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عباده الصالحيف العامميف، كأبقاىـ منيبل يستسقى  البحث بحثا كالعمـ عمما، فجزاىـ اهلل ما يجزم بو

 منو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٓ 
 

 

 اإلهذاء

 

أىدم ىذا الجيد المتكاضع إلى كؿ مف كقؼ بجانبي، كزرع األمؿ في طريقي، كدفعني مف نجاح 

 كالدّم الحبيبيف. آلخر، كأخص بالذكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و 
 

 فهرس انًحتىيات

 الصفحة وعـــــالموض
 أ العنكاف  
 ب    التفكيض

 ج قرار لجنة المناقشة                                                           
 د الشكر كالتقدير                                                                    

 ىػ اإلىداء
 ك فيرس المحتكيات
 ط قائمة الجداكؿ 

 م األشكاؿقائمة 
 ؾ مغة العربية                                                      الممخص بال

 ـ الممخص بالمغة اإلنجميزية                                                   
 1 الفصل األول: مقدمة عامة لمدراسة                                                             

 3 ةمشكمة الدراس
 4 أىداؼ الدراسة
 4 أىمية الدراسة
 5 حدكد الدراسة

 6 محددات الدراسة
 6 مصطمحات الدراسة

 8 منيجية الدراسة
 9 الفصل الثاني:  اإلطار النظري والدراسا  السابقة

 10 اإلطار النظرم
 10 المغة بيف المفيكميف المغكم كاالصطبلحي



 ز 
 

 الصفحة وعـــــالموض
 17 المبحث األول: اضطرابا  التواصل

 21 لمبحث الثاني: اضطرابا  النطقا
 21 أكال:  مفيـك االضطرابات النطقية

 22 ثانيا: مظاىر االضطرابات النطقية كاألسباب المؤدية    لحدكثيا
 27 المبحث الثالث : اضطرابا  الكالم

 29 الدراسات السابقة
 31 الفصل الثالث:  

 31 المبحث األول: التعمثم
 32 أكال:  مفيـك التمعثـ

 33 ثانيا: مظاىر كأشكاؿ التمعثـ
 38 ثالثا: أسباب التمعثـ  كالنظريات المفسرة ليا

 41 ـ التمعثـيرابعا: تقي
 45 مدخؿ عبلجي صكتي كبلمي خامسا:

 48 المبحث الثاني: الخصائص النطقية لمصوام  الوقفية في العربية
 48 الصكت كآلية تشكموأكال: مفيـك 

 53 صكات الكقفية في العربيةثانيان: مفيكـ األ
 55 آلية نطؽ الصامت الكقفي:  ثالثان 
 57 :  الخصائص النطقية لمصكامت الكقفيةرابعان 

: التحميل الفيزيائي لمصوام  الوقفية في حالتي اإلنتاج السميم الرابعالفصل 
 والمعتل

62 

 92 النتائج 
 93 التكصيات



 ح 
 

 الصفحة وعـــــالموض
 94 قائمة المصادر كالمراجع

 

  



 ط 
 

 لجداولقائمة ا

 الصفحة المحتوى رقم الجدول الفصل

 64 تكزيع المتمعثميف كفؽ درجة التمعثـ (1) مساالخ
الكممات التي تـ اعتمادىا مف جدكؿ التقييـ المعتمد في مركز  (2) 

 عماف لمنطؽ كالمغة، كالكممات األخرل التي استبدلتيا
66 

 71 يبيف المدة الزمنية  لقراءة المتمعثميف النص) أ( (3) 
 72 المتمعثميف لمنص )ب( يبيف المدة الزمني المستغرقة لقراءة (4) 
يبيف المدة الزمنية المستغرقة لقراءة غير المتمعثميف  (5) 

 لمنص )أ(
72 

 73 لغير المتمعثميف المدة الزمنية المستغرقة لقراءة النص)ب( (6) 

 75 يبيف معدؿ زمف إنتاج الكممات لدل غير المتمعثميف   (7) 

 77 يبيف معدؿ زمف إنتاج الكممات لدل المتمعثميف (8) 

المعدؿ الزمني لمكممات التي تضمنت أكثر مف صامت كقفي  (9) 
كاستغرقت مدة زمنية أطكؿ مف غيرىا عند كؿ مف حالتي 

 التمعثـ كغير المتمعثميف

80 

 85 عدد التكرارات لمصامت الكقفي في الكممات اليدؼ اليدؼ (10) 
 87 الشدة الصكتية عند الذيف اليعانكف مف أم اضطراب كبلمي (11) 
 88 الشدة المستغرقة في إنتاج  الكممات اليدؼ عند المتمعثميف (12) 
 89 يبيف العبلقة بيف الزمف كالشدة الصكتية لدل غير المتمعثميف  (13) 
 90 يكضح العبلقة بيف الزمف كالشدة الصكتية لدل المتمعثميف (14) 
 

 

  



 ي 
 

 قائمة األشكال

 الصفحة المحتوى رقم الشكل الفصل
 19 نمكذج عممية االتصاؿ (1) الثالث

 (2) الخامس
صكر مجدكلة لكممات تعرض الصكامت 
 الكقفية في أكؿ الكممة ككسطيا كآخرىا

69 

 

 

  



 ك 
 

 ممخص بالمغة العربية

 المنتج الكالمي لدى مرضى التمعثمئية في الخصائص النطقية والفيزيا

 الوقفية أنموذجا  صوااأل

 إعداد: ديمة جماؿ إبراىيـ العزة

 ابتساـ حسيف جميؿ ةإشراؼ: الدكتكر 

 ية فػي خطػاب مرضػى التمعػثـ الكبلمػيالخصائص الصكتية كالفيزيائ لبحثتكجيت ىذه الدراسة 

خاصػػػتي الكقػػػؼ كاالنفجػػػار التػػػي تميػػػز ىػػػذه لبيػػػاف أثػػػر كذلػػػؾ  ؛يػػػامتخػػػذة األصػػػكات الكقفيػػػة أنمكذجػػػا ل

 عف غيرىا مف األصكات عمى درجة التمعثـ لدل المريض. المجمكعة

 durationبػػالزمف  كالمتمثمػػة لممنػػتج الكبلمػػي عمػػدت الباحثػػة إلػػى تحميػػؿ الخصػػائص الفيزيائيػػة

مف مبلمح نطقية في األصكات الكقفية لكؿ مف المتمعثميف كغير  كما ينتج، intensity الصكتية الشدةك 

تج الصكتي "المعتؿ" باآلخر "السميـ"، حيث تػـ اعتمػاد المعػدؿ الرقمػي المتمعثميف، مف خبلؿ مقارنة المن

فػػػي عمميػػػة المقارنػػػة التحميميػػػة لبيػػػاف  Praatمػػػف القياسػػػات الفيزيائيػػػة المسػػػجمة بكسػػػاطة برنػػػامج  النػػػاتج

 خصائص ىذه المجمكعة مف األصكات.

 راسة كشمؿ :مقدمػة لعاـ لمد: اإلطار ا الفصل األولتناكؿ : فصول أربعةتقع ىذه الرسالة في   

الفصـــــــل الدراسػػػػػػػة كأسػػػػػػػئمتيا، كأىػػػػػػػدافيا، كأىميتيػػػػػػػا، كحػػػػػػػدكدىا، كمنيجيتيػػػػػػػا، كمصػػػػػػػطمحاتيا، كتنػػػػػػػاكؿ 

بياف فكرة مف خبلؿ عني بدراسة االضطرابات النطقية، كالكبلمية الذم ، ك :اإلطار النظرم لمدراسةالثاني

كاألسباب المؤدية لحدكثيا.  ،ؽؼ عمى مفيكـ اضطرابات النطك قة عامة، كالك اضطرابات التكاصؿ بصكر 



 ه 
 

كمػا تنػاكؿ  عف اضطرابات الكبلـ مف حيث المفيكـ، كالمظاىر، كاألسباب المؤديػة لحػدكثيا،ثـ الحديث 

 الفصؿ الثاني الدراسات السابقة.

 ، عبر مبحثيف: خصػص المبحػث األكؿ لمحػديث عػف التمعػثـ مػف حيػثالفصل الثالثكقد جاء  

 مػػدخبلا التمعػثـ، ك تقييمػػ قػدـ أسػباب التمعػػثـ كالنظريػات المفسػرة لػػو، ثػـك و، مفيػـك التمعػثـ كمظػػاىره كأشػكال

لمحديث عف الخصائص النطقية لمصكامت الكقفيػة فػي  المبحث الثاني كخصص .اكبلمي اصكتي اعبلجي

: مفيػػـك الصػػكت كآليػػة تشػػكمو، أمػػا المبحػػث الثػػاني فتنػػاكؿ الحػػديث عػػف الخصػػائص مػػف خػػبلؿ العربيػػة

فقػػد تنػػاكؿ التحميػػؿ الفيزيػػائي الفصــل الرابــع أمػػا . الكقفيػػة  حيػػث المفيػػـك كآليػػة اإلنتػاجالنطقيػة لمصػػكامت 

 لمصكامت الكقفية في حالتي اإلنتاج السميـ، كالمعتؿ.

 األصكات الكقفيةالتمعثـ، الخصائص النطقية كالفيزياتية، : المفتاحية الكمما 
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Abstract 

The Articulatory and acoustic features of stuttering 

patients:the case of stop sound 

Prepared by : Dima Jamal Al-azeh     

Supervisor: Dr. Ibtesam Hussien Jamel  

This study went to search the articulatory and acoustic features of 

stuttering patients the case of stop sound so as to indicate the effect of his the 

moratorium and the blast that characterize this collection from other sounds on 

the patient's degree of stuttering. 

Proceeded researcher to the physical characteristics of the product and 

verbal task in time duration and sound intensity intensity analysis, and the 

resulting accented features the voices Endowment for both stuttering and non 

stuttering, through the voice product "ailing" compared to the other "proper", 

where digital average output of adoption physical measurements recorded 

mediated Praat program in comparative analytical process to show the 

characteristics of this group of sounds. 

This message is in four chapters: The first chapter: the general 

framework of the study included : Introduction to the study and questions, and 

objectives, and its importance, and its borders, and its methodology, and 

terminology, and the second chapter : the theoretical framework for the study, 

which meant studying accents disorders, verbal through a statement the idea 

disorders communication in general, stand on the concept of speech disorders, 

and the reasons leading to the occurrence. Then talk about speech disorders in 



 ُ 
 

terms of concept, appearances, and the reasons leading to the occurrence, as 

the second chapter previous studies. 

 

The third chapter , through two sections : the first section devoted to talk 

about stuttering in terms of the concept of bumbling and manifestations and 

forms, causes stuttering and theories unexplained him, then gave an 

assessment of stuttering , and an audio input therapeutically verbally . The 

second section devoted to talk about the characteristics of the grave accent 

sounds endowment in Arabic through: the concept of sound and posed 

mechanism , while the second section handled the talk about the grave accent 

sounds endowment concept and mechanism of production characteristics. The 

fourth chapter dealt with the physical analysis of the voices in my case 

endowment sound production , and the ailing . 

 

Key words: The Articulatory and acoustic features, stuttering, stop sound. 
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 لمدراسة قدمة عامةم

، كأم خمؿ مف أىـ المركزيات التي يجب تكفرىا في التكاصؿ اإلنسانيالكاضح السميـ  يعد النطؽ     

كألىمية ىذا  في مظاىر التكاصؿ المغكم ال بد أف يؤثر في كضكح الرسالة المغكية كفيميا لدل المتمقي.

راسات في عمـ المسانيات التطبيقي الدالعديد مف الجانب في العمـك النفسية كالعصبية كالمغكية، جاءت 

 -مكضكع الدراسة –يعد التمعثـ  حيف اضطرابات المغة كالكبلـ كاضطرابات الطبلقة الكبلميةباحثة في 

  أحد أشكاليا.

كركػزت  ،المتمعثمػيفالخصائص النطقية الماثمة في اإلنتاجات الخطابية لػدل ىذه الدراسة كقفت عمى    

 ،/d/الػػداؿ ،/dالضػاد/ ،/tالطػاء/ /،tالتػاء/ /،bالبػاء/ /،?اليمػزة/(كىػي: فػي مجمكعػة الصػكامت الكقفيػة 

. كيعػػكد اختيػػار الصػػكامت الكبلمػػي المتصػػؿكاإلنتػػاج  الكممػػةكذلػػؾ فػػي كػػؿ مػػف ، ( /k/الكػػاؼ /q/القػػاؼ

الكقفية دكف سكاىا مف الصكامت المغكية في العربيػة، لمحاكلػة تبػيف أثػر خاصػية الكقػؼ كاالنفجػار التػي 

المجمكعػػة مػػف الصػػكامت عمػػى درجػػة التمعػػثـ لػػدل المػػريض، إذ إف التكػػرارات كاالحتباسػػات،  تميػػز ىػػذه

كاالمتدادات الصكتية الماثمة في خصائص خطػاب المتمعثمػيف، قػد تزيػد مػع خاصػية االحتبػاس كالتكقػؼ 

مع الصامت الػكقفي، خاصػة عنػدما يجتمػع أكثػر مػف صػامت كقفػي فػي الكممػة أك عنػدما تتػكالى  كائنةال

 امت كقفية أك تتصدر بنية الكممة.صك 

عمػػػػى المسػػػػتكييف: النطقػػػػي كذلػػػػؾ المػػػػنيج الكصػػػػفي التحميمػػػػي باعتمػػػػاد  التمعػػػػثـمظػػػػاىر تمػػػػت دراسػػػػة    

لصػػكتية الػػذم يحمػػؿ اإلشػػارة ا "praatبرنػػامج"، إذ اعتمػػدت الدراسػػة فػػي المسػػتكل الثػػاني عمػػى كالفيزيػػائي

 لعقد دراسة نطقية فيزيائية حيث تـ اعتمادشاركيف أخذ عينة مف الم كيسجؿ خصائصيا الفيزيائية؛ إذ تـ

 آليتيف لدراسة الصكامت الكقفية في كؿ مف حالتي التمعثـ، كحالة اإلنتاج الطبيعي لمكبلـ كتتمثؿ بػ:
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عرض صكر تمثؿ الكممة اليدؼ، مناسبة لمفئة العمرية الخاضعة لمدراسة، كتعرض ىذه  -1

 سطيا، كآخرىا.الصكر الصكامت الكقفية في أكؿ الكممة، ك ك 

عددا مدركسا كممنيجا مف الصكامت الكقفية، كىما  يتضمنافقراءة نصيف لغكييف متباينيف  -2

 مف كتاب المغة العربية لمصؼ الرابع االبتدائي في المنياج األردني .  نصاف أخذا بتصرؼ 

قياس  مدل تأثير الصكامت الكقفية في زيادة حدة التمعثـ مف خبلؿ كما تكقفت الدراسة عند  

،ىذا مف جانب أما Intensity ، كقياس شدتيا الصكتية  Durationزمف نطؽ إنتاج الصامت الكقفي 

مف الجانب اآلخر فقد تـ قياس كؿ مف الزمف كالشدة الصكتية لمصكامت الكقفية في إنتاجيا السميـ، 

  لمقارنة الخصائص الفيزيائية لمصامت في حالتيو: اإلنتاج المعتؿ كاآلخر السميـ.

 

 :مشكمة الدراسة

 تحاكؿ الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

 أكثر، أفي بدايتيا أك كسطيا أك نيايتيا؟ يتبدل التمعثـفي أم مكاضع الكممة  -1

 أك غيابو ؟ كثافة ظيكر التمعثـما مدل تأثير مخرج الصكت ك صفتو في  -2

صعكبة  ي فييا عمىكعدد مقاطعيا كاجتماع أكثر مف صامت كقفما مدل تأثير طكؿ الكممة  -3

 ؟ المتمعثـإنتاجيا لدل 
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 أىداف الدراسة:

 تتمخص أىداؼ الدراسة في ما يأتي :

 . المتمعثـإبراز أكثر المكاضع التي يتردد فييا أكال: 

 ثانيا: الكقكؼ عمى أىـ الخصائص الصكتية كالفيزيائية لمصكامت الكقفية .

في  أثر تتابع األصكات الكقفية كبياف  في إنتاجيا، الزمف المستغرؽأم ثالثا: الكقكؼ عمى طكؿ الكممة 

 .التمعثـحدكث 

  أىمية الدراسة:

كعمػػػػػـ  التجريبػػػػػي، -التطبيقػػػػػي صػػػػػكاتىمػػػػػا:عمـ األتجمػػػػػع ىػػػػػذه الدراسػػػػػة بػػػػػيف عممػػػػػيف ميمػػػػػيف         

اضػػػػػػػطرابات النطػػػػػػػؽ كالكػػػػػػػبلـ إذ تبػػػػػػػيف دكر الدراسػػػػػػػات المغكيػػػػػػػة الحديثػػػػػػػة بمػػػػػػػا تحممػػػػػػػو مػػػػػػػف نظريػػػػػػػات 

مشػػػػكمة االضػػػػطرابات النطقيػػػػة، فقػػػػد عنيػػػػت غالػػػػب الدراسػػػػات السػػػػابقة التػػػػي بحثػػػػت  كتقنيػػػػات فػػػػي بيػػػػاف

 زيائي .يكليس النطقي الف ىذا المرض الكبلمي بػجانبيو:النفسي كالعصبي،في 

 –ة محاكلتيػػػػػػػا الكصػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػى الخصػػػػػػػائص الصػػػػػػػكتي فػػػػػػػيكػػػػػػػذلؾ تكمػػػػػػػف أىميػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة كمػػػػػػػا      

ة فػػػػػػػي عػػػػػػ؛ تمييػػػػػػدا لتأسػػػػػػيس آليػػػػػػات ناجالتمعػػػػػػثـ فػػػػػػي حالػػػػػػة يػػػػػػةالكقف ؤلصػػػػػػكاتل -النطقيػػػػػػة كالفيزيائيػػػػػػة

لمعػػػػػػالجي التأتػػػػػػأة  النطقيػػػػػػة كالفيزيائيػػػػػػة إذ سػػػػػػتقدـ نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة االضػػػػػػطراب الكبلمػػػػػػي،عػػػػػػبلج ىػػػػػػذا 

مػػػػػػف فييػػػػػػا لمنظػػػػػػر فػػػػػػي إمكانيػػػػػػة إعػػػػػػداد برنػػػػػػامج عبلجػػػػػػي ينطمػػػػػػؽ  ،فػػػػػػي مراكػػػػػػز تقػػػػػػكيـ النطػػػػػػؽ كالمغػػػػػػة

 .الخصائص الصكتية التي تكصمت إلييا الدراسة
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 راسة: حدود الد

عشرة تـ اعتماد إذ  الكبلمي، التمعثـكىي مف مرضى  العينة المختارةب :أوالً  تتمثؿ حدكد الدراسة    

في عمر الثانية عشرة سنة، نصفيـ يعاني مف التمعثـ كالنصؼ اآلخر ال مشاركيف مف فئة األطفاؿ 

قكيـ النطؽ كالمغة مراكز تمف  ثمةالعينة المتمعاعتمدت  مف أم اضطراب نطقي أك كبلمي. يعاني

خضاعيا لمدراسة كالتحميؿ ،لتسجيؿ العينة الكبلمية المكجكدة في األردف . ىذه المراكز ىي: مركز  كا 

دكار الداخمية، كمركز النكرس لمنطؽ كالمغة كصعكبات التعمـ في عمى  عماف لتقكيـ النطؽ كالمغة كالبمع

ضافة إلى مدرسة أكاديمية ريتاؿ الدكلية في المركز الذكي عمى الدكار الخامس. باإلمنطقة العبدلي، ك 

 .شارع ياجكز

كال بد مف التنكيو إلى أنو ال يكاجو أم مف المتمعثميف المعتمديف في عينة الدراسة مف أم 

مرض عضكم يمكف أف يككف سببا في حدكث التمعثـ، كجميعيـ يدرس في المدارس األردنية كىـ في 

 مرحمة الصؼ الخامس االبتدائي. 

تسجؿ المادة الصكتية  كساطتوالذم ب "،Praat" برنامجفي ىذه الدراسة ىي  األداة المستخدمةيًا: ثان 

فائؽ الحساسية ، ثـ تحمؿ الخاصية الفيزيائية لممدخبلت الكبلمية، كستكتفي  مكبر صكتباستخداـ 

 .intensity كشدتيا الصكتية duration الدراسة بزمف إنتاج الكممة
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 محددا  الدراسة:

 مف الصعكبات التي كاجيت الباحثة في ىذه الدراسة:

فيما  – إذ تعد ىذه الدراسة قمة الدراسات السابقة حكؿ ىذا المكضكع كخاصة في المغة العربية ، -1

لدل  كبلميةنتاجات الالصكتية لئلخصائص الاألكلى التي تعنى بالكقكؼ عمى  -أحسب

 .المتمعثميف

ف تكفركا في بعض المر طؽصعكبة تكفر المتمعثميف في مراكز الن -2  – كفيرفضفإف األىؿ كز ا، كا 

إذ كاف ىذا األمر مف أصعب ما كاجيتو  .التعاكف مع فكرة البحث العممي -في أغمب األحياف

يحتاج عددا كبيرا ، نسبيا،  مف   -كما ىك معمـك  –الباحثة، ألف ىذا النكع مف الدراسات

مراكز التي تـ التعامؿ معيا لـ تقدـ إال خمس المشاركيف لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة، إال أف ال

  .مت أف تككف عينة ليذه الدراسة العمميةحاالت َقب  

 المصطمحا :

 لغة التمعثم  : 

 1تمعثـ في عباراتو: تمكأ، تأنى ، تمعثـ في األمر : تكقؼ فيو.""

 

 

 

                                                           

 .2،ط1بيركت،ج أنيس، إبراىيـ كآخركف،المعجـ الكسيط، دار األمكاج، (1)
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 التمعثم اصطالحا:

مفيكـ ىذا المصطمح  (كالمرض العقميسيكمكجية المغة ) بػ في كتابو المكسكـ ،ؼذكر جمعة سيد يكس  

سريع لعناصر الكبلـ، كبتشنجات  كبتكرار ،إذ تعيؽ تدفؽ الكبلـ بالتردد إعاقة في الكبلـ، "بقكلو إنو 

نطؽ صكت الميـ مرة كاحدة " بـ ـ ـ ػػػػػػػػػ حمد" عضبلت التنفس أك النطؽ، كتحدث عمى النحك اآلتي:

 (1)كماؿ الكممة."إثـ يميو تكقؼ ثـ 

 

، ىك: اضطراب في طبلقة التعبير الكبلمي التمعثـلمفيـك  ةالتعريؼ اإلجرائي الذم ستعتمده الباحث

إطالة في لفظ أصكات الكممات أك  ، أكترداد صكت أك مقطع صكتي مف الكممةكتتبدل مظاىره في 

إذ  ـ،في أعضاء الجس غالبا ما تككف مصحكبة بتكتر .تكقؼ غير مبرر لؤلصكات أك المقاطع الصكتية

يبذؿ الفرد جيدنا ممحكظنا عند الكبلـ كيبدك متعثرنا، كتظير عميو عبلمات اإلجياد كالتكتر كاالنضغاط، 

  .كبتشنجات عضبلت التنفس أك النطؽ صر الكبلـ ،يعيؽ تدفؽ الكبلـ بالتردد كبتكرار سريع لعنا مما

 

   الرئتيف معيا حبسا  ىي الصكامت التي ينحبس مجرل اليكاء الخارج مف"  الوقفية:األصوا

تاما في مكضع مف المكاضع، كينتج عف ىذا الحبس أك الكقؼ أف يضغط اليكاء، ثـ يطمؽ 

 (2)سراح المجرل اليكائي فجأة، فيندفع اليكاء محدثا صكتا انفجاريا".

                                                           

جمعة سيد ، سيكمكجية المغة كالمرض العقمي ، عالـ المعرفة ، المجمس  الكطني لمثقافة ك الفنكف ك اآلداب،  يكسؼ، (1)
 . 340، ص1990،  145يت، العدد الكك 
، كانظر:السػعراف،محمكد،عمـ المغػة، 247،ص2000دار غريب لمطباعة كالنشػر، عمـ األصكات،انظر: بشر، كماؿ،  (2)

 .153ص ، بيركت لبناف،دار النيضة العربية
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 منيجية الدراسة:

 "التحميمي التجريبي "الكصفي تعتمد الدراسة المنيج   

 . 

 دوا  الدراسة:أ

الخاص بتحميؿ اإلشارة الكبلمية فيزيائيا لدراسة خاصيتي الزمف، "Praat " برنامجداـ تـ استخ    

باإلضافة إلى بياف عدد التكرارات الصكتية أك المقطعية التي ينتجيا المتمعثـ عمى  كالشدة الصكتية

 مستكل الكممة كقراءة النص المغكم.
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 الفصل الثاني

 قةالدراسا  السابو  اإلطار النظري

 

 االضطرابا  النطقية والكالمية -

 النطقية االضطرابا  مفيوم -

 اضطرابا  التواصل -

 اضطرابا  النطق -

 اضطرابا  الكالم -
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 :إلطار النظري والدراسا  السابقةا

 اإلطار النظري: 

باضطرابات النطؽ كالكبلـ، إال أف ىذا البحث تفرد  متعددة عنيتتستند ىذه الدراسة إلى أبحاث     

مف جانبيو النطقي كالفيزيائي، فغالب الدراسات قد سمط الضكء عمى ىذا  التمعثـبتناكلو لمكضكع 

. فيي دراسات في مجاؿ عمـ "ئيالنطقي الفيزيا"كليس  "النفسي العصبي"المرض الكبلمي مف جانبو 

كدراستي ىذه في عمـ الخطاب المغكم الذم سيدرس مف خبللو السمات الصكتية  ،النفس العصبي

 .لممتمعثميفزيائية يالنطقية كالف

ليذا جاءت ىذه الدراسة لتستجمي  ؛حظ باىتماـ المغكييف كالدارسيف لمغة العربيةيلـ  التمعثـكعميو، فإف   

 صكتي فتغطي نقصا في فرع  الدراسات المغكية التطبيقية. البعد المغكم ال

، كسأكضح ذلؾ مبينة الفرؽ بيف اضطرابات النطؽ كالكبلـ عفالكتب  فتناكلت الكتب الحديث       

اإلضطرابات الكبلمية، كالنطقية، حيث تختؼ االضطرابات الكبلمية عف االضطرابات النطقية 

عتو أما االضطرابات النطقية فترتبط باالضطرابات التي تصيب فالكبلمية ترتبط بسبلسة الكبلـ كسر 

  الجياز النطقي كسأبيف ذلؾ بالتفصيؿ 

 بداية البد مف الحديث عف المغة مف حيث:

 المغة بين المفيومين المغوي واالصطالحي: 

ية تعد المغة أساسا ميما لمحياة االجتماعية كضركرة مف ضركراتيا، فيي الكسيمة األساس     

لصبغ الفرد بصبغة مجتمعو، كيتجمى ذلؾ في تقكيـ سمكؾ الفرد بما يتماشى كتكجييات المجتمع 

باعتبار المغة حاممة لمقيـ المتكارثة جيبل عف جيؿ، فالمغة تؤثر في سمكؾ الفرد كتفكيره تأثيرا جميان؛ 
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ة، يف مكنكناتو الداخمفالمغة السميمة تعني تكاصبلن سميمان؛ السيما كأنيا كسيمة اإلنساف لمتعبير ع

 كيتكاصؿ ؛ فأم خمؿ أك اضطراب يحدث في تمؾ المغة، يؤثر فيتفاعؿ مع مجتمعو مف خبلليا

أف المغة كسيمة أساسية مف كسائؿ النمك العقمي  عمـكعندما ن ،عمى تكاصمو مع مف حكلو حتما

 ة.يالمجتمعات االنسانكالمعرفي كاالنفعالي، ندرؾ مدل أىميتيا في نمك األفراد ك 

 مفيوم المغة في المعاجم المغوية:

مأخكذة مف الفعؿ: لغا، يمغك، إذا  (1)ةمفيكميا المغكم كما كردت في المعاجـ المغكيبالمغة     

أغراضيـ،  عفـ تكمـ، كىي )الكبلـ(، كمصدرىا لغكة، كالجمع لغات. كىي أصكات يعبر بيا كؿ قك 

 غة، كىك ما استقرت عميو المعاجـ المغكية العربيةابف جني في تعريؼ الم أسس لوكىذا المفيكـ ىك ما 

 . (2)لطبيعة الصكتية لمغةيسمط الضكء عمى ا، كفيو أيضا

                                                           

أنيػا أصػكات يعبػر بيػا كػؿ : "الَمسػف كحػداىا ، لسـان العـر فػي ابػف منظػكر كمما تناقمتو المعاجـ العربية لمفيـك المغة: (1)
، كقد اعتمد كػؿ مػف ابػف منظػكر، كالفيػركز آبػادم فػي تعريفيمػا لمغػة كت أم تكممت"قـك عف أغراضيـ، كىي فعمة مف لغ

،"أصػؿ المغػة لغػكة مثػاؿ غرفػة، كلغػا بػو تكمػـ بػو، فـي المصـباح المنيـركعرفيػا كػؿ مػف الفيػكمي،  عمى تعريؼ ابػف جنػي.
" ج لغػات ك لغػكف كلغػا  لغػكا تكمػـ في القـاموس المحـيطيـ". كماعرفيا الفيركز آبادم، كسمعت لغاتيـ أم اختبلؼ كبلم

براىيـ أنيس،  كخاب ثريده.  ،" لغا بكذا  تكمـ بو".في المعجم الوسيطكا 

-2، 87-1،ص1ابػػف جني،أبػػك الفػػتح ،عثمػػاف، الخصػػائص،عالـ الكتػػب،بيركت، تحقيؽ:محمػػد النجػػار،ج -1انظػػر: (2)
الفيػػركز  -3، 1906 مصػػر،-مػػد بػف عمػػي المقػػرل، المصػباح المنير،المطبعػػة الكبػػرل االميريػة،بكالؽالفيكمي،أحمػد بػػف مح

،لساف  -4 ، 288ص ،4مجد الديف محمد بف يعقكب،  القامكس المحيط، دار الجبؿ،ج آبادم، ابف منظكر،محمد بف مكـر
 ،1بيػركت،ج يط، دار األمػكاج،إبػراىيـ أنػيس كآخػركف،المعجـ الكسػ -5 ،25-15ص بيػركت، ،1ط دار صادر، العرب،

 .831ص ،2ط
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فقد تعددت مفاىيـ المغة عند كؿ مف القدماء كالمحدثيف، كتعددىا أما المفيوم االصطالحي،    

باينة، كندرج ىنا تتشابؾ عنده فضاءات معرفية متنكعة، كفمسفات فكرية مت اناشئ مف ككنيا مرتكز 

 عددا مف النصكص المفاىيمية لمغة بشيء مف التحميؿ كالربط.

 .(1)لمغة:" أصكات يعبر بيا كؿ قكـ عف أغراضيـ"اأف  ، الخصائص،ذكر ابف جني، في كتابو -1

أعضاء النطؽ  نتجيا، فيي أصكات، تمغةالطبيعة الصكتية لإلى ابف جني  شيركبيذا المفيكـ ي

محدد كمعيف كفقان ألنظمتيا: الصكتية، كالصرفية، كالنحكية، كالداللية . اإلنسانية تكضع بشكؿ 

التي تصدرىا الحيكانات؛ لذا كاف  األصكاتأشبو ماتككف بتمؾ  األصكاتلكال ذلؾ لكانت ىذه ك 

البنائية، كالتركيبية،  :الصكت المغكم: ىك المادة األكلية التي تبنى عمييا مستكيات المغة األخرل

الداللية، كىي األرضية التي ينيض عمييا أم بناء، كأم خمؿ في إنتاجيا يؤدم حتما ك  ،كالمعجمية

كلك أردنا أف نتكسع في الرؤية المفاىيمية لكممة "أصكات" في  إلى خمؿ في تجسيد الرسالة المغكية.

ـ ألمح مف خبلؿ ىذه المفظة إلى قيمتيف ميمتيف في التكاصؿ ف ىذا العال  إتعريؼ ابف جني لقمنا 

: القيمة غير المغكية يماثانيك ،سابقا أشير إليو: القيمة المغكية لمصكت، كىك ما ىماأوالإلنساني، ا

لمصكت، كأعني بيا اإليقاع النغمي لمرسالة المغكية بما فييا مف نبر كتنغيـ، كمفاصؿ صكتية 

فإف  عميولؤلصكات، ك  تشحف الكبلـ اإلنساني بانفعاالت صكتية ال تقؿ أىمية عف القيمة المغكية

أم تكظيؼ األصكات  –ما تحممو مف بعد لغكمبكممة صكت ىنا تمثؿ الرسالة الكبلمية التكاصمية 

دالالت يكشؼ عما تحممو األصكات كاألبنية مف كبعد إيقاعي  -لتشكيؿ المفردات كالجمؿ 

ر عف كيشير ابف جني في مفيكمو كذلؾ إلى كظيفة المغة االجتماعية كالمتمثمة في التعبي متنكعة.

                                                           

 .87-1، ص1بيركت، تحقيؽ : محمد النجار، ج الخصائص، عالـ الكتب، ابف جني، أبك الفتح، عثماف،(1)
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كالحاجة  األفكار، كنقميا لتككف أداة تكاصؿ إنساني، كقد ربط في ىذا المفيكـ بيف الصكت المغكم

ف غرض المتكمـ كامف في نفسو، كجزء مف مشاعره إلمتكاصؿ لئلبانة عف األغراض؛ إذ الفطرية 

 كأفكاره ك رؤاه .

بارة المتكمـ عف مقصكده، كتمؾ أنيا: "عإلى  فيو أشارذكر ابف خمدكف، في مقدمتو، تعريفان لمغة؛   -2

ال بد أف تصير ممكة متقررة في العضك الفاعؿ ك العبارة فعؿ لساني ناشئ عف القصد بإفادة الكبلـ، 

 . كيبلحظ أف ىذا التعريؼ ينطمؽ مف(1)ليا، كىك المساف، كىك في كؿ أمة بحسب اصطبلحاتيـ"

 لمغة بكصفيا إنتاجا كبلميا يحمؿ رسالة، ككأنو يدلؿ عمى أىمية ااإلنتاجي لمغةالبعد الكبلمي أك 

م خمؿ في كأ  كىي متباينة بتبايف المغات،ىذه الرسالة ناتجة عف فعؿ المساف ك ، يقصد بيا اإلفادة

 - (2)أك أم عضك آخر مف أعضاء النطؽ -ىذا العضك المسؤكؿ عف نقؿ الرسالة المغكية 

 . ةسيؤدم إلى تشكيش الرسالة المغكي

" جعؿ ذلؾ مقركنان بفكرة  "عبارة المتكمـ عف مقصكده"ابف خمدكف تركيب كعندما استخدـ     

ا جكىر المغة بمفيكميا التكاصمي، فالقصد الذىني م، كىاتاف حقيقتاف يتمركز عندى"القصد بإفادة الكبلـ

ال يبيف إال بالعبارة التي تحمؿ معنى يؤدم إلى إفادة، إذ ال يمكف لمتكاصؿ المغكم أف يستمر بيف 

 سؿ كالمستقبؿ إال بكقكع المعنى في نفس اآلخر.المر 

                                                           
عبػػػػػد الػػػػػرحمف، مقدمػػػػػػة ابػػػػػف خمػػػػػدكف، تصػػػػػحيح كتػػػػػدقيؽ: إبػػػػػػراىيـ حسػػػػػف الفيػػػػػكمي، مطبعػػػػػة العػػػػػػامر،  ابػػػػػف خمػػػػػدكف،(1)

 639ق،ص1327مصر،
،ال أعضػػػػػاء النطػػػػػؽ ىػػػػػي:(2)  لسػػػػػاف المزمار،الحنجرة،القصػػػػػبة  شػػػػػفتاف األسناف،المسػػػػػاف،المثو،الغار،الطبؽ،المياه، البمعػػػػػـك

 22-19،كالصكامت المغكية ص50مقدمة في المغكيات،ص انظر: اليكائية.
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فػػي قكلػػو:" إف المغػػة البػػد أف تصػػير ممكػػة متمكنػػة فػػي  "ممكػػة" ثػػـ إف ابػػف خمػػدكف اسػػتخدـ لفظػػة

، كأصؿ ليذا البعد المعرفي في المغة في مكضع آخر إذ يقكؿ: " اعمـ أف المغات  كمَّيا ممكاته (1)المساف"

في المساف لمعبارة عف المعاني، كجكدتيا كقصكرىا بحسب تماـ الَمَمَكة   شبيية بالصناعة، إذ ىي ممكات

،  لقػػد نظػػر ابػػف خمػػدكف فػػي بدايػػة حديثػػو إلػػى غايػػة المغػػة التػػي ىػػي )عبػػارة المػػتكمـ عػػف (2)أك نقصػػانيا"

ه( كطبيعتيػػػػا كحقيقتيػػػػا، كىػػػػي )فعػػػػؿ لسػػػػاني(، كأشػػػػار إلػػػػى أنيػػػػا متعارفػػػػة بػػػػيف الناس)بحسػػػػب  مقصػػػػكد 

ىنػػا كفػػي  ىػػذا المكضػػع يشػػبو  ابػػف خمػػدكف المغػػة بالصػػناعة التػػي تحتػػاج إلػػى مػػراس اصػػطبلحاتيـ(، ك 

الدالليػة، ك  كتعّمـ كَفّف، فالمغة إف تمكنت في المساف بمستكياتيا الصػكتية كالصػرفية كالتركيبيػة كالمعجميػة

 أصبحت أداة تكاصؿ فاعؿ بيف الناس.

كيتفؽ ىذا المفيكـ مع  (3)ضع لمعنى"" كؿ لفظ ك إذ يعرؼ المغة بأنيا  في مختصره ابف الحاجب، -3

"المغات عبارة عف األلفاظ ، إذ يقكؿ: شرح منياج الكصكؿالسكؿ في نياية كتابو مفيكـ األسنكم في 

 .(4)المكضكعة المعاني"

عمى اعتبار المغة رمزا ، كىذا يعني أف في كثير منيا أما  التعريفات الحديثة لمغة؛ فقد ركزت        

"  المغة يعرؼ الناقومحمكد  فيذا ،ة رمكزا خاصة بيا تمثؿ النظاـ المغكم الخاص بيـلكؿ مجمكعة بشري

ليا دالالت محددة  التي يحكميا نظاـ معيف، ةمف الرمكز الصكتية كالمنطكقة كالمكتكب ةبأنيا مجمكع

عيشكف يتعارؼ عمييا أفراد ذكك ثقافة معينة كيستخدمكنيا لمتعبير عف حاجاتيـ كحاجات المجتمع الذم ي

                                                           
 639ابف خمدكف،مرجع سابؽ( (1
 639،صالمصدر نفسو (2)
منشػكرات الكتػب  بيػركت، ح كضػبط محمػد أحمػد،المزىػر فػي عمػـك المغػة كأنكاعيا،شػر  عبد الرحمف جػبلؿ، ( السيكطي،3)

 .7ص ،1986 المصرية،
( اإلسػػػػػػػػػػػػنكم، جمػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػديف عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرحيـ، نيايػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػكؿ فػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػرح منيػػػػػػػػػػػػاج الكصػػػػػػػػػػػػكؿ، دار الكتػػػػػػػػػػػػب 4)

 295،ص1،ج1،1999العممية،بيركت،ط
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المغة بشكؿ عاـ مجمكعة مف الرمكز  " ك عرفيا العزة قائبلن: .(1)فيو كيحققكف االتصاؿ فيما بينيـ"

كالقكاعد المتعارؼ عمييا اجتماعيان تستخدـ لنقؿ كتبادؿ المعمكمات المختمفة كالتعبير عف األفكار 

 . (2)كالحاجات كالرغبات "

صطبلحية في أذىاف الجماعة المغكية رمكز الصكتية اال:"بأنيا نظاـ مف ال لمغةادم سكسير عرؼ ك    

كسيمة االتصاؿ . كيرل الحبّلؽ أف "المغة (3)تحقؽ التكاصؿ بينيـ، كيكتسبيا الفرد سماعا مف جماعتو"

، كعميو فيك يركز عمى امتداد تعريفو عمى الجانب الكظيفي الذم تؤديو (4)كالتعبير كالتفاىـ بيف الناس"

 . المغة كىك التكاصؿ 

أف مفيـك المغة مفيكـ شامؿ، ككاسع اليقتصر عمى المغة المنطكقة بؿ يشمؿ المغة  ،(5)كيرل السيد 

المكتكبة أيضا كاإلشارات كااليماءات كالتعبيرات الكجيية التي تصاحب السمكؾ الكبلمي، كعمى الرغـ 

عف لغة اإلنساف ىك مف اتساع مفيـك المغة إال أف مدلكليا الذم تنصرؼ إليو األذىاف عند الحديث 

"أنيا مجمكعة مف الصكامت التي تتركب مف األلفاظ كالكممات التي بدكرىا تتركب منيا العبارات 

 .(7)ك تدركيا األذف ،فيي الصكامت التي يحدثيا جياز النطؽ اإلنساني (6)كالجمؿ التي تنطؽ كتكتب"

 .(7)األذف

                                                           

 القاىرة. كتب المصريو،دار ال كحافظ كحيد،تعميـ المغة العربية في التعميـ العاـ مداخمو كفنياتو، محمكد، الناقو، (1)
 العزة،سعيد حسني،المدخؿ إلى التربية الخاصة لؤلطفاؿ ذكم اإلحتياجات الخاصة،الدار العممية الدكلية لمنشر،عماف، (2)

 .176ص ،2002
دم سكسػػػير، فردينانػػػد، مقدمػػػة المتػػػرجـ فصػػػكؿ فػػػي عمػػػـ المغػػػة العػػػاـ، ترجمة:د.أحمػػػد نعػػػيـ الكػػػراعيف، دار المعرفػػػة  (3)

 3ص 1985االسكندرية،الجامعية، 
 2010لبناف، الحبلؽ،عمي سامي،المرجع في تدريس ميارات المغة العربية كعمكميا، مؤسسة الحديثة لمكتاب، (4)
 11،ص1988السيد،محمكد أحمد، طرائؽ تدريس المغة العربية ،سكرية دمشؽ، (5)
 33،ص2007شاش،سيير محمد،اضطرابات التكاصؿ،مكتبة زىراء الشرؽ،القاىرة، (6)
 63انظر:السعراف، محمكد،عمـ المغة، دار النيضة العربية، بيركت،ص (7)
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 كعميو نخمص بما يمي:

يكتسبو الناطقكف بيا، فمك لـ تكف نظاما لما أمكف  المغة نظاـ كلكؿ لغة نظاميا الخاص الذم -1

تعمميا كاكتسابيا، كىذا النظاـ عبارة عف رمكز صكتية، كأم خمؿ يحدث في نطؽ الرمكز 

 الصكتية يتعيف معو أف تككف المعالجة ذات طبيعة صكتية.

الكبلمي بيف ، كعميو فإف تعرض اإلنتاج المغة كسيمة لمتكاصؿ كالتفاىـ بيف أفراد المجتمع الكاحد -2

أفراد المجتمع لشيء مف االضطراب مف نحك التشكيو أك التمعثـ مثبل، فستتأثر الرسالة الكبلمية 

كال تعكد المغة تحقؽ تمؾ القيمة التفاعمية التي كجدت ألجميا، كسأكسع القكؿ في ىذا في األسطر 

 القادمة.  
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 اضطرابا  التواصل المبحث األول:

 مدخل: المغة والتواصل

المغة ىبة طبيعية خص اهلل بيا اإلنساف، كميزه بيا عف ضركب الحيكاف؛ لتككف سبيمو في     

فيي كسيمة الفرد لقضاء حاجاتو كتنفيذ مطالبو في المجتمع؛ بعد، مف معرفة ذاتو أكال ثـ معرفة الككف 

ع اآلخريف ألنيا أداة تكاصمية يعبر بيا المرء عما يجكؿ في خاطره مف أفكار كمعاف، كيتبادليا م

، فكممة )المغة( : "تشمؿ ليحدث تكاصبلن فعاالن، كيككف ىذا التكاصؿ إما كبلمان ممفكظان أك غير ممفكظ

كؿ ما يمكف أف يعبر بو المرء عف فكرة أك انفعاؿ أك مكقؼ أك رغبة معينة، فالصكرة لغة، كاإلشارات 

، كغير ذلؾ مما يحمؿ إشارات 1ةالسمعية كالبصرية لغة، كحركات األصابع، كاأللحاف، كالنغمات لغ

 داللية تفيـ منيا معاف متنكعة بيف المرسؿ كالمستقبؿ؛ كليذا قسـ الباحثكف المغة  قسميف ىما:

  verbal language" المنطكقة أك المسمكعة أك المكتكبة أك المقركءة" المفظية  أكالن: المغة

مغة التي تتمثؿ في الحركات كاإلشارات ، كىي ال nonverbal languageثانيان: المغة غير المفظية 

كاإليماءات التي يمكف مف خبلليا فيـ معنى معيف أك داللة مخصكصة، تكاضع العرؽ عمى معنى 

 .(2)"كيتكاصمكف مف خبلليا معيف ليا،

يمكنو أف" يتضمف  فالتكاصؿ الينحصر فقط في إطار المغة الكبلمية، بؿ يتعدل إلى كؿ ما

كىك كذلؾ ظاىرة إنسانية كنفسية كلغكية  (3)عر كاألفكار كالمعتقدات بيف البشر."تبادؿ المعمكمات كالمشا

                                                           

 33، ص2007، 1انظر: شاش ،سيير محمد سبلمة ، اضطرابات التكاصؿ، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، ط (1)
 28-29، ص2003، القاىرة، 1انظر: سميماف،السيد عبد الحميد، سيكمكجية المغة كالطفؿ، دار الفكر العربي، ط (2)
 2005البببلكم، ايياب عبد العزيز، اضطرابات التكاصؿ، الرياض، دار الزىراء،  (3)
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كيتـ مف خبلليا تبادؿ األفكار كاالتجاىات كالمشاعر بيف فرد  ،الحياة البشرية كلغكية كاجتماعية تميز

 (1)كآخر أك مجمكعة أفراد كالمشاركة فييا.

أكثر، كما يشير إلى انفتاح الذات فالتكاصؿ يدؿ عمى حدكث مشاركة بيف طرفيف أك  ،كعميو    

، كىذا يجعمنا ندرؾ أنو البد مف كجكد مرسؿ كمستقبؿ إلتماـ ىذه بينيماعمى اآلخر إلقامة عبلقة حية 

العممية كنجاحيا، مرسؿ قادر عمى التعبير عف األفكار بكممات كألفاظ مناسبة يفيميا المستقبؿ، 

تتـ إال  سمعيا مف اآلخريف، كبذلؾ فإف عممية التكاصؿ الكمستقبؿ لديو القدرة عمى فيـ المعمكمة التي ي

 .(2)قناة اتصاؿك مستقبؿ، ك  بأمكر ثبلثة ىي: مرسؿ،

( إذ يظير أف عممية االتصاؿ 1نبيف ذلؾ مف خبلؿ نمكذج االتصاؿ المكضح في الشكؿ )     

ف خبلؿ النص إما أف تككف مشافية، كىك ما يسمى باالتصاؿ المباشر بيف فرد كآخر، أك أف تككف م

كما يعنينا ىك الطريقة األكلى التي تمثؿ انتقاؿ الرسالة المغكية مف المتكمـ إلى السامع، كما ، المكتكب

يقع فييا مف اضطرابات، كلكي تككف الرسالة سميمة خالية مف االضطرابات البد مف سبلمة األداة 

باإلضافة إلى البيئة  ،عف عممية الكبلـالناقمة ليا كالمتمثمة بالمساف كأعضاء النطؽ األخرل المسؤكلة 

ككف يالمغكية مف المرسؿ إلى المستقبؿ الصكتية التي يظير فييا الكبلـ، السيما كأف انتقاؿ الرسالة 

فسيؤدم حتمان إلى عدـ  ؛عمى صكرة  تيار متتابع مف الصكامت، فإذا اعترل ىذه الصكامت خمؿ

مف األشخاص الذيف يعانكف مف عدـ القدرة عمى كضكح الرسالة لدل المستقبؿ؛ لذا نبلحظ كثيرا 

التعبير الشفكم كاإلفصاح عما يريدكف أك ما يسمى باضطرابات الكبلـ كالطبلقة المغكية المتمثمة 

                                                           

 -، عمػػػاف1انظػػػر: عرقػػػكب، إبػػػراىيـ ، اإلتصػػػاؿ اإلنسػػػاني كدكره فػػػي التفاعػػػؿ اإلجتمػػػاعي، دار مجػػػدالكم لمنشػػػر، ط (1)
 17، ص1993األردف،

 29-28، ص2008م،عماف، إثراء لمنشر،انظر: المكسى،عصاـ سميماف ، المدخؿ في اإلتصاؿ الجماىير  (2)



20 
 

َّىرج االذصاه 
 اىيغىي

 اىَسرقثو

 ٍسرَع قارئ

 اىَرسو

 ماذة ٍرنيٌ

بػالتأتأة ، كالفأفأة، كالتمعثـ، كالمثغة...كغيرىا مف االضطرابات الكبلمية التي تؤثر في كضكح الكبلـ 

 كانسيابو.

 

 

 

 

 

 

 يبيف شكؿ االتصاؿ المغكم بيف المرسؿ كالمستقبؿ( : 1شكؿ )

كسأحاكؿ في ىذه الصفحات تسميط الضكء عمى اضطرابات التكاصؿ التي تعيؽ  فيـ الرسالة 

 المغكية بشكؿ كاضح.

 اضطرابا  التواصل

تحدثت سابقا عف أىمية المغة بكصفيا كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ االجتماعي خاصة في     

كفيـ اآلخريف، فبيا يتكاصؿ األفراد كيحققكف أغراضيـ كمآربيـ، إال أف بعض ىؤالء التعبير عف الذات 

األفراد ال تنمك مياراتيـ التكاصمية عمى النحك السكم، بؿ تكاجييـ بعض االضطرابات التي تعيؽ 

عممية التكاصؿ، التي قد تككف ممحكظة في النطؽ أك الصكت أك الطبلقة الكبلمية، أك التأخر المغكم، 
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جعؿ كبلـ الفرد غامضان، كغير مفيـك ، كتختمؼ ىذه ي أك عدـ نمك المغة التعبيرية أك االستقبالية، مما

، أم تزكؿ دكف المجكء إلى أم برامج عبلجية، كقد آنّيةاالضطرابات مف شخص آلخر فقد تككف 

ا مف فرد تحتاج إلى برامج عبلجية، أك تربكية خاصة ، كتتراكح ىذه االضطرابات في حدتيا كشكمي

 آلخر.

ة    ، كذلؾ تبعان لمككنات التكاصؿ 1كقد قسمت اضطرابات التكاصؿ إلى ثبلثة أنكاع رئيس

 إذ جاء التقسيـ عمى النحك اآلتي:  ،المتضمنة لػمصكت كالمغة، كالنطؽ، كالسمع، كالطبلقة الكبلمية

 speech disorderاضطرابات الكبلـ   -1

 language disorderاضطرابات المغة  -2

 hearing disorderرابات السمع اضط -3

ك تعد ىذه المككنات جميعيا أساسية لتحقيؽ عممية التكاصؿ الفعاؿ، كعميو فإف أم خمؿ فييا  

 يؤدم إلى حدكث اضطراب في التكاصؿ بدرجات كأشكاؿ مختمفة.

ف مف يالتي تصيب الطبيعي كما نحف بصدد تحديد مفيكمو ىك اضطرابات الطبلقة الكبلمية،

لذيف يكلدكف دكف أم عيب في الجياز النطقي أك العصبي، ك يمكف عبلجيا عبلجان تامان األطفاؿ ا

 أك شبو تاـ، فيعكد الطفؿ لمنطؽ السميـ الكاضح بصكرة أفضؿ مما كاف عميو قبؿ العبلج.

 

  

                                                           

 243انظر:فارع، شحدة كآخركف، مقدمة في المغكيات المعاصرة، ،ص (1)
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 ضطرابا  النطقاالمبحث الثاني: 

 ضطرابا  النطقية مفيوم اال أوال:

صد بذلؾ قياـ أعضاء النطؽ كالتنفس بعمميا بالشكؿ قأ يتحدث عف النطؽ فإننأ عندما    

نتاج كؿ صكت بشكؿ طبيعي، كأم خمؿ أك اضطراب يحدث في قياـ أم عضك مف ك المطمكب،  ا 

أعضاء النطؽ بميمتو يجعمنا نقكؿ بأف اضطرابا نطقيا قد نتج عف ذلؾ، فاالضطرابات النطقية كما 

ركي لمكبلـ، أك عدـ القدرة عمى إنتاج أصكات عرفيا الزريقات ىي"صعكبات في مظاىر اإلنتاج الح

 .(1)كبلمية محددة "

كقد تعددت المفاىيـ حكؿ االضطرابات النطقية نذكر منيا: تعريؼ الزراد إذ قاؿ: " ىي تمؾ 

العممية التي يتـ مف خبلليا التركيز عمى أم خمؿ في عممية النطؽ، كطرؽ لفظ الصكامت، كتشكيميا 

، في حيف عرفيا عبد الرحيـ فتحي  "بأنيا مشكمة أك صعكبة في (2)حيح"أك إصدار الصكامت بشكؿ ص

 .(3)"وإصدار الصكت البلـز لمكبلـ بطريقة صحيح

خمؿ يصيب الجياز النطقي أك الكبلمي  أنوف مفيكـ االضطرابات النطقية يتمخص في ، فإكعميو

اآلخريف مما يؤثر عمى  لدل اإلنساف يؤدم إلى صعكبة  في النطؽ، ك يجعؿ كبلـ الفرد مختمفانعف

 تكاصمو معيـ.

  

                                                           

 153( زريقات، ابراىيـ ،اضطرابات الكبلـ كالمغة التشخيص كالعبلج، ص1)
 227، ص1990الزراد، فيصؿ محمد خير، المغة كاضطرابات النطؽ كالكبلـ، دار المريخ، الرياض، (2)
 145، ص1990، الككيت،4ظر: فتحي،عبد الرحيـ ،سيكمكجية األطفاؿ كاستراتيجيات التربية، دار القمـ، طان ( 3)
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 ثانيا: مظاىر االضطرابا  النطقية واألسبا  المؤدية لحدوثيا 

تتبدل أىـ مظاىر اضطرابات النطؽ كالكبلـ لدل الفرد في أف كبلمو اليسمع بكضكح، كيصعب      

لكممات، فيمو، كتكجد مشكبلت في تشكيؿ أصكاتو، كتكثر األخطاء في تركيب الصكامت لتككيف ا

كاختيار ألفاظ غير مبلئمة لمحديث، كعدـ انتظاـ إيقاع الكبلـ، ككثرة تغير نبرات الصكت، كبذؿ الجيد 

يتناسب كبلـ الفرد مع سنو، كبذلؾ يعد الكبلـ مضطربان عندما  الكبير أثناء الكبلـ، كبصكرة عامة ال

 .(1)يككف غير مفيكـ، أك غير مقنع عمى المستكل الشخصي، أك االجتماعي

المتحدث، فتتداخؿ الصكامت التي  ـفي عدـ كضكح كبلتتمثؿ فإف االضطرابات النطقية  ،كعميو    

يتفكه بيا إلنتاج الكممة أك الجممة المراد اإلفصاح عنيا مما يصعب فيميا، ككثرة األخطاء في تركيب 

لصكتية كقد حددت الدراسات ا. الصكامت كإبداؿ صكت مكاف آخر أك حذؼ صكت أك إطالة صكت

 .(2)(، كالتشكيوالحذؼ، كاإلبداؿ كاإلضافة) االضطرابات النطقية كجعمتيا في: مظاىر كالمغكية

ال مف صكت دب فالحذؼ:ىك عبارة عف حذؼ صكت مف أصكات الكممة، كاإلبداؿ:ىك نطؽ صكت

: التشكيو:ىك نطؽ الصكت بصكرة تشبو الصكت األصمي غير أنو اليماثمو تماما، أما اإلضافةك آخر، 

 .(3)فيي إضافة صكت زائد إلى الكممة

  

                                                           

 136-135انظر :الشخص، عبد العزيز ، اضطرابات النطؽ كالكبلـ، ص(1)
الشخص،عبد العزيز السػيد، اضػطرابات النطػؽ -100،2-97شاش،سيير محمد،اضطرابات التكاصؿ،ص-1( انظر: 2)

البػػػببلكم، ايياب،اضػػػطرابات النطػػػؽ،  -2  1997،3مفيتيػػػا، تشخيصػػػيا،عبلجيا، الصػػػفحات الذىبيػػػة،الرياض،كالكػػػبلـ خ
 2003دليؿ أخصائي التخاطب كالمعمميف كالكالديف، مكتبة النيضة ،القاىرة،

 6-5العفيؼ، فيصؿ ،اضطرابات النطؽ كالمغة، ص ( انظر:3)
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 العوامل المؤدية لحدوث االضطرابا  النطقية

إلى أف العكامؿ المؤدية لحدكث اضطرابات النطؽ متعددة كمتداخمة  (1)كالباحثكف أشار العمماء   

 كيمكف تصنيفيا في مجمكعتيف:

  .عصبي كالجياز السمعيترتبط باختبلؿ أعضاء النطؽ، كاالختبلؿ بالجياز ال عكامؿ عضكية:  -1

عكامؿ نفسية كاجتماعية: ترتبط بالتنشئة االجتماعية لمطفؿ في البيئة األسرية، كالمدرسية التي  -2

 . (2)يعيش فييا كاالضطرابات االنفعالية التي يعانييا

كيػرل فيصػػؿ العفيػؼ :"أف االضػػطرابات النطقيػة تنتشػػر بػيف الصػػغار كالكبػار، كىػػي تحػدث فػػي 

الصػػغار نتيجػػة أخطػػاء فػػي إخػػراج أصػػكات حػػركؼ الكػػبلـ مػػف مخارجيػػا، كعػػدـ تشػػكيميا الغالػػب لػػدل 

إلػػػػػى   LISP كتختمػػػػػؼ درجػػػػػات اضػػػػػطرابات النطػػػػػؽ مػػػػػف مجػػػػػرد المثغػػػػػة البسػػػػػيطة بصػػػػػكرة صػػػػػحيحة،

االضطراب الحاد، حيػث يخػرج الكػبلـ غيػر مفيػـك نتيجػة الحػذؼ كاإلبػداؿ كالتشػكيو، كقػد تحػدث بعػض 

د نتيجػػػػػػػػػة خمػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي أعضػػػػػػػػػاء النطػػػػػػػػػؽ مثػػػػػػػػػؿ:  شػػػػػػػػػؽ الحمػػػػػػػػػؽ اضػػػػػػػػػطرابات النطػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػدل األفػػػػػػػػػرا

PALATECLEFT ،كمػػا تحػػدث لػػدل بعػػض الكبػػار نتيجػػة إصػػابة فػػي الجيػػاز العصػػبي المركػػزم ،

فربما ذلؾ يؤدم إلى إنتاج الكبلـ بصعكبة أك عناء مع تداخؿ الصكامت، كعدـ كضكحيا كما في حالة 

 Mutism".(3)تماما كما في حالة البكـ كربما فقد القدرة عمى الكبلـ  Dysarthriaعسر الكبلـ 

                                                           

 عبػػػػػد المعطي،حسػػػػػف مصػػػػػطفى،-2ة كاضػػػػػطرابات النطػػػػػؽ.، الزراد،محمػػػػػد خيػػػػػر الديف،المغػػػػػ-1انظػػػػػر  كػػػػػبل مػػػػػف: ( 1)
تطػػكر لغػػة الطفػػؿ،  أحمػػد، أبػػك عرقػػكب،-3، 2003 القػػاىرة، ادار القػػاىرة، ،االضػػطرابات التنفسػػية فػػي الطفكلػػة كالمراىقػػة

 .3،2006دار كائؿ،ط ،248ص مقدمة في المغكيات المعاصرة، شحدة كآخركف، الفارع،-4.، 1989عماف،
 102اصؿ، صاضطرابات التك  ،شاس، سيير (2)
 3اضطرابات النطؽ كالمغة، ص فيصؿ العفيؼ، (3)
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ضطرابات النطقية التقتصر عمى فئة عمرية محددة، فيي ال تخص كالجدير بالذكر أف اال    

الكبار دكف الصغار أك العكس، إال أنيا تتفاكت في درجتيا كحدتيا مف طفؿ آلخر، كمف مرحمة 

دراستو حيث أشار إلى أف خرل، كمف مكقؼ آلخر، كيؤكد ذلؾ فيصؿ الزاد في أعمرية إلى 

"أسباب االضطرابات النطقية تختمؼ حسب الحاالت كاألعمار كالبيئات كقد ترجع الحالة الكاحدة 

 (1)إلى أكثر مف سبب، كجميع ىذه األسباب متداخمة كمتفاعمة مع بعضيا البعض".

أسباب انفعالية،  كجكد كأكدت نتائج متعددة مف الدراسات التجريبية كالخبرات اإلكمينيكية عمى     

، كلكف ليست األسباب االنفعالية النفسية كالكظيفية ىي (2)ككظيفية لمعظـ المشكبلت المغكية"

كحدىا التي تسبب االضطرابات كالمشكبلت النطقية بؿ ىناؾ عكامؿ ميمة مثؿ :العكامؿ البيئية ، 

 كالكراثية، كالثقافية.

تي تتسبب في اضطرابات الكبلـ فيقكؿ:" قد تنتج الزريقات إلى األشكاؿ العضكية ال كما يشير    

ختبلؿ الكظيفي ضطرابات الكبلـ عف العديد مف الظركؼ المختمفة مثؿ: إصابات الدماغ، كاالا

لميكنيزما الكبلـ، كتشكىات أعضاء النطؽ، فبعض األطفاؿ يخطئكف بالنطؽ بسبب عدـ القياـ 

 .(3)صحيح"باالستجابة الحركية الصحيحة لتككيف الصكامت بشكؿ 

إف سبلمة األجيزة المسؤكلة عف عممية الكبلـ في اإلنساف أك إصدار الصكامت كنطقيا، التي 

 ،الحمؽ، الفكيف، األنؼ،األسناف ،الحنجرة تندرج تحت ما يسمى بالجياز النطقي كتتضمف: الرئتيف،

مف ي جياز النطقالمساف، تعد شرطا أساسيان مف شركط سبلمة الفرد مف االضطرابات النطقية؛ لما لم

                                                           

 145الزاد، فيصؿ ،المغة كاضطرابات النطؽ كالكبلـ ،ص (1)
 53كـر الديف، ليمى أحمد،المغة عند الطفؿ تطكرىا كمشكبلتيا، مكتبة النيضة، القاىرة،ص( 2)
 27( زريقات،إبراىيـ،اضطرابات النطؽ كالكبلـ التشخيص كالعبلج،ص3)
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حدكث الكبلـ، كالقياـ بالكظائؼ البيكلكجية الحيكية البلزمة لممحافظة عمى الحياة كاألكؿ  في أىمية

كالتنفس، كما أننا اليمكننا تجاىؿ ما لمجياز التنفسي مف دكر في آلية النطؽ فيك الذم يكفر اليكاء 

مى كمية اليكاء التي تخرج مف بطاقة معينة تسمح بحدكث الصكت، كىذا الصكت يعتمد أحيانا ع

الرئتيف، كعندما يمر اليكاء عبر الكتريف الصكتييف، يحدث اىتزازا فييا مما يساعد عمى ظيكر الصكت 

 (1)بشكؿ أك بآخر.

فإف أم خمؿ في سبلمة األجيزة المسؤكلة عف النطؽ كالمغة يؤدم إلى خمؿ كاضح في ، كعميو     

ضطرابات، فمثبلن ثمة حاالت يؤدم فييا ضعؼ الحجاب الحاجز، المغكم كخمكه مف اال سبلمة اإلنتاج

الحنجرة إلى تعطيؿ التنفس كتدفؽ اليكاء البلـز إلحداث الصكت، كىناؾ حاالت أخرل يؤدم فييا  كأ

فقد اليكاء مف األنؼ، كحاالت تقمص الحباؿ الصكتية التي تؤدم إلى ى ضعؼ مساـ الحمؽ إل

مف األمثمة التي تدؿ عمى كجكد خمؿ في تركيب ككذلؾ  (2)اضطرابات خطيرة في الصكت المغكم

كبر مف نحك أعضاء النطؽ: كالتشكيو الذم يصيب الفؾ العمكم، أك التشكيو الذم يصيب المساف : 

حجمو أك صغره، مما يحكؿ بيف الطفؿ كنطؽ أصكات معينة، أك الخمؿ الذم يصيب الشفة: كىك 

اجو الفرد في حاالت اضطرابات النطؽ مشكبلت في نطؽ كقد يك ، (3)الشـر أك سقؼ الحمؽ المشقكؽ.

بعض الحركؼ، كالخبلصة مف ذلؾ  أف أم خمؿ في أم عضك مف أعضاء الجياز النطقي يؤدم إلى 

 (4)حدكث اضطراب في النطؽ كالكبلـ.

                                                           

 60،ص1982كالنشر،المكصؿ، دار الكتب لمطباعة المغة كعمـ التنفس، مكفؽ، انظر:الحمداني (1)
 63دار الفكر العربي.ص كاميميا عبد الفتاح، تحقيؽ:التربية المغكية لمطفؿ،  ،سرجيك ،انظر: سبيني (2)
 27ص اضطرابات النطؽ كالمغة، زريقات، (3)
 229ص فاؿ،األط سيكمكجية المغة عند فاركؽ، انظر:الركساف، (4)
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، فبل يمكف أف تككف عممية النطؽ كالكبلـ صحيحة كناضجة كتنمك نمكا صحيحا لدل بيذاك    

كانت األعضاءالنطقية، كالمسارات العصبية كميا تقكـ بكظيفتيا بشكؿ سميـ، فيجب أف  الطفؿ إال إذا

تتكافؽ عممية التنفس مع عممية النطؽ، ككذلؾ تنظيـ كظائؼ كؿ مف: الفؾ، كالمساف، كالشفاه، بحيث 

يتـ التكافؽ مع عممية النطؽ كيجب أف تككف جميع األعصاب سميمة ؛ألف أية إصابة أك تمؼ سيؤدم 

  1لى اضطراب النطؽ أك تغير القدرة عمى الكبلـ.إ

كما يعنينا في ىذه الدراسة ىك الشكؿ األخير مف أشكاؿ اضطرابات الكبلـ المتمثؿ بالطبلقة التي 

في أف يككف لدل اإلنساف القدرة عمى إنتاج الصكامت كا العتبار الكبلـ طبيعيا، إذ اليتعد شرطا أساسي

كمف ثـ تككيف الجمؿ المختمفة لمتحدث بشكؿ  ،ددة لتشكيؿ الكمماتمح بنائية ضمف قكاعد كتركيبيا

كىذا ىك المقصكد  بؿ ال بد مف تكفر القدرة عمى التحدث بسيكلة كسبلسة كدكف جيد ممحكظ، ؛طبيعي

ؿ فص  كسأا  2نسياب السيؿ كالسمس لمكبلـ بشكؿ متكاصؿ كبمعدؿ طبيعي"الالتي تعني:"ا بالطبلقة

 ر القادمة.في ذلؾ في األسطالحديث 

 

  

                                                           

 146كالكبلـ، ص فيصؿ، المغة كاضطرابات النطؽ انظر:الزراد، (1)
 245شحدة فارع كآخركف، مرجع سابؽ ص (2)
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 اضطرابا  الكالم المبحث الثالث:

 المفيوم -

تمؾ االضطرابات المتعمقة بالكبلـ كما يرتبط بطريقة تنظيمو كمدتو  ضطرابا  الكالمبايقصد     

تعد الطبلقة شرطا الزما العتبار الكبلـ طبيعيا، كىي المككف الرابع مف ك  ،(1)كسرعتو كنغمتو كطبلقتو

 نسياب السيؿ كالسمس لمكبلـ بشكؿ متكاصؿة كما أشرت سابقا ىي االمككنات التكاصؿ، فالطبلق

كبمعدؿ طبيعي دكف الحاجة إلى جيد يذكر، كلك نظرنا إلى شخص يعاني مف التمعثـ ، كىك أبرز 

يما يستطيع نطؽ الصكامت يلكجدنا أف كممعافى ، كشخص آخر يةالكبلمالطبلقة مظاىر اضطرابات 

جيكدا  أف المتمعثـ يجد صعكبة كبيرة في الحديث كيتطمب األمر منوكتشكيؿ الكممات كالجمؿ إال 

 (2).المساف طمؽمضاعفة مقارنة باالنساف 

 العوامل واألسبا  المؤدية لحدوثيا: -

تتداخؿ العكامؿ كاألسباب المؤدية لبلضطرابات الكبلمية مع العكامؿ كاألسباب المؤدية لحدكث      

سية التي يعيشيا الطفؿ في صغره تمعب دكرا ميما في اضطرابات النطؽ إال أف المشاكؿ النف

اضطرابات الكبلـ؛ إذ تشيع االضطرابات الكبلمية في األسر التي تكثر فييا المشكبلت التي تؤثر سمبا 

رىاقو  عمى نفسية الطفؿ، مما يؤدم إلى فتكر العبلقة بيف الطفؿ كأحد كالديو، أك كمييما، كتجاىمو كا 

ك أف يحدد لو مستكيات طمكح قد ال تمكنو مف تحقيقيا، فيشعر بالدكنية بمطالب فكؽ ما يتحمؿ، أ

كعدـ األىمية، كيبتعد قدر اإلمكاف عف التكاصؿ مع اآلخريف، كيخشى التحدث معيـ كيميؿ إلى العزلة 

                                                           

 223فاركؽ،سيكمكجية المغة عند الطفؿ،ص ( الركساف،1)
 245( انظر: فارع، شحدة، مقدمة في المغكيات، مرجع سابؽ ص2)
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 ". كأزيدجمجةمال" السرعة الزائدة في الكبلـ، ك التمعثـ مظاىر االضطرابا  الكالمية:، كمف كاالنطكاء

 في األسطر البلحقة. –مكضكع ىذا البحث  –عف المظير األكؿ  الحديث
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 الدراسا  السابقة:

الخطاب  سماتعمى دراسات سابقة تختص بدراسة  -في حدكد اطبلعيا –لـ تعثر الباحثة        

بالرغـ مف كجكد العديد مف الدراسات التي عنيت  -الصكامت الكقفية تحديدا -متمعثميفلمالصكتي 

الكبلـ التي تـ مف خبلليا اإلشارة إلى التمعثـ كأسبابو كطرؽ عبلجو مف جكانب تدريبية  باضطرابات

 ، كمف ىذه الدراسات:تعتمد أصكال نفسية كعصبية متنكعة

ذكر في دراستو "فعالية التدريب عمى الكعي كتنظيـ  ـ(،1993زريقات، إبراىيـ عبد اهلل فرج ) -1

إذ عرض  التمعثـب عمى الكعي كتنظيـ التنفس في عبلج التنفس في معالجة التأتأة"، أثر التدري

كممة ، كخمص إلى  288مككنة مف  قراءة قطعة التمعثـكاستخدـ لقياس درجة  التمعثـلمفيكـ 

 في الكبلـ. التمعثـفعالية أىمية التدريب عمى الكعي كتنظيـ التنفس في التقميؿ مف أخطاء 

"أثر برنامج لغكم عبلجي في تنمية  كحتوـ (، عرض في أطر 2005ياسر فارس يكسؼ ) خميؿ، -2

لتطكير برنامج لغكم لتنمية  ميارات المغة االستقبالية لدل أطفاؿ ذكل االضطرابات المغكية"

كقد احتكل ىذا البرنامج عمى  ،ميارات المغة االستقبالية لدل أطفاؿ ذكل االضطرابات المغكية

استخدمت العديد مف األساليب كاألنشطة بعديف رئيسيف ىما:المفردات المغكية كتركيب الجمؿ ك 

 لتطبيؽ البرنامج العبلجي.

لعيكب " كأمراض الكبلـ ،عرض في دراستو "عيكب النطؽ ،ـ (2006باسـ مفضي) ، المعايطة -3

كسمط الضكء عمى األسباب الكامنة كراء ىذه ، النطؽ كأمراض المساف عند عمماء العربية القدماء

 العيكب كأمراض المساف.
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(، عرضت في دراستيا "اضطراب التشكيو لدل أطفاؿ 2011-2010اء حسيف )حسيف، كف -4

الضطرابات التشكيو في النطؽ  دراسة مسحية":كعبلقتو ببعض المتغيرات االضطرابات النطقية

لدل أطفاؿ االضطرابات النطقية مف خبلؿ عبلقة ىذا االضطراب بالعكامؿ اآلتية: الجنس، 

الجير ك  ،كمكضع إنتاج الصكتيث: طريقة النطؽ، العمر، كخصائص الصكت المشكه مف ح

 .كاليمس

(، تناكؿ في دراستو المكسكمة باالضطرابات النطقيػة عنػد 2011حسف عمي أبك عاصي، عادؿ  ) -5

الطفؿ،االضػػػػطرابات كالمشػػػػكبلت النطقيػػػػة كالكبلميػػػػة التػػػػي يتعػػػػرض ليػػػػا الطفػػػػؿ فػػػػي بدايػػػػة مرحمػػػػة 

يػػا كعبلجيػػا كفػػؽ المعطيػػات التػػي يحػػددىا عمػػـ اكتسػػاب المغػػة، كاختػػار المجمجػػة لمحػػديث عػػف تقيم

 الصكامت النطقي فجاءت ىذه الدراسة بكصفيا دراسة كصفية صكتية .

( ، تناكلػػت فػػي دراسػػتيا "التحميػػؿ األككسػػتيكي لمحركػػات كلبلنتقػػاؿ 1998حسػػيف جميػػؿ، ابتسػػاـ )  -6

ائص االنتقػػاؿ بينيػػا كبػػيف الكقفيػػات فػػي العربيػػة" الخصػػائص النطقيػػة كاألككسػػتيكية لمحركػػات كخصػػ

بينيػػا كبػػيف الصػػكامت الكقفيػػة فدرسػػت الخصػػائص العامػػة لبلنتقػػاؿ األككسػػتيكي التػػي تشػػترؾ فييػػا 

جميع الصكامت الكقفية، كما كضحت خصائص كؿ صامت كقفي عمى حدة كذلؾ ضمف تتابعات 

 صكتية متشابية. 
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 الفصل الثالث

 المبحث األول: التمعثم

 أوال: مفيوم التمعثم

 اىر التمعثم وأشكالوثانيا: مظ

 ثالثا: أسبا  التمعثم والنظريا  المفسرة ليا

 رابعا: تقييم التمعثم

 خامسا: مدخل عالجي صوتي كالمي

 المبحث الثاني: الخصائص النطقية لألصوا  الوقفية في العربية

 أوال: مفيوم الصو  وآلية تشكمو

 في العربية لوقفيةمفيوم األصوا  ا ثانيًا:

 آلية نطق األصوا  الوقفية لثًا:ثا

 الخصائص النطقية لألصوا  الوقفية رابعًا:
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 مفيوم التمعثم أواًل:

منظمة الصحة العالمية عاـ  عرفتو ىك مظير مف مظاىر اضطرابات الطبلقة الكبلمية،    

كلو "اضطراب يصيب تدفؽ الكبلـ مع معرفة الفرد بما سيقكلو، كلكنو ال يككف قادران عمى ق بأنو 1977

في لحظة ما بسبب التكرار البلإرادم، أك اإلطالة، أك التكقؼ البلإرادم مع عدـ القدرة عمى إخراج 

كيزيد في بياف ىذا المفيكـ مصطفى فيمي بقكلو إنو "عبارة عف تشنج مكقفي يككف عمى  1الكبلـ."

ذؿ بذلؾ المتمعثـ شكؿ احتباس في الكبلـ يعقبو انفجار، أك عمى شكؿ حركات ارتعاشية متكررة، إذ يب

عند تحريؾ عضبلتو الكبلمية جيكدا كبيرة إلخراج الكبلـ، فتبدك عميو بكادر الضغط عمى شفتيو؛ 

 (2)كبذلؾ تحتبس طبلقة لسانو، كقد يصاحبيا تحريؾ الكتفيف، أك اليديف، أك ارتعاش الجفكف."

تمعثـ تكقفي: مثاؿ  كما عرؼ النحاس التمعثـ: بأنو "انشطار لمفكنيـ يظير في الصكر اآلتية: 

كممة محمد تنطؽ ـ تكقؼ حمد، كتمعثـ تطكيمي: مثاؿ كممة محمد تنطؽ ـ تطكيؿ حمد، كتمعثـ تكرارم 

بالصكت مثاؿ كممة محمد تنطؽ ـ ـ ـ ـ حمد، أكتنطؽ  محمد محمد محمد محمد، فيككف التكرار 

  (3)."الكاحد أك الكممة بأكمميا

بيػػػػة التػػػػي تحمػػػػؿ معنػػػػى التمعػػػػثـ: كالمجمجػػػػة، كالتأتػػػػأة، كقػػػػد تعػػػػددت المصػػػػطمحات فػػػػي المغػػػػة العر  

كالتمتمػػػػة، كاليتيتػػػػة، كالفأفػػػػأة، كتػػػػدؿ جميعيػػػػا عمػػػػى اضػػػػطراب الكػػػػبلـ الػػػػذم يتضػػػػمف الترديػػػػد كالتكػػػػرار 

 كالتكقؼ، كعدـ القدرة عمى النطؽ بسيكلة كيسر.

                                                           

 ـ.،2012، 1ط ة فػي اضػػطرابات التكاصػؿ، دار الفكػر، عمػػاف،ياسػر سػػعيد، مقدمػ، رمكسػى محمػػد كالنػاطك  عمػايره، (1)
 .278، ص، اضطرابات النطؽ كالكبلـالشخص، عبد العزيز

 171-170ص، (ت.د)القاىرة، مصر، ،مكتبة النفس عمـانظر:فيمي، مصطفى، أمراض الكبلـ، ( 2)
 ت النطؽ ك الكبلـ ، القاىرة.النحاس، محمد محمكد عبد العزيز، عمـ التجكيد كمدخؿ عبلجي كقائي إلضطرابا (3)
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أم في ىذا البحث؛ كذلؾ بعد االطبلع عمى ر ( لذلؾ ارتأيت اختيار مصطمح )التمعثـ     

المتخصصيف في ىذا المجاؿ حيث إف مصطمح التمعثـ ىك المصطمح األعـ كاألشمؿ ليذا المفيكـ، 

كالمتعارؼ عميو ضمف اضطرابات الطبلقة الكبلمية، عمى الرغـ مف كجكد باحثيف يفرقكف بيف ىذه 

ؽ بيف المصطمحات مف نحك الدكتكر جمعة سيد يكسؼ، في كتابو المكسكـ بػ"سيكمكجية المغة" ؛ إذ فر 

المجمجة كالمعثمة قائبل: "المجمجة ىي إعاقة الكبلـ، حيث تعكؽ تدفؽ الكبلـ بالتردد كبتكرار سريع 

لعناصر الكبلـ، كبتشنجات عضبلت التنفس أك النطؽ، أما المعثمة فيي اضطراب في الكبلـ يتميز 

حيف:  نطؽ كممة لمتمييز بيف ىذيف المصطم بكقفات تشنجية أك تردد في النطؽ، كعرض لذلؾ مثاالن 

)نطؽ حرؼ الميـ أكثر مف مرة(  أما المعثمة: ـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ محمد )التكقؼ  ـ ـ ـ ـ محمد "محمد" لجمجة:

كعمى الرغـ مف ىذا التفريؽ إال أف أكثر الدارسيف يراكح  . (1)قبؿ نطؽ الكممة ، ثـ نطقيا دفعة كاحدة(

  ا ضمف إطار مفيكمي كاحد.بيف المصطمحيف في االستخداـ كيعرفانيم

stuttering,stamnaringكبالنسبة لممصطمحات اإلنجميزية يشيع استخداـ مصطمحي   
(2) ،

لمتعبير عف اضطرابات  stutteringكالمتداكؿ بيف أخصائيي النطؽ كالمغة استعماؿ مصطمح 

 كيسر. تضمف الترديد، كالتكرار، كالتكقؼ كعدـ القدرة عمى النطؽ بسيكلوتالكبلـ التي 

 ثانيا: مظاىر التمعثم وأشكالو: 

االنسياب السيؿ " :عرؼ التمعثـ بأنو شكؿ مف أشكاؿ اضطرابات الطبلقة الكبلمية كىي 

، فالكبلـ يككف طمقا عندما (3)كالسمس لمكبلـ بشكؿ متكاصؿ كمعدؿ طبيعي دكف الحاجة إلى جيد يذكر"

                                                           

 177-176د، سيكمكجية المغة ،صييكسؼ، جمعة س (1)
 277اضطرابات النطؽ كالكبلـ،ص انظر:الشخص،عبد العزيز السيد، (2)

 245،مقدمة في المغكيات العاصرة،صمرجع سابؽ (3)
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عة مناسبة لمحدث الكبلمي، كيككف الكبلـ ، كبدكف جيد يذكر، كبمطؼ، كبسر تتدفؽ الكممات بسيكلة

غير طمؽ عندما التخرج الكممات بسيكلة  كال يككف االنتقاؿ مف كممة إلى أخرل بشكؿ سمس، كعادة 

كىك فترات قصيرة مف  كالتوقف،ما يظير عند جميع المتكمميف بعض مظاىر عدـ الطبلقة الكبلمية:  

يا حشكات مقحمة )أصكات، أك كممات، أك عبارات الصمت بيف الكممات أك الجمؿ أك تكقفات تتخمم

، أك إعادة جزء مف العبارة مرة : كإعادة صياغة جممةوتعديل الكالم، آ" شك اسمو(،  e:mمثؿ: يعني،

أخرل، أك جمؿ معترضة تؤدم إلى تغيير الصياغة األصمية مثؿ "بتعرؼ إنو..." "بدم أحكيمؾ 

مثؿ:"أنا" "أنا " أمس رحنا..أمس رحنا،  اممة أك أشباه جمؿ: مف نحك تكرار كممات كو التكرارعف..."، 

: كتبديؿ وىفوا  المسان 1أك تكرار جزء مف الكممة مرة كاحدة أك مرتيف عمى األكثر،مثؿ:"خػ خذ شام"،

ساءة استخداـ األلفاظ كاستخداـ الكممات المعاكسة. إال ، (2)مكاقع الحركؼ األكلى في كممتيف أك أكثر، كا 

 ت انتباه المستمع ، كينظر إلييا المجتمع عمى أنيا طبيعية، كال تشكؿ اضطرابا لمطبلقة.أنيا ال تمف

كمكضكع  تأثر بحسب المكقؼ،تحقؽ الطبلقة الطبيعة في الكبلـ يكالجدير بالذكر أف عدـ       

 الكبلـ، كبحسب أىمية المستمع كمكانتو، باإلضافة إلى مقدار إحاطة المتمعثـ بالمكضكع ...، فعند

التكمـ في مكضكع مألكؼ كتحت ظركؼ مريحة كعندما يككف المستمع إيجابيا كمتعاطفا يككف الكبلـ 

أما عند التكمـ في مكضكع اليعرؼ عنو المتحدث الكثير، كتحت ظركؼ سمبية أك تثير  ،أكثر طبلقة

 فإف المتكمـ يككف أكثر عرضة لغياب الطبلقة.  ،التكتر

                                                           
 148-145انظر: عمايره،مكسى محمد كالناطكر،ياسر سعيد، مقدمة في اضطرابات التكاصؿ،ص ((1
 148-145المرجع السابؽ،مقدمة في اضطرابات التكاصؿ، فارع،   (2)
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المكجكدة عند األشخاص  - مظاىر عدـ الطبلقة –ىذه المظاىر كال بد مف اإلشارة إلى أف      

أما المظاىر التي تتبدل عمى   الطبيعيف تككف: نادرة كمؤقتة، ك تزكؿ بزكاؿ المؤثر أك المكقؼ.

 المتمعثـ الذم يعاني مف اضطراب في الطبلقة الكبلمية، فتنقسـ إلى : 

مة أك جزء منيػا مػرات عديػدة مػع القػدرة عمػى : إذ تكرر كم : مف نحك التكرار : مظاىر أساسيةأكال

تجاكز الكممػة أك المقطػع إلػى كممػة أخػرل مثػؿ تكػرار صػكت أك مقطػع )ب ب ب بابػا ( أك )أنػا أنػا أنػا 

كاإلطالػػة: كتكػػكف بإطالػػة الصػػكت ، مثػػؿ ،  1جممػػة )ذىبػػت ذىبػػت ذىبػػت إلػػى...(. اسػػمي..( أك يكػػرر

 الصػػػػكت كغالبػػػػا تمعػػػػثـ بأنػػػػو اليسػػػػتطيع إنيػػػػاءتطكيػػػػؿ صػػػػكت األلػػػػؼ فػػػػي )جػػػػاااااام( بحيػػػػث يشػػػػعر الم

ك التكقػؼ   2مايستغرؽ بضع ثكاف، كفي حاالت يسػتغرؽ بضػع دقػائؽ؛ كذلػؾ بحسػب شػدة التمعػثـ لديػو.

)اإلعاقات(: كيبدك فييا المتمعثـ غير قادر عمى إنتاج الصكت بالرغـ مف المجاىدة كالمعاناة، كغالبا ما 

كيحػدث ذلػػؾ بسػبب انغػػبلؽ فػي مكػػاف مػا فػػي  3لمقػاطع أك الجمػػؿتكػكف عنػد بدايػػة النطػؽ بالكممػػات أك ا

 الجياز الصكتي يؤدم إلى إعاقة حركة آلية الكبلـ مع استمرار تدفؽ اليكاء خمؼ نقطة االنسداد

كيبلحػػظ أف التكقفػػات الكبلميػػة تحػػدث بصػػكرة متكػػررة فػػي نصػػؼ الكممػػة أك العبػػارة إال أنيػػا تكػػكف   

كاالعتراضػػات: كتظيػػر مػػف خػػبلؿ إقحامػػو ألصػػكات أك مقػػاطع أك  (4)أكثػػر كضػػكحا فػػي بدايػػة الكممػػات،

                                                           

 145انظر: شاش، سيير، اضطرابات التكاصؿ،ص (1)
 534كآخركف،عمـ نفس الطفؿ، ص أسامة، انظر: البطاينة، (2)
تربػػكم، حسػػيب، الثقػػة بػػالنفس كالمجمجػػة فػػي الكػػبلـ لػػدل األطفػػاؿ، المركػػز القػػكمي لمتقػػكيـ ال محمػػد انظػػر: حسػػيبب، (3)

 200،ص2007القاىرة،
 Starkwe ather,c.w1983 speech and language.new jersey prentice hall englewoed >  انظػر ((4

cliffs.p356 
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كممات أك عبارات اعتراضية أك تكرار حركؼ أك كممات الصمة ليا  بالجممة المراد نطقيا كال صػمة ليػا  

  (1)بالكبلـ ".

باإلطالة، كالتكرار، كالتقطيع، كتككف التكرارات سريعة كمفاجئة، كما  كبذلؾ يتسـ كبلـ المتمعثـ

كف ىناؾ ارتفاع في درجة الصكت أثناء التكرارات كاإلطاالت، مع صعكبة في تدفؽ اليكاء، ككجكد يك

 . (2)بعض التكترات الماثمة في الكجو

 : كتتبدل بػ:  ثانيا: مظاىر ثانوية 

، كيستخدمو المتمعثـ ككسيمة لمخركج مف المكقؼ كما يندرج تحتو escape behaviorاليركب  -1

 ات العيف المتتابعة، عدـ النظر لممستمع، حركات غير اعتيادية لمرأس...الخ.: رمشسمككات كثيرة

، كيستخدـ كتصرؼ احترازم؛ ليجنبو الكقكع في التمعثـ كظيكر avoid ace behavior التجنب: -2

 (3)لحظات صمت لتجميع األفكار كالقكة لبلستمرار في الحديث

، كالذم يبدك كاضحان في  normal dysfluencyكنخمص مف ذلؾ إلى أف ثمة تمعثـ طبيعي  

كبلـ الطفؿ مابيف السنة كالنصؼ إلى ست سنكات؛ حيث يظير الطفؿ تأرجحان في طبلقتو، ففي بعض 

المكاقؼ يككف طميقا كفي البعض اآلخر يككف غير طميؽ. كما يككف ىذا التمعثـ مرافقا لممتحدث 

لمؤثر أك المكقؼ، كتمعثـ غير طبيعي الطبيعي تحت مكقؼ معيف يزكؿ معو أثر التمعثـ بزكاؿ ىذا ا

 كالذم فصمنا الحديث عف مظاىره األساسية كالثانكية.

                                                           

 146ص مرجع سابؽ،شاش، اضطرابات التكاصؿ، (1)
األطفػػػػػاؿ  انظر:مخمػػػػكؼ،ميس عمػػػػي، فاعميػػػػة برنػػػػػامج تػػػػدريبي فػػػػي تخفيػػػػػؼ شػػػػدة التأتػػػػأة اإلبتدائيػػػػة لػػػػػدل عينػػػػة مػػػػف (2)

 48،ص2010المتأتئيف،
 49صاضطرابات الكبلـ كالمغة، مرجع سابؽ، انظر: زريقات،  (3)
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 ، فقد جمع فيصؿ الزاد التمعثـ في شكميف  أساسييف:أشكال التمعثمكفيما يخص     

تمعثـ اىتزازم : كيككف بتكرار الحركؼ كالمقاطع الصكتية بصكرة عفكية اليتحكـ الفرد بيا كتظير  -1

الكبلـ أك عند أكؿ حرؼ مف الكممة أك الجممة ؛ كيككف ذلؾ بسبب تشنج عضبلت التمفظ في بداية 

 كتزداد بسبب االنفعاؿ أك الخكؼ.

تمعثـ تشنجي أك انقباضي: كتككف أكثر شدة مف التمعثـ االىتزازم بحيث نجد الكبلـ يتكقؼ بشكؿ  -2

كقد تقصر كىذا الشكؿ  ال إرادم كمفاجئ، كيؤدم ذلؾ إلى حبسة أك عقمة في الكبلـ قد تطكؿ

الحاد مف التمعثـ يصؿ بالمتمعثـ إلى أف يكرر أحرؼ ال صمة ليا بالكبلـ أك الجممة كغالبا  

 1مايستمر ذلؾ مع تقدـ العمر .

 أما الريماكم فقد قسـ أشكاؿ التمعثـ إلى قسميف :     

 عة االنفعالية.أم التمعثـ الذم اليظير إال بالمكاقؼ االجتماعية ذات الطبي تمعثـ مكقفي: -1

تمعثـ دائـ: كىك عبارة عف عرض جسمي صريح الضطرابات في الشخصية أكعرض لمرض نفسي  -2

 2أك ظاىرة تنفيس تركزت في عضبلت الجياز.

 

 

  

                                                           

 162-161اد، فيصؿ،المغة كاضطرابات النطؽ كالكبلـ،ص ر انظر:الز  (1)
 1994،عماف،1انظر:الريماكم، محمد عكدة،سكيكلكجية الفركؽ الفردية، دار الشركؽ،ط (2)
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 ثالثا: أسبا  التمعثم والنظريا  المفسرة لو:

مؿ أرجعت الدراسات سبب حدكث التمعثـ  إلى عكامؿ متعددة منيا: العكامؿ الكراثية، كالعكا 

العضكية، كالعكامؿ البيئية، كالعكامؿ النفسية، كانبثقت مف ىذه العكامؿ نظريات تفسيرية متعددة تبيف أف 

قكؿ بأنو نأسباب مثكؿ ىذا االضطراب الكبلمي في اإلنتاج المغكم لؤلشخاص المتمعثميف، كىذا يجعمنا 

ككف األسباب مشتركة ، فممتمعثـ الكجكد لسبب محدد يؤدم إلى حدكث التمعثـ، فقد تتعدد األسباب كقد ت

العديد مف المسببات؛ لذلؾ تعددت النظريات كاآلراء في تفسير حدكث التمعثـ كالعكامؿ المؤثرة فيو 

عزت تمادىا بشكؿ رئيسي؛ فثمة نظريات كليس مف السيؿ ترجيح إحدل النظريات عمى غيرىا كاع

التي   neuro physiology وفسيولوجيةالنظرية النير  التمعثـ إلى عكامؿ عضكية كراثية : مف نحك

ترل أف ثمة سببا عضكيا كراثيا مباشرا لحدكث التمعثـ، يعتقد بأنو خمؿ في اإلدراؾ السمعي، كمف نحك 

، التى ترل أف التمعثـ يحدث نتيجة العجز في cerebral dominance نظرية السيطرة المخيةكذلؾ 

خصائص تككينيما أف أحدىما ينماز عمى اآلخر، السيطرة المخية؛ إذ ينقسـ المخ إلى شطريف مف 

كترل أف المتمعثميف يستخدمكف الجزء األيمف مف المخ، بينما يستخدـ األشخاص الطبيعيكف الذيف 

يتحدثكف بطبلقة الجزء األيسر منو، كىك الجزء المسؤكؿ عف الكبلـ في المخ أما الجزء األيمف، فيك 

، كمفادىا كجكد عنصر كراثي genetic theoryالوراثية والنظرية مسؤكؿ عف العكاطؼ كالمشاعر، 

لحدكث التمعثـ، إذ ترل أف نسبة انتشار التمعثـ في العائبلت التي يكجد متمعثمكف في أحد أفرادىا أكثر 
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مف غيرىا مف العائبلت التي اليكجد لدييا أشخاص متمعثمكف، باإلضافة إلى تكفر البيئة المناسبة 

  (1)لذلؾ.

ارت ىذه النظرية إلى أف نسبة حدكث التمعثـ عند الذككر تفكؽ نسبة حدكثيا عند كما أش      

اإلناث، كذلؾ لكجكد فركؽ في أجيزة النطؽ، كسرعة النضج لصالح اإلناث مما يجعميف أكثر طبلقة 

غير المتطابقة ، كثمة  لفظية مف الذككر، كأف التمعثـ يحدث في التكائـ المتطابقة أكثر مف حدكثو في

، التى ترل أف  psychoanalysisعزت التمعثـ إلى عكامؿ نفسية كنظرية التحميؿ النفسي يات نظر 

التمعثـ صراع بيف رغبات متعارضة تيدؼ إلى اختزاؿ حدة القمؽ المتراكمة نتيجة شعكر المتمعثـ بعدـ 

 behavioral theory.(2) مقدرتو عمى التحدث بطبلقة، كالنظرية السمككية 

 diagnostic النظرية التشخيصيةالتمعثـ إلى عكامؿ اجتماعية مثؿ : عزت كنظريات   

theory  التي ترل أف لمكالديف األثر األكبر في حدكث التمعثـ ؛ فكثيرا ما يمجأ األطفاؿ ما بيف سف

الثانية كحتى الخامسة إلى تكرار بعض الكممات كالمقاطع لضعؼ المخزكف المغكم، كألنيـ ال يزالكف 

ساب المغة، إال أف خكؼ الكالديف الشديد كالقمؽ الذم ينتابيما إزاء ىذا التكرار الطبيعي، في مرحمة اكت

 ينعكس سمبا مما يؤدم إلى حدكث التمعثـ .

                                                           

ة برنامج تدريبي في تخفيؼ شدة التأتأة االبتدائية لػدل عينػة مػف األطفػاؿ المتػأتئيف، انظر:مخمكؼ، ميس عمي، فاعمي (1)
، 1عمايره،مكسػى محمػد ، كالناطكر،ياسػر سػعيد، مقدمػة فػي اضػطرابات التكاصػؿ، دار الفكػر، عمػاف،ط ، كانظر:2010
 .157ـ.، كانظر: الشخص، عبد العزيز ، اضطرابات النطؽ كالكبلـ، ص2012

 ؼ ،ميس عمي، فاعمية برنامج تدريبي ، مرجع سابؽانظر:مخمك  (2)
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، كترل أف التمعثـ  theory of conflict of rolesنظرية صراع األدوار كمف النظريات كذلؾ       

بيا المتمعثـ نفسو في المكاقؼ االجتماعية ك"الدكر"  صراع يدكر بيف "الذات" كىي الكيفية التي يدرؾ

 1كىك الكيفية التي يدرؾ فييا المتمعثـ اآلخر باعتباره مستمعا.

التمعثـ قد يحدث نتيجة الستعداد كراثي، أك نتيجة تأثير االنفعاالت النفسية  كيتبيف مما سبؽ أف      

رضا مف جانب المستمع، كالخكؼ منو أك مف عمى الكبلـ مثؿ: الشعكر باإلحباط أك االحساس بعدـ ال

كقد يحدث في 2عقابو، فيحدث ذلؾ خكفا أك قمقا في التفكير المتسمسؿ البلـز إلخراج الكبلـ المسترسؿ.

مكاقؼ كبلمية معينة مثؿ: الطمب في المطعـ، أك التحدث إلى شخص مسؤكؿ كالمعمـ أك التحدث أماـ 

الجامعة، إذ يجد المتمعثـ نفسو بيف اختباريف كبلىما مجمكعة كتبلميذ الفصؿ الدراسي أك طبلب 

صعب حيث يككف لديو دافع لمكبلـ ليعبر عف ذاتو كيحقؽ التكاصؿ، كفي الكقت نفسو لديو دافع 

لمصمت لتكقعو التمعثـ كما قد يصاحبو تمعثمو مف خجؿ كشعكر بالذنب فيحكؿ بينو كبيف طبلقتو في 

 :(4)تؤثر عمى سبلمة نطقو كطبلقتو، كىي عمى خمسة مستكيات. فيمر المتمعثـ بصراعات  (3)الكبلـ

الصراع المرتبط بالكممة: حيث يككف صراع المتمعثـ بيف رغبتو في الكبلـ كرغبة في الصمت   -1

أثناء نطؽ بعض الكممات بصفة خاصة نتيجة ارتباطيا ببعض الصعكبات التي سبؽ أف اكتسبيا 

 مف خبرات سيئة سابقة قد عاشيا.
                                                           

 المصدر نفسو، مخمكؼ ميس، فاعمية برنامج تدريبي. (1)
النحػػاس، عمػػـ التجكيػػد  كانظػػر: ،29ص 1990 جامعػػة عػػيف شػػمس، مصػػر، التمعػػثـ، نػػكراف نجػػدل، انظػػر: العسػػاؿ، (2)

 مدخؿ كقائي عبلجي الضطرابات النطؽ كالكبلـ.
ثـ كعبلقتػػػػػػو بمسػػػػػػتكل الطمػػػػػػكح لػػػػػػدل تمميػػػػػػذات المرحمػػػػػػة اإلعداديػػػػػػة ،عػػػػػػيف شػػػػػػمس ( انظر:ىػػػػػػدل عبػػػػػػد الكاحػػػػػػد،التمع3)

 32ص1998القاىرة،
دار  المجمجػػة أسػػبابيا كعبلجيػػا، سػػيير، ، انظػػر: امػػيف،31-32انظػػر: العسػػاؿ، نػػكراف، التمعػػثـ ، مرجػػع سػػابؽ،ص (4)

 36-35ص ،2000 القاىرة، الفكر العربي،
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إذ يرتبط الصراع بمضمكف أك محتكل الكبلـ بشكؿ يؤثر  لمرتبط بالمحتكل االنفعالي:الصراع ا -2

 نفعالي لممتمعثـ.عمى المستكل اال

لعبلقة كنكعيا، االصراع المرتبط بالعبلقة: كيرتبط بيف طبيعة المتمعثـ كالمستمع مف حيث طبيعة  -3

 إذ يزداد اإلحجاـ عف الكبلـ أماـ يعض األفراد دكف غيرىـ .

راع المرتبط بالمكقؼ: كيتكلد الصراع عندما يكاجو المتمعثـ رغبتيف متضادتيف لمدخكؿ في الص -4

 المكقؼ أك االبتعاد عنو .

الصراع المرتبط بحماية األنا: حيث يرتبط الصراع بالتحدث في مكاقؼ تمثؿ تيديدا لؤلنا كمكقؼ  -5

 تنافس يحتمؿ الفشؿ أك النجاح .

 ظيكر مف بالرغـ لمتمعثـ، محدد لسبب ىذا يكمنا إلى يفالباحث تكصؿ كنخمص بذلؾ إلى عدـ  

 النظريات ىذه مف كاحدة كؿ أف إال ،كمختمفة كثيرة بطرؽ لو تفسير تقديـ حاكلت التي النظريات

 .منو دكف أف تجعمو السبب الرئيسي معيف جانب عمى الضكء ألقت

 diagnosisرابعا: التقييم 

تسيـ في معرفة التمعثـ كتفسيره، فالتشخيص السميـ يؤدم يعد التشخيص مف أىـ المراحؿ التي     

إلى نتائج إيجابية تساعد في حؿ الكثير مف مشكبلت التمعثـ أك التخفيؼ مف حدتيا، ككما أشرت سابقا  

فإف أعراض التمعثـ تختمؼ مف حالة إلى أخرل، تبعا لدرجة التمعثـ كشدتو، لذا فالتشخيص الدقيؽ 

ىمية، كلنصؿ إلى ذلؾ ال بد بداية مف "جمع المعمكمات حكؿ تاريخ الحالة، كالسميـ يككف في غاية األ

حيث يطمب مف المتمعثـ أك أحد كالديو تعبئة النماذج التي تتضمف المعمكمات الشخصية كاألسئمة 

المتعمقة بالمشكمة، كما كيتـ مقابمة المتمعثـ أك كالديو حيث يسعى إلى التعرؼ عمى المريض، كمشكمة 
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التي يعاني منيا، كتجمع المعمكمات المتعمقة ببداية المشكمة كتطكرىا كتأثيرىا عمى مختمؼ  التمعثـ

 (1)الجكانب االجتماعية، كالنفسية، كالتحصيمية كالمينية."

فتجمع ىذه البيانات مف أخصائي النطؽ كالمغة، كما كيقكـ األخصائي  بجمع عينة كبلمية مف 

مى شكؿ عينة كبلمية تمقائية، كعينة قرائية إذا كاف المتمعثـ قادرا المتمعثـ، كتككف العينة الكبلمية ع

ال يتـ االكتفاء بالعينات التمقائية ، كفي ىذه األثناء يقـك األخصائي بمراقبة كافة  عمى القراءة، كا 

تـ السمككات الثانكية المرافقة لممتمعثـ كالسمككات الحركية، كالتجنب، كالردكد العاطفية، كاالنفعالية، في

تسجيؿ المقابة أك الحكار كالقراءة بالصكت كالصكرة ليتـ تحميميا فيما بعد كمقارنة التحسف بعد البدء 

 .(2)بتنفيذ الخطة العبلجية

كالبد مف اإلشارة إلى أف متابعة مظاىر النمك المغكم لمطفؿ منذ بدء عممية اكتساب المغة، 

نتاج الصكامت تسيـ في العبلج، كالتخفيؼ مف حدة ا لمشكمة، باإلضافة إلى متابعة مدل استقباؿ كا 

الطفؿ لمغة كاستجابتو ليا، كالتركيز عمى قدرة الطفؿ عمى السمع؛ إذ أف ضعؼ السمع يؤثر عمى النمك 

المغكم لمطفؿ، فيذه المتابعة مف الكالديف تعد في غاية األىمية، باإلضافة إلى دكر المدرسة في 

م مشكمة في ذلؾ "يعرض الطفؿ عمى أخصائي النطؽ كالمغة مبلحظة أم مف ىذه األمكر، فإف تبدت أ

إلجراء الفحكصات الطبية البلزمة لجياز الكبلـ ككذلؾ إجراء فحكصات عصبية، كتحاليؿ دمكية 

 (3)لمكصكؿ إلى أم خمؿ أك قصكر في جياز الكبلـ أك أم عطب في الجياز العصبي الكبلمي".

                                                           

 136-157(عمايره كالناطكر، مقدمة في اضطرابات التكاصؿ،ص1)
 136-157، صالمرجع نفسو(2)
 179( الزراد، فيصؿ، اضطرابات النطؽ كالكبلـ، ص3)
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التي تعتمد  stuttering severityحدة المشكمة  "يستخدـ أخصائي النطؽ كالمغة أداة قياس   

عمى حساب نسبة التمعثـ في العينة القرائية أك الكبلمية التمقائية كما يتـ احتساب معدؿ اإلطالة ألطكؿ 

 1ثبلثة مكاقؼ تمعثـ بالثانية، كأخيرا يتـ تقييـ الحركات الجسدية المرافقة ضمف سمـ مف ست نقاط."

جكدة سرسؾ مدير مركز  كز النطؽ كالمغة في عماف التقيت بػالدكتكركأثناء زيارتي ألحد مرا 

عماف لمنطؽ كالمغة كصعكبات البمع، إذ أكضح أف عممية التقييـ في المركز تخضع لمنيج محدد يتبع 

مع البالغيف كاألطفاؿ إذ يعتمد تشخيص المتمعثـ البالغ عمى المقابمة الكبلمية كتسجيؿ العينة الكبلمية 

لمزيد مف التحميؿ المغكم الدقيؽ مع مبلحظة السمككات الحركية المرافقة لممنتج الكبلمي، إلخضاعيا 

ثـ مطابقة ذلؾ مع البنكد الخاصة بفحص شدة التمعثـ كقياس شدتو، كتككف عمى شكؿ استبانة يعتمد 

بات عمييا في تقييـ الحالة المرضية؛ إذ يستند ىذا االستبياف في بعض آلياتو عمى إحصاء االضطرا

الكبلمية أثناء تحدث المريض كذلؾ لغايات تصنيؼ درجة التمعثـ، كتحديد المكاقع الكبلمية كالسياقية 

التي يظير فييا ىذا االضطراب أكثر مف غيرىا. أما األطفاؿ فيستخدـ معيـ األلعاب كالقصص 

تستخدـ عينة  كالصكر لتحفيز إدامة الحكار مدة عشر دقائؽ لتككف عينة ممثمة لحالة المريض، كذلؾ

، فيتـ اختيار فقرة مطبكعة تتناسب كعمر الحالة كثقافتيا  oral reading sampleالقراءة الشفكية 

االجتماعية ، فتقكـ الحالة بقراءة النص بصكت مرتفع كبشكؿ طبيعي كتسجؿ ىذه العينة لمزيد مف 

يتـ إحصاء االضطرابات ك  عدىا،أنماط اضطراب الطبلقة الكبلمية ك حميؿ كيقكـ األخصائي بإحصاء الت

 مف خبلؿ االستماع المتكرر لممادة المغكية المسجمة.

  
                                                           

 161، مقدمة في اضطرابات التكاصؿ،ص مرجع سابؽ (1)
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 كذلؾ أشار إلى أف عممية تحميؿ التقييـ تعتمد عمى مرحمتيف ىما:

جمع العينة القرائية كالكبلمية التي تدرس فييا أنماط التمعثـ المتباينة مف نحك:اإلطالة، التكرار،  -1

 االحتباس، كغير ذلؾ.

ارات بشكؿ منفصؿ لكؿ عينة قرائية ككبلمية، كقياس شدة التمعثـ لكؿ عينة، حيث يقـك عد التكر  -2

المختص باحصاء عدد الكممات أك المقاطع في العينة الكبلمية المسجمة سكاء أكانت كبلمية، ك 

ت قرائية أـ كبلمية فقط لغير القارئيف، ليتـ قسمة العدد الكمي لعدـ الطبلقة عمى العدد الكمي لمكمما

أك المقاطع المنطكقة كضرب النسبة الناتجة بػمئة الستخراج نسبة معدؿ عدـ الطبلقة عند 

المريض، باإلضافة لقياس مدة أطكؿ خمسة عشر اضطرابا عمى األقؿ، كأقصر خمسة عشر 

  (1)اضطرابا لمعرفة مدل المدة الزمنية .

 يـ لمحالة المرضية كىي:كثمة اعتبارات البد مف األخذ بيا لمكصكؿ إلى تقييـ سم        

 إف لكؿ حالو خصكصيتيا، فبل نستعجؿ في إطبلؽ النتائج قياسا عمى حاالت أخرل. -1

 بناء جسر مف المكدة كالمحبة بيف المعالج كالمصاب لما في ذلؾ مف إيجابية في العبلج. -2

يقة التقييـ عممية مستمرة فعمى المعالج أف يككف متيقظ الفكر كالذىف، كعميو أف يتحسس الطر  -3

 (2)العبلجية كمدل فعاليتيا كمناسبتيا لممتمعثـ.

  

                                                           

-8-25ظيػرا ،المكافػؽ:1مقابمة شفكية مع مدير مركز عماف لمنطؽ كالمغة كصعكبات البمع، جػكدة سرسػؾ، السػاعة  (1)
2014 

العزيػز، ك أبػك جػػكدة، كائػؿ، اضػطرابات المغػة كالكػػبلـ ، أكاديميػة التربيػة الخاصػة ، الريػػاض، انظر:السػرطاكم، عبػد  (2)
 .387-367ـ، ص2000
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 مدخل عالجي صوتي كالمي :خامساً 

يكمف اليدؼ الرئيسي مف معالجة التمعثـ في ايقاؼ التمعثـ، أك الحد مف تأثيره؛ كذلؾ عف  

ثناء طريؽ إزالة األعراض الثانكية المصاحبة لو أك التخفيؼ منيا مثؿ: المظاىر االنفعالية التي تظير أ

حديث المتمعثـ كالخكؼ، كالقمؽ، كالتعابير الكجيية، كتعديؿ لحظة الطبلقة كتشكيميا لدل المتمعثـ، 

 بحيث يساعده ذلؾ في التخمص مف العادات الكبلمية الخاطئة.

لذا فعمى المعالج اإللماـ بالسمككات الكبلمية لتحديد السمكؾ المبلئـ لمعبلج ، مع مراعاة االنتباه 

 بمشاعر المتمعثـ كأكضاعو الجسمانية فيما يخص الكبلـ.كاالىتماـ 

كقد تعددت الطرؽ كاألساليب المستخدمة في عبلج التمعثـ مابيف عبلج كبلمي، كعبلج نفسي،      

كعبلج طبي؛ إذ أف العبلج النفسي يعتمد اعتمادا كبيرا عمى تعاكف الكالديف، ك يسعى لمكشؼ عف 

الفرد، كمف أشير أنكاعو: العبلج بالمعب، كاالسترخاء، كتحميؿ  الصراعات االنفعالية التي يعيشيا

 الصكر.

كتئاب، العقاقير الطبية مثؿ: مضادات اال أما العبلج الطبي، فيككف مف خبلؿ إعطاء المتمعثـ

 كميدئات القمؽ.

أما العبلج الكبلمي، فإنو يعتمد بالدرجة األكلى عمى مساعدة المتمعثـ عمى مقاكمة عيكب الكبلـ، 

كتشكيؿ الطبلقة، اضة الصكتية أك التدريب الصكتي، كرغبتو في التخمص منيا مف خبلؿ مايعرؼ بالري

كذلؾ بتزكيد المتمعثـ بآليات كأساليب تساعده في التغمب عمى التمعثـ مثؿ: التدريب عمى التحدث 
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بلؿ تعميـ بسرعة معتدلة، ك عدـ مقاطعتو أثناء الكبلـ، أك تعميـ الطبلقة الكبلمية، كذلؾ مف خ

  (1)الميارات اآلتية:

خراجو ببطء قبؿ التكمـ مع االحتفاظ  -1 إدارة تدفؽ اليكاء: كتشمؿ استنشاؽ كمية كافية مف اليكاء، كا 

خراجو بطريقة منضبطة أثناء الكبلـ؛ لما في ذلؾ مف أثر في الحد مف  بكمية كافية مف اليكاء، كا 

أف بعض المتمعثميف يقكمكف باستنشاؽ اليكاء قبؿ  الظكاىر غير الطبيعية المرافقة لمتمعثـ، إذ لكحظ

 بدء الكبلـ، فينفذ اليكاء لدييـ قبؿ إكماؿ كممتيف، كالبعض يستنفذ اليكاء قبؿ بدء عممية الكبلـ .

البداية المينة لمصكت: إذ يعد البدء السيؿ لمكبلـ مف الميارات اليامة لمتخفيؼ مف السمككات  -2

لتمعثـ تنشأ بسبب البدء الحاد في الصكت عمى مستكل الحنجرة المرافقة لمتمعثـ، فبعض أشكاؿ ا

حيث تقكـ األكتار الصكتية بالعمؿ المفاجئ الذم يصاحبو التكتر الزائد في األكتار الصكتية 

كالعضبلت ذات العبلقة، فتككف النتيجة بداية صعبة كمشدكدة في الكبلـ لذا يفضؿ البدء بالصكت 

 المطيؼ كبطريقة ىادئة.

تكمف أىمية العبلج الكبلمي في عبلج التمعثـ في أنو يقكـ عمى أساس استخداـ أساليب ك      

ترمي إلى معاكنة المتمعثـ بطريقة غير مباشرة  لتعطيو القكة في مقاكمة عيكب الكبلـ بعيدا عف حاالت 

كبده مشقة الخكؼ كالخجؿ كالتكتر، إذ إف التدريب الصكتي عمى النطؽ كالكبلـ ال يرىؽ المتمعثـ، كال ي

كيصؿ المتمعثـ بذلؾ إلى قناعة، خاصة إذا  ،(2)كالجيدا، كبذلؾ يقر في نفسو أف الكبلـ عممية آلية

كاف المعالج ليس بػطبيب نفسي؛ ألف معالجتو عند طبيب نفسي تكلد عنده انفعاال كتكترا نفسيا، كتزيد 

فإف ىذا  ألصكاتفي المغة كامف عدـ ثقتو بنفسو كيشعر بأنو مريض، أما إذا كاف المعالج متخصصا 
                                                           

 168-167( انظر:عمايرة كالناطكر، مقدمة في اضطرابات التكاصؿ،ص1)
 219أمراض الكبلـ،ص  (انظر:فيمي، مصطفى،2)
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يكلد ارتياحا عند المتمعثـ، حيث يتركز جيد المغكييف في السعي الجاد لمكقكؼ عمى أسباب كؿ عيب 

في النطؽ مع بياف أفضؿ السبؿ التي تمكننا مف التغمب عمى ىذا العيب مف خبلؿ الممارسة كالتدريب 

  (1)بسبؿ شتى.

التمعثـ  البد مف تعريؼ المتمعثـ، بالتمعثـ كأسبابو، ككيفية  كالجدير بالذكر أنو عند البدء بعبلج   

التعامؿ مع لحظة التمعثـ، ك زيادة ثقة المتمعثـ بكفاءة المعالج كذلؾ مف خبلؿ بناء عبلقة جيدة معو 

 باإلضافة إلى اإلجابة عمى أسئمتو بطريقة مقنعة.

بلج عيكب النطؽ كالسمع؛ إذ يبحث كع األصكاتثمة عبلقة قكية بيف عمـ  مف التأكيد بأفكالبد    

، كالعضبلت التي تتحكـ في أعضاء ريقة نطقوكط الصكت المغكمفي عممية إنتاج  األصكاتعمـ 

، أف يكفر لمعالجي عيكب الكبلـ األصكاتالمغكية، كعمى عالـ  األصكاتالنطؽ التي تقكـ بإخراج 

ت التي ليا دكر في نطقيا، المغكية مف حيث: مخارجيا، كالعضبل األصكاتكالنطؽ معطيات عف 

النطؽ كالسمع، باإلضافة إلى ما  أخصائيكخصائصيا الفيزيائية، كبذلؾ يقدـ أنمكذجا يستضيء بو 

 يتكصؿ إليو مف نظريات تساعد في كضع طرؽ لمعبلج. 

لذا أحاكؿ في الفصؿ التالي أف أفصؿ القكؿ في مفيكـ الخاصية الصكتية كآلية إنتاجيا،      

  .كآلية إنتاجيا كتشكميا -مكضكع الدراسة –الكقفية األصكات ث في خصائص مركزة الحدي

 

 

 
                                                           

 145، ص2001ار غريب، القاىرة، داكد،محمد محمد، العربية كعمـ المغة الحديث،د ( انظر:1)
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 المبحث الثاني: الخصائص النطقية لألصوا  الوقفية في العربية

 مفيوم الصو  وآلية تشكمو.أواًل : 
 ،  (1)يعػػػػرؼ الصػػػػكت لغػػػػة بأنػػػػو الجػػػػرس، كيقػػػػاؿ: صػػػػات يصػػػػكت صػػػػكتا...كمو نػػػػادل"": الصــــو  لغــــة

 .(2)تـ، كالجمع أصكالصكت جرس الكبلفا

سػماتيا األساسػية التػي يمكػف أف تنحػؿ إلػى عناصػر  أحػدالمادة الخاـ لمكممة، أكىك "فيك  :أما اصطالحا

أنو عمميػة حركيػة يقػكـ بيػا الجيػاز النطقػي كتصػحبيا آثػار سػمعية معينػة تػأتي مػف تحريػؾ "كما  3أخرل"

 (4)".ركز استقبالو كىك األذفاليكاء فيما بيف مصدر إرساؿ الصكت كىك الجياز النطقي، كم

 آلية تشكل الصو  -

فقد أثبت عمماء  ،الصكت ظاىرة ندرؾ كنييا ":الصكامت المغكية"يقكؿ إبراىيـ أنيس في كتابو      

الصكت بتجارب اليتطرؽ إلييا الشؾ أف كؿ صكت مسمكع يستمـز كجكد جسـ ييتز، عمى أف تمؾ 

سائؿ أك  كت مصدر الصكت تنتقؿ  في كسط غازم أأف ىزا االيزات التدرؾ بالعيف ...كما أثبتك 

 .(5)صمب حتى تصؿ إلى األذف اإلنسانية"

                                                           

 ، مادة صكت. 57، ص2،ج 1ابف منظكر، لساف العرب، دار صاد، بيركت، ط (1)

 182، ص1996،  1الفيكمي، المصباح المنير، المكتبة العصرية، بيركت، ط انظر: (2)

 33ص ،1992، 2الكممة دراسة لغكية ك معجمية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ط حممي،خميؿ،  (3)
 66، ص1979، 3، المكتبة الثقافية، الدار البيضاء، المغرب، طالمغة العربية معناىا كمبناىا تماـ،حساف، (4)

 9، ص2010المغكية ، مكتبة األنجمك المصرية  صكاتاألابراىيـ، أنيس،  (5)
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ينشأ مف ذبذبات مصدرىا في الغالب الحنجرة أك " الصكامت" الذم يتضمفكالصكت اإلنساني  

د ىتزازات بعالبعبارة أدؽ الكتراف الصكتياف، فعند اندفاع النفس مف الرئتيف يمر بالحنجرة، فتحدث تمؾ ا

 (1)صدكرىا مف الفـ أك األنؼ، فتنتقؿ خبلؿ اليكاء الخارجي عمى شكؿ مكجات حتى تصؿ إلى األذف.

مصدر الطاقة لمعظـ الصكامت الكبلمية يكمف في تيار اليكاء المندفع مف الرئتيف عند فإذف    

ي عداد فيصبح  ف ،الزفير إذ يخضع ىذا التيار إلى تغيرات ميمة قبؿ أف يكتسب الصكت صفة مميزة

فصكت اإلنساف  ،أصكات الكبلـ، فمكؿ إنساف صفة صكتية خاصة بو تميز صكتو عف غيره مف الناس

اإلنساف حيف يتكمـ تتغير درجات صكتو عند كؿ مقطع تقريبا، كتتكقؼ درجة ك  ،متعدد الشدة كالدرجة

لصكتييف المرء عمى عمره كجنسو، فاألطفاؿ كالنساء أحد صكتا مف الرجاؿ؛ ألف الكتريف ا صكت

أقصر كأقؿ ضخامة مما يؤدم إلى زيادة سرعتيما كعدد ذبذبتيما في الثانية، كأكلى التغيرات التي 

يخضع ليا تيار اليكاء المندفع مف الرئتيف تبدأ رحمتيا في المزمار إذ يعمؿ عمى تحكيؿ الطاقة التي 

ؿ تجكيؼ الفـ كالبمعـك يزكدنا بيا التيار اليكائي إلى طنيف مسمكع، ثـ تتكالى التغيرات في شك

باإلضافة إلى عمؿ المساف كالشفتيف كالمياة كسقؼ الحمؽ الميف حيث تعمؿ ىذه التجاكيؼ  ،كحجميما

 ف عمميةفإ ، كعميو،(2)مع بقية أعضاء النطؽ المتحركة لتحكيؿ ىذا الطنيف إلى صكت مميز مفيكـ

تو إال أف عممية إنتاج الصكامت أك ف الصكت اإلنساني معقد بطبيعإإنتاج الصكامت عممية معقدة، إذ 

 إنتاج الصكامت ؟ يةمف المتكمـ إلى السامع عممية تثير العديد مف التساؤالت كمف أبرزىا كيف ليانتقاا

                                                           

 11-10المغكية، ص أصكاتالبراىيـ،انظر:أنيس،ا(1)

 49مقدمة في المغكيات المعاصرة، ص شحدة فارع كآخركف،انظر:، ك 11صالمغكية ، صكاتاألابراىيم انظر:أنيس ،(2)
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مف خبلؿ نظاـ كتعاكنيا الصكامت البشرية تحدث نتيجة أجيزة الجسـ كأعضائو المختمفة       

ختبلؼ الفسيكلكجي ألعضاء لصكامت تبعا لبلكيختمؼ نطؽ ا جميعيـ، البشر فسيكلكجي كاحد عند

 النطؽ.

 النطق والكالم؟ آلية -

قـك بيا اإلنساف كىي ي"عممية التخاطب كالكبلـ مف أعقد العمميات الدماغية كالعضكية التي تعد     

شترؾ فييا المرسؿ كالمستقبؿ، كمف أجؿ أف تتـ ىذه العممية يجب أف تتكفر القدرات اآلتية عند يعممية 

نساف: القدرة السمعية، القدرة العقمية، القدرة العصبية، كالقدرة العضمية، عبلكة عمى سبلمة أعضاء اإل

كتشير الدراسات المتقدمة في فسيكلكجيا النطؽ كالكبلـ كعمـ النفس المغكم إلى أف كظيفة  .(1)النطؽ"

 (2)ية:المغة كالكبلـ تتأثر بالعديد مف الكظائؼ العضكية المتكاممة لؤلعضاء اآلت

أعضاءالصكت كالكبلـ: كميمتيا استقباؿ المنبيات السمعية كالبصرية، كنقميا إلى الدماغ عبر  -1

 مسالؾ سمعية كبصرية مف أجؿ فيميا كتفسيرىا، كتنظيـ اإلجابة الكبلمية المناسبة ليا.

 ،: الحجاب الحاجز، الجياز التنفسي: كتمثؿ ىذه الكظيفة أعضاء النطؽ مثؿذأعضاء التنفي -2

، المياة، األنؼ ،الفـ، الشفاة، سقؼ الحمؽ، المساف، الفكيف، األسناف، الكتراف الصكتيافنجرة الح

 الحنؾ الصمب الحنؾ الميف.

                                                           

 94،ص2005،عماف األردف،1انظر:الشقيرات، محمد، مقدمة في عمـ النفس العصبي، دار الشركؽ،ط( 1)
سػػنكات، الجامعػػة األردنيػػة، عمػػاف،  6-2.5( الخبليمة،عبػػد الكريـ،تطػػكر القػػدرة عمػػى النطػػؽ عنػػد أطفػػاؿ أردنيػػيف بػػيف2)

 61-37ص، 1999
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كالفسيكلكجي، كنصفي كرتي  أعضاء التنظيـ الكظيفي كالمركزم: كتتمثؿ في الجياز العصبي، -3

 .(1)المخ كالنكل العصبية تحت قشرية األعصاب الدماغية

ستخداـ المنسؽ كالفكرم لآلليات التنفسية كالصكتية ية إصدار الصكت تتطمب االإف عمم     

كىذا يتطمب شكبل مف أشكاؿ الضبط كالمراقبة، كقد أشار الدكتكر محمد فيمي حجازم إلى  ،كالنطقية

حيث يقكؿ:"إف عممية  ،إلنتاج الكبلـ ة،العصبية، ك البصرية، ك السمعية، ك تكامؿ جميع األجيزة النطقي

بلـ تتـ نتيجة مؤثرات خارجية أك داخمية مرئية أك مسمكعة يستجيب ليا الجياز العصبي لممتكمـ الك

أعضاء النطؽ فترسؿ بدكرىا ىذه األكامر عمى شكؿ مكجات صكتية كتمضي ىذه  فيصدر أكامره إلى

تحدث  الكجات في اليكاء فتتمقاىا أعضاء السمع عند المتمقي ناقمة إياىا إلى الجياز العصبي كىكذا

 .(2)عممية الكبلـ

"ينتقؿ الصكت الخارج مف أعضاء النطؽ عند المتكمـ إلى السامع عبر اليكاء في سمسمة كما ك   

كغير ذلؾ فاليكاء الخارجي كسط ، تغيرات تعتمد عمى سمات فيزيائية معينة كضغط اليكاء كسرعتو

 (3)ناقؿ لمصكت بمعنى أنو ينتقؿ المكجات الصكتية إلى أذف السامع"

جياز النطؽ حيث يجرم الصكت الصادر مف ىذه األعضاء بالتعاكف  "إف مصدر الصكت ىك    

مع مراكز معينة في الجياز العصبي إلى أف يصؿ إلى اليكاء فعندما يصدر الجياز العصبي أكامره 

عضك  يءفإف ىذه األكامر تنتقؿ ألعضاء النطؽ عمى ىيئة نبضات كيربائية تي ،نطؽ صكت معيفب

                                                           

 61-37( الخبليمة، مرجع سابؽ، ص1)
 11مدخؿ إلى عمـ المغة، ص، حجازم،محمكد فيمي (2)
 87استيتيو، سمير شريؼ، الصكامت المغكية رؤية عضكية كنطقية كفيزيائية ،ص (3)



53 
 

يحدث اىتزازا  كتريف الصكتييفالميمة، فيندفع ىكاء الزفير مف الرئة كعندما  يمر عبر ال ليذهالنطؽ 

 (1)يساعد عمى خركج الصكت"

لتكاصؿ مف خبلؿ الكبلـ كالمغة عممية معقدة، كلكنيا طبيعة إنسانية تتضمف جكانب فا كعميو،   

رساؿ معمكمات كما تعني كيفي ة ضبط اليكاء مف أجؿ إنتاج معرفية كسمعية، كتعني استقباؿ كا 

سبحانو  الصكامت كالتحكـ بالعضبلت مف أجؿ النطؽ كفيـ الكبلـ مف الطرؼ اآلخر، فقد ميز اهلل

 ،اإلنساف عف سائر المخمكقات األخرل بالمغة المنطكقة، فقد خصو بالنطؽ الكاضح المبيف كتعالى

كتفرده، فيك كسيمتو لمتفاىـ كالتكاصؿ السيما كأف النطؽ مصدر قكتو  ،فسما بو فكؽ المخمكقات األخرل

عقدة لكثير مف الحاالت مو كمشاعره كتمخيص الكثير مف المعاني الئمع أبناء مجتمعو كالتعبير عف آرا

مف أعقد مظاىر  عدكىذه المغة المنطكقة مع أىميتيا كقكتيا إال أنيا ت، خاطرهفي كالمكاقؼ التي تجكؿ 

ضطرابات التي تؤثر عمى الكبلـ فتجعمو عسيرا، كىذا يذكرنا فقد تحدث بعض اال ،السمكؾ لدل البشر

تعسر حؿ عقدة المساف عندما سيدنا مكسى عميو السبلـ عندما طمب مف اهلل سبحانو كتعالى  دعاءب

حمؿ عقدة مف لساني يفقيكا اأمرم ك  لي "قاؿ رب اشرح لي صدرم كيسر عميو الكبلـ قاؿ تعالى:

 .(2)قكلي"

  

                                                           

 67-60،ص2007، 2ط دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،عماف، انظر: الحمداني، مكفؽ، المغة كعمـ النفس،(1)
 (28-24) كرة طوس (2)



54 
 

 الوقفية في العربية ألصوا ثانيا: مفيوم ا

  consonant   stopالوقفية ألصوا ا

التي ينحبس مجرل اليكاء الخارج مف الرئتيف معيا حبسا تاما في مكضع مف  ألصكاتىي ا"    

المكاضع، كينتج عف ىذا الحبس أك الكقؼ أف يضغط اليكاء، ثـ يطمؽ سراح المجرل اليكائي فجأة 

، plosivesفيذه الصكامت باعتبار االنفجار تسمى انفجارية  1.فيندفع اليكاء محدثا صكتا انفجاريا"

 ،tالتاء ،bالباء ،?اليمزة(، "كىي ثمانية أصكات: stopsعتبار الحبس أك الكقؼ تسمى كقفيةاكب

فندرس الصكامت الكقفية، قائبل: " ...السكاكف  ( كيصؼKالكاؼ ،qالقاؼ ،dالداؿ ،dالضاد ،tالطاء

  (2)مف الضكضاء كتقـك عمى أف اليكاء يتكقؼ مؤقتا عمى كجو العمكـ."االنفجارية ليست إال نكعا 

 ،أف ىذه الصكامت نكع مف الضكضاء ىكنبلحظ في كصؼ فندرس لمصكامت الكقفية اإلشارة إل  

أم أف الصفة الفيزيائية ليا أنيا غير منتظمة أك غير مكسيقية، عمى عكس الصكائت التي تككف ذات 

، فيي كما يقكؿ "ليست إال نكعا مف الضكضاء"، كما يشير إال أنيا آنية، ذبذبات منتظمة كمكسيقية

كذلؾ إذ قاؿ بأف اليكاء يتكقؼ مؤقتا في المكاضع التي يتـ فييا تكقؼ المجرل اليكائي عند  إحداث 

 ، plosive expotosivesالصكامت االنفجارية. كقد كصفيا مالمبرج أيضا "بالسكاكف المحظية" 

 . (3)ذلؾ ألف أىـ مرحمة في تككينيا ىذا االنغبلؽ المحظي لممر اليكاءك"الكقفيات"؛ ك 

                                                           

، كانظر:السعراف،محمكد،عمـ المغة،دار 247،ص2000بشر، كماؿ،عمـ األصكات ،دار غريب لمطباعة كالنشر،  (1)
 .153النيضة العربية ، بيركت لبناف،ص

 47ترجمة عبد الحميد الدكاخمي،ص فندريس،المغة، ( 2)
المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة  ـ الػػدكلي المغػػة العربيػة،برتيؿ،الصػػكتيات ،ترجمػػة محمػد حممػػي خميؿ،معيػػد الخرطػك  مػالبرج ، (3)

 64،ص1،1985ط كالعمـك كالثقافة،
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كىك كصؼ لممرحمة األكلى مف مراحؿ إنتاج ىذه  كأطمؽ عمييا دم سكسير "االنفراج الصفيرم" 

الصكامت التي سنتحدث عنيا بالتفصيؿ الحقا. كما أطمؽ عمييا )الصكامت االنسدادية ( قائبل: "تضـ 

 .(1)كنيمات التي يؤدم إلييا االنغبلؽ التاـ كاالنسداد، كالكتـ اآلني لمتجكيؼ الفمكمىذه الطبقة كؿ الف

ىذه الصكامت عند عمماء المغة العربية المعاصػريف مثػؿ: تمػاـ حسػاف، كأحمػد مختػار  كما عرفت      

ثػـ انفتػاح  عمر بالصكامت الكقفية االنفجارية، فيصفيا أحمد مختار كفقا لكيفية حدكثيا قائبل:" قفؿ تاـ،

 أك  plosive ، كتسػػمى كػػذلؾ باالنفجاريػػةstops فينػػتج عػػف ىػػذا التعػػديؿ مايسػػمى بالصػػكامت الكقفيػػة

occlusive كما تسمى بالمحظية  momentary
(2). 

أمػػا عممػػاء المغػػة األكائػػؿ فعرفػػت ىػػذه الصػػكامت بالصػػكامت الشػػديدة، يقػػكؿ سػػيبكيو: :"الحػػركؼ 

 /،kالكػػػػػػػاؼ/ /،q/،القػػػػػػػاؼ/?جػػػػػػػرم فيػػػػػػػو كىي:)اليمػػػػػػػزة /الشػػػػػػػديدة، كىػػػػػػػي التػػػػػػػي تمنػػػػػػػع الصػػػػػػػكت أف ي

/، كذلؾ لك أنؾ قمت )الحج(، ثػـ مػددت صػكتؾ لػـ يجػر b/، الباء/dالداؿ/ /،tالتاء/ ،/t/،الطاء/gالجيـ/

 ، كيتفؽ القدماء مع المحدثيف في الصكامت الكقفية جميعيا كيتباينكف في صكت الجيـ. (3)ذلؾ."

ا طريؽ سيبكيو، إذ يقكؿ:" :"الشديد ىك الصكت الذم يمنع ككذلؾ ابف جني يسمؾ في تعريفي    

الصكت أف يجرم فيو أال ترل أنؾ لك قمت :الحؽ، كالشط، ثـ رمت مد الصكت في القاؼ كالطاء لكاف 

 .(4)ذلؾ ممتنعا"

                                                           

دم سكسػػػػػػػير، محاضػػػػػػػرات فػػػػػػػػي األلسػػػػػػػنية العامػػػػػػػة، ترجمػػػػػػػػة يكسػػػػػػػؼ غازم،كمجيػػػػػػػد النصػػػػػػػػر،دار النعمػػػػػػػاف لبنػػػػػػػػاف  (1)
 62،ص1،1984،ط
 1،1985ط جامعة الككيت، دراسة الصكت المغكم، أحمد مختار، ،عمر(2)
 547ص ،4ج الكتاب، سيبكيو، (3)
 68،ص1ابف جني،سر صناعة اإلعراب،ج(4)
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كلـ يبتعد عمماء القراءات القرآنية عف التعريؼ السابؽ لمصامت الكقفي، إذ يقكؿ ابف       

الحرؼ الشديد أنو حرؼ اشتد لزكمو لمكضعو كقكم فيو حتى منع الصكت أف يجرم الجزرم:"كمعنى 

كعميو، فقد أكد كؿ مف سيبكيو، كابف جني، كابف الجزرم عمى خاصية تميز ىذه . (1)معو عند المفظ بو"

فالصكامت الكقفية تحتاج في نطقيا إلى بذؿ الجيد الكبير  الصكامت الكقفية كىي خاصية الشدة،

حالة الكقؼ، كذلؾ ألف المجرل اليكائي يككف محبكسا حبسا تاما مما يؤدم إلى منع جرياف خاصة في 

 النفس.

كما نبلحظ فيما سبؽ التسميات العديدة لؤلصكات االنفجارية إذ عرفت عند فندريس بػ السكاكف     

ت االنفجارية االنفجارية( فيما عرفت عند دم سكسير) بالصكامت االنسدادية( كعند مالمبرج )بػالكقفا

أكالمحظية(، كنجد أف ىذه التسميات تعكد إلى مرحمة إنتاج الصكت الكقفي المتمثمة بػاالنسداد كاالنفجار 

باإلضافة إلى زمف حدكث الصكت إذ كصؼ باآلني كالشديد، كألف التمعثـ في بعض مظاىره يحبس 

لصرفية، فقد اخترتيا ألرل مف معو الصكت كيتكرر إنتاجو في سياقو المستقؿ أك المقطعي أك البنية ا

 خبلليا مدل تأثير خصائص ىذه المجمكعة مف الصكامت عمى حدكث التمعثـ أك زيادتو عند المريض. 

 ثالثا: آلية نطق الصام  الوقفي

كما أشرت سابقا، ىك الصكت الناتج عف تجمع اليكاء خمؼ نقطة تبلمس الصام  الوقفي،     

الصكت الكقفي، ثـ انطبلؽ تيار اليكاء دفعة كاحدة؛ كبذلؾ فإف عضكيف نطقييف مسؤكليف عف إنتاج 

"نطؽ الصامت االنفجارم يتطمب اتصاالن بيف عضكيف ينتج عنو كقؼ المجرل اليكائي كامبلن، ثـ 

                                                           

 87ابف الجزرم، التمييد في عمـ التجكيد،ص(1)
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، كتختمؼ طبيعة الصكت االنفجارم كفقان لممكضع  (1)انفصاؿ العضكيف فجأة محدثان انفجاران ىكائيان."

ليكاء، فمكضع كقؼ اليكاء يحدد شكؿ المجرل اليكائي الذم يستعمؿ في تشكيؿ الذم يحبس فيو تيار ا

/يختمؼ شكؿ المجرل اليكائي فيو عف المجرل اليكائي  kالمجرل اليكائي فمثبلن: نطؽ الكاؼ/

يتكقؼ في نطؽ الباء  / يتكقؼ اليكاء عند أقصى الحنؾ بينماk/ فالكاؼ/bالمستخدـ في نطؽ الباء/

/bما كتختمؼ طبيعة الصكت االنفجارم حسب تذبذب الكتريف الصكتييف، أك عدـ /عند الشفتيف ك

 .(2)تذبذبيما كىذا ينتج عنو أف يككف االنفجارم مجيكران أك ميمكسان 

 :(3)كعميو، فإف مراحؿ نطؽ الصامت الكقفي ثبلثة مراحؿ ىي      

 مرحمة االنغبلؽ)االنسداد( -1

 مرحمة اإلمساؾ)الضغط( -2

 االنفجار)التحرر( -3

كؿ فندريس:" في كؿ ساكف انفجارم ثبلث خطكات متميزة: اإلغبلؽ أك الحبس، كاإلمساؾ،الذم يق

 (4)قد يككف طكيؿ المدل أك قصيره، كالفتح أك االنفجار"

كتمتد المكاضع النطقية التي تتشكؿ فييا الصكامت االنفجارية ابتداء مف الشفتيف كحتى الحنجرة، 

 :(5)أكضحيا عمى النحك التالي

 اف: كذلؾ بأف تنطبقا انطباقا كامبل تاما كما في حالة الباء.الشفت -1

                                                           

 157السعراف،مرجع سابؽ،ص (1)

 159-158انظر:السعراف،مرجع سابؽ،ص(2)

 .758ص ،33،2006شطناكم، تيسير، مراحؿ نطؽ الصكامت الكقفية في سياقات العربية الصكتية، مجمد (3)
 .47ص مرجع سابؽ، فندريس،المغة، (4)
 .248-247ص بشر،كماؿ،عمـ األصكات، (5)
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 /،t)التػػػاء/ أصػػػكؿ الثنايػػػا العميػػػا كمقدمػػػة المثػػػة؛ كذلػػػؾ بػػػأف يمتقػػػي بيػػػا طػػػرؼ المسػػػاف كمػػػا فػػػي حالػػػة -2

 (/dالضاد/ /،dالداؿ/ /،tالطاء/

 /kأقصى الحنؾ: بأف يمتقي بو أقصى المساف كما في حالة الكاؼ/ -3

 /qلمياه، بأف يمتقي بو أقصى المساف كذلؾ كما في حالة القاؼ الفصيحة/أدنى الحمؽ بما في ذلؾ ا -4

 ./?الحنجرة، كذلؾ في ىمزة القطع/ -5

 الوقفية لألصوا رابعا: الخصائص النطقية 

 الكقفية استنادا إلى مرتكزات ثبلثة ىي: ؤلصكاتسأبيف الصفات النطقية ل

المسػػاف باتجػػاه الحنػػؾ المػػيف، كينػػتج  اىتػػزاز الػػكتريف الصػػكتييف، كمكضػػع النطػػؽ، كارتفػػاع مػػؤخر

تصاحب الصكت كأثر سمعي ينتج عػف عكامػؿ فسػيكلكجية  عنو خاصية التفخيـ في العربية، كىي سمة

  the velum متداخمػة ، نػدرؾ منيػا عػامميف ميمػيف أكليمػا :ارتفػاع مػؤخرة المسػاف تجػاه أقصػى الحنػؾ

 جكيػػػؼ الفمػػػكم محػػػدثان رنينػػػان مسػػػمكعان ؛ فيحػػػدث تغيػػػر فػػػي الت the soft palate أك الحنػػػؾ المػػػيف

resonance  . 

ثانيان: رجكع المساف إلى الخمؼ بصكرة أسرع لما يحدث لو أثناء النطؽ بالصكامت المرققة. فكأف 

لمتفخيـ جانبيف : جانبان عضكيان كىك مكضع المساف كما يتبعو في الفـ، كجانبان سمعيان ذا خاصية مميزة. 

 (1))~(كرمزه في الكتابة الصكتية

  كتصنؼ الصكامت الكقفية تبعان ليذه الخاصية إلى :

                                                           

 394، كانظر:بشر،عمـ األصكات 214الخكلي،الصكامت المغكية،ص (انظر:1)
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أصػػكات مفخمػػة بطبيعتيػػا: كىػػي الصػػكامت المفخمػػة تفخيمػػان كميػػان فػػي أم سػػياؽ تقػػع فيػػو، فػػالتفخيـ  -1

بالنسبة ليا جزء ال يتجزأ مف بنيتيا فمك زاؿ التفخيـ منيا بترقيقيا ألصبح خطأ نطقيػان صػكتيان، ننسػى 

تفقػػد مكاقعيػػا فػػي منظكمػػة الصػػكامت العربيػػة ممػػا يػػؤدم إلػػى المػػبس فػػػي بػػو كيػػاف ىػػذه الصػػكامت ك 

( مثػػػػػػاؿ /d،ض//T)ط/ معػػػػػاني الكممػػػػػات التػػػػػي تنتظميػػػػػا، كتتمثػػػػػػؿ فػػػػػي الصػػػػػكامت الكقفيػػػػػة اآلتيػػػػػة

 ضؿ/دؿ(. )طاب/تاب،

الصكامت البينية:كىي الصكامت التي تكتسب تفخيميا مف السياؽ الذم تقع فيو، كىك مايطمؽ عميو  -2

السياقي أم أف يفخـ الصكت ليس لسمة ذاتية فيو بؿ لتأثره بصكت مفخـ مجاكر، اسـ التفخيـ 

 .(1)كيمثمو مف الصكامت الكقفية صكت القاؼ

كالجدير بالذكر أف صكت القاؼ يمثؿ مشكمة نطقية لدل كثير مف الناس إذ يميؿ بعضيـ إلى 

ة في النظاـ الصكتي كىذا خطأصريح إذ فيو ضياع كامؿ ليذا الصكت كخمخم نطقو ىمزة أك كاؼ،

 الذم يؤدم بدكره إلى التعقيد كالتداخؿ في النظاـ الداللي.

/(، فيي أصكات مرققة في األصؿ إال أنو قد يصيبيا bب/ /،dد/ /،t)ت/ الصكامت المرققة: -3

 (2)التفخيـ بالسياؽ كالتأثر بيف الصكامت المجاكرة.

 /bأوال:  صو  الباء/

كفان تامان عند الشفتيف؛ إذ تنطبؽ ىاتاف الشفتاف انطباقا "يقؼ اليكاء الصادر مف الرئتيف كق

كامبل كبضغط اليكاء مدة قصيرة مف الزمف ثـ تنفرج الشفتاف فيندفع اليكاء فجأة مف الفـ محدثان صكتان 

                                                           

 مرجع سابؽ، بشر، كماؿ، األصكات المغكية (1)

 بشر، كماؿ،عمـ األصكات (2)
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كيقكؿ إبراىيـ أنيس في كتابو المكسكـ  (1)انفجاريان، كيتذبذب الكتراف الصكتياف في أثناء النطؽ".

"الباء صكت شديد مجيكر يتككف بأف يمر اليكاء أكال بالحنجرة فيحرؾ الكتريف  كية:بػالصكامت المغ

الصكتييف، ثـ يتخذ مجراه بالحمؽ، ثـ الفـ حتى ينحبس عند الشفتيف منطبقتيف انطباقان كامبلن فإذا 

 (2).”انفرجتا فجأة سمعنا ذلؾ الصكت االنفجارم كىك الباء

 كت الباء أنو شفكم،انفجارم كقفي، مجيكر.كعميو فالسمات النطقية كالمكضعية لص

 :/d/والدال /t/ثانيا: صوتا التاء

يقؼ اليكاء كقكفان تامان عند نقطة التقاء طرؼ المساف بأصكؿ الثنايا العميا، كمقدمة المثة 

كيضغط اليكاء مدة مف الزمف ثـ ينفصؿ المساف فجأة تاركا نقطة االلتقاء، فيحدث صكت انفجارم، 

الكتراف الصكتياف في التاء كيتحرؾ مع نظيره الداؿ، كبالتالي فالتاء صكت ميمكس اليتحرؾ معو 

 .(3)كالداؿ صكت مجيكر ككبلىما لثكم أسناني، كقفي انفجارم

 :/d/، والضاد/t/الطاء ثالثا: صو 

ينتج الطاء كالضاد بالتقاء مقدمة المساف بالمثة كأصكؿ الثنايا العميا كىما اليختمفاف عف 

كسأتحدث عنيا الحقان، إذ يرتفع مؤخر المساف  ،ألخرل إال في صفة التفخيـ الجامعة بينيماالصكامت ا

كيتخذ المساف شكبل مقعرا أم يرتفع أقصاه (4)نحك أقصى الحنؾ كيتأخر قميبل نحك الجدار الخمفي لمحمؽ

                                                           

 248ص عمـ األصكات، كماؿ، بشر،( 1)

 46أنيس، إبراىيـ، األصكات المغكية ، ص (2)
 61، كأنيس، إبراىيـ، الصكامت المغكية، ص249عمـ األصكات، ص بشر، كماؿ، ( انظر:3)
 ، كانظػر: 279ص أحمػد مختار،دراسػك الصػكت المغػكم، عمػر، كانظػر: 250ص عمـ األصكات، بشر،كماؿ،( انظر:4)

 93نياية القكؿ المفيد بعناية ، مكتبة اآلداب القاىرة،،ص محمد مكي، الجريسي،



61 
 

اف في فالطاء كالضاد صكت لثكم أسناني، كقفي انفجارم،مفخـ، كيختمف ،(1)كطرفو مع تقعير كسطو

 صفة الجير كاليمس فالطاء صكت ميمكس كالضاد صكت مجيكر

(  بحدكث إنغبلؽ تاـ أماـ تيار اليكاء عند المثة، /t،ط//d/،ض/d/،د/tكتتميز ىذه الصكامت)ت/

 .(2)كذلؾ عندما يتصؿ رأس المساف بالمثة، كاألسناف العميا خبلؿ النطؽ بيما

 /:qرابعا: صو  القاف/

كيمتصؽ بيا فيقؼ اليكاء مع عدـ  ةبرفع أقصى المساف حتى يمتقي بالميايتـ نطؽ ىذا الصكت  

السماح لو بالمركر مف األنؼ، كبعد الضغط مدة مف الزمف يطمؽ سراح مجرل اليكاء بخفض أقصى 

صكتان انفجاريان دكف تذبذب لمكتريف الصكتييف. فالقاؼ صكت ليكم،  المساف فجأة، فيندفع اليكاء محدثان 

 . (3)، ميمكسكقفي انفجارم

 /:Kصو  الكاف/ خامسا:

"يرتفع أقصى المساف عند نطؽ الكاؼ اتجاه الحنؾ الميف كيتصؿ بو اتصاال تاما، كيرتفع الحنؾ    

الميف بحيث يمنع تسرب اليكاء خبلؿ التجكيؼ األنفي. كيستقر اليكاء خمؼ ىذه المنطقة مدة كىك في 

فصاؿ السريع ألقصى المساف عف المياة، فيسمع معيا حالة تكتر شديد، فيندفع بعدىا فجأة لحظة االن

 .(4)انفجار كال يتذبذب الكتراف الصكتياف في أثناء القفؿ المكضعي كبيذا فيك حنكي كقفي ميمكس

  

                                                           

 250عمـ األصكاتانظر:بشر، كماؿ،  (1)
 64انظر:مقدمة في المغكيات المعاصرة،ص(2)

 276ص ت المغكية،ااألصك  ،( بشر، كماؿ 3)
 108.ص2000دار غريب لمطباعة كالنشر، عمـ األصكات، كماؿ،، بشر (4)
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 /:?صو  اليمزة/ سادسا:

تسد الفتحة المكجكدة بيف الكتريف الصكتييف حاؿ النطؽ بيا كذلؾ بانطباؽ الكتريف انطباقان 

مح لميكاء بالمركر مف الحنجرة ،ثـ ينفجر الكتراف فيخرج اليكاء فجأة محدثانصكتان كامبلن، فبل يس

 فيك صكت:انفجارم كقفي حنجرم. ،كعميو .انفجاريان 
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 الفصل الرابع

 التحميل الفيزيائي لمصوام  الوقفية 

 في حالتي اإلنتاج السميم والمعتل
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 مقدمة

مػػا ينػتج عنيػػا مػػف مبلمػح نطقيػػة فػػي الصػػكامت جػاء ىػػذا الفصػػؿ ليحمػؿ الخصػػائص الفيزيائيػػة ك 

الكقفيػػة الماثمػػة فػػي خطػػاب كػػؿ مػػف المتمعثمػػيف كاآلخػػريف الػػذيف ال يعػػانكف مػػف أم اضػػطراب نطقػػي أك 

كبلمػػػي؛ إذ تػػػـ تسػػػجيؿ المنػػػتج الكبلمػػػي لعشػػػرة مػػػف المشػػػاركيف، خمسػػػة مػػػنيـ سػػػيما خطػػػابيـ التمعػػػثـ ، 

مػػي؛ عمػػدت الباحثػػة إلػػى مقارنػػة المنػػتج الصػػكتي " كالخمسػػة اآلخػػركف  يتسػػمكف بسػػبلمة اإلنتػػاج الكبل

كتػػـ اعتمػاد المعػػدؿ الرقمػي النػػاتج فػػي  ،زمػػف إنتػاج الصػػكت كشػدتو مػػف حيػثالمعتػؿ" بػػاآلخر "السػميـ"، 

عممية المقارنة التحميمية، لبياف خصائص ىذه المجمكعة مػف األصػكات فػي سػياقاتيا الصػكتية المتابينػة 

فػػي أخػػذ القياسػػات باإلضػػافة إلػػى بيػػاف طبيعػػة العينػػة المغكيػػة  يامػػدت. كأكضػػح ىنػػا  المنيجيػػة التػػي اعت

 كالعينة المشاركة في التسجيؿ الصكتي لغايات التحميؿ. 

 العينة المشاركة:

المختمفة في عماف، النطؽ كالمغة تـ اختيار خمس حاالت مف المشاركيف المتمعثميف مف مراكز     

أم اضطراب مف أكاديمية ريتاؿ الدكلية ال تعاني في مقابؿ خمس حاالت أخرل مف طمبة مدرسة 

متكررة لمراكز النطؽ كالمغة في عّماف لبلطبلع عمى حاالت  مي أك نطقي. قامت الباحثة بزياراتكبل

تزكيدىا بالحاالت التي تترد التمعثـ المكجكدة لدييا كطمبْت مف القائميف عمى ىذه المراكز إببلغيا ك 

شاقا ألسباب متعددة، أكليا عدـ تكفر حاالت التمعثـ التي لـ تتمّؽ ، ككـ كاف ىذا المكضكع عمييا

العبلج في المركز، فيدؼ الدراسة الكقكؼ عمى خصائص خطاب المتمعثميف الذيف لـ يتمقكا عبلجا، 

لـ تعد الدراسة الصكتية دقيقة ، كثاني ىذه األسباب متعمؽ  -كلك لفترة قصيرة  –ألنيـ إف تمقكا ذلؾ 

الذيف لـ يتقبمكا فكرة أف يككف ابنيـ جزءا مف دراسة عممية ، أما ثالث ىذه األسباب بأسر المرضى 
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فمرتبط بالمراكز نفسيا إذ إف إجراءات قبكؿ طمب تكفير العينة كاف يحتاج كقتا طكيبل ، ككثير منيا 

 كاف يعتذر في نياية األمر. 

، سنة "اثنتي عشرةفي عمر "ميا كانت لذلؾ لـ يتكفر مف الحاالت لغايات ىذه الدراسة إال خمسة، ك   

في سجميـ الرسمي داخؿ المركز عمى  درجة التمعثمثبلثة ذككر كفتاتيف، كتـ تقييميـ كتكزيعيـ كفؽ 

ىذه العينة مف الحاالت المتمعثمة ال تعاني بحسب تقييـ أخصائيي ك  ،(1النحك المكضح في الجدكؿ )

أية اضطرابات نطقية، ىي فقط تعاني مف التمعثـ  المركز مف أية مشكبلت عضكية كذلؾ ال تعاني مف

 بدرجات متباينة. 

(: يوضح درجة التمعثم لدى المشاركين بحس  ما جاء في سجالتيم الرسمية في المركز 1الجدول )

 النطقي المعتمد

 شدة التمعثم الحالة

 ابتدائية المتمعثـ األكؿ

 متكسطة المتمعثـ الثاني

 متكسطة المتمعثـ الثالث

 شديدة لمتمعثـ الرابعا

 شديدة المتمعثـ الخامس
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 العينة المغوية:

، كبمسافة noisyتـ أخذ العينة المغكية كتسجيميا بمكبر صكت فائؽ الحساسية لتجنب أم ضجيج      

لتحميؿ الزمف  praatتقدر بعشرة سنتيمتر بيف فـ الناطؽ كمكبر الصكت، أدرجت البيانات في برنامج 

ية الخاصة بالصكامت الكقفية عمى مستكل الكممة كالنص المقركء. إذ قامت الباحثة كالشدة الصكت

 بإعداد عينة لغكية تتناسب كعمر المشاركيف كمستكاىـ التعميمي؛ كتمثمت بما يأتي:

 تمييز الكممة لغويا بوساطة الصورة "التمييز اإلدراكي":أوال:   

صكرا تمثؿ إنتاج األصكات الكقفية في أكؿ  في ىذا المستكل مف الدراسة، أعدت الباحثة     

معتمدة في التقييـ في  كمما  مجدولة(، كىذه الصكر تمثؿ 2الكممة، ككسطيا، كآخرىا )انظر الشكؿ

مركز عماف لمنطؽ كالمغة، كقد أعدىا الدكتكر مكسى عمايرة، إذ أعّد جدكال يتضمف جميع األصكات 

كسطيا كآخرىا. ىذه الكممات منيا ما يعبر عف أسماء كمنيا في المغة العربية بمثكليا في أكؿ الكممة ك 

ما يعبر عف أفعاؿ، اختارت منيا الباحثة الكممات الخاصة بدراستيا، كعددىا ثمانية إال أنيا استبدلت 

الكممات المعبرة عف األفعاؿ بأخرل تعبر عف أسماء لتسييؿ إدراكيا كتمييزىا لدل المشاركيف الذيف 

اثني عشر عاما، كما أنيا استبدلت كممات أخرل كجدت غيرىا  -ا ذكرت سابقا كم -تبمغ أعمارىـ 

 أكثر كضكحا كأيسر تمييزا.

تتميز ىذه الصكر ببساطتيا كسيكلتيا بما يتناسب كالفئة العمرية المختارة، كتـ التعرؼ إلييا 

مدلكؿ كممتيف منيما إال أنو تـ استبداؿ  -المتمعثميف كغير المتمعثميف - بسيكلة مف المشاركيف جميعا

بكممات أخرل، إذ استبدلت كممة )إبريؽ( بػكممة )شاؼ( لدل حالتيف، كمدلكؿ كممة)مشط( بػكممة 
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)مشاطة( لدل ثبلث حاالت، كبتدخؿ الباحثة أثناء تسجيؿ العينة الكبلمية قاـ المشارككف بإعادة إنتاج 

 الكممات بعد سماعيا صكتيا.  

أال يتعرض المشارؾ إلى أم مدخؿ صكتي بؿ يتمثؿ في  اليدؼ مف العرض الصكرم ىنا    

يعتمد عمى تمييزه البصرم ألف اليدؼ أف تقاس خاصية األصكات عمى مستكل الكممة بإنتاج ذاتي 

كليس بمحاكاة الكممة المسمكعة كتكرارىا. فمسار ىذه الدراسة يعتمد مستكييف في تحميؿ الخاصية 

لكقفية أكليما: التمييز اإلدراكي المعتمد عمى إنتاج الكممة ذاتيا الصكتية لمتمعثـ الماثؿ في األصكات ا

دكف تكرارىا أك قراءتيا، ك ثانييما: قراءة نصييف لغكييف اعتمدا مف كتاب الصؼ الرابع االبتدائي في 

 المنياج األردني يتضمناف عددا متباينا مف الصكامت الكقفية، كىك أمر أزيد التفصيؿ فيو الحقا.

د مف التنكيو إلى أنو أثناء تمييز الصكر كبلميا بدت حاالت التكتر كاضحة عند بعض كال ب     

الحاالت مف نحك: أرجحة القدـ ك اىتزازىا، كتحريؾ اليد ببل انتظاـ مع شّد كاضح في عضبلت 

 الكجو.   

لمنطق  (:يبين ىذا الجدول الكمما  التي تم اعتمادىا من جدول التقييم المعتمد في مركز عمان2جدول)

 والمغة، والكمما  األخرى التي استبدلتيا الباحثة.

 الكممات المستبدلة الكممات المعتمدة في جدكؿ التقييـ  الصامت الكقفي 
/b/ ،كتاب )باب( كتاب لعبة، بيضة 
/t/ بنت )تكت( تفاحة، مفتاح، بنت 
/d/ دب، كردة، كلد  

/t/ طيارة، بطة، مشط  
d// مضرب(يرضع ضفدع، يرضع، شباؾ( 
/k/ سيكؿ )سمكة( كمب )كرسي( كمب،سيكؿ، شباؾ 
/q/ قمـ، ممعقة، إبريؽ  
 سأؿ )كأس( أرنب، سأؿ، سماء /?/
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 باب لعبة بيضة

 تكت مفتاح تفاحة

 كلد كردة دب
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 بيض مضرب ضفدع

 مشط بطة طيار

 شباؾ سمكة كرسي
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 ابريؽ معمقة قمـ

 سماء كأس أرنب

 (: يعرض الصكر المعتمدة في تمييز الكممة لغكيا بكساطة الصكرة " التمييز اإلدراكي"2كؿ)الش

 تمييز النصوص لغويا بوساطة القراءة " التمييز بالقراءة"ثانيا:  

قامػػت الباحثػػة باعتمػػاد فقػػرة تتناسػػب كعمػػر المشػػاركيف كمسػػتكاىـ التعميمػػي؛ كىػػي فقػػرة مػػف كتػػاب       

رابع مف درس "الحاسكب"، كعممت عمى تطكيع النص لما يخدـ أىػداؼ الدراسػة. المغة العربية لمصؼ ال

اعتمػػدت الباحثػػة فقػػرتيف، كاسػػتبدلت بعػػض الكممػػات بػػاألخرل بحيػػث تزيػػد مػػف كثافػػة حضػػكر الصػػكامت 

الكقفية في أكؿ الكممة ككسطيا كآخرىا في النص " أ " في مقابؿ تقميؿ عدد ىذه الصكامت في النص " 

نحػػػك اسػػػتبداؿ كممػػػة "أصػػػبح" فػػػي الػػػنص )أ( فػػػي "ظػػػؿ" بػػػالنص )ب(، كاسػػػتبداؿ كممػػػة ب "، كذلػػػؾ مػػػف 
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"أبػػرز" بػػػ "أحسػػف"... كىكػػذا؛ ليظيػػر مػػف خػػبلؿ ذلػػؾ أثػػر  كثافػػة حضػػكر األصػػكات الكقفيػػة فػػي خطػػاب 

المتمعثـ . كما أتت الباحثة بسياقات صكتية تتػكالى فييػا الصػكامت الكقفيػة عمػى مسػتكل الكممػة الكاحػدة 

" التقػػّدـ " كغيرىػػا، كدرسػػت مػػف خبلليمػػا زمػػف النطػػؽ لتكنكلػػكجي" كاألكؿ مػػف نحػػك كممػػة " افػػي الػػنص 

 كالشدة الصكتية.

 كأعرض ىنا مضمكف النصيف عمى النحك اآلتي: 

 النص)أ(:

أصػػػػبح الحاسػػػػكب مػػػػف أبػػػػرز األجيػػػػزة التػػػػي اكتشػػػػفيا اإلنسػػػػاف؛ بسػػػػبب التقػػػػدـ التكنكلػػػػكجي فقػػػػد 

كاقتدار، فاختصر الكثير مف الكقت بصػكرة لػـ  اعات الحياة بتفكؽاستطاعت ىذه اآللة أف تدخؿ كؿ قط

يتصكرىا اإلنساف مف قبؿ، مما جعؿ العالـ يبػدك، ككأنػو قريػة صػغيرة فػإذا أردت إرسػاؿ رسػالة لصػديقؾ 

في أم مكاف، فكـ مف الكقت ستحتاج لتصػؿ إليػو؟، أال تعتقػد أف الكقػت سػيككف طػكيبل، أمػا لػك أرسػمت 

قػد اليسػػتغرؽ إرسػاليا كاسػتقباليا سػػكل دقػائؽ ضػئيمة، كمػػا أصػبح بمقػدكرؾ التحػػدث  الرسػالة بالحاسػكب،

 مع صديقؾ في أقصى مكاف في العالـ بتكمفة بسيطة جدا.

 النص) (:

ظؿ الحاسكب مف أحسف االختراعات التي اخترعيا اإلنساف في ىذا العصر، عمى الرغـ مػف تنػكع      

ي الحيػػاة عامػػة عمػػى نحػػك ممتػػاز ، فسػػمي عصػػرنا الحػػالي الصػػناعات الحديثػػة، فأصػػبح يػػدخؿ فػػي نػػكاح

"عصر الحاسكب"، مما كفر عمينا الزمف، كالمشقة بصكرة لـ يتخيميا اإلنساف فصار العالـ قرية صغيرة، 

فمػػك أرسػػمت رسػػالة لشػػخص مػػا بالسػػيارة مػػثبل ألػػف تسػػتغرؽ زمنػػا طػػكيبل؟، بينمػػا لػػك أرسػػمتيا بالحاسػػكب، 

 .ج زمنا طكيبل كال ثمنا غاليافميما بعدت المسافة لف تحتا
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 تحميل زمن إنتاج الصوام  الوقفية في حالتي التمعثم واإلنتاج السميم لمصو 

، أما المسار األكؿ، فدرس البعد الزمني عمى مستكل اء ىذا الجزء مف الدراسة في مساريفج

فتكقؼ المسار الثاني بكاممو أم كـ استغرقت قراءة النصيف في اإلنتاجيف السميـ كالمتمعثـ، أما النص 

عند زمف إنتاج المفردات التي تضمنت صكامت كقفية ، كعدد الغمقات التي حدثت أثناء التمعثـ في 

 الصكت الكقفي. 

 زمن إنتاج النص المغوي 

عند كؿ مف المشاركيف الذيف اليعانكف  ) أ ( مدة زمنية أطكؿ مف النص) ب( استغرؽ النص     

ؾ الذيف يعانكف مف اضطراب كبلمي )التمعثـ(، فبمغت المدة الزمنية مف أم اضطراب كبلمي، كأكلئ

 عمى النحك اآلتي: مشارؾؿ المستغرقة في قراءة النصيف لك

 لنص) أ(اقراءة المتمعثمين ل ( يبين المدة الزمنية المستغرقة 3جدول)

 المدة الزمنية المتمعثم

 81.693 الحالة األكلى

 97.527 الحالة الثانية

 147.45 الثالثةالحالة 

 267.56 الحالة الرابعة

 363.46 الحالة الخامسة
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 المتمعثمين لمنص ) ( المستغرقة لقراءة ةيبين المدة الزمني :( 4جدول) 

 المدة الزمنية المتمعثم

 61.693 الحالة األكلى

 82.712 الحالة الثانية

 124.92 الحالة الثالثة

 167.22 رابعةالحالة ال

 192.099 الحالة الخامسة

 

 )أ(يبين المدة الزمنية المستغرقة لقراءة غير المتمعثمين لمنص ( ، 5جدول رقم )

 المدة الزمنية رقـ المشارؾ

 50.802 المشارؾ األكؿ

 56.714 المشارؾ الثاني

 61.770 المشارؾ الثالث

 50.932 المشارؾ الرابع

 73.498 المشارؾ الخامس
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 لغير المتمعثمين ( )المدة الزمنية المستغرقة لقراءة النص:(6يوضح الجدول رقم)

 

 

 

 

 

 

منػػي المسػػتغرؽ فػػي قػػراءة الػػنص )أ( الػػذم ضػػـ عػػددا كبيػػرا مػػف عنػػد الرجػػكع إلػػى الجػػدكؿ الز يتبػػيف     

ثمػػة فػػرؽ كاضػػح فػػي المػػدة  األصػػكات الكقفيػػة، ت فيػػوقاممػػاألصػػكات الكقفيػػة مقارنػػة مػػع الػػنص )ب( الػػذم 

عنػػد الػذيف ال يعػػانكف مػف أم اضػػطراب  الزمنيػة المسػتغرقة فػػي قػراءة النصػػيف سػكاء عنػػد المتمعثمػيف، أك

 ) أ(األكلى لدل المتمعثميف لكجدنا أف المدة الزمنية المستغرقة في قراءة النص  كبلمي، فمك أخذنا الحالة

فػي المػدة  جميّ ، كىذا فرؽ  61.693msc )ب (في حيف بمغت في قراءة النص  81.693mscبمغت 

ليذه الحالة فيي تعاني مف تمعثـ يصنؼ كفؽ مقيػاس شػدة  الزمنية. كحسب تقرير مركز النطؽ المعالج 

 أنو ابتدائي. التمعثـ ب

لك استعرضنا الحالة الخامسة لدل المتمعثميف، كىي الحالة التي تعاني مف تمعثـ شديد كفؽ ك      

المدة الزمنية المستغرقة في قراءة النص) أ( ، لتبيف أف مازكدنا بو المركز النطقي المعالج ليذه الحالة

 المدة الزمنية رقم المشارك

 45.509 المشارؾ األكؿ

 45.413 المشارؾ الثاني

 45.803 المشارؾ الثالث

 46.125 المشارؾ الرابع

 46.175 المشارؾ الخامس
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في حيف  msc 363.46)أ(  قراءة النصبمغت في كقتا زمنا أطكؿ مف النص) ب(،  حيث بمغت 

 . قراءة النص)ب(في  192.099mcsبمغت 

 نجداليعانكف مف أم اضطراب كبلمي الذيف  المشاركيفكبالنظر إلى النتائج الرقمية الخاصة ب

، كىك المشارؾ األكؿأ ( لدل المشارؾ  ) نفسو، إذ بمغت المدة الزمنية المستغرقة في قراءة النص األمر

  ، بمغتالمشاركيفمف  أترابو لقراءة النصيف مقارنة مع مسجمةرة زمنية الذم حصؿ عمى أقؿ فت

50.802msc   45.509مدة في حيف استغرؽ msc  ذا نظرنا ألطكؿ مدة لقراءة النص )ب( ، كا 

لبلحظنا الشيء نفسو ،  الخامسزمنية مستغرقة لقراءة النصيف مف المشاركيف، كالمتمثمة في المشارؾ 

قراءة النص )ب( في في حيف بمغت  73.498msc قراءة النص )أ( في ية حيث بمغت المدة الزمن

46.175 msc. 

كبمقارنة سريعة بيف أطكؿ زمف في نطؽ النص ) أ ( لدل المتمعثميف في مقابؿ أطكؿ زمف   

قراءة في مدة زمنية أطكؿ مغت ؽ الزمني الكبير بينيما، ففي حيف بقراءة غير المتمعثميف لتبيف الفار في 

لدل   msc 363.46في حيف بمغت ، فقد بمغت  73.498msc  لدل غير المتمعثميف )أ(النص 

، في msc 46.175فقد بمغت أطكؿ مدة لدل غير المتمعثميف قراءة النص )ب( في المتمعثميف، أما 

 لدل المتمعثميف.   192.099mcsمقابؿ بمكغيا 

إنتاج الكممات  زمفإطالة في  اكبير  اكعميو، فإف لؤلصكات الكقفية كتتابعيا في النص أثر   

مت افعندما كاف يقترب المتمعثـ مف الكممات التي يتكاثؼ حضكر الصك  قراءتيا بشكؿ سمس كسريع.ك 

الكقفية فييا أك تبدأ بصامت كقفي كاف يردد الصامت الكقفي تردادا متعثرا كمتقطعا متتابعا حينا 

نفسو كتركيزه لينتج قؼ كقكفا طكيبل ليستجمع ككاف في بعض الحاالت الشديدة يتك كمتقطعا حينا أخرل، 
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، مف كبل النصيف محددةار كممات يلى اختإفقد عمدت  ،ذلؾ مف تتحقؽ الباحثةكلكي الصامت اليدؼ. 

ككاف كثير منيا ، مف المشاركيفتمعثـ ال ا فيكقكع –مف بيف كممات النص األخرل  -كانت األكثر 

ه الكممات كقد درست الباحثة زمف إنتاج ىذ ت كقفي،أك يتصدرىا صام أكثر مف صامت كقفي؛يتضمف 

أبرز، األجيزة، اكتشفيا، بسب ، التقدم، تدخل، كل، "كتمؾ الكممات ىي: كشدتيا الصكتية، 

التكنولوجي، استطاع ،  قطاعا ، بتفوق، اقتدار، اختصر، الكثير، بصورة، قرية، أرد ، صديقك، 

 . "أرسم ، تستغرق، بينما حسن، تنوع، يتخيميا،لتصل، أال، أصبح، أقصى، بسيطة، بمقدورك، أ

لجانب اكبعد قياس زمف إنتاج كؿ كممة لدل المتمعثميف جميعا مف جانب كغير المتمعثميف مف  

 (7,8)آخر كأخذ معدؿ الزمف الكمي لكؿ كممة عمى حدة، تبينت النتائج كما ىي مكضحة في الجدكليف 

تاج الكممات لدل غير المتمعثميف، كيبف الثاني معدؿ الزمف لدل اآلتييف، إذ يبيف أكليما معدؿ زمف إن

 .المتمعثميف

 (:  يبين معدل زمن إنتاج الكمما  لدى غير المتمعثمين .7جدول )

الحالة  الكممة
 األكلى

الحالة 
 الثانية

الحالة 
 الثالثة

الحالة 
 الرابعة

الحالة 
 الخامسة

 معدؿ الزمف

  الزمف الزمف الزمف الزمف الزمف 
 0.509 0.500 0.486 0.561 0.510 0.490 أبرز
 0.630 0.598 0.611 0.655 0.604 0.684 األجيزة
 0.685 0.622 0.682 0.752 0.712 0.655 اكتشفيا
 0.544 0.526 0.598 0.500 0.561 0.537 بسبب
 0.571 0.557 0.543 0.600 0.594 0.562 التقدـ

 0.877 0.874 0.842 0.964 0.819 0.886 التكنكلكجي
 0.648 0.603 0.655 0.698 0.612 0.674 استطاعت
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 0.408 0.458 0.446 0.386 0.390 0.361 تدخؿ
 0.365 0.363 0.369 0.374 0.359 0.361 كؿ

 0.661 0.712 0.698 0.659 0.623 0.613 قطاعات
 0.699 0.790 0.725 0.697 0.659 0.626 بتفكؽ
 0.820 0.825 0.833 0.816 0.809 0.817 كاقتدار
 0.685 0.700 0.702 0.685 0.672 0.667 فاختصر
 0.543 0.623 0.601 0.552 0.490 0.451 الكثير
 0.645 0.661 0.690 0.656 0.601 0.618 بصكرة
 0.504 0.467 0.509 0.502 0.530 0.514 قرية
 0.473 0.514 0.497 0.508 0.429 0.418 أردت

 0.745 0.712 0.756 0.795 0.716 0.747 لصديقؾ
 0.508 0.474 0.498 0.519 0.541 0.508 لتصؿ
 0.384 0.411 0.400 0.396 0.381 0.333 أال

 0.578 0.591 0.589 0.600 0.564 0.547 أصبح
 0.450 0.459 0.430 0.486 0.440 0.436 أقصى
 0.569 0.570 0.576 0.593 0.549 0.558 بسيطة
 0.686 0.720 0.703 0.692 0.650 0.667 بمقدكرؾ
 0.447 0.445 0.439 0.462 0.450 0.437 أحسف
 0.527 0.509 0.516 0.558 0.531 0.522 تنكع
 0.729 0.723 0.730 0.725 0.763 0.702 يتخيميا
 0.503 0.501 0.516 0.527 0.482 0.491 أرسمت
 0.666 0.694 0.706 0.640 0.659 0.630 تستغرؽ
 0.635 0.594 0.658 0.649 0.603 0.669 بينما
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 (  يبين معدل زمن إنتاج الكمما  لدى المتمعثمين8جدول ) 

الحالة  الكممة
 األكلى

الحالة 
 الثانية

الحالة 
 الثالثة

الحالة  الحالة الرابعة
 الخامسة

 معدؿ الزمف

  الزمف الزمف الزمف الزمف الزمف 
 1.532 2.157 1.985 1.053 0.950 1.516 أبرز
 1.216 1.366 1.239 0.982 0.899 1.595 األجيزة
 2.364 4.598 3.944 1.632 1.265 0.383 اكتشفيا
 1.510 2.630 2.316 1.198 1.039 0.369 بسبب
 1.923 2.721 2.459 1.740 1.669 1.024 التقدـ

 2.140 لـ يقرأىا 3.562 2.054 1.990 0.954 التكنكلكجي
 1.907 2.566 2.318 1.890 1.763 1.000 استطاعت
 1.313 1.774 1.605 1.328 1.239 0.619 تدخؿ
 1.112 1.456 1.333 1.118 1.069 0.586 كؿ

 4.126 7.326 6.882 3.004 2.693 0.724 قطاعات
 2.761 3.697 3.119 2.566 2.430 1.991 بتفكؽ
 4.680 7.257 6.994 3.680 3.469 1.998 كاقتدار
 6.455 9.212 8.634 5.600 5.397 3.433 فاختصر
 1.845 لـ يقرأىا 2.961 1.799 1.659 0.960 الكثير
 3.511 5.390 5.068 3.315 2.968 0.812 بصكرة
 2.211 3.422 3.239 2.006 1.865 0.524 قرية
 3.471 5.693 4.867 3.628 3.168 لـ يقرأىا أردت

 3.909 6.695 6.186 2.981 2.640 1.041 لصديقؾ
 3.239 5.416 5.164 2.553 2.307 0.757 لتصؿ
 12.38 26.71 18.31 8.369 7.620 0.914 أال

 1.079 1.208 1.169 1.150 1.036 0.834 أصبح
 1.175 1.606 1.555 1.159 1.007 0.546 أقصى
 1.373 1.740 1.698 1.056 0.998 لـ يقرأىا بسيطة
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في المدة الزمنية المستغرقة األكلى المقارنة بيف الجدكليف أف ىناؾ تمايزا بائنا  يتبيف بالنظرة

ف الفرؽ الزمني في الكممة الكاحدة ، حيث تبايَ غير المتمعثميفالمتمعثميف ك حالتي  إلنتاج كؿ كممة بيف

ة مف حالة ألخرل، كما تبايف الفرؽ الزمني مف كممة ألخرل، حيث ثمة كممات استغرقت مدة زمني

، كلك بحثنا بشي مف التفصيؿ عف األسباب الكامنة كراء ىذا األخرل أطكؿ مف غيرىا مف الكممات

، كلعؿ أبرز ىذه العكامؿ تتابع الصكامت الكقفية في حدكثوالتفاكت، لكجدنا أف ثمة عكامؿ أثرت في 

امت كقفية صك  ةالكممة الكاحدة، فمك نظرنا مثبل إلى الكممة )اقتدار( لكجدنا أنيا تضمنت ثبلث

ذا نظرنا إلى  الحالة الخامسة /d/كالداؿ ،/t/كالتاء ،/q/كىي)القاؼ تمعثـ حالة ال –( عمى التكالي، كا 

خرل حيث تبدل لنا الفرؽ الزمني المستغرؽ في إنتاج ىذه الكممة مقارنة مع الحاالت األي  -شديدال

في حيف بمغ المعدؿ الزمني  msc 7.257الحالة  ىذه  معالمستغرقة إلنتاجيا  بمغت المدة الزمنية

لدل غير  msc 0.820في مقابؿ بمكغيا ،  msc4.680  عمكما إلنتاجيا عند المتمعثميف

 .      المتمعثميف

 6.193 12.73 9.658 4.029 3.658 0.891 بمقدكرؾ
 1.503 1.987 1.822 1.680 1.499 0.526 أحسف
 0.904 1.106 1.005 0.967 0.951 0.490 تنكع
 3.317 5.613 4.608 2.901 2.596 0.868 يتخيميا
 1.063 1.361 1.267 1.168 1.035 0.485 أرسمت
 2.320 2.788 2.660 2.390 2.236 1.526 تستغرؽ
 1.965 3.088 2.839 1.669 1.569 0.659 بينما



80 
 

عمى النحك اآلتي: تكرار اليمزة خمس مرات، كتكرار التاء الخامسة شديدة التمعثـ محالة لككاف نطقيا   

ير في الكممة "دار"مرتيف ، كيمكف كتابة ىذا اإلنتاج ثبلث مرات باإلضافة إلى تكرار المقطع األخ

نطؽ  حيث استغرؽ  iq/ti/ti/ti/da/dar?/?/?/?/?/  المتمعثـ  لكممة اقتدار صكتيا عمى النحك اآلتي

كاستغرؽ    t/:2.078 msc/في حيف استغرؽ نطؽ الصامت التاء q/:1.076 msc/الصامت القاؼ

صكامت  ةك قارنا زمف نطؽ كممة اقتدار المتضمنة ثبلث. كلd/: 1.69 msc/نطؽ الصامت  الداؿ 

لمكحظ الفرؽ الزمني حيث بمغ معدؿ الزمف  "تنكع"كقفية بكممة أخرل ضمت صامتا كقفيا كاحدا مثؿ 

 .09msc;.0المستغرؽ إلنتاجيا عند المتمعثميف بػ

أطكؿ مف ضمت أكثر مف صامت كقفي، كالتي استغرقت مدة تعميو فقد جمعت الكممات التي ك     

مقارنة مع غيرىا مف الكممات،  معثـيا درجة التمعة لمدراسة، حيث ارتفعت عغيرىا مف الكممات الخاض

إذ تـ قياس زمف إنتاج ىذه الكممات، كاعتمد المعدؿ الزمني لمقارنة اإلنتاج السميـ باآلخر المتمعثـ،  

 عمى النحك اآلتي:  فكانت القياسات الرقمية الناتجة
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( المعدل الزمني لمكمما  التي تضمن  أكثر من صام  وقفي واستغرق  مدة زمنية 9ل)يبين الجدو
 أطول من غيرىا عند كل من حالتي التمعثم وغير المتمعثمين

 المعدل الزمني لممتمعثمين لغير المتمعثمين المعدل الزمني الكممة

 2.364 0.685 اكتشفيا
 4.126 0.661 قطاعات
 2.761 0.699 بتفكؽ
 4.680 0.820 اراقتد

 6.455 0.685 اختصرت
 3.511 0.645 بصكرة
 3.471 0.473 أردت
 3.909 0.745 صديقؾ
 12.38 0.384 أال

 6.193 0.686 بمقدكرؾ
 1.965 0.635 بينما

 

 الوقفية: الصوام تتابع 

لكحظ أثر تتابع الصػكامت الكقفيػة فػي الكممػة الكاحػدة عمػى الػزمف حيػث كممػا تتابعػت األصػكات 

، كلعػػؿ ذلػػؾ يعػػكد إلػػى ا كاحػػداكقفيػػ اصػػامت التػػي تضػػمنت اسػػتغرقت مػػدة أطػػكؿ مػػف ،الكقفيػػة فػػي الكممػػة

طريقػػة تشػػكؿ الصػػػامت الػػكقفي، كقػػد تحػػػدثت فػػي الفصػػؿ السػػػابؽ عػػف مفيػػـك األصػػػكات الكقفيػػة  بأنيػػػا 

"األصػػكات التػػي ينحػػبس مجػػرل اليػػكاء الخػػارج مػػف الػػرئتيف معيػػا حبسػػا تامػػا فػػي مكضػػع مػػف المكاضػػع، 

اليػكاء، ينحبس اليكاء خمؼ منطقة القفؿ كيشػكؿ عمػكدا متػكترا مػف كينتج عف ىذا الحبس أك الكقؼ أف 
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كبػذلؾ فػإف . (1)صػكتا انفجاريػا" ةمحدثػبقػكة اليػكاء جزيئػات دفع تنػثـ يطمؽ سراح المجرل اليػكائي فجػأة ف

ب ذلػػؾ تسػػريح تشػػكؿ الصػػامت الػػكقفي يكػػكف بحػػدكث قفػػؿ تػػاـ عنػػد نقطػػة مػػا فػػي القنػػاة الصػػكتية كيعقػػ

مفػػػاجىء كسػػػريع لتيػػػار اليػػػكاء المحبػػػكس خمػػػؼ نقطػػػة القفػػػؿ كقػػػد يكػػػكف ىػػػذا االنفجػػػار مسػػػمكعا أك غيػػػر 

 مسمكع.

إذا كرد فػػي أكؿ الكممػػة كأثنػػاء الكصػػؿ الكبلمػػي  كعميػػو، فػػإف ىػػذا االنحبػػاس الكامػػؿ لتيػػار اليػػكاء  

مػػػريض، إذ مػػع الغمػػػؽ يتكػػػرر يشػػكؿ مػػػا يمكػػف أف أسػػػميو الحبسػػة النفسػػػية الطكيمػػة أك المتقطعػػػة لػػدل ال

، فأصبحت تكرارات نتاجات الصكتيةاإل يكرر فيو المريض لنفس كما ىك معركؼ عف التمعثـ أفحبس ا

  قائمة عمى االنحباس النفسي الذم ىك خاصية أصيمة في األصكات الكقفية.

اب  انكف مػػف أم اضػػطر إف الصػػامت الػػكقفي يحتػػاج جيػػدا إلنتاجػػو عنػػد األشػػخاص الػػذيف اليعػػ     

تبػػاع الصػػامت الػػكقفي بصػػامت كقفػػي آخػػر سػػيحدث جيػػدا مضػػاعفا عنػػد الشػػخص الػػذم إذ إف إكبلمػػي 

اليعػػػاني مػػػف أم اضػػػطراب كبلمػػػي، فكيػػػؼ إذا كػػػاف المنػػػتج لمكػػػبلـ ىػػػك شػػػخص يعػػػاني مػػػف اضػػػطراب 

ة باإلطالة، كالتكرار، كالتقطيع، بحيث تكػكف تكراراتػو سػريعة كمفاجئػ يتسـ كبلموكبلمي كالتمعثـ، كالذم 

مػع ارتفػاع فػػي درجػة الصػكت أثنػػاء التكػرارات كاإلطػاالت، مػػع صػعكبة فػي تػػدفؽ اليػكاء، ككجػكد بعػػض 

 . فسيحتاج أضعاؼ المدة المستغرقة إلنتاجو لمصامت الكقفي. 2التكترات الماثمة في الكجو

                                                           

، كانظر:السػػػػػعراف،محمكد،عمـ المغػػػػػة،دار النيضػػػػػة العربيػػػػػة ، بيػػػػػركت 247ص عمػػػػػـ األصػػػػػكات،مرجػػػػػع سػػػػػابؽ،  (1)
 .153لبناف،ص

 انظر:مخمكؼ،ميس عمي، فاعمية برنامج تػدريبي فػي تخفيػؼ شػدة التأتػأة اإلبتدائيػة لػدل عينػة مػف األطفػاؿ المتػأتئيف، (2)
 48ص ،2010
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لكممػػة ابتػػداء ا إذ إفكالجػػدير بالػػذكر أف ابتػػداء الكممػػة بصػػامت كقفػػي لػػو تػػأثير فػػي المػػدة الزمنيػػة    

بصػػامت كقفػػي يصػػاحبو انفجػػار قػػكم يتطمػػب طاقػػة صػػكتية كبيػػرة، كيحتػػاج نفسػػا قكيػػا لمبػػدء بػػو عكػػس 

 االنتياء بالصامت الكقفي.

كىذا ما الحظناه في الكممات حيث كاف التمعثـ لمصكامت الكقفية يتمثؿ في بداية الكممة ككسػطيا،  

نفجػػار فػػي نيايػػة الكممػػة. حيػػث يكػػكف الػػكقفي فػػي آخػػر الكلػػـ يتبػػدل أم مظيػػر لمتمعػػثـ فػػي الصػػامت ا

كلكػػف إذا انتيػػت الكممػػة بصػػامت كقفػػي، كعقبيػػا بعػػد ذلػػؾ مباشػػرة صػػامت كقفػػي آخػػر،  ،الكممػػة ضػػعيفا

ج نػػتبتقطيعػػات نفسػػية ليليعػػاكد مػػف جديػػد الضػػغط  –اسػػتراحة  –فسػػيتكقؼ المتمعػػثـ مباشػػرة ألخػػذ الػػنفس 

 الصامت الكقفي .

    م  الوقفي لدى المتمعثمفي زمن إنتاج الصا النطقمخرج  أثر 

تأثير جمي في معػدؿ زمػف إنتػاج الصػكامت الكقفيػة لػدل المتمعثمػيف؛ إذ يػؤدم  النطقيكاف لممخرج      

عف مقدمة عد المكضع النطقي المسؤكؿ عف إنتاج الصامت الكقفي دكرا ميما في المدة الزمنية؛ فيؤثر با 

حيػػث يتبػػدل ذلػػؾ فػػي األصػػكات األكثػػر تػػاج الصػػامت، تمػػاـ إنالبلزمػػة إلزيػػادة المػػدة الزمنيػػة  الفػػـ عمػػى

الحظػػت الباحثػػة أف صػػكت اليمػػزة فػػي بدايػػة الكممػػة ىػػك  فقػػدتمعثمػػا، كاألكثػػر تكػػرارا  لمصػػكامت الكقفيػػة؛ 

أكثػػر الصػػكامت  تمعثمػػا مقارنػػة بغيػػره مػػف الصػػكامت الكقفيػػة كلعػػؿ ىػػذا يعػػكد إلػػى بعػػد المكضػػع النطقػػي 

انطبقػا كػامبل فػبل  إنتاجيػاحػاؿ  افالصػكتي افالػكتر  ينطبػؽرة ؛ حيػث المسؤكؿ عػف إنتاجػو أال كىػك الحنجػ

يمر اليكاء إال مف خبلؿ الحنجرة، فاليمزة  صكت حنجرم الميمكس كالمجيكر.  كىذا مػا الحظنػاه فػي 

الكممػػات األكثػر تمعثمػػا كالتػػي اسػتغرقت مػػدة زمنيػة تفػػكؽ غيرىػا مػػف الكممػػات  ضػمف كممػة )أال( المدرجػػة

أشػػد -، كلػػك أخػػذنا الحالػػة الخامسػػة  1.965csmتػػاج ىػػذه الكممػػة عنػػد المتمعثمػػيف  دؿ إنعػػحيػػث بمػػغ م
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لمكحظ الزمف المستغرؽ إلنتاج ىذه الكممة رغـ قصر مقطعيا بشكؿ الفت جػدا حيػث بمػغ   -درجة تمعثـ

إذ تمثؿ النطؽ بيا عمى النحك اآلتي: المػرة    26.71scmمعد الزمف إلنتاج ىذه الكممة أثناء التكرار  

 .l?/?/?األكلى: أأ أؿ ، الكتابة الصكتية عمى نحك : 

،  كفػػػػي المػػػػرة الثانيػػػػة عمػػػػى 68.09scmكالشػػػػدة  1.726scmإذ بمػػػػغ زمػػػػف إنتػػػػاج صػػػػكت اليمػػػػزة     

،  69.34csm،كالشػدة  3.709scm، حيث بمغ زمف إنتاج صػكت اليمػزة ?/?/?/?/?/?النحك:أأأأأأأ 

 .                بدت عميو عبلمات الجيد كاالرىاؽ ة مف الزمف )صمت( كتكبيف النطؽ األكؿ كالثاني أخذ المتمعثـ فتر 

بالػػذكر أيضػػا اإلشػػارة إلػػى أثػػر بعػػد المكضػػع النطقػػي المتمثػػؿ فػػي حركػػة انتقػػاؿ المسػػاف  كالجػػدير   

أثنػػاء تتػػابع الصػػكامت الكقفيػػة، فمػػثبل لػػك عػػدنا إلػػى كممػػة )اقتػػدار( لمػػكحظ البعػػد المكضػػعي المتمثػػؿ 

 )ىمزة الكصؿ( ، ثـ حركة  المساف بيف مكضعيف نطقييف ىما:بنطؽ اليمزة 

: رفع  أقصى المساف حتى يمتقي بالمياه كيمتصؽ بيا ليقؼ اليكاء مع عدـ السػماح لػو بػالمركر  أوال

مػػف األنػػؼ، كبعػػد الضػػغط مػػدة مػػف الػػزمف يطمػػؽ سػػراح مجػػرل اليػػكاء بخفػػض أقصػػى المسػػاف فجػػأة، 

يػػػان دكف تذبػػػذب لمػػػكتريف الصػػػكتييف صػػػكت القػػػاؼ، كالػػػذم يمثػػػؿ فينػػػدفع اليػػػكاء محػػػدثان صػػػكتان انفجار 

إلػػى  ثانيــامشػػكمة نطقيػػة لػػدل كثيػػر مػػف النػػاس؛ إذ يميػػؿ بعضػػيـ إلػػى نطقيػػا ىمػػزة أك كػػاؼ، لينتقػػؿ 

التقػاء طػػرؼ المسػاف بأصػػكؿ الثنايػػا العميػا، كمقدمػػة المثػة كيضػػغط اليػػكاء مػدة مػػف الػزمف ثػػـ ينفصػػؿ 

ء، فيحدث صكت انفجارم، اليتحرؾ معو الكتراف الصكتياف في التاء المساف فجأة تاركا نقطة االلتقا

 (1)التاء كالداؿ. اكيتحرؾ مع نظيره الداؿ، فينتج بذلؾ صكت

 

                                                           

 61، ك أنيس،إبراىيـ،األصكات المغكيةص249بشر،كماؿ،عمـ األصكات، ص ( انظر:1)
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 درجة التمعثم. زيادةالجير واليمس لمصوام  الوقفية وعالقتيا ب يةخاص -

تريف الصػػكتيف األصػػكات المجيػػكرة ىػػي األصػػكات التػػي يػػؤدم النطػػؽ بيػػا إلػػى حػػدكث ذبذبػػة بػػالك      

كتكػػػكف فػػػي األصػػػكات الكقفيػػػة المتمثمػػػة بػػػػ الصػػػكامت اآلتيػػػة: )البػػػاء، كالػػػداؿ، كالضػػػاد(، أمػػػا الصػػػكامت 

التػػػػػي اليحػػػػػدث أثنػػػػػاء النطػػػػػؽ بيػػػػػا ذبذبػػػػػة فػػػػػي الػػػػػكتريف الصػػػػػكتييف فيػػػػػي )التػػػػػاء، الطػػػػػػاء،  ةالميمكسػػػػػ

 القاؼ،الكاؼ(. 

أف الكممػػات التػػي اسػػتغرقت مػػدة كعنػػد الرجػػكع إلػػى الجػػدكؿ الزمنػػي لمكممػػات األكثػػر تمعثمػػا نجػػد 

تفػػكؽ غيرىػػا مػػف الكممػػات كقعػػت بصػػامت كقفػػي ميمػػكس، ممػػا أدل إلػػى زيػػادة التمعػػثـ بتكػػرار الصػػكت 

الحقػا.  فييػاأكثر مف مرة كما فػي الكممػات اآلتيػة: اكتشػفيا، التقػدـ، كػؿ ، قطاعػات ، كسػأزيد التفصػيؿ 

كممػػة أكثػػر مػػف غيرىػػا مػػف األصػػكات حيػػث بمػػغ عػػدد تكػػرارات األصػػكات الميمكسػػة خاصػػة فػػي كسػػط ال

يا تحػتفظ األمر الذم يجعم اىتزاز الكتريف الصكتييف،المجيكرة، فاألصكات الميمكسة تخمك مف عنصر 

نفجار فكممػا كانػت الطاقػة كبيػرة احتػاج تفريغيػا إلػى زمػف أطػكؿ، كعميػو فػإف بكؿ طاقتيا حتى لحظة اال

 (1)مكس أعمى بكثير منيا مع الصامت المجيكر.الطاقة الصكتية المرسمة عند انفجار الصامت المي

 من بنية الكممة األصوا  األكثر تمعثماموضع 

الكممػػة ككسػػطيا، كلػػـ  أظيػػرت الدراسػػة أف األصػػكات التػػي بػػدل فييػػا التمعػػثـ ظػػاىرا تمثػػؿ فػػي بدايػػة    

بدايػة الكممػة يظير التمعثـ قط  لمصكامت الكقفية في نياية الكممة، ككانػت الصػكامت األكثػر تكػرارا  فػي 

صكت اليمزة، أمػا فػي كسػطيا فتمثػؿ فػي الصػكتي )التػاء كالقػاؼ(. كتػـ إحصػاء عػدد التكػرارات اعتمػادا 

 نفجار الفيزيائي عمى خط اال
                                                           

اؿ بينيػػا كبػػيف الكقفيػػات فػػي العربيػػة، جامعػػة جميػػؿ، ابتسػػاـ حسػػيف، التحميػػؿ النطقػػي كاألككسػػتيكي لمحركػػات كلئلنتقػػ (1)
 .120اليرمكؾ، ص
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 ( يوضح عدد التكرارا  لمصام  الوقفي في الكمما  اليدف ) عدد الغمقا  النفسية(10) الجدول رقم

 الحالة الخامسة الحالة الرابعة لحالة الثالثةا الحالة الثانية الحالة األولى الكمما 
 2اليمزة: أبرز

 2الباء:
 5اليمزة: 4اليمزة: 2اليمزة: 3الباء:

 4اليمزة: 3اليمزة: لـ يحدث 1اليمزة: 3اليمزة: األجيزة
 2التاء: 1اليمزة كالكاؼ: لـ يحدث لـ يحدث اكتشفيا

 
 2اليمزة:
 3التاء:

 2الباء: 4:الباء 2الباء: 1الباء: لـ يحدث بسب
 2التاء: 3التاء: 2القاؼ: التقدـ

 3القاؼ:
 4التاء: 3التاء:

 1القاؼ:
 

التاء مع  2التاء : لـ يحدث  لـ يحدث التكنكلكجي
 1الكاؼ:

 لـ يقرأىا

 5التاء: 3التاء: 1التاء: 1التاء: 2التاء: استطاعت
التاء مع  لـ يحدث تدخؿ

 1الداؿ:
 5التاء: 4التاء: 2التاء:

 2كؿ كاممة: 2الكاؼ: لـ يحدث لـ يحدث لـ يحدث كؿ
 11القاؼ: 5القاؼ: 2القاؼ: لـ يحدث لـ يحدث قطاعات*

 2الباء: 2الباء: بتفكؽ
 1التاء:

 8الباء: 4الباء: 2الباء:

 2القاؼ: 3القاؼ: اقتدار
 2التاء:

 2اليمزة: 4التاء:
 1القاؼ:
 3التاء:
 1دار:

 3اليمزة:
 1القاؼ:
 3التاء:
 3الداؿ:

 3اليمزة: 3التاء: لـ يحدث لـ يحدث يحدثلـ  تاختصر 
 6التاء:

 2الكاؼ: لـ يحدث لـ يحدث لـ يحدث لـ يحدث الكثير
 9الباء: 3الباء: 2الباء: 2الباء: 2الباء: بصكرة
 9القاؼ: 3القاؼ: لـ يحدث لـ يحدث 2القاؼ: قرية
 6اليمزة: 3اليمزة: 2اليمزة: 2اليمزة: لـ يحدث أردت
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 2الداؿ: 3الداؿ: 2الداؿ: يحدثلـ  لـ يحدث لصديقؾ
 6ؽ:

 2التاء: 1التاء: 2التاء: 1التاء: 1التاء: لتصؿ
 7اليمزة: 3اليمزة: 3اليمزة: 2اليمزة: 3اليمزة: أال

اليمزة مع  2اليمزة: لـ يحدث 1اليمزة: لـ يحدث أصبح
 2الصاد:

اليمزة مع  لـ يحدث لـ يحدث لـ يحدث أقصى
 1القاؼ:

 2اليمزة:

 2الباء: لـ يحدث لـ يحدث لـ يحدث دثلـ يح بسيطة
الداؿ مع  3القاؼ: 1الباء: بمقدكرؾ

 2الكاك:
 4القاؼ: 3القاؼ:

 2اليمزة: 2اليمزة: لـ يحدث لـ يحدث لـ يحدث أحسف
 لـ يحدث 2التاء: لـ يحدث لـ يحدث لـ يحدث تنكع
 2اليمزة: لـ يحدث لـ يحدث لـ يحدث لـ يحدث أرسمت
 3التاء: 2التاء: 2التاء: 1:التاء لـ يحدث تستغرؽ
 7الباء: 2الباء: لـ يحدث لـ يحدث 2الباء: بينما

  

 تحميل الشدة الصوتية لمصوام  الوقفية في حالتي التمعثم واإلنتاج السميم .

ـّ قياس م  عدؿ الشدة الصكتية بكحدة "الديسيبؿ" لمكممات التي تـ اختيارىا في دراسة الزمف، ت

 :  تييفاآل كليفثميف كغير المتمعثميف، كظيرت النتائج كما ىي مكضحة في الجدكذلؾ عند كؿ مف المتمع
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 لدى غير المتمعثمينالشدة الصوتية يبين معدل  (11جدول )

انحانة  انكهًة
 األونً

انحانة 
 انثانية

انحانة 
 انثانثة

انحانة 
 انرابعة

انحانة 
 انخايسة

يعذل 
 انشذة

  اىشذج اىشذج اىشذج اىشذج اىشذج 

 .838: 38.: 38.: .3.: ;3.: 38.: زأتر

 99398 ;9.3 9:38 9938 9:37 38;9 األجهسج

 983.8 ;983 ;9.3 :983 .983 .3;9 امرشفها

 :.3.: .3.: .3.: 39.: ;3.: .3.: تسثة

 ..3.: .3.: 38;9 :3;9 38.: 37.: اىرقذً

 8;973 9:39 :983 9.37 9.39 ;973 اىرنْىىىجً

 .838: 39.: .83: 38.: .3.: ;83: اسرطاعد

 .739: 737: ;3.: .83: .83: 738: ذذخو

 7398: 838: 838: 39.: ;3.: .83: مو

 9:398 38.: .3.: .983 9.38 9938 قطاعاخ

 3.8.: 9:38 38;9 .83: 38.: ;3.: ترفىق

 ..993 ;973 9838 :983 ;9:3 .993 واقرذار

 388.: .3;9 38;9 38.: .3.: 37.: فاخرصر

 8378: 38.: 38.: 38.: .83: .73: اىنثٍر

 :38.: 38.: 39.: 37;9 .3.: 37;9 تصىرج

 ..3.: 38.: .83: 38.: 38.: .83: قرٌح

 8;3.: :3.: .73: .73: .83: ;3.: أردخ

 :.983 .983 9838 .3;9 9939 .973 ىصذٌقل

 ..9:3 9938 38;9 9:38 9838 .9:3 ىرصو

 .38.: 738: ;3.: .83: ;83: .3.: أال

 .839: .3.: 38.: ;3.: 39.: ;83: أصثح

 .;3;9 ;9:3 38;9 38.: 38.: .3;9 أقصى

 398.: .3;9 839: :3;9 ;3;9 .83: تسٍطح

 :9937 ;983 :983 ;973 :9:3 37;9 تَقذورك

 8;3.: .3.: 38.: 38;9 38.: .3.: أحسِ

 3.8.: ;3.: .3.: .3.: 38.: :3.: ذْىع

 8;993 ;993 9838 .993 38;9 .9:3 ٌرخٍيها

 8388: .3;9 39.: ;83: .3.: 38.: أرسيد

 ::993 .993 ;983 9938 .3;9 ;9:3 ذسرغرق

 378.: .3.: .3;9 ;9:3 .3.: 37.: تٍَْا
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 لدى المتمعثمينالشدة الصوتية يبين معدل  (12جدول )

 انكهًة
انحانة 

 األونً
 انحانة انرابعة انحانة انثانثة انحانة انثانية

انحانة 

 انخايسة
 انشذة يعذل

  اىشذج اىشذج اىشذج اىشذج اىشذج 
 .95.5 ;.;8 ;..9 7.;9 0.8: ;.99 أبرز

 :95.9 7..9 99.7 ..:9 8..: 5..9 األجهسة

 99.90 :.:8 0..9 ;.98 99.5 7.;9 امخشفها

 8;.97 9.:8 ;..9 95.0 ..95 7.:9 بسبب

 09..9 90.8 5..9 0..9 8..9 97.5 الخقذم

 97..9 9.:9 ..90 :.90 ...9 ;.97 الخننىلىجي

 :5..9 90.7 ;..9 ..97 97.5 99.0 اسخطاعج

 .97.5 9..9 ...9 :..9 99.7 95.8 حذخل

 .9..9 0.;8 9..9 ;.97 99.8 99.9 مل

 .97.9 0..9 97.0 ..97 :.99 ..99 قطاعاث

 :...9 ...9 :..9 ;..9 9..9 8..9 بخفىق

 ....9 90.9 90.5 7..9 9..9 90.9 واقخذار

 .9..9 0..9 ...9 9..9 97.0 5..9 فاخخصر

 :..99 ...: 5..9 97.8 ;.99 95.9 النثير

 .97.9 9.;8 ;.90 99.7 ..95 99.0 بصىرة

 .99.7 97.7 ;.97 99.0 99.7 ..98 قريت

 0;..9 ...9 :..9 ...9 8..9 ;.7: أردث

 .7..9 ..;8 90.9 ;..9 5..9 7..9 لصذيقل

 .7..9 0.;8 9..9 :..9 7..9 ...9 لخصل

 0...9 5.8: ;.7: 7.;8 ..90 ..99 أال

 :99.8 99.7 ..99 99.8 95.0 95.7 أصبح

 ...99 9..9 ;..9 97.0 ..95 ;.98 أقصى

 95.70 ..99 :.99 ;.95 98.7 ...: بسيطت

 97.59 ;.98 :.98 97.0 97.7 99.9 بمقذورك

 9...9 5..9 8..9 0..9 :..9 :..9 أحسن

 .98.8 95.9 ..98 :.98 99.0 :.99 حنىع

 50..9 ..89 ..90 ;..9 ..97 ..99 يخخيلها

 9..99 97.9 :.97 99.0 :.99 ;.99 أرسلج

 ....9 ...9 ...9 5..9 97.0 ..97 حسخغرق

 8..95 97.7 95.0 ..95 98.0 98.9 بينما
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نتاج إمعدؿ الشدة الصكتية في أف ( 11،12) دكليفالج الرقمية المقيدة في نتائجاليبلحظ في 

 85-77بيف معدؿ الشدة الصكتية لدل غير المتمعثميف  بينما تراكح db 75-70 فثميف تراكح بيالمتمع

db.  ذلؾ إلى أف المتمعثـ يطيؿ في زمف إنتاج الكممة فتقؿ كفقا لذلؾ الشدة ، إذ كمما تكاثؼ يعكد  كقد

بلقة الشدة ( ع14ك  13)  فحضكر األصكات في الكممة كتتابعت زادت قيمة الشدة ، كيبيف الجدكال

ما قؿ بيف زمف إنتاج الكممة كشدتيا الصكتية ، فكم عكسيةأف ىناؾ عبلقة  ، إذ يظيربالزمف الصكتية

الزمف زادت الشدة الصكتية، كىذا يفسر سبب ارتفاع الشدة الصكتية في اإلنتاج السميـ مقارنة مع نطؽ 

منية قصيرة فيزداد معيا معدؿ الشدة، المتمعثميف، فمع النطؽ السميـ يككف إنتاج الكممة مكثفا في مدة ز 

بينما يمتد إنتاجيا في فجكة زمنية أطكؿ مع المتمعثميف فتقؿ شدتيا عف األكلى، كالتكرار كاإلطالة 

كالحبسات كالتكقؼ الماثؿ في اإلنتاج الخطابي لممتمعثميف كزع الطاقة الصكتية لمكممة عمى امتداد 

 إنتاجيا فقمت الشدة الصكتية معيا. 

 لدى غير المتمعثمين ( يبين العالقة بين الزمن والشدة الصوتية13)جدول

 اىحاىح اىخاٍسح اىحاىح اىراتعح اىحاىح اىثاىثح اىحاىح اىثاٍّح اىحاىح األوىى اىنيَح
 اىشذج اىسٍِ اىشذج اىسٍِ اىشذج اىسٍِ اىشذج اىسٍِ اىشذج اىسٍِ

 38.: ..00. 38.: 8:.3. .3.: .378. ;3.: ..37. 38.: .;.3. أترز

 ;9.3 :;37. 9:38 ..38. 9938 3877. 9:37 ..38. 38;9 .:38. األجهسج

 ;983 3888. ;9.3 38:8. :983 3978. .983 39.8. .3;9 3877. امرشفها

 .3.: 3788. .3.: :;37. 39.: ..37. ;3.: .378. .3.: 37.9. تسثة

 .3.: 3779. 38;9 ..37. :3;9 ..38. 38.: .;37. 37.: 3788. اىرقذً

 9:39 .3:9. :983 8.:3. 9.37 .8;3. 9.39 ;.:3. ;973 8::3. اىرنْىىىجً

 39.: ..38. .83: 3877. 38.: :;38. .3.: 38.8. ;83: .389. اسرطاعد

 737: :3.7. ;3.: 8..3. .83: 8:.3. .83: .;.3. 738: .3.8. ذذخو

 838: .3.8. 838: ;3.8. 39.: .3.9. ;3.: ;3.7. .83: .3.8. مو

 38.: 39.8. .3.: :;38. .983 ;387. 9.38 .388. 9938 ..38. قطاعاخ

 9:38 .;39. 38;9 3987. .83: 9;38. 38.: ;387. ;3.: 3888. ترفىق
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 ;973 3:87. 9838 ..:3. :983 8.:3. ;9:3 ;.:3. .993 9.:3. واقرذار

 .3;9 ..39. 38;9 39.8. 38.: 38:7. .3.: 3898. 37.: 3889. فاخرصر

 38.: .388. 38.: ..38. 38.: 3778. .83: .;.3. .73: .3.7. نثٍراى

 38.: .388. 39.: .;38. 37;9 3878. .3.: ..38. 37;9 :.38. تصىرج

 38.: 3.89. .83: ;.37. 38.: 37.8. 38.: ..37. .83: ..37. قرٌح

 :3.: ..37. .73: 9;.3. .73: :.37. .83: ;3.8. ;3.: :..3. أردخ

 .983 39.8. 9838 3978. .3;9 7;39. 9939 39.8. .973 39.9. ىصذٌقل

 9938 .3.9. 38;9 :;.3. 9:38 ;.37. 9838 ..37. .9:3 :.37. ىرصو

 738: ...3. ;3.: ...3. .83: 8;.3. ;83: .:.3. .3.: ...3. أال

 .3.: ...3. 738: ::38. 738: ...3. 38.: ;3.8. .83: ;389. أُ

 .3.: .;37. 38.: ;:37. ;3.: ..38. .0.: .378. ;83: 37.9. أصثح

 ;9:3 ;3.7. 38;9 ...3. 38.: 8:.3. 38.: ...3. .3;9 8..3. أقصى

 .3;9 .379. 839: 3798. :3;9 .;37. ;3;9 ;.37. .83: :377. تسٍطح

 ;983 .398. :983 ..39. ;973 8;38. :9:3 .387. 37;9 3889. تَقذورك

 .3.: 7..3. 38.: ;..3. 38;9 3.88. 38.: .3.7. .3.: 9..3. أحسِ

 ;3.: ;.37. .3.: 37.8. .3.: :377. 38.: ..37. :3.: 3788. ذْىع

 ;993 .398. 9838 ..39. .993 3987. 38;9 .398. .9:3 39.8. ٌرخٍيها

 .3;9 ..37. 39.: 37.8. ;83: 3789. .3.: 8:.3. 38.: .;.3. أرسيد

 .993 .;38. ;983 39.8. 9938 ..38. .3;9 ;387. ;9:3 ..38. ذسرغرق

 .3.: .;37. .3;9 :387. ;9:3 ;.38. .3.: ..38. 37.: ;388. تٍَْا

 ( يىضح انعالقة بين انزين وانشذة انصىتية نذي انًتهعثًين41جذول رقى )

 اىحاىح اىخاٍسح اىحاىح اىراتعح اىحاىح اىثاىثح اىحاىح اىثاٍّح اىحاىح األوىى اىنيَح
 اىشذج اىسٍِ اىشذج اىسٍِ اىشذج اىسٍِ ذجاىش اىسٍِ اىشذج اىسٍِ

 ;3;8 83.79 ;983 7:;3. .3;9 .3.7. 38.: .7;3. ;9.3 37.8. أترز

 .983 3.88. .9.3 ;.38. 9:38 8:;3. 38.: ;;:3. 9837 7;37. األجهسج

 :8:3 :;37. .9.3 ..;3. ;983 38.8. 9937 3887. .3;9 .:.3. امرشفها

 .8:3 ..838 ;983 8..83 .973 :;.3. 9738 ;..3. .9:3 ;3.8. تسثة

 9.38 .8398 9.37 ;83.7 .983 ..39. 9838 ;388. 9.37 .3.8. اىرقذً

 ىٌ ٌقرأ ىٌ ٌقرأها .9.3 3788. :9.3 .83.7 .983 .;;3. ;9.3 .7;3. اىرنْىىىجً

 .9.3 83788 ;9.3 :..83 9.38 .;:3. 9.37 .398. .9.3 ...3. اسرطاعد

 9839 .399. 9838 38.7. :983 :3.8. .9.3 ;.38. 9738 ;.38. ذذخو

 .3;8 3.78. 9.39 ...3. ;9.3 :..3. 9.38 ;3.8. .9.3 37:8. مو

 .983 93.88 .9.3 8::83 .9.3 ...3. :9.3 .;838 9.38 .398. قطاعاخ

 9.38 9;38. :9.3 ;..3. ;983 83788 .983 ...83 9838 .;;3. ترفىق

 9.39 93879 9.37 .;;83 .9.3 .:08. .983 ;3.8. 9.39 :;;3. واقرذار
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 .983 38.8; 9838 ..38: .983 ..738 .9.3 9;.73 9837 ...3. فاخرصر

 ىٌ ٌقرأ ىٌ ٌقرأها 9837 .8;83 9.38 ;;39. ;9.3 ;387. 9739 .8;3. اىنثٍر

 39;8 .;.73 ;9.3 :73.8 .9.3 7..3. 9738 :8;83 .993 8.:3. تصىرج

 .9.3 3.88. ;9.3 ;.38. .9.3 8..80 .9.3 3:87. .983 .378. قرٌح

 .9.3 .;738 :9.3 3:89. .983 :388. 9838 :3.8. ىٌ ٌقرأ ىٌ ٌقرأها أردخ

 38;8 7;838 9.39 8:.83 ;9.3 .:;83 9837 ..838 .983 ...3. ىصذٌقل

 .3;8 8..73 .9.3 .73.8 :9.3 .8377 .983 9..83 .983 3979. ىرصو

   .8839     ..3:. .3;8 ;3.8: .9.3 .9388 9.38 ..;3. أال

 .9.3 :.38. 9.38 ;3.8. 9.38 .3.7. .973 8..3. .973 ..:3. أصثح

 9839 38.8. ;983 3777. .9.3 ;3.7. .973 9..3. ;983 37.8. أقصى

 9.38 ..39. :9.3 :;38. ;973 3.78. .983 :;;3.   تسٍطح

  .839.  :387; .9.3 ;3.8. .9.3 :387. .9.3 .;:3. تَقذورك

 9.37 9:;3. 9.38 3:88. .983 .:38. :983 ;;.3. :983 3788. حسِأ

 .973 8..3. .983 7..3. :983 89;3. .993 .7;3. :993 .;.3. ذْىع

 8938 ..738 .9.3 :.38. ;983 ..;83 9.38 8;837 .9.3 :3:8. ٌرخٍيها

 9.39 .3.8. :9.3 3889. .9.3 :3.8. :9.3 7..3. ;9.3 7:.3. أرسيد

 9.38 ::839 9.38 .8388 9837 .;.83 .9.3 838.8 9.38 0788. ذسرغرق

 .9.3 ::.3. .973 ;.:83 .973 ;388. .983 ;378. .983 ;387. تٍَْا

  

 

  



93 
 

 تائج الدراسة:ن

 كانت أىـ النتائج التي تكصمت إليا الدراسة:

، السيما المتمعثميففي البنية الكبلمية لدل في زيادة شدة التمعثـ  ممحكظلمصكامت الكقفية أثر    :أوال

 يف) أ، كب(.مف النص ة المستغرقة في قراءة كؿكقد تبدل ذلؾ مف خبلؿ المدة الزمني

عمى مستكل الكممة الكاحدة أك في السياؽ الكبلمي لو أثر في زيادة  : تتابع الصكامت الكقفية سكاءثانيا

في السياؽ الكبلمي يدفع المتمعثـ   ف تتابع الصكامت الكقفيةكارتفاع درجة التمعثـ ، حيت إالمدة الزمنية 

 ألخذ كقفات كبلمية ليتمكف مف المتابعة.

الكممة  بدايةلمكضع مثكؿ الصامت الكقفي في بنية الكممة أثر في درجة التمعثـ ، فإذا جاء في   :ثالثا

 .لكحظ التمعثـ كزادت درجتو وكسطأك في بداية السياؽ الصكتي أك 

رارا  في صكتي اليمزة في بداية الكممة كذلؾ لبعد المكضع النطقي تبدت الصكامت األكثر تك رابعا:

ف إذ إالقاؼ كالطاء  ،  تبعو صكتاحيث لكحظ ارتفاع التمعثـ بالتاء إذا  الكممةكصكت التاء في كسط 

صكت القاؼ يمي صكت التاء في األصكات األكثر تكرارا  كربما يعكد ذلؾ إلى طبيعة صكت القاؼ 

 النطقية الصعبة .

 : تزداد درجة التمعثـ كالمدة الزمنية مع الصكامت الميمكسة كتقؿ مع المجيكرة.امساخ

كمما قؿ الزمف أثر ذلؾ في عمك الشدة  عكسيةػ إذقة العبلقة بيف زمف إنتاج الكممة كشدتيا عبل سادسا:

 .ياكارتفاع الصكتية
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 التوصيا :

غة العربية كاإلسبلمية ، باإلضافة إلى مي ال: متابعة الطفؿ في المدرسة مف المعمميف كخاصة معممأوال

 ابكر إذدكر األسرة في االنتباه إلى نطؽ الطفؿ في المراحؿ األكلى مف عمره ،كضركرة التشخيص الم

بات النطقية أك الكبلمية، كعدـ االستيانة بذلؾ لكي اليؤدم إلى ار طضلكحظ أم مظير مف مظاىر اال

 تفاقـ المشكمة.

لنطؽ كالمساف عمى آلية النطؽ  السميـ لؤلصكات كذلؾ بإبراز الصكت كفؽ :تدريب عضبلت اثانيا 

 مخرجو كصفتو كتحديد الصفة المميزة لو.

كماؿ ىذه الدراسة بدراسة الزمف كالشدة في إنتاج  الصامت الكقفي كمقارنة ذلؾ بزمف كشدة إ ثالثا:

 ي.عند الذيف اليعانكف مف أم اضطراب كبلمكشدتو إنتاج الصامت الكقفي 
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