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الشإكالية :
بططالجوانب الداخليططةتعتبر اللغة ظططاهرة نفسططية معرفيططة لهططا صططلتا مرتبطططة 

 وكذا بالمظططاهر التفاعليططة التواصططلية في البيئططة المحيطططة، لهططذا يعتمططدللطفل
النمو العادي للغة عند الطأفال على التوافططق السططيكولوجي النفعططالي وعلى التفاعططل اللغططوي
اللساني، على اعتبار أن نمو اللغة حالة مبدئيططة من النضططج وأن العامططل البيططئي من العوامططل
الضرورية للطفل كي يتعلم اللغة وتعتبر مرحلة ما قبل المدرسة من أهم المراحل الططتي يمططر
بها الطفل في بدايططة حياتططه حيث تسططاعده في التعططرف على عالمططه الخططارجي، و تعتططبر هططذه
المرحلة تكوينية تتبلور فيها شخصية الطفل وينمو نمططوا متكططامل نفسططيا وعاطأفيططا واجتماعيططا

وجسميا ومعرفيا ولغويا.
وتعد

ّط الروّة من أهم المّسساتا التربوية التي تعمل على تجهيّ وتّهيل الطأفال بّكل سليم في
مرحلة ما قبل المدرسة، حيث تساعده على الندماج التدريجي للدخول الى المدرسططة، وذلططك
بمنحه الحرية للقيام بجميع أنّطته، كما أّنها تكّف عن مواهبه وميوله وقدراته، وبهططذا فهي
تعمل على تّسيس المهاراتا الحياتّية والخبراتا العملّية للطأفال اللذين تططتراوح أعمطارهم مططا

بين ثلثا وست سنواتا.
ومن أهم المّططكلتا الططتي تواجططه الطأفططال في مرحلططة الروّططة وتظهططر انعكسططاتها
مستقبل اذا لم يتم التكفل بها بالّكل المناسب، نذكر من أهمها المّكلتا اللغويططة، والططتي قططد
يستهان بها في الكثير من الحيان من طأرف الولياء أو القائمين على تربيته، لن الطفل في
هذه المرحلة سطهل التطّثر شطديد المرونطة لكطل مطا يتعلمطة، فمهطاراتا اللغطة والكلم مهطاراتا
متعلمة لذلك قد يحدثا اّطراب في طأبيعة التفاعططل بين المتحططدثا والمسططتمع ممططا يططّثر في
النمو اللغوي للطفل، فتظهر المّكلتا اللغوية في شكل اّطططراباتا ملحوظططة في النططق أو



الصططوتا أو الطلقططة الكلميططة أو التططّخر اللغططوي أو عططدم تطططور اللغططة التعبيريططة أو اللغططة
الستقبالية، المر الذي يجعل الطفل بحاجة إلى برامج علجية ووقائية خاصة.

وعليه ماهي متطلباتا النمو اللغوي السليم التي يحاج إليها الطفل في مرحلططة مططا
قبل الروّة؟

وهذا التساؤل تنبثق عنه التساؤلتا التية:
- ماهي أنواع الّطراباتا اللغوية التي تصيب الطفططل في مرحلططة مططا

قبل المدرسة؟
- كيف تّثر الّطراباتا اللغوية على تواصل الطفل مع المحيطين به؟

- كيف يتم التكفل بهذه الّطراباتا؟ وما هي سبل الوقاية منها؟
أهداف اليوم الدراسي:

- التركططيّ على احتياجططاتا الطفططل التربويططة والنفسططية واللغويططة في مرحلططة مططا قبططل
المدرسة.

- التعرف على متطلباتا النمو اللغوي السليم.
- التعططرف على أهم اّطططراباتا النطططق والكلم الططتي يمكن أن تصططيب الطأفططال في

مرحلة ما قبل المدرسة.
- تحديد تّثير الّطراباتا اللغوية على القدرة في التواصل مع الخرين.

- سبل التكفل بالّطراباتا اللغوية وكيفية الوقاية منها.

محاور اليوم الدراسي:
 مظاهر النمو عند الطفل في مرحلة ماقبل المدرسة:( مظاهر النمططوالمحور الول:- 

النفعالي،  مظاهر النمو النفس حركي، مظاهر النمو اللغوي )
 أدوار المختص الرطأفوني في مرحلة مطا قبطل المدرسطة: ( الكّطفالمحور الثاني:- 

المبكر، التّخيص، الوقاية ، العلج )
 معايير الكّف المبكر لطفل ما قبل المدرسططة : (اللغويططة ، النفسططية،- المحور الثالث :

الجسمية ، التربوية ، الجتماعية )
 أدواتا الكّف والتّخيص في مرحلة ما قبل المدرسة.- المحور الرابع:

 عرض لبعض النماذج التي تطورتا لديها الّطراباتا اللغوية- المحور الخامس :
وبروز المّكلتا النفسية و الصعوباتا المدرسية.

الهيئة العلمية لليوم الدراسي:
2الهيئة المشرفة على اليوم الدراسي: مخبر المجتمع الجزائري المعاصر جامعة سطيف 

الرئيس الشرفي لليوم الدراسي: السممتاذ الممدكتور السمميد الخممير قشممي مممدير جامعممة محمممد
2لمين دباغين  سطيف 

منسقة اليوم الدراسي الستاذة د. بعيسى الزهراء 
2أ. د / مامي .م. زرارقة فيروز جامعة سطيف رئيس اللجنة العلمية : 



أعضاء اللجنة العلمية:
2- أ. د / مامي .م. زرارقة فيروز جامعة سطيف 

2- د/ بعيسى الزهراء جامعة سطيف 
2- د/ياحي سامية جامعة الجزائر 

- د/ معوش عبد الحميد جامعة البشير البراهيمي برجا بوعريريج 
2-أ/ ريغي عقيلة جامعة سطيف 

2-أ/ بوفاسة صفية جامعة سطيف 
-أ/ مكتوتا عائشة جامعة محمد بوضياف المسيلة

 2- أ/ بوجمعي جوهرة جامعة الجزائر 

أعضاء اللجنة التنظيمية:
- د/ علي فارس

- أ/أمال لعشيشي  
-أ/ مزوز عبد الحليم 

الفئاتا المعنية بالمشاركة 
- أساتذة جامعيون

- مختصين في الميدان 
- طلبة الدراساتا العليا (طلبة الدكتوراه) 

شإروط وضوابط المشاركة:
يجب أن تكون المداخلتا ّمن محاور اليوم الدراسي.  - 

- تحتططوي الصططفحة الولى من المداخلططة على المعلومططاتا التيططة : عنططوان المداخلططة، السططم
واللقب، الرتبططة ، القسططم، الكليططة، المّسسططة الجامعيططة/ مّسسططة العمططل، البريططد اللكططتروني

والهاتف.
- المّاركة تكون إما باللغة العربية أو الفرنسية .

 باللغططة14) حجم Simplified Arabic صططفحة مكتططوب بخططط (14- ل يتجططاوز البحث 
12) حجم Times New Romanالعربية وباللغة الفرنسية بخط (

.APA- مراعاة الدقة اللغوية والمانة العلمية بحيث يكون التوثيق بطريقة 
- ترسل المداخلتا عن طأريق البريد اللكتروني إلى العنوان التي :

Ortho_setif2017@yahoo.com
2017 نوفمبر 25- اخر أجل لرسال المداخلتا يوم 
2017 نوفمبر 27- الرد على المداخلتا المقبولة يوم 

 


