
  اضطرابات الكالم واللغة
   تيزي وزو/ ، جزايدي باية /أ

، ويهدف إلى تبادل األنشطةعلى مدى واسع من  اإلنسانييشمل التواصل : مقدمة
سواء كانت منطوقة أو  المشاعر والخبرات والمعرفة بين اثنين أو أكثر، واللغة

العديد من ، كما تشمل على تفاعل المعنى إيصالعلى  تعملشارية فهي مكتوبة أو إ
إلى كلمات والكلمات إلى  األصواتالمهارات، فعلى المتكلم استخدام القواعد لمزج 

: 2005،الزريقات( عن .(Plane & Beeson,2003)الرسالة  إليصالجمل 
 نتعد اللغة سلوكا لفظيا تتطور وتنمو من خالل مؤثرات البيئة كغيرها مو )109

ن طريق التقليد والتعزيز أما الطفل السلوكيات األخرى فالطفل يتعلم الكالم ع
ه من خالل التقليد والتعزيز يتعلم لكنّو ع فال يوجد لديه سلوك لفظي مفهومالرضي

الفهم واستخدام اللغة ويعتبر اآلباء واإلخوة واألخوات عناصر معززة لما يقدمونه 
 )1998 ،حركات .م( .من استجابة ايجابية عندما يلفظ الطفل أصواتا معينة

وعلى أن بنيته  مكانة في المجتمع  يتبوأساب اللغة عالمة على أن الطفل اخذ كتاف
السطحي إلى إدراك  اإلدراكالعقلية تتطور من الذاتية إلى الموضوعية، ومن 

 أساسياً د االحتكاك بين الطفل والراشد شرطاًع، وياألشياءالعالقة القائمة بين 
بن عيسى ( .طق وتعلم الكالم، عن طريق التدرب على النرلحصول هذا التطو

كذلك تعبر اللغة عن درجة التوافق النفسي واالجتماعي والصحي  )129: 1993
 .آ. (للفرد فأي اضطراب في احد جوانب شخصية الفرد يؤثر على لغته وتواصله

تعتبر اللغة من أهم وسائل الكشف عن الشخصية السوية  إذ )2003 مليجي،
اللغة والكالم معيار تشخيص لالضطرابات والمضطربة، حيث يعتبر اضطراب 

الوجدانية والسلوكية والعقلية وأيضا السيكوسوماتية حيث التعبير اللفظي لديهم مما 
حركات  .م. (ضون لهايجعل أجسامهم تعبر عن الضغوط النفسية التي يتعر

1998( .    
ومن الضروري التمييز بين اضطرابات الكالم واضطرابات اللغة حيث لكل 

اضطراب الكالم هو  أنمختلفة وتدخالت عالجية خاصة، حيث  أسباباهما من
اضطراب يصيب النطق أو الصوت أو الطالقة، أما اضطراب اللغة فهو انحراف 
يؤثر على فهم أو استعمال اللغة المنطوقة أو المكتوبة، أو نظام التواصل الرمزي 

ضطرابات الكالم وتقدر نسبة انتشار ا. )22-21: 2005الزريقات،( .اللفظي
بين تالميذ الصفوف   %6بين أطفال ماقبل المدرسة و % 15إلى  10بحوالي 

من أطفال   % 3إلى  2االبتدائية والثانوية أما اضطرابات اللغة فتنتشر بين حوالي 
  .)23: نفس المرجع( . بين طلبة المدارس  % 1قبل المدرسة و  ما



 

لغة والكالم مع اإلشارة للفرق بين يلي سيتم التعرض لمفهوم كل من ال ما وفي 
اضطرابات كل من التطرق ألنواع اضطرابات اللغة واضطرابات الكالم، ثم يتم 

 ضطرابات النطق واضطرابات الطالقةالصوت، االتي تضم اضطرابات والكالم 
بخالصة وإشارة إلى سبل الوقاية من الخروج  وأخيرا، وأنواع اضطرابات اللغة

  .للغةاضطرابات الكالم وا
  اضطرابات الكالم   -1
الكالم هو وسيلة التواصل عبر الرموز الصوتية، ومن : مفهوم الكالم -1-  1

ومشاعره وان يفهم مشاعر اآلخرين الذين  أفكارهخالله يستطيع الفرد أن يعبر عن 
يستخدمون الرموز اللغوية، وهو نشاط حركي للتنفس والتصويت والنطق أو الرنين 

ويتمثل الكالم في نشاط الفاعل الذي يتصرف . )22: 2005، الزريقات. ( الصوتي
ويصدر خطابا، أما اللسان فهو الحقيقة الموضوعية التي يمكن دراستها مثال في 

: 2005اوليرون، .ب(. النصوص أو التسجيالت، واللغة تتصل بالفاعل والموضوع
 نظرية(ئية وثنا) كالم ،لغة(إن قارنا بين ثنائية  « :مصطفى حركاتويقول . )55

. آ( عن.  »لواقعنا نرى أن اللغة تنتمي إلى النظرية والكالم ينتمي إلى افإنّ )واقع
   .)2003، مليجي

يشير اضطراب الكالم إلى انحراف الكالم عن : مفهوم اضطرابات الكالم -1-2
     :هذه الخصائص بإحدىالمدى المقبول في بيئة الفرد، واتصافه 

    .صعوبة سماعه -
  .وحهعدم وض -
  .اقترانه بخصائص صوتية وبصريه غير مناسبة -
  .كونه غير مناسب للعمر، الجنس والنمو الجسمي -
  .األصواتفي إنتاج  إجهاد -
  .معينة أصواتاضطراب في إنتاج  -
  .والنبرة الكالمية اإليقاععيوب في  -
  .)22: 2005الزريقات، ( ي إنتاج الصوت والوحدة الكالمية اضطراب ف -
قد تنتج اضطرابات الكالم عن عدة ظروف : باب اضطرابات الكالمأس -1-3

الدماغ واالختالل الوظيفي لميكانزم الكالم أو التنفس أو  إصاباتمتنوعة مثل 
في النطق بسبب عدم القيام  يخطئونتشوهات أعضاء النطق، فبعض األطفال 

عمالهم ، وبسبب استبشكل صحيح األصواتباالستجابة الحركية الصحيحة لتكوين 
وسقف الحلق مما  واألسنانالخاطئ لميكانزم الكالم المشتمل على اللسان والشفاه 

، وقد تكون المشكلة عضوية كما هو الحال في الشفة صعباً األصواتيجعل تكوين 



 

عن الضغط النفسي واالرتباك، أما  أتأة، وقد تنتج التcleft palateالمشقوقة 
تتداخل مع عمل النشاط العضلي وقد مشكالت الصوت فقد ترجع لظروف طبية 

  .)27: نفس المرجع( .الصوتية األوتارترجع للصراخ وتلف 
اضطرابات الكالم اضطرابات الصوت  تضم: أنواع اضطرابات الكالم -1-4

  :اضطرابات النطق و اضطرابات الطالقة
يحدث اضطراب الصوت عندما تختلف نوعية أو  :الصوت اضطرابات -1-4-1

مر والجنس أو مرونة الصوت عن اآلخرين ضمن نفس الع طبقة أو علو
والصوت يعطينا معلومات حول الصحة الجسمية والصحة  . والمجموعة الثقافية

النفسية والشخصية والهوية والجانب الحسي الجمالي، ويساعد في فهم الفرد وتنقسم 
  :اضطرابات الصوت إلى

ويا إذا كان ناتجا يعتبر اضطراب الصوت عض: اضطرابات الصوت العضوية -
يزيولوجية أو تشريحية، سواء على مستوى الحنجرة بذاتها أو بسبب ف أمراضعن 

 .على بنية الحنجرة ووظيفتها أثرتأخرى  أمراض

تسمى أيضا باضطرابات الصوت الوظيفية وتشمل : اضطرابات الصوت النفسية -
النفسية  طرابات نوعية وطبقة وعلو ومرونة الصوت الناتجة عن االضطراباتضا

أو عن عادات خاطئة الستعمال الصوت، فالصوت يكون غير طبيعي رغم كون 
 )191 -  190: نفس المرجع(.البنية التشريحية والفيزيولوجية للحنجرة طبيعية

سباب أويمكن أن تكون ناتجة عن : األسباباضطرابات الصوت متعددة  -
ة ، وذلك مثل البحAronson( 1990رونسون أ(عصبية أو نفسية أو غير معروفة 

الصوتية عن خط الوسط  األوتارالصوتية التشنجية بما في ذلك اقتراب أو ابتعاد 
  ) 192: نفس المرجع (عن).االنغالق واالنفراج(

في حالة اإلصابة باضطراب الصوت يبدي الفرد جهودا عالية للكالم، مما       
، مما يسبب ظهور على عضالتها والتأثيريؤدي إلى ضغط على مستوى الحنجرة 

حروقات، صعوبات البلع، مشكالت في : متعددة ضأعرا
البحة أمثلة اضطرابات الصوت ومن  . (Rondal,2003 : 442)...التنفس

 laفقدان الصوت لألوتار الصوتية، واهتزاز دوري وهي  l’aphonieالصوتية 

phonie  يوصف صوت المريض بالهمس مع المعاناة من جفا والتهاب أين
. )194- 193: 2005الزريقات، (  .جرة واستخدام مجهود عال لمحاولة الكالمالحن

وهناك فقدان الصوت الدائم والعرضي فالدائم يدرك على شكل همس وينتج عن 
الصوتية والتي تمنعها من االقتراب واالنغالق أو ناتجة  األوتارمشكالت في جانبي 

كون نفسية، أما فقدان عن اختالل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي وقد ت



 

هناك بعض المرضى يظهرون غياب  إذعدة أشكال  فيأخذالصوت العرضي 
نفس (.الصوت إلنتاجاليوم والبعض اآلخر يبدي تقطعات عرضية  آخرالصوت في 

  .)198: المرجع
بأنه العمليات الحركية  articulationيعرف النطق  :طقاضطرابات النّ-1-4-2

الكالم، أما اضطرابات النطق فتشير إلى  وإنتاجط الكلية المستخدمة في تخطي
 أصواتالحركي للكالم أو عدم القدرة على إنتاج  اإلنتاجصعوبات في مظاهر 

كالمية محددة، ويشير هذا التعريف إلى أن تعليم المهارات اللفظية هو عملية 
يقة اكتسابية ناتجة عن التطور النمائي للقدرة على تحريك أعضاء النطق بطريقة دق

 األخطاءوينظر إلى  .هو إال نوع محدد من التعلم الحركي وسريعة، فتعلم النطق ما
تكون في  فاإلعاقةفي النطق على أنها اضطرابات محيطية في العمليات النطقية 

  .)153:نفس المرجع.(العمليات الحركية المحيطية وليس بالقدرات اللغوية المركزية
 م في معدل الكالم في التحكّ ةمشكلقد يعاني  هذا االضطرابالمصاب بالطفل وإن

Rate of speech   ّمثال طفل في  أقرانه في تعلم أصوات الكالم، عن فوقد يتخل
وطفلة أخرى تنطق  زكر،) ذكر(شترة، وينطق  )شجرة(التاسعة من عمره وينطق 

بالمئة  10فهو يظهر في  أمر شائع بين األطفال،النطق  دداد، واضطرابات )دجاج(
 ومن حسن الحظ أن اضطرابات سنوات، 8من األطفال تحت سن  ى األقّلعل

مليجي . آ( .رطفونيتعالج بنجاح بواسطة اإلحصائي األ يمكن أن تشفي أوالنطق 
  :تتخذ األخطاء في النطق اإلشكال التاليةو. )2003

 .حذف حرف أو أكثر من الكلمة كنطق خوف بدال من خروف: الحذف- 1

  .خر مثال نطق ستين بدال من سكينآف بحرف ابدال حر: اإلبدال- 2
  .إضافة حرف إلى الكلمة مثال نطق لعبات بدال من لعبة: االضافة - 3
القمش ( .لوفةأإنتاج الحرف أو الكلمة بطريقة غير معيارية أو غير م: التشويه- 4

 اإلعاقةقد ترجع اضطرابات النطق إلى سبب عضوي كحالة و. )109: 2000
 األسنانذوي النقص السمعي، وذوي سوء التكوين على مستوى الحركية الدماغية و

 .عضوية، فقد تعود إلى مشكل في تمييز الكالم إصابةكما قد تكون وظيفية بدون 
)(A . FLORIN, 2000 :109 .  

وقد تصاحب اضطرابات النطق شذوذات جسمية مثل الشفة المشقوقة أو الشفة 
ن أخطاء النطق، وقد سميت األرنبة، أو عيوب عصبية قد تكون مسؤولة ع

ه ال وجود لسبب واضح يفسرها فقد اضطرابات النطق باالضطرابات الوظيفية ألنّ
تنتج عن متغيرات مثل التمييز السمعي أو الذاكرة السمعية أو الشخصية أو األداء 



 

 .األكاديمي أو األسنان أو أية عوامل أخرى قد تكون لها عالقة باضطرابات النطق
  . )163 :2005الزريقات، (

يستخدم مصطلح الطالقة لوصف أي تداخل في  :اضطرابات الطالقة-1-4-3
والمقاطع اللفظية والكلمات مع  األصوات، ويترجم عدم سالسة تدفق اللغة الشفوية

الكالم العادي ف. )223: نفس المرجع.(في الكالم اإلطالةوجود التكرار، التردد أو 
يتميز بسالسة فعندما نتحدث نتطور ببطء من كلمة إلى أخرى دون توقف واضح 

حديث  إصداريعجزون عن  األفرادأو اضطراب في تدفق الكلمات، ولكن بعض 
. (RONDAL, 2003: 507).م في وقفاتهم المتكررةسلس ويعجزون عن التحكّ

 األبعاد، وهي ظاهرة متعددة ران أكثر اضطرابات الطالقة انتشام تعتبر التأتأةو
بحبسات متقطعة وتكرارات  تؤثر على طالقة وسالسة وجهود تدفق الكلمات،

"  Wingate 1964 وينجيت"تعريف  ينصو. )143: 2000القمش (. تشنجية
  :تاة على وجودللتأ
- قات متكررة في طالقة التعبير اللفظيتمز.  
 .ة في حالة الكالم والسكوتمقاومة مصاحبة للتراكيب الوظيفي تسلوكيا -

 )228 :2005الزريقات،  .(وجود حاالت انفعالية قد ترتبط أو ال بالحديث -

الكلمات، أين يكون  مريتها اضطراب بأنّ )1977(وتعرفه منظمة الصحة العالمية 
 إراديةالفرد مدرك تماما لما يريد قوله ولكنه يعجز عن قوله بسبب تكرارات ال 

 بأحد تتميز التأتأةو . (RONDAL,2003:507).لصوتأو وقف في ا إطالة
                                                        :اآلتيةالمظاهر 

تكرار مقاطع صوتية تظهر عادة في أول الكالم وقد تقترن بضغط : التكرارات -
 5يتجاوز  ولكنه ال آلخرفي بعض الحاالت، ويختلف عدد التكرارات من فرد 

  .مرات
ي إلى µص عضلي تشنجي عند محاولة النطق مما يؤدتقلّ: blocageالتوقف  -

 آلخرالكالم، ويظهر أيضا في بداية الكلمات، ومدة التوقف تختلف من فرد  إيقاف
  .وقف مع التكرار في تاتاة مختلطةتوقد يقترن ال ثوان، 5تتجاوز  ولكنها ال

مما يجعل الصوت أو  تتمثل في المحافظة على وضعية النطق: االطاالت -
  .الكلمات آخرفي  أبداثوان ، وهي ال تظهر  5الحرف متواصال، وقد يستمر لمدة 

أخرى نحو رمش العينين، انكماش الجبهة  تبسلوكيا األعراضوقد تقترن هذه 
تسمح للمصاب بتجنب أو تجاوز  ثانوية أعراضوهي ... األطرافحركة الجذع أو 

يعاني من  أتأةالفرد المصاب بالتوإن .  (RONDAL, 2003: 508).فترة التاتاة
مشاعر القلق والخجل واالرتباك وسوء التكيف النفسي فاالستمتاع بالحياة والتواصل 



 

 أساسيةتعتبر مشكالت  مع اآلخرين، ومشاركتهم خبراتهم، وقبول وتقدير الذات
  . )223: 2005الزريقات، .(تتحدى الفرد المتاتئ

  اضطرابات اللغة -2
 لرموز المتفق عليها في المجتمعاتا نتعتبر اللغة نسق م: فهوم اللغةم -2-1

ويتم ضبط قواعد محددة بين  ،ويجمعهم تاريخ حضاري واحد ،ألبناء الثقافة الواحدة
األفراد والجماعات لتداولها وبذلك تتعدد اللغات بتعدد الحضارات والثقافات 

سواء ملفوظة أو مكتوبة تشمل اللغة مجموعة رموز و ،والعالقات االجتماعية
كعلم الهندسة أو  ،وحسب الوظيفة المطلوبة من تلك الرموز ختلف من لغة ألخرىت

رموز اللغة اليونانية أو عن ورموز اللغة الفرعونية مثال تختلف ، النبات أو الحيوان
نسق من األجهزة العصبية والعضلية  على ويعتمد إصدار األصوات لغويا الصينية

وتعتبر اللغة عملية عقلية  .تبعا لمراحل النمو المختلفة يتغير وينضج و نفسيةتو ال
وتناوله  ،تصور ذهني لخبرة الفرد على معالجة وتشغيل المعلومات بناءاعلى  تقوم

للمعلومات ينتج فكرة جديدة ابتكاريه بحيث تصبح اللغة محصلة ما هو مكتسب مع 
" larousseالروس "حدد معجم يو )1998حركات،  .م( .االستعداد العقلي الراقي

بأنها " Robertروبار " اللغة بأنها وسيلة للتعبير عن األفكار، في حين يرى معجم
وظيفة التعبير عن الفكرة والتواصل بين الناس، تجسدها أعضاء النطق أو تدون 

نيكولوسي "من  العرف كوي. )11:  2000ديدييه،  .ب.(بواسطة عالمات مادية
اللغة على " nicolosi, harryman, kreshech )1987( وهاريمان وكريش

   :حو التاليالنّ

 إلنتاجفي سلسلة متناسقة  األصوات، ينظم نظام رمزي مقبول للتواصل هي -
من عناصر صرفية، حرفية ونحوية  وتتألفومشاعرنا،  أفكارناكلمات تعبر عن 

  .وداللية لفظيه

عد نحوية صرفية وداللية وفقا لقوا واألفكار واألصواتتكوين للرموز  هي -
  .بهدف توصيل األفكار والمشاعر

مجموعة منظمة من الرموز المستعملة في التواصل واستقبال ودمج  هي -
  )109: 2005: الزريقات(  .التعبير عن المعلومات

   :هماتنقسم اللغة إلى مظهرين رئيسيين و       



 

لوك المستمع والذي تشير إلى س:  receptive  Langage اللغة االستقباليةـ 
وباستثناء الذين يتواصلون مع غيرهم باستخدام لغة ، م المعلومات وفهمهايض

عن  باستيعابها أيضا نيقوموفان األفراد ال يستمعون إليها فحسب بل  ،اإلشارة
وإدراك ، الغيرإلى لها يوقيامه باستخدام اللغة وتوص,اإلنصات إلى المتحدث طريق
  ) 2003مليجي، .آ( .استيعاب الرسالة المنقولةعن  مل فضالالكلمات والجوفهم 

عن تشير إلى إصدار اللغة و التعبير :   expressive langageاللغة التعبيريةـ 
أنفسهم عن ما يعبر األفراد عندف القدرات اللغوية، نيتطلب العديد ممما  ،األفكار 

قومون بإصدار هم يولكنّ إصدار األصوات فحسب،على فإنهم ال يستخدمون قدرتهم 
تكوين الكلمات معا بطريقة معينة تجعلها  على أصوات معينة بترتيب معين يعمل

  ) 22: 2005الزريقات، . (عنىذات م

حد المظاهر أر إلى توفّ تشير اضطرابات اللغة  : مفهوم اضطرابات اللغة-2-2
  :التالية

    .كونه محدوداانعدام الكالم أو  -

  .األوامر بعجز عن فهم واستيعاضعف أو   -

  .الجملاستعمال غير طبيعي للكلمات أو   -

 )108: 2000القمش، .  (خلل في القواعد اللغوية -

عوامل مختلفة  عن قد تنتج اضطرابات اللغة: أسباب اضطرابات اللغة -2-3
وقد  فإصابات الدماغ قد تؤدي إلى الحسبة الكالمية والتي تتداخل مع إنتاج اللغة،

ن الوسطى المزمنة وإصابات األذن الوسطى إلى الفقدان السمعي تؤدي التهابات األذ
وهذا بالتأكيد يؤدر واكتساب اللغة والعديد من ي إلى صعوبات في تطو

اضطرابات  مع أن الوراثة ال تفسر كّل االضطرابات اللغوية لها عوامل وراثية،
مفردات تطور العلى  خالت له تأثير واضحاكما أن نوعية ومقدار المد. اللغة

فالبيئة غير الغنية بالمثيرات قد تؤدي إلى ضعف تطور اللغة ونقص  وتطور اللغة،
 مليجي .آ( .درات المعرفية وعلم اللغةفي الخبرات المثيرة الالزمة لتطور الق

  :يلي االضطرابات اللغوية فيما أسبابويمكن حصر . )2003

  .مشكلة حسية مثل ضعف السمع -



 

  ).الحسية أو الحركية أو التوصيلية(  احد مراكز اللغة إصابة -

  .فقر في المثيرات البيئية وعدم التوافق البيئي لدى الطفل -

 )143: 2000القمش،.( تراجع في القدرات العقلية كالتخلف العقلي -

  :تنقسم اضطرابات اللغة إلى: اللغة اضطراباتأنواع  -2-4

للطفل في  كلمة األولىتظهر ال ، بحيث ال language delayظهور اللغة تأخر -
  .ولىعي لظهورها أي ما يوافق السنة األالعمر الطبي

بحيث يعجز الفرد عن فهم  aphasie وإصدارهافقدان القدرة على فهم اللغة  -
  .اللغة المنطوقة وال يستطيع أن يعبر عن نفسه لفظيا بطريقة مفهومة

كل صحيح بما أين يعجز الفرد عن الكتابة بش dysgraphieصعوبة الكتابة  -
  .يوافق من هم في عمره الزمني

وتتمثل ي صعوبة تذكر الكلمة  dysnomie, apraxieالتذكر والتعبير  صعوبة -
المناسبة في المكان المناسب ومن ثم التعبير عنها فقد يضع الفرد مفردة بدال من 

  .أخرى

ة صعوبة فهم معنى الكلم écholalie, agnosieصعوبة فهم الكلمات والجمل  -
  .أو الجملة المسموعة

كلمات الصعوبة تركيب تتمثل في  language dificitصعوبة تركيب الجملة  -
  .)110: 2000القمش، .(من حيث قواعد اللغة لتعطي المعنى الصحيح

بمعنى عجز الفرد عن القراءة الصحيحة للمادة  dyslexieصعوبة القراءة  -
كتوبة مع وجود ذكاء عادي ويرافقه وهو اضطراب في تمييز الكلمات المالمكتوبة، 

مع نسيان الحروف أو مقاطع الكلمات أو قلب  واألصواتخلط في الحروف 
 .(A . FLORIN, 1990: 111).الحروف أو الجمع بينها

ر سلبا في عملية التعلم وفي تفاعل الفرد واللغة تؤثّ الكالماضطرابات  إن: خاتمة 
يعيق عملية  اجتماعية ناجحة، مما لعالقات إقامتهالمصاب مع اآلخرين وفي 

   اإلحباطقد يؤدي إلى ظهور مشكالت انفعالية كاالرتباك، االضطراب، و ،التواصل



 

 أهمية ، بالتالي تتضحالعزلة والعدوانية وظهور مشاعر العجز وتدني تقدير الذات
       .وضرورة التصدي النتشار هذه االضطرابات عن طريق الوقاية والكفالة المبكرة

منها ما هو طبي كالوقاية متعددة،  وإجراءات الوقاية من اضطرابات اللغة والكالم
من األمراض التي تصيب الجنين أثناء الحمل، وتوفير الرعاية الصحية والتغذية 
الحيدة خالل مختلف مراحل تطور األطفال، ومنها ما هو نفسي تربوي كتدخل 

مو والتطور اللغوي السليم لنّاألخصائيين اللغويين والمعلمين للحرص على ا
  .لألطفال
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