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 وعالحهاحشخيصها وطسائم الاططساباث اللغىيت 

 صادق ًىشف الدباس

 ألاهلُت حامٗت ٞلؿُحن

 امللخص

ت ؤال وهي ٢ًُت الخىانل ؤلاوؿاوّي  التي جمشلها اللٛت ، جدىاو٫ هظه الضعاؾت ؤهم ال٣ًاًا اللٍٛى

صون ، ر ًٖ ؤٚغايهٌٗبِّ وؤن  وزبراجه، ًى٣ل مٗلىماجهئنَّ ؤلاوؿان ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٞ .ؤلاوؿاهُت

غها، الخاحت إلى اللٛت مخاػ ؤلاوؿان بسهىنُت الاهخمام بها وجٍُى لخىا٦ب الخُىع الهابل الظي ، ٍو

 ًُغؤ ٖلى اإلاجخمٗاث. 

ًّ ، وألؾباب ٢ض جبضو ْاهغة ؤو مسُٟت  ٞئن لٛت ؤ
 
خدخاج ٧ٞان ٢ض جهاب بايُغاباث مسخلٟت  ا

ومؿاٖضة الظًً ٌٗاهىن منها ، ٖالج هظه الايُغاباث فيهظه الٗىاًت جخمشل و ، إلى ٖىاًت زانت

 وألازظ بإًضحهم ختى ًهبدىا، وجسلُههم مً اإلاؤزغاث الؿلبُت التي ٢ض جهاخب هظه الايُغاباث

الحن في مجخمٗاتهم. وإلاا اؾدكغث هظه الايُغاباث وباهذ آزاعها ؤًٖاء َّٗ عؤًذ ؤن ٩ًىن لي ، ٞ

ت، وجبُان َغ١ ٖالحها، اؾهمت في حصخُهه وؤؾبابها ، ٞخىاولذ في بدثي مٟهىم الايُغاباث اللٍٛى

والخبؿت ال٨المُت ، : الخإجإةهظه الايُغاباث ؤهممً و ، الٟؿُىلىحُت ؤو الىٟؿُت ؤو الاحخماُٖت

ا( ت الؼابضة في ال٨الم، )ألاٞحًز والايُغاباث الىاججت ًٖ ، وايُغاباث الى٤ُ والهىث، والؿٖغ

٤ حصخُو ابؤو ًٖ الٗىامل الىٟؿُت زم جىاولذ َغ ، ة ال٣ٗلُت ؤو ال٣ضعة الؿمُٗته٣و ال٣ضع 

 واؾخٗملذ اإلاىهج الىنٟي.    هظه الايُغاباث و٦ُُٟت ٖالج ٧ل واخضة منها ٖلى خضه.

 
 الاططساباث اللغىيت

  جمهيد:

 والخُىعاث، وبِىىا مالمذ ٧ل مغخلت، م الٗلماء خُاة الُٟل إلى مغاخل مخٗضصةل٣ض ٢ّؿ 

ت التي جٓهغ ٖىضه ٖىضما  1جدبٗها مغخلت اإلاىاٚاة، ٞمغخلت الهغزت ألاولى ٖىض الىالصة، اللٍٛى

إط ًبضؤ الُٟل باللٗب باألنىاث ، زم مغخلت البإبإة، ًبلٜ الُٟل الكهغ الشاوي مً ٖمغه

ت  ه، واإلاُم(، الباء)الخلُٟت الكٍٟى  بحنالٟترة  مً الٗمغ زم الى٤ُ بال٩لمت ألاولى ٖىض بلٚى

                                                           
1
ب ٌٗخمض ٖلى -  ؿب٤ اللٛت وهي لٗب ٖكىاةي ؤو وكاٍ اٖل ج٨غاع  اإلاىاٚاة .. مٓهغ ًسل٠ الهغار َو

جألانىاث وحهضٝ الُٟل مً زالله إلى   .مماعؾت ألانىاث وإج٣اجها بالخضٍع
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ٟا٫ ٢ض ًخٗغيىن إلى زلل  .الكهغ الٗاقغ إلى الكهغ الشاوي ٖكغ ... وه٨ظا ول٨ً بٌٗ ألَا

تًؤصي هظه اإلاغاخل مما إخضي  في ٢ض جغا٤ٞ الُٟل في مغاخل ، إلى وحىص مك٩لت لٍٛى

ؤو مٗجى مً ، خُاجه الالخ٣ت. ومً هظه اإلاك٨الث ما ًالخٔ ٖلى الُٟل في ٖضم ٞهم اللٛت

٣ت هُ، مٗاهيها ت ٢ض و ؤو ؤؾلىب ٖغيه لها. ، ٤ خغوٞهاؤو ٍَغ إن هظه اإلاك٨الث اللٍٛى

ٟا٫  ومضي جإزغه بها.، ها خؿب إنابت الُٟلتِّ خضوجدىٕى في ، جخٗضص ٖىض ألَا

ٟا٫ ت ٢ض جهِب ألَا ول٨نها جخٟاوث مً َٟل إلى آزغ. ٣ٞض ٌٗاوي ، زمت مك٨الث لٍٛى

ن هظا الايُغاب ؤو ؤخضهم مً ايُغاب لٛىي واخض ؤو مً ايُغاباث مخٗضصة و٢ض ٩ًى 

 ؤ٦ثر مما جدمله ٖىض َٟل آزغ، الايُغاباث التي ٌٗاوي منها َٟل ما
 
 ؾِئا

 
ولٗل ، جدمل ؤزغا

 ؤو إلى البِئت التي ٌِٗل ٞيها.، ؾبب طل٪ ٖابض إلى قضة ؤلانابت التي حٗغى لها طل٪ الُٟل

ً ؤهىاٖها، ل٣ض اهخم الٗلماء بالبدث ًٖ هظه الايُغاباث ؾىاء  وؤؾباب خضوثها، ٖو

 ٞؿُىلىحُت ؤم احخماُٖت ؤم هٟؿُت
 
ً ٦ُُٟت ٖالحها. زانت وؤن هظه ، ؤ٧اهذ ؤؾبابا ٖو

 ؾلبُا ٖلى خُاة الُٟل
 
لى جدهُله الٗلمي ، الايُغاباث جؤزغ جإزحرا ٖال٢خه باإلاجخم٘ و ٖو

 الظي ٌِٗل ُٞه. 

 ن الىطم والكالم عىد إلاوصان :كيف ًخكى  

ت ٦ُُٟت خضور  ٖلىوجدلُلها ال بض مً الى٢ٝى  ٢بل البضء بضعاؾت الايُغاباث اللٍٛى

 إلى ؤًٖاء ، الى٤ُ وال٨الم ٖىض ؤلاوؿان
 
إط جبضؤ هظه الٗملُت ٖىضما ًهضع الضماٙ ؤمغا

وهي ، اإلاؿئىلت ًٖ ال٨الم (Brock’s Area)ُهضع هظا ألامغ مً مى٣ُت بغو٧ا ٞ، الى٤ُ

للضماٙ هى اإلاؿئى٫ ًٖ " إن الىه٠ ألاٌؿغ ألاٌؿغ مً صماٙ ؤلاوؿان الىه٠مىحىصة في 

غي صي ؾىؾحر  2وإنَّ خضور جل٠ في مى٣ُت بغو٧ا ًدضر ٖضم ه٤ُ جام، اللٛت ؤن مل٨ت  ٍو

إن هظا الجؼء مً اإلاش هى مغ٦ؼ ٧ل ، ال٨الم ج٣٘ في الشلث ألاٌؿغ مً الجؼء ألامامي مً اإلاش

ُٟت ج ع ٧اٝ خُث ج٩ىن الغبخان ٢ض امخؤلجا بم٣ضا 3بما في طل٪ ال٨خابت، سخو باللؿانْو

                                                           
2
 .361-321م، علم الىفض الفصيىلىجي، ٖبض الىهاب ٧امل- 

3
 28م، علم اللغت العام، صي ؾىؾحر - 
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خدضب الدجاب الخاحؼ لًُِٛ ٖلى الغبخحن ، ٞخخ٣لو ًٖالث البًُ، مً الهىاء ٍو

، ٣ُترب الىجغان الهىجُانٞزم إلى الخىجغة  ، ُٞهٗض الهىاء منهما باججاه ال٣هبت الهىابُت

زم ًغجٟ٘ اللؿان ، ونٟخه ؤمهمىؽ ؤم مجهىع ، ؤو ًبخٗضان خؿب َبُٗت الهىث اإلاىُى١ 

 لُلخ٣ي م٘ مسغج الهىث اإلاىُى١.، ؤو ًخإزغ، ؤو ًخ٣ضم، ؤو ًىسٌٟ

 :يتمفهىم الاططساباث اللغى 

ٟا٫ ٣ٞض ت التي ٢ض ٌٗاوي منها بٌٗ ألَا  ازخل٠ الٗلماء في حؿمُت اإلاك٨الث اللٍٛى
 
 ًما

 ؾمُذ بمؿمُاث مسخلٟت، ؾماها الجاخٔ ُٖىب ال٨الم
 
منها: ال٣هىع ؤو العجؼ  وخضًشا

ت ، Language Delayؤو الخإزغ اللٛىي ، Language Deficitsاللٛىي  ا٢ت اللٍٛى ؤو ؤلٖا

Language Handicapped ،ت ول٨ىجي ؤ عي ؤن الدؿمُت اإلاىاؾبت هي الايُغاباث اللٍٛى

Language Disorder :ألؾباب منها 

َُّ  ؤنَّ  - ؤ ها ٢ض جهاب بايُغاب، ت ٧ابً حياللٛت ؤلاوؿاه ؤو زلل قإجها في طل٪ ، لظا ٞئجَّ

 .، جؿمقإن ب٣ُت ؤًٖاء ال
 
 ؤو جُىعٍا

 
 و٢ض ٩ًىن هظا الايُغاب ٞؿُىلىحُا

٩ي الخام بظوي الاخخُاحاث الخانت ؤنَّ  - ب ٢ض ابخٗض ًٖ ون٠ ، ال٣اهىن ألامٍغ

ت ؤو حؿمُتها بالعجؼ ت، الايُغاباث اللٍٛى ا٢ت اللٍٛى طوي  ؤنَّ  ٌٗخبر ألهه ، ؤو ؤلٖا

م بكغ ًخمخٗىن ب٣ُمت إوؿاهُت وهٟؿُت واحخماُٖت ولهم خ٣ى٢ه الاخخُاحاث الخانت

ت   البكٍغ
 
ا ٢حن لٍٛى ٟا٫ اإلاٗىَّ بل مً ألاًٞل ؤن وؿميهم ، ٞمً الخُإ ؤن وؿميهم ألَا

ا٢ت ت لالبخٗاص ًٖ ونٟهم بهٟت العجؼ ؤو ؤلٖا ٟا٫ طوي الايُغاباث اللٍٛى ٧ي ، ألَا

ت ا، ٖالحهم ٌؿهل  ٖلى وجسلُههم مً هظه اإلاك٨الث اللٍٛى
 
 ؾِئا

 
لتي ٢ض جسل٠ ؤزغا

 مؿخ٣بل خُاتهم.

اوي ، ٣Aramض ٖغَّٝ آعام ٞ ت بإجها الايُغاباث التي ، ٦ما ط٦غ الؿَغ الايُغاباث اللٍٛى

ُٟت  ت مًُغبت حٗىص إلى ه٣و في ْو ٟا٫ الظًً ٌٗاهىن مً ؾلى٦ُاث لٍٛى جخًمً ألَا
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دك٩ل بىؾاَت الٓغوٝ وج، مٗالجت اللٛت التي ٢ض جٓهغ ٖلى ق٩ل ؤهماٍ مسخلٟت مً ألاصاء

 .  4اإلادُُت في اإلا٩ان الظي جٓهغ ُٞه

ت جخٗل٤ بمضلى٫ ال٨الم ، ألا٩ٞاع وجغابِ، وق٩له، ومٗىاه، وؾُا٢ه، والايُغاباث اللٍٛى

ؤلاياٞت لبٌٗ وواٖىحاحه مً خُث الخظٝ ، اإلاؿخمٗحنمً واؾدُٗابه ومضي ٞهمه 

ت ال٨الم وبُئه ، وألالٟاّ اإلاؿخٗملت، ألانىاث ، جضوع خى٫ مدخىي ال٨الم ومٗىاهوؾٖغ

 وال٣ٗلي للٟغص اإلاخ٩لم.، والىٟسخي، واوسجام طل٪ م٘ الىي٘ الاحخماعي

غي ٞان  ؤو مك٨الث ، هي ايُغاباث جىانل عاًبر ؤن ايُغاباث الى٤ُ وال٨المٍو

ُت ٦المه ، جىانل هظه اإلاك٨الث ج٩ىن مً  ٖلى ؤنَّ وهي ٖباعة ًٖ ازخالٝ الٟغص في هٖى

ؤزغ في َبُٗت الغؾالت اإلاُلىب إًهالها، ذ الاهدباهالىٕى الظي ًلٟ ؤو ؤجها جؼعج الؿام٘ ، ٍو

 .  5واإلاخ٩لم

غي خامض ػهغان  إال ، بحن ايُغاباث الى٤ُ وال٨الم ؤو مك٨الث اللٛت ت جغابِزم هؤهٍو

بئهخاج الغمىػ  جخٗل٤ؤجهما لِـ الصخيء هٟؿه ٞاإلاك٨الث في ال٨الم هي: اإلاك٨الث التي 

ت ت، الكٍٟى ت هي نٗىباث بالترمحزاث اللٍٛى ، ؤو ال٣ىاهحن وألاهٓمت، بِىما اإلاك٨الث اللٍٛى

 . 6التي حؿخسضم الغمىػ وجدضص جخابٗها

 أشباب الاططساباث اللغىيت: 

ت ه ت ٞهىال٪ ؤؾباب ٞؿُىلىحُت ًٍٖى  اججت ًٖجسخل٠ ؤؾباب الايُغاباث اللٍٛى

وؤؾباب ٖهبُت هاججت ًٖ ، ما ؤلانابت الضماُٚت ؤو إنابت ؤخض ؤًٖاء الى٤ُ بايُغاب

هاب وؤؾباب هٟؿُت مخإنلت ٖىض ناخبها، زلل في الضماٙ  وؤؾباب بُئُت مخمشلت، ؤو ألٖا

ت زاَئتوما ًضوع صاز في ألاؾغة واإلاجخم٘ ؤصي إلى ؤلانابت ج ل ألاؾغة مً ؤؾالُب جغبٍى

 منها ٖلى خضه
 
 .بخل٪ الايُغاباث وؾإجىاو٫ ٦ال

                                                           
4
اوي،  -  ؼ وع٣ُٞهالؿَغ  .13م ، اططساباث اللغت والكالم، ٖبض الٍٗؼ

5
 -Van Ripper, sharles (1997) Speech Correction, An Introduction to speech Pathology 

and Auditory p:28. 
6
 .013-011م ، علم هفض الىمى، خامض، ػهغان - 
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: ألاشباب الفصيىلىحيت
ً
 : أوال

ً البيُىي ؤو هدُجت إنابت  ت جدضر هدُجت ايُغاباث في الخ٩ٍى إن الايُغاباث اللٍٛى

ًاء الضماُٚت ؤو هدُجت ، ؤو الخىجغة، ؤو هدُجت إنابت الخل٤، ؤو ال٣كغة الضماُٚت، ألٖا

ؤو هدُجت حكىه اهخٓام ، التهاباث مسخلٟتبالغبخحن إنابت ؤو ، ؤو ألاطن، إنابت ألاه٠

باإلياٞت إلى ال٠ًٗ الجؿمي ، ؤو جل٠ الخالًا الٗهبُت، هاباث السخابُتؤو الالت، ألاؾىان

ؤو الخل٤ ، الٗلُا ؤو هدُجت إنابت الكٟت، وال٠ًٗ ال٣ٗلي، وي٠ٗ الخىاؽ، الكضًض

(cleft Palate ؤو )غاى التي جؤزغ ؤو هدُجت ألام، ؤو ٖضم ؾالمت الٛضص، ٖضم جىاؾ٤ ال٨ٟحن

 . والغبخحن في الهضع

: ألاشباب الىفصيت والاحخماعيت.
ً
 ثاهيا

ت  ٖلى الايُغاباث اللٍٛى
 
 ؾلبُا

 
، جؤزغ الٗىامل الىٟؿُت التي ٢ض ًخٗغى لها الُٟل جإزحرا

إط ًغي ؾبحن ؤن ال٣ل٤ الىاجج ًٖ الخىجغ والهغإ والخٝى اإلا٨بىث والهضماث الاهٟٗالُت 

، والخغمان الٗاَٟي، وي٠ٗ الش٣ت بالىٟـ والٗضوان اإلا٨بىث، والاهُىاء والٗهبُت

نابت بايُغاباث الى٤ُ ٠ُ مً ؤهم ألاؾباب التي ٢ض جؤصي إلى ؤلا والاٞخ٣اع للخىان والٗ

غي مُلغ ؤن هىا٥ ٖال٢ت واضخت بحن الخمخمت وال٣ل٤ الظي ٢ض ًهِب الُٟل 7وال٨الم ، ٍو

 بحن الخمخمت والا٦خئاب
 
8وهىا٥ ٖال٢ت ؤًًا

   

ضم إقبإ الخاحاث ، الٗاَٟي وؤلاهما٫ئن قٗىع الُٟل بالى٣و والخغمان ٞ ٖو

ت الهىاب مً الخُإ، والٗاَُٟت، الىٟؿُت ضم مٗٞغ  ٚحر مؾلى٧ هوحٗلم، ٖو
 
 ٢ض ًؤزغ ٣بى٫ ا

 ر حجإز
 
  ا

 
 .هٟؿِخه ٖلى٦بحرا

اًت الٗاَُٟت ، ًًاٝ إلى طل٪ اهٟها٫ الىالضًً ًٖ بًٗهما مما ًؤصي إلى ه٣و الٖغ

ٖال٢ت ، الاهٟها٫ اإلاب٨غ والخإزحر الىٟسخي ٖلى الُٟلوج٩ىن الٗال٢ت بحن ، والىٟؿُت للُٟل

 ، َغصًت
 
٧ان الخإزحر الىٟسخي ٖلى الُٟل ؤ٢ىي وؤقض. ومً ، ٩ٞلما ٧ان الاهٟها٫ مب٨غا

                                                           
7
 .60م ، التربيت اللغىيت للطفل، ؾغحُى ؾبحن - 

8
 - Miller G.A Language and Communicationp: 142 
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ؤو اللٛاث التي ٌؿمٗها الُٟل ، ألاؾباب التي ٢ض جؤزغ ٖلى هٟؿُت الُٟل حٗضص اللهجاث

ؤزغ اإلاؿخىي الش٣افي ٖلى ، ألام للٛخهو٢ذ ا٦دؿابه  هٟؿُت الُٟل ٞاألؾغة اإلاش٣ٟت ج٨ؿب ٍو

ها ال حؿُُ٘ ؤن ج٨ؿب ، َٟلها لٛت ؾلُمت زالُت مً ألازُاء ا ألاؾغة ٚحر اإلاش٣ٟت ٞئجَّ ؤمَّ

 ؤو مدهىلها الٗلمي.، َٟلها ز٣اٞت إال بمؿخىي ز٣اٞتها

    اللغىيت :  ألاشسة ودوزها في الاططساباث

ُٟت اللٛت هي الخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاع الٟغص ومكاٖغه وؤخاؾِؿه إن وهي التي جٓهغ ال٣ضعة ، ْو

ً، ال٩امىت لضي الٟغص ٞخخم ٖملُت الاجها٫ الاحخماعي بحن ألاٞغاص ، وجبرػها لآلزٍغ

، ُى٢توجخًمً اللٛت حاهبحن ؤؾاؾُحن هما: الجاهب اإلااصي وهى ألانىاث اإلاى 9والجماٖاث.

 إلى الجاهب الك٨لي مً اللٛت وؤخُااإلاٗجى جاهب  ال٣ٗلي وهى الو 
 
 والُٟل ًلخٟذ ؤخُاها

 
ها

دضر ال٨ٗـ ، ؤلٟاّ الُٟل وجُػى ٖلى مٗاهُه اصصؤزغي إلى الجاهب اإلاٗىىي وجؼ  ٍو

 
 
 . 10ًجى٫ في نضعهُٞعجؼ ًٖ إًجاص ٦شحر مً ألالٟاّ ٧ي ٌٗبر ٖما ، ؤخُاها

خل٣ى منها ، هىا ٞئنَّ اللٛت وؾُلت مهمت ٌٗبر بها الُٟل ألمه ًٖ مُالبه ومكاٖغه ومً ٍو

طل٪ ؤن جإزحر ألام وألاؾغة في ألاقهغ ألاولى مً ٖمغ الُٟل ٩ًىن بالٜ ، هاثقتى الخىحي

ٟا٫ الظًً ٌِٗكىن ٖىض  ن وواضح ٖىض اإلاىاػهت بحن ألَا ٓهغ طل٪ بك٩ل بّحِ ألاهمُت وألازغ. ٍو

ٟا٫ الظًً ًيكئىن في صوع الخًاهت، ن ؤٞغاص ؤؾغتهمؤمهاتهم وبح ٟا٫ ؤو ، وألَا وعٍاى ألَا

ٟا٫   الل٣ُاء(.)الظًً ٌِٗكىن في ٢غي ألَا

غي حىن صًىي  ؤن الاجها٫ اللٛىي   الهٛاع ما ؤجذ به ألاحُا٫ تٗٞغهى الؿبُل إلاٍو

ىضما، الؿالٟت ىا ٞئجهم ًًُٟىن  ٖو ٖغ به واللٛت  ما ًم٨نهم به ج٨ملت الىا٢و والخُىع  ًتٖر

ا لل٨ٟغ عؾمذ ، ٖامل لخٟٔ الترار وه٣له وجُىعه خم طل٪ بًٟل مخابٗت الُٟل زَُى ٍو

ًاٝ إلى مٟغصاث الُٟل ٞهمه لها. وه٨ظا ٌؿحر عقي الُٟل م٘ عقي ؤلٟاْه، مً ٢بل ، ٍو

                                                           
9
 . 23م ، علم الىفض اللغىي ، ُُٖت هىا٫ - 

10
 -  Perkins, Replacement of stuttering with normal speech  clinical procedures, journal 

of speech. 
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ضصها م٤ مٗاهيها، ٖو ت ، واحؿإ ؤ٣ٞها، ٖو ٟا٫ ٖلى اؾخٗما٫ الترا٦ُب اللٍٛى و٢ضعة ألَا

ىض ؤَٟا٫ الشالشت والغابٗتاإلاغ٦بت ٦ما هُ  مً ، ٣ها آلازغون. ٖو
 
 ٦بحرا

 
ٌؿخٗمل الُٟل ٖضصا

 . 11.ألالٟاّ صون ٞهم ٧اٝ إلاٗاهيها

ٟا٫ اإلاؿخىي الاحخماعي خُىع اللٛى الومً الٗىامل التي جؤزغ ٖلى  ي ٖىض ألَا

ىض، لً مٟغصاث ٦شحرة وحٗبحراث مغ٦بتٞاألمهاث اإلاش٣ٟاث ٌؿخٗم، والا٢خهاصي لؤلمهاث  ٖو

جبن ٖلى ؤ٦بر ٖضص مً ، ًى٣ًُ ال٨الم بلٟٔ ؾلُمٞئجهً عصهً ٖلى ؤؾئلت الُٟل  ٍو

ُٗحن إحاباث مخإهُت، ألاؾئلت ملً إلى ألالٟاّ الؿهلت، َو خجىبن ألالٟاّ الهٗبت ٍو ، ٍو

٨ملً الجمل صدخً ال٩لماث التي ال ًى٣ُها الُٟل بك٩ل صخُذ، ٍو ؿاٖضن ، ٍو َو

ُٗحن له الش٣ت في ٢ضعاجه، لخ٨ٟحر بك٩ل مدضصاىمي ؤَٟالهً بهىعة حصخظ الخُا٫ وج إن  َو

لظا ٞئنَّ ، مشل هظه التربُت حٗخمض ٖلى مبضؤ اإلا٩اٞإة ؤ٦ثر مً اٖخماصها ٖلى مبضؤ ال٣ٗاب

 بىاء  
 
 وؤ٢ل ز٣اٞت، الُٟل ٨ًدؿب ؾلى٧ا

 
ا ألامهاث الالحي ًيخمحن إلى مجخم٘ ؤ٢ل ع٢ُا ٞئنَّ ، ؤمَّ

 في 
 
 وحهضا

 
ُت ، عواًت الخ٩اًاث اإلاهىعةؤَٟالهً ٌؿخٛغ٢ىن و٢خا ؿخسضمىن الجمل الٟٖغ َو

لت  طا مٗجى في الجملت الٍُى
 
غي خامض ػهغان ؤن الُٟل 12بك٩ل ٢لُل وال ًٓهغون ازخالٞا . ٍو

لى ز٣اٞت ٨ًدؿب اللٛت بك٩ل ؤؾٕغ مً الُٟل الظي ًيخمي ، الظي ًيخمي إلى الُب٣اث ألٖا

٦مُت اإلاشحراث الُٟل ًخإزغ بالخبراث و  إنَّ الىمى اللٛىي ٖىض13إلى الُب٣اث ألاصوى ز٣اٞت

ها ها في همى لٛخه، الاحخماُٖت وهٖى  .14إط حؿاٖضه ٦ثرة الخبراث وجىٖى

واإلاؿخىي الش٣افي الظي حِٗكه ، ال ق٪ ؤن هىا٥ ٖال٢ت بحن ٢لت اإلاٟغصاث ٖىض الُٟل

ً في ٦المهم، ألاؾغة ٟا٫ اإلاخإزٍغ لٗبىن ، ؤَٟا٫ مىٗؼلىن ، وؤن ألَا لجئ، ٖلى اهٟغاصٍو ىن ٍو

اًت، إلى الب٩اء بؿهىلت  ؤو ٖع
 
هم ٩ًىهىن ٖلى صعحت بُُئت في حٗلم ، وال ًجضون اهدباها لظا ٞئجَّ

لت.، ال٨الم  و٢ض ٌؿخمغ جإزغهم اللٛىي إلى ٞترة ٍَى

                                                           
11

 اإلاغح٘ هٟؿه . - 

12
 .  33م، التربيت اللغىيت للطفل، ؾغحُى ؾبحنًىٓغ : - 

13
   233-231م ، الصحت الىفصيت والعالج الىفس ي، خامض ػهغان  - 

14
  331-331م، التربىي علم الىفض ، ٖبض الغخمً ٖضؽ - 
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 في ا٦دؿاب الُٟل للٛت وحٗلمها
 
 مهما

 
ا  إطا ، إن الٗال٢ت بحن الُٟل وؤمه جؤزغ جإزحرا ؤمَّ

ٟلها؛ ٞئن طل٪ ًؤصي اوٗضام و ، حخماعيٖل الا خٟافي ال٧ان هىا٥ اوٗضام  ٖاَٟي بحن ألام َو

ت ٖىض ، إلى ٖضم اهخٓام الىمى اللٛىي مً الىىاحي الاهٟٗالُت هىع اؾخجاباث ٚحر مإلٞى ْو

 الُٟل. 

ا ٧اهذ ألام هي اإلاساَب ألاو٫ للُٟل ٞئنَّ ؾلى٦ُاتها جؤزغ ٖلى ْهىع الايُغاباث 
ّ
وإلا

ت ٖىضه جؤزغ ؾلى٦ُاث ألا  ، والٛظابُت، وخاحاجه الٗاَُٟت، م بك٩ل مباقغ ٖلى الُٟلاللٍٛى

ىحض ؤن ؤَٟا٫ هؤالء ألامهاث ًمُلىن إلى ٞ ٞاألم ال٣ل٣ت ال حكب٘ هظه الخاحاث ٖىض َٟلها

، ؤو ًمًٜ ؤَغاٝ ؤنابٗه ؤو ًدغ٥ ٞمه ؤزىاء الىىم، ٌٖ ألاقُاء ٦إن ٌٌٗ الُٟل ال٣لم

غاى  ت ٖىض الُٟل. وكىءفي  حؿهم لظا ٞئنَّ هظه ألٖا  الايُغاباث اللٍٛى

ؤو ٖلى ، ٖلى جإزغ ال٨الم لضي الُٟل، ؤو َال٢ها، ٍؤزغ ٖمل ألام وبٗضها ًٖ َٟلهاو 

ت  ت إن هىال٪ ٖال٢ت بِىت واضخت بحن الخمخمت والخيكئت ألاؾٍغ وحىص الايُغاباث اللٍٛى

 .15الخاَئت "

ٟا٫ جؤصي  زالنت ال٣ى٫: ٞئن إلى اإلادا٧اة التي حؿبب ال٣ضوة الؿِئت في ال٨الم م٘ ألَا

ت.  بٌٗ الايُغاباث اللٍٛى

 

 الاططساباث اللغىيت:أهىاع 

:
ً
 :اططساباث الكالم أوال

ٛت
ُّ
دضر بىؾاَخه ِهٓام احخماعي مٗحن، إنَّ ال٨الم هى ؤصاء ؤلاوؿان ِلل واللٛت جخمشل ، ٍو

م ولها وا٢٘ ، بىؾاَت ال٨الم ِ
ّ
 مً مخ٩ل

 
ي مباقغوال٨الم هى ألاخضار اإلاىُى٢ت ٞٗال ، ماّصِ

 
 
 مباقغا

 
م٨ً ؤن ًضع٥ إصعا٧ا  ، ٍو

 
ت ولِـ احخماُٖا ًَّ الي ٞال٨الم خ٣ُ٣ت ٞغص ا اللٛت ، وبالخَّ ؤمَّ

م٨ٞالم ًى
ُّ
٩ل ةؤو هي ٦الم ٧امً في ا، ٣هه الخَّ ت التي ًخمُّ بها ، ل٣ىَّ ٞهي مجمٕى الٗاصاث اللٛىٍَّ
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 70م ، الخمخمت كىاحدة مً أمساض الكالم وعالكتها بىمط الخيشئت ألاشسيت، ٚاصة َه - 
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ىانل ت وهي مل٪ للٟغص واإلاجخم٘ في آٍن واخض. لظا ٞالل، الخَّ َُّ ٛت لِؿذ وا٢ٗت احخماٖ

 16بدخت.

وجإزغ ال٨الم لضي ، كمل ي٠ٗ اإلادهى٫ اللٛىي ٌفي ال٨الم  ي ًدهلظوالايُغاب ال

ٟا٫ في مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة )مً  واٖخ٣ا٫ ، والترصص في الى٤ُ )الخإجإة(، ( ؾىىاث3-2ألَا

ٖباعاث ال مٗجى وج٨غاع ، وجغصًض ألالٟاّ وال٩لماث صون مبرع ؤو ٢هض، )اللجلجت( اللؿان

ت الؼابضة  في ال٨الم وبٗثرة الخضًث، لها والبِء الؼابض في ، وال٨الم ٚحر اإلاترابِ، والؿٖغ

واؾخسضام ٧لماث مبخ٨غة لِـ ، في ال٨الم  17واإلاجمجت، وزلِ ال٩لماث، الخضًث ؤو ال٨الم

، لؼوم لهاوال٨الم اإلادكى بالخٟانُل الٗغيُت التي ال ، وجض٤ٞ ال٨الم، والثرزغة، لها مٗجى

ضم اًها٫ اإلاٗجى اإلاغاص ، ال٨الموالدكدذ في   .اإلاغحىةٛاًت الؤو ٖو

 وييخج عً اططساباث الكالم ما ًأحي :

خماص ٖلى ، ومً مٓاهغه إخضار ؤنىاث ٖضًمت الضاللت طعف املحصىل الكالمي: - أ والٖا

حر مٟهىم، الخغ٧اث وؤلاقاعاث ويألت ، وحٗبحر الُٟل ًٖ ؤٚغايه ب٨الم ٚحر واضح ٚو

والا٦خٟاء باإلحابت بىٗم ؤو ال ؤو ، ٖضص اإلاٟغصاث التي حٗؼػ ال٨الم بلٛت مٟهىمت وواضخت

اٖل ؤو الخى٠٢ في الخضًث. إن ، والهمذ، ب٩لمت واخضة ٣ِٞ ؤو بجملت مً ٞٗل ٞو

، َٟا٫مً مجمٕى ألا  (%3-1) ي٠ٗ ال٨الم ٖىض الُٟل وجإزغه ٌك٩ل وؿبت جتراوح بحن

 .18ؾىىاث (3-0)وج٨ثر هظه الخاالث بحن ٖمغ 

   Stutteringالخأجأة: -ب

ها في  19خ٩اًت الهىث"في لؿان الٗغب ؤن الخإجإة حٗجي "حاء  ا الٟحروػ ؤباصي ٞٗٞغ ؤمَّ

ْىِث   الهَّ
ُ
ت ًَ اِء"، ٢امىؾه بإجها" خ٩ا اِء في الخَّ

َ
ج
ْ
إ ُص الخَّ َغصُّ

َ
ؤو ، والخإجإة مٗىاها الترصص في الى٤ُ 20وج
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 27م، علم اللغت العام، ًىٓغ: صي ؾىؾحر - 
17

 ومجمج الغحل في زبره: لم ًبِىه، وإٞؿاصهالم اإلاجمجت: حُٛحر ال٨ - 
18

 33م ، اللغت واططساباث الىطم والكالم، ُٞهل الؼعاص - 
19

 ماصة)جإجإ( لصان العسب، ابً مىٓىع  - 
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خُث ، و حكبه خالت اٖخ٣ا٫ اللؿان، خالت جىجغ ٖهبُتالغجت في ال٨الم وهي ْاهغة ًهاخبها 

اخخباؽ اللٛت ًٖ ٩ًىن باٖخ٣ا٫ اللؿان و ٌعجؼ الٟغص ًٖ إزغاج ال٩لمت ؤو اإلا٣ُ٘ جهابُا 

ٞحرصص الُٟل اإلاهاب ، وهى هٕى مً الترصص والايُغاب في ال٨الم، ؤلاًٟاء بالخٗبحر ًٖ اإلاٗاوي

 
 
دالت ٞؤو م٣ُٗا ال إعاصًا م٘ ٖضم ال٣ضعة ٖلى ججاوػ طل٪ اإلا٣ُ٘ إلى اإلا٣ُ٘ الخالي ، نىجا

وفي مٗٓم ألاخُان ، وجإزظ ق٩ل حكىج ؤو جىجغ، اٖخ٣ا٫ اللؿان ؤقض مً خالت الخإجإة

 الخالخان  جدضر
 
 .21لظل٪ ٌؿخسضم ؤخض اللٟٓحن لئلقاعة إلى آلازغ، مٗا

 : ٖلى الىدى آلاحي، عة إلى ألاقض٢ل زُى جبضؤ مً ألا، وللخإجإة زالر مغاخل

 ، ًهٗب ٖلى اإلاهاب الى٤ُ بال٩لمت٢ض اإلاغخلت ألاولى : 
 
 ، خُث ًبظ٫ حهضا

 
٩ىن مىٟٗال ٍو

 ٞ، ٖىض إزغاج ال٩لمت
 
ٗا م٘ إٖاصة ؤحؼاء ، ُبضؤ ٦المه بك٩ل بُيء زم ما ًلبث ؤن ًهبذ ؾَغ

ت(.، مً ال٩لمت  وحؿمى )الخإجإة الخىجٍغ

بظ٫ ، جىٗضم ٢ضعة اإلاهاب ٖلى الى٤ُ بىيىح في بضاًت ال٩لمتٖىضما اإلاغخلت الشاهُت:  ٍو

 
 
ًِٛ ٖلى قٟخُه، وجخٛحر ٢ؿماث وحهه، حهضا إلزغاج ال٩لمت ألاولى م٘ جىجغ ًصخبه ، ٍو

م٘ جغصًض ال٩لمت ؤو الهىث ألاو٫ منها صون ال٣ضعة ٖلى ، وخغ٧اث ال إعاصًت، حكىجاث

هل الُٟل إلى، الاهخ٣ا٫ إلى الهىث الظي ًلُه  مً اإلاغخلت  32-6هظه اإلاغخلت بٗض  ٍو
 
قهغا

ت ؤو الاعحٗاقاث ال٨المُت الدكىجُت .  ألاولى وحؿمى باإلاغخلت الدكىجُت الاهتزاٍػ

م جدغ٥ الٟ٪ والكٟاه، اإلاغخلت الشالشت : ومً ؤهم ؤٖغايها جى٠٢ في خغ٧اث ال٨الم م٘ ، ٚع

، إلا٣ُ٘ واإلا٣ُ٘ آلازغؤو ا، حكىجاث قضًضة وجباٖض اإلاؿاٞت بحن ال٩لمت وال٩لمت ألازغي 

يخهي اإلا٣ُ٘ باهٟجاع نىحي. جخُىع هظه اإلاغخلت ختى جهل  ٩ىن ، خالت حكىج جى٢ٟيإلى ٍو ٍو

ًِٛ اإلاٍغٌ ب٣ضمُه م٘ اعحٗاقاث في ، هىال٪ اخخباؽ جام في ال٨الم ًدبٗه اهٟجاع ٍو

                                                                                                                                             
20

 ماصة )جإجإ(اللامىس املحيط ، الٟحروػ ؤباصي - 
21

 .319م، اللغت واططساباث الىطم والكالم، ُٞهل الؼعاص - 
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٪ الُضًً واإلاُل بالغؤؽ إلى الخل٠، وإزغاج اللؿان زاعج الٟم، عمىف الٗحن ل٪ وط، وجدٍغ

ُل٤ ٖليها )، بهضٝ الخسلو مً الخإجإة   (. Stammeringٍو

ان هما:  والخإجإة هٖى

:
 
ت ؤو الازخالحُت ؤوال ، وهي جدضر ٖىض ج٨غاع ال٨الم مً ؤو٫ خٝغ مً ال٩لمت الخإجإة الاهتزاٍػ

، و٢ض ًخٗظع ٖلى اإلاهاب ؤن ًى٤ُ ٧لمت في مىا٠٢ مُٗىت، ؤو ٖىض ؤو٫ ٧لمت مً الجملت

بؿبب حكىج ًٖالث  إ< ًخٗؿغ ال٨المول٨ىه ًى٣ُها في ْغوٝ ؤزغي وبهىعة َبُُٗت

مشل ، ؤو ألانىاث الهٗبت، ؤو ٖىض جلٟٔ بٌٗ ال٩لماث، الخلٟٔ ٖىض مداولت ال٨الم

 الخدضر م٘  الٛغباء.

: الخإجإة الدكىجُت ؤو الاه٣بايُت 
 
ًخى٠٢ اإلاهاب ًٖ خُث   Tonic- Stammeringزاهُا

 
 
ت م٘ ج٨غاع ؤنىاث، ال٨الم جماما ؤو ٧لماث ال نلت لها بال٩لمت ، وج٩ىن بضاًت ٦المه اهٟجاٍع

٩ىن جى٢ٟه صون مؿٙى، وهي ؤقض مً الخإجإة الازخالحُت، اإلاغاص ه٣ُها دضر بك٩ل ، ٍو ٍو

٩ىن ال٨الم ٚحر مخىاؾ٤ ، مما ًؤصي إلى خبؿت في ال٨الم ٢ض جُى٫ و٢ض ج٣هغ، مٟاجئ ٍو

 .22إعاصًت ٍهاخبه اهتزاػاث وج٨غاعاث ال و 

ؤن ألاو٫ ٌؿخُُ٘ ؤن ًدى٫ الهىع الظهىُت  فيوالٟغ١ بحن الُٟل الؿلُم والُٟل اإلاخإحئ 

ل هظه الهىع الظهىُت ، خإحئ(آلازغ )اإلاو  وألا٩ٞاع إلى ؤلٟاّ و٦الم ًجض نٗىبت في جدٍى

 إلى ؤلٟاّ و٧لماث .، وألا٩ٞاع

، و٢ؿماث الىحه، الجؿمو٢ض ٩ًىن هىا٥ ؤٖغاى مهاخبت للخإجإة الكضًضة مشل: خغ٧اث 

غاى ألازغي خغ٦ت ال٣ضمحن ، )وٗم( ؤو )ال( ـو٢ض ج٣خهغ إحاباجه ب، وخغ٦ت الغؤؽ ومً ألٖا

ٓهغ ، وخغ٦ت الُضًً التي حٗبر ًٖ الؿلب ؤو ؤلاًجاب، التي حٗبر ًٖ الىىاحي الٗضواهُت ٍو

 . 23وشخىب ؤو اخمغاع في الىحه، ٖلُه إٞغاٍ في الٗغ١ 

                                                           
22

 .362م، اللغت واططساباث الىطم والكالم، ًىٓغ: ُٞهل الؼعاص - 
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 اإلاغح٘ هٟؿه . - 
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ٟا٫ الٗاصًحن ال ، خإجئحن  ًبضؤون الخإجإة بهىعة مب٨غةمً اإلا %31ًغي مُثرو "ؤن  ىض ألَا ٖو

لُت  (ؾىت 2-3حؿخمغ ؤ٦ثر مً ) وحٗخبر ، Perelopmental Stutterو٢ض ؤَل٤ ٖليها جإجإة جدٍى

ٟا٫"  . 24هظه الخإجإة َبُُٗت لضي ألَا

 :  الصسعت الزائدة في الكالم -ج

٣هض بها جغصًض ٧لماث وج٨غاع ٖباعاث ال يغوعة لها ، ٢هضؤو ؤلٟاّ صون مؿٙى ؤو ، ٍو

ت الؼابضة في ال٨الم ٩ىن ، اإلاهاخبت لهاٖضم ويىح اإلاٗاوي وفي ، وجٓهغ ؤٖغايها في الؿٖغ ٍو

ا لضعحت الخضازل ، وفي الخاالث الكضًضة ًخٗظع ٖلى الٟغص ٞهم ما ٣ًا٫، ال٨الم مًَٛى

ٓهغ هظا الايُغاب بىيىح ؤزىاء ال٣غاءة.  ٍو

ت الكضًضة في ا ٞخٓهغ ، ل٨الم جٓهغ ٖىض الصخهُاث اإلا٨ٟغة الظ٦ُت واليكُتإن الؿٖغ

ت الؼابضة في ال٨الم ، ٦داالث هىؽ خاص جب الخمُحز بحن الؿٖغ ؤي جض٤ٞ  Logorrheaٍو

وابخٗاصه ًٖ ، وبحن خالت الثرزغة التي ٣ًهض بها ٦ثرة الخضًث، ال٨الم م٘ ه٣ُه وجغابُه

 .25ألانلي ًمىن اإلا

ؤو ٣ًُ٘ ، Echolaliaٟاّ هٟؿها وحؿمى هظه الخالت و٢ض ًغصص اإلاهاب ال٨الم وألال

لىط بالهمذ   ،  Mutismالخضًث ٞجإة ٍو
 
ؤو ٌؿخسضم ، Scallering ؤو ًهبذ خضًشه مكدخا

 ال مٗجى لها ، Neologismلٛت مبخ٨غة 
 
ت  في صهًؤو ٌؿخٗمل ؤلٟاْا الؿام٘. وؾبب الؿٖغ

ًاء ال٨المؤو الخغ٧ي ، هى ٖضم الخىا٤ٞ ال٨ٟغي ، الؼابضة في ال٨الم ُٟت ، أٖل طل٪ ؤن الْى

ًاء الى٤ُ وال٨الم اصة، الخغ٦ُت مدضصة أٖل ُٟت ال٨المُت ٞئجها ٢ض جخٗغى للٍؼ ، بِىما الْى

 .26ؤو الى٣هان خؿب اهدهاع ألا٩ٞاع وػٍاصتها 
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 361وؤوعصها الؼعاص في ٦خابه )اللٛت وايُغاباث الى٤ُ وال٨الم( م  3931صعاؾت ٢ام بها مُثرو ؾىت - 
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ا( : -ص    Aphasiaالحبصت الكالميت )ألافيًز

ا ت في  ألاٞحًز اب٠ اللٍٛى ايُغاب لٛىي ًيخج ًٖ إنابت اإلاىا٤َ اإلاؿئىلت ًٖ الْى

 الضماٙ .

ا: ؤؾباب ا ًهاب اإلاٍغٌ  ؤلانابت باألٞحًز  بإخض ألاؾباب آلاجُت:باألٞحًز

حٗغى اإلاٍغٌ إلى  -الجلُاث الضماُٚت . ج -ألاوعام الخمُضة ؤو الخبِشت منها. ب - ؤ

هاب. وألاٞ ا ؤهىإ منها : خىاصر ؤزغث ٖلى الضماٙ ؤو ألٖا  حًز

ا الخغ٦ُت  .3  . Motor Verbalألاٞحًز

ا الخؿُت  .2  .  Sensory Aphasiaألاٞحًز

ا  .1  .  Amnestic Aphasiaاليؿُاهُت   ألاٞحًز

ا ال٩لُت  .0  . Total  Aphasiaألاٞحًز

 .  ٣ٞAgraphiaضان ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ٦خابت  .3

غح٘     ، وإلى مى٢٘ ؤلانابت، بُنها إلى ْهىع هٕى منها صون ألاهىإ ألازغي  الخباًًٍو

وألازغ ، الىعاسيإلى الٗامل  وصعحتها مً خُث الكضة والٗمغ الظي بلٛه اإلاهاب

 .. وؾإجىاو٫ ٧ل واخضة منها ٖلى خضهالبُئي الظي حٗغى له

ا الخغ٦ُت :                        -3  ألاٞحًز

 وفي الخاالث الكضًضة، ٖلى الخٗبحر الخغ٧ي وال٨الميمً ؤٖغايها: ٣ٞضان ال٣ضعة 

Severoracute    ٞيها ٣ًٟض اإلاهاب ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر لضعحت ٩ًىن  
 
خضًشه م٣هىعا

ذ ألاخاص خالت  و٢ض ٩ًىن هىال٪، ًث اإلاىحهت إلُهٖلى لٟٓت واخضة ال جخٛحر مهما جىٖى

ت التي جخًمً الغوح  اهٟٗالُت ٖىُٟت مما ًؤصي إلى جمخمت بٌٗ الٗباعاث ٚحر اإلاإلٞى

 وفي هظه الخالت ال ًالخٔ ٖلى اإلاهاب ي٠ٗ ؤو ٖضم ٢ضعة ٖلى الٟهم. ، الٗضواهُت

ا الخؿُت:   -2 خه لىحىص  Sensory Aphasiaألاٞحًز ٤ مٗٞغ ا ًٖ ٍَغ ا٦دك٠ ٞغهُ٪ ألاٞحًز

 خُث ا٦دك٠ جلٟ، ي مً الضماٙمغ٦ؼ ؾمعي في الٟو الهضغ
 
في هظا الجؼء ًؤصي إلى  ا

ت وإُٖائها  الٗمى الؿمعي ٣ُٟٞض اإلاٍغٌ ال٣ضعة ٖلى الخمُحز بحن ألانىاث اإلاؿمٖى
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ت   ول٨ىه ًخٗظع ٖلُه جغحمت مضلى٫ الهىث  ؤيصاللتها اللٍٛى
 
ؤهه ٌؿم٘ الخٝغ نىجا

 Auditory perceptionيالخاصر ٞال٣ضعة الؿمُٗت ٖاصًت ل٨ً الٗلت في ؤلاصعا٥ الؿمع

ا الخؿُت ؤهىإ ٖضة منها:  ولؤلٞحًز

ول٨ىه ال ، ال٩لمت اإلا٨خىبتخُث ٌؿخُُ٘ اإلاهاب ٢غاءة   Alexiaالٗمى اللٟٓي  - ؤ

ٗمل ٖلى إبضا٫ ألانىاث، ًٟهم ما ٣ًغؤ  ٖلى ؤهىإ  27ؤلابضا٫ و٢ض ٩ًىن  .َو
 
م٣خهغا

)والجُم ، والكحن(الؿحن )مُٗىت مً ألانىاث التي جدكابه في الك٩ل مشل نىحي 

 والخاء والخاء(. 

ا مًاصة ألالٟاّ وجغصًضها  - ب باعة ًٖ ج٨غاع ال٩لماث التي وهي ٖ Echolaliaألاٞحًز

جًمنها الؿؤا٫ ؤو الخضًث خُث ًغصص اإلاهاب ال٩لماث التي ٌؿمٗها مً اإلاخدضر 

 هٟؿه.

ا الٟهمُت  - ج ٣هض بها ٖضم ال٣ضعة ٖلى ٞهم ال٩لماث اإلاىُى٢ت و٢ض ٩ًىن  ألاٞحًز ٍو

 
 
 ؤو حؼبُا

 
، ٞاإلاهاب ٌؿخُُ٘ ؤن ًخمخم ب٩لماث صخُدت الى٤ُ، ٖضم الٟهم ٧لُا

وال جض٫ ٖلى ، ول٨ً ال ًىحض بُنها ؤي اعجباٍ، وؾلُمت مً خُث مساعج ألانىاث

 مً ال٩لماث التي، ؤي مٗجى ٖىض ا٢تراجها ببٌٗ
 
اب٠  و٢ض ًدظٝ ٦شحرا ج٣ىم بْى

ت مُٗىت ٦إصواث الغبِ وؤؾماء ، وخغوٝ الجغ وؤصواث الخٍٗغ٠، والًمابغ، لٍٛى

 ؤلاقاعة.

ا اليؿُاهُت :  -1 ضم ال٣ضعة ٖلى  Amnestic Aphasiaألاٞحًز ًٓهغ ٖلى اإلاهاب اليؿُان ٖو

وفي الخاالث الكضًضة ًلىط اإلاهاب ، حؿمُت ألاقُاء واإلاغبُاث التي ج٣٘ في مجا٫ إصعا٦ه

خٗظع ٖلُه إًجاص الاؾم اإلاىاؾب إلاؿمى مٗحن وفي ، بالهمذ ٖىض ؾؤاله ًٖ شخيء ما ٍو

ت لضًه بِىما ٌعجؼ ًٖ ط٦غ  الخاالث البؿُُت ٌؿخُُ٘ إًجاص ؤؾماء ألاقُاء اإلاإلٞى

ت كٗغ اإلاهاب  28.ألاقُاء ٚحر اإلاإلٞى لٗضم ٢ضعجه ٖلى ال٨الم بك٩ل َبُعي  باإلخباٍَو
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ىضما ال ٌؿخُُ٘ لٟٔ ا، وؾلـ ل٩لمت ٣ٞض ًلجإ إلى اؾخٗما٫ لٟٓت مكابهت لها مشل ٖو

 مشل )وع٢ت( بض٫ )٢لم( . الضاللت٧لمت )الح( بض٫ )عاح(ؤو ؤن ٌؿخٗمل ٧لمت مكابهت في 

ا -0   Total Aphasiaال٩لُت: ألاٞحًز

٩ًىن هىال٪ اخخباؽ في ال٨الم وايُغاب في ال٣ضعة ٖلى ٞهم ال٩لماث اإلاىُى٢ت  خُث  

غاى مجخمٗت  خىاٞغ إلى عجؼ حؼةي في ال٨خابت و٢ض جباإلياٞت ، ؤو اإلا٨خىبت  .29هظه ألٖا

٣ٟض اإلاهاب ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر خُث ً ٣ٞAgraphiaضان ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ٦خابت  -3

 بكلل في الظعإ الُمجى
 
٩ىن طل٪ مصخىبا  ٍو

 
خٗظع ٖلى اإلاهاب ؤن ٨ًخب بُضه ، ٦خابُا ٍو

م مً ؾالمتها.  الِؿغي ٖلى الٚغ

 اططساباث الىطم:   ثاهيا: 

٣هض بها الايُغاباث التي جدضر  ٣ت لٟٔ ألانىاث وحك٨ُلها فيٍو ٍغ ، ٖملُت الى٤ُ َو

ُٟت، م )ٞان عاًبر( ايُغاباث الى٤ُ إلى  ايُغاباث ابضالُتإط ٢ّؿ  ، وايُغاباث جدٍغ

 .30وهىال٪ ايُغاباث ٦المُت ؤزغي ، وإياٞت، وخظٝ، وايُغاباث يِٛ

لؼوم له ٦إن ٌؿدبض٫ الُٟل  إبضا٫ نىث بهىث آزغ ال  ٣ًهض بااليُغاباث ؤلابضالُت

ُل٤ ، ث الكاةٗتوألازحرة مً الخاال  ( ؤو نىث )ؽ بهىث ر(خٝغ )ؽ بهىث ف ٍو

ٟا٫ في ؾً الضعاؾت ) Sigmatism ٖليها الشإزإة جبضؤ  ٖىضما( ؾىىاث 7-3وجىدكغ لضي ألَا

لخبضًل ألاؾىان  جتمغخلت جبضًل ألاؾىان و٢ض ٩ًىن هىا٥ إبضا٫ في ؤ٦ثر مً نىث هدُ

ضم اهخٓامها  .ٖو

ُٟت ٞخ٩ىن ٖىضما  لدكىه في ًسُئ الُٟل في ه٤ُ الهىث ؤّما الايُغاباث الخدٍغ

ؤو وحىص ي٠ٗ ٣ٖلي لضي الُٟل ومً هظه الخاالث خالت ، ؤو الٟ٪، ؤو الكٟاه، ألاؾىان

٩ىن اإلاهاب ٖغيت لل٣ل٤ م٘ ٖضم الش٣ت بالىٟـ ًُٟٞل  الخمسمت في ال٨الم )الخى٠( ٍو

جض اإلاهاب بالخى٠ نٗىبت في ازغاج ألانىاث ال٨المُت اإلاخدغ٦ت منها ا لهمذ والاهؼواء ٍو
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٣ت مكىهت ٞخبضو ألانىاث اإلاخدغ٦ت ٦إن ٞيها ٚىت جإزظ  و ، والؿا٦ىت ُٞسغحها بٍُغ

 مسخلٟت مً الخى٠ وؤلابضا٫.ألانىاث 
 
 31الؿا٦ىت ؤق٩اال

ألانىاث التي حكملها ؤما ايُغاباث الخظٝ وؤلاياٞت ٞهي ؤن ًدظٝ اإلاهاب بٌٗ 

و٢ض ًى٤ُ ، ال٩لمت وج٩ىن ٖملُاث الخظٝ في جهاًت ال٩لمت باليؿبت لؤلنىاث الؿا٦ىت

حر مٟهىم. ؤّما   ًٖ ال٩لمت الصخُدت؛ مما ًجٗل ال٨الم ٚحر واضح ٚو
 
 ػابضا

 
الُٟل نىجا

وهي ، ايُغاباث الًِٛ ٣ُٞهض بها ٖضم ال٣ضعة ٖلى ه٤ُ ؤنىاث ؾ٠٣ الخل٤ الهلب

خُث جدخاج بٌٗ ألانىاث الؿا٦ىت ٖىض ه٣ُها بك٩ل صخُذ إلى ؤن ًًِٛ ، المالغاء وال

 الٟغص بلؿاهه ؾ٠٣ الخل٤ الهلب .     

ت ؤو  ومً ايُغاباث الى٤ُ ؤن ًى٤ُ اإلاٍغٌ ٧لماث صون مغاٖاة ل٣ىاٖضها الىدٍى

ت ٦ما في خالت  إط ًغصص اإلاهاب الهىث بهىعة آلُت ٦ما في    Dysagrammeratismاللٍٛى

 ض نىث الٟاء )الٟإٞإة( وحؿمى بالى٤ُ آلالي.جغصً

حر مٟهىم، ومً ؤق٩ا٫ نٗىبت الى٤ُ ؤن ٩ًىن ال٨الم ٚحر واضح ُل٤ ٖلى هظه ، ؤٚو ٍو

خاالث وفي   Ido-Glassiaوفي الخاالث الكضًضة ًُل٤ ٖليها  Universal Dyslaliaالخالت 

ضم ، اإلاهاب اعحٗاف٦الم في وهي ايُغاباث ه٣ُُت خُث ٩ًىن  Dysarthiaٖؿغ الى٤ُ  ٖو

و ج٩ىن اإلا٣اَ٘ اإلاىُى٢ت ، جىاؾ٤ وجدخاج ٖملُت الى٤ُ إلى حهض ػابض إلزغاج  ال٨الم

ُل٤ ٖلى هظه الخالت الى٤ُ ، ٚحر مىاؾب ؤو مى٣ُيال٨الم  جى٢ُذ٩ٍىن م٨٨ٟت. و  ٍو

ا   Syllabic Articulationاإلا٣ُعي  إزظ الى٤ُ ؤخُاها ق٨ال اهٟجاٍع وفي خالت  Explosiveٍو

يخج هظا الايُغاب ٖىض إنابت الجهاػ  Scanning Speechغي ًإزظ ق٩ل ٦الم الؿ٨حر ؤز ٍو

ُل٤ ٖليها ؤًًا ، الٗهبي اإلاؿئى٫ ًٖ ٖملُت الى٤ُ ُل٤ ٖلى الخاالث  Alogiaٍو ٍو

 .  Anarthiaالكضًضة التي ٌعجؼ ٞيها اإلاهاب جماما ًٖ الى٤ُ 
 
ومً نىع ٖؿغ ال٨الم ؤًًا

٣ُٞل ويىح ، خُث ًهٗب ٖلى اإلاٍغٌ إزغاج اإلا٣اَ٘   Slurringاإلاجمجت في ال٨الم 

وجسخٟي بٌٗ اإلا٣اَ٘. وفي الضعاؾاث التي اؾتهضٞذ جدضًض بٌٗ الٗىامل التي ، ألانىاث
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ٟا٫ وحض جمحز خاالث ايُغاباث الى٤ُ ًٖ  ؤن الٗىامل الىعازُت الخاالث الٗاصًت لضي ألَا

 
 
 .32بايُغاباث الى٤ُ fd~khWال جغجبِ اعجباَا

 ثا
ً
 اططساباث الصىث: ا:لث

ٞان عاًبر( ايُغاباث الهىث إلى ايُغاباث مخٗضصة منها: ايُغاباث في ؤلا٣ًإ )نى٠ 

والهىث ، والٟىانل في الُب٣ت الهىجُت، الهىحي وحكمل: اعجٟإ الهىث واهسٟايه

 والهىث الغجِب الظي ًإزظ 
 
 ومخىجغا

 
ٗا اإلاغحٗل وهى نىث ٚحر مخىاؾ٤ خُث ٩ًىن ؾَغ

 
 
 واخضا

 
بدُث ٣ًٟض ناخبه ال٣ضعة ٖلى ، ٚحر ٢اصع ٖلى الخٛحر في الاعجٟإ  والاهسٟاى ق٨ال

إط ٩ًىن الهىث مىسٌٟ الُب٣ت ، وبدت الهىث، والهىث الخكً ؤو الٛلُٔ، الخ٨ٟحر

٠ ؤزىاء ، والهىث ألاهٟي، خبا٫ الهىجُتاإلاىؾ٣ُُت لخ٣اعب ألا  ضم اوٛال١ هظا الخجٍى ٖو

 33الى٤ُ باألنىاث.

إلاؼماع اوفي الخاالث الٗاصًت ج٩ىن ٞخدت ، Dysphoniaث الهىث ًُل٤ ٖلى ايُغابا

الهىاء إال جدذ جإزحر يِٛ مىاؾب  مغوع ال حؿمذ بو خبا٫ الهىجُت ي٣ُت اإلاىحىصة بحن ألا 

وال٩لماث ، خُث ٌؿمذ هظا الًِٛ بئَال١ ألانىاث، مً ٖمىص الهىاء الخاعج مً الغبخحن

ا إطا ٧اهذ جل٪ الٟخدت ي٣ُت حضا ٞئنَّ طل٪ ًؤصي إلى اهتزاػ الخبا٫  .بك٩ل َبُعي ؤمَّ

 الهىجُت بك٩ل ٚحر اٖخُاصي مما ًؤصي إلى ُٖب في ه٤ُ ألانىاث.

الخلل في آلُت ٖمل الخبا٫ الهىجُت ، وايُغاباث الهىث لها ؤؾباب ٖضًضة منها

ُٟي( والخلل في َب٣ت الهىث وقضجه ر مىاؾب لٗمغ ُٞهبذ الهىث ٚح، )الخلل الْى

حر اٖخُاصي.، إط ٩ًىن ال٨الم ٚحر مإلٝى، اإلاخ٩لم وحيؿه وللمى٠٢ الظي ٣ًا٫ ُٞه ال٨الم  ٚو

ٟؿغ ٖلماء اللٛت ايُغاباث الهىث بإجها جغح٘ إلى اليكاٍ الؼابض للهىث مما ًيخج  ٍو

 ؤو ه٣و في اليكاٍ الخغ٧ي للهىث.، ٖىه إحهاص الخىجغة
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 الىاججت عً هلص اللدزة الصمعيت: اططساباث الكالمزابًعا: 

، واإلاخىؾُت، ٞمنها الًُٟٗت، جخٟاوث جل٪ ؤلاناباث في صعحت جإزحرها ٖلى اإلاهاب

ت التي ًهاب بها الُٟل الظي ٌٗاوي مً ايُغاب في  ؤزغ في طل٪ الٟترة الٗمٍغ والكضًضة ٍو

ن ٨ًدؿب ٞئهه ال ٌؿخُُ٘ ؤ، ٞئطا ٣ٞض الُٟل ؾمٗه في مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة، الؿم٘

ٞئنَّ الخإزحر ، ؤّما الظًً ًهابىن في و٢ذ مخإزغ .ٖلى ال٨الم ٢ضعجهمما ًؤصي إلى ٖضم ، اللٛت

.
 
 ٖلى لٛتهم ؾ٩ُىن ٢لُال

 Theؤو ٖاعيت   The Congentitaly Deef وؤلاناباث الؿمُٗت إما ج٩ىن زل٣ُت 

Adventious by Deef    
 
ٟا٫ الظًً ولضوا نما م٨ً الخٗٝغ إلى ألَا ٣ٞضوا الؿم٘  ؤو ، ٍو

إطا لىخٔ ٖليهم ٖضم ال٣ضعة ٖلى ال٨الم في اإلاغخلت اإلادضصة لىمى اللٛت ، ٢بل حٗلم ال٨الم

ؤو ٖضم م٣ضعتهم ٖلى جمُحز  ججاوبهمؤو ٖضم ، ؤو ٖضم ٢ضعتهم ٖلى ٞهم ال٨الم، لضحهم

 ألانىاث.

ن اللٛت حٗخمض ٖلى اإلادا٧اة أل ، ٞالُٟل اإلاهاب ال ًخُىع ه٣ُه بهىعة َبُُٗت

لظا ٞئن الخلل في الىىاحي الؿمُٗت ، ٞهي ٖملُت م٨دؿبت حٗخمض ٖلى الؿم٘، لخ٣لُضوا

باث زانت حؿاٖض ، ًترجب ٖلُه ايُغاباث في الى٤ُ وخُنها ًدخاج ي٠ُٗ الؿم٘ إلى جضٍع

ً اللٛت ٖىضه.  في ج٩ٍى

 عً هلص في اللدزة العلليت للطفل:اططساباث الىطم والكالم الىاججت خامًصا: 

ُا  و٢ض ًغح٘ إلى إن ال٠ًٗ  ا ومٗٞغ ال٣ٗلي ًؤصي إلى ٖضم ا٦خما٫ همى الُٟل ًٍٖى

ت ؤو بُئُت ٤ الُٟل ًٖ جد٤ُ٣ الخىا٤ٞ الىٟسخي والبُئي ُُٞٗ، ٖىامل وعازُت ؤو ًٍٖى

 ، اإلاىاؾبحن
 
 بالٛا

 
٢ضعة الُٟل ٖلى ا٦دؿاب اللٛت  ٖلىوبالخالي ًؤزغ ال٠ًٗ ال٣ٗلي جإزحرا

ٓه، ومضي ٢ضعجه ٖلى اؾخٗمالها تٍو وفي ، غ طل٪ في ٢لت ٖضص اإلاٟغصاث وال٩لماث اللٍٛى

ض والخهىع ال٨ٟغي ، اعجباٍ مٗٓم ألا٩ٞاع باألمىع الخؿُت ضم ال٣ضعة ٖلى الخجٍغ  .34ٖو
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اث: بؿُِ ًَّ  .وقضًض، ومخىؾِ، والخسل٠ ال٣ٗلي زالزت مؿخٍى  وؤ
 
الخسل٠  مؿخىي ٧ان  ا

ه لى ، وجُىع ال٨الم، ًؤزغ بك٩ل واضح ٖلى ٢ضعة الُٟل ٖلى ا٦دؿاب اللٛت ٖىض ٞئهَّ ٖو

 صخت الى٤ُ و٢ىة الخٗبحر.

 مخٗضصة
 
خمشل طل٪، إن جإزغ ال٨الم الىاجج ًٖ ه٣و في ال٣ضعة ال٣ٗلُت ًإزظ ؤق٩اال  ٍو

 ٣ٖلُا وؾُلت للخساَب 
 
ٖلى ق٩ل ؤنىاث ٖضًمت الضاللت ٌؿخسضمها الظي ٌٗاوي يٟٗا

٩ُٞىن ، ؤو ٩ًىن ٖلى ق٩ل آزغ، ي خالت ٦هظه ٩ًىن ؤ٢غب لؤلنم ؤو ألاب٨موالخٟاهم وف

 ٦ما ٌؿخٗملها 
 
 حُضا

 
الُٟل ٢ض ج٣ضم به الٗمغ وججاوػ مغخلت اؾخٗما٫ اللٛت اؾخٗماال

 واؾخمغ في اؾخٗما٫ ؤلاقاعاث وؤلاًماءاث وخغ٧اث الىحه والجؿم.، ؤ٢غاهه ألاصخاء

 
 
 ٣ٖلُا

 
٤ ، إنَّ الٟغص الظي ٌٗاوي يٟٗا ٩ًىن بئم٩اهه جدؿحن مؿخىاه اللٛىي ًٖ ٍَغ

ت ما ًضوع خىله مً وكاَاث  ت جدؿً ؤصاءه وجىمي ٢ضعجه ٖلى مٗٞغ ؤؾالُب جغبٍى

ٗالُاث ؤن ؤَٟا٫ هظه الخاالث ٢ض  وحضو٢ض ، وجدؿحن اإلاؿخىي الكٟىي وال٨خابي لضًه، ٞو

 
 
ا ؤو الىو في مؿخىي الجملت  اإلادمىلتٟهم اإلاٗاوي ًؤهلهم لا٦دؿبىا مؿخىي لٍٛى

 35ال٣هحر.

ت  ًل٣ى نٗىبت في ا٦دؿاب الىٓام اللٛىي والتر٦ُبت اللٍٛى
 
، إن الُٟل اإلاخسل٠ ٣ٖلُا

او  ٣ترب مؿخىاه مً مؿخىي  ؤمَّ الُٟل الظي ٌٗاوي مً صعحت ؤصوى مً الخسل٠ ال٣ٗلي ٍو

ت التي حؿاٖضه في الخدضر.ٞالُٟل الٗاصي   ٣36ض ًم٨ىه ا٦دؿاب بٌٗ الىٓم اللٍٛى

 بظوي الخسل٠ ال٣ٗلي ؤولذ بٌٗو٢ض 
 
 واضخا

 
اإلاضعؾت الٟغوؿُت  ومنها اإلاضعاؽ اهخماما

وجؤهله لل٣ُام ببٌٗ لمخسل٠ ٣ٖلُا حؼء مً ال٣ضعة ال٣ٗلُت لٖلى اؾخٗاصة التي حٗمل 

ت التي جغبِ وجضع ، ألاوكُت ب إصعا٦ه الخسخي ختى ًهل إلى الؿُُغة ٖلى الٗال٢اث الغمٍؼ

 بحن ألاقُاء.
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٨ُت ٖلى هخابج الضعاؾاث الٟؿُىلىحُتوجغ٦ؼ اإلاضعؾت  ، ٞخىاػن بحن اللٛت والظ٧اء، ألامٍغ

ا٢ت ال٣ٗلُت  ؤزغ ؾحئ ٖلى اإلاغا٦ؼ الٗهبُت اإلاكتر٦ت مما  لهاوجغي جل٪ الضعاؾاث بإن ؤلٖا

غ هٓامه اللٛىي في ق٩ل هٓام مغن ومترابِ  ًهٗب ٖلُه جٍُى
 
، ًجٗل الٟغص اإلاخسل٠ ٣ٖلُا

 ىي الخ٨ٟحر اإلاجغص اإلا٣ٗض. ٞال ٌؿخُُ٘ الىنى٫ إلى مؿخ

ت ٖىض ُٖىت مً اإلاىٛىلُحن وحض ؤن  خى٫ وفي صعاؾت ٢ام بها ٧اؾدُالن  التر٦ُبت اللٍٛى

وجدؿم اللٛت بالٗؿغ ، اللٛت هي ؤٖم٤ الىىاحي إنابت باليؿبت إلاسخل٠ الٗملُاث ال٣ٗلُت

دؿىؾت. ي٠ُٗ مً اإلاٟغصاث ٣ًخهغ ٖلى حؿمُت ألاقُاء اإلا جدهُلو ، والهٗىبت والاهدباه

 
 
بي له، ؤما التر٦ُبت ال٨المُت ٞهي ؤقض مٓاهغ ال٨الم ايُغابا الء ؤ و٢ام بىي٘ بغهامج جضٍع

مغهم ال٣ٗلي بحن (38-30)اإلاىٛىلُحن الظًً جغاوخذ ؤٖماعهم بحن  ( ؾىىاث 6-0) ؾىه ٖو

مغاخل:  ؤعب٘ؾىىاث. وجًمً البرهامج  1ومؿخىاهم اللٛىي ال ًخٗضي لٛت َٟل ٖمغه 

وفي الشاهُت ًُلب مىه ؤلاحابت ًٖ ، ى ًُلب مىه إٖاصة اللٟٔ الظي ٌؿمٗهاإلاغخلت ألاول

وفي اإلاغخلت الغابٗت ، وفي الشالشت ون٠ ما ٌكاهضه ٖلى قاقه ؤمامه، ؾؤا٫ ًُغح ٖلُه

٫ اللٟٔ مً نُٛت ؤلا دىَّ  37إلى نُٛت الىٟي. زباثًُ

 والاهفعاليت:اططساباث الىطم والكالم الىاججت عً العىامل الىفصيت شادًشا: 

ت ٞمنها:جسخل٠ ألاؾباب التي جؤ  ٖىامل هٟؿُت اهٟٗالُت وهي  صي إلى الايُغاباث اللٍٛى

خاالث ٖهبُت م٘ ُٚاب ؤي و خاالث امخىإ ًٖ ال٨الم جغح٘ إلى ٖضم الاجؼان الاهٟٗالي 

دخٟٔ الٟغص بؿلى٦ه الُبُعي  ٖباعة ًٖ وج٩ىن هظه الخاالث، إنابت صماُٚت ْاهغة ٍو

ُجُت ؤو ٖضواهُت. والشاهُت خاالث امخىإ ًٖ ال٨الم جغح٘ اليُغاب ٣ٖلي عصوص ٞٗل ته

 .38ايُغاب في الصخهُت والؿلى٥ الظهجيب م٣غون، طهجي

ؤو الازخُاعي الظي ًغح٘ ، ؤو اإلاخٗمض، وحكمل جل٪ الايُغاباث ٣ٞضان ال٨الم الجؼةي

الٗىامل ال٠ًٗ ال٣ٗلي ؤو الخجل الكضًض ؤو   .الهؿخحًر
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اإلاغاه٣ىن إلى خاالث جخه٠ بالؿلبُت والٗضوان والا٦خئاب والاهُىاء في و٢ض ًخٗغى 

اتها  وجى٠٢ ًٖ ال٨الم إط ًٓهغ هظا الخى٠٢ صازل ألاؾغة وم٘ اإلاٗالج زانت ، ؤقض مؿخٍى

و٢ض ، إلى عصوص ٞٗل ؾلبُت وؤ، و٢ض ٌٗغى هٟؿه إلى مداولت الاهخداع، ؾىت 32بٗض ٖمغ 

ت .ؤو ٌٗاوي مً خاالث ، ًماعؽ الؿغ٢ت  هؿخحًر

 حشخيص الاططساباث اللغىيت وعالحها :

٤ مخ٩امل ًخ٩ىن مً  الحها ٖلى جًاٞغ حهىص ٍٞغ ت ٖو ٣ًىم حصخُو الايُغاباث اللٍٛى

هاب ، وؤزهاةي اللٛت وال٨الم والؿم٘، وألازهاةي الىٟسخي، والُبِب الجغاح، َبِب ألٖا

ت ٞخٗغى الخالت ٖلى َبِب مخسهو  .وطل٪ خؿب الخالت وما حٗاهُه مً مك٨الث لٍٛى

زم ًدى٫ ، خُث ٣ًىم بٗالج اإلاك٨الث الٗهبُت والٟؿُىلىحُت، في ألامغاى الٗهبُت

إط ٣ًىم بٗمل صعاؾت ًٖ ، اإلاهاب إلى ألازهاةي اللٛىي الظي ٢ض ٌكاع٦ه ؤزهاةي هٟسخي

ش الخالت مل الازخباعاث الالػمت لها مشل: ازخباع ، وؾبب خضوثها، وجُىعها، جاٍع ، الظ٧اءٖو

ت، والازخباعاث الىٟؿُت ت اإلاخىٖى ٖلى ؤن ج٩ىن هظه الازخباعاث مىاؾبت ، والازخباعاث اللٍٛى

و٢ض ًلجإ ، زم ًدضص ألازهاةي البرهامج الٗالجي الظي ًىاؾب الخالت . لٗمغ الُٟل ومضع٧اجه

ب اإلاهاب ، ؤو ال٨الم إلى جهمُم وؾابل حٗخمض ٖلى ال٣غاءة بضؤ ألازهاةي بخضٍع ٍو

 .39ٗخهومخاب

ب اللٛىي.  ًلٗب  للخضٍع
 
 م٨مال

 
 في ٖالج اإلاهاب باٖخباعه ٖالحا

 
 مهما

 
الٗالج الىٟسخي صوعا

ىا٢ل ألازهاةي م٘ اإلاهاب غ٦ؼ الٗالج الىٟسخي ٖلى اللٗب وجدلُل الهىع ٍو ووالضًه ، ٍو

ومٗلمُه ألاؾباب التي ؤصث إلى وكىء الخالت  و٢ض ٌؿخٗمل ألازهاةي َغ١ ؤلاًداء وؤلا٢ىإ 

ت ألاؾباب  40ؾترزاء.والا  إن الٗالج الىٟسخي ٌؿاٖض ألازهاةي ٖلى إًجاص ؾبل إلاٗٞغ

باث م٨بىجت ، الىٟؿُت الخُٟت التي ؾببذ هظا الايُغاب ت ما ٌٗتري اإلاٍغٌ مً ٚع ومٗٞغ
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ت عصوص ؤٞٗالهو٦ظل٪  اجه الٗضواهُت، و٦ك٠ مكاٖغه، مٗٞغ ٖال٢خه بإهله  ضيوم، وهٖؼ

، وؤلا٢ىإ إلا٩اٞدت ٢هىع الُٟل، اؾخسضام ؤلاًداءو ، ومىا٢كت مك٨الجه وخلها، وؤ٢غاهه

ت.  ه الىاجج ًٖ الُٗىب اللٍٛى  وزٞى

ت الاؾترزاء الظي ٌؿاٖض ٖلى اؾترصاص الخىاػن  مً ؤهم الؿبل لٗالج الايُغاباث اللٍٛى

٩ىن هىال٪ اعجباٍ بح ن الاهٟٗالي  ٟٞي الاؾترزاء ًخٛلب اإلاٟإفئ ٖلى الخىجغ وال٣ل٤ والخٝى ٍو

٤ الٗالج ابوبحن الباٖث لل٨الم هٟؿه. وهىال٪ الٗضًض مً َغ ؿغ ؤزىاء ال٣غاءة الكٗىع بالِ

ب اإلاهاب ٖلىو ، ال٨المي حكمل الاؾترزاء ال٨المي ىاث ال٨الم ، ال٨الم مً حضًض جضٍع وجمٍغ

غ١ الى٤ُ باإلاًٜ، ؤلا٣ًاعي ٤ اإلاماعؾت الؿلبُت، َو  . 41والٗالج ًٖ ٍَغ

ً اعجباٍ بحن الكٗىع بالِؿغ ؤزىاء ال٣غاءة بهظه  ولالؾترزاء ال٨المي هضٞان هما ج٩ٍى

٣ت وبحن الباٖث لل٨الم هٟؿه والخسلو مً الٗامل الايُغابي في اللجلجت ؤزىاء  الٍُغ

 . 42ٖملُت ال٨الم

ىاث ٣ًىم بها اإلاهاب باالقترا٥ في ؤهىإ إنَّ  حٗلُم ال٨الم مً حضًض ٖباعة ًٖ جمٍغ

٣ت في ٖالج مسخلٟت مً اإلاداصزاث جيؿُه مك٩لخه و  ٧ل ما ًخهل بها وحؿخسضم جل٪ الٍُغ

ا ؤو اخخباؽ ال٨الم .  ألاٞحًز

ىاث ال٨الم ؤلا٣ًاعي ٞهي إلنالح ٦الم اإلاخلجلج مما ًؤصي إلى نٝغ اإلاخلجلج ٖما  ؤما جمٍغ

ه مً نٗىباث في ٦المه ل ما و٢غ في طهً اإلاهاب مً ؤن ، ٌٗتًر ٣ت الٗالج باإلاًٜ جٍؼ ٍغ َو

ؿحر ب اإلاهاب ٖلى ال٨الم و٦إهه ًمًٜ مما ًجٗله ٨ًؿغ خاحؼ ُٞضع ، ال٨الم نٗب ٖو

 
 
ضٞٗه إلى الا٢خىإ بإن ال٨الم لِـ نٗبا بل بئم٩اهه ؤن ًماعؾه صون زٝى ، الخٝى هظا ٍو

ب جُغح ٖلُه ؤؾئلت إلقٛاله بالخ٨ٟحر في إحابتها ونٝغ هٓغه ًٖ ، جغّصصؤو  وفي ؤزىاء الخضٍع

غي  بحر٦جز التي  الخ٨ٟحر في ٦ُُٟت ال٨الم والهٗىباث ؤن ألازهاةي ٢ض ًلجإ  ٢ض ًىاحهها. ٍو
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ً إخؿاؽ مغجبِ بىمِ  ٣ت الؿلبُت وهي: ج٨غاع اإلاهاب لل٨الم بك٩ل بُيء لخ٩ٍى إلى الٍُغ

  .43وطل٪ في ٖالج التهتهت والىؾىاؽ والخلجاث الٗهبُت، ال٨الم

ت ٣ىم الخدٟحز بضوع مهم في ٖالج الايُغاباث اللٍٛى ؼ ؤلاحاباث اإلا٣بى ، ٍو لت وإبٗاص ٞخٍٗؼ

الخاَئت م٘ اجبإ ؤؾالُب مسخلٟت مً الخدٟحز واإلاكاع٦ت في ال٨الم والى٣اف وؤلاحابت ًٖ 

ٟا٫ بهىعة واضخت وه٤ُ ؾلُم صون إقٗاعهم باإلالل وجباص٫ ألاخاصًث مٗهم ، ؤؾئلت ألَا

ًٖ إقٗاعهم بإجهم في حلؿت والبٗض ، صون ؤلاقاعة إلى ايُغاباتهم الى٣ُُت وال٨المُت

ا  ، ُٗؼػ الش٣ت ٖىض اإلاهابٞ، جدٟحز اإلاهاب ٖلى ما حٗلمه مً ٧لماث حضًضةٖالحُت ؤمَّ

ضٞٗه إلى الخ٣ضم في لٟٔ ال٨الم الصخُذ  والابخٗاص ًٖ ال٨الم الخاَئ. ، ٍو

 عالج الخأجأة :

 ث الاهٟٗالُتلٗالج الخإجإة ال بض مً الاؾخٗاهت باألزهاةي الىٟسخي للخٗامل م٘ اإلاك٨ال 

٣ىم اإلاٗالج باإلعقاص ألاؾغي ألٞغاص ألاؾغة في ٦ُُٟت الخٗامل با ؤلانابتالتي ؤصث إلى  لخإجإة ٍو

 م٘ الُٟل اإلاخإحئ .  

 وهي:ؤما مىاهج ٖالج الخإجإة ٞهي زالزت 

: ٖالج حك٨ُل الُال٢ت 
 
 حؿاٖضه  Fluency Shaping Therapyؤوال

 
م اإلاهاب َغ٢ا

َّ
ٗل ٌُ خُث 

نُاٚت اإلاهاب بىؾاَخه  ًخم٨ًإط ، ومنها جىُٓم الٗالج بك٩ل حؿلؿلي ٖلى الُال٢ت

وم٘ ، وهىا ًلجإ اإلاٗالج إلى ؤؾلىب الشىاب وال٣ٗاب، ال٨الم في مؿخىي ال٩لمت وال٩لمخحن

٤ ألازغي حُٛحر ؤهماٍ ابومً الُغ ، ًيخ٣ل اإلاٗالج مً ألاؾهل إلى ألانٗب، الخ٣ضم في الٗالج

ت ػابضة في ٦المه ٞئن ٧ان ٌٗاوي، ٦الم اإلاهاب وإن ٧ان ، ٞئهىا هضعبه ٖلى البِء، ؾٖغ

 ، في ٦المه ؤلاؾغإٞئهىا هضعبه ٖلى ، ال٨ٗـ
 
جُا ىضما ، وفي ٧لخا الخالخحن ٩ًىن ألامغ جضٍع ٖو

خ٣ل اإلاٗالج بخُب٤ُ جل٪ ًي، ت ال٨الم ٖىض اإلاهاب في الُٗاصةًىجح اإلاٗالج في جد٤ُ٣ َال٢

 إلى زاعحها. اإلاهاعاث
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: ٖال  
 
وحهضٝ هظا الٗالج إلى حٗضًل  Therapy  Modificationج حٗضًل ؾلى٥ الخإجإةزاهُا

 ؾلى٥ الخإجإة وججىب ال٨الم واإلا٣اومت.

ؿخٗمل اإلاٗالج ُٞه َغ  : اإلاىهج الضمجي َو
 
الج ؾلى٥ ابزالشا ٤ ٖالج حك٨ُل الُال٢ت ٖو

 الخإجإة. 

ت ال٨الم إلى اإلاؿخ ىي الظي ٩ًىن ومً الُغ١ اإلاخبٗت لٗالج الخإجإة زٌٟ مٗض٫ ؾٖغ

 منها وهظا ًخٟاوث مً شخو إلى آزغ و 
 
 مً الخإجإة ؤو زالُا

 
ضعب اإلاهاب ال٨الم ُٞه خغا ٍُ

ت ال٨الم بىؾاَت إَالت اإلا٣اَ٘ اللُٟٓت.ُجسٟٖلى   ٌ ؾٖغ

: جىُٓم الخىٟـ:
 
خى٠٢ اإلاخإحئ ًٖ  عابٗا وهظا ٌؿاٖض في حؿهُل ٖملُت ال٨الم بُال٢ت ٍو

حر، ال٨الم ٖىضما جٓهغ الخإجإة  زم ًبضؤ بال٨الم ؤزىاء ٖملُت الٞؼ
 
 ٖم٣ُا

 
 .     44خُث ًإزظ قه٣ُا

 عالج الاططساباث الىطليت والفىهىلىحيت :

إن الهضٝ مً ٖالج الى٤ُ هى مؿاٖضة الُٟل ٖلى ه٤ُ ألانىاث ٚحر اإلاىخجت بك٩ل 

بدث ٖنها  : جدضًض ٧ل نىث هل هى مىخج بك٩ل صخُذ ؤو ٖلى الىدى آلاحيصخُذ ٍو

ا ؤن ًبض٫ :جدضًض م٩ان الخُإ الى٣ُي في ال٩لمت. جهي٠ُ ألازُاء بك٩ل زاَئ؟ ؤو ، إمَّ

  جدضًض ؤزُاء ؤلابضا٫، ٌكىه الهىثؤو ، ؤو ٠ًًُ، ًدظٝ
 
ٖلى م٩ان  وجهيُٟها اٖخماصا

٣خه وؤؾلىبه ٍغ لى زهابو الهىث الى٤ُ َو  ؤو ؤ٦ثر مً ٧ل ، ٖو
 
حٗلُم الُٟل نىجا

دو إم٩اهُت إهخاج ال ت ٞو الُٟل اإلاهاب إطا و  لؤلنىاث التي ال ًخضعب ٖليهاُٟل مجمٖى

ت الخهابو  ُجب ؤن ًبضؤ بئهخاج ُٞصّعِب ٖلى إهخاج ؤنىاث ٢لُلت جدكابه في مجمٖى

ب.   45ألانىاث اإلا٣ٟىصة التي جخىاٞغ ٞيها الخهابو هٟؿها بضون جضٍع

 ٖلى الخهابو اإلامحزة
 
هابو والخ Distinctive features  ازخُاع ؤهماٍ الهىث اٖخماصا

 ًٖ ٚحره. 
 
 واخضا

 
 ٦المُا

 
ضة واإلامحزة التي جمحز نىجا  اإلامحزة هي الخهابو الٍٟغ
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 ٖلى الٗملُاث الٟىهىلىحُت  *
 
مً  Phonological  processازخُاع ؤهماٍ الهىث اٖخماصا

 الٗملُاث الٟىهىلىحُت اإلاؿخٗملت :

إزظ ألاق٩ا٫ جخٛحر    Syllable  Structure  Processٖملُاث بيُت اإلا٣ُ٘  -3 بيُت اإلا٣ُ٘ ٍو

 آلاجُت :

  (ولض)بض٫  (و٫ )خظٝ الهامذ النهاةي خُث جدظٝ نىامذ جهابُت مدضصة *

خُث ًدظٝ  Unstressed Syllable Deletionخظٝ اإلا٣ُ٘ ٚحر اإلاىبىع ؤو اإلاكضص  *

 اإلا٣ُ٘ ٚحر اإلاكضص ؤو ٚحر اإلاىبىع في بضاًت اإلا٣ُ٘ ؤو وؾُه .

ُث ًخ٨غع م٣ُ٘ ؤو حؼء مً م٣ُ٘ ؤو ٨ًغع ٧لمت مً م٣ُ٘ خ Reduplication الخ٨غاع *

 واخض .

 ٚحر مىبىع إلى نلب ال٩لمت   *
 
 ٚحر مكضص ؤو نىجا

 
 .  Epenthesisؤلا٢دام ٣ًدم نىجا

ًبض٫ ألانىاث اإلاؿتهضٞت بإنىاث  خُث  Substitution Processesٖملُاث ؤلابضا٫  -2

٤ الى٤ُ ؤو م٩اهه ٦ما ًإحي : ٗخمض طل٪ ٖلى ٍَغ  ؤزغي َو

ًبض٫ الهىث الخلٟي إلى نىث ؤمامي مشل ٧لمت  (م٣ضمت الٟم) Frontingاإلا٣ضمت  *

 .(جلب)جهبذ  (٧لب)

عاح( )ًبض٫ الهىث ألامامي إلى نىث زلٟي مشل ٧لمت (مؤزغة الٟم)  Bakingالخل٠  *

  ٚاح(    جهبذ )

ا  ٣ت الى٤ُ ٞهي :ؤمَّ  الٗلمُاث التي حكمل ٖلى حُٛحر ٍَغ

ت: ًيخج اإلاهاب ألان *  مً الاخخـىاث الاهٟجـألانىاث الاهٟجاٍع
 
ت بضال ٩ا٦ُت مشل )صإلاه( ـاٍع

 .ػإلاه()  بضال مً

 مً )مدمض( Denasalization* الهىث ٚحر ألاهٟي بهىث ؤهٟي  
 
  مشل )بدبض( بضال

ضعَّ لٗالج اإلاك٨الث  ًُ ب الُٟل ٖلى الى٤ُ ؾالٟت الظ٦غ التي ٢ض ًخٗغى لها الُٟل 

الصخُذ لهظه ألانىاث وحٗض٫ اإلاساعج ٚحر الصخُدت التي ًماعؾها الُٟل اإلاهاب خُث 

حؿخٗمل اإلاغآة ؤمام الُٟل لحري ٠ُ٦ ًيخج الهىث وما هي اإلاىا٢٘ التي ًٟترى ؤن ًً٘ 
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شل اإلاٗالج ٖملُت إهخاج نىث مٗحن لؿاهه ٖىضها ختى ًى٤ُ الهىث بك٩ل صخُذ ؤو ًم

ُلب مىه ج٣لُضه ؤمام اإلاها ًُلب مً اإلاهاب خُث ، مشل ٖملُت إهخاج نىث الٟاءب ٍو

 46زم ًضٞ٘ الهىاء إلى الخاعج .، ٌٖ الكٟت الؿٟلى بهضوء ٦ما ٌٗمل اإلاضعب

 :   Treatment  of  Voice  Disordersعالج اططساباث الصىث 

الهىجُت بخٗلُم اإلاهاب ٖلى الاؾخمإ ؤو ؤلانٛاء لهىجه ًبضؤ ٖالج الايُغاباث 

ت الُٗىب التي ٢ض جىحض في هظه ألانىاث التي ًيخجها ىضما ، بىؾاَت الدسجُل إلاٗٞغ ٖو

ذ وال٨الم ٞال بض مً  ًىحض ٖىض اإلاهاب اؾخٗما٫ زاَئ لخض٤ٞ الهىاء ٖىض ٖملُت الخهٍى

ب اإلاهاب ٖلى ؤزظ هىاء الكه٤ُ بك٩ل ٖم٤ُ  واإلاداٞٓت ٖلُه ومً زم إزغاحه ٖبر جضٍع

حر إلهخاج ؤنىاث مدضصة مشل الهىابذ وحٗض٫ الخغ٧اث اإلاؿخٗملت في ال٨الم ، هىاء الٞؼ

ب الالػم. "و٢ض ٌٗاوي اإلاهاب مً ايُغاباث مغجبُت بالخىجغ الًٗلي وهىا  بىؾاَت الخضٍع

 للمهاب
 
ا خد٤٣ الاؾترزاء بُٛاب الخىجغ الٗ، ٩ً47ىن الاؾترزاء يغوٍع ًلي ؤو الاه٣باى ٍو

 ومً ؤؾالُب جد٤٣ الاؾترزاء ما ًإحي :، الًٗلي

 الخإمل والخىٟـ الٗم٤ُ . -3

ت . -2  الخٛظًت الغاحٗت البُىلىحُت ؤو الخٍُى

 ؤلاًداء. -1

48ؤلاخؿاؽ الًٗلي لخٌٟ الاه٣باياث . -0
 

ُت الهىث إلى صعحت مم٨ىت الج الايُغاباث الهىجُت ٩ًىن بخدؿحن هٖى ٩ىن ، ٖو ٍو

ذ وحٗضًل الغهحن ، الؿلى٦ُاث اإلاؿِئت للهىثبالخسلو مً  وزٌٟ الخىجغ اإلاٍٟغ للخهٍى

اث  وإًجاص ؤًٞل ألانىاث، الهىحي بالُلب مً اإلاهاب إهخاج ألانىاث الهامخت في مؿخٍى

الُت.   َب٣ت نىث مىسًٟت ومخىؾُت ٖو
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ُت الهىث الجُضة ؿاٖض وي٘ عؤؽ اإلاهاب في إهخاج هٖى ايُغاباث  ذ خضز وإطا 49َو

ها  خذ ُٞٗالج ، جؤزغ ٖلى الغهحن الهىحيٞئجَّ بخدؿحن خغ٧اث اللؿان وؤويإ الكٟاه ٞو

  50الهمام البلٗىمي الخىجغي وإٚال٢ه وحُٛحر حجم البلٗىم.

  عالج الحبصت الكالميت : 

٩ىن الٗالج ابجسخل٠ الُغ  ٤ الٗالحُت بازخالٝ هٕى الخبؿت ال٨المُت وخاحاث اإلاهاب ٍو

ؤما ؤؾالُب جدؿحن الٟهم الؿمعي ، الؿمعي ؤو الظا٦غة صازل الُٗاصة ٖلى مهاعاث الٟهم

التي حٗمل ٖلى إٖاصة الخىُٓم الؿمعي باؾخسضام ؤوكُت  Schuelٞدؿدىض إلى مباصا قى٫ 

ت ؾلُمت إلزاعة اإلاىا٤َ  .ؾمُٗت صازل الُٗاصة ٣ٞض ٌؿخسضم ما هى مىحىص مً ٢ضعاث لٍٛى

 إلىحؿدىض التي  Luriaألازغي ٚحر اإلاىحىصة ولخدؿحن الظا٦غة ٌٗخمض ٖلى مباصا لىعٍا 

 ابَغ 
 
٤ جيكُِ الظا٦غة باؾخسضام مشحراث خؿُت مشل: ٦خابت ؤع٢ام وؤخٝغ ٖلى الغمل مشال

غ مؿاعاث حضًضة ومبضؤ لىعٍا ٣ًىم ٖلى إٖا .بإناب٘ الُض صة جىُٓم ال٣كغة الضماُٚت وجٍُى

زم ، و٢ض ًضعب اإلاهاب ٖلى إهخاج ؤنىاث مىٛمت، 51لالؾخ٣با٫ والخٟاٖل م٘ اإلاشحراث

الاهخ٣ا٫ إلى ألانىاث الُبُُٗت الخالُت مً الخىُٛم. ومً ألاؾالُب اإلاخبٗت لٗالج الخبؿت 

خماص ٖلى مباصا ٖلم الىٟـ الٗهبي اإلاٗغف، ال٨المُت ي. وفي ٖالج الخبؿت ال٨المُت ًلجإ الٖا

ومً ؤهم الىؾابل التي ًلجإ إليها في ٖالج الخبؿت ، ألازهاةي إلى اجبإ ؤ٦ثر مً ؤؾلىب

للمهاب إلاؿاٖضجه ٖلى الخ٠ُ٨ الىٟسخي وػٍاصة صاُٞٗخه في  "ال٨المُت "ؤلاعقاص الىٟسخي

ؼ ٢ضعاجه  52.الٗالج وحٍٗؼ

 

 

  
                                                           
49

- Hegde  and Davis (1995) Clinical methods and practicum in speech Language 

pathology p:272 
50

 - Sapienze and Hicks ,(2002) Voice disorder in p:315 
51

 .283-280م ، اططساباث الكالم واللغت، ًىٓغ إبغاهُم الؼع٣ٍاث - 
52

 -Holland and Reinmuth (1982) Aphasia in adult p:143 



  صادق ًىشف الدباس 

 310 نٟدت ،(2012) 16 ، الٗضصحامٗت

 هخائج البحث:

 

ت.إنَّ الٗىامل الىعازُت  -3  بااليُغاباث اللٍٛى
 
 واضخا

 
 ال جغجبِ اعجباَا

ٟا٫ جؤصي إلى اإلادا٧اة التي حؿبب بٌٗ  -2 إنَّ ال٣ضوة الؿِئت في ال٨الم م٘ ألَا

ت.  الايُغاباث اللٍٛى

ا ألاؾغة ٚحر اإلاش٣ٟت ، ألاؾغة اإلاش٣ٟت ج٨ؿب َٟلها لٛت ؾلُمت زالُت مً ألازُاء -1 ؤمَّ

ها ال حؿخُُ٘ ؤن ج٨ؿب َٟلها ز٣اٞت إ  ؤو مدهىلها الٗلمي.، ال بمؿخىي ز٣اٞتهاٞئجَّ

والُٟل اإلاخإحئ هى ؤن ألاو٫ ٌؿخُُ٘ ؤن ًدى٫ الهىع ، اإلاىاػهت بحن الُٟل الؿلُم -0

ا آلازغ ، الظهىُت وألا٩ٞاع إلى ؤلٟاّ و٦الم ل هظه ، اإلاخإحئ()ؤمَّ ُٞجض نٗىبت في جدٍى

 الهىع الظهىُت وألا٩ٞاع إلى ؤلٟاّ و٧لماث .

ت في مجملها  -3 اؾخُإ الٗلم الخضًث ؤن  و٢ض ايُغاباثهي مجغص الايُغاباث اللٍٛى

لت.، ًجض الؿبل لٗالحها  وإن ٧ان هظا الٗالج ًدخاج إلى ٞترة ػمىُت ٍَى

ت ًسخل٠ ًٖ ٖالج ألامغاى ألازغي  -6 ؤي ؤهه ًدخاج إلى حهض ، ٖالج الايُغاباث اللٍٛى

 ونبر وػمً ٧اٝ .

ت ًد -7 ٤ ٖالج مخ٩امل ومخٗاون ٖالج الايُغاباث اللٍٛى م٩ىن مً ، خاج إلى ٍٞغ

هاب وؤزهاةي اللٛت والى٤ُ ، وألازهاةي الىٟؿاوي، والجغاح، ؤزهاةي ألٖا

 والؿم٘.
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 ببليىغسافيا

مُبٗت الخإل٠ُ ال٣اهغة:  .البيان والخبيين (.3908. )ؤبى ٖشمان ٖمغ ابً حجغ، الجاخٔ -3

 والترحمت واليكغ.

 اإلاى٤ُ الٗغبُت للتربُت.. جىوـ: اللغت وإلاعاكت العلليت (.3980. )خؿىاء، الخمؼاوي  -2

ت.ال٣اهغة:  .شيكىلىحيت املسض وذوي العاهاث (.3960. )مسخاع، خمؼة -1  صاع اإلاٗاٝع اإلاهٍغ

صاع ال٣اهغة:  .املىشىعت املخخصسة في علم الىفض واملسض العللي (.3976. )ولُم، الخىلي -0

.  اإلاٗاٝع

 .دزوس في علم الىفض الازجلائي :التربىي للطفل واملساهمالىمى  (3979. )٦ما٫، صؾىقي  -3

 صاع النهًت الٗغبُت.بحروث: 

  . ص.م: ص.ن.علم اللغت العام . )ص.ث.(صي ؾىؾحر -6

ش لليكغ.الؿٗىصًت:  .اللغت واططساباث الىطم والكالم (.3991. )ُٞهل، الؼعاص -7  صاع اإلاٍغ

 صاع ال٨ٟغ.ألاعصن:  .الدشخيص والعالجاططساباث الكالم واللغت  (.2113. )إبغاهُم، الؼع٣ٍاث -8

 ٖالم ال٨خب.ال٣اهغة:  .الصحت الىفصيت والعالج الىفس ي (.3997. )خامض، ػهغان -9

 ٖالم ال٨خب.ال٣اهغة:  .علم هفض الىمى (.3997. )خامض، ػهغان -31

 . ص.م: ص.ن. جغحمت ٞىػي ِٖسخى .التربيت اللغىيت للطفل (.3993. )ؾغحُى، ؾبحن -33

اوي  -32 ضان، الؿَغ دزاشت ملازهت ملفهىم الراث بين الخالمير العادًين والخالمير  .)ص.ث.(. ٍػ

 .33مجؤبدار الحرمى٥ ، الؿٗىصًت .ؾلؿلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت .ذوي صعىبت الخعلم

صاع ال٣اهغة:  .علم الىفض إلاحصائي وكياس العلل البشسي  (.3973) .ٞؤاص البهي، الؿُض -31

 ال٨ٟغ الٗغبي.

صاع ال٣اهغة:  .اللغت لدي الطفل مً امليالد حتى الصادشت ازجلاء .(3992) .نالح، الكمإ -30

.  اإلاٗاٝع

الخمخمت كىاحدة مً أمساض الكالم وعالكتها بىمط الخيشئت ألاشسيت  .ٚاصة، َه -33

 .والخحصيل الدزاس ي

 م٨خبت الٟالح.ال٣اهغة:  .اللياس الىفس ي (.3981) .ؾٗض، ٖبض الغخمً -36

ألاعصن: مجضالوي  .وأدواجه، أشاليبه، البحث العلمي ومفهىمه (.3982) .وآزغون، ٖبُضاث -37

 .لليكغ والخىػَ٘
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 الٗلىم الٗغبُت.ٖمان:  .هظسة معاصسة: علم الىفض التربىي  (.3998) .ٖبض الغخمً، ٖضؽ -38

ت.ال٣اهغة:  .علم الىفض اللغىي  (.3970) .هىا٫، ُُٖت -39  م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

صاع اليكغ ص.م:  .مىاهج البحث في العلىم الىفصيت والتربىيت .(3998. )عحاء، ؤبى ٖالم -21

 للجامٗاث.

 صاع مهغ للُباٖت.ال٣اهغة:  .أمساض الكالم .(3976. )مهُٟى، ٞهمي -23

صاع ال٨خب الجامُٗت ال٣اهغة:  .علم الىفض الفصيىلىجي(. 3993) .ٖبض الىهاب، ٧امل -22

 الخضًشت.

صاع النهًت ال٣اهغة:  .في مسحلت املساهلتالللم وعالكخه بالشخصيت  .(3978. )٦ما٫، مغسخي -21

 الٗغبُت.

ذ:  .مسحع في علم الخخلف العللي (.3996) .٦ما٫، مغسخي -20  صاع ال٣لم.ال٩ٍى

٤ُ ألاؾضي .الخغلب على الفأفأة (.3991) .ما٦ضوهالض، الص٫، م -23 صاع  . ال٣اهغة:جغحمت جٞى

 .ال٣لم
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