبري Dysnomia of Apraxia

 -5صعوبة فهم الكلمات أو اجلمل Echolalia – Agnosia
 -6عسر أو صعوبة القراءة (الديسليكسيا) Dyslexia

 -7صعوبة تركيب اجلملة أو ما يطلق عليه :عيوب اللغة Language Deficit

وقد سبق احلديث عن هذه املظاهر تفصيالً يف مبحث صعوبات القراءة والكتابة والتعبري ،
وخري الكالم ما قل ودل وكفى .
خامسا  :تفسير صعوبات تعلم اللغة لدى مزدوجي اللغة :
تعددت اآلراء واحلوار بني الباحثني حول تفسري صعوبات تعلم اللغة لدى مزدوجي اللغة ،
ويشري بريسون ( Pear son, )2000وآخرون  ،أن معظم مزدوجي اللغة يسري تعلمهم للغة الثانية
بسرعة نسبة كبرية  ،وتكمن هذه السرعة داخل املعاجلة املعرفية فيما خيص اإلنتاج والفهم للغة الثانية،
وذلك مقابل التأثري السليب يف اكتساب اللغة  ،وضعف الكفاءة يف اإلنتاج الفوري وتكرار الكلمة من
اللغة األوىل .
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ويقرتح درجينجل ( Durguniglu )2002أن مزدوجي اللغة إذا مل يقدم هلم دعم كان يف
املنزل أو املدرسة عن لغتهم األوىل ؛ لن يتقدموا يف اكتساب بعض املهارات املعرفية املتعددة واللغوية
املتعددة  ،مما يؤدي بدوره إىل عيوب منو معرفية سوف تؤثر على منو معرفة القراءة والكتابة يف كال
اللغتني .
كما اهتمت منفرين ( Mannavary )2000بالسمات البيولوجية والفسيولوجية اليت تؤثر
على براعة وتقدم اللغة األوىل لدى مزدوجي اللغة  ،مثل القدرة على استماع  ،الذاكرة اللفظية
والتذوق اللغوي  ،والرتكيب للغة  ،رمبا يفسر ضعف هذه القدرات صعوبات تعلم اللغة .
ويرى ريدلني ( Reidlyon, )1998وآخرون أن املعرفة اخلاطئة ملعاين الكلمات ترجع إىل
أصل عصيب حيوي  ،حيث يتسم بالصعوبات مع إدراك كلمة حمددة والتهجي الضعيف وقدرات فك
الرموز اللغوية  ،وهذه الصعوبات تنتج من عيب يف املكون الصويت للغة  ،الذي غالبًا يكون غري
متوقع مع قدرات معرفية أخرى  ،وترمجتها إىل خربات تعليمية  ،تشتمل على صعوبات يف الفهم
القرائي وحتقيق منو معرفة املقصود باملفردات املقروءة أو املكتوبة .
سادسا  :التدخل العالجي لصعوبات ازدواجية اللغوية :
يشري أتلز ( Atiles )2002وآخرون أن من بني  22مليون طفل مقيدين مزدوجي اللغة
باملدارس األمريكية  ،هناك ما يزيد على  2مليون ميلكون كفاءة حمدودة يف اللغة األوىل ويف اللغة
الثانية  ،لذلك يوصي باالهتمام مبزدوجي اللغة من سن ما قبل املدرسة  ،ويعرض اسرتاتيجيات
التدريس الفعال لتوخي الكفاءة احملدودة سواء يف اللغة األوىل أو اللغة الثانية على حنو ما يلي :
()1
()2
()3
()2
()5

تشجيع تنمية لغة الطفل األوىل ( لغة األم ) .
توفري عالقات واضحة حول الطفل ولغته األوىل .
التعرف املبكر على جوانب القوة والقصور اللغوي يف األطفال يف كلتا اللغتني ،
واستخدام التقييم بأسلوب احلقيقية التعليمية .
جيب التواصل بني املعلم والطفل بوضوح .
الرتكيز واالهتمام باملراحل األولية إلنتاج اللغة .
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( )6متكني األطفال ملمارسة مهارات اللغوية مع قرنائهم  ،وتشجيع أسلوب املشاركة والتعاون
أثناء إنتاج اللغة(. )1
وباإلضافة إىل األساليب واملداخل العالجية اليت أشري إليها يف عالج صعوبات تعلم القراءة
والكتابة يف جزء سابق بالبحث  ،تستخدم األساليب والطرق اآلتية لعالج صعوبات تعلم القراءة
والكتابة لدى مزدوجي اللغة وهي :
 – 1مدخل التدريس المتقارب :
وهو طريقة تعتمد على تعليم اللغة لتنمية الوظائف اللغوية املزدوجة لدى األطفال مزدوجي
اللغة  ،ويعرض تعليم لغة من اللغتني يف موضوعات مزدوجة أو متعددة .
 – 2طريقة تعلم القراءة والكتابة عن طريق الصوت :
وهي طريقة تعتمد على الرتكيز على الصوت اللغوي  ،وإثارة اإلدراك اللغوي ألصوات اللغة ،
وتتضمن تقوية مهارات حتليل اإلشارات املقرتنة بالصوت اللغوي  ،ويوصي باألخذ هبذه الطريقة منذ
مرحلة الروضة أو احلضانة لتعليم مزدوجي اللغة .
 – 3طريقة تصحيح الخطأ :
يقوم األطفال مزدوجو اللغة ذوو صعوبات تعلم اللغة  ،أو حمدودي الكفاءة اللغوية يف هذه
الطريقة بتهجي كلمة عن مشاهدة النموذج الصحيح اخلطأ احملدد أو املشار إليه  ،ويف هذه الطريقة
أيضا (. )2
يقوم الطفل مبعرفة اخلطأ بنفسه مث تصويبه بنفسه ً
ويرى الباحث يف الدراسة احلالية من خالل الدراسات السابقة أن األساليب املذكورة واملداخل
العالجية اليت أشري إليها ساب ًقا حول عالج صعوبات تعلم القراءة والكتابة تنطبق على األطفال
علما بأن صعوبات التعلم مشكلة تواجه مجيع مراحل العمرية كما سبق .
والكبار ومزدوجي اللغة ً

( )1ضياء الدين حساين موسى طه  ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من مزدوجي اللغة والدارسين باللغة
العربية من تالميذ المرحلة االبتدائية دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستري  ،ص  62و . 63

( )2املرجع السابق  ،ص  63و . 62
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الفصل الثالث
طرق عالج صعوبات التعلم
المبحث األول  :أهم اإلرشادات التربوية للمعلم في ميدان تعليم ذوي صعوبات التعلم
المبحث الثاني  :أهم األساليب المستخدمة في مجال تدريس اللغة
المبحث الثالث  :العمل على تنمية المهارات األساسية
المبحث الرابع  :اضطرابات التواصل اللغوي
المبحث الخامس :البرنامج التدريبي لعالج اضطرابات التواصل
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الفصل الثالث
طرق عالج صعوبات التعلم
المبحث األول :أهم اإلرشادات التربية للمعلم في ميدان تعليم ذوي صعوبات التعلم
منتشرا يف بالد العرب قبل اإلسالم  ،وكان أكثر العرب من األميني الذين مل
مل يكن التعليم ً
يكن هلم عهد بالعلوم  ،ومل يعرفوا القراءة والكتابة  ،وكان النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أول من
خاصة بتعليم العرب القراءة والكتابة  ،وبعد أن كان عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة
عىن عنـاية ّ
قليال يف صدر اإلسالم  ،أقبل املسلمون على تعليم القراءة والكتابة بتشجيع من الدين اجلديد  ،وكان
ظهور اإلسالم إيذانًا بثورة امت ّدت لتشمل مجيع جوانب حياة اجملتمع املادية والعقلية وأصبح هدف
اإلسالم األول هو هداية وتربية وتعليم الكبار على أسس جديدة (.)1
وطلب العلم يف اإلسالم  ،ليس فقط فريضة على كل مسلم  ،بـل إن تعليمه لغريه فريضة
كل معرفة حيتاجها اإلنسان
ً
أيضا  ،ومل يقتصر التعليم يف اإلسالم على علوم ال ّدين فقط  ،بل امت ّد إىل ّ
يف إصالح دينه ودنياه  ،كما مل يقتصر التعليم على مرحلة من عمر اإلنسان دون غريها  ،أل ّن
اإلسالم حيث على التعليم املستمر مدى احلياة  ،فال ينبغي ألحد يكون عنده العلم أن يرتك التعليم ،
أيضا  -أن
لما  ،حيسن به أن يتعلّم ما وسعه التعلم  ،وأكربهم سنا حيسن به ً -
حىت أكثر الناس ع ً
جاهال ،
يتعلّم مادامت به احلياة  ،ألن املرء ال يزال عاملا ما كان متعلّ ًما  ،فإذا استغىن عن العلم كان ً
ً
ولو كان أحد يكتفي من العلم بشيء الكتفى موسى – عليه الصالة والسالم – ولكنّه قال ( :ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) [الكهف]66:

وهكذا يكون طلب العلم فريضة  ،واالستمرار يف التعلم واجب  ،وقد تتب ّدل الطرق ،
وتتطور النظم  ،ولكن العلم ال ب ّد أن ينتشر  ،والتعليم ال ب ّد
وختتلف الوسائل  ،وتتغري املؤسسات ّ ،

( )1شكري عباس حلمي ،حممد مجال نوير  ،تعليم الكبار – دراسات في التعليم غير النظامي في إطار نظام متكامل
للتعليم المستمر ،ط ،2ص . 37
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تتطور حركة تعليم الكبار  ،وأن تتع ّدد
يستمر ما
أن
استمرت احلياة  ،وبالتاّيل فمن الطّبيعي أن ّ
ّ
ّ
مؤسساته (.)1
ستارا أحجب رؤية العديد من
ومما يبدو حنو التعليم حديثًا أن صعوبات التعلم كانت ً
الباحثيـن واملهتمني هبذا اجملال من االلتفات إىل ما ميكن أن يكون لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم
من قـدرات وحىت وإن كانت بـارزة  .ولذلك جند أن معظم الدراسـات واأليحاث اليت أجريت على
هؤالء التالميذ اهتمت بشكل أساسي بنواحي القصور لديهم دون االلتفات إىل ما ميكن أن يوجد
لديهم من قدرات .وقد بدأت تيارات البحث يف جمال صعوبات التعلم الرتكيز على االبتكارية ،
جيدا (.)2
والقوى غري التقليدية  ،ونواحي النبوغ اليت مل تكن مفهومه من قبل ً
وبعد هذه التوطئـة ؛ يبدو للبـاحث ضرورة وضع بعض إرشادات الرتبوية للمعـلم يف ميـدان
تعليـم وتـدريس ذوي صعوبات التعلم  ،ومن أهم هذه اإلرشادات ما يلي(: )3
-1
-2

-3
-2
-5

قادرا على اختاذ موقف إجيايب حنو الطلبة ذوي صعوبات التعلم  ،فعليه
جيب أن يكون املعلم ً
أن يتقبل الطالب ذا صعوبات التعلم كمـا هو .
حق الطالب ذي صعوبات التعلم احلصول على أحسن
مقتنعا بأن من ِّ
جيب أن يكون املعلم ً
أيضا  ،ألن النظرة
تعليم وإرشاد  ،وهذا شىء ليس سهال  ،ومهمة املعلم هنا ليست سهلة ً
إىل املتعلم ذي صعوبات نظرة خمتلفة .
جيب عدم مقارنة الطالب ذي صعوبات التعلم بالطالب اآلخرين ( مراعاة الفروق الفردية).
جيب أن خيتار املعلم العمل مع هذه الفئة برغبته .
جيب على املعلم االبتعاد عن االستهزاء وتوبيخ هؤالء التالميذ واالبتعاد عن أسلوب التهديد
والوعيد .

 -6جيب متابعة عملية التعلم بالوسائل والصور واألفالم وغريها من الوسائل التعلمية.
( )1شكري عباس حلمي  ،حممد مجال نوير  ،تعليم الكبار  -دراسات في التعليم غير النظامي في إطار نظام متكامل
للتعليم المستمر ،ط ، 2ص . 37

( )2فكري لطيف متوىل  ،القحطاين  ،صعوبات التعلم للمبتكرين والموهوبين ،ط ،1ص . 33

( )3حممد علي كامل  ،مواجهة التأخر الدراسي وصعوبات التعلم  ،ط ، 1ص  .222ونفس املؤلف  ،صعوبات التعلم
األكاديمية  ،ط ،1ج ، 3ص  6و . 7
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 -7جيب إعطاء الطلبـة واجبًا منزليًا لكي يتدربوا من خـالله على مهمة معينة أو مهارة ذات
فائدة  ،ولكن جيب أن تكون هذه الواجبات مناسبة لقدرات ومقدار تقدم هؤالء التالميذ .
 -1جيب أن ينظـم اليـوم املـدرسي يحيث يتـاح لعملية التعليـم إشـراق دقيـق .
 -1جيب استخدام أساليب التقومي املستمر .
 -13جيب أن يهتم املعلم باألسئلة اليت تثري التفكري .
 -11جيب تزويد الطالب بفرصة كافية ملمارسة ما تعلمه .
 -12على املعلم االعتماد على األشياء امللموسة يف التدريب إىل أقصى ح ّد ممكن .
 -13إذا مل يستطع الطالب تعلم مهارة ما بطريقة حمـددة  ،فعليك تغيري الطريقة  ،وإذا فشلت كل
جدا ما حيدث  ،استبدل املهارة مبهارة أخرى أبسط منها .
الطرق وهذا نادر ً
 -12حـدد أهدافًا قابلة للتحقق  ،وحـدد الطرق والوسـائل اليت ستمكن الطالب من النجاح ،
وذلك بتصميم الربنامج املعتمدة على حاجات التلميذ وقدرته .
 -15دع الطالب يشارك يف اختيار النشاطات التعليمية .
 -16اربط التعليم احلايل بالتعليم السابق .
 -17اعتمد يف تعليم الطفل على احلواس القوية لديه وال تركز على جوانب الضعف لديه .
 -11اختيار نظام تربوي متناسق أثناء التدريب .
 -11ختصيص وقت حمدد ألداء املهمة التعليمية .
 -23التـدرج يف إهناء الواجبات تبدأ بالواجبات ذات الوقت القصري وتتدرج حىت تصل إىل ذات
الوقت الكبري .
 -21ضبط الوقــت التعليـمي  ،وأن ال ترتك للطــالب جمـ ًـاال للسيطرة عليه .
 -22إشغال التالميذ خالل فرتة التدريب .
 -23امنح الطالب الوقت الكايف لالستجابة .
 -22معرفة تامة بأساليب تعديل السلوك .
 -25اتباع أسلوب املقابلة عند احلاجة .
 -26هيئ نفسك بأن يكون لديك خطط يومية جاهزة للتطبيق .
 -27نظم استجابات التلميذ يف الوقت التعليمية املختلفة .
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 -21حتليل الواجب إذا كان صعبًا حيتاج إىل وقت طويل .
 -21العمل مع الطالب على أن يتبع التعليمات اليت توجهها له  ،وأن يكمل الواجب املطلوب
منه يوميًا .
 -33االحتفاظ بدرجة من اهلدوء واألتزان وضبط النفس أثناء العملية التدريبية  ،وعلى املدرس أن
حازما .
يكون ً
وهناك أهم عوامل املرتبطة بالوضع التعليمي اليت تتضمن ما يلي :

 -1اخلصائص التنظيمية للبيئة املدرسية .
 -2اخلصائص اإلنسانية للبيئة املدرسية .
 -3خصائص طرق التدريس املستخدمة .
 -2خصائص البيئة األسرية .
وخالصة األمر ؛ فإن تقييم الوضع الفردي لكل طالب فيما يتعلق باملتغريات املذكورة أعاله
من شأنه أن يساعد يف تصميم الربنامج القادر على تطوير القدرات النفسية األساسية للطلبة ذوي
الصعوابات التعلمية  ،وأكثر الطرق فاعلية لتحقيق هذا اهلدف  ،هي طرق تعديل السلوك  ،وذلك
هبدف الوصول إىل االنتهاء من الواجب التعليمي أو التدرييب مبالحظات إجيابية قدر املستطاع (. )1

( )1حممد علي كامل ،صعوبات التعلم األكاديمية بين االضطراب والتدخل السيكولوجي ،ط ،1ج ، 3ص . 7
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المبحث الثاني
أهم األساليب المستخدمة في مجال تدريس اللغة
قبل احلديث عن أساليب تدريس اللغة جيدر بنا أن نقدم شيئًا عن مفهوم األسلوب والتدريس
يف مصطلح علمي  ،وذلك على حنو ما يلي :
أوال  :األسـلـوب هو نظـام إبـالغي متصل بعلم دالالت السيـاق  ،أمـا مدلول ذلك الدال فهو مـا
صوغُ يف ألفاظ مؤلفة على صورة تكـو ُن أقرب لنيل
حيـدث لـدى القـارئ ( . )1وهو املعىن امل ُ
الغرض املقصود من الكـالم  ،وأفعـل يف نفــوس سـامعـيه  ،ويتمـيز األســلوب العـلمي باإلفصاح
والوضوح  ،وال ب ّد من حسن تقرير املعىن يف األفهام من أقرب وجوه الكالم (.)2
ثانيا  :التـدريس يعين نشــاط تعليـمي تعلمي يقـوم بــه املـدرس ( األستـاذ ) إلكســاب املتعلـم (الطـالب)
جممـوعة من املعارف  ،واملهارات  ،والقيم والسلوكيات ؛ لتوظيفها يف وضعيات خمتلفة (.)3
وأما أهم األساليب املستخدمة يف جمال التدريس  ،فقد يوجد ثالث اسرتاتيجيات تربوية
فعالة وهي :
 -1أسلوب التدريب القائم على حتليل املهمة  ،أي تسلسل وتبسط املهمة اليت سيتم تعلمها .
 -2أسلوب التدريب القائم على العمليات النفسية .
 -3األسلـوب القـائم على دمج األسـلوبني السـابقني يف برنــامج عـالجي واحد (.)2
تشري " لريز " إىل أن أسلوب حتليل املهمات هو من بني األساليب الر ئيسة يف جمال
التدريس العالجي  ،حيث تقرتح " لريز " أن عملية حتليل املهمة تعتمد على جمموعة من اخلطوات
التالية  ،وهي :

( )1هشام الشيخ عيسى  ،براءة النص -مقاالت في النقد الحديث  ،ط ، 1ص . 33
( )2علي اجلارم  ،مصطفى أمني  ،البالغة الواضحة  ،ط ، 1ص . 16
( )3سعيد حليم  ،المدخل إلى علم التدريس  ،د.ط  ،ص . 1

( )2حممد علي كامل  ،صعوبات التعلم األكاديمية بين االضطراب والتدخل السيكولوجي  ،ط ، 1ج ، 3ص . 15
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(أ) حتديد طرق االتصال اإلدراكية الستقبال املهمة التعلمية والتعبري عنها  ،مثال ذلك  :مسعية ،
بصرية  ،حسية ...إخل .
(ب) حتديد طبيعة النظام احلسي اإلدراكي الالزم للتعبري عن املهمة التعلمية هل يحاجة إىل حاسة
واحدة أم أكثر للتعبري عن تلك املهمة ؟
(ج) حتديد طبيعة املهمة التعليمية ( لفظية  ،أدائية ) .
(د) حتديد طبيعة العمليات العقلية الالزمة للتعبري عن املهنة التعلمية .
(ه) تقييم الطالب نفسه (.)1
لذلك يشري كل من " هلهان " و " لسن " إىل وجود عدد من الربامج العالجية وأساليب
التدريس لذوي صعوبات التعلم خاصة يف جمال التدريب العالجي  ،وذلك هبدف السيطرة على
مظاهر العجز املصاحبة هلذه الفئة واملتعلقة بالتعلم  ،وهي على النحو التايل :
 -1أسلوب التدريب على العمليات النفسية األساسية  :القراءة والكتابة ،التـوازن  ،حيث يركز
هذا األسـلوب على جانب تعـلم املـهارات البصرية احلركية  ،واحلسية احلركية .
 -2أسلوب التدريب لعدد من احلواس  ،حيث يشري هذا األسلوب إىل منط التدريب اخلاص
يحواس التلميذ  ،وربط كافة املثريات اليت تتصل هبذه احلواس واستغالهلا يف خدمة وتدريب
وتدريس أصحاب هذه الفئة .
 -3أسلوب التدريب املعريف  ،حيث يركز هذا األسلوب على تقدمي النماذج التعليمية احلسية
للطالب الذي يُعاين من عجز يف واحدة أو أكثر من مظاهر صعوبات التعلم ( ).
مالحظة مهمة  :تشري معظم الدراسات األجنبية املتعلقة هبذا املوضوع إىل مدى أمهية التعليم
احلسي املعريف  ،حيث إهنا توظف أكرب عدد ممكن من حواس التلميذ أو الطالب يف
عملية التعليم .

( )1حممد علي كامل  ،صعوبات التعلم األكاديمية بين االضطراب والتدخل السيكولوجي  ،ط ، 1ج ، 3ص . 16
( )2املرجع السابق  ،ص . 16
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المبحث الثالث
المهارات اللغوية
أوال  :المهارات األساسية :
يكم ُن فحوى املهارات اللغـويـة يف العمل على تنميـة مهارات االتصال اللغوي ؛ الذي يعين
بوظيفة اللغـة ودورها يف عملية االتصال الشفوي والكتايب  ،فريكز على مهارات االستماع والتحدث
أقساما فرعية  ،يركز يف كل قسم منهـا
والقراءة والكتابة  .فكل من املهارات األربعة السابقة قسمت ً
على جـانب من جوانب اجلى هذه املهارات يف واقع االستعمال .
وقد مت إعداد األهداف احمل ّددة يف منهج اللغة العربية بطريقة اجذب الطالب املتعلم بعمق حنو
املهارات األساسية للغة باعتبارها جماالت تعـلم  ،وهي :
( )8االستماع .
( )7القراءة .
( )4المحادثة .
( )3الكتابة .

كما أع ّدت أهداف منهج اللغة بأسلوب جيذب الطالب من خالل الرتكيز على املهارات
املدرس أو مع زمالئه يف الصف .
دورا مركزيًا للطالب يف التعامل مع ِّ
األساسية للغة بشكل يعطي ً

ومن أهم مرتكزات التعليم القائم على مركزية الطـالب  " ،تعلم التعلم "  ،وتطوير مهارات
التفكري اخلالّق لدى الطلبة مع الوعي بالفروق الفردية للطالب يف أثناء تعلّمهم .

ويتوقع املنهج من الطلبة اختاذ قرارات سليمة وتنفيذها عند مواجهة مشكلة  ،والتفكري بصورة
إبداعية ،ومعرفة طرق التعلّم ،وامليل إىل التعاون مع اآلخرين إلجناز املهام  ،وتيسري أمورهم بأنفسهم .
املدرس يف هذا املنهج موقف املرشد الذي يستخرج الفروق بني الطلبة ،وحيدد اهتماماهتم
يقف ِّ
واحتياجاهتم  ،وينظم أو خيطط مسار العمل  ،ويُهيئ الوسط املناسب  ،وحيدد أدوارهم  ،ويأمر ببدء
أعماهلم ويشرف عليها  ،ويُنهيها ويُقيّمها(. )1
( )1ينظر :جوتشني  ،عالم الفكر – مجلة دورية محكمة  ،عدد  ، 2جملد  ، 22ص . 225
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ومن أهم األهداف العامة لتعليم اللغة العربية ما يلي(: )1
( )1اكتساب املتعلمني املهارات اللغوية اليت متكنهم من االستماع والتحدث والقراءة والكتابة باللغة
العربية .
( )2تطوير وتعزيز املهارات اللغوية للمتعلمني بغية الوصول هبا إىل مستوى من التواصل الفاعل
الوعي .
( )3تعرف خصائص اللغة العربية  ،وما مييزها عن غريها من اللغات أصواتاً ومفردات وتراكيب
ومفاهيم .
( )2متكني املتعلمني من التواصل باللغة العربية الفصيحة لتحقيق متطلبات وظيفية يف مواقف
حياتية خمتلفة .
( )5تنمية قدرة املتعلمني على اكتساب املهارات اللغوية من خالل نص لغوي واحد تتكامل فيه
أفرع املادة واملواد األخرى .
( )6تعرف املتعلمني خصائص اجملتمع العريب ومقوماته الدينية والثقافية واالجتماعية.
( )7تنمية مهارات التفكري مبستوياهتا املختلفة من خالل املناهج واالاجاهات اللغوية املعاصرة .
( )1تعزيز قيم التسامح واحرتام اآلخر املستقاة من املبادئ اإلسالمية واملعارف اإلنسانية .
( )1إكتساب املتعلمني الثقافة العربية واحلضارة االسالمية .
( )13جعل اللغة العربية لغة الدين والثقافة لدى الدارسني .

( )1ينظر :احلوسين  ،مجلة بحوث مؤتمر أبو طبي للتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  ،ص . 323
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ثانيا  :أشكال اللغة(: )8
عادة يقسم علماء اللغة ( اللغة لدى اإلنسان ) إىل الشكلني التاليني :
أ – اللغة غير المقطعية :
وهي تتكون من أصوات بسيطة غري مقطعية أو من حركات أو إمياءات كإمياء الوجه أو
تعبريات الوجه أثناء احلديث أو التكشريات أو غري ذلك من اللغات قبل لغة العيون ولغة اآلذان ولغة
احلركة ولغة الشم االنفعاالت  ،وهذا الشكل مشرتك بني اإلنسان .
ب – اللغة المقطعية :
هي عبارة عن كلمات أو مجل أو عبارات ذات مدلول ومعىن متعارف عليه من قبل أفراد
اجلماعة أو أفراد النوع  ،وهي ثابتة نسبيًا مثل الكالم البشري .
ولقد ثبت يف البحث العلمي أن اجلوانب الضرورية لتحقيق اللغة اليت يتكلم هبا اإلنسان ال
تتحقق عنده إال بوجود أربعة جوانب :
 اجلانب األول  :املتكلّم .
السامع .
 اجلانب الثاين ّ :

 اجلانب الثالث  :الكلمات .

 اجلانب الرابع  :الشئ املتحدث عنه .
ثالثا  :سمات اللغة العامة(: )7
 -1اللغة وسيلة اجتماعية للتواصل بني الناس  ،وذلك إلنشاء عالقات اجتماعية وحتقيق غايات
التواصل  ،من طلب واستفهام ورفض وغريها من وظائف التواصل  ،وكذلك التنظيم
العالقات االجتماعية وضبطها بقوانني وأعراف .
 -2اللغة ظاهرة مضبوطة بقوانني  ،فكل لغة يف العامل مضبوطة بقوانني وقواعد حتكم ترابطها
وبناءها  ،وبذلك األصوات تنظم حسب قوانني وتبىن بناء خاصاً لتنشئ كلمات وترتب
( )1هال السعيد  ،اضطرابات التواصل اللغوي التشخيص والعالج  ،ط ، 1ص . 11
( )2ينظر  :املرجع السابق  ،ص . 11
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الكلمات فيها لتكوين اجلمل  ،ومن مث تستخدم اللغة حسب قواعد متعارف عليها لتحقيق
غاية التواصل .
 -3اللغة نظام توالدي يعتمد على اإلبداع  ،فمصادر اللغة حمدودة  ،ولكن استخدام هذه
املصادر ينتج عدداً هنائياً من اجلمل والرتاكيب واملفردات .
 -2االعتباطية  ،ويعين هبا عدم وجود عالقة مباشرة بني الكلمة من حيث هي أصوات منسقة يف
قالب صويت يقبله ابن اللغة وبني مدلوهلا من حيث املعىن .
 -5تعدد الوظائف  ،فباللغة نتحدث عن الزمن احلاضر واملاضي واملستقبل  ،وكذلك فنحن
نتحدث عن أشياء موجودة وحمسوسة وعن أشياء غري موجودة .
 -6االزدواجية يف النظام  ،وهذا يعين أن اللغة هلا بناءان ومها :
أحدمها  :سطحي  Structure Surfaceواآلخر  :عملي . Deep Structure
رابعا  :مجاالت اللغة :
ملا كانت اللغة اإلنسانية تتكون من الرموز  ،أكثر منها إشارات  ،وتتمثل رموز اللغة يف
أيضا – يف التعبري عن األفكار
الكلمات  ،وهي تستخـدم ليس فقط يف نقـل املعلومات  ،ولكن – ً
أيضا – املعلومات  ،ولكن فقط مبعىن توليد نوع من ردود
ودالالهتا املنطقية  ،وتنقل اإلشارات – ً
الفعل من األفكار واملقرتحات  ،ومما يذكر  ،يستخدم اإلنسان كالً من اإلشارات والرموز  ،وقد
(1
تستخدم أشياء أخرى  ،مثل نغمة الصوت واإلشارات يف أداء وظائف اتصالية
و ميكن تقسيم اللغة إىل عدة جماالت وهي على النحو التايل :
( ) 8مجال علم الصوتيات :

يدرس تنظيم األصوات اللغوية وقواعد تركيبها ببعضها إضافة إىل أشكال النرب وحلن اجلملة(.)2
أيضا – دراسة القواعد اليت حتكـم إخـراج  ،واحتـاد األصوات بعلـم الصوتيات  .ويصنـف
وتسمى – ً

( )1جمدي عزيز إبراهيم  ،استراتيجيات التعليم وأساليب التعلم ،ط ، 1ص . 313
( )2هال السعيد  ،اضطرابات التواصل اللغوي  ،ط ، 1صـ . 11
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علمــاء الصـوتي ــات أص ـوات الكـالم  ،والتـي تستخ ــدم لتك ــون وحـدات أكبـر (مثل الكلمات)،
وبـذلك ميدوننا باألسس لدراسة كل من القواعد  ،وعلم داللـة األلفـاظ (.)1
ويالحظ مما سبق ذكره أن الصوت اللغوي هو  " :آلة اللفظ  ،وهو اجلـوهر الذي يقوم به
منثورا إال
التقطيع  ،وبه يُوجد التأليف  .ولن تكون حركــات اللسـان لفظًا وال كـالمـًا موزونًا وال ً
كالما إال بالتقطيع والتأليف "(.)2
بظهـور الصوت  .وال تكون احلروف ً
وأما علم الصوتيات فهو" :العلم الذي يدرس الصوت اإلنساين من وجهة النظر اللغوية "(. )3
ويتضح من ذلك أن موضوع علم الصوتيات هو الصوت اإلنساين احلي  ،الذي يتخذ من
موضوعا لدراستـه  ،ومـادة أليحاثـه  ،بالصورة اليت تكـشف عن نظام أصـوات
الكالم أو اللغة املنطوقة
ً
اللـغة  :إنتاجها  ،وانتـقاهلا  ،وإدراكها  ،وصفـاهتا  ،وخصائصها واإلفرادية والسياقية  ،ووظائفها ،
مستخدما يف ذلك املناهج العلمية العديدة(. )2
وصورها األدائية ،
ً
وينبغي أن نشري إىل أن الدراسة الصوتية قدمية حيويـة كبـرية ختـدم اللغـة واجملتمـع علـى السـواء  ،وال
يتصــور أن تقــوم دراســة لغويــة يف أي جانــب مــن جوانــب اللغــة دون وعــي الــدارس باملبــادئ واملفــاهيم
الص ــوتية .وأول م ــا هت ــدف إلي ــه دراس ــتنا ألص ـوات اللغ ــة العربي ــة ه ــو ض ــبط النط ــق الص ــحيح  ،واألداء
ـرب الفصــحاء
الفصــيح للكــالم العــريب بعامــة  ،ويف قـراءة القــرآن الكــرمي خباصــة  ،علــى هنــج مــا كــان العـ ُ
يفعـلون؛ ذلـك ألن األداء السليم الفصيح للغة حيفظ هلا رونقها يف األمساع ووقعها الساحر يف الطبـاع.
ولعله هلـذا كـان دعـاء موسـى  -عليـه الصـالة والسـالم ربـه

( ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)

[طه  ]72:ســأل ســالمة آلـة

التبلــيغ وهــو اللِّسـا ُن بــأن ي ُرزقــهُ فصــاحة التعــبري واملقــدرة علــى أداء مـراده بأوضـح عبـارة  ،فشــبه ُحبســة

اللِّسـان بالعُقـدة يف احلبل أو اخليط وحنومها  ،ألهنا متن ُع ُسرعة استعماله  ...يقال  :عقد اللِّسا ُن كفرح
بني الكالم (.)5
 ،فهو أعق ُد إذا كان ال يُ ِّ ُ

( )1جمدي عزيز إبراهيم  ،استراتيجيات التعليم وأساليب التعلم  ،ط ،1صـ . 311
( )2اجلاحظ  ،البيان والتبيين  ،تح  :درويش جويدي  ،ط ، 1ج ، 1صـ . 51

( )3حممد متوىل منصور ،مصطفى أمحد إمساعيل ،اللغة العربية وأصواتها  ،ط ، 2صـ . 23
( )2املرجع السابق  ،صـ . 21

( )5املرجع السابق ،ص  ، 22نقال عن :ابن عاشور ،التحرير والتنوير. 211 /16 ،
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فقد كانت التحليالت والتعليالت الصوتية حاضرة بشكل الفت للنظر يف علوم النحو
بارزا يف توجيه دراسـات تلك
دورا ً
والتصريف والتجويد والقراءات والبالغة والنقد واملعاجم  ،ولعبت ً
العلـوم .
فال ميكن دراسة الصرف دراسة صحيحة إالّ باالعتماد على الوصف الصويت  ،فليس هناك
علم للداللة بال صرف  ،وال علم للصرف بال أصوات  ،فدراسة األصوات هي املقدمة األوىل لدراسة
ٌ
()1
تركيب الكلمات  Morphologyأو دراسة الصرف مبعناه اخلاص .
( ) 7مجال علم القواعد :
ويدرس قواعد التصريف وترتيب الكلمات يف اجلملة إضافة إىل دراسة أنواع اجلمل  ،كاجلمل
األساسية واجلمل الفرعية ( .)2وتسمى دراسة القوانني اليت حتدد ترتيب  ،وتعديل الكلمات بالقواعد ،
وعلى وجه التحديد فإن دراسة طريقة ترتيب الكلمات تسمى " بناء اجلملة "  ،بينما يسمى البحث
يف قواعد تعديل الكلمات باسم " علم التشكيل "(. )3
( ) 4مجال علم دالالت األلفاظ :
يتمركز علم داللة األلفاظ حول دراسة القواعد احملددة ملعين الكلمة  ،وتتضمن دالالت
األلفاظ استخدام قوانني الصوتيات  ،والقواعد ،ومعرفة الشروط البيئة  ،وقواعد املنطق  ،واملتغريات
املتشاهبة لتحديد املعىن  ،وعليه  ،فإن علم دالالت األلفاظ يتعدى جمرد الدراسة البسيطة للغة ليشمل
أيحاثاً فلسفية وثقافية(. )2
ودراسة اللغة من حيث املعين وهو ما يسمى بعلم املعىن السيمانتيك  ،ويطلق عليه عندنا يف
علم اللغة العربية " علم الداللة "  ،ومهمة هذا العلم البحث يف املعاين ومشكالهتا والعالقة بني
الكلمة واملعىن  ،وتبدل املعىن وطرقه وقوانينه وأسبابه وحياة الكلمات واملراحل اليت متر هبا من والدة
ونشأة وشباب وشيخوخة وموت  ،غري أن البعض حيدد مهمة هذا العلم بالبحث يف معاين األلفاظ
( )1متام حسان  ،مناهج البحث في اللغة  ،ط ، 1ص . 27

( )2هال السعيد  ،اضطرابات التواصل اللغوي  ،ط ، 1ص . 133

( )3جمدي عزيز إبراهيم  ،استراتيجيات التعليم وأساليب التعلم  ،ط ، 1ص . 311
( )2املرجع السابق  ،ص . 311
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املفردة على مستوى املعاجم  ،والبعض اآلخر يُوسع دائرة اختصاص هذا العلم يحيث يتناول النظر يف
مجيعا دون تفريق  .وهنـاك فريـق ثـالث يرى أن علم املعىن فرع له
معاين املفردات واجلمـل والعبـارات ً
وضحه يف هذا الشأن إمنا هو
وظيفة خاصة  ،وهي البحث يف املعىن حقيقة لكن على أساس أن ما يُ ِّ
جزء واحد من املعىن الكلي(. )1
فعلم املعىن عند هذا الفريق هو جزء من كل جزء من علم اللغة خبالف الفريقني األولني (.)2
( ) 4مجال علم البـرغماتِية :
ويدرس قواعد كيفية استعمال اللغة  ،إضافة إىل أشكال التواصل غري الكالمي  ،كالتواصل
باإلشارات (.)3
فاللغة حسب منهجها ال تنعزل عن استخدامهـا  ،وال تنحصر الدراسات اللغوية يف علمي
النحو واملعاين  ،بل تتفاعل مع حميطها وتتـأثر مبستخـدميها  ،واستفادة من معطيات نظرية علم
االتصال يف دراسة استعمال اللغة  ،وقد نشأ داخل علم االتصـال االتصال اللـغوي الذي يعين بدراسة
الشفرات اللغوية يف مقـابل االتصال غري اللغـوي (احلركات البدنية والتعبريات احلركية والسلوكية
والرموز)  ،وقد حاولت الربامجاتية إقامة عـالقة بيـن املعىن املعجمي واملعـىن السـياقي يف مواقف معينة ،
()2
ومعىن الفعل الذي يُنتج عن التفاعل االجتماعي

( )1عبد احلميد أبو سكني  ،المدخل في علم اللغة  ،ط ، 1ص . 11
( )2املرجع السابق  ،ص . 11

( )3هال السعيد  ،اضطرابات التواصل اللغوي  ،ط ، 1ص .133

( )2حممود عكاشة  ،النظرية البراجماتية اللسانية التداولية  ،ط ، 1ص . 13
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المبحث الرابع
اضطرابات التواصل اللغوي
يُعـد التواصل من أهم خصائص اإلنسان  ،فهو يشمل قدرتنا على التعبري عن أنفسنا
وحاجاتنا  ،واالستجابة والتفاعل مع اآلخرين من حولنا  ،واضطرابات التواصل هي حدوث أي
اضطراب يف قدرة الفرد على الفهم والتعبري عن أفكاره  ،أو خرباته  ،أو معرفته أو مشاعره  .واملقصود
هنا ؛ وجود أي ضعف ظاهر يف التواصل بإحدى املهارات التالية ( النطق والطـالقة واللغــة
والصـوت) ،الذي ميكن أن يكون ُخلقيا أو مكتسبًا (. )1
فاللغة سواء أكانت منطوقة أم مكتوبة  ،فإهنا تتكون من رموز للمعاين  ،وهي عبارة عن
دالئل  ، Signesألن ما خيرج بالصوت دال على اآلثار اليت تكون آثار النفس  ،وما يكتب دال
على ما خيرج بالصوت  ..وأن األشيـاء اليت تكـون آثـار النفـس أمثـلة هلا هي املعاين  ،وهذه تكون
واحدة عند مجيع الناس ؛ وهي هبذا املعىن تـكون عارية من أي محل تصـديقي  ،وال تصـري كذلك إال
يف سياق الرتكيب والتفصيل(. )7
رموزا  ،فاملتكلم ال
وينبغي أن نكون واعيني أن اللغة سواء كانت شفهية أو كتابية ليست إال ً
يتكلم معاين  ،والكاتب ال يكتب معاين  ،وإمنا يتكلم املتكلم رموزاً  ،وكذلك الكاتب  .والكلمة اليت
يتكلمها املتكلم أو اجلملة اليت يستخدمها ليست معىن  ،إمنا هي رمز ملعان يف عقل املتكلم أو
الكاتب  ،وهي وسيلة يستخدمها ليعرب هبا عن املعاين اليت لديه  ،ولكنها وسيلة يف غاية األمهية ،
ألهنا الوسيلة الواحدة لالتصال يف كثري من املواقف  ،وأي خلل يف استخدام هذه الرموز تنجم عنه
عملية االتصال  ،وهي الغاية املتوخاه للغة (. )3
ولذا يكون اضطرابـات التـواصل اللغوي  ":اضطرابات ملوحظة يف النطق أو الصوت أو
الطالقة الكالمية أو التأثر اللغـوي أو يف عـدم تطـور اللغــة التعبيـرية أو اللغــة االستقبـالية  ،األمر الذي
جيعل الطفل يحاجة إىل برامج عـالجية أو تربوية خاصة (.)2
( )1هال السعيد  ،اضطرابات التواصل اللغوي  ،ط ، 1ص . 21

( )2ينظر :طائع احلداوي  ،سيميائيات التأويل – اإلنتاج ومنطق الدالئل  ،ط ، 1ص . 67

) )3حممود رشدي خاطر  ،مصطفى رسالن  ،تعليم اللغة العربية والتربية الدينية  ،ط ، 7ص . 23
( )2ينظر :هال السعيد  ،اضطرابات التواصل اللغوي  ،ص . 21
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قدما يف احلديث عن اضطرابات التواصل جيب اإلشـارة بشئ من اإلجياز إىل
وقبل املضي ً
أنـواع اضطرابات التواصل وذلك على النحو التايل :
أوال  :اضطرابات اللغة

()8

Language Disorders

هي تلك االضطرابات املتعلقة باللغة نفسها من حيث زمن ظهورهـا أو تأخريهـا أو سوء
تراكيبـها من حيث معنـاهـا وقواعدها  ،أو صعوبة قراءهتـا وكتابتهـا .وهي تعتبـر املخـزون اللغوي من
كلمات ومجل وقواعد وتراكيب صرفية .ومن أهم مظاهر اضطراب اللغة ما يلي :
 -1تأخر ظهور اللغة Language Delay
 -2فقدان القدرة على فهم اللغة وإصدارها أو ما يطلق عليها أفازيا Aphasia

 -3صعوبة الكتابة Dysgraphia

 -2صعوبة التذكر والتعبري Dysnomia of Apraxia

 -5صعوبة فهم الكلمات أو اجلمل Echolalia - Agnosia

 -6عسر أو صعوبة القراءة ( الديسليكسيا ) Dyslexia

 -7صعوبة تركيب اجلملة أو ما يطلق عليه  -عيوب النطق Language Deficit

ثانيا  :اضطرابات النطق Articulation Disorders

هو العمليات اخلاصة بتحويل اللغة إىل رموز  ،وذلك عن طريق تشكيل األصوات واملقاطع
لكي تصل إىل أذن املستمع .
فهي تتمثل يف ضعف القدرة الفسيولوجية على تشكيل األصوات بشكل سليم  ،ومن مث
استخدام الكالم بشكل فعال .
أيضا  -خلل يف نطق الطفل لبعض األصوات اللغوية يظهر يف واحد أو أكثر من
وهي – ً
االضطرابات التالية :
(أ)

إبدال (  : ) Substitutionأي استخدام صوت مكان آخر يف إنتاج الكلمات  ،إما
لعدم معرفة بالصوت أو لعدم معرفة املتوضح الصحيح للصوت ( مسا = متا ) .

( )1ينظر :هال السعيد  ،اضطرابات التواصل اللغوي  ،من ص  21إىل . 27
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(ب) احلذف (  : ) deletionأي عدم إنتاج الصوت يف مكانه يف الكلمات  ،أي نطق الكلمة
ناقصة صوتًا أو أكثر ( تفاحة – فاحة ) .
(ج) التشويه ( : ) distortionأي إنتاج الصوت مع تغيري خصائصه النطقية (شعر) .
(د) حتريف  :أي نطق الصوت بصورة تشبه الصـوت األصلي غري أنه ال ُمياثله متاماً .
(ه) إضافة  :أي زيادة صوت زائد إىل الكلمة .
فإذا كان االضطراب يف مهارات النطق وظيفيًا  ،فهذا يعين صعوبة تشكيل األصوات وربطها
ببعضها مع بعض بصورة عادية وواضـحة تتنـاسب مع عمر الشخص الزمين وجنسـه  ،أما إذا كـان
اضطراب النطق نااجاً عن خلل يف الربجمة الكالمية ( ، )Apraxiaفهو اضطراب يف الكالم يعوق
الشخص عن نطق ما يريده بشكل صحيح وثابت  .وال ينشأ هذا االضطراب عن ضعف يف
عضالت النطق  ،ولكن بسبب حدوث خلل يف برجمة الكالم  .وترتاوح شدةُ هذا االضطراب بني
بسيطة وشديدة .
(و) التلعثم والتأتأة  :أما اضطرابات الطالقة  ،أو التلعثم  ،ويطلق عليها أيضا -التأتاة أو التهتهة
أو عدم الطالقة  ،فتعرف بأهنا أحد االضطربات التواصلية اليت تتسم بانقطاع ال إرادي وغري
عادي يعوق استمرارية واسرتسـال الكـالم بالشكــل الطبيـعي  .وهـذا االنقـطـاع قــد يكـون
على شكل أو أكثر من األشكال التالية :
 التكرار  :الصوت  ،املقطع  ،الكلمة  ،اجلملة .
 اإلطالة  :إطالة األصوات .
 الوقفة  :مسموعة أو صامتة .
ثالثا  :اضطرابات الصوت Voice Disorders

وهي النوع الثالث من أنواع اضطرابات التـواصل اخلمسة  ،وتعين اضطرابات درجة الصوت
من حيث شدته  ،أو ارتفاعه أو اخنفاضه أو نوعيته .
ويعرف اضطرابات الصوت بغياب نوعية الصوت  ،والنربة  ،وعلو الصوت  ،والرنني  ،وطول
م ّدة إصدار الصوت  ،وإصدار ما سبق بشكل غري طبيعي  ،وذلك ألسباب وظيفية  ،أو عضوية (
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كظهور حبيبات على األحبال الصوتية ) تظهر يف شكل يحة صوتية  ،صوت أجش  ،أو وجود تغيري
يف نربة الصوت  ،أو الشعور بعـدم االرتياح أثناء عملية الكالم .
ويرتتب هذا النوع من االضطرابات إىل نوعني رئيسيني مها :
 -1اخلنف (  : ) cleft palat - nasalityهو عدم كفاءة الصمام اللهائي البلعومي مما يُؤدي
لصوت مشوه من الفم واألنف وليس من احلنجرة  ،إما ملشكلة إنشقـاق شراع احلنك أو
لضعف وظيفي يف الصمام .
 -2احتباس الصوت بسبب مشاكل األحبال الصوتية (  )Vocal Folds abuseويكون
ألسباب عديدة منها :
أ – عضوية .
أي منو مرضي على احلبلني الصوتيني من حبيبات أو كيسات أو أخدود أو تقرحات تؤدي
لتغيري طبقات الصوت على مستوى احلنجرة .
ب – وظيفية .
سواء استخدام الصوت بإرهاق األحبال الصوتية .
ج – نفسية .
 احتباس الصوت اهلستريي .
 فقدان الصوت .
 استئصال احلنجرة .
رابعا  :اضطرابات طالقة الكالم Fluency Disorders

كبريا من
وهي النوع الرابـع من أنواع اضطرابات التواصل  ،وتظهر عندما يصدر الفرد ً
عددا ً
االعرتاضات أو التقطعات الكالمية  .وغالبًا ما تعرف هذه االضطرابات باللجلجة أو التأتأة
 Stutteringوتتميز بواحدة أو أكثر من اخلاصائص التالية :
 – 1التكرار واإلعادة .
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 – 2إطالة األصوات .
 – 3الرتدد أو التوقف عن الكالم .
 – 2األصوات االعرتاضية اخلاطئة .
ويتضمن أنواع اضطرابات طالقة الكالم ما يلي :
يرى كل من فان رايرب وإيركسون ( Van Riper & Erickson )1997أن اضطراب
الطالقة ينحصر يف املظاهر التالية :
 -1اللجلجة ( : )Stutteringتوقف الطالقة الطبيعية للكالم بتكرارات أو إطـاالت أو
حبسات  ،كمظاهر أسـاسية مع التجنـب أو اهلـروب واحلشوات كمظاهر ثانوية  .وهي
احتباس الكلمات  ،حيث تنفجر الكلمة بني شفيت الطفل مضطربة  ،خماص عسري ومعاناة
تتمثل يف حركات ارتعاشية متكررة  :حتريك الكتفني  ،واليدين  ،والضغط بالقدمني على
األرض  ،ارتعاش رموش وجفون العني  ،إخراج اللسان من الفم  ،امليل بالرأس إىل األمام
واخللف أو إىل اجلانب  ،أو على شكل تشنج موقفي يكون كاحتباس يف الكالم يعقبه
انفجار وانطالق بطاقة زائدة .
 -2التأتأة  :وهو اضطراب يف سيولة الكالم بشكل يلفت النظر  ،مما يعوق التحدث مع اآلخرين
والتوصل معهم  ،واملتأتى يكرر حرفاً أو مقطعاً أو كلمة  ،ويأخذ مب ّد احلرف مدا طويالً
بشكل ال إرادي مما يسبب لـه احلرج واخلجـل واالرتبـاك مصـحوبـة باضـطراب يف التنفـس ،
يحركات غربية يف اللسان والفك  ،حتركـات يف اجلـذع واألطراف وتعبيـرات غيـر عـادية يف
الوجه ،مما جيـعل املتـأتئني أقـل رغبة يف الكالم  ،خجولني  ،منعزلني  ،شديدي احلساسية ،
وهي لدى الذكور أكثر منها لدى اإلناث .
-3
-2
-5
-6

سرعة الكالم  :سرعة زائدة يف أداء اجلمل واحملاورات مما يفقد مفهومية الكالم  .نتيجة نقص
الزمن املستعمل يف الكالم عن الزمن املناسب .
اللثغة  :وهي استبدال صوت بصوت مشابه مثل ( :ش)  ،بـ (ث) مثال ( مدرسة  ،مدرثة).
(سكر  ،سثر) أو (ر) بـ (ل) وبـ (غ) وبـ (ي) وبـ (ق) وبـ (ك) .
اخلمخمة  :وهي خروج الكالم من األنف .
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 -7الطمطمة  :وهي إبدال الطاء (ط) بالتاء (ت) .
 -1الفـأفـأة  :الرتدد يف نطق صوت الفاء (ف) .
 -1التمتمة  :الرتدد يف نطق صوت التاء (ت) وامليم (م) .
 -13اللعثمة  :الرتدد يف نطق األصوات أو تكرار مقاطعها .
 -11اللفف  :إدخال بعض الكلمات يف بعضها .
 -12الرتخيم  :هو حذف بعض الكلمات لتعذر نطقها .
 -13الغمغمة  :عدم تباين مقاطع األصوات .
 -12املقمقة  :هي التكلم من أقصى احللق .
 -15الثرثرة  :فهي من ثرثر الكالم أي كثرة الكالم  ،والشائع أن الثرثرة هي الكالم الذي ال يؤدي
أي هدف منه .
خامسا  :اضطرابات الكالم speech disorder :

أما اضطرابات الكالم فهي تتمثل يف ضعف القدرة الفسيولوجية على تشكيل األصوات
بشكل سليم  ،ومن مث استخـدام الكـالم بشـكل فعال  .الفئات الرئيسة وهي على حنو ما يلي :
 -1عمي الكالم (  : ) Apraxiaيفقد املريض القدرة على تنظيم تسلسل أصوات الكلمات
واجلمل وينتج الكلمة كل مرة بطريقة ختتلف عن املرة السابقة مع عدم القدرة على اإلعادة
املباشرة .
 -2عسر الكالم (  : ) Disartheriaيُعاين املريض بطئاً ملحوظاً يف حتريك أعضاء النطق لفقد
السيطرة بشكل جزئي .
ويُعترب أسباب اضطرابات الكالم ضمن عناصر اآلتية :

 -1أسباب جسمية  :تشوه األسنان  ،اللحمية الزوائد األنفية  ،تضخم اللوزتني  ،اشتقاق الشفة
العليا  ،ضعف السمع  ،عيوب اجلهاز الكالمي (احلنك  ،اللسان  ،األسنان  ،الشفتان ،
الفكاك ) .
 -2أسباب عصبية  :األعضاء املتحكمة يف الكالم  ،إصابة املراكز الكالمية يف املخ بتلف ،
ضعف التحكم باألعضاء يف أجهزة النطق  ،الضعف العقلي .
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 -3أسباب وراثية  :بينت الدراسات أن  % 65من املصـابـني ينحدرون من األسرة هبا شخص
مصاب ( يتورث الطفل االستعداد هلذه العلة باإلضافة إىل التقليد واحملاكات ) .
 -2إجبار الطفل األعسر ( الذي يستخدم اليد اليسرى ) على الكتابة باليد اليمىن .
 -5ضعف التوافق بني سهولة التعبري وسرعة التفكري .
 -6املفاجئة وحمـاولة الكـالم املراجل وخـاصة عنـد اخلـوف يف املواقف اجلديدة أمام الناس أو أمام
املذياع .
 -7تعدد اللغات يف وقت واحد .
 -1االستجابة حلاجات الطفل دون احلاجة إىل الكالم .
 -1األسرة قليلة الكالم كثرية السكوت .
 -13تدفق األفكـار بصـورة هـائلة ال تستـطع األجهـزة الصـوتيـة استيعاهبا بسهولة .
 -11استعجـال اآلبـاء وضغـطـهم على األطفـال يف النـطـق دون مراعاة للنضج وفق فروقهم الفردية
واألكثر من ذلك بعض اآلبـاء يستخدم الرتهيب والتخويف والتعليق واملعـايرة  ،وبعضهم
يستخـدم الرشوة للطفل من أجل ذلك .
 -12التعليـق على الطفل من األهل واألقـارب عندما ينطـق كلمـة واضحة سواء عندما يضحكون
معه أو يستهزءون به .
 -13كون الشخص يف دولة غري دولته وبيئة غري بيئته وأنـاس ختتلف عنه ( لون البشرية والطبيعية
والعقلية واالجتماعية والسيكولوجية ) .
المبحث الخامس  :برنامج التدريبي لعالج اضطرابات التواصل .
ترجع أمهية االتصال أنه عملية نفسية واجتماعية تستجيـب لرغبة اإلنسان يف التواصل لتحقيق
غرضه  ،ويوضح "هارولد السويل" عملية االتصال بدراسة القائل واملتلقي والقول أو الرسالة والوسيلة
وأثر القول  ،ويقع يف التداولية ضمن استعمال اللغة والقصد  ،وذلك يف دراسة اللغة يف عالقتها
مبستخدميها  ،وميزت لفظي  :األول  .القصد اإلخباري أو معىن اجلملة  .والثاني  .القصد
التواصلي أو معىن املتكلم يف ضوء السياق(. )1

( )1حممود عكاشة  ،النظرية البراجماتية اللسانية  ،ط ، 1ص . 13
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قبل احلديث عن طرق عالج مشكالت التواصل يستحسن التنويه بأمر غاية األمهية  ،وهو
أن طريقة العالج املتبعة مع اضطرابات التـواصل سـوف تكـرر مـع مجيـع االضطرابـات املتعـلقـة بأنـ ـواع
اضطرابات التواصل من اضطرابات النطق  ،واضطرابات الكالم  ،واضطرابات الصوت  ،وسوف
تكرر يف كل يحث  ،يعين أنه ال يوجد طريقة حمددة لطرق العالج  ،ولكنها مجيعها تطبق مع مجيع
أنواع االضطرابات املتعلقة بالنطق والتخاطب والكالم .
إن اهلدف الرئيس لعالج التواصل يتمثل يف تدريب الطفل على إصدار األصوات الصحيحة
معا يقوم
ويكون الربنامج على شكل جلسات عالجية قد تكون فردية أو مجاعية أو مشرتكة ً
بإعدادها أخصائي عيوب النطق  ،ولكل أخصائي خربته اخلـاصة يف ذلك  ،ولكن اجدر اإلشارة بأنه
جيب على األخصائي أن يقوم مبا يلي(: )1
 -1قياس معامل ذكاء الطفل الستبعاد مشاكل التخلف العقلي .
 -2إجـراء دراســة حـالة الطفـل تشمـل أسـرتـه وطــرق تنشئـتـه واألمراض اليت أصيب هبا ومشكالت
النمو املختلفة .
 -3تشخيص االضطراب ومعرفة سببه هل هو نفسي أم سيكلوجي  ....أو غريه .
 -2معرفة نوع هذا االضطراب وشدته  ،والعالجات اليت استخدمت مع احلالة  ،والتأكد من أن
احلالة ال تعود إىل مشكالت يف السمع .
 -5مراقـبة الطفـل من خـالل اللعب احلـر ومشاهدته يف التحـدث والقفز وغريها .
 -6مالحظة قدرة الطفل على التوازن .
 -7مالحظة مشاكل الطفل هل هي عدوانية أم انسحابية أم غريها .
 -1تعليـم الطريقـة الصحيحـة لنطـق األصـوات وتطويـر احملصول اللغوي ملن يعانون اضطرابات نطقية
وتأخرا يف الكالم .
ً
 -1مساعدة وإعادة تعلم اللغة ومهارات الكالم وصياغة اجلمل ملرضى احلبسة الكالمية وتعليمهم
كيفية تعويض هذا القصور يف اللغة والكالم .
 -13زيادة نسبة طالقة األشخاص الذين يعانون التلعثم وتوجيهـهم حنو التكيف مع التلعثم .
( )1ينظر :هال السعيد  ،اضطرابات التواصل اللغوي  ،ط ، 1ص  71و . 72
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 -11املساعدة على التحكم يف طريقة إصدار الصوت وتنظيم التنفس ملن يعانون اضطرابات يف
الصوت .
 -12هتيئة األشخاص على كيفية التواصل مع اآلخرين بشكل صحيح .
بعد القيام هبذه اإلجراءات ترسم اخلطة العالجية  ،وقد تكون فردية أو مجاعية  .وعلى
املدرس أو األخصائي القيام مبا يلي :
-1
-2
-3
-2
-5
-6

توظيف ما تعلمه الطفل من أصوات جديدة أثناء القراءة اجلهرية .
مساعدة الطفل على التفرق على الكلمات من خالل تدريبه على التهجئة اليت حتتوي على
األصوات اليت يتدرب عليها يف الربنامج العالجي .
إشراك الطفل يف نشاطات خاصة بالنطق واللغة وتعليمه طرق إخراج األصوات املختلفة وتدريبه
على متييز هذه األصوات .
عدم االستهزاء من لغة الطفل .
جيب حتديد األصوات املراد تعليم الطفل عليها يف الربنامج العـالجي  ،وأن يعزز الطفــل على
تقليــدها عن ط ـريق التشـجـيـع واالستحسان أو اجلوائز املادية أو غريها .
حتويل الطفل إىل طبيب نفسي إذا كانت مشكالته تعود ألسباب نفسية كاخلجل مثالً .

وبعد هذه اإلشارات سابقة الذكر اجاه املوضوع  ،ننطلق إىل برنامج التـدرييب الذي جنعله
منهجا للتدريبات مع كل من يُعـاين اضطرابات أو مشاكل يف التواصل اللغوي  ،وذلك لكي نساعد
ً
أبنائنا على التواصل اللغوي اجليد من خـالل هذه التدريبات التالية(: )8
أوال  :تقوية التمييز السمعي  :وتشمل :
أ – التمييز السمعي لألصوات المحيطة :
وفيه مت تدريب الطفل على متييز بعض أصوات األشياء املختلفة احمليطة بالطفل يف البيئة من
حوله مثل :

( )1ينظر :هال السعيد  ،اضطرابات التواصل اللغوي  ،ط ، 1من ص  72إىل . 13
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-1
-2
-3
-2
-5

األصوات املوجودة يف املنزل مثل  :صوت سقوط أواين املطبخ  ،غلق وفتح الباب  ،جرس
الباب  ،طرق الباب  ،املنبه  ،التلفون  ...إخل .
أصوات احليوانات والطيور مثل  :احلمار  ،البقرة  ،احلصان ،املاعز  ،القطة  ،الديك ...إخل .
أصوات اإلنسان مثل  :الضحك  ،البكاء  ،األمل  ،كحة  ،عطس  ،آذان الصالة  ...إخل .
أصوات اآلالت مثل  :صوت سيارة  ،قطار  ،دق مسمار  ،منشار  ،طائرة .
أصوات الطبيعة مثل  :املطر  ،رياح  ،نار مشتعلة ... ،إخل .

ويتم التدريب بأن يسمع الطفل الصـوت ويرى الصورة اليت تعرب عنه  ،مث يُعاد مساع الصوت
نفسه ،وتُعرض عليه صورتـان ويُطلب منه أن يشري إىل الصورة الصاحبة الصوت  ،مث يعاد عليه ثالث
صور وخيتار الصورة املعربة عنه .
ب – التمييز السمعي لألصوات املتشاهبة :
ويتم تدريـب الطفـل على التفـرقة بيـن الكلمـات املتشـاهبة يف الصورة مثل ( قلم  ،علم )
(حبال  ،جبال ) ( صورة  ،نورة ) .
ويتم إمساع الطفل االسم املطلوب وعرض صورته مث يعاد عليه ومعه صوت مشاهبة وليتعرف عليه .
ثانيا  :التدريب على مخارج األصوات :
هناك العديد من األسئلة واإلجابة عليها اليت عن طريقها ميكن أن نتفهم طريقة مساعدتنا
للطفل إلخراج الصوت  ،ومن هذه األسئلة واإلجابة :
أ – ماذا يعني مخرج الصوت ؟
خمرج الصوت هو حمل خروج احلرف ومتييزه من غريه  .أو هو املكان الذي خيرج منه الصوت .
ب – كيف يمكن أن نحدد مكان مخرج الصوت ؟
نطق احلرف سـاكنة أو مشددة مسبوقـة هبمزة وصل فحيث ينقطـع الصـوت يكـون املخـرج .
ح – كيف نساعد أطفالنا على إخراج األصوات ؟
اإلجابة على هذا السؤال ما يلي :
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األصوات نوعان :
أوال  :ساكنة  :مجيع األصوات ( احلروف باللغة العربية ) َثـانية وعشرون صوتًا منها ستة وعشرون صوتًا
صحيحا ( أ  ،ب  ،ت  ،ث  ،ج  ،ح  ،خ  ،د  ،ذ  ،ر  ،ز  ،س  ،ش  ،ص  ،ض ،ط ،
ً
ظ ،ع  ،غ  ،ف  ،ق  ،ك  ،ل  ،م  ،ن  ،هـ ـ ) وصـورتـان شـبيـهـان بالصحيحة (و ،ي) .

ثانيا  :متحركة  ( :آ  ،ي  ،و ) يحركات املد الثـالث القصيـرة ( الكسرة  ،الفتحة  ،الضمة ) ويحركات
املد الثالث الطويلة ( الكسرة الطويلة ( ى)  ،الفتحة الطويلة (ا)  ،الضمة الطويلة (و) .
مخارج األصوات :
مكان خروج األصوات وهي  ( :اجلوف  ،الشفـاة  ،اللسـان  ،احللق اخليشوم (األنف) .
أوال  :الجوف :
هو الفراغ املمتد عرب الفم واحللق  .خيـرج من هذا املخـرج األصوات املتحركة وهي  :األلف
الساكنة بعد فتح  ،والواو الساكنة وما قبلها مضـموم  ،واليـاء السـاكنة املكسـورة ما قبلهـا  .وتتـأثر
هـذه األصوات عند وجود ضعف يف الشفاة  .وتسمى هذه األصوات أصوات املد أو اجلوفية أو
املتحركة .
هذا املخرج تقديري حيث ال ميكن حتديد حيز معني خترج منه األصوات الثالثة ( آ  ،ي  ،و) .
ثانيا  :الشفتان :
وخيرج منها أربعة أصوات من خمرجني مها :
األول  :أطراف الشفة السفلى مع حافة األسنان العليا  :خيرج منه صوت (ف) حيث يتم من خالله
مسك الشفاة السفلية باألسنان .
الثاني  :ما بني الشفتني  :خيرج منه عند غلقهما صوت ( ب  ،م ) وعند انضمامهما مع فتحهما
قليال صوت الواو الساكنة ( و )  .يتم التدريب برؤية الشفتني شبه مضمومتني ( أمام املرآة)
واإلحساس خبروج اهلواء من بينهما احتكاكيا .أو بالتدريب بإطفاء أو نفخ ورقة.
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صوت الباء (ب)  :ضم الشفتني مع ملء الفم باهلواء ( أمام املرآة ) مث ينطق صوت (ب)
بانفصال الشفتيـن عن بعضهما بعد احتبـاس اهلواء لفرتة بالفم لإلحساس باندفاع اهلواء أثناء النطق
بالصوت (ب)  .ويفرق بينه وبني صوت (م) حيث صوت (م) غري انفجاري ال يصاحبه اندفاع
للهواء من الفم أثناء النطق به .
صوت امليم (م)  :وضع السبابة على الفم والشفتان مغلقتان لإلحساس بذبذبة الصوت ،
وعند فتح الشفتني خيرج الصوت (م) .
صوت الواو (و)  :ضم الشفتني وبروزمها لألمام دون إقفال خروج اهلواء مع صوت (و) .
وعند التدريب على صوت امليم جيب الشعور بذبذبة الصوت من خالل وضع السبابة واإلهبام حول
الفك السفلى .
متارين لتقوية الشفتني :
 حتريك الشفتني اجاه اجلانب األيسر واألمين وأسفل وأعلى وفتح الشفتني وغلقهما بطريقة
تكرارية .
 إدخال الشفة العليا والسفلى بني األسنان بالتبادل وألقصى ما يستطيع الطفل .
 مسك األقالم أو خافض اللسان بالشفتني لفرتة من الوقت  ،أخذ نفس وحبسه يف الفم
بالضغط على الشفتني .
 نطق صوت ( ب ب ب ب ) بطريقة مستمرة ومنغمة باحلركات الطويلة ( با  ،يب  ،بو ) .
 استخدام شفاطات العصري .
ثالثا  :اللسان :
خيرج منه ( )11صوتاً  ،وتنحصر يف أربعة مواضع وهي :
 -1طرف اللسان  :خيرج منه صوت النون  ،والراء  ،والطاء  ،والدال  ،والتاء  ،والظاء  ،والذال ،
والثاء  ،والصاد  ،والزاي والسني ( ن  ،ر  ،ط  ،د  ،ت  ،ظ  ،ذ ث  ،ص ،ز ،س. ) ،
 -2وسط اللسان  :خيرج منه ثالثة أصوات  :اجليم  ،الشني ،الياء املتحركة ( ج  ،ش  ،ي ) .
 -3حـافة اللسان  :خيرج منها صوت الضاد والالم ( ض  ،ل ) .
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 -2أقصى اللسان  :أي آخر اللسان من جهة احللق مع ما حياذيه من سقف احللق اللني  .حيث
خيرج منه كل من صوت القاف والكاف ( ق  ،ك ) والقاف أقرب إىل احللق والكاف أقرب
إىل الشفتني .
تمارين لتقوية عضالت اللسان :
 حركة الثعبان ؛ حيث ميد اللسان خلارج الفم وإدخاله بسرعة .
 لف اللسان ؛ حركة دائرة الفم بأقصى ما يستطيع .
 دفع الصدغ بطرف اللسان من داخل الفم بقوة والضغط عليـه باليد من اخلارج .
 أن ميد لسانه خارج الفم بسرعة وإعادته ببطء والعكس .
 رفع وخفض لسانه ألقصى ما يستطيع الوصول إليه من سقف احللق الرخو .
 لعبة حلس طبق به قليل من السكر أو العسل وكذلك األيس كرمي .
 ينطق بطريقة منغمة ومكررة صوت ( ال ال ال ال ال ) .
 حتريك اللسان بطريقة دائرية داخل الفم .
رابعا  :الحلق :
وهو احلنجرة خيرج منه ستة أصوات هي  :اهلمزة  ،واهلاء  ،والعني  ،واحلاء  ،والغني  ،واخلاء
(ء  ،هـ  ،ع  ،ح  ،غ . ) ،
تمارين لتقوية الجهاز الصوتي ( الحنجرة واألحبال الصوتية ) :
 تقليد أصوات احليوانات والطيور ووسائل املواصالت واآلالت . إصدار األصوات املتحركة مع أخذ نفس عميق بالتطويل .تمارين لتقوية سقف الحلق اللين واللهاة والحلق :
 نطق األصوات احللقية بطريقة مستمرة وبالتبادل وباحلركات الطويلة ( خا – خي – خو )(غا – غي غو ) (عا – عي – عو ) (حا – حي – حو ) .
 تكرار كلمة ( هو هو هو ) بقوة عدة مرات  ،والتثاؤب واملضغ . الغرغرة باملاء الدافئ .-112-

خامسا  :الخيشوم ( األنف ) :
وهو أعلى األنف من الداخل  ،وخيرج منه صوت الغنة .
الغنة  :هي صوت النون وامليم (ن  ،م ) مبعىن أهنا صفة حلريف النون وامليم  ،ويؤثر ضعف
اللهاة على هذه الصفة  .وهنا يحاجة للتدريب على تقوية التنفس .
ومن أهم النصائح ملن يتعامل مع ذوي اضطرابات التواصل اللغوي( )8ما يلي:
-1
-2
-3
-2
-5
-6
-7

تعليم الطريقة الصحيحة لنطق األصوات وتطوير احملصول اللغوي ملن يُعانون اضطرابات نطقية
وتأخرا يف الكالم .
ً
مساعدة وإعادة تعلم اللغة ومهارات الكالم وصياغة اجلمل ملرضى احلبسة الكالمية وتعليمهم
كيفية تعويض هذا القصور يف اللغة والكالم .
زيـادة نسبة طـالقة األشخاص الذين يُعـانون التلعثـم وتوجيهـهم حنو التكيف مع التلعثم .
املساعدة على التحكم يف طريقة إصدار الصوت وتنظيم التنفس ملن يعانون اضطرابات يف
الصوت .
هتيئة األشخاص على كيفية التواصل مع اآلخـرين بشكل صحيح .
املساعدة على قراءة بعض آي من القرآن الكرمي قراءة جهرية ؛ كقراءة السور القصرية مثل
سورة الفاحتة واإلخالص .
فن األداء اللغوي وكيفية احلوار مع اآلخرين عن طريق احملادثة والنقاش حول موضوع
تقيم ّ
معني .

( )1ينظر :هال السعيد  ،اضطرابات التواصل اللغوي  ،ط ، 1ص  13و . 12
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الفصل الرابع
نمو اللغة بين االضطراب والتدخل السيكولوجي
المبحث األول  :مـراحل نمـو اللغـة
المبحث الثاني  :طرق نطق حروف اللغة العربية
المبحث الثالث  :أهم العوامل المؤثرة على نمو لغة الكالم
المبحث الرابع  :المحادثة اللغوية
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الفصل الرابع
نمو اللغة بين االضطراب والتدخل السيكولوجي
المبحث األول
مراحل نمو اللغة Stages of Language Devlopment :

خلق اهللُ اإلنسان  ،وميزه عن سائر احليوان بالعقل والفهم واإلفصاح عن نفسه بالكالم ،
ٍ
وأي ٍ
الكلمات تتكو ُن من حروف تُسمى  ( :حروف املباين )  ،أي :
كلمات  ،و
كالم يتكو ُن من
ُ
ف منها الكلمةُ(. **)1
احلروف اليت تُبىن وتتأل ُ
ومما يبدو للباحث من خالل عرض السابق أن لكل كالم مهمتني مها :
األول  :الفهم واإلفهام  .والثاني  :التأثري واإلقناع .
ولعـل أكثر الكلمات اليت يطرب هلا الوالـدان ويشتاقون إىل مساعها  ،هي الكلمة األوىل اليت
سن
ينطقها طفلهما واليت غالبًا ما تكون كلمة " ماما " أو " بابا "  ،وذلك عندما يكون الطفل يف ّ
وصوال إىل مرحلة القدرة على
شهرا أو أقل قليالً  .وبعد أن ينطق الطفل مراحل متعددة ً
األحد عشر ً
تكوين مجـل طويلة ومركبـة من عدد كبري من الكلمات باستخدام قواعد اللغة املتعارف عليها  .وما
سن السادسة  ،حيت جند أن قدراته اللغوية قد اكتملت أو كادت أن تكون
إن يصل الطفل إىل ّ
اكتملت .
ولقد كان موضوع اكتساب اللغة يف غاية األمهية لدى اإلنسان ،ويشمل الكثري من الناس
حيث يراود اجلميع العديد من التساؤالت اليت اجـول يف تفكري الشخص مثل  ،مىت يكتسب الطفل
اللغة ؟ وكيـف ؟ وما دور البيئـة يف اكتسـاب اللغـة ؟ وهـل لألسـرة دور يف عملية االكتساب ؟ ....
وغريها العديد من التساؤالت  .واإلجابة على هذه األسئلة ميكن القول بأن للغة عالقة بالنمو
( )1احملرصاوي  ،عادل سرور  ،الدرر السنية في قواعد العربية  ،ط ، 2ج  ، 1ص . 23
اجلر  ،وحروف العطف وغريها  .فالواو
** وهي خبالف (حروف املعاين) فإهنا تُطلق على ما يُقاب ُل األمساء واألفعال ،مثل حروف ِّ
علي) تسمى حرف معىن ؛ ألهنا
من (حممود) تسمى حرف مبىن ؛ ألن الكلمة تُبىن منها .والواو يف حنو  ( :جاء حمم ٌد و ِّ
ملعىن  ،وهو العطف .
جاءت ً
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البيولوجي واالستعداد الفيزيولوجي والعقلي عند اإلنسان  ،وأن اكتساب اللغة عادة يتم على مدار
جدا  ،حيث أثبتت
اخلمس السنـوات األوىل من عمر الطفـل  ،فاالستجـابة اللغـوية تبـدأ مبكـرة ً
الدراسات احلديثة أن اجلنني يف بطن أمه يبدي استجابة لبعض األصوات  ،وخباصة صوت األم ،
وعندما يُولد الطفل تولد معه القدرة على النطق وفهم الكالم  ،ولكنه يعتمد يف الشهور األوىل على
السمع مث تتطور القدرة على النطق واستخدام اللغة (.)1
إذًا احلديث عن تطور اللغة لدى الطفل يعين احلديث عن موضوع بالغ التعقيد  ،فاللغة ال
تنشأ تلقائية  ،بل هي نتيجة تفاعل منبهات تصدر عن البيئة نفسها  ،فمنذ األيام األوىل من حياة
الطفل ميكن أن تؤثِّر البيئة إجيابًا أو سلبًا يف تطور اللغة لديه  ،واألطفال يتعلمون الكالم عن طريق
تطور لغتهم تعتمد على فرص
التقليد  ،ولذلك فإن طريقة كالمهم وكذلك الفرتة الزمنية اليت يتطلبها ّ
يدا من األصوات أتيحت أمامه الفرصة
التقليد اليت نتيحها هلم  .وباملقابل فكلما مسع الطفل مز ً
للتقليد  .وهلذا السبب  ،فاملساعدة املستمرة اليت يقدمها األبوان للطفل  ،وتلك اليت يقدمها إليه -
أيضاً – أولئك احمليطون به  ،تع ّد جوهرية .
ومن املهم قبل كل شيء أن يكون الصوت الذي يسمعه الطفل رقي ًقا لعل ينضج باحلنان ،
بطيئًا مفصول املقاطع  ،وال بأس كذلك يف توكيد حركات الفم يف أثناء الكالم إن أمكن ذلك ،
ولرمبا كان أكثر األوقات إفادة للطفل يف تعريفه بالكالم على هذا النحو  ،هي األوقات اليت حتضن
فيها األم طفلهـا بيـن ذراعيهـا  ،أو يف أثناء إرضاعه أو إلبـاسـه .
تأثريا بالغًا  ،إذ يكون خالل هذه الفرتة يف
ويف احلق أن الستة األوىل من حياة الطفل تؤثر فيه ً
أول اجاربه الكالمية  ،وإن كان نطقـه يقتصر على إخـراج أصـوات ال معىن هلا  ،وبعـد ذلـك أعىن
بنمو اجلسمي
عندما يبلغ الطفل السنة من العمـر تقريبًا  ،تربز مكتسباتـه اللغـويّة األوىل اليت ترتبط ِّ
والعقلي  .فالتطور اجلسمي يكسب الطفل قدرة جيدة على نطـق األصوات  ،ويف الشهر الرابع تقريبًا
يبدأ بتأتأة مقاطع من الكلمة  ،ويستمر يف التأتأة حيت الشهر السابع أو الثامن(. )2

( )1هال السعيد  ،اضطرابات التواصل اللغوي  ،ط ، 1ص . 135
( )2املرجع السابق  ،ص . 136
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هذا وإن انتقال الطفل من التغذي باحلليب إىل التغذي باألطعمة الصلبة أو شبه الصلبة يُؤثر
منو هذا  ،ويتمكن بفضل احلركـات املختلفـة اليت حيدثها بفمه وشفتيـه ولسـانه
من دون شك يف ِّ
وحنكـه  ،من السيطرة على فمه سيطرًة أكرب  ،وإن كـان قبل ذلك ال يستخدم فمه إال من أجل
الرضاعة(. )1
ويرى بعض العلماء أن لغة كالم اإلنسان " عمرها " ليس أكثر من مليون سنة  ،فقد أصبح
اإلنسا ُن إنسانًا عندما استطاع أن يتعلم الكـالم  ،ولقد بدأ االتصال بني املخلوقـات يحـاسة السمـع ،
فالطفـل احلديث الوالدة  ،يسمع مدة عام  ،قبل أن يصدر أول أصوات لغة الكالم عن قصد بإرادته
 ،وبعد مئـات املـاليني من السنني تطـور التصويت احلنجري إلرسال إشارات  ،وقد استغرق اإلنسـان
بعد ذلك مئـات املـاليني األخـرى من السنني قبل أن يتعلــم كيـف يشكــل التصويت احلنجري إىل لغة
كالم منطـوق  .وهكـذا يستغرق الطفـل احلديث الوالدة سنة كاملة  ،لكي يستطيع أن حيول أصواته
متبوعا بتنغيمات
الغريزية غري املفهومة إىل لغة كالم ذات معىن  .ومبعىن آخر  ،جاء السمع ً
أوال ً
أخريا " لغة الكالم "(.)2
التصويت احلنجري املوسيقية  ،حىت اخرتع اإلنسان ً
إن اإلنسان حني عرفوه بأنه " احليوان الناطق "  ،كان املقصود " بالنطق " قوة التعبري ،
باإلضافة إىل غري ذلك من القدرات العقلية املختلفة والصفات واخلصائص الذاتية اإلنسانية
املتعددة(. )3

()1هال السعيد  ،اضطرابات التواصل اللغوي  ،ط ، 1ص  137و . 131

( )2وفـاء حممد البيه  ،أطلس أصوات اللغة العربية  ،ط ،1ص  167و .161
( )3املرجع السابق  ،ص . 161
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المبحث الثاني
حروف اللغة العربية
أوال  :أصل حروف اللغة العربية ومخارجها :
تتكون احلروف باللغة العربية من َثانية وعشرين حرفًا وهي :
الأللف  ،والبـاء  ،والتاء  ،والثـاء  ،واجليم  ،واحلاء  ،واخلاء  ،والـدال  ،والـذال  ،والراء  ،والزاي ،
والسيـن  ،والشيـن  ،والصـاد  ،والضـاد  ،والطـاء  ،والظـاء  ،والعيـن  ،والغني  ،والفـاء  ،والقـاف ،
والكاف والـالم  ،وامليم ،والنون  ،واهلاء  ،والواو ،والياء .
وهي املصطلح على رمسها يف الكتابة العربية اآلن هكذا :
ابتثجح

د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي .

وتسمى  ،حروف املعجم  ،وحروف اهلجاء  ،وحروف األجبدية  ،وألف باء .
واحلركات األصلية اليت تصور هبا احلروف أربـع وهي الفتحـة  ،والضمة  ،والكسرة  ،والسكون .
خمرجا  ،وهي على هذا النحو :
وأما خمارج هذه احلروف فهي ستة عشر ً
ثالثة منها يف احللق :فأوهلا من أسفله وأقصاه خمرج اهلمزة أو األلف واهلاء  .هكذا يقول سيبويه،
ومن وسط احللق خمرج العني واحلاء .
ومما فوق ذلك من أقصى اللسان  ،خمرج القاف .
ومن أسفل من ذلك وأدىن إىل ُمقدم الفم خمرج الكاف .

ومن وسـط اللسـان بينه وبني وسـط احلنك األعلى  ،خمرج اجليـم والشني واليـاء .
ومن أول حـافة اللسـان وما يليهـا من األضراس خمـرج الضـاد  ،إال أنك إن شئت تكلفتها من اجلاين
األمين  ،وإن شئت من اجلانب األيسـر .
ومن حافة اللسان من أدنـاها إىل منتهى طرف اللسـان  ،من بينهـا وبني ما يليها من احلنك األعلى ،
مما فُـويق الضاحك والناب والرباعية والثنية  ،خمرج الالم .
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ومن طرف اللسان بينه وبني ما فُـويق الثنايا  ،خمرج النون .
ومن خمرج النون غري أنه أدخل يف ظهر اللسان قليال  ،الحنرافه إىل الالم  ،خمرج الراء .
ومما طرف اللسان وأصول الثنايا  ،خمرج الطاء والدال والتاء .
ومما بني الثنايا وطرف اللسان  ،خمرج الصاد والزاي والسني .
ومما بني طرف اللسان وأطراف الثنايا  ،خمرج الظاء والذال والثاء .
ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العُلى  ،خمرج الفاء .
ومما بني الشفتني خمرج الباء وامليم والواو .
خمرجا (.)1
ومن اخلياشيم خمرج النون اخلفية  ،ويقال اخلفيفة  ،أي الساكنة  .فذلك ستة عشر ً
ثانيا  :كيفية نطق حروف اللغة العربية(: )7

( ) 8حرف أ :
يتم تدريب التلميذ باالستعانة باملعني السمعي وأمـام املرآة لريى كيفية وضع اللسان ودرجة
فتح ا لفم ويضع التلميذ يده اليسرى على حنجـرة املعـاجل حىت يشعر بالذبذبـات الصـادرة عند نطـق
صـوت احلرف ويده اليمىن أمام فمه ليشعر خبروج اهلواء  .مث يطلب من التلميـذ نطق الصـوت مـع
وضـع يـده اليسـرى على حنجرته واليـد األخرى أمام فمه .
( ) 7حرف ب :
يتـم تـدريب التلميـذ باالستعـانة باملعيـن السمعي وأمـام املـرآة لريى كيفيـة إطبـاق الشفتني مث
انفراجهما عنـد نطق صوت احلـرف ويضع التلميذ يده أمام فم املعاجل وأنفه ليشعر بانفجارية صوت
احلرف عند انفراج الشفتني وليعرف أيضا أن اهلواء أثناء إطباق الشفتني ال خيرج من األنف بل يكون
حمسوسا .
ً
سر ِ
صناعة اإلعراب  ،تح:
( )1سيبويه  ،الكتاب  ،تح :عبدالسالم هارون  ،ط ، 5ج  ، 2ص  231إىل  .236وابن ج ِّين ُّ ،
حممد حسن إمساعيل  ،ط ، 2ص  55إىل  . 61وحفين ناصف  ،حياة اللغة العربية  ،ط ، 1ص  12و . 15

( )2ينظر :حممد علي كامل ،االنتباه واللغة بين االضطراب والتدخل السيكولوجي ،ط ،1ج ، 3ص  122إىل . 121
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( ) 4حرف ت :
يتم تدريب التلميذ باالستعانة باملعني السمعي وأمام املرآة لريى كيفية وضع اللسان على
األسنان  .وأن اللسان يتالمس مع اللثة العلوية يف النقطة بني األسنان العلوية واللثة العلوية مع وضع
يد التلميذ أمام فم املعاجل ليشعر بانفجارية صوت احلرف .
( ) 3حرف ث :
يتم تدريب التلميذ باالستعانة باملعني السمعي وأمام املرآة لريى كيفية وضع طرف اللسان بني
األسنان العلوية السلفية مث يضع التلميذ يده أمام فم املعاجل ليشعر باحتكاكية واستمرارية صوت
احلرف .
( ) 2حرف ج :
يتـم تدريب التلميـذ باالستعـانة باملعني السمعي وأمـام املرآة لريى كيفية إطباق األسنان العلوية
مع السفلية وكيفية امتداد الشفتني للخارج قليـالً مع وضع يـد التلميذ يده أمـام الفم ليشعر بكمية
اهلواء اخلـارج وخمرجه  ،وأن الصوت احتكاكي استمراري  ،ووضع يد التلميذ األخرى على احلنجرة
لإلحسـاس باهتزازات األحبـال الصوتيـة ليميـز التلميـذ أن الصوت جمهور وليس مهموس .
( ) 2حرف ح :
يتم تدريب التلميذ باالستعانة باملعني السمعي وأمام املرآة لريى كيفية عدم اشرتاك اللسان يف
نطق احلرف ويضع التلميذ أطراف األصابع أمام مدخل الفم ليشعر باهلواء الساخن اخلارج من الفم
عند نطق الصوت وكيفية استمرارية واحتـكاكيـة الصوت مع وضع اليـد األخرى على احلنجرة ليميز
عـدم اهتـزاز األحبـال الصوتية ويشعر بكيفيـة حتـرج احلنجرة بكاملها األعلى أثناء نطق صوت احلرف .
( ) 2حرف خ :

يتم تدريب التلميذ باالستعانة باملعني السمعي وأمام املرآة لريى كيفية اهتزاز اللهاة من آخر
الفم إىل الداخل مع وضع يد التلميذ على جـانيب أعلى الرقبـة لإلحس ــاس باهت ـزازات اللهــاة والتميـيـز
بيـن اهتزازاهتا واهتزازات األحبال الصوتية واليد األخرى أمام الفم لإلحساس باستمرارية واحتكاكية
الصوت .
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( ) 1حرف د :
يتم تدريب التلميذ باالستعانة باملعني السمعي وأمام املرآة لريى كيفية وضع اللسان على
األسنان السفلية ومكان تالمس طرف اللسان بني األسنان واللثة العلوية مع وضع يد التلميذ أمام
الفم ليشعر بانفجارية الصوت واليد األخرى على احلنجرة ليشعر باهتزازات األحبال الصوتية أثناء
نطق صوت احلرف .
( ) 2حرف ذ :
يتم تدريب التلميذ باستعانة باملعني السمعي وأمـام املرآة لريى كيفية وضع طرف اللسان بني
األسنان العلوية والسفلية مع وضع يد التلميذ أمام الفم ليشعر باحتكاكية واستمرارية صوت احلرف
ووضع اليد األخرى على احلنجرة لإلحساس باهتزازت األحبال الصوتية وليميز التلميذ أن الصوت
مهموسا .
جمهور وليس
ً
( ) 81حرف ر :

يتم تدريب التلميذ باستعانة باملعني السمعي وأمام املرآة لريى احلركة الرتددية لطرف اللسان
مع سقف احللق خلف اللثة العليا وأن يشعر التلميذ خبروج اهلواء من الفم بوضع يده أمام فم املعاجل
مث أمام فمه عند الصوت مع وضع اليد األخرى على احلنجرة لبيان اهتزاز األحبال الصوتية وليميز
مهموسا .
التلميذ أن صوت احلرف جمهور وليس
ً
( ) 88حرف ز :

يتم تدريب التلميذ باالستعـانة باملعني السمعي وأمـام املرآة لريى األسنـان األمامية منطبقـة
وخلفها اللسان وأن يضع يده على احلنجرة ليشعر برتدد الصوت عند نطق صوت احلرف واليد
األخرى أمام الفم ليشعر باحتكاكية واستمرارية الصوت.
( ) 87حرف س :
يتـم تـدريب التلميذ باالستعـانة باملعني السمعي وأمـام املرآة لريى إطباق األسنان األمامية
وكيف أن الشفتني مشدودتان مع وضع يد التلميذ أمام الفم للشعور باحتكاكية واستمرارية الصوت .
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( ) 84حرف ش :
يتـم تدريـب التلميذ باالستعـانة باملعني السمعي وأمـام املرآة لريى كيفية ضم الشفتني
وبروزمها وكيفية إطباق األسنـان األمامية  .ويتم التوضيح للتلميذ بأن اللسان يرجع للوراء قليال أثنـاء
نطـق الصوت وذلك مع وضع اليد أمام الفم للشعور باهلواء الساخن واخلارج من الفم مستم ًـرا
احتكاكـيًا  .ويشعر التلميذ بالفرق بني صوت حرف " س " وصوت حرف " ش " عن طريق التمييز
بني كمية اهلواء اخلارجة .
( ) 83حرف ص :
يتـم تدريـب التلميذ باالستعانة باملعيـن السمعي وأمـام املرآة لريى أن الشفتني يف وضعهما
جدا  ،ويتم
الطبيعي مع فتحهما قليالً بدون شد  .ويرى أن األسنان األمامية العلوية والسفلية متقاربة ً
إيضاح للتلميذ كيفية خفض وسط اللسان قليالً  .ويتم وضع يد التلميذ أمام الفم ليشعر باحتكاكية
الصوت وامسراريته .
( ) 82حرف ض :
يتم تدريب التلميذ باالستعانة باملعني السمعي وأمام املرآة بأن يرى تالمس اللسان مع نقطة
التقاء األسنان العلوية مع اللثة العلـوية ،وأن يضع التلميذ يده أمام املعاجل ليشعر بانفجارية الصوت مث
يضع يده على احلنجرة ليشعر باهتزاز األحبال الصوتية عنـد نطق الصوت مع اإليضاح للتلميذ بكيفية
خفض اجلزء األوسط من اللسان قليال .
( ) 82حرف ط :
يتـم تدريب التلميذ باالستعـانة باملعيـن السمعي وأمـام املـرآة لريى تـالمس اللسـان مع نقطـة
التقـاء األسنـان العلـوية مـع اللـثـة العلوية  ،وأن يضع التلميذ يده أمام فـم املعاجل ليشعر خبروج اهلواء من
الفم انفجاريًا عند نطق الصوت ويتم اإليضاح للتلميذ عن كيفية اخنفاض وسط اللسان قليال حىت ال
خيتلط نطق الصوت " ط " مـع صوت " ت " .
( ) 82حرف ظ :
يتـم تدريب التلميذ باالستعانة باملعني السمعي وأمـام املرآة بأن يرى التلميذ طرف اللسان
بني األسنان  ،وأن يضع يده أمام فم املعاجل ليشعر خبروج اهلواء احتكاكياً مستمراً من الفم  ،مث يضع
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يده على احلنجرة ليشعر باهتزازات األحبال الصوتية عند نطق صوت احلرف مع شرح كيفية خفض
وسط اللسان قليال .
( ) 81حرف ع :
يتـم تدريب التلميذ باالستعانة باملعني السمعي وأمـام املرآة مع وضع يده أمام فم املعاجل
ليشعر خبروج هواء بسيط من الفـم  ،مث يضع التلميذ يده على احلنجرة ليشعر باهتزازات األحبال
الصوتية عند نطق صوت احلرف .
( ) 11حرف غ :
يتـم تدريب التلميذ باالستعانة باملعني السمعي وأمام املرآة بأن يضع التلميذ قليال من املاء
يف فمه وحيتفظ بـه يف أقصى احلنك مث حيرك املـاء ( الغرغرة ) فيصـدر صـوت احلرف ويضع يـده على
احلنجرة ليشعر باهتزازت األحبال الصوتية عند نطق الصوت مع وضع اليد األخرى أمام الفم ليشعر
التلميذ باحتكاكية الصوت واستمراريته .
( ) 71حرف ف :
يتـم تدريـب التلميـذ باالستعانة باملعيـن السمعي وأمـام املرآة لريى كيفية تالمس الشفة
السفلية واألسنان العلوية مع وضع يد التلميذ أمام الفم ليشعر خبروج اهلواء احتكاكياً مستمراً .
( ) 78حرف ق :
يتـم تدريب التلميذ باالستعـانة باملعيـن السمعي وأمـام املرآة لريى كيفية اشرتاك اللهاة مع
مؤخرة اللسان يف نطق الصوت على أن يتم تثبيت مقدمة ووسط اللسان خبافض لسان  ،وأن حيرك
آخر لسانه إىل أعلى مع خروج هواء من الفم لينطق صوت احلرف مع وضع يد التلميذ أمام الفم
ليشعر بانفجارية الصوت .
( ) 77حرف ك :

يتـم تدريب التلميذ باالستعانة باملعني السمعي وأمـام املرآة مع تثبيت مقدمة اللسان خبافض لسان
مث حيرك التلميذ لسانه إىل أعلى وأن يده أمام فم املعاجل ليشعر خبروج اهلواء انفجارياً عند نطق
الصوت .
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( ) 74حرف ل :
يتـم تدريـب التلميـذ باالستعـانـة باملعيـن السمـعي وأمـام املرآة لريى التقاء اللسان مع نقطة تقابل
األسنان واللثة العلوية مع وضع التلميذ يده أمام الفم ليشعر خبروج اهلواء من جانب الفم احتكـاكي
مستمـر مع وضع يده األخرى على احلنجرة ليشعر باهتزازات األحبال الصوتية .
( ) 73حرف م :

يتـم تدريـب التلميـذ باالستعـانة باملعني السمـعي وأمـام املـرآة لريى كيفية إطباق الشفتني مع وضع
يده أمام الفم واألنف ليشعر بـأن اهلواء خيرج من األنف مع وضع اليد األخرى على احلنجرة ليشعر
باهتزازات األحبال الصوتية .
( ) 72حرف ن :

مالمسا للثة العلوية
يتـم تدريب التلميذ باالستعـانة باملعني السمعي وأمـام املرآة لريى لسان املعاجل
ً
ومنابت األسنان العلوية مث يضع يده أمام أنف املعاجل ليشعر خبروج اهلواء من األنف احتكاكاً مستمراً
مع وضع اليد األخرى على احلنجرة ليشعر باهتزازات األحبال الصوتية عند نطق حرف .
( ) 72حرف هـ :

يتـم تدريب التلميذ باالستعانة باملعني السمعي وأمـام املرآة بأن يقوم املعاجل بوضع يد التلميذ أمام
فمه ليشعر خبروج اهلـواء الساخن مندفعاً على يـده مع وضع مرآة صغيـرة أمـام فـم التلميـذ لريى البخار
الناتج عن نطق صوت احلرف .
( ) 72حرف و :

يتـم تدريب التلميـذ باالستعانة باملعيـن السمعي وأمـام املرآة لريى شفيت املعاجل مضمومتني على
شكل دائرة وأن يضع إصبعه يف نفس الوقت أمام فم املعاجل ليشعر خبروج اهلواء مث يضع يده على
احلنجرة ليشعر باهتزازات األحبال الصوتية عند نطق الصوت .
( ) 71حرف ي :
يتـم تدريب التلميـذ باالستعانة باملعيـن السمـعي وأمـام املرآة لريى كيفية وضع طرف اللسان خلف
أيضا – كيفيـة شد الشفتني على
األسنان السفلية وكيفية رفع وسط اللسان ألعلى قليالً ولريى – ً
اجلانبني مع وضع يد التلميذ أمام الفم ليشعر باهتزازات األحبال الصوتية .
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المبحث الثالث
أهم العوامل المؤثرة على نمو لغة الكالم
ينحصر منو لغة الكالم على كل من العمر الزمين  ،واجلنس  ،والبيئة  ،والقدرات العقلية ،
والصحة العامة ( .)1وتفصيل ذلك ما يلي :

 – 8العمر الزمني

تبعا للنضج العقلي  ،كما تزداد قدرته
كلما تقدم الطفل يف ِّ
الس ِّن إزداد حتصيله اللغوي ً ،
تبعا للنضوج الفسيولوجي ألعضاء وأجهزة اجلسم املختلفة .
على التحكم يف نطق أصـوات األلفـاظ ً ،
 – 7الجنس

من احلقـائق العلمية أن النمو اللغوي عند البنـات يكـون أسرع منه عند البنيـن  ،وذلك فيما
ـاهرا يف السنوات
يتصل " بالقدرة " على الفهم وحتصيـل عدد املفردات  ،ويكون هذا " الفرق " ظ ً
اخلمس األوىل  ،حيث يتساويان وتتقارب الفروق بينهما إبتداءً من سن السادسة .
ومن املعروف أن الفروق يف " رنني " أصوات البنني والبنات تبدأ من سن الثامنة وحىت انتهاء
مرحلة املراهقة  ،حيث تستقر هذه الفروق يف مرحلة النضوج  ،نتيجة الستقرار أعضاء وأجهزة اجلسم
املختلفة .
 – 4البيـئـة

وجد عـالقة إجيابية بني تكوين األسرة وحالتها االجتمـاعيـة واالقتصادية و " النمو اللغوي "
تُ ُ
الذي يصل إليه اإلنسان  ،فاإلنسان الذي ينشأ يف بيئـة مرحيـة جمهزة بأحـدث وسـائل الرتفيـه  ،واملعرفـة
والثقافة يستطيع التزود بعدد كبري من املفردات وتكوين عادات لغوية صحيحة  ،بعكس اإلنسان
الذي يعيش يف بيئة فقرية  ،حىت يف حالة تسـاويـه مع األول يف درجة الذكاء .
 - 3القـدرات العقليـة

من أهم العوامل اليت تسـاعد على منو لغة الكـالم  ،هي " القدرات العقلية " املختلفة  ،مثل درجة
الذكاء  ،واملوهبة  ،والقدرة على املالحظة  ،والتذكر  ،والتقليد  ،وإدراك العالقات  ،وفهم املعاين مع
إدراك " الفروق " بني املعاين املختلفة  ،ودرجة الثقـافة  ،والتعلـم  ،والوعي  ،واخلربة والتجربة ..إخل .
( )1ينظر :وفـاء حممد البيه  ،أطلس أصوات اللغة العربية  ،ط ، 1ص  1211و . 1223
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وتوجد عالقة واضحة بني " درجة الذكاء " و " القدرة اللغوية "  ،حيث إن ضعـاف العقـول يبدأون
الكـالم متأخريـن عن العـادييـن  ،والعادييون يتأخرون يف ذلك عن األذكياء .
كما أن هناك عالقة بني " املوهبة " و " أداء نطق ألفاظ الكالم "  ،حيث يستطيع اإلنسان
املوهوب أن يتدرب تدريبًا صوتيًا على نطق أصوات ألفاظ الكالم بوضوح  ،مع إظهار " موسيقية
الكـالم " اليت تشتمل على امليلودي أو اللحن  ،والرمت أو سرعة الكالم  ،واالرتكاز  ،وفرتات
السكوت  ،والزمن  ،وطالقة اللسان .
 - 2الصحة العامة
هناك عـالقة إجيابية كبرية بني " الصحة العـامة لإلنسـان " ،و " النمو اللغوي " فكلما كان
وإملاما بكل ما يدور من حوله  ،على عكس
سليما من النـاحية اجلسمية  ،كان أكثر نشاطًا ً
اإلنسان ً
مباشرا يف
اإلنسان عليل الصحة  ،حيث تؤثر احلـالة الصحية من حيث تقـدمها أو تأخرهـا ً ،
تأثريا ً
عمليات ومراحل النمو اللغوي املختلفة .
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المبحث الرابع
المحادثة اللغوية
أوال  :الحديث :
جل اهتمـام الدارسني على احملادثة من بني خمتلف أنواع األعمال اإلتصالية ،
لقد ترّكزت ّ
حيث اعـتُـربت الوسيلة األنسب واألكثر مباشرة لقضاء حاجات االتصال البشرية  ،لكن ميزة
التعددية اخلاصة هبذا النوع من األعمال االتّصالية بالذات  ،تعقِّد عملية حتليلها  .فالبشر عندما
يتداخلون لغوياً – عن طريق احملادثة – إمنا يفعلون هذا يف جمموعة متع ّددة من األوضاع وحول
جمموعة من املواضيع ومع أعداد خمتلفة من املشاركني يف احملادثة يحيث يصعب حتديد نظام هلذا
السلوك احلواري والتعميم خبصوصه(. )1
نظاما وقواعد تقوم احملادثة
لكن ال شك اآلن ( بعد إجراء املزيد من الدراسات ) بأن هناك ً
على أساسها  ،حىت أن البعض قـد شبهها بلعبة الشطرنج ( كما سنرى بالتفصيل الح ًقا )  .فاحملادثة
ميكن النظر إليها كنشاط له بداية ووسط وهناية  .وللمشاركني فيها أدوار وحركات تتبع قواعد معينة
تتغري بتدرج يتبع تدرج احلوار  ،لكن هذه املقابلة بني احملادثة ولعبة الشطرنج أو غريها من األلعاب
تبادل لغوي يهدف
والنشاطات تنتهي عند هذا احلد  .فاحملادثة ليست لعبة أو مباراة  ،وإمنا هي جمرد ُ
إىل قضاء احلاجات املختلفة لألطراف املشاركة فيها  ،وهي وإن كانت تسري بناء على قواعد معينة ،
نادرا ما تكون ظاهرة  ،إال يف حاالت استثنائية حمددة  ،مثل القول  " :ال تقاطع
فإن هذه القواعد ً
احلديث ! " أو " هل يل أن أقاطع حديثك بكلمة واحدة ؟ "  .إىل جانب هذا  ،فإن احملادثة إن مل
تكن مناظرة أو جمادلة فليس فيها رايحون وال خاسرون(. )2
ثانيا  :مبادىء المحادثة(: )4
إن جنـاح حمـادث ٍـة مـا ال يعتمد فقط على التزام املتحادثني بالتقاليد االجتماعية اليت حتكمها ،
أيضا – على هنج املتحادثني الفردي من جهة  ،وعلى فحوى احملادثة من جهة أخرى  ،وعلى
وإمنا – ً
( )1حسن مرضي حسن  ،مدخل إلى اللغة والتفكير  ،ط ، 1ص . 17
( )2املرجع السابق  ،ص . 11
( )3املرجع السابق  ،ص  137و . 131
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التزام كـل منهما ( املنهج والفحوى ) مببـادىء احملادثـة وهي القـواعـد األساسية والعاملية اليت تنطلق من
أرضية الصفات الفكرية املشرتكة بني البشر لتحكم وجهة احملادثات ونتائجها  .ويلخص أحد
البـاحثني ( كريستل  ) 1112هذه املبادىء بالتايل  ،بناء على اقرتاحات الكثري من الدارسني وهي :
-1
-2
-3
-2

مبدأ النوعية  :يفرتض بأن حديث الشخص املشارك يتّصف بالصدق  .فال يقول ما يعتقد أنه
باطل  ،وال يقول ما ليس له عليه دليل .
مبدأ الكميّة  :يفرتض بأن حـديث الشخص املشـارك يؤدي من املعلومات ما يفي حاجة
احملادثة بالكامل  .فال يقول احملدِّث أقل مما ينبغي بكثري  ،وال أكثر مما ينبغي بكثري .
مبدأ االتِّصال باملوضوع  :يفرتض بأن حديث املتكلِّم يتصل مبوضوع احملادثة أصال .
مبدأ الوضوح  :يفرتض بأن حديث املتكلِّم إن مل يكن منظ ًما ومتس ًقا  ،فسيكون – على
اضحا وغري عويص الفهم .
األقل – و ً

لقد مت اقرتاح عـدد آخر من املبـادىء مثل  " :كن مهذبـًا يف احملادثة "  ،أو " لتكن أفكـارك
متسقة " ،إخل  .لكن هذه املبـادىء تتعلق باألخالق وآداب املعاشرة أكثر مما تتعلق بالتحليل اللغوي
بالصلة إىل النهج الفردي ( األسلوب) أكثر مما متت إىل مبادىء احملادثة كقواعد
العلمي أو أهنا متت ِّ
أساسية وعاملية .
ثالثا  :قواعد المحادثة :
كيف نلفت انتباه املخاطب ؟
-1
-2
-3
-2
-5
-6
-7
-1

ال تتكلـم معـه من ارتفـاع كبيـر  ،ولكن من مستـوى منخفض يتناسب مع مستوى أذنه .
نشعر الطفل بتغريات وجهنا وصوتنا .
جنعله يشرتك معنا فيما نقوم به ؛ فالوسيلة املثلى لتعلم الكالم هي القيام بنشاط معني .
نتكلم عما حيدث اآلن أو املستقبل .
لكل شيء اسم  ،نقول له أمساء األشياء .
مجال قصرية وبسيطة .
نستعمل ً
إذا استعملنا كلمة منفصلة نضعها بعد ذلك يف مجلة .
نستعني بإشارات عادية مع الكالم .
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 -1قبل أن نقوم بعمل شيء نتكلم عما سنقوم به .
 -13نستعمل التكرار  ..نكرر ما نقوله  ،ألن التكرار قد يكون بالغة .
 -11نكتب له مجلة صحيحة على السبّورة  blackboardمث نقرأها وبعد ذلك نأمره بإعادة
قراءهتا .
هذه بعض قواعد احملادثة تناسب مجيع مراحل التعليم بداية من الطفولة وإىل مدى عمر
اإلنسان ملن أراد تعلم أي لغة وباألخص لغـة الثانية لدى املتعلم  ،ولنضرب مثـال باجلملة يف اللغة
العربية باملقابل معها يف اللغـة اإلنكلزية على حنو ما يلي :
الدراسة Study :
االستعداد للمذاكرة Getting ready for revision :
أحتاج للمذاكرة جبد لالمتحان النهائي I need to cram for final examination :
لدي مذاكرة كثرية أقوم هبا I have a lot of revision to do :
غدا I have got an important test tomorrow :
لدي اختبار مهم ً
ويبدو أن اجلملة يف اللغة العربية تكون قصرية احلروف وكثرية املعاين  ،بينما اجلملة يف اللغة اإلنكليزية من
كثريا ولكن معانيها حسب حروفها غالبًا  ،وإن دل ذلك فإمنا يدل على فصاحة كلمات اللغة
حيث احلروف ً
العربية وبالغة معانيها  ،ومن أجل ذلك تستحق اللغة العربية أن تفوز مبلكة مجال اللغات .
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الفصل الخامس
الدراسة الميدانية وتحليل نتائجها
أوال  :أهداف الدراسة الميدانية .
ثانيا  :المجتمع األصلي للدراسة .
ثالثا  :عينة الدراسة .
رابعا  :المقابلة واالستبيان .
خامسا  :نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها .
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الفصل الخامس
الدراسات الميدانية وتحليل نتائجها
أوال  :أهداف الدراسة الميدانية :
ميكن حتديد أهم أهداف الدراسة امليدانية فيما يلي :
-1
-2
-3
-2
-5
-6

التأكد من مدى صدق وثبات ما جاء يف اجلانب النظري للدراسة .
توضيح املفاهيم .
الكشف عن أهم صعوبات تعلم اللغة العربية للطلبة الوافدين يف مصر .
استطالع حقيقة املوقف الفعلي الذي اجري فيه الدراسة .
إمداد الباحثني بأهم املوضوعات اليت يراها اإلخصائيون واخلرباء جديرة بالدراسة والبحث .
وضع نتائج البحث احلايل أمام املسؤولني عن التعليم  ،حىت ميكن تعميم الربنامج املقرتح يف
عموما .
البحث لعالج تلك الصعوبات التىي تعوق الطلبة ً

ثانيا  :المجتمع األصلي للدراسة :

يتكون اجملتمع األصلي للدراسة من الطلبة الوافدين غري العرب الدارسني يف جامعة األزهر ،
وجامعة القاهرة  ،وجامعة عني الشمس  ،وجامعة  6أكتوبر ،يف مجهورية مصر العربية  ،من خالل
الفرتة (  2000امليالدية وحىت عام  2015امليالدية ) .
وختضع اجملتمعات املختلفة للتغري االجتماعي املستمر  ،ولذا فإن الظروف املتماثلة تظل على
حاهلا فقط خالل الفرتات التارخيية املختلفة  ،ومن مث ال يوجد يف اجملتمع اطراد طويل األمد يصلح أن
أساسا للتعليمات البعيدة املدى  ،ولذا قيل أن القانون العلمي أال يكون مطل ًقا  ،وإمنا يُشرتط
يكون ً
حلدوثه توافر ظروف معينة(. )1

( )1ينظر :عبد الباسط حممد حسن  ،أصول البحث االجتماعي ،ط ، 12ص  133و . 135
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ثالثا  :عينة الدراسة :
ملا كان من العسري يف كثري من البحوث االجتماعية القيام بدراسة شاملة جلميع املفردات اليت
تدخل يف البحث  ،فإن الباحث ال جيد وسيلة أخرى يستطيع االعتماد عليها سوى االكتفاء بعدد
حمدود من احلاالت أو املفردات يف حدود الوقت واجلهد واإلمكانيات املتوفرة لديه  ،مث يقوم بدراسة
هذه احلاالت اجلزئية  ،وحياول تعميم صفاهتا على اجملتمع الكبري  ،وتُعرف طريقة مجع البيانات من
مجيع املفردات اليت تدخل يف البحث بطريقة احلصر الشامل  ،بينما تعرف الثانية بطريقة العينة(. )1
ومن األمور اهلامة اليت اجب مراعاهتا عند اختيار العينة مراعاة مبدأ " العشوائية
 " Randomnessيف االختيار  ،ويتخلف هذا املبدأ بإعطاء مجيع الوحدات يف اجملتمع فرصاً
صحيحا جلميع خواص اجملتمع األصلي(. )2
متساوية يف االختيار  ،وبذلك تصبح العينة ممثلة متثيالً
ً

وتكونت عينة الدراسة احلالية من (  ) 315طالبًا من الطلبة الوافدين غري العرب الدارسني يف
مجهورية مصر العربية بواقع (  ) 109طالب آسيوي  ،و (  ) 106طالب أفريقي  ،وقد مت اختيار
عينة الدراسة بطريقة عشوائية يف جامعيت األزهر الشريف وجامعة القاهرة يف كلياهتما املختلفة  ،وذلك
للتثبت من وجود املشكلة ودراسة تلك املشكلة ،من خالل الفرتة (  2333م حيت عام  2315م)
وسيأيت بيان كيفية توزيع العينة حسب متغريات القارة يف مبحث " نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها "
 إن شاء اهلل .رابعا  :المقابلة واالستبانة Questionnaire and Interview :

املقابلة واالستبانة مهمتان من وسائل مجع البيانات  ،ويشيع استخدامهما يف البحث
االجتماعي واللغوي حينما تكون البيانات املطلوبة هلا صلة وثيقة مبشاعر األفراد ودوافعهم وعقائدهم
حنو موضوع معني  ،وكذلك بالنسبة للمواقف اليت يصعب احلصول على بيانات عنها بطريقة
املالحظات كاملواقف املاضية واملستقبلة(. )3

( )1عبد الباسط حممد حسن  ،أوصول البحث االجتماعي  ،ط ، 12ص . 221
( )2املرجع السابق  ،ص . 225
( )3ينظر :املرجع السابق  ،ص .333
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معا على التقرير الذايت اللفظي للفرد عن سلوكه وعن املؤثرات اليت
وتعتمد هاتان الوسيلتان ً
يتعرض هلا  ،ولذا فإن توفيق الباحث يف احلصول على املعلومات اليت يطلبها يتوقف إىل ح ّد كبري
ضل فيها استخدام إحدامها على األخرى ،
على مدى فهمه هلاتني الوسيلتني  ،واملواقف اليت يـُف ّ
والقواعد اليت ينبغي مراعاهتا عند إعداد االستمارة اليت ُاجمع مبقتضاها البيانات املطلوبة(. )1
 – 1المقابلة Interview :

املقابلة هي إحدى الوسائل األساسية يف مجع البيانات واملعلومات عن أفراد العينة بشكل
مباشر عن طريق االتصال الشخصي  ،وهي نوع من احملاورة بني شخصني ومها :
اعا متعددة من املقابالت  ،منها املقابلة
املُقابل –  Interviewerواملقابل  ،وتوجد أنو ً
الشخصية –  ،Personal Interviewواملقابلة اجلماعية –  Group Intervieوتستخدم كلمة
بدال من كلمة " املقابلة"  ،ويرجع ذلك إىل األصل اللغوي للكلمة  ،فاالستبار من سرب
"االستبار" ً
وأسرب واسترب ؛ اجلرح أو البئر أو املاء أي امتحن غوره ليعرف مقداره ؛ واسترب األمر جربه واختربه(. )2
ويعرف اجنلش واجنلش  English & Englishاملقابلة بأهنا حمادثة موجهة يقوم هبا شخص
ِّ
مع شخص آخر أو أشخاص آخرين  ،هدفها استثارة أنواع معينة من املعلومات الستغالهلا يف يحث
علمي أو لالستعانة هبا يف التوجيه والتشخيص والعالج(. )3
ويبدو أن الغرض األساسي للمقابلة أمران مها :
 -1مجع احلقائق لغرض البحث .
 -2االستفادة هبا يف التوجيه والتشخيص والعالج .
كما تستخدم املقابلة يف كثري من جماالت احلياة ؛ فالباحث االجتماعي واللغوي يستخدم
املقابلة كأداة جلمع البيانات  ،ورجل األعمال والطبيب ورجل الدين والقاضي ورجل البوليس
 Policemanوالصحفي واملدرس واحملامي واإلخصائي النفسي واإلخصائي االجتماعي كل هؤالء
وغريهم يستخدمون املقابلة لالستفادة هبا يف التوجيه أو التشخيص أو العالج  ،وخيتلف اهلدف من
()1عبد الباسط حممد حسن  ،أصول البحث االجتماعي  ،ط ، 12ص . 333
( )2املرجع السابق  ،ص . 331
( )3املرجع السابق  ،ص . 331
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املقابلة من جمال إىل آخر  ،ورغم ذلك فإن أسلوب املقابلة واألسس السيكولوجية اليت تقوم عليها
والظروف اليت ينبغي أن تتوافر هلا لتحقيق أغراضها تكاد تكون واحدة بالنسبة جلميع املقابالت أيا
كان نوعها(. )1
ويف هذه الدراسة احلالية استخدم الباحث املقابلة املفتوحة الشفهية لعدد من الطلبة الوافدين
الناطقني بغري العربية الدارسني يف جامعة األزهر وجامعة القاهرة وجامعة عني الشمس وجامعة 6
أكتوبر مبختلف كليات تلك اجلامعات  ،ووجه إليهم مجيعا السؤال الرئيس وهو :
ما صعوبات تعلم اللغة العربية التي يُعاني منها الطلبة الوافدون في مصر ؟
وذلك وف ًقا للمحاور التالية :احملور التعليمي واحملور النفسي واحملور االجتماعي واحملور االقتصادي.
وكان اهلدف الرئيس منها هو االستطالع آلرائهم حول صعوبات تعلم اللغة العربية اليت
تواجهها تلك الفئة  ،وكان أغلب من قابلتهم من الوافدين يف جامعيت عني الشمس وجامعة 6
أكتوبر ال يعرفون قراءة وكتابة اللغة العربية  ،ألهنم يدرسون يف كليات العلوم واآلداب باللغات
األجنبية غالبًا  ،والعكس صحيح بالنسبة للطلبة الدارسني يف جامعيت األزهر الشريف والقاهرة ،
واهلدف منها االستطالع آلرائهم حول صعوبات تعلم اللغة العربية وأسباهبا لدى الطلبة  ،وذلك لبناء
فقرات االستبانة  ،حيث استفاد الباحث من آرائهم وإجاباهتم باالضافة إىل الدراسات السابقة
املتعلقة باملوضوع يف بناء فقرات االستبانة .
 – 2االستبانة Questionnaire :

االستبانة ترمجة للكلمة اإلجنليزية  Questionnaireوللكلمة يف اللغة العربية ترمجات
متعددة  ،وترتجم أحيانًا باسم " االستفتاء " وترتجم أحيانًا أخرى باسم " االستقصاء "  .وترتجم
أحيانًا ثالثة باسم " االستبانة "  .وهذه الكلمات مجيعها تشري إىل وسيلة واحدة جلمع البيانات
قوامها االعتماد على جمموعة من األسئلة ترسل إما بطريق الربيد جملموعة من األفراد  ،أو تنشر على
صفحات اجلرائد واجملالت أو على شاشة التليفزيون أو عن طريق اإلذاعة  ،ليجيب عليها األفراد

( )1عبد الباسط حممد حسن  ،أصول البحث االجتماعي  ،ط ، 12ص . 331
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ويقوموا بإرساهلا إىل اهليئة املشرفة على البحث أو تسلم باليد للمبحوثني ليقوموا مبلئها مث يتوىل
الباحث أو أحد مندوبيه مجعها منهم بعد أن يدونوا إجاباهتم عليها(. )1
ويطلق على االستبانة الذي يرسله الباحث بالربيد أو ينشره يف الصحف واجملالت اسم "
متييزا له عن االستبانة غري الربيدي الذي يتوىل
االستبانة الربيدي ً " Mailed Questionnaire
الباحث أو أحد مندوبيه توزيعه ومجعه من املبحوثني(. )2
ويتفق االستبانة الربيدي وغري الربيدي يف أن املبحوث هو الذي يتوىل بنفسه إجابة على
أسئلة االستمارة وملئها بنفسه دون مساعدة من جانب الباحث  ،ويستخدم االستبانة غري الربيدي
يف احلاالت اليت ميكن فيها مجع املبحوثني يف مكان واحد  ،وتوزيع االستمارة عليهم  ،كما هو احلال
بالنسبة للطلبة يف املدارس  ،والعمال يف املصانع واملوظفني يف املكاتب(. )3
ومن مزايا االستبانة غري الربيدي أنه قليل التكاليف  ،ويضمن للباحث أن اجمليب على أسئلة
االستبيان هو الشخص املطلوب وليس أي شخص آخر  ،كما أن نسبة الردود تزداد زيادة كبرية ،
هذا باإلضافة إىل أن البيانات اليت يديل هبا املبحوثون تكون أكثر صدقًا ودقةً لوجود الباحث بنفسه
وتأكيده ألفراد البحث سرية البيانات وإزالته للمخاوف والشكوك من نفوسهم(. )2
لذا يعترب الباحث يف هذه الدراسة احلالية من خالل ما سبق أن االستبانة من األدوات البحثية
املهمة للحصول على االستجابات الطلبة الوافدين غري العرب اخلاصة بالظاهرة موضع الدراسة .
ولقد مت استخدام االستبانة باعتبارها أداة لتحديد صعوبات تعلم اللغة العربية لدى الطلبة
الوافدين الناطقني لغري العربية وأسباب تلك الصعوبات ضمانًا للدقة واملوضوعية  ،كما أن أغلب
الدراسات السابقة اليت تناولت مشكالت الطلبة واليت اطلع عليها الباحث استخدمت االستبانة
كوسيلة جلمع معلوماهتا  ،وأمهها :دراسة :أ.د /عبد الباسط حممد حسن ( ،)2311أصول البحث

( )1عبد الباسط حممد حسن  ،أصول البحث االجتماعي  ،ط ، 12ص . 332
( )2املرجع السابق  ،ص . 332
( )3املرجع السابق  ،ص . 332
( )2املرجع السابق  ،ص . 332
-125-

االجتماعي  .ودراسة الباحث  :عمر عبد اهلل إبراهيم ( ،) 2015اهلدر التعليمي للطالب الوافدين
جبامعة األزهر – دراسة ميدانية .
كما اتبع الباحث اخلطوات اآلتية يف بناء فقرات االستبانة :
أ-
ب-

ج-
د-

ه-
و-

قام الباحث بإعداد االستبانة وتطويره لقياس صعوبات تعلم اللغة العربية للطلبة الوافدين يف
مصر .
كما مت توجيه سؤال إىل فئة من الطلبة الوافدين غري العرب  ،وكذلك املسئولني لبعض إدارات
اجلامعات املصرية  ،والسؤال هو  ( :ما صعوبات تعلم اللغة العربية اليت يُعاين منها الطلبة
الوافدون يف مصر ) .
ومت االستفادة بالدراسات السابقة واالستفادة بالعلوم اللغوية والرتبوية اليت هلا صلة باملوضوع
باإلضافة إىل حتليل إجابات فئة الطالبية املذكورة آن ًفا .
من خالل الدراسات السابقة مت حتديد أربعة حماور رئيسة وهي  :احملور التعليمي  ،واحملور
النفسي  ،واحملور االجتماعي  ،واحملور االقتصادي  ،وبناء على ذلك أدرج الباحث حتت كل
عددا من الفقرات اليت متثل أسبابًا للصعوبات التعليمية .
حمور منها ً
جدا  ،موافق إىل ح ّد ما  ،غري
مت وضع مدرج رباعي أمام كل فقرات من الفقرات ( موافق ً
موافق إىل ح ّد ما  ،غري موافق هنائيًا )  ،هذا هو صورهتا املوضوعة .
كما بلغ عدد فقرات عبارات أداة االستبانة (  ) 50عبارة يف صورهتا النهائية .

ولقد مت عرض عبارات االستبانة على سادة أعضاء هيئة التدريس " احملكمني " من خمتلف
اجلامعات املصرية  ،منهم اللغويون والرتبويون واالجتماعيون ليبدوا مالحظاهتم وتعديالهتم عن مدى
ارتباط العبارات باحملاور  ،ومدى مناسبة الصياغة  ،ومدى وضوح العبارة  .وكلهم قدموا جمموعة من
املالحظات والتعديالت املثمرة – جزاهم اهلل عين خري اجلزاء .
مث أظهر الباحث االستبانة بصورهتا النهائية على وفق املالحظات والتعديالت الصادرة من
السادة أعضاء هيئة التدريس احملكمني .
كما مت بناء االستبانة من عدة أركان وهي على حنو ما يلي :
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مقدمة  :تتضمن اسم اجلامعة  ،واسم الكلية  ،وموضوع الدراسة  ،واسم الباحث  ،واسم
موجها إىل الطلبة الوافدين غري العرب الدارسني يف جامعات
الدكتور املشرف  ،كما تضمنت خطابًا ً
املصرية  ،وكما تضمنت التعليمات اخلاصة عن األسئلة  ،ووضع عالمة ( √ ) يف املربع املناسب .
كما أن االستبيان يتكون من جزئني  ،اجلزء األول يتضمن معلومات عامة عن املفحوص  ،واجلزء
الثاين يتضمن على عبارات اليت تتعلق بصعوبات التعلم وأسباهبا ،واليت قسمت إىل أربعة حماور وهي:
احملمور األول  :احملور التعليمي  ،ويضم عشرين عبارة بدءًا من (  1إىل . ) 20

احملور الثاين  :احملور النفسي  :ويضم عشرة عبارات بدءًا من (  21إىل . ) 30

احملور الثالث  :احملور االجتماعي  :ويضم عشر عبارات بدءًا من (  31إىل . ) 40
احملور الرابع  :احملور االقتصادي  :ويضم عشرة عبارات بدءًا من (  41إىل . ) 50
وكان من أهم الصعوبات اليت واجهت الباحث يف مجع البيانات ما يلي :

حسبت أن مجع البيانات من األمور السهلة من أول وهلة ؛ ولكن األمر فوق الطاقة وأكثر
مما أظن  ،وكان من أكرب صعوبات اليت واجهت الباحث يف الدراسة احلالية هو مجع البيانات حنو
مجيعا يف حالة مرحلة االمتحانات الدور الثاين من السنة الدراسية لديهم .
املفحوصني ،حيث أهنم ً
كثريا من
وأما عن الصعوبات اليت واجهت الباحث يف تطبيق االستبانة كثرية ومنها  :أن ً
أصال  ،ومل يسبق هلم إجابة عن عبارات االستبانة من قبل  ،من أجل
الطلبة ال يعرفون معىن استبانة ً
ذلك كان يقوم الباحث أو أحد مندوبيه بالبيان والشرح هلم باملطلوب  ،وقد يعتذر بعض الطلبة
لظروفهم اخلاصة  ،وتظل االستبانة عند البعض إىل فرتة طويلة تزيد عن الشهر ،وتارة يقدم الباحث
علما بأن الباحث ال يقدر أن
كمية من االستبانة يف بعض سكن الطالبات لدى مديرة السكن ً
يوصلها بنفسه مباشرة  ،أمثال " مدينة البعوث اإلسالمية للطالبات جبامعة األزهر الشريف "  ،و "
مجعية سفراء اهلداية للطالبات األزهرية باحلي العاشر " و " دار وفاء األجيال للوافدات  -جلمعية
مصر احملروسة باملقطم "  ،وتظل االستبانة عندهم مدة طويلة  ،وتكون املتابعة لألماكن بشكل يومي
شهرا فأكثر قبل أن يتم إجابات الطلبة لالستبانة  ،مث أن البعض قد ترك بعض الفقرات
حىت تستغرق ً
معا  ،يف حني أن البعض رد
دون إجابة  ،والبعض منهم ترك كتابة اسم جامعته أو كليته أو مها ً
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االستبانة دون استجابة بعد ما ظلت عندهم أكثر من شهر  ،وعند األخرين ضاعت أوراق االستبانة
تزيد عن َثانني نسخة كاملة دون ردها لدى الباحث أو املندوبيه إىل أن متت هذه الدراسة احلالية .
وبعد كل هذه التجواالت بني أفراد الطلبة املفحوصني من حيث مجع البيانات تبني للباحث
أن االستبانة من األدوات البحثية املهمة يف احلصول على آراء املفحوصني وأن استجاباهتم اخلاصة
بالظاهرة موضع الدراسة  ،مث أن القيام هبا فن يتعلم فيه الباحث قدرة حتمل املشقات والصرب عليها
مع اآلخرين على حد قول بعضهم  " :وعلم بيان املرء عند التجرب "  ،ويقول الشاعر :
ال يعرف الشوق إال من يُكابده * والصبابة إال من يُعانيها .
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خامسا  :نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها:
من خالل هذا املبحث عرض الباحث نتائج الدراسة امليدانية لدراسة "صعوبات تعلم اللغة
العربية للطلبة الوافدين يف مصر" يف ضوء تساؤالت الدراسة احلالية وهي :
 -1ما صعوبات تعلم اللغة العربية اليت يعاين منها الطلبة الوافدون يف مصر؟
 -2ما تصنيف صعوبات تعلم اللغة العربية لدى الطلبة الوافدين اليت تتعلق بالقراءة والكتابة مع
تأثريات ازدواجية اللغوية ؟
 -3ما أوجه التفاوت بني استجابات الطلبة الوافدين الدارسني يف مصر؟
التحليل اإلحصائي( :)8مت تفريغ البيانات عن طريق الربنامج اإلحصائي املعروف برنامج احلزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية  Statistical Package For Social Sciencesومت التحليل
اإلحصائي باستخدام احلاسب اآليل من خالل برنامج احلزم اإلحصائية  ،SPSS V. 20وتعد هذه
اخلطوة – تفريغ البيانات– خطوة متهيدية لتبويب البيانات ،ومن خالله مت:
 -1اختبار الثبات من خالل معامل ألفا كرونبا  Alpha Cronbachsالختبار ثبات حماور
الدراسة.
 -2اختبار صدق اإلتساق الداخلي من خالل معامل إرتباط بريسون بني حماور الدراسة وإمجايل
االستقصاء.
 -3اإلحصاءات الوصفية للبيانات من خالل جدولة البيانات يف صورة جداول (التكرار والنسب
املئوية) للبيانات األولية.
 -2اإلحصاءات الوصفية الستجابات الطلبة من خالل جدولة البيانات يف صورة جداول
(التكرار والنسب املئوية واملتوسطات).
 -5إختبار (كا )2لتوضيح الفروق بني استجابات الطلبة.
 -6إختبار (ت) لتوضيح الفروق بني عينة الدراسة تبعاً ملتغري القارة.

)1(Institute of postgraduate Chidhood Studies : Ani Shams University – Egypt
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الثبات والصدق لالستبانة:
أوال :ثبات االستبانة :للتحقق من ثبات االستبانة استخدم الباحث معادلة ألفا كرونبا
( ،)Alpha Cronbachويوضح اجلدول التايل معامالت الثبات النااجة باستخدام هذه املعادلة
جدول ()1

ثبات العبارات ألبعاد االستبانة

أبعاد االستبانة

عدد العبارات

قيمة ألفا

المحور التعليمي

72

28..0

المحور النفسي

12

28.00

المحور االجتماعي

12

28.02

المحور االقتصادي

12

28227

إجمالي االستبانة

02

28200

من اجلدول السابق يتبني ثبات عبارات االستبانة املرتفع حيث بلغت قيم معامل ألفا
( )38132 ،38153 ،38122 ،38115لكل من (احملور التعليمي ،احملور النفسي ،احملور
االجتماعي ،احملور االقتصادي) على التوايل ،وكانت قيمة ألفا إلمجايل االستبانة ( )38125وهي قيم
مجيعها تؤكد على ثبات االستبانة لكوهنا أعلى من (. )385
ثانيا :صدق اإلتساق الداخلي :قام الباحث يحساب صدق اإلتساق الداخلي ومعامل االرتباط
املصحح لكل حمور بإمجايل االستبانة حلساب الصدق كاآليت:
جدول ()2

صدق االتساق الداخلي لمحاور االستبانة

المتغيرات
المحور التعليمي
المحور النفسي
المحور االجتماعي
المحور االقتصادي

إجمالي االستبانة

معامل التصحيح

(**)

معامل ارتباط بيرسون

28.17

الداللة المعنوية

28221

معامل ارتباط بيرسون

28.02

الداللة المعنوية

28221

معامل ارتباط بيرسون

28.20

الداللة المعنوية

28221

معامل ارتباط بيرسون

282.3

الداللة المعنوية

28221

2822

(**)

2827

(**)

2823

(**)

28..

من اجلدول السابق لصدق االتساق الداخلي السابق لالستبانة جند أن قيم معامل االرتباط
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دالة إحصائيًا ،حيث بلغت الداللة املعنوية أقل من ( )38331مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي
لكل من احملور التعليمي ،احملور النفسي ،احملور االجتماعي ،احملور االقتصادي) وبلغت قيم معامل
اإلرتباط بريسون بني ( )38713 ،38172 ،38151 ،38112على التوايل ،وللمزيد من التحليل
قام الباحث يحساب معامل االرتباط املصحح لكل حمور من حماور االستبانة جبانب حساب معامل
االرتباط كما هو مبني باجلدول أعاله ،ووجد أن معامل االرتباط املصحح للمحاور بلغت (،3813
 )3811 ،3813 ،3812لكل من على التوايل وهي قيم تؤكد على صدق االستبانة .
وصف البيانات الديموغرافية لالستبانة :
جدول ()3

توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير القارة :

المتغيرات

آسيا

أفريقيا

اإلجمالي

العدد النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

0280 102

106

0280

310

122

تبعا ملتغري القارة كان عدد املبحوثني من قارة آسيا
من اجلدول السابق لتوزيع عينة الدراسة ً
( )151بنسبة ( ،)%5385وعدد املبحوثني من قارة أفريقيا بلغ ( )156مفردة بنسبة ()%2185
من إمجايل عينة الدراسة.
جدول ()4

توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجامعة
المتغيرات

أفريقيا

آسيا
العدد

النسبة

العدد

النسبة

جامعة األزهر

10.

2280

172

.782

جامعة القاهرة

1

286

77

1081

جامعة بنها

2

2

1

286

جامعة الدول العربية

2

2

0

786

تبعا ملتغري اجلامعة كان عدد املبحوثني من جامعة
من اجلدول السابق لتوزيع عينة الدراسة ً
األزهر ( )151مفردة بنسبة ( )%1182لقارة آسيا و( )121بنسبة ( )%1287من قارة أفريقيا،
وعدد املبحوثني من جامعة القاهرة بلغ ( )1مفردة بنسبة ( )%386من قارة آسيا و( )22مفردة
بنسبة ( )%1281من قارة أفريقيا ،ومن جامعة بنها ( )1مفردة بنسبة ( )%386من قارة أفريقيا
ومن جامعة الدول العربية ( )2مفردات بنسبة ( )%286من قارة أفريقيا.
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جدول ()5

توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الكلية
المتغيرات

أفريقيا

آسيا
العدد

النسبة

العدد

النسبة

لم يذكر

7

183

2

2

الشريعة االسالمية

01

3781

10

2

الدراسات االسالمية والعربية

70

1081

32

1287

أصول الدين

32

7080

72

1283

اللغة العربية

73

1080

73

1082

الشريعة والقانون بالقاهرة

10

.8.

13

.83

طب اسنان

7

183

2

2

خدمة اجتماعية

1

286

2

2

صيدلة

1

286

2

2

التربية االسالمية

7

183

7

183

لغات وترجمة

2

2

.

081

االلسن

2

2

7

183

تجارة

2

2

6

38.

أداب

2

2

17

282

الطب

2

2

6

38.

تربية

2

2

.

081

معهد البحوث االسالمية

2

2

7

183

معهد القرائات القرئانية

2

2

1

286

اعالم

2

2

1

286

تبعا ملتغري الكلية لقارة آسيا كان أكرب عدد من
من اجلدول السابق لتوزيع عينة الدراسة ً
املبحوثني من كلية الشريعة اإلسالمية بلغ ( )51مفردة بنسبة ( ،)%3281مث كلية أصول الدين بعدد
( )31وبنسبة ( ،)%2285وكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بعدد ( )22مفردة وبنسبة
( ،)%1581أما كلية اللغة العربية بعدد ( )23مفردة وبنسبة ( )%1285وتفاوت باقي الكليات كما
موضح باجلدول أعاله بني مفردتان ومفردة واحدة.
تبعا ملتغري الكلية من قارة أفريقيا كان أكرب عدد من املبحوثني من كلية
أما توزيع عينة الدراسة ً
الدراسات اإلسالمية والعربية بعدد ( )33بنسبة ( ،)%1182مث كلية أصول الدين بعدد ()27
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وبنسبة ( ،)%1783أما كلية اللغة العربية بعدد ( )23مفردة وبنسبة ( ،)%1287كلية الشريعة
اإلسالمية بلغ ( )12مفردة بنسبة ( ،)%183وتفاوت باقي الكليات كما موضح باجلدول أعاله.
جدول ()6

تبعا لمتغير الفرقة
توزيع عينة الدراسة ً
المتغيرات

أفريقيا

آسيا
العدد

النسبة

العدد

النسبة

لم يذكر

10

.8.

1

286

االولى

0.

3287

30

7780

الثانية

02

7286

02

3281

الثالثة

77

138.

37

7280

الرابعة

7.

1286

32

70

دراسات عليا

2

2

7

183

تبعا ملتغري الفرقة لقارة آسيا كان أكرب عدد من
من اجلدول السابق لتوزيع عينة الدراسة ً
املبحوثني من الفرقة األوىل بلغ ( )21مفردة بنسبة ( ،)%3382مث الفرقة الثانية بعدد ( )27وبنسبة
أخريا الفرقة الثالثة بعدد ()22
( ،)%2186مث الفرقة الرابعة بعدد ( )21مفردة وبنسبة ( ،)%1786و ً
مفردة وبنسبة (.)%1385
تبعا ملتغري الفرقة من قارة أفريقيا كان أكرب عدد من املبحوثني من الفرقة
أما توزيع عينة الدراسة ً
الثانية بلغ ( )27مفردة بنسبة ( ،)%3381مث الفرقة الرابعة بعدد ( )31وبنسبة ( ،)%2583مث
الفرقة الثالثة بعدد ( )32مفردة وبنسبة ( ،)%2385الفرقة األوىل بعدد ( )35مفردة وبنسبة
أخريا دراسات عليا بعدد ( )2مفردة وبنسبة (.)%183
( ،)%2282و ً
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تبعا لمتغير الجنسية
توزيع عينة الدراسة ً

جدول ()7


الجنسية

آسيا

الجنسية

أفريقيا
العدد

النسبة

العدد

النسبة

2

080

اندونيسي

06

7.82

الكاميرون

6180

تايالندي

7.

1286

نيجيريا

26

باكستاني

3

182

تشاد

0

387

تركي

0

780

السنغال

.

081

قزغيزستان

7

183

افريقيا الوسطي

2

080

هندي

0

381

بوركينا فاسو

3

182

كمبوديا

6

38.

مالي

2

080

ماليزي

00

7.83

توجو

1

286

سيرالنكي

3

182

سيراليوتي

1

286

افغانستان

3

182

كوتفوار

1

286

بنجالديش

0

381

النيجر

0

786

ارترية

3

182

اوغندا

3

182

صيني

1

286

موريتانيا

1

286

ماالوي

7

1,3

غينيا

1

286

كينيا

7

183

السودان

1

286

من اجلدول السابق لتوزيع عينة الدراسة تبعاً ملتغري اجلنسية كان أكرب عدد من املبحوثني جنسيتهم
إندونيسيني بعدد ( )26مفردة بنسبة ( )%2181لقارة آسيا ،مث ماليزي بعدد ( )25مفردة بنسبة
( ،)%2183وتايالندي بعدد ( )21مفردة بنسبة ( ،)%1786كان أكرب عدد من املبحوثني
جنسيتهم نيجرييني بعدد ( )16مفردة بنسبة ( )%6185من قارة أفريقيا ،وتنوعت اجلنسيات
بنسب منخفضة من قارة أفريقيا وآسيا.
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جدول ()8

األعداد والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة حول صعوبات التعلم (المحور التعليمي)

آسيا
العبارات

موافق

جدًا

أفريقيا

غير

موافق

غير

موافق

نهائيًا

ما

غير

غير

درجة
الوسط
موافق
موافق
موافق
إلى حد إلى حد موافق جدًا إلى حد إلى حد موافق المرجح االستجابة

ما

ما

2

كا

الداللة

نهائيًا

ما

ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك %
 .1أعاني من صعوبات
تعلم قواعد اللغة

34. 3 . 4 36 .43 55

 .7أشعر بصعوبات
األسلوب الذي يكتب
646 ..
ب محتوى المقررات
الدراسية

5 .54 6

346

.

5

4 5

4 55

4 55

4 5

646

4. .

.46

4. 5

4.6

متوسطة 2822 .8602

4.5

متوسطة 2822 .8206

463

متوسطة 18027

 .3أشعر بإفتقار المناهج
الدراسية الي تنمية 345 5.

546 53 .43 5. 645

34. 3 643 3

5 646

643

28.

قدراتي اللغوية
 .0قبولي بكلية غير التي
كنت ارغب في
االلتحاق بها

43 3 54

 .0قبولي بتخصص غير
الذي كنت ارغب في

4

46 6

6

4. 55 54. .

46 6

4. 5 64 56 646 ..

6 .

4 5 .54. 3

متوسطة 2821 178200

4. . 54. .

456 .54. 3

متوسطة 2823 118100

4.

متوسطة 2823 128022

.

6

 .6أشعر ان المناهج ال
تراعي قدرات الطلبة .43 6 546 53 64 5. 546 5 .4 .5 .4 .5 646 ..

.4

الوافدين وإمكاناتهم
 .2أشعر ان طرق
التدريس ال تساعدني
4 5
على التمكين من اللغة
العربية

54. .

34. 3 54. .

6 646 . 543 .5 64 3

64

466

5 545

64

46

متوسطة 08333

280

 ..أجد صعوبة في
الحديث باللغة العربية 46 .

. 54 .. .43 55

4

4 5

346 .

متوسطة 2827 128227

مع أبناء العربية
 .2أعاني من قلة الفرص
المتاحة للتحدث مع
.43 55
األساتذة داخل أو
خارج المحاضرات
 .12أشعر بضعف
اإلرشاد األكاديمي
وبخاصة للطلبة
الوافدين من قبل
أعضاء التدريس

46 5

6 ..43 6

6 ..46 6

 .11أجد صعوبة في
اعتماد بعض أعضاء
هيئة التدريس على ..4 65 54 ..
الكتب المقررة دون
شرح

6

6

54

4. 3

.45 35

45 . 64 3

546 6

546 6 .54. 3 . 46 35 546 6

6 54. . 64 5. 54 55 546 6
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64

4

4 3

456

46

متوسطة 282. 128272

كبيرة

68602

متوسطة 68373

287

287

آسيا
العبارات

موافق

جدًا

أفريقيا

غير

موافق

غير

موافق

نهائيًا

ما

غير

غير

درجة
الوسط
موافق
موافق
موافق
إلى حد إلى حد موافق جدًا إلى حد إلى حد موافق المرجح االستجابة

ما

ما

2

كا

الداللة

نهائيًا

ما

ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك %
 .17أعاني من استخدام
بعض أعضاء هيئة
4 5 .64 65
التدريس للهجة
العامية المصرية أثناء
المحاضرات
 .13أعاني من قلة سعي
بعض المدرسين نحو
46 5
تعرف مدى فهم
الطلبة للدروس
 .10أشعر بضعف
ارتباط محتوى بعض
5
الكتب الثقافية
بمجتمعي األصلي

6

43 3 646 35

. 5.

 .10اعاني من كثرة عدد
المواد المقررة في
5
الفصل الدراسي
الواحد

6

. 5.

6 . . 45 33

 .16أرى أن بعض
المناهج الدراسية تفتقد
6 .
عنصر التشويق لدى
الطلبة

5543 66

343 56 ..4 36 346

3

5

. 46 35 64.

.43 6 64.

5 546 53 ..46 65 645

. .4

643 .6 54 53 .45

5 .4. .5 ..46 65 .4.

543 .5 64 5. 54.

 .12عدم عناية بعض
أعضاء هيئة التدريس
بتدريس الطلبة
الوافدين باللغة العربية 6 3346 5. 64. 5 643 . 54. .6 . 4 36
الفصحى يسبب
صعوبة في فهم
الدروس
 .72الحظ قلة وجود
البرامج الحديثة التي
تساعد في التغلب على
5
الصعوبات التي
تواج الطلبة الوافدين
في الجامعة

إجمالي المحور
التعليمي

5 643 . 646 35 .4

646

546

46

45

54. 6

6 .4. . 54 55 .4 .. 54

643 .6 546 56

 .12بعض العرب
يسخرون من الوافد
6 646 35 54 53
اذا حدثهم باللغة
العربية الفصحى
 .1.قلة وجود مراكز
لتعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها داخل
الجامعة أو خارجها

4. 3

4

5 .43 6

45

3

4

64

5 34 . 354 6. 34

645

3

.46
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.4

643

4

646

5

3

5

4

54

3

646

34.

64.

64

.4

4 3

453

46

466

46.

45

43

4

4 5

43

كبيرة

كبيرة

2823 128..3

2822 .8270

متوسطة 68206

287

متوسطة 28221 318267

متوسطة 28227 12823.

متوسطة 08101

280

متوسطة 28221 718312

كبيرة

كبيرة

28221 7286.2

28221 718062

متوسطة 62812

281

من اجلدول السابق لعبارات احملور التعليمي كانت هناك موافقة من عينة الدراسة للعبارات،
كان أعلى متوسط للعبارة (احلظ قلة وجود الربامج احلديثة اليت تساعد يف التغلب على الصعوبات
اليت تواجه الطلبة الوافدين يف اجلامعة) بلغ ( )3835مما يشري ملوافقة عينيت الدراسة أفريقيا وآسيا عليها
وكانت درجة املوافقة (كبرية) لتلك العبارة ،مث العبارة (عدم عناية بعض اعضاء هيئة التدريس بتدريس
الطلبة الوافدين باللغة العربية الفصحى يسبب صعوبة يف فهم الدروس) مبتوسط ( ،)3823وكانت
درجة املوافقة (كبرية) لتلك العبارة ،مث العبارة (اشعر بضعف االرشاد االكادميي وخباصة للطلبة
الوافدين من قبل أعضاء التدريس) مبتوسط ( ،)3836وموافقة عينة الدراسة لباقي العبارات (متوسطة)
مبتوسطات تراوحت ما بني ( ،)2811-2837وكانت موافقة عينة الدراسة على إمجالية احملور
التعليمي بدرجة متوسطة وبلغ املتوسط (.)286
كانت قيم كا 2دالة معنويًا عند مستوى معنوية ( )3835للعبارات (قبويل بكلية غري اليت
كنت ارغب يف االلتحاق هبا ،قبويل بتخصص غري الذي كنت ارغب فيه ،اشعر ان املناهج ال تراعي
قدرات الطلبة الوافدين وإمكاناهتم ،أجد صعوبة يف احلديث باللغة العربية مع أبناء العربية ،اعاين من
استخدام بعض أعضاء هيئة التدريس للهجة العامية املصرية اثناء احملاضرات ،اعاين من كثرة عدد
املواد املقررة يف الفصل الدراسي الواحد ،أرى ان بعض املناهج الدراسية تفتقد عنصر التشويق لدى
الطلبة ،قلة وجود مراكز لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها داخل اجلامعة أو خارجها ،عدم عناية
بعض اعضاء هيئة التدريس بتدريس الطلبة الوافدين باللغة العربية الفصحى يسبب صعوبة يف فهم
الدروس ،احلظ قلة وجود الربامج احلديثة اليت تساعد يف التغلب على الصعوبات اليت تواجه الطلبة
الوافدين يف اجلامعة) مما يشري لوجود فروق بني استجابات عينة آسيا وأفريقيا ،بينما مل يكن هناك
فروق ذات داللة معنوية بني آسيا وأفريقيا لباقي العبارات وإلمجايل احملور حيث بلغت قيم الداللة
املعنوية أكرب من (.)3835
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جدول ()9

األعداد والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة حول صعوبات التعلم (المحور النفسي)
آسيا

العبارات

موافق
ج ًدا

موافق
إلى حد
ما

أفريقيا

غير
موافق
إلى حد
ما

غير
موافق
نهائيًا

موافق
جدًا

موافق
إلى حد
ما

غير
موافق
إلى حد
ما

درجة
غير الوسط
موافق المرجح االستجابة
نهائيًا

2

كا

الداللة

ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك %
 .1أعاني من الشعور
بالوحدة والعزلة

4. .

4. 5

. 546 6 . 43 35 .45 35 54

. 54 ..

6

4.5

متوسطة 28221 708.07

64

46.

متوسطة 2823 1282.7

 .7أعاني من قلة القدرة
على التوافق مع 6

6

54 .6 54

3 .43 55 .4. 3

4. 5 .54. 3

المجتمع الجديد
 .3أشعر بضعف في
بعض قدراتي
6
الذهنية مثل
التفكير وحل
المشكالت

6

. 5. 646 35

 .0أعاني من الشعور
الدائم بعدم السعادة
والرضا نتيجة .. 65 .46 5
البعد عن الوطن
األم
 .0أشعر بالحزن لقلة
احترام الطلبة
الوافدين

5 345 5. 54. .

 .6أشعر بندرة وجود
من افضى إلي
6
بهمومي
ومشكالتي
 .2أشعر بصعوبة
التواصل مع
اآلخرين من
جنسيات مختلفة
 ..كثيرا ما أستغرق
في أحالم اليقظة

6 .

6

4

.

3

6 34 .

.43 5. 54

546 5

646 35 64 56

46 .

 .2سوء معاملة بعض
اإلداريين تجعلني
4. . 64 56 646 35
أشعر باإلحباط
والضيق
 .12يضايقني أن
الدراسة كلها
تتركز حول
االمتحانات

43 3 54. .6 .4. 3

إجمالي المحور
النفسي

54

4 3

54

346 .

5 54. . .54. 3

4. .6 646 3

6

4.

4. 3

4

45

4. 5 .45 35

646 . .43 6 .46 5. .4. .5

5 .43 6 .43 5. .54. 3

. 346 . 534. .. .4

45

643

45 . 64

4. 5 .43 5. 64. .3 .4

646 . .46 5 64 56 645 .6 .45

.43 55 643 ..

5

545

.4

45.
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6

5

34.

646

453

456

466

4.

466

4 3

45

456

4 .

4

متوسطة 2821 17862

متوسطة 2822. 138663

متوسطة 28717

281

متوسطة 2821 108221

متوسطة 38220

280

متوسطة 2827 118226

كبيرة

كبيرة

18662

28.

28220 108136

متوسطة 33822

280

من اجلدول السابق لعبارات احملور النفسي كانت هناك موافقة من عينة الدراسة للعبارات،
كان أعلى متوسط للعبارة (يضايقين أن الدراسة كلها ترتكز حول االمتحانات) بلغ ( )3812مما يشري
ملوافقة عينيت الدراسة أفريقيا وآسيا عليها وكانت درجة املوافقة (كبرية) لتلك العبارة ،مث العبارة (سوء
معاملة بعض االداريني اجعلين اشعر باإلحباط والضيق) مبتوسط ( ،)3837وموافقة عينة الدراسة لباقي
العبارات (متوسطة) مبتوسطات تراوحت ما بني ( ،)2813-2857وكانت موافقة عينة الدراسة على
إمجالية احملور النفسي بدرجة متوسطة وبلغ املتوسط (.)283
كانت قيم كا 2دالة معنويًا عند مستوى معنوية ( )3835للعبارات (أعاين من الشعور
بالوحدة والعزلة ،اعاين من قلة القدرة على التوافق مع اجملتمع اجلديد ،اشعر بضعف يف بعض قدرايت
الذهنية مثل التفكري وحل املشكالت ،اعاين من الشعور الدائم بعدم السعادة والرضا نتيجة البعد عن
الوطن االم ،اشعر بندرة وجود من افضى إليه هبمومي ومشكاليت ،كثريا ما استغرق يف أحالم اليقظة،
يضايقين أن الدراسة كلها ترتكز حول االمتحانات) مما يشري لوجود فروق بني استجابات عينة آسيا
وأفريقيا ،بينما مل يكن هناك فروق ذات داللة معنوية بني آسيا وأفريقيا لباقي العبارات وإلمجايل احملور
حيث بلغت قيم الداللة املعنوية أكرب من (.)3835
جدول ()11

األعداد والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة حول صعوبات التعلم (المحور

االجتماعي)
آسيا
العبارات

موافق

أفريقيا

غير

غير

موافق

نهائيًا

ما

غير

غير

درجة
الوسط
موافق
موافق
موافق
موافق
جدًا إلى حد إلى حد موافق جدًا إلى حد إلى حد موافق المرجح االستجابة

ما

ما

ما

2

كا

الداللة

نهائيًا

ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك %
 .1أعاني من الغربة
والعزلة عمن حولي
 .7أشعر بالحزن لبعدي
أهلي وأقاربي

6

4

.4 .5

 .3أعاني من اهمال
األهل لمتابعة
دراستي

4

46 . .54 3.
646 3

46 5.

43 5

546 6 .64. 6. .4 ..

4

643

. 54.

5 .4. 35 ..46 65

6 643 . 54 53

5

45

463

متوسطة 2820 286.6

كبيرة

28222 108710

64

455

64. .5 346 3 .4. .5

4 3

متوسطة 28221 708032

4 .

متوسطة 68330

 .0أشعر بضعف
المستوى الثقافي .

.46 .3 54

4 5

46 .

46 6

646

46 5

46 6

287

ألسرتي
 .0أعاني من وجود
خالفات بين أفراد
أسرتي

.4

6 .

6 54 53 643 .6

4
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46. .64. 6. 546 .5 .46

ضعيفة

2826 28126

آسيا
العبارات

موافق

أفريقيا

غير

غير

موافق

نهائيًا

ما

غير

غير

درجة
الوسط
موافق
موافق
موافق
موافق
جدًا إلى حد إلى حد موافق جدًا إلى حد إلى حد موافق المرجح االستجابة

ما

ما

2

كا

الداللة

نهائيًا

ما

ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك %
 .6أختالطي بقرناء
السوء سبب لي
46 6
بعض الصعوبات
التعليمية في مصر
 .2أجد صعوبة إقامة
عالقات ودية مع
بعض أعضاء هيئة
التدريس داخل
الحرم الجامعي

54

 ..أشعر بصعوبات
التكيف واالنخراط
في المجتمع
المصري بسبب
اختالف العادات
والتقاليد والثقافة
االجتماعية

54.

 .2أشعر بقلة توافر
اماكن ترفيهية
5
تناسب الوافدين
ماديا وثقافيا

4. . 54 .5 .43 55 .4 .5

.

43 3 5

34

5

54 .5 .3 6

.4.

 .12أشعر بقلة نوادي
اجتماعية ورياضية
خاصة بالطلبة 43 3 546 56 643 .6
الوافدين داخل
مصر

46 6

64 .

34

إجمالي المحور
االجتماعي

64 5

4

. 5

3.

64

6

.4. . 345 56 54. .. .4

. 54. . . 4 36

64.

643 .

4. 5 .46

.

343 56 646 3

5 .4

6 546 .. ..4 36

64.

54 6

.4

4

.4.6

643

4 6

46

4.

465

متوسطة 28221 708002

متوسطة 28221 1.83.

متوسطة 08226

283

متوسطة 28220 10826

4. 5

46

متوسطة 2823 1283.6

45

4

متوسطة

3873

283

من اجلدول السابق لعبارات احملور االجتماعي كانت هناك موافقة من عينة الدراسة للعبارات،
كان أعلى متوسط للعبارة (أشعر باحلزن لبعدي أهلي واقاريب) بلغ ( )3833مما يشري ملوافقة عينيت
الدراسة أفريقيا وآسيا عليها وكانت درجة املوافقة (كبرية) لتلك العبارة ،مث العبارة (اشعر بقلة نوادي
اجتماعية ورياضية خاصة بالطلبة الوافدين داخل مصر) مبتوسط ( ،)2812والعبارة (أشعر بقلة توافر
اماكن ترفيهية تناسب الوافدين ماديا وثقافيا) مبتوسط ( ،)2813وموافقة عينة الدراسة لباقي العبارات
(متوسطة) مبتوسطات تراوحت ما بني ( ،)2812-2817أما العبارة (اعاين من وجود خالفات بني
افراد اسريت) كانت نسبة املوافق ضعيفة مبتوسط ( ،)1812وكانت موافقة عينة الدراسة على إمجالية
احملور االجتماعي بدرجة متوسطة وبلغ املتوسط (.)282
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كانت قيم كا 2دالة معنويًا عند مستوى معنوية ( )3835للعبارات (اعاين من الغربة والعزلة عمن
حويل ،أشعر باحلزن لبعدي أهلي واقاريب ،أعاين من امهال األهل ملتابعة دراسيت ،اختالطي بقرناء
السوء سبب يل بعض الصعوبات التعليمية يف مصر ،اجد صعوبة اقامة عالقات ودية مع بعض
اعضاء هيئة التدريس داخل احلرم اجلامعي ،اشعر بقلة توافر اماكن ترفيهية تناسب الوافدين ماديًا
وثقافيا ،اشعر بقلة نوادي اجتماعية ورياضية خاصة بالطلبة الوافدين داخل مصر) مما يشري لوجود
فروق بني استجابات عينة آسيا وأفريقيا ،بينما مل يكن هناك فروق ذات داللة معنوية بني آسيا
وأفريقيا لباقي العبارات وإلمجايل احملور حيث بلغت قيم الداللة املعنوية أكرب من (.)3835
جدول ()11

األعداد والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة حول صعوبات التعلم (المحور

االقتصادي)
آسيا
العبارات

موافق

أفريقيا

غير

غير

موافق

نهائيًا

ما

غير

غير

درجة
الوسط
موافق
موافق
موافق
موافق
جدًا إلى حد إلى حد موافق جدًا إلى حد إلى حد موافق المرجح االستجابة

ما

ما

2

كا

الداللة

نهائيًا

ما

ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك %
 .1أعاني من قلة كفاية
المبالغ المخصصة
4 5
لي من المنح
وغيرها
 .7أشعر بارتفاع نفقات
السكن في مصر

6 3

6 3

 .0أشعر بارتفاع قيمة
المصروفات
الدراسية بالجامعة
 .0أشعر بارتفاع
مستوى المعيشة
كارتفاع اسعار
المواد الغذائية
والمالبس
والمواصالت

4. 5 546 53 . 43 3. 346

5 34. 3 54 53

 .3أشعر بارتفاع
تكاليف تعليم اللغة
46 5 .54 3.
العربية في المراكز
المخصصة لذلك
46 .

54.

45 55

645

645

54. .6

3 .545 6

4

6 .

346

3

. 5 5 46 .

346 3 6

46.

4. 5 .43 6

6 .4. . 345 56 .46 5 54. .

643 . 54. .6 ..46 6

 .6أعاني من ضعف
المستوى
4 5
االقتصادي لألسرة
في وطنى

6 . .64. 6. 64.

.

646

45

5

4

346 .

.45 6 643

3 .4. . 54. .. .43 5. 54
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54

455

456

4 6

4.

كبيرة

6327

287

متوسطة 28227 128122

كبيرة

28270

287

متوسطة 28223 168262

كبيرة

086.2

متوسطة 18131

287

282

آسيا
العبارات

موافق

أفريقيا

غير

غير

موافق

نهائيًا

ما

غير

غير

درجة
الوسط
موافق
موافق
موافق
موافق
جدًا إلى حد إلى حد موافق جدًا إلى حد إلى حد موافق المرجح االستجابة

ما

ما

2

كا

الداللة

نهائيًا

ما

ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك  %ك %
 .2أعاني من ضعف
االمكانيات المالية
التي تفي بمتطلبات
54. .6 554 .5
السفر للوطن
واألهل في
األجازات بصفة
دورية
 ..أشعر بارتفاع
تكاليف العالج لدى
األطباء في مصر

6 .

.45

46 . . 43 33

 .2صعوبة الوصول
ألماكن لجان
االمتحان بسب
4. 55 345 5. .45 6
ظروف
المواصالت وكثرة
التكاليف
 .12أعاني من صعوبة
الحصول على عمل
6 .. .43 55
بمصر أثناء
األجازات

إجمالي المحور
االقتصادي

.466

43

.4. 6

. .4 .. 5.4 6

6

.45 6

4 5

كبيرة

38102

280

6 546 53

5

.4

463

متوسطة

3262

280

6 645

5

54. .. .4. .5 645

54 .5

4

64. 56

4

64

.546.

.4

34 .

646 . 646 . 34 .

643.

54 3

.4 6

433

متوسطة 28221 7.8102

466

متوسطة 08072

283

4. .

متوسطة 70861

282

من اجلدول السابق لعبارات احملور االقتصادي كانت هناك موافقة من عينة الدراسة للعبارات،
كانت أعلى متوسط للعبارة (اعاين من ضعف االمكانيات املالية اليت تفي مبتطلبات السفر للوطن
واألهل يف االجازات بصفة دورية) بلغ ( )3833مما يشري ملوافقة اعينيت الدراسة أفريقيا وآسيا عليها،
مث العبارة (اشعر بارتفاع مستوى املعيشة كارتفاع اسعار املواد الغذائية واملالبس واملواصالت) مبتوسط
( ،)3817والعبارة (اعاين من قلة كفاية املبالغ املخصصة يل من املنح وغريها) مبتوسط (،)3831
يليها العبارة (اشعر بارتفاع تكاليف تعليم اللغة العربية يف املراكز املخصصة لذلك) مبتوسط ()383
وكانت درجة املوافقة (كبرية) لتلك العبارات ،وموافقة عينة الدراسة لباقي العبارات (متوسطة)
مبتوسطات تراوحت ما بني ( ،)2812-2851وكانت موافقة عينة الدراسة على إمجالية احملور
االقتصادي بدرجة متوسطة وبلغ املتوسط (.)282
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كانت قيم كا 2دالة معنويًا عند مستوى معنوية ( )3835للعبارات (اشعر بارتفاع نفقات السكن
يف مصر ،اشعر بارتفاع قيمة املصروفات الدراسية باجلامعة ،صعوبة الوصول ألماكن جلان االمتحان
بسبب ظروف املواصالت وكثرة التكاليف) مما يشري لوجود فروق بني استجابات عينة آسيا وأفريقيا،
بينما مل يكن هناك فروق ذات داللة معنوية بني آسيا وأفريقيا لباقي العبارات وإلمجايل احملور حيث
بلغت قيم الداللة املعنوية أكرب من (.)3835
من اجلدول السابق لعبارات احملور اخلامس :العوامل االقتصادية كانت استجابة إجابات العينة
جلميع عبارات احملور (كبرية) ما عدا العبارة (أعاين من الظروف العائلية الطارئة لألسرة (فقد العائل))
كانت االستجابة (متوسطة) ،وكانت هناك فروق ذات داللة معنوية بني آسيا وأفريقيا للعبارات
(أعاين من قلة كفاية املنح الدراسية ،أعاين من قلة كفاية املبالغ املخصصة يل من املنح وغريها ،أشعر
بارتفاع َثن الكتب الدراسية ،أشعر بارتفاع مستوى املعيشة (كارتفاع أسعار املواد الغذائية واملالبس
واملواصالت ) ،أشعر بارتفاع تكاليف تعليم اللغة العربية يف املراكز املخصصة لذلك ،أعاين من
ضعف اإلمكانيات املالية اليت تفي مبتطلبات السفر للوطن واألهل يف اإلجازات بصفة دورية ،أشعر
بارتفاع تكاليف العالج لدى األطباء يف مصر ،أعاين من ارتفاع االشرتاك يف األندية الرياضية
واالجتماعية ،أعاين من صعوبة احلصول على عمل مبصر أثناء اإلجازات ،صعوبة الوصول ألماكن
جلان االمتحان بسبب ظروف املواصالت وكثرة التكاليف) حيث بلغت قيم الداللة املعنوية أقل من
( ،)3835بينما مل تكن هناك فروق ذات داللة معنوية بني آسيا وأفريقيا لباقي العبارات حيث بلغت
قيم الداللة املعنوية أكرب من (. )3835
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جدول ()12

اختبار (ت) لتوضيح الفروق

جدول ()13

تبعا لمتغير القارة لمحاور واجمالي االستبانة
بين عينة الدراسة ً

المتغيرات
المحور التعليمي
المحور النفسي
المحور االجتماعي
المحور االقتصادي
إجمالي االستبانة

القارة

العدد

المتوسط

اإلنحراف
المعياري

اسيا

102

06806

12862

افريقيا

106

0.872

12812

اسيا

102

76802

0820

افريقيا

106

7.861

6821

اسيا

102

70801

0861

افريقيا

106

76802

082.

اسيا

102

72821

6806

افريقيا

106

72823

682.

اسيا

102

132860

77813

افريقيا

106

107833

73867

قيمة ت

الداللة
المعنوية

18020

281

78.00

28220

18362

287

28276

182

18.7

2822

تبعا ملتغري القارة حملاور وإمجايل االستبانة
يتضح من اجلدول السابق الفروق بني عينة الدراسة ً
تبعا ملتغري القارة (للمحور النفسي) حيث
وجود فروق عند مستوى معنوية ( )3835بني عينة الدراسة ً

بلغت قيمة (ت) ( )28152وهي قيمة دالة معنويا عند مستوى ( )3835أكرب من قيمة (ت)
اجلدولية ( ،)1816وكان متوسط إجابات عينة الدراسة من قارة (آسيا) ( )26875وبلغ متوسط
إجابات عينة الدراسة من قارة (أفريقيا) ( ،)21861بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
تبعا ملتغري القارة لباقي احملاور وإمجايل االستبانة حيث كانت قيم (ت) مجيعها غري دالة
عينة الدراسة ً
عند مستوى معنوية (.)3835
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النتائج و المقترحات
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نتائج الدراسة
انطالقًا من أهداف هذه الدراسة احلالية  ،من خالل عرض السابق لألطر النظرية والتطبيقية ،
أجريت املعاجلات املنهجية والتحليالت اإلحصائية املالئمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة السابقة الذكر،
وسيعرض الباحث اآلن ألهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة مع تفسريها  ،وتشمل ما يلي:
أوال :فيما يتعلق بصعوبات التعلم لدى الطلبة ذوي الصعوبات عموما :
كش ــفت الدراس ــة عل ــى مفه ــوم ص ــعوبات ال ــتعلم م ــن وجه ــات أنظ ــار املتخصص ــني املختلف ــة
واملشــكالت الــيت تعــوق الطلبــة األكادمييــة وأســباب تلــك املشــكالت  ،حيــث أعربــت الدراســة أن جمــال
صــعوبات الــتعلم قــد واجهــت املشــكلة اخلاصــة بــالتعريف والوصــف الــدقيق لألمنــاط الســلوكية املختلفــة
لدى األفراد ذوي صعوبات التعلم  ،وكان أهم عناصر هذه املشكلة ما يلي :
 أن صعوبات التعلم إعاقة مستقلة كغريها من اإلعاقات األخرى .
 يقــع مســتوى الــذكاء ملــن لــديهم صــعوبات الــتعلم فــوق مســتوى التخلــف العقلــي  ،وميتــد إىل
املستوى العادي واملتفوق .
 تتدرج صعوبات التعلم من حيث الشدة من البسيطة إىل الشديدة .

 قــد تظهــر صــعوبات الــتعلم يف واحــدة أو أكثــر مــن العمليــات الفكريــة كاالنتبــاه  ،والــذاكرة ،
واإلدراك  ،والتفكري  ،وكذلك اللغة الشفوية .
 تظهر الصعوبات على مدى حياة الفرد ،فليست مقصورة على مرحلة الطفولة أو الشبابية.
 قد تؤثر على النواحي املهمة حلياة الفرد كالنواحي االجتماعية والنفسـية واملهنيـة وأنشـطة احليـاة
اليومية .
 قد تكون مصاحبة ألي إعاقة أخرى  ،وقد توجد لدى املتفوقني  ،واملوهوبني .
 قد تظهر الصعوبات بني األوساط املختلفة ثقافيا  ،واقتصاديا واجتماعيا .
 ليســت نتيجــة مباشــرة ألي مــن اإلعاقــات املعرفيــة أو االختالفــات الثقافيــة  ،أو تــدين الوضــع
االقتصادي  ،أو االجتماعي أو احلرمان البيئي أو عدم وجود فرص للتعليم العادي .
ومن مث تشري الدراسة إىل أن الطريقة الناجحة لعالج تلك املشكالت هي الطريقة اليت تؤدي
إىل الغاية املقصودة  ،يف أقل وقت  ،وبأيسر جهد يبذله املعلم واملتعلم  ،وهي اليت تثريه اهتمام الطلبة
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وحتف ُِّزهم على العمل اإلجيايب  ،والنشاط الذايت  ،واملشاركة الفعالة يف الدروس  ،وهي
وميوهلم ُ ،
تشجع على التفكري احلر والرأي املستقل  ،كما يطلب يف دروس التعبري اللغوي والتذوق األديب .
ثانيا  :فيما يتعلق بصعوبات التعلم لدى الطلبة مزدوجي اللغة :
كشفت الدراسة احلالية إىل أن مزدوجي اللغة ذوي صعوبات التعلم قدرهتم على استخدام
منخفضا  ،كما أهنم يظهرون عيوبًا تشري على الصعوبات وهي على هذا النحو :
املتبادي للغتني
ً
-

السكتة اللغوية  -احلبسة الكالمية .
صعوبة القراءة والكتابة الصحيحة .
صعوبة التذكر  ،والتعبري الشفوي .
صعوبة فهم الكلمات أو اجلمل .
صعوبة تركيب اجلملة أو ما يطلق عليه " عيوب اللغة " .

وما توصلت إليه الدراسة احلالية من نتائج قد يكون هلا إثارة اهتمام القائمني على نظم التعليم
أوالً  ،وأولياء األمور ثانيًا  ،ومعلمي ومعلمات املدارس التأسيسية والعليا من التعليم ثالثًا  ،ومن مث
يعرض الباحث ما توحي به الدراسة من مضامينها وما تثريه من تساؤالت قابلة للبحث املستقبلي .
ويشتمل ما يلي :
-1
-2
-3
-2

توضح نتائج الدراسة احلالية أن جمال صعوبات التعلم ما زال حيتاج إىل اإلجابة عن أسئلة
عديدة  ،واليت تتضح من املقرتحات الدراسية .
تؤكد الدراسة التأثري السليب لالزدواجية اللغوية على اكتساب ومنو اللغة لدى مزدوجي اللغة .
عموما إىل إعادة النظر يف برنامج
توجه نتائج الدراسة احلالية إىل املهتمني بالعملية التعليمية ً
يدا وحتديثًا .
تدريس اللغة العربية لذوي صعوبات التعلم اجد ً
تلف الدراسة أنظار وزارة الرتبية والتعليم إىل ضرورة االهتمام بفئة الطلبة ذوي صعوبات التعلم
من خالل إعداد معلمني متخصصني يف هذا اجملال  ،واكساهبم املهارات التدريبية لعالج هذه
الصعوبات .
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-5

-6
-7
-1

توفري أدوات للتشخيص والتعرف وحتديد أوجه القصور سواء األكادميي أو النمائي لذوي
صعوبات التعلم  ،مما يتطلب إعادة النظر يف مناهج تعليم اللغة العربية يف مجيع املراحل
التعليمية لتاليف تلك الصعوبات .
ضرورة استخدام طرق تدريس بديلة وحديثة ميكن أن تسهم يف مساعدة الطلبة الوافدين على
التحليل والتفسري ووضع األولويات والتفكري الناقد وحل املشكالت .
التأكيد على درس مادة التعبري الشفوي والكتايب يف مجيع مراحل التعليم وإعطائه منزلته
احلقيقية بني فروع اللغة العربية األخرى .
العمل على تقدمي دورات قصرية ألعضاء هيئة التدريس يف فن التواصل مع الطلبة خاصة
الوافدين ذوي مزدوجي اللغة .
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المقترحات
واستكماال على ما توصلت إليه الدراسة يقترح الباحث ما يأتي :
-1
-2
-3
-2
-5
-6

إجراء دراسة مماثلة لتشخيص صعوبات تعلم قواعد اللغة العربية للطلبة الوافدين .
إجراء دراسة مماثلة لتصنيف صعوبات تعلم اللغة العربية لدى الطلبة الوافدين .
إجراء دراسة مماثلة حول األخطاء الشائعة عند الطلبة مزدوجي اللغة .
إجراء دراسة شاملة لصعوبات تعلم قراءة اللغة العربية للطلبة الناطقني لغري العربية .
إجراء دراسة شاملة حول التعبري الشفوي والكتايب لدى الطلبة الوافدين وغريهم .
إعداد برنامج لتدريب أعضاء هيئة التدريس على فن التواصل مع الوافدين
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المراجع
المراجع العربية و المراجع األجنبية
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المراجع
أوال  :المراجع العربية
القرآن الكريم .
 – 1ابن جين  ،عثمان أبو الفتح املوصلي (  312ه) ":اخلصائص " .حتقيق  :حممد علي النجار ،
ط  ( 5القاهرة  :اهليئة املصرية العامة للكتاب  2311 ،م)
 – 2ابن جين  ،عثمان أبو الفتح املوصلي ( 312ه)  ":سر صناعة اإلعراب "  .حتقيق  :حممد
حسن إمساعيل  ،ط( 2بريوت لبنان  :دار الكتب العلمية  2312 ،م)
 – 3ابن منظور  ،أبو الفضل مجال الدين بن حممد بن مكرم األفريقي ( 711ه)  " :لسان
العرب" .ط  ( ، 5بريوت لبنان  -دار صادر  2337 ،م)
 – 4ابن خلدون  ،عبد الرمحن بن حممد (  1332م) " :املقدمة "  .ط ( 1بريوت لبنان  -دار
اجليل  2331 ،م)
 – 5اآلمدي  ،سيف الدين أيب احلسن علي بن أيب علي بن حممد ( 631ه)  ":اإلحكام يف أصول
األحكام " .حتقيق :الشيخ إبراهيم العجوز ط  ( 6بريوت لبنان – دار الكتب العلمية 2311 ،م )
 – 6أوباري  ،احلسني  " :ما هي صعوبات التعلم – أسباهبا وعالجها " ( .تعليم جديد،
 2315 ، new_educ_comم)
 – 7متام حسان  " ،مناهج البحث يف اللغة "  .ط( ،1القاهرة  -مكتبة األجنلو املصرية 1113 ،
م)
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 – 8اجلاحظ  ،أبو عمر بن يحر ( 255ه)  " :البيان والتبيني " ،حتقيق :درويش جويدي ،ط( 1
بريوت لبنان  -املكتبة العصرية  2312 ،م)
 – 9مجال مصطفى حممد  "،مشكالت الطالب الوافدين جبامعة األزهر – دراسة ميدانية "  .ط
(القاهرة  -جامعة األزهر  -رسالة ماجستري  -كلية الرتبية  2331 ،م)
 – 10جوتشني  ،حممد حقي  " ،عامل الفكر – جملة دورية حمكمة "  .جملد  ، 22عدد ( 2
كويت  -اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب  2315 ،م)
 – 11حامد عمار  " ،آفاق تربوية متجددة – تعليم املستقبل من التسلط إىل التحرر "  ( .القاهرة
 اهليئة العامة للكتاب  2312 ،م) – 12حسني سليمان قورة  " ،دراسات حتليلية ومواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية والدين
اإلسالمي "  .ط  ( 1دار املعارف  1111 ،م)
 – 13حسن شحاتة  ،زنيب النجار  " ،معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية " .ط ( 2القاهرة -
الدار املصرية اللبنانية  2311 ،م)
 – 14حفين ناصف  "،حياة اللغة العربية "  .ط ( 1مكتبة الثقافة الدينية  2332 ،م)
 – 15حسن مرتضى حسن  " ،مدخل إىل فهم اللغة والتفكري "  ( .بريوت  -دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع  1112 ،م)
 – 16احلوسيين  ،جنوى حممد  " ،جملة يحوث مؤمتر أبو ظيب لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها " .
( دار زايد للثقافة اإلسالمية  2313 ،م)
 – 17اخلليل  ،بن أمحد الفراهيدي البصري ( 173ه)  :كتاب العني " .ط ( 1بريوت لبنان -
دار إحياء الرتاث العريب  2331 ،م )
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 – 18الرازي  ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر  " ،خمتار الصحاح "  .ط  ( 1القاهرة  -دار
احلديث  2331 ،م)
 – 19الزخمشري  ،أبو القاسم – جار اهلل – حممود بن عمر بن أمحد ( 531ه)  ":أساس البالغة
" .حتقيق :حممد باسل عيُون السود  ،ط ( 1بريوت  -دار الكتب العلمية1111 ،م )
 – 20سعيد إبراهيم طعيمة  " ،التجديد الرتبوي يف ضوء حتديات العصر "  .ط  ( 1القاهرة -
الدار املصرية اللبنانية  2313 ،م)
 – 21سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم  " ،املرجع يف صعوبات التعلم – النمائية واألكادميية
واالجتماعية واالنتقالية "  ( .القاهرة  -مكتبة األجنلو املصرية  2313 ،م)
 – 22سيبويه  ،أبو عمر بن عثمان بن قنرب ( 113ه) " :الكتاب " .حتقيق :عبد السالم هارون ،
ط  ( 5القاهرة  -مكتبة اخلاجني  2331 ،م)
 – 23السيوطي  ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  111( ،م)  ":املزهر يف علوم اللغة وأنواعها
" .ط  ( 1القاهرة  -شركة القدس  2331 ،م)
 – 24سعيد حليم  " ،املدخل إىل علم التدريس " .ط ( املغرب  -جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل
 2313 ،م)
 – 25شكري عباس حلمي ،حممد مجال نوير  " ،تعليم الكبار – دراسات يف التعليم غري النظامي
يف إطار نظام متكامل للتعليم املستمر" .ط  ( 2القاهرة  -مكتبة وهبة  1111 ،م)
 – 26صالح عمرية علي حممد  "،برنامج مقرتح لعالج بعض صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى
غرف املصادر باملدارس االبتدائية التأسيسية بدولة اإلمارات العربية املتحدة " .ط (القاهرة -جامعة
عني الشمس -رسالة "الدكتوراه" -معهد الدراسات العليا للطفولة 2332 ،م)
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 – 27ضياء الدين حساين موسى طه " ،صعوبات تعلم قراءة وكتابة اللغة العربية لدى كل من
مزدوجي اللغة والدارسني باللغة العربية من تالميذ املرحلة االبتدائية ،دراسة مقارنة " .ط (القاهرة -
جامعة عني الشمس  -رسالة ماجستري -معهد الدراسات العليا للطفولة  2336 ،م)
 – 28طائع احلداوي  " ،سيميائيات التأويل – اإلنتاج ومنطق الدالئل " .ط  ( 1بريوت لبنان -
املركز الثقايف العريب  2336 ،م)
 – 29عبد الباسط حممد حسن  " ،أصول البحث االجتماعي " .ط  ( 12القاهرة  -مكتبة وهبة ،
 2311م )
 – 30عبد احلميد حممد أبو سكني  " ،املدخل يف علم اللغة "  ( .القاهرة  -دار السعادة للطباعة
 2333 ،م)
 – 31عبد العليم إبرهيم  " ،املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية "  .ط  ( 11دار املعارف 2337 ،
م)
 – 32عمر عبد اهلل إبراهيم  "، ،اهلدر التعليمي للطالب الوافدين جبامعة األزهر – دراسة ميدانية
" ،ط ( القاهرة  -جامعة الدول العربية  ،رسالة ماجستري  ،قسم البحوث والدراسات الرتبوية ،
 2315م)
 – 33علي اجلارم  ،مصطفى أمني  " ،البالغة الواضحة – البيان واملعاين والبديع " ( .القاهرة -
دار قباء احلديثة للطباعة والنشر والتوزيع  2312 ،م)
 – 34غالدنثي  ،شيخو أمحد سعيد  " ،حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرييا "  .ط  ( ، 2رياض
 شركة العبيكان للطباعة والنشر  -السعودية العربية  1113 ،م) – 35فكري لطيف متوىل  ،شتوي مبارك القحطاين " ،صعوبات التعلم للمبتكرين واملوهوبني " .ط
 ( 1القاهرة  -مكتبة األجنلو املصرية  2312 ،م)
 – 36جمدي عزيز إبراهيم  " ،اسرتاتيجيات التعليم وأساليب التعلم "  .ط ( 1القاهرة  -مكتبة
األجنلو املصرية  2312 ،م)
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 – 37احملرصاوي  ،حممد حسني  ،عادل سرور  " ،الدرر السنية يف قواعد العربية " .ط  ( 2القاهرة
 األقصى للطباعة والتجارة والتوريدات  2313 ،م) – 38حممد حسن حسن حممد  "،املعىن اللغوي  -دراسة عربية مؤصلة نظريا وتطبيقيا "  .ط ( 2
القاهرة  -مكتبة اآلداب  2331 ،م)
 – 39حممد عبد احلفيظ العريان  " ،علم اللسان العام "  ( .القاهرة  -جامعة األزهر  ،كلية اللغة
العربية  2331 ،م)
 – 40حممد علي كامل  " ،مواجهة التأخر الدراسي وصعوبات التعلم "  ( .القاهرة – مكتبة ابن
سينا  2335 ،م )
 – 41حممد علي كامل  " ،طرق إعداد اإلخصائي النفسي " .ج  ( 1القاهرة – دار الطالئع ،
 2336م)
 – 42حممد علي كامل  " ،االنتباه واللغة بني االضطراب والتدخل السيكولوجي "  .ج 2
(القاهرة – دار الطالئع  2336 ،م)
 – 43حممد علي كامل  " ،صعوبات التعلم األكادميية بني االضطراب والتدخل السيكولوجي ".
ج  ( 3القاهرة – دار الطالئع  2336 ،م)
 – 44حممد ثاين بشري  " ،برنامج مقرتح قائم على مدخلي التعرف والفهم لعالج صعوبات القراءة
لدى تالميذ املدارس االبتدائية مبدينة زاريا " .ط ( ماليزيا  -جامعة املدينة العاملية  ،رسالة ماجستري ،
كلية الرتبية  2315 ،م)
 – 45حممد الثاين أبوبكر  " ،أثر اإلسالم يف نشر اللغة العربية – مقالة أدبية " ( .مصر – رابطة
العامة لطلبة مشال نيجرييا  ،سوق عكاظ  2313 ،م)
 – 46حممد صاحل توفيق  " ،األساس يف الكتابة العربية الصحيحة " ( .القاهرة – اإلسراء للطباعة
 2315 ،م)
 – 47حممد متوىل منصور  ،مصطفى أمحد إمساعيل  " ،اللغة العربية وأصواهتا "  .ط ( 3القاهرة
 دار االحتاد التعاوين للطباعة  2315 ،م)-155-

 – 48حممد حسن عبد العزيز  " ،علم اللغة احلديث "  .ط  ( 1القاهرة  -مكتبة اآلداب ،
 2311م)
 – 49حممود رشدي خاطر  ،مصطفى رسالن  " ،تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية "  .ط ، 7
(القاهرة – دار الثقافة للنشر والتوزيع  1113 ،م )
 – 50حممود عكاشة " ،النظرية الربامجاتية اللسانية التداولية " .ط ( 1القاهرة – مكتبة اآلداب ،
 2313م)
 – 51حممود عبده أمحد فرج  " ،اجربة األزهر يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها" ( .القاهرة –
مركز األزهر لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  ،يناير  2313 ،م)
 – 52مكاوي  ،حسن عماد  "،تكنولوجيا االتصال احلديثة يف عصر املعلومات"  .ط  ( 5القاهرة
 الدار املصرية اللبنانية  2331 ،م) – 53منري البعلبكي  ،حي البعلبكي  " ،املورد القريب – قاموس عريب إنكليزي "  .ط 11
(بريوت  -دار العلم للماليني  2336 ،م)
 – 54اهلامشي  ،أمحد بن مصطفى (  1123م) " :جواهر األدب  -يف األدبيات وإنشاء لغة
العرب " .حتقيق :رميا إبراهيم شجاع  .د.ط (بريوت لبنان  -مؤسسة التاريخ العريب)
 – 55هشام الشيخ عيسى  "،براءة النص – مقاالت يف النقد احلديث " .ط ( 1بريوت لبنان -
دار الكتب العلمية  2313 ،م)
 56هال السعيد  " ،اضطرابات التواصل اللغوي – التشخيص والعالج "  .ط  ( 1القاهرة  -مكتبة
األجنلو املصرية  2312 ،م)
 – 57هال السعيد  " ،صعوبات التعلم بني النظرية والتطبيق والعالج "  .ط  ( 1القاهرة  -مكتبة
األجنلو املصرية  2313 ،م)
 – 58وفاء حممد البيه  " ،أطلس أصوات اللغة العربية " .ط ( 1القاهرة – اهليئة العامة للكتاب ،
 1112م ) .
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 – 59اليسوعي  ،األب لويس معلوف  " ،املنجد يف اللغة واألدب والعلوم " .ط ( 11بريوت
لبنان – املطبعة الكاثوليكية  1166 ،م) .
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:  المراجع األجنبية: ثانيا
1234-

Amal Rouwash : " Learn and Speak English ( British and
American) " . Dar Altalaae – Cairo .
Edward E :" Elias Collegiate dictionary – English Arabic " . Elias'
modern publishing Hause Co.
Hassan Shehata & Zeinab El Naggar : " Dictionary of Educational
and Psychological Terms . Al-Dar Al-Masiah Al-Lubnaniah .
Munir Ba'albaki and Dr Rohi Ba'albaki : " Al-Mawrid Al-Qareeb
Pocket Dictionary English – Arabic .
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مالحق الدراسة
ملحق رقم ( ) 8بيان أسماء أعضاء هيئة التدريس المحكمين لعبارات " االستبانة " .
ملحق رقم ( ) 7استبانة المفحوصين في صورتها النهائية .
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ملحق رقم () 8
بيان أسماء أعضاء هيئة التدريس المحكمين لعبارات " االستبانة ".
( ) 1األستاذ الدكتور  /حممد متوىل منصور  ،جامعة األزهر الشريف – كلية اللغة العربية بالقاهرة ،
ورئيس قسم أصول اللغة العربية األسبق .
( ) 2األستاذ الدكتور  /حممد حممد سيد  ،جامعة األزهر الشريف – كلية اللغة العربية بالقاهرة ،
األستاذ املتفرغ بقسم اللغويات .
( ) 3األستاذ الدكتور  /حممد علي نوفل  .جامعة القاهرة – رئيس قسم اللغات األفريقية .
( ) 2األستاذ الدكتور  /حممد لطفي جاد  ،جامعة القاهرة – كلية الرتبية  -رئيس قسم املناهج وطرق
التدريس .
( ) 5األستاذ الدكتور  /حممود عبده أمحد فرج  ،جامعة األزهر الشريف – مدير مركز الشيخ زايد
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها فرع القاهرة .
( ) 6األستاذ الدكتور  /حسن سيد شحاتة  ،جامعة عني مشس  ،كلية الرتبية  ،قسم املناهج وطرق
التدريس .
( ) 7األستاذ الدكتور  /فتحي علي مرسي  ،جامعة عني مشس  ،كلية الرتبية  ،قسم املناهج.
( ) 1األستاذة الدكتورة  /أمساء إبراهيم شريف جامعة عني مشس – كلية الرتبية قسم املناهج.
( ) 1دكتورة /أمل حممود ،جامعة املدينة العاملية مباليزيا – كلية الرتبية  -قسم املناهج وطرق التدريس.
( ) 13دكتورة /رحاب زنايت عبداهلل ،جامعة األزهر الشريف – كلية الرتبية – مناهج وطرق التدريس.
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ملحق رقم ( : ) 7استبانة المفحوصين في صورتها النهائية
مقدمة
إخواني وأخواتي الطلبة الوافدين بجمهورية مصر العربية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يُع ُّد هذا االستبانة الذي بين أيديكم جزءًا من رسالة يتم إعدادها لنيل درجة ماجستير في " اللغة
العربية " من جامعة المدينة العالمية بدولة ماليزيا  ،وتهدف الرسالة إلى الكشف عن عوامل " صعوبات
تعلم اللغة العربية للطلبة الوافدين في مصر "  .ومن ثم السعي إلى محاولة التواصل لحلول يمكن من
خاللها التغلب على تلك الصعوبات والتقليل من آثارها .
إن االنتهاء من تلك الدراسة يعتمد على إجابتكم  ،ومن ثم يُرجى اإلجابة بدقة على بنود االستبانة
كاملة مع مراعات ما يلي :
 القراءة الجيدة للعبارة .
 اإلجابة على األسئلة .
 عدم ترك أية عبارة دون إجابة .
وأود أن أؤكد لكم على أن كل ما تدلون به من بيانات سيكون موضع ثقة وسرية كاملتين  ،ولن تستخدم
إال في أغراض البحث العلمي فقط من هذه الدراسة .
كما ويتشرف الباحث بتعريفكم بكيفية االستجابة  ،وذلك بوضع عالمة (√) أمام كل عبارة في الخانة
المخصصة إما ( موافق جداً ) أو ( موافق إلى حد ما ) أو ( غير موافق إلى حد ما ) أو ( غير موافق
بالمرة " نهائيا ً " )  ،وذلك في المكان المخصص لكل منها .
والباحث يشكركم على حسن تعاونكم ومساهمتكم العلمية  ،ويتمنى لكم دوام الرقي والتقدم .

اسم الباحث
موبايل01114878334 /
بيانات أولية :
الجامعة ................................................................................................
الكلية  .............................................................الفرقة...............................
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الجنسية ................................................................................................
فقرات االستبانة  :الرجاء وضع عالمة (√) في المربع الذي تراه مناسبا ً ( االستجابة )




موافق

موافق

غيرموافق

غيرموافق

الرقم

العبارات(صعوباتالتعليم)

جدا

إلىحدما

إلىحدما

نهائيا

1

المحوراألول:محورالتعليمي









أعانيمنصعوباتتعلمقواعداللغة









العربية.
2

أشعربصعوباتاألسلوبالذييكتببه









محتوىبعضالمقرراتالدراسية.
3

أشعربافتقارالمناهجالدراسيةإلىتنمية









قدراتياللغوية.
4

قبوليبكليةغيرالتيكنتأرغبفي









االلتحاقبها.
5

قبوليبتخصصغيرالذيكنتأرغبفيه 







6









أشعرأنالمناهجالتراعيقدراتالطلبة
الوافدينوامكاناتهم.

7

أشعرأنطرقالتدريسالتساعدنيعلى 







التمكنمناللغةالعربية.
8

أجدصعوبةفيالحديثباللغةالعربيةمع





أبناءالعربية.
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9

أعانيمنقلةالفرصالمتاحةللتحدثمع 







األساتذةداخلأوخارجالمحاضرات.
11

أشعربضعفاإلرشاداألكاديميوبخاصة 







للطلبةالوافدينمنقبلأعضاءالتدريس.
11

أجدصعوبةفياعتمادبعضأعضاءهيئة 







التدريسعلىالكتبالمقررةدونشرح.
12

أعانيمناستخدامبعضأعضاءهيئة









التدريسللهجةالعاميةالمصريةأثناء
المحاضرات.
13

أعانيمنقلةسعيبعضالمدرسيننحو









تعرفمدىفهمالطلبةللدروس.
14

أشعربضعفارتباطمحتوىبعضالكتب 







الثقافيةبمجتمعياألصلي.
15

أعانيمنكثرةعددالموادالمقررةفي









الفصلالدراسيالواحد.
16

أرىأنبعضالمناهجالدراسيةتفتقد









عنصرالتشويقلدىالطلبة.
17

بعضالعربقديسخرونمنالوافدإذا









حدثهمباللغةالعربيةالفصحى.
18

قلةوجودمراكزلتعليماللغةالعربية





للناطقينبغيرهاداخلالجامعةأوخارجها.
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19

عدمعنايةبعضأعضاءهيئةالتدريس









بتدريسالطلبةالوافدينباللغةالعربية
الفصحىيسببصعوبةفيفهمالدروس
21



ألحظقلةوجودالبرامجالحديثةالتيتساعد 





فيالتغلبعلىالصعوباتالتيتواجه
الطلبةالوافدينفيالجامعة.

أخرى تذكر ............................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................................
ما أهم مقترحاتكم للتغلب على بعض معوقات هذا المحور
....................................................................................................................
................................................................................................
..........................................................................................................




موافق

موافق

غيرموافق

غيرموافق

الرقم

العبارات(صعوباتالتعليم)

جدا

إلىحدما

إلىحدما

نهائيا

المحورالثاني:محورالنفسي









21

أعانيمنالشعوربالوحدةوالعزلة.









22

أعانيمنقلةالقدرةعلىالتوافقمع









المجتمعالجديد.
23

أشعربضعففيبعضقدراتيالذهنية
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مثلالتفكيرالناقد،وحلالمشكالت.
24

أعانيمنالشعورالدائمبعدمالسعادة









والرضانتيجةالبعدعنالوطناألم.
25

أشعربالحزنلقلةاحترامالطلبةالوافدين .







26









أشعربندرةوجودمنأفضيإليهبهمومي
ومشكالتي.

27

أشعربصعوبةالتواصلمعاآلخرينمن









جنسياتمختلفة.
28

كثي اًرماأستغرقفيأحالماليقظة.









29

سوءمعاملةبعضاإلداريينتجعلنيأشعر 







باإلحباطوالضعف.
31

يضايقنيأنالدراسةكلهاتتركزحول









االمتحانات.

أخرى تذكر ............................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................................
ما أهم مقترحاتكم للتغلب على بعض معوقات هذا المحور
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
............................................................................
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موافق

موافق

غيرموافق

غيرموافق

الرقم

العبارات(صعوباتالتعليم)

جدا

إلىحدما

إلىحدما

نهائيا

المحورالثالث:محوراالجتماعي









31

أعانيمنالغربةوالعزلةعمنحولي









32

أشعربالحزنلبعديعنأهليوأقاربي









33

أعانيمنإهمالاألهللمتابعةدراستي









34

أشعربضعفالمستوىالثقافيألسرتي









35

أعانيمنوجودخالفاتبينأفرادأسرتي 







36









اختالطيبقرناءالسوءسببليبعض
الصعوباتالتعليميةفيمصر

37

أجدصعوبةإقامةعالقاتوديةمعبعض 







أعضاءهيئةالتدريسداخلالحرمالجامعي
38

أشعربصعوباتالتكيفواالنخراطفي









المجتمعالمصريبسبباختالفالعادات
والتقاليدوالثقافةاالجتماعية
39

أشعربقلةتوافرأماكنترفيهيةتناسب





الوافدينمادياًوثقافياً
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41



أشعربقلةتوافرنوادياجتماعيةورياضية 





خاصةبالطلبةالوافدينداخلمصر.

أخرى تذكر ............................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................................
ما أهم مقترحاتكم للتغلب على بعض معوقات هذا المحور
....................................................................................................................
....................................................................................................................
......................................................................................




موافق

موافق

غيرموافق

غيرموافق

الرقم

العبارات(صعوباتالتعليم)

جدا

إلىحدما

إلىحدما

نهائيا

المحورالرابع:محوراالقتصادي
41









أعانيمنقلةكفايةالمبالغالمخصصةلي 







منالمنحوغيرها.
42

أشعربارتفاعنفقاتالسكنفيمصر









43

أشعربارتفاعتكاليفتعليماللغةالعربية









فيالمراكزالمخصصةلذلك.
44

أشعربارتفاعقيمةالمصروفاتالدراسية









بالجامعة.
45

أشعربارتفاعمستوىالمعيشة-كارتفاعأسعار
الموادالغذائيةوالمالبسوالمواصالت.
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46

أعانيمنضعفالمستوىاالقتصادي









لألسرةفيوطني.
47

أعانيمنضعفاإلمكاناتالماليةالتي









تفيبمتطلباتالسفرللوطنواألهلفي
اإلجازاتبصفةدورية.
48

أشعربارتفاعتكاليفالعالجلدىاألطباء









فيمصر.
49

صعوبةالوصولألماكنلجاناالمتحان









بسببظروفالمواصالتوكثرةالتكاليف
51

أعانيمنصعوبةالحصولعلىعمل









بمصرأثناءاإلجازات.

أخرى تذكر .....................................................................................................
ما أهم مقترحاتكم للتغلب على بعض معوقات هذا المحور
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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