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اللغة و التخاطب2
تعد االستراتيجية التعليمية المعروفة بالطريقة الملفوظة التي تؤكد على المظاهر اللفظية في البيئة  ،وتتخذ من الكالم وقراءة الشفاه
المسالك األساسية لعملية التواصل 0وتلقى هذه المسالك تعضيداً ومساندة من خالل تنمية مهارات القراءة والكتابة  ،وتنمية الجزء
المتبقي من السمع من خالل المعينات السمعية والتدريب السمعي  0إن العدد الكبير من المربين ممن يؤيدون هذا االتجاه يلخصون
فلسفتهم ويعبرون عن أهدافهم في العبارة التالية التي قالها " ميلر  " :إننا نعتقد في وجوب إتاحة كل الفرص الممكنة أمام كل طفل
معوق لتنمية هذه القدرة بمساعدة المنزل والمدرسة والمجتمع حتى يستطيع أن يحتل مكانه الصحيح في العالم الذي يعيش فيه (
ميلر

)

1970

0

تجدر اإلشارة الى أنه في كثير من النظم التعليمية في الدول المختلفة يبدأ تعليم الطفل األصم بشكل تقليدي في فصول تعتمد على
أساليب التواصل الملفوظ  ،وبعد ئذ يسمح للطفل باستخدام األساليب اليدوية  0ربما يبدأ تدريب األطفال على الطرق الملفوظة
للتواصل بمجرد التعرف عل حاالت فقدان السمع  0قد يبدأ البرنامج بصفة مبدئية في المنزل  ،ولكن بمجرد أن يبلغ الطفل السنتين
من

العمر

يستطيع

أن

يلتحق

بالمدرسة

جزءا ً

من

اليوم

على

األقل0

يرى المؤيدون ألساليب التواصل الملفوظ أن هذا النظام ينطوي على مجموعة من المزايا  0يعتقد هؤالء بأن كثيراً من التالميذ
الصم يتعلمون من خالل هذا األسلوب ليس فقط الكالم الواضح  ،بل يستطيعون أيضا ً عن طريق قراءة الشفاة إقامة جسور من
التواصل مع بقية أفراد المجتمع  0بمعنى آخر  ،فإن أساليب التواصل الملفوظ تساعد الشخص األصم على الدخول في عالم
األشخاص العاديين  ،في حين أن لغة اإلشارة تقيد مجال تواصل هذا الشخص وتجعله قاصرا ً على األفراد الذين يتقنون هذا الشكل
المتخصص من أشكال التعبير 0من ناحية أخرى  ،يوجد بين المربين في مجال المعوقين سمعيا ً من يرون أن من األمور بالغة
الصعوبة بالنسبة لألطفال الصم بدرجة حادة إصدار الكالم  0نظرا ً ألن هؤالء األطفال ال يسمعون اآلخرين وهم ينطقون بالكالم
 ،فإنهم ال يستطيعون ضبط محاوالتهم الصوتية الذاتية لتقليد الكالم الصادر عن اآلخرين  0كذلك يرى هؤالء المربون أن قراءة
الشفاة هي افضل األحوال نوع من التخمين نظرا ً ألن عددا ً كبيرا ً من الكلمات في اللغة تشبه بعضها بعضا ً عند النطق بها  0إن
النجاح في قراءة الشفاة يفترض مقدما ً وجود اساس لغوي مناسب  ،ومعرفة بقواعد اللغة ن وثروة لفظية واسعة  0لقد أظهرت
الدراسات أن أفضل القارئين عن طريق الشفاة عندما يوجدون في مواقف ثنائية  0حوار بين الشخص األصم والشخص العادي
وجها ً لوجه ) يفهمون ما بين  % 26الى  % 36مما يقال  ،وأن عددا ً كبيرا ً من الصم ال يفهمون اكثر من  % 5من الكالم ( منديل
 ،فيرنون  0 ) 1971إن الصم جميعا ً  ،واألشخاص العاديين في السمع أيضا ً  ،ليست لديهم مواهب لقراءة الشفاة  ،ويجد البعض
أن هذه الطريقة غير فعالة على اإلطالق ومحبطة كوسيلة للتواصل المتبادل  0ولكي يدرك القارىء مدى الصعوبة في هذه الطريقة
يكفي أن يوقف الصوت الصادر من جهاز التلفزيون الذي أمامه ويحاول أن يخمن حول الكالم الصادر عنه0

–
–
6
INFO.ELSAADANY@GMAIL.COM

002-011000913053
002-01033858452
https://slpemad.com/

نظرا ً للمشكالت والصعوبات السابقة بدأ في السنوات األخيرة استخدام مدخل جديد يتضمن تجميعا ً من اإلشارات اليدوية وقراءة
الشفاة وأطلق عليه  0أثبتت هذه الطريقة فعاليتها الى حد كبير في تحسين القدرة على إصدار األلفاظ عند األطفال الصم 0واضح
أن هذه الطريقة ليست ملفوظة تماما ً  ،ذلك ألنها تستخدم اإلشارات جنبا ً الى جنب مع محاولة إخراج األلفاظ  0إال أن النتيجة
النهائية للتدريب على هذه الطريقة هي تحسين القدرة على قراءة الشفاه  ،وفي نفس الوقت تحسين المهارات األساسية في القراءة
والتواصل  0تتكون طريقة بصفة أساسية من ثمانية أشكال باليد تستخدم في أربعة أوضاع مختلفة بالقرب من الشفاة 0تستخدم
األشكال اليدوية واألوضاع المختلفة للتمييز – من خالل اإلبصار – بين األصوات المختلفة في اللغة التي تتشابه في مظهرها على
الشفاة  0وقد وجد أن األطفال الذين يتعلمون بهذه الطريقة يحققون نجاحا ً في الفصول الدراسية العادية  0وقد لوحظ تحسن مهارات
هؤالء األطفال األكاديمية وبصفة خاصة في القراءة  ،كما تحسن تحصيلهم الدراسي بوجه عام  ،ونمت قدراتهم على المشاركة
في أنشطة الفصل الدراسي والمناقشات التي تدور فيه0

اساليب التواصل اليدوي:
يشير التواصل اليدوي من وجهة النظر العلمية إلى استخدام لغة اإلشارة:
وهي نظام من الرموز اليدوية الخاصة تمثل بعض الكلمات والمفاهيم أو األفكار المعينة  0تعتبره لغة اإلشارة وسيلة للتواصل
تعتمد اعتمادا ً كبيرا ً على اإلبصار  0في هذه الطريقة -على عكس طريقة قراءة الشفاه – فإن عدداً قليالً للغاية من اإلشارات
الخاصة بكلمات مختلفة تبدوان متشابهتين على الشفاه  ،تختلفان اختالفا ً كبيرا ً ن تماما ً كما تختلف الصور الذهنية التي نكونها
عندما نرى الكلمتين في الطباعة العادية0
تعتبر لغة اإلشارة مالئمة بصفة خاصة لألطفال صغار السن حيث يكون من السهل عليهم رؤيتها ن كما أن الطريقة ال تتطلب
تنسيقا ً عضليا ً دقيقا ً لتنفيذها  0يستطيع األطفال الصم صغار السن التقاط اإلشارات بسهولة  ،كما أنهم يستخدمونها استخداما ً جيداً
في التعبير عن أنفسهم  0عندما يكون فقدان السمع من النوع الحاد لدرجة أن الطفل ال يستطيع فهم الكالم الذي يدور في حوار
أمامه حتى مع استخدام المعينات السمعية  ،فإن على الطفل أن يجد طرقا ً أخرى للتواصل الفعال  0على مدى التاريخ  ،أوجد
األشخاص المصابون بإصابات حادة في السمع ألنفسهم شكالً أو آخر من أشكال التواصل اليدوي0
مما يعطي تعضيدا ً ومساندة للتواصل اليدوي ما عرف بطريقة هجاء األصابع  0يكون هجاء األصابع مفيداً عندما ال توجد
إشارة خاصة لكلمة معينة  ،أو عندما يكون الشخص الذي يعطي اإلشارات يجهل إشارة معينة  0على أي حال  ،فإن القدر من
هجاء األصابع الذي يستخدم في عملية التواصل مسألة فردية وتتوقف على الشخص نفسه0

ال تختلف الفروق في مهارات هجاء األصابع عن الفروق التي نالحظها في الكتابة اليدوية بين األفراد المختلفين  0فبعض
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أشكال الكتابة اليدوية تسهل قراءته  ،في حين أن البعض اآلخر يقرأ بصعوبة  0كذلك الحال في
هجاء األصابع  ،فإن بعض األطفال يتقنون هذه الطريقة  ،في حين أن البعض اآلخر يخطئ فيها كثيرا ً 0
إن تهيؤ الطفل الكتساب مهارات تواصلية معينة يختلف باختالف المرحلة النمائية لهذا الطفل  ،كذلك الحال بالنسبة للقدرة على
فهم هجاء األصابع واستخدامه استخداما ً صحيحا ً  0لقد أظهرت الممارسة العملية أن األطفال الصم الذين يعرضون للغة االشارة
وهجاء األصابع منذ ميالدهم يكتسبون فعالية في هذه المهارة  ،ربما أسهل مما يتعلم الطفل العادي القراءة عادة 0قد يكون السبب
في ذلك هو أن هؤالء األطفال يتعرضون لهذه الطريقة في وقت مبكر للغاية  ،كما أنهم يتعرضون لها بصفة دائمة( كويجلي
0 ) 1969

أساليب التواصل الكلي:

استخدم مصطلح التواصل الكلي ألول مرة بواسطة مدرسة ماريالند للصم عام  0 1969كان استخدام هذه الطريقة بمثابة
محاولة إلنهاء الجدول الذي استمر منذ أن بدأ تعليم األطفال الصم قبل حوالي مائتي عام  0لعل تعريف هذه االستراتيجية
التعليمية واألسس المنطقية التي تقوم عليها تتضح اكثر ما تكون مما كتبه عنها دنتون عام  1970إذ يقول ك لقد أدرك الكثيرون
منذ أمد بعيد أن على مدارس الصم أن توجد طرقا ً وأساليب اكثر فعالية لتنمية مهارات التواصل وتطويرها  ،وتعليم اللغة
لألطفال الصم صغار السن  0وقد أدرك الكثيرون أيضا ً  ،وقبلوا كحقيقة واقعة  ،أن مستوى التحصيل األكاديمي لدى معظم
التالميذ الصم منخفض الى حد ال يمكن قبوله  0إن إدراك وجود هذه المشكالت يعتبر سببا ً كافيا ً من أجل البحث عن تحول
أساسي في الممارسات التعليمية في مدارس الصم 0
يقصد بالتواصل الكلي حق كل طفل أصم في أن يتعلم استخدام جميع األشكال الممكنة للتواصل حتى تتاح له الفرصة الكاملة
لتنمية مهارة اللغة في سن مبكرة بقدر المستطاع  0مثل هذا العمل يتضمن إدخال نظام ثابت للرموز المستقبلة – التعبيرية  0في
سنوات ما قبل المدرسة فيما بين سن سنة وخمس سنوات  0يشتمل أسلوب التواصل الكلي على الصورة الكاملة لألنماط اللغوية
 :الحركات التعبيرية التي يقوم بها الطفل مع نفسه  ،ولغة اإلشارة  ،والكالم  ،وقراءة الشفاة  ،وهجاء األصابع  ،والقراءة
والكتابة  0كذلك فإنه في ظل أسلوب التواصل الكلي تكون أمام كل طفل أصم الفرصة لتطوير أي جزء تبقي لديه من السمع من
خالل المعينات السمعية بمختلف أنواعها0
يبدأ التواصل بين الطفل والوالدين منذ ميالد الطفل ن بدءا ً من الحركات البدائية الفجة ووصوالً الى األشكال المتطورة من
التواصل  0بطبيعة الحال  ،ليس مطلوبا ً من األب أن يصبح معلما ً ن لكن مع ذلك البد من تشجيع الوالدين على التواصل مع
الطفل األصم من خالل الخبرات اليومية العادية باستخدام الوسائل التي تكون مفهومة من الطرفين  0بمثل هذه الطريقة ينمو
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التواصل من خالل أشكال إيجابية من التفاعل االنساني0

إن االستخدام المبكر والمستمر لنظام التواصل الكلي يساعد على النمو العقلي بما يترتب على ذلك من تحصيلي أكاديمي  0إن
مفتاح النجاح في التحصيل األكاديمي يكمن في مهارات القراءة واالستيعاب  0ولكي نفهم جيداً العالقة بين نظام التواصل الكلي
ومهارات القراءة ن علينا أن نتتبع الخطوات المتضمنة بطريقة عكسية مبتدئين من استيعاب المادة المقروءة  0يبنى استيعاب
المادة المقروءة وينمو على أساس من الخبرات اللغوية الواسعة والخبرات اللغوية تتجمع وتتراكم من خالل التواصل 0
والتواصل يبني وينمو على أساس من التفاعل اإلنساني  0لذلك فإن التفاعل اإلنساني المفيد والمثمر يجب أال يؤجل بطريقة
عشوائية  ،كذلك يجب عدم خرق التتابع الطبيعي في العملية النمائية للتواصل على أسس عشوائية  0هذا ،ويمكن تلخيص التتابع
الطبيعي في تطور عملية التواصل على النحو التالي:

1تعتبر اإلشارات أسهل السبل لتمكين الطفل الصغير المصاب بالصمم الوالدي من التواصل بالمعنى الحقيقي للكلمة  ،أي أنيكون الطفل قادراً على التعبير على رائه وأفكاره الذاتية  0عندما يحدث ذلك نستطيع أن نالحظ تغييرات إيجابية في السلوك ،
وتحسنا ً في العالقات الشخصية المتبادلة  0في هذه الحالة يشارك الطفل الصم في مواقف الحياة األسرية كعضو كامل0
2تساعد اإلشارات على تدعيم قراءة الشفاة والسمع عندما يقوم الشخص الراشد ( معلما ً كان أم أبا ً ) بإصدار االشاراتوالتحدث في وقت واحد  ،وعندما يستخدم الطفل األدوات المكبرة للصوت المالئمة لحاجاته الخاصة 0بالنسبة لألطفال الذين ال
يستفيدون من أجهزة تكبير الصوت ( علما ً بأن عددهم قليل للغاية )  ،فإن اإلشارات تدعم قراءة الشفاة  0يجب أن يطور الكالم
بالنسبة لمثل هذا الطفل بالكامل على أساس من االحساسات الجلدية – العضلية على أن النمو اللغوي ال يكون مقيداً بتقدم الطفل
في الكالم  0يبدو أن بناء تركيبا ً يحدث عند ممارسة الكالم واإلشارات في وقت واحد  0هذه هي عادة الطريقة التي يتعلم
بواسطتها الشخص العادي أن يربط اإلشارات بالكالم  0إن التجميع الذي يضم الكالم واإلشارات يوفر نمطا ً تركيبيا ً يقوم الطفل
األصم بتقليده سواء من الناحية البصرية أو السمعية  0عندما يستخدم الشخص الراشد األصم الكالم مع اإلشارة  ،فإنه بذلك
ينظم بطريقة شعورية إشاراته بطريقة تركيبية  0وبالتالي يحسن الصم من مهاراتهم الملفوظة  ،كما يحسن األشخاص العاديون
من مهاراتهم اليدوية  0والنتيجة النهائية – بطبيعة الحال – مهارة افضل في التواصل بين الطرفين0

3إن القدرة على السمع تدعم المهارات السمعية الملفوظة ( الكالم وقراءة الشفاه ) بالنسبة لعدد كبير من األطفال الصم عندماتكون األدوات المعينة من النوع الذي يسهل السمع  0يتوقف النجاح في هذا المجال على التغذية المرتدة السمعية  ،أو على قدرة
الطفل على أن يسمع الكالم الصادر منه وأيضا ً أن يسمع كالم األشخاص اآلخرين 0
4أن هجاء األصابع يدعم القراءة والكتابة  0يتطلب هجاء األصابع تقريبا ً نفس المستوى من النضج ومن الخبرات اللغوية الذي–
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تتطلبه القراءة والكتابة  0إن أحدا ً ال يستطيع أن يعتبر األمر عمليا ً ومقبوالً أن يبدأ الطفل الصم
في سن ما قبل المدرسة بهجاء األصابع  ،تماما ً كما أنه ليس عمليا ً أو مقبوالً أن نبدأ النمو اللغوي عند الطفل العادي في سن ما
قبل المدرسة بعمليات القراءة والكتابة0
تستخدم إستراتيجية التواصل الكلي في الوقت الحاضر على نطاق واسع وتبنت كثير من المدارس – للصم هذه االستراتيجية منذ
ذلك الوقت لتنمية أساس لغوي متين أثناء السنوات التكوينية المبكرة من حياة الطفل  ،ولتحسين فعالية برامج التدريب  0تعتبر
استراتيجية التواصل الكلي فعالة ومؤثرة مع األطفال الصم بدرجة حادة ن ومع األطفال الذين ال يملكون درجة كافية من السمع
تمكنهم من االستفادة من األساليب التعليمية التي تعتمد على التواصل الملفوظ  0لكن بالنسبة لألطفال الذين تبقت لديهم درجة
كافية من السمع  ،أو األطفال المصابين بدرجة من فقدان السمع تتراوح ما بين خفيفة الى معتدلة  ،فإن االستراتيجية التي تقوم
على أساليب التواصل الملفوظ تعتبر فعالة ومؤثرة الى أبعد الحدود0

تعريف اضطراب التواصل:
تعريف التواصل:
أنه طريقة أو أسلوب لتبادل المعلومات بين األفراد  0إن المعلومات يمكن إرسالها  ،كما يمكن استقبالها بطرق عديدة تتراوح من
الكلمة المنطوقة أو المكتوبة  ،الى ابتسامة الصداقة والمودة  ،الى حركات اليدين  ،الى تعبيرات الوجه  ،وما الى ذلك 0يتضمن
نظام التواصل الشفوي كال من المخاطبة واالستماع  ،كما يتضمن اللغة والكالم 0
على الرغم من أن البعض يستخدمون مصطلحي الكالم واللغة بشكل متبادل  ،فإن األخصائيين المهنيين العاملين في حقل
إضطرابات التواصل يميزون تمييزا ً واضحا ً بين هذين المصطلحين0تعرف اللغة بأنها نظام من الرموز يتسم بالتحكم واالنتظام
والتمسك بالقواعد  ،مع وجود قواعد لتجميع هذه الرموز  0الهدف من اللغة هو تواصل األفكار والمشاعر بين األفراد  0يرى "
بانجس )  " ( 1968أن اللغة – بوجه عام – تتكون من لغوية أربعة هي :

1نظام دالالت األلفاظ ن وهو الذي يتعلق بمعاني الكلمات والمجموعات من الكلمات02النظام التركيبي ( البنائي )  ،ويتعلق بالترتيب المنتظم للكلمات في مقاطع أو جمل 03النظام المورفولجى ( الصرفي )  ،ويتعلق بالتغيرات التي تدخل على مصادر الكلمات لتحديد أشياء كالزمن أو العدد أوالموضع 00الخ0
4-النظام الصوتي  ،وهو يتعلق باألصوات الخاصة باالستخدام اللغوي0
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يتضمن األداء الوظيفي اللغوي في شكله العادي جانبين :الجانب األول  ،هو قدرة الفرد على فهم
واستيعاب التواصل المنطوق من جانب اآلخرين  ،أما الجانب الثاني فيتمثل في قدرة الفرد على التعبير عن نفسه بطريقة
مفهومه وفعالة في تواصله مع اآلخرين 0من الناحية األخرى  ،يعرف الكالم على أنه " الفعل الحركي أو العملية التي يتم من
خاللها استقبال الرموز الصوتية وإصدار هذه الرموز " ( بانجس  1968ص  0 ) 13هذا يعني أن الكالم عبارة عن اإلدراك
الصوتي للغة والتعبير من خاللها أو إصدارها  0ونظرا ً ألن الكالم هو فعل حركي فإنه يتضمن التنسيق بين أربع عمليات
رئيسية هي:

1التنفس أي العملية التي تؤدي الى توفير التيار الهوائي الالزم للنطق 02إخراج األصوات أي إخراج الصوت بواسطة الحنجرة واألحبال الصوتية03رنين الصوت  ،أي استجابة التذبذب في سقف الحلق المليء بالهواء  ،وحركة الثنيات الصوتية مما يؤدي الى تغيير نوعالموجة الصوتية 0
4نطق الحروف وتشكيلها أي استخدام الشفاه واللسان والسنان وسقف الحلق إلخراج األصوات المحددة الالزمة للكالم  ،كماهو الحال في الحروف الساكنة والحروف المتحركة 00الخ0
يتضمن الكالم أيضا ً مدخالت من خالل القنوات الحسية المختلفة كاألجهزة البصرية والسمعية واللمسية عند محاولة تعديل أو
تغيير األصوات التي يصدرها االنسان 0على أن كال من الكالم واللغة يتأثران بالبناء والتركيب التشريحي للفرد  ،واألداء
الوظيفي الفسيولوجي  ،واألداء العضلي – الحركي  ،والقدرات المعرفية  ،والنضوج  ،والتوافق االجتماعي والسيكولوجي 0
االنحرافات أو األشكال المختلفة من الشذوذ في أي من العوامل السابقة يمكن ان ينتج عنه إضطراب – على نحو أو آخر – في
التواصل قد يتضمن النطق  ،أو يتضمن اللغة  ،أو قد يتضمن النطق واللغة معا ً 0
ميكانزم النطق :
يعتبر ميكانزم النطق جزءا ً من جهاز الكالم  ،وأي جزء من هذا الميكانزم معرض لإلصابة بنوع من االنحراف التكويني  ،أو
االنحراف في األداء الوظيفي  0كما هو واضح من الشكل التالي فإن األعضاء الصوتية عند اإلنسان تتضمن ما يلي:

1الجهاز التنفسي الذي يساعد على إنتاج األصوات وتشكيلها وتوجيهها من خالل تجويفات متعددة لصدى الصوت02حبالن صوتيان في الحنجرة يتذبذبان لنطق األصوات 03الميكانزم السمعي الذي يقوم بالتمييز بين األصوات04المخ والجهاز العصبي السليم05جهاز البلع ويشمل اللسان والبلعوم06الجهاز الفمي ويشمل اللسان والشفاة واألسنان وسقف الحلق الصلب والسقف الرخو والفك  ،وهي تستخدم في تشكيل–
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األصوات الخارجة من الحنجرة وتعديل هذه األصوات0
من ناحية أخرى  ،فإن األداء الوظيفي الخاطيء في أي من األجزاء السابقة قد يسبب إضطرابا ً في النطق  0ففي الجهاز الفمي –
على سبيل المثال – توجد أجزاء كثيرة البد وأن تؤدي وظائفها بشكل مالئم من أجل النطق الصحيح  0لكن يجب أال يغيب عن
أذهاننا أن كثيرا ً من األشخاص الذين ربما تكون لديهم عيوب في ترتيب أو في تطابقها ،
أو لديهم أسنان ناقصة  ،أو تكوين شاذ في اللسان  ،أو أن يكون سقف الحلق ضيق ومرتفع  ،وأشكال أخرى عديدة من األخطاء
التكوينية ،إال أنهم مع ذلك يتمتعون بأشكال صحيحة من النطق  0حتى مع وجود هذه االنحرافات فإن عملية التكيف قد تكون
ممكنة دون جهد خاص بالنسبة لعدد من األشخاص  ،في حين يكون هذا التكيف بالغ الصعوبة بالنسبة آلخرين  0كثيراً ما توجد
عيوب في النطق دون وجود أي قصور تكويني واضح  0مثل هذه االضطرابات  ،ذات األصل الوظيفي  ،ترجع الى عوامل
مختلفة من بينها الثبوت على األشكال الطفليه من الكالم  ،والمشكالت االنفعالية  ،والبطء في النضوج  ،وغير ذلك من العوامل
 0في بعض الحاالت قد ال يستطيع أخصائي التشخيص أن يضع يده على شكل معين من سوء التوافق أو نقص الخبرة أو
التخلف كأسباب إلضرابات النطق  0كل ما يستطيع األخصائي عمله في مثل هذه الحاالت هو عالج أعراض االضطراب بشكل
مباشر0

نماذج من بعض اضطرابات التواصل:
يمكن أن تظهر اضطرابات النطق واللغة عند األفراد من جميع األعمار ،وقد تراوح هذه االضطرابات في حدتها من
اضطرابات خفيفة الى اضطرابات بالغة الحدة كما أن اآلثار والنتائج المترتبة على هذه االضطرابات تتراوح من آثار مدمرة 0
عالوة على ذلك  ،فإن اضطرابات النطق واللغة يمكن ان توجد كمظهر فريد عند الشخص  ،وقد تكون جزءاً من صورة معقدة
من اإلعاقات المتعددة  0كذلك يمكن أن تكون هذه االضطرابات وقتية وال تستمر طويالً  ،كما أنها يمكن أن تبقي مع الفرد مدى
الحياة.
لعل القاريء يكون قد التقى في وقت من األوقات بشخص يعاني من شكل أو آخر من أشكال اضطرابات التواصل.لعلك أيها
القاريء قد التقيت يوما ً ما بطفل يبلغ الثامنة من عمره  ،تختلط عنده األصوات بعضها ببعض فينطق " ثيد " بدالً من "
سيد ".أو أنك تكون قد التقيت بذلك الطالب الجامعي الذي يصارع مع كل كلمة يحاول النطق بها  ،وكل جهد يبذله للكالم يكون
مصحوبا ً باهتزاز في الرأس 0أو ربما تكون قد التقيت بالطفل الذي كان قد أصيب بالشلل المخي مما حتم عليه االعتماد على
التواصل اليدوي  ،نظرا ً ألنه اليملك وسيلة لالتصال من خالل النطق.أو أنك تكون قد رأيت طفالً في الرابعة من عمره وال
يمتلك سوى ثروة لفظية محدودة مما جعله يتحدث بمقاطع قصيرة من كلمتين أو ثالث 0أو ربما أنك قد شهدت تلك السيدة
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العجوز التي بدأت قدراتها السمعية في التدهور وأصبح نطقها ألصوات الكالم مشوها ً  0أو ربما
تكون – أيها القاريء – قد عرفت ذلك الرجل الذي أزيلت حنجرته نظرا ً لإلصابة بمرض خبيث مما اضطره ألن يتكلم بطريقة
خاصة يطلق عليها " نطق المريء "  0أو ربما قد التقيت بأشكال أخرى مختلفة من النطق المضطرب 0

جميع هؤالء األفراد وأمثالهم يعانون من اضطرابات التواصل من نوع أو بدرجات متفاوتة من الحدة  0على أن الغالبية العظمى
من الحاالت السابقة قابلة للعالج  ،و غالبا ً ما يكون ممكنا ً تحسين مهارات التواصل عند هؤالء ان لم يكن عالجها تماما ً0

تقع مسؤولية تقييم اضطرابات النطق واللغة  ،وعالج هذه االضطرابات على أخصائي عالج عيوب النطق بالدرجة األولى 0
لكن نظرا ً ألن هذه االضطرابات ال تقوم في فراغ  ،فإن أخصائي عالج عيوب النطق ليس هو األخصائي المهني الوحيد في
الفريق المتخصص الذي توكل اليه مهمة رعاية هؤالء األفراد  0عالوة على أخصائي عيوب النطق  ،يحتاج هذا العمل الى
الجهود المنسقة ألخصائيين مختلفين آخرين ربما كان من بينهم  :المربون واألخصائيون النفسيون  ،واألطباء  ،وأخصائيو
التأهيل المهني وغيرهم  0ولما كان التواصل عن طريق النطق باأللفاظ بالغ الحيوية لألداء الوظيفي للكائنات البشرية ن يصبح
من األمور بالغة األهمية ضرورة أن تكتشف اضطرابات النطق واللغة في وقت مبكر ن وأن يبدأ تنفيذ برامج عالجية مالئمة0
اضطرابات اللغة
يعد النمط العادي لنمو األطفال هو المحك الرئيسي الذي من خالله نحدد وجود اضطراب حقيقي عند طفل ما  0واإلطار العام
للركائز األساسية للنمو اللغوي العادي تمتد الى سن ما قبل المدرسة حيث تستمر الثروة اللفظية عند األطفال بالنمو ومتأثرة
بالذكاء ومدى تعرض الطفل لفرص العلم في المواقف البيئية 0

ويتضمن الجدول التالي عرض لمراحل النمو اللغوي عند األطفال :
مراحل اكتساب مهارة للغة:
العمر
من الميالد  8 -شهور
من 9 -10-شهرا ً

المهارات
فترة ما قبل اللغة – نمو وعي الطفل وإدراكه للعالم المحيط به دون أن يفهم الكلمات أو يصدرها على
مستوى رمزي0
الفترة االنتقالية  ،يبدأ الطفل في فهم معاني بعض الكلمات0
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من  12 – 11شهرا ً

مرحلة اللغة ن ينطق الطفل الكلمات الحقيقية األولى0

من  18 – 12شهرا ً

تزايد في الثروة اللفظية0

من  24 – 18شهرا ً

من  3 – 2سنوات

6سنوات

تركيبات من كلمتين – تنوع أكبر في المعاني والعالقات بين األلفاظ – نمو سريع في الثروة اللفظية –
تفهم متزايد لما يقوله اآلخرون0
تركيبات لجمل مكونة من ثالث كلمات –استمرار في نمو الثروة اللفظية – تركيبات لجمل متزايدة في
الصعوبة – بداية استخدام عالمات التشكيل والصرف0
استخدام جمل أطول وأكثر تعقيداً مع عدد أقل من أخطاء قواعد اللغة األساسية – االستمرار في نمو
الثروة اللفظية0

يبدأ معظم األطفال عادة في استيعاب معاني عدد محدود من الكلمات عندما يبلغون الشهر التاسع من العمر تقريبا ً  ،كما يبدأون
في نطق الكلمات الحقيقية األولى في حوالي الشهر الحادي عشر أو الثاني عشر 0تظل قدرة األطفال على التعبير عن أنفسهم لعدة
شهور بعد ذلك قاصرة على كلمة واحدة  0يطلق على هذه المرحلة عادة لإلشارة الى أن الطفل يعبر فكرة كاملة من خالل كلمة
واحدة  0نجد الطفل في هذه المرحلة يقول – على سبيل المثال – كلمة " ماما " تعبيرا ً عن معنى متكامل ربما يكون " ماما  ،أنا
جائع "  0وفي حوالي السنة والنصف من العمر يبدأ معظم األطفال في إصدار تركيبات من جمل تحتوي على كلمتين يكون فيها
ترتيب

الكلم

ذا

أهمية

للمعنى0

بالنسبة

يعبر األطفال فيما بين السنة والنصف والسنتين من العمر عن كثير من المعاني المختلفة والعالقات بين األلفاظ على الرغم من أن
طول

الجملة

يكون

قاصرا ً

على

كلمتين0

أما األطفال في سن سنتين الى ثالث سنوات فيزيدون من طول الجملة ودرجة تعقيدها  0غالبا ً ما تكون الجمل التي يستخدمها
األطفال في سن سنتين ذات صياغة تلغرافية  ،بمعنى أنها تتضمن فقط الكلمات ذات المحتوى الدال والهام بالنسبة للمعنى مثل "
بابا  ،شغل "  0وفي حوالي سن الثالثة تكون جمل األطفال أكثر تعقيدا ً من ناحية القواعد  ،كما أنها تكون أكثر اكتماالً من ناحية
المعنى  0من الشائع أيضا ً في هذه المرحلة وقوع األطفال في كثير من األخطاء في قواعد اللغة0
تكون لدى األطفال في سن الرابعة والخامسة ثروة لفظية أوسع ن وتحتوي الجمل التي يستخدمونها على عدد أقل من األخطاء في
القواعد  0من الشائع أن يواجه األطفال في هذه السن صعوبة في الصيغ غير المعتادة من اللغة  0في حوالي سن السادسة يكون
معظم األطفال قادرين على التعبير اللفظي عن أفكارهم بصورة أكثر فعالية مستخدمين جمالً أطول وأكثر تعقيداً  ،مع عدد قلقل
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من

أنواع
العوامل

أخطاء

اضطرابات

القواعد

اللغة

السببية

اللغوية0

وخصائصها

لالضطرابات

المميزة

اللغوية:

يؤثر عدد كبير من العوامل الجسيمة  ،واالجتماعية  ،والبيئية على نمو اللغة عند األطفال  0لذلك ترتبط اضطرابات اللغة ارتباطا ً
وثيقا ً باألشكال األخرى من العجز أو القصور  ،وحاالت اإلعاقة المتعددة  0على سبيل المثال  ،في حالة التخلف العقلي نجد أن
مهارات النطق واللغة تتحدد من خالل مستوى األداء الوظيفي العقلي  ،وتكون مسايرة لهذا األداء  0بوجه عام  ،كلما زادت
اإلصابة في الجوانب المعرفية  ،كلما زاد التأخر واألثر المعوق لنمو اللغة  0نالحظ أيضا ً عند األطفال المهملين اجتماعيا ً أن
العوامل البيئية مثل النماذج الرديئة من اللغة والكالم المستخدم في البيئة األسرية  ،ونقص االستثارة اللغوية المالئمة  ،يمكن أن
تؤدي الى تأخر النمو اللغوي عند مثل هؤالء األطفال  0واضح أيضا ً أن أنماط اكتساب اللغة عند األطفال الذين ينتمون الى أسر
منخفضة في المستوى االجتماعي واالقتصادي  ،يمكن أن تختلف عن األنماط اللغوية عند األطفال من الطبقات المتوسطة أو
العليا 0الشيء الجوهري الذي يحتاج الى تأكيد هو أال نخلط بين الفروق في اللهجات المحلية وبن اضطرابات اللغة 0إن الوقوع
في مثل هذا الخطأ في التشخيص يمكن أن يؤدي الى وضع برنامج عالجي غير مالئم قد تترتب عليه آثار ونتائج غير مرغوب
فيها

الطفل0

عند

نال القصور في الجهاز العصبي المركزي  ،مع احتماالت تأثير هذا القصور على مراكز اللغة في المخ  ،االهتمام الالزم أثناء
مناقشة المداخل الطبية أو النيرولوجية في تفسير الصعوبات الخاصة في التعلم ( راجع الفصل الثاني )  0يعتمد النمو العادي للغة
عند األطفال أيضا ً على التوافق السيكولوجي واالنفعالي السوي  0بعض األطفال الذين يعانون من إعاقات انفعالية يظهرون
اضطرابات في اللغة  ،وخاصة في الموافق التي تتضمن نوعا ً من التواصل الشخصي المتبادل 0يضاف الى ذلك  ،أن األطفال
البد وأن يستمعوا الى اللغة المنطوقة إذا ما أريد لهذه اللغة أن تنمو وتتطور بشكل صحيح دون مساعدة خاصة  0من ثم  ،فغن
الطفل الذي يعاني من إعاقة في السمع – بدرجة متوسطة أو حادة – من المتوقع أن يعاني من مشكالت في اللغة إذا لم يتم التعرف
على اإلعاقة السمعية في وقت مبكر  ،وإذا لم يصحح القصور السمعي سواء من خالل األساليب الجراحية أو باستخدام األدوات
المعينة

االضطرابات

على

اللغوية

:

السمع0

المستقبلة

والتعبيرية:

يمكن أن تشمل الصعوبات اللغوية اللفظية التي تعتمد على السمع المهارات المستقبلة عند الطفل ( أي االستيعاب )  ،أو المهارات
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التعبيرية ( أي اإلنتاج )  ،أو قد تتضمن كال من النوعين من المهارات في نفس الوقت  0يمكن
القول – بوجه عام – أن االضطرابات في اللغة المستقبلة يكون مصحوبا ً بعيوب تعبيرية نظرا ً ألن التعبير مبني على االستيعاب
 ،لكن االضطراب في اللغة المستقبلة  0لعل من أوضح االضطرابات في اللغة األنواع التالية:

)(1عيوب

األلفاظ:

دالالت

الطفل المعوق في اللغة يمكن أن يظهر عيوبا ً في الثروة اللفظية المستقبلة أو التعبيرية  0كذلك قد تبدو على الطفل بعض أشكال
القصور أو الضعف في فهم العالقات بين األلفاظ  ،أو في استخدام هذه األلفاظ في فهم المتضادات  ،والمترادفات وفئات المفاهيم
( كاألغذية أو المالبس أو األلوان )  ،أو قصور في استخدام الكلمات ذاتها  0تعتبر المشكالت من هذا النوع عيوبا ً في نظام دالالت
األلفاظ

أي

،

اللغوية

المشكالت

ترتبط

التي

بالمعاني0

)(2العيوب التركيبية ( البنائية)
تتضمن أشكال القصور في النظم التركيبية اللغوية مشكالت في ترتيب الكلمات أو في فهم واستخدام األنماط المختلفة من الجمل
 0من أمثلة هذه العيوب البنائية استخدام جمل قصيرة غير تامة من جانب طفل يبلغ الرابعة من العمر أو يزيد  ،أو وضع الكلمة
في الترتيب غير الصحيح لها في بناء الجملة  0كذلك قد يظهر الطفل صعوبة في فهم الجمل التي تصاغ في شكل أسئلة  ،أو الجمل
المنفية  ،أو الجمل التي تتضمن قواعد ال يكون الطفل قد إكتسبها بعد  0بطبيعة الحال  ،يجب وضع العمر النمائي في االعتبار
عند

تحديد

ما

إذا

كانت

أخطاء

)(3عيوب

قواعد

اللغة

النظام

تعتبر

شيئا ً

المورفولوجي

غير

بالنسبة

عادي

(

لطفل

ما0

الصرفي)

تشمل عيوب النظام المورفولوجي مشكالت فهم أو استخدام العالمات المختلفة للتشكيل ( أو الصرف ) في األسماء واألفعال
والصفات وما الى ذلك  0في مثل هذه الحالة قد يفشل الطفل في استخدام العالمات المطلوبة  ،أو قد يستخدم عالمات خاطئة في
الجمل0

بناء

)(4عيوب

النظام

الصوتي:

يبدو أن عيوب النظام الصوتي أقل شيوعا ً من األنواع األخرى إلضطرابات اللغة 0تتضمن عيوب النظام الصوتي عادة النمو
القاصر في نظام الصوت مما يجعل مخزون الطفل من األصوات محدودا ً  0في مثل هذه الحالة يتكون لدى الطفل عدد محدود من
األصوات من بين األصوات المختلفة التي يتطلبها االستخدام اللغوي الصحيح كأصوات بعض الحروف وبعض المقاطع الساكنة
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المتناثرة  0في حاالت أخر ى قد تكون لدى الطفل الذي يعاني من عيوب النظام الصوتي جميع
األصوات

التي

)(5عيوب

تتطلبها

اللغة

،

في

إال

أنه

يستخدم

االستخدام

هذه

األصوات

رفيع

بطرق

المستوى

مالئمة0

غير

للغة:

قد تنعكس اضطرابات اللغة عند األطفال في أشكال من الضعف أو القصور في إستخدام اللغة في العمليات العقلية العليا وحل
المشكالت  0على سبيل المثال  ،يجد هؤالء األطفال صعوبة في وصف األشياء أو تقسيمها الى فئات  ،أو في شرح أوجه الشبه
واالختالف أو عالقات السبب والنتيجة  ،أو في استخالص اآلثار والنتائج  0تظهر هذه العيوب بشكل واضح في األداء الضعيف
من جانب هؤالء األطفال في األنشطة التي تتضمن سرد القصص ويظهرون تخلفا ً في المعلومات التي يكون من المتوقع معرفتهم
لها

أعمارهم

بحكم

0

قد تظهر المشكالت المختلفة سابقة الذكر بشكل منفرد أو في هيئة تجميعات مختلفة من كل هذه المشكالت أو بعضها  ،كما أنها قد
تكون مشكالت خفيفة أو حادة  0عندما تكون المشكالت من النوع الحاد  ،فإنها تجعل التواصل الشخصي والتحصيل األكاديمي
بالغة الصعوبة بالنسبة للطفل  0هذه المشكالت نادرا ً ما توجد بشكل منعزل إذ تكون مصحوبة عادة بمشكالت سلوكية وعيوب
إدراكية

وصعوبات

األساليب

في

التشخيصية

التعلم

الضطرابات

المدرسي0

اللغة:

عندما يوجد شك في أن طفالً ما يعاني من اضطراب في اللغة  ،فإن التقييم التشخيصي للحالة يتضمن استخدام اختبارات موضوعية
وأخرى ذاتية لتقييم مهارات الطفل في استيعاب األلفاظ واستخدامها ن والتركيبات اللغوية  ،وقواعد التشكيل والصرف  ،باإلضافة
الى االستخدام الكلي للغة في مواقف التواصل الشخصي ومواقف حل المشكالت  0لما كان ال يوجد اختيار واحد يمكن أن يوفر
جميع البيانات المطلوبة  ،يصبح من الضروري في هذه الحالة استخدام بطاريات من االختبارات التي تضم عدداً من االختبارات
المتنوعة

األساليب

لتقدير

جميع

العالجية

مظاهر

األداء

الوظيفي

إلضطرابات

اللغوي

عند

الطفل

0

اللغة:

باإلضافة الى المقترحات العامة التي يجدها القاريء في عديد من الكتب لتحسين لغة األطفال  ،تم تطوير عدد من البرامج ذات
الطبيعة الخاصة  0نذكر من هذه البرامج – على سبيل المثال ال الحصر – ما نشره " بانجز " (  ) 1968كمرشد لمنهج تعليم
اللغة الذي يعتبر مفيدا ً في التخطيط لبرامج تعليم اللغة لألطفال في سن ما قبل المدرسة  0كذلك وضع كل من " جراي " و " ريان
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" (  ) 1973مدخالً مبرمجا ً لتعليم قواعد اللغة  ،يستخدم في الوقت الحاضر في معهد السمع والكالم
في

والية

بالواليات

كاليفورنيا

األمريكية0

المتحدة

من ناحية أخرى  ،وضعت برامج متعددة لتعليم اللغة على أساس " اختبار ألينوي للقدرات النفسية – اللغوية "  0تم تطوير هذا
البرنامج

بهدف

خالل

سرد

القصص

واألنشطة

الجماعية

كذلك تتضمن برامج التدريب على اللغة التي صممت في األصل لألطفال المتخلفين عقليا ً ( ميلر  ، ) 1972والتي وضعت لألطفال
المهملين اجتماعيا ً ( سميث  ، )1966كثيرا ً من االستشارة للنمو اللغوي تصلح لألطفال الذين ال تنطبق عليهم تعاريف التخلف
العقلي

اإلهمال

أو

االجتماعي0

على الرغم من أن أسلوب التقليد يستخدم في بعض أنشطة البرامج العالجية الموجهة توجيها ً لغويا ً ن فإن بعض األساليب األخرى
مثل أسلوب " التوسع " وأسلوب " النمذجة" تستخدم أيضا ً في تعليم األطفال القواعد اللغوية المتزايدة في الصعوبة ( ليونارد
)1973

0

في إطار أسلوب " النمذجة " فيأخذ الطفل أيضا ً بزمام المبادأة  ،ويقوم المعالج بتكرار الجمل الناقصة التي يتلفظ بها الطفل ويضيف
إليها الكلمات الناقصة والتشكيالت الخاطئة بهدف توسيع ما يتلفظ به الطفل ومن ثم يتيح تحسنا ً في دالالت األلفاظ أكثر منه تحسنا ً
في

البناء

اللغوي0

قد يحتوي أي برنامج لعالج اضطرابات اللغة أيضا ً أنشطة لتحسين جوانب الضعف في اإلدراك السمعي عند الطفل  ،أو استخدام
اللغة في القيام بواجبات تتضمن حل المشكالت عندما يكون ذلك ضروريا ً0
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