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ملخص: 

االإن�صاين،  التوا�صل  اللغوية هي ق�صية  الق�صايا  اأهم  الدرا�صة ق�صية من  تتناول هذه 
ويعرب  وخرباته،  معلوماته،  ينقل  اأن  ي�صتطيع  ال  االإن�صان  اإنَّ  االإن�صانية،  اللغة  متثلها  التي 
عن اأغرا�صه، دون احلاجة اإىل اللغة، وميتاز االإن�صان بخ�صو�صية االهتمام بها وتطويرها، 

لتواكب التطور الهائل الذي يطراأ على املجتمعات. 
والأ�صباب قد تبدو ظاهرة اأو خفية، فاإن لغة اأي كان قد ت�صاب با�صطرابات خمتلفة 
يعانون  الذين  وم�صاعدة  اال�صطرابات،  هذه  عالج  اإىل  تهدف  خا�صة،  عناية  اإىل  حتتاج 
منها، وتخلي�صهم من املوؤثرات ال�صلبية التي قد ت�صاحبها، واالأخذ باأيديهم حتى ي�صبحوا 
اأن يكون  راأيت  اآثارها،  اال�صطرابات وتعمقت  ا�صت�رصت هذه  الني يف جمتمعاتهم. وملا  فعَّ
اال�صطرابات  مفهوم  بحثي  يف  فتناولت  عالجها،  طرق  وتبيان  ت�صخي�صها،  يف  �صهمة  يل 
التاأتاأة،  مثل:  واأهم ظواهرها  االجتماعية،  اأو  النف�صية  اأو  الف�صيولوجية،  واأ�صبابها  اللغوية، 
وال�صوت،  النطق  وا�صطرابات  الكالم،  يف  الزائدة  وال�رصعة   ، )االأفيزيا(  الكالمية  واحُلب�صة 
واال�صطرابات الناجتة عن نق�ص القدرة العقلية اأو القدرة ال�صمعية، اأو عن العوامل النف�صية، 
حده.  على  منها  واحدة  كل  عالج  وكيفية  اال�صطرابات  هذه  ت�صخي�ص  طرق  تناولت  ثم 

وا�صتعملت املنهج الو�صفي التحليلي. 
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Abstract: 
This study approaches one of the most important Linguistic issues. It 

tackles communication which is naturally facilitated by a certain human 
language that enables people to pass their knowledge and experiences, and 
to express their thoughts and desires. Man is likely to have some special 
capabilities to develop such a linguistic variety to cope with the great changes 
taking place within human communities. 

Any human language- for one reason or another, whether consciously 
or subconsciously, may have some disorders that need special care from 
linguistics. Remedy procedures aim to help people not only dismiss the 
language difficulties they already encounter but also isolate the negative 
effects that always accompany such difficulties. Besides, procedures further 
patronize some assistance that enable such population to become good 
members in their communities. 

As mental disorders have spread out greatly, I made up my mind to 
explore and diagnose this phenomenon. Therefore, aphasia will be first 
defined. The physiological, psychological and social causes of aphasia will 
be next identified. Certain types of aphasia such as Broca’s, and anomic 
aphasia, phonological and surface dyslexia will be explained and exemplified. 
The prescriptive analytical method has been followed in categorizing and 
diagnosing these disorders. 
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مقدمة: 
والتطورات  وبينوا مالمح كل مرحلة،  متعددة،  مراحل  اإىل  الطفل  العلماء حياة  ق�صم 
املناغاة  مرحلة  تتبعها  الوالدة،  عند  االأوىل  ال�رصخة  فمرحلة  عنده،  تظهر  التي  اللغوية 
عندما يبلغ الطفل ال�صهر الثاين من عمره، ثم مرحلة الباأباأة، اإذ يبداأ الطفل باللعب باالأ�صوات 
ال�صفوية )الباء، وامليم( ، ثم النطق بالكلمة االأوىل عند بلوغه ال�صهر العا�رص اإىل ال�صهر الثاين 
املراحل  هذه  من  مرحلة  يف  خلل  اإىل  يتعر�صون  قد  االأطفال  بع�ص  ولكن  وهكذا،  ع�رص... 
الالحقة. ومن هذه  الطفل يف مراحل حياته  ترافق  قد  لغوية،  اإىل وجود م�صكلة  ي�صري  مما 
امل�صكالت ما يالحظ على الطفل يف عدم فهم اللغة، اأو معنى من معانيها، اأو طريقة نطق 
حروفها، اأو اأ�صلوب عر�صه لها. اإن هذه امل�صكالت اللغوية قد تتعدد عند االأطفال، وتتنوع يف 

�صدتها ح�صب اإ�صابة الطفل، ومدى تاأثره بها. 
فقد  اآخر.  اإىل  طفل  من  تتفاوت  ولكنها  االأطفال،  ت�صيب  قد  لغوية  م�صكالت  ثمة  اإن 
يعاين اأحدهم من ا�صطراب لغوي واحد، اأو قد يعاين من ا�صطرابات متعددة، وقد يكون هذا 
اال�صطراب اأو اال�صطرابات التي يعاين منها طفل ما، حتمل اأثراً �صيئًا اأكرث مما حتمله عند 
طفل اآخر، ولعل �صبب ذلك عائد اإىل �صدة االإ�صابة التي تعر�ص لها ذلك الطفل، اأو اإىل البيئة 

التي يعي�ص فيها. 
لقد اهتم العلماء بالبحث عن هذه اال�صطرابات، وعن اأنواعها، واأ�صباب حدوثها �صواء 
اأم نف�صية، وعن كيفية عالجها. خا�صة واأن  اأم كانت اجتماعية  اأ�صبابًا ف�صيولوجية  اأكانت 
هذه اال�صطرابات توؤثر تاأثرياً �صلبيا يف حياة الطفل، وعلى حت�صيله العلمي، وعلى عالقته 

باملجتمع الذي يعي�ص فيه. 

كيف يتكون النطق والكالم عند اإلنسان: 
قبل البدء بدرا�صة اال�صطرابات اللغوية وحتليلها ال بد من الوقوف عند كيفية حدوث 
النطق والكالم عند االإن�صان، اإذ تبداأ هذه العملية عندما ي�صدر الدماغ اأمراً اإىل اأع�صاء النطق، 
اإذ ي�صدر هذا االأمر من منطقة بروكا )Brock’s Area( – منطقة بروكا تن�صب اإىل مكت�صفها، 
وهو الطبيب الفرن�صي بروكا- امل�صئولة عن الكالم، وهي موجودة يف ال�صق االأي�رص من دماغ 
االإن�صان »اإن الن�صف االأي�رص للدماغ هو امل�صئول عن اللغة، واإنَّ حدوث تلف يف منطقة بروكا 
يحدث عدم نطق تام« )1( ويرى دي �صو�صري« اأن ملكة الكالم تقع يف الثلث االأي�رص من اجلزء 
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االأمامي من املخ، اإن هذا اجلزء من املخ هو مركز كل �صيء يخت�ص بالل�صان، مبا يف ذلك 
ع�صالت  فتتقل�ص  الهواء،  من  كاف  مبقدار  امتالأتا  قد  الرئتان  تكون  حيث   ،  )2(  « الكتابة 
البطن، ويتحدب احلجاب احلاجز، لي�صغط على الرئتني في�صعد الهواء منهما باجتاه الق�صبة 
الهوائية، ثم اإىل احلنجرة، حيث يقرتب الوتران ال�صوتيان، اأو يبتعدان ح�صب طبيعة ال�صوت 
اأو يتاأخر،  اأو يتقدم،  اأو ينخف�ص،  الل�صان  اأم جمهور، ثم يرتفع  اأمهمو�ص  املنطوق، و�صفته 

ليلتقي مع خمرج ال�صوت املنطوق. 

مفهوم االضطرابات اللغوية: 
اختلف العلماء يف ت�صمية امل�صكالت اللغوية التي قد يعاين منها بع�ص االأطفال، فقد 
�صماها اجلاحظ قدميًا عيوب الكالم، وحديثًا �صميت بت�صميات متعددة منها: الق�صور اأو العجز 
aLa Language Deficit، اأو التاأخر اللغوي Language Delay، اأو االإعاقة اللغوية   اللغوي
اأن الت�صمية املنا�صبة هي اال�صطرابات اللغوية  guage Handicapped، ولكننا نرى 

Language Disorder الأ�صباب منها: 

اأو خلل �صاأنها يف  ها قد ت�صاب با�صطراب،  اأن اللغة االإن�صانية كائن حي، لذا فاإنَّ ● 
ذلك �صاأن بقية اأع�صاء اجل�صم، وقد يكون هذا اال�صطراب ف�صيولوجيًا اأو تطوريًا. 

و�صف  عن  ابتعد  قد  اخلا�صة،  االحتياجات  بذوي  اخلا�ص  االأمريكي  القانون  اأن  ● 
اال�صطرابات اللغوية اأو ت�صميتها بالعجز، اأو االإعاقة اللغوية، الأنه يرى اأن هوؤالء امل�صابني 
اأن  الب�رصية، فمن اخلطاأ  اإن�صانية ونف�صية، واجتماعية ولهم حقوقهم  ب�رص يتمتعون بقيمة 
اال�صطرابات  االأطفال ذوي  ن�صميهم  اأن  االأف�صل  بل من  لغويًا،  املعوَّقني  االأطفال  ن�صميهم 
اللغوية لالبتعاد عن و�صفهم ب�صفة العجز اأو االإعاقة، ولالن�رصاف اإىل عالجهم، وتخلي�صهم 

من هذه امل�صكالت اللغوية، التي قد تخلف اأثراً �صيئًا على م�صتقبل حياتهم. 
هي   « باأنها  اللغوية  اال�صطرابات  ال�رصطاوي،  ذكر  كما   ،Aram اآرام  عرَّف  وقد 
اال�صطرابات التي تت�صمن االأطفال الذين يعانون من �صلوكيات لغوية م�صطربة تعود اإىل 
نق�ص يف وظيفة معاجلة اللغة التي قد تظهر على �صكل اأمناط خمتلفة من االأداء، وتت�صكل 

بو�صاطة الظروف املحيطة يف املكان الذي تظهر فيه« )3( . 
وترابطه  و�صكله،  ومعناه،  و�صياقه،  الكالم،  مبدلول  تتعلق  اللغوية  واال�صطرابات 
لبع�ص  االإ�صافة  اأو  احلذف،  حيث  من  واعوجاجه  االآخرين،  من  فهمه  ومدى  االأفكار،  مع 
الكالم  حمتوى  حول  تدور  فهي  وبطئه،  الكالم،  و�رصعة  امل�صتعملة،  واالألفاظ  االأ�صوات، 

ومعناه، وان�صجام ذلك مع الو�صع االجتماعي، والنف�صي، والعقلي للفرد املتكلم. 
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ويرى فان رايرب اأن ا�صطرابات النطق والكالم »هي ا�صطرابات توا�صل، اأو م�صكالت 
توا�صل، وهي عبارة عن اختالف الفرد يف نوعية كالمه بحيث اإن هذه امل�صكالت تكون من 
النوع الذي يلفت االنتباه، ويوؤثر يف طبيعة الر�صالة املطلوب اإي�صالها، اأو اأنها تزعج ال�صامع 

واملتكلم« )4( . 
ويرى حامد زهران »اأن ثمة ترابطًا بني ا�صطرابات النطق والكالم اأو م�صكالت اللغة، 
اإال اأنهما لي�ص ال�صيء نف�صه فامل�صكالت يف الكالم هي: امل�صكالت التي ترتبط باإنتاج الرموز 
ال�صفوية، بينما امل�صكالت اللغوية هي �صعوبات بالرتميزات اللغوية، اأو القوانني واالأنظمة، 

التي ت�صتخدم الرموز وحتدد تتابعها« )5( . 
أسباب االضطرابات اللغوية: 

نتيجة  ع�صوية  ف�صيولوجية  اأ�صباب  فهنالك  اللغوية،  اال�صطرابات  اأ�صباب  تختلف 
االإ�صابة الدماغية اأو اإ�صابة اأحد اأع�صاء النطق با�صطراب ما، واأ�صباب ع�صبية ناجتة عن 
خلل يف الدماغ، اأو االأع�صاب، واأ�صباب نف�صية متاأ�صلة عند �صاحبها، واأ�صباب بيئية متمثلة 
يف االأ�رصة، واملجتمع، وما يدور داخل االأ�رصة من اأ�صاليب تربوية خاطئة، توؤدي اإىل االإ�صابة 

بتلك اال�صطرابات، و�صاأتناول كاًل منها على حدة. 
أوالً- األسباب الفسيولوجية: 

اإن اال�صطرابات اللغوية حتدث نتيجة ا�صطرابات يف التكوين البنيوي اأو نتيجة اإ�صابة 
نتيجة  اأو  احلنجرة،  اأو  احللق،  اإ�صابة  نتيجة  اأو  الدماغية،  الق�رصة  اأو  الدماغية،  االأع�صاء 
اإ�صابة االأنف، اأو االأذن، اأو الرئتني باإ�صابات، اأو التهابات، اأو نتيجة ت�صوه انتظام االأ�صنان، 
اأو االلتهابات ال�صحائية، اأو تلف اخلاليا الع�صبية، باالإ�صافة اإىل ال�صعف اجل�صمي ال�صديد، 
 cleft( )و�صعف احلوا�ص، وال�صعف العقلي، اأو نتيجة اإ�صابة ال�صفة، اأو احللق )احلنك امل�صقوق
يف  توؤثر  التي  االأمرا�ص  نتيجة  اأو  الغدد،  �صالمة  عدم  اأو  الفكني،  تنا�صق  عدم  اأو   )Palate

ال�صدر والرئتني. 
ثانياً- األسباب النفسية واالجتماعية: 

اال�صطرابات  على  �صلبيًا  تاأثرياً  الطفل  لها  يتعر�ص  قد  التي  النف�صية  العوامل  توؤثر 
اللغوية، اإذ يرى �صبني »اأن القلق الناجت عن التوتر وال�رصاع واخلوف املكبوت وال�صدمات 
واحلرمان  املكبوت،  والعدوان  بالنف�ص  الثقة  و�صعف  والع�صبية،  واالنطواء  االنفعالية 
العاطفي، واالفتقار للحنان والعطف من اأهم االأ�صباب التي قد توؤدي لالإ�صابة با�صطرابات 
النطق والكالم« )6( ويرى ميلر »اأن هناك عالقة وا�صحة بني التمتمة والقلق الذي قد ي�صيب 

الطفل، وهناك عالقة اأي�صًا بني التمتمة واالكتئاب« )7( 



299

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )2( - شباط 

احلاجات  اإ�صباع  وعدم  واالإهمال،  العاطفي،  واحلرمان  بالنق�ص  الطفل  �صعور  اإن 
النف�صية، والعاطفية، وعدم معرفة ال�صواب من اخلطاأ، وتعلم ال�صلوك غري املقبول يوؤدي اإىل 

تاأثر الطفل تاأثراً كبرياً من الناحية النف�صية. 
ي�صاف اإىل ذلك انف�صال الوالدين عن بع�صهما، مما يوؤدي اإىل نق�ص الرعاية العاطفية 
والنف�صية للطفل، وتكون العالقة بني االنف�صال املبكر والتاأثري النف�صي على الطفل، عالقة 
ومن  واأ�صد.  اأقوى  الطفل  على  النف�صي  التاأثري  كان  مبكراً،  االنف�صال  كان  فكلما  طردية، 
االأ�صباب التي قد توؤثر على نف�صية الطفل تعدد اللهجات، اأو اللغات التي ي�صمعها الطفل وقت 
اكت�صابه للغة، ويوؤثر امل�صتوى الثقايف على نف�صية الطفل فاالأ�رصة املثقفة تك�صب طفلها لغة 
ها ال ت�صتطيع اأن تك�صب طفلها ثقافة  ا االأ�رصة غري املثقفة فاإنَّ �صليمة خالية من االأخطاء، اأمَّ

اإال مب�صتوى ثقافتها، اأو حم�صولها العلمي. 

األسرة ودورها يف االضطرابات اللغوية: 
تظهر  التي  واأحا�صي�صه، وهي  الفرد وم�صاعره  اأفكار  التعبري عن  اللغة هي  اإن وظيفة 
القدرة الكامنة لدى الفرد، وتربزها لالآخرين، فتتم عملية االت�صال االجتماعي بني االأفراد 
االأ�صوات  وهو  املادي  اجلانب  هما:  اأ�صا�صيني  جانبني  اللغة  وتت�صمن   )8( واجلماعات. 
املنطوقة، وجانب اآخر عقلي هو املعنى » والطفل يلتفت اأحيانًا اإىل اجلانب ال�صكلي من اللغة 
واأحيانًا اأخرى اإىل اجلانب املعنوي وتزيد األفاظ الطفل وتطغى على معانيه، ويحدث العك�ص 

اأحيانًا، فيعجز عن اإيجاد كثري من االألفاظ و�صور الت�صكيالت لكي يعرب عما عنده« )9( . 
ومن هنا فاإنَّ اللغة و�صيلة مهمة يعرب بها الطفل الأمه عن مطالبه وم�صاعره، ويتلقى 
منها �صتى التوجيهات اأو اال�صتجابات، ذلك اأن تاأثري االأم واالأ�رصة يف االأ�صهر االأوىل من عمر 
الطفل يكون بالغ االأهمية واالأثر. ويظهر ذلك ب�صكل بنيِّ ووا�صح عند املوازنة بني االأطفال 
الذين يعي�صون عند اأمهاتهم وبني اأفراد اأ�رصتهم، واالأطفال الذين ين�صئون يف دور احل�صانة، 

وريا�ص االأطفال اأو االأطفال الذين يعي�صون يف قرى االأطفال )اللقطاء( . 
ويرى جون ديوي » اأن االت�صال �صواء اللغوي اأم اأي ات�صال مبا�رص هو ال�صبيل ليعرف 
ال�صغار ما اأتت به االأجيال، وي�صيفوا بعد اأن يكربوا ما ميكنهم به تكملة الناق�ص والتطور 
به، واللغة عامل حلفظ الرتاث ونقله وتطوره، ويتم ذلك بف�صل متابعة الطفل خطوطا للفكر 
ر�صمت من قبل، وهكذا ي�صري رقي الطفل مع رقي األفاظه، وي�صاف اإىل مفردات الطفل فهمه 
لها، وعددها، وعمق معانيها، وات�صاع اأفقها، وقدرة االأطفال على ا�صتعمال الرتاكيب اللغوية 
املركبة كما نطقها االآخرون. وعند اأطفال الثالثة والرابعة، ي�صتعمل الطفل عدداً كبرياً من 
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االألفاظ دون فهم كاف ملعانيها، فالطفل من اأجل اأن يتعلم اللغة يواجه اأمرين تعلم �صكل 
االألفاظ والرتاكيب من معان وخربات ونزعات �صواء عند الطفل اأو االآخرين« )10( . 

ومن العوامل التي توؤثر على تطور امل�صتوى اللغوي عند االأطفال امل�صتوى االجتماعي 
مركبة،  وتعبريات  كثرية  مفردات  ي�صتعملن  املثقفات  فاالأمهات  لالأمهات،  واالقت�صادي 
الو�صائل، ويف ردهن على  تتمايز من غريها من  ات�صال  و�صيلة  الكلمة  ا�صتخدام  ويف�صلن 
اأ�صئلة الطفل ينطقن الكالم بلفظ �صليم، ويجنب عن اأكرب عدد من االأ�صئلة، ويعطني اإجابات 
وي�صححن  اجلمل،  ويكملن  ال�صهلة،  االألفاظ  اإىل  وميلن  ال�صعبة  االألفاظ  ويتجننب  متاأنية، 
اخليال،  ت�صحذ  ب�صورة  اأطفالهن  وي�صاعدن  �صحيح،  ب�صكل  الطفل  ينطقها  ال  التي  الكلمات 
وت�صاعد على التفكري ب�صكل حمدد، وقابل لالنتقال اإىل مواقف اأخرى، ويعطني له الثقة يف 
قدراته، اإن مثل هذه الرتبية تعتمد على مبداأ املكافاأة اأكرث من اعتمادها على مبداأ العقاب، 
اأقل رقيًا واأقل  ا االأمهات الالتي ينتمني اإىل جمتمع  اأمَّ لذا فاإنَّ الطفل يكت�صب �صلوكًا بناًء، 
وي�صتخدمون  امل�صورة،  احلكايات  رواية  وقتًا وجهداً يف  ي�صتغرقون  اأطفالهن  فاإنَّ  ثقافة، 
ويرى   .  )11( الطويلة  اجلملة  معنى يف  ذا  اختالفًا  يظهرون  وال  قليل  ب�صكل  الفرعية  اجلمل 
حامد زهران »اأن الطفل الذي ينتمي اإىل الطبقات االأعلى ثقافة، يكت�صب اللغة ب�صكل اأ�رصع 
من الطفل الذي ينتمي اإىل الطبقات االأدنى ثقافة« )12( . »اإنَّ النمو اللغوي عند الطفل يتاأثر 
باخلربات وكمية املثريات االجتماعية ونوعها، اإذ ت�صاعده كرثة اخلربات وتنوعها يف منو 

لغته« )13( . 
ال �صك اأن هناك عالقة بني قلة املفردات عند الطفل، وامل�صتوى الثقايف الذي تعي�صه 
انفراد،  على  ويلعبون  منعزلون،  اأطفال  هم  كالمهم،  يف  املتاأخرين  االأطفال  واأن  االأ�رصة، 
هم يكونون على درجة  اأو رعاية، لذا فاإنَّ اإىل البكاء ب�صهولة، وال يجدون انتباهًا  ويلجئون 

بطيئة يف تعلم الكالم، وقد ي�صتمر تاأخرهم اللغوي اإىل فرتة طويلة. 
ا  اأمَّ وتعلمها،  للغة  الطفل  اكت�صاب  مهمًا يف  تاأثرياً  توؤثر  واأمه  الطفل  العالقة بني  اإن 
اإذا كان هناك انعدام تفاعل اجتماعي، وعاطفي بني االأم وطفلها؛ فاإن ذلك يوؤدي اإىل عدم 

انتظام النمو اللغوي من النواحي االنفعالية، وظهور ا�صتجابات غري ماألوفة عند الطفل. 
ومّلا كانت االأم هي املخاطب االأول للطفل فاإنَّ �صلوكياتها توؤثر على ظهور اال�صطرابات 
اللغوية عنده » توؤثر �صلوكيات االأم ب�صكل مبا�رص على الطفل، وحاجاته العاطفية، والغذائية، 
فاالأم القلقة ال ت�صبع هذه احلاجات عند طفلها، لذلك وجد اأن اأطفال هوؤالء االأمهات مييلون 
اإىل ع�ص االأ�صياء كاأن يع�ص الطفل القلم، اأو مي�صغ اأطراف اأ�صابعه اأو يحرك فمه اأثناء النوم، 

لذا فاإنَّ هذه االأعرا�ص ت�صاعد يف ح�صول اال�صطرابات اللغوية عند الطفل. 
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اأو  الطفل،  الكالم لدى  تاأخر  اأو طالقها، على  االأم وبعدها عن طفلها،  يوؤثر عمل  كما 
على وجود اال�صطرابات اللغوية عنده » اإن هنالك عالقة بينة وا�صحة بني التمتمة والتن�صئة 

االأ�رصية اخلاطئة » )14( . 
بع�ص  ت�صبب  التي  املحاكاة  اإىل  توؤدي  االأطفال  مع  الكالم  يف  ال�صيئة  القدوة  ولعل 

اال�صطرابات اللغوية. 

االضطرابات اللغوية: 

1. اضطرابات الكالم: 

داخل  معني  اجتماعي  ِنظام  بو�صاطته  ويحدث  ِللُّغة،  االإن�صان  اأداء  هو  الكالم  اإنَّ 
املجتمع، واللغة تتمثل بو�صاطة الكالم »والكالم هو االأحداث املنطوقة فعاًل من متكلِّم فرد 
ة  اإدراكًا مبا�رصاً، وبالتَّايل فالكالم حقيقة فرديَّ ولها واقع مادِّي مبا�رص، وميكن اأن يدرك 
ة، فهي جمموع  اأو هي كالم كامن بالقوَّ التَّكلُّم،  اللغة فكالم ينق�صه  ا  اأمَّ ولي�ص اجتماعيًا، 
ة التي يتمُّ بها التَّوا�صل، وهي ملك للفرد واملجتمع يف اآٍن واحد. لذا فاللغة  العادات اللغويَّ

لي�صت واقعة اجتماعيَّة بحتة. )15( 
الكالم  اللغوي، وتاأخر  الكالم فت�صمل �صعف املح�صول  التي حت�صل يف  امل�صكلة  ا  اأمَّ
لدى االأطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة )من 2- 5( �صنوات، والرتدد يف النطق )التاأتاأة( ، 
، وترديد االألفاظ والكلمات دون مربر اأو ق�صد، وتكرار عبارات ال  واعتقال الل�صان )اللجلجة(
معنى لها، وال�رصعة الزائدة يف الكالم وبعرثة احلديث، والكالم غري املرتابط، والبطء الزائد 
يف احلديث اأو الكالم، وخلط الكلمات، واملجمجة يف الكالم، وا�صتخدام كلمات مبتكرة لي�ص 
لها معنى، والرثثرة، وتدفق الكالم، والكالم املح�صو بالتفا�صيل العر�صية التي ال لزوم لها، 

والت�صتت يف الكالم، وعدم الو�صول اإىل هدف اأو غاية معينة. 
وينتج عن ا�صطرابات الكام ما ياأتي: 

الداللة،  عدمية  اأ�صوات  اإحداث  مظاهره  ومن  الكامي:  ♦ املح�صول  �صعف 
وغري  وا�صح  غري  بكالم  اأغرا�صه  عن  الطفل  وتعبري  واالإ�صارات،  احلركات  على  واالعتماد 
مفهوم، و�صاآلة عدد املفردات التي تعزز الكالم بلغة مفهومة ووا�صحة، واالكتفاء باالإجابة 
بنعم اأو ال اأو بكلمة واحدة فقط اأو بجملة من فعل وفاعل، وال�صمت، اأو التوقف يف احلديث. 
»اإن �صعف الكالم عند الطفل وتاأخره ي�صكل ن�صبة ترتاوح بني )3- 5%( من جمموع االأطفال، 

وتكرث هذه احلاالت بني عمر )4- 5( �صنوات« )16( . 
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 ♦ Stuttering :التاأتاأة
ا الفريوز اأبادي فعرفها  جاء يف ل�صان العرب اأن التاأتاأة تعني » حكاية ال�صوت« )17( اأمَّ
اِء« )18( والتاأتاأة معناها الرتدد يف  اأَْتاِء يف التَّ ُد التَّ ْوِت، وَتَردُّ يف قامو�صه باأنها »حكاَيُة ال�صَّ
ة يف الكالم وهي ظاهرة ي�صاحبها حالة توتر ع�صبية، و ت�صبه حالة اعتقال  تَّ النطق، اأو الرُّ
الل�صان، حيث يعجز الفرد عن اإخراج الكلمة اأو املقطع نهائيا، واعتقال الل�صان هو احتبا�ص 
اللغة عن االإيفاء بالتعبري عن املعاين، وهو نوع من الرتدد واال�صطراب يف الكالم، فريدد 
الطفل امل�صاب �صوتًا، اأو مقطعا ال اإراديا مع عدم القدرة على جتاوز ذلك املقطع اإىل املقطع 
التايل »اإن حالة اعتقال الل�صان اأ�صد من حالة التاأتاأة، وتاأخذ �صكل ت�صنج اأو توتر، ويف معظم 

االأحيان توجد احلالتان معًا، لذلك ي�صتخدم اأحد اللفظني لالإ�صارة اإىل االآخر« )19( . 
وللتاأتاأة ثاث مراحل، تبداأ من االأقل خطورة اإىل االأ�صد، وهي كما ياأتي: 

ويكون  يبذل جهداً،  بالكلمة، حيث  النطق  امل�صاب  ي�صعب على  Ú  :االأوىل املرحلة 
منفعاًل عند اإخراج الكلمة، يبداأ كالمه ب�صكل بطيء ثم ما يلبث اأن ي�صبح �رصيعًا، مع اإعادة 

اأجزاء من الكلمة، وت�صمى )التاأتاأة التوترية( . 
تنعدم قدرة امل�صاب على النطق بو�صوح يف بداية الكلمة، ويبذل  Ú  :املرحلة الثانية
جهداً، وتتغري ق�صمات وجهه، وي�صغط على �صفتيه، الإخراج الكلمة االأوىل مع توتر ي�صحبه 
على  القدرة  دون  منها  االأول  ال�صوت  اأو  الكلمة  ترديد  مع  اإرادية،  ال  وحركات  ت�صنجات، 
االنتقال اإىل ال�صوت الذي يليه، وي�صل الطفل اإىل هذه املرحلة بعد 6- 12 �صهراً من املرحلة 

االأوىل وت�صمى باملرحلة الت�صنجية االهتزازية اأو االرتعا�صات الكالمية الت�صنجية. 
الفك  الكالم، رغم حترك  اأعرا�صها توقف يف حركات  اأهم  ومن  Ú  :الثالثة املرحلة 
املقطع  اأو  االأخرى،  والكلمة  الكلمة  بني  امل�صافة  وتباعد  �صديدة  ت�صنجات  مع  وال�صفاه، 
واملقطع االآخر، وينتهي املقطع بانفجار �صوتي. تتطور هذه املرحلة حتى ت�صل حالة ت�صنج 
توقفي، ويكون هنالك احتبا�ص تام يف الكالم يتبعه انفجار، وي�صغط املري�ص بقدميه مع 
ارتعا�صات يف رمو�ص العني، واإخراج الل�صان خارج الفم، وحتريك اليدين وامليل بالراأ�ص اإىل 

 . )Stammering( اخللف، وذلك بهدف التخل�ص من التاأتاأة، ويطلق عليها
والتاأتاأة نوعان هما: 

التاأتاأة االهتزازية اأو االختالجية وهي حتدث عند تكرار الكالم من اأول حرف  Ú  :ًاأوال
من الكلمة، اأو عند اأول كلمة من اجلملة، وقد يتعذر على امل�صاب اأن ينطق كلمة يف مواقف 
اأخرى وب�صورة طبيعية، ويكون الع�رص هنا ب�صبب ت�صنج  معينة، ولكنه ينطقها يف ظروف 
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ع�صالت التلفظ عند حماولة الكالم، اأو عند تلفظ بع�ص الكلمات، اأو االأ�صوات ال�صعبة، مثل 
التحدث مع الغرباء. 

ثانياً: التاأتاأة الت�صنجية اأو االنقبا�صية Ú Tonic- Stammering يتوقف امل�صاب عن 
الكالم متامًا، وتكون بداية كالمه انفجارية مع تكرار اأ�صوات، اأو كلمات ال �صلة لها بالكلمة 
املراد نطقها، وهي اأ�صد من التاأتاأة االختالجية، ويكون توقفه دون م�صوغ، ويحدث ب�صكل 
مفاجئ، مما يوؤدي اإىل حب�صة يف الكالم قد تطول وقد تق�رص، ويكون الكالم غري متنا�صق 

ي�صاحبه اهتزازات وتكرارات ال اإرادية )20( . 
والفرق بني الطفل ال�صليم والطفل املتاأتئ هو اأن االأول ي�صتطيع اأن يحول ال�صور الذهنية 
ا االآخر )املتاأتئ( ، فيجد �صعوبة يف حتويل هذه ال�صور الذهنية  واالأفكار اإىل األفاظ وكالم، اأمَّ

واالأفكار، اإىل األفاظ وكلمات. 
وق�صمات  اجل�صم،  حركات  مثل:  ال�صديدة  للتاأتاأة  م�صاحبة  اأعرا�ص  هناك  يكون  وقد 
الوجه، وحركة الراأ�ص، وقد تقت�رص اإجاباته ب )نعم( اأو )ال( ، ومن االأعرا�ص االأخرى حركة 
القدمني التي تعرب عن النواحي العدوانية، وحركة اليدين التي تعرب عن ال�صلب اأو االإيجاب، 

ويظهر عليه اإفراط يف العرق، و�صحوب اأو احمرار يف الوجه )21( . 
االأطفال  وعند  مبكرة،  ب�صورة  التاأتاأة  يبداأون  املتاأتئني  من   %50 »اأن  ميرثو  يرى 
 Developmental العاديني ال ت�صتمر اأكرث من )1- 2 �صنة( وقد اأطلق عليها تاأتاأة حتويلية

Stutter، وتعترب هذه التاأتاأة طبيعية لدى االأطفال« )22( . 

ال�رضعة الزائدة يف الكام:  Ú 

اأو ق�صد، وتكرار عبارات ال �رصورة  األفاظ دون م�صوغ  اأو  ويق�صد بها ترديد كلمات، 
لها،  امل�صاحبة  االأفكار  عر�ص  ويف  الكالم،  يف  الزائدة  ال�رصعة  يف  اأعرا�صها  وتظهر  لها، 
ما  فهم  الفرد  على  يتعذر  ال�صديدة  احلاالت  ويف  التداخل،  لدرجة  م�صغوطا  الكالم  ويكون 

يقال، ويظهر هذا اال�صطراب بو�صوح اأثناء القراءة. 
اإن ال�رصعة ال�صديدة يف الكالم تظهر عند ال�صخ�صيات املفكرة الذكية والن�صطة، فتظهر 
تدفق  اأي   Logorrhea الكالم  الزائدة يف  ال�رصعة  التمييز بني  كحاالت هو�ص حاد، ويجب 
الكالم مع نطقه وترابطه، وبني حالة الرثثرة التي يق�صد بها كرثة احلديث، وابتعاده عن 

املو�صوع االأ�صلي )23( . 
اأو يقطع   ،Echolalia نف�صها وت�صمى هذه احلالة  واالألفاظ  الكالم  وقد يردد امل�صاب 
احلديث فجاأة ويلوذ بال�صمت Mutism، اأو ي�صبح حديثه م�صتتًا Scallering، اأو ي�صتخدم لغة 
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مبتكرة Neologism، اأو ي�صتعمل األفاظًا ال معنى لها لدى ال�صامع. و�صبب ال�رصعة الزائدة يف 
الكالم، هو عدم التوافق الفكري، اأو احلركي الأع�صاء الكالم، ذلك اأن الوظيفة احلركية حمددة 
النق�صان  اأو  للزيادة،  تتعر�ص  قد  فاإنها  الكالمية  الوظيفة  بينما  والكالم،  النطق  الأع�صاء 

ح�صب انح�صار االأفكار وزيادتها )24( . 
Ú  Aphasia : )احلب�صة الكامية )االأفيزيا

واالأفيزيا ا�صطراب لغوي ينتج عن اإ�صابة املناطق امل�صئولة عن الوظائف اللغوية يف 
الدماغ. 

اأ�صباب حدوثها: حتدث االأفيزيا عندما ي�صاب املري�س باأحد االأ�صباب االآتية: 
اإىل  املري�ص  تعر�ص  الدماغية. ج-  اجللطات  منها. ب-  اخلبيثة  اأو  احلميدة  االأورام 

حوادث اأثرت على الدماغ اأو االأع�صاب. واالأفيزيا اأنواع منها: 
 . - Motor Verbal االأفيزيا احلركية

 . - Sensory Aphasia االأفيزيا احل�صية
 . - Amnestic Aphasia االأفيزيا الن�صيانية

 . - Total Aphasia االأفيزيا الكلية
 . - Agraphia فقدان القدرة على التعبري كتابة

ويرجع االختالف بينها اإىل ظهور نوع منها دون االأنواع االأخرى، واإىل موقع االإ�صابة، 
ودرجتها من حيث ال�صدة والعمر الذي بلغه امل�صاب، وعلى الدور الوراثي، واالأثر البيئي الذي 

تعر�ص له. و�صاأتناول كل واحدة منها على حده. 
االأفيزيا احلركية:  ♦ 

ال�صديدة  احلاالت  ويف  والكالمي،  احلركي  التعبري  على  القدرة  فقدان  اأعرا�صها:  من 
sever or acute يفقد امل�صاب القدرة على التعبري لدرجة يكون حديثه مق�صوراً على لفظة 
واحدة ال تتغري مهما تنوعت االأحاديث املوجهة اإليه، وقد يكون هنالك تاأثري حالة انفعالية 
عنيفة مما يوؤدي اإىل متتمة بع�ص العبارات غري املاألوفة التي تت�صمن الروح العدوانية، ويف 

هذه احلالة ال يالحظ على امل�صاب �صعف اأو عدم قدرة على الفهم. 
 ♦ االأفيزيا احل�صية: 

�صمعي  لوجود مركز  االأفيزيا عن طريق معرفته  فرنيك  اكت�صف   Sensory Aphasia
يف الف�ص ال�صدغي من الدماغ، حيث اكت�صف اأن وجود تلف يف هذا اجلزء يوؤدي اإىل العمى 
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داللتها  واإعطائها  امل�صموعة  االأ�صوات  بني  التمييز  على  القدرة  املري�ص  فيفقد  ال�صمعي 
ال�صوت احلادث  يتعذر عليه ترجمة مدلول  ي�صمع احلرف �صوتًا ولكنه  اأنه  اللغوية مبعنى 

Auditory perception فالقدرة ال�صمعية عادية لكن العلة يف االإدراك ال�صمعي
ولاأفيزيا احل�صية اأنواع عدة منها: 

ال  ولكنه  املكتوبة،  الكلمة  قراءة  امل�صاب  ي�صتطيع  حيث   - Alexia اللفظي  العمى 
يفهم ما يقراأ، ويعمل على اإبدال االأ�صوات، وقد يكون االإبدال مقت�رصاً على اأنواع معينة من 

االأ�صوات التي تت�صابه يف ال�صكل مثل �صوتي )ال�صني وال�صني( ، )واجليم واحلاء واخلاء( . 
االأفيزيا م�صادة االألفاظ وترديدها Echolalia - وهي عبارة عن تكرار الكلمات التي 
يت�صمنها ال�صوؤال اأو احلديث حيث يردد امل�صاب الكلمات التي ي�صمعها من املتحدث نف�صه. 

يكون  وقد  املنطوقة  الكلمات  فهم  على  القدرة  عدم  بها  ويق�صد  الفهمية  االأفيزيا  - 
عدم الفهم كليًا اأو جزئيًا، فامل�صاب ي�صتطيع اأن يتمتم بكلمات �صحيحة النطق، و�صليمة من 
حيث خمارج االأ�صوات، ولكن ال يوجد بينها اأي ارتباط، وال تدل على اأي معنى عند اقرتانها 
الربط،  كاأدوات  معينة  لغوية  بوظائف  تقوم  التي  الكلمات  من  كثرياً  يحذف  وقد  ببع�ص، 

وال�صمائر، وحروف اجلر واأدوات التعريف، واأ�صماء االإ�صارة. 
االأفيزيا الن�صيانية:  ♦ 

Amnestic Aphasia »يظهر على امل�صاب الن�صيان وعدم القدرة على ت�صمية االأ�صياء 
ال�صديدة يلوذ امل�صاب بال�صمت عند  اإدراكه، ويف احلاالت  التي تقع يف جمال  واملرئيات 
�صوؤاله عن �صيء ما ويتعذر عليه اإيجاد اال�صم املنا�صب مل�صمى معني، ويف احلاالت الب�صيطة 
ي�صتطيع اإيجاد اأ�صماء االأ�صياء املاألوفة لديه بينما يعجز عن ذكر االأ�صياء غري املاألوفة«)25( ، 
وي�صعر امل�صاب باالإحباط لعدم قدرته على الكالم ب�صكل طبيعي و�صل�ص، وعندما ال ي�صتطيع 
لفظ الكلمة فقد يلجاأ اإىل ا�صتعمال لفظة م�صابهة لها مثل كلمة )الح( بدل )راح( اأو اأن ي�صتعمل 

كلمة م�صابهة يف املعنى مثل )ورقة( بدل )قلم( . 
 ♦ Total Aphasia :االأفيزيا الكلية

حيث يكون هنالك احتبا�ص يف الكالم وا�صطراب يف القدرة على فهم الكلمات املنطوقة 
اأو املكتوبة، باالإ�صافة اإىل عجز جزئي يف الكتابة وقد توجد هذه االأعرا�ص جمتمعة )26( . 

التعبري  على  القدرة  امل�صاب  بفقد   Agraphia كتابة  التعبري  على  القدرة  فقدان 
كتابيًا ويكون ذلك م�صحوبًا ب�صلل يف الذراع اليمنى، ويتعذر على امل�صاب اأن يكتب بيده 

الي�رصى على الرغم من �صالمتها. 
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2- اضطرابات النطق: 

االأ�صوات  لفظ  وطريقة  النطق  عملية  على  حتدث  التي  اال�صطرابات  بها  ويق�صد 
وا�صطرابات  اإبدالية،  ا�صطرابات   « اإىل  النطق  ا�صطرابات  رايرب(  )فان  ق�صم  اإذ  وت�صكيلها، 

حتريفية، وا�صطرابات �صغط، وحذف، واإ�صافة، وهنالك ا�صطرابات كالمية اأخرى » )27( . 
يق�صد باال�صطرابات االإبدالية اإبدال �صوت ب�صوت اآخر ال لزوم له كاأن ي�صتبدل الطفل 
ويطلق  ال�صائعة،  احلاالت  من  واالأخرية  ث(  ب�صوت  )�ص  �صوت  اأو  �ص(  ب�صوت  )�ص  حرف 
عليها الثاأثاأة Sigmatism وتنت�رص لدى االأطفال يف �صن الدرا�صة )5- 7( �صنوات حني تبداأ 
مرحلة تبديل االأ�صنان وقد يكون هناك اإبدال يف اأكرث من �صوت نتيجة لتبديل االأ�صنان وعدم 

انتظامها. 
اأّما اال�صطرابات التحريفية فتكون عندما يخطئ الطفل يف نطق ال�صوت خا�صة يف 
الفك،  اأو  ال�صفاه،  اأو  االأ�صنان،  ال�صغار لت�صوه يف  لدى   )Diglossia( اللغة  ازدواجية  حاالت 
اأو وجود �صعف عقلي لدى الطفل، ومن هذه احلاالت حالة اخلمخمة* يف الكالم )اخلنف( 
ويكون امل�صاب عر�صة للقلق مع عدم الثقة بالنف�ص فيف�صل ال�صمت واالنزواء ويهرب من 
منها  املتحركة  الكالمية  االأ�صوات  اإخراج  يف  �صعوبة  باخلنف  امل�صاب  ويجد  املجتمع 
وال�صاكنة  غنة،  فيها  كاأن  املتحركة  االأ�صوات  فتبدو  م�صوهة  بطريقة  فيخرجها  وال�صاكنة 

تاأخذ اأ�صكااًل خمتلفة من اخلنف واالإبدال. )28( 
اأما ا�صطرابات احلذف واالإ�صافة فهي اأن يحذف امل�صاب بع�ص االأ�صوات التي ت�صملها 
الكلمة وتكون عمليات احلذف يف نهاية الكلمة بالن�صبة لالأ�صوات ال�صاكنة، وقد ينطق الطفل 
�صوتًا زائداً عن الكلمة ال�صحيحة؛ مما يجعل الكالم غري وا�صح وغري مفهوم. اأّما ا�صطرابات 
 ،  )Hard Palate( ال�صلب  �صقف احلنك  اأ�صوات  القدرة على نطق  بها عدم  فيق�صد  ال�صغط 
اأن  اإىل  ال�صاكنة عند نطقها ب�صكل �صحيح  الراء والالم، حيث حتتاج بع�ص االأ�صوات  وهي 

ي�صغط الفرد بل�صانه �صقف احلنك ال�صلب. 
اأو  النحوية  اأن ينطق املري�ص كلمات دون مراعاة لقواعدها  النطق  ومن ا�صطرابات 
اللغوية كما يف حالة DYSGRAMMATISM اإذ يردد امل�صاب ال�صوت ب�صورة اآلية كما يف 

ترديد �صوت الفاء )الفاأفاأة( وت�صمى بالنطق االآيل. 
اأو غري مفهوم، ويطلق على  الكالم غري وا�صح،  اأن يكون  النطق  اأ�صكال �صعوبة  ومن 
aIDO- GLA UNIVERSAL DYSLALIA ويف احلاالت ال�صديدة يطلق عليها   هذه احلالة

SIA وحاالت ع�رص النطق DYSARTHIA وهي ا�صطرابات نطقية حيث يكون كالم امل�صاب 
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تكون  و  الكالم،  الإخراج  زائد  جهد  اإىل  النطق  عملية  وحتتاج  تنا�صق  وعدم  ارتعا�ص،  فيه 
اأو منطقي، ويطلق على هذه احلالة  املقاطع املنطوقة مفككة. والتوقيت فيها غري منا�صب 
aE SYLLABIC ARTICULATION وياأخذ النطق اأحيانا �صكال انفجاريا   النطق املقطعي
PLOSIVE ويف حالة اأخرى ياأخذ �صكل كالم ال�صكري SCANNING SPEECH وينتج هذا 

aAL  اال�صطراب عند اإ�صابة اجلهاز الع�صبي امل�صئول عن عملية النطق، ويطلق عليها اأي�صا
 ،ANARTHIA ويطلق على احلاالت ال�صديدة التي يعجز فيها امل�صاب متاما عن النطق GIA

ومن �صور ع�رص الكالم اأي�صًا املجمجة يف الكالم SLURRING حيث ي�صعب على املري�ص 
التي  الدرا�صات  ويف  املقاطع.  بع�ص  وتختفي  االأ�صوات،  و�صوح  فيقل  املقاطع،  اإخراج 
العادية  احلاالت  النطق عن  ا�صطرابات  التي متيز حاالت  العوامل  بع�ص  ا�صتهدفت حتديد 
لدى االأطفال وجد » اأن العوامل الوراثية ال ترتبط ارتباطًا وا�صحًا با�صطرابات النطق« )29( 

3- اضطرابات الصوت: 

اإىل ا�صطرابات متعددة منها: ا�صطرابات يف  �صنف )فان رايرب( ا�صطرابات ال�صوت 
ال�صوتية،  الطبقة  يف  والفوا�صل  وانخفا�صه،  ال�صوت،  ارتفاع  وت�صمل:  ال�صوتي  االإيقاع 
الرتيب  وال�صوت  يكون �رصيعًا ومتوتراً  متنا�صق حيث  املرتع�ص وهو �صوت غري  وال�صوت 
الذي ياأخذ �صكاًل واحداً غري قادر على التغري يف االرتفاع واالنخفا�ص، بحيث يفقد �صاحبه 
اإذ يكون ال�صوت منخف�ص  الغليظ، وبحة ال�صوت،  اأو  التفكري، وال�صوت اخل�صن  القدرة على 
التجويف  انغالق هذا  االأنفي، وعدم  وال�صوت  ال�صوتية،  لتقارب احلبال  املو�صيقية  الطبقة 

اأثناء النطق باالأ�صوات. )30( 
فتحة  تكون  العادية  احلاالت  ويف   ،DYSPHONIA ال�صوت  ا�صطرابات  على  يطلق 
ملزمار املوجودة بني الوترين ال�صوتيني )Vocal Cords( �صيقة ال ت�صمح مبرور الهواء اإال 
حتت تاأثري �صغط منا�صب من عمود الهواء اخلارج من الرئتني، حيث ي�صمح هذا ال�صغط باإطالق 
ا اإذا كانت تلك الفتحة �صيقة جدا فاإنَّ ذلك يوؤدي اإىل  االأ�صوات، والكلمات ب�صكل طبيعي، اأمَّ

اهتزاز احلبال ال�صوتية ب�صكل غري اعتيادي مما يوؤدي اإىل عيب يف نطق االأ�صوات. 
ال�صوتية  احلبال  عمل  اآلية  يف  اخللل  منها،  عديدة  اأ�صباب  لها  ال�صوت  وا�صطرابات 
)اخللل الوظيفي( واخللل يف طبقة ال�صوت و�صدته، في�صبح ال�صوت غري منا�صب لعمر املتكلم 

وجن�صه وللموقف الذي يقال فيه الكالم، اإذ يكون الكالم غري ماألوف، وغري اعتيادي. 
مما  لل�صوت  الزائد  الن�صاط  اإىل  ترجع  باأنها  ال�صوت  ا�صطرابات  اللغة  علماء  ويف�رص 

ينتج عنه اإجهاد احلنجرة، اأو نق�ص يف الن�صاط احلركي لل�صوت. 
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4- اضطرابات الكالم الناجتة عن نقص القدرة السمعية: 

تتفاوت تلك االإ�صابات يف درجة تاأثريها على امل�صاب، فمنها ال�صعيفة، واملتو�صطة، 
وال�صديدة ويوؤثر يف ذلك الفرتة العمرية التي ي�صاب بها الطفل الذي يعاين من ا�صطراب يف 
ال�صمع، فاإذا فقد الطفل �صمعه يف مرحلة الطفولة املبكرة، فاإنه ال ي�صتطيع اأن يكت�صب اللغة، 
مما يوؤدي اإىل عدم ا�صتطاعته على الكالم، اأّما الذين ي�صابون يف وقت متاأخر، فاإنَّ التاأثري 

على لغتهم �صيكون قلياًل. 
اأو �صفة را�صخة  الطفل تتولد عن طريق ملكة  اللغة عند  اأنَّ معرفة  ابن خلدون  ويرى 
ا�صتعمال  ال�صبي  ي�صمع   « التوليدي  الفكر  اأ�صحاب  اللغوية عند  الكفاية  تقرتب من مفهوم 
يزال  ال  ثم  كذلك،  فيلّقُنها  بعدها  الرتاكيب  ي�صمع  ثم  اأواًل  ُنها  فُيلقَّ معانيها  يف  املفردات 
�صماُعُهم لذلك يتجدد يف كل حلظٍة ومن كل متكلٍم، وا�صتعماُله يتكرر اإىل اأن ي�صري ذلك ملكًة 
ت االأل�ُصـُن واللغات من جيل اإىل جيل وتعلَّمها  و�صفة را�صخًة، ويكون كاأحدهم، هكذا ت�صريَّ

الَعَجُم واالأطفال« )31( 
من الوا�صح هنا اأن ابن خلدون مييز بني امللكة الل�صانية الفطرية وبني �صناعة العربية 
املكت�صبة بالتعلم. وهذا التمييز يقـارب اإىل حد كبري ما قـام بـه ت�صوم�صكي من التفـرقـة بني 
اللغوية  الكفاية  اإن هذه  االأداء، حيث   »Performance« و  الكفايـة،  اأي   »Competence«

اإذ هي معرفة �صمنية  الكـالم،  ذهنيًا يتولـد منه  اأمراً  اأن تكون  الل�صانية ال تعدو  اأو امللكة 
تطبيقًا  يتمثل  فاإمنا  الفعلي  اال�صتعمال  اأو  الكالمي  االأداء  اأما  اجلمل،  تنتج  التي  بالقواعد 
وا�صتعمااًل اآليًا لهذه املعرفة ال�صمنية بالقواعد اأثناء عملية توليد الكالم، وهو يتم عرب قواعد 
الكفاية اللغوية. وباملوازنة بني مفهوم امللكة الل�صانية عند ابن خلدون والكفاية الللغوية 
الل�صـانية، قد اقرتب من مفهوم  امللكة  اإىل  ابن خلدون يف نظرته  اأن  ت�صوم�صكي، جند  عند 
نهايـة  يف  هي  خلدون  ابن  نظر  يف  الل�صانية  امللكة  الأن  ت�صوم�صكي؛  عند  اللغوية  الكفايـة 
العربي  ي�صوغ  لكي  قوانينها  اإىل  اللجوء  يكفي  اإذ  العربية،  �صناعة  على  املقدرة  املطاف 
املقـدرة على  ت�صوم�صكي هي  اللغـوية يف نظريـة  الكفاية  اأن  ال�صحيح، كما  العربي  الكالم 
تكلم اللغـة اأو كتابتها. ومما ال ي�صح اإغفاله هنا هو اأن ابن خلدون يركز على �صناعة اللغة اأو 
كتابتها يف حني اأن النظرية التوليدية لت�صوم�صكي تركز على االأداء الكالمي ب�صورة عامة. 

لقد اأدرك ابن خلدون اأي�صا دور العملية االإبداعية حني اأ�صار اإىل اأّن �صماع الطفل يتجدد 
را�صخة  و�صفة  ملكة  ذلك  ي�صري  اأن  اإىل  يتكرر  وا�صتعماله   « متكلم  كل  ومن  حلظة  كل  يف 

ويكون كاأحدهم« )32( . 
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اأو  االإبداع  مقدرة  ن  مُتكِّ حتى  وجتدده  الكالم  تنوع  من  هنا  االإبداع  جماالت  تظهر 
اأمناط اللغة ب�صورة متجددة، ويف ظروف ومواقف متجددة  االبتكار عند الطفل من توليد 
اأي�صا عن اأفكار ال ح�رص لها؛ الأن ملكة االإبداع تولد ما ال يح�صى من اجلمل للتعبري عّما ال 
يح�صى من االأفكار بالقدرة على ا�صتعمال النظام التقليدي املعتمد على الكفاءة واملقدرة 

الذهنية. 
على  خلدون  ابن  عند  وتوليدها  للغة  الطفل  اكت�صاب  عملية  تلخي�س  وميكن 

النحو االآتي: 
ي�صمع الطفل جمموعة متجددة من تراكيب اللغة.  اأوالً:  ♦

يحاول اأن يتكلم على نحو اإبداعي.  ثانياً:  ♦
ميار�ص هذا التكلم.  ثالثاً:  ♦

تتكرر عملية املمار�صة والتكرار، فيوؤدي ذلك اإىل ملكة اكت�صاب اللغة وتوليد  رابعاً:  ♦
اأمناطها املختلفة. 

وهكذا يت�صح لنا كيفية مقدرة الطفل على توليد لغة بيئته التي يرتعرع فيها باال�صـتناد 
اإىل مقدراته الفطريـة، واأن ابن خلدون قد مهد الطريق اأمام املفاهـيم اللغوية التي اأكدتها 

الدرا�صات اللغويـة النف�صية احلديثة املتمثلة يف اآراء ت�صوم�صكي. 
اأو   THE CONGENTITALY DEEF اأن تكون خلقية  فاإما  ال�صمعية  االإ�صابات  ا  اأمَّ
الذين  االأطفال  اإىل  التعرف  THE ADVENTIOUS BY DEEF وميكن  عار�صة  اإ�صابات 
اإذا لوحظ عليهم عدم القدرة على الكالم يف  اأو فقدوا ال�صمع قبل تعلم الكالم،  ولدوا �صمًا، 
املرحلة املحددة لنمو اللغة لديهم، اأو عدم قدرتهم على فهم الكالم، اأو عدم ا�صتجابتهم اأو 

عدم مقدرتهم على متييز االأ�صوات. 
فالطفل امل�صاب ال يتطور نطقه ب�صورة طبيعية، ذلك اأن اللغة تعتمد على املحاكاة 
والتقليد، فهي عملية مكت�صبة تعتمد على ال�صمع، لذا فاإن اخللل يف النواحي ال�صمعية يرتتب 
عليه ا�صطرابات يف النطق، وحينها يحتاج �صعيف ال�صمع اإىل تدريبات خا�صة ت�صاعد يف 

تكوين اللغة عنده. 

5- اضطرابات النطق والكالم الناجتة عن نقص يف القدرة العقلية للطفل: 

يرجع  وقد   « الطفل ع�صويا ومعرفيا  اكتمال منو  اإىل عدم  يوؤدي  العقلي  ال�صعف  اإن 
النف�صي والبيئي  التوافق  الطفل عن حتقيق  اأو بيئية، فيعوق  اأو ع�صوية  اإىل عوامل وراثية 
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املنا�صبني، وبالتايل يوؤثر ال�صعف العقلي تاأثرياً بالغًا يف قدرة الطفل على اكت�صاب اللغة 
ويف مدى قدرته على ا�صتعمالها، ويظهر ذلك يف قلة عدد املفردات والكلمات اللغوية، ويف 

ارتباط معظم االأفكار باالأمور احل�صية، وعدم القدرة على التجريد والت�صور الفكري« )33( . 
يوؤثر  منها  م�صتوى  واأي  و�صديد،  ومتو�صط،  ب�صيط،  م�صتويات:  ثالثة  العقلي  والتخلف 
ب�صكل وا�صح على قدرة الطفل على اكت�صاب اللغة، وتطور الكالم، وعلى �صحة النطق وقوة 

التعبري. 
اإن تاأخر الكالم الناجت عن نق�ص يف القدرة العقلية ياأخذ اأ�صكااًل متعددة، حيث يكون 
للتخاطب  و�صيلة  عقليا  �صعفًا  يعاين  الذي  ي�صتخدمها  الداللة  عدمية  اأ�صوات  �صكل  على 
فيكون  اآخر،  �صكل  على  يكون  اأو  االأبكم،  اأو  لالأ�صم  اأقرب  يكون  كهذه  والتفاهم ويف حالة 
الطفل قد تقدم به العمر وجتاوز مرحلة ا�صتعمال اللغة ا�صتعمااًل جيداً كما ي�صتعملها اأقرانه 

االأ�صحاء، وا�صتمر يف ا�صتعمال االإ�صارات واالإمياءات وحركات الوجه واجل�صم. 
اللغوي عن طريق  باإمكانه حت�صني م�صتواه  الذي يعاين �صعفًا عقليًا، يكون  الفرد  اإنَّ 
اأ�صاليب تربوية حت�صن اأداءه وتنمي قدرته على معرفة ما يدور حوله من ن�صاطات وفعاليات، 
قد  احلاالت  هذه  اأطفال  اأن  الربنامج  راأى  وقد  لديه،  والكتابي  ال�صفوي  امل�صتوى  وحت�صني 
اكت�صبوا م�صتوى لغويًا ي�صمح بفهم املعاين الواردة يف القراءة اأو يف م�صتوى اجلملة اأو الن�ص 

الق�صري. )34( 
اإن الطفل املتخلف عقليًا يلقى �صعوبة يف اكت�صاب النظام اللغوي والرتكيبة اللغوية، 
العقلي ويقرتب م�صتواه من م�صتوى  التخلف  اأدنى من  الذي يعاين من درجة  الطفل  ولكن 

الطفل العادي قد ميكنه اكت�صاب بع�ص النظم اللغوية التي ت�صاعده يف التحدث. )35( 
تهتم املدر�صة الفرن�صية بالرتبية العالجية لذوي التخلف العقلي، ونرى اأنها تعمل على 
ا�صتعادة املتخلف عقليا قدرته على التاأهل والقيام ببع�ص االأن�صطة، وتدريب اإدراكه احل�صي 

حتى ي�صل اإىل ال�صيطرة على العالقات الرمزية التي تربط بني االأ�صياء. 
وتركز املدر�صة االأمريكية على نتائج الدرا�صات الف�صيولوجية، فتوازن بني اللغة والذكاء، 
وترى تلك الدرا�صات باأن االإعاقة العقلية ذو اأثر �صيئ على املراكز الع�صبية امل�صرتكة مما 
يجعل الفرد املتخلف عقليًا ي�صعب عليه تطوير نظامه اللغوي يف �صكل نظام مرن ومرتابط، 

فال ي�صتطيع الو�صول اإىل م�صتوى التفكري املجرد املعقد. 
ويف درا�صة قام بها كا�صتيالن عن الرتكيبة اللغوية عند عينة من املنغوليني وجد اأن 
بالع�رص  اللغة  وتت�صم  العقلية،  العمليات  بالن�صبة ملختلف  اإ�صابة  النواحي  اأعمق  اللغة هي 
وال�صعوبة واالنتباه، ور�صيد �صعيف من املفردات يقت�رص على ت�صمية االأ�صياء املح�صو�صة. 
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اأما الرتكيبة الكالمية فهي اأ�صد مظاهر الكالم ا�صطرابًا، وقام بو�صع برنامج تدريبي لهوؤالء 
 )6  -4( بني  العقلي  وعمرهم  �صنه   )18  -14( بني  اأعمارهم  تراوحت  الذين  املنغوليني 
�صنوات وم�صتواهم اللغوي ال يتعدى لغة طفل عمره 3 �صنوات. وت�صمن الربنامج )4( مراحل: 
عن  االإجابة  منه  يطلب  الثانية  ويف  ي�صمعه،  الذي  اللفظ  اإعادة  منه  يطلب  االأوىل  املرحلة 
�صوؤال يطرح عليه، ويف الثالثة يطلب منه و�صف ما ي�صاهده على �صا�صه اأمامه، ويف املرحلة 

ل اللفظ من �صيغة االإيجاب اإىل �صيغة النفي. )36(  الرابعة ُيحوَّ

6. اضطرابات النطق والكالم الناجتة عن العوامل النفسية واالنفعالية: 

تختلف االأ�صباب التي توؤدي اإىل اال�صطرابات اللغوية فمنها » عوامل نف�صية انفعالية 
وهي حاالت امتناع عن الكالم ترجع اإىل عدم االتزان االنفعايل وهي حاالت ع�صبية مع 
غياب اأي اإ�صابة دماغية ظاهرة ويحتفظ الفرد ب�صلوكه الطبيعي، وتكون هذه احلاالت ردود 
فعل تهيجية اأو عدوانية. والثانية حاالت امتناع عن الكالم ترجع ال�صطراب عقلي ذهني، 

مع ا�صطراب يف ال�صخ�صية وال�صلوك الذهني« )37( . 
وت�صمل تلك اال�صطرابات فقدان الكالم اجلزئي، اأو املتعمد، اأو االختياري الذي يرجع 

لعوامل ال�صعف العقلي اأو اخلجل ال�صديد اأو اله�صرتيا. 
بال�صلبية والعدوان واالكتئاب واالنطواء  اإىل حاالت تت�صف  وقد يتعر�ص املراهقون 
املعالج  ومع  االأ�رصة  داخل  التوقف  هذا  يظهر  اإذ  الكالم،  عن  وتوقف  م�صتوياتها  اأ�صد  يف 
خا�صة بعد عمر 12 �صنة، وقد يعر�ص نف�صه اإىل حماولة االنتحار، واإىل ردود فعل �صلبية، 

وقد ميار�ص ال�رصقة، اأو يعاين من حاالت ه�صتريية. 

تشخيص االضطرابات اللغوية وعالجها: 
متكامل  فريق  جهود  ت�صافر  على  وعالجها  اللغوية  اال�صطرابات  ت�صخي�ص  يقوم 
يتكون من طبيب االأع�صاب، والطبيب اجلراح، واالأخ�صائي النف�صي، واأخ�صائي اللغة والكالم 
طبيب  على  احلالة  فتعر�ص  لغوية،  م�صكالت  من  تعانيه  وما  احلالة  ح�صب  وذلك  وال�صمع، 
والف�صيولوجية،  الع�صبية  امل�صكالت  بعالج  يقوم  حيث  الع�صبية،  االأمرا�ص  يف  متخ�ص�ص 
ثم يحول امل�صاب اإىل االأخ�صائي اللغوي الذي قد ي�صاركه اأخ�صائي نف�صي، اإذ يقوم بعمل 
مثل:  لها  الالزمة  االختبارات  وعمل  و�صبب حدوثها،  وتطورها،  احلالة،  تاريخ  عن  درا�صة 
هذه  تكون  اأن  على  املتنوعة،  اللغوية  واالختبارات  النف�صية،  واالختبارات  الذكاء،  اختبار 
االختبارات منا�صبة لعمر الطفل ومدركاته، » ثم يحدد االأخ�صائي الربنامج العالجي الذي 
ينا�صب احلالة، وقد يلجاأ اإىل ت�صميم و�صائل تعتمد على القراءة، اأو الكالم، ويبداأ االأخ�صائي 

بتدريب امل�صاب ومتابعته« )38( . 
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يوؤدي العالج النف�صي دوراً مهمًا يف عالج امل�صاب باعتباره عالجًا مكماًل للتدريب 
اللغوي. ويركز العالج النف�صي على اللعب وحتليل ال�صور ويناق�ص االأخ�صائي مع امل�صاب، 
ووالديه ومعلميه االأ�صباب التي اأدت اإىل ن�صوء احلالة وقد ي�صتعمل االأخ�صائي طرق االإيحاء 
ملعرفة  �صبل  اإيجاد  على  االأخ�صائي  ي�صاعد  النف�صي  العالج  اإن   )39( واال�صرتخاء.  واالإقناع 
االأ�صباب النف�صية اخلفية التي �صببت هذا اال�صطراب، ومعرفة ما يعرتي املري�ص من رغبات 
مكبوتة، ومعرفة ردود اأفعاله، وك�صف م�صاعره، ونزعاته العدوانية، ومعرفة عالقته باأهله 
الطفل،  ق�صور  ملكافحة  واالإقناع  االإيحاء،  وا�صتخدام  وحلها،  م�صكالته  ومناق�صة  واأقرانه، 

وخوفه الناجت عن العيوب اللغوية. 
ا�صرتداد  على  ي�صاعد  الذي  اال�صرتخاء  اللغوية  اال�صطرابات  لعالج  ال�صبل  اأهم  ومن 
ويكون  واخلوف  والقلق  التوتر  على  املفاأفئ  يتغلب  اال�صرتخاء  »ففي  االنفعايل  التوازن 
هنالك ارتباط بني ال�صعور بالي�رص اأثناء القراءة، وبني الباعث للكالم نف�صه. وهنالك العديد 
الكالم من جديد، ومترينات  وتعليم  الكالمي،  اال�صرتخاء  ت�صمل  الكالمي  العالج  من طرق 

الكالم االإيقاعي، وطرق النطق بامل�صغ، والعالج عن طريق املمار�صة ال�صلبية« )40( . 
القراءة  اأثناء  بالي�رص  ال�صعور  ارتباط بني  »تكوين  الكالمي هدفان هما  ولال�صرتخاء 
بهذه الطريقة وبني الباعث للكالم نف�صه والتخل�ص من العامل اال�صطرابي يف اللجلجة اأثناء 

عملية الكالم« )41( . 
اأنواع  وتعليم الكالم من جديد عبارة عن مترينات يقوم بها امل�صاب باال�صرتاك يف 
خمتلفة من املحادثات تن�صيه م�صكلته وكل ما يت�صل بها وت�صتخدم تلك الطريقة يف عالج 

االأفيزيا اأو احتبا�ص الكالم. 
�رصف  اإىل  يوؤدي  مما  املتلجلج  كالم  الإ�صالح  فهي  االإيقاعي  الكالم  مترينات  اأما 
تزيل ما وقر يف  العالج بامل�صغ  املتلجلج عما يعرتيه من �صعوبات يف كالمه، وطريقة 
ذهن امل�صاب من اأن الكالم �صعب وع�صري، فيدرب امل�صاب على الكالم وكاأنه مي�صغ، مما 
يجعله يك�رص حاجز اخلوف هذا ويدفعه اإىل االقتناع باأن الكالم لي�ص �صعبًا، بل باإمكانه اأن 
ميار�صه دون خوف اأو وجل، ويف اأثناء التدريب هذا تطرح عليه اأ�صئلة الإ�صغاله بالتفكري يف 
اإجابتها و�رصف نظره عن التفكري يف كيفية الكالم وال�صعوبات التي قد يواجهها. ويرى 
ب�صكل  للكالم  امل�صاب  تكرار  وهي:  ال�صلبية  الطريقة  اإىل  يلجاأ  قد  االأخ�صائي  اأن   « بريكنز 
بطيء لتكوين اإح�صا�ص مرتبط بنمط الكالم، وذلك يف عالج التهتهة والو�صوا�ص واخللجات 

الع�صبية، واالأعمال الق�رصية« )42( . 
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ويقوم التحفيز بدور مهم يف عالج اال�صطرابات اللغوية، فتعزيز االإجابات املقبولة 
والنقا�ص  الكالم  يف  وامل�صاركة  التحفيز  من  خمتلفة  اأ�صاليب  اتباع  مع  اخلاطئة  واإبعاد 
وتبادل  بامللل،  اإ�صعارهم  دون  �صليم  ونطق  وا�صحة  ب�صورة  االأطفال  اأ�صئلة  عن  واالإجابة 
اإ�صعارهم  عن  والبعد  والكالمية،  النطقية  ا�صطراباتهم  اإىل  االإ�صارة  دون  معهم  االأحاديث 
باأنهم يف جل�صة عالجية، وحتفيز امل�صاب على ما تعلمه من كلمات جديدة، يعزز الثقة عند 

امل�صاب، ويدفعه اإىل التقدم يف لفظ الكالم ال�صحيح، واالبتعاد عن الكالم اخلاطئ. 

عالج التأتأة: 
لعالج التاأتاأة ال بد من اال�صتعانة باالأخ�صائي النف�صي للتعامل مع امل�صكالت االنفعالية 
امل�صببة للتاأتاأة ويقوم املعالج باالإر�صاد االأ�رصي الأفراد االأ�رصة يف كيفية التعامل مع الطفل 

املتاأتئ. 
لعاج التاأتاأة ثاثة مناهج وهي: 

اأوالً: عالج ت�صكيل الطالقة Fluency Shaping Therapy ♦ حيث ُيعلَّم امل�صاب طرقًا 
ت�صاعده على الطالقة ومنها تنظيم العالج ب�صكل ت�صل�صلي، اإذ ينتج امل�صاب بو�صاطته الكالم 
يف م�صتوى الكلمة والكلمتني، وهنا يلجاأ املعالج اإىل اأ�صلوب الثواب والعقاب، ومع التقدم 
يف العالج، ينتقل املعالج من االأ�صهل اإىل االأ�صعب، ومن الطرق االأخرى تغيري اأمناط كالم 
امل�صاب بالبطء يف الكالم اأو الزيادة تدريجيًا يف الكالم، وعندما ينجح املعالج يف حتقيق 

طالقة الكالم عند امل�صاب يف العيادة، ثم ينقل تطبيقه اإىل خارجها. 
ثانياً: عالج تعديل �صلوك التاأتاأة Therapy Modification ♦ ويهدف هذا العالج اإىل 

تعديل �صلوك التاأتاأة وجتنب الكالم واملقاومة. 
الطالقة وعالج  ت�صكيل  املعالج فيه طرق عالج  وي�صتعمل  الدجمي  املنهج  ثالثاً:  ♦

�صلوك التاأتاأة. 
ومن الطرق املتبعة لعالج التاأتاأة خف�ص معدل �رصعة الكالم اإىل امل�صتوى الذي يكون 
الكالم فيه حراً من التاأتاأة اأو خاليًا منها وهذا يتفاوت من �صخ�ص اإىل اآخر وتخف�ص �رصعة 

الكالم بو�صاطة اإطالة املقاطع اللفظية. 
ويتوقف  بطالقة  الكالم  عملية  ت�صهيل  يف  ي�صاعد  وهذا  التنف�ص:  تنظيم  رابعاً:  ♦
اأثناء  بالكالم  يبداأ  ثم  �صهيقًا عميقًا  ياأخذ  التاأتاأة، حيث  الكالم عندما تظهر  املتاأتئ عن 

عملية الزفري )43( . 
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عالج االضطرابات النطقية والفونولوجية: 
اإن الهدف من عالج النطق هو م�صاعدة الطفل على نطق االأ�صوات غري املنتجة ب�صكل 
ب�صكل  اأو  �صحيح  ب�صكل  منتج  هو  هل  �صوت  كل  حتديد  ياأتي:  كما  عنها  ويبحث  �صحيح 
اأو يحذف،  يبدل،  اأن  ا  اإمَّ االأخطاء  الكلمة. ت�صنيف  النطقي يف  خاطئ؟ حتديد مكان اخلطاأ 
النطق  مكان  على  اعتماداً  وت�صنيفها  االإبدال،  اأخطاء  حتديد  ال�صوت،  ي�صوه  اأو  ي�صيف،  اأو 
اأكرث من كل جمموعة  اأو  الطفل �صوتًا  ال�صوت، تعليم  واأ�صلوبه، وعلى خ�صائ�ص  وطريقته 
وفح�ص اإمكانية اإنتاج الطفل لالأ�صوات التي ال يتدرب عليها، فاإن الطفل امل�صاب اإذا ُدرِّب 
االأ�صوات  باإنتاج  يبداأ  اأن  تت�صابه يف جمموعة اخل�صائ�ص يجب  قليلة  اأ�صوات  اإنتاج  على 

املفقودة التي تتوافر فيها اخل�صائ�ص نف�صها بدون تدريب. )44( 
 ● Distinctive features املميزة  املالمح  على  اعتماداً  ال�صوت  اأمناط  اختيار 
واخل�صائ�ص املميزة هي اخل�صائ�ص الفريدة واملميزة التي متيز �صوتًا كالميًا واحداً عن 

غريه. 
a ● Phonological pr الفونولوجية العمليات  على  اعتماداً  ال�صوت  اأمناط   اختيار 

cess من العمليات الفونولوجية امل�صتعملة: 

وياأخذ  املقطع  بنية  تتغري   1 .Syllable Structure Process املقطع  بنية  عمليات 
االأ�صكال االآتية: 

حذف ال�صامت النهائي حيث حتذف �صوامت نهائية حمددة )ول( بدل )ولد(  - 

حذف املقطع غري املنبور اأو امل�صدد Unstressed Syllable Deletion - حيث يحذف 
املقطع غري امل�صدد اأو غري املنبور يف بداية املقطع اأو و�صطه. 

من  كلمة  يكرر  اأو  مقطع  من  جزء  اأو  مقطع  يتكرر  حيث   - Reduplication التكرار 
مقطع واحد. 

 . - Epenthesis االإقحام يقحم �صوتًا غري م�صدد اأو �صوتًا غري منبور اإىل �صلب الكلمة
امل�صتهدفة  االأ�صوات  يبدل  حيث   2 .Substitution Processes االإبدال  عمليات 

باأ�صوات اأخرى ويعتمد ذلك على طريق النطق اأو مكانه كما ياأتي: 
املقدمة Fronting - يبدل ال�صوت اخللفي اإىل �صوت اأمامي مثل كلمة )كلب( ت�صبح )تلب( 
اخللف Baking - يبدل ال�صوت االأمامي اإىل �صوت خلفي مثل كلمة )راح( ت�صبح )غاح( 

العلميات التي ت�صمل على تغير طريقة النطق فهي: 
االأ�صوات االنفجارية: ينتج امل�صاب االأ�صوات االنفجارية بداًل من االحتكاكية مثل  Ú 

)دمله( بدال من )زمله( 
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ال�صوت غري االأنفي ب�صوت اأنفي Ú Denasalization مثل )بحبد( بداًل من )حممد( 
النطق  على  الطفل  ُيدرب  الطفل  لها  يتعر�ص  قد  التي  الذكر  �صالفة  امل�صكالت  لعالج 
ال�صحيح لهذه االأ�صوات، وتعدل املخارج غري ال�صحيحة التي ميار�صها الطفل امل�صاب حيث 
ت�صتعمل املراآة اأمام الطفل لريى كيف ينتج ال�صوت وما هي املواقع التي يفرت�ص اأن ي�صع 
ل�صانه عندها حتى ينطق ال�صوت ب�صكل �صحيح اأو ميثل املعالج عملية اإنتاج �صوت معني 
اأمام امل�صاب ويطلب منه تقليد املعالج مثل عملية اإنتاج �صوت الفاء، يطلب من امل�صاب 

ع�ص ال�صفة ال�صفلى بهدوء كما يعمل املدرب، ثم يدفع الهواء اإىل اخلارج. )45( 

 :Treatment of Voice Disorders عالج اضطرابات الصوت
اأو االإ�صغاء ل�صوته  يبداأ عالج اال�صطرابات ال�صوتية بتعليم امل�صاب على اال�صتماع 
ينتجها، وعندما  التي  االأ�صوات  توجد يف هذه  قد  التي  العيوب  الت�صجيل ملعرفة  بو�صاطة 
يوجد عند امل�صاب ا�صتعمال خاطئ لتدفق الهواء عند عملية الت�صويت والكالم، فال بد من 
تدريب امل�صاب على اأخذ هواء ال�صهيق ب�صكل عميق واملحافظة عليه، ومن ثم اإخراجه عرب 
الكالم  امل�صتعملة يف  ال�صوائت  وتعدل  ال�صوائت،  مثل  اأ�صوات حمددة  الإنتاج  الزفري  هواء 
الع�صلي،  بالتوتر  مرتبطة  ا�صطرابات  من  امل�صاب  يعاين  »وقد  الالزم.  التدريب  بو�صاطة 
وهنا يكون اال�صرتخاء �رصوريًا للم�صاب« )46( ويتحقق اال�صرتخاء بغياب التوتر الع�صلي اأو 

االنقبا�ص الع�صلي، ومن اأ�صاليب حتقق اال�صرتخاء ما ياأتي: 
التاأمل والتنف�ص العميق.  1 .

التغذية الراجعة البيولوجية اأو احليوية.  2 .
االإيحاء.  3 .

االإح�صا�ص الع�صلي خلف�ص االنقبا�صات. )47( . 4
وعالج اال�صطرابات ال�صوتية يكون بتح�صني نوعية ال�صوت اإىل درجة ممكنة، ويكون 
وتعديل  للت�صويت  املفرط  التوتر  وخف�ص  لل�صوت،  امل�صيئة  ال�صلوكيات  من  بالتخل�ص 
الرنني ال�صوتي، واإيجاد اأف�صل االأ�صوات بالطلب من امل�صاب اإنتاج االأ�صوات ال�صامتة يف 

م�صتويات طبقة �صوت منخف�صة ومتو�صطة وعالية. 
حتدث  )48( وعندما  اجليدة«  ال�صوت  نوعية  اإنتاج  يف  امل�صاب  راأ�ص  و�صع  »وي�صاعد 
ا�صطرابات توؤثر على الرنني ال�صوتي، فاإنه يعدل بتح�صني حركات الل�صان واأو�صاع ال�صفاه 

وفتح ال�صمام البلعومي احلنجري واإغالقه وتغيري حجم البلعوم. )49( 
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عالج احلبسة الكالمية: 
ويكون  امل�صاب  الكالمية وحاجات  احلب�صة  نوع  باختالف  العالجية  الطرق  تختلف 
الفهم  حت�صني  اأ�صاليب  اأما  الذاكرة،  اأو  ال�صمعي  الفهم  مهارات  على  العيادة  داخل  العالج 
ال�صمعي فت�صتند اإىل مبادئ �صول Schuel التي تعمل على اإعادة التنظيم ال�صمعي با�صتخدام 
الإثارة  �صليمة  لغوية  قدرات  ما هو موجود من  ي�صتخدم  فقد  العيادة  داخل  �صمعية  اأن�صطة 
Luria وت�صتند  املناطق االأخرى غري املوجودة ولتح�صني الذاكرة يعتمد على مبادئ لوريا 
هذه املبادئ على طرق تن�صيط الذاكرة با�صتخدام مثريات ح�صية مثل: كتابة اأرقام واأحرف 
على الرمل مثاًل باأ�صابع اليد، ومبداأ لوريا يقوم على اإعادة تنظيم الق�رصة الدماغية وتطوير 
م�صارات جديدة لال�صتقبال والتفاعل مع املثريات )50( ، وقد يدرب امل�صاب على اإنتاج اأ�صوات 
منغمة، ثم االنتقال اإىل االأ�صوات الطبيعية اخلالية من التنغيم. ومن االأ�صاليب املتبعة لعالج 
احلب�صة  عالج  ويف  املعريف.  الع�صبي  النف�ص  علم  مبادئ  على  االعتماد  الكالمية،  احلب�صة 
الكالمية يلجاأ االأخ�صائي اإىل اتباع اأكرث من اأ�صلوب، ومن اأهم الو�صائل التي يلجاأ اإليها يف 
النف�صي وزيادة  التكيف  النف�صي للم�صاب مل�صاعدته على  عالج احلب�صة الكالمية »االإر�صاد 

دافعيته يف العالج وتعزيز قدراته« )51( 
نتائج البحث: 

اإنَّ العوامل الوراثية ال ترتبط ارتباطًا وا�صحًا باال�صطرابات اللغوية.  1 .
بع�ص  ت�صبب  التي  املحاكاة  اإىل  توؤدي  االأطفال  مع  الكالم  يف  ال�صيئة  القدوة  اإنَّ  2 .

اال�صطرابات اللغوية. 
االأ�رصة غري  ا  اأمَّ االأخطاء،  من  �صليمة خالية  لغة  تك�صب طفلها  املثقفة  االأ�رصة  اإنَّ  3 .
ها ال ت�صتطيع اأن تك�صب طفلها ثقافة اإال مب�صتوى ثقافتها، اأو حم�صولها العلمي.  املثقفة فاإنَّ
يحول  اأن  ي�صتطيع  االأول  اأن  هو  املتاأتئ  والطفل  ال�صليم،  الطفل  بني  املوازنة  اإنَّ  4 .
ا االآخر )املتاأتئ( ، فيجد �صعوبة يف حتويل  اأمَّ األفاظ وكالم،  ال�صور الذهنية واالأفكار اإىل 

هذه ال�صور الذهنية واالأفكار اإىل األفاظ وكلمات. 
يجد  اأن  احلديث  العلم  ا�صتطاع  ا�صطرابات  جمملها  يف  اللغوية  اال�صطرابات  اإنَّ  5 .

ال�صبل لعالجها، واإن كان هذا العالج يحتاج اإىل فرتة زمنية طويلة. 
اإن عالج اال�صطرابات اللغوية يختلف عن عالج االأمرا�ص االأخرى، اأي اأنه يحتاج  6 .

اإىل جهد و�صرب وزمن كاف. 
اإن عالج اال�صطرابات اللغوية يحتاج اإىل فريق عالج متكامل ومتعاون، مكون من  7 .

اأخ�صائي االأع�صاب، واجلراح، واالأخ�صائي النف�صاين، واأخ�صائي اللغة والنطق وال�صمع. 
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