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  احملاضرة االوىل

 التخاطب واضطرابات النطق والكالم

                                                                                                      
  : مقدمة

حبيث  تحدث باللغةمن أهم ما يف اإلنسان من قدرات يتميز ا عن الكائنات األخرى دون منازع هي قدرته على الكالم، أي ال
  مكّنت اللغة اإلنسان من بناء وتطوير حضارته اليت يلزمها السلوك والتفكري وخماطبة من حوله من بين جنسه

 .  نظام من الرموز املتفق عليها واليت متثل املعاين املختلفة واليت تسري وفق قواعد معينة : واللغة

وهي عبارة عن قدرة الفرد على مساع اللغة وفهمها :  اللفظية أو االستقباليةاللغة غري : واللغة تقسم من حيث املظهر إىل قسمني
وتتمثل يف اللغة املنطوقة واملكتوبة؛ أي اللغة التعبريية وهي قدرة الفرد على نطق اللغة : اللغة اللفظية.وتنفيذها دون نطقها

  .وكتابتها
بل إنه ، فلكي يتم اكتساا فإنه ال بد من تعلمها،  د على التعلمأا تعتمومن أعظم مظاهر اللغة وضوحاً وجدارة باالهتمام  -

  .واملمارسة واخلربة، املران والتدربميكن االرتقاء ا ورفع مستواها عن طريق 
أو ) وهي اللغة األم(وعلى الرغم من أن مجيع األطفال من كل الثقافات واتمعات لديهم القدرة على اكتساب لغة واحدة  -

 وسط بيئيجيب أن يتم يف نطاق  -أي لغة  -لغات أخرى إىل جانب لغتهم األصلية إال أن عملية اكتساب اللغة اكتساب 
  .  اجتماعي يتحدث هذه اللغة ويستخدمها على حنو حيوي دائم

   وال ميكن للغة أن تنمو أو ترتقي بشكل طبيعي إال من خالل ذلك    الوسط البيئي الذي يتحدثها
غة استعداداً فسيولوجياً وعقلياً وفرص اجتماعية للتعلم، فهي أداة تعبري ووسيلة تسجيل ونقل، وتعكس حياة كما تتطلب الل -

  . األفراد والشعوب بكل نواحيها، وهي اهلوية املستقلة للشعوب
طريقة التعامل  عملية مهمة للمعلمني واالختصاصيني ملعرفة) النمو العقلي(وأن فهم التطور اللغوي وكيفية اكتساب اللغة  - 

  .مع من لديهم اضطرابات لغوية
ومن األمور اهلامة يف حياة اإلنسان هي لغته واليت يستطيع ا التواصل مع اآلخرين، وبدوا يكون عليه التواصل مع البيئة  -

   .احمليطة فيه بشكل صعب ومرهق
ء اخلارج من الرئتني يف إحداث ذبذبة للحبلني ومن املعروف علمياً أن الصوت يف اإلنسان حيدث نتيجة الستخدامه اهلوا -

ويالحظ أن كل شخص له صوته املميز عند ، الصوتيني املوجودين يف صندوق الصوت أو ما يسمى بتفاحة آدم أو احلنجرة
 ويعد، الكالم، وذلك ألن مرور اهلواء يف الفم واألنف يؤثر على الصوت املنتج، وهذا هو الذي يسبب الصوت املميز للفرد

اللسان الذي يقع يف أرضية التجويف الفموي عضو الكالم الرئيس، إضافة إىل وظيفته يف عملية التذوق إضافة لذلك فإن هناك 
  .     أجزاء أخرى هلا عالقة بالنطق مثل الفكني واخلدين، واألسنان والشفتني واألنف



  ٢ .. إعداد هتان                                                                                                                      مسيحان الرشيدي - د/  التخاطب واضطرابات النطق والكالم

  ..  تعريف الكالم
عاين إىل الغري والتأثري عليهم بواسطة الرموز اليت قد تكون كلمات بأنه وظيفة أو سلوك يهدف إىل نقل امل ويعرف الكالم •

وعالوة على كون الكالم وسيلة اتصال بني الفرد وغريه فإن له عالقة ، أو رموزاً رياضية أو إشارات أو نغمات أو إمياءات
وعالقة الكالم بالعقل عالقة املعلول إن  الكالم وليد العقل، : " يقول البعض. كبرية بالعمليات العقلية والفكرية والسلوكية

  . بالعلة ألن الكالم أداة اصطنعها العقل، لذلك فإن للكالم واللغة أثراً يف تكوين الفكر ومنوه
  ، فإن امتنعت هذه الوظيفة متاماً فتسمى هذه الظاهرة باحلبسة عسر الكالم ويسمى اختالل أو اضطراب الوظيفة الكالمية •

دام القدرة على النطق، أو إخراج الصوت، ولكنها تعطل الوظيفة أو العملية الكالمية من حيث وليست احلبسة جمرد انع
القدرة على اإلدراك والتعبري بالرموز مسعاً أو بصراً أو كتابة، أو نطقاً، أو غري ذلك، ولو كانت احلواس سليمة وعضالت 

   .الفم واليد وغريها سليمة
  .. نظريات اكتساب اللغة

ماء النفس جمموعة من الفروض أو النظريات تضع يف اعتبارها عناصر خاصة للنمو اللغوي تتراوح من لقد صاغ عل •
األسباب البيولوجية إىل النظريات اليت تؤكد على خربات األطفال يف البيئة، وعلى الرغم من أن كل نظرية تؤكد على بعد 

عتقدون أن األطفال لديهم استعداد ويؤ بيولوجي الكتساب معني يف منو الطفل واكتسابه اللغة إال أن غالبية املنظرين ي
اللغة، ولكن طبيعة اخلربات يتعرضون هلا مع اللغة إىل جانب منو قدرام املعرفية تلعب دوراً يف تشكيل كفاءة األطفال 

  .اللغوية
 : وفيما يلي عرض إلبراز النظريات

 .. النظرية السلوكية:  أوالً

أنه ينبغي تويل االهتمام بالسلوكيات القابلة للمالحظة والقياس، فهي ال تركز اهتمامها على البىن  تفترض النظرية السلوكية
العقلية أو العمليات الداخلية، واملشكلة األساسية يف هذا املنظور هي أن األنشطة العقلية ال ميكن أن ترى فلذلك ال ميكن أن 

العمليات العقلية، ولكنهم يرون أن السلوكيات القابلة للمالحظة مرتبطة والسلوكيون ال ينكرون وجود هذه .  تعرف أو تقاس
بالعمليات الداخلية أو الفسيولوجية، ويرون أنه ال ميكن دراسة ما ال ميكن أن تالحظه ومن مث فالسلوكيني يبحثون عن 

  .     األداء اللغوي السلوكيات الظاهرة اليت حتدث مع 
  .. املعرفية املدرسة اإلدراكية أو:  ثانياً

يتعلم الطفل التراكيب اللغوية عن طريق تقدير فرضيات معينة مبنية على النماذج اللغوية اليت يسمعها، مث وضع هذه الفرضيات 
موضع االختبار يف االستعمال اللغوي وتعديلها عندما يتضح له خطؤها تعديالً يؤدي إىل تقريبها تدرجيياً من تراكيب الكبار إىل 

اكيبه مطابقة لتراكيبهم، أي أن الطفل يستخلص قاعدة لغوية معينة من النماذج اليت يسمعها مث يطبق هذه القاعدة أن تصبح تر
الطفل العريب يستخلص قاعدة التأنيث يف العربية من مناذج : وبعد ذلك يعدهلا إىل أن تطابق القاعدة اليت يستعملها الكبار فمثالً

إخل فيطبقها على أصفر فيقول أصفرة، مث يكتشف خطأ هذا التطبيق يف املثال يف .... لة طوي  -، طويل  كبرية -كبري :  مثل
  .    فترة الحقة فيعدل القاعدة حبيث تنطبق على جمموعة من األمساء والصفات وينشى أخرى
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  .. النظرية الواقعية أو العملية:  ثالثاً
تلف عن النظرية املعرفية من حيث اهتمامها بكيفية تفاعل الطفل مع وخت، تركز هذه النظرية على كيفية استخدام األطفال الكالم

ويرى أصحاب هذه النظرية أن الطفل يتعلم اللغة مبكراً حىت يتمكن التعبري عما يريده من .  احمليطني به عن طريق الكالم
كما أن هناك حاجات أو .   اخل...وأنه يستطيع ممارسة الكالم عندما يتعلم خصائصه املختلفة من نغمة شدة و طول، اآلخرين

  .  مطالب بشرية ميكن أن تشبعها اللغة
  .. النظرية الطبيعية :  رابعاً

يقوم املذهب الطبيعي على افتراض أساسي يفيد بأن اكتساب الفرد للغة يتم فطرياً، ومجيع األفراد يولدون ولديهم أداة يئهم 
  . اللغة سلوك يتميز فيها اجلنس البشري عن غريه من املخلوقات الكتساب اللغة وإدراكها بطريقة منظمة، ويذكر أن

  .. النظرية الوظيفية:  خامساً
إن جوهر النظرية الوظيفية هو ارتقاء الكفاءة اللغوية نتيجة التفاعل بني الطفل وبيئته، ويرى مؤيدو هذه النظرية أنه من الصعب 

  .فصل اللغة عن البعد املعريف والعاطفي للفرد
  .. النظرية البنيوية:  سادساً

إىل مجلة مكونة من ، تركز هذه النظرية على الطريقة املنظمة اليت تنمو ا لغة الطفل من كلمة واحدة تدل على معىن اجلملة
  إىل ممارسة الكالم العادي مع الكبار جبمل طويلة ومعقدة وسليمة من حيث الصياغة النحوية، كلمتني
  .. النظرية اللغوية:  سابعاً

إذ تفترض أن العوامل الفطرية .  يرى أصحاب هذه النظرية أا عبارة عن توفيق بني النظرية السلوكية والنظرية الفطرية
أي تأثري البيئة واخلربة شيء ضروري إذا ما ، ولكنها ترى أن التفاعل بني األطفال و الراشدين، البيولوجية تؤثر يف اكتساب اللغة

وأن هذا اإلتقان يتضمن ما ، تنمو فامليكانيزمات الفطرية وحدها ال ميكن أن تفسر إتقان الطفل للغةأريد للمهارات اللغوية أن 
   . هو أكثر من اإلشراط و التقليد

وأن اإلنسان لديه تركيب خاص ، ويرى أصحاب هذه النظرية أن األطفال يتعلمون قواعد لغوية بالغة التعقيد بسرعة هائلة
، وتكوين الفرضيات حول كيفية بناء التراكيب اللغوية، ريق حتليل البيانات اللغوية اليت يستقبلهايؤهله الكتساب اللغة عن ط

 .           وتسمى هذه القدرة حتليل املعلومات

  ..  نظرية التفاعل االجتماعي:  ثامناً
خرين يف املواقف االجتماعية يرى أصحاب هذه النظرية أن اللغة مبثابة نشاط اجتماعي ينشأ من الرغبة يف االتصال مع اآل

املهارة يف    مع التأكيد يف الوقت نفسه على الدور الذي تلعبه اخلربات اليت تنشأ من االحتكاك مع البالغني ذوي ، التفاعلية
  احلديث مما يؤدي إىل تطور املهارات اللغوية 

  .. النظرية العضوية:  تاسعاً

حيث استنتج الباحثون أن نصف املخ األيسر .  املركزي بالنسبة لعملية الكالم تركز هذه النظرية على وظيفة اجلهاز العصيب
  أكثر حتكماً يف الكالم من النصف األمين               



  ٤ .. إعداد هتان                                                                                                                      مسيحان الرشيدي - د/  التخاطب واضطرابات النطق والكالم

   .. نظرية التقليد واحملاكاة:  عاشراً
ه إليها الطفل بواقع هذا يرى علماء هذه النظرية أن التقليد اللغوي يعتمد على ميل فطري مزود به وأن أعمال احملاكاة اليت يتج

  .امليل ينبعث عن قصد وإرادة
  :   تصنيف اضطرابات النطق والكالم

إن هناك تصنيفات متعددة الضطرابات النطق والكالم ختتلف حسب األسس اليت يعتمد عليها يف التصنيف فمن الباحثني من 
مثل األفازيا أو احتباس  organic واضحة عضويةيصنف االضطرابات الكالمية إىل اضطرابات يرجع أساسها إىل عوامل 

، واألسباب  Aphoniaمثل فقد الكالم اهلستريي functional عوامل وظيفيةالكالم، أو إىل اضطرابات ترجع إىل 
واألسباب الوظيفية غالباً ما ترجع إىل عوامل .  العضوية غالباً ما تكون إصابة من أجزاء جهاز الكالم مبا يف ذلك جهاز السمع

  . بوية ونفسية أو اجتماعية، إال أن ذلك ال مينع من وجود عوامل عضوية ووظيفية معاً يف االضطرابتر
  :  تصنيفات أخرى

الطيب الذي يصنف اضطرابات الكالم إىل أربعة  Harrison   هاريسون   تصنيفوهناك أيضاً تصنيفات أخرى مثل 
  . هي من االضطرابات اللغوية  أشكال
  .)احلبسة الكالمية(ية الدماغية اليت حيدث فيها نقص يف إنتاج الكالم واللغة املكتوبة أو الكالمية االضطرابات اللغو -١

   ).التأتأة(االضطرابات اللغوية اللفظية مع سالمة الوظائف العقلية وسالمة فهم وتذكر الكلمات  -٢
   .يسبب عسرة الصوتاحتماالت فقدان الصوت الناجم عن مرض يف احلنجرة، أو يف أعصاا، مما  -٣
  .اضطرابات كالمية حتدث يف األمراض اليت تصيب تكامل الوظائف الدماغية العليا -٤
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 احملاضرة الثانية
  التخاطب واضطرابات النطق والكالم

  

   :اضطرابات النطق والكالم 
قة الكالمية أو التأخر اللغوي أو عدم اضطرابات النطق والكالم بأا اضطراب ملحوظ يف النطق أو الصوت أو الطال تعرف -

وحىت نطلق على . تطور اللغة التعبريية أو اللغة االستقبالية األمر الذي جيعل الطفل حباجة إىل برامج عالجية أو تربوية خاصة
   :الصعوبة يف التواصل اضطراباً ال بد أن تتوافر الشروط اآلتية

   هذا بالنسبة للرسالة/ يف عملية إرسال الرسائل أو استقباهلا اخلطأ  -
   هذا بالنسبة للفرد/ هذا اخلطأ على الفرد تعليما أو اجتماعياً  إذا أثّر -
   هذا بالنسبة لآلخرين. / هذه الصعوبة على تعامل الفرد مع اآلخرين حبيث يكونون  اتجاهاً سلبياً حنوه إذا أثّرت -

  : تصنيف اضطرابات النطق والكالم
اللغوية وذلك تبعا لتعدد األسباب املؤدية إليه فهناك بعض االضطرابات اللغوية املرتبطة بالقدرة على تتعدد مظاهر االضطرابات 

إصدار األصوات وتشكيلها ومع ذلك فيمكن ذكر املظاهر التالية لالضطرابات اللغوية بشكل عام كما يذكرها هلهان وهيوارد 
   .وكريك
  .. ليةاضطرابات النطق وتشمل املظاهر التا: أوالً  

   .وهي مشكالت تتعلق بإنتاج أصوات الكالم أو طريقة نطق احلروف
  .   اضطرابات إبدالية -
  .  اضطرابات حتريفية -
  .   اضطرابات حذف أوإضافة -
  .   اضطرابات ضغط -
  .  عيوب نطق أخرى -

  : احلذف - أ 
ولكنها ال تعترب كذلك  ن دخول املدرسةحىت سويقصد بذلك أن حيذف الفرد حرفاً وتعترب ظاهرة احلذف أمرا طبيعيا ومقبوالً 

  .فيما بعد فالفرد الذي يكثر من مظاهر احلذف للكلمات املنطوقة يعاين من مظهر من مظاهر االضطرابات اللغوية
  :  اإلضافة -ب

ف للكلمات وتعترب ظاهرة إضافة احلرو) لعبات بدالً من لعبة(ويقصد بذلك أن يضيف الفرد حرفاً جديدا إىل الكلمة املنطوقة 
ولكنها ال تعترب كذلك فيما بعد ذلك العمر فالفرد الذي يكثر من مظاهر اإلضافة  حىت سن دخول املدرسةأمرا طبيعيا ومقبوالً 

   .للكلمات املنطوقة يعاين من مظهر من مظاهر االضطرابات اللغوية 
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  :  اإلبدال -ج
وتعترب ظاهرة إبدال احلروف يف الكلمة أمراً ) حشن بدالً من شحن(ويقصد بذلك أن يبدل الفرد حرفاً بآخر من حروف الكلمة 

ولكنها ال تعترب ظاهرة اإلبدال للكلمات املنطوقة فالفرد الذي من اإلبدال يعاين من مظهر  حىت سن دخول املدرسةطبيعيا ومقبوالً 
   .من مظاهر االضطرابات اللغوية

  :  التشويه -د
حىت ت بالطريقة غري املألوفة يف جمتمع ما وتعترب ظاهرة التشويه يف نطق الكلمات أمرا مقبوالً ويقصد بذلك أن ينطق الفرد الكلما

ولكنها ال تعترب كذلك فيما بعد ذلك العمر فالفرد الذي يكثر من مظاهر تشويه نطق الكلمات يعاين من مظهر  سن دخول املدرسة
   .ما من مظاهر االضطرابات اللغوية

   .. لصوتاضطرابات ا: ثانياً 
ويقصد بذلك االضطرابات اللغوية املتعلقة بدرجة الصوت من حيث شدته أو ارتفاعه أو اخنفاضه أو نوعيته وتظهر آثار مثل هذه 

   .االضطرابات اللغوية يف االتصال االجتماعي مع اآلخرين
   .. اضطرابات الكالم: ثالثاً 

واضطرابات الكالم . ضع العقلي والنفسي واالجتماعي للفرد املتكلموهي تدور حول حمتوى الكالم ومغزاه وانسجام ذلك مع الو
   :متعددة وميكن أن نوجزها مبا يلي

   .سنة ويطلق على هذه احلاالت امساء) ٥-٢(ضعف احملصول اللغوي وتأخر الكالم لدى األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة 
، الكالم )كما تسمى باللجلجة أو التأتأة(اعتقال اللسان  ، م، أو احتباس الكال Aphasia)( التردد يف النطق، األفازيا 

  .االنفجاري احلاد، بعثرة احلديث
   .وتعترب الثالث األوىل األكثر أمهية وانتشاراً كما يف الدراسات الطبية والنفسية اللغوية -

م وما يرتبط بذلك من مظاهر ترتبط قصد ا تلك االضطرابات اللغوية املتعلقة بالكالي : ويف تفصيل اضطرابات الكالم نقول
  : اضطرابات الكالم املظاهر التالية لوتشمبطريقة تنظيم الكالم ومدته وسرعته ونغمته وطالقته 

  .. التأتأة يف الكالم -أ
اهر يف هذه احلالة يكرر املتحدث احلرف األول من الكلمة عددا من املرات أو يتردد يف نطقه عددا من املرات ويصاحب ذلك مظ

   .جسمية انفعالية غري عادية مثل تعبريات الوجه أو حركة اليدين
   .. الكالمالسرعة الزائدة يف  - ب

ويف هذه احلالة يزيد املتحدث من سرعته يف نطق الكلمات  ويصاحب تلك احلالة مظاهر جسمية وانفعالية غري عادية أيضا مما 
   .جتماعييؤدي إىل صعوبة فهم املتحدث ومشكالت يف االتصال اال

   .. الكالمظاهرة الوقوف أثناء  -ج
ويف هذه احلالة يقف املتحدث عن الكالم بعد كلمة أو مجلة ما لفترة غري عادية مما يشعر السامع بأنه انتهى كالمه مع أنه ليس 

  .كذلك، وتؤدي اضطرابات الكالم أيا كانت إىل صعوبات يف التعبري عن الذات جتاه اآلخرين
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  : رابات اللغةاضط :رابعاً  
ويقصد بذلك تلك االضطرابات اللغوية املتعلقة باللغة نفسها من حيث زمن ظهورها أو تأخريها أو سوء تركيبها من حيث 

   :معناها وقواعدها أو صعوبة قراءا أو كتابتها وعلى ذلك تشمل اضطرابات اللغة املظاهر التالية
   .. تأخر ظهور اللغة  - أ

ر الكلمة األوىل للطفل يف العمر الطبيعي لظهورها وهو السنة األوىل من عمر الطفل، بل قد يتاخر  ظهور يف هذه احلالة ال تظه
الكلمة إىل عمر الثانية أو أكثر ويترتب على ذلك مشكالت يف االتصال االجتماعي مع اآلخرين ويف احملصول اللغوي للطفل 

   .ويف القراءة والكتابة فيما بعد
   .. صعوبة الكتابة -ب

ويف هذه احلالة ال يستطيع الطفل أن يكتب بشكل صحيح املادة املطلوب كتابتها واملتوقع كتابتها ممن هم يف عمره الزمين فهو 
   .يكتب يف مستوى يقل كثريا عما يتوقع منه

  .. صعوبة التذكر والتعبري -ج
 عنها ويف هذه احلالة يلجأ الفرد إىل وضع أية مفردة ويقصد بذلك صعوبة تذكر الكلمة املناسبة يف املكان املناسب ومن مث التعبري

   .بدالً من تلك الكلمة
  ..فقدان القدرة على فهم اللغة وإصدارها  - د

وميكن التعبري يف هذه احلالة ال يستطيع الطفل أن يفهم اللغة املنطوقة كما ال يستطيع أن يعبر عن نفسه لفظيا بطريقة مفهومة 
ويترتب على إصابة الفرد ذه  رة على فهم اللغة أو إصدارها املكتسبة واليت حتدث للفرد قبل اكتسابه اللغةعنها بأا فقدان القد

احلالة مشكالت يف االتصال االجتماعي مع اآلخرين ويف التعبري عن الذات ويف احملصول اللغوي للفرد فيما بعد وتصاب مثل 
   .سههذه املشكالت آثار انفعالية سلبية على الفرد نف

  .. صعوبة فهم الكلمات أو اجلمل -هـ
   .ويقصد بذلك صعوبة فهم معىن الكلمة أو اجلملة املسموعة ويف هذه احلالة يكرر الفرد استعمال الكلمة أو اجلملة دون فهمها

  .. صعوبة القراءة -و
ن هم يف عمره الزمن فهو يقرأ يف يف هذه احلالة ال يستطيع الطفل أن يقرأ بشكل صحيح املادة املكتوبة واملتوقع قراءا مم

   .مستوى يقل كثريا عما يتوقع منه
   .. صعوبة تركيب اجلملة -ز

يقصد بذلك صعوبة تركيب كلمات اجلملة من حيث قواعد اللغة ومعناها لتعطي املعىن الصحيح ويف هذه احلالة يعاين الطفل 
   .من صعوبة وضع الكلمة املناسبة يف املكان املناسب
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  اضرة الثالثةاحمل
 التخاطب واضطرابات النطق والكالم

  
   :  األسباب العامة الضطرابات النطق والكالم

تشري الدراسات الطبية والنفسية والتربوية إىل أن أسباب االضطرابات الكالمية ختتلف حسب األعمار والبيئات، ومعظم هذه 
أجزاء الكالم والتنفس واجلهاز العصيب وهذه بدورها ترجع  مثل إصابة أحد أسباب عضويةاألسباب ترجع بشكل عام إما إىل 

ترجع إىل األسرة  تكون األسباب ذات طابع نفسي تربويإىل عوامل حتدث قبل الوالدة أو أثناء الوالدة أو بعد الوالدة وإما 
  احلادة والصدمات النفسية مثالًعميقة مثل االنفعاالت  عوامل نفسية ووجدانيةوالتربية وعوامل التنشئة االجتماعية أو ترجع إىل 

ومجيع هذه األسباب متداخلة ومتفاعلة مع بعضها البعض وقد ترجع احلالة الواحدة إىل أكثر من سبب أو عامل من العوامل 
               املذكورة

   : العوامل العضوية - ١
فمثالً جيب أن تتوافق عملية أعضاء النطق  وتتلخص هذه العوامل يف إصابة أحد األعضاء املسامهة يف عملية النطق والكالم 

لظهور الكالم بشكل جيد، وقد أكدت الدراسات إىل أن خلل أعضاء النطق يف وظيفتها وعدم التوافق بينما قد يرجع إىل 
و األنف اضطراب يف التكوين البنيوي أو إىل إصابة األعصاب الدماغية أو القشرة الدماغية أو إصابة احللق أو احلنجرة أو الفم أ

 .أو األذن أو الرئتني بإصابات أو التهابات حادة أو بعض األمراض املزمنة
   والعوامل العضوية قد حتدث قبل أو أثناء احلمل والوالدة

أو ، أو بتناول األدوية أثناء احلمل، بوجود تاريخ عائلي لبعض هذه االضطرابات أو باختالف زمرة دم األبوين وقد ترتبط
ارتفاع : أو أي مشاكل حتدث للطفل أثناء الطفولة املبكرة مثل، أو باإلصابة ببعض األمراض، Xمثل أشعة بالتعرض لألشعة 

درجة احلرارة؛ وااللتهابات؛ واحلوادث؛ واإلصابات أو األمراض اليت حتدث يف أي عمر مثل احلوادث واألمراض واألورام 
   .والتقدم يف السن

   : وظيفيةوترتبط العوامل العضوية باألسباب ال 
ويعترب اجلهاز البلعومي من أكثر األجهزة اليت تستخدم بشكل سيئ والذي ، فقد تنتج االضطرابات جراء استخدام أجهزة الكالم

   .يؤدي إىل تلف عضوي يف تلك األجهزة
   : وترتبط األسباب العضوية الضطرابات الكالم واللغة أيضا باآليت

اجلهاز السمعي واحلنجرة واللسان والشفاه وسقف احللق واألسنان؛ فأي خلل يف هذه ميثله  الذي:  جهاز النطق والكالم - أ
   .األجزاء قد يؤدي إىل اضطرابات كالمية

   .وعندما يتأثر الدماغ بأي خلل قد يؤدي إىل اضطرابات النطق والكالم : الدماغ -ب
ة االجتماعية، وفقر البيئة الثقافية الفقرية باحلديث ومن أهم هذه األسباب عوامل التنشئ : األسباب االجتماعية والتربوية - ٢

  ال تتوفر لديهم عوامل املناسب للطفل كما هو احلال عند أطفال املالجئ ودور األيتام الذين  الرفيع وبالكالم املوجه وبالتدريب
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املضطرب أو املضحك واكتشاف األهل التربية والتدريب والتنشئة االجتماعية والتربوية اجليدة مبا يف ذلك تقليد األطفال للكالم 
   .واألقرباء بأن الطفل لديه اضطراب يف كالمه، وسوء التوافق املدرسي أو االجتماعي أو األسري يف مجيع النواحي

   : )البيئية(األسباب االجتماعية 
   .ىل االضطرابات اللغويةتعود هذه األسباب إىل التنشئة األسرية واملدرسية وأساليب العقاب اجلسدي الذي يؤدي بدوره إ -
   .ويلعب تقليد األطفال لآلباء الذين يعانون من االضطرابات يف الكالم واللغة دوراً هاما يف االضطرابات الكالمية واللغوية -
 .      ويؤثر احلرمان الثقايف والبيئي، وما يوجد يف البيئة من عوامل تؤثر على التواصل مثل التسمم بالرصاص والزئبق والكلور -
   .وبقية العناصر الكيميائية اليت قد تؤدي إىل اضطرابات يف اللغة -
كما أن غياب التدريب املناسب للطفل واحلرمان األسري والعيش يف األماكن اليت ال تتوفر فيها عوامل التنشئة االجتماعية -

               .املناسبة قد تؤثر على حمصول الطفل اللغوي
    : والوجدانية األسباب النفسية - ٣

إن معظم حاالت االضطراب يف النطق والكالم ال ترجع إىل أسباب عضوية كلية أو نفسية كلية فقد يكون سبب االضطراب 
العاطفي  فضعف الثقة بالنفس وعدم القدرة على تأكيد الذات وتصدع األسرة ومشكالا احلادة واحلرمان. عضوي ونفسي معاً

ف الشديد من الوالدين على طفلهم والرعاية الزائدة والدالل املفرط واضطراب النطق يف حالة للطفل من الوالدين أو اخلو
وإن معظم الباحثني يؤكدون على دور . احلديث مع الكبار أو مع جنس آخر أو أمام مجاعة من أهم األسباب النفسية الوجدانية

   .تسيطر على مجيع أنواع العالقات األسرة عموماً واألم خاصة ألا هي املخاطب األول للطفل واليت
   : الضعف العقلي وتأخر النمو - ٤

دونالب أا حتدث مع األلفاظ   ويرى بعض علماء التحليل النفسي أن التأتأة هي قلق مكبوت مرتبط باملخاوف كما يرى
أو أن يعرب حبركة ما أو بكلمة مبتورة البذيئة وما يرتبط ا، والتدليل الزائد واالستجابة لرغباته دون أن يتكلم، فيكفي أن يشري 

فتلىب رغبته، وقلق اآلباء واستعجاهلم مما جيعلهم يدفعونه دفعاً للكالم قبل األوان، والتأخر الدراسي واإلخفاق يف التحصيل، 
  . واالنطوائية والكسل وعدم التوافق بني األبوين والشجار الدائم بينهما

   : العوامل الوراثية - ٥
االضطرابات أكثر شيوعاً بني األفراد الذين عاىن أحد والديهم أو أقارم عيوباً كالمية، كذلك من احملتمل أن يبدو أن هذه 

   .تكون الوراثة عامالً ممهداً لإلصابة
   :األسباب النفسية  - ٦

أن تكون أسباب هناك تأثري لالضطرابات النفسية والعقلية على القدرة يف التواصل اللغوي مع اآلخرين كما قد تصل إىل 
عضوية وحرمان الطفل من عطف الوالدين كذلك إمهال الطفل قد يؤثر نفسياً على الطفل وانعدام األمن النفسي مما يؤثر على 

   .وهناك أدله تشري إىل وجود أثرا للقلق والتوتر على عملية التواصل لدى األطفال. منوه اللغوي
   : أسباب أخرى - ٧

  .. موضوع ال يفهمه فال جيد ما يعرب به فتكون اللجلجة وسيلة كلما ضاع منه اللفظ املناسب التحدث مع الطفل يف:  مثل
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  : مرضان بدالً من رمضان، ويقول أنا آكل ال بدالً من: وعدم تصويب أخطاء الطفل اللفظية بل وتشجيعه عليها، فيقول
عليمه لغة أخرى غري العربية قبل سن السادسة فينشأ أنا ال آكل، ونشأة الطفل بني من يعانون من عيوب النطق فتلحق به، وت

عنه تداخل اللغات فيفكر بلغة ويتحدث بأخرى وال يستقيم لسانه عندما ينطق بلغته وال يشعر بالتجاوب مع اآلخرين ويرى 
  . البعض أن أسباا هو تقليد الطفل آلخرين

   لدى األطفال:  أهم عيوب النطق والكالم
استبدال حرف الغني : فيها يستبدل املصاب حرفاً واحداً من الكلمة حبرف آخر، مثلو ..  )اللثغ(اجلزئية العيوب اإلبدالية  -١

  ). سبورة(بدالً من ) ثبورة(، أو حرف الثاء حبرف السني، فيقول )مترين(بدالً من ) متغني(حبرف الراء، فيقول 
  . ويقصد قصة) أوصة: (قوله لها بكلمة مغايرة، مثل وفيها يستبدل املصاب الكلمة ك..  العيوب اإلبدالية الكلية -٢
) فول(وهو تكرار حرف واحد مرات عدة دون مربر لذلك مثل قوله لكلمة  .. )الفأفأة أو التلعثم(اللجلجة يف الكالم  -٣

ختالف األعمار بنسب خمتلفة با(اللجلجة (وهكذا وجتد هذه املشكلة ) وووردة(فيقوهلا ) وردة(، أو كلمة )ففففففول(فريددها 
ويرافق . والبيئات ويرجع الكثري من علماء النفس واألطباء هذا االضطراب إىل إفراط الوالدين يف رعاية الطفل وتدليله الزائد

حتريك الكفني أو اليدين، أو الضغط بالقدمني، أو ارتعاش رموش العني، أو امليل بالرأس : اللجلجة حركات ارتعاشية، مثل
   .إضافة حلدوث تشنج موقفي على شكل احتباس الكالم مث سرعة وانفجار فيهللخلف أو اجلنب، 
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 احملاضرة الرابعة

  قياس وتشخيص اضطرابات التواصل
   : قياس وتشخيص اضطرابات التواصل

 دف مقاييس التواصل إىل مجع معلومات عن البناء اللغوي لدى الفرد وحمتواه ودالالت األلفاظ واستخدام اللغة ونطق الكالم
  والطالقة اللغوية وخصائص الصوت واهلدف من التشخيص هو حتديد طبيعة اضطراب التواصل ومعرفة مدى قابليته للعالج

   .حتتوي على املظاهر النمائية والتطورية لدى الطفل ويتطلب ذلك دراسة حالة الطفل اليت جيب أن
  : وجيب أن تشمل عملية التقييم النواحي اآلتية

   .فحص النطق وحتديداً أخطاء النطق عن الطفل -
   .فحص السمع ملعرفة هل سبب االضطراب يعود ألسباب مسعية -
   .يسمعها فحص التمييز السمعي دف حتديد مدى قدرة الطفل على متييز األصوات اليت -
ذخريته اللفظية وقياسها مقارنة مع العاديني                           فحص النمو اللغوي لتحديد مستوى النمو اللغوي لدى الطفل ومعرفة  -

   : عملية القياس جيب أن يقوم ا فريق متخصص يتكون مما يلي 
   .أخصائياً يف األعصاب -
   .أخصائيا يف علم النفس -
   .عياًأخصائياً اجتما -
  .أخصائياً يف السمع -
   )علوم التأهيل(أخصائيا يف التخاطب واضطرابات النطق والكالم  -
  .معلم يف التربية اخلاصة -

        : وقياس العوامل النفسية املرتبطة باضطرابات التواصل تأخذ واحداً أو أكثر من األشكال التالية
   .. العالجياملنحىن التشخيصي   -
صائص الفرد السلوكية ويفترض هذا املنحى بأن االضطرابات يف التواصل ناجتة عن خلل منائي أو ويركز على دراسة خ 

اضطراب نفسي، وبعد حتديد أسباب االضطراب يقدم العالج املناسب، وقد يشمل العالج حتليل مهارات الفرد الكالمية 
         .واللغوية لدى الفرد وحتديد املهارات اليت يفتقر إىل تدريبه عليها

   .. التعليمياملنحىن السلوكي  -
يقيم هذا االجتاه اضطرابات اللغة والكالم على أساس مبادئ التعلم السلوكي اإلجرائي وحيدد املثريات البيئية واللفظية ذات 

    .العالقة باالضطراب التواصلي وحتديد املفردات وطرق تعديل السلوك املفيدة يف العالج
   .. واآلخرينالشخص املنحىن التفاعلي بني  -

ويركز هذا املنحى على حتديد مواطن الضعف والقوة لدى الفرد يف جمال استخدام الكالم واللغة يف االتصال مع اآلخرين دف 
   .تنظيم األمناط السلوكية املناسبة لدى الفرد
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    .. التحليلياملنحىن النفسي  -
عالية ذات العالقة باضطرابات التواصل، خاصة يف غياب األسباب ويهدف هذا املنحى إىل حتديد العوامل النفسية واالنف

البيولوجية أو العضوية اليت قد تكون مسئولة عن االضطراب، ويعتقد أصحاب هذا املنحى بأن األفكار املكبوتة يف الالشعور هي 
ر، وقد يفيد يف العالج املسئولة عن حدوث االضطرابات ولذلك فإن العالج ينصب على إخراجها من الالشعور إىل الشعو

               .االختبارات اإلسقاطية والدراما
  .. املنحىن البيئي -

ويهدف إىل دراسة مجيع اخلصائص الشخصية واألبعاد البيئية اليت تربط باضطرابات التواصل، وتكون عملية القياس والتشخيص 
   .ظية وغري اللفظية ومهاراته يف التواصل االجتماعيمنصبة على تقييم ديناميكيات الشخصية لدى الفرد ومهاراته اللف

    : العوامل اليت ساعدت يف انتشار اضطرابات النطق والكالم
        .  عدم تطابق الفكني - . خروج اللسان للخارج - . اإلعاقات السمعية وضعف السمع والقصور يف التمييز السمعي -
تقليد  -.  إصابة أحد الوالدين باضطرابات النطق -.  عضالت النطقعدم وجود تناسق يف  -.  شلل يف عضالت النطق -

   .وحجم األسرة -.  ترتيب الطفل يف األسرة -.  مستوى األسرة الثقايف واالجتماعي -.  الطفل للوالدين املضطربني النطق
  : وتتلخص عملية قياس وتشخيص االضطرابات اللغوية يف أربع مراحل أساسية متكاملة هي

  .. التعرف املبدئي على األطفال ذوي املشاكل اللغويةمرحلة 
  ويف هذه املرحلة يالحظ اآلباء واألمهات، واملعلمون واملعلمات، مظاهر النمو اللغوي، وخاصة مدى استقبال الطفل للغة

 الكالم، أو قلة احملصول وزمن ظهورها والتعبري بواسطتها واملظاهر غري العادية للنمو اللغوي مثل التأتأة، أو السرعة الزائدة يف
اللغوي، ويف هذه املرحلة حيول اآلباء واألمهات أو املعلمون واملعلمات الطفل الذي يعاين من مشكالت لغوية إىل األخصائيني 

   .يف قياس وتشخيص االضطرابات اللغوية
  .. مرحلة االختبار الطيب الفسيولوجي لألطفال ذوي املشكالت اللغوية

وبعد حتويل األطفال ذوي املشكالت اللغوية، أو الذين يشك بأم يعانون من اضطرابات لغوية، إىل األطباء ويف هذه املرحلة 
ذوي االختصاص يف األنف واألذن واحلنجرة، وذلك من أجل الفحص الطيب الفسيولوجي، وذلك ملعرفة مدى سالمة األجزاء 

   .احلبال الصوتية، واللسان، واحلنجرةاجلسمية ذات العالقة بالنطق، واللغة، كاألذن، واألنف، و
  .. مرحلة اختبار القدرات األخرى ذات العالقة لألطفال ذوي املشكالت اللغوية

ويف هذه املرحلة وبعد التأكد من خلو األطفال ذوي املشكالت اللغوية من االضطرابات العضوية يتم حتويل هؤالء األطفال إىل 
السمعية، والشلل الدماغي، وصعوبات التعلم، وذلك للتأكد من سالمة أو إصابة الطفل ذوي االختصاص يف اإلعاقة العقلية، و

بإحدى اإلعاقات، وذلك بسبب العالقة املتبادلة بني االضطرابات اللغوية وإحدى تلك اإلعاقات، ويف هذه احلالة يذكر كل 
اين منها، ويستخدم ذو االختصاص يف هذه اختصاصي يف تقريره مظاهر االضطرابات اللغوية للطفل ونوع اإلعاقة اليت يع

   .احلاالت االختبارات املناسبة يف تشخيص كل من اإلعاقة العقلية أو السمعية أو الشلل الدماغي، أو صعوبات التعلم
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   .. مرحلة تشخيص مظاهر االضطرابات اللغوية لألطفال ذوي املشكالت اللغوية
سابقة، حيدد األخصائي يف قياس وتشخيص االضطرابات اللغوية مظاهر ويف هذه املرحلة وعلى ضوء نتائج املرحلة ال

اختبار الينوي للقدرات السيكولوجية :  االضطرابات اللغوية اليت يعاين منها الطفل، ومن االختبارات املعروفة يف هذا اال
واختبار .  ن الثانية وحىت سن العاشرةوالذي يتكون من اثين عشر اختباراً فرعياً، ويصلح هذا االختبار للفئات العمرية من س

فقرة موزعة على مخسة أبعاد، وقد مت تطوير هذا املقياس على  ٢٤مايكل بست لصعوبات التعلم، ويتكون هذا االختبار من 
   .عينات عربية

   : اخلصائص السلوكية لذوي اإلضطربات اللغوية
  .. اخلصائص العقلية -١

وص على اختبارات الذكاء املعروفة مثل مقياس ستانفورد بينية أو وكلسر ويشري هلهان ويقصد باخلصائص العقلية أداء املفح
وزميلة كوفمان إىل تدين أداء ذوي االضطرابات اللغوية على مقاييس القدرة العقلية مقارنة مع العاديني املتناظرين يف العمر 

ارتباط االضطرابات اللغوية مبظاهر اإلعاقة العقلية أو  ويف الوقت الذي يصعب فيه تعميم مثل ذلك االستنتاج إال أن. الزمين
   .السمعية واالنفعالية أو صعوبات التعلم أو الشلل الدماغي جيعل ذلك االستنتاج صحيحا إىل حد ما

  .. اخلصائص االنفعالية واالجتماعية -٢
رابات اللغوية من أنفسهم وموقف ويقصد باخلصائص االنفعالية واالجتماعية تلك اخلصائص املرتبطة مبوقف ذوي االضط

اآلخرين منهم، وبسبب ارتباط بعض مظاهر االضطرابات اللغوية مبظاهر اإلعاقة العقلية أو السمعية واالنفعالية أو صعوبات 
فليس من املستغرب أن نالحظ متاثل خصائص ذوي االضطرابات اللغوية مع خصائص األطفال الذين . التعلم أو الشلل الدماغي

إضافة إىل األسباب النفسية املؤدية إىل االضطرابات اللغوية مثل الشعور . ن تلك اإلعاقة من النواحي االنفعالية واالجتماعيةميثلو
بالرفض من اآلخرين أو االنطواء واالنسحاب من املواقف االجتماعية أو اإلحباط والشعور بالفشل أو الشعور بالنقص أو 

   .و حنو اآلخرين أو العمل على محايتهم بطريقة مبالغ فيها أو ما يعرب عنه باسم احلماية الزائدةبالذنب أو العدوانية حنو الذات أ
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 احملاضرة اخلامسة
  عالج اضطراب النطق والكالم

 
   :  عالج اضطراب النطق والكالم

  :  هناك عدة طرق وأساليب لعالج هذه االضطرابات ومنها
   عالج مشكالت الطفل النفسية، من خجل وقلق وخوف، وصراعات ال شعوريةالذي يهدف إىل .. النفسيالعالج  -١

وذلك لتقليل األثر االنفعايل والتوتر النفسي للطفل، كذلك لتنمية شخصيته ووضع حد خلجله وشعوره بالنقص، مع تدريبه على 
  . األخذ والعطاء حىت نقلل من ارتباكه

جناحه على مدى تعاون اآلباء واألمهات لتفهمهم للهدف منه، بل ويعتمد أيضا  والواقع فإن العالج النفسي لألطفال يعتمد - 
وعلى اآلباء معاونة الطفل الذي يعاين من هذه االضطرابات بأن يساعدوه على أال يكون متوتر  .على درجة الصحة النفسية هلم

لى اهلدوء والتراخي وذلك جبعل جو العالقة مع األعصاب أثناء الكالم وغري حساساً لعيوبه يف النطق، بل عليهم أن يعودوه ع
  . الطفل جواً يسوده الود والتفاهم والتقدير والثقة املتبادلة

كما جيب على اآلباء واملعلمني أيضاً حماولة تفهم الصعوبات اليت يعاين منها الطفل نفسياً سواء يف املدرسة أو يف األسرة  -
له يكربه، أو اعتداء أقران املدرسة عليه، أو غري ذلك من األسباب، والعمل على  كالغرية من أخ له يصغره أو احلنق على أخ

  . معاجلتها ومحايته منها ألا قد تكون سبباً مباشراً أو غري مباشر فيما يعانيه من صعوبات يف النطق
هناك أسباب تؤدي إىل  وقد يستدعي العالج النفسي تغيري الوسط املدرسي باالنتقال إىل مدرسة أخرى جديدة إن كانت -

كما يراعى عدم توجيه اللوم أو السخرية للطفل الذي يعاين من أمراض الكالم سواء من اآلباء أو األمهات أو املعلمني .  ذلك
  . أو األقران

هو عالج ضروري ومكمل للعالج النفسي وجيب أن يالزمه يف أغلب احلاالت، ويتلخص يف تدريب و .. العالج الكالمي -٢
يض ـ عن طريق االسترخاء الكالمي والتمرينات اإليقاعية ومترينات النطق على التعليم الكالمي من جديد بالتدريج من املر

الكلمات واملواقف السهلة إىل الكلمات واملواقف الصعبة، وتدريب جهاز النطق والسمع عن طريق استخدام املسجالت 
    . جلهاز الكالمي بوجه عاممث تدريب املريض لتقوية عضالت النطق وا. الصوتية

والقصد من أن يالزم العالج النفسي العالج الكالمي هو أن جمرد عالج اللجلجة أو غريها من أمراض الكالم إمنا نعاجل  -
األعراض دون أن منس العوامل النفسية اليت هي مكمن الداء، ولذلك فإن كثريين ممن يعاجلون كالمياً دون أن يعاجلوا نفسياً 

ون مبجرد أن يصابوا بصدمة انفعالية، أو أم بعد التحسن يعودون إىل اللجلجة وتسوء حالتهم من جديد دومنا سبب ينتكس
ظاهري، كما أم عادة يكونون شخصيات هشة ليست لديهم القدرة على التنافس مع أقرام سواء يف املدرسة أو يف وسطهم 

   .العائلي
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التعجل يف طلب سالمة خمارج احلروف واملقاطع يف نطق الطفل، ذلك ألن التعجيل واإلصرار ونوجه نظر اآلباء واملربني بعدم  -
على سالمة خمارج احلروف واملقاطع والكلمات من شأنه أن يزيد الطفل توتراً نفسياً وجسمياً وجيعله يتنبه لعيوب نطقه، األمر الذي 

اظ واحلروف واملقاطع يف نطق أي طفل يعتمد أساساً على درجة نضجه مع مراعاة أن سالمة خمارج األلف .يؤدي إىل زيادة إرتباكه
العقلي واجلسمي، ومدى قدرته على السيطرة على عضالت الفم واللسان، وقدرته على التفكري، وفوق كل ذلك درجة شعوره 

  . باألمن والطمأنينة أو مدى شعوره بالقلق النفسي
  . ارين خاصة تستخدم فيها آالت وأجهزة توضع حتت اللسانويتم ذلك بوسائل ومت   .. العالج التقوميي -٣
ويهدف إىل تعديل اجتاهات املصاب اخلاطئة، واملتعلقة مبشكلته، كاجتاهاته حنو والديه ورفاقه، وعالج   .. العالج االجتماعي -٤

  . البيئة احمليطة بالطفل، مثل املعاملة، وتوفري احلاجات اخلاصة به
التأكد من أن املريض ال يعاين من أسباب عضوية خصوصاً النواحي التكوينية واجلسمية يف اجلهاز   .. العالج اجلسمي -٥

  . العصيب، وكذلك أجهزة السمع والكالم، وعالج ما قد يوجد من عيوب أو أمراض سواء كان عالجاً طبياً أو جراحياً
شاطات اجتماعية تدرجيياً حىت يتدرب على األخذ والعطاء يقصد بالعالج البيئي إدماج الطفل املريض يف ن  .. العالج البيئي -٦

وتتاح له فرصة التفاعل االجتماعي وتنمو شخصيته على حنو سوي، ويعاجل من خجله وانزوائه وانسحابه االجتماعي، ومما يساعد 
   .على تنمية الطفل اجتماعياً العالج باللعب واالشتراك يف األنشطة الرياضية والفنية وغريها

ا كما يتضمن العالج البيئي إرشادات لآلباء القلقني إىل أسلوب التعامل السوي مع الطفل كي يتجنبوا إجباره على الكالم هذ -
حتت ضغوط انفعالية أو يف مواقف يهاا، إمنا يتركون األمور تتدرج من املواقف السهلة إىل املواقف الصعبة مع مراعاة املرونة 

   .حباط واخلوف وحىت تتحقق له مشاعر األمن والطمأنينة بكل الوسائلألقصى حد حىت ال يعاين من اإل
   : اآلثار الناجتة عن عيوب النطق والكالم

  تعرض الطفل للسخرية واالستهزاء من اآلخرين  -١
  .ظهور ثورات من الغضب واالنفعال، كرد فعل انتقامي لسخرية اآلخرين منه -٢
   .ة واملهنية املرغوبةحرمان املصاب من بعض الفرص الوظيفي - ٣
   .الشعور بالنقص، واخلجل واحلرمان من فرص النجاح والزواج -٤
يواجه مشكالت أثناء تعليمه، خاصة إذا كان املعلم غري مؤهل للتعامل مع طالب لديهم مشكالت واضطرابات عيوب النطق  -٥

   .والكالم
وال يستطيع الدفاع عن حقوقه، وهذا قد يؤدي إىل ردود فعل يف بعض املواقف ال يستطيع أن يبدي رأيه بالشكل املطلوب،  -٦

  . عكسية
   : عالج أمراض الكالم

  .. إرشاد الوالدين
القلقني خبصوص تاليف أسباب اضطرابات الكالم وخاصة عدم إجبار الطفل األيسر على الكتابة باليد اليمىن وجتنب اإلحباط 

تسب الطالقة يف الكالم واالبتعاد عن التصحيح الدائم لكالم الطفل حىت والعقاب وحتقيق أمن الطفل بكافة الوسائل حىت يك
   .بقصد العالج
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   .. العالج النفسي
لتقليل أشكال اخلجل واالرتباك واالنسحاب اليت تؤثر على الشخصية وقد تزيد من األخطاء واالضطرابات، وعالج الطفل 

لكالمية يف منو وتقدمه يف اتمع وتشجيعه على بذل اجلهد يف العالج وتقوية القلق احملروم انفعالياً وإفهام الفرد أمهية العملية ا
روحه املعنوية وثقته بنفسه وإماطة اللثام عن الصراعات االنفعالية وحلها وإعادة االتزان االنفعايل وحل مشكالت الفرد وعالج 

ج اجلماعي واالجتماعي، والعالج باللعب وتشجيع فقدان الصوت اهلستريي باإلحياء واألدوية النفسية، وجيب االهتمام بالعال
   .النشاط اجلسمي والعقلي كذلك جيب عالج حاالت الضعف العقلي

   .. العالج الكالمي
عن طريق االسترخاء الكالمي والتمرينات اإليقاعية يف الكالم، والتعليم الكالمي من جديد والتدرج من الكلمات واملواقف 

لتقوية عضالت اجلهاز (، ومترينات البلع واملضغ )مع االستعانة مبرآة(ب اللسان والشفاه واحللق السهلة إىل الصعبة، وتدري
مثل تدريب مضغ العلكة (، والنطق املضغي )التروي والتأمل(، ومترينات التنفس، واستخدام طرق تنظيم سرعة الكالم )الكالمي

.                                                                          ة والطريقة املوسيقية والغنائية يف تعليم كليات الكالم واألحلانومترينات احلروف الساكنة واحلروف املتحرك) وحماولة الكالم
   .. العالج الطيب

سد فجوة يف ( لتصحيح النواحي التكوينية واجلسمية يف اجلهاز العصيب وجهاز الكالم واجلهاز السمعي وأحياناً العالج اجلراحي
    .، وعالج األمراض املصاحبة الضطراب الكالم)سقف احللق
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 احملاضرة السادسة
  ) Voice Disorders( اضطرابات الصوت   

  

  )Voice Disorders(  :اضطرابات الصوت 
ق ا أو يف بنيتها إىل حتمي احلنجرة املسار اهلوائي خالل األكل كما وتعترب مصدر صوتنا، ويؤدي التلف واألذى الذي يلح

  ). Plante and Beeson,2004(وتعاجل هذه املشكالت الصوتية من خالل العالج الصويت  .  مشكالت يف الصوت والبلع
   : املفاهيم املتعلقة باضطراب الصوت

   : وميتاز الصوت الطبيعي باخلصائص التالية Normal Voice  .. الصوت الطبيعي:  أوالً 
   .وهذا يتطلب وجود نوعية موسيقية حمددة وغياب اإلزعاج،  لة ومرغوبةنوعية صوت مقبو

   .إذ جيب أن تكون مستوى طبقة الصوت مناسبة لعمر وجلنس املتكلم،  مستوى مناسب لطبقة الصوت
كما ال جيب أن ، إذ جيب أال يكون الصوت ضعيفاً ال ميكن مساعه حتت الظروف الكالمية االعتيادية،  علو صوت مناسب

   .يكون عالياً ومزعجاً عند مساعه
وتعود املرونة إىل أن التنوع يف طبقة الصوت وعلو الصوت مساعداً يف التعبري عن التأكيد واملعىن ومشاعر ،  املرونة املناسبة

  . الفرد
، الزفري واء ممزوج صوت، الصوت حبة( يف طبيعي غري باحنراف وميتاز   Abnormal Voice  ..الطبيعي  غري الصوت:  ثانيا
 عايل أو جداً ضعيف صوت( صوت وعلو) للصوت طبيعي غري ارتفاع أو اخنفاض( صوت وطبقة، )الصوت قسوة أو حدة
  .الصوت ونوعية الصوت وعلو الصوت طبقة يف مناسبة غري تغريات أو وتقلبات، )جداً
وعية أو طبقة أو علو أو مرونة حيدث اضطراب الصوت عندما ختتلف ن  Voice Disorder.. اضطراب الصوت:  ثالثًا

كما يعتمد احلكم على الصوت بأنه طبيعي أو غري طبيعي .  الصوت عن اآلخرين ضمن نفس العمر واجلنس واموعة الثقافية
فالطفل واألب والراشد والعامل وأخصائي أمراض الكالم واللغة وأخصائي . اعتماداً على الشخص الذي يتخذ القرار باحلكم

وعموماً فإن على أخصائي ، ذن واحلنجرة يعرفون الصوت بأنه طبيعي أو غري طبيعي وفقاً حلاجام وخلفيام اخلاصةاألنف واأل
   .أمراض الكالم واللغة أن يأخذ بعني االعتبار اهلدف من التقييم

وهذا حبد ذاته ، مايلويعطينا الصوت معلومات حول الصحة اجلسمية والصحة النفسية والشخصية واهلوية واجلانب احلسي اجل 
   .يعطينا معاين كثرية لكل من املتكلم واألخصائي ويساعدنا يف فهم الفرد

وهذا يعود إىل إمكانية أن  Abnormal voice as a sign of illness  .. الصوت غري الطبيعي كإشارة للمرض:  رابعا
كما تبحث األسباب احملدثة للصوت . التواصلية ثانوية يكون الصوت غري الطبيعي دليالً على املرض أم ال وتكون االعتبارات

غري الطبيعي ويف حالة حتديد األسباب وعالجها مع استمرار الصوت غري الطبيعي فإنه عندئذ يتم تشخيص اضطرابات الصوت 
   .دف عالجها من قبل أخصائي أمراض الكالم واللغة
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مفهوم العرض  Abnormal voice as  a symptom of illness .. الصوت غري الطبيعي كعرض للمرض:  خامسا
Symptom ورأي األخصائي يف الصوت غري الطبيعي مستقل عن ، يعود إىل شكوى املريض سواء كانت حقيقية أم تصورية

   .ويف هذا الصدد هناك ثالثة افتراضات. معتقدات املريض
يؤكد احلاجة إىل العالج ومثل هذا االتفاق ضروري  كل من األخصائي واملريض على أن الصوت غري طبيعي وكالمها حيكم -

   .ويدرك الطرفان ضرورة إجراء ما يلزم لعالج الصوت غري الطبيعي. لضمان التعاون يف التشخيص والعالج
وقد ينشأ ذلك من كون األخصائي رمبا غري ، بضرورة التشخيص والعالج بينما ال يعتقد املريض ذلكاعتقاد األخصائي  -

   .أن املريض غري قادر على إدراك حقيقة املشكلةواقعي أو 
بوجود اضطراب يف الصوت على الرغم من أن األخصائي ال يعتقد بوجوده ويف هذه احلالة فإن الصراع بني  اقتناع املريض -

   .رأي األخصائي واملريض وردود فعل املريض ينظر هلا كتعبري عن العداء أو الكمالية أو احلاجة إىل مساعدة نفسية
  Abnormal voice as  a disorder of communication .. الصوت غري الطبيعي كاضطراب يف التواصل:  سادسا

ويف هذا اإلطار فإن طرح ، باإلضافة إىل اعتبار الصوت غري الطبيعي كإشارة للصحة أو املرض فالصوت أيضاً أداه للتواصل
  :  األسئلة التالية أمر هام

   ؟ وضوح لغوية كافية للمستمعهل حيمل الصوت درجة  -
   ؟ هل اخلصائص الصوتية احلسية اجلمالية مقبولة -
   ؟ هل يشبع الصوت املتطلبات املهنية واالجتماعية -

  : Etiology of Voice Disorders:  أسباب اضطرابات الصوت
  ..  Organic Voice Disorders:  اضطرابات الصوت العضوية  -١

إذا كان ناجتاً عن أمراض فسيولوجية أو تشرحيية سواء كان ذلك مرضاً أصاب احلنجرة بذاا أو يعترب اضطراب الصوت عضوياً 
   .بسبب أمراض غريت بنية احلنجرة أو وظيفتها

  ..  Psychogenic Voice Disorders:  اضطرابات الصوت النفسية اجلينية -٢ 
لصوت النفسية اضطرابات نوعية وطبقة وعلو ومرونة وتشتمل اضطرابات ا، وقد تسمى أيضاً باضطرابات الصوت الوظيفية

فالصوت يكون غري . الصوت الناجتة عن االضطرابات النفسية أو اضطرابات الشخصية أو عادات خاطئة الستعمال الصوت
   .طبيعي على الرغم من أن البنية التشرحيية والفسيولوجية للحنجرة طبيعية

  .. ice  Disorders of Multiple  Etiology Vo:  اضطرابات الصوت متعددة األسباب  -٣
االنغالق (مبا يف ذلك اقتراب أو ابتعاد األوتار الصوتية عن خط الوسط  (Spastic  dysphonic)مثل حبة الصوت التشنجية 

ري معروفة وهذه ميكن أن تكون ناجتة عن أسباب عصبية أو نفسية جينية أو غ، وأنواع االقتراب واالبتعاد املختلفة) واالنفراج
Idiopathic  )Aronson, 1990.(   
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 احملاضرة السابعة
 مفاهيم مرتبطة بتطور اضطرابات الصوت والتأتأة

  
   : خطوات تقييم املشكالت الصوتية

:   يقوم اختصاصي النطق واللغة باتباع خطوات عديدة يف عملية مجع املعلومات حول الطفل وتقييمه وهذه اإلجراءات هي
أخذ عينة : (قياس القدرات اللغوية من خالل.  املالحظة. فحص أعضاء النطق والوجه.  إجراء املقابلة.  احلالةإجراء تاريخ 

  .التوصيات وكتابة التقرير . )كالمية لغوية وتطبيق مقاييس لغوية مقننة
   : تاريخ احلالة واملقابلة

  من االختصاصني بإحالة الطفل إىل عيادة النطق والسمع قد يقوم طبيب األطفال، أو املعلم، أو االختصاصي النفسي، أو غريهم
   .وقد يقوم الوالدان بإحضار الطفل إىل العيادة مباشرة

  ومن خالل تاريخ احلالة واملقابلة جيمع االختصاصي املعلومات حول والدة الطفل، والتطور االجتماعي، والتطور السلوكي  -
   : املالحظة وقياس اللغة 

بعد االنتهاء من إجراء املقابلة مبالحظة الطفل من غرفة جماورة مكونة من مرآة تتيح الرؤية من اجتاه واحد يقوم االختصاصي 
   .حبيث ال يرى الطفل االختصاصي أثناء قيامه مبالحظة سلوكه وتصرفاته واالستماع لكالمه وطريقة  تواصله

   : ومن االختبارات ايل تقيس نطق ومسع الطفل
    (The test for Examihih Expressive MorphoIogy ShipIey Stone) : ات التعبرييةاختبار املورفيم -

   (The Peabody Picture Vocabulary Test): اختبار بيبودي للمفردات املصورة -
    (The test For Auditory ComPrehension OF Language) :  اختبار االستيعاب السمعي للغة -

  :  العينة اللغوية
ال يستطيع الطفل إنتاج مجيع الصور القواعدية يف االختبارات مع أنه يستطيع إنتاجها يف احملادثة العادية يف البيت، كما أنه قد  قد

يستطيع إنتاج الصور القواعدية من خالل احلوار، وال ميكنه القيام بذلك من خالل االختبارات هلذا يقوم االختصاصي 
   .ات اللغويةبإجراءات أخرى مثل تسجيل العين

   : إجراءت مساندة للتقييم 
إن تقييم اللغة الشامل وتقييم الصوت يشتمل على إجراءات أخرى متعددة للتأكد من وجود أسباب عضوية واضحة قد توثر 

  . على قدرة الطفل على إنتاج اللغة، وقد تكون موشرا على وجود مشاكل أخرى
   : كتابة التقرير 

علومات يقوم االختصاصي بتحليلها، ومن مث كتابة تقرير التقييم، ويشتمل التقرير على حتديد فيما إذا بعد أن تتم عملية مجع امل
   .كان الطفل يعاين من مشكلة أم ال، وحتديد طبيعة املشكلة وما هو العالج املناسب هلا
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     : عالج اضطرابات اللغة املرتبطة بالصوت والتأتأة 
  : غة واألصوات لدى األطفال لألسباب التاليةتتعدد طرق عالج اضطرابات الل 

   .األساليب املتنوعة تقترح أهدافا متنوعة يف عالج اللغة - 
   .األساليب املتنوعة تؤيد اإلجراءات العالجية املختلفة - 
   .تنوع األطفال الذين يعانون من اضطرابات يف اللغة - 

   : اختبار أهداف العالج
، إذ ال بد للطفل أن يفهم إمكانيات الطفل يف احملادثة الطبيعية يف مواقف حياته اليومية هو تطويرإن اهلدف النهائي من العالج 

   .ويأخذ دوره يف احملادثة، فال بد من أن ميتلك الطفل عددا كافيا من املفردات اللغوية، وبناًء جيدا للجملة
  : تسلسل العالج

يف حاله  –تمد على املستوى اللغوي عند التقييم، فإننا نبدأ بالعالج إن اهلدف النهائي يتحقق من خالل تسلل العالج، وهذا يع
ومن مث نقوم ببناء كلمات وظيفية منها، ويف مرحله ) م(أو ) ا(من األصوات اليت ينطقها مثل صوت  –الطفل الذي ال يتكلم 

   .الحقه يقوم االختصاصي بتجميع هذه الكلمات
   : التأتأة واضطرابات اللغة

   قة الطبيعياختالل الطال
، ١٤٠٠٠٠ويقدر حوايل . عضلة وبالتايل ينتج السلوك احلركي املعقد ١٠٠وحدة كالمية يف الثانية وباستعمال  ١٤ينتج الشخص 

وبسبب صعوبة وتعقيد تعلم احلديث وتعلم اللغة فان األطفال الصغار يقومون .  حدثاً عصبياً مطلوب لكل ثانية إنتاج كالم حركي
ففي سن الثامنة ومع ابتداء إنتاج سرعة اإليقاع . الطالقة الطبيعي يبدأ من املناغاة املبكرة يف الطفولة املبكرة واختالل. بأخطاء

ومع تزايد إنتاج اختالل الطالقة لفترة زمنية أطول فانه . والتسلسل والنغمة اللغوية املبكرة يف الطفولة فانه ينتج اختالل الطالقة
ة يف تكرار الكلمات واملقاطع اللفظية، وهذه ختتلف من طفل إىل أخر فقد متر أسابيع أو أشهر ومن مث األطفال يبذلون جهوداً عالي

  . اختفائها
  : تطور التأتأة

سنوات وتستمر لفترات قصرية  ٤-٢تظهر بعض أشكال التأتأة لدى األطفال الصغار وهذا ما يسمى بالتأتأة التطورية يف عمر 
سنوات من العمر حيث خيتفي هذا الشكل بعد سنتني  ٨-٦تتطور التأتأة املعتدلة لدى األطفال من و. حيث ختتفي بعد أشهر قليلة

  . سنة وغالباً ما تبدأ يف سن ظاهرة التأتأة يف الكالم ٨,٥ -٣,٥أما التأتأة الدائمة فتظهر بني . أو ثالث
   : وهناك عوامل تساعد يف تطورالتأتأة، ومن هذه العوامل

   واملستمعني لكالم الطفلردود فعل اآلباء  - 
   مدى حساسية الطفل إلختالل الطالقة الكالمية - 
   درجة اختالل الطالقة الكالمية - 
   التوتر والقلق والضغط النفسي واخلربات اجلديدة - 
   فكرة الفرد عن نفسه يف تعامله مع اخلربات أو العامل اجلديد - 
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  :  ثالث مراحل لتطورها وهي على النحو التايل) فان رابري(ف أربع مراحل لتطور التأتأة، بينما وص) بلود ستني(لقد وصف  
   : )بلود ستني(املراحل األربع كما وصفاها 

   .. املرحلة األوىل
متتاز التأتأة بأا عرضية وبتكرارات الختالل الطالقة يف بداية اجلمل واليت تظهر يف املواقف الكالمية وحتت ضغط التواصل مع 

   .لة من قبل املتأتئ وتالحظ هذه املرحلة غالباً يف أطفال دون سن املدرسةوعي وإدراك قليل للمشك
   .. املرحلة الثانية

تصبح التأتأة هنا مزمنة أكثر وتظهر يف أجزاء كبرية من الكالم ويرى الشخص نفسه بأنه يتأتئ عندما يثار أو يف حالة الكالم 
   .السريع ويبدي اهتماما قليال ملشكلته

   .. ةاملرحلة الثالث
تظهر التأتأة يف مظاهر حمددة ويف أصوات وأحرف أو كلمات حمددة ويبدأ الشخص املتأتئ مبحاولة جتنبها من خالل الدوران 

وتالحظ هذه املرحلة يف  إال أنه هنا ال يتجنب املواقف الكالمية أو أظهار القلق ، حول الكلمة املشكلة أو إبداهلا بكلمة أخرى
  .          ة وبداية املراهقةمرحلة متأخرة من الطفول

  .. املرحلة الرابعة
حيث خياف الشخص املتاتئ من توقع التأتأة يف الكلمات واألصوات واملواقف الكالمية كما يظهر الشخص دوران حول  

ملتأخرة الكلمات املشكلة وحماولة استبداهلا بكلمات أسهل كما يظهر القلق ويتجنب املواقف الكالمية خصوصاً يف املراهقة ا
  .والرشد وقد تالحظ بشكل أبكر من ذلك

     : على ما يلي) فان رابري(وتشتمل املراحل الثالثة اليت وصفها 
   .. املرحلة األولية

ومتتاز بتكرارات سهلة لبداية الكلمات أو املقاطع اللفظية للجمل، وغري مصحوبة بإشارات أو عالمات انفعالية أو ضغط نفس 
  ). أمراض الكالم واللغة هذه األعراض بأا تأتأةوال يرى بعض أخصائي (

   .. املرحلة الثانوية
وهذا إشارة إىل بداية توقعها واخلوف املرتبط . ومتتاز هذه املرحلة بوعي الشخص املتأتئ باختالل الطالقة لدية مع حماولة تعديلها

  . بالتأتأة
   .. املرحلة االنتقالية

وتظهر عالمات اإلحباط واملفاجأة واملقاومة والتجنب للكالم مصاحبة ، ولية واملرحلة الثانويةوتظهر هذه املرحلة بني املرحلة األ
مع اجلهود املبذولة يف التكرارات واالطاالت يف الكلمات واملقاطع اللفظية ويؤدي تطور هذه املرحلة إىل االنتقال للمرحلة 

  .الثانوية
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 احملاضرة الثامنة
 تقييم التأتأة

  
   : وتشخيص التأتأة عملية تقييم

ال توجد طريقة أفضل وأدق من غريها لتقييم التأتأة وختتلف الطرق املستخدمة باختالف األشخاص ويعود التباين يف طرق 
   .التقييم وفقاً لإلعداد النظري والتدريب املهين ألخصائي أمراض الكالم واللغة وإىل األسلوب الشخصي لألخصائي

فالتشخيص ليس فقط حتديد أن ، خصائي أمراض الكالم أن يكون حساساً للعديد من العواملويتطلب تشخيص التأتأة من أ
  .              الطفل يعيد كلمات أو أجزاء منها أو يردد أو يطيل أو يقوم الكالم

تأتأة مثل بعض وكذلك فمن الضروري حتديد اتساق واستمرار االستجابات الكالمية وتارخيها واألحداث املؤدية أو املسببة لل -
كما وتساعد هذه املعلومات يف التمييز بني اختالل الطالقة الطبيعي . األحداث احملددة وردود الفعل الناجتة لدى املستمع

يعترب مقبول لدى األطفال  اختالل الطالقة الطبيعي.  ويعترب التمييز بني احلالتني من أهم واجبات أخصائي التشخيص. والتأتأة
أنه من املتوقع أن يظهر الطفل اختالل طالقة طبيعي خالل مرحلة تطور الكالم وهي تكون بذلك مظهراً طبيعياً مبعىن ، الصغار

   .وهذا النمط من الكالم ال حيتاج إىل تدخل عالجي. يف السلوك الكالمي فالطفل ينتج تقاطعات كالمية إيقاعية
املرتبطة بالبيئة أمراً صعباً فأحياناً كثرية تكون أشكال وتكرارات إن التميز بني اختالل الطالقة الطبيعي واختالل الطالقة  -

اختالل الطالقة لدى الطفل لدى الطفل يعترب طبيعياً ، اختالل الطالقة الكالمي متشابه وال متيز بني النوعني من أشكال الطالقة
تكرار كلي للكلمة أو أشباه اجلمل أو كلمة منطوقة إما ) ١٠٠(إذا كان لديه اختالل الطالقة يف تسع كلمات أو أقل لكل 

   .اإلعادة على أن ال يظهر جهد أو توتر يف استهالل أو ابتداء النطق
   : ويشتمل املعيار الذي يشري إىل وجود مشكلة التأتأة على ما يلي

ة وزيادة سرع، أو أكثر من الكلمات املنطوقة  %٢تكرارات جلزء من الكلمة يف شكل وحدتني أو أكثر وبنسبة  -
   .التكرارات واستعمال إبدال اية الصائت يف الكلمة والتوتر الصويت

أو أكثر من الكلمات املنطوقة وزيادة النهاية املفاجئة لإلطاالت يف طبقة   %٢إطاالت أطول من ثانية واحدة لكل  -
   .الصوت وعلوه

   .وقفات إجبارية وترددات أطول من ثانيتني يف تدفق الكالم -
   .زاز الرأس وترقصه وارتعاش الشفاه والفك وعالمات مقاومة مرتبطة باختالل الطالقةحركات اجلسم واهت -
   .ردود فعل انفعالية وسلوكات جتنبيه مرتبطة يف الكالم -
   .استعمال الكالم كسبب لألداء الضعيف -
  .تباينات يف تردد أو ذبذبة وشدة تشوه الكالم مع متغريات يف املواقف الكالمية -

ايري السبعة يف التشخيص ومالحظة واحدة أو أكثر من هذه السلوكات مييز التأتأة عن اختالل الطالقة وتستخدم هذه املع
   .الطبيعي
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   : معايري أخرى
فقد حدد تسعة معايري لتقييم الطفل املتأتئ وأكد أن ظهور أي منها يعترب عالمة ومؤشراً إىل ضرورة تقييم ) ١٩٩٩رامج (أما 

إن حتديد املشكالت يف وقت مبكر من عمر . الكالم واللغة لتحديد فيما إذا كانت تأتأة أم ال الطفل من قبل أخصائي أمراض
فمن الضروري أن يقابل . الطفل يعترب ضرورياً للوقاية منها وإجراء التدخالت السريعة ملنع انتقاهلا إىل إعاقة ومشكلة حياتية

وخمتلف عن بقية ، توتر وقبل أن ينظر الشخص إىل نفسه على أنه متاتئاآلباء والطفل قبل أن تصبح التأتأة متتاز باملقاومة وال
  . األطفال اآلخرين

   : وتشتمل التسعة معايري على
، طا، طا، أو طا، طاولة، ط، متعددة جلزء من الكلمة واعادات للحرف األول أو املقطع األول لكلمة مثل ط تكرارات -

   .طاولة
   .يارة.....سـ سـ سـ: للصوت مثل إطاالت -
   .bay-bay-bay-bayبدالً من   :buh-buh-buh-babyاية الصامت بصائت ضعيف حمايد مثل إبدال -
ويظهر التوتر العضلي يف منطقة الشفاه والرقبة للطفل . خالل حماولة الكالم خصوصاً يف بداية اجلمل املقاومة والتوتر -

   .الذي حياول الكالم كما ميتاز الكالم املستمر بالشدة والتوتر
   .وعلو الصوت خالل تكرار وإطالة األصوات أو املقاطع أو الكلمات طبقة الصوت ارتفاع -
وحىت رمبا اللسان عندما يتوقف الطفل عن الكالم أو يعيد أو يطيل األصوات أو املقاطع ارتعاش وارجتاف الشفاه  -

   .اللفظية
قد يظهر عدد من الوقفات غري املألوفة وإبدال  كما، واإلحباط لدى الطفل املتأتئ نتيجة لكالمه ظهور سلوكات جتنبية -

  . للكلمات وتداخل يف األصوات أو الكلمات أو أشباه اجلمل هذا إضافة إىل جتنب احلديث
   .ناتج عن وعيه وإدراكه للمشكلة الكالمية وبالتايل فإنه يظهر اخلوف لتوقع التأتأة أو خلربته معها اخلوف من الكالم -
وتظهر هذه لدى الطفل عند حماولة الكالم ، أو الصوت واحملافظة على تدفق اهلواء الالزم للكالم صعوبة يف ابتداء الكالم -

كما يظهر عدم انتظام التنفس ويتدفق الكالم . يف بداية اجلملة أو بعد حدوث وقفة طبيعية يف الكالم لدى قراءة اجلملة
   .بسرعة بسبب مقاومة الطفل للمحافظة عليه

التأتأة كما وردت يف الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع املُراجع والصادر عن مجعية األطباء  النفسيني  وتشري معايري تشخيص
   : األمريكية إىل

   : وميتاز يف ظهور متكرر لواحدة أو أكثر من التالية) غري مناسب لعمر الفرد(اضطراب يف الطالقة الطبيعية وتوقف الكالم  - أ
   .للفظيةتكرارات لألصوات واملقاطع ا -
   .إطالة األصوات -
   .تدخالت -
   ).وقفات خالل الكلمة(كلمات مكسرة  -
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   ).وقفات كاملة أو غري كاملة يف الكالم(وقفات مسموعة أو صامتة  -
   ).إبداالت للكلمة لتجنب الكلمات املشكلة(الدوران حول الكلمة  -
   .توتر جسمي مفرط يف إنتاج الكلمات -
   ).نا أرى....أأ أ (تكرارات لكلمة أحادية املقطع  -

   يتداخل االضطرابات يف الطالقة مع التحصيل األكادميي أو املهين أو مع التواصل االجتماعي -ب
   حركية فإن صعوبات الكالم غالباً ما ترتبط ذه املشكالت –يف حالة وجود عيوب حسية أو كالمية  -جـ 

   : مييز التأتأة عن اختالل الطالقة الطبيعيأما الرابطة األمريكية للتأتأة فقد حددت السلوكات التالية لت
   .ارتعاشات وجهيه بسبب التوتر املفرط -
   .التكلم حبذر -
   .الكالم بسرعة -
   .الكالم بصوت عالٍ جداً أو منخفض جداً -
   .أدلة على املقاومة والتوتر خالل الكالم -
   .توقف تدفق اهلواء -
   .ارتفاع طبقة الصوت أو حجمه خالل اختالل الطاقة -
   .جسمية مصاحبة خالل عدم الطالقة حركات -
    إشارات وعالمات على وجود قلق وإرباك خالل الكالم -
   .تكرارات غري معتادة -
   .استعمال الصائت يف التكرارات -
   .خالل الكلمة) أو أكثر ٥(تكرارات عديدة  -
   .وقفات يف وسط الكلمة والرجوع من اجلديد أو املضي قدماً يف الكالم -
   .ت حمددةأدلة على جتنب كلما -
   .وجود أكثر من اختالل طالقة خالل اجلملة -

   : السلوكات غري الكالمية الدالة على وجود املشكلة
   اخلجل أو النظر بعيداً عن الشخص خالل اختالل الطالقة -
   قضم األظافر والنشاط املفرط: عادات عصبية أخرى مثل -
   مهارات تنشئة اجتماعية ضعيفة -
   أدلة على االكتئاب واحلزن -
  القلق واخلوف واالنزعاج -
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   : ويف تقييم التأتأة فإننا غالباً ما نسمع األخصائي يسأل األسئلة التالية
   ؟ ما هو املوقف الذي أدى إىل خلل الطالقة الكالمية -١
   ؟ ماذا حدث قبل التأتأة -٢
   ؟ كيف تظهر هذه األحداث يف حياة الطفل -٣
   ماذا الحظت ؟ -٤
   ؟ أم أا تتباين هل تبدو دائما هكذا -٥
   ؟ ماذا تفعل عندما تظهر -٦
   ؟ ماذا حيدث كنتيجة لسلوك كالم الطفل، عموماً -٧
  

مثل هذه . هذه األسئلة السبعة متثل أمثلة على األسئلة اليت ميكن تسمع من قبل األخصائي الذي جيري التقييم األويل للتأتأة
  .يت يالحظها االباء خالل تفاعلهم مع الطفل يومياًاألسئلة يعترب مصدراً للمعلومات مع املالحظات ال
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 احملاضرة التاسعة
 وصف مشكلة التأتأة وقياسها

  
  : وصف املشكلة والقياس القاعدي

يشتمل تقييم الشخص املتأتئ على وصف السلوك املضطرب فالعديد من األخصائيني حيددون تكرارات وأنواع الكلمات اليت 
ا التأتأة خالل الكالم العفوي أو القراءة الفمية، وإضافة إىل ذلك فإنه جيب أن تقيم شدة املشكلة باستخدام معيار تقدير أو 

، ومن القياسات القاعدية السلوكية األخرى هي قياس الكالم واختيار حمتوى )ديدبسيط ومتوسط وش: (تصنيف وصفي مثل
   .الكالم واألعراض الثانوية

ويزودنا الشخص واألسرة مبعلومات هامة عن تأثري املشكلة احلايل على احلياة االجتماعية أو املدرسية أو املهنية ومفهوم  -
ض متغريات الشخصية حيث يسمح للكبار املتأتئون يف التعبري عن تأثري التأتأة فقد يشتمل العالج على خطة عالجية لبع. الذات

وهذه املتغريات أيضاً جيب أن يأخذها أخصائي أمراض ، فقد يعرب عن املشاعر القاسية مبشكلتهم. على حيام وعلى اآلخرين
               . الكالم واللغة بعني االعتبار جنباً إىل جنب مع مشكلة التأتأة

فالشخص القريب احملبط والضعيف وغري قادراً على مواجهة مشكلة التأتأة يف السياق البيئي الذي يعيش فيه يتطلب عالجاً  -
كما تؤثر ميكانزمات ، أكثر من الشخص الذي يسيطر على ذاته ويضبط سلوكاته خالل مواجهته للسياقات البيئية احمليطة به

فالشخص الذي يظهر التأتأة كاستجابة للفشل أو اخلوف حيتاج إىل عالج ، التغيري التعامل اليت تعلمها الشخص على سرعة
    .مكثف كما يكون أبطأ من الشخص الذي ميتلك مفهوم ذات واقعي

ففي حالة تقييم األطفال الصغار جيب على أخصائي أمراض الكالم . ويلعب تقييم البيئة دوراً هاماً يف فهم املشكلة احلاضرة -
وحيقق هذا اهلدف من خالل حتليل أشرطة ، حص األحداث احملددة اليت تسبق ظهور املشكلة وماذا يتبع حدوث التأتأةواللغة تف

وكذلك تصميم بيئة الكبار . الفيديو واألشرطة السماعية اليت سجلت لتفاعالت اآلباء واألطفال يف املرتل وأوضاع العالج
   توقع فعوامل مقاومة التغيري والتقدم واإلجهاد يف العمل ميكن أن تؤثر على العالجاملتأتئون أيضاً هامة يف حتديد مدى التقدم امل

  فالتاريخ الطويل يؤثر على العالج، بناء على ذلك فإن التاريخ التعزيزي الطويل للشخص املتأتئ يؤثر على تطور املشكلة -
. ا رمبا يعود إىل صعوبة تقبل إم خمتلفون عن اقرأمفاملراهقون غالباً ما يواجهون صعوبات يف العالج أكثر من الصغار وهذ

كما أن األشخاص املتأتئون الكبار يشكلون اجتاهات سلبية حول املشكلة ومدى إمكانية النجاح يف العالج فاالجتاهات متغري 
   .هام يف العالج والتقدم فيه

فأحيانا حتدث مشكلة التأتأة بسبب املعتقدات ، العالجويلعب تقييم الشخصية عنصراً هاماً يف حتديد السبب ومتغري هام يف  -
الالعقالنية وكذلك إذا كان االعتقاد بأن البيئة هي عامل مسئول عن املشكلة واحملافظة على إستمراريتها؛ لذلك فإنه من 

ويف العموم فإن ، ملدى املشكلةاملناسب أن حنلل البيئة البيتية وإذا كانت املشكلة متعلمة فإنه من املناسب أن جنري قياساً قاعدياً 
أي مشكلة كالمية تؤثر على مظاهر احلياة للشخص وهذا يفرض على أخصائي أمراض الكالم واللغة أن يوسع أفكاره وتفكريه 

   .خالل عملية التقييم وليعطي أمهية أكثر لالجتاهات والسلوكات واملعتقدات اليت تساهم يف الصعوبات   احلاضرة
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   : تأةقياس وتشخيص التأ
تباينت املعلومات والبيانات اليت تشري إىل معيار حتديد سلوك التأتأة يف الكالم وتشخيصه وقد أمجعت معظم هذه املعلومات على 

   تأتأة=  ١٠٠ / ١٠     كلمة يعين التأتأة ١٠٠اختالالت طالقة كالمية لكل  ١٠معيار أن 
      : عناصر تقييم التأتأة

   :ب أن تأخذ بعني االعتبار العناصر اآلتيةإن تقييم التأتأة عملية جي
   .وميأل هذا النموذج من قبل احلالة واآلباء، منوذج أخذ املعلومات -١
   .لتحديد املشكلة وحتديد مستوى الدافعية واحلاجة والرغبة للخدمات) املتعاجل(مقابلة احلالة  -٢
   .أدوات التقييم املعيارية وغري املعيارية -٣
   .ائج والتفسريات املستندة إىل التقييمكتابة النت -٤

  ..  التواصل الداعم املساند والبديل
تستعمل استراتيجيات التواصل الداعم والبديل من قبل مدى واسع من األفراد الذين يشتركون يف خاصية عدم القدرة على 

ية واحلسية كما أن التواصل الداعم والبديل التواصل مع اآلخرين واليت قد تنتج عن أنواع متعددة من اإلعاقات املعرفية واحلرك
  . يستخدم من قبل املصابني باإلعاقات املكتسبة مثل إصابات الدماغ واألمراض التطورية ومرض باركنسون

والتواصل عملية تعتمد على استعمال الفرد للكلمات، فالتواصل الفعال يتطلب استعمال كلمات مناسبة للتعبري عن احلاجات  -
مات يتم انتقاءها حىت تشكل اجلمل اليت نرغب يف قوهلا ويعتمد اختيار هذه الكلمات على قدراتنا وعلى سالمة وهذه الكل

  . وعندما ال نستطيع الكالم طبيعياً فهناك طرق ميكن االعتماد عليها النتقاء الكلمات اليت ميكن أن نستعملها. أجهزتنا
   : يعاين من اضطراب لغوي العالمات اليت يالحظها الوالدين على طفلهم الذي

   ).اللغة  االستقبالية(عدم القدرة على فهم اللغة احملكية من خالل االستخدام  -
   .عدم القدرة على فهم املفردات أو اجلمل اللغوية -
  .إذا شك الوالدين يف مسع ابنهم؛ كون استجابته وتفاعله مع احلديث الذي يدور حوله يكاد يكون معدوما أو متقطعا  -
  . القدرة على االستجابة لألوامر اللفظية املوجهة إليه بشكل كامل أو جزئي عدم -
  . عدم القدرة على إنتاج املفردات أو اجلمل اللغوية بشكل سليم -
  . ظهور األخطاء النحوية أو الصرفية أو غريها من مكونات اللغة -
  .عدم القدرة على سرد األحداث بشكل متسلسل ومنطقي -

   :املصطلحات الرئيسية 
   .. التواصل الداعم املساند

وهو من الطرق واألدوات املستخدمة واليت تدعم وجود املهارات التواصلية اللفظية ويهدف إىل تقوية وتعزيز مهارات التواصل 
  .اليت يظهرها أو ميلكها الفرد
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  ..التواصل البديل 
  . األفراد غري القادرين على تطوير مهارات لغوية نطقية يعود التواصل البديل إىل األساليب اليت حتل حمل التواصل املنطوق لدى

إن التمييز بني التواصل الداعم املساند والتواصل البديل ليس واضحاً فأحيانا يستخدم التواصل البديل كإستراتيجية لتقوية  -
  . ل األويل ألفراد آخريناملهارات اللغوية والكالمية لدى األفراد كما قد يكون التواصل الداعم املساند منوذج التواص

   : عناصر التواصل الداعم املساند والبديل
  يتألف التواصل الداعم املساند والتواصل البديل من ثالث عناصر

  أساليب التواصل  -
   )اخل....أصوات رسوم إمياءات إشارات (أنظمة الرموز  -
  مهارات التواصل  -

  . برامج التواصل الداعم املساند أو البديلوتعترب هذه العناصر ضرورية وواجب مراعاا عند تصميم 
  :   األساليب

هنالك نوعان أساسيان من أساليب التواصل الداعم والبديل مها األساليب املساعدة وغري املساعدة وال تتطلب األساليب غري 
ولغة اإلشارة وتعبريات  املساعدة أدوات الدعم اخلارجي أو أية إجراءات مساعدة لعملها فهي تشتمل على أساليب مثل الكالم

أما األساليب املساعدة فهي تشتمل على أدوات اتصال . الوجه ومتتاز األساليب غري املساعدة باجيابيات وسهولة استعماهلا
   .بسيطة مثل لوح االتصال أو قد تكون مثل الكمبيوتر مع أداة أنتاج عالج صناعية

اليت حنققها  الفوائدكترونية كما وقد تشتمل إجراء انتقائي وهناك العديد من وقد تكون األدوات املساعدة الكترونية أو غري ال -
  : من وراء استعمال األدوات املساعدة مثل

ومنها لوح التواصل ويتألف من عدد من الرموز املكتوبة أو . وهي اجلانب الظاهر الذي يعزز التواصل مع اتمع ..  املخرجات
لكرسي املتحرك وهو رموز بصرية أو مطبوعة أو صوتية فالعروض البصرية يتم التوصل إليها املرسومة وهذه توضع مغلقة على ا

  أما املخرجات الصوتية فهي تساعد على التقريب لطبيعة الكالم                                                 . باإلشارة
ريوا إىل مشاركيهم يف التواصل بأي أحرف أو رموز حيث جيب على مستخدمي مساعدات التواصل أن يش .. أسلوب االختيار

يفضلون اختيارها فاألشخاص الذين ميتلكون مهارات حركية سليمة خيتارون بشكل مباشر من خالل اإلشارة إىل الرمز 
   .املناسب

ل تصمم إليضاح هذه وتساعد القدرة يف املساعدة على إظهار أو ختزين املفردة اليت يستعملها فألواح االتصا .. قدرة املفردات
  . األنشطة

وهي اخلاصية األخرية األكثر أمهية خصوصاً عندما تتكلم عن دمج املعاقني يف اتمع فاألدوات املساعدة  .. القابلية للنقل
االلكترونية أصبحت أكثر تقدماً وأصغر حجماً وأكثر سهولة لنقلها من مكان إىل آخر فاألدوات املساعدة هلا العديد من 

   نات واالجيابياتاحلس
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 احملاضرة العاشرة
  التواصل الداعم والبديل

  اضطرابات التخاطب واإلعاقات األخرى
  

  أنظمة الرموز 
تستعمل أنظمة التواصل الداعم والبديل غري املساعدة بعض أنواع نظم اإلشارة ودف أنظمة الرموز إىل اكتساب األفراد 

لغة اإلشارة تكون مفيدة كشكل من أشكال التواصل إال أا غري فعالة يف تطوير ومع أن .  املعاقني بعض املفردات اإلشارية
  .   مهارات تواصل نطقية سليمة

وتعبري الصور يشتمل على خلفيات سياقية . والصور هلا إجيابيات يف عرض موضوعات واضحة وبطريقة مدركة للمعاقني -
وإضافة إىل الصور فهناك عدد من . من الصور األبيض واألسودذات فائدة، وكذلك فإن الصور امللونة تدرك بشكل أفضل 

 rebus وأنظمة sigsyblobs ونظام  picsymsاألنظمة الرمزية اردة فهي تشتمل على رموز التواصل بالصوت ونظام
اهلندسية يف ويعتمد هذا الربنامج على األشكال ) carrier1974(الذي طوره كارير  -وبرنامج استهالك اللغة غري الكالمية 

  . كما جتمع األشكال مع بعضها لتكوين اجلمل.  التعبري عن الكلمات
  : مهارات التواصل

يستخدم التواصل الداعم والبديل إجراءات وأدوات مفيدة تفتح اال أمام الشخص الذي ال يستطيع التكلم بالتواصل مع 
يف ميدان التواصل الداعم والبديل هي مشكلة كيف ميكن وواحدة من أهم القضايا احلرجة بالنسبة لألخصائيني . اآلخرين

  . مساعدة األفراد غري القادرين على الكالم على تسهيل تفاعالم اليومية يف البيئات
  :  والبديل) املساند(استراتيجيات التواصل الداعم  

  : منها تشتمل التكتيكات املستخدمة يف التواصل الداعم والبديل على نطاق واسع من التقنيات
يستند هذا األسلوب إىل مبدأ أن األفراد الذين يعانون من اضطرابات التواصل العصبية يفهمون  .. تواصل االختيار املكتوب

الشخص (وينفذ هذا األسلوب من خالل اتفاق كل من املريض . أفضل عندما تعرض املعلومات من خالل مناذج متعددة
احملادثة مث يسأل الشخص الشريك يف احملادثة أسئلة ذات صلة باحملادثة مث إجياد بدائل وشريكه يف التواصل على موضوع ) املصاب

  . للكلمة كاستجابة
وتشتمل على تعبريات الوجه وحركات األعني وأوضاع اجلسوم وحركات األيدي واألذرع واليت  .. اإلمياءات واإلحياءات

           . دف إىل نقل رسائل حمددة
  . وتشتمل على مجع موضوعات أو مذكرات هامة للفرد وتعكس خربات احلياة احلاضرة  .. الكتب املتبقية

وتساعد هذه األدوات الشخص الذي ال يستطيع الكالم مبخرجات صوتية يستطيع من خالهلا   .. أدوات التواصل االلكترونية
  . تكوين الرسالةالتعبري عن نفسه وتدعم هذه األدوات نوعني من الرسائل وهي استعادة الرسالة و
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ويساعد الرسم على إيصال معلومات حول املوقع مثل أين يسكن املريض وكذلك ميكن استخدام  .. الرسم ألغراض التعبري
  . الرسم يف توضيح معىن الرسالة وتصحيح سوء الفهم للرسالة قيد التواصل، كما قد يستخدم الرسم لتحديد موضوع احملادثة

وهنا يقوم الشريك يف التواصل مع الشخص املريض برسم معلومات لفظية ومكتوبة للشخص  .. رسم الشريك يف التواصل
ويساعد استخدام الشريك للرسم على تأسيس موضوع احملادثة أو إيصال معلومات حول تفاصيل حمددة وزيادة درجة . املصاب

  . الفهم
يدة للشخص املصاب باضطرابات التواصل العصبية والذين ويعترب كتاب التواصل العام من األنظمة املف  .. كتاب التواصل العام

) الطعام، الشراب(يعانون من قدرات تعبرييه حمدودة أو الذين حيتاجون إىل مساعدة يف التعبري ويشتمل الكتاب على احلاجات 
  .  )اخل... املطعم، مكتب الطبيب(واملواقع ) اخل.. احلذاء(واللباس ) اخل..... احلزن والتعب(واملشاعر 

وهذا النوع من الكتب يعترب امتداد لكتاب التواصل العام ويلجأ إىل استخدامه الشخص الذي يعاين   .. كتاب التواصل اخلاص
  . من قدرات حمدودة يف التعبري أو األشخاص الذين يعانون من صعوبات يف إجياد كلمات مناسبة للتعبري عن حاجام

ويف هذا اللوح يقوم الشخص .  للوح على نقل الرسالة وتسهيل نقلها للمستمعويساعد هذا ا  .. لوح األحرف اهلجائية
كما قد يستعمل . املصاب باضطرابات التواصل على تزويد املستمع باألحرف للكلمة، أو كلمة املدخلة لتسهيل الفهم للرسالة

  . ألهداف استعادة كلمات حمددة خالل مرحلة النسيان
ومن خالل هذا القاموس يستطيع الشخص املصاب .  يشتمل على كلمات مطبوعةوهو كتاب صغري .. قاموس الكلمة

  . باضطرابات التواصل اإلشارة إىل الكلمة للشخص املستمع أو الشريك لقراءا وتسهيل التواصل
رية متثل وهذا القاموس شبيه بقاموس الكلمة فبدالً من الكلمات املطبوعة فهو يشتمل على رموز تواصل صو  .. قاموس الصور

ونظراً ألن هذا القاموس ال يتطلب القراءة فهو شائع االستخدام من قبل . كلمات جيد الشخص املصاب صعوبة يف التعبري عنها
  . األفراد الذين يعانون من اضطرابات التواصل العصبية

فاعل فهي تزود الشريك يف وتصف هذه البطاقات إجراءات حمددة تساعد على تسهيل الت  .. البطاقات التعليمية للمستمعني
  . التواصل مبعلومات حول أفضل الطرق املسهلة للتواصل والتفاعل مع الشخص الذي يعاين من اضطرابات التواصل العصبية

. وتساعد هذه املقاييس على مساعدة الشخص املصاب باحلبسة الكالمية على حتديد قيمة مقاييس التقدير  .. مقاييس التقدير
  . ي مقاييس التقدير بأرقام أو كلمات وهذا يعتمد على املوقف ومهارات الشخصوقد تبدأ وتنته

ويسمح أسلوب حتديق العني على مساعدة األشخاص الذين يعانون من احلبسة الكالمية الشديدة والذين   .. حتديق العني
لتنفيذ هذا األسلوب فإنه حيضر و. يعانون من إعاقات جسمية شديدة مصاحبة على اإلشارة إىل درجة التفضيل اليت ترغبها

  . موضوعني أو صورتني أو كلمات ومن مث يطلب من الشخص أن حيدق عينية على الشيء املرغوب وبالتايل التعبري عما يفضله
   : ومن األنشطة الداعمة اليت ميكن توظيفها مع األطفال

  ..  أنشطة ما قبل القراءة
الفرصة للمعلم لإلطالع على املطبوعات البيئية واملادة الدراسية لألطفال وهذه تقوم أنشطة ما قبل القراءة األولية بإعطاء 

األنشطة تساعد على تطوير املفاهيم املرتبطة باملطبوعات ملساعدة الطلبة على تعلم مفاهيم خاصة باملقروء وأن يصبحوا متحفزين 
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. املفضلة لديهم بصوت مرتفع مسموع ملن خياطبهموقراءة احلروف وإعادة قراءة احلروف حبيث تكون اختيارام .  للقراءة
وللقراءة بصوت مرتفع نزود الطالب بنموذج قراءة احلروف ومساعدة الطفل على اإلحساس بالكتابة للحرف والكلمة 

  .          واألصوات وهذا النشاط يكون ممتاز بالنسبة ألفراد األسرة مبمارسة اللغة مع الطفل صغري
طفال الصغار والتدريب على قوهلا وفيها تركيز على احلرف الذي سوف يتعلمه الطفل لتسهيل أيضا تدريس أغاين األ/ ١

اإلصغاء والتفكري فيما يتعلق بالكلمات وجعل الطفل مشاركًا يف التجربة اللفظية من خالل إعادة أمساء الكلمات اليت تبدأ 
   .باحلرف املراد

يد احلرف املراد يف مثل مقدمة الكتاب للتركيز على تقاليد الطباعة وجعل الطفل التركيز على شكل احلروف يف الكتب وحتد/ ٢
مواقعه يف الكلمة أوهلا   يشري إىل احلروف الطباعية الكبرية واحلروف الطباعية الصغرية ملعرفة احلرف املطلوب منه يف خمتلف

           .ووسطها وآخرها
   .. اإلدراك الصويت

وتقدم . ات خاصة باللغة املنطوقة كما يساعد على زيادة املعرفة باحلرف والكلمات واملقاطعيشمل اإلدراك الصويت خرب
   .األنشطة يف نظام متسلسل ومن مث أنشطة الكلمة ويليها أنشطة مقطع

  . أذكر ثالثة كلمات، وأجعل الطفل خيتار الكلمة اليت ال يوجد فيها احلرف املطلوب -
  . فيما إذا كانت الكلمتان هلما نفس الصوت يف احلرف أذكر كلمتني وأسأل الطفل لإلشارة -
  . أن أذكر مقطعني وأجعل الطفل يستخرج احلرفني املطلوبني من الذي مسعه -
 . أذكر كلمة وأجعل الطفل يعني أو يقوم بعد املقاطع يف الكلمة وكذلك يعد احلروف -
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 احملاضرة احلادية عشرة 
  فريق التقييم الشامل

  تواصل الداعم والبديل، وخدمات املعاقنييف ال
  

  :  فريق التقييم
  : يتطلب االستخدام الناجح والفعال للتواصل الداعم والبديل القيام بإجراءات التقييم الشامل واليت تشتمل على

  . تقييم حاجات التواصل احلاضرة واملستقبلية - 
   .أسلوب التواصل املستخدم حالياً - 
   .تلفة من املعايري يف التواصل الداعمإمكانية استخدام أنواع خم - 
  . تقييم القدرات اجلسدية والعقلية واالجتماعية والتربوية واملهنية - 

  : ولتحقيق أهداف التقييم الشامل فإنه جيب أن جنمع املعلومات من فريق متعدد التخصصات والذي قد يشمل على
     .. الشخص املستعمل للتواصل الداعم والبديل واألسرة -١ 

  . قدرات أعضاء الفريق -        .دافعية الشخص لتحقيق النتائج -     .النتائج املرغوبة -      : وجيمع معلومات حول
   .. أخصائي الكالم واللغة -٢

  :  وجيمع املعلومات حول
  . فهم اللغة املكتوبة واملنطوقة - 
  . استعمال اللغة وأمناط التفاعل مع اآلخرين - 
   .الضبط العضلي للكالم - 
  . ظ األصوات الكالمية واللغويةلف - 
  . استعمال التواصل غري اللفظي - 
  . مفردات مناسبة لالستعمال مع التواصل الداعم والبديل - 
          . أنواع وسائل وأساليب التواصل اخلاصة - 

  .. أخصائي العالج الوظيفي -٣
  :  ويعمل على مجع معلومات حول

  . ام األجهزةالضبط العضلي ألوضاع جسمية خمتلفة بدون استخد - 
   .احلركة والتنقل واجللوس -          .القدرة على اختيار الفوارق يف احلجم واللون والشكل - 

   .. أخصائي العالج الطبيعي -٤
  :  وجيمع معلومات حول

  . قوة العضالت ومدى احلركة واملرونة والتوازن والتنسيق - 
  . مال األجهزةالضبط العضلي يف أوضاع جسمية خمتلفة باستعمال وبدون استع - 
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   .. )والطبيب النفسي واجلراح، األطفال واألعصاب واألنف واألذن واحلنجرة(أطباء متخصصون  - ٥ 
  :  وجتمع معلومات من خالهلم حول

         .العالج الطيب أو اجلراحي املناسب -       . الصحة العامة -
   .. خمتص التأهيل -٦

  :  وجيمع معلومات حول
   .تصميم وتطوير األجزاء املستعملة -    . اتتركيب وتشغيل األدو -

  ..  املعلم -٧
  :  وجيمع معلومات حول

  . مهارات التواصل الالزمة لألداء األكادميي واملهين والتفاعل داخل الصف -      . األداء الصفي واألداء األكادميي -
   .. أخصائي اخلدمة االجتماعية -٨

  :  وجيمع معلومات حول
  . احلاجة إىل مصادر جمتمعية أخرى -        . للفرد وبناءه األسري واالقتصادي األوضاع املعيشية -

   .. األخصائي النفسي -٩
  :  وجيمع معلومات حول

  . إمكانية التعلم للفرد -
   .احلاجة إىل اإلرشاد الفردي واألسري -

   .. مربمج الكمبيوتر - ١٠
  :  ويساعد يف مجع معلومات حول

  . اسوب املوجودةإمكانية استعمال برامج احل -
  .  إمكانية تعديل الربامج احلاسوبية املوجودة -

   .. املرشد املهين -١١ 
  :  ويفيد يف حالة األطفال الكبار والراشدين ويساعد يف مجع معلومات حول

  . إمكانية امتالك الفرد لوظيفته -
  . حتديد األهداف املهنية -

   .. األخصائي السمعي - ١٢
  .  الج الفقدان السمعيتقييم وع -    :  ويساعد يف

  .. أخصائي العظام واجلراحة - ١٣
  . ويساعد على حتديد املساعدات العالجية واجلراحية اخلاصة
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  ..  موزع أدوات االتصال - ١٤
  :  ويساعد يف

  . إمكانية تعديل األدوات وتكييفها -
  . معلومات حول اإلصالح ومعاجلة األخطاء -
   .املصادر املمكنة للدعم املايل -

  : لة وضع اجلدول اخلاص بالتقييم فإنه ال بد من مجع معلومات حولويف حا
  . احلالة الصحية احلاضرة واملاضية -
  . مىت وكيف بدأت املشكلة التواصلية؟ -
  . نوع ومقدار التواصل املستعمل حالياً -
  . احلاجات التواصلية احلالية واملستقبلية -
  . النتائج السابقة للتقييم والعالج -
  .املهيناألداء املدرسي و -

املعامل اإلمنائية  للكالم واللغة واملهارات احلركية الكبرية والدقيقة :  ويف معظم حاالت األطفال فإنه يتم مجع معلومات حول -
  .  ومهارات املساعدة الذاتية واملهارات االجتماعية

  : انطباع األخصائي احملدد حول الشخص
  :  بعد إاء التقييم فإنه جيب تعرف ما يلي

  ا نوع أساليب التواصل املقترحة؟ م -
  ما األسلوب الذي سوف يستعمل؟  -
  . أشباه اجلمل القصرية -
  . التعبري عن املشاعر -
  . إعطاء وأخذ املعلومات -
  . احملادثات مع األسرة واألصدقاء واملعلمني -

  .  التواصل املكتوب مع الذات واآلخرين •
  ما مدى استعمال التواصل املساعد؟  -
  . األدوات املستخدمة -
  ) أشباه مجل، كلمات، صور، أحرف(ما هو نوع الرموز؟  -
  هل توجد مرونة يف منوذج التواصل املقترح؟  -
  ما هي األساليب املستخدمة الستهالل احملادثة؟  -
  ما هي أوضاع اجلسم اليت ميكن أن تستخدم لزيادة التواصل واحلركة ؟  -
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  ملاذا اختريت أدوات التواصل؟  -
  ؟  نفذ خطة التواصل املقترحةمن هو األخصائي الذي سوف ي -

  : تطوير برنامج التواصل الداعم والبديل
  :  دف الربامج اليت تطور ألغراض التواصل الداعم والبديل إىل

   .األكادميية والوظيفية واالجتماعية يف البيئات الطبيعية تقوية قدرة الفرد -
  . املهارات اللغوية والتواصلية للطفل حتسني كمية ونوعية -
.                                  قيق هذه األهداف فإنه ال بد من تطوير أهداف وخطط حمددة حتدد النتائج التربوية والتعليمية بوضوح قبل البدء بالتطبيقولتح

  :  وقبل البدء بالتطبيق فإنه ال بد من أخذ العوامل التالية بعني االعتبار
  . لى حاجات وفرص التواصل يف البيئةخصوصية األهداف التعليمية واليت تشمل ع -
فمثالً لغة . حمتوى التواصل احملدد والذي يشمل على حاجات التواصل ومناذج التواصل الفعالة يف البيئات احملددة -

  . اإلشارة فعالة يف البيئات اإلشارية
  . اوالتوهذه تشمل على حتليل مىت ندرس التواصل وكيف نتسلسل يف احمل، معلومات التصحيح التعليمي -

ويهدف التقييم إىل حتديد حالة التواصل احلاضرة لدى املتعلم أكثر من اختاذ القرارات حول هل يستخدم أو ال يستخدم 
إضافة إىل ذلك فإنه ال بد من تقييم خصائص املتعلم قبل البدء بتطبيق أو تطوير نظام التواصل الداعم . التواصل الداعم والبديل

   : حتديد خصائص املتعلم التاليةويشمل التقييم والبديل 
  . تقييم قدرة الشخص على احلركة واملشي:  احلركة والتنقل -
  . الضبط العضلي ملهارات احلركة الكبرية والدقيقة -
  التواصل فهل لدى الشخص أي قدرة على الكالم؟ وهل يستعمل إحياءات يف التواصل؟  -
من األنظمة الرمزية هلا احتمالية أكثر يف النجاح مع الطالب أو  وذلك لتحديد أي األنواع:  القدرات املعرفية واللغوية -

  . الشخص
  . القدرات احلسية واإلدراكية وتشمل على تقييم مجع املعلومات حول القدرات البصرية والسمعية للشخص -

ملفردات اليت جيب أن وبغض النظر عن النماذج املستخدمة وطريقة التواصل فإن برنامج التواصل الداعم والبديل جيب أن حيدد ا
   : ولتحديد املفردات فإن األخصائي عليه أن يراعي. يشتمل عليها

  . أن تكون املفردة مهمة يف حياة الشخص -أ 
  . كلمة من املعلومات اإلمنائية احملددة للشخص) ٥٠(اختيار املفردات من بني أول  -ب

   : ثالثة عوامل هامة وهياة وعند اختيار نظام التواصل الداعم والبديل فانه يشترط مراع
  . القدرة على التخمني حيث جيب أن تكون الرموز سهلة التخمني .١
  . القدرة على التعلم وهذه تعود إىل سهولة وصعوبة تعلم الرمز .٢
  . التعميم .٣
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 احملاضرة الثانية عشرة

 أهم اضطرابات النطق يف سن املدرسة

  

  :  االضطرابات اإلبدالية
حبرف ) س(أيت الطفل بالكلمة حبرف آخر ال لزوم له ويشوه عملية النطق كأن يستبدل حرف عبارة عن إبدال حرف حيث ي

فيؤدي إىل ما يسمى بالثاثاة والسبب ) ث(باحلرف ) س(، ومن أبرز احلاالت استبدال حرف )ل(حبرف ) د(أو حرف ) ش(
سنه، حيث تبدأ مرحلة تبديل ) ٧-٥(وينتشر هذا العرض لدى األطفال يف عمر ، يف ذلك بروز طرف اللسان خارج الفم

واألطفال ال يدركون بأن نطقهم خيتلف عن نطق اآلخرين، ولكنهم يشعرون بالضيق عندما يرون بأن اآلخرين ال ، األسنان
   . يفهمون كلمام جيدا

طابق والقرب ومثل هذه احلاالت حتدث بسبب تبديل األسنان أو بسبب عدم انتظام األسنان من حيث الكرب أو الصغر والت -
بسبب حاالت وظيفية، اليت ال شأن هلا ) الثأثاة(والبعد وخاصة األضراس الطاحنة واألسنان القاطعة، وقد حتدث هذه احلاالت 

ومن احلاالت الشائعة أيضا .  من ناحية البنيوية العضوية ويكون السبب اخلوف الشديد أو االنفعال لدى الطفل أو عامل التقليد
، وسبب ذلك هو مرور تيار اهلواء من جتويف ضيق اللسان وسقف احللق )ش(إىل حرف ) س(ب إبدال حرف يف هذا االضطرا

   . أو بروز طرف اللسان خارج الفم
   : اضطرابات حتريفية

تكون عندما يصدر الصوت بشكل خاطئ والصوت اجلديد ال يبتعد كثريا عن الصوت احلقيقي الصحيح وتنتشر هذه 
ويكون ذلك يف حالة ازدواجية اللغة لدى الصغر أو بسبب طغيان هلجة على هلجة . طفال األكرب عمرااالضطرابات لدى األ

ويتحسن املريض بشكل تلقائي وميكن أن تنتج هذه احلاالت بسبب .  أخرى أو بسبب سرعة تطور الكالم لدى بعض األطفال
مصاحب هلذه احلاالت خاصة إذا دام هذا  شذوذ خلقي يف األسنان والشفاه والفك ويشتبه عادة بوجود ضعف عقلي

   .سنة)١٢(االضطراب بعد عمر 
   : اضطرابات احلذف أو اإلضافة

اليت تتضمنها الكلمة عندها ينطق الطفل جزًءا ) أو األصوات(يقوم الطفل يف هذا النوع من االضطرابات حبذف بعض األحرف 
وغالبا ما تتركز عمليات احلذف يف اية . الكالم غري واضحمن الكلمة فيصبح كالمه غري مفهوم، أو يزيد حرفًا فيصبح 

زائدا عن ) أو صوتا(الكلمات وكذلك بالنسبة إىل األحرف الساكنة واملتحركة من ذلك هناك حاالت ينطق فيها الطفل حرفا 
  يف النطق  ومثل هذه احلاالت إذا استمرت مع الطفل أدت إىل صعوبة. الكلمة الصحيحة ما جيعل الكالم غري واضح

   : اضطرابات الضغط  
تتطلب من الفرد من أجل نطقها بشكل صحيح أن يضغط بلسانه على سقف احللق فإذا مل يتمكن ) الساكنة(إن بعض األحرف 

وقد يرجع ذلك إىل ) الالم –الراء ( الفرد من ذلك فانه ال يستطيع إخراج بعض األحرف بالشكل الصحيح ومن هذه األحرف 
   .أو اضطرابات يف اللسان واألعصاب احليطة بهاضطراب خلقي 
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   : اضطرابات الصوت
  يقصد به االرتفاع يف الصوت واخنفاضه بالنسبة للسلم املوسيقى ولطبقه الصوت  .. ارتفاع الصوت واخنفاض الصوت - أ

رتفعة ال تتناسب مع والصوت املرتفع أكثر من الالزم هو صوت شديد ومزعج للسامعني وبعض األفراد اعتادوا على أصوات م
   .العمر واجلنس ومع سياق احلديث واملوقف لدرجة يظهر الصوت بأنه غريب وشاذ

ويقصد بذلك التغريات غري الطبيعية يف طبقة الصوت واالنتظار السريع غري   .. اضطراب الفواصل يف الطبقة الصوتية -ب
مما يؤدي إىل عدم وضوح اللحن . لصوت الرفيع أو العكساملضبوط من طبقة إىل أخرى مثل االنتقال من الصوت اخلشن إىل ا

والصوت وهناك حالة أخرى نصادف فيها عدم وجود نغمة صوتية أو اختالف يف الطبقة الصوتية حبيث يؤدي أيضا إىل عدم 
مع يف آن وضوح الصوت وعدم تناسبه مع ما يتضمنه الكالم ومثل هذه األصوات تكون فاقدة التعبري ومزعجة للمتكلم واملست

   .واحد وتسمى مثل هذه االضطرابات باضطرابات التلحني يف النطق
هو صوت غري متناسق من حيث االرتفاع واالخنفاض أو الطبقة الصوتية يكون سريعا ومتواترا   .. الصوت املرتعش -ج

احلاد كما نالحظ الصوت ونالحظ هذا الصوت لدى األطفال والراشدين يف مواقف اخلوف واالرتباك واالنفعال أو اخلوف 
   أو يف حاالت الفاجل وعته الشيخوخة) عافانا اهللا(املرتعش لدى الفرد السكري 

هو الذي يأخذ شكل واحد وإيقاع واحد ووترية واحدة دون القدرة على التغري يف االرتفاع والشدة أو   .. الصوت الرتيب - د
ومثل هذه .  ويفقد القدرة على التعبري والتواصل الفعال مع اآلخرين النغمة واللحن ما جيعل هذا الصوت يبدو شاذًا وغريبا

احلاالت ميكن أن ترجع إىل حالة شلل تصيب املراكز املخية مما يؤدي إىل تصلب احلبال الصوتية وجعل الصوت إما أجشا 
   وخشنا أو رتيبا صلبا وغريبا

نوع املرتفع يف الشدة املنخفض يف الطبقة الصوتية، ومثل هذا ويكون هذا الصوت من ال  .. الصوت اخلشن أو الغليظ -هـ
الصوت يكون مصحوبا بالتوترات واإلجهاد وميكن أن تكون خشونة الصوت لدى الصغار بسبب الصراخ العايل أو تقليدهم 

وتوجد . راخهم وحديثهميف ص غالباً ما جيهدون حباهلم الصوتيةألصوات اآلخرين العالية كما أن األفراد ذوي املزاج العدواين 
أعراض للصوت اخلشن لدى الراشدين ولدى البائعني واملعلمني ولدى اللذين يعملون يف وظائف تتطلب منهم الكالم بصوت 
مرتفع ولفترة طويلة مما يؤدي إىل إجهاد احلبال الصوتية اليت تصبح بيضاء اللون أو متوردة ومنتفخة وأكثر تشنجا ما يضعف من 

ها وأحيانا أخرى يؤدي إىل إجهاد احلبال الصوتية إىل أن تكون مسترخية يف مواجهة الضغط اهلوائي اخلارج من مرونة اهتزاز
   ).من الرئة(فتحة املزمار 

هو صوت منخفض الطبقة املوسيقى وقد يصاحبه شي من خشونة الصوت أو غالبا ما يكون البح   ..  الصوت املبحوح -و 
وبسبب تقارب أشرعة احلبال الصوتية وحيث يكون الصوت حمبوسا يف أسفل احلنجرة وال  بسبب االستخدام السيئ للصوت

خيرج الصوت إال من ثنيات احلبال الصوتية الصغرية ويكون التنفس يف مثل هذه احلاالت صعبا والصوت غري واضح وصعب 
إلجهاد الكالمي إذا حبة الصوت وغالبا ما يصاحب وقد تؤدي حاالت التهاب احلنجرة والرتلة الربدية والتهاب اللوزتني وا. أيضا

البح التهاب احلبال الصوتية  اليت تكون محراء ومنتفخة كحبة الشعري مما جيعلها تنقبض بصعوبة وميكن أن يكون البحح مؤقتا 
   يةأي يدوم لفترة قصرية أو أن يصبح مزمنا بعد أن يؤدي إىل عدم تناسق عصيب وعضلي يف وظائف احلبال الصوت
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) الصوت الرفيع احلاد(هو الصوت الذي نسمعه لدى الراشدين ويشبه يف طبقة صوت األطفال الصغار   .. الصوت الطفلي -ز
ويرجع البعض هذه الظاهرة .  حبيث يشعر السامع بأن هذا الصوت شاذًا ال يتناسب مع عمر وجنس ومرحلة منو الفرد املتكلم

صيب األطفال يف صغرهم مثل التهابات األعضاء الصوتية، وقد يكون سبب هذه إىل عوامل وراثية وخلقية أو إصابات ت
الظاهرة وظيفي يرجع إىل بعض العوامل النفسية العميقة لدى الفرد واليت ترجع لطفولة وجتعله يسلك ألصواته وهو راشد سلوك 

  ) نكوص يف الصوت والكالم إىل مرحلة سابقة من النمو(الصغار يف أصوام   
هو الصوت الضعيف اخلافت ويتدخل يف هذا االضطراب النظام التنفسي حيث حياول املريض أن   .. صوت اهلامسال -ح

يتكلم أثناء الشهيق مما يؤدي إىل نقص حجم الكالم بسبب حتديد حركات العضالت التنفسية فال يستطيع املريض الصراخ مما 
اهر اخلجل ويصاحب عملية اهلمس شلل احلبلني الصوتيني فال خيرج جيعل صوته هامسا ويعترب الكالم اهلامس مظهرا من مظ

  املريض أصواتا وإمنا يهمس مهسا 
حبيث يصعب على املريض إخراج األصوات بسبب شلل احلبال الصوتية أو إصابة احلنجرة ويف   .. انعدام الصوت كلية - ع

املريض حيول الكالم ولكنه ال يستطيع مما جيعله يستعني  مثل هذه احلاالت غالبا ما يصاحبها حالة غضب وانفعال حاد وجند
باحلركات اإلميائية وهو يف هذه احلالة أقرب ما يكون حلالة البكم وبعض هذا احلاالت ترجع إىل عوامل نفسية كما يف فقدان 

  القدرة على الكالم اهلستريي 
   : مسببات االضطرابات الصوتية

  .. وتية معاالشلل االنثنائي اخللقي للحبال الص
أو حلبل صويت واحد جيعله دائما منخفضا عن احلبل الصويت السليم وهذا ما يزيد من فتحة احلنجرة وحجم اهلواء، أما شلل 
احلبلني معا فهو نادر ما حيدث وإذا حدث يبقى التنفس عاديا ولكن الكالم صعبا أو مستحيالً ويف احلالة األوىل تكون 

   الصوتيني خمتلفة وغري متساوية االهتزازات لدى احلبلني
   .. التهاب الغضروف احملرك للحنجرة

وحيدث ذلك يف حاالت اإلصابة الفريوسية أو بعد نزلة بردية حادة أو بسبب إعياء عضلي كما حيدث لدى املطربني ويالحظ 
أو متناسقًا وقد يصاب الغضروف يف مثل هذه احلاالت تورد احلبال الصوتية وليونة شديدة فيها جيعل اهتزازها غري طبيعيا 

     احلنجري مما جيعل حركته ناقصة أو جامدة وهذا ما يؤدي إىل رتابة أصوت وخشونته                                                    
   .. سوء تغذية احلبال الصوتية

صوت مرتفع ملدة طويلة وملدة طويلة وبنفس ويكون ذلك بعد حدوث صدمات صوتية بسبب اإلفراط يف التصويت يف القراءة ب
إيقاع النغم وميكن أن يتبع ذلك إجهاد وحبح والتهابات حنجرية وأحيانا مرض األعضاء األجهزة الصدرية أو اهلضمية وتكون 
احلبال الصوتية متشنجة ومقعرة الشكل وميكن أن حيدث فيها انتفاخ مرضي أو جتمعات دمويه واآلم عند جسها من وراء 

لغضروف احلنجري عند الدرقية وتنخفض املقوية العضلية باحلبال الصوتية مما يؤدي إىل تعب الصوت وتعب الفرد املصوت ا
  ومثل هذه األعراض قلما تظهر فجأة وهي تكثر لدى النساء وخاصة بسبب األمراض اهلرمونية ومشكالت الدورة الطمثية    
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   الت السابقة ال بد من التدريب والعالجويف مثل احلا
إذ تركز النشاطات التدريبية عل اجلانب احلركي لالضطراب فبدالً من استخدام النشاطات احلركية التدريبية اليت تركز على 

فل يف إعادة األصوات أو املقاطع ذاا جيب تقدمي نشاطات متنوعة لتطوير الوعي احلركي ال النطق واللغة ملساعدة الط
التدرب على االنتقال والتوقيت السليم باحلركات املطلوبة يف العملية الديناميكية للكالم املتصل، وجيب االنتباه إىل تنويع املثريات 

فعلى سبيل املثال يستطيع املعاجل أن يبدأ بالطلب إىل الطفل أن يسمي عدة . التدريبية لضمان إنتاج تتابعات مقطعية خمتلفة
) غزال(مث ينتقل اىل احليوانات اليت تتكون أمساءها من مقطعني مثل ) دب  –قط (ون أمساءها من مقطع واحد مثل حيوانات تتك

   ).زرافة(مث ينتقل اىل احليوانات اليت تتكون أمساؤها من ثالث مقاطع 
دة مقاطع ضمن تسلسالت وال بد من التركيز على القدرة على التخطيط احلركي الضروري للقيام باالنتقال من مقطع إىل ع -

وقد أوصت الدراسات بأن تتضمن أساليب احلفز املتكاملة قيام املعاجل برصد اجلوانب احلسية واحلركية اليت . متدرجة التعقيد
ترافق عمل النواطق ومسارات احلركة والتدرب على حركات وتزويد الطفل بتغذية راجعة حول النتائج وزيادة عدد اجللسات 

فمثال إن توزيع ساعيت عالج أسبوعيا على أربع جلسات مدة كل منها نصف ساعة أفضل (علم حركي أفضل قد يؤدي إىل ت
كما اقترحت اختيار مثريات عالجية مفيدة وذات معىن للطفل إلتاحة ). من توزيعها على جلستني مدة كل منها ساعة واحده

مهية اختيار املثريات مبا يف ذلك طول الكلمات املستهدفة وقد أكدت على أ.  الفرصة له لالخنراط يف عملية تواصل ناجحة 
   .وسياقها الصويت 
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 احملاضرة الثالثة عشرة
  "األفازيا " احتباس الكالم 
  

  "األفازيا " احتباس الكالم 
الثاين هو  ويعين عدم أو خلو واملقطع)    A(كلمة أفازيا عبارة عن مصطلح يوناين مكون من مقطعني املقطع األول هو 

Phasis   ذا الشكل كلمة أفازيا تترجم للعربية باحتباس الكالم بينما مصطلحويعين كالم وDysphasis   يشري إىل اضطراب
   .الوظيفة الكالمية

  :  واملفهوم العام للحبسة الكالمية
ي يؤدي إىل تدهور التناسق بني هو عدم القدرة على أداء أصوات الكالم بشكل صحيح نتيجة االضطراب يف اجلهاز احلركي الذ

وليست األفازيا جمرد انعدام القدرة . أمسي أمحد: عضالت جهاز النطق فتنطق الكلمة وعضالت الفم مرختية فيحدث هلا تطويل مثل
عض على النطق أو إخراج الصوت ولكنها أيضا تعطل يف الوظيفة الكالمية من حيث قدرة الفرد على اإلدراك الصويت، وهلذا يرى ب

علماء اللغة بأن بعض أشكال األفازيا ينتج عن عملية نسيان وخاصة إذا اختذ هذا النسيان شكالً مرضيا متكررا وذا تكون األفازيا 
   .شكل من أشكال فقدان الذاكرة

   :وهناك عدة اجتاهات عملية اهتمت بدراسة األفازيا ، وميكن أن نلخصها مبا يلي 
الكشف عن مناطق اللغة يف الدماغ اليت حتدد األماكن القشرية لالضطرابات اللغوية وربط ذلك استهدف  .. اجتاه جراحي طيب

   .بالتغريات العضوية، والعصبية
حياول تقدمي تفسري أو شرح آللية األفازيا ويهتم هذا االجتاه بعمليات الترابط والتداعي وخاصة بني املناطق احلسية  .. اجتاه تفسريي

   .وحتت القشريةواحلركية القشرية 
   .الذي يربط بني اجلوانب النفسية والوظائف الفسيولوجية يف حالة األفازيا .. اجتاه املالحظة اإلكلينيكية

   : تصنيف األفازيا
   : الذي يعتمد على الوظيفة اللغوية) هنري هد ( تصنيف العامل 
   .بةويكون الفرد عاجزا عن إحضار الكلمات قوالًوكتا .. األفازيا اللفظية

   ) .كل كلمة على حده ( حيث جيد الفرد نفسه عاجزا عن فهم أمساء األشياء أو معىن الكلمات  .. أفازيا امسية
   .حيث يكون الفرد غري قادر على تركيب اجلملة مع مراعاة القواعد  .. أفازيا حنوية

دة مع القدرة على فهم الكلمات متفرقة كل كلمة على ويكون الفرد عاجزا عن فهم الكالم املركب يف اجلمل املفي .. أفازيا معنوية
   .حدة 

   : تصنيف فون موناكوف
ومن . وهذا الصنف من األفازيا ال يتعلق بالناحية احلسية وإمنا بالناحية احلركية أي القدرة على نقل األفكار إىل الغري .. أفازيا التعبري

لتعبري لفظًا بدون شلل يف اللسان أو أعضاء الصوت مع القدرة على فهم وهو عدم القدرة على ا) اخلرس ( أهم أشكال هذا الصنف 
   .الكلمات
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الصمم . وتتعلق بالناحية احلسية وفيما خيص استقبال الكالم ومن أشكاهلا الصمم اللفظي والعمى اللفظي  .. أفازيا االستقبال
فظي هو تعذر فهم الكالم املكتوب دون أن يرجع اللفظي هو تعذر فهم الكالم املسموع دون إصابة جهاز السمع، والعمى الل

   .ذلك إىل إصابة البصر
حيث ينسى املريض أمساء األشياء اليت يتعامل معها يف احلياة اليومية دون أن يفقد القدرة على  .. أفازيا ناجتة عن فقدان الذاكرة

   .الفهم أو التعبري
ام ا كل من بوليس بروكا وفرنيك وهنري هد وجاكسون و التصنيف الثالث ويعتمد على الدراسات التشرحيية اليت ق

   .وغريهم .... جولدشتاين و بيريماري 
   .أفازيا حركية -
   .أفازيا حسية -
   .أفازيا نسيانية -
   .أفازيا كلية -
   .أفازيا القدرة على التعبري كتابة -

ومجيع هذه األشكال من . ء اللغة وعلماء النفسوهذا التصنيف األخري يعترب من التصنيفات اهلامة اليت يرجع إليها األطباء وعلما
واالختالف يف أشكال األفازيا يرجع إىل موضوع أو .   األفازيا ترجع إىل إصابة اجلهاز العصيب املركزي وخاصة مراكز الكالم

   .مكان اإلصابة يف اجلهاز العصيب املركزي ويف القشرة املخية
   : األفازيا احلركية

كما تسمى أيضا باألفازيا اللفظية أو الشفوية فقد ) بوليس بروكا(نسبة إىل اجلراح الفرنسي ) بروكا ( وتسمى أيضا بأفازيا 
وبصوت مسموع ) احلركي ( لدى بعض مرضاه معانام من االحتباس يف الكالم وعدم القدرة على الكالم ) بروكا(وجد 

سموعة وذلك دون وجود ظاهرة مرضية كالمية أخرى وكذلك عدم القدرة على القراءة بصوت مسموع أو إعادة الكلمات امل
وهذا النوع من اضطراب األبراكسيا أي العجز عن احلركة وعدم القدرة على القيام باحلركات اإلدارية بالرغم من عدم وجود 

   .شلل يف العضالت املختصة بالكالم 
لية احتشاء اجلزء اجلبهي واجلداري األمامي من املخ وتشري الدراسات التشرحيية إىل أن أفازيا بروكا غالبا ما تنجم عن عم -

بسبب انسداد خثري يف الفرع العلوي للشريان املخي األمامي األيسر، كما ميكن أن تنجم عن نزيف كبري يف الشريان اللحائي 
إىل أفازيا حركية وقد يتعرض املصاب . بسبب فرط التوتر الشرياين كما قد تنتج األفازيا احلركية عن ورم يف الفص اجلبهي 

حبيث حتدث هذه اإلصابات ) املنطقة احلركية ( بسيطة وخاصة بالنسبة لإلصابات اليت توضع قرب شق سلفيوس الدماغي 
ال حتدث عجزا يف استخدام اللغة ولكن يستطيع الفرد ارب ) البؤرية ( تأثريات حمددة يف آليات الكالم ومثل هذه اإلصابات 

   .يكشف االضطراب يف كالم املريض واجلهد الذي يبذله يف الكالم  الذي يسمع الكالم أن
   : األفازيا احلسية

  إىل هذا الشكل من األفازيا نتيجة لألحباث التشرحيية اليت قام ا) فرنيك ( وتسمى بأفازيا العامل فرينيك حيث توصل العامل 
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وصل هذا العامل إىل افتراض أن مركز مسعي كالمي يوجد وقد ت) مبتالزمة ما خلف شق سلفيوس ( وتسمى أيضا هذه األفازيا 
يف خارطة برودمان وافترض حدوث إصابة أو تلف يف هذا اجلزء من )  ٢٢( يف الفص الصدغي من الدماغ يف املنطقة رقم 

ذلك ما الدماغ أدى بدورة إىل تلف اخلاليا العصبية املسؤولة عن تكوين الصور السمعية للكلمات أو لألصوات وينتج عن 
   .يسمى بالصم الكالمي، وهو شكل من أشكال األفازيا احلسية

السمعية مما يؤدي إىل اضطراب يف الوظائف ) هيشل ( من مناطق ) الوعائية ( ويف أفازيا فرينيك قد تقترب اإلصابة القشرية  -
اليت ميكن ترديدها يف الكلمات  السمع وبالتايل اضطراب يف القدرة على ترديد الكلمات احملكية وتبقى الكلمات الوحيدة

إذا تفوهنا أمام املريض حبرف الباء وطلبنا منه .   القصرية، ويبقى املريض قادرا على تنفيذ بعض األوامر البسيطة دون املعقدة
وهذا ما تكرار ما مسع جنده يقول فاء أو أية استجابة أخرى وإذا كتب للطفل حرف الباء وطلب منه قراءته فإنه يقرأه صحيحا 

يشري إىل أن االضطراب يف منطقة اإلدراك السمعي وليس يف منطقة اإلدراك البصري وهذه الكلمات الغامضة للمريض ال 
   .يفهمها إال األهل واألقرباء وبصعوبة 

اجلملة  ويف بعض حاالت األفازيا احلسية عند فرنيك جند املريض يفهم كل لفظ يف اجلملة لوحده ولكنه ال يستطيع فهم معىن -
كاملة وهذا ما يسميه البعض باألفازيا املعنوية، وكمثال على ذلك، مريض باألفازيا احلسية خياطبه املعاجل ويكون احلديث على 

  يالحظ استخدام كلمات غريبة ال صلة هلا باحلديث تدل على عدم فهم السؤال : النحو التايل 
                                  ) .    األمريكية ( هل حتب مدينة كنساس : املعاجل  -
  .                                                              نعم أنا أكون : املريض  -
  أرغب أن ختربين شيئا عن مشكلتك ؟                               : املعاجل  -
        .                نعم ، أنا ال أرغب املضي يف هذا الطريق : املريض  -
  ....    سأذهب اليهم : املريض  - ما هي املشكلة اليت تعاين منها ؟ : املعاجل  -

وقد تأخذ األفازيا احلسية شكل عمى لفظي حبيث جند املريض يعجز عن فهم الكالم املكتوب أو الصورة املوجودة أمامه أو  -
وكذلك يالحظ عدم القدرة على . هذه حاالت نادرةوذلك بالرغم من سالمة بصره و.... األشكال املرسومة وإشارات املرور 

القراءة وعلى تسمية األلوان بينما تبقى القدرة على الكالم احملكي ويسمى هذا االضطراب من الناحية االكلينيكية األلكسيا أي 
الالته املعنوية مبعىن أن إن األفازيا احلسية هي فقدان القدرة على فهم الكالم املسموع ومتييز د وباختصار. القدرة على القراءة

املصاب يسمع الكلمة كصوت ولكنه يصعب عليه ترمجة مفهوم الصوت احلادث وبالتايل ال تكون هناك استجابة صحيحة 
  .  عكس أفازيا بروكا واملريض يف مثل هذه احلاالت يكون عاجزا عن االتصال االجتماعي، وعن التفاعل النفسي مع اآلخرين 

   ..أفازيا النسيانية 
أو كما تسمى حبسبة النسيان وعدم تذكر األمساء إن أهم عرض يف هذا االضطراب عدم قدرة املريض على تذكر أمساء األشياء 

ويضطر املريض إىل التوقف عن الكالم ليجد الكلمات املناسبة أو استبدال كلمة ... أو املواقف أو الصفات أو العالقات 
مية عدة صور وأشكال ففي احلاالت اخلفيفة قد يعرف املريض أمساء بعض األشياء بأخرى، وتأخذ استجابات املريض الكال
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الشائعة االستعمال ولكنه يعجز عن تسمية األشياء األقل شيوعا أو ألفة، ال يشمل األشياء املرئية فقط، بل يشمل أمساء األشياء 
   .أجزاء الكالم املطبوعة سليمااملسموعة أو امللموسة ويبقى لدى املريض تذكر أمساء احلروف واألصابع و

ويبقى املريض قادرا على استعمال الشيء واإلشارة إليه إذا مسع امسه أو رآه ، فإذا قدمنا للمريض قلما وسألناه عن امسه ال  -
فإنه يستطيع تذكر كلمة قلم ورمبا أمكنه إدراك وظيفة القلم واستعماالته وإذا سئل املريض هل هذا عصا، أم كتاب أم قلم، 

جييب اإلجابة الصحيحة ولكن املشكلة تتركز يف تذكر اسم الشيء لو طلب منه ذلك وهذا ما يؤكد على أن اخللل يكون يف 
تسمية األشياء فقط، علما بأن املريض يستطيع النطق والكالم بشكل سليم خال من األخطاء اللغوية والنحوية، ودون تلعثم أو 

زيا النسيانية يف أعراض مرض الزهامير وهو صورة من صور الذهان اليت تشاهد نادرا قبل وقد تظهر األفا. أي اضطراب مشابه
الشيخوخة أو أعراض عته الشيخوخة، وقد ينتج هذا اإلضطراب عن مرض أيضي، أو سمي أو غري ذلك، لذلك ال بد من 

   .عملية تشخيص فارقي دقيق 
   .. األفازيا الكلية

  )حسية(من احلاالت النادرة حبيث جند املصاب يعاين من أفازيا حركية، باإلضافة إىل أفازيا هذا الشكل من األفازيا يعترب 
مع عجز جزئي يف القدرة على الكتابة يصاحب كل أمناط األفازيا، وهذا الشكل من األفازيا الكلية ) نسيانية(باإلضافة إىل أفازيا 

دي إىل انسداد الشريان واألوعية الدموية املغذية للمخ، ولأللياف ، تؤ)خثرة دموية(حيدث بسبب إصابة الدماغ جبلطة دموية 
العصبية الواردة من املراكز العليا للحركة بالفص اجلبهي واملتجه حنو الذراع، والساق، واألطراف وأعضاء النطق، مثل هذه 

حتدث نفس األعراض بسبب اإلصابة تنتشر يف جزء كبري من مناطق الكالم يف نصف الكرة املخية املسيطرة، وميكن أن 
االلتهابات، والتورمات، والضغط على مناطق دون أخرى يف الدماغ والرتيف الدماغي الذي يؤدي إىل حرمان املنطقة املصابة 

  )                      واألكسجني الالزم(من التغذية 
م اآلخرين إال بضع كلمات وعادة ما تصاحب واملريض باألفازيا الكلية ال يستطيع القراءة أو الكتابة وال يفهم من كال -

األفازيا الكلية بشلل نصفي أمين وحبالة عمى نصفي أو شلل يف اجلانب األيسر بالنسبة للمريض األعسر، كما قد يتكمن من 
نطق بعض الكلمات ويكون التحسن كبريا إذا كان السبب حالة استقالبية أيضية عابرة أو حالة صرع، أو حاالت نقص 

   .إال أن هذا ال مينع من بقاء خلل مزمن دائم.... وديوم الص
   : )األفازيا الكتابية ( فقدان القدرة على التعبري كتابة 

إن معظم حاالت األفازيا يصاحبها اضطرابات مماثلة يف الكتابة، يف حال كانت يد املصابني اليمىن سليمة أو مشلولة فإم 
اليت توجه إليهم، كما يعجزون عن طلب حاجام عن طريق الكتابة، أو عن كتابة ما  يعجزون عن الكتابة ردا على األسئلة

ميلى عليهم، رغم أن قدرم على نسخ احلروف تبقى ممكنة أحيانا، ويف بعض احلاالت يكون املريض فامهًا للكلمات املسموعة 
  . لكلمات فإنه يكتبها بشكل خاطيءبشكل جيد، وبإمكانه النطق ذه الكلمات، ولكن إذا طلب منه كتابة هذه ا
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  احملاضرة الرابعة عشرة
 "األفازيا " تشخيص احتباس الكالم 

  : "األفازيا " تشخيص احتباس الكالم 
إن تشخيص حالة األفازيا تتطلب دراسة معمقة ومتكاملة بني علماء النفس واألطباء املختصني، وتتم عملية التشخيص يف مراكز 

ادئة، ويكون املعاجل واملريض لوحدمها، ويتم فحص عملية الكالم لدى املريض وعن طريق حمادثة املريض خاصة، وداخل غرفة ه
وتقييم املظاهر احلركية للكالم لديه وصياغة الكالم، ومدى فهم املريض ملا يسمعه، وعادة يوحي العجز عن الكالم باألفازيا 

ن املريض أن يعيد ما ميلى عليه ببعض اإلختبارات املتعلقة بالوظيفة احلركية، وميكن إجراء بعض االختبارات مثل أن يطلب م
احلركية للجهاز الفمي البلعومي، واجلهاز التنفسي، وميكن أن تكشف هذه اإلختبارات عن اضطراب يف فهم الكالم وهذا دليل 

   .على وجود أفازيا فرينيك احلسية 
خرى مثل الكتابة، والقراءة، والتهجئة فهي دليل على وجود أفازيا نسيانية، أما إضطرابات التسمية مع سالمة وظائف الكالم األ -

وعندما ال يظهر يف احملادثة أي عجز ظاهر يف الكالم فإنه ميكن اللجوء إىل اختبارات أخرى تكشف عن عدم قدرة املريض على 
لكالم؛ وبعض املعاجلني يطلبون من املريض تعيني وهذه االختبارات تفيد يف حتديد املسالك السريرية احلسية واحلركية ل.  القراءة

كما يطلبون من املريض القيام بعدة أعمال لكل عمل معناه وقد .... ) أين يوجد الباب، احلائط، الطاولة، السقف ( عدة أشياء 
  . تستخدم طريقة االنعكاس احلركي لالستعمال الطبيعي لألشياء

اجلانب النفسي للمريض واألوضاع النفسية اليت تشارك يف الوضع اللغوي لدى  ويؤخذ بعني االعتبار يف تشخيص األفازيا -
املريض، فالكالم عندما يكون أمام ناس أو معاجل يكون آليا حمضا وصعبا بينما الكالم العفوي مع األسرة واألصدقاء يكون أكثر 

        .اصة لدى الصغار إىل تفكك لغوي حمتمل واقعية وكذلك احلاالت االنفعالية اليت تصاحب تطبيق االختبارات وتؤدي وخ
   :عالج األفازيا 

ليس هناك طريقة ثابتة يف عالج األفازيا وذلك الختالف احلاالت واألعراض واألسباب من فرد آلخر ففي احلاالت اليت يفقد فيها 
فراد أسرته أما حاالت األفازيا الشديدة املريض فجأة قدرته على الكالم فإن مثل هذا األمر يثري الرعب واملخاوف لدى املريض وأ

فهي يف الغالب ال تثري لدى أصحاا نفس املستوى من االهتمام أو الرعب ولرمبا السبب يف ذلك أن نفس اإلصابة اليت حرمتهم من 
    . القدرة على الكالم تكون قد أدت يف نفس الوقت إىل إضعاف إدراكهم وبصريم ملشكلتهم 

أ حالة املريض بالتحسن ويصبح مدركا إلصابته يتعرض حلالة من اليأس واالكتئاب إال أن طمأنه املريض وتطبيق ولكن عندما تبد - 
برنامج عملي للتدريب الكالمي يساعدان املريض كثريا مواجهة حالة االكتئاب لديه كما قد يقتصر التحسن أحيانا على لفظ بضع 

لتدريب على الكالم يف رأي العديد من اخلرباء املختصني بالكالم ضروريا ومىت جيب كلمات بعد سنة أو سنتني من اإلصابة إال أن ا
البدء به، وال يوصى عادة باملعاجلة يف األيام القليلة األوىل من بدء األفازيا ألنه مل يعرف بعد مدى اإلصابة وإىل مىت ستستمر أو 

               . تنتشر
املريض الكالم وال فهم الكالم املكتوب أو احملكي له فإن خبري املعاجلة ال يستطيع فعل شيئا  وإذا كانت األفازيا كلية وال يستطيع -

ويف مثل هذه احلاالت، وال بد من االنتظار عدة أسابيع حىت تبدأ بعض وظائف الكالم بالعودة، وتعاجل عادة حاالت األفازيا 
ركية ويكون شأن الفرد املصاب متاما كشأن األطفال الذين يتعلمون باالعتماد على التدريب الكالمي من جديد وخاصة األفازيا احل
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اللغة والعالج يكون إما جزئيا أو كليا واألفضل العالج الكلي ألنه أسرع وأثبت وكل ما حيتاجة املريض هو وضع الشيء إرتباط 
   .شرطي وهكذا حىت يصبح املصاب نتيجة لعملية التكرار املستمرة مع التشجيع والتعزيز 

   : األفازيا لدى الطفل
ميكن أن تكون األفازيا لدى الطفل وراثية أو مكتسبة وهناك حاالت من األطفال مل يكتسبوا استعمال اللغة ودون معرفة سبب  

 ذلك كما يف بعض حاالت األفازيا والصمم الكالمي واألفازيا احلركية والتعبريية وهذه احلاالت ترجع إىل عوامل وراثية جندها لدى
أطفال بعد القدرة السمعية وعادة ال ميكن احلديث عن األفازيا لدى الطفل إال بعد عمر اخلامسة حيث جند التأخر الكالمي واضحا 
وهذه حاالت نادرة ولكن نصادفها يف حاالت ذهان األطفال حيث جند أن الكالم ال ميثل لدى الطفل أي وسيلة اتصال مع الغري، 

ولة بني حاالت األفازيا والبكم لذلك جيب إبعاد حاالت البكم عن فقدان القدرة السمعية وحاالت وأحيانا يصعب التمييز بسه
الضعف العقلي لدى األطفال كما جيب على األخصائي عزل حاالت البكم لدى األطفال أكرب من مخس سنوات واليت ال تعاين من 

  . إضطرابات ذهانية أو مسعية 
ل الذين يعانون من أفازيا حركية متأخرين عقليا وقد الحظ العلماء أيضا مع حاالت األفازيا لدى ويعترب العلماء حاالت األطفا - 

األطفال تأخر يف املشي، ونقص يف الذكاء وضعف واضح يف عملية التذكر والتجريد والتداعي واضطرابات أخرى، ومعظم حاالت 
بال والصمم الكالمي الوراثي ويصعب متييز هذه احلاالت عن األطفال األفازيا الوراثية لدى األطفال تكون من نوع أفازيا االستق

املصابني بالصمم ويالحظ خرس شبه كامل ولغه غري مفهومة إال أنه يف بعض احلاالت يتمكن من نطق أحرف صحيحة ويالحظ 
   )اإليكوالليا (عملية تكرار آيل للكلمات 

والتأخر احلركي ومعظم هذه احلاالت ترجع إىل عوامل وراثية مباشرة هلا  النقص يف احلركات:  ومن بني اإلضطرابات املشتركة -
عالقة بالتفاعل الكروموزمي املباشر أو إىل عوامل قبل والدية ووالدية تؤدي إىل إصابة الدماغ بعطب ما مثل اخلثرة والرتيف أو 

سنة وهي تشبة )  ١٠ – ٤( املكتسبة بني عمر  إصابة مناطق اللغة والكالم وهذه تؤدي إىل أفازيا مكتسبة وتظهر هذه احلاالت
أفازيا الراشدين وخاصة كلما كان الطفل كبريا، ويعتمد عالج األفازيا لدى األطفال على تشخيص دقيق لإلفازيا التعبريية وألفازيا 

   .املرتبطني غالبا لدى األطفال وتبدوان يف مستوى واحد من الشدة تقريبا ) أفازيا فرينيك( الفهم 
  :شخصية املصاب باألفازيا  

تشري الدراسات النفسية أن مشكلة املصاب باألفازيا هي ليست مشكلة عضوية حبته و إمنا هي مشكلة شخصية أيضا حيث أن 
اضطراب الكالم قد يكون إنعكاسا لشخصية املريض ونتيجة لظروف وصدمات نفسية قاسية مر ا املريض قبل اإلصابة باملرض 

بعض اضطرابات شخصية املريض ترجع إىل املرض ذاته وغالبا ما يظهر على املريض اضطراب يف املعنويات واالنطواء عالوة عن أن 
يف عامله اخلاص، واملصاب باألفازيا غالبا ما يكون سريع الغضب واإلثارة ويشعر بالنقص وعدم األمن والطمأنينة وهو يعاين من 

   خيتلف حسب جتارب املريض وقدراته العقلية وحمصوله اللغوي قبل اإلصابة عدم القدرة على االتصال والتوافق وهذا
   : السرعة الزائدة يف الكالم

تعترب السرعة الزائدة يف الكالم من إضطرابات الكالم ومن أعراض هذا الشكل السرعة غري العادية يف إخراج الكلمات ويكون 
يتعذر على الفرد فهم ما يقال والغريب باألمر أن الفرد املصاب أحيانا ال  الكالم مضغوطًا لدرجة التداخل ويف احلاالت الشديدة
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يشعر مبشكلته وبطريقة كالمه غري املألوفة إال أنه إذا ما انتبه إىل طريقة كالمه عاد إىل صوابه وأخذ يتحدث بطريقة طبيعية إال أنه 
   طراب بوضوح أثناء القراءةسرعان ما يعود إىل النمط األول السريع من الكالم ويظهر هذا اإلض

وجند أن سرعة األفكار وتدفقها تتطلب سرعة يف الكالم وغالبا ما حيدث ذلك يف الشخصيات املفكرة الذكية أو النشيطة كثريا  -
لة وجيب التمييز بني السرعة الزائدة يف الكالم أي تدفق الكالم مع منطقة الكالم وترابطه والوصول إىل موضوع األصلي وبني حا

الثرثرة أو ذرب الكالم وكثرته ويقصد بذلك الكالم الغزير الذي هو أكثر مما يتطلبه احلديث أو املوضوع وال يشترط بالثرثرة سرعة 
   .الكالم وإمنا يالحظ يف الثرثرة ابتعاد مضمون الكالم عن موضوع أصلي فيضيع املريض يف حديثه 

حالة ترديد الكالم ويف بعض احلاالت قد ينقطع احلديث فجأة أو يلوذ املريض  قد يكرر املريض نفس األلفاظ والكلمات كما يف -
بالصمت ويف حاالت يصبح احلديث مشتتا أو يستخدم املريض لغة مبتكرة ويأيت بألفاظ وكلمات من عنده ال وجود هلا وال معىن 

ويتم العالج عادة . ركي ألعضاء النطق والكالموالسبب يف مثل هذه احلاالت عدم التوافق الفكري لألفكار واحل. هلا لدى السامع
عن طريق توجيه االنتباه إىل عملية السرعة الغري طبيعية يف الكالم ، وأحيانا يطلب من املريض أن يعرض جمموعة من احلوادث 

رية داخل بشكل متسلسل ومنطقي ويف لغة بسيطة وواضحة مع تدريب الفرد على القراءة كلمة فكلمة وذلك من خالل فتحة صغ
  . قطعة من الورق املقوى تسمح برؤية كلمة واحدة من اجلملة املكتوبة 

   :مراحل قياس وتشخيص االضطرابات اللغوية 
  : وهي )  ١٩٩٨( تتضمن عملية قياس وتشخيص االضطرابات اللغوية أربع مراحل أساسية متكاملة كما يذكر الروسان 

  ..على األطفال ذوي املشكالت اللغوية  مرحلة التعرف املبدئي: املرحلة األوىل  -١
وخاصة مدى استقبال الطفل اللغة وزمن ، واملعلمون واملعلمات مظاهر املو اللغوي ، ويف هذه املرحلة يالحظ اآلباء واألمهات 

   .لة احملصول اللغوي أو ق، ظهورها والتعبري بواسطتها واملظاهر غري العادية للنمو الغوي مثل التأتأة أو السرعة الزائدة يف الكالم 
ويف هذه املرحلة حيول اآلباء واألمهات أو املعلمني ومعلمات الطفل الذي يعاين من مشكالت لغوية إىل األخصائيني يف القياس 

   .وتشخيص االضطرابات اللغوية 
  ..مرحلة االختبار الطيب الفسيولوجي لألطفال ذوي املشكالت اللغوية : املرحلة الثانية  -٢

إىل األطباء ، وبعد حتويل األطفال ذوي املشكالت اللغوية أو الذين يشك بأم يعانون من اضطرابات لغوية ، ه املرحلة ويف هذ
ذوي االختصاص يف موضوعات األنف واألذن واحلنجرة وذلك من أجل الفحص الطيب الفسيولوجي ، وذلك ملعرفة مدى سالمة 

  .واللسان واحلنجرة ، واحلبال الصوتية ، م واللغة كاألذن واألنفاألجزاء اجلسمية ذات العالقة بالنطق والكال
  ..مرحلة اختبار القدرات األخرى ذات العالقة لألطفال ذوي املشكالت اللغوية : املرحلة الثالثة  - ٣

ء األطفال إىل وبعد التأكد من خلو األطفال ذوي املشكالت اللغوية من االضطرابات العضوية يتم حتويل هؤال، ويف هذه املرحلة 
وذلك للتأكد من سالمة أو إصابة الطفل ، وصعوبات التعلم ، والشلل الدماغي، والسمعية ، ذوي االختصاص يف اإلعاقة العقلية 

ويف هذه احلالة يذكر كل ، وبسبب االضطرابات اللغوية وإحدى تلك اإلعاقات ، بإحدى اإلعاقات اليت ذكرت قبل قليل 
   .ر االضطرابات اللغوية للطفل ونوع اإلعاقة اليت يعاين منها اختصاصي يف تقريره مظاه

  ..مرحلة تشخيص مظاهر االضطرابات اللغوية لألطفال ذوي املشكالت اللغوية : املرحلة الرابعة  -٤ 
  الضطراباتحيدد األخصائي يف قياس وتشخيص االضطرابات اللغوية مظاهر ا، وعلى ضوء نتائج املرحلة السابقة ، ويف هذه املرحلة 



  ٤٧ .. إعداد هتان                                                                                                                      مسيحان الرشيدي - د/  التخاطب واضطرابات النطق والكالم

   :ومن االختبارات املعرفية يف هذا اال ، اللغوية اليت يعاين منها الطفل 
.  واختبارات سلنقر الند للتعرف املبدئي على األطفال ذوي الصعوبات اللغوية احملدودة.  اختبارات ديترويت لالستعداد للتعلم -

  ومقياس كومبنت الصويت . لسمعي للغةواختبار االستيعاب ا. لوقمان للكفاية النطقية-واختبار فشر
   :الربامج التربوية لذوي االضطرابات اللغوية 

الربامج التربوية لذوي االضطرابات اللغوية وطرق تنظيم برامج األطفال ذوي االضطرابات اللغوية )  ١٩٩٨( يذكر الروسان 
حيث تقدم هلؤالء ، االضطرابات اللغوية من أقدم الربامج وحتديد نوعية تلك الربامج، وتعترب مراكز اإلقامة الكاملة لألطفال ذوي 

برامج صحية ) أو صعوبات التعلم ، أو الشلل الدماغي ، أو السمعية أو االنفعالية ، والذين ميثلون الغالب اإلعاقة العقلية ( األطفال 
مث ، الصفوف اخلاصة امللحقة باملدرسة العادية يلي ذلك مراكز التربية اخلاصة النهارية ، مث ، واجتماعية وتربوية يف نفس املراكز 
  : والبد أن تتضمن تلك الربامج املهارات األساسية التالية يف تعليمهم وهيدمج الطلبة ذوي املشكالت اللغوية 

ائي ويطلق على هذا األخص، مهارة تعليم األطفال ذوي االضطرابات اللغوية من قبل أخصائيني يف تعليم اللغة واضطراباا  -١
وتبدو مهمة هذا األخصائي يف قياس وتشخيص مظاهر اضطرابات النطق واللغة ومن مث وضع    speech Therapistمصطلح 

   .الربامج التربوية الفردية املناسبة لكل منهم 
مية تقوم ويقصد بذلك وضع خطط تعلي، مهارة تعليم األطفال ذوي االضطرابات اللغوية وفق مبادئ تعديل السلوك وأساليبه  -٢

   .أساسا على أساليب التعزيز اإلجيايب أو السليب أو العقاب أو تشكيل السلوك أو التقليد 
وتبدو مهمة معلم األطفال ذوي االضطرابات اللغوية العمل ومع الطلبة ، مهارة اختيار املوضوعات املناسبة للحديث عنها  -٣

  إذ يعمل ذلك على تشجيع األطفال على احلديث عن تلك املوضوعات ،  أنفسهم اختيار املوضوعات احملببة أو املشوقة لألطفال
   .كما يعمل على ختفيف التوتر االنفعايل لدى الطلبة ذوي االضطرابات االنفعالية 

مهارة استماع معلم األطفال ذوي املشكالت اللغوية حلديث هؤالء األطفال دون أن تبدو عليه مظاهر صعوبة قبول هؤالء  -٤
   .ذوي املشكالت اللغوية املتمثلة يف التأتأة أو السرعة الزائدة يف الكالم  األطفال

على احلديث أمام ، وخاصة مشكالت التأتأة أو السرعة الزائدة يف الكالم ، مهارة تشجيع األطفال ذوي املشكالت اللغوية  -٥
   .وبفواصل زمنية حمددة بني كل كلمة وأخرى ، االخرين 

ويقصد بذلك تشجيع األطفال ذوي املشكالت اللغوية على تقليد ، الكلمات أو اجلمل بطريقة صحيحة مهارة تقليد نطق  -٦
وخاصة إذا ما استخدم أسلوب ، وتعزيزها ، أو العمل على تقليد النماذج الكالمية الصحيحة ، االخرين ذوي النطق الصحيح 

   .حتليل املهارات املصحوب بالتعزيزات االجيابية 
والذين ، وصعوبات التعلم ، والسمعية واالنفعالية والشلل الدماغي ، هارات تعليم األطفال ذوي اإلعاقة العقلية مراعاة م -٧

   .أو النماذج الكالمية ، يظهرون اضطرابات لغوية وخاصة فيما يتعلق باستخدام اإلحياءات أو اإلشارات 
  

  ....متت حبمد اهللا متت حبمد اهللا 
  .. .. آخوكم هتـآن آخوكم هتـآن دعوآتكم دعوآتكم 


