
 

 

 מובן לא דיבור

 
לא  אך, עצמו את תמיד מבין דווקא הוא. ממש לבעיה בדיבור שלו מודע אינו מובן אינו שדיבורו האדם, לרוב

 אנשים אך, אותו להבין רבות פעמים יתקשו כלל בדרך המשפחה בני. בכך מתקשה מבין לגמרי מדוע הסביבה
 תר.יו בכך אף יתקשו -זרים ובפרט, אליו הקרוב מהמעגל שאינם

 
 כשל יווצר למעשה. כך המסר של חלקית בהבנה יסתפק או, השיחה על יוותר המאזין, לעתים קרובות מדי

 . עליו לפצות שניתן מינורי, הבנה חוסרב מדובר הטוב במקרה. תקשורתי
 שני אצל תסכול ליצור עלולה, שיח בני עם שכאלה תקשורתיים כשלים של וקבועה סדרתית הופעה, זאת עם

 . תקינים חברתיים קשרים ליצור הדובר של ביכולת ולפגוע, הצדדים
 

 :, שתלויות בצדדים שוניםומגוונות שונות מסיבות לנבוע יכולה, שלך השיח לבן ממך המסר בהעברת פגיעה
 

 מאזין סביבה דובר
 צרידות*

 של נכונה לא הגיה -היגוי *שיבושי
 הדיבור צלילי

 זר *מבטא
, למסורב ניסוח -בהתנסחות *קושי

 מתאימים לא תוכן או מילים בחירת
   המאזין של לידע

 
יכולים להיות נוספים, ש מרכיבים

, מבוכה -הרגש לעולםקשורים גם 
 וכד': בטחון חוסר

  
 נמוכה קול *עוצמת

בהפסקות  מיעוטו, מהיר דיבור קצב*
 בדיבור קצרות

 קבועה מנגינהבעל  -מונוטוני דיבור*
 גונית וחד

 או/ו רפויה תנועה -"מרוח דיבור"*
 הדיבור  איברי של מצומצמת

              -פקק במילות מרובה שימוש*
 "כאילו...", "אההה"
 בפרט -גוף בשפת בשימוש מיעוט*

 פנים והבעות ידיים תנועות

 רקעב רעש

 בין מדי גדול פיזי מרחק

 לדובר  המאזין

 כאשר משהו מפריע למאזין

 -שלך השפתיים לקרוא את

תאורה, קוצר ראיה, מיעוט 

 ועוד

 

מספיק את הדובר, ולא  לא מכיר

 "התאמן" בהקשבה לדיבור שלו

 קשר עיןלא שומר על 

 לשפה זקוקים ילדים -גיל

 מפתחים ומבוגרים, פשוטה

ההופכת לבעלת , בשמיעה ירידה

 בערך 05 מגיל כברמשמעות 

 עסוק בדברים אחריםהמאזין 

שמסיחים את דעתו, ולא מקשיב 

 לך לגמרי

מאזין אינה של ה שפת האם

 עברית 

 

 לבחור בסביבה שקטהוכדאי לשמור על קשר עין,  -לכן, כאשר ישנו חשש שהדיבור לא יהיה מובן דיו
 להניע את איברי הדיבור בצורה יותר רחבה. יש להגביר את עוצמת הקול, ובמידת האפשר לניהול השיחה. 


