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 :1 

 ، الحيوان   على وميزه   ،اللغـة من أعظم النعم التي خص اهللا تعالى بها اإلنسان             
فهـي إحـدى وسائل االتصال بين األفراد بعضهم البعض فاللغة تتخلل أفكارنا وتتوسط              

 .  فاللغة هي أداة التخاطب والتفاهم،عالقتنا مع اآلخرين 

تي اختص بها اهللا اإلنسان ليفرده ويميزه عن        وتعتبر اللغة من أهم الخصائص ال      
غيـره مـن سائر المخلوقات األخرى ولما كانت اللغة من ضروريات التواصل اللفظي              

وهـى وظـيفة إنسانية تميز اإلنسان بما هو إنسان ، بل تعد اللغة من أهم                . اإلنـساني   
اللغة كما يري   ، ف " اإلنسان حيوان ناطق  "شـروط إنسانية اإلنسان ، وقديماً قال أرسطو         

 ". أعظم ما ابتكره وأبدعه اإلنسان"ثورنديك 

وقـد حـاول الفالسـفة على مر العصور إبراز ما يميز اإلنسان عن غيره من                 
وحيوان سياسي ، وحقيقة    " كائن عقالني "المخلـوقات ، فوصفوه مرة بعد األخرى بأنه         

ثين في شتى نواحي    وفي العصور الحديثة أجمع العديد من الباح      .. مفكرة ، وعنصر حر     
المعـرفة مـن علم النفس إلى التربية إلى االجتماع إلى اللغة ، على أن القدرة اللغوية                 

Linguistic Abilityهي الصفة األساسية التي تميز اإلنسان  . 

وعلـى الرغم من التساؤالت الكثيرة التي تدور حول وجود لغة لدى الحيوانات              
ل وتأثير ، إال أننا يجب أن نعلم أن نظام اللغة لدى            األخـرى ، نظراً لما بينها من تواص       

فقط يقوم على العالقات البسيطة ، أما اإلنسان        " نظام إشاري "الحـيوانات ليس إال مجرد      
                                              

تم االستعانة بمجموعة من المراجع المتخصصة فىمجال التخاطب واضطرابات النطق والكالم إلعداد هذه :  ملحوظة ١
 :المحاضرات بخالف باقى المراجع المذكورة فىالمحاضرات ومنها 

  .سيكولوجية اللغة ، كلية رياض األطفال ، جامعةالقاهرة) : ٢٠٠٤(أنسى محمد أحمد قاسم 

  .نيوروسيكولوجيا معالجة اللغة واضطرابات التخاطب ، االنجلو المصرية ): ٢٠٠٦( حمدى على الفرماوى 

 اللجلجة التشخيص والعالج ، دار الفكر العربى) : ٢٠٠٥( سهير محمود أمين 

 .سيكولوجية التخاطب لذوى االحتياجات الخاصة ، االنجلوالمصرية) : ٢٠٠٦( محمد محمود النحاس 

 .ضرات الباحثة فى معهد السمع والكالم محا

 )دورة تأهيل اخصائى التخاطب ( محاضرات التخاطب الخاصة بمؤسسة اللوتس 

 .محاضرات وحدة أمراض التخاطب بقسم األذن واألنف والحنجرة كلية طب جامعة عين شمس 
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فلغـته شديدة التعقيد والثراء ، فهي رموز وليست إشارات ، ولعل ذلك هو ما دفع كثير                 
" كارل يسبرز "م النفس أمثال    مـن رواد المنحـى اإلنـساني في العلوم االجتماعية وعل          

 . إلى القول بأن اإلنسان حيوان رامز" أرنست كاسيرر"و

 أنه E. Cassirer" أرنست كاسيرر"وفي هذا الصدد يجدر بنا اإلشارة إلى قول  
ففي هذا  "بدالً من تعريف اإلنسان بأنه حيوان عاقل يجب أن نعرفه بأنه حيوان رمزي ،               

وما يفرق بينه وبين األنواع األخرى ، ومن هنا نستطيع          التعريف يتضح ما يميزه فعالً      
ومن الثابت أن   .. فهم الطريق الخاص الذي سلكه اإلنسان ، أي الطريق نحو الحضارة            

التفكيـر الرمزي والسلوك الرمزي هما أبرز المعالم التي تميز حياة اإلنسان ، وأن كل               
 ..".تقدم في الثقافة يركز على هذين العنصرين 

ة إحدى وسائل التعبير عن مكونات العقل البشري ، فالتفكير يتطلب رموزاً            فاللغ 
تحمل المعنى الذي يريده اإلنسان ، والكلمات هي خير ما يرمز به إلى المعاني ، وخير                
وسـيلة لتوصـيل المعاني إلى الغير ، فاللغة إذن هي القالب الذي يصب فيه التفكير ،                 

اعه ، ضاق الفكر واختل إنتاجه ومن هنا فإن         وكلمـا ضاق هذا القالب واضطربت أوض      
اللغة تعتبر من أهم مقومات المجتمع ، وعوامل وحدته ونموه الحضاري ، وتعرف اللغة              
علـى أنهـا نظام معين من رموز صوتية ذات داللة ومعنى بالنسبة لألشياء واألحداث               

كير واالتصال  الموجـودة فـي البيـئة عالوة على أنها األداة اإلنسانية الضرورية للتف            
 . االجتماعي ، وتبادل األفكار بين األفراد

كما أن اللغة تعنى بمعناها العام جميع الوسائل الممكنة للتفاهم ، فالكلمة المنطوقة              
لغـة ، والكلمة المكتوبة لغة ، وإشارة اليد وإيماءة الرأس وتصفيق اليدين وغمز العين               

للمعونة أو عند التسول ، كل هذه اإلشارة        ورفع اليدين عن الصالة ومد اليد عند الطلب         
تحقق معنى معينًا ، وتخدم غرضاً تحققه نفس األلفاظ ، وبذلك فحركة اليد لغة ، وإيماء                
الـرأس لغة ، كذلك غمز الحاجب ، ورمز الشفة ، وإنفاض الرأس ، وطرف الجفون ،                 

تي تؤدي إلى معنى    والتـصفيق ، ورفع اليدين للدعاء ، وبسط اليدين تكففاً ، فاإلشارة ال            
 . ما تخدم نفس الغرض الذي تسعى األلفاظ لتحقيقه
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  : 

وبعـد هذه المقدمة وقبل التعرض لمفهوم علم النفس اللغوي نتعرض إلى ما هو               
المقـصود باللغـة ، وبداية نقرر أنه قد اختلف الباحثين قديماً وحديثاً في تعريفهم اللغة                

اك تعريف واحد قد وافق إجماع الباحثين ، وبعيداً عن          وتحديـد مفهـومها ، فلـيس هن       
 والتي ال تعنينا في هذا المقام       –الخوض في تفاصيل هذه االختالفات حول تعريف اللغة         

 يمكنـنا أن سـنرد بعـض التعريفات علّنا نقف على تعريف يحدد بدقة طبيعة اللغة                 –
 . وجوهرها وتكوينها

.  أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم       أنها" المعجم الوسيط "تعرف اللغة في     
" ابن منظور "في القاموس المحيط ، ويرى      " الشيرازي"وهـو نفس التعريف الذي أورده       

صـاحب قاموس العرب أن اللغة تتبدل وتتغير وتتطور حسب تبدل األقوال واألحوال ،              
واللغو واللغو ما كان من الكالم غير المعقود عليه ،          " اللغو"وهـو يـرى بأن اللغة من        

 . لتقلبه من حال إلى حال" ما ال يعتد به"أيضاً هو 

" سابير"وهـناك تعاريـف أخـرى أوردها كثير من الباحثين نذكر منها تعريف               
Sapir طـريقة إنسانية ومتعلمة إليصال األفكار      " ، والـذي يـرى أن اللغـة          ١٩٢١

تمع ما واتفقوا   واالنفعـاالت والرغبات بواسطة نظام معين من الرموز اختاره أفراد مج          
 ". عليه

نظام من " اللغة بأنها ١٩٤٢ Bloch & Trager" بلـوش وتراجيـز  "ويعـرف   
 ". الرموز الصوتية االختيارية يتعاون بواسطتها أفراد المجتمع

 على أن اللغة هي صياغة المعلومات والمشاعر M. Lewis" لـويس "ويـؤكد   
وهو يشير في كتابه عن     بـشكل رمـوز منطوقة أو أصوات تكون على شكل مقاطع ،             

بأن اللغة ال تكون إال عندما يكون هناك نظام اجتماعي وأفراد ، أي لغة              " كـالم الطفل  "
اجتماعـية ، وهو يرى بأن مفهوم اللغة يختلف عن مفهوم الكالم ، حيث يستخدم مفهوم                
 الكـالم عندما نكون بصدد الرموز التعبيرية المنطوقة لدى الفرد ، بمعنى أن الكالم هو              

 . فعل خاص ينسب للفرد ، بينما اللغة فعل ينسب إلى الجماعة
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ويـرى العلمـاء أن اللغـة عـبارة عن مجموعة من الرموز المنطوقة تستخدم                
كوسائل للتعبير أو االتصال مع الغير ، وهي تشمل لغة الكتابة أو لغة الحركات المعبرة               

 من الجمل كل منها محدودة     ، أو هي مجموعة محددة أو غير محددة       ) اإليماءات اللفظية (
 . من حيث الطول وتتركب من مجموعة من العناصر

كما يرى ديكارت أن اللغة هي خاصية اإلنسان حيث أنه حيوان ناطق أي مفكر               
وهـي وسـيلة للتواصل وأداة للتسجيل ومساعد آلي للتفكير ، وعرفها ابن خلدون بأنها               

 .ملكه في اللسان وكذلك الخط ملكه في اليد

 بأنهـا نظام من الرموز يتسم بالتحكم واالنتظام         Languageعـرف اللغـة     وت 
 . والتمسك بالقواعد ، والهدف من اللغة هو تواصل األفكار والمشاعر بين األفراد

 أو Motor Act على أنه الفعل الحركي Spechكمـا يعـرف بـانجس الكالم     
 . ر هذه الرموزالعملية التي يتم من خاللها استقبال الرموز الصوتية وإصدا

 : ويتضمن الكالم التنسيق بين أربع عمليات وهي كالتالي

 . العملية التي تؤدي إلى توفير الهواء الالزم للنطق: Respirationالتنفس  -١

وهذا يعني إخراج الصوت بواسطة الحنجرة      : Phonationإخـراج الـصوت      -٢
 . واألحبال الصوتية

لتذبذب في سقف الحلق وهـي تعني استجابة ا    : Resonanceرنـين الـصوت      -٣
الملـيء بالهـواء وحـركة الثبات الصوتية مما يؤدي إلى تغيير نوع الموجة              

 . الصوتية

أي استخدام الشفاه واللسان واألسنان     : Articulationنطـق تـشكيل الحروف       -٤
 . وسقف الحلق إلخراج األصوات المحدودة والالزمة للكالم

هـا أعظم اختراع قام به  اللغـة بأن  ) ١٩٨٤ (Thorndikeويعـرف ثـورنديك      
اإلنـسان ، كما أنها الوسيلة االجتماعية األكثر أهمية من أي وسيلة أخرى كالمؤسسات              
والمـدارس وغيـرها ، كمـا أنهـا تفوق أي وسيلة مادية من حيث التأثير على الكائن           

 . اآلدمي
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أنها نظام محدد مرتب من     " إلـى اللغة بقوله      ١٩٩٤ Owens" أوينـز "ويـشير    
 ". التي يفهمها ويدركها األفراد في الكالم واالستماع والكتابةالقواعد 

 في تعريفه اللغة بأنها نظام      Bangs" بانجز"وهذا نفس التعريف الذي يذهب إليه        
مـن الرموز يخضع لقواعد ونظم ، والهدف من اللغة هو تواصل المشاعر واألفكار ،               

 : وهي تتكون من النظم التالية

وهو الذي يتعلق بمعاني الكلمات : Semantic Systemالـنظام الـسيمانتي    -١
 . ودالالتها وتطورها

وهو النظام الذي يتعلق ببناء الجمل : Syntactic Systemالـنظام التركيبي   -٢
 . وترتيب الكلمات في الجملة ، وقواعد اإلعراب

 وهو النظام الذي يتعلق :Morphologic Systemالـنظام المورفولوجـي    -٣
 .  على مصادر الكلمات من الناحية الصرفيةبالتغيرات التي تطرأ

المـتعلق باألصـوات الكالمية   : Phonologic Systemالـنظام الـصوتي    -٤
 . وباألصوات الخاصة باالستخدام اللغوي

 أن اللغة هي النظام الرمزي المستخدم في االتصال ، (١٩٩٦) Jainكما أوضح  
كثيرة لتجميع هذه الرموز ،     وهـي عبارة عن رموز اجتماعية يشترك فيها الناس قواعد           

 : وهناك أساليب ألشكال اللغة وهي

 ). إشارات ، إيماءات وجهية ، حركات جسمية(غير لفظي  •

 ). الحديث ، الكتابة ، الغناء( لفظي •

 ). أصوات الحديث(صوتية  •

أن اللغة واحدة من أوجه االتصال بين األفراد        ) ١٩٨٠ (Kotbyويـرى قطبي     
 . افتراضي يقرن الصوت والرمز بالمعنىبعضهم البعض ، وهي نظام 

إلى أن اللغة قدرة ذهنية تتكون من       ) ١٩٩٦(هـذا بيـنما يـشير أحمد المعتوق          
مجموع المعارف اللغوية بما فيها المعاني والمفردات واألصوات والقواعد التي تنظمها           
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اد الفطري  جمـيعاً ، وهذه القدرة تكتسب وال يولد اإلنسان بها وإنما يولد ولديه االستعد             
 . الكتسابها

وتعـرف اللغـة بأنهـا نظام لالستجابات يساعد الفرد على االتصال بغيره من               
األفـراد أي أن اللغـة تحقـق وظيفة االتصال بين األفراد بكافة أبعاد عملية االتصال                

 . وجوانبها المختلفة

اللغة بأنها شفرة ) ١٩٧٨ (Bloom & Laheyويعـرف كـل من بلوم والهي    
اسطتها عن األفكار المتعلقة بالعالم من حولنا وذلك بواسطة نظام متعارف عليه            يعبر بو 

 . االتفاقية أو االعتباطية لتحقيق االتصال) الوحدات الصوتية(من الرموز 

بأنها مجموعة من األلفاظ اتفق الناس      ) ٢٠٠٠(كمـا يعـرفها حسن عبد الحميد         
ض اآلخر عن طريق قواعد اللغة      علـى معـناها دون ارتباط هذه األلفاظ بعضها بالبع         

 . يتكون ما نسميه بالعبارات أو الجمل) النحو(

اللغة بأنها مجموعة من الرموز تمثل المعاني       ) ١٩٧٧(ويعـرف حامد زهران      
المخـتلفة ، وهي مهارة اختص بها اإلنسان ، واللغة نوعان لفظية وغير لفظية ، وهي                

ى وسائل النمو العقلي التنشئة االجتماعية      وسيلة االتصال االجتماعي والعقلي ، وهي إحد      
 . والتوافق االنفعالي ، وهي مظهر قوي من مظاهر النمو العقلي والحسي والحركي

اللغة بأنها رموز عامة يشترك فيها الجميع       ) ٢٠٠٠(وتعـرف زيـنب شـقير        
 ويـتفقون علـى داللتها كما تتمثل في سيادة الرمز االجتماعي بارتقاء اللغة ألنها تحقق              
قـدراً مـن قبول الذات واآلخرين ، وإذا قل هذا القدر عن حد معين اضطربت عملية                 

 . التواصل االجتماعي بين األفراد وبعضهم البعض

وأخيـراً نورد ذلك التعريف الذي نرى أنه قد يجمع في ثناياه نوعاً من التوفيق                
اللغة "تابه   في ك  ١٩٨٩" هجمان"بـين غالبـية التعـريفات ، وهو التعريف الذي أورده            

قدرة ذهنية مكتسبة يمثلها نسق     "الذي يرى أن اللغة هي      " والحـياة والطبـيعة البـشرية     
 ". يتكون من رموز اعتباطية منطوقة يتواصل بها أفراد مجتمع ما
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وهـذا التعـريف يقرر مجموعة من الحقائق التي تنطوي عليها طبيعة اللغة في               
 : هيحقيقتها وكيانها الداخلي ، وهذه الحقائق 

أن اللغة قدرة ذهنية تتكون من مجموع المعارف اللغوية وتتداخل في تكوين هذه              -١
القـدرة عـوامل فـسيولوجية تتمثل في تركيب األذن والجهاز العصبي والمخ             

 . والجهاز الصوتي لدى اإلنسان

أن هذه القدرة تكتسب وال يولد اإلنسان بها ، وإنما يولد ولديه االستعداد الفطري               -٢
 . االكتسابه

أن هـذه القدرة المكتسبة في طبيعتها تتمثل في نسق متفق أو متعارف عليه بين                -٣
 . أفراد أمة ما يطلق عليه الجماعة اللغوية ، الجماعة الناطقة بلغة ما

 . أن اللغة ليست غاية في ذاتها ، وإنما هي أداة يتواصل بها أفراد مجتمع معين -٤

 فهو  –عبارة عن الدراسة العلمية للغة      وأخيـراً يمكننا أن نقرر أن علم اللغة هو           
 وقد استدم مصطلح علم اللغة في منتصف القرن التاسع          –علم يتناول اللغة موضوعاً له      

 وموضوع علم اللغة من حيث أنها وظيفة إنسانية عامة تتمثل في صور ونظم              –عـشر   
 . إنسانية اجتماعية يطلق عليها اللغات

  : 

 : حصراً بأهم وظائف اللغة كما يلي) ١٩٩٠ (لقد قدم فيصل الرزاد

تعـد اللغة أداة تساعد الفرد على التوافق والتكيف مع ظروف الحياة الخارجية              -١
 . والداخلية حيث أنها أداة للتعبير عن األحاسيس واألفكار والمشاعر والعواطف

تعـد اللغة أداة للتواصل والتفاهم بين األفراد والجماعات حيث تعمل على ربط              -٢
األفراد ببعضهم البعض ويعتقد بعض الدارسين في هذا المجال أن هذه الوظيفة            

 . هي األساسية بالنسبة للغة

 . تساعد اللغة اإلنسان في السيطرة على البيئة الخارجية من أشياء وموضوعات -٣
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تعتبـر اللغة أداة فعالة في تسجيل األحداث والخبرات الماضية فهي أداة لحفظ              -٤
 . الفكر لتربط الماضي بالحاضر والمستقبلالتاريخ والتراث و

تعـد اللغة الدعامة األساسية للتفكير فهي أداة التفكير لدى اإلنسان وعن طريق              -٥
اللغـة يـستطيع الفرد أن يعبر عن أفكاره وأن ينقل هذه األفكار لآلخرين عن               

 . طريق الرموز اللغوية

اعات مثلما يحدث في    تستخدم اللغة كأداة للسيطرة والطغيان بين األفراد والجم        -٦
 . الدعاية والمنافسة واستغالل الشعوب واستعمارها

أهـم وظائـف اللغة التعلم واكتساب المعلومات والخبرات ، فعن طريق اللغة              -٧
يـتعلم الطفـل المـواد الدراسية وحفظ المعلومات وتذكرها وتكوين الخبرات            

 . والمعارف واإللهام بالقراءة والكتابة

مل هام في تطبيق االختبارات والمقاييس وإجراء المقابالت        تعد اللغة بمثابة عا    -٨
 . على األفراد للتمييز بين الحاالت السوية والحاالت المضطربة

تساعد اللغة األشخاص المضطربين انفعالياً في التعبير عما بداخلهم من مشاعر            -٩
كمـا في حاالت العصاب واألمراض السيكوسوماتية ، وبهذا يكون للغة وظيفة            

 . صيةتشخي

تستخدم اللغة كأداة إلثارة العواطف لدى الغير تبعاً لمبدأ المثير واالستجابة كما             -١٠
يـرى علمـاء المدرسة السلوكية ، فالمثير هو الكلمات المسموعة بما فيه من              

 . مدلول أو معنى واالستجابة هي السلوك اللغوي الذي ينجم عن ذلك

دور اللغة والرموز اللغوية في     وكـذلك أشـار العالم الروسي إيفان بافلوف إلى           
 . عمليات اإلشراط لدى الفرد

 أن وظائف اللغة كثيرة (٢٩٩ :١٩٧٩) Hethering and Parkeكمـا يـرى    
 : وتتبلور في النقاط التالية

 Instrumental Function   الوظيفة النفعية-١



٩  

شباع حيث تساعد الفرد على إ    " أنا أريد كذا  "وهـذه الوظـيفة هي التي يطلق عليها         
 . حاجاته والتعبير عن رغباته وما يريد الحصول عليه من البيئة المحيطة

 Regulatory Function  الوظيفة التنظيمية -٢

كنوع من األمر لتنفيذ المطالب     " افعل كذا وال تفعل كذا    "وهـذه الوظيفة تعرف باسم      
يه العملي  أو النهـي أو أداء بعـض األفعال ، واللغة هنا لها وظيفة الفعل أو التوج               

 . المباشر

 Interpersonal Function  الوظيفة التفاعلية -٣

تبـرز أهمية هذه الوظيفة باعتبار أن اإلنسان كائن اجتماعي ال يستطيع االبتعاد عن              
فنحن نستخدم اللغة في جميع المواقف      " أنا وأنت "أفـراد الجماعـة ولذا فهي وظيفة        

 . أدب مع اآلخريناالجتماعية إلظهار التواصل واالحترام والت

 Personal Function  الوظيفة الشخصية-٤

تعتبـر من الوظائف الهامة والرئيسية للغة وهي نقل الخبرة اإلنسانية والتعبير عن             
الفكر واكتساب المعرفة ، فاللغة ضرورة حتمية لتقدم الثقافة والعلم ألن األلفاظ هي             

ن الكلمة هي أداة للتفكير في      حـصن الفكر وبالتالي ال وجود للفكر من دون اللغة أل          
 . المعنى الذي تعبر عنه

 Heuristic Function  الوظيفة االستكشافية-٥

مـن خالل هذه الوظيفة تساعد الفرد على تمييز ذاته عن البيئة المحيطة واستكشاف              
وفهـم البيـئة المحيطة بمعنى أنه يسأل عن الجوانب التي ال يعرفها حتى يستكمل               

 . في معلوماته عن تلك البيئةالجوانب الغامضة 

 Imagination Function   الوظيفة التخيلية -٦

حيث تستخدم اللغة في كتابة وإنتاج األعمال الفنية المتميزة مثل القصص واألشعار            
واألدبيات التي تعكس انفعاالت وتجارب وأحاسيس الفرد وبالتالي ستخدمها اإلنسان          
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وبات العمل وإضفاء روح الجماعة كما هو       في الترويح عن النفس والتغلب على صع      
 . الحال في األغاني واألشعار التي تردد في األعمال الجماعية أو الفردية

 Information Function  الوظيفة اإلخبارية -٧

يـستدم الفـرد اللغـة لنقل المعلومات الجديدة والمتنوعة إلى باقي أفراد الجماعة ،               
ألجيال المتعاقبة ، أيضاً تستخدم اللغة كوسيلة       وكـذلك توصيل هذه المعلومات إلى ا      

تأثيـرية أو إقناعية مثلما يفعل بعض المهتمين باإلعالم لحث الجمهور على اإلقبال             
علـى سلعة معينة أو تعديل نمط سلوكي غير مرغوب اجتماعياً ، وفي هذه الحالة               

 . تستخدم األلفاظ المحملة انفعالية ووجدانياً

 Symbolic Function  الوظيفة الرمزية -٨

فاللغـة من خالل األلفاظ تمثل رموزاً تشير إلى الموجودات في العالم الخارجي              
 ). فكلمة شجرة هي لفظ أو رمز لشيء موجود في الخارج(

 : وهناك من لخص إلى وظيفتان أساسيتانللغة 

التخاطب ، وهذا يشمل تخاطب الفرد مع نفسه أو مع أفراد جماعته ،             : األولـى  •
سان في حالة فكر دائم وهذا الراموز اللغوي المعقد يساعد الفرد على تشكيل             فاإلن

ونقـل ربمـا أي فكرة تطرأ على باله ، ولنتصور مجتمعاً بدون لغة فالشك لن                
 . يكون على المستوى الذي أراداه اهللا لإلنسان

المعرفة وهذه الوظيفة تتضح في تعريف ابن خلدون للغة حيث قال عنها            : الثانية •
ترجمان عما في الضمائر من     "أو  " ملكـة في اللسان للعبارة عن المعاني      "هـا   أن

، فعـن طريق تبادل المعاني والخبرات ينمي الفرد دائرته المعرفية ،            " معانـي 
فاللغـة إذا تخـدم المعـرفة وتستخدم في التخاطب أو كما قال ابن خلدون فإن                

 ". معانياأللفاظ وسائط وحجب بين الضمائر وروابط وختم على ال"

الصوت والسياق والداللة والبرجماتيقا    : واللغـة تتكون من أربعة أركان أساسية       
، وسـوف ندرسـها بالتفـصيل ، وقد أشار ابن خلدون قديماً لهذا التكوين               ) الـبالغة (

 ". اللفظ ، النحو ، البيان ، األدب"التشريحي للغة ولكنه أسمى األربع أجزاء 
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" البالغة" فن إجادة الشعر والنثر عند العرب ولكن      "األدب"وقـد كان يعني بكلمة       
تـشمل فـين إجادة الحديث عامة ، وقد كان قدماء المصريين أول من أشار إلى أهمية                 

 سنة حالة   ٥٠٠٠مـناطق معيـنة مـن الدماغ لوظيفة الكالم فقد وصف أمنحوتب منذ              
 فقده  مريض تعرض إلصابة في الفص الصدغي األيسر للمخ وكان ضمن ما اشتكى به            

 . للنطق

  : 

 : عدة خواص أساسية للغة هي) ١٩٦٠(خطط هوكت 

إنهـا أداة صوتية سمعية ، والرسالة المنطوقة يتم توصيلها ال لنقطة محددة ،               -١
فـأي شـخص فـي مرمى السمع يستطيع إدراكها مع أنها قد تكون مقصودة               

 . لشخص واحد أو عدد قليل من األشخاص

 . ة االضمحالل زمنياًالرسالة اللغوية سريع -٢

األداء اللغوي عليه حارس لضبطه وهو نظام متقن من التلقيم الراجع حيث أن              -٣
المؤدي لها يستطيع أن يتحكم مركزياً ويصحح مستقبالً ولحظياً الرسالة اللغوية           

وهذا التلقيم يتم جزئياً عن طريق      . عـن طريق أنظمة متقنة من التلقيم الراجع       
 .  اإلحساسات العميقةالسمع وجزئياً عن طريق

وجـود قابلـية للتـبادل البيئي فيستطيع األشخاص أن يتبادلوا ما بين مرسل               -٤
 . ومستقبل

 . كونها تخصصية حيث تخصص اللغة لهدف معين وهو نقل وتوصيل الرسائل -٥

 . تضمنها للداللة حيث تنقل اللغة معاني خاصة -٦

 والداللية تركيبات   كـونها افتراضية حيث تعتبر التركيبات الصوتية والسياقية        -٧
 . افتراضية

 ). األصوات(استخدامها لمجموعة من الوحدات وهي الفونيمات  -٨
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 . تمكينها الناس من الكالم عن أشياء سابقة الوقت والمكان عن الحاضر -٩

 . وجود االبتكار واالستحداث وهما يمثالن القدرة على قول أو فهم شيء جديد -١٠

 الداللي المكون من وحدات     المستوى: وجـود مـستويين ألي كـالم منطوق        -١١
 . الكلمات والمستوى الصوتي المكون بدوره من الفونيمات

 : أيضاً الخصائص األساسية للغة ، فهو يعتبر اللغة) ١٩٧٥(وقد حدد بولينجر 

فالبـشر ينفردون باستطاعتهم أن يتعلموا ويستخدموا األنظمة الرمزية         : آدمـية  -١
 . التجريدية

ء في مقارنة ما بين األداء والتمكن ، ويعني ذلك          اللغة سلوك وهي أدا   : سلوكية -٢
أن أداء الشخص أو طريقة كالمه ال تدل على مدى كفاءته في استخدام رموز              

 . الخ... اللغة ، فاألداء ممكن أن يتأثر بعوامل مثل اإلرهاق والقلق والخوف 

 . مكونة من نماذج صوتية -٣

 . ات اللفظيةمكونة من تدرج ، فهناك نظام تركيبي غير خطي للوحد -٤

 . تعتبر أجزاء اللغة متناسجة ويمكن فصلها وإعادة مزجها: قابلة للتغيير -٥

تصاحب اللغة إشارات مسموعة ومرتبة تساعد السامع       : منغمسة في اإلشارات   -٦
 . على فهم الحالة النفسية للمتكلم وبالتالي المعنى وراء كالمه

 كلمات والكلمات تتحد    تعني األفقية أن الفونيمات تتحد لتكون     : رأسـية أفقـية    -٧
لـتكون جمالً في تنظيمات خطية ، أما الرأسية فتشير إلى المرادفات المتبادلة             
فـي سلسلة الكالم ويعني ذلك أننا نستطيع أن نبدل تركيباً ما في سلسلة الكالم               

 . بتركيب آخر بدون تغيير المعنى

عض فيمكن  محتوية على تركيبات متماثلة حيث أن اللغات مترابطة ببعضها الب          -٨
تطبـيق الخصائص التركيبية مثل التركيب السياقي والداللي على أي لغة كما            
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يمكن اعتبار ترتيب اكتساب الفونيمات باإلضافة إلى التركيبات النحوية ترتيباً          
 . موحداً

 . متضمنة لوظائف صياغة الراموز اللغوي وفكه -٩

بون جهازاً نحوياً   والـسلوك اللغوي فعال جداً ألنه متحرك وحيوي فالناس يكتس          
يمكـنهم من إخراج كالم جديد ، ويعتبر السلوك اللفظي متحركاً بمعنى آخر ، وهو أن                
الـشخص يستطيع أن يستخدم كلمة واحدة لتعني دالالت كثيرة أو مسميات كثيرة لتعني              

 . داللة واحدة
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  : 

إذا سكت : " حيث قال– السياق عبارة شهيرة ذات داللة في هذا" فرويد"لقـد قال     
إن تلك العبارة رغم بساطتها تحمل في طياتها مضموناً         ". اإلنسان بلسانه ، ثرثر بأنامله    

فهي تعني أن اللغة ال تقتصر على ما ينطق به اإلنسان فقط ، ليست              .. لغـوياً ذا داللة     
 لغة ، وفي    ففي الحركة لغة ، وفي اإليماءة     .. هـي فقـط لغـة اللفظ والكلمة والعبارة          

اإلشارة لغة ، بل ال نبالغ إذا قلنا أن في الصمت اللغة ، كأن نسأل فتاة خجولة عن رأيها      
 .  صمتها هنا هو عين موافقتها– فتسكت –في شاب متقدم للزواج منها 

ورغـم أنـنا رأينا فيما سبق أن اللغة هي وسيلة للتفاهم والتواصل والتعبير عن                
على اللغة  " لغة"ال أننا ال نستطيع أن نقصر معنى كلمة         العواطـف واألفكـار عامة ، إ      

 ، بل من الممكن اعتبار كل أسلوب أو وسيلة يعبر Verbal Languageاللفظية وحدها 
بهـا الفـرد عـن فكـرة أو انفعال معين لغة أيضاً ، فالصورة لغة ، والموسيقى لغة ،         

 . الخ... والحركة لغة ، واإلشارة لغة 

ير اللفظية والتي يمكن أن تدل على معاني معينة تعتبر لغة           وهكـذا فالوسائل غ    
 تؤدي وظائف هامة في حياة الفرد ، طالما أنها Non-Verbal Languageغير لفظية 

وهكذا يمكننا أن نرى أن اللغة هي كل ما يمكن أن يعبر به اإلنسان  . تتميز بصفة التعبير  
ورة لغة ، واألشكال المرسومة     عـن فكـرة أو انفعال أو موقف أو رغبة معينة ، فالص            

لغـة، واألجـسام لغة ، والحركات الجسمية لغة ، واإلشارات البصرية والسمعية لغة ،               
 . واأللحان والنغمات الموسيقية لغة

فنحن نستدل على معاني كثيرة متباينة من حركات الفرد نفسه أثناء موقف ما ،               
 انفعال ، أي نقل ما في ذهنه        فالفـرد مـن خـالل حـركاته يقوم بالتعبير عن فكرة أو            

وشعوره وإحساسه إلى اآلخرين ، وبالتالي يكون التلويح باليد للمسافر حركة ذات معنى،          
 . الخ ، وبالتالي فهي لغة ، ولكنها لغة غير لفظية... وإخراج اللسان حركة ذات معنى 
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 إن كـل أعضاء الحواس يمكن استخدامها في خلق لغة ، فهناك لغة الشم ولغة              " 
اللمس ، ولغة البصر ولغة السمع ، وهناك دائماً لغة كلما قام شخصان فأضافا معنى من                
المعاني إلى فعل من األفعال بطريق االتفاق ، وأحدثا هذا الحدث بقصد التفاهم بينهما ،               
فعر نشر على ثوب ، أو منديل أحمر يطل من سترة ، أو ضغطة على اليد يطول أمدها                  

ـ        ل هذه تكون عناصر من لغة مادام هناك شخصان قد اتفقا على            قلـيالً أو كثيـراً ، ك
 ". استعمال هذه العالمات في تبادل أمر أو رأي

 : وعامة فإن العلماء عادة ما يقسمون اللغة لدى اإلنسان إلى شكلين هما 

 Non Syllabic Language اللغة غير المقطعية ] أ [ 

 Gesturesات أو إيماءات    وهي تتكون من أصوات غير مقطعية ، أو من حرك          
 أو  Physiognomy أو تعبيرات الوجه أثناء الحديث       Mimesisمـثل إيماءات الوجه     

 لغة  – لغة األذن    – أو غيـر ذلـك من لغات مثل لغة العيون            Grimacesالتكـشيرات   
 . الخ...  لغة االتصال – لغم الشم –الحركة 

مع شيء من الفارق في     (وهـذا الشكل من اللغة مشترك بين اإلنسان والحيوان           
أي من خالل   .. واللغة غير المقطعية تنشأ بسبب الحضارة والعادات والتقاليد         ) التعبيـر 

رفع الرأس  (التنـشئة االجتماعية وحسب ثقافة كل جماعة وعادتها المتفق عليها ، فمثالً             
 ). ألعلى دليل رفض ، وألسفل دليل قبول

 الحركات أو اإلشارات الخاصة     أن الطفل يلجأ إلى نوعين من     " جيـزل "ويـرى    
بالـرفق أو اإلعجـاب أو الخاصـة بالقـبول والرفض ، فاإلشارات الخاصة بالرفض               

 أما إشارة اإلعجاب فتصاحبها االبتسامة      –يـصاحبها عادة البكاء ، والتهيج ، والغضب         
 –وهذه اللغة غير المقطعية هامة جداً لدى الطفل الصغير قبل عمر السنتين       .. والسرور  

 . لكنها تتناقص تدريجياً مع تقدم الطفل في العمر حتى يبدأ في تعلم اللغة المقطعيةو

 Syllabicاللغة المقطعية ] ب[

وهـي عبارة عن كلمات أو جمل أو عبارات ذات مدلول ومعنى متعارف عليه               
والواقع أن اللغة المقطعية شديدة الثراء      ..  وهي ثابتة نسبياً     –مـن قبل أفراد الجماعية      
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 وما يميز   –القـدرة علـى التعبيـر والفهم وحفظ التراث والتكيف مع ظروف الحياة              و
إلى جانب اللغة (اإلنـسان الراشـد السوي هو تمكنه من اللغة المقطعية بالدرجة األولى     

واللغة غير المقطعية ال تعتبر لغة بالمعنى العلمي الصحيح ، إال إذا            ) .. غيـر المقطعية  
 . لمعنىأثارت لدى اآلخرين نفس ا

  : 

الصوت والسياق : إن تكـوين الـنظام اللغـوي يـشتمل على أربع أجزاء وهي       
والداللة والبرجماتيقا ، وقد جرى العرف على أن تركز دراسات اللغة أساساً على شكل              
وتـركيب اللغـة ، وهـذا يعني أن هذه الدراسات كانت أساساً من وجهة نظر لغوية ،                  

 اللغة تتلقى اهتماماً كبيراً حيث تغيرت النظرة للغة من نظرة لغوية            وحديثاً بدأت وظيفة  
 . تامة لنظرة تشتمل على النواحي المعرفية واللغوية والتخاطبية للغة

 : أن اللغة تتكون من عناصر رئيسية وهي) ١٩٨٨ (Bloomكما يرى بلوم  

 .  وهي وحدات بناء اللغة الشفوية:الصوت -

ما يتحدث عنه أو يفهمه الناس من خالل رسائلهم          وهي   ):المضمون(المفـردات    -
 . التخاطبية

 ويتـناول هيئة وعالقة مفردات الرسالة التخاطبية ببعضها         ):الـسياق (الـشكل    -
 . البعض

 وهي من ناحية تهتم بالغرض من الرسالة التخاطبية ،          ):البراجماتيقا(االستخدام   -
 . حديثهومن ناحية أخرى تتعلق بالطرق التي بها يبني المتكلم 

ويـبدأ اكتـساب اللغـة لدى الطفل باألصوات ثم تبدأ هذه األصوات في التمايز                
 . لتصبح كلمات لها معنى ، ثم تركب هذه الكلمات لتصبح جمالً ذات معنى

 : نمو األصوات] أ [ 

يقوم التقليد بدور كبير في اكتساب األصوات ، حيث أن منطوقات األم يمكن أن               
بغي أن يقترب منه الطفل فيما بعد ، ويستدل على مدى ونوعية            تقـدم الـنموذج الذي ين     

 . التقليد من الدرجة التي يستطيع الطفل بها محاكاة منطوقات األم
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 ): السياق(نمو الشكل ] ب[

يكتـسب الطفـل مـا يشير إلى الجمع أو الملكية ثم يتعلم كيفية صياغة األسئلة                 
، لكن دون أن يقوم بالتعديالت      ) الخ... فين  ليه ، ايه دده ،      (باستخدام كلمات االستفهام    

الالزمـة للجملـة لتصير جملة استفهامية ، كذلك عند استخدام النفي ، حيث أن كل ما                 
يفعله هو وضع كلمة النفي بجوار جملة خبرية مثبتة ، كذلك يتضح بالتدريج قدرة الطفل               

ر عملية اكتساب   علـى اسـتخدام وفهم جمل المبني للمعلوم والمبني للمجهول ، وتستم           
 . النحو إلى ما بعد دخول المدرسة

 : نمو الداللة] ج[

أن الطفل ال يكتسب معرفة البالغ الكاملة لمعنى        ) ١٩٧٤ (Clarckيرى كالرك    
الكلمة مرة واحدة ، بل يبدأ بالتعرف على معنى الكلمة عن طريق مكون داللي واحد أو                

 . اثنين من المعنى

ن مالمح أعم قبل تلك التي تعبر عن مالمح خاصة ،           وتكتسب الكلمات المعبرة ع    
تكتسب قبل تلك   ) كبير أو قليل  (كمـا يفترض كالرك أن الكلمات التي تشير للحجم مثل           

ومعنى الكلمة األقل تعقيد يعرف قبل      )  عالي –طويل  (التي تشير إلى الطول أو االرتفاع       
 . تلك األكثر تعقيداً مثل كلمة يعطي تعرف قبل كلمة يدفع

) في(، وعليه فإنه يستخدم كلمة      ) تحت(قبل  ) على(و) في(ويفهـم الطفل معنى      
 ). تحت(قبل كلمة 

) مطابق(، وكذلك كلمة    ) أقل(تكون أسهل على الطفل من كلمة       ) أكثر(وكلمـة    
 ). مختلف(تكون أسهل من كلمة 

 : النمو البالغي خالل مرحلة ما قبل المدرسة] د[ 

سنتين يتعلم التحدث في حوار قصير حول موضوع        الطفل خالل الفترة من سن       
معـين بحيث تعطى له فرصة التحدث أكثر من مرة خالل الحوار ، ويتمكن الطفل من                
طـرح مواضيع جديدة للتحدث ولكنه مع ذلك يجد صعوبة في التمسك بنفس الموضوع              

 . بعد مرتين من التحدث
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مرات قليلة من   وعـند سـن ثـالث سنوات يرتبط الطفل في حوار أطل يتعدى               
 . التحدث ومع ذلك يظل أسهل عليه بدء الكالم عن االستجابة لزميله في المحادثة

كما أن الطفل عندما يبلغ سن الحضانة يتعلم أن يصبح شريكاً فعلية في المحادثة               
كما أنه يملك القدرة على إخفاء نواياه بطريقة أكثر حنكة ، ويملك إلى جانب ذلك القدرة                

 . يء بطريقة غير مباشرةعلى طلب الش

   : 

هناك عدة مؤشرات هامة يستدل منها على مدى التطور اللغوي الذي بلغه الطفل              
 : خالل هذه المرحلة ، وهذه المؤشرات هي

 : مدى فهم حديث الطفل] ١[

عادة ما يكون من الصعب فهم التلفظات المبكرة لألطفال ، خاصة إذا ما وضعنا               
وتزداد هذه الصعوبة بشكل خاص     . العتبار تركيب الجملة أو القواعد النحوية لها      فـي ا  

وتتوقف قدرة الطفل على أن يجعل كالمه مفهوماً للبالغين على          . لدى الغرباء عن الطفل   
دقة الطفل في إعادة األصوات وتقليدها وعلى مدى معرفة السامع بالطفل ، وأهم عامل              

 وقد أوضحت بعض    –وي التي بلغها الطفل بصفة عامة       في ذلك هو مرحلة التطور اللغ     
 –الدراسات أن نسبة الكالم المفهوم من كالم الطفل تزداد بزيادة العمر والتطور اللغوي              
 . وعموماً يكون ما ينطق به الطفل مفهوماً من البالغين عند حوالي ثالثة أعوام ونصف

  :نمو الحصيلة اللغوية] ٢[

 للكلمـات كمؤشر على تطور الطفل اللغوي ،         حـيث اسـتخدم العـدد الكلـي        
فقد قامت  ". اختبارات الحصيلة اللغوية  "واسـتخدمت اختـبارات عديـدة أطلـق عليها          

 بدراسة هدفت إلى معرفة عدد المفردات ١٩٢٦ M. Smith" مادورا سميثت"األمريكية 
هت التـي يـتلفظ بهـا الطفـل ويكون لها داللتها وذلك في مختلف أعمار الطفل ، وانت             

إلـى ضـرورة التمييز بين المحصول اللغوي العامي لدى الطفل وبين اللغة             " سـميث "
كما وجدت أن المحصول اللغوي للطفل في نهاية السنة األولى          .. الصحيحة والفصحى   



١٩  

وبداية السنة الثانية للميالد يكون بطيئاً ، ثم تزداد سرعته في  مرحلة ما قبل المدرسة ،                 
 . وات القريبة من عمر المدرسةثم يصبح بطيئاً في السن

على عينة من   " سميث" بتطبيق اختبار    ١٩٣٢ Grigsby" جريجزبي"كذلك قامت    
 طفـالً تتـراوح أعمارهم بين عامين وثمانية أشهر إلى ستة أعوام وأربعة شهور ،                ٨٣

كلمة ، وعند   ) ١٥٠٧( سنوات هو    ٣وبينت النتائج أن متوسط الحصيلة اللغوية عند سن         
كلمة وعند سن   ) ٢٥٢٧(كلمة ، وعند خمس سنوات كان       ) ٢١٤٨(ت كان   أربـع سنوا  

وهذا يعني تطور الحصيلة اللغوية للطفل بتقدمه في        . كلمـة ) ٣٠٥٤(الـسادسة كانـت     
 . العمر

 : طول الجملة التي يستخدمها الطفل] ٣[

يعتبـر بعـض علمـاء لغـة الطفـل هذا المؤشر من أدق المؤشرات وأكثرها                 
 االستخدام والتطبيق ، وقد كشفت نتائج العديد من الدراسات التي           موضوعية وسهولة في  

 :  بعرضها عن أن هناك ثالثة مراحل تكوين الجملة١٩٥٤ Mccarthyقامت ماكرثي 

مـرحلة الكلمـة التـي تقوم مقام الجملة ، وتكون في نهاية السنة األولى وبداية                 -أ 
تعني " بابا"فمثالً كلمة    ،   Holophrasticالثانية ، وتسمى بمرحلة الكلمة الجملة       

 . وهكذا" ... تعالى يا بابا"

مـرحلة الجملـة الناقصة ، وتكون بين السنة الثانية والثالثة ويستخدم الطفل في               -ب 
الجملـة الناقصة كلمتان أو أكثر ولكن دون أن يكون جملة مفيدة أو تامة ، مثل                

المرحلة هي ما   وهكذا ، وهذه    " هذه هي التفاحة يا ماما    "بمعنى  " مامـا الـتفاحة   "
 . Telegraphic Speech" الكالم التلغرافي"تسمى بمرحلة 

مـرحلة الجملة التامة وتكون في بداية السنة الرابعة تقريباً ، وتوضح الدراسات              -ج 
أن الجمـل البسيطة يتناقص عددها بدءاً من السنة الثالثة من عمر الطفل ويحل              

  .محلها تدريجياً الجمل المركبة واألكثر تعقيداً
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 : تركيب الجملة ومدى تعقدها] ٤[

استخدمت بعض الدراسات التي أجريت حول التطور اللغوي للطفل مؤشراً آخر            
يتعلق بمدى التحسن في تركيب الجملة وازدياد تعقده مع التطور ، وهو نوع من التحليل               

ار من  الكيفي للغة الطفل ، يتم بمقارنة الجمل التي يستخدمها األطفال عند مختلف األعم            
 . حيث التركيب اللغوي ودقة قواعد النحو لها

ونشير هنا إلى أن جميع المؤشرات السابقة كانت مؤشرات خاصة بلغات أخرى             
أجـريت عليها الدراسة وهي في الغالب اللغة اإلنجليزية ، ولذلك يصعب تطبيقها على              

ولهذا . د النحو اللغات األخرى مثل العربية الختالف تركيب الجملة فيها واختالف قواع         
 . آثرنا أن ال نعرض لهذه الدراسات بالتفصيل
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  Language Acquisition 

  )   :( 

تقـوم هـذه النظرية أساساً على اعتبار أن الكالم ما هو إال سلسلة من المثيرات        
جهة البيولوجية كأن يشعر اإلنسان بالجوع فيطلب       واالستجابات ، والمثير قد يبدأ من الو      

ممن معه عن طريق اللغة ما يسد به رمقه ، ومن ثم يكون معنى اللفظ هو ما يثيره من                   
اسـتجابة عـند السمع، وقد ذهب السلوكيون في تفسيرهم لنشأة اللغة عند الطفل إلى أنه     

ساب اللغة على أنها عادة     يـولد وذهنه صفحة بيضاء خالية من اللغة تماماً ثم يقوم باكت           
مـن العادات نتيجة للتجريب المتواصل الذي يخضع لنظام وتحكم ، وقد مزج أصحاب              

بين التفكير واللغة باعتبار كليهما نوعاً من أنواع السلوك         ) سكينر(هذه النظرية وخاصة    
 . البشري وأشار إلى عدم جواز التمييز بينهما على أنهما شيئان مختلفان

هـؤالء السلوكيون بين اللغة والكالم ويعتبرون اللغة هي الكالم          كمـا يـساوي      
المـنطوق بالفعل ، أما التفكير فإنه ال يعدو أن يكون نوعاً من الكالم الداخلي المنطوق                
علـى مستوى الحنجرة فقط ، وقد لخص بعض الباحثين الخطوات التي يتم عن طريقها               

 : اكتساب اللغة فيما يلي

 . باستخدام قدرته على التصوير بإصدار أصوات مختلفة) أوالً(يقوم الطفل  -١

يستجيب األهل من بين تلك األصوات أصوات يرونها قريبة من اللغة فيظهرون             -٢
 . سرورهم بها

 . يحاول األهل إغراء الطفل بإعادة التلفظ بتلك األصوات -٣

تـدخل هنا المحاكاة في استرجاع األطفال لتقليد ما يرغب األهل في سماعه من               -٤
 . همطفل
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يثيب األهل طفلهم الذي حاول أن ينطق األلفاظ التي يرضون عنها إما بقبلة أو               -٥
 . احتضان أو قطعة من الحلوى

 . يستجيب الطفل لهذا الثواب بتكرار ما أعجب األهل -٦

مـع األيام والتكرار يربط الطفل ما تم إتقان لفظه بمدلوله وبذلك تكتسب اللغة               -٧
 . رويداً رويداً

هذا ينظرون للغة على أنها نمط من أشكال السلوك ويرون أن من            إن السلوكيين ب   
شأن المثيرات اللفظية والبيولوجية توليد االستجابات اللفظية التي يتعلمها الطفل بواسطة           
التعزيز أو التدعيم ويؤكدون على أن تعزيز السلوك اللفظي يتم بواسطة اآلخرين ، ولقد              

عادة مكتسبة مثلها في    "ف إلى اللغة على أنها      نظـر السلوكيون من أمثال سكينر وبافلو      
". ذلـك مثل العادات األخرى التي يكتسبها اإلنسان أثناء نموه من الطفولة إلى الرجولة             

وقد أرجع هؤالء نجاح الطفل في اكتساب اللغة إلى نوع من التدريب المتواصل المتحكم              
 . فيه

  Biological Theory: 

ية في أن هناك خصائص بيولوجية تتوافر عند اإلنسان وال توجد عند            تتلخص النظر 
غيـره مـن سائر أنواع الحيوان ، وبهذا يتمكن الطفل من اكتساب اللغة ، وتتمثل هذه                 

 : الخصائص فيما يلي

وجـود بعـض العالقات بين اللغة اإلنسانية والنواحي الفسيولوجية والتشريحية            -١
العالقة بين اللغة وتركيب جهازي السمع      الخاصـة بجـسم اإلنسان ، ومن ذلك         

والتخصصات التي اكتشفت   " المخ اإلنساني "والنطق والعالقة بين اللغة والدماغ      
فـي أجزائه المختلفة وكذلك العالقة بين اللغة وبين مراكز التنسيق بين حركات             
العـضالت الخاصـة بالنطق والعالقة بين اللغة وخاصية السيطرة على التنفس            

 . وغير ذلك

 : خاصية الترتيب الزمني للنمو اللغوي ، وقد لوحظ في هذا المجال ما يلي -٢
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أن الـبدء بالـنطق عند الطفل والنمو اللغوي في المراحل التالية يتبع ترتيباً               
زمنـياً دقـيقاً من كالم ال يتألف من مفردات اللغة وإنما من بعض المبادئ               

 ويخلص إلى القول بأن     المـتعلقة بتصنيف تلك المفردات وإدراك أنماطها ،       
 . عملية اكتساب اللغة ال تتأثر بالتغيرات الثقافية واللغوية أو الجسمية

لوحظ أنه من الصعوبة بمكان كبت اللغة عند الطفل         : صعوبة وقف تطور اللغة    -٣
أو كبت نموها ، حيث ثبت أن األطفال لديهم قدرة فائقة تمكنهم من النمو اللغوي               

طفال الذين فقدوا أبصارهم يكتسبون اللغة      حتـى فـي أقـسى الظـروف ، فاأل         
كاألطفـال األسـوياء عدا بعض المفردات التي ال يستطيعون التعرف عليها إال        
بـاللمس ، كما أن األطفال الذين يولدون بدون حاسة السمع تعترضهم صعوبة             
بالغـة بالنـسبة لنمو تطور اللغة الصوتية إال أنه بالممكن أن يدربوا على اللغة               

بة دون صعوبة تذكر، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن األطفال الذين             المكـتو 
يولدون ألمهات وآباء صم وبكم يستطيعون اكتساب اللغة بشكل عادي حتى وإن            

 . تأخر نموهم اللغوي

حيث أكدت التجارب والدراسات    : أن اللغة البشرية ال يمكن تعليمها لغير البشر        -٤
ى جنس خالف البشر لغة ترقى إلى مستوى لغة         اللغوية والنفسية أنه ليس لدى أ     

اإلنـسان ، وأن الخـالف بين السلوك اإلنساني والحيواني فيما يتعلق باالتصال             
لـيس خالفاً كمياً وإنما هو خالفاً كيفياً وليس في مقدور سائراً لكائنات تعلم لغة               

 . البشر

ويين أمثال  لقد أوضح كثير من اللغ    : وجود أسس عامة تتفق عليها جميع اللغات       -٥
جـرين بـرج وتشومـسكي وهيلمـسلف وجود مجموعة من األسس الصوتية             
والـنحوية والداللية المشتركة بين جميع لغات العالم بغض النظر عما إذا كانت             
بـين بعـضها عالقات تاريخية أو ال تكن ، ففي جميع لغات العالم مفردات دل                

لمختلفة وليس هناك   علـى األشـياء والمشاعر والصفات واألفعال والعالقات ا        
 . فروق تذكر من حيث دالالت هذه المفردات من الناحية البيولوجية
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وقـد خلـص أصـحاب هذه النظرية إلى القول بأن المهارات األساسية الالزمة       
هي واحدة على الرغم من وجود اختالفات بين        ) عند األطفال (الكتساب اللغات المختلفة    

 . ية والبيولوجيةأجناس البشر من النواحي الفسيولوج

ومما يعزز القول بوجود شروط بيولوجية وفسيولوجية للتحكم في عملية اكتساب            
 : اللغة ما يلي

ظهور اللغة وتطورها عند الطفل مرتبطان بنسق زمني منتظم منذ السنة الثانية             -١
ثـم تبدأ األشكال اللغوية بالظهور حسب انتظام زمني حتى السنة الرابعة عشرة             

 . لمن عمر الطف

اللغـة بمعـناها الكامل أي باعتبارها مجموعة من األنساق الصوتية والصرفية             -٢
 . والنحوية والداللية المؤتلفة في بناء متكامل هي ميزة إنسانية ترتبط بالعقل

مـا تأكـد للغويين من وجود أسس عامة ومبادئ مشتركة بين اللغات اإلنسانية               -٣
طلح الكليات اللغوية   وهـي مـا أشـرنا إلـيه مـن قـبل مما أطلق عليه مص               

Univdrsal Lingustic . 

لقـد أثبتت النظرية البيولوجية أن ما يميز الدماغ اإلنساني عن غيره هو حجمه               
مما حدا بالباحثين للتساؤل عن وجود عالقة بين القدرة الكالمية التي           ) نـسبياً (الكبيـر   

يننبرغ أن اللغة ال    اختص بها اإلنسان وبين حجم الدماغ وأنسجة المخ البشري ، ويرى ل           
تعـدو أن تكـون ظاهرة إنسانية مرتبطة بالتطورات الفكرية والذهنية الخاصة باإلتساق             

 . وحده

لقد لخص بعض الباحثين ما توصل إليه لننبرغ من القول بوجود جهاز عضوي              
 : بيولوجي يتحكم ففي اإلنتاج اللغوي لإلنسان في النقاط التالية

 بالجنس ، وأن باإلمكان توقع وجودها من خالل         أن اللغـة ميزة متفردة خاصة      -١
، ومن ثم يكون اختصاص اإلنسان باللغة أمر مسلم         ) واالرتقاء(سـياق النشوء    

 . به

 . باإلمكان انتقال أسس المقدرة الكالمية وراثياً -٢
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مقـدرة اإلنـسان الكالمية ال تعود إلى خصائص عامة مثل ارتفاع الذكاء ، بل                -٣
ات بيولوجية خاصة بالجنس البشري ما تزال حتى اآلن         يبدو أنها تعود إلى مقدر    

 . غير معلومة

لقد تساءل أصحاب هذه النظرية عن السر في بدء األطفال بالتكلم أياً كانت لغتهم               
 شهر ، ولإلجابة عن هذا التساؤل قال        ٢٢-١٨فـي مـرحلة عمـرية تتراوح ما بين          

عوامل النمو الفردية وال عالقة     إن التكلم يبدأ عند الصغار بسبب       : أصحاب هذه النظرية  
لـذلك إطالقاً بالعالم الخارجي أو بتغير المثيرات ، وال يتجاوز دور المجتمع أو العائلة               

 . عملية توفير المادة اللغوية

أنه إذا كان من الممكن موافقة أصحاب هذه النظرية فيما يتعلق بعدم وجود صلة               
فإنه ال يمكن القول بتهميش دور األسرة أو        بين مستوى الذكاء واكتساب الطفل للغة ما ،         

المجـتمع ألن الطفـل ال يكتسب اللغة وهو خالي الذهن ، ولكنه يفعل ذلك بوعي كامل                 
 . ويستعمل أساليب عقلية أثناء تعلمه لغة ما ، وذلك من خالل المجتمع الذي يعيش فيه

أن تنفك  إن النظـرة البيولوجـية فـي تفسير اكتساب الطفل للغة ال يمكن بحال                
 متعلقاً بنظرية النشوء واالرتقاء ، وال يتسع        (Darwin)عالقـتها بمـا قال به داروين        

المقـام هنا لنقد داروين ، ولكنه يمكن القول عموماً بأن كثيراً من وظائف األعضاء ال                
يمكن تفسيرها على أساس بنيتها البيولوجية ، ثم إن قدرة اإلنسان على التفاهم واالتصال              

نسان ليس أمراً فريداً في عالم الكائنات الحية ، ولم يتوصل العلماء بعد في ظل               بأخيه اإل 
هـذه النظرية إلى معرفة أقرب وسيلة اتصال للغة البشرية ، وقد اتضح من دراسة لغة                
القـرود وهي أقرب الحيوانات إلى أإلنسان من الناحية البيولوجية أن لغتها تختلف عن              

 .  فحسب ، بل من حيث نوعها وطبيعتها اختالفاً جذرياًلغة اإلنسان ال من حيث الكم

وقـد أثبتت كثير من الدراسات أن الكروموزمات أي الجينات الوراثية إذا طرأ              
علـى بعـضها خلـل فإنه من الممكن أن يحدث ذلك عيوباً جسدية دون أن يؤثر على                  

اء ، ولكنه ال    الـذكاء، وفي نفس الوقت فإن خلالً آخر لو حدث يمكن أن يؤثر على الذك              
يؤثـر بالضرورة على اللغة، ولم يثبت بعد أن االستعداد الكتساب اللغة قد ظل ثابتاً عند     
اإلنـسان علـى الرغم مما طرأ على جيناته الوراثية من تغيرات مختلفة خالل تطوره               
الطـويل ، ولم يتم بعد التأكد من وجود عالقة محددة بين اللغة بمقوماتها المختلفة وبين                
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 بيولوجية أخرى محددة ، وكل هذا يلقي ظالالً كثيفة من الشك حول صحة هذه               صـفات 
 . النظرية

א  :Interactions Viewא

تعتبر وجهة النظر التفاعلية نظرة توفيقية بين النظرة السلوكية التي تعتبر البيئة             
 الفطرية الداخلية هي    عامل هام في اكتساب اللغة والنظرة الفطرية التي ترى أن األبنية          

 (,.Bohannon, et alالمحددات األولى في اكتساب اللغة ، ويذكر بوهانون وزمالءه 
أن اكتساب اللغة وفق هذه النظرة يعتمد على عناصر كال العاملين حيث تتفاعل             ) ١٩٨٥

وينقسم أصحاب هذه النظرة بدورها     . هذه العناصر مع بعضها وتعدل كل منهما األخرى       
 : هينإلى اتجا

 والتي ترى أن فهم     Piaget بزعامة بياجيه    :وجهـة النظـر التفاعلية المعرفية      - أ
 . األطفال للغة يخضع لعملية تطور البنى والتمثيالت الذهنية

 والتي ترى   Vygotsky بزعامة فيجوتسكي    :وجهة النظر التفاعلية االجتماعية    - ب
ية وللعوامل  أن اكتـساب اللغـة يخضع في أساسه لعديد من العمليات االجتماع           

الخارجـية وخاصـة ما يقدمه التفاعل االجتماعي مع الوالدين في بداية األمر ،              
أن طفل الخامسة يظهر استيعاباً جيداً للغة       ) ٢٠٠٠(ويذكـر يوسـف قطامـي       

المـنظومة ومـستقالً عن أية توجيهات تقدم له سواء أكانت على صورة تعليم              
ويعكس . ي من قبل الوالدين   مباشر رسمي من قبل معلمة الروضة أم غير رسم        

التطور لدى الطفل نمو مفرداته وقاموسه ، ومهارة تطبيق قواعد اللغة بما تسمح           
 . به المرحلة النمائية اللغوية التي يمر بها

 دوراً مهماً في تنمية القدرات اللغوية في        Modelingوتلعـب عملـية النمذجة       
ط مباشرة بلغة الراشدين من حوله ،       الـبداية ، مـع أن لغة الطفل المنطوقة قد ال ترتب           

 . كنماذج يعرضونها ليقوم الطفل بنمذجتها لزيادة كفاءته

 خمس مراحل يمر بها الطفل في اكتسابه لمهارات (١٩٩٠) Milesوتحدد مايلز  
 : االتصال بواسطة كلمة جديدة وهي
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 . تمييز الكلمة على أساس أنه سمعها عدة مرات من قبل -١

 . ير لهذه الكلمةبدايات الفهم والتفس -٢

 . تقليد صوت الكلمة -٣

اسـترجاع الكلمة واستخدامها بال مساعدة وإن كان هذا االستخدام غير صحيح             -٤
 . في بدايته

عمل تمثيالت وصور ذهنية صحيحة تؤدي إلى االستخدام الدقيق لهذه الكلمة في             -٥
 . مختلف المواقف
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   : 

 : نموها على عوامل أساسية هي كاآلتيتقوم نشأة اللغة و 

 . سالمة القنوات الحسية ووظيفة الحواس -١

 . صحة وظيفة الدماغ -٢

 . الصحة النفسية -٣

 . البيئة المنبهة -٤

 : سالمة القنوات الحسية] ١[

المقصود بهذه القنوات حاسة السمع أساساً باإلضافة إلى حواس أخرى مثل حاسة     
 جانب اإلحساس هناك عملية أخرى وهي اإلدراك        البصر والحس العميق ، باإلضافة إلى     

 . تنطوي على فكرموز الرسالة اللغوية من أجل فهم المعنى ككل

والـسمع هـو أهـم طريقة حسية تؤثر على اللغة ويتطلب سالمة وظيفة األذن                
 . والمسارات السمعية والمراكز السمعية القشرية

 : صحة وظيفة الدماغ] ٢[

 اللغوية األساسية التي تشارك مشاركة فعالة في تكوين         تعتبـر الكلمة هي الوحدة     
 . معارف اإلنسان ونقل أفكارها ومشاعره

ويحتاج فهم وتكوين الكلمات إلى وظيفة دماغية سليمة من حيث النشاط العضلي             
العـصبي والقـدرة الذهنية ، حيث أن الدماغ هو موضع إدراك وفهم وتداخل عمليات               

 . الكالم

 : ةالصحة النفسي] ٣[

وتتـضمن الصحة النفسية عالقة الطفل مع البيئة وتفاعله العاطفي وتوافقه معها             
 . وتصوره لها ولنفسه
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 : البيئة المنبهة] ٤[

إن بيـئة الطفل تلعب دوراً هاماً في نمو لغته وتظهر البراهين أن األطفال الذين                
هؤالء الذين ال   يمـدهم آبـاؤهم بقدر كبير من الكلمات يكتسبون اللغة بسرعة أكبر من              

يفعـل آبائهم ذلك ، وقد وجد أن األطفال الذين يصاحبون البالغين يستخدمون جمالً أكثر               
 . وأطول تعقيداً من هؤالء الذين يصاحبون أقرانهم

إن غـياب أو ضعف واحدة أو أكثر من هذه المقومات يؤثر سلبياً على اكتساب                
كون بذلك المتأخر لغوياً هو من      اللغـة ونـضجها ويـسبب ما يعفر بتأخر نمو اللغة في           

 . يتخلف عن مراحل اكتساب اللغة عند الطفل الطبيعي

   : 

تمر اللغة في عدة مراحل حتى تصل إلى شكلها الذي يتيح للفرد استعمالها كأداة               
لالتـصال ، وهـي تعتمد في نموها على مدى نضج وتدريب األجهزة الصوتية وعلى               

الحركي والعقلي والحسي الذي تقوم عليه هذه المهارة اللغوية وخاصة          مـستوى التوافق    
 . في بدء تكوينها

إن جمـيع األطفال يمرون بنفس المراحل المتتابعة من تطور النمو اللغوي وأن              
اهـتمام األم بتطوير النمو اللغوي عند طفلها خالل السنوات الثالثة األولى يؤثر بشكل              

لغة ونموها عند الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة ، وهنا           إيجابـي في عملية اكتساب ال     
 : يجب أن نميز بين عمليتين مختلفتين تقومان وراء اكتساب الطفل للغة

 . هي عملية فهم لغة الغير من الراشدين: األولى •

 . هي استخدام هذه اللغة: الثانية •

اية يشعر  هـذا ويمـر الطفل بمراحل معينة حتى يتعلم لغة أبوية ، فهو في البد               
بتـركيب األصوات في لغة الوالدين اختالف الصيغ ، والربط بين الكلمة واألخرى في              

 . الجملة حتى تتم مراحل نمو اللغة لديه

إن اكتـساب اللغة لدى الطفل يبدأ باألصوات ، ثم تبدأ هذه األصوات في التمايز                
 .  ذات معنىلتصبح كلمات لها معنى ، ثم تركب هذه الكلمات لتصبح جمالً نحوية
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ونجـد أن تقسيم علماء النفس لمراحل النمو اللغوي يختلف من عالم إلى آخر ،                
فمـنهم مـن يقسمها إلى عدد قليل من المراحل ، ومنهم من يقسمها إلى عدد أكبر من                  
المـراحل مجزئاً كل مرحلة إلى أقسام فرعية ، ومنهم من ال يتطرق إلى المراحل وإنما                

اللغوي في أوقات ظهورها زمنياً ، ومن الجدير بالذكر أن          يـشير إلـى مظاهـر النمو        
 . مراحل النمو هذه ال تنفصل عن بعضها انفصاالً تاماً واضحاً

 : وتتبع اللغة في نشأتها ونموها جدوالً زمنياً متدرجاً يتخلص فيما يلي

א] ١[ א  :א

، فيها يدرب الطفل جهازه     يمكـن اعتبار السنة األولى كمرحلة انتقال إلى اللغة           
اللغوي على إخراج األصوات المختلفة ويمكن تقسيمها إلى مراحل مختلفة ، كل مرحلة             

 . تتدخل مع سابقتها ، وتُبنى عليها بحيث يمكن وجود مرحلتين في نفس الفترة

 Crying Stageالصراخ : المرحلة األولى] أ [ 

والدة ، وهي صرخة لها داللتها      تبدأ هذه المرحلة بالصرخة األولى أي صرخة ال        
وأهميـتها الخاصة سواء الداللة الفسيولوجية أو اللغوية ، فمن الناحية الفسيولوجية فهذه             
الـصرخة تـشكل أول اسـتخدام للجهاز التنفسي ، أما بالنسبة للتطور اللغوي فإن لهذه                

 أنها أول مرة    الصرخة أهمية وداللة نظراً ألنها تعتبر أول استخدام لجهاز الكالم ، كما           
 . يسمع فيها الطفل صوته الخاص وهي خبرة هامة للتطور اللغوية

ويقـول علماء النفس أن الصراخ االنفجاري هو أكثر أهمية بالنسبة للطفل ألنه              
يفـيد فـي نمو اللغة ، كما أن عملية البكاء والصراخ لها قيمة اجتماعية وإشارة إلى أن           

 ناحية أخرى يعتبر الصراخ شكل من أشكال        الطفـل محتاج إلى رعاية وعطف ، ومن       
... اللغـة الغيـر متطور ، ونؤكد على ضرورة وجود مجتمع األم ، واألب ، واألخوة                 

ووجود مستمعين لكي تتطور األصوات األولى للطفل إلى لغة ذات قيمة في حياة الطفل،              
 . األشهر األولى يعبر عن انفعاالته) ٥-٤(ويبقى صراخ الطفل طوال فترة 
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ويستخدم الصراخ للتعبير عن عدم االرتياح باأللم أو الجوع ، وللصراخ أثر في              
تقوية الجهاز الصوتي بما يؤهله لالنتقال إلى المرحلة التالية ، ويستمر هذا التطور حتى              

 . قبيل نهاية الشهر الثاني للميالد

 Babblingمرحلة المناغاة : المرحلة الثانية] ب[

عند األطفال مع بداية الشهر السادس ، ثم يبدأ ظهور          تـبدأ مـرحلة المـناغاة        
األصـوات علـى نحو بطئ ، فتبدأ األصوات الساكنة فينطق الطفل بـ ماما ، تا وتبدأ                 

، وتصدر أصوات   ) آه ، أي ، أو    (المتحـركات الخلفـية لألصـوات في الظهور مثل          
ا غير اجتماعية ،    الهمهمة والمناغاة وأصوات الراحة للتعبير عن حاالت االرتياح ولكنه        

حـيث إنهـا غالـباً ما تصدر عندما يكون الطفل وحيداً ، ومرحلة المناغاة تحدث عند                 
األطفال جميعاً سواء منهم القادرون على السمع أو الصم ، ومن فوائد هذه المرحلة عند               

ايا األطفال أوالً تمرين الثنايا الصوتية ، وثانياً إدراك الطفل العالقة بين تحريك هذه الثن             
 . وبين ما يصدر عن ذلك من أصوات

باإلضـافة إلى ما تقدم هناك عامل آخر ال يقل أهمية هو سماع الطفل ألصوات                
مـشابهة تنطقها األم ، وتشبه إلى حد ما األصوات التي ينطقها هو ، فاألم عندما تسمع                 
طفلهـا يناغـي ، تبدو سعيدة في ترديد بعض األصوات التي يصدرها ، وبذلك تعطيه                
اسـتثارة أبعد مدى وأقوى على مستوى التفاعل االجتماعي المتبادل بين الطفل وبيئته ،              
في هذه الحالة نجد أن الطفل ال يسمع نفسه فقط ، وإنما يسمع كذلك اآلخرين يصدرون                
أصـواتاً شـبيهة إلـى حـد ما بتلك التي خرجها هو ، في هذه الحالة يربط الطفل بين          

 . ين والتي تعتبر بمثابة الدافع لمواصلة المناغاةأصواته الخاصة وأصوات اآلخر

ويـؤكد بعض العلماء على ظاهرة االستجابة الشرطية بين عملية النطق والسمع             
بـدءاً من مرحلة المناغاة ، حيث أن األلفاظ التي يخرجها الطفل تؤثر في سمعه تأثيراً                

 . شرطياً ، يدفعه إلى أن يكرر نفس الصوت

 Imitationمرحلة التقليد : المرحلة الثالثة] ج[

فـي هذه المرحلة انجد أن الطفل يقلد صيحات وأصوات اآلخرين التي يسمعها              
وذلـك بهدف أن يتصل بهم ، وأن يصبح مثلهم ، أو من أجل اللهو ، أو بصورة عفوية                   
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والطفل عندما يالحظ األم تقوم بلفظ ما ، فإن الطفل          . تلقائية ، أو بهدف إشباع حاجة ما      
أن يقوم بمثل هذا العمل ، ويقلد أمه في ذلك ، وتشير الدراسات إلى أن ما يحاول     يحاول  

الطفـل عملـه هو ليس التقليد التام أللفاظ األم ، وإنما يسعى إلى الوصول إلى طريقة                 
التشجيع ،  (مماثلـة ، كما أن عملية تقليد الطفل أللفاظ األم يساهم فيها عملية المعززات               

أن فترة  ) ١٩٧٣(التي يتلقاها الطفل ، ويرى جان بياجيه        ...) ت  والمكافـآت ، والعقوبا   
 . التقليد تقع في أواخر السنة األولى للميالد وبداية السنة الثانية

وقـد بيـنت الدراسـات العديدة التي أجريت حول تطور لغة الطفل خالل هذه                
الكالم الذي ينطقه   المرحلة أن التقليد يكون في البداية غير محكم وغير دقيق ، لذلك يبعد              

الطفل بعداً واضحاً عن األصل الذي يحاول تقليده ، كما بينت أن نطق الطفل خالل هذه                
 . الفترة المبكرة من التقليد كثيراً ما يكون غير مفهوم إال في نطق ضيق من المحيطين به

وبذلك نستطيع القول أن األبوين واألشخاص المحيطين بالطفل يلعبون دوراً مهماً       
ـ  ي تعزيـز محاكاة الطفل ، وتعتبر األصوات واإلشارات التي يطلقها الطفل مهمة في              ف

تواصله مع اآلخرين وتطوير قدرة الطفل على المحاكاة ، وبالتالي السيطرة على الكالم             
، وهـذا النوع من المحاكاة قد يكون مجرداً من فهم المعنى ، وقد يصحبه إدراك معنى                 

النتقال بدء مرحلة جديدة في تعلم اللغة المنطوقة وهو ذو          اللفـظ المنطوق ، ويعد هذا ا      
أهمية في تعلم اللغة بالنسبة للطفل ألنه يصبح في حالة محاكاة لغوية دائمة لمن يسمعهم               

 . من المتكلمين

وغالـباً مـا يـستطيع الطفل أن يردد أحد المقاطع اللفظية أو كلمة تتكون من                 
نا يظهر أول أثر للتعلم والتدريب المقصود من        وه"  ماما –بابا  "مقطعـين متكررين مثل     

جانـب األبـوين والمحيطـين بالطفـل ، ويظهر في هذه المرحلة الجانب االجتماعي               
 . واإلنساني للغة

 Gesturesمرحلة اإليماءات : المرحلة الرابعة] د [ 

مـن المـتفق عليه بين علماء لغة الطفل أن الطفل يفهم اإليماءات أو اإلشارات                
يـرات المخـتلفة األخـرى قبل أن يفهم الكلمات ، كما أنه يستخدم تلك اإليماءات            والتعب

 . بالفعل قبل أن يستخدم اللغة الحقيقية بفترة طويلة
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ومـن أوضح األمثلة على اإليماءات التي يستخدمها الطفل الصغير تحويل فمه             
نحو البالغ وهي   بعـيداً عن زجاجة الرضاعة تعبيراً عن الشبع ، االبتسام ومد الذراعين             

إيماءات للتعبير عن رغبة الطفل الصغير في أن يحمله البالغ ، الصراخ والحركة العنيفة    
أثـناء االستحمام وتغيير المالبس للتعبير عن رفض الطفل تقييد حريته وحركته ، ومن              
أهـم النـتائج التي كشفت عنها الدراسات التي أجريت حول هذه المرحلة وجود عالقة               

 . بي بين ذكاء الطفل واستخدامه لإليماءاتارتباط سل

كمـا أن الدور الذي تلعبه اإليماءات في عملية االتصال يقل كثيراً عند األطفال               
األذكـياء الذين يشجعهم والداهم على استخدم الكالم ، واستنتج نتيجة لذلك بأن األطفال              

 . غيرهماألكثر ذكاء أقل حاجة لإليماءات وأن حاجتهم لها تقل مبكراً عن 

 : مرحلة الكلمة الواحدة] هـ[

 وعادة ما تبدأ الكلمة مكونة من       ١٢تـبدأ الكلمة األولى في الظهور في الشهر ال         
 . مقطع واحد ويمكن تكراره مثل با ، أو بابا

وقـبل أن يطـق الطفـل الكلمة األولى نجده يستخدم لغته الخاصة مثل استخدام        
للداللة على األكل ، وقد تطول هذه       ) هام(ب و للداللة على الشر  ) امبو(الطفـل لكلمـة     

الفتـرة مـع األطفال نتيجة الستمرار الكبار في استخدام هذه األلفاظ مع الطفل إلى أن                
تظهـر الكلمـة األولـى عند الطفل والتي تعتبر بمثابة الجملة حسب المقام المقالة به ،                 

 العام األول إال أن هذا      وتـشير الدراسات بأن الكلمة األولى عند الطفل تظهر في نهاية          
 . التحديد يخضع للفروق الفردية بين األطفال

وبالنسبة لشكل الكلمة من وجهة النظر اللغوية ، فهناك اتفاق كبير بين الدراسات              
المختلفة على أن الكلمات األولى التي ينطقها الطفل تتكون من مقطع واحد إلى عشرة ،               

 . كلمة) ٢٠٧٢(حلة وعدد المفردات لدى الطفل في هذه المر



٣٤  

           :Language 

Development Stages    : 

א][ א  Prelinguistic Developmentא

 ):  الشهر الثالث–من الميالد  (Cryingمرحلة الصياح ] ١[

راخ ، وهي مرحلة عامة عند جميع       يعبر فيها الطفل عن حاجاته بالصياح والص       
األطفـال وتعتبـر مرحلة هامة جداً ألنها تساعد على تدريب الجهاز الصوتي والجهاز              
الـسمعي لـدى الطفـل رغم أنها ال تنتج لنا أي لغة للتعبير واالستقبال ، لكن البكاء أو        

بأي الـصراخ في حد ذاته يعتبر وسيلة تواصل حيث يتضمن رسالة إلى األم التي تقوم                
 . استجابة من االستجابات التي تحد من بكاء الطفل أو صراخه

 ):  الثامن–الشهر الثالث  (Blabbingمرحلة المناغاة  ] ٢[

وفـيها يصدر الطفل بعض أصوات الحروف وأولها ظهوراً هو صوت الميم ثم              
صـوت الـباء ، قـد يتمكن من نطق عدد من الفونيمات مكوناً منها سالسل طويلة من                  

 .  واحدمقطع

 ): الشهر الحادي عشر–الشهر الثامن  (Imitationمرحلة التقليد ] ٣[

يقلـد فيها الطفل ما يسمعه من أصوات وهو تقليد يخلو من أي نوع من اإلدراك                 
أو الوعـي ، لذا فإن معظم ما يقلده يشوبه كثيراً من األخطاء ، وقد يرجع ذلك إلى عدم                   

 . إلدراك السمعياكتمال نضج عضالت جهاز النطق وضعف ا

א][ א  : Linguistic Development א

 ):٢٤ الشهر – ١٢الشهر (مرحلة المقاطع ] ١[

يـتألف كالم الطفل فيها من مقطع واحد مفرد ، أو مكرر ، ويكون هذا المقطع                 
اسـماً أو فعالً أو ظرفاً أو صفة ، حيث يحول طفل هذه المرحلة كل كلمة يسمعها إلى                  

 . حد ويستطيع من حوله أن يفهم هذه المقاطعمقطع وا
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 ):٤٢ الشهر – ٣٦الشهر (مرحلة الكلمة الجملة ] ٢[

يصبح فيها الطفل قادراً على نطق مقاطع أطول ، وعلى النطق بكلمة مكونة من               
عـدة مقاطع قصيرة ، ثم يصل بذلك إلى الجمل ذات الكلمة الواحدة ، أو قد يكّون جملة                  

 عدة مقاطع مأخوذة من كل كلمة الجملة ليكون بها كلمة تنوب      مـا وكلمـة واحدة تشمل     
 . عن الجملة

 ):٤٨ الشهر – ٤٢الشهر (مرحلة التراكيب ] ٣[

يـستطيع طفـل هذه المرحلة أن يكّون جملة بسيطة من كلمتين ، ثم يطور في                 
نهايـة المرحلة الجمل لتصبح ُجمالً مركبة تشمل أكثر من ثالث أو أربع كلمات ، لكن                

قـى الخـصائص التركيبية لتدل على عدم الدقة في تكوينها وحاجتها للنضج والتوجيه              تب
 . والتصحيح

 ):٧٢ الشهر – ٤٨الشهر  (Semanticالمرحلة السيمانتية ] ٤[

يـربط الطفل في هذه المرحلة ما بين الرموز اللفظية ومعناها ، ويبدأ في تكوين                
عيوب الداللية للُجمل التي كان قد      جمـل صـحيحة كالكبار مع االستمرار في تصحيح ال         

 . اكتسبها فيما سبق

ويمكنـنا توضيح مظاهر النمو اللغوي الخاصة بكل مرحلة من المراحل السابقة             
 : في الجدول التالي

 )1( 

      

 مظاهر النمو اللغوي
العمر 
بالشهر   المرحلة

 ٠ ن سببصراخ غير منتظم متكرر بدو

 ١ أصوات وصراخ عند الشعور بالجوع أو األلم أو عدم الراحة

 ٢ تعبيرات الوجه + أصوات من مقطع واحد 

بداية المناغاة+ أصوات تدل على السرور + ابتسام وضحك فاتر  ٣ 

مرحلة 
 الصياح

مرحلة  ٤ مناغاة + ضحك بصوت عال 

المراحل 
قبل 
 اللغوية
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 مظاهر النمو اللغوي
العمر 
بالشهر   المرحلة

 ٥ صياح + يعلو الصوت 

 ٦ التعبير عن السرور بالصياح + أصوات بسيطة يقلدها الطفل 

 ٧ أصوات متعددة المقاطع

 ٨ ). الخ...  كا –دا (مقاطع مفردة 

 المناغاة

 ٩ يقلد األصوات + بابا + ماما 

 ١٠ الكلمة األولى

 ١١ فهم اإلشارات + تقليد الكلمات البسيطة 

مرحلة التقليد 

 

االستجابة لألوامر البسيطة   + بعض الكلمات باالرتباط    فهم معاني   
عدد من الكلمات ال تزيد على عدد       + التـي تـصاحبها اإلشارة      

 . أصابع اليد الواحدة

١٢ 

مرحلة + الكلمـات األولـى معظمها أسماء مما يوجد في البيئة           
 . ٢٠الكلمة الجملة عدد المفردات حوالي 

١٥ 

) أشياء مألوفة (ظروف الزمان والمكان    + الـصفات   + األفعـال   
 .  مفردة٢٥تكوين العبارات عدد المفردات حوالي 

١٨ 

تشمل الضمائر وأدوات   (جمـل بـسيطة تتكون غالباً من كلمتين         
 .  مفردة٢٥٠عدد المفردات حوالي ) وحروف العطف والجر

٢٤ 

مرحلة 
 المقاطع 

قواعد لغوية مثل   + صفات كثيرة   + زيـادة كبيرة في المفردات      
 . أمثلة كبيرة+ الجمع والمفرد 

مرحلة الكلمة  ٣٦
الجملة 
المرحلة 
 التركيبية 

+ وصف الصور وصفاً بسيطاً     + تـبادل الحـديث مـع الكبار        
 . اإلجابة عن األسئلة التي تتطلب إدراك عالقة

٤٨ 

 ٦٠ . جملة كاملة تشمل كل أجزاء الكالم

بعد : يعرف معاني الصباح واألزمنة مثل    + معاني األرقام   يعرف  
 . الظهر والمساء والصيف والشتاء

٧٢ 

المرحلة 
 السيمانتية 

المراحل 
اللغوية 
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 )2( 

        

 المهارة  مظاهر النمو اللغوي 
المرحلة العمرية 

 )السن بالشهر(

 أن يتوقف عن التشنج     يمكن. اسـتجابة مبدئية لألصوات المفاجئة    
 . عند سماع صوت أي شخص ، لكن ليس أثناء البكاء أو األكل

 االستقبال 

البكاء ، إصدار صوت مصاحب لتناوله الطعام ، تنفس الصعداء ،           
 . شخير وتشنج

 التعبير 

 الشهر األول 

 االستقبال  . يمكن أن يتوقف عن البكاء إذا تم تهدئته بصوت هادئ وحنون

زيادة في  . تـستطيع األم أن تفـرق بـين بكاء األلم وبكاء الجوع           
األصوات غير الباكية ، صرخات بصوت رفيع حاد وأصوات من          

 . الحنجرة

 التعبير 

ول الشهر األ
 للشهر الثاني 

يمكـنه اإلنصات إلى الموسيقى ، يتجاوب بإصدار أصوات مقترنة          
 . ت الغاضبةيتجاوب بالبكاء للنبرا. باالبتسامة ، أو محادثة الكبار

 االستقبال 

أصـوات ارتياح وعكسها في حالة عدم االرتياح ، ويصدر نوعان           
 . من األصوات

 التعبير 

الشهر الثاني 
 للشهر الثالث 

يـتجاوب بـسعادة ألصـوات األشخاص واألصوات المألوفة مثل          
 . صوت أقدام تقترب نحوه

 االستقبال 

ك ضحكات بصوت    وقهقهة ، يضح   Cooingيصدر صوت هديل    
عال وأخرى مكتومة ، ينفخ ، يصدر أصوات فقاعات ، وأصوات           

 . أخرى تعبر عن التأفف واالزدراء

 التعبير 

 ٤-٣من 

يلـتفت إلـى صـوت أمه عبر الغرفة ، يظهر دليل على تجاوبه              
 . للنبرات المختلفة لصوت أمه

 االستقبال 

كن أن تتزايد في    يم" (جاجاجاجا"سلسلة متكررة من األصوات مثل      
تظهر وتتزايد هذه   " نج"،  " إم"،  " إن"أصوات أنفية   ). درجة الصوت 

يـتجاوب مـع المواقف االجتماعية بمختلف األصوات        . الغمغمـة 
يـبدأ ظهور النغمة واإليقاع في الغمغمة ويمكن أن         . والـصيحات 

 . يستجيب لغمغمة والديه ويقلدها

 التعبير 

 أشهر ٦-٤من 
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 المهارة  مظاهر النمو اللغوي 
المرحلة العمرية 

 )السن بالشهر(

جملة مألوفة ذلك الذي يظهر من      التمييـز والتعرف على كلمة أو       
خالل اإلنصات أو االنتباه أو تغيير التعبير أو رد الفعل بالنسبة إلى            

 أشهر يستمع إلى ٩وفي سن   " بابـا قادم  "بعـض الجمـل ، مـثل        
 " .باي باي"و" ال"المحادثة ويفهم 

 االستقبال 

ت يـصدر أصوات كمحاولة لجذب انتباه اآلخرين ، يغمغم بأصوا         
" مام مام"مـرتفعة ومنخفضة ، يكرر بعض الحروف المدمجة مثل     

يبدأ في تقليد غمغمة وأصوات الكبار مثل       " داد داد " "بـاب بـاب   "
 . صوت الكحة ، أو صوت التقبيل بالشفتين

 التعبير 

  أشهر٩-٦من 

وبعض األوامر األخرى البسيطة والمصحوبة باإلشارة      " ال"يفهـم   
، يظهر تجاوب   " قل باي باي  " "اتعال لمام " "إعطيها لبابا "باليد مثل   

لسماع اسمه ، ويمكن أن ينبه للنداء ، يفهم عدة كلمات في سياق أو  
مجـرى الكـالم مثل نسير ، الغذاء ، الفنجان ، الملعقة ، الكرة ،               

 . الخ... السيارة 

 االستقبال 

" ال"يـبذل مجهـود متـزايد لتقليد األفعال ، مثل هز رأسه لكلمة              
ألصوات مثل أصوات الحيوانات ، والكلمات ، أما الكلمة األولى          ول

الحقيقـية ، أي التـي ذات معنى ، تحدث في أي وقت خالل هذه               
 .  شهرا١٢ًالفترة ويمكن أن يستخدم الطفل كلمتان أو ثالث عند 

 التعبير 

 ١٢-١٠من 
 شهراً

؟ فإنه يشير إلى صورته في )اسم الطفل(كرد فعل السؤال أين فالن 
يطيع األوامر البسيطة  .  كلمات مع بعض   ٦كثر من   يفهم أ . المـرآة 
يشير إلى شيء   ". أحضر حذائك " "أعطنى الكرة " "إقفل الباب "مـثل   

 . مألوف بالنسبة له إنسان أو حيوان أو لعبة عند سؤاله

 االستقبال 

يعبر عن طلباته   .  كلمات ذات معنى متعارف عليها     ٦يستخدم حتى   
مغم ويثرثر ويصدر أصوات مرتفعة ومنخفضة      يغ. ورغباته لفظياً 

 . عادة أثناء لعبه بمفرده

 التعبير 

 ١٥-١٢من 
 شهراً

 االستقبال  .  كلمة مع بعض٢٠ إلى ٦يفهم أكثر من 

 كلمة ، يستخدم كلمة واحدة للتعبير       ٢٠ إلى   ٦حـصيلة كلماته من     
يطلب شيء يرغبه باإلشارة إليه مصحوباً      . عـن فكـرة بأكملهـا     

عن طريق تكرار جملة ما بعد أحد       (التقليد  .  كلمة واحدة  بصوت أو 
 . ربما يستطيع إكمال أناشيد الحضانة). من الكبار

 التعبير 

 ١٨-١٥من 
 شهراً
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 المهارة  مظاهر النمو اللغوي 
المرحلة العمرية 

 )السن بالشهر(

هـي مرحلة فهم الكلمات برموز ، أي أنه يلتقط شيء حقيقي بعد             
يمكن أن يستعرض لنا حذائه أو حذاء       . تمثـيل هـذا الـشيء لـه       

ى الفهم الحقيقي لرموز    التطور إل . عروسـته ، أو شعره ، أو أنفه       
الكلمات والمفاهيم الداخلية لألفعال ، بمعنى أنه يلحظ ويلتقط اللعب          

، بيت العرائس ، أشكال تمثل      ) لعبة(الصغيرة المعبرة ، مثل كلب      
 . الرجل ، أو المرأة ، أو البنت ، أو الولد

 االستقبال 

ك كلمة واحدة    كلمـة متعارف عليها ، مازالت هنا       ٥٠ -٢٠مـن   
تعبـر عن فكرة بأكملها ، يستخدم كلمات عامة ، مثل بابا يطلقها             

) كالم غير مفهوم  (ويستخدم الرطانة مع نفسه     . علـى كل الرجال   
يرمز لنفسه باسمه وليس بالضمير،     . الصدى ، يكرر كلمة أو اثنين     

 . ربما يمكنه اختراع كلمات خاصة به لتصنيف بعض األشياء

 التعبير 

 ٢٤-١٨من 
 شهراً

في فهم وربط بين فعلين وبمعنى االستجابة ألمرين مختلفين         يـبدأ   
" ضع الملعقة في الفنجان   "،  " ضـع العروسة فوق الكرسي    "مـثل   

.يهوي االستمتاع إلى القصص البسيطة. بدون أو باستخدام اإلشارة
 االستقبال 

يستخدم جمل  .  كلمة ٢٠٠-٥٠تختفي الرطانة ، حصيلة كلماته من       
أنا، (يبدأ في استخدام الضمائر مثل      . على كلمتين في محتواها   تزيد  
مازال ال يوضح مخارج الحروف ولكنه يتحدث مع نفسه         ). أنـت 

من الممكن  ) عدم الفصاحة أو التلعثم   (بـذكاء ، خاصة أثناء اللعب       
 . أن يحدث نتيجة اللهفة

 التعبير 

 ٣٠-٢٤من 
 شهراً

سئلة مثل  يفهم عالقة الصفات باألشياء المنظورة ، ويتجاوب مع األ        
والحقاً مثل أي منهما له األذن      " أي مـن الـسريرين نـنام فـيه؟        "

 األطول؟

 االستقبال 

وأصبحت مخارج  .  كلمة ٩٠٠يمكـن أن تزيد حصيلة كلماته إلى        
" ماذا؟"يسأل مستخدماً   . الحـروف واضـحة ومفهومة بشكل عام      

يستمر يمكن أن   . وضمائر) عادي(يستخدم جمع   ". من؟"و" أيـن "و
يبدأ في تفعيل   .  جمل ٦ إلى   ٤فـي محادثـة بسيطة باستخدام من        

يستخدم حوار فردي أثناء اللعب لجعله يبدو       . األحـداث الماضـية   
يعرف أناشيد حضانة كثيرة ويسأل عن قصصه       . بـصورة حقيقية  

 . يمكنه تعريف األشياء البسيطة لفظياً. المفضلة

 التعبير 

 ٣٦-٣٠من 
 شهراً



٤٠  

 



٤١  

  

   : 

 . المدخل العصبي  -أ  

 . المدخل التخاطبي  -ب 

 . المدخل السيكولوجي  -ج 

א א א  :א

حتـى نـتمكن من معرفة األساس العصبي للغة فالبد من التعرف على الدماغ               
 . والمناطق ذات العالقة المباشرة باللغة في الدماغ

من والنصف األيسر ، وكان من المعتقد،       فالدماغ ينقسم إلى نصفين ، النصف األي       
هـذين النصفين متماثالن ، غير أن البحوث التشريحية الدقيقة كشفت عن بعض الفروق              
الجوهـرية بـين النـصفين تـبدأ منذ الميالد ، وأحد هذه الفروق هو أن منطقة الفص                  

 منطقة هامة في السلوك اللغوي ، وهي أكبر في النصف Temporal Lobeالصدغي 
يسر منها في النصف األيمن ، هذا التباين التركيبي مهم لالنتظام الوظيفي في السلوك              األ

 . Cerebral Dominance" بالسيادة المخية"اللغوي المعروف 

وتعّرف السيادة المخية على أنها قدرة أحد نصفي الكرة المخية على تصنيع نوع              
وراء السلوك المبني على هذه     معـين من المعلومات ، أي اللغة والتحكم في االستجابة           
 . المعلومات ، وهو السلوك اللغوي أكثر من النصف اآلخر

أن في مراحل النمو    ) ١٩٦٧(وعـن تطور السيادة المخية تقول نظرية لينيبرج          
األولـى أي فـي مرحلة بعد الوالدة مباشرة يتساوي نصف الكرة المخية في الوظائف               

 ألي منهما ، وعندما يصل الطفل لعمر سنتين         اللغوية بمعنى أنه ال يوجد تخصص محدد      
ينتقل إلى مرحلة النضوج للجهاز العصبي وهذا النضوج يمثل أساس بدء اكتساب اللغة             
وبالتالـي بدء التخصص اللغوي بالمخ وتشمل مرحلة النضوج للجهاز العصبي تغيرات            

سبي ألنسجة  فـي وزن المـخ وتغيرات في كثافة المادة العصبية والتركيب الكيميائي الن            



٤٢  

المـخ ، والحظ لينيبرج أن هذه التغيرات توازي مراحل تطور اكتساب اللغة ، ونم هنا                
 . ارتبطت عملية السيادة المخية بعملية اكتساب اللغة في الطفولة

وأوضـحت الدراسات الفسيوكهربية ودراسات التعرف على األصوات البشرية          
ثر حساسية للمعلومات اللغوية من الشق أنـه بعـد الوالدة مباشرة يكون الشق األيسر أك         

 . األيمن

 خريطة لتوزيع Binfeld & Roberts) ١٩٥٩(وعلى هذا قد بينيلد وروبرتس  
 : مناطق اللغة في نصف الكرة المخي السائد على النحو التالي

حيث توجد في المنطقة    ): مـنطقة اللغـة الخلفية     (Wernckمـنطقة فيـرنيك      •
ة ، وهي أهم المناطق اللغوية المسئولة عن فهم اللغة           الجدارية الخلفي  –الصدغية  

 . المنطوقة والمكتوبة

وتوجد في التلفيف الجبهي الثالث     ): منطقة اللغة األمامية   (Brocaمنطقة بروكا    •
 . والمسئول أساساً عن إنتاج اللغة

 : وافترض بروكا أن هناك أربع أساسيات مسئولة عن إصدار األحكام

 . األفكار -١

 . ين األفكار والكلماتالعالقة ب -٢

 . العالقة بين حركات عضالت جهاز النطق والكلمات الصادرة عنه -٣

 . استخدام أعضاء النطق -٤

وهكـذا يـستطيع اإلنسان أن يربط ما بين استقباله السمعي وأفكاره ليصدر عنه          
 . الكالم معبراً عما لديه من حصيلة لغوية

א א א  :א

من الناحية التخاطبية على أنها النظام الرمزي االفتراضي الذي         تعـرف اللغـة      
يقـرن الصوت بالمعنى ، والتخاطب هو تبادل المعنى بين طرفين ، ويتطلب أداًء سليماً               



٤٣  

إلخـراج الـصوت وتكـوين أصـوات الكالم واالستعمال الرمزي اللغوي السليم لتلك              
 . لاألصوات ، حتى يمكن أن تتم هذه العملية وذلك التباد

وإذا كـان التخاطب يعني تبادل المعنى بين طرفين يشتركان في فكرة أو مفهوم               
أو اتجاه أو عمل معين ، هذا يعني أن أحد الطرفين لديه معلومات أو مهارات أو أفكار                 

 ،  (Communication)يـريد أن يـنقلها إلى الطرف اآلخر وهذا ما يسمى باالتصال             
ة في المعنى من خالل التفاعل الرمزي ، ويعد         واالتـصال هـو عملية اشتراك ومشارك      

 . الضحك والبكاء واإلشارات واللغة من أشكال االتصال

 :א

 Sender: المرسل] ١[

شـخص يـريد أن يؤثـر فـي اآلخرين كي يشاركوه في أفكار أو اتجاهات أو                
سلوب لتوصـيل معلـومات ، وعلى هذا الشخص تحديد الفكرة وتنظيمها ، واختيار األ             

األمـثل أو الوسـيلة أو اللغـة المناسبة لتوصيلها ، وأن يحدد الزمان والمكان المناسب                
إليـصال الرسالة ، ويجب أن تكون لديه فكرة واضحة ومعلومات كافية عن األشخاص              
المـستقبلين مـن حيث أعمارهم وقدراتهم وجوانب الضعف لديهم ليكون اتصاله ناجح             

 . تشويش والضوضاء أثناء القيام بإيصال الرسالةوفعال ، وأن يتجنب المرسل ال

  Receiver: المستقبل] ٢[

شخص يستخدم عقله وقدراته واستعداداته النفسية مثل االنتباه واإلدراك والتذكر           
 . في استيعاب تلك الرسالة

 Message: الرسالة] ٣[

، وتعتبر  الفكـرة أو االتجـاه أو النشاط الذي يقوم المرسل بنقلها إلى المستقبل               
المهـارات واألنشطة التي يقدمها أخصائي التخاطب أو األم للطفل رسالة تختلف حسب             

 . اختالف المحتوى

 



٤٤  

  Cannel of Communication: قناة االتصال] ٤[

هـي الوسيلة أو األداء التي يمكن من خاللها إيصال رسالة ما من المرسل إلى                
 . المستقبل

 Feedback: العائد] ٥[

ـ     صبح المـستقبل مرسل فيقوم بإرجاع التغذية مما يعدل ويوجه سلوك   عـندما ي
المرسـل فـيعدل المحـتوى الخاص بالرسالة أو يغير أسلوب االتصال ، وهناك دائرة               
تخاطبـية تحـدث بين السامع والمتكلم عند التخاطب اللحظي ، فأوالً يتم تكوين مفهوم               

ك في نصف الدماغ األيسر ونقله معـين عند المتكلم ثم يتم صياغته في رموز لغوية وذل        
إلـى الـسامع عن طريق الموجة الصوتية ، تصل هذه الرسالة اللغوية إلى السامع تبعاً                
للمـستوى الحسي السمعي وأيضاً يسمعها ويحسها المتكلم لتشكل بذلك نوعاً من التلقين             

ريق الـراجع إلخـبار المتكلم بمدى صحة أدائه ، عندما يستقبل المستمع الرسالة عن ط              
الحـس فإنه بعد ذلك يعطي األصوات المسموعة داللة ، وهذا ما يسمى باإلدراك الذي               

 . يحدث في نصف الدماغ األيسر

ويركـز المدخل التخاطبي على تطوير وتنمية البقايا السمعية عند الطفل ضعيف             
الـسمع مما يؤدي لتطور ونمو اللغة لديه فيساعد على تطوير عمليات النطق سواء عند               

 . تقباله لألصوات أو عند إنتاجه لألصواتاس

كمـا يركز المدخل التخاطبي على استخدام السمع مع باقي الحواس في األنشطة              
اليومـية للطفـل ضعيف السمع وضرورة مشاركة األهل وبصفة خاصة األم ، وكذلك              

بدأ التركيز على المعينات السمعية عند التدريب وتصبح هذه الفائدة ذات أثر طيب إذا ما               
 . االهتمام والتدريب في وقت مبكر ومنذ لحظة اكتشاف اإلعاقة

    : 

علـى الرغم من أن العالقة بين اللغة والفكر عالقة واضحة ومؤكدة وال تحتاج               
إلـى دلـيل أو بيان ، ويتفق على وجودها وأهميتها جميع علماء النفس واللغة ، إال أن                  

ؤالء العلماء قد دار بصفة مستمرة حول الطبيعة الدقيقة لتلك          الخـالف والجـدل بين ه     



٤٥  

العالقـة وكـذلك حول ضرورة اللغة للفكر وإمكانية حدوث األخير في الحاالت التي ال        
 . تتوافر فيها اللغة

ومـن بـين أكثر اآلراء والنظريات تطرفاً بشأن العالقة بين اللغة والفكر ، نجد                
مدرسة السلوكية في علم النفس ، فقد وجد        آراء ونظـريات جـون واطـسون مؤسس         

واطـسون في نظريته تلك بين اللغة والفكر وساوى بينهما ، واعتبر الفكر مجرد الكالم               
حديث دون المستوى   "الـذي يبقـى وراء الصوت ، وقد عرف واطسون الفكر على أنه              

 . أي الحديث الذي ال يسمعه إال اآلخرون" Sub-Vocal Speechالمسموع 

 واطـسون أن اإلنـسان عـندما يفكر يتكلم بالفعل ولكن الكالم ال يكون               وبـّين  
مسموعاً من اآلخرين ، باإلضافة لذلك أكد واطسون على أن التفكير يتكون من حركات              

 ضـعيفة جداً تقع في عضالت اللسان والحق وباقي          Implicitأو اسـتجابات ضـمنية      
ي تصاحب عملية التفكير وإن     أعـضاء جهـاز الكالم ، هذه الحركات واالستجابات الت         

كانـت ضعيفة إال أنها تكون كافية لتنبيه المخ والجهاز العصبي ، وأخيراً أكد واطسون               
علـى أن أفـضل طريقة لدراسة الفكر هي تسجيل وتحديد تلك الحركات واالستجابات              

 . الضمنية التي ترافقه

حاولت التحقق  وقـد أثارت نظرية واطسون العديد من الدراسات التجريبية التي            
من صحة آرائه ، وقد أثبتت بعض تلك الدراسات صحة الفرض القائل بوجود استجابات              
ضـمنية وحـركات فـي عضالت اللسان وأجزاء أخرى من جهاز الكالم أثناء عملية               
التفكير ، فقد بينت تلك الدراسات أن عملية التفكير تكون مصحوبة بالفعل بتلك الحركات              

غم من ذلك فقد وجهت انتقادات شديدة لنظرية واطسون بشأن          علـى الر  . واالسـتجابات 
 : العالقة بين اللغة والفكر ، وذلك لألسباب التالية

اعتبـر بعـض علمـاء النفس أن النظر للفكر على أنه مساو للغة وال يزيد عن              •
. مجرد حركات واستجابات ضمنية لعضالت جهاز الكالم ، تبسيط زائد عن الحد       

 أن الفكر يزيد كثيراً عن تلك الحركات الفسيولوجية البسيطة          وأكد هؤالء العلماء  
 . بل ويفوق اللغة بكافة مظاهرها وأشكالها



٤٦  

اعترض البعض اآلخر عن مساواة اللغة بالفكر من منطلق أن الفكر يمكن أن يتم       •
 . أحياناً في شكل صور ذهنية ال يعبر عنها بالكلمات

ل شيئاً آخر يختلف عنه تماماً بحيث       أشار البعض إلى أننا قد نفكر في شيء ونقو         •
 . ال يكون الكالم من وراء الصوت شرطاً ضرورياً سابقاً على عملية التفكير

وأخيـراً جاء الهجوم على نظرية واطسون من جانب علماء النفس واللغة الذين              •
كانـوا يحاولون التعامل مع األشخاص الذين يولدون صماً بكماً وكانوا يحاولون            

كـذلك الذين كانوا يساعدون من يعانون من كافة أشكال المشكالت      تدريـبهم ، و   
فقد . اللغـوية وبصفة خاصة تأخر الكالم وعدم القدرة على الكالم على اإلطالق           

أكـدت خبـرات هـؤالء جميعاً بما ال يدع مجاالً للشك أن الفهم أو الفكر يكون                 
م اللغوية  موجـوداً واضـحاً لدى هؤالء األشخاص على الرغم من غياب قدراته           

وقد أيدت األدلة اإلكلينيكية هذا الرأي القائل بأن الفكر يزيد          . والقدرة على الكالم  
 . من اللغة وأن اللغة ليست ضرورة للفهم والفكر

نتيجة لما تقدم نجد كثيراً من علماء لغة الطفل وعلماء النفس يعتبرون من الخطأ               
على سبيل المثال يؤكد جون كارول في       المطابقـة بين اللغة والفكر والمساواة بينهما ،         

على أنه من الخطأ المساواة بين اللغة والفكر وأنه من          " ١٩٥١دراسـة اللغة ،     "كـتابه   
األفضل اعتبار اللغة أحد األساليب األساسية للفكر واعتبار الكالم المنطوق أحد نتائجه ،             

ماً جداً في الفكر ، بل      وقـد بين كارول أن هذا القول ال يعني أن اللغة ال تلعب دوراً ها              
العكـس تمامـاً ، فـإن االسـتجابات اللغوية اآللية المتنوعة عندما تكتسب تجعل من                

 . المستحيل أن ندرك أن اللغة ال تقتحم باستمرار في الفكر

א:  :א

لنفس السويسري  ويتخذ نفس الموقف تقريباً من العالقة بين اللغة والفكر ، عالم ا            
جـان بياجـيه ، الذي وإن كان يرى أن اللغة تلعب دوراً هاماً وحيوياً في تطور الفكر                  
وبلـوغه مـستويات أعلى وأكثر تطوراً إال أنه يرى من الخطأ المساواة بينهما ، ويؤكد            

 . على أن الفكر يسبق اللغة ويزيد عليها



٤٧  

اللغة والفكر عند   "تاب  فقـد بـّين بياجـيه في العديد من دراساته وخاصة في ك             
أن اللغة وإن كانت تعمل كوسيلة للفكر وتساعد على بلوغه المستويات           " ١٩٢٦الطفـل،   

 . األكثر تجرداً إال أنها ال يمكن أن تفسر اكتساب الفكر وال يمكن أن تتساوى به

وقـد تجـدد الجـدل والنقاش بين علماء النفس واللغة وأخذ بعداً جديداً واتجاهاً                
إلى حد ما نتيجة للدراسة التي قام بها بياجيه والتي نشر نتائجها في كتابه السابق               مختلفاً  

اإلشـارة إلـيه ، فقـد عالج بياجيه في هذه الدراسة قضية العالقة بين اللغة والفكر من                  
مـدخل جديد وبطريقة جديدة تختلف عما كان متعارفاً عليه من قبل ، وقد أثارت دراسة               

الدراسات التجريبية التي حاولت التحقق من صدق نتائجه        بياجـيه سلـسلة كبيـرة من        
وصـحتها ، وقد أدت الدراسات إلى نتائج يتفق بعضها مع نتائج بياجيه ويختلف بعضها               

 . اآلخر مع تلك النتائج

ومـن جهـة أخرى تعرضت وجهة نظر بياجيه ونظريته للنقد الشديد والحوار              
 . وتسكي وتلميذه لورياالجاد الذي قام به عالم النفس السوفيتي فيج

وسـوف نقـدم فيما يلي عرضاً موجزاً لدراسة بياجيه وأهم نتائجه ثم للدراسات               
التـي نـتجت عـن دراسـته ، سواء تلك التي أيدته أو اختلفت معه ، وأخيراً سنحاول             
التعـرض بإيجـاز شديد ألهم آراء فيجوتسكي وللمحاولة التي بذلك للتوفيق بينها وبين              

 . آراء بياجيه

 : دراسة جان بياجيه اللغة والفكر عند الطفل

ما هي الحاجات التي    : "حـاول بياجـيه في دراسته اإلجابة على السؤال التالي          
وهل وظيفة اللغة عند الطفل هي نفس       " يحـاول الطفـل تحقيقها وإرضاءها عندما يتكلم       

 ل بهم؟وظيفتها عند البالغ ، أي نقل أفكاره وأحاسيسه وانفعاالته للغير واالتصا

 عبارة وردت في حديث طفلين خالل فترة        ١٥٠٠وقد قام بياجيه بتحليل حوالي       
اللعـب الحـر لألطفال ، ودون أي تدخل من جانب الممتحن ، إال عندما يطلب الطفل                 

 . ذلك
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وكانت أهم النتائج التي كشفت عنها دراسة بياجيه وأكثرها إثارة للجدل والنقاش             
 : النتائج التالية

 : ان من أنواع الكالم يوجدان لدى الطفل هماهناك نوع -١

 Egocentric Speech  الكالم المركزي الذات - أ

 Socialized Speech الكالم المكيف للمجتمع  - ب

بلغـت نـسبة الكالم المركزي الذات في اللغة التلقائية للطفل حتى سن السادسة               -٢
تمع ، بينما بلغت نسبة الحديث المكيف للمج      % ٤٥والنـصف من العمر حوالي      

 %. ٥٥في نفس اللغة وعند نفس األعمار حوالي 

وقـد حـدد بياجيه بالتفصيل خصائص الكالم المركزي الذات ومّيز ببينه وبين              
الكـالم المكـيف للمجتمع ، كما حاول تفسير وجود الحديث المركزي الذات عند الطفل               

 . على ضوء نظريته الخاصة بالتطور العقلي للطفل

ث الذات وأوجه االختالف بينه وبين الحديث المكيف        ولعـل أهم خصائص الحدي     
 : للمجتمع ما يلي

فـي الكالم المركزي الذات ال يهتم الطفل أن يعرف إلى من يتحدث ، وال يحفل                 •
بـأن يـصغى إليه السامع ، وهو يتكلم إما إلى نفسه أو طلباً للسرور الناتج عن                 

ص يتصادف وجوده   مـشاركة الغير له ، في هذه الحالة يمكن أن يكون أي شخ            
 . في طريقه هو الجمهور أو المستمع الذي يوجد له الكالم

الطفل في الكالم المركزي الذات ال يطلب من المستمع إال اهتماماً ظاهرياً ، وال               •
 . يشعر بالحاجة للتأثير في المستمع أو إخباره بشيء

وجهة نظره  أما الكالم المكيف للمجتمع فهو الكالم الذي يوجه إلى مستمع ويدخل             •
 . في االعتبار ويحاول التأثير عليه أو تبادل األفكار معه بالفعل

الطفـل المركزي الذات يتكلم كالماً مركزياً حتى وهو وسط جماعة ، أما البالغ               •
فهو يفكر فكراً مكيفاً للمجتمع حتى وهو في عزلة تامة ، فالعالم المنهك في بحث               
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اآلخرين وآراءهم  " بعين العقل "مثل  أو الناسـك الـذي يعـيش في معبد دائماً يت          
وردود فعلهـم واعتقادهم فيما يقوم به من عمل ، أما الطفل فهو يتكلم باستمرار               
ألنـه ال يستطيع الكتمان والسرية ، ولكن الكالم يكون في األغلب مجرد شيء              
يـصاحب نشاطه وال يراعي فيه وجهة نظر اآلخرين أو اهتماماتهم إال نادراً ،              

ما لو كان بمفرده ، كما لو كان يفكر بصوت مسموع ، كما أنه ال               وهـو يتكلم ك   
 . يهتم بما إذا كان كالمه مفهوماً من اآلخرين

بعـد تحديـد خصائص الكالم المركزي الذات والتمييز بينه وبين الكالم المكيف      
للمجـتمع ، حاول بياجيه تفسير وجود هذا النوع من الكالم عند الطفل الصغير ، وذلك                

وع إلى حالة التمركز حول الذات ، وهي الحالة التي تميز نظرة الطفل الصغير              بالـرج 
 . للعالم من حوله ، وتميز تركيبه العقلي بصفة عامة

فطـبقاً لنظـرية جان بياجيه للتطور العقلي العام يكون الطفل الصغير عند بداية      
خرين في  تطـوره العقلـي مركـزي الذات ، بمعنى أنه ال يستطيع أخذ وجهة نظر اآل               

االعتـبار وذلـك لعـدم قدرته على الفصل والتمييز بين ما هو ذاتي شخصي وما هو                 
موضوعي في العالم الخارجي ، وقد بّين بياجيه أن نزعة المركزية حول الذات هذه هي               
إحـدى جوانب القصور المعرفي األساسية عند الطفل الصغير ، وأن التطور العقلي من              

 . لموضوعية والتخلص من نزعة مركزية الذاتوجهة نظره هو السير نحو ا

ولقـد أوضح بياجيه أن التقدم اللغوي النمائي يخضع لعمليات التنسيق واالنتقال            
 كعمليات معرفية   Accommodation والمواءمة   Assimilationوفق عمليات التمثيل    

أو ، إذ تعتبـر اللغـة عـبارة عن تمثيالت رمزية ذهنية للخبرات التي يطورها الطفل                 
يـتفاعل معهـا ، وعليه فقد حدد بياجيه مراحل التطور النسبي لظهور التراكيب والُبنى               

 : المعرفية الخاصة باللغة كما يلي

 : المراحل الحسحركية اللغوية] ١[

 Linguisticهذه المرحلة حرجة لنمو وتطور اللغة والخطط التصورية اللغوية  

Schema        مهمة عن طريق ممارسة المشي واللعب       إذ ينمو فيها مهارات ذهنية وحركية
 . والتكلم
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تُكـسب اللغـة في هذه المرحلة على صورة ردود فعل انعكاسية تنتهي بأفعال               
إرادية هادفة ، وتتضمن هذه الردود أداءات انعكاسية مثل القبض على األشياء والمص             

 وينشط  والتحـرك بكل جسم الطفل ، وتتطور هذه األداءات إلى أداءات بسيطة متسقة ،             
الطفـل للتكـيف مع البيئة المحيطة به من خالل عمليتي التمثيل والمواءمة ، ويستطيع               
الطفل أن يتمثل ما يحيط به على هيئة صور ذهنية ورموز ، وتبدأ اللغة بالظهور ، ومع        
ظهـورها يستطيع الطفل أن يستخدم المفردات لتمثل أشياء خارجة عن بيئته المحسوسة             

 ، وهذه المرحلة هي بداية الفكاك من سيطرة الزمان والمكان ، ويظهر             الماثلة أمام عينيه  
فعـل التقلـيد كمثال على تحقيق عمليتي التمثيل والمواءمة ، ويتحقق ذلك حينما يحاول               

 . الطفل أن يطابق سلوكه وفق سلوك األطفال اآلخرين

 Deferred Imitationويظهر الطفل إمكانات ذاكرته عن طريق التقليد المؤجل  
الـذي يـدلل عـادة على قدرة الطفل على بناء صورة للخبرة وتخزينها واستعادتها في                
أوقـات أخـرى تالـية ، ويعكس الطفل في هذه المرحلة نشاطاً ذهنياً مشوشاً يفتقر إلى      
إمكانـية التسلـسل والتوافق مع قدراته على تمثيل الخبرات بصورة ذهنية ، مما يجعل               

 . يقة متتابعة ومتسلسلةيفشل في صياغة الخبرات بطر

إن الطفـل يتعامل مع محيطة لغوياً معتمداً على أدوات الحس والحركة وارتبط              
 ، ويالحظ   Schemesتفكيـره بما يدركه أو يستوعبه أو ما تسمح به خططه التصورية             

أن الطفـل يكرر الحركات واألصوات المرتبطة بها ، وهي ذات طبيعة كلية ، وترتبط               
ل ، حينما يحرك الطفل لسانه وشفتيه أثناء عمليات المناغاة ، يحرك            بحركات الجسم كك  

تـبعاً لذلك يديه ورجليه ، وحينما يصرخ تتحرك كل أطرافه إذ ال يتسنى له الفصل بين                 
 . نشاطاته ، أو تخصيص حركة لكل إجراء

مازالت استعدادات الطفل اللغوية مقتصرة على تزويده بالقدرة على التمييز بين            
 ومدلوله ، وبتقدم نشاطات الطفل مع بيئته ، وبزيادة تفعيل أعضاء جسمه عن              الـشيء 

طريق التفاعل مع عناصر المحيط ومكوناته ، وتطور قدراته التمثيلية ، واستخدام اللعب             
كوسـيلة للـتفاعل واالكتـشاف ، يـنمو استخدام اللغة بمدلوالتها ، ويلجأ إلى استخدام                

ن حاجات ، وتزداد اجتماعيته ويتحرر قليالً من تمركزه      مفردات معينة ليعبر عما يريد م     
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اللغـوي نحـو معرفته ، وخبراته ، ومفرداته ، وحركاته لينتقل إلى تعبيرات اجتماعية               
 . يفهمها أفراد وأطفال آخرون محيطون به ، ويلجأ إليها عند التعبير عن ذلك

ثيل اللغوي ،   وتعتبـر هـذه الـتفاعالت الحركية والحسية أساسية لعمليات التم           
 . باعتبارها أسس الُبنى المعرفية اللغوية والرمزية ، والمخططات اللغوية المتقدمة

 الداخلي أو   Monologueويسيطر على الطفل في هذه المرحلة لغة المونولوج          
الحـوار مع الذات ، والتحدث إلى النفس ، إذ ينشغل الطفل بهذه اللغة فترة تساعده على           

 . ر تعبيراته بذاتهتسلية نفسه واختبا

 : مرحلة ما قبل العمليات اللغوية] ٢[

يحتفظ الطفل بالخبرات الحسية المباشرة التي يطورها ، ويؤجل إظهار بعضها ،             
وتظهر لديه األداءات الذهنية المتمثلة في الربط بين األشياء واستيعاب العالقات بينها ،             

 .  معاًوتفتقر هذه األداءات عادة إلى منطق معين ينظمها

إن أحـد المعـالم البارزة في تطور اللغة عند الطفل في مرحلة ما قبل العملية                 
Pre-Operational          قدرته على التحرر الذهني من االلتصاق بالمؤثرات المادية لألشياء 

يحرك يديه وقدميه ، أما في      " لعب" كان يلفظ كلمة     – قبل هذه المرحلة حينما      –إذ تحده   
راه ينطق كلمة لعب ، بدون تحريك أعضائه ، هذه أحد صور التحرر             المرحلة التالية فت  

 . واالنفكاك من سيطرة المظاهر الحسحركية ، على أبنية الطفل اللغوية

ويعـود هـذا التحـرر إلى تطور قدرة الطفل على التخيل وإجراء التصورات               
عال  ، إذ يـصبح الطفـل قـادراً على تمثل األحداث واألف   Mental Imagesالذهنـية  

واألشـياء المـتعلقة بعملـيات النمذجة التي يجريها ، وممارسة اللعب التخيلي والتخيل              
هذه العمليات الذهنية تعكس التطور الذهني له ، وهي بمثابة تطور ذهني لعملية             . الذهني

 لألشياء والمواد حتى في حالة غيابها عن اإلدراك أو الحس           Representationالتمثيل  
 صور التمثيل لتأخذ أشكاالً مختلفة ومتعددة ، وما يالحظ من تقدم في             المباشر ، وتتطور  

هذه المرحلة هو تمثيل الطفل لألشياء واألحداث على صورة مفردات لغوية أو رسومات             
أو أشـكال ، وتـسهم الخبرات والتفاعالت التي يجريها في تطور عملية التمثيل الذهني            
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رراً من مادية األشياء ولمسها أو إدراكها       لتـصبح أكثـر اخـتالفاً وتـنوعاً أو أكثر تح          
 . المباشر

وتعتبر اللغة أعلى مستويات التمثيل ، تلك المستويات التي تبدأ عادة حسية ، ثم               
حـسحركية ، ثم عملية مادية ، إلى أن تصل إلى مرحلة التمثل الرمزي ، أو اللغوي ،                  

تدل عليه ، بعكس الحاالت     ويعني تفوق مستواها مستوى تفردها ، وتميز مدلولها أو ما           
الـسابقة مـن التمثـيل التي تعبر عن قدر من التشابه والتداخل ، واشتراكها في بعض                 
الخـصائص إذ أن الرمـز الذي يدل على شيء ال يدل إال على ذلك الشيء فقط وليس                  

 . على أي شيء آخر قريب منه أو يشبهه

لتمثيل هي حالة ذهنية    فاللغـة حالـة تمثـيل رمزي أكثر تجريداً ، لذلك فحالة ا             
تصبغها الخبرة الفردية ، ومخزون شخصية الطفل اللغوي ، تلك الشخصية التي تحددها             
خبرات الطفل وتفاعالته ، وهي مختلفة عما تمثله لدى غيره من األطفال ، لذلك ترادف               
 تمثـيالت الطفل اللغوية عمليات إبداعه ، إذ أنه يبدع تمثيالته ، كما تسمح به خبراته ،                

 . وما يسمح به البناء المعرفي اللغوي الذي يملكه

وكمـا هـو معروف في النمو والتطور المعرفية يقسم بياجيه هذه المرحلة إلى               
 : مرحلتين هما

 وتتميز  –وهي مرحلة ما قبل سنوات الروضة       : مـرحلة مـا قـبل المفاهـيم        •
خـصائص هـذه المرحلة الفرعية باستدخال الخبرة على صورة رموز لتوافر            
اإلمكانـات اللغـوية المناسبة لديه ، ولكن الطفل مازال يعاني من نقص المقدرة            
علـى بلـورة مفهوم ، إذ يتطلب ذلك القدرة على التجريد ، التي تكسبه المقدرة                

 . على الوصول إلى تصحيحات مناسبة مرتبطة بالمفهوم

انات وهي مرحلة الروضة ، وتعتبر فترة مناسبة لتطوير اإلمك        : مرحلة التخمين  •
اللغـوية لـدى الطفـل ، مع أن تفكير الطفل مازال في مرحلة ما قبل العمليات           
الذهنـية وتشويـشاتها المـرتبطة باإلدراكات الحسية الظاهرة واستخدام أفكاره           
الخاصـة لبـناء الفكرة التي يسميها أو يواجهها ، ومازال الطفل يركز على بعد            

 . ي للعالقات المتداخلة فيهاواحد من أبعاد األشياء التي يواجهها دون وع
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ويـرى بياجـيه أن الطفل يسيطر عليه في هذه المرحلة خاصية اإلحيائية ، إذ                
يعتبـر األطفـال كل ما صنعه اإلنسان من أجل اإلنسان أو من أجلهم ، ويصعب على                 
األطفـال فهـم عملـيات التالعب باأللفاظ أو التحريف أو فهم النكات التي يرويها لهم                

 . كبر سناًاألطفال األ

 Semiotic Functionوتظهـر هذه المرحلة خاصية الوظيفة الداللية للرموز   
والتي تشير إلى إمكانية إطالق داللة شيء ما على شيء آخر ، وربما تكون هذه الداللية                
قـسرية ، أي أن العالقة بين الدال والمدلول ليست تطابقية تمثيلية ، وإنما يمكن الفصل                

ماو "من وجهة نظر طفل هذه المرحلة ، و       " كلب"يمثل  " عو عو "العال  بينهما ، فالصوت    
 ". ماو"مثلما يستبدل لفظ القد بصوت " قط"التي يستبدلها بلفظ " ماو

ويميز الطفل األشياء بمظاهرها الواضحة له ، مثل الصوت أو الشكل البارز أو              
ته وقاموسه اللغوي   اللون ، فيصوغ لها اسماً كما سمعه ، أو يصوغه كما تسمح به خبر             

البـسيط ، فهو يرمز لهذه األشياء ليتواصل بها مع اآلخرين ، فحينما يطلق عوعو فإن                
 . اآلخر يفهم ما يقصد قبل أن يطلق لفظة كلب

 Symbolic Playوتسيطر على الطفل في هذه المرحلة مظاهر اللعب الرمزي  
ي يصعها بين رجليه    كأحـد مظاهـر تطـور قدرته اللغوية ، إذ يتحدث مع العصا الت             

ويـناديها ، ويتعامل معها وكأنها حصان ، وهو الفارس برأسه العالي ، وهو يعلم أنه ال     
يقـود إال عـصا ، ويتصرف كأنه أب يأمر وينهي ويصرخ على أخيه األصغر ، وهو                 
يعلـم أنه ليس كذلك ، لكن تظهر عليه ممارسة األلعاب االجتماعية نظراً لتقدم مفرداته               

لخبراتي ، لذلك فهو ينطق بالكلمات واأللفاظ التي تعلّمها من الكبار المحيطين            ومخزونه ا 
بـه ، وقد سيطرت عليه هذه النماذج اللفظية سيطرة قسرية ، وتصبح لديه القدرة على                
استعمال مفردات دون أن يعني معناها ، فهو ناقل أمين لأللفاظ دون تشويه ، وبدون أن                

 ). ت قسريةدالال(يضع عليها أية تغييرات 

ويرتبط استخدام الطفل للرموز اللغوية بالمرحلة النمائية المعرفية ، حيث يستخدم          
 . بعض األلفاظ بداللة مختلفة عما تدل عليه لدى الراشدين من حوله ، ومختلفة المعنى
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ومـا يظهـر على الطفل في هذه المرحلة من انخفاض قدرته على التضمين أو                
ه يستخدم الرمز اللغوي أكثر شموالً ، ويمنح بعض األلفاظ          التـصنيف في فئات ، يجعل     

 . معاني تختلف عن المعاني والدالالت التي يفهمها الراشد

وفـي المقارنـة بين التمثيالت اللغوية في بداية هذه المرحلة والتمثيالت اللغوية              
بسيطة التـي تظهـر في نهاية المرحلة ، نجد أنها مختلفة إذ يظهر في البداية تمثيالت                 

مرتبطة بمدلوالتها في معظم الحاالت ، وكالم متمركز حول الذات ، ومنولوجات داخلية             
ذاتـية ، وينتقل في النهائية إلى تمثيالت ذات نمط أكثر تطوراً فيه تأويالت وتفسيرات               

 . تكاد تكون قريبة من التفسيرات التي يستخدمها الراشد وتتقدم حواراته

حديث الذاتي المونولوجي يبرز حديث أكثر اجتماعية       فبدالً من سيطرة ظاهرة ال     
مـع اآلخـرين ، ويتظاهر أحياناً بأنه يفهم ما يتحدث عنه مع أنه في كثير من الحاالت                  
يعكـس حاالت لغوية تظاهرية ولفترة ليست دائمة ، إذ يلجأ الطفل إلى ممارسة ذلك في                

 . أحيان متباينة

تها الحسية الماثلة أمام عينيه ، وحديثه       وتـرتبط ألفاظ في بداية المرحلة بمدلوال       
مـع نفـسه حتى في حضور اآلخرين ، بينما يصبح لديه القدرة في نهاية المرحلة على                 
اسـتنتاجات لفظـية غيـر مشترطة ، وينضبط التطور اللغوي في نهاية هذه المرحلة               

طفل ممثلة  بعمليات االختبار والتجريب الذي يقوم فكرة المحاولة والخطأ ، وتتقدم لغة ال           
فـي ألفاظـه إذ تـصبح أكثر تقدماً على معرفة وجهة نظر اآلخرين وفهمها والتحدث                

 . بلغتهم

 : مرحلة العمليات المحسوسة اللغوية] ٣[

يقوم الطفل بعملية تنظيم أبنيته الذهنية ، ويبدأ لديه المنطق الممثل بعبارات لغوية          
 ، ولكن ما يزال الطفل يعاني من        ويـدرك العالقـات الوظيفية للمفردات التي يستخدمها       

الوقـوع في التصحيحات الخاطئة ، ويسيطر على تفكيره عمليات التجريب الممثلة في             
المحاولـة والخطأ ، ومازال الطفل يعاني من سيطرة الحس على تفكيره ، إذ توقعه هذه                

يل  ، وال يمتلك القدرة على المSensory Illusionالحالة في عمليات التزييف الحسي 
 . للخبرات واستخدام المفردات اللغوية المطورة عن إدراكاته الحسية وخبراته وتفاعالته
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يالحظ االختالف النوعي في مستوى تفكير الطفل ، والقوالب اللفظية التي يعبر             
بمعنى أن المفردة التي يعبر     (بهـا عما يفكر فيه ، إذ يتحرر الطفل من تمركزه اللغوي             

ويتطور فهم الطفل للمجاز    ) ن يفهموها بنفس الداللة التي أرادها     عـنها ينبغي لآلخرين أ    
اللغـوي ويمـيل إلـى التعامل مع المحاذير اللفظية واالستماع للنكات ونقلها وتعديلها              
وإدخال تغييرات عليها بما ُيسمح له بناءه اللغوي القسري المتبقى لديه من مراحل لغوية              

 . نمائية سابقة

 : ذهنية المجردة اللغويةمرحلة العمليات ال] ٤[

تتميـز هذه المرحلة باالنتقال والتحول من العمليات الحسية إلى مراحل منطقية             
واسـتخدام األفكار المجردة ، وفهم الكنايات واالستعارات المجازية والمغزى من وراء            
استخدام شخصيات روائية محددة ، والقدرة على التمييز بين الفئات ، والتعامل مع عدد              

ير من البدائل بدون تجريب حسي تُمثل نتائجه أمام الطفل ، وأكثر ما يحققه الطفل في                كب
 -Logicoهـذه المـرحلة النمائـية هـو ممارسـة العملـيات المنطقـية الرياضية        

Mathematical Operationوالتفكير وفق فروضها  . 

لى يـزاد فهـم الطفل للغة وفق ما ترسمه من مستويات ، وتصبح لديه القدرة ع                
الـتذوق البالغي ، وقراءة ما يحصل عليه من كتب وقصص وروايات ، والحجم الكبير               
من هذه المواد القرائية يسهم في إنماء أبنيته المعرفية ويطورها ، وتنمو لديه القدرة على               
التواصـل بالمعلومات الرمزية ، ويصبح أكثر قدرة في التعامل مع ما يحيط به ، بغض      

 . حسية والمادية والعملية والمجردةالنظر عن مستويات ال

إن اإلسـهام المتميـز في مجال دراسة اللغة لدى بياجيه هو بلورته لفكرة نمو                
الوظـيفة الداللية في بداية مرحلة ما قبل العمليات ، وإسهامه في افتراض افتقار الطفل               

هم للقـدرة علـى ممارسـة التفكير الرمزي أو االستنتاجي الفرضي ، فهو يتأخر في ف               
 . القضايا اللغوية وإظهارها بصورة تواصلية ناقلة ألفكار اآلخرين

وبـذلك يفتـرض بياجـيه أن الـتطور اللغـوي المعرفـي هو إطار مفاهيمي                 
Conceptual Framework   وشـكل مـن أشكال األداء له طبيعة معرفية خاصة مثل 
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والمدلوالت التي  عمليتـي المواءمة والتمثيل ، وهو وسيلة رمزية للتعبير عن العالقات            
 . تبدأ في التطور في بداية المرحلة الثانية

وبـذلك يفتـرض بياجـيه أن مراحل التطور اللغوي هي مشابهة لمراحل النمو               
المعرفـي ، وهـي عامـة أي أن كل طفل ينبغي أن يمر بهذه المرحلة على الرغم من                   

رى بياجيه ،   اخـتالف الـسرعة والفتـرة الزمنية التي تستغرقه هذه المراحل وحيث ي            
ويـضيف أن التطور اللغوي كاستعداد معرفي يكتمل تطوره في نهاية المرحلة المعرفية             
وتصبح للطفل اإلمكانات للتعبير عما يفكر فيه ، وتتطور القدرة على استخدام العمليات             

 . المعرفية ليعكس عملياته الذهنية ومستواها

א:  :א

 تلخـيص أهم آراء فيجوتسكي حول العالقة بين اللغة والفكر ف النقاط             يمكـن  
 : التالية

يتفق فيجوتسكي مع بياجيه حول وجود قدر كبير من الكالم المركزي الذات لدى          -١
 . األطفال فيما بين الخامسة والسادسة من العمر

د يـتفق معه على أن نسبة الكالم المركزي الذات تنخفض مع تقدم السن فيما بع               -٢
 . السادسة من العمر

يقـبل فيجوتسكي وصف بياجيه لوجهة النظر المعرفية للطفل ومحاولته تفسير            -٣
وجـود الحـديث المركزي الذات بالرجوع لمركزية الذات التي تميز التركيب            

 . العقلي للطفل الصغير

يخـتلف فيجوتسكي مع بياجيه حول مصير الكالم المركزي الذات ، بينما يرى              -٤
 النوع من الكالم يختفي مع تطور الطفل ونموه ليحل محله الكالم            بياجيه أن هذا  

) المركزي الذات (المكيف للمجتمع ، يوضح فيجوتسكي أن هذا النوع من الكالم           
 . أي الفكر) الكالم الداخلي(ال يختفي وإنما يتطور ويتحول إلى ما يطلق عليه 
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 للكالم المركزي   انـتقد فيجوتـسكي بياجيه ألنه ظل بعيداً عن إدراك أهم سمة            -٥
، وبّين أن تفسير بياجيه لهذا النوع من        ) الفكر(الذات أي عالقته بالكالم الداخلي      

 . الكالم لم يكن مقنعاً تماماً كما كان ناقصاً

لـم تكـن المشكلة األساسية عند فيجوتسكي هي عالقة الكالم المركزي بالذات              -٦
لكالم المركزي الذات والكالم    بالكالم المكيف للمجتمع ، وإنما كانت العالقة بين ا        

الداخلي ، وقد اعتبر الكالم المركزي الذات مرحلة سابقة وضرورية على الكالم       
 . الداخلي وتؤدي إليه

والكـالم المركزي الذات الذي يتطور وينمو إلى الكالم الداخلي من وجهة نظر             
نه يكون  ، نظراً أل  ) الفكر(فيجوتـسكي هو المفتاح الحقيقي لفهم الكالم الداخلي         

مـتاحة للمالحظـة والدراسة يكون من السهل التعرف على خصائصه ودراسته        
 . قبل أن يصبح شيئاً داخلياً صعب المالحظة

يعتبـر فيجوتـسكي الكـالم المركزي الذات هو حلقة االتصال بين اللغة بكافة               -٧
الكالم المنطوق والمظهر الداخلي الداللي الذي يجعل الكلمات تكتسب         (مظاهرها  

 . ، وبين الفكر أي الكالم الداخلي) نىمع

وقد أجريت عدة دراسات حديثة في محاولة للتوفيق بين آراء بياجيه وفيجوتسكي             
 : والتحقق من صحة تلك اآلراء ، وكانت أهم نتائج تلك الدراسات ما يلي

أيـدت نـتائج تلك الدراسات ما توصل له بياجيه وفيجوتسكي من حيث وجود               -١
ذات وانتشاره لدى صغار األطفال ، ومن حيث انخفاض         الكـالم المركـزي ال    

 . نسبته بشكل ملحوظ مع النمو بحيث يختفي تقريباً في حوالي سن العاشرة

وكانت نسبة الحديث المركزي الذات التي كشفت عنها هذه الدراسات قريبة من            
 . تلك التي كشفت عنها نتائج بياجيه ، وعلى عكس ما أكدته مكارثي

ـ      -٢ ذه الدراسـات وجهة نظر فيجوتسكي من حيث اعتبار الكالم          أيـدت نـتائج ه
المركـزي الـذات مرحلة سابقة على الكالم الداخلي ، ولم تتفق مع ما ذبه إليه                

 . بياجيه من أن الكالم المركزي الذات يختفي مع تقدم السن
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اسـتنتجت تلك الدراسات أن فيجوتسكي قد أكمل الثغرة التي كانت موجودة في              -٣
ه ، وبيـنت أن بياجيه قد ركز اهتمامه على العالقة بين الكالم             نظـرية بياجـي   

المركـزي الذات والكالم الخارجي ، وأغفل جانب الكالم الداخلي وهو األقرب            
إلى الفكر منه إلى الكالم ، أما فيجوتسكي فقد اهتم بتحليل وظيفة وتركيب الكالم          

المركزي الذات ال   المركـزي الذات وتطوره مما أدى به االستنتاج بأن الكالم           
 . يختفي وإنما يتطور ويتحول إلى حديث داخلي له خصائصه المميزة

وبـذلك اسـتنتج القائمـون بهذه الدراسات بأن فيجوتسكي قد وصل بين الفكر               
واللغة، وجعل الكالم المركزي الذات حلقة الوصل ، وهي حلقة تستمر ظاهرياً حتى سن              

 . معينة ثم تأخذ صورة أخرى

ء العلماء أكدوا أن ذلك ال يعني أن فيجوتسكي قد وصل بين الفكر             ولكـن هـؤال    
 .واللغة ، بل اعتبرهما حقيقتين مرتبطتين إحداهما باألخرى برباط وثيق
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إن التعـرف والفهم للعالقة القائمة بين النمو اللغوي والعوامل التي تؤثر في هذا               
يتيح ويسهل لنا إمكانية التعرف على هذا النمو تقويماً وضبطاً وتوجيهاً ، بل أن              الـنمو   

التعـرف على هذه العوامل يتيح لنا معرفة األسباب الكامنة وراء اختالف النمو اللغوي              
بـين األفراد بعضهم البعض ، أو بين جماعات مختلفة أو بين جنس وجنس ، كما يفيد                 

في حاالت  (هم أسباب القصور في النمو اللغوي       ذلـك فـي إمكانـية التعـرف على أ         
ومعالجـة تلك األسباب ، وكذلك أسباب التفوق مما يساعد على إثرائها            ) االضـطراب 

 . والمحافظة عليها

وهـناك عدة عوامل تؤثر في النمو اللغوي للطفل يمكن تقسيمها إلى مجموعتين              
 : من العوامل

 ). الخاصة بالطفل(العوامل الذاتية  - أ

 ). الخاصة بمجتمع وثقافة الطفل(ل البيئية العوام - ب

وقـبل أن نتـناول هذه العوامل بشيء من التفصيل يجب أن نشير إلى ضرورة                
توفـر شـرطاً من األهمية بمكان وهو سالمة أعضاء النطق والكالم والجهاز العصبي              

 . والحواس لدى الطفل

 :  : 

א] ١[ א  :א

أ الطفل للكالم عندما تكون أعضاء الكالم والمراكز العصبية لدى الطفل قد            يتهـي  
بلغـت درجة كافية من النضج ، فالطفل ال يستطيع تعلم االستجابات اللغوية إال بعد أن                
يـصل من الكبر والنضج إلى حد كاف يسمح له بتعلمها ، فالنضج هو الذي يحدد معدل                 

لطفل كلما تقدم في السن ، ويكون فهمه دقيقاً ،          الـتقدم ، كمـا يزدد المحصول اللفظي ل        
وتـتحدد معاني الكلمات في ذهنه ن ويعود االرتباط بين العمر والنضج لدى الطفل إلى               
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" سايلر"نـضج الجهـاز الكالمـي والنـضج العقلـي ، وقـد أثبت العديد من العلماء                  
 تبعاً لدرجة   أن عـدد األخطاء في الكالم يتناقص تدريجياً       " أودنـيل "و" سـيجنايزرمان "و

النضج التي يصلها الطفل ، كما أن عدد المفردات وطول الجملة يزداد وفقاً لنموه العقلي               
 – وهو مؤشر من مؤشرات النمو اللغوي        –والزمنـي ، كما أن تعقيد التراكيب اللغوية         

 . يزداد بازدياد العمر

لمجال ويمكـن تلخيص المؤشرات المستخرجة من العديد من الدراسات في هذا ا            
 : كالتالي

 . ازدياد عدد الكلمات التي يستخدمها األطفال بازدياد العمر -١

بطـئ وضـحالة المحـصول اللفظي للطفل في السنتين األولتين ، ثم اإلسراع               -٢
 . والتزايد فيما بعد نظراً لعمر الطفل وتقدم نموه في النواحي األخرى

 . كلما تقدم الطفل في العمر يزداد طول الجملة لديه -٣

 . ك عالقة بين نمو المفاهيم عامة وتقدم الطفل في العمرهنا -٤

א] ٢[ א  :א

مهمـا اخـتلفت تعريفات الذكاء ، فإن المتفق عليه بين علماء النفس أن مفهوم                
، والقدرة على تناول " بالقدرة على حل المشكالت"الـذكاء يـرتبط بطـريقة أو بأخرى         

 الـذين يجيدون التعامل مع المشكالت وتناول        المجـردات ، والمالحـظ أن األطفـال       
المجردات هم األطفال الذين لديهم قدرة لغوية وعددية عالية ، فمن بين القدرات األولية              

 نجد اثنتين منها تختصان باللغة ، إحداهما        ١٩٣٨ Thurstone" ثرستون"التي اختارها   
 Wordكالمية  والثانـية هي الطالقة ال Verbal Comprehensionالفهـم اللغـوي   

Fluency . 

وقد أثبتت غالبية الدراسات وجود عالقة بين اللغة والذكاء ، فاألطفال المتفوقون             
 وهو الشخص Idoitكما أنه من المعروف أن المعتوه . عقلـياً يبدأون الكالم قبل غيرهم    

الذي يكشف عن أدنى مستوى عقلي على اختبارات الذكاء ، ال يتمكن على اإلطالق من               
 . مالكال
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وقـد أوضـحت الدراسـات العديـدة التي قام بها كثير من العلماء أن األطفال                 
يتمكنوا من الكالم قبل األطفال     )  فأكثـر  ١٤٠( مرتفعـي الـذكاء      Giftedالموهوبـين   

العاديـين في الذكاء ، ويتمكن العاديين من الكالم قبل منخفضي الذكاء ، وهكذا نجد أن                
لتطور اللغوي وعامل الذكاء قد كشفت عن عالقة        الـبحوث التـي درست العالقة بين ا       
 . ارتباط قوية وموجبة بين المتغيرين

كما أن األطفال األذكياء يميزون كلمات أكثر من الطفل المتوسط ، واألخير أكثر              
إلى جانب تخلف األطفال األقل ذكاء في القدرة على التمكن من الكلمات            . مـن الضعيف  

وطول الجملة واستخدام المعاني المجردة وإدراك الفروق       والتراكيب ، ونحجم المفردات     
 . بين المعاني المختلفة
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إن الحالـة الـصحية للطفل تؤثر في عمليات نموه المختلفة ، فكلما كان الطفل                
سليماً من الناحية الجسمية كان أكثر نشاطاً ، ومن ثم يكون أكثر قدرة على اكتساب اللغة      

 في مرحلة الطفولة Motor Developmentي تأخيـر في النمو الحركي  ووجـد أن أ 
المبكـرة بـسبب المرض ينتج عنه قلة اللعب باألصوات في المرحلة الخاصة به ، كما                
وجـد أن الطفـل األفضل صحة يمتلك في سن معينة الطاقة التي تؤهله لفعاليات تجعل                

عضائه السمعية تمكنه من فهم     هذا باإلضافة إلى أن سالمة أعصابه وأ      . كالمـه ممكـناً   
معانـي الكلمـات ، ويمـتلك القـدرة على إحداث األصوت والكلمات بصورة واقعية               

 . ومناسبة

فلقـد أثبـتت األبحـاث أن هـناك عالقة إيجابية كبيرة بين نشاط الطفل والنمو                 
 . الكالمي

 وممـا ال شك فيه أن أي عجز في أجهزة الكالم والسمع يؤثر على النمو اللغوي                
للطفـل ، والدلـيل على ذلك حاالت الصمم وما يتبعه من عجز الكالم ، وكذلك الزوائد                 

 . األنفية وأمراض اللوزتين وعيوب الفم واللسان إلى جانب عجز المراكز العصبية

والـسمع الجيد بال شك ضروري لنمو الكالم ، فالطفل األصم تماماً يكون غير               
يد والطويل خالل العامين األوليين من العمر       قـادر علـى التكلم ، كما أن المرض الشد         
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يجعـل الطفـل متأخراً في بدء الكالم واستدام الجمل ، وقد يرجع ذلك إلى عزلة الطفل                 
وقلة اتصاله وتفاعله مع اآلخرين ، مما يقلل الفرص المتاحة له لتعلم الكالم ، فالمالحظ               

م العالية القوية لالتصال    أن األطفـال األسـوياء يـتعلمون الكالم أسرع نظراً لدافعيته          
 . باآلخرين
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تـؤكد أغلب الدراسات التي أجريت في هذا المجال أن النمو اللغوي عند البنات               
أسـرع ممـا هو لدى البنين ، وخاصة في السنوات األولى من العمر ، وقد لوحظ أن                  

يع األصوات أثناء   البـنات عامـة يبدأن المناغاة قبل البنين ، وأن لديهن قدرة على تنو             
المـناغاة أكبر من البنين ، ويستمر تفوق البنات خالل مرحلة الرضاعة على البنين في               

بداية الكالم ، عدد المفردات اللغوية ، طول الجملة ودرجتها في           (كـل جـوانب اللغـة       
وكلها مؤشرات هامة للنمو اللغوي ، غير       ) .. التعقيد ، وعدد األلفاظ الصوتية المستخدم     

 . ذه الفروق تقل وضوحاً كلما تقدم العمرأن ه

وكـذلك أشـارت الدراسـات إلى تفوق البنات على البنين على الطالقة اللغوية               
واألدب وسـهولة الكتابة والتهجي والقواعد وصياغة األلفاظ ، إال أن هذا الفرق سرعان       

 . شهراً) ٧٢(ما يقل حتى يوشك على االختفاء عند سن 

ابات الكالم وعيوبه ، فيبدو واضحاً أنها مألوفة أكثر لدى          أما فيما يختص باضطر    
البنـين ممـا لدى البنات ، فقد تبين أن البنين الذين لديهم عيوب كالمية مثل التلعثم يبلغ       

 . أربعة أو خمسة أضعاف عدد البنات الالئي لديهن مثل هذه العيوب

 البنين أقل    أنـه في معظم مستويات األعمار كان كالم        Millerويـشير ميللـر      
لدى البنات ، في حين  % ٣٨وضوحاً ، وتكون نسبة الكالم المفهوم في سن سنة ونصف           

بالمرأة الثرثارة كثيرة   "لدى البنين ولعل ذلك يفسر لنا شيوع الفكرة المتعلقة          % ١٤تبلغ  
 ". الكالم

تفوق البنات على البنين ، بأن البنات في بداية تعلم اللغة           " مكارثي"وقـد فسرت     
دأن التوحد باألم ، بينما يتوحد البنين باألب ، ونظراً ألن األب في الغالب يكون بعيداً                يب

عـن المنـزل أكثر من األم ، فإن البنين يحصلون على اتصال أقل مع األب ، فالعالقة                  
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 تساعد  – وهي ال تتوفر للطفل الذكر بنفس الدرجة         –الوطيدة مع األم وابنتها في المنزل       
 . الكالم في وقت مبكر وبصورة أفضلالبنت على تعلم 

 :  : 
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يجب أن نعي أن اللغة ال تنمو في فراغ ، فالطفل يواجه عملية االكتساب بحافز                
لمعرفي ، والطفل   بيولوجـي قوي لينمي اللغة ، كما أن بزوغ اللغة يرتبط تماماً بالنمو ا             

لن يكتسب اللغة إذا لم يتعرض لنماذج لغوية ، فهناك دليل على أن السماع البسيط للغة                
ليس كافياً الكتسابها ، فتفاعالت الطفل االتصالية مع القائمين على رعايته تيسر وتسهل             

 . اكتساب الحصيلة اللغوية والنمو اللغوي ككل

فل لتلفظات الطفل المبكرة فإنه يوسع من       فحيـنما يستجيب القائم على رعاية الط       
نعم ، بابا   "فقد يستجيب القائم على رعايته      " بابا شغل "هذه التلفظات ، فإذا ما قال الطفل        

، فالقائم على رعاية الطفل ال يغير فقط من ترتيب الكلمات في تلفظ             " ذهـب إلى الشغل   
 الطفل ، وكذلك يوسع     الطفـل ، ولكنه يحتفظ ويستبقى ما يعتقد أنه اتصال مقصود من           

تريمان "و" Hirschهيريش  "الـتلفظ إلـى شكل تام كامل ، ويذهب بعض الباحثين مثل             
Treiman "من % ٢٠ إلـى أن القائمـين علـى رعاية الطفل يوسعون حوالي             ١٩٨٤

تلفظـات أطفـالهم فـي عمر السنتين إلى جمل تامة وأكثر صحة من حيث التركيب ،                 
 .  التوسعات بتقليدهاويستجيب األطفال غالباً لهذه

وعلى الرغم من أننا نعرف تمام المعرفة ما تسهم به التوسعات في النمو اللغوي               
 يعتقدان أنها تساعد في اكتساب ١٩٨٤ Scherer & Olswang" شرر وأولسوانج"فإن 

اللغة من خالل مساعدة الطفل على فهم أفضل للوظائف النحوية للكلمات والقواعد التي             
الكلمـات ، ومـن خـالل االحـتفاظ بالمجهود االتصالي المركز على             تحكـم اتحـاد     

 . الموضوعات التي يختارها الطفل ، ومن خالل تعزيز عنصر التبادل في المحادثة

 أن الطفل قد يستمد منافع مختلفة من األنماط         ١٩٩٠ Farrar" فـارار "ويـرى    
ل فإن تدعيم تلفظات    المخـتلفة للتوسـع في تعلم التصاريف النحوية ، فعلى سبيل المثا           
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الطفـل باإلضـافة أو بمراجعة التصاريف النحوية قد يساعد الطفل على اكتساب الجمع     
والملكـية ، بينما توسيع الموضوع أو القصد العام لتلفظ الطفل قد يكون أكثر فائدة في                

 . اكتساب التصاريف النحوية األخرى بما في ذلك دالئل الزمن

ى رعاية الطفل ذوي حساسية لطول وتعقد نماذجهم        ومن الواضح أن القائمين عل     
 Murrary" مواري"اللغوية حتى قبل أن يوسعوا تلفظات طفلهم ، وطبقاً لما يذهب إليه             

 فإن القائمين على رعاية الطفل يحدثون       ١٩٩٠ Peters وبيترز   Johnsonوجونـسون   
الكبار منهم ،   تلفظـات قصيرة حينما يتحدثون إلى صغار األطفال أكثر مما يفعلون مع             

وعـالوة على ذلك فيبدو أن هناك عالقة بين تلفظات الراشدين القصيرة خالل النصف              
 ١٨الثانـي من العام األولى من عمر الطفل وبين قدرات اللغة االستقبالية لديه في عمر                

فمن الواضح أنه عندما يحس الراشدين أن الطفل كبر بما فيه الكفاية ليستفيد من              . شـهر 
للغوية والكالم ، فإنهم يولون اهتماماً أكبر لطول وتعقيد النماذج التي يوفرونها            النماذج ا 

 . لكي يعطوا الطفل نماذج لغوية واضحة

وأحياناً ما يقوم القائمين على الطفل بأكثر من توسيع تلفظات الطفل ، فعلى سبيل              
نعم ، لقد    "ويستجيب القائمين على رعايته قائلين    " دادي ذهب "المـثال قـد يقول الطفل       

، فـي هذه الحالة فإن القائمين على رعاية الطفل ال يقدمون فقط             " ذهـب دادي للعمـل    
وهذا . نموذج أكثر دقة من حيث التركيب ولكنهم يوفرون معلومات متعلقة بالمعنى أيضاً           

الـنوع من االستجابة يسمى االمتداد ، وفي مناسبات أخرى فإن الراشدين قد يقلدون ما               
 وحينما يقلد الراشدون تلفظات الطفل فإن الطفل سوف يقلد التقليد ليخلق   قالـه الطفـل ،    

 . شكالً بسيطاً من المحادثة
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يـذهب الكثيـر من الباحثين إلى أنه لكي ينمو الكالم ويتطور ، فالبد أن يتلقى                 
 من Physical Emotional Contactsالطفـل اتصال فيزيقي وانفعالي يتسم بالدفء  

 فمن خالل ذلك يتم تحفيز واستثارة األطفال واستثارة دافعيتهم          –القائمـين على رعايته     
. Meaningful Speechللقـيام بالمناغاة ، والتحول في النهاية إلى الكالم ذو المعنى  

لهذا ولهذا فإن األسباب التي تكمن وراء تعلم األطفال اللغة هي اجتماعية في األساس ، و              
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فهـم مرتبطين باتصالهم بالوالدين أو بمن يقوم على رعايتهم مرتبطين بالمتعة والمحبة             
 . التي يتلقونها من الوالدين

 في أحد الدراسات الحديثة أنه تم تأكيد وتوسيع         ١٩٨٣ Schantz" شانتز"ويرى   
، عالوة  الفكرة بأن العالقات السارة والمحبة هي جوانب حيوية في النمو المبكر للكالم             

 يعبرون عن سرورهم عند االتصال      –علـى ذلك فنظراً ألن الراشدين واألطفال الكبار         
بهم من خالل االبتسام لهم ، أو الحديث إليهم ، فإنه يمكن أن نفترض أن هذه االستجابة                 

 . الشخصية اإليجابية تجاه تلفظات الطفل لها أهمية وتأثير بالغ على تقدم األطفال

 أو من يقوم مقامها والطفل ،       – والوالدين عموماً    –عية بين األم    فالعالقـة الطبي   
وتـشجيعها له على التلفظ وإصدار األصوات يشجع على تعلم اللغة بشكل جيد ، وتشير               
األدلة والنتائج التجريبية إلى أن األطفال الذين ينتمون إلى أسر تشجع على اللغة والكالم              

 . وقاً من حيث المهارات اللغوية الكفءوتثيب عليها ، يكونون بالفعل أكثر تف

أكثـر مـن ذلك فإن المناغاة وإصدار األصوات فيما بعد دائماً ما يحدث حينما                
يكـون األطفـال الـصغار مسرورين ، فحينما يكونوا غاضبين أو متضايقين فإنهم ال               

 Pleasantيـتكلمون ، فيـبدو بالتأكـيد أن الـتقدم اللغوي مرتبط باالنفعاالت السارة     

Emotions             إن شبعوا  " ولـيس باالنفعاالت غير السارة ، وهذا يتضح في المثل الشعبي
، فالغناء فيه مناغاة وألفاظ ، أما الزن فهو إشارة إلى الصراخ ،             " غنوا وإن جاعوا زنّوا   

 . أي مرحلة مبكرة جداً بدائية من التطور اللغوي

جع ومثيب لسلوك   وهكـذا نجد أن تنشئة الطفل في وسط أسري حاني ودافئ مش            
الطفـل اللفظي وكالمه ، أسرة يتمتع فيها الطفل بفرصة االستماع والتحدث مع الوالدين              

الخ ، كلها عوامل مشجعة على النمو اللغوي ، ويتضح تأثير األسرة ومدى خطورة              ... 
دورهـا فـي الـنمو اللغوي إذا ما قارنا أطفال نشأوا وتربوا داخل مؤسسات األطفال                

 الـوالدين باألطفـال الذين تربوا داخل أسرهم مع الوالدين واألخوة            المحـرومين مـن   
 . واألقران

هدفت إلى التعرف على أثر التربية في       " فردرايك الثاني "ففـي دراسـة قام بها        
فقد أراد أن يتعرف على نوع      ) العالقة السائدة بين األم والطفل    (ظروف الحرمان النفسي    
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ال إذ هم نشأوا من غير أن يتحدث إليهم أحد ،         وأسـلوب الكـالم الـذي ينطق به األطف        
بل ماتوا جميعاً دون استثناء     .. فكانـت النتيجة أن جميع األطفال لم ينطقوا بأي كلمات           

 . نتيجة هذا النمط المصطنع شديد القسوة والحرمان

إن هـذا البحث األخير يجعلنا نتناول نقطة شديدة األهمية وهي ضرورة التفاعل              
 مـع اآلخرين ، ومما يشير إلى أهمية ذلك أن األطفال  Verbal Interactionاللفظـي  

 شهور ،   ٦ يتوقفون عن المناغاة بعد      Deafالعاديين يناغون ، ولكن نجد األطفال الصم        
كمـا نجد أن ضعاف السمع لديهم صعوبات شديدة في اكتساب اللغة ، فلكي يتعلم الطفل                

لى التفاعل مع أفراد ينطقن هذه اللغة ، أي         اللغة فإنه يجب على الطفل أن يكون قادراً ع        
 . البد لألطفال أن ينشئوا في بيئة توظف فيها اللغة في االتصال مع اآلخرين في البيئة
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لقـد أثبـتت العديد من الدراسات والبحوث العالقة الوطيدة ما بين النمو اللغوي               
 حيث أن ثقافة وتعليم الوالدين عوامل مساعدة تكسب      –ى الوالدين التعليمي    للطفل ومستو 

الوالدين األسلوب والطريقة الصحيحة في تربية األطفال ، والسيما اإلجابة على أسئلتهم            
واستفارتهم ومشاركتهم الحديث باستمرار ، وتساعد هذه العوامل على زيادة المحصول           

 . اللغوي لألطفال

 أن جمل األطفال الذين يمتلك أباؤهم ثقافة أكبر تكون          ١٩٦٤" ونبرا"وقـد أكد     
 . أطول ، كما أنهم أكثر قدرة على التحكم في الكالم من األطفال ذوي اآلباء األقل ثقافة

هـذا إلى جنب أن مفردات الطفل وسالمة اللغة وصحة الكالم تختلف باختالف              
ألطفال الذين يأتون من مستويات     مـستوى تعلـيم األسرة والمستوى االجتماعي لها ، فا         

 . منخفضة أفقر في الحديث ، وفي النطق ، وفي كمية الكالم ، وفي الدقة اللغوية

إلـى جانـب ذلـك تؤكد الدراسات وجود ارتباط بين غزارة المحصول اللفظي               
والمـستوى الثقافـي واالجتماعـي واالقتـصادي لألسرة ، فأطفال البيئات االجتماعية             

عالـية يتكلمون أفضل وأسرع وأدق من البيئات الدنيا ، ألنهم ينشئون في            االقتـصادية ال  
بيـئة مجهزة بوسائل الترفيه ، ويكون أهلهم متعلمين وتمكنهم فرصهم من التزود بعدد              
كبيـر مـن المفـردات وتكوين عادات لغوية صحيحة ، وهناك مؤشرات عديدة لبعض          
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السنة األولى من العمر والذين ينتمون      الدراسات تؤكد أن األطفال الرضع ممن لم يكملوا         
إلـى أسـر رجال األعمال وأصحاب المهن الراقية تصدر عنهم أنماط صوتية أكثر من               
أطفـال أسر الطبقة العاملة كانون يصوتون أقل من رضع األسر التي تنتمي إلى الطبقة               

 . المتوسطة
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 أن الحصيلة   ١٩٩٠/١٩٩٥" تريـس وهو ستون تروجليو وراي     "لقـد أوضـح      
 ٥-٣لألطفال تتزايد بمشاهدة التليفزيون ، فدراسة األطفال في سن       ) المفردات(اللغـوية   

سـنوات الـذين شاهدوا برامج حية قدمت في كلمات غير مألوفة في سياق قصصي ،                
 سنوات قد تعلموا خمس كلمات جديدة وأن أطفال سن        ٥أوضحت هذه الدراسة أن أطفال      

 . تعلموا كلمتان جديدتان بعد مرتان مشاهدةسنتين قد 

" رايت" "هوستون"وقـد أوضـحت دراسـة طولـية لمدة سنتين قام بها كل من             
 على أطفال   ١٩٨٥عام  " تروجليو"و" روسين كويتر "و" بنينون"و" كيركمان"و" إياكينـز "و

سنتين  على أطفال أعطوا اختباراً للحصيلة اللغوية في بداية ونهاية فترة ال           ٥-٣من سن   
 . فأوضحت هذه الدراسة التأثير اإليجابي لمشاهدة التليفزيون على الحصيلة اللغوية

א] ٥[ א א  :א

 عامالن Birth Orderإن عـدد األطفـال في األسرة وترتيب الطفل الميالدي    
 نموه اللغوي أسرع وأحسن مؤثران في نمو لغة الطفل ، فالطفل الوحيد في األسرة يكون        

من الطفل الذي يعيش بين عدد من األخوة ، وذلك ألن احتكاكه بالراشدين يزداد أكثر ،                
وهذا ينسحب على الطفل األول في األسرة ، وكذلك الطفل الذي يعيش في أسرة صغيرة               

 أكثر تقدماً في كل جوانب النمو اللغوي ،         – خصوصاً البنت الوحيدة     -فالطفـل الوحيد    
كمـا أنـه يتمـتع بمزايا كثيرة ، ألنه عادة يأتي من بيئات تتيح قدراً أكبر من االرتباط                  
بالراشدين وخبرات أوسع وفرص أكثر للتدريب على استخدام اللغة في ظروف أفضل ،             
كمـا يعزى السبب أيضاً إلى أن الطفل الذي ال يقاسمه أحد من اإلخوة استماع األم إليه                 

 .  بسرعةيكون قادراً على التكلم
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وقـد بيـنت بعض الدراسات أن ترتيب ميالد الطفل بين إخوته عامل مؤثر في                
 كذلك لوحظ أنه إذا كانت والدة األطفال متقاربة ،          –) في عمر ست سنوات   (عدد كلماته   

كأن يولد الطفل الثاني بعد مرور سنة ونصف السنة على ميالد األول ، فإن ذلك يعوق                
ول ، وإن كالم الطفل األول أفضل من الطفل األخير في           الـنمو اللغـوي عند الطفل األ      

نفـس األسرة ، والسبب أن الوالدين يقضيان وقتاً أكثر في تعليمه وتشجيعه على الكالم               
 . مقارنة بالطفل األخير

 :א] ٦[

تؤثر اللغات التي يتعلمها الطفل وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة في نمو لغته              
لم الطفل لغتين نتيجة الختالف لغة البيت عن لغة األصدقاء وأطفال الجيران ،             فحينما يتك 

أو عـن لغـة المدرسة ، أو حينما يضطر إلى تعلم لغة أجنبية في الوقت الذي ال يزال                   
يتعلم لغته األم ، فإن ذلك يربك مهارته اللغوية ويؤخرها في كلتا اللغتين ، وقد أظهرت                

 في وقت واحد تعطيالً في تقدم التالميذ عند تعلم اللغة ،   بعـض الدراسات أن تعلم لغتين     
ويـبدو أن تعلم كلمتين لشيء واحد أو لفكرة واحدة ونظامين للقواعد يؤدي إلى التداخل               
فـي تفكير الطفل ، ويصبح شعوره ذاتياً حول الحديث أو الكالم ، وبذلك يصبح معوقاً                

 . لظهور الكالم

يالد األطفال في أسر تتكلم لغتين يؤدي إلى        وأكدت مجموعة من الدراسات أن م      
أن تكون مفرداتهم أقل من المعدل بالنسبة ألعمارهم الزمنية وكذلك بالنسبة لكلتا اللغتين             
وبالتالي فإنهم يجدون صعوبات أكثر في تعلم اللغة من األطفال الذين تتحدث أسرهم لغة              

 تشجيعاً قوياً على التمكن من      واحـدة ، وأنـنا لو شجعنا األطفال من األسر ذات اللغتين           
اللغـة التـي تعلـم فـي المدرسة ترتب على ذلك أن تخف اآلثار الضارة الناتجة عن                  
االزدواج اللغوي ، وأظهرت الدراسات أيضاً أن سماع الطفل لغة أخرى غير لغته األم              
فـي المنـزل ال يؤخـر الطفل في نموه اللغوي ، يبدو أن هناك عالقة بين ثنائية اللغة                   

من األطفال ثنائي اللغة كانوا مصابين بالتأتأة       % ٢,٨الـتأتأة ، فقـد وجد في بحث أن          و
من األطفال الذين يتحدثون لغة واحدة ، لذلك من األفضل في األسر التي             % ١,٨مقابل  

يتكلم أهلها لغتين ، االقتصار على استعمال اللغة نفسها مع الطفل دائماً ، والسيما اللغة               
 . ي المدرسة أو مع األقرانالتي يتحدث بها ف
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 :א] ٧[

تلعـب خبـرات الطفل والمؤثرات التي يتعرض لها دوراً مهماً في زيادة ثروته               
اللغـوية واتـساع مدركاته ، كما أن الخبرات والفرص التي تتهيأ لألطفال قبل دخولهم               

إلضافة إلى إسهامها في    المدرسة االبتدائية تساهم في تطوير لغتهم وزيادة مفرداتهم ، با         
رفـع مـستوى تحـصيلهم الدراسي ، وقد أكدت نتائج الدراسات التي أجريت في هذا                
المجـال أهمية دور الحضانة ورياض األطفال في إنماء خبرة الطفل واكتسابه مفردات             

 . جديدة

وقامت دراسات عديدة في المجتمع العربي لمعرفة أثر االلتحاق برياض األطفال            
 ، ودراسة الكبيسي    ١٩٧٦دراسة الزند عام    : غة األطفال ومن هذه الدراسات    على نمو ل  

 ، وأجمعت كل هذه     ١٩٧٧ في العراق ، ودراسة الهراس في مصر         ١٩٨١وهجـرس   
 . الدراسات أن دخول األطفال في الروضة يؤثر على إنماء ثرواتهم اللغوية

ضات التي يزداد   وتؤثـر الروضة بشكل سلبي أحياناً على النمو اللغوي ، فالرو           
فـيها عدد األطفال للمدرسة الواحدة ، وتقل فيها التنبيهات الضرورية ، وينعدم التفاعل              
االجتماعـي بـين الطفل والمدرسة ، تحدث تخلفاً في لغة الطفل ، وتنسحب هذه النتائج                

 . على األطفال الذين يعيشون في المالجئ كما رأينا

ية والبيئية المؤثرة في النمو اللغوي للطفل       وبعد هذا العرض ألبرز العوامل الذات      
يجـب أن نشير أن هذه العوامل ال تعمل كآليات منفردة ، كل منها يؤثر على حدة ، بل                   

 –أن هـذه العوامل تعمل مجتمعة معاً في التأثير على نمو الطفل اللغوي وغير اللغوي                
 تناولها منفردة    أما –فهـناك شـيء من التفاعل يحدث بين هذه العوامل بعضها البعض             

 . فهو لغرض الدراسة فقط
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تشير الدراسات المتقدمة حول فسيولوجية النطق والكالم ، وعلم النفس اللغوي ،             
 : أن وظيفة اللغة والكالم تتأثر بالعديد من الوظائف العضوية المتكاملة لألعضاء التالية

 :א] ١[

وهذه األعضاء  . وتتمثل في حاسة السمع ، والنظر ، وخصائص الصوت المادية          
تمثل مداخل اللغة ، فهذه األعضاء تستقبل المنبهات السمعية أو البصرية ، ثم تنقلها إلى               
المخ من خالل موصالت عصبية سمعية وبصرية ، ويقوم المخ بتفسير وفهم ه المنبهات              

 . اإلجابة المناسبةأو الرسائل ثم ينظم 

: 

]٢ [: 

 : وهذه األعضاء تتكون من 

 Diaphragm الحجاب الحاجز  -أ 

 Lungs & Trachea الرئتين والقصبة  -ب 

مثير سمعي 
أو بصري 

 المخ

 للفهم 

إصدار 
جابة االست

 الكالمية 

 صباح 

 الخير 

 هذه

 تحية 

الصباح

 صباح 

 النور 

 يحب رجعل  مسك عصبي سمعي
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 .  العضالت المحيطة بالحنجرة– األحبال الصوتية –الحنجرة  -ج 

 ). لسان المزمار(اللهاة  -د 

 . تجاويف األنف والفم وسقف الحلق -ه 

 . ن ، الشفاه ، األسناناللسان ، الفكي -و 

]٣ [):( 

وهـي الخاصـة بنصفي المخ والقشرة واألعصاب الدماغية والجهاز العصبي ،             
والفـصوص الموجـودة فـي المخ ، وهذه األعضاء تخدم وظائف أخرى غير النطق               

 . والكالم

ام أن تركيب الجهاز    وبعـيداً عن األعضاء االستقبالية فإنه يمكن القول بشكل ع          
اللشان ، الشفاة ، سقف الحلق الذي       :الكالمـي معقـد ، فهو يتكون من األجزاء التالية           

ينقـسم بـدوره إلـى جزء رخو ، يقابل الجزء الخلفي من اللسان ، وتتدلى منه اللهاة ،              
وآخـر صـلب يتـصل بالجزء الرخو عند منتصف اللسان ، وثالث يقع مباشرة خلف                

  .األسنان العليا

 ، Mouth Cavityوفي قاع الفم يقع التجويف الزوري ، ثم هناك تجويف الفم  
 ، وتغطـى جدران هذه التجاويف بأغشية مخاطية  Nasal Cavityوتجويـف األنـف   

 . تكسب الصوت صفة رنانة

 يتصل من أسفل بالحنجرة أو بحجرة الصوت ،         Pharyngalوالتجويف الزوري    
ان ، ويمتد هذان الوتران في اتجاه أفقي من الخلف          ويـوجد داخل الحنجرة وتران صوتي     

 ، ويجب أن يتقارب     Glottisإلـى األمـام ، وبينهما مسافة يطلق عليها فتحة المزمار            
الوتران إلحداث االهتزاز الالزم لتكوين الصوت ، حتى يمكن أن يقاوما الهواء الخارج             

ران متالصقان أكثر ، وهنا     مـن القـصبة الهوائية ، وهذه المقاومة تزداد كلما كان الوت           
 . يكون الصوت الناتج رناناً قوياً والعكس صحيح
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      : 

 أوضحا أن علماء (١٩٩٣) Adams & Victorإجمـاالً فـإن أدمس وفيكتور    
يسر األعـصاب قد حددوا ثالث مناطق رئيسية لمراكز المعالجة اللغوية في النصف األ            

 Receptiveاثنان منها مناطق استقبالية     :  كما هو موضح في الشكل التالي      –مـن المخ    
 .  ، أما عن منطقتي االستقبال فهما مترابطتان تماماExecutiveًوالثالثة تنفيذية 

 : إحداهما تتعلق بإدراك اللغة المنطوقة وتشمل

 أو ما Posterior- Superior Temporalالمـنطقة الـصدغية الخلف علوية    •
تلفيف هيشل  .  حـسب تقسيم برودمان    ٢٢يعـرف بالجـزء الخلفـي للمـنطقة         

Heschl's Gyrus٤٢ (٤١٦ أو منطقتي برودمان الـ .( 

) ٢٢( شـاملة الجزء الخلفي من المنطقة  Wernick's Areaمـنطقة فيـرنيك    •
 . Parieto Temporal Junctionونقطة االلتقاء الصدغي الجداري 

 : فتتعلق بإدراك اللغة وتشملأما المنطقة الثانية 

الموجودة في ) ٣٩( تقابل المنطقة Angular Convolutionالتجعـيد الزاوي   -
 أمام المناطق البصرية Inferior Parietal Labuleالفـص الجـداري السفلي   

 . االستقبالية

 الذي يقع بين مراكز Super a Merginal Gyrusالتلفـيف الهامـشي العلوي    -
) ٣٧( منطقة   –بصرية من جهة ، والمنطقة الصدغية السفلى        اللغـة السمعية وال   

 . من جهة أخرى

وبـذلك فـإن مـنطقة اللغة المكتوبة تقع تماماً أمام القشرة الترابطية البصرية               
Visual Association Cortex وهذه المناطق تعتبر جزءاً من المنطقة المركزية للغة 

Central Language Zone المراكز التكاملية للوظائف السمعية  ، والتي تتموضع بها
 ، أما المنطقة Cross- Modal Visual and Auditoryوالبـصرية غيـر النمطـية    

 وتشمل النهاية Motor Aspects of Speechالثالثة فتختص بالمظاهر الحركية للكالم 
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 والتي تسمى Inferior Frontal Convolutionالخلفـية للتجعـيد األمامـي السفلي    
 . حسب تقسيم برودمان) ٤٤( أو منطقة Broca's Areaبروكا بمنطقة 

 
 )1( 

     

 Entireوبـذلك شـملت هـذه المناطق الثالث التي تشكل منطقة اللغة الكلية     

Language Zone المنطقة حول السلفيوسي Perisylvian والتي تقع على حدود الشق 
 . Sylvian Fissureالسيلفيوني 

    Language Outputs Processing : 

 وما يتم خاللها من معالجة Speech Productionإن دراسة عملية إنتاج الكالم  
لغـوية تحـول الفكـرة العقلـية للمتحدث إلى لفظة منطوقة أو مكتوبة تمثل أمراً بالغ                 

وإدراك الكالم وذلك بسبب صعوبة بناء مهام       الـصعوبة مقارنـة بعملـية دراسـة فهم          
تجريبية يمكن أن تعكس الخطوات المتعددة في هذه العملية ، لذا فإن علماء سيكولوجية              

 المهتمين بدراسة عملية إنتاج الكالم يلجأون إلى طرق غير          Psycholinguistsاللغـة   
 Speechاء الكالم أخط: مباشرة لدراستها ، وذلك اعتماداً على مصدرين للمعلومات هما
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Errors    وعـدم طالقـة الكـالم ، Speech Dissiliency  ومـن خالل ذلك فإنهم ، 
 Speakerالتي يريد المتحدث    ) الفكرة(يتوصـلون إلـى المراحل التي تقع بين الرسالة          

 . إيصالها وبين المنطوق اللفظي

  المتمكن يفعل ذلك بال جهد وبدون وعي       Listenerإن المـتحدث أو المـستمع        
بالمـراحل المعقـدة الـصعبة في هذه العملية ، حيث تتزامن عمليتا فهم وإنتاج الكالم                
وتحـدثان بمعـدالت سريعة جداً ، وليس من الغريب أنه وعن هذه المعدالت السريعة               

 . تحدث أخطاء لدى المتحدث والمستمع من وقت إلى آخر

التواصل  أن عملية (١٩٦٣) Denes & Pinsonولقد وضح دينييس وبينسون  
بـالكالم تمر بسلسلة من المراحل التي تربط مخ المتكلم بمخ المستمع ، كما هو موضح                
بالـشكل التالي ، حيث مسار رسالة ما تمثل فكرة كامنة في مخ المتحدث ، والتي توجه                 

 بطول Electro Impulsesفـي صـورة تعليمات مناسبة على شكل نبضات كهربية   
األحبال ( إلى عضالت أعضاء النطق والكالم Motor Nervesاألعـصاب الحـركية   

 . والتي ينتج بدورها الموجات الصوتية لتصل ألذن المستمع)  الشفاه– اللسان –الصوتية 

 

 )2( 
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وفـي حالة الواصل باإلشارة فإن األوامر العصبية الحركية تصل إلى عضالت             
 ، ولقد Signed Gesturesحاءات الخاصة بلغة اإلشارة األيدي والتي تنتج بدورها اإلي

 عملية االنتقال من الشفرة العقلية ١٩٦٧ ,.Liverman, et alفـسر ليفرمان وزمالئه  
 : إلى الحركات العضلية في الكالم خالل أحد فرضين هما

الذي يرى أن : Motor Command Hypothesisفـرض األمـر الحركـي     •
ت الحركية إال أن هذا التطابق ُيفقد عند االنتقال من          الفونيمات تتطابق مع العضال   

 . الحركات العضلية إلى أصوات مجزأة

ومؤداه أن : Vocal Tract Target Hypothesisفـرض الهـدف الصوتي    •
 . الفونيمات ترتبط بشكل المقطع الصوتي وليس بالحركات العضلية المستقلة

 الفسيولوجية والسمعية   وعلـى العمـوم نحـن نعرف اآلن الكثير عن المظاهر           
ومظاهـر النطق التي تمر بها عملية إنتاج الكالم كنتيجة لما تمدنا به البحوث التجريبية               

 ). صوتيات اللغة(في الفونولوجي 

واآلن سـنحاول مناقـشة عملـية إنتاج الكالم من وجهة نظر ما يسمى بنموذج                
قرر ماذا يريد أن  الـذي يجب عليه أن يرتب أفكاره ، وي Speaker Modeالمـتحدث  

يقـول ويـضع ما يريد أن يقوله في قالب لغوي عن طريق اختيار الكلمات الصحيحة                
والعـبارات المناسـبة ليعبر عن المعنى ، وترتيب هذه الكلمات والعبارات طبقاً لقواعد              

 . اللغة

ومبدئـياً نقدم خلفية سريعة عن األجهزة الفسيولوجية المشاركة في هذه المرحلة             
 . ل المعالجة اللغويةمن مراح

      : 

 : Pulmonary / Respiratory Systemالجهاز التنفسي 

يـتكون الجهـاز التنفسي من األنف والبلعوم والحنجرة ويعلوها لسان المزمار             
Epiglottis    والقصبة الهوائية Trachea   ان   والشعبتان الهوائيتان والرئتDunges  كما 

 : هو مبين بالشكل التالي
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بجانـب األهمـية الحيوية لهذا الجهاز فإن عملية الزفير الهوائي الخارج منه له               
دور هـام جداً في إحداث الصوت حيث يقل معدل استنشاق الهواء أثناء التحدث ويزيد               

في ) دقيقة/ دورة ٢٠-١٥(لتنفس عن الطبيعي    معـدل الزفير ، حيث يقل عدد دورات ا        
 . حالة الكالم ، كما يزيد زمن حدوث الزفير عن زمن الشهيق

. ويخضع هواء الزفير في حالة الكالم للضبط والتعديل وفق نمط الصوت المنتج            
ويتعـرض الختالفات في الضغط تحت فتحة المزمار وداخلها وذلك لضبط حدة ومدى             

 يتعرض عمود الزفير لعدة إعاقات في ممر التنفس بما يتالءم           الصوت الصادر ، كما قد    
 . مع النغمات الصوتية

 : Laryngeal Systemجهاز الصوت الحنجري 

عـبارة عـن صـندوق غضروفي يوجد أمام المريء ما بين البلعوم والقصبة               
الغضروف الدرقي  (الهوائـية ، وتـتكون الحنجـرة مـن عدة غضاريف منها الفردي              

Thyroid Cartialge  والحلقـي ، Criocoid C. ولسان المزمار ، Epiglottis الذي 
يـشارك فـي تكوين صوت الهمس في حالة الفتح وصوت الجهر في حالة تكرار الفتح                

 الذي يتصل Two Orjtenoids, Cالغضروفان المخروطيان (ومنها الثنائي ) والغلـق 
أمامي موجود في  من خالل نتوء Vocal Choradsإحـداهما بالوتـرين الـصوتين    
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قاعدتهما الهرمية ونتوء حلقي يتصل بعضالت تيسر حرية الحركة في جميع االتجاهات            
ممـا يمكـنهما مـن المشاركة في عملية تغيير الرنين الحنجري ، وغضروفان قرنيان               

Cornin Culates   وغـضروفان وتـديان ، Cuneiform, C (   وهـو مـا توضحه ،
 ). Vocal Foldsاألوتار الصوتية (حنجرة الثنايا األشكال التالية ، ويوجد بداخل ال
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ومـنها اثنان زائفان ليس لهما عالقة بإصدار أصوات الكالم واثنان لهما عالقة              
من الخلف إلى األمام وبينهما فتحة المزمار ، وهما         بإصدار أصوات الكالم بمتدان أفقياً      

متصالن بعضالت الحنجرة التي تساعد على تحريكهما لعمل إعاقة في ممر هواء الزفير   
الخـارج من القصبة الهوائية مما يحدث الصوت اللغوي ، فعند تقاربهما يحدث الصوت              
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جرة أثناء العمليات   الجهـري وعند تباعدهما يحدث الصوت الهمسي ، وتؤيد إصابة الحن          
الجـراحية والـتهابات أورام أوتار الصوت أو اختالل العضالت وأعصابها أو العيوب             

 . الخلقية إلى العديد من اضطرابات الصوت والنطق

 : Resonance Systemجهاز الرنين 

ويتكون من ثالثة تجاويف تقع فوق فتحة المزمار وتشكل هذه التجاويف ما يشبه              
 لتساهم في تشكيل وتعديل الموجات الصوتية Resonance Chamberحجـرة الرنين  

الـصادرة عـن األوتـار الصوتية لتأخذ أشكالها المتميزة ، ويساهم في عملية التعديل               
 . والتشكيل الصوتي الحركات التي يقوم بها اللسان والشفاه وسقف الحلق

 الفمي  والتجويفPharyngeal Cavityوهذه التجاويف هي التجويف الزوري  
Mouth Cavity  والـتجويف األنفي  ) ٧( شـكلNasal Cavity وتغطي حوائط هذه 

الـتجاويف بغـشاء مطاطـي يكـسب الـصوت الحادث صفة الرنين وعلى حد تشبيه                
فإنها تشبه بذلك الحجرات المعدة لإلذاعة والسينما الناطقة ،         ) ١٩٧٥مصطفى فهمي ،    (

روسية أو البكتيرية إلى العديد من اختالالت       وتؤدي إصابة هذه التجاويف بااللتهابات الفي     
 . الصوت والنطق
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 : Articulatory Systemجهاز النطق 

 : وهي) ٨(يتكون من األعضاء الموضحة في الشكل رقم  
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 وهـو عـضو عضلي مخروطي مثبت من قاعدته ، وهذا            :Tongueاللـسان    •
 نطق العديد من أصوات الحروف بما تؤهله لذلك حركته          العـضو يـشارك في    

المـرنة نتيجة عضالته المزودة بها ، حيث تساعد هذه العضالت على أن يتخذ              
اللـسان أشـكاله وحركاته المختلفة بما يتالءم مع نطق أصوات الحروف التي             

االلتواء وااللتصاق والطول   (يـشارك فـي نطقها اللسان وتؤدي مشاكل اللسان          
 . إلى العديد من اضطرابات النطق) صروالق
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وهـي عـبارة عن تكوينات صلبة مختلفة الشكل والوظيفة          : Toothاألسـنان    •
تتصل بعظمتي الفكين العلوي والسفلى ، كما       )  ضـروس  – أنـياب    –قواطـع   (

 : يوضحها الشكل التالي

 أعضاء جهاز النطق    ولألسنان دور هام في عملية النطق حيث تشارك مع بعض          
التسوس (فـي إخـراج العديـد من أصوات الحروف ، وتؤدي مشاكل األسنان              

 . إلى العديد من اضطرابات النطق) والتآكل ونقص الكالسيوم

 عبارة عن إطار عظمي حر الحركة يعلوه اللثة السفلية واألسنان           :الفـك السفلي   •
رئيسية التي تساعد   يتصل بعضالت تساعده على الحركة ال     ) ١٠انظر شكل رقم    (

 . في تشكيل أصوات بعض الحروف
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 وهو  Vellumوينقسم إلى جزء رخو يسمى الحنك اللين        : Palateسقف الحلق    •
يقابـل مؤخـرة اللسان ويشارك في عملية النطق، ويؤدي شق الحلق الناتج عن              

 عملية النمو إلى العديد من      اإلصابة بآلة حادة أو الناتج عن نقص الكالسيوم أثناء        
 . اضطرابات النطق والصوت

تـتكون كـل منهما من طبقة عضلية على هيئة قوس هاللي ،             : Lipsالـشفاه    •
العلـوية مـنها ثابتة التصالها بالفك العلوي الثابت والسفلية متحركة تتحرك مع             
الفـك السفلي الذي تتصل به ، ويتحكم في شكل وحركة الشفتان بعض عضالت              

مما يساعد على أن تتخذ أشكاالً وأوضاعاً مختلفة تساهم في          ) ١١شكل  (ه  الـوج 
 . إخراج أصوات الحروف



٨٣  

 

 () 
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تـتعدد مظاهر االضطرابات اللغوية ، وذلك تبعاً لتعدد األسباب المؤدية إليها ،              
اللغوية المرتبطة بالقدرة على إصدار األصوات وتشكيلها ،        فهـناك بعض االضطرابات     

 : ومع ذلك فيمكن ذكر المظاهر التالية لالضطرابات اللغوية بشكل عام

א] ١[ א  :  وتشمل المظاهر التالية(Articulation Disorders) א

صوت من أصوات الكلمة    ) فونيم( وهو عبارة عن حذف       :Omissionالحذف   -١
 ). ط(تنطق يارة حيث نالحظ حذف صوت الـ ) طيارة(ة مثال كلم

 عـبارة عـن إضافة صوت زائد على أصوات الكلمة            :Additionاإلضـافة    -٢
 ). ط(حيث نالحظ إضافة صوت ) ططيارة(تنطق ) طيارة(األساسية مثال كلمة 

 عبارة عن إبدال صوت بآخر عند النطق مما يؤدى           :Substitutionاإلبـدال    -٣
حيث نالحظ إبدال   ) أياره(تنطق  ) طيارة( الطفل مثال كلمة     لـصعوبة فهم كالم   

 ). أ ( بصوت ) ط(صوت 

تنطق ) طيارة(نطق الصوت بطريقة خاطئة مثل كلمة        : Distortionالتحريف   -٤
وأكثر األصوات تأثراً بهذه االضطرابات هى األصوات الساكنة مثل         ) أيـرارة (
 .  الكالم التلقائىحيث تكثر األخطاء مع حدوث) ذ(، ) ش(، ) ب(، ) ف(

 )٩٨ : ٢٠٠٦محمد محمود النحاس ، (، ) ٤٨ :٢٠٠٣محمد على كامل ، (

מ] ٢[ א א  (Speech Disorders) א

هـذه االضـطرابات تتعلق بمجرى الكالم أو الحديث ومحتواه ومدلوله أو معناه              
 وأسلوب  وشـكله ، وسياقه وترابطه مع األفكار واألهداف ، ومدى فهمه من اآلخرين ،             

، إذن اضطرابات الكالم تدور حول   .. الحـديث واأللفـاظ المـستخدمة وسرعة الكالم         
محـتوى الكـالم ومغـزاه وانسجام ذلك مع الوضع العقلى والنفسى واالجتماعى للفرد              
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 Fluency)المـتكلم ، ومـن هذه االضطرابات ما يدخل تحت اسم الطالقة فى النطق   

Disorders) فى الكالم  كما فى حالة اللجلجة. 

 )٢٢٤-٢٢٣ : ٢٠٠٦فاروق الروسان ، ( 

 : واضطرابات الكالم متعددة ويمكن أن نوجزها بما يلى

ضـعف المحـصول اللغـوى وتأخر الكالم لدى األطفال فى مرحلة الطفولة              -١
 Delayed or Inhibitedسنة ويطلق على هذه الحاالت اسم ) ٥-٢(المبكرة 

Speech . 

 ). التأتأة(فى الكالم التهتهة التردد فى النطق أو الرتة  -٢

 . اعتقال اللسان كما تسمى اللجلجة أو التهتهة -٣

 .  أو احتباس الكالمAphasiaاألفيزيا  -٤

 . الكالم االنفجارى الحادى -٥

 . ترديد األلفاظ والكلمات دون مبرر أو قصد ، أو تكرار عبارات ال داعى لها -٦

 . السرعة الزائدة فى الكالم -٧

 .  أو الكالمالبطء الزائد فى الحديث -٨

 . بعثرة الحديث -٩

 . كالم السكير -١٠

 . تدفق الكالم -١١

 . تطاير األفكار أثناء الكالم -١٢

 . المبالغة فى التورية فى الكالم -١٣

الوقـوف أثناء الكالم ، وفى هذه الحالة يقف المتحدث عن الكالم بعد كلمة أو                -١٤
نه جملـة ما لفترة غير عادية ، مما يشعر السامع بأنه انتهى من كالمه ، مع أ                

ليس كذلك ، وتؤدى اضطرابات الكالم أياً كانت إلى صعوبات فى التعبير عن             
 . الذات تجاه اآلخرين

 )٣٥٩ : ٢٠٠٠، ) أ(ماجدة السيد عبيد (



٨٦  

א] ٣[ א  Language Disorders א

يقـصد بـذلك تلـك االضطرابات اللغوية المتعلقة باللغة نفسها من حيث زمن               
وء تركيبها من حيث معناها وقواعدها ، أو صعوبة قراءتها أو     ظهورها أو تأخيرها أو س    

 : كتابتها ، وعلى ذلك فهى تشمل المظاهر التالية

 بحيث ال تظهر الكلمة األولى للطفل فى العمر الطبيعى          :تأخـر ظهـور اللغـة      •
لظهـورها ، وهـو الـسنة األولى من عمر الطفل ، بل قد يتأخر ظهور الكلمة                 

 .نية أو بعدهااألولى إلى السنة الثا

 إذ ال يستطيع الطفل أن يفهم اللغة        :فقـدان القـدرة علـى فهم اللغة وإصدارها         •
 . المنطوقة ، كما ال يستطيع أن يعبر عن نفسه لفظياً بطريقة مفهومة

 بحيث ال يستطيع الطفل أن يكتب بشكل صحيح المادة المطلوب           :صعوبة الكتابة  •
ره الزمنى ، فهو يكتب فى مستوى يقل       كتابتها ، والمتوقع كتابتها ممن هم فى عم       

 . كثيراً عما يتوقع منه

 وهى صعوبة تذكر الكلمة المناسبة فى المكان المناسب،         :صعوبة التذكر والتعبير   •
ومن ثم التعبير عنها ، وفى هذه الحالة يلجأ الفرد إلى وضع أية كلمة مفردة بدالً                

 . من تلك الكلمة

عوبة فهم معنى الكلمة أو الجملة       وهى ص  :صـعوبة فهـم الكلمـات أو الجمـل         •
 . المسموعة ، وفى هذه الحالة يكرر الفرد استعمال الكلمة أو الجملة دون فهمها

 فى هذه الحالة ال يستطيع الطفل أن يقرأ بشكل صحيح المادة            :صـعوبة القراءة   •
المكتوبة والمتوقع قراءاتها ممن هم فى عمره الزمنى ، فهو يقرأ فى مستوى يقل              

 . ما يتوقع منهكثيراً ع

 وهى صعوبة تركيب كلمات الجملة من حيث قواعد         :صـعوبة تـركيب الجملة     •
الـنص ومعـناها ، لتعطى المعنى الصحيح ، وفى هذه الحالة يعانى الطفل من               

 . صعوبة وضع الكلمة المناسبة فى المكان المناسب

-٢٥١ :٢٠٠٦فاروق الروسان ، (،)٣٦١-٣٦٠ : ٢٠٠٠،)أ(ماجدة السيد عبيد(
٢٥٢( 
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  Voice Disorders 

يقـصد بـذلك االضطرابات اللغوية المتعلقة بدرجة الصوت من حيث شدته أو              
ارتفاعـه أو انخفاضـه أو نوعيـته ، وتظهـر أثار مثل هذه االضطرابات اللغوية فى                 

ب االتـصال االجتماعى مع اآلخرين ، وتعتبر اضطرابات الصوت أقل شيوعاً من عيو            
 . النطق

  )٢٢٣ : ٢٠٠٦فاروق الروسان ، (

اضـطرابات الطبقة أو اإليقاع الصوتى بالنسبة للسلم الموسيقى ، ويدخل ضمن             •
 : هذه االضطرابات

 . ارتفاع الصوت -

 . الفواصل فى الطبقة الصوتية -

 . الصوت الخشن أو الغليظ •

 . بحة الصوت •

 . الصوت الهامس •

 ). رنين الصوت(الخنخنة فى الصوت  •

 . ت الطفلىالصو •

 . انعدام الصوت •

 ) ١٤٥ :٢٠٠٧كريمان بدير ، (

 : ويمكن إيجاز هذه المظاهر من االضطرابات الكالمية كما يلى

 ذلك الخلل الذى تخرج من Articulation Disordersاضـطرابات الـنطق    -١
خالله أصوات الكالم بصورة شاذة وغير عادية بحيث تكون على شكل حذف ،             

 . تحريف فى عناصر الكلمة المكونة من حروف وأصواتإبدال ، إضافة وكذلك 
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 تلك االنحرافات التى تحدث فى طبقة Voice Disordersاضطرابات الصوت  -٢
الـصوت ومـستواه ونوعيـته والتى عادة تكون على شكل بحة أو خشونة فى               

 . الصوت أو خنة فى الصوت والتى يكون سببها خروج الصوت من األنف

 ذلك الخلل الذى يعطل Fluency Disorder) ةالفصاح(اضـطراب الطالقـة    -٣
انسيابية أو جريان الكالم فى طبيعة الكالم ، بعبارة أخرى يمكن أن تكون التأتأه              

Stutteringعلى شكل تكرارات فى الصوت والمقطع أو مد الصوت  . 

 )٥٨ : ٢٠٠٣عبد اهللا محمد الوابلى ، ( 

מ א א א א  :א

 : ومن هذه التصنيفات التصنيف التالى للمشكالت اللغوية

 Infantile Talk   الكالم الطفلى  -١

 Delayed Speech   تأخر الكالم  -٢

 Articulatory Defects   عيوب النطق  -٣

 Stuttering   التهتهة  -٤

 Reading Disability عدم القدرة على القراءة  -٥

 Spelling Disability عدم القدرة على التهجى  -٦

 Writing Disability عدم القدرة على الكتابة  -٧

 : وكذلك يوجد تصنيفاً آخر للمشكالت اللغوية حيث تتضمن تلك المشكالت

 . تأخر التطور اللغوى -١

 . Disorders of Form مشكالت فى شكل اللغة -٢

 . Disorders of Contentمشكالت فى المحتوى اللغوي  -٣

 . Disorders of Useمشكالت فى استخدام اللغة  -٤

 . مشكالت فى كل من المحتوى والشكل واالستخدام أو العالقة بينهما -٥

 )٢٠٦-٢٠٤ : ٢٠٠٢، )ب(أنسى محمد أحمد (
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     : 

 -American Speechتعـرف رابطـة الكـالم واللغـة والـسمع األمريكية       

Language Hearing Association (١٩٩٣) على أنها قصور  اضطرابات التخاطب
الفـرد أو عدم قدرته على استقبال وإرسال ومعالجة وفهم مفاهيم أو رموز اللغة سواء               

 . كانت لفظية أو غير لفظية

وهـذه االضـطرابات قـد تكـون والدية أو مكتسبة ، وتتراوح شدتها ما بين                 
االضـطراب الخفيف إلى الشديد ، وقد تصاحب إعاقات أخرى سلوكية كحاالت األوتزم             

Autism   ــشاط ــرط الن ــباه وف ــصور االنت ــاالت ق  Attention-Deficit أو ح

Hyperactivity Disorder (ADHD)    أو مـصاحبة إلعاقـات حـسية كالصمم أو 
 وفي حاالت Cerbral Palsyضـعف الـسمع أو العلل البصرية ، أو الشلل الدماغي   

 .أخرى تصاحب اضطرابات التخاطب أمراض الشيخوخة كمرض الزهيمر 

 :الفرد ذو االضطراب التخاطبىتعريف 

 ١٩٩٧وبمقتـضى القانون األمريكي لتعليم األفراد ذوي اإلعاقات الصادر عام            
فـإن الفـرد من ذوي اضطرابات التخاطب هو الذي تختلف مقدرته على التواصل عن               
أقـرانه بـصورة دالة أو ملحوظة بحيث يؤثر هذا على نموه العاطفي أو االجتماعي أو                

 . يميالذهني والتعل

وال يوجد اتفاق عام على تصنيف قاطع الضطرابات التخاطب ، وهناك تصنيف            
 والذي يقسم اضطرابات (١٩٩٣) ASLHAرابطـة الكـالم واللغة والسمع األمريكية   

 : التخاطب إلى نوعين أساسين هما

מ: א א  Speech Disordersא

يث ، وتنقسم هذه االضطرابات     والتـي تشمل مشكالت في نطق الكالم أثناء الحد         
 : بدورها إلى
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 وتشمل كافة االضطرابات الناتجة عن انقطاع في تدفق         :اضـطرابات الطالقـة    -أ 
الحـديث أو اختالل غير معتاد في سرعة الحديث وإيقاعه باإلضافة إلى بعض             

 ،  Stutteringاللجلجة  (المظاهـر االنفعالية والنفسية ، ومن هذه االضطرابات         
 ).Cluttering ، والسرعة الزائدة في الكالم Speech Anxietyوقلق الكالم 

 وتشمل مجموعة االضطرابات التي يطلق عليها اصطالح        :اضـطرابات النطق   -ب 
 Universal, D أو الكلية Partial, D بنوعيها الجزئية Dyslaliaالديـزالليا  

 . وهي تشمل مجموعة عريضة من االضطرابات المختلفة

تتصل بعيوب في طبقة الصوت ، ومداه ، والرنين          وهي   :اضـطرابات الصوت   -ج 
 . والمدة ، وجودة الصوت

א: א  Language Disordersא

وهـي تشمل االختالالت التي تصيب القدرة على فهم أو استخدام لغة الحديث أو               
الكـتابة أو كلـيهما مؤثراً بذلك على مكونات منظومة اللغة سواء كان ذلك في الجانب                

 أو في الجانب    Lexion أو المعجمي    Semantic أو الـسيمانتي     Syntaxالـسنتاكتي   
 . البرجماتي

          : 

 . من التخاطب ومن أمراض الصوت البحة الصوتية% ٥ويمثل : الصوت -١

الحبسة : من التخاطب ، ومن أمراض الكالم % ٢٠ ويمـثل    ):الـنطق (الكـالم    -٢
 ).اللثغة( اللدغة – التلعثم – الخنف –الكالمية 

ضعف (تأخر نمو اللغة    : من التخاطب ، ومن أمراض اللغة     % ٧٥ وتمثل   :اللغة -٣
 ). تدهور اللغة(، العي )  تخلف عقلي– أسباب نفسية – توحد –سمعي 
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 العضو المسئول عن خروج الصوت هي الحنجرة التي تقوم بتوصيل         :الـصوت  -١
 ). الكالم(ز الثنايا الصوتية لتصدر الصوت لكي تكون الحروف الهواء لتهت

 .  لها أعضاء تعطي الكالم):النطق(الكالم  -٢

 .  المسئول عنها مركز الكالم في المخ:اللغة -٣

 أعصاب  – أوعية دموية    – عضالت   – غضاريف   – تتكون من عظام     :الحنجرة -٤
لغضاريف  ثـنايا صـوتية محاطـة بالعضالت والشرايين واألوردة لتغذي ا           –

 . والعظام وتوجد الغدد الدرقية على جانبي الحنجرة

 الحماية  – التنفس   – إحداث الصوت لوجود الثنايا الصوتية بها        :وظيفة الحنجرة  -٥
 .  تعمل على بذلك أي مجهود–

  :الثنايا الصوتية -٦

تحدث صوت عندما تكون مغلقة ، وأثناء التنفس تكون مفتوحة ،           
ود الغضروف وهو هرمي الشكل     والـذي يقوم بفتحها وغلقها وج     

ودوران هـذا الغضروف للخارج والداخل يعمل على فتح وغلق          
 .الثنايا الصوتية 

   

 ، والبعض   Phoneticsيطلـق بعض العلماء على علم األصوات علم الفوناتيك           
  ألن الفوناتيك يعنى باألصوات اإلنسانية     Phonologyينـسبه إلـى فـرع الفونولوجي        

شـرحاً وتحليالً ويجري عليها التجارب دون النظر إلى ما تنتمي إليه من لغات وال إلى                
أثر تلك األصوات في اللغة من الناحية العلمية ، أما فرع الفونولوجي فُيعنى كل العناية               
بأثـر الصوت اللغوي في تركيب الكالم نحوه وصرفه ، ولهذا يمكن أن يطلق عليه علم                

 . بنية الكلمات وتركيب الجمل في لغة من اللغاتاألصوات الذي يخدم 
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على أن الفرعين قد يلتقيان في ميدان واحد ، ويشتركان معاً في البحث في عدة                
نقاط ، ومن المحدثين من يميز بين االصطالحين تمييزاً آخراً فيجعل األول منهما خاصاً              

يه من تطورات ، وقد كان      بالناحـية الوصفية والثاني بالناحية التاريخية وما اشتملت عل        
للقـدماء من علماء العربية بحوث في األصوات اللغوية شهد المحدثون أنها جليلة القدر              
بالنـسبة إلى عصورهم ، وقد أرادوا بها خدمة اللغة العربية والنطق العربي ، والسيما               

 . في الترتيل القرآني

 بدأ بعض أعضاء    فلمـا كـان العصر الحديث واتصلت ثقافتنا بثقافات أوروبا ،           
 . البعثات اللغوية يعنون بهذا األمر ويحاولون االنتفاع به في خدمة اللغة العربية

  : 

الـصوت ظاهـرة طبيعـية ندرك أثرها دون أن ندرك كنهها ، فقد أثبت علماء                 
الـصوت بتجارب ال يتطرق إليها الشك أن كل صوت مسموع يستلزم وجود جسم يهتز               

هزات ال تدرك بالعين في بعض الحاالت كما أثبتوا أن هزات مصدر            علـى أن تلـك ال     
 . الصوت تنتقل في وسط غازي أو سائل أو صلب حتى تصل إلى األذن اإلنسانية

والهـواء هو الوسط الذي تنتقل خالله الهزات في معظم الحاالت ، فخالله تنتقل               
سرعة الصوت  الهـزات من مصدر الصوت في شكل موجات حتى تصل إلى األذن ، و             

 . متر في الثانية) ٣٣٢(كما قدرها العلماء هي حوالي 

  : 

وتتوقف شدة الصوت أو ارتفاعه على بعد األذن من مصدر الصوت ، فعلى قدر               
قـرب األذن من ذلك المصدر يكون وضوح الصوت وشدته ، كما تتوقف شدة الصوت               

وضع األصلي للجسم المهتز وهو     على سعة االهتزازة ، وهي المسافة المحصورة بين ال        
في حالة السكون وأقصى نقطة يصل إليها الجسم في هذه االهتزازة فعلى قدر اتساع هذه               
المسافة يكون علو الصوت ووضوحه ، هذا ويساعد على شدة الصوت أو علوه اتصال              
 مصدره بأجسام رنانة ولهذا شُدت األوتار الموسيقية على ألواح أو صناديق رنانة ليقوى            

 . الصوت ويتضح
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  : 

 هـي المقياس الموسيقي الذي يدركه من له إلمام بفن           Pitchدرجـة الـصوت      
الموسـيقى ، ودرجة الصوت كما برهن علماء األصوات تتوقف على عدد االهتزازات             
فـي الثانية فإذا زادت االهتزازات أو الذبذبات على عدد خاص ازداد الصوت حدة وبذا               

عدد االهتزازات في الثانية يسمى في االصطالح الصوتي التردد ،          تخـتلف درجته ، و    
 . فالصوت العميق عدد اهتزازته في الثانية أقل من الصوت الحاد

وصـاحب األذن الموسـيقية يستطيع بسهولة التفرقة بين شدة الصوت ودرجته             
المغنيين ويمكن للمرء أن يلحظ هذه التفرقة حيث يكون أمام آلة الراديو يستمع إلى أحد               

يغنـي لحـناً خاصـاً ذا درجات موسيقية خاصة ، فإذا أدار المستمع زراً خاصاً ارتفع                 
الـصوت أو انخفـض أي تغيرت شدة الصوت دون أن يؤثر هذا في درجات الصوت                

 ). اللحن(

  : 

أما نوع الصوت فهو تلك الصفة الخاصة تميز صوتاً من صوت آخر وإن اتحدا               
 ، وهكذا نستطيع أن نميز صوت الكمنجة من العود رغم احتمال            فـي الدرجـة والشدة    

 . اتحادهما في الدرجة والشدة ، وتلك هي الصفة تميز صوتاً إنسانياً من صوت آخر

وتنـشأ األصوات من الذبذبات التي يكون مصدرها الحنجرة ، فعند اندفاع هواء              
ة عن حركة الوتران    الزفيـر مـن الـرئتين يمـر بالحنجرة فتحدث االهتزازات الناتج           

الـصوتيان وبعـد مرورها من الفم أو األنف ، تنتقل خالل الهواء الخارجي على شكل                
 . موجات حتى تصل إلى األذن

ولـذلك تعتبـر الحنجـرة أهم أعضاء النطق وذلك ألنها تحتوي على الوترين               
م يلتقيان عند   الصوتيين اللذان يشبهان الشفتين ، حيث يمتدان أفقياً من الخلف إلى األمام ث            

 )١٩٩٥إبراهيم أنيس ، : (تفاحة آدم كما هو مبين في الشكل التالي
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 )1( 

 على المزمار الذي بين الوتري إذ عندما يهتز         – أيـضاً    –وتحـتوي الحنجـرة      
 : الوتران الصوتيان تختلف شدة هذه االهتزازات تبعاً لنوع فتحة المزمار كما يلي

 : اراالنفتاح الكلي للمزم: أوالً

يبـتعد الوتران الصوتيان عن بعضهما البعض مما يسمح بمرور الهواء من تلك              
) ك(والكاف  ) س(الفـتحة بحـرية وذلك عند إصدار األصوات المهموسة وهي السين            

 : والشكل التالي يوضح هذه الحالة) ت(والتاء 

 )2( 

     ) ( 
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 : الق الجزئي للمزماراالنغ: ثانياً

فـي هذه الحالة يبدأ الوتران الصوتيان بالتماس ثم االنفراج عن بعضهما نتيجة              
 مرة في الثانية ،     ٨٥٠قـوة الهواء الذي يمر بفتحة المزمار مما يسبب تردداً يصل إلى             

) غ(والغين  )  ض(والضاد  ) ص(وذلـك عـند إصدار األصوات المجهورة مثل الصاد          
 : والشكل التالي يوضح هذه الحالة، ) ق(والقاف 

 )3( 

     )  ( 

 : االنغالق الكلي للمزمار: ثالثاً

فـي هـذه الحالة يكون الوتران الصوتيان في إطباق أو تماس كامل ومن ثم ال                 
يمكن توضيح  ، و ) ء  ( يتمكن الهواء من المرور ، وبالتالي ينتج عن ذلك صوت الهمزة            

 : هذه الحالة في الشكل التالي

 )3( 

     )  ( 
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وتـتوقف درجة صوت المرء على سنه وجنسه ، فصوت األطفال والنساء يتسم              
بالحدة أكثر من صوت الرجال وذلك ألن الوترين الصوتيين في األطفال والنساء أقصر             

ذا إلى زيادة في سرعتها وعدد ذبذباتهما في الثانية ، والطفل           وأقـل ضخامة ، ويؤدي ه     
حين يصل إلى البلوغ يتضخم الوتران الصوتيان ويزداد طولهما ويترتب على هذا عمق             
الـصوت الذي يجعله أقرب إلى صوت الرجال منه إلى النساء ألن عدد ذبذبات الوترين   

 . الطويلين الضخمين أقل كثيراً

 مليمتر وعدد   ٢٧-٢٣ في اإلنسان البالغ يتراوح ما بين        وطـول الوتر الصوتي    
الذبـذبات في الحنجرة كما قدرها جمهور العلماء يتراوح في الغناء بين ستون ذبذبة في               

 . الثانية ومئات الذبذبات ، ولكنه في الكالم البين الواضح ال يكاد يتجاوز المائتين

    : 

ئج تحليل علماء اللغة المحدثين لألصوات اللغوية أن قسموها إلى          لقد كان من نتا    
 ويمكن تسمية القسم   Vowels والثاني   Consonantsقـسمين رئيسين هما األول منهما       

، وأساس هذا التقسيم    ) المتحركة(األول باألصـوات الـساكنة والثاني باألصوات اللينة         
 . عندهم هو الطبيعة الصوتية لكل من القسمين

 : ف نتناول هذا التقسيم بشيء من التوضيحوسو

א: א  :א

 : تتأثر األصوات الساكنة بثالث عوامل وهي 

 :  وضع األوتار الصوتية-

عملـية التـنفس تـتكون من شهيق وزفير ويستعمل الهواء الخارج من الرئتين               
لهوائية إلى الحنجرة   إلصدار األصوات اللغوية حيث يمر هذا الهواء بالقصبة ا        ) الزفير(

فـإذا كانـت فتحة المزمار منقبضة فإن الوترين الصوتيين يكونان ملتصقين مما يسبب              
ارتطـام الهـواء الخارج ضاغطاً على هذه األوتار لفتح مجرى له للخروج ومع عملية               
االنفـتاح واإلغـالق ينتج صوتاً موسيقياً تختلف درجته حسب عدد الترددات في الثانية              

 . يسمى الصوت الناتج بالصوت المجهورالواحدة و
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وفـي حالـة انفراج فتحة المزمار فإن الوترين الصوتيين يبتعدان عن بعضهما              
الـبعض حـيث يجد الهواء مجرى له وبذلك تصدر األصوات التي تعرف باألصوات              

 . المهموسة

ولتميـز الصوت المجهور عن المهموس تقوم بوضع اإلصبع داخل كل أذن عند     
الزاي ز ، فإذا شعرنا بالرنين فإن الصوت يكون مجهوراً وكذلك حروف            نطـق صوت    

 . ج ، د ، ذ ، ض ، ظ

فإن الصوت يكون مهموساً كذلك     ) س(وإذا نتفـى الرنين كما في حرف السين          
 . الخ... حروف ت ، ث ، ح ، خ 

א: א א  :א

عاً لألعضاء المساهمة في إخراج الصوت ،       للتعـرف على األشكال الصوتية تب      
 : يمكن تقسيمها إلى ما يلي

 :  األصوات الشفوية-

تنطـبق الـشفتان تماماً لكي تحبس الهواء قبل أن يتسرب كما الفراغ الفمي مثل           
 ). م(والميم ) ب(الباء 

 :  الصوت الشفوي األسناني-

ثنايا العليا كما هو    يـنطق هذا الصوت عند تحريك الشفة السفلى نحو أطراف ال           
 ). ف(الحال في صوت الفاء 

 :  الوسط األسناني-

) ث(تخـرج هـذه األصـوات من بين أطراف الثنايا العليا واللسان وهي الثاء                
 ). ظ(والظاء ) ذ ( والذال 

 :  اإلسنانية-

يـنطق بهذه األصوات عند التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا كما هو الحال في               
) س(والسين  ) ر  ( والراء  ) ض(والضاد  ) د  ( والدال  ) ط(طاء  وال) ن(الـنون   
 ). ل(والالم ) ز ( والزاي ) ص(والصاد 
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 : أقصى حنكية/  وسط حنكية -

عند ) ى(والياء  ) ش(والشين  ) ج(تـصدر أصـوات الوسط حنكية وهي الجيم          
 . التقاء أول اللسان وجزء من وسطه بوسط الحنك األعلى في الجزء الصلب

فتكون عند التقاء ) ك(والكاف ) ق(صـوات األقـصى حنكية وهي القاف    أمـا أ   
 . أقصى اللسان بأقصى الحنك األعلى

 : البلعومية/  األصوات اللهوية -

من وسط  ) غ(والغين  ) ع(والعين  ) خ(تصدر هذه األصوات وهي الحاء والخاء        
وبذلك الحلـق حيث يتخذ الهواء مجراه في الحلق حتى يصل إلى أدناه من الفم               

) غ(والغين  ) خ(بالبلعومية والخاء   ) ح(والحاء  ) ع(يمكن وصف حروف العين     
 . بالهوية

 :  األصوات المزمارية-

 ). ء ( مخرج هذه األصوات هو من فتحة المزمار نفسها وهي الهاء والهمزة  

א: א  :א

 : تشترك هذه المصوتات في صفات خاصة أهمها 

 . كلها مجهورةاألصوات اللينة  -١

مجـرى الهـواء أثناء مروره في الحلق والفم بالمقارنة بعملية النطق للحروف              -٢
الـساكنة التي البد من وجود حوائل تحبس الهواء لمدة معينة قبل أن يسمح له               

 . بالخروج من الفم

 : ويمكن تقسيم األصوات اللينة إلى المجموعات التالية

א א א  :א

حيث يرتفع اللسان نحو    ) ُ    ( والضمة  ) ِ    ( وات تتمثل في الكسرة     وهـذه األص   
الحـنك إلى أقصى حد كما تسمى أيضاً باألصوات الضيقة وذلك ألن الفراغ بين اللسان               



٩٩  

والحـنك يـشتركان فـي إصدار هذه األصوات أضيق ما يمكن ولكن ليس لدرجة أن                
 . يعترض مجرى الهواء أي عائق

א א א  :א

التي ) َ    (تـسمى هـذه المجمـوعة باألصوات اللينة المتسعة أو صوت الفتحة              
 اللسان حتى يصل إلى قاع الفم والفراغ        – أثناء النطق    –تتـصف باالتساع حيث يهبط      

 . بين اللسان والحنك يكون أوسع ما يمكن

 : وهناك تقسيم لألصوات اللينة تبعاً لحركة اللسان وهي كالتالي

امية حيث يالحظ أن أول اللسان يرتفع في النطق أصوات اللين           أصوات لينة أم   -١
 ). َ  (و) ِ  (

 . أصوات لينة خلفية -٢

حيث يكون أقصر اللسان هو الذي      ) ُ    ( ويظهـر ذلك بوضوح في نطق صوت         
يـرتفع نحـو الحنك ، كما يختلف وضع الشفتين أثناء نطق هذه األصوات فالشفتان مع                

 . تكون منفرجتان) َ  (و) ِ  (ت مستديرتان ومع أصوا) ُ  (صوت 

وسـنتطرق للـبحة الـصوتية كاضـطراب من اضطرابات التخاطب الخاصة             
 . باضطرابات الصوت

  Dyes Phone 

 هي مرض من أمراض الصوت وتغير في صوت         :تعـريف الـبحة الصوتية     -١
 . المصاب بها

قبة وتغيير   وجع في األذن أو الر     – بحة في الصوت     :أعـراض البحة الصوتية    -٢
 . في الصوت والكحة

  :أنواع البحة الصوتية -٣

 . حيث يكون العضو نفسه هو المصاب: بحة صوتية عضوية •
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حيث أن العضو غير مصاب ولكن سوء توظيف        : بحـة صـوتية غير عضوية      •
 ).  نفسية–وظيفية (العضو وتنقسم إلى 

 . البحة الصوتية غير معروفة السبب •

א: א  :א

  إصابات-٢    وراثية أو خلقية -١

  أورام -٤     التهابات -٣

  نتيجة مضاعفات ألمراض عصبية أو هرمونية -٥

  شلل الثنايا الصوتية -٧   اضطرابات الغدد الصماء-٦

 : وراثية أو خلقية] ١[

 . يوجد ضعف بالغضاريف المكونة للحنجرة •

 . يوجد غشاء بين الثنايا الصوتية •

 .  أو أخدود بالثنايا الصوتيةيوجد شق •

 . يوجد فتحة بين الثنايا الصوتية الحقيقية والكاذبة •

إصابة عظم الحنجرة أو الغضاريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة         : اإلصـابات  ] ٢[
 . مثل الخنق باليد أو حادثة أو جرح قطعي

 – الزهري   –الدرن  (أو مزمنة مثل    ) البرد( إما أن تكون حادة مثل       :الـتهابات  ] ٣[
 ). السيالن

 .  حميدة أو خبيثة:األورام ]٤[

 .  حيث تؤثر في عملية نمو الثنايا الصوتية:نتيجة أمراض عصبية أو هرمونية ]٥[

  .اضطرابات الغدد الصماء ]٦[

نتيجة أورام في المخ أو أورام تضغط على العصب الحائر          : شلل الثنايا الصوتية   ]٧[
صوتية فيحدث منع لسريان الهواء وتتوقف وظائف       المـسئول عن تغذية الثنايا ال     
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 عصب رئيسي ، العصب العاشر هو العصب        ١٢ويـوجد في اإلنسان     . األنـف 
 . الحائر المسئول عن تغذية الثنايا الصوتية

מ: א  :א

  بحة صوتية نفسية-ب   بحة صوتية وظيفية -أ 

  :بحة صوتية وظيفية] أ [ 

 –الصويت الكثير   (نتيجة الكالم الخطأ مثل     ) إرهاق الصوت  (:وهـن صـوتي    -١
 ).  الزعيق–الزغاريد 

 نتيجة شد العضالت الخارجية للحنجرة      :بحة صوتية غير عضوية فوق وظيفية      -٢
 . واستخدام العضالت بشدة) حزق(بعصبية 

 وهي أن يحدث استرخاء لعضالت      :بحـة صـوتية غيـر عضوية تحت وظيفة         -٣
 . أو التحدث باسترخاءالحنجرة 

يشتد العصب   (:بحـة صـوتية غيـر عـضوية تشنجية وهو التلعثم الصوتي            -٤
أو حدوث إيقاف للصوت في بعض الكلمات أو اختالف         ) ويرتخـي أثناء الكالم   

 . في نبرات الصوت

 ). طفرة الصوتية (:بحة صوتية غير عضوية طفر -٥

 . كاذبة نتيجة لتضخم الثنايا الصوتية ال:بحة صوتية غير عضوية -٦

 .  نتيجة ألي تصادم نفسي:بحة صوتية غير عضوية هستيرية -٧

 .  احتباس الصوت:بحة صوتية غير عضوية -٨

א:  ):(א

 . على الثناء الصوتية) نتوء(وجود حبيبات  -١

 . وجود لحمية على الثنايا الصوتية -٢
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 . وتيةإديما راينكس تضخم في الثنايا الص -٣

 . وجود أكياس دهنية على الثنايا الصوتية -٤

 . وجود انتفاخ أو تجمع مائي على الثنايا الصوتية ، فهذه ليس لها سبب عضوي -٥

  –  : 

 :א:

 .  التقييم-ج  الفحوصات-ب  الكشف-أ: ويشمل ثالث أشياء هي 

 : الكشف] أ [ 

 أوالً تقييم الحنجرة وذلك من خالل الكشف الذي         بالنـسبة للـبحة الصوتية يجب      
 : يأخذ ثالث أنواع هما

 ). صورة حقيقية للحنجرة(الكشف الحنجري الغير مباشر ، ويتم بواسطة مرآة  -١

منظار (الكـشف الحنجـري بالمـنظار ، وينقسم إلى نوعين من المناظير هما               -٢
 . للحنجرةواستعمال إحدى هذه المناظير يعطي صورة مكبرة )  مرن–صلب (

الكـشف الحنجـري المباشـر ، ويـتم من خالل جهاز معين يتم إدخاله داخل                 -٣
الحنجـرة بعد إعطاء المريض مخدر عام ، ومن خالل هذا الجهاز تتم الرؤية               

 . الكاملة للحنجرة

 )تتم بواسطة الطبيب وأخصائي التخاطب(: الفحوصات] ب[

في )  المنظار –لصبغة  أشعة با (فـي حالة البحث عن سبب المرض يتم استخدام           
شلل الثنايا الصوتية أو ورم ضاغط على العصب الحائر أو وجود           (الحاالت اآلتية مثل    

 ). جسم غريب مثل شوكة أو غيرها على الثنايا الصوتية

 : التقييم] ج[

عند تقييم الصوت يجب النظر إليه من خالل ثالث جوانب ، حيث تحدد المشكلة               
 : نب هيفي جانب واحد ، وهذه الجوا
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 Voice Quality طبيعة الصوت  -١

 Frequency Voice نوعية الصوت  -٢

 Intensity Voice  شدة الصوت  -٣

 : طبيعة الصوت] ١[

عـندما يكون التردد كثير في الثنايا الصوتية ، وهذا ألن الثنايا الصوتية قصيرة               •
 ).  النساء–األطفال (يكون الصوت رفيع كما في 

وتية قليل يرجع ألن الثنايا الصوتية طويلة ويكون        عـندما يكون تردد الثنايا الص      •
 ). الرجال(الصوت غليط كما في 

يستخدم لتحليل وقياس الصوت ، فتردد الصوت عند        ) فيزي بتش (يـوجد جهاز     •
الصوت (ث وتردد الصوت عند النساء      /١٢٨يكون  ) الصوت الطبيعي (الـرجل   
 . ث/٢٢٠) الطبيعي

 : لىونجد أن الصوت ينقسم تبعاً لطبيعته إ

 Hotssiues  ) خشن(صوت غير طبيعي  -

 Harsh    صوت أجش  -

 Sprano   صوت أوبرالي  -

 Diplophonia   صوت مزدوج  -

 Strens   صوت مسرسع  -

 Breathey  )صوت بنفس(صوت به نفس  -

 : نجد أن الصوت ينقسم تبعاً لنوعيته إلى: نوعية الصوت] ٢[

 Too Lowغليظ جداً   Low) غليظ طبيعي(غليظ  -١

 Too Highرفيع جداً   High) رفيع طبيعي(رفيع  -٢



١٠٤  

ويمكـن الحكـم على نوعية الصوت سواء أكان غليظ أو رفيع أو غليظ جداً أو                 
يحدد التردد بالضبط إذا كان تردد عالي       ) فيزي بتش (رفـيع جداً من خالل جهاز يسمى        

 . فنجد أن الصوت رفيع ، وإذا كان التردد قليل فنجد أن الصوت غليظ وهكذا

 : الصوت تبعاً لشدته إلى ينقسم: دة الصوتش] ٣[

 ).  منخفض جداً–منخفض طبيعي (  Lowمنخفض  -١

 ).  عالي جداً–عالي طبيعي (   High عالي -٢

 ). هرتز(أو ) ديسبل(وتقاس شدة الصوت بوحدة قياس تسمى  

    : 

 ). ونات هرم– التهابات الحنجرة –البحة الصوتية (عالج دوائي لحاالت مثل  -١

 ).  أكياس دهنية– النتوء –اللحمية (عالج جراحي لحاالت مثل  -٢

 ). نتوء في حالة الحجم الصغير(عالج تخاطبي لحاالت مثل  -٣

 جهاز  – جهاز سيمنس    –استئصال الحنجرة   (عـالج تعويـضي لحـاالت مثل         -٤
 ). حنجرة صناعية

 ) : – ( 

א:  :א

 . في بعض الحاالت أن يريح صوته وال يتكلم في مكان به ضوضاءالمفروض  -١

يساعدان على جفاف الحلق فيجب بعد      ) الشاي أو القهوة  (ال يوجد جفاف بالحلق      -٢
 .  كوب ماء حتى ال يحدث جفاف للحلق٢تناول الشاي أو القهوة أن نتناول 

 . ال تتنحنح والفم مغلق ألن هذا يذبح الحنجرة -٣

 Smith Methor) تدريبات سميث(ريقة سميث ط:א:

 . قبل بداية الجلسة اجعل المريض يكح لكي ينشط الثنايا الصوتية -١

 . التدريب على ارتخاء في جميع عضالت الرقبة واألكتاف والصدر -٢
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تـصحيح مـسار التنفس عن طريق التنفس البطني السليم وتكون المسافة بين              -٣
انية وتقاس هذه المسافة بجهاز      ث ١٨ : ١٢الـشهيق والزفيـر تتـراوح بـين         

(Funatiom Time)    وكـذلك قـياس الـزمن المستغرق في إحداث الصوت 
باستخدام الزفير أي أن الصوت والزفير يكونان متساويان في الزمن أي ينتهي            

 . الصوت بمجرد أن ينتهي الزفير

وإحداث صوت في   ) أي امـتالء البطن بالهواء    (باسـتخدام التـنفس البطنـي        -٤
وسبب استخدام األصوات المتحركة    / ُأ  / ِإ  / َأ  /  المتحـركة مثل     األصـوات 

حـيث إنها ال تحتاج أي مجهود وتأتي من الثنايا الصوتية إلى الشفاه دون أي               
 . إعاقة ، وعند خروج الهواء يكون متالزم بالصوت ومتساوي في الوقت والكم

 . بالتنفس البطني) نطق حروف ساكنة(إحداث صوت  -٥

باستخدام التنفس  ) مقاطع(ستخدام الحروف المتحركة والساكنة     إحداث صوت با   -٦
 ... ).  تا – جا – يا –سا (البطني مثل 

إحـداث الـصوت باسـتخدام حـروف ساكن وحرف متحرك وحرف ساكن              -٧
 ... ).  خام – باب – قام –ساس (باستخدام التنفس البطني مثل 

أخذ نفس  إحـداث صـوت باستخدام حرف من الحروف أو األرقام على أن ي             -٨
 ...) .  ت – ب – أ – ... ٣ ، ٢ ، ١(عميق ثم ينطق بالحرف مثل 

 ).  أ إأ– أأ –أإ (إحداث صوت باستخدام حروف متحركة بالتنفس البطني مثل  -٩

إحـداث صوت باستخدام التنفس البطني باستعمال كلمة مثل أسماء اهللا الحسنى             -١٠
 ...).  الرحمن –اهللا (

باستعمال كلمتين ثم ثالث كلمات حتى نصل       إحداث الصوت مع التنفس البطني       -١١
 . باستخدام جملة

 في بعض األحيان المريض المصاب بشلل في إحدى الثنايا          :تابع تدريب سميث   
 : الصوتية يتم اآلتي

أقـوم بمـساعدته أي بوضع إصبع اإلبهام على تفاحة آدم والسبابة على الثنايا               -١
 .  الصوتية يتم تحريكهاالصوتية المصابة وبالضغط والتدليك على الثنايا
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وفـي حالة وجود شد في عضالت الرقبة يجب التخلص منها عن طريق إزالة               -٢
هذا الشد بإبداله في اليدين أو أي شيء آخر خارجي ، مثل شد يد بيده األخرى                
أو يـشد يد الكرسي الجالس عليه المهم أحول هذا الشد الموجود إلى أي مكان               

 . آخر

 غريب على الثنايا الصوتية وعندما تقوم الثنايا        الكحة تحدث بسبب وجود شيء     -٣
 . الصوتية بطرده للخارج تحدث الكحة أو الشرقة

 : استئصال حنجري

 : نتيجة أورام سرطانية في أي جزء من الحنجرة 

 : من أهم وظائف الحنجرة هي

 ). مثل عدم دخول الماء أو األكل في القصبة(الحماية  -١

 . ل بين األنف والقصبة الهوائيةيص) ألنها وصلة أو طريق(التنفس  -٢

 . إصدار الصوت -٣

والثنايا الصوتية الحقيقية البد من غلقها      ) تكتم الهواء (الثـنايا الـصوتية الكاذبة       -٤
 . عند بذل أي مجهود) الحزق(حتى يستطيع 

 : النتائج المترتبة نتيجة استئصال الحنجرة

 . لى التواصلعدم قدرة المريض على إصدار صوته وبالتالي فقدان القدرة ع -١

 . انخفاض قدرته على الشم والتذوق -٢

اآلالم النفـسية التي يعاني منها المريض نتيجة العملية واآلثار الشكلية المترتبة             -٣
 . عليها

 حمل  – الوالدة   –اإلخراج  (عـدم القـدرة على بذل مجهود في الحاالت التالية            -٤
 ). األشياء

 ).  العطس– البكاء –اء  الغن–الضحك (عدم القدرة على التعبير عن مشاعره  -٥

 . الخوف من رفض المجتمع لهم وتكرار حدوث الورم مرة أخرى -٦
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א א א מ א  :א

تقييم مهارات المريض قبل العملية ومدى قدرته على أي طريقة سوف يستوعبها             •
 . أو قدومه على التعامل معها وإتقانها

 . ج فكرة أنه ال يستطيع التحدث مرة أخرى بعد العمليةإخرا •

 . تقديم الدعم المعنوي للمريض وأسرته عن طريق شرح العملية •

 . مقابلة بأشخاص قاموا بعمل هذه العملية الجراحية فعالً •

 دعوة المريض إلى قسم التخاطب بعد العملية ، لماذا ؟

 . لتحديد نوعية التأهيل •

 . لتحديد وقت بداية التأهي •

 . مناقشة حل المشاكل الطبية المتعلقة ما بعد العملية •

 : 

 : يعتمد اختيار أحسن مصدر إلصدار الصوت على

 قدرات  – سمع المريض    – مقـدار ضيق المريء      –مقـدار النـسيج المفقـود        -١
 .  حالة األسنان– العالج اإلشعاعي –المريض 

ألن استخدام  ) دئة أم صاخبة  بيئة ها (البيـئة التي يعيش فيها المريض إذا كانت          -٢
 . الكالم المريء يجعله يخرج صوت ضعيف ومنخفض

 . تفضيل المريض لنوعية أي طريقة عن األخرى -٣

 : مصادر الصوت المستخدمة في التأهيل بعد العملية

 ). أثناء العملية(زرع جزء خاص  -١

 . الجزء البلعومي المريء -٢

 . جهاز الحنجرة الصناعية -٣
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   : 

 : هناك نوعان من الحنجرة

جهاز سرفوكس  ) الميكروفون(نـوع يوضـع على الرقبة يشبه        : الـنوع األول   -١
(Servox) . 

 . يجب أن يوضع في أحسن مكان حتى نخرج أحسن صوت •

 . يجب أن يالصق الرقبة جيداً •

 . الكالم فقط وغلقه بعد االنتهاء مباشرة) النطق(فتح الجهاز أثناء  •

  :النوع الثاني -٢

 . وع آخر يمتاز بوجود أنبوبة توضع داخل الفمن •

 . توضع أنبوبة داخل الفم عند أحد جانبيه •

 . وغلق الجهاز عند نهاية الكالم) النطق(لتشغيل الجهاز في بداية الكالم  •

   : 

سـهل االستخدام فوراً بعد العملية إذا كان المريض ال يأخذ عالج إشعاعي أما               -١
 . المريض يأخذ عالج إشعاعي فعليه االنتظارإذا كان 

يعتبـر بديل للكالم المريء في حالة تأخذ بدء الكالم أو عند الفشل في المحاولة                -٢
 . أو العجز في اكتساب الكالم المريء

القـدرة على استخدام الجهاز عندما يكون المريض يعاني من وعكة صحية أو              -٣
 . االكتئاب

 . جهاز لبذل مجهود كبير في حركة الفمال يضطر المريض عند استخدام ال -٤

    : 

 . الصوت الخارج غير واضح فهو عبارة عن صوت آلة -١

استخدام اليد في عمل الجهاز وهذا يعتبر صعب للمريض الذي يستخدم يديه في              -٢
 . العمل فال يستطيع الكالم أثناء العمل
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 .  يتحدث إال بعد إصالحهإذا تعطل الجهاز ال يستطيع المريض أن -٣

  : 

يـتدرب المـريض أوالً علـى ابتالع الماء ثم عمل صوت التجشؤ ونطق أي                
 .صوت

 ) :( 

وهذه الطريقة تعتمد على ابتالع الهواء والسماح له بالخروج مرة أخرى وتقيس             
د على السرعة في أخذ     هـذه الطريقة المريء والبلعوم في سرعة أو طالقة كالمه ويعتم          

الهواء وإخراجه مرة أخرى وعند خروج الهواء يحدث اهتزازات بين البلعوم والمريء            
 والذي يمكن استخدامه كمصدر للصوت وإخراج       (Tone)تـؤدي إلـى إصـدار نغمة        

 ).  تا– با –ك (صوت التجشؤ على عدد من مقاطع 

ون غير قادر على    التجـشؤ يفـضل عدم أكل الطعام الذي يسبب إمساك ألنه يك            
 . الحزق وغير قادر على الشم والتذوق

     ) :  ( 

 . تعليم المريض صوت يعبر به عن نفسه -١

 . استخدام طريقة سريعة ألخذ الهواء -٢

 . أخذ وقت قليل ما بين بلغ الهواء وإصدار الصوت -٣

 . لمرة الواحدة إلخراج الهواء مقاطع في ا٩: ٤أن يستطيع أن يصدر من  -٤

 .  كلمة في الدقيقة١٢٩: ٨٥أن يتحدث بسرعة من  -٥

 . أن يكون الكالم واضح ومفهوم -٦

     : 

 . ابتالع الهواء كثيراً يتعب المعدة •

بـذل مجهـود كبيـر فـي تحريك عضالت الوجه عند إصدار األصوات بهذه                •
 . الطريقة
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   : 

 . غير مكلف -١

 . ال يحتاج الستخدام يده مثل الحنجرة الصناعية -٢

 . ال يتعطل ألنه ليس آلة -٣

 . توفره عند أي وقت -٤

 . أو أكثر% ٦٠يتميز لمعدل نجاح عالي بنسبة  -٥

   : 

 . صعب التدريب ويحتاج لوقت طويل في التدريب -١

أي على وتيرة   ( تنغيمه   يكـون صـوته مـنخفض وال يـستطيع التنويع فيه أو            -٢
 ). واحدة

 . يتأثر أداء المريض إذا كان متعب أو تحت ضغط عصب -٣

      : 

طـريقة بلع الهواء يعتمد على فتح المريء أثناء عملية بلع الهواء والتي تحدث               -١
ف نتيجة لزيادة ضغط الهواء الفمي التي تنتج عند تحرك اللسان في مواجهة سق            

الحلـق أثـناء عملـية الـبلع ، وإلخراج الهواء مرة أخرى نوظفه في إصدار                
 . الصوت

طريقة السواكن المندفعة واألصوات االنفجارية واالحتكاكية يستخدم ضغط هواء          -٢
الفم الذي يتكون طبيعياً أثناء إصدار السواكن ذات الضغط العالي مثل األصوات            

 . االنفجارية واالحتكاكية

بلع الهواء وإخراجه مرة ثانية وأثناء خروج الهواء أوظفه لخروج          : االثنين معاً  -٣
األصوات يعمل اللسان ضغط على سقف الحلق لكي يفتح المريء ويدخل الهواء          

 . الذي بلعه
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   : 

 . يحدث تأخر بين بداية البلع وإصدار الصوت -١

 . دخول هواء كثير إلى المعدة -٢

 . صعوبة سرعة تكرار البلع -٣

 . طريقة غير لطيفة بالنسبة للسيدات -٤

     : 

عندما ال يستطيع المريض التدريب إال بعد العالج اإلشعاعي أو استئصال جزء             -١
 . من الرقبة أو استئصال جزء من البلعوم مع الحنجرة

        : 

ء والقصبة الهوائية حيث يسمح بمرور الهواء في        سـحب الهواء ما بين المري      -١
 . القصبة الهوائية إلى المريء إلصدار الصوت

 : 

 . تسرب السوائل داخل القصبة الهوائية -١

 . وضع أنبوب جلدي يصل ما بين القصبة الهوائية والبلعوم -٢

 .  نمو الشعر داخل األنبوب– ضيق األنبوب –دخول السوائل للقصبة الهوائية  -٣

مـل صمام من السليكون يوضع بين القصبة الهوائية والمريء وهذا الصمام            ع -٤
 . يسمح بمرور الهواء في اتجاه واحد وال يسمح له بالرجوع مرة أخرى

 : 

 . سهولة عمل الصمام -١

يناسـب جمـيع المرضـى حتى يكون المستأصل جزء من الرقبة وبعد العالج               -٢
 . اإلشعاعي

 . لقصبة الهوائيةال يحدث تسرب للسوائل إلى ا -٣
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א א א א  א

 : انطالقاً من أن المتطلبات األربعة الكتساب اللغة هي

 . سالمة القنوات الحسية •

 . صحة وظيفة الدماغ •

 . الصحة النفسية •

 . البيئة المنبهة •

  :ومن ذلك يمكن إجمال أسباب تأخر نمو اللغة فيما يلي

 ). فقدان البصر/ الضعف السمعي بدرجاته (الحرمان الحسي ويشمل  -١

 . اإلصابة الدماغية -٢

 . االضطرابات النفسية -٣

 . الحرمان البيئي -٤

 . تأخر نمو اللغة غير محدد السبب -٥

 . التأخر العقلي -٦

}1 {  : 

 :الضعف السمعي ] أ [ 

لسمعية الصوتية وهم   األطفـال ضـعاف السمع يصابون بتأخر في نشأة اللغة ا           
أن ) ١٩٨٨(بطيـئون فـي معـدل تعلمها ، وقد أثبتت دراسة أجراها ليفيت وآخرون               

األطفـال الـذين أصيبوا بضعف أو فقدان السمع بعد اكتسابهم اللغة يظهرون مهارات              
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لغوية وكلمية أفضل من الذين جاءت إعاقتهم السمعية قبل تعلمهم للغة ، وأظهرت أيضاً              
 . كالمية تتأثر بدرجة الفقد السمعي أكثر من المهارات اللغويةأن المهارات ال

ويوضـح البـيان التالي تفاوت القدرة على فهم الكالم المنطوق ضعاف السمع              
 : حسب مقدار الفقد السمعي لديهم

 نسبة الفقد السمعي الصعوبة في إدراك الكالم المنطوق

 . صعوبة في إدراك الكالم المهموس

 . الكالم العاديصعوبة في إدراك 

 .صعوبة في إدراك الكالم العالي

 . إدراك الكالم المكبر فقط

 . عدم القدرة على إدراك الكالم المكبر

 إعاقة طفيفة:  ديسيبل٤٠-١/٢٥

 .إعاقة خفيفة:  ديسيبل٥٥-٢/٤٠

 .إعاقة ملحوظة:  ديسيبل٧٠-٣/٥٥

 . إعاقة شديدة:  ديسيبل٩٠-٤/٧٠

 . ىإعاقة عظم:  ديسيبل أو أكثر٥/٩٠

 : فقدان البصر] ب[

ال يـبدي الكفيف بالضرورة اضطراباً لغوياً ، ولكن هناك بعض النماذج اللغوية              
المثيرة التي تنشأ مع بداية تعلمه اللغة ، فمع غياب المادة المرئية تبطئ في النمو اللغوي                

شكل بعـض المفاهـيم الحسية الحركية بالمقارنة مع قابلية التفاعل االجتماعي ومفاهيم             
اللغـة ، لذا فالطفل الكفيف يظهر نمواً في تفاعل الشكل واالستخدام اللغوي يفوق بكثير               
مـضمون اللغـة ذاتها ، وينعكس ذلك على وجود مصاداة وحسن تركيب سياقي للجمل               

 . بينما تشهد األفكار ضعفاً ملحوظاً

ن يتدرج  وأغلب التأخر في لغة الطفل األعمى يكون في نشأتها ، ولكنه ال يلبث أ              
فـي الـنمو حتى يلحق بأقرانه المبصرين مع بلوغه الثالثة ، فيتساوى معهم في متوسط        
طول القول مع وجود بعض الصعوبة في األفعال المساعدة ، فالرضيع األعمى ال يشير              
لمـا حوله بيده وال يرفع ذراعيه طالباً أن يحمل ، وال يبتسم إذا نظرت إليه أمه مع كل                   

من اضطراب في التفاعل المحيط ، وحينما يتمكن من اللغة فإن           مـا يـدل علـيه ذلك        
مبادراته في الحوار تكون محدودة مقارنة بالمبصرين من أقرانه ، كما أن لغته تفتقر في               

 . أغلب األحيان إلى اإلبداع
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مل العوا: وهـذه اإلصـابة قد تحدث نتيجة ألسباب في فترة ما قبل الوالدة مثل              
نقص األكسجين عند المولود وإصابات المخ أو       : الوراثـية أو ألسباب أثناء الوالدة مثل      

 . في فترة ما بعد الوالدة مثل الجفاف والحميات المختلفة

 مركزة في المخيخ أو المناطق الهرمية أو        –وتكون اإلصابة الدماغية إما نوعية       
بدرجات متفاوتة في الشدة على     وكلتاهما تؤثران   .  منتـشرة  –الجارهـرمية اإلضـافية     

قـدرات الطفل الذهنية ، وبالتالي على نمو اللغة لديه ، فإلى جانب اإلعاقة الحركية قد                
يعانـي الطفـل ذو اإلصـابة الدماغـية النوعية من تخلف عقلي كنظيره ذي اإلصابة                

غوياً ، أو   المنتشرة ، فنجد أن هذا يتقدم ببطء في سلم النمو ، حركياً وذهنيا واجتماعياً ول              
 . أنه يتوقف عند مرحلة نمو أقل بكثير من عمره الزمني

وقـد تكـون اإلصابة الدماغية طفيفة ، فتتسبب في فرط النشاط الحركي للطفل               
A.D.H.Aالطفل كثير الحركة قليل االنتباه      (بصفة عامة واضطراب في فترات االنتباه       

 عاطفي وعيوب إدراكية ومعرفية وحركة زائدة ال يوقفها تهديد أو عقاب مع عدم ثبات       ) 
، كمـا تـشمل اإلعاقـة التخاطبية المصاحبة لهذا النوع من اإلصابة خلالً في اإلدراك                
الـسمعي وبـطء فـي نمـو اللغة المنطوقة وعيوب في النطق وصعوبات في القراءة                

 . والكتابة

 لتلك  ال يخبرنا كثيراً فيما يتعلق باللغة ، فليس       " التخلف العقلي "بـيد أن تشخيص      
 . صورة مرضية خاصة بهذا القصور الفكري

يبقـى أن نقول أن هذا لم يمنع الباحثين من وصف لغة المتخلفين عقلياً ، فيعلق                 
مشير إلى ضعف الحصيلة اللغوية مع ضحالة تركيب الجمل         ) ١٩٧٥(علـيها نيرمور    

 . وتأخر في نمو استخدام األفعال

ن العمر العقلي وطول الجملة من      وبـصفة عامة فقد وجدت عالقة ذات معنى بي         
 . ناحية ، وبين العمر العقلي وحجم الحصيلة اللغوية من ناحية أخرى

 : وينقسم المتخلفون عقلياً إلى فئات متدرجة في الشدة تبعاً لمعامل الذكاء 



 ١١٥

 إلى  ٥٥فتضم فئة التخلف العقلي الخفيف األطفال الذين يحققون معامل ذكاء من             •
٦٩ . 

٥٤ إلى   ٤٠عقلي المتوسط األطفال الذين يحققون معامل ذكاء من         وفئة التخلف ال   •
 . 

 . ٣٩ إلى ٢٥وفئة التخلف العقلي الشديد األطفال الذين يحققون معامل ذكاء من  •

 . ٢٥وفئة التخلف العقلي العميق األطفال الذين يحققون معامل ذكاء أقل من  •

ون في صعوبة   منهم يؤثر % ٦٠-٣٥وبسبب التشنجات الصرعية الموجودة لدى       
اكتـساب اللغة لدى المصابين دماغياً وحرمانهم من التنبيه البيئي إذا يغلب على والديهم              
إهمـال أو تأجـيل العناية بمشاكلهم اللغوية بينما يولون اإلعاقة الحركية االهتمام األول              

 . واألكبر

يـضاف إلى المصاعب اللغوية في هذه الحاالت االضطرابات الكالمية الناتجة            
عـن تأثـر الـتوافق العضلي العصبي باإلعاقة الحركية القائمة ، فتظهر أنواع الحبسة               

 . الكالمية المختلفة

}3 {  : 

أول مـا يلفت نظر األم أن طفلها يعشق الوحدة والصمت وال يشعر بالغربة مع                
ا ويستمر في   األشخاص الغرباء ويفضل اللعب بمفرده ويميل إلى ألعاب معينة ال يغيره          

أداء حركات غريبة لفترات طويلة وال يمل منها فيفضل مثالً رسم الدوائر أو السير في               
دائـرة أو اللعب بالماء بصورة غير طبيعية وتفشل جميع المحاوالت التي تبذل لمحاولة              
إخراجه مما هو فيه فهو يرفض التغيير رفضاً قاطعاً وهو يتجنب دائماً النظر في عيون               

ال يـستجيب لمشاعرهم ويصبح هذا الطفل مشكلة حينما يصل لسن الدراسة ،            والديـه و  
فهـو يفـشل في تكوين صداقات ويرفض المشاركة في األلعاب الجماعية ودائماً كالمه              
قلـيل فـي صـورة جمل قليلة بعضها غير مفهوم ، وبعضها يحتوي على أجزاء من                 

 ودائماً يبدو كالمه كأنه يتحدث      إعالنات التليفزيون ، أو أي شيء محفوظ متكرر كاألذان        
 . مع نفسه ويكون خالياً من النغمات الطبيعية باإلضافة إلى تكرار الكالم
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/ الفكرية  / الحركية  / العصبية  / الحسية  (إذا كانـت العـوامل الداخلية للطفل         
لديه سوف يعاق ، صـحيحة ، ولكن غاب عنها التنبيه البيئي ، فإن نمو اللغة           ) النفـسية 

ومن المعتاد وجود حاالت تأخر في اللغة لهذا السبب في المستويات المحرومة اجتماعياً             
 . وثقافياً واقتصادياً وعاطفياً

كما تشيع هذه الحالة بين األطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة طال عالجها              
 . إذ يغلب أن يكون حديث الوالدين ألبنائهم شحيحاً

}5 {     : 

وهـذه فئة من األطفال الذين يعانون من تأخر نمو اللغة بدون سبب واضح من                
فهم يحققون معدالت طبيعية في المقاييس المقننة للذكاء غير اللفظي          . األسـباب السابقة  

وال يعانون من أي عيوب بالسمع وال يظهرون أعراضاً الضطراب شديد أو لمصاعب             
 . ذا فإنه يطلق على هذه الحالة اضطراب اللغة النوعيسلوكية ، ل

 : تشخيصات تأخر النمو اللغوي

  التخلف العقلي-٣   اإلصابة الدماغية-٢   الضعف السمعي-١

    الحرمان البيئي-٥  التأخر غير محدد السبب-٤

 )األتيزم( التوحد -٧  تأخر النمو الصوتي-٦

     : 

  

 : التعريف

هو حالة نقص أو تأخر أو تخلف أو توقف أو عدم اكتمال النمو العقلي المعرفي                
يـولد به الفرد أو تحدث في فترة مبكرة نتيجة لعوامل وراثية أو مرضية أو بيئية تؤثر                 
علـى الجهـاز العـصبي للفرد مما يؤدي إلى نقص الذكاء وتتضح آثارها في ضعف                
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د فـي المجـاالت التـي ترتبط بالنضج والتعليم والتوافق النفسي            مـستوى أداء الفـر    
 . واالجتماعي والمهني

 : وهناك تعريفات أخرى

 . هو انخفاض في المستوى الثقافي والقدرة على التفاعل مع اآلخرين 

هـو أداء عقلي دون المستوى ويظهر متالزماً مع القصور في السلوك التكيفي              
 . للفرد خالل فترة النمو

א  :א

 : أسباب وراثية

 ).منغولي(أخطاء الكروسومات  -١

 . نقص إفراز الغدة الدرقية عند الطفل -٢

 التأخر  – قصر القامة    –طفل مصاب بضعف بصري     (زملـة أعراض كوشر      -٣
 ). العقلي الشديد

 : األسباب المكتسبة

 . ما قبل الوالدة •

 . اإلصابة بالحصبة األلمانية •

 . األمارتفاع درجة حرارة  •

 . تسمم الحمل •

 . إصابة األم بالضغط العالي •

 . تعاطي األدوية أثناء الحمل •

 : أثناء الوالدة

 . نقص األكسجين •

 . الوالدة بالجفت •

 : بعد الوالدة

 . ارتفاع الصفراء في الدم •
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 . اإلصابة بالحمى الشوكية •

 :א

 : التصنيفات حسب الخصائص العقلية

 Mild إعاقة بسيطة] أ [ 

 . درجة ذكاء) ٧٠ : ٥٥(شمل األفراد الذين تقع نسبة ذكائهم بين ت 

 : مميزاتهم

 نقص القدرة العقلية العامة*    تأخر لغوي واضح *  

 الميل إلى تبسيط المفاهيم*  نقص في القدرة على التعليم * 

 عدم القدرة على استخدام المجرد يميلون الستخدام المحسوسات* 

 ضعف القدرة على التركيز واالنتباه*  لتعميم قصور في القدرة على ا* 

 Modretإعاقة متوسطة ] ب[

 . درجة ذكاء) ٥٥ : ٤٠(تشمل األفراد التي تقع نسبة ذكائهم بين  

 : مميزاتها

 . عدم القدرة على القراءة والكتابة صعوبة في التعامل مع األعداد •

 . تأخر لغوية كبير مع وجود عيوب نطق ظاهرة بوضوح •

 :اقة الشديدة اإلع] ج[

وهم يتميزون بنطق .  فما دون ذلك٤٠تـشمل األفراد الذين تقع نسبة الذكاء بين       
 . غير مفهوم

א  :א

العـالج يتمـثل في وجود خطة لتنمية اللغة وتأهيله للتواصل التخاطبي ، وهذه               
نفعالية الخطـط تـستهدف اسـتغالل الطاقات الجسمية والعقلية والمعرفية واللغوية واال           



 ١١٩

واالجتماعـية لـدى المـتخلف عقلـياً إلى أقصى حد بما يؤهله بأن يصبح له دور في                  
 :المجتمع الطويل ويتمثل في اآلتي 

 : فريق العمل العالجي

 للحالـة الجسمية للمتخلف عقلياً وتنشيط قواه الذهنية وعالج          :العـالج الطبـي    -١
 . تشوهات القوام إن وجدت

 . نفسية المصاحبة لإلعاقة لالضطرابات ال:العالج النفسي -٢

 يـشمل طبـيب التخاطب واألخصائي وينمي لدى الطفل          :العـالج التخاطبـي    -٣
 . المهارات اللغوية وأمراض التخاطب األخرى المصاحب لإلعاقة

الفصل ( يوضـع المتخلف عقلياً في المدرسة أو المؤسسة          :العـالج التـربوي    -٤
 ). المناسب لقدراته وتعليمه باألسلوب المناسب له

 .  بتعليمه المهنة المالئمة لقدراته وميوله:لتأهيل المهنيا -٥

 مـساعدة أسرة المعاق عقلياً على تقبله ورعايته وتغيير          :العـالج االجتماعـي    -٦
 . اتجاهات زمالئه نحوه

 : اإلرشاد األسرى

لإلرشاد األسري دور في المساعدة في تنمية قدرات الطفل ، فاألسرة لها الدور              
 الزمنية التي يقيم فيها مع األسرة أطول من الفترة الزمنية من            األكبـر حـيث أن المدة     

 . وجوده في المؤسسة التعليمية مع ذويه

 : تقبل األسرة للطفل

 . على األخصائي أن يساعد األسرة في تقبلها للطفل •

يرشـد األسرة على األسلوب األمثل في التعامل مع الطفل لتنمية مختلف جوانب        •
 . النمو

 . ر العالقات والمعامالت االجتماعية مع الطفل وعدم إهمالهالتنبيه إلى دو •

دور الحـوار مـع الطفـل في األشياء التي حوله لينمي لدى الطفل الرغبة في                 •
 . المعرفة وينمي قدراته اللغوية

 . متابعة وتكميل ما بدأه األخصائي في تنفيذ خطط تطور ونمو الطفل وتقدمه •



 ١٢٠

 :א

ء األطفال ذوي االحتياجات الخاصة من فئة التأخر العقلي          يعاني هؤال  :تـدريب االنتباه  
مـن قـصور في االنتباه لذلك يجب وضع برنامج تدريب لتنمية وتحسين االنتباه لديهم               

 : وخطواتها كاآلتي

 .  كورة في صندوق٢٠أن يضع الطفل عدد من الكور يصل إلى  •

 . لضم الخرز •

 . التوصيل بين نقطتين •

 ).  البازل–ركيب المكعبات ألعاب ت: (الحل والتركيب •

 : التنمية اللغوية

 :استخدام المجموعات الضمنية في تنمية الحصيلة اللغوية والتعبير عنها لغوياً 

 جملة من ثالث كلمات وهكذا   - جملة من كلمتين  - كلمة واحدة 

 ولد يأكل تفاح ، أنا وبابا نحب التفاح  أكل تفاح    تفاح 

ات استخدام قواعد اللغة المختلفة في بناء الجملة        ثـم نـضع خطـة لتنمية مهار        
 التعبير عن – التعبير عن المفرد والجمع –التعبير عن الضمائر   : بأشكالها المتعدد ومنها  

 التعبير عن أدوات الربط     – والتعبير عن زمن الفعل      – التعبيـر عن الحال      –الـصفات   
 . وهكذا والتعبير عن النفي وغير ذلك من بنود كما سبق

ويتم االستمرار في البرنامج للوصول لمرحلة سرد قصة بسيطة واالنتقال لسرد            
 . قصة طويلة متسلسلة األبعاد وصوالً لمرحلة التدريب على إجراء حوار مسترسل



 ١٢١

א  :א

 سنوات  ٦ى  تنمية اللغة والنواحي اإلدراكية للطفل المعاق عقلياً من سن سنة وحت           
 . عقلية

 : الهدف األساسي للبرنامج

 : تنمية المجال اإلدراكي

يـتم ذلـك من خالل تدريب الطفل على األنشطة اليومية التي يقوم بها واألشياء        
المحيطة به في البيئة وذلك يتم بشكل موجه حيث تتم تنمية جانب اإلدراك وتنمية التآزر               

 . البصري الحركي

 : الطريقة المستخدمة

نستخدم طريقة الوحدة الوحدات التعليمية وفيها يتم تقسيم المنهج التعليمي المراد            
 – البحر –جسم اإلنسان  (تـدريب الطالـب علـيه إلى عدد من الوحدات واألقسام مثل             

بشكل عام مع بعض األنشطة المصاحبة للمساعدة في تنمية باقي          )  األلعـاب  –الـسوق   
 . دةالحواس ولكن األساس هو طريقة الوح

، نستخدم في   ) وسائل مبسطة (وهـناك تخطـيط لبعض األنشطة داخل البرنامج          
أو الخبرة التربوية نجد منها مدخل جيد للطفل مهما         ) طريقة الوحدة (العمل نظام الوحدة    

كانت نسبة ذكائه منخفضة حيث إنها تعطي تنظيم للعمل من خالل وحدة واحدة حتى ال               
 . ، مثال لتنظيم العمل بالوحداتيختلط األمر على الطفل المعاق 

 . تنظيم الوحدات حسب سهولتها للطفل لوجودها بالقرب منه أو في محيطه -١

 . مناسبة لسن الطفل وقدراته وميوله) الوحدة(جعل الموضوع  -٢

 : أن نضع أهداف الوحدة مثل -٣

 . تنمية مشاعر الطفل اإليجابية نحو نفسه واآلخرين -

مقبول من خالل برنامج تعديل     إكـساب الطفـل الـسلوك االجتماعي ال        -
 . للسلوك في المواقف الحية



 ١٢٢

من خالل ألعاب الحل    (تنمـية مهاراتـه الحـركية وتـآزره العـضلي            -
 ). والتركيب

 . إصالح عيوب نطقه وزيادة حصيلته اللغوية من خالل النشاط القصصي -

 . تأتي أهمية القراءة والكتابة في مرحلة متأخرة -

 : تجدة في الحجرةخطوات سير البرنامج لحالة مس

نبدأ باستقبال الطفل بنوع من المداعبة ونقبل جلوس األم لنصف الجلسة معنا في              •
 . أول مرة

يظل الطفل في حالة غير مستقرة بين بكاء وصراخ ونحن نحاول تهدئته ذلك من           •
 . خالل اللعب

 . جلسات يبدأ الطفل في الهدوء) ٤(أو ) ٣(بعد حوالي  •

 . لذكاء يبدأ المدرب في تكوين صورة عامة عن الطفلبعد اإلطالع على اختبار ا •

 . بعد اختبار اللغة يتم تحديد بنود القصور ووضع الخطة التدريبية •

 : 

מ א  :א

 عين  –دي عين   : نـبدأ مع الطفل باإلشارة إلى أجاء الوجه ونشير للبق ونقول           -١
ليها نمسك صباعه ونشير به     إذا لم يشير إ   ) فين عينك؟ (أين  : ونكررها ونقول له  

باإلشارة ) عين: (عين عدة مرات ونأتي بمرآة ونقول     : ونقول) عين(على عينه   
 . عليها أيضاً ونطلب منه اإلشارة للعين وننتقل لباقي األجزاء وهكذا

ونشير إلى هذه األجزاء عليها ونطلب منه ذلك ويظل         ) عروسة(نأتـي بدمـية      -٢
زاء ، ويفضل تأكيد التعرف على جزئين       التكـرار حتى يعرف الطفل هذه األج      

 . فقط واالنتقال لغيرهم

 . ال تنتقل لجزء جديد إال بعد إتقان ما قبله: ملحوظة

 : بعدها نستخدم أشياء عديدة بهذا المفهوم



 ١٢٣

 . مثل أجزاء بازل تمثل أجزاء الجسم •

 . عروسة بالستيك مفككة •

 . صورة لبنت أو ولد واإلشارة ألجزاء جسمه •

 .  شهور في بعض الحاالت٤ البرنامج مدة ال تقل عن قد يأخذ هذا

 ٣هـذا فـي سن صغير مثالً عندما يكون عمر الطفل العقلي من سنة إلى                : ملحـوظة 
 .سنوات

 :  سنوات٤ – ٣وفي مرحلة تالية من 

 ). إدراك ذاتي( سنوات ٣-١أجزاء الجسم تأخذ في الجزء األول من  •

 . مضاهاة لألشياء المتشابهة •

إدراك ] (فين فالن [سه عندما يسأله أحداً عن اسمه مثال أين فالن؟          يـشير إلى نف    •
 ). ذاتي

 ). تآزر حركي بصري(يشخبط في ورقة  •

 ). إدراك بصري(يشير إلى الصورة عند ذكر ما بها  •

تآزر بصري  ( قطع   ٣ قطع ليكمل لوحة لألشكال من       ٣يستخدم بازل مكون من      •
 ). حركي

 ). تآزر حركي بصري( يقلد خطاً أفقياً/ يقلد خطاً رأسياً  •

 ). إدراك بصري) (التصنيف(يشير إلى الصغير والكبير  •

 .  يذكر أسماء األشياء التي تصدر أصواتاً– ألوان ٣المضاهاة بين  •

بره / جوه  / تحت  / فوق  / على  : (معـرفة أو التعرف على ظروف المكان مثل        •
 .  سنوات٣: ١وذلك ف سن ..) 

 . بعضها في وتد حسب ترتيب حجمهاخمس حلقات أو أكثر فوق) يرص(يضع  •

 . الطويل والقصير: يشير إلى األشياء •

 .  على سبيل التقليد٣يعد حتى رقم  •

 . سم١٠يرسم خطاً قطرياً ما بين زاويتين متقابلتين لورقة مربعة طول ضلعها  •

 .  ألوان عندما يطلب٣يذكر أسماء  •

 



 ١٢٤

 : سنوات ٤ إلى ٣من سن 

 . طع ق٣يكون بازل لشيء واحد مكون من  •

  : 

 : تعريفه

هـم األشـخاص الذين تبقى لديهم نسبة سمع يمكن أن تؤدي وظيفتها باستخدام               
 . معينات سمعية أو بدونها

 : أسبابه

التعرض ( أسباب مكتسبة    -) زواج األقارب (أسباب وراثية   : أسباب قبل الوالدة   -١
 ). دوية تناول األ– اإلصابة بالحمى أو الحصبة األلماني –لإلشعاع 

 نقص األكسجين الذي يصل للدماغ      – الوالدة المتعثرة    :أسـباب أثـناء الوالدة     -٢
 . لتغذية الجنين وينتج عنه إصابة دماغية مع إصابة عصب السمع للجنين

 ارتفاع نسبة الصفراء إلصابة     – لتأخر الصرخة األولى     :أسـباب بعـد الوالدة     •
 . خ أو تهشم القوقعة الحوادث وحدوث نزيف بالم–الطفل بالحمى الشوكية 

 : تصنيفاته ودرجاته

 وهو وجود عيب خلقي أو مرضي في كل من األذن           :فقـدان سـمع توصيلي     -١
الخارجـية أو الوسـطى أو الداخلـية ، يبدأ من القناة السمعية واألذن الوسطى               

عالج السبب يحس السمع وإهماله     (والطبلة وفي عظام الركاب وقناة استاكيوس       
 ). يؤدي لمضاعفات

ـ  -٢  إصابة في العصب السمعي يؤدي إلى فقدان        :دان الـسمع الحسي العصبي    فق
 )يعالج بالمعينات السمعية. (السمع

 يكون خليط من التوصيلي والحس العصبي حيث تكون         :فقـدان السمع المركب    -٣
 . اإلصابة في القنوات التوصيلية مع وجود تلف أو عطب في العصب الحسي



 ١٢٥

السمع في المخ حيث المريض      إصابة في مركز     :ضـعف الـسمع المركـزي      -٤
 . الصوت ولكن ال يميز نوعه ، فهو يسمع الصوت كأنه شوشرة غير مفهومة

  :درجات الضعف السمعي

  ديسبل٤٥: ٢٥  البسيط  -١

  ديسبل٥٥: ٤٠   متوسط -٢

  ديسبل٧٠: ٥٥ شديد : ضعف متوسط -٣

  ديسبل٩٠: ٧٠   شديد  -٤

  ديسبل١١٠: ٩٠ ضعف سمعي عميق -٥

  فوق فما > ١١٠ ضعف سمعي تام  -٦

א א א א  :א

 :الذكاء 

ال يتأثر الذكاء إطالقاً بالضعف السمعي أو ال يوجد عالقة بين الضعف السمعي              
 –القدرات المعرفية   (مجموعة من القدرات تتمثل في      : والـذكاء ، حـيث أن الذكاء هو       

 ) ف تقسيم المواق– الفكر التجريدي والتفكير الحسي –الذاكرة 

 : الذاكرة

 : بقياس قوة الذاكرة لوحظ أن

الذاكـرة البصرية لألطفال ضعاف السمع قوية جداً أي أن قدرتهم على التركيب              •
 ). تركيب المكعبات واألشكال(والتصميم قوية 

أما الذاكرة السمعية لهم ضعيفة ألنه معاق سمعياً وبالتالي المثيرات السمعية التي             •
 .  يحتفظ بها بسهولة ألن المسار السمعي لديه مصابيستقبلها عن طريق األذن ال

ضـعف القـدرة على سماع نفسه ، حيث أن لديه اضطراب في التغذية السمعية      •
 . المرتدة أو ال توجد لديه تغذية سمعية مرتدة



 ١٢٦

ولـذلك يجـب علـى المعـالج أن ينصح األم بأنا ال تلوم الطفل لعدم احتفاظه                  •
 ، حيث أن الذاكرة السمعية لديه تكون ضعيفة         بالمعلـومة أو لنـسياه لما يقال له       

 . ولذلك يجب استخدام أسلوب الذاكرة األقوى وهي الذاكرة البصرية

 . أي استخدام المسار البصري يعضد ويساند المسار السمعي •

א א  :א

أقل من األطفال   "يقـال أن بعـض ضـعاف السمع قدرته على التجريد ضعيفة              
متأخرين " "نسبة تأخر نمو اللغة لهؤالء األطفال     "يـين والسبب في ذلك      الطبيع"العاديـين   

 –افتقار اللغة   "وبالتالـي قدرة الطفل على فهم ما وراء الجملة ضعف والسبب            " لغـوياً 
 ". الدم ال يبقى ميه" "المفهوم"ال يفهم الطفل معنى : فعلى سبيل المثال" تأخر نمو اللغة

بصفة عامة األطفال ضعاف السمع     : لدراسياإلنجـاز التعليمـي أو التحصيل ا       
متأخـرين دراسياً بسنة أو سنتين من عمرهم الطبيعي ، والسبب في ذلك تأخرهم لغوياً               

وليس ضعف السمع ، ولكن في حالة التدريب اللغوي         " تأخـر نمو اللغة لهؤالء األطفال     "
ذ يمكن التغلب   لهؤالء األطفال قبل سن المدرسة واكتمال اللغة عندئ       " الـتدريب الكامـل   "

 . على المشكلة

 : السمات الشخصية لألطفال ضعاف السمع

أهـم مـا يميـز األطفال ضعاف السمع الشك أو الظن باآلخرين أي عدم الثقة                 •
 . باآلخرين وأي تصرف أمامهم يؤثر شكوكهم

 . األطفال ضعاف السمع ليس لديهم ثقة في أنفسهم وال ثقة في اآلخرين •

א א א(אא  ):א

 :اإلرشاد األسري 

برنامج اإلرشاد األسري لطفل ضعيف السمع يقدم لألم إرشادات خاصة بتدريب            
 : الطفل في المنزل تتضمن

 



 ١٢٧

 : وصف لغرفة التدريب المنزلي

 : أن يتم تخصيص مكان ثابت واحد لمتابعة عملية التدريب المنزلي يتصف باآلتي

 . اء كثيرة ملفتة لالنتباهعدم وجود أشي -١

أن يكون هادئاً وتوجد بها ستائر وفرش لألرضية حتى ال تحدث ضوضاء ناتجة            -٢
 ). الصدى الصوتي(عن ترددات الصوت في الهواء 

 . أن تكون الغرفة مضاءة بشكل جيد حتى يرى األم يرى وجهها -٣

 وال يتم   ال يـتم بدايـة الجلوس مع الطفل إذا يعاني من األألم باألذن أو سخونة               -٤
 . إجباره على ذلك

 . يجب أن تكون الجلسة مع األم ممتعة ومثيرة لجذب الطفل لالستماع والتعلم -٥

وضـع واجـبات لألم إلتباعها لمساعدة الطفل في نموه اللغوي مع التأكيد على               -٦
 . عدم تخويف الطفل أو إشعاره بالملل لقيام األم بذلك

لوك الطفل ولغته ، ووصف الكلمات      إرشاد األم لكتابة ما تراه من تغيرات في س         -٧
 . الجديدة التي يقوم بها باستخدامها

 . تعليم األم كيفية إجراء التنبيه الصوتي للطفل في المنزل -٨

 : األشياء التي يجب أن يراعيها المدرب أثناء الجلسة

حتى يرى الطفل حركة ) وجهاً لوجه(أن يجلـس المـدرب فـي مواجهة الطفل         •
 . ضحالشفاه للمدرب بشكل وا

صـوت المـدرب يكون واضح أثناء النطق وخروج الكالم بأسلوب عادي ليس              •
 . بطئ أو سريع

اإلضـاءة تكـون فـي وجه المدرب حتى يرى الطفل إيماءات الوجه وحركات               •
 . الوجه والشفاه بشكل واضح

 . أن يستخدم مثيرات صوتية جنباً إلى جنب مع الصور •

فين شعري؟ ده   (ل هو ويجيب مثل     ال يستخدم صيغة السؤال مع الطفل ولكن يسأ        •
 . وهكذا) ... فين شعر يوسف؟ شعر يوسف أهو.. شعري 

 



 ١٢٨

 : مواصفات الحجرة التي يتدرب فيها الطفل

 . حتى نوفر الهدوء للطفل) مبطنة بعوازل للصوت(أن تكون الحجرة معزولة  -١

 . أن يكون بالمكان الوسائل السمعية الالزمة لالستخدام في تدريب الطفل -٢

 . ون اإلضاءة جيدةأن تك -٣

 . عدم وضع صور وأشياء بالحجرة تثير نظر الطفل وتشتت انتباهه -٤

 : التنبيه السمعي

يـتم التدريب على التنبيه السمعي جنباً إلى جنب مع التدريبات السابقة ، وتكون               
 : كاآلتي

يتم تدريب الطفل على سماع الصوت وذلك باستخدام أشياء تصدر صوت عالي             •
 ).  الطبلة–لكستانيت  ا–كالشخشيخة (

 . يتابع األخصائي حركة الطفل أثناء سماع الصوت هل حدث انتباه أم ال •

 . يكون التدريب وجهاً لوجه مع الطفل في أول التدريب •

نحر كالصوت في عدة اتجاهات ونتابع الطفل هل يتابع الصوت وهل توجد أذن              •
 . ينتبه بها أسرع من األخرى

 : سماعي إلى تدريب مصاحب بعمل اآلتيننقل التدريب من التدريب ال •

عـند سـماع الطفـل للصوت يضع مكعب مثالً داخل الصندوق ، يقوم               -
المـدرب أوالً بعمـل صوت ويقلده الصوت مع التأكد من سماع الطفل             

 . للصوت وهكذا

عـند الـتأكد مـن قدرة الطفل على الربط بين الصوت ووضع المكعب داخل                •
لطفل أو من وراء حاجز حتى ال يرى الطفل         الصندوق ننقل التدريب إلى خلف ا     

 . حركة األيدي وهو عليه أن ينتبه للصوت ويربطه بوضع مكعب بالصندوق

 يجب التأكد من الطفل يسمعني ألنه يمكن أن يضع المكعب بشكل متزامن ،              :مالحظـة 
فمـرات أطـيل الفتـرة بين كل مرتين لسماع الصوت ومرات أخرى منتظم ، ويستمر     

 . التدريب هكذا

 



 ١٢٩

 : 

 :مرحلة التمييز وتنمية المعارف 

 : مرحلة األصوات] أ [ 

-/ت/-/ب/ ) (/ي/ و  / أ  ( / يبدأ البرنامج بمحاولة إلخراج األصوات مفردة        -١
يمكن أن نرفق صور للطفل عند إخراج الصوت نستخدم مع طفل صورة            /) ج/

الً ونقلد  صورة لثعبان مث  (،  ) صورة لبقرة ونقلد صوتها   (مـريض ونقـول آه      
 ). صوته مع حركة اليد

استخدام أصوات مكونة من جزئين ، نستخدم صورة        : الـتدريب فـي مقطـع      -٢
لمـسدس مثالً بو ، بو بو ، نستخدم صورة لطفل ونرفقها بالصوت دا ، دا ، دا                  

 ). ميه(ش ) ميه(نأخذ صورة حنفية ينزل منها ماء ونقول ش 

 ). كاك ، كاك ، كاك( بطة نستخدم صورة بطة ونقول له: التدريب في كلمة -٣

 : التمييز

توووووت ،  # صو ، قطار    #  عصفور   ):تمييز ألصوات قصيرة  (تمييز بسيط    -١
بوم ،  # مااااء ، طبلة    # نو ، خروف    # فووو ، قطة    # هو ، طيارة    # كلـب   
 . بيييب# عربية 

 : طريقة العمل في هذه المرحلة 

حيوان ثم نضيف إليها    نقـدم للطفل صورة عصفورة أو كلب ونقلد صوت هذا ال           •
 . صورة لشيء آخر يصدر صوت كقطار مثالً ونقلد صوته توت توت

ونضع الصورتين بعد ذلك أمام الطفل ونطلب منه أن يأتي بالقطار مثالً ونسأله              •
وهكذا باقي المجموعة التي    ) صوت القطار إيه  (بعـد ذلـك القطار يعمل إزاي        

 . تصدر أصوات



 ١٣٠

ام جملة أطول في األصوات الخارجية بالنسبة        استخد :مرحلة أصعب في التمييز    -٢
مااااء ،  # نو ، خروف    # فووو ، قطة    # هو ، طيارة    # للجملـة السابقة كلب     

 . بيييب# بوم ، عربية # طبلة 

اذكر للطفل جملة ال تتناسب مع      :  مجموعة صور  :مرحلة كلمة في مقابل جملة     -٣
لى السرير ، سيارة    الولد نايم ع  # بطة  : الصورة واطلب نمه يقول صح أم خطأ      

 . الولد ماسك كورة# 

 –قرد  (وفيها اطلب من الطفل أن يأتي بصورتين مثالً         : مـرحلة تعـدد الصور     -٤
كلب (اطلب منه مثالً    )  أرنب – بق   – شعر   –قطة  ) ( فـرخة  – فـيل    –كلـب   
 ). قطة وأرنب) (وفرخة

 ):تمييز بصري  –تمييز سمعي   (مـرحلة ربط الصور للشيء بالصوت الصادر         -٥
، ) توت.. قطار  (ذا التدريب على أن يدصر المدرب صوت لشيء مثالً          يقـم ه  

وعلـى المتدرب أن يأتي بالشيء المطلوب المصاحب        ) صـو .. عـصفورة   (
 . للصوت

 حصان  –فستان أحمر   (صور بها مثالً    ..  جملة من كلمتين     :مـرحلة الجملـة    -٦
 ونعرض الصور على الطفل صورة تلو األخرى وبعد ذلك        )  قطة تأكل  –يجري  

صورة : ( كلمات ٣جملة من   . وهكذا) فين فستان أحمر  (نـضعها في اختيارات     
ونقوم بنفس  ).  بنت ماسكة عروسة   – طفل يشرب لبن     -لـولد يـسمك كـورة     

 . التدريب السابق

  :مالحظة

 . يستمر التدريب بهذه الطريقة مع إضافة أوامر جديدة وأفعال جديدة للجمل •

كن إذا أبدى الطفل أي محاولة للنطق       فـي المـرحلة األولى ال نهمل النطق وال         •
 . ندعمها ولكن التركيز األساسي على التمييز ومن هنا ننتقل للمرحلة القادمة
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מ א  :א

 ): المفردة(مرحلة الكلمة الواحدة ] ١[

 األخوة وذلك   – ماما   –نبدأ بتعريف الطفل على اسمه وأسماء العائلة بابا         : العائلة •
 صور لهم من خالل 

)  القدم – األيدي   – الشعر   – األنف   – الفم   –العين  (التعـرف على أجزاء الجسم       •
 . مع اإلشارة لها عند التدريب أو نستخدم دمية لذلك

 – طيور – خضار –فاكهة (نـدخل بعد ذلك التعرف على المجموعات الضمنية      •
 ). الخ...  مالبس –حيوانات 

 : جملة من كلمتين] ٢[

 الخ باقي األجزاء ... ) أشوف بيها(عين 

 . وهكذا) أسرح شعري(  أكل تفاح(تفاح 

 :  كلمات٣جملة من ] ٣[

 )ولد يلعب كورة( )بنت تلبس فستان( ) ولد البس بنطلون( 

 )مفهوم ولد وبنت(: التعرف على نوعه] ٤[

 : التدريب

نأتي بصورة لولد وصورة لبنت ونضع أمامه صورة لبنت مثالً ونقول هذه بنت              
وبعد .  فستانها لونه جميل   – تلبس جزمة    –ير للصورة ونصفها تلبس فستان أحمر       ونـش 

ذلـك نعرفه بالولد ونضع الصورتين ونطلب منه بعد ذلك أن يأتي بصورة بنت مثالً أو                
 . ولد

 :  هم– هي –هو : الضمائر] ٥[

 ألطفال مع   – لبنت   –لولد  (التعـرف على الضمائر من خالل صور بها صور           
 هم يلعبوا – هي تمسك عروستها    –الصور للولد ونقول هو يلعب مثالً       نعرض  ) بعـض 
" فين هي تلعب  " "فين هو يلعب  "ونعرض كل صورة على حدا ثم نسأل بعد ذلك          .. كروة  

 ". فين هم يلعبوا"

 :المفرد والجمع ] ٦[

 . نعرض صور ألشياء مفرد وصور بها عدد منها ونعرفه على المفرد والجمع 
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 : النفي] ٧[

 . علم الطفل النفي بمراحله السابقةيت 

 :وصف موقف في صورة أو سرد قصة بسيطة ] ٨[

مع مالحظة يتم المراجعة على التدريب في فترات متقاربة حتى ال ينسى الطفل              
 . ما تعلمه

  

      

 : تعريف

الشلل (لذي كان يشار إليه سابقا باسم       ا) لإلصابة الدماغية (يتـضمن مـصطلح      
مجموعة مختلطة متنوعة من األعراض تمثل فيها المشاكل الحركية الرئيسية          ) الدماغي

هو مشكلة مستمرة لكنها ثابتة في      "تبـنت اللجنة العالمية للشلل الدماغي التعريف التالي         
" نموه وتطوره أوضاع الجسم والحركة بسبب اعتالل يحدث في وظائف المخ قبل اكتمال            

 . ويشير عادة أن اإلصابة تحدث في مراحل نمو المخ

 : معدل الحدوث

 ١٠٠,٠٠٠ كل   ٧نـسبة حـدوث اإلصابة الدماغية من كل األعمار تصل إلى             
نـسمة تقريباً وأظهرت دراسة حديثة أن نسبة انتشار المصابين بتلك الحالة يبلغ مجملها              

 .  نسمة٢١٢/١٠٠٠٠٠

 : األسباب

ـ     صون على أن العوامل المسببة لإلصابة الدماغية أما أنها عوامل          اتفـق المخت
في سن أقل   %) (١٠(أو بعد الوالدة    %) ٦٠(أو أثناء الوالدة    %) ٣٠(تحدث قبل الوالدة    

 ).  سنوات عند حدوث األذى٣من 

 : تصنيفات اإلصابات الدماغية المختلفة

 ألن العديد منها ذات     من الصعب تصنيف حاالت اإلصابة الدماغية تصنيفاً قاطعاً        
 . سمات مختلطة
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 :التصنيفات وفقاً لشدة اإلصابة ] أ [ 

 . يحدث الخلل فقط في ضبط دقة الحركة: بسيط -١

حدث خلل في الحركات الكبيرة والدقيقة ووضوح الكالم ، ولكن أداء           : متوسـط  -٢
 . أنشطة الحياة اليومية يتم بشكل وظيفية

اة اليومية العادية بكفاءة ، كالمشي أو       عدم القدرة على أداء أنشطة الحي     : شـديد  -٣
 . استخدام اليدين أو التواصل من خالل اللغة

 : التصنيفات وفقاً للسمات المميزة للحركات المعتلة] ب[

 . الزمالت التقلصية -١

 . الزمالت االختالجية -٢

 . النوع المختلط -٣

 . النوع االرتخائي -٤

 ):موفقاً لموقع اإلصابة في الجس(تصنيف الطبوغرافي ] ج[

 . توجد اإلصابة في أحد نصفي الجسم الجانبيين: الشلل النصفي الطولي -١

 . الساقان أكثر إصابة من الذراعين: الشلل الثنائي -٢

 . األطراف األربعة مصابة: الشلل الرباعي -٣

 . الساقان فقط مصابتان: الشلل النصفي السفلي -٤

 . طرف واحد فقط مصاب: الشلل األحادي -٥

 . راف مصابةثالثة أط: الشلل الثالثي -٦

الجانبان مصابان لكن أحدهما أشد إصابة من       : شـلل نـصفي طولـي مزدوج       -٧
 . اآلخر

א א א א  :א

الطفـل المصاب بإصابة دماغية هو طفل متعدد اإلعاقة ، وتظهر لدى المريض              
 : لتاليالعديد من المشكالت المختلفة وفقاً لدرجة ومدى اإلصابة الدماغية وهي كا

 . اإلعاقات الحركية -١

 . العيوب البصرية -٢

 . اعتالالت السمع -٣

 . النوبات الصرعية -٤



 ١٣٤

 . اضطرابات اإلدراك الحسي -٥

 . التخلف العقلي -٦

 . مشكالت التواصل -٧

 من األمور الشائعة أن نقابل تأخراً في النمو اللغوي لدى األطفال            :عيوب اللغة  -١
منطوقة واكتسابها على تشكيل    المصابين بإصابة دماغية ، ويعتمد تطور اللغة ال       

ثالثة أنواع من األنماط العصبية في الجهاز العصبي المركزي تمثل ما يسمونه            
وهكذا تتكون الخطوة األولى من خبرات      ) المفاهيم والصوت والنطق  (وحـدات   

إدراكية حسية ، وهكذا يكون الطفل عرضة لتأخر نموه اللغوي نتيجة لمشكالت            
رجع تأخر نمو اللغة لدى هؤالء األطفال أيضاً إلى فقد          اإلدراك الحسي لديه قد ي    

الـسمع أو االعتالل الذهني أو لهما معاً ويبقى أن نقول أن نقص التنبيه البيئي               
المالئـم إضـافة إلـى االضطرابات النفسية من العوامل الهامة في تأخر النمو              

 . اللغوي

ابين بإصابة دماغية    من العيوب الشائعة جداً بين األطفال المص       :مشكالت النطق  -٢
عـيوب الكالم ، وأكثر األنواع التي نجدها في هؤالء األطفال هي عسر النطق              
التقلـصي ، وخـارج الهرمي ، والناتج عن فرط الحركة ، واالختالجي ، تبعاً               

 . لموقع إصابة المخ ، ونوع اإلعاقة الحركية المصحوبة بأي المخ التي تعقبه

هذا النوع ، الكالم شيوعاً هي نطق يتضح         أكثر سمات    :عـسر النطق التقلصي    -٣
فـيه عـدم الدقـة ، ويـتولد بمعدل بطيء ، مع انخفاض حدة نغمته ، ويكون                  
مـصحوباً بنوعية صوت أجش ، ويظهر فيه الصوت المختنق المضغوط الناتج            
عن التصويت تحت جهد مع وقفات في حدة النغمات ، وتغيرات عرضية تشمل             

 . ظيةنقص الضغط على المخارج اللف

  ).عسر النطق خارج الهرمي(عسر النطق الناتج عن فرط الحركة  -٤

 .  يوجد الخلل أساساً في جهاز المخيخ:عسر النطق االختالجي -٥

 نتيجة لإلصابة الدماغية ونقص الخبرة ، يزداد        :مـشكالت التعلـيم والتوظيف     -٦
أما تواتر صعوبات التعلم من كل األنواع بين األطفال المصابين بإصابة دماغية            

 : بالنسبة للتوظيف ، تأتي المشكلة األساسية من المصادر التالية

 . المحدوديات الناتجة عن المشكالت البدنية ، والذهنية ، واالنفعالية -



 ١٣٥

 . عدم كفاية التوجيه المهني واإلعداد لشغل وظيفة -

مقاومة أصحاب األعمال لتوظيف األشخاص المعاقين المصابين بإصابة         -
 . دماغية

   ) :( 

الطفل الذي يعاني من اعتالل عصبي يمثل مشكلة خاصة في عملية تقدير الحالة              
ومعالجـتها ، حيث أن االعتالل يصيب جهازاً عصبياً في طور النمو ، وبناًء على ذلك                
فإنه ال ينعكس فقط على العالمات المرضية األساسية ، وربما يظهر انعكاسه أكثر على              

تلف نواحي النمو لدى الطفل قد تؤدي مثل هذه اإلصابة لطفل إلى توقف أو انحراف               مخ
في مجال أو أكثر من مجاالت نموه وال يندر أن تكون أولى األعراض مثل االعتالالت               
العـصبية عبارة عن تأخر أو انحراف في مجال معين من مجاالت النمو البد أيضاً من                

 الموفق قد يغفل إظهار حالة مرضية واضحة في         اإلشارة إلى أن الفحص العصبي غير     
 . مثل هذه الحاالت

 ):لإلصابات دماغية(برنامج التدخل العالجي 

 : الفريق العالجي

 أخصائي العالج الطبيعي –طبيب المخ واألعصاب    : يجتمع الفريق العالجي وهم    
 – أخصائي سمعيات    – أخصائي التخاطب    – الطبـيب النفسي     – طـيب الـتخاطب      –

 أخصائي  – أخصائي نفسية حركية     – أخصائي التربية الخاصة     –ائي تأهيل مهني    أخص
ويقوم هذا الفريق بمناقشة عامة حول طبيعة المشكلة وعمقها وتطورها   . تـربية رياضية  

 . ووضع التوصيات والبرنامج الخاص بها

 :معالجة مشاكل التواصل 

فل متشابه عم   هـناك طـرق مخـتلفة لمعالجة مشكالت الطفل حيث ال يوجد ط             
اآلخـر وأن درجات تعقيد حاالت اإلصابة الدماغية متباينة ، فمن المعتاد استخدام طرق              

النفخ ، البلع ، القضم،   : متنوعة لمساعدة الطفل على المعرفة ، يمكن البدء بتدريبات مثل         
المـضغ علـى الـرغم من أنه قد تغيب بعض االنعكاسات بما فيها النفخ ، والقضم ،                  

 . لبلع في الطفل شديد اإلعاقةوالمضغ وا



 ١٣٦

 ): تدريبات أعضاء النطق والكالم(خطوات تنشيط األداء الوظيفي 

 . إكسابه عمليات المضغ والبلع والتنفس وجميع عمليات األداء الوظيفي 

      

 : تعريفه

افر العوامل الداخلية  هـو غـياب التنبـيه البيئي الالزم لنمو اللغة بالرغم من تو             
تكون سليمة مما يعوق النمو     )  النفسية – الفكرية   – الحركية   – العصبية   –الحسي  (للطفل  

ويشيع وجود هذه الحاالت في البيئات المحرومة اجتماعياً وثقافياً         . اللغـوي لدى الطفل   
ل واقتـصادياً وعاطفياً وأيضاً بين حاالت األطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة طا            

إذا يفقد الطفل الحياة األسرية     ) الخـنف المـصاحب بـشق سـقف الحلـق         (عالجهـا   
 . واالجتماعية

 : البرنامج

 : اإلرشاد األسري

لإلرشاد األسري الدور األكبر في تنمية هؤالء األطفال ألن األسرة هي المسئول             
مع إقامة  األول عن تنشيط البيئة حول الطفل وذلك بتقديم مثيرات متنوعة لتشجيع الطفل             

والحـوار الموجه مع الطفل نحو أشياء محيطة وتنبيه األسرة إلى دور وأهمية جلسات               
التخاطب في زيادة الحصيلة اللغوية وأن تكون مكثفة وخاصة في الفترات األولى لزيادة             

 . المهارات اللغوية لدى الطفل

 : يشتمل البرنامج على مرحلتين

الطفل أي كلمات ألن المعرفة لديه قليلة ويكون         وفيها ال ينطق     :المـرحلة قـبل اللفظية    
 : التدريب كاآلتي

 – فاكهة   –خضار  (تنمـية المعـارف لديـه مـن خالل المجموعات الضمنية             •
واألفعال اليومية  ) الخ...  أجزاء الجسم    – الطبـيعة    – المنـزل    –مواصـالت   

تي والمواقف الحياتية ويكون تنشيطها من خالل جلسات التخاطب واإلرشادات ال         



 ١٣٧

تـوجه لـألم لتنشيط البيئة حول الطفل أي تقوم بعمل حوار معه حول األشياء               
المحـيطة به مثل الملبس والمشرب والمأكل وعن األدوات التي يستخدمها خالل            

 . اليوم

 : نبدأ مع الطفل من المستوى الذي حدده التقييم اللغوي: المرحلة اللفظية

نامج وتساعده على زيادة الحصيلة     تقدم للطفل خالل البر   : المجمـوعات الضمنية   •
نقدم للطفل الصورة ونركز على اسمها مفرد       : اللغـوية في صورة كلمات مفردة     

ندخل الكلمات  : ، في جملة  ) الـخ ...  مـشمش    – تفـاح    – مـوز    –فاكهـة   (
المجموعات الضمنية في جملة بسيطة من كلمتين ثم ثالث كلمات وبعد ذلك في             

 . جملة طويلة

 : لغويةتنمية القواعد ال

والتي تستخدم في بناء الجملة بأشكالها المتعددة ومنها التعبير عن المفرد والجمع             
والـصفات والحـال والضمائر وزمن الفعل وأدوات الربط والنفي إلى أن نصل بالطفل              
لوصـف المواقف اليومية وسرد القصة القصيرة من ثالث إلى أربع وصوالً إلى الكالم              

 . المسترسل

      

 : تعريفه

 . هو تأخر غير محدد السبب حيث توجد مشكلة للتأخر ولم يتم تحديدها 

 : اإلرشاد األسري

لألسـرة دور مهـم في تنمية الطفل لغوياً ، فهؤالء األطفال يحتاجون إلى بيئة                •
منشطة لتنمية المهارات اللغوية حيث يقوم أخصائي التخاطب بتوجيه األسرة إلى           

جـود الحوار المتبادل عم الطفل وخاصة في األشياء التي يتكرر طلب الطفل             و
 . لها

 : استثارة الطفل للكالم عن طريق •
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عندما يريد الطفل شيء ال تلبي األم الطلب سريعاً ولكن تردد للطفل اسم              -
 . الشيء ليحاول تقليدها

 من  حتى يحاول الطفل طلبها   ) األلعاب(إبعـاد األشياء القريبة من الطفل        -
 . األم

 . ال تقدم األم للطفل اختيارات عندما يطلب شيء وال تفهم كالمه -

 . التدليل الزائد للطفل يقلل دافعية الطفل للكالم -

 : البرنامج

 . نقوم بعمل تقييم للغة الطفل لتحديد مستواه •

 . اختبار ذكاء لنتأكد من أنه ال يوجد تأخر عقلي •

 : يشتمل البرنامج على مرحلتين

 وفيها ال ينطق الطفل أي كلمات ألن المعرفة لديه قليلة ويكون            :قـبل اللفظية  المـرحلة   
 : التدريب كاآلتي

 – فاكهة   –خضار  (تنمـية المعـارف لديـه مـن خالل المجموعات الضمنية             •
واألفعال اليومية  ) الخ...  أجزاء الجسم    – الطبـيعة    – المنـزل    –مواصـالت   

جلسات التخاطب واإلرشادات التي    والمواقف الحياتية ويكون تنشيطها من خالل       
تـوجه لـألم لتنشيط البيئة حول الطفل أي تقوم بعمل حوار معه حول األشياء               
المحـيطة به مثل الملبس والمشرب والمأكل وعن األدوات التي يستخدمها خالل            

 . اليوم التي تزيد من دافعية الطفل للكالم

بهم للتدريب وعدم الشعور    استخدام اللعب مع هؤالء األطفال يزيد من ح       : مالحظـة 
 . بالملل

 : نبدأ مع الطفل من المستوى الذي حدده التقييم اللغوي: المرحلة اللفظية

تقدم للطفل خالل البرنامج وتساعده على زيادة الحصيلة        : المجمـوعات الضمنية   •
نقدم للطفل الصورة ونركز على اسمها مفرد       : اللغـوية في صورة كلمات مفردة     

ندخل الكلمات  : ، في جملة  ) الـخ ...  مـشمش    –فـاح    ت – مـوز    –فاكهـة   (
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المجموعات الضمنية في جملة بسيطة من كلمتين ثم ثالث كلمات وبعد ذلك في             
 . جملة طويلة

 : تنمية القواعد اللغوية

والتي تستخدم في بناء الجملة بأشكالها المتعددة ومنها التعبير عن المفرد والجمع             
الفعل وأدوات الربط والنفي إلى أن نصل بالطفل        والـصفات والحـال والضمائر وزمن       

لوصـف المواقف اليومية وسرد القصة القصيرة من ثالث إلى أربع وصوالً إلى الكالم              
 . المسترسل

 . التعزيز له دور إيجابي في زيادة دافعية الطفل للكالم وزيادة مهاراته اللغوية: مالحظة

  :التأخر اللغوي الناتج عن تأخر النمو الصوتي

 . تأخر األصوات خالل مراحل النمو اللغوي المختلفة •

 : أسبابه

اكتساب األصوات بصورة خاطئة عند بداية نطقها ولم يتم إصالحها بشكل مؤثر             
 . في حوار الطفل بشكل ملحوظ

 :العالج 

 : اإلرشاد األسري

يـتم إرشاد األسرة بشكل جيد عن طريق التعامل مع الطفل المصاب بتأخر نمو               
ات ، فـي البداية عدم تنبيه الطفل لتلك المشكلة وإنما التعرض لها بشكل غير               األصـو 

مباشر من حيث إنتاج الكلمة التي بها صوت خاطئ بشكل صحيح بوضعها في جملة ثم               
في قصة متتالية األحداث حتى يتم استخدام برنامج التغذية المرتجعة حتى يتم إصالحها             

 ). جلسات تخاطب(اشرة إذا لم يتم ذلك يجب التدخل بصورة مب

 : البرنامج

عـند فـشل األسرة في نجاح إصالح األصوات يتم وضعه في خطة أو برنامج                
عالجـي إلصـالح هذه العيوب فيتم تحديد األصوات المراد إصالحها والتدريب عليها             



 ١٤٠

وإصالحها بشكل مناسب وبصورة منفردة لكل صوت ثم وضعه في أول الكلمة ثم وسط              
 الكلمة ثم مكرر في كلمة واحدة ثم وضعه في جملة تحتوي على             الكلمـة ثـم في آخر     

 . بعض الكلمات التي تحوي هذا الصوت

 Dysphasia 

هو اضطراب في اللغة بعد اكتمال نموها ، يؤثر على الكالم والقراءة والكتابة ،               
وهـو اضـطراب مركـزي يؤثر على قدرة المريض على فهم الرسالة اللغوية سواء               

 مقـروءة ، ويؤثر أيضاً على قدرة برمجة وإخراج االستجابة المطلوبة منه   مـنطوقة أو  
 . للتعبير عن نفسه

  : 

 .  عي كلي–تعبير واستقبالي معاً ( عي مزدوج – عي استقبالي –عي تعبير  

  : 

أمـراض الجهاز الدوري المغذي للمخ كاإلصابة بالجلطة أو النزيف أو انسداد             -١
 .  المغذية للمخالشرايين

 . التهابات بالمخ -٢

 . وجود أورام حميدة أو خبيثة بالمخ -٣

المريض تعرض إلصابة بالمخ في حادث أو إصابة مباشرة أثناء إجراء عملية             -٤
 . جراحية بالدماغ

وتكـون شـكوى المريض عبارة عن تدهور في القدرة التخاطبية باإلضافة إلى             
ور التخاطبي يظهر على هيئة عجز      شلل نصفي بالفص األيمن للمخ ، وهذا التده       

المـريض عـن فهـم ما يسمعه من رسائل لغوية مسموعة رغم سالمة قدرته               
الـسمعية ، وكـذلك نجد أن المريض عاجز عن فهم ما يقرأه من رسائل لغوية                
مكـتوبة رغـم قدرته على القراءة الجيدة ، وكذلك نجده عاجزاً عن التعبير عن               

 . نفسه لفظياً أو كتابةً



 ١٤١

: 

نقـص حجـم ذخيـرة األلفـاظ حيث ال يستطيع استخدام الكلمات التي عرفها                -١
 . بسهولة

 ولد ،   رجل  (صعوبة إيجاد الكلمات ، فمثالً يخلط األلفاظ القريبة في معناها            -٢
 ).  كرسيترابيزة 

 . ٩-٥نقص الذاكرة السمعية فمن تكرار كلمة واحدة أو اثنتان أو متتالية رقمية  -٣

 فقدان القدرة على تكون جملة سليمة وذلك الرتباطها         ضـعف الـسياق يعنـي      -٤
 . بالذاكرة السمعية وصعوبة إيجاد الكلمات ويكون الكالم شبه الكالم التلغرافي

 . فقدان الطالقة نتيجة لما سبق -٥

 .  المريض يكرر اللى بتقوله مثل الببغاء:التكرار •

 ثم كلب ثم     يـصر على إجابة واحدة لكل األشياء فمثالً صورة قطة          :اإلصـرار  •
 . قلمان فيسمى األولى قطة والثانية قطة والثالثة قطة

 عملية البرمجة والتخطيط حيث يحدث خلل في التحكم اإلرادي          :ابراكسيا النطق  •
للحركات العضلية للكالم بدون وجود أي ضعف في عضالت الفم واللسان ولكن            

 البلع  المـريض يـستطيع استخدام عضالته في أغراض أخرى غير الكالم مثل           
 . والمضغ

 .في القراءة)  إبدال– إضافة –حذف (: (Dyslexia)صعوبة القراءة  •

 .  ال يستطيع إجراء عمليات حسابية:الحسابية •

ويكون عادة في بداية العبارة حيث      ) بطء سرعة الكالم  (اضطراب سرعة الكالم     -٦
 . يبدو كأنه تلعثم مع تكرار الصوت األول وقد يحدث إسراع في الكالم

 . يعني نغمة الكالم كأنه لغة أخرى: إلطار اللحنيخلل ا -٧

إصدار مقاطع أو ألفاظ أو عبارات غير صحيحة وغير مقصودة          : (الـبارافازيا  -٨
 : مثل) من خالل محاولة الكالم



 ١٤٢

 ). صوت بدل صوت(أنارب بدل أرانب  -

 ). كلمة بدل كلمة(أمي بدل مراتي  -

 ). يخترع كلمة حديثة(شمين بدل شمال  -

 : ستقباليةاالضطرابات اال

 . فهم الكالم المنطوق -

 . فهم الكالم المكتوب -

 . فهم الجملة أصعب من الكلمة الواحدة -

 . العمي اللفظي -

 : المعلومات التي يجب أن تقدم ألسرة المريض

هـناك بعـض المعلومات الهامة يجب أن تعلمها أسرة مريض العي يقدمها لهم               
سئولة على إعاقة المريض    أخـصائي الـتخاطب شـرح مبـسط لإلصابة العصبية الم          

 . التخاطبية وتطورات تلي اإلصابة

بعـض المعلومات عن اللغة والكالم وإعاقات المريض وأن العي اضطراب في             -١
 . اللغة يؤثر على الكالم والقراءة والكتابة

أن العـي اضطراب مركزي يؤثر على قدرة المريض على فهم الرسالة لغوياً              -٢
لى برمجة وإخراج االستجابة المطلوبة     سـواء مـنطوقة أو مقـروءة ويؤثر ع        

 . للتعبير عن نفسه

إن نوع وشدة وزمن اإلعاقة التخاطبية يعتمد على طبيعة ومكان وحجم اإلصابة             -٣
 . المخية وعمر المريض وحالته الصحية

التـنويه ألسـرة المريض عن التغيرات السلوكية والعاطفية التى قد تطرأ على              -٤
لصعوبات البصرية والبكاء المفاجئ أو     المـريض خاصـة صعوبات الذاكرة وا      

 . الضحك المفاجئ



 ١٤٣

نخبر أسرة المريض أن كالمه التلقائي يتحسن برغم بقاء إعاقات الفهم والكالم ،              -٥
وال نعتبر ذلك تحسن في القدرة التخاطبية الفعالة للمريض وحدوث ذلك في أي             

 . وقت وبطريقة عشوائية

 وإدراك الرسالة اللغوية    معـرفة أسـرة المـريض أن عـدم مقدرته على فهم            -٦
 . المنطوقة تعني عدم مقدرة على فهم تلك الرسالة

معـرفة أفراد أسرة المريض إمكانياته وقدراته حتى يعلموا ما الذي يمكنه عمله              -٧
بمفرده وبدون مساعدة والذي يحتاج مساعدة كي يؤديه وما ال يمكن عمله على             

 . اإلطالق

     : 

ـ  -١  تهيئ األسرة األوضاع في المنزل لتالءم       :ر وضـع المريض في األسرة     تغيي
الحالـة الصحية للمريض وخاصة أن مرض العي هو وضع جديد قائم البد لهم              
أن يتقـبله ويـتأقلموا علـيه نفسياً ومادياً واجتماعياً وإعادة توزيع المسئوليات             

كل فرد  المـنوط بهـا كل فرد في األسرة وخاصة الشخص المريض ، ويقوم              
 . بدوره دون أن يشعر المريض بأنه أصبح عبئاً على األسرة

 إعادة تنظيمه أساس المنزل بما يتمشى مع        :التعديالت المادية في منزل األسرة     -٢
 . الحالة الصحية والجسدية للمريض وخاصة إذا كان يمشي بكرسي متحرك

األسرة وذلك  التأثير السلبي ألقارب وأصدقاء     : التأثيـر الشخصي ألفراد األسرة     -٣
لبعدهم وعدم زيارتهم لألسرة بسبب وجود مريض ال يعرفون كيفية التعامل معه         
أمـا التأثير األعمق فيقع على كاهل الزوج والزوجة فإذا أصيب أحدهم بمرض             

 . العي فيكون اآلخر مضطراً بالقيام بمسئوليات وبأعمال اآلخر بجانب أعماله

    : 

מ] أ [  א א א  :א

 . يجب أن يتحدث كل منكم إلى المريض أثناء نشاطات الحياة اليومية المختلفة -١



 ١٤٤

على كل منكم أن يقدم للمريض معلومة واضحة وبسيطة عن حالته المرضية ،              -٢
أنت اليوم أفضل من األمس أو من الواضح أنك تتحسن يوم بعد            (فمثالً نقول له    

 . فع حالته المعنويةلر) يوم

البد أن يشجع أفراد األسرة المريض كي يعبر عن نفسه وأفكاره واحتياجاته ولو            -٣
 . بكلمات مفردة أو بأي وسيلة أخرى إذا فشل للتعبير بالكالم

نعطـي المريض انتباهنا وهو يحاول أن يعبر عن نفسه أو يتكلم ونشترك معه               -٤
 . في الحديث

واهتماماته القديمة أو القيام بأي نشاط حتى لو        نساعد المريض أن ينمي مواهبه       -٥
 . كان بسيط يرفه به عن نفسه حتى ال يشعر بالوحدة

نـشجع أصـدقاء المـريض أن يشركوه معهم في نشاطاتهم اليدوية أو مشاهدة               -٦
 . التليفزيون وذلك لنشجعه على الكالم والتحاور

فعال لكثير من   على الجميع التحدث إلى المريض بمرح وابتسامة ، فذلك عالج            -٧
 . األمراض

 :א] ب[

النظر إليه أثناء الحديث ألن ذلك كفيل بأن يجعله منتبهاً لحديثه ويعطيه فرصة              -١
 . أن يرى تعبيرات وجهك

تكلـم ببطء ووضوح ألن النطق الواضح والصوت القوي يشجع المريض على     -٢
 . فهمك ومحاولة االستجابة كذلك

قت الكافي ليحاول أن يفهمك على أن يتكلم دون أن تشعره           أعـط المريض الو    -٣
 . أنك تضغط عليه

 . تحدث عن األشياء التي في المنزل وأفراد األسرة وماذا يفعلون -٤

راع أن يكون كالمك متصالً وال تتحدث في أكثر من موضوع في نفس الوقت               -٥
 . حتى ال تشتته

ذلك أفضل له مع جعل     تحدث إلى المريض في جمل قصيرة مكتملة سياقياً ألن           -٦
 . مسافات قصيرة بين الجمل حتى نتيح له أن يستوعب ما يقال

الحوار مع المريض يكون مصحوباً بالتعبيرات غير اللغوية مثل حركات الوجه      -٧
 . أو اليدين باإلشارة إلى األشياء واألشخاص وغير ذلك



 ١٤٥

أحدها اسأل المريض أسئلة تتطلب إجابات بسيطة أو قصيرة ألنه إذا نجح في              -٨
 . فسيشعر بالرضا وثقته بنفسه ويواصل الحديث

عـندما تسأل المريض سؤال أعطيه عدة إجابات حتى يفهمك بها ويرد ، مثالً               -٩
 ). هل تريد أن تأكل أو أن تشرب أو أن تغتسل ؟ (

كـرر مـا يقوله المريض تشجيعاً له على استمرار المحادثة ، فإذا أردت أن                -١٠
كله أنت قول له أنك أخذت الدواء بعد        متـى أخـذ المريض الدواء       (تعـرف   
 ). هل هذا صحيح؟.. اإلفطار 

ال تـضغط علـى المـريض عـند محاولته النطق بكلمة معينة ، ولكن غير                 -١١
الموضـوع ولـو مؤقـتاً وأدر دفـة الحديث إلى وجهة أخرى حتى ال يحس                

 . المريض بالفشل أو العجز

يظهر له الحزن أو    كـن ودوداً مبتسماً وأنت تتحدث إلى المريض وتجنب أن            -١٢
الغضب حتى ال يشعر بأنه إنسان عاجز غير قادر على إرسال أو استقبال أي              

 . رسالة لغوية

    : 

البـد أن تكون منبه ومشجع لمريض العي على التواصل مع اآلخرين ، وكذلك               
 . تكون منبه لحواسه

 المريض والكافية تمثل نوع من التنبيه       اإلضاءة: اإلضـاءة والمنبهات البصرية    ] أ [ 
الحـسي للمـريض ، بينما الحجرات ضعيفة اإلضاءة تحد من قدرته على رؤية            
تعبيـرات وجه محدثه ، ولذلك فعلينا أن نجعل المريض أن يجلس بجوار النافذة              
ليـرى مـا يدور بالخارج من حركة الناس والعربيات وكذلك نجعله يجلس في              

حتى يرى حركة ونشاط من حوله واأللوان لها دور حيوي          حجرة المعيشة مثالً    
فـي تنبيه حواس المريض فتناسق ألوان الحوائط واألبواب مع األساس يهيئ له             

 . بيئة مريحة

زيادة الضوضاء في بيئة المريض تحد من انتباهه السمعي         : المعالجـة السمعية   ] ب[
ن التي يظل بها    أثـناء حديـثه مـع أحد األشخاص ، والحل هو معالجة األماك            



 ١٤٦

المريض لفترات طويلة بمواد ماصة للصوت ، ألن الضوضاء تؤثر على انتباه            
المـريض لمحدثـه ، أو عدم تشغيل أي من الراديو أو التليفزيون أثناء الحديث               
معـه، وعندما يكون المريض بمفرده يجب أن نشغل له الراديو أو التليفزيون أو         

 . وكلها منبهات سمعيةنجعله قريب من أصوات أفراد األسرة 

 فطريقة وضع األثاث تحدد أين ومتى ومع من يتحدث          :تنظـيم أثـاث المنـزل      ]ج[
المـريض ، فـإذا كان المريض ينتقل بكرسي متحرك فهو محتاج إلى مساحات              
خالـية واسـعة تتـيح لـه حرية الحركة ، فترتيب األثاث بطريقة دائرية تتيح                

ة أشخاص كثيرين ومحاولة التحدث     للمـريض النظر إلى اتجاهات مختلفة ورؤي      
 . معهم

 هناك الكثير من األشياء البسيطة ولكنها عظيمة الفائدة في تنبيه   :المنبهات البيئية  ]د [ 
حـواس المريض وإدراكه مثل التذكارات والهدايا الشخصية واللوحات والصور          

البد المبهجة والمعبرة والصور الفوتوغرافية للمريض وأفراد األسرة ، كل ذلك           
أن تـوزع فـي جميع أنحاء المنزل ، فهي تشعر المريض باالنتماء فضالً عن               

 . كونها مجال للحديث والحوار مع أفراد األسرة

 وله مزايا عديدة ، فهو أفضل أساليب عالج مريض العي ، يتيح             :العالج بالمنزل  ]هـ[
ألسرة ، وذلك   لـه أن يرى ويقيم على الطبيعة العالقات األسرية بين المريض وأفراد ا            

يتـيح للمعـالج أن يـضع خطة التأهيل اللغوي طبقاً لما هو متاح بالمنزل من أشخاص        
وأشـياء ومواضيع وعالقات حتى ال يشعر المريض بأنه معاق ، والعالج بالمنزل يهيئ         
له تغيير األماكن وبالتالي فرص الحوار ، فمثالً يوم في حجرة المعيشة ويوم في المطبخ               

قة وبذلك يمكننا عالج المريض وهو موجود في عالمه الخاص المحبب           وآخـر في الحدي   
 .إليه



 ١٤٧

  

 فمن وجهة النظر العلمية ماذا يعني هذا        لمعصـعوبات الت  نـسمع كثيـراً عـن        
 المصطلح؟ 

 هو مصطلح عام يعبر عن مجموعة من المعوقات التي تظهر           لمعصـعوبات الت   
 القراءة والكتابة وفهم المواد المكتوبة والقدرات   صورتها في صعوبة اكتساب القدرة على     

 . الحسابية

األشخاص المتصفون بصعوبة التعلم من صفاتهم صعوبة التفرقة والمعرفة وفهم           
المعلومات بالرغم من تمتعهم بقدرات ذهنية طبيعية ، وهذه المعوقات تؤدي إلى فوارق             

لجوانب التعليمية ، ويترتب على     ظاهرة بين التحصيل الحقيقي والمتوقع في أي من هذه ا         
ذلـك صـعوبة التحصيل الدراسي ، وأيضاً مشاكل اجتماعية ومهنية ، لذلك تعتبر عدم               
القـدرة علـى االكتساب والفهم للمعلومات بالشكل المتوقع والمناسب لسن الطفل تعتبر             

 . مشكلة دراسية

   : 

 : ا متعددة ومعقدة منهلمعصعوبات التأسباب  

 Neurological)اضـطرابات وظائف الجهاز العصبي وتأخر مراحل نضجه   -١

Cause) :      قد تنتج إلصابة دماغية     لمعصـعوبات الت  أظهـرت الدراسـات أن 
بـسيطة لـيس مـن الضروري ناتجة عن تلف ظاهر في خاليا المخ فقط من                

 لمعصعوبات الت كما تنتج   . الممكن تكون ناتجة عن خلل في وظائف هذه الخاليا        
نتـيجة عدم نضوج خاليا الجهاز العصبي ونموها النمو المتوقع للعمر الزمني            
ممـا ينتج عنه تأخر المهارات التي تعتمد على نضوج الجهاز العصبي في هذه              

 . المرحلة والتي بدورها تؤدي إلى تأخر اكتساب المهارات الخاصة بالتعلم

 في مجال )١٩٧٨أوبن ( أثمر بحث :(Genetic Causes)أسـباب وراثـية    -٢
 والقراءة وأنه من الممكن انتقالها      لمعصعوبات الت الـوراثة أن هناك عالقة بين       



 ١٤٨

عن طريق التفاعل متعدد الجوانب بين االستعداد الوراثي والعوامل البيئية ، وقد            
أظهرت الدراسة أن األطفال الطبيعيين لديهم األنسجة المتطابقة في جانبي المخ           

ئج ، وهذا يساعد على تعليم الطفل القراءة بصورة         تـنمو مختلفة التركيب والنتا    
 . طبيعية ، ولكن إذا حدث تغير قد يؤدي ذلك إلى صعوبة التعلم

 أظهرت الدراسات وجود عالقة :(Environmental Causes)أسباب بيئية  -٣
بـين األمـراض التي من الممكن أن تصيب األم أثناء الحمل وتعاطيها لبعض              

 ذلك المشاكل التي قد تحدث أثناء الوالدة والتي من         العقاقيـر والتدخـين بما في     
الممكن أن تكون نتيجتها وجود زيادة الحركة والنشاط المفرط وتأثيرات أخرى           

 . تظهر في مراحل نمو الطفل

 يعد اضطراب وظائف السمع المركزي      :اضـطراب وظائـف السمع المركزي      -٤
 تؤدي إلى صعوبة    تعريف ناتج ألي سبب مؤثر في قدرات الطفل السمعية والتي         

الـتعلم والتحـصيل من خالل القناة السعمية بالرغم من سالمة الجهاز السمعي             
 . الطرفي

  :القدرات السمعية الالزمة الكتساب المهارات التعليمية هي كما يلي

 وهي المقدرة على تمييز األصوات من حيث المدة         (Discrimination)التمييز   -١
 . والتردد والشدة

 .  وهي القدرة على تحديد مصدر الصوت(Localization)التحديد  -٢

 وهي القدرة على االنتباه (Auditory Discrimination)االنتـباه الـسمعي    -٣
 . للمؤثرات الصوتية خصوصاً أصوات الكالم لفترة زمنية ممتدة من الزمن

 وهي التعرف على الصوت (Auditory Figure Ground)الخلفـية السمعية   -٤
 . فية من الضوضاءالرئيسي في وجود خل

 القدرة على تميز الكلمات (Auditory Discrimination)التميـز الـسمعي    -٥
 . واألصوات المتشابهة سمعياً

 القدرة على فهم كلمة عند فقد جزء (Auditory Closure)اإلغـالق السمعي   -٦
 . منها

 .  تكوين كلمات من حروف متفرقة(Auditory Blending)اإلدماج السمعي  -٧



 ١٤٩

 .  معرفة ارتباط الصوت بمصدره(Auditory Association)عي الربط السم -٨

 Auditory Memory and)الذاكـرة الـسمعية والذاكـرة السمعية المتتالية     -٩

Sequential Memory)   القـدرة علـى استرجاع المنبهات السمعية المختلفة 
 . الطول وبنفس الترتيب

 : لمعصعوبات التأنواع 

 :  ثالث أنواع رئيسية هي تندرج تحتلمعصعوبات التأنواع  

 وتشمل هذه   : والتي تتميز باضطراب الوظائف اللغوية والكالمية      لمعصعوبات الت  -١
 كالمية وعدم القدرة    –النوعـية عدم القدرة على التذكر واالنتباه لرسالة سمعية          

ونوعية أخرى تندرج تحت هذا النوع وهي       . علـى تخزين هذه الرسالة السمعية     
 . ة والتعبيرية في موقف معينضعف المهارات الكالمي

 يغلب على هذه    :صعوبات تعلم تتميز بعدم وجود الصعوبات اللغوية أو الكالمية         -٢
النوعية ضعف المهارات الخاصة باستقبال المؤثرات سواء الحسية أو النظرية ،           
وبـناء عليه فإن المهارات التي تكتسب عن طريق هذه المهارات تكون متأثرة             

كس في صورة عدم القدرة على نقل شيء مكتوب على          وتتميـز بالضعف وتنع   
 . سبورة أو التعرف على أشياء عن طريق الملمس وبدون النظر إليها

 فهناك ضعف   :صعوبات التعلم والتي تشمل ضعف في جميع القدرات التعليمية         -٣
المهـارات الكالمـية التعبيـرية كما أن المقدرة على التعبير بالكتابة والمسائل             

 . ن متأثرةالكالمية تكو

  : 

 :  بالقصور في النواحي األكاديمية اآلتيةلمعصعوبات التتتميز  

ضعف االستقبال سواء االستقبال السمعي حيث أن الطفل في مراحله األولى ال             -١
يـستطيع التفـرقة بـين أصـوات األشياء البيئية المختلفة ، وربط األصوات              

ت السمعية التعليمية كما تتصف بضعف      بمـصادرها ويـنعكس هذا على القدرا      



 ١٥٠

االستقبال البصري حيث ال يستطيع التمييز بين المنبهات البصرية فيرى الحرف           
 . على أنه أجزاء ليس لها عالقة ببعضها وليس كوحدة واحدة متكاملة

وتنعكس هذه الظاهرة في الخلط بين الحروف       : ضعف القراءة والكتابة والهجاء    -٢
اءة والكتابة ، كما أن المهارات الخاصة باإلمساك بالقلم         المتـشابهة أثـناء القر    

والقـدرة علـى تمريـره في اتجاه معين تكون متأثرة ويعكس هذا عدم نضوج               
 . القشرة المخية الالزمة الكتساب تلك المهارات

األطفال المتصفون بصعوبات التعلم يتميزون بعدم المقدرة       : القـدرات الحسابية   -٣
ابع األرقام في العمليات الحسابية والقيمة الفعلية للرقم        علـى العد والربط بين تت     

فـي األوضاع المختلفة مما يكون له أثره في العمليات الخاصة بمبادئ الطرح             
 . والجمع

والتي تكون نتيجة ضعف وظائف     : ضـعف وظائف الجهاز السمعي المركزي      -٤
 . جهاز السمع المركزي والتي سبق ذكرها

   : 

ـ   يم صـعوبات الـتعلم له أغراض عديدة ، الهدف منه هو عمل مسح شامل               تقي
وتحديـد وضـع هـؤالء األطفال الذين يحتاجون إلى خدمات معينة غير التي يحتاجها               

 : األفراد الطبيعيون ، ويشتمل على

 . أخذ تاريخ مرضي مفصل للحالة ومراحل نموها المختلفة -١

العصبي أيضاً وفحص الممر    الفحص الشامل والذي يشتمل على فحص الجهاز         -٢
 . الهواء والبلعومي

 :الفحوصات الخاصة بصعوبات التعلم وتشمل -٣

 . اختيارات اللغة لتحديد المستوى اللغوي للطفل -أ 

تحديـد القـدرات الذهنية للطفل حيث أن الطفل المتصف بصعوبات التعلم             -ب 
 . ٨٠يجب أال يقل مستوى ذكائه عن 



 ١٥١

 . اختبار الينوي النفس لغوي -ج 

ات الخاصة بالقراءة وهي اختبارات تشتمل على قدرة الطفل على          االختـبار  -د 
قراءة فقرة معينة بصوت مرتفع ثم عمل أسئلة تتطلب معلومات من القطعة            

 . التي قرأها

اختبارات القدرات النظرية والسمعية وذلك بعمل اختبارات بصرية وسمعية          -ه 
 . مفصلة

 . اختبارات جهاز السمع المركزي -و 

 إذا ما كان هناك زيادة كهربية المخ والتي تظهر في           عمـل رسم مخ إليجاد     -ز 
صورة زيادة حركة الطفل وكثرة نشاطه وينعكس هذا على مستواه التعليمي           

 . بعدم المقدرة على التركيز واالنتباه

    : 

يفـي بـرنامج التدريب على مواد لرفع مهارات القراءة والكتابة ورفع درجات              
ب السمعي لرفع مهارات األطفال الذين يعانون من صعوبات معينة مثل األطفال            االستيعا

ذوي الـضعف السمعي المركزي ، كما يشمل برنامج التدريب على مواد االختبار من              
اختبار الينوي حيث يتم تحديد نقاط الضعف لتحديد القدرات النفس لغوية وبناًء عليه يتم              

 . اختيار مواد التدريب

א: א א  :א

والذي من خالله يتم تعليم المهارات      ) أورتون جيلنجهام (من خالل برنامج يسمى      
اللغـوية مـن خـالل استخدام الحواس المختلفة ، وتتوفر مادة هذا التدريب من خالل                
  بطاقـات تـشتمل على حرف الهجاء من ناحية على البطاقة ، وكلمة تبدأ بهذا الصوت               

 . على الناحية األخرى من البطاقة

ومـن الممكن وجود الصوت الهجائي مع الكلمة البادئة بهذا الصوت على ناحية              
مـن الكارت مع تجزئة الكلمة إلى حروفها على الناحية األخرى من البطاقة ، ويشتمل               

ويطلب من  ) حوالي عشرة حروف  (هـذا البـرنامج أيضاً على بطاقات خاصة لحروف          
 . وين أكبر عدد من الكلمات التي تشتمل على هذه الحروفالطفل تك



 ١٥٢

 : كما يشتمل هذا البرنامج على طريقة تعليم الحروف

حيث يحمل المدرب عليها صورة حرف من حروف الهجاء ، ويقوم بنطقه على              -١
 . طريقة صوت

 . ثم يكرر المدرب هذا حتى يحفظه الطفل ثم يسأل الطفل أن يكرر الصوت خلفه -٢

مدرب بكتابة الحرف شارحاً كيفية بداية كتابة الحرف واتجاهه أثناء          ثـم يقوم ال    -٣
 . الكتابة ثم يقوم الطفل بنقله ثم يكتبه من الذاكرة

كلمة (ثم يقوم الطفل بتشبيك هذه الحروف لتكوين كلمة مكونة من حرف ساكن              -٤
كل حرف منهم موجود على بطاقة خاصة به ، ويقوم          ) مـن ثالثة حروف فقط    

 . هم بعد تشبيكهم بالتتابع وبسرعةالطفل بقراءت

وطريقة أخرى لتعليم الحروف وكيفية القراءة والكتابة حيث يقوم المدرب بنطق            -٥
كلمة معينة تدريجياً حرفاً حرفاً ويقوم الطفل بالترديد من خلفه ثم يقوم باستهجاء             

تعمل هذه  . الكلمـة شفوياً ثم يقوم بكتابة الكلمة مع نطق كل حرف أثناء كتابته            
 . لطريقة على تشغيل جميع حواس الطفل أثناء تعلم مبادئ القراءة والكتابةا

ثم يقوم بتعليم الطفل كيفية تقسيم الكلمة إلى مقاطعها بعد أن يكون قد تعلم قانون                -٦
لتكوين بداية لقراءة   ) الفتحة والكسرة والضمة مع كل حرف     (تكـوين المقاطـع     

 . الكلمات متعددة المقاطع

אא: מ  :א

تكمـن صعوبة تعلم األطفال المهارات الحسابية في مبادئ العد وقيمة الرقم في              
ومن . األوضـاع المخـتلفة داخل الرقم المركب والتي تنعكس في تعلمه الطرح والجمع       

 في  الممكـن التغلب على ذلك بتعليم الطفل األرقام بطريقة التعامل مع األشياء المتداولة            
 . البيئة واستخدامها في العد ولتعليمه مضاعفات الرقم

ومـع توافر برامج الكمبيوتر من الممكن توفير ذلك على شرائط كمبيوتر حيث              
يـسهل من خاللها طرح صور لألشياء والقيام بعدها والتعامل معها بطريقة مختلفة في              

 . ئل الحسابية الكالميةحالتي الطرح والجمع ومضاعفة الرقم وذلك لتقليل صعوبة المسا

 



 ١٥٣

א: א  :א

الطفـل كثير الحركة ومشتت االنتباه من الضروري توفير الجو المناسب له في              
البـيت والمدرسـة ، ومـن الضروري أن يصاحب المعلومات تعزيز بصري لها بقدر        

الجلسة لذلك البد من توفير مادة    اإلمكـان ، ومـن الضروري تجنب إحباط الطفل أثناء           
الـتدريب فـي صورة شيقة وتقديمها له في صورة يسهل فيها التعرف عليها والتعامل               

 . معها

 : وهناك طريقتين لتعليم هؤالء األطفال مبادئ القراءة والكتابة 

وتتضمن مصاحبة الكلمة المكتوبة على البطاقة بقراءتها صوتياً        : الطريقة األولى  ] أ [ 
 وجود صورة متضمنة توضيح لهذه الكلمة المكتوبة وهنا يتم تعليم الطفل            ومـع 

بطريقة التعود على شكل الكلمة مفردة ثم توضع هذه الكلمة في مقطع من جملة              
 . ثم في جملة

 : وهي طريقة المضاهاة وتشمل: الطريقة الثانية ]ب[

صورة لكلمة عربية   (مقارنـة الكلمـة بـصورة لها على نفس البطاقة            •
 ). صحوبة بصورة للعربية نفسهام

والتمييـز بـين الكلمات ، وتكون بوضع أكثر من صورة والكلمة الدالة              •
عليها أمام الطفل ونطق الكلمة المرادة ومحاولة اختيار الكلمة المرادة من           

 . الثالث صور

 وهي طريقة فرينالد ، وفيها يتتبع الطفل كلمة مكتوبة بخط كبير            :الطريقة الثالثة  ]ج[
قوم بنطقها ويقوم بتكرار هذه العملية مرات عديدة حتى يستطيع كتابتها غيبياً            وي

ثـم ينتقل إلى مرحلة أخرى بعد إتقان هذه المرحلة تماماً وهي محاولة التعرف              
. علـى الكلمة بمجرد النظر إليها ثم يطلب منه كتابتها ويقوم بنطقها أثناء كتابتها             

. ديدة مشابهة للكلمة التي تعلمها بالفعل     ثـم يقوم الطفل بمحاولة قراءة كلمات ج       
ومـن الممكـن استخدام برامج الكمبيوتر في هذه المرحلة ، ويمكن للطفل من              

 . سماع أصوات الكلمة مع ظهور الكلمة على الشاشة



 ١٥٤

א:א  :א

ويوضـع هـذا البـرنامج لألطفال ضعيفي االستيعاب والذي بدوره يؤثر على              
ية وتعبيراتهم اللغوية وطريقة فهمهم للجملة ، وكيفية استعمال ما بها من            حصيلتهم اللغو 

 . كلمات فباستخدام هذا البرنامج يساعد المدرب الطفل على طريقة التعبير

والـتعامل مع المعلومة التي تم سماعها لالستفادة منها والتعامل معها ، وبالتالي              
 . ي يعاني من ضعف سمع مركزيفإن مواد التدريب هذه تناسب الطفل أيضاً الذ

نمـاذج من مواد التدريب المستخدمة في حاالت ضعف السمع المركزي يتضمن     
هذا البرنامج أكثر من مستوى وفي كل مستوى تتدرج األسئلة من األسهل إلى األصعب              

 . ويتم استخدام مواد شائعة في البيئة أثناء هذه الجلسات

 :سئلة بنعم أو ال اإلجابة على هذه األ : 

 : ويشمل اإلجابة بنعم أو ال على أسئلة تشمل المعلومات اآلتية 

 . معلومات شخصية •

 . إدراك الوقت •

 .إدراك األشياء بدون أو باستخدام صور •

 . أسئلة للتفكير التجريدي •

 . إجابة على سؤال من خالل جملة قصيرة •

 . إجابة على سؤال من خالل جملة طويلة •

   : 

 ال/ نماذج اإلجابة بنعم 

 : معلومات شخصية: أوالً

  هل عنوانك شارع المنيل ؟ -٢    هل اسمك أحمد ؟ -١ 

  هل يوم ميالدك في شهر مايو ؟ -٤   هل شعرك لونه أسود ؟ -٣ 

  هل أنت مصري ؟ -٥ 



 ١٥٥

 : إدراك الوقت: ثانياً

  هل نحن في شهر مايو ؟ -٢    هل نحن بالليل ؟ -١ 

  ليالً ؟ ١٢ل نحن اآلن الساعة  ه-٣ 

  نحن اآلن في أجازة المدارس ، هل نحن اآلن في الشتاء ؟ -٤ 

  لو كنت انتهيت لتوك من تناول وجبة العشاء هل هذا يعني أننا في الصباح؟-٥ 

  اليوم الجمعة ، هل هذا يوم األجازة ؟ -٦ 

 : إدراك المكان: ثالثاً

 نت في حجرتك؟  هل أ-٢   هل أنت في المستشفى ؟ -١

  هل سريرك بجانب باب حجرتك؟-٤  هل يوجد سريرين في حجرتك؟-٣

  هل سريرك بجانب الشباك؟-٥

 :التعرف على األشياء: رابعاً

 : السؤال باستخدام أشياء مجسمة 

 هل هذا كوب ؟ ملعقة ؟ قلم ؟ سكينة ؟ موسى ، مشط ، ساعة ؟  •

 : السؤال باستخدام صور 

 رشة أسنان ؟ كرسي ، ملعقة ، طبق ، كوب؟هل هذه صورة تفاحة ؟ ف •

 : أسئلة للتفكير التجريدي: خامساً

  هل تستطيع الشجرة أن تنمو ؟-٢    هل الكلب يتكلم ؟ -١

  هل الناس ترتدي مالبس؟-٤   هل اآليس كريم ساخن؟ -٣

  هل الطبيب يعالج المرضى؟-٦  هل الحيوانات ترتدي مالبس؟-٥

 ل النباتات تتكلم ؟  ه-٨    هل الناس تأكل ؟ -٧

  هل الطائرات سريعة ؟ -٩

 : السؤال من خالل إلقاء جملة قصيرة: سادساً

  هل أنا عندي قطة ؟ -   .  كلبي يلعب-١

  هل اإلسكندرية بها مطار ؟ - .  طارت الطائرة اإلسكندرية-٢

  هل منى تشتري مالبس ؟ -  . منى تشتري األثاث-٣

  هل أحمد يغسل حيوان ؟ –صابون  يغسل أحمد الكلب بالماء وال-٤

  هل يذهب أحمد المدرسة على قدميه؟–.  يذهب أحمد إلى المدرسة بسيارة والده-٥    



 ١٥٦

 : السؤال من خالل إلقاء جملة طويلة: سابعاً

 .  اشترت السيدة كرسي وترابيزة-١

 هل اشترت السيدة أثاث؟..     اشترتهم السيدة ألنها تحتاجهم لشقتها الجديدة 

 .  أعدت السيدة للغذاء قطع من اللحم واألرز والسالطة-٢

 هل أعدت األم طبق من الخضروات؟..     أراد الولد ساندويتشات هامبورجر 

 : إتباع األوامر : 

وتـشمل أوامر لعمل فعل معين يتم إذا أقام الطفل بإجابة هذا األمر ، فيدل هذا                 
 : أيضاً من األسهل إلى األصعب ويشملعلى استيعابه للجملة ويتدرج هذا 

 . أوامر للتعرف على أجزاء الجسم •

 . أوامر للتعرف على األشياء في البيئة المحيطة •

 . أوامر للتعرف على األشياء من خالل الصور •

 . أوامر للتعرف على األشياء للتعرف على األرقام •

أوامـر للتعـرف على األشياء في صور مركبة وتشمل تدرج في عدد              •
 .  أشياء١٠شياء الموجودة في الصور من شيئين حتى يصل إلى األ

 : التعرف على أجزاء الجسم: أوالً

 ظفرك ، قمة رأسك ، أذنك الشمال ، رجلك اليمنى ، قدمك             –ألمـس صـدرك      
 . اليسرى ، إبهامك األيسر ، يدك اليسرى

 : التعرف على األشياء من خالل الصور: ثانياً

أشر إلى  / أشر إلى القلم    / أشر إلى الباب    / لى الشباك   أشر إ / أشر إلى الكرسي     
 . أشر إلى األرضية/ أشر إلى الحائط / السقف 

 : التعرف على األشياء من خالل الصور: ثالثاً

/ يقـوم المدرب بوضع أكثر من شيء يحتوي على الشيء المراد اإلجابة عليه               
أشر /  أشر إلى القلم     /أشر إلى السكينة    / أشر إلى الشوكة    / أشـر إلى الكوب     



 ١٥٧

أشر إلى  / أشر إلى الموس    / أشر إلى الملعقة    / أشر إلى المفتاح    / إلـى المشط    
 . الساعة

 : ثم يقوم المدرب بوضع كل األشياء التي تم السؤال عليها ويقوم بالسؤال كاآلتي 

 . أشر إلى القلم ، المشط ، المفتاح -١

 . أشر إلى الملعقة ، المفتاح ، الكوب -٢

 . الشوكة ، الساعة ، القلمأشر إلى  -٣

 . أشر إلى القلم ، المفتاح ، الموس -٤

 . أشر إلى السكينة ، القلم ، الكوب -٥

 : العرف على األرقام: رابعاً

 ، أشر   ٨ ، أشر إلى رقم      ٣أشر إلى رقم    . يوضـع كارتين أو ثالثة قبل السؤال       
 . ١٠ ، أشر إلى رقم ٤ ، أشر إلى رقم ٧ ، أشر إلى رقم ٩إلى رقم 

 : التعرف على األشياء في صورة مركبة: ساًخام

 صورة أ 

 : أشر إلى الشيء الذي أقوله.. انظر إلى الصورة  

 . أشر إلى الباب ، الشباك ، الولد ، المنزل ، البنت 

 صورة ب

 أشر إلى القطة والشباك أشر إلى األطباق والولد  

 أشر إلى البرتقالة والشباك  أشر إلى السيارة والعجلة 

  جصورة

 أشر إلى السيارة والعجلة أشر إلى الرجل والولد  

 أشر إلى السيدة والمكتب أشر إلى السيدة والكوب 

 صورة د

 أشر إلى المكتب والولد والطب -١

 أشر إلى التفاحة والجزمة والبنت -٢

 أشر إلى القبعة والولد والباب -٣



 ١٥٨

  هـصورة 

 أشر إلى العجلة ، والولد والسيارة  

 ستان الباب الف/ أشر إلى اللمبة  

 أشر إلى السيدة الرجل والشجرة  

 : تنفيذ بعض األوامر المتصلة باألشياء المحيطة: سادساً

 انظر إلى الكرسي ، أنظر إلى السقف ، انظر إلى الباب ، انظر إلى الحائط  

 : تنفيذ بعض األوامر باستخدام الصور

 : بوضع شيء واحد قبل السؤال •

 . أعطني المشط/  أعطني القلم /المس المفتاح / أعطني الكوب 

 : بوضع صورتين قبل السؤال •

 . أعطني الفرشة/ أعطني المفتاح / أعطني الساعة / حرك الشوكة 

 :  أشياء أو صور قبل السؤال٤بوضع  •

ضع المفتاح / ضع الشوكة بجانب السكينة / ضع الملعقة بجانب الكوب 
 . داخل الكوب

 : أشياء٦ •

ضع / ضع الكوب على شمال السكينة / ضع الشوكة بجانب الملعقة 
 . ضع الملعقة في الكوب/ المفتاح بين الشوكة والمشط 

 :  أشياء٨ •

 .ضع الشوكة بجانب السكينة/ ضع القلم بجانب المفتاح / التقط المفتاح 

 : أشياء١٠ •

/ ضع المشط على الكوب / أعطني الشوكة والملعقة / التقط المفتاح 
 . قةضع الشوكة بين السكينة والملع

 :التتابع السمعي : 

وهـنا يطلـب من الطفل اإلجابة على أسئلة في تتابع معين وتتدرج من السهولة        
 : إلى الصعوبة



 ١٥٩

 : أمثلة

 . اإلشارة إلى أجزاء الجسم بالتتابع المطلوب اإلجابة عليه •

 . اإلشارة إلى األشياء المحيطة في البيئة بالتتابع المطلوب اإلجابة عليه •

 . لتعرف على األشياء بالتتابع عن طريق الصور أو األشياء المجسمةا •

 ١٠ ثم   ٨ ثم   ٦ ثم   ٤ ثم   ٢ويتزايد عدد األشياء الموجودة أمام الطفل من         •
 ). تتدرج من السهولة إلى الصعوبة(وهكذا 

א  :א

 : اإلشارة إلى أجزاء الجسم بالتتابع المطلوب اإلجابة عليه: أوالً

 :توى األول المس

 . ذقنك ثم ركبتك/ ثم يديك / شر إلى أنفك ثم فمك  -

 : المستوى الثاني

أشر إلى  / أشر إلى رقبتك أنفك ثم أذنك       / أشـر إلـى رأسك ذراعك ثم رجلك          -
 . أشر إلى شعرك ، يدك ثم كتفك/ ساقك ، كوعك ثم يدك 

 : المستوى الثالث

 . أشر إلى خصرك كتفك عينك ثم كوعك -

 . عرك قدمك ثم ركبتكأشر إلى رسغك ش -

 . أشر أي كتفك ، ثم رجلك يدك ثم ذقنك -

 : اإلشارة األشياء المحيطة في البيئة بالتتابع المطلوب اإلجابة عليه: ثانياً

 : المستوى األول

/ أشر إلى األرض ثم النور/ أشر إلى الكتاب ثم القلم / أشر إلى الباب ثم الكرسي    -
 . أشر إلى الحائط ثم السقف

 



 ١٦٠

 : الثانيالمستوى 

 . أشر إلى الكتاب ، الباب ثم الشباك/ أشر إلى الصورة ، المقعد ثم القلم  -

 . أشر إلى الشباك ، السقف ثم األرض -

 . أشر إلى النتيجة ، مدخل الحجرة ، الحائط ثم الشباك -

 : التعرف على األشياء بالتتابع عن طريق الصور أو األشياء المجسمة: ثالثاً

 :  أربع أشياءاستخدم: المستوى األول

 .  أشر إلى الملعقة ثم المفتاح-  .أشر إلى المشط ثم المكتبة -

 .  أشر إلى السكينة ثم القلم-  . أشر إلى الساعة ثم المشط -

 :  أشياء٦باستخدام : المستوى الثاني

  أشر إلى السكينة القلم ثم الموس- أشر إلى المشط الشوكة ثم القلم -

 طأشر إلى الملعقة الشوكة ثم المش -

 : أشياء١٠باستخدام : المستوى الثالث

 . أشر إلى السكينة ، المشط ، المفتاح ثم الساعة -

 . أشر إلى القلم ، المفتاح ، الساعة ثم الملعقة -

 . أشر إلى المش طن الكوب ، الملعقة ثم الشوكة -

 . أشر إلى المفتاح والمشط الموس ثم الساعة -

 : لتتابع المطلوب اإلجابة عليهاأداء بعض الحركات بواسطة األوامر با: رابعاً

 : أجزاء الجسم* 

 : المستوى األول

 . ارفع يدك ثم أخرج لسانك/ افتح فمك ثم أغلق عينك / المس أذنك ثم أنفك  -

 : المستوى الثاني

 . حرك رأسك افتح فمك ثم أغلق عينك -

 . أشر إلى عينك ثم ألمس ذقنك -

 . المس قدمك ارفع أصبعك ثم المس كتفك -



 ١٦١

 : ثالثالمستوى ال

 . اشر إلى عينك ، ادعك انفك ، حرك يدك ثم هز رأسك -

 . افتح فمك ، المس رأسك ، شد أذنك ثم المس رقبتك -

 . أخرج لسانك ، أدعك ذقنك ، ألمس ركبتك ثم افتح فمك -

 : األشياء المحيطة* 

 : المستوى األول

 أشـر إلى الشباك ثم الكرسي ، أشر إلى السقف ثم انظر للكتاب أشر إلى مدخل                -
 . أشر إلى النتيجة ثم انظر إلى الساعة/ الباب ثم حرك القلم 

 : المستوى الثاني

 . أشر إلى األرض القلم ، أشر إلى الفرشة ثم أشر إلى التليفون -

 . انظر إلى النتيجة أعطني الكتاب ثم أشر إلى الباب -

 . انظر إلى الشباك ، المس المقعد ، أشر إلى مدخل الباب ثم حرك القلم -

 :  الصورة أو األشياء المجسمةاستخدم

 :  أشياء٤استخدم 

 . اعطني الكوب ثم المشط -

 . اعطني الملعقة ثم المس المفتاح -

 . اقلب الشوكة ثم اعطني السكينة -

 . المس الساعة ثم حرك علبة الكبريت -

 . اعطني القلم ثم اعطني المفتاح -

 :  أشياء٨استخدم 

 . التقط المشط ، حرك الكوب ثم اعطني المفتاح -

 . المس المفتاح اعطني الشوكة ثم حرك فرشة األسنان -

 . حرك السكينة واعطني الملعقة ثم حرك الكوب -

 . اعطني الساعة حرك المفتاح ثم المس الملعقة -

 . المس الموس ، اعطني الكوب ثم حرك الكوب -



 ١٦٢

 : التميز السمعي: المستوى الرابع

 ). أنظر األمثلة(لنغمة وهنا يسأل الطفل للتميز بين كلمات معينة تعطي نفس ا 

   : التميز السمعي: 

 : التميز بين كلمات معينة ذات تتابع معين: أوالً

 :اخبرني كم كلمة لها نفس المعنى * 

 قلم سيجارة  نظارة  -١

 لون عام قام -٢

 مهاب إيهاب كتاب -٣

 كرسي نور فول  -٤

 شنطة شيش ريش -٥

 : ما هي الكلمة التي ليست لها نفس النغمة* 

 دوس كاس ناس -١

 قلم فيل ديك -٢

 مقلمة بلطة شنطة -٣

 ديك طاح  صاح  -٤

 : التعرف على كلمة سبق ذكرها في قائمة من الكلمات: ثانياً

 : كل مرة تتكرر فيها الكلمات من الكلمات اآلتية 

 سيارة خيارة سيارة كنبة شنطة سيارة

 بضارة سيجارة غسالة نظارة برتقالة عصفورة

 فرخة شنطة نجفة فرخة شماعة  فرخة

 : إكمال جمل بكلمة مناسبة تفي بالمعني: ثالثاً

 )حرارة( .............................ال تلمس الطبق ألنه  -١

 )طبيب الحيوانات( ........................أخذنا القطة المريضة إلى  -٢

 ) شراب( .............لقد وضعت الكوب على فمها لتشرب  -٣



 ١٦٣

 : سمعيالتسيب ال: المستوى الخامس

التشابه من حيث المعنى أو     (وهـنا يطلـب من الطفل إيجاد التشابه بين كلمتين             
وتتدرج الكلمة من مستوى كلمتين إلى مستوى الجملة ثم على مستوى قطعة            ) االستخدام
 . تعبيرية

 : انظر األمثلة

 : على مستوى الكلمات: أوالً

 : تحديد العالقة بين كلمتين

 : ابه بين الكلمتينأخبرني إذا كان هناك تش

 -١ ولد  بنت -٢ ورقة  عصفورة

 -٣ برتقالة  ليمونة -٤ شجرة  رجل

 -٥ شمس قمر -٦ قهوة  شاي

 -٧ لمبة  ترابيزة -٨ يد  قفاز

 -٩ كرسي  قلم -١٠ كتاب  فستان

 : التشابه بين كلمتين قي قائمة من الكلمات

 : الكلمة التي لها عالقة بالكلمة األولى

 -١ : حصان قرة ب جرس  طبق

  -٢ :سيارة عربية نقل شباك تدخين

  -٣ :تفاحة زرع قهوة باب

 : التشابه بين كلمتين في قائمة من الكلمات

 : حدد الكلمتين التي لهما عالقة ببعض

 -١ معدن ورق خشب كتاب

  -٢ سيدة كرسي شجرة بنت

  -٣ صحراء رطوبة جاف سيارة

 -٤ حجر شارع  حائط  صندوق

 -٥ دقيق  بيض  امطع زرع

 : تحديد الكلمة التي ليست لها عالقة بباقي الكلمات

 -١ فستان ملعقة شوكة سكينة
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  -٢ فضة ورق فاس ذهب

  -٣ شجرة كلب أرنب قطة

 -٤ جولف تنس كرة قدم منزل

 : مقارنة بين أبعاد كلمتين

 الحبل أم الخيط ؟ .. من أسمك  -١

 األلومنيوم أم الحديد ؟ .. من أخف  -٢

 الولد أم الرجل ؟ .. أطول من  -٣

 األلومنيوم أم الحديد ؟ .. من أقوى  -٤

 السيارة أم الموتسيكل ؟ .. من أسرع  -٥

 : على مستوى الجملة: ثانياً

 :أكمل الجملة اآلتية بكلمة مناسبة من خالل قائمة من الكلمات 

 ) شاي– سعد –بيت (   أنا  -١

 ) يد– لبن –مريض (   الولد  -٢

 ) كرسي–  خطاب–ساعة (  أنا أكتب -٣

 ) سؤال– صابونة –خشب (  أنا أسأل  -٤

 )  حديقة الحيوان– الصابونة –الخطاب (  األسد في  -٥

 )  ابن– بنت –ولد (  أختي تكون  -٦

 ) عشاء– أغنية –زحام ( كثير من الناس يعني -٧

 ) الذراع– الذقن –الركبة ( الكوع جزء من  -٨

 : اإلجابة على األسئلة من خالل قائمة من الكلمات

 ) الترابيزة– الحصان –الطائرة (   يستطيع الطيران؟ ما الذي -١

 ) الشجرة– الخبز –الكلمة (  ما الذي تستطيع أن تتذوقه؟ -٢

 ) الشجرة– الشاي –الخطاب ( ما الذي تستطيع أن ترسله بالبريد؟ -٣

 ) اللبن– الشجرة –المنزل (  ما الذي تستطيع أن تبنيه ؟  -٤

 ) اللمبة–الزبدة  –السكينة ( ما الذي تستطيع أن تقطع به ؟  -٥

 .هو الشيء الذي تستطيع أن تراه في المدرسة)  الشمس– بني –الكرسي ( -٦

 . هي التي تستخدم للنظر)  العينين– األذنين –اليدين ( -٧
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 . هو الذي تستطيع أن تكسره)  األزرق– الكوب –الهواء ( -٨

 . هو الذي تستطيع أن تحمله)  الحمام– السماء –الكرة ( -٩

 : المستوى األول

  لماذا أحمد مريض ؟ –د مريض ألنه مصاب بالبرد أحم -

  لماذا يجب وضع الطعام على البوتاجاز؟–ضع الطعام على البوتاجاز للتسخين  -

 لماذا تعمل سارة حتى وقت      –سـارة تعمـل حتى وقت متأخر لتنهي المشروع           -
 متأخر؟ 

  لماذا يجب أن تجلس بجانب المدفأة ؟ –أجلس بجانب المدفأة حتى تدفأ  -

  لماذا ذبل الزرع ؟ –ذبل الزرع ألنه بحاجة للماء لقد  -

 : المستوى الثاني

 لماذا ألغت السيدة موعدها ؟ .. ألغت السيدة موعدها ألن ابنها كان مريضاً  -

 لماذا ذهب أحمد إلى طبيب األسنان؟ .. ذهب أحمد إلى طبيب األسنان لتنظيفها  -

لماذا ألغيت مواعيد   .. ة  ألغيت جميع مواعيد الطيران بسبب سوء األحوال الجوي        -
 الطيران؟ 
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  ) ( 

  

نكل وتمكث ، وقيل معناه االنتظار،      : التلعثم فى اللغة مشتق من تلعثم عن األمر         
أمـا فى االصطالح فقد أدخله بعض الباحثين ضمن مظاهر اللجلجة ، ومنهم من يجعله               

 عرفه بعض الدارسين    مرضـاً مـستقالً ينبغـى أن ينظر إليه على حدة ، والتلعثم كما             
حـديث متقطع غير إرادى تصحبه إعادة متشنجة مع إطالة للمخارج           "المحدثـين بأنـه     

ويحدث التلعثم لفترة بسيطة    . ، أو هو العجز عن نطق أى كلمة كاملة واحدة         " الـصوتية 
عـند بعض األطفال ، غير أنه يطول بزيادة اآلالم النفسية للطفل الناجمة عن الضغوط               

 . واقعة عليهالخارجية ال

 )١٧٣ -١٧٢: ١٩٩٨حامد أحمد سعد الشنبرى ، (

وهذا االضطراب يبدو مألوفاً لدى األطفال فى سن الثالثة ، وهو يزول عادة مع              
تكامـل جهاز النطق لديهم ، ولذلك ، فإننا نعتبر اللجلجة طبيعية ما بين الثالثة والخامسة          

 .من العمر

 The Australian )، ) ١٣٨ :١٩٩٦محمد أحمد النابلسى ، ( 

Stuttering Research center , ١ : ٢٠٠٦( 

التلعـثم يـبدأ عادة من سن الثالثة أو الرابعة أثناء اكتساب الطفل الكالم أو فى                
الخامـسة عـند دخول المدرسة ، والمنافسة بينه وبين زمالئه ، ونادراً فى سن البلوغ                

صاحب المراهقة من حرج    والمـراهقة خاصـة عـند التكلم مع الجنس اآلخر ، وما ي            
 .وينتشر التلعثم فى الصبية أكثر من البنات . اجتماعى

(Emeric, et al , ٢١٠ : ١٩٧٩) , ( Craig , et al , ١١٠٥-١٠٩٧ : ٢٠٠٥ ) 

وهـذا االضطراب فى النطق قد يرجع إلى سبب نفسى ، حيث يعجز الفرد عن               
ث هذا النوع بصورة    الـنطق بأية كلمة بسبب توتر عضالت الصوت وجمودها ، ويحد          

قليلة ، وغالباً ما يتسبب عن عوامل نفسية أهمها تحمل الموقف بطاقة انفعالية أكثر مما               
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الكالم من خالل   ) تقطع(وقد يبدأ التلعثم بانقطاع     . يمكـن أن يـتحملها المـتكلم بسهولة       
حركات التنفس والصوت وأعضاء النطق ، وهناك تكرار للكلمات ، وضغط على بعض             

 أو النوعـين معاً ، وهناك حركات مصاحبة للتلعثم مثل اتساع فتحة العينين ،               المقاطـع 
والنظر بعيداً ، وابتالع الريق ، والنفخ ، وحركات غير هادئة قد تظهر أثناء النوم مثل                 

 . الفزع والصراخ أو البكاء

 )٣١٤-٣١٣ : ١٩٩٩زينب محمود شقير ، (

ن كل منها طبقاًَ لتوافقه مع مدخل       كما أنه قد يرجع إلى أسباب عديدة ويختلف وز         
دراسـتها ، فالمـدخل العـضوى يـؤكد األسباب الوراثية وعدم سيطرة أحد النصفين               
الكـرويين للمـخ علـى النصف اآلخر ، بينما يؤكد المدخل البيئى على اعتبارها عادة                

 . كالمية نتيجة لمثيرات إحباطية وربما نتيجة التدليل الزائد

 )٣٦٥ : ٢٠٠٠ ، )أ(ماجدة السيد عبيد(

ممن يتلعثمون فى مرحلة الطفولة يودعون هذه       % ٨٠وعلـى أى حـال فـإن         
المـشكلة حيـنما نراهم راشدين ، وإن كانت فئة ليست قليلة منهم تظهر لديها مشكالت                
مطورة بسبب تلعثمهم السابق مثل الخجل وفقدان الثقة بالنفس أو انخفاض مفهوم الذات             

 .أو االنطواء

)Kazidan, ١٦٢ : ٢٠٠٣عبد المجيد سيد أحمد وآخرون ، (،  ) ٤٣١ : ٢٠٠٠( 

 : والتلعثم هو إنشطار فى الفونيم يظهر فى الصور التالية 

 تنطق مـ توقف ـ حمد ) محمد(كلمة  تلعثم توقفى مثال  •

 تنطق مــ تطويل ــ حمد) محمد(كلمة  تلعثم طويل مثال  •

 حمد تكرار أو تنطق محمد      تنطق م م م م م     ) محمد(كلمة   تلعثم تكرارى مثال  •
 محمد محمد محمد 

 )٩٨ : ٢٠٠٦محمد محمود النحاس ، ( 

    : 

وضع المختصون العديد من النظريات التى توضح أسباب التلعثم وقد قوبلت هذه            
النظـريات بالـرفض الحقاً ، حيث أرجع العلماء أسباب التلعثم إلى سلسلة من العوامل               
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ـ : مـنها    تقاد سـيطرة الدماغ ، قلة الكرات البيضاء ، زيادة معدل غاز ثانى أكسيد              إف
الكـربون عند استنشاقه ، ارتفاع معدل الكالسيوم واللعاب غير الطبيعى فقد نوه فرازر              

Frazer (١٩٨٨-١٩٨٤) ، وهو نفسه يعانى من التلعثم أنه ينتج لمن لديهم لسان طويل 
 يرون افتقاد (١٩٣١) Travis، ترافيس   (١٩٣٣) Bryngelsonأمـا برينجيلـسون   

 .السيطرة المخية هى من األسباب الرئيسية لإلصابة بالتلعثم 

(Corsini, R (B), ٤٨٣ : ١٩٩٤) , (Reynolds, et al , ١٧٢٥ : ٢٠٠٠) 

ونظـراً لتعدد اآلراء والنظريات حول التلعثم سوف نتطرق لعدد من هذه اآلراء             
 :والنظريات 

 :מא

  التلعثم استجابة شرطية -

  التلعثم كسلوك إجرائى -

 : التلعثم كاستجابة شرطية] أ  [ 

أمـا المدرسـة السلوكية فترى أن التلعثم سلوك متعلم لكن علماءها يختلفون فى              
تفـسير حدوثه ، فبعض علماء المدرسة السلوكية ينظرون إلى التلعثم على أنه استجابة              

 معتمدين على المبادئ التى وضعها بافلوف وأهمها Conditional Responseشرطية 
مـبدأ االقتـران الـشرطى ، فالتلعثم يحدث نتيجة اقتران حالة انفعالية ببعض المواقف               
الكالمـية ، ونتـيجة للتعميم يصبح الكالم عملية مخيفة وصعبة ، وهكذا يتوقع المتلعثم               

ذا العقاب يتمثل فى عدم الطالقة      دائمـاً أن أى محاولة كالمية منه سوف يعاقب عليها ه          
 .اللفظية وصعوبة انسياب الكالم

)Wingate , ١٥٤ : ١٩٩٦محمد عبد الظاهر الطيب ، ( ،  )  ١٢ : ١٩٧٦ ( ، 

 )١١٨ : ٢٠٠٦محمد محمود النحاس ، (

 : التلعثم كسلوك إجرائى] ب[

  في تفسير حدوث التلعثم    Skinnerيـنطلق هذا االتجاه من مبادئ نظرية سكنر          
 لعدم الطالقة   Reinforcementعلـى أنـه سـلوك إجرائى يعتمد على وجود تعزيز            
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وتختفى ظاهرة  . الطبيعـية التـى تحـدث لكل األطفال تقريباً فى مرحلة اكتساب اللغة            
من ) تعزيز(حـدوث عدم الطالقة الطبيعية فى مرحلة اكتساب اللغة إذا لم تجد رد فعل               

إيجابياً فى صورة اهتمام من جانب الوالدين ؛ فيزيد         الوالدين ، هذا التعزيز إما أن يكون        
عدم الطالقة وتصبح سمة من سمات كالم الطفل أو يكون تعزيزاً سلبياً يأتى فى صورة               
رفـض أو إحـباط للطفـل مما يؤدى إلى ظهور رد فعل التفادى والتحاشى للكالم عند                 

 . الطفل مما يعزز عملية التلعثم

 )١١٩-١١٨  :٢٠٠٦محمد محمود النحاس ، (

א]٤[  Cerebral Dominance א

تعـد نظرية السيطرة المخية من األفكار المبكرة التى قدمت لتفسير التلعثم ، وقد               
وتنص . ُعرف منذ وقت بعيد أن نصف المخ األيسر يلعب دوراً أساسياً فى الكالم واللغة             

 النبضات العصبية إلى العضالت     نظرية السيطرة المخية على عدم انتظام توقيت وصول       
 . الطرفية

 : ١٩٩٦ , Nicolosi  , et al( ،)٢٨٢: ١٩٩٧عبد العزيز السيد الشخص ، ( 

٢٦٣-٢٦٢( 

وقـد ظهرت نظرية السيطرة المخية فى العشرينات من هذا القرن وتُرجع سبب              
يمنى ، وعلى   التلعثم إلى إجبار األطفال الذين يستخدمون اليد اليسرى على الكتابة باليد ال           

الـرغم مـن ذلك وبعد سنوات عديدة لم تؤكد هذه النظرية بعد اختبارها وجود أى دليل                 
هذا ، وقد تولد اهتمام ملحوظ عبر السنوات الماضية باحتمالية وجود           . يساند هذه الفكرة  

للتلعـثم ، حيث تتيح لنا التقدمات الطبية والعلمية والتكنولوجية فهماً           " عـصبى "تفـسير   
طـريقة التـى يـتحكم بها المخ فى الكالم واللغة ، فمن المعروف أن معظم                أحـسن لل  

هذا ، وتشير النتائج    . المتحدثـين يـستخدمون الجانـب األيسر من المخ لممارسة اللغة          
األولـية إلـى وجـود بعض االختالفات بين البالغين المصابين بالتلعثم وغيرهم ، وأن               

نب األيمن من المخ لممارسة اللغة أكثر من        األشخاص المصابين بالتلعثم يستخدمون الجا    
 . المتحدثين بطالقة

١٥ : ٢٠٠٤لينا روستين وآخرون ،( ،) ١٤٨: ١٩٩٦محمد عبد الظاهر الطيب ، ( 
( ،(Dennis  , ١٣٥-١٣٣ : ٢٠٠٤) 
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  حيث يفترضان Orton & Travisومـن رواد هذه النظرية أورتون وترافس   
ة على القدرة الكالمية والنطق ، انطالقاً من أن         أن المتلعثمـين ينقـصهم السيطرة المخي      

الفـص األيـسر مـن المـخ هو المسئول األساسى عن التحكم المركزى للغة فى كل                 
األشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى ، ومعظم الذين يستخدمون اليد اليسرى ، وبذلك             

سائد فمن  يكـون الفـص األيسر هو الفص السائد ، فإذا حدثت إصابة فى هذا الفص ال               
تستقبل ) الفك والشفاه واللسان  (الضرورى أن تتأثر اللغة ، وحيث أن أعضاء الكالم مثل           

إشـارات من كل من الفصين الدماغيين ، فإن هذه اإلشارات البد أن تكون متناسقة فى                
التـزامن بدقة ، حتى تحدث حركة الكالم بشكل منتظم ، فإذا كانت السيادة المخية غير                

دث نتيجة لذلك اضطراب فى تزامن وصول هذه النبضات واإلشارات          كاملـة فسوف يح   
 . من الفصين إلى أعضاء الكالم وبالتالى يكون هناك فرصة لحدوث التلعثم

-١١٣ : ٢٠٠٦محمد محمود النحاس، (،)١١١ :٢٠٠٢أحمد عرفان سلوطة،(
١١٤(  ،Robert ,et al, ١ : ٢٠٠٦)( 

מ א א  :א
Diagnosing Theory of Stuttering:  

أكـد بعـض الباحثين أن كالم الطفل المصاب بالتلعثم ال يختلف فى األصل عن         
كـالم الطفـل العادى ، ولكن األهل الذين الحظوا شيئاً من التلعثم الطبيعي عند طفلهم                
وراحـوا يعتبرون أن طفلهم غير قادر على التكلم بشكل طبيعى ، تنتقل فكرتهم هذه إلى   

ل نفسه دون شعور منه ، فهو أيضاً يصبح ظاناً أنه ال يستطيع التكلم كاآلخرين وأنه                الطف
مـصاب بعلة أو نقص ؛ فينظر إلى نطقه بشيء من القلق وعدم الرضا ، وأن األطفال                 
يمـرون سريعاً وبشكل تلقائى خالل فترات التلعثم التى تنتابهم طالما أن أحداً لم يالحظ               

الذين يتلعثمون بشكل ضعيف نراهم يتكلمون بشكل طبيعى        وأن األطفال   . علـيهم ذلـك   
تمامـاً عـندما يكونـون وحـدهم أو عندما ينشدون األناشيد أو عند التحدث إلى بعض               

 . أصدقائهم بينما يتلعثمون عند التحدث بشكل منفصل أو إلى أحد والديهم

 )١٠٧ -١٠٦ : ١٩٩٨، ) أ(سهير كامل أحمد (

اض أن التلعثم يبدأ عند التشخيص من قبل        وتقـوم هـذه النظـرية علـى افتر         
المحيطـين بالطفـل حـيث يفترض أن معظم األطفال عادة ما يعانون فى بداية تعلمهم                
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للكـالم من أنماط الكالم غير العادية ، ولكن هناك بعض العوامل التى تساعد أو تؤدى                
 من صحة   ولقد حاول جونسون التأكد   . إلـى تطـور هـذه األنماط لتصبح تلعثماً حقيقياً         

نظـريته فأجرى بعض الدراسات على بعض األطفال المتلعثمين وسؤال أولياء أمورهم            
عن المظاهر المبكرة لصعوبات الكالم لدى أطفالهم، وقد توصل إلى أن هؤالء األطفال             
الـذين يعانون من عدم الطالقة هم أطفال عاديون بشكل عام، وأن ما شخصه الوالدين               

ولكن قلق الوالدين على كالم الطفل      . تكن إال اضطرابات عادية   على أنه تلعثم حقيقي لم      
بـشكل مبالغ فيه وحرصهم على تصحيح أخطاء الكالم لفت انتباه الطفل إلى أن كالمه               
غير طبيعى وبالتالى تولد لدى الطفل القلق والخوف من مواقف الكالم ، بل ويحجم عنها               

 . لعثماً حقيقياًتحسباً وتوقعاً للفشل ، هنا يصبح تلعثم الطفل ت

-٩١ : ٢٠٠٥سهير محمود أمين ، (،)١١٧-١١٦ : ٢٠٠٢أحمد عرفان سلوطة، ( 
٩٢( 

 : ومن هذا المنطلق تضمنت النظرية ثالثة افتراضات 

 . اعتبار الطفل متلجلجاً من قبل أحد الوالدين أو المحيطين بالطفل -١

المية تـشخيص الـوالدين لكـالم الطفل على أنها لجلجة بينما هى صعوبات ك              -٢
 . تصيب معظم األطفال

 . ظهور ونمو اللجلجة الحقيقية بعد التشخيص -٣

)Rieber , ٤١-٤٠ : ٢٠٠٠سهير محمود أمين ، ( ، )٤٦ : ١٩٧٦( 

أثناء تواجد الباحثة فى  معهد      (ومـن المالحظـة الفعلـية لبعض حاالت التلعثم           
 هذا ما يحدث فعالً     ترى  الباحثة أن هذه النظرية تلقى قبوالً حيث إن         ) الـسمع والكالم    

فـى الكثيـر من حاالت عدم الطالقة الطبيعية التى يشخصها اآلباء والمحيطون بالطفل              
علـى أنها تلعثم ، كما أن نهر الطفل بشدة لكى يتكلم بطريقة سوية ، كل هذا يؤدى إلى                   

 .تحول عدم الطالقة الطبيعية إلى تلعثم حقيقى 
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 :* 

 واللجلجة أو العقلة أو     Stutteringل من التهتهة    فـرق بعـض الباحثين بين ك      
 ، فمنهم من أشار إلى التهتهة بأنها حركة كالمية يصعب إيقافها ،             Stammeringالرتة  

كـأن يقـول المريض مثالً اسمى محمـ محمـ محمـ محمد ، أما العقلة أو الرتة فهى            
بينهما بأن التهتهة   وقفة كالمية يصعب تحريكها كأن يقول م م م محمد ، ويفرق آخرون              

يظل صاحبها يردد صوتاً أو مقطعاً ترديداً غير إرادى مع عدم القدرة على تجاوزه إلى               
المقطـع األخير ، ومن ثم فهى حالة تواترية ، بينما الرتة أو العقلة فيكاد يعجز صاحبها         

 . عن تلفظ المقطع إطالقاً ؛ لذلك فهى حالة توترية

 )٣٩٢:  ٢٠٠٢، ) ب(خالد عبد الرازق (

 تـستخدم لوصـف تكرارات الكالم       Stuttering) لجلجـة (ونجـد أن كلمـة      
Repetitions Speech  العقلـة ( وكلمـة (Stammering تستخدم لوصف التردد فى 

الكـالم ، وغالباً ما يستخدم االثنان بالتبادل ، لكن طبقاً لالستنتاج فإن كلمة لجلجة تشير                
) عقلة( ، فينتج عنها عجز فى المحادثة ، وكلمة          إلى الصعوبة اللفظية والتردد فى الكالم     

لجلجة (تـشير إلـى مظاهـر القصور فى التشكيل، ولذلك ال ينبغى أن نخلط بين كلمة                 
تعتمد على االضطراب   ) اللجلجة(تعتمد على األداء وكلمة     ) العقلة(كما أن كلمة    ). وعقلة

يات المتحدة ، ولكن فى      بطريقة شائعة فى الوال    Stutteringاالنفعالى ، وتستخدم كلمة     
 يشير إلى اللجلجة فى     Stutteringولفظ لجلجة   . Stammeringبريطانيا تستخدم كلمة    

شـكلها الحاد أى عندما يكون ألعراض اللجلجة خلفية مختلفة من ناحية األسباب ، ولقد               
 .  يستخدما كمترادفينStammering, Stutteringأشار إلى أن مصطلح 

 : ٢٠٠٥سهير محمود أمين ، (، ) ٢٧٧ : ١٩٩٧لشخص ، عبد العزيز السيد ا( 
 )٢٣١ : ٢٠٠٦عماد محمد مخيمر ، هبة محمد على ، (، )٥٧

واللجلجـة يطلـق عليها أيضاً التلعثم أو احتباس الكالم أو التهتهة ، وهى على               
عكس العيوب اإليقاعية التى تتمثل بسرعة الكالم وعدم المقدرة على ضبط سرعة تدفقه             

 ، ويهتز المصاب بهذا المرض جسمياً وعصبياً ، وتنفجر الكلمة من بين             وعـدم فهمـه   

                                              
 .راعت الباحثة استخدام المترادفات المختلفة لكلمة تلعثم كما وردت فى مصادرها *
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شـفتيه مـضطربة بعـد معانـاة ، يقطعها المد أحياناً والتكرار أحياناً أخرى ، ويتميز                 
صـاحبها بالتشنجات وبتقلص العضالت فى الوجه واألطراف ، وال تخرج الكلمات إال             

 . بعد مخاض عسير

 )٥٦-٥٥  :١٩٩٤محمد أيوب شحيمى ، (

فالتلعـثم يمـثل عدم إجادة الحديث مع عدم القدرة على تدفق الكلمات نظراً إلى                
 .التكرار السريع وعدم إنتظام النفس والخلل فى عضالت الفم واللسان 

(Wolman , ٣٦٠ : ١٩٧٣) 

كما أن التلعثم عائق كالمى فى خالله يكون تدفق الكلمات يعوقه ترددات وتكرار              
 .ديث وتشنجات فى التنفس أو العضالت الصوتية سريع لعناصر الح

(English & English , ٥٣١ : ١٩٥٨) 

والتلعـثم هـو تـرديد أو تقطع فى نطق الكلمات ، وتوقف فى اللفظ والتعبير ،                 
والـصعوبة فى لفظ بدايات الكلمات أو حروفها األولى ، بالتوقف أو محاولة اإلطالة بها               

لتكرار باللفظ ، وقد يحدث انقطاع بين الكلمات فترة         فتنقطع الحروف ، ويحدث التردد وا     
زكريا الشربينى  (            . قصيرة ، فتخرج األلفاظ متناثرة وربما غامضة 

 ،١٥٩: ١٥٨، ١٩٩٤( 

والتلعثم هو كالم يتميز بتكرار سريع أو تطويل فى األصوات أو المقاطع اللفظية              
وقـد تكون    . ع االنسياب اإليقاعى للكالمأو الكلمات أو الترددات وانقطاعات كثيرة تقط

هـناك حـركات مـصاحبة فـى الوجه أو جزء آخر من الجسم أو كليهما تتزامن مع                  
 . التكرارات ، أو اإلطاالت ، أو االنقطاعات فى انسياب الكالم

 )٣٠٤-٣٠٣ : ١٩٩٩أحمد عكاشة ، (

ل ربما يتوقف   والتلعثم هو تقطع أثناء الكالم يصدر من الفرد عند النطق ، فالطف            
عند كلمة واحدة ويكررها أكثر من مرة وال يستطيع نطقها ، أو قد يتردد عند نطق كل                 
كلمـة ، وكذلك ال يستطيع نطق بعض األحرف أو يكرر بعض الحروف أكثر من مرة                

 . بطريقة الفتة للنظر

 )٢٩٤ : ٢٠٠٦زكريا الشربينى ، ويسرية صادق ، (
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أو التلعثم ، تطلق    " فقدان الطالقة "كالم ، وكلمة    والتلعـثم هو فقدان الطالقة فى ال       
 .على مشكلة ناتجة عن تعطل فى تدفق الكلمات وفى توقيت هذا التدفق 

 )٤٣٠ : ٢٠٠٠ , Kazidan(، ) ١١ : ٢٠٠٠جين نيكسون ، (

والتلعـثم وهو اضطراب يصيب طالقة الكالم المسترسل ، وتكون العثرات فى             
أو إدخال بعض المقاطع والكلمات التى ال       ) صمت(صـورة تكـرار أو إطالة أو وقفة         

تحمـل عالقـة بالنص لمجرد ملء فراغات ، والتلعثم ليس فقط المرض الذى يسمع أو                
الحركات المصاحبة للعثرة الكالمية ، وقد تشمل بضع عضالت فى الوجه ،            (يـرى من    

ما يشمل  من المتكلم إن  ) أو أن تـشارك الـرقبة واألكتاف وأجزاء أخرى من الجسم فيها           
 . بالضرورة المشاعر واألحاسيس والمخاوف التى تصاحب التلعثم لدى المتكلم

 )١٧٧ : ٢٠٠٠كريمان بدير ، وإميلى صادق ، (

والتلعـثم هى نوع من التردد واالضطراب فى الكالم ، حيث يكرر الطفل الكالم            
 ينتقل من هذا    بتـردد، ويـردد حرفاً أو مقطعاً ترديداً ال إرادياً مع عدم القدرة على أن              

 . المقطع إلى التالى

 )٢٣٥ : ٢٠٠٢، ) ب(أنسى محمد أحمد (

 ".اضطراًبا اتصالًيا حاًدا يعكس عجًزا حسحركى شفوًيا     " ويعتبر التلعثم  

( Loucks  et al ,  ٣١٣ : ٢٠٠٢) 

 ". اضطراب خاص بالتحكم في الكالم  " وهو أيضاً 

(Cardell , ٢٢٤-٢٢١ : ٢٠٠٣) 

اب يؤثر على إيقاع الكالم وطالقته يتميز بالتوقف والتردد أو          والتلعثم هى اضطر   
 .التكرار أو اإلطالة فى األصوات أو الحروف 

)Jonson , ٦٢ : ٢٠٠٥سهير محمود أمين ، (، ) ٣١ : ١٩٥٥( 

كما أن التلعثم اضطراب فى الطالقة اللفظية ومعدل سرعة الكالم ، يصحبه أسلوب             
جام أعضاء الكالم ، يظهر فى صورة توقف ، أو          تنفس غير صحيح يؤدى إلى عدم انس      
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تطويل أو تكرار الصوت أو المقطع أو الكلمة ، وله أصل نفسي يؤدى إلى الخوف من                 
 . الكالم وتحاشيه فى مواقف معينة

 )Nicolosi , et al , ١٠٤ : ٢٠٠٦محمد محمود النحاس ، (،  )٢٦١ : ١٩٩٦
( 

 : 

  :لعثم واع من التيمكن التمييز بين ثالثة أن

 ويحدث فى مرحلة االنتقال إلى المخارج السهلة للكلمات بين          :التلعـثم النمائـى    •
عمـر سـنتين وأربع سنوات ، حيث يتغير نمو الكالم من اإلطالة إلى التوقف               

 . والتكرار أو التردد

 سنة وتزول   ١١-٣ ويظهر لدى بعض األطفال فى فئة العمر         :التلعثم المتحسن  •
 .  سنوات٦ أشهر إلى ٦ مدة تتراوح بين تلقائياً فى

 سنوات ،   ٨-٣ يظهـر لدى بعض األطفال فى الفئة العمرية          :التلعـثم الـثابت    •
 . وتحتاج إلى عالج لفترة زمنية طويلة

 )٣٤٠ : ٢٠٠٢سامى محمد ملحم ، (،) ١٦١ -١٦٠ : ١٩٩٤زكريا الشربينى ، (

   : 

 بتقسيم مراحل حدوث التلعثم إلى أربعة       )١٩٦٩ (Bloodstienقـام بلدشـتين      
 : مراحل من المنظور النشوئى التكوينى كالتالى

 : سنوات) ٦-٢(من سن : المرحلة األولى

يحدث التلعثم غالباً بصورة عرضية وتحدث خالل هذه المرحلة نسبة          : األعراض 
ط نفسى  شفاء تلقائى كبيرة ، يتلعثم الطفل حين يثار أو يغضب أو حين يتعرض إلى ضغ              

، ويظهر التلعثم فى صورة تكرار فى المقاطع األولية للكلمة وأحياناً فى كل كلمة ، كما                
يحدث فى بداية الجملة ، وغالباً ما يحدث فى المقاطع الصغيرة مثل الضمائر ، وحروف       
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 أنا –هو (الجـر ، وأدوات الربط ، وقد يحدث التلعثم فى صورة تكرار لكل الكلمة مثل      
 ).  عند–

 . ال يدرك الطفل أنه يتلعثم وال يصف نفسه بأنه متلعثم: إلدراكا 

 : سنوات) ٨-٦(من سن : المرحلة الثانية

وجـود التلعـثم فـى الكلمات ذات المقاطع المتعددة مثل األفعال            : األعـراض  
واألسـماء والصفات ، مع عدم اقتصار التكرار على الكلمة األولى من الجملة وحدوثها              

ة وليس كل الكلمة وازدياد التلعثم فى المواقف الضاغطة أو عند           فـى جـزء مـن الكلم      
 . التحدث بسرعة

 . الطفل يدرك أنه يتلعثم ولكنه ال يهتم بتلعثمه: اإلدراك 

 : سنوات) ١٠-٨(من سن : المرحلة الثالثة

يظهر التلعثم فى بعض المواقف والتى تختلف من متلعثم آلخر ،           :  األعـراض  
تى يظهر فيها التلعثم تكون عند التحدث مع الغرباء أو فى التليفون            ولكن أكثر المواقف ال   

أو أثناء وجود الطفل فى الفصل الدراسى ، حيث يحدث وجود صعوبة فى نطق أصوات          
 . أو كلمات معينة فيحاول الطفل المتلعثم التهرب من نطقها بمحاوالت تفادى الكالم

 . لعثمه فى مواقف الكالميدرك الطفل أنه يتلعثم وال يتفادى ت: اإلدراك 

 : من نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة إلى بداية المراهقة: المرحلة الرابعة

ظهور الخوف عند توقع التلعثم ، هذا الخوف يتمثل فى خوف الكلمة            : األعراض 
أو الشخص أو الموقف ، إبدال متكرر للكلمات والتهرب منها وهذا يؤدى لعزلة المتلعثم              

 . اجتماعياً

يدرك الطفل أنه يتلعثم ويتفادى مواقف الكالم مع وجود خوف وارتباك           : اإلدراك 
 . عند محاول النطق

محمد (، ) ٩٢ :٢٠٠٢أحمد عرفان سلوطة ، (، ) ٤٣ : ١٩٩٠نوران العسال ، (
 )١٠٧ : ٢٠٠٦محمود النحاس ، 

   : 



   ١٧٧

الجه صعب ، فى    تعـددت األسباب المؤدية إلى التلعثم ، فالبعض منها معقد وع          
حـين أن البعض اآلخر ليس كذلك ، وسوف أوجز أهم األسباب التى تؤدى إلى التلعثم                

 : عند الطفل كما يلى

א]١[  :א

قد ينتج التلعثم عن استعداد وراثى ، لذا فمن المحتمل أن يصاب الفرد بالتلعثم إذا           
من أفراد عينة كبيرة من     % ٦٥ن  فقد تبين أ  . كـان فـى األسرة أفراد مصابون بالتلعثم       

المـصابين بعيوب الكالم كان أحد والديهم أو أقاربهم مصاباً بهذه العيوب ، كما قد ينجم                
التلعثم عن خلل فى الجهاز السمعى عند الطفل مما يؤدى إلى إدراك الكالم بشكل خاطئ               

هذا أو تأخـر فـى حصول المعلومات المرتدة نتيجة الضعف فى السمع ، وقد يتطور                
 . المرض إذا لم يعالج الطفل بشكل مبكر

 ، ) ٣٢٥ : ١٩٩٦شارلز شيفر ، ( ،) ١٣٧ :١٩٩٤أحمد محمد الزعبى ، ( 

 )١١٠ :٢٠٠٦عبد القادر عبد المنعم الميالدى ، (

ويتجه التلعثم إلى االنتشار بين أفراد العائلة ومن ثم تزداد القابلية لحدوث التلعثم              
 أن العوامل الوراثية فى مجال      Seeman سيمان   عـن طـريق الـوراثة ، وقـد وجد         

إضـطرابات الكـالم يمكن أن ترتبط ببعض االضطرابات العضوية ، حيث تصبح هذه              
االضطرابات بمثابة تربة خصبة الضطرابات الكالم بصفة عامة والتلعثم بصفة خاصة           

عصبى ومـن أمثلتها الضعف الوراثى فى جهاز التنفس أو جهاز الكالم أو فى الجهاز ال              
 . أى عامل االستعداد لإلصابة X Factorوهو ما يدخل تحت اسم العامل المجهول 

 : ١٩٩٦محمد عبد الظاهر الطيب ، ( ، ) ١٦٩ : ١٩٩٠فيصل محمد خير الزراد ،(
١٤٧ ( 

א]٢ [ א  :א

 ، ومن   تؤثـر العوامل النفسية أحياناً فى اآللية العضوية إلنتاج الكالم عند الطفل            
الشائع فى هذه األسباب وجود اضطرابات فى التوقيت أى تشويش فى توقيت حركة أى              

وهـناك خلل فى االرتباط الدقيق       . عضلة لها عالقة بالكالم بما فى ذلك الشفاه والفك
بـين األصـوات والمقاطع ، وتنتج تشويهات الكلمة عن أى خلل فى الدقة المتناهية فى                



   ١٧٨

وهناك نظرية حديثة تشير إلى وجود      . الطبيعى عند الطفل  التوقـيت الـالزم للحـديث       
مـنعكس غير مالئم تفتح خالله األحبال الصوتية قبل البدء بالكالم بدالً من أن تبقى معاً                
فـى حالة ارتخاء ، فبعض األطفال يتوقفون عن الكالم فترتخى األوتار الصوتية ، بينما               

ما يجعل النطق صعباً جداً ، ويرى يقـوم آخـرون بـإغالق أحبالهم الصوتية فتقفل ، م    
أصـحاب هـذا االتجـاه أن مقاومة الفرد لإلغالق العضوى لألحبال الصوتية هو الذى            

 . يؤدى إلى التلعثم
 )٢٦١ : ٢٠٠٢، ) ب(أنسى محمد أحمد قاسم (، ) ١٣٨ :١٩٩٤أحمد محمد الزعبى ، (

א]٣[ א  :א

اً بين األطفال والكبار ، وأسبابها متعددة ، ولكن         التلعثم أكثر عيوب النطق شيوع     
النظـرية القائلـة بـأن أسبابها ومنشأها يرجعان إلى عوامل نفسية هى أكثر النظريات               

فإن البعض منها يتعقد نفسياً ألن الطفل الذى يتعرض لسخرية          . العلمـية شيوعاً وقبوالً   
ختنق تأثراً وتقف الكلمات على     زمالئه لعدم قدرته على استخدام اللغة بطالقة ، والذى ي         

شـفتيه ، البد وأنه تنشأ درجة كبيرة من الشعور بالنقص ، وعدم الثقة فى النفس ، وقد                  
ينزوى عن أقرانه وعن المجتمع ، ويجد الراحة النفسية فى الوحدة ، ومن ثم يتحول إلى                

 )١٤ : ٢٠٠٥مالك جرجس ، ( . مريض نفسى يحتاج مستقبالً إلى عناية وعالج

א]٤ [  :א

ومـن األسباب األساسية وراء التلعثم التى تظهر لدى طفل ما قبل المدرسة هو              
الـتفاوت بين معدل التفكير ومعدل الكالم ، فالطفل الصغير الذى تكون حصيلته اللغوية              
محـدودة ومـازال يتعلم مهارة الربط بين الكلمات فى جمل ، يحاول أن يقول أكثر مما           

 ، وعند هذه السن يكون الطفل قلقاً تجاه االتصال باآلخرين ، وإقامة عالقات              يمكنه قوله 
اجتماعية جديدة ، كما أنه العمر الذى يحاول فيه الطفل أن يستقل عن الوالدين ، ونتيجة                

 .لذلك تتكون لديه اتجاهات سلبية نحو سلطة البالغين

 )١٢١ : ٢٠٠٤ليلى أحمد كرم الدين ، ( 

لعثم عند بعض الصغار عدم تمكن الصغير من اللغة تمكيناً          وقـد يكون سبب الت     
يجعلها فى متناول الصغير وطوع أمره ، فيسبق تفكيره تعبيره ، ويؤدى تزاحم األفكار              
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إلـى التلعثم ، وذلك بسبب قصور ذخيرته اللغوية واللفظية ، وال غرابة فى ذلك ، فإنه                 
 . ث بلغات أجنبية ال يتقنونهايحدث عادة مع الكبار البالغين حين يحاولون التحد

 )١٠٦-١٠٥ :٢٠٠٦عبد المنعم عبد القادر الميالدى،(،)٦٣ :٢٠٠٤عالء الدين فرغلى ،(

إن إزدواجية اللغة أو تعدد اللغات لدى الطفل تساعد على حدوث التلعثم حيث أن               
مـن المتلعثمين الذين قام بدراستهم كانوا مزدوجى اللغة ويفسر ذلك بأن            % ١٤نـسبة   

طفـل ال يفكر بأية لغة وال يركز على واحدة من اللغات مما يؤدى إلى النقص اللغوى                 ال
 .وإلى مشاعر النقص مما يساهم فى حدوث التلعثم 

 )١٩٩٠ : ١٧٦فيصل محمد خير الزراد ، ( 

تـستمر العالقة بين اللغة والتلعثم قيد الدراسة حيث توضح األبحاث أن األطفال              
 أثناء  – والتى قد تكون ضئيلة جداً       –اجهة بعض الصعوبات    المتلعثمين أكثر عرضة لمو   

نمـو أنظمة الكالم واللغة لديهم ، ومن منظور متناٍم يمكن القول أن التلعثم يظهر بصفة                
عامـة فى الوقت الذى يمر فيه النظام اللغوى للطفل بفترة من النمو السريع ، وقد تمت                 

ت اللغة قد تفوق قدرة نظام الطالقة       اإلشـارة إلـى أن هـذه الزيادة المطردة فى مهارا          
اللغوية لدى الطفل ، وعادة ما يحدث التلعثم فى بداية جملة أو عبارة ما ، كما أنه أكثر                  

 . تكراراً فى العبارات النحوية األكثر طوالً وتعقيداً

)(Watkins, et al , ١١٣٥-١١٢٥ : ١٩٩٩،  )(Pellowski,  et al., ٢٠٠٠ : 

١  

א]٥[  :א

ال يتـسبب اآلبـاء والعائالت فى حدوث التلعثم للطفل ولكن قد تلعب البيئة التى                
يـتفاعل فـيها الطفـل وأيضاً عوامل الضغط داخل هذه البيئة دوراً هاماً فى ذلك فمن                 
المعروف أن االتجاهات والسلوكيات وأيضاً األحداث التى تحدث فى البيت والمدرسة قد            

وقد اكتسبت وجهة النظر القائلة بأن      . طالقة اللغوية للطفل    يكـون لهـا تأثيرها على ال      
البيـئة تلعـب دوراً هامـاً فى تنمية الطالقة لدى الطفل أهمية كبيرة ، وذلك بعد أن تم                   
تدعـيمها بدليل عالجى ذو قيم يوضح أن مساعدة العائالت فى تغيير طريقة استجابتهم              

 .  فى الطالقة اللغويةوتفاعلهم مع الطفل المتلعثم قد ينتج عنه زيادة

 )٢٠ : ٢٠٠٤لينا روستين وآخرون ، (
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 :מ

 تعود إلى اختالف تقاسيم الجهاز العصبى المركزى وخاصة         :أسـباب عـضوية    •
نـصفي المخ وارتباك فى توزيع الكالم بين نصفى المخ ، كما ُيعتقد بأن السبب               

ميكانيكية استماع اإلنسان لصوته ، فالطفل فى هذه الحالة         يعـود إلـى خلل فى       
يـسمع إلـى صوته متأخراً وليس بالسرعة التى يسمعها اإلنسان العادى ، مما              

 . ُيحِدث ارتباكاً فى ميكانيكية بدء الكالم

 ويفـسر عدد من المنظرين التلعثم كنتيجة الضطراب نفسى          :أسـباب نفـسية    •
له غير قادر على النطق بسبب شدة وسوسته        ى ُيلم بالطفل فيجع   ووسـواس قهر  

حـول نـوع الكـالم وكيفـية استخراج مقاطع الكلمات ، إضافة إلى أن الطفل                
المـصاب بالتلعثم يزداد ارتباكاً وتزداد عاهته تحت الظروف المحيطة والمولدة           

 . للتوتر والقلق

 أو   فكثيـر من األطفال يتوقف نموه فى النطق بعد عامه الثاني           :أسـباب بيئـية    •
الثالث لسنوات عدة ، وربما تستمر الحالة مع الطفل حتى سن المراهقة ، وربما              

 . يكون التدليل فى هذه الحالة سبباً رئيسياً لتفاقم أزمة الطفل فى النطق
 )٣٤٠ : ٢٠٠٢سامى محمد ملحم ، (،) ١٦٢-١٦١ : ١٩٩٤زكريا الشربينى ، ( 

   : 

 : اعى فى عالج التلعثم ومنهاتتعدد طرق العالج النفسى الجم

طـريقة العـالج باللعـب ، وفيها يعبر الطفل عن دوافعه ورغباته ومشاعره                -١
واتجاهاتـه ، كما يتم إزاحة تلك المشاعر تجاه اآلخرين إلى أشياء أخرى بديلة              
كـأدوات اللعب مما يخفف عن الطفل الضغط والتوتر االنفعالى الذى ُيصاحب            

 . التلعثم

من أهم أساليب العالج النفسى الجماعى فى عالج التلعثم حيث          الـسيكودراما ،     -٢
أن التلعثم هو صراع بين التراث واألدوار       ) ١٩٧٢ (Sheehan" شيهان"يـرى   

التـى تلعـبها ، فـإذا مـا قـام المتلعثم بأدوار بعيدة عن ذاته بأن يمثل أدوار                   
فف كثيراً  فإنه يتخ ) الخ...  األخوة   - األم -كاألب(األشخاص المهمين فى حياته     

من مشكالته النفسية ، ومن ثم يمكنه التخلص من تلعثمه وتزداد طالقته اللفظية،             
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كان فعاالً فى تعديل سلوك التلعثم لدى ) السيكودراما(ويالحـظ أن هذا األسلوب    
عبد العزيز السيد   (،  )١٦١ : ١٩٩٦محمـد عـبد الظاهـر الطيب ،         ( . األطفـال 

 )١٤٢ : ٢٠٠٢رفان سلوطة ، أحمد ع(، ) ٣٠٦-٣٠٥ : ١٩٩٧الشخص ، 

א מ  :א

 . العالج الكالمى*   ). العادى(العالج النفسى المختصر * 

 .طريقة العالج الشامل* 

 : طريقة العالج النفسى المختصر: أوالً

 : ويدخل فى إطاره طرق وأساليب مختلفة منها 

 ، وغرض   Diagnostic ولها غرضان غرض تشخيصى      :طريقة العالج باللعب   •
 ، فاللعـب ُيظهـر النزعات والمشاعر العدوانية لدى          Therapeuticعالجـى   

الطفل، فممارسة األطفال الذين يعانون من التلعثم ألعاباً خالية من القيود قد تُبِرز             
رغـباتهم المكـبوتة من ثنايا لعبهم ، كذلك مشاعر العطف والرفق التى يتبعها              

ه من تلك الرغبات المكبوتة تعطى للطفل شعوراً        المعـالج إزاء مـا يتكـشف ل       
 . بالحرية الكاملة ، وتبدد لديه مشاعر القلق والتوتر

 وهو أسلوب إسقاطى مالئم لصغار األطفال المصابين بالتلعثم ،  :التحليل بالصور  •
فيـستخدم بطاقـات مـصورة كأسـاس للتحليل ، وتحتوى الصور على مناظر              

نتباههم ، ويمكن عن طريق عرض هذه       ومواقـف تـروق لألطفـال وتسترى ا       
الـصور اسـتخالص معلـومات ذات قيمة تتعلق بشخصية الطفل وعالقاته مع             

 . والديه وأقرانه

 يستخدم المعالج أحياناً بعض استخبارات الشخصية للكشف        :اختبارات الشخصية  •
عـن شخـصية المـصاب ، وقـد تكون هذه االختبارات موضوعية وقد تكون               

 . إسقاطية

 يستخدم اإليحاء واإلقناع كوسيلتين لعالج المصابين بالتلعثم        : واإلقـناع  اإليحـاء  •
وذلك لقصور الطفل وعدم ثقته بنفسه ، ومخاوفه الناجمة من عيوب الكالم لديه،             
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فعن طريق اإليحاء يدرك الطفل حاجته الشديدة لتعديل نظرته إلى نفسه كفرد له             
من شدة المخاوف والقلق    كـيانه واحتـرامه عن طريق اإليحاء يمكن التخفيف          

 .أما اإلقناع فيتطلب استخدام العقل والمنطق . وفقدان الثقة بالنفس

 تـدريب المريض على إرخاء عضالته ، فباالسترخاء التدريجى           :االسـترخاء  •
 . للعضالت يتالشى االضطراب االنفعالى والتوتر الذهنى

الخاليلة، وعفاف عبد الكريم (، ) ١٨٩-١٨٦ : ١٩٩٠فيصل محمد خير الزراد ، ( 
 )٣٠٥-٣٠٤ : ٢٠٠٣خليل ميخائيل ، (،) ١٢٣-١٢١ : ١٩٩٥اللبابيدى ، 

 : العالج الكالمى: ثانياً

 : توجد وسائل متعددة تُستخدم فى العالج الكالمى منها 

 فيستخدم االسترخاء الكالمى كوسيلة لعالج التلعثم والتخلص        :االسترخاء الكالمى  •
متنوعة تقوم على هذا النوع من العالج ،        مـن االضـطراب ، وتوجد تمرينات        

تمرينات على الحروف المتحركة ثم الحروف الساكنة ، ثم تمرينات أخرى على            
 . كلمات متفرقة قد تكون أصوات أو كلمات أو جمل قصيرة أو عبارات

 يدرب فيها المصاب بالتلعثم لالشتراك فى       :تمـرينات لـتعلم الكـالم من جديد        •
 مثل األلغاز واألحاجى ، والمناقشة الجماعية ، وهى         ضروب وألوان المحاوالت  

موضوعات تحتوى على وسائل للتسلية كحافز قوى يبعث على البهجة والسرور           
 . ونسيان المشكلة واسترداد الثقة بالنفس

 عالج التلعثم بطريقة الحركات اإليقاعية ؛ كالنقر        :تمـرينات الكـالم اإليقاعـى      •
من الحيل العالجية التى تحّول المصاب      باألقـدام أو الـصفير ، وغيـر ذلـك           

وتـصرفه عـن مـشكلته الكالمـية ، ويفيد المريض أيضاً القراءة الجمعية أو               
 . المشاركة مع الكورس

عبد الكريم الخاليلة ، وعفاف (، ) ١٩٧-١٩٥ : ١٩٩٠فيصل محمد خير الزراد ، ( 
 )٣٠٦ : ٢٠٠٣خليل ميخائيل ، (، ) ١٢٤-١٢٣ : ١٩٩٥اللبابيدى ، 

 : طريقة العالج الشامل :ثاًثال
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مـن المعـروف أن العـالج الكالمى ال يكفى لشفاء التلعثم ، وأن أهميته تعتبر                 
ثانـوية ، ألن أسـباب التلعثم قد تكون أسباب نفسية داخلية ، فالعوامل النفسية هى علة                 

دء العلل ومكمن الداء، لذا ينصح أخصائيو العالج باستخدام طريقة العالج الشامل ، والب            
بالعالج النفسى يصاحبه العالج الكالمى الستعادة المريض قدرته الكالمية وتحقيق نتائج           

 . أفضل فى العالج
خليل ميخائيل ، (، ) ١٢٣ -١٢١ : ١٩٩٥عبد الكريم الخاليلة ، وعفاف اللبابيدى ، (

٣٠٦ : ٢٠٠٣( 

א מ  :א

 واحتباس توقفى فى الكالم يعقبه      يظهـر التلعـثم على هيئة حركات ارتعاشية ،         
االنطالق، ويبذل الشخص المتلعثم جهداً شاقاً ليتخفف من احتباس الكالم ، وعندما تشتد             

 . وطأة التلعثم يحرك المريض يداه ويضغط على قدميه ويرتعش

 )٣٠٤: ٢٠٠٣خليل ميخائيل ، (،) ١٧١ : ٢٠٠٣نبيلة عباس الشوربجى ، (

طق شيوعاً بين األطفال والكبار ، ويقصد بها        والتلعـثم مـن أكثـر عـيوب الن         
االضطراب فى إيقاع الكالم وطالقته ، إما بالتوقف الالإرادى أو بالتكرار أو اإلطالة فى              

 : ومن أهم الخصائص التى تميز ظاهرة التلعثم ما يلى. إحدى حروف الكلمات

رار  أى تكـرار حرف معين أو تكرار مقطع كامل من الكلمة ، أو تك              :التكـرار  •
 . كلمة أو جملة بأكملها

 أى إطالة النطق بأخذ حروف الكلمة ، بحيث تأتى نهاية الكلمة متأخرة          :اإلطالـة  •
 . عن بدايتها ومنفصلة عنها

 أى االمتناع عن الكالم للحظة مع توقف وجمود الحركة اآللية للكالم ،             :التوقف •
  .وهذا التوقف الالإرادى قد يحدث فى أى مرحلة من مراحل النطق

، )١١ : ٢٠٠٠جين نيكسون ، (،) ٣٤٤ – ٣٤٣ : ٢٠٠٣عبد المطلب القريطى ، (
 – American Speech)، ) ٢١٨ -٢١٧ : ٢٠٠٣مجدى محمد الدسوقى ، (

Language Hearing Association, ٢٠٠٦:١) 

א  :א
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يك بعض المظاهر التى تبدو على المتلعثم أثناء الكالم ومنها رفع األكتاف وتحر            
وأحياناً تكون محاوالت . الذراع وإحمرار الوجه والعنق ، ثم يتبع هذا إطالق عدة كلمات          

الكـالم مرتبطة بفم مفتوح على آخره وبروز سريع وارتداد للسان مرتبط بانقباض فى              
التـنفس ، والـذى يسبب اختناق ويكاد التوتر يبدو على الجسم كله مع حركات أمامية                

 . وخلفية تشبه الرقص
 )٥٢٧ : ٢٠٠٤لمان خلف اهللا ، س(

מ  :א

تـشير الدراسات النفسية بان الفرد الذى يعاني من التلعثم هو من النوع الحساس               
القلـق الذى يعاني من مشاعر النقص وعدم الطمأنينة وهو فرد منطوى ميال إلى كبت               

ناً عن طريق   المـشاعر وقمـع األفكـار ويعانى من حرمان عاطفى شديد يعوضه أحيا            
والطفـل المتلعـثم هو طفل خجول بطئ الحركة ال يستطيع ضبط الحركات             . العـدوان 

اإلراديـة والتحكم فيها وخاصة حركات اللسان والفك والشفاة ، وهو أضعف من الفرد              
كما يتسم الفرد   . العـادي من حيث األنشطة التى تشمل العدو والصعود والقفز والتوازن          

 . ية فى الوجه واألطراف مع تشنجات فى النطقالمتلعثم بحركات عشوائ
 )١٥٥ : ١٩٩٦محمد عبد الظاهر الطيب ، ( 

وهذا يتفق مع العديد من نتائج الدراسات السابقة التى سوف يتم ذكرها فى العديد              
الجزء الخاص بالتلعثم وعالقته باالضطرابات     ( مـن المواضـع المختلفة من الدراسة        

 ).النفسية والسلوكية مثالً



   ١٨٥

 Nasality 

  : 

هـو مـرض من أمراض الكالم يحدث بسبب اضطرابات في الصمام اللهائي              -١
 . البلعومي ، والتغيير من الرنين األنفي أثناء الكالم

 من األنف وليس من الفم ، وهذا        Ing/ ن  / م  / هـو خروج األصوات التالية       -٢
 مع باقي األصوات    طبيعـي ، أمـا إذا خرجت هذه األصوات السابقة من الفم           

مع / إ  / أ  / األخرى يكون خنف مغلق ، وفي حالة خروج األصوات المتحركة           
 . من األنف يكون خنف مفتوحIng/ ن / م / األصوات 

   : 

يـوجد بـين سقف الفم والبلعوم ويفصل بين سقف الحلق والبلعوم وكذلك يقوم               
م : /  ويفتح أثناء الكالم ويسمح بمرور األصوات اآلتية       بالغلق أثناء بلع الطعام والشراب    

 .   فقط في التجويف األنفيIng/  ن / 

        : 

الـتهابات أو إرتشاح في األذن الوسطى أي وجود ماء خلف طبلة األذن ، وهذا       -١
 . يؤدي إلى ضعف سمعي توصيلي

 . اعية من زيارة المستشفى بصفة مستمرة ومن تكرار العملياتآثار نفسية واجتم -٢

 ):  الصوت– اللغة –الكالم (المشاكل التخاطبية تنقسم إلى ثالث وهي 

 . الكالم يوجد به خنف: على مستوى الكالم: أوالً

 . بسبب خروج الحروف المتحركة من األنف -١

 . اضطرابات في نطق السواكن من األنف أو غير موجودة -٢

 . ه يصبح غير مفهومكالم -٣

 . ال يستطيع عمل ضغط موجب في الفم -٤
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 : على مستوى اللغة: ثانياً

 . تأخر نمو اللغة نتيجة للضعف السمعي -١

 . بيئة غير منبه -٢

 . نقص على مستوى القدرات بسبب نقص القدرات المعرفية -٣

 : على مستوى الصوت: ثالثاً

طاقة (ثنايا الصوتية   بحة في الصوت نتيجة أنه يبذل مجهود صوتي زائد على ال           -١
 . تؤدي إلى حبيبات وتضخم على الثنايا الصوتية) صوتية زائدة

 . انبعاث هواء من األنف وسط الكالم -٢

   : 

)  آمال–كمال (على الثنايا الصوتية مثل / ج / ك / ق / ينطق بعض األصوات    -١
 ).  آالتة واالتين–ثالثة وثالثين  (–)  عالة–عجلة  (–

ـ  -٢ / ع  / ذ  / ز  / ص  / س  / ويل األصـوات االحتكاكـية إلى بلعومية مثل         تح
 . انقباض البلعوم فتحتك وتخرج من األنف

 . يسمع صوت الشخير أو شبيه له -٣

 . تحرك العضالت حول فتحة األنف -٤

  : 

 : يوجد ثالث أنواع من الخنف 

/ ن  / م  / مع األصوات   / إ  / أ  / خروج األصوات المتحركة    : خـنف مفـتوح    -١
Ingمن األنف  . 

 من الفم مع باقي األصوات ،       Ing/ ن  / م  /  خروج األصوات    :خـنف مغلـق    -٢
وهذا يعني أن األنف مسدود أي نتوء في األنف أو وجود لحمية أنفية أو لحمية               
فـي الخلف أو إنعواج في الحاجز األنفي أو وجود برد أو زكام ، عالجها عند                

 . طبيب أنف وأذن
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/ إ  / أ  /  يكون أساساً في األصوات المتحركة       ): والمغلـق  المفـتوح (الخـنف   
 .  ال تخرج من األنفIng/ ن / م / واألصوات التي تخرج من األنف وهي 

 .  مزدوج مع بعض األسباب في الخنف المفتوح والمغلق:الخنف المزدوج -٣

 :   : 

وأسباب )  مكتسب –قي  وراثي خل (ينقـسم الخـنف المفتوح إلى أسباب عضوية          
 . وظيفية

]١ [:  

 : األسباب العضوية الوراثية الخلقية وهي] أ [ 

شـق سـقف الحلق ، وعندما يظهر في الطفل يؤدي إلى ارتجاع السوائل من                -١
 : األنف ويوجد درجتان من شق سقف الحلق وهما

ية الـشق الكامل من الجزء الصلب إلى الرخو فيكون مصاحب له شفة أرنب             -
 . وتكون من ناحية واحدة أو ناحيتين

 . الشق الجزئي ويكون في الجزء الرخو المخاطي المغطى الخلفي للحلق -

 . طول سقف الحلق قصير فال يصل للبلعوم -٢

 . شلل سقف الحلق -٣

 . سقف الحلق حركته ضعيفة وتكون حركته فقط لفوق وللخلف -٤

 .  يصل إليهالجدار الخلفي للبلعوم عميق فمهما يتحرك سقف الحلق فال -٥

 : األسباب العضوية المكتسبة وهي] ب[

 .  ضربة سكين– األورام – الحوادث –اإلصابات  -١

إجراء الجراحات أو العمليات مثل إزالة اللوز أو اللحمية ، لذا يجب قبل عملية               -٢
اللـوز أو اللحمية أن نرجع إلى طبيب التخاطب لفحص سقف الحلق من حيث              

 . هذه العملية سوف تؤدي إلى الخنف أم الحتى يقرر لنا ) حركته وطوله(
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א] ٢[  :א

 الخنف المفتوح   –أصـحاب الـتخلف العقلـي يكون عندهم خنف مفتوح بسيط             -١
 . يصيب الطفل برشح خلف األذن وكثرة ذلك يؤدي إلى ضعف سمعي

 . الضعف السمعي -٢

 ).  متوسط–خفيف (دلع بناتي وأكثر في البنات  -٣

 :   : 

األنـف مسدود أي نتوء في األنف أو وجود لحمية أنفية أو لحمية في الخلف أو                 -١
 . وجود رد أو زكام ، عالجها عند طبيب أنف وأذن

 ). العالج هنا جراحي وليس تخاطبي(إنعواج حاجز األنف  -٢

 :   : 

 :א*

لنعرف نوع الخنف ، وهذا االختبار       Aeioiأي مريض يأتي نقوم بعمل اختبار        
 : عبارة عن

 . التعرف على التاريخ المرضي والحوادث واإلصابات -١

٢- AEE مع فتح وغلق األنف وترديد AE : 

 . يرددها واألنف مفتوحة كما وهي مغلقة: Normalالعادي  -

 . يوجد اختالف: Unmoralغير العادي  -

/ إ  / أ  / ت متحرك مثل    اطلب من المريض إصدار صو    . اختبار المرآة الباردة   -٣
واضـبطها وأضـع مـرآة تحت األنف ، إذا وجد بخار ماء إذاً هذا خنف                / ُأ  

 .مفتوح

 . بالنظر إلى سقف الحلق أو باللمس أشعر بشكله أو التعرف عليه -٤
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 :א*

المـريض يـرجع أي سوائل من األنف إذاً يوجد شق في منتصف سقف الحلق                -١
 . احة التجميلويتم عالج المريض عند دكتور جر

وجـود شـق في الجزء الرخو بسقف الحلق أو يكون هناك التهابات في األذن                -٢
 . الوسطى

 ).  خنف شديد– خنف متوسط –خنف بسيط (درجات الخنف المفتوح  -٣

 :  عيوب الكالم المصاحبة للخنف المفتوح وهي-    

 . في الخنف المتوسط والخنف الشديد نسمع هواء خارج من األنف •

 . الجانبية لألنف تتحركالعضالت  •

 –ونطلب منه أن يقول آل      / آه  / تتحول إلى   / ت  / ك  / نسمع األصوات التالية     •
 .  رآ–س 

وهي من األصوات الصفرية    / ز  / ص/،  / ش  / س  / نـسمع األصوات التالية      •
 . لها صوت مثل الصفارة تخرج مثل السين البلعومية

 . زيادة الرنين األنفي في األصوات المتحركة -٤

من / س/تشبه اللدغة السينية البلعومية ينطق      / ض  / ص  / ش/ س/األصوات   -٥
 . األنف

 .  أني آمال ، كاكي مثل كمال . أه / ن / ، / ك/تحويل أصوات  -٦

 . ألنه يعاني من مشكلة في سقف الحلق/ ل/ ج/ ك/ ت/ ق/ال ينطق  -٧

 :א*

 . يتم التشخيص وإذ وجد جراحات يتم عملها مبكراً -١

ائي التخاطب إذا كانت الجلسات تؤدي نتيجة أم ال لو أن النواحي            يقـر أخـص    -٢
 . اإلكلينيكية تمام
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 : وفي حالة أن جلسات التخاطب تؤدي إلى نتيجة فإن خطوات الجلسات كاآلتي

 . اإلرشادات األسرية -١

تـدريب توجيه تيار الهواء إلى الفم عن طريق النفخ والشفط باستخدام الشليمو              -٢
 – نفخ شمعة    – نفخ الماء بالشفاط     –يق في شرب السوائل     واسع ثم ض  ) الشفاط(

 .  نقل ورق من مكان آلخر بالشفاط– الصفارة –نفخ البالونات 

 . النفخ مع غلق فتحة أنف واحدة حتى ال يختنق الطفل ثم غلق فتحتي األنف -٣

 . سحب الهواء بالفم وغلق الفم واالحتفاظ به ثم التثاؤب: تمرين التثاؤب -٤

وت مثل اللدغة ، مع غلق األنف لتحويل الهواء الخارج من           ص: تدريب صوت  -٥
 . مثالً نبدأ بحرف آخر/ س/األنف للفم بعد نطق 

تحريك الفم بشكل أكثر من األول حتى يتعود أن يتكلم من الفم        : تدريـبات الفـم    -٦
 . وليس من األنف

 . ظ/ ذ/ ز/ ص/ س/ ك/ ق/ ج/ خ/ غ: / كيفية نطق األصوات الساكنة -٧

 . كن في كلمة ثم كلمتين ثم جملةإدخال السوا -٨

لـو كـان مـشاكل في مستوى األصوات نعمل تمرين سمث لتحسين مستوى               -٩
 . الصوت

    : 

 . تقوية سقف الحلق -١

 . تحويل مسار الهواء من األنف للفم -٢

الخـنف الوظيفـي ال يعـالج ، يتم أخذ صوت في العالج كما في الخنف السين            •
ألنف ويحول الهواء من األنف إلى الفم ونبدأ بالسواكن ألنها          البلعومـية بإغالق ا   

 ). ُأ / ِإ / َأ ( أسهل وآخر شيء تعلمه إياه المتحركان ، ولن تضبط المتحركات 
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      : 

 : اللثغة البلعومية* 

 . العيب في حرف السين -١

 . ةسليم/ ُأ / ِإ / َأ / األصوات المتحركة  -٢

 : الخنف* 

 /نج / ن / م / العيب في حرف  -١

 . األصوات  المتحركة تصدر بشكل غير سليم -٢
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  ) (Dysblia 

 : 

نطق األصوات بطريقة خاطئة في     ) النطق(هى اضطراب من اضطرابات الكالم       
وليس لها أسباب   ) أي خروج األصوات من مكان غير موضعها      (غير المخرج الصحيح    

ة ، ولكـنها عادة خاطئة ويلزم لذلك الذكاء واللغة تكون متكاملة ، ويجب تعليم               عـضوي 
 . المريض كيفية النطق الصحيح لألصوات من خالل التدريب أثناء الجلسات

  : 

أي سوء استخدام حركة    (اللدغـة نطـق األصـوات بطريقة خاطئة عند اللسان            
غة متكاملة وهي مرض من أمراض الكالم       ويجب أن تكون الل   ) اللسان في إحداث صوت   

 ). النطق(

  : 

א: א  :  وهي ثالث أنواع:א

 . لسان طالع بره/ ث/تنطق / س/وهي : لدغات سينية أمامية -١

اللسان نايم تحت مع خروج هواء      / ش/تنطق  / س/وهي  : لدغـة سينية جانبية    -٢
 . فمبسيط من جانب ال

كأنها خارجة من البلعوم وهي قريبة من الخنف ولو         / س /:لدغة سينية بلعومية   -٣
 ). تعديل مسار خروج الهواء(أغلق المريض أنفه نطقها صحيحة 

 يكون اللسان أمامي مع غلق األسنان ولسانه تحت         /س/الـنطق الـصحيح للـ       
 . سنانمع خروج تيار هواء بين األ)  سي– سو –سا (صح / س/سوف ينطق صوت 

 : 

 .  ال يوجد– السن المناسب –) ال تحتاج تقويم أسنان(أسنان مضبوطة  -١

 . أضعها مع حروف متحركة -٢
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 –وسط  (الكلمة ثم أضعها في جمل      )  آخر – وسط   –اول  (ثم أضعها في كلمات      -٣
 . الجملة) آخر

  ). ثو– ثي –ثا (ويتم تحويل السين الجانبية إلى أمامية ثم غلق األسنان ونبدأ 

א:   :א

أصوات تخرج من آخر    )  سنوات ٤سن   (تحويل األصوات من الخلف إلى األمام      -١
 . يتم تحويل هذه األصوات إلى األمام/ ق /-/ ج /-/ ك/اللسان مثل 

خافض اللسان على مقدمة اللسان حتى يحرك باقي اللسان          يـتم استخدام   : العالج
 . ية ينطق صح باستمرار في البيتالمهم اإلرشادات األسر. وحده

 حيث يتم تحويل األصوات     :لدغـة تحـويل األصوات المجهورة إلى مهموسة        -٢
المجهـورة التـي لها اهتزازات إلى أصوات مهموسة وليس لها اهتزازات أو             

 ).  سنوات٨حتى (مكتومة 

 -/ ط /-/ ض /-/ ز /-/ ر /-/ ذ /-/ ج /-/ ب /:األصوات المجهورة هي   •
 /.و /-/ ي /-/ ك /-/ ن /-/ م /-/ ل /-/ ق /-/ غ/ -/ ع /-/ ظ/

/ ص /-/ ش /-/ س /-/ خ /-/ ح /-/ ث /-/ ت /:األصوات المهموسة هي   •
 /. هـ /-/ ك/-/ ف /-

يجـب أن يـضع الطفل يده على رقبة المدرب حتى يحس باالهتزاز مثل أزيز               
 /. ت/تنطق / د/، / ك/تنطق / ج/، / س/، تنطق / ظ/، / ز: /النحل مثل

א: א  :א

 . البد من البداية في سن مبكرة/ ل/أو / غه/أو / وه/أو / ي/تنطق / ر/ 

من شروطه أن يكون عنده رغبة على تصحيحها ويكون         / ر/اللدغـة الـرائية      •
وهي من أصعب   /) ر/اللسان المدور ال يستطيع نطق      (اللسان له طرف طبيعي     

أو / ي/أو  / ل/تنطق  / ر/ت ممكن    سنوا ٨ أو   ٧األصـوات ال تصحح قبل سن       
 /. غه/أو / وه/
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 -/ وه /-/ ي/التي تنطق   / ر/أما  / ر/سهل تصحيحها إلى    / ز/التي تنطق   / ر/ •
ويكون تصحيح جميع   / ر/ثم بعد ذلك تصحيح إلى      / ل/يتم تحويلهم إلى    / غـه /

)  دجل ري  – دجل رو    – را   –دجل  (اللدغات أمام المرآة وبعد ذلك اجعله يقول        
 ).  جرري– جررو –را جر(ثم 

هو وراء الفك العلوي عند جذور األسنان مع        / ر/وضع اللسان الصحيح لصوت      •
 . وجود ذبذبات أو اهتزازات

 – ري   – را   –ري  (عـند الـتدريب البـد من استخدام المرآة ندخل الراء في              •
/ ر/في أول ووسط وآخر الكالم أبالغ في نطق صوت          / ر/ثم ندخل له    ) جـري 

 ). رار ج– فرش –رف (

 . لوقت مؤقت/ ل/إذا لم يستطع ممارسة النقاط السابقة تحولها إلى  •

 : 

 . أو أي حرف ينطق خطأ/ غ /-/ خ/لدغات ليس لها مسمى وليست خنف مثل  •

 . أكثر من لدغة يكون تأخر لغوي مؤثر على األصوات •

 ٥ سنوات والسن الطبيعي الكتمال اللغة       ٥: ٤,٥مـن سـن     )  س – ص   –ش  ( •
 . واتسن

ولكـي يأتـي بالصوت ويعرف يفرق بين الراء المنطوقة بشكل صح أو خاطئ               •
 . ويسمع نفسه لكي يفرق حتى يستطيع أن يقولها صحيحة) تغذية سمعية راجعة(
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