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  مقدمة:

 

يعدُّ التواصُل غاية كبرى من خالل تبادل المعلومات واآلراء واألفكار بين األفراد، بشتّى الوسائل 

واألساليب مثل" اإلشارات وتعبيرات الوجه وحركات اليدين والتّعبيرات االنفعالية واللّغة المنطوقة، 

تُعدُّ اللّغة بشكلها المنطوق أي الكالم من أهم وسائل االتصال التي تساعد الفرد في التعبير عن مشاعره و

 وأفكاره واحتياجاته، حيث أنّها تساعد على التّفاعل االجتماعي.

 المخلوقات،ومن المعلوم أّن اللّغة تمثل الخاصيّة أو المظهر المميّز الّذي يميّز اإلنسان عن باقي      

فهي عامل مهمٌّ في حياته، وفي كونها تتركز حول شتى فعالياته الفكرية والحركية واالجتماعية والنفسية 

وتجعله يتحّرر من عالمه المادي، والواقع أّن كّل ما يجعل اإلنسان كائنا  إنسانيا  هو اللّغة  ،والتكيفية

 وأسلوب النطق والكالم والمعرفة.

 

 

 :التواصلاضطرابات 

 بين األفراد واآلراء واألفكارالعملية التي يتم من خاللها تبادل المعلومات  هول التواص

 وجود:من وللقيام بعملية التواصل البد      

 

ويظهر التواصل فقط عندما  رموز يمكن فهمها من قبل المستقبليمتلك أفكار تحول إلى  :المرِسل-أ

 والمستقبل.رك للرسالة بين المرسل يحدث فهم مشت

 

ويتطلب التواصل من المستقبل استعمال حواس البصر والسمع وأحيانا  اللمس وذلك بهدف  :المستقبِل-ب

استقبال الرسالة ونقلها إلى الدماغ إلعطائها المعنى وتكوين الفهم لها. وعلى المستقبِل أن يكون قادرا  

 على فهم رموز المرِسل وأْن يكون قادرا  على فهمها وإال سيفشل التّواصل.

 

جزءا  مهما  في عملية التواصل حيث ترمز األفكار إلى إشارات ورموز، وقد تكون  تعتبرالّرسالة: -ت

 .هذه اإلشارات على شكل أنماط صوتية أو رموز مكتوبة أو إشارات إيحائية

 

 

 



 

 :اللّغةاضطرابات 

 

 الرموز من وديناميكي عقدم نظام أنّها على اللغة :والسمع واللغة للنطق األمريكية الجمعية تعّرف :اللغة

 .والتواصل التفكير أنواع شتّى في يستخدم عليها، المتفق

 :أساسيين مظهرين إلى طبيعتها حيث من اللّغة وتقسم

 :األّول

: تعّرف اللغة االستقبالية على أنّها تلك اللغة التي تتمثل في قدرة الفرد على سماع اللغة االستقبالية اللغة 

 . انطقه وفهمها وتنفيذها دون

 :الثاني

كالم ال نطق على الفرد قدرة في تتمثل التي اللّغة تلك أنّها على التعبيرية اللّغة تعّرف :التعبيرية اللغة

 والداللة.ذات المعنى  الحركات التعبيرية واإليمائيةوه وكتابت

 

 

 

 :اللّغة مكّونات

 

 :التالية العناصر من اللّغة تتكّون

 عن عبارة وهي الفونيم تسّمى وحدة وأصغر اللغة، في الكالمية صواتاأليقصد بها و :األصوات-1

 .ما لهجة أو ما لغة في أخرى لفظة عن ما لفظة تمييز على تساعد صغيرة وحدات

 .واألفعال الجمع كصيغ اللّغة في لكلمات شكال ببناء خاص نظام وهو :التراكيب-2

 .التراكيب من جزء وهو الجمل وأشباه الجمل وبنية للّغةد اقواع يتناول :النحو-3

 .ومدلوالتها اللّغة منها تتكون التي والجمل المفردات معاني إلى وتشير :المعاني-4

 االجتماعي المعنى وفهم االجتماعية المجاالت في اللغة توظيف إلى وتشيراالجتماعية:  الجوانب-5

 .اللغوي للتواصل

 

 



 

 

 اللغة: اكتساب مراحل

 تكون العالم هذا إلى الوليد يأتي عندما :ةللغة أو مرحلة األصوات غير اللغويمرحلة ما قبل ا أوال :

 على بناء تكتسب القدرة هذه ولكن الكالم، إصدار على بعد قادرةالصوتية غير و اإلدراكية أجهزته

 :التالية المراحل في وتتمثل العصبي، الجهاز نضج عملية

 الى السريع الهواء ندفاعال نتيجة تصدر والتي ،ةالوالد عند األول تعبيره الطفل يبدأ :الصراخ -أ

 الناحية من الصراخ ويعد، صحته على دليل وهذا الوليد حياة في األولى الشهيق عملية مع الرئتين

 الضيق عن وتعبير انفعال نتيجة ذلك بعد لصراخ ويصبحا النطق، مظاهر من لمظهر أو اللغوية

 .الفسيولوجي واأللم الضيق عن اإلعالن أو للطعام وليدال حاجة عن لتعبير أو الحاجة قضاء نتيجة

 المكررة المقاطع من سلسلة العمر من والعاشر السادس الشهرين بين ما في األطفال يطلق :المناغاة -ب

 من تقرب أنها تقول وعندما/ المناغاة/ المكررة المقاطع هذه وتدعى الكلمات من كثيرا تقرب

 وأصوات بكاء عن عبارة وهي لمناغاة تسبقا التي األخرى تصويتال بأشكال نقارنها فإننا الكلمات

 .عشوائية

 و الساكنة االحتكاكية األصوات ذللك وبعد الشفوية األصوات بنطق المرحلة هذه في الطفل ويقوم

 االستمتاع من كنوع وذلك..... إغ،إغ،غاغا،فافا: مثل صوتية مقاطع البداية في فيكرر المتحركة،

: مثل صائتة بأصوات متصلة مختلفة صامتة أصوات يستخدم بحيث المقاطع ريغي وقد الشخصي،

 ما وغالبا  . (ن)و(م) صوت المرحلة هذه في الطفل ينتجها التي الصائتة األصوات ومن. با،ما،دادا

 المرحلة هذه في الطفل لدى ويظهر بالصوائت، شبيهة أصوات وهي مجهورة، األصوات هذه تكون

 هوالهمزة. و يالحنجر الصوت يشبه ما

 يحدث ثم مختلفة، أصوات يصدر هو وإنما معين، حرف نطق المرحلة هذه في يقصد ال الطفل إذا  

 بعض تكرار إلى أميل فيجعلونه أمامه يصدرونها التي وباألصوات هم بتعليقات اآلباء يشجعه أن

ك وذل والدينمن المن خالل التغذية الراجعة السمعية يتم تعزيز هذه األصوات  حيث ،األصوات

 .وتكراره بتكرار األصوات التي يصدرها الطفل وسماع الطفل لصوته

 وتتضمن يسمعها التي األصوات الطفل يقلد حيث اللغة، الكتساب األول االجتماعي األساس التقليد يعدو

 اطئا  خ تقليدا   يلد وقد. أصوات من يسمع ما يفهم ال أو الطفل يسمعه لما القليل الفهم بعض المرحلة هذه

 عملية أهمية في كشك هنا وليس، ينطقها التي الكلمات من الحروف مواقع يحرف أو يحذف أو يبدل فقد

 المناغاة عملية تحويل فيها يتم التي الهامة المرحلة خالل خاصة وبصفة اللغة تعلم في والمحاكاة التقليد

 من يسمعها التي اللغة يتعلم طفلك أن التقليد أهمية على دليال ويكفي معنى لها كلمات إلى العشوائية

 المختلفة الطفل سلوك جوانب لكل التقليد أهمية تخفى وال هذا األم، اللغة أو القومية اللغة أي ينبه المحيط

 فرصة من حرمانه بسبب الكالم تعلم عن عاجز فهو والديا األصم الطفل لدى تتضح التقليد أهمية ولعل

 .كالمال سماعه لعدمين نظرا اآلخر تقليد

 إشباع هو مع والكالم للطفل باالستجابة الكبار يقوم حيث ،التعزيز عملية هو التقليد عملية يفيد ما وأكثر

 والحنان، والشراب بالطعام تقترن اآلخرين من الطفل يسمعها التي األصوات فإن وبالتالي حاجاته،

 .تقليدها إلى الطفل يميل التي األصوات أغلب هي وهذه

 



 

 :الحقيقي الكالم حلةمر :ثانيا  

 :التالية المراحل إلى الطفل عند اللغة تطور من المرحلة هذه قسمت

 الكلمة عنده تظهر أن إلى تدريجيا   يسمعها التي األصوات بتقليد الطفل يقوم :األولى الكلمة مرحلة

 خالل دةبالزيا اللغوي محصوله يبدأ حتى الكلمة هذه ينطق أن وما األولى، السنة نهاية في األولى

 .المرئية والمثيرات الصوتية المثيرات بين الربط طريق عن الثانية السنة من األولى الشهور

           واألطفرررال بعرررد، فمرررا السرررنة عمرررر فررري المرحلرررة هرررذه إلرررى يصرررل العرررادي الطفرررل أن العلمررراء ويررررى  

 لقرررول لطبيعررريا والمتوسرررط. التاسرررع الشرررهر بعرررد المرحلرررة هرررذه إلرررى يصرررلون قررردراتهم فررري الممترررازون

 لتوصرررريل اللفظرررري التعبيررررر اسررررتخدام يعنرررري اللغرررروي والكررررالم شررررهر( 11-11) هرررروبين األول الكلمررررة

 والررردك أيرررن الطفرررل نسرررأل كرررأن ،تامرررة جملرررة بهرررا يقصرررد الكلمرررة هرررذه ينرررتج عنررردما والطفرررل .المعنرررى

 يوالرررد أن فهررري الطفرررل لررردى العميقرررة البنيرررة أمرررا ،السرررطحية البنيرررة هررري شرررغل فكلمرررة ،شرررغل :فيقرررول

 :االعتبار بعين تؤخذ أن يجب المرحلة لهذه العامة األمور كبعض وهنا. الشغل إلى ذهب

 الطفررل فيهررا يعرري  الترري للبيئررة تبعررا   أخررر إلررى طفررل مررن تختلررف كلمررة أول إنتررا  علررى القرردرة .1

 المختلفة النحو جوانب وكذلك

 . لغوي سياق في وضعها دون األولى كلمتهم ينتجون األطفال معظم .2

 .بابا ،ماما :مثل من لهم بالنسبة خاصة أهمية تشكل التي الكلمات تا  بإن طفالاأل يبدأ .3

 الخررررو ، علرررى لتررردل( بررراي) مثرررل برررالظهور الحررردث علرررى تررردل التررري الكلمرررات بعرررض تبررردأ .1

 ومامرررا بابرررا مثرررل الطفرررل محررريط فررري موجرررودة أشرررياء علرررى معظمهرررا فررري تررردل األولرررى والكلمرررة

 التررررري باألفعرررررال تررررررتبط كمرررررا والررررردمى، انررررراتوالحيو واألطعمرررررة األسررررررة، أفرررررراد وأسرررررماء

 الطفل. يمارسها

 حيرررث واحررردة جملرررة فررري كلمترررين اسرررتخدام هررري اللغرررة ارتقررراء فررري التاليرررة الخطررروة :الكلمتةةةين مرحلةةةة

 عشررر الثررامن الشررهر فرري وذلررك واحرردة فكرررة عررن تعبيرررلل بعضررهما مررع كلمتررين بوضررع الطفررل يقرروم

 انتقائيرررة وأكثرررر الراشرررد لغرررة مرررن أبسرررط الطفرررل لغرررة تظرررل المرحلرررة هرررذه وفررري العشررررين الشرررهر إلرررى

 .إبداعي   ا و جديد الكالم ويكون

 يسررتخدم كررأن كلمتررين، مررن أكثررر بررين الوصررل علررى الطفررل قرردرة تشررير :كلمتةةين مةةن األكثةةر مرحلةةة

 تطرررور مرحلرررة بررردء إلرررى مرررا، فكررررة عرررن للتعبيرررر كسلسرررلة أكثرررر أو كلمرررات ثرررالث مرررن مؤلفرررة جمرررال  

 تتسرررم حيرررث وداللتهرررا، وتركيباتهرررا اللغرررة بقواعرررد المعرفرررة مرررن لمزيررردا علرررى تنطررروي، جديررردة لغررروي

 مررن جديرردة، عبررارات بتوليررد الطفررل ويقرروم والررزمن، والعرردد الجررنس حسررب التصررريف علررى بالقرردرة

 الثانية. السنة بعد فيما المرحلة هذه وتظهر. وتطبيقاتها اللغة قواعد اكتساب خالل

 التعبير، في والّدقة والفهم النطق وتحسين الوضوح إلى لطفلل اللغوي التعبير يميل المرحلة هذه وفي

 رةدالق ويظهر وخبراته، حاجاته عن اإلفصاح ويستطيع االستطالع، وحب األسئلة كثرة الطفل ويظهر

 .التعميم على

 

 

 



 

 :اللغة اضطرابات مفهوم

 :اآلتية المظاهر أحد تّوفر إلى اللغة اضطرابات تشير

 .محدودا   هكون أو الكالم انعدام -

 .الجمل أو للكلمات طبيعي غير استعمال -

 . اللغوية القواعد في خلل -

 .األوامر واستيعاب فهم عن عجز أو ضعف -

  :اللغة اضطرابات أسباب* 

 والتي الكالمية الحسبة إلى تؤدي قد الدماغ فإصابات مختلفة عوامل عن اللغة ضطراباتا تنتجا قد

 الفقدان إلى الوسطى األذن وإصابات المزمنة الوسطى األذن التهابات ؤديت وقد اللغة، إنتا  مع تتداخل

 لها اللغوية االضطرابات من والعديد اللغة واكتساب فيتطور صعوبات إلى ييؤد بالتأكيد وهذا السمعي

 تأثيرا له المداخالت ومقدار نوعية أن كما. اللغة اضطرابات كلّ  تفسر ال الوراثة أن مع وراثية، عوامل

 تطور ضعف إلى تؤدي قد بالمثيرات الغنية غير فالبيئة اللغة، وتطور المفردات تطور على اضحو

 . اللغة وعلم المعرفية القدرات لتطور الالزمة ثيرةمال الخبرات في ونقص اللغة

 

  :اللغة اضطرابات أنواع *

 :إلى اللغة اضطرابات تنقسم

 ما أي لظهورها الطبيعي العمر في لطفلل األولى الكلمة تظهر ال بحيث :اللغة ظهور تأخر .1

 .األولى السنة يوافق

 يستطيع وال المنطوقة اللغة فهم عن الفرد يعجز حيثب :وإصدارها اللغة فهم على القدرة فقدان .2

 .مفهومة بطريقة لفظيا نفسه عن يعبر أن

 .منيالز عمره في منهم يوافق بما صحيح بشكل الكتابة عن الفرد يعجز أي :الكتابة صعوبة  .3

 ثم ومن المناسب المكان في المناسبة الكلمة تذكر صعوبة يف وتتمثل :والتعبير التذكر صعوبة .1

 .أخرى من بدال مفردة الفرد يضع فقد عنها التعبير

 .المسموعة الجملة أو الكلمة معنى فهم صعوبة :والجمل الكلمات فهم صعوبة .5

 المعنى لتعطي اللغة قواعد حيث من الكلمات تركيب صعوبة في تتمثل :الجملة تركيب صعوبة .6

 .الصحيح

 في اضطراب وهو المكتوبة، للمادة الصحيحة القراءة عن الفرد عجز بمعنى :القراءة صعوبة .7

 نسيان مع واألصوات الحروف في خلط ويرافقه عادي ذكاء وجود مع المكتوبة الكلمات تمييز

 .بينها الجمع أو الحروف قلب أو الكلمات مقاطع أو الحروف

 



 

 

 : النّطقاضطرابات 

يعّرف النّطق على أنّه: عملية توليد أصوات الكالم، وينتج النّطق عن تعديل الممر الصوتي   : النطق* 

الذي يتكون من تجاويف األنف والفم والبلعوم فمثال : إّن أّي تغيير في مكان أو أسلوب أو عضو من 

هنا يجب التمييز بين النّطق والتّصويت أعضاء النطق يؤدي إلى إنتا  صوت معين )النّطق به(. و

ف سابقا  أنّه عملية توليد أصوات الكالم أما التصويت فهو  ألنّهما مصطلحان مختلفان فالنطق كما ُعّرِ

 .القدرة على إنتا  الصوت

 األجهزة الالزمة لعملية النطق:* 

 :جهاز النطق-أوال  

بين أعضاء النطق، ويتّم تحريكهما إراديا  لتلعب وتعّدان من التراكيب األكثر وضوحا    : الشفتان -1 

فإغالق الشفتين إغالقا  تاما  بعد فتح ينتج الباء والميم ، من خالل حركتها دورا  في إنتا  أصوات مختلفة

 .وهما صوتان شفويان، وإغالقهما بشكل غير تام ينتج عنه حروف مثل الفاء والواو غير المدية

الم وظيفة ثانوية بالنسبة لألسنان، أما الوظيفة األساسية لألسنان هي قطع : يعد إنتا  الكاألسنان -2 

ومضغ الطعام، لكن لها دوٌر مهمٌّ في عملية النطق حيث تشارك مع بعض أعضاء النطق في إخرا  

، ولذلك فإن سقوطها أو اختالل تركيبها يؤدي غالبا  إلى اضطراب (العديد من أصوات الحروف مثل)ف

 .قية لهذه األصواتالخصائص النط

: يُعّد اللسان من أعضاء النطق ألنّه مرن وكثير الحركة في الفم عند النطق، فهو ينتقل من اللسان -3 

واللسان أكثر األعضاء حركة ، إذ يجب ، وضع إلى آخر فيكيّف الصوت اللغوي حسب أوضاعه المختلفة

تربط مقدمة اللسان بأرضيته تحد من أن يتناسب حجمه مع حجم التجويف الفموي، وأية زوائد لحمية 

 (.قدرته  على نطق بعض الصوائت مثل )ر

 أربعة أقسام وهي:وقد جرت العادة على تقسيم اللسان إلى      

 :وهو أقصى نقطة من مقدمة اللسان.رأس اللسان 

 :وهو ذلك الجزء الذي يقع مقابل سقف الحلق الصلب مباشرة.نمقدمة اللسا 

 لجزء الذي يقع بين مقدمة اللسان و مؤخرته.:وهو ذلك اوسط اللسان 

 .:وهو ذلك الجزء الذي يقع مقابل سقف الحلق الليننمؤخرة اللسا 

: هو عبارة عن إطار عظمي يعلوه اللثة السفلية، وتتألف الحركات في الفك السفلي من الفك السفلي -1  

ولها وهي بالتالي تؤثر على حركات الفتح واإلغالق واالنزالق وهي مهمة ألن اللسان محمول على ط

 .للحنجرة  يالسالمالخصائص الرنينية للجهاز الصوتي وتُنقَل بواسطة العظم 

بشكل كبير في الرنين الفموي، ودور سقف الحلق هو  هم: هو بنية أو تركيب مقّوس يسسقف الحلق -5  

مل كصمام ويغلق التجويف ازدوا  أو عدم االزدوا  في التجاويف األنفية و البلعومية وعندما يرتفع يع



األنفي، وهذه الحركة ضرورية إلنتا  األصوات الصامتة، وقد يعمل سقف الحلق اللين كخافض إلنتا  

 إلى قسمين:الصوائت المجاورة باألصوات األنفية، ويُقسم سقف الحلق 

 ويشارك في : أو الغار، ويقع خلف اللثة مباشرة، وهو يتخذ شكل القبةسقف الحلق الصلب 

 .اعتراضات لعمود الزفيرة النطق بما يسببه من احتكاكات وعملي

: لسقف الحلق اللين دور في إنتا  األصوات األنفية والفموية، فعندما سقف الحلق اللين 

ينخفض سقف الحلق اللين يمّر التيار الهوائي من خالل التجويف األنفي وتسّد الطريق أمامه 

ن(، ويمكن لسقف  )م، النطق بالصوامت األنفية عبر التجويف الفموي، ويكون ذلك عند

الحلق اللين أْن يرتفع مانعا  مرور تيار الهواء من التجويف األنفي، ويمّر فقط من التجويف 

 .الفموي، ويكون ذلك عند النطق بجميع الصوائت والصوامت ماعدا األنفية منها 

 

 جهاز التصويت:-ثانيا  

 مررام الرقبررة وعلررى مسررتوى الفقرررة الثالثررة إلررى الفقرررة : هرري هيكلررة معقرردة مركزهررا أالحنجةةرة

وبنيرررة الحنجررررة غضرررروفية ، السادسرررة مرررن العمرررود الفقرررري وتقرررع األوترررار الصررروتية برررداخلها

تترررألف مرررن ثالثرررة غضررراريف العلررروي نررراقص االسرررتدارة مرررن الخلرررف وعرررريض برررارز مرررن 

امرررل االسرررتدارة، األمرررام ويُعررررف الجرررزء البرررارز بتفاحرررة آدم، أّمرررا الغضرررروف الثررراني فهرررو ك

 .والثالث مكّون من قطعتين موضوعتين فوق الغضروف الثاني من الخلف

 :وتعتبررر مررن أهررم أعضرراء النطررق، وهرري عبررارة عررن رقررائق ملتصررقة مررع  األوتةةار الصةةوتية

السرررطح الرررداخلي للغضرررروف الررردرقي مرررن جهرررة وحرررّرة الحركرررة مرررن الجهرررة األخررررى. ويبلرررغ 

 ملم فقط. (11ملم وعند النساء ) (23طول األوتار الصوتية عند الرجال )

وتكمرررن وظيفرررة األوترررار البيولوجيرررة فررري أنّهرررا تعمرررل كصرررمام يمنرررع دخرررول األجسرررام الغريبرررة إلرررى      

القصررربة الهوائيرررة، أّمرررا دورهرررا فررري إنترررا  األصررروات اللغويرررة فيتمثرررل فررري قررردرتهما علرررى االهترررزاز 

 .مهموسةإلحداث األصوات المجهورة أو االنفرا  إلحداث األصوات ال

 

 جهاز التنفس:-ثالثا  

يعررررّد األنررررف أحررررد التجرررراويف المهمررررة فرررري عمليررررة النطررررق، وذلررررك مررررن خررررالل إعطرررراء  األنةةةةف: -1 

الصرررروت النرررراتج سررررمات جديرررردة مررررن حيررررث الرررررنين والتررررردد والنغمررررة والحررررّدة، وهنرررراك صرررروتان 

 يخرجان من األنف هما )م(،)ن(.

ويقرررع خلرررف الفرررم والحنجررررة األنفيرررة،  وهرررو تجويرررف عضرررلي، يصرررل الفرررم برررالمريء، :معةةةوالبل -2 

ويمترررد خلرررف العمرررود الفقرررري مرررن قاعررردة القحرررف حترررى الفقررررة الرقبيرررة السرررابعة، وهرررو ضررريق مرررن 

ويقررروم البلعررروم مرررن خرررالل منفرررذه إلرررى الفرررم ببلرررع الطعرررام، ونقلررره إلرررى  األسرررفل متسرررع مرررن األعلرررى

تمثررل فرري عمليررة نقررل الهررواء المررريء، أمررا دوره فرري الجهرراز التنفسرري والررذي يهمنررا فرري هررذا المقررام في

المتجرره مررن الحنجرررة إلررى الفررم أو األنررف أو العكررس، حيررث يرسررل هررواء الشررهيق إلررى الحنجرررة ليمررّر 

مررن خاللهررا إلررى القصرربة الهوائيررة ليصررل إلررى الرررئتين، كمررا يسررتقبله زفيرررا  منهررا ليرسررله إلررى الفررم أو 

 كما أنّه مخر  لبعض األصوات الحلقية )ح(،)ع(.. األنف



هرررو الجرررزء الرررذي يحمررري الحنجررررة مرررن دخرررول األجسرررام الغريبرررة إليهرررا، ويسرررمح :لسةةةان المزمةةةار -3

برررردخول الهررررواء فقررررط، وهررررو غضررررروف علررررى شرررركل ورقررررة الشررررجر، ويعمررررل علررررى إغررررالق فتحررررة 

 .الحنجرة أثناء البلع

ن بعرررد خررررو  الهرررواء مرررن الررررئتين، يمرررر فررري الشرررعبتي :ة الهوائيةةةةالشةةةعبتان الهوائيتةةةان والقصةةةب -4

 .فالدور الرئيسي لها هو تمرير الهواء من الرئتين إلى الحنجرة ائيتين ثم القصبة الهوائيةالهو

تلعررب الرئترران دورا  مهمررا  فرري عمليررة الكررالم، فهمررا مصرردر تيررار الهررواء الررالزم للنطررق.  :الرئترران -5

ة أو ومرررن المهرررم أْن نعررررف أّن كميرررة الهرررواء التررري تخرررر  مرررن الررررئتين أثنررراء الكرررالم تصرررل إلرررى ثالثررر

 أربعة أضعاف كمية الهواء التي تخر  أثناء عملية التنفس الطبيعي في نفس الفترة الزمنية.

وتعمرررل عضرررلة الحجررراب الحررراجز والعضرررالت الخارجيرررة الموجرررودة برررين األضرررالع علرررى زيرررادة      

حجرررم القفرررص الصررردري مرررن خرررالل انقباضرررها وبالترررالي زيرررادة حجرررم الررررئتين، وفررري أثنررراء عمليرررة 

قررررى هررررذه العضررررالت وعضررررلة الحجرررراب الحرررراجز منقبضررررة لرررربعض الوقررررت حتررررى ال تفرررررغ الكررررالم تب

 .الرئتان الهواء بنفس سرعة التنفس الطبيعي

 :جهاز الرنين-رابعا  

تشرررركل التجرررراويف الجهرررراز الصرررروتي األنبرررروب الصرررروتي و المسررررؤول عررررن النغمررررة الحنجريررررة      

ول التجررراويف تسررربّب توقرررف وتحويلهرررا إلرررى أصررروات صرررائتة مميرررزة، وعنرررد االنقباضرررات علرررى طررر

 قصير وسريع وتدفق الهواء ينتج األصوات الصامتة، وهذه التجاويف هي:

: يعمرررل التجويرررف الفمررروي علرررى تعرررديل النفخرررة المنتجرررة فررري الحنجررررة إلنترررا  التجويةةةف الفمةةةوي -1 

األصرررروات الصررررائتة والصررررامتة، ويقرررروم بوظررررائف كالميررررة تتمثررررل فرررري الرررررنين الصرررروتي وكررررذلك 

 التدفق الهوائي القادم من الرنين خالل عملية النطق.التعامل مع 

: يقرررع برررين الحنجررررة وبرررين نهايرررة اللسررران عنرررد بدايرررة فتحرررة التشررركيل الصررروتي، التجويةةةف الحلقةةةي -2 

 .وهذا التجويف ثابت الشكل والحجم، وبالتالي يكون دوره في الوظيفة الكالمية ثابتا  

ى تجويررف الفررم وبدايررة البلعرروم، ويعمررل كررل مررن : يرررتبط تجويررف األنررف بأقصررالتجويةةف األنفةةي -3 

سررررقف الحلررررق اللررررين واللهرررراة والبلعرررروم علررررى إغررررالق هررررذا التجويررررف ممررررا يسررررمح بإنتررررا  األصرررروات 

الفمويرررة أو فرررتح هرررذا التجويرررف ممرررا يسرررمح بخررررو  األصررروات عرررن طريرررق األنرررف كمرررا فررري حرفررري 

 (.)م(،)ن

 

 الجهاز العصبي:-خامسا  

مرررن منطقترررين هرررامتين تلعبررران دورا  فررري فهرررم وإنترررا  اللغرررة وهمرررا توجرررد فررري النصرررف األيسرررر مرررن ال 

، وتقرررع منطقرررة بروكرررا قررررب وسرررط نصرررف الكررررة المخيرررة األيسرررر فررري ارنكرررفي منطقرررة بروكرررا ومنطقرررة

المكرران الررذي تلتقرري فيرره الفصرروص األمررامي والجررانبي والعلرروي ويظهررر فرري هررذه المنطقررة التنظيميررة 

فررري الفرررص الصررردغي  ايرنكرررف وتقرررع منطقرررة ترررا  الكرررالم.المعقررردة السالسرررل الحركيرررة الضررررورية إلن

وهررري المنطقرررة المسرررؤولة عرررن فهرررم اللغرررة بشررركل كبيرررر، لرررذلك فرررإن الشرررخص المصررراب يعررراني مرررن 

 . صعوبات في استعمال اللغة



 :الجهاز السمعي-سادسا  

الكرررالم عبرررارة عرررن رمررروز صررروتية، والجهررراز السرررمعي هرررو المسرررؤول عرررن اسرررتقبال هرررذه الرمررروز    

إلرررى الررردماغ، حيرررث تحرررّول األذن الموجرررات الصررروتية التررري يصررردرها المرررتكلّم ويحملهرررا الهرررواء ونقلهرررا 

إلررى إشررارات عصرربية ترسررل إلررى الرردماغ لفررّك ترميزهررا وتفسرريرها، وتتكررّون األذن مررن ثالثررة أقسررام 

 هي:

تتررررألف مررررن غضررررروف الصرررريوان، ويوجررررد داخلرررره القنرررراة السررررمعية الخارجيررررة.  األذن الخارجيةةةةة: -1

هميّرررة األذن الخارجيرررة فررري التقررراط الموجرررات الصررروتية المنتشررررة فررري الهرررواء، ونقلهرررا عبرررر وتكمرررن أ

 القناة السمعية إلى األذن الوسطى.

تترررألف مرررن غشررراء الطبرررل الرررذي يفصرررل األذن الوسرررطى عرررن األذن الخارجيرررة،  األذن الوسةةةطى: -2

المطرقرررة –ع ويقرررع خلفررره تجويرررف األذن الوسرررطى الرررذي يحررروي قنررراة أوسرررتاكيوس وعظيمرررات السرررم

وتررررتبط العظيمرررات بالطبلرررة مرررن ناحيرررة وبررراألذن الداخليرررة عنرررد النافرررذة البيضرررية  -والسرررندان والركررراب

مرررن الناحيرررة المقابلرررة، فعنررردما تنتقرررل األمررروا  الصررروتية عبرررر القنررراة السرررمعية فإنّهرررا تسررربب اهترررزاز 

األذن  غشرررراء الطبررررل ممررررا يررررؤدي إلررررى تحريررررك عظيمررررات السررررمع الترررري تقرررروم بنقررررل الموجررررات إلررررى

 الداخلية.

تعتبررررر أهرررم أجررررزاء األذن وأكثرهررررا حساسرررية، وتتكررررون مرررن الرررردهليز المسررررؤول  األذن الداخليةةةة: -3 

عرررن التررروازن، والقوقعرررة المسرررؤولة عرررن السرررمع، فعنررردما تصرررل الموجرررة الصررروتية إلرررى القوقعرررة فإنّهرررا 

تتحررررول إلررررى إشررررارات عصرررربية بواسررررطة عضررررو كررررورتي، وترسررررل إلررررى الرررردماغ عبررررر العصررررب 

 .سمعيال

 

 آلية حدوث النطق:

إّن مصدر الطاقة لمعظم األصوات الكالمية يكمن في تيار الهواء المندفع من الرئتين أثناء عملية      

الزفير، فتيار الهواء المندفع من الرئتين مارا  بالقصبة الهوائية فالحنجرة ثم الفم أو األنف ضروري 

ر إلى تغيرات مهمة قبل أن يكتسب الصوت صفة لحدوث أّي صوت ننطق به، حيث يخضع هذا التيا

 .مميزة فيصبح في عداد أصوات الكالم

جويف البلعوم تبحيث يخر  الطنين الذي يعتبر الماّدة الخام لتشكيل الصوت من الحنجرة ليتأثر ب     

له  ومن ثّم تجويف الفم أو األنف ويتأثر بحركة اللسان والفك السفلي والشفتين ليعطي صوتا  معينا  

خصائص معينة ويختلف عن األصوات األخرى بحسب ما يتعرض له من اختالف في طول عمود 

وليتّم إنتا  الصوت اللغوي . الهواء ووسع التجاويف الرنينية أو حركة اللسان والفك والشفتين وغيرها

 يجب أن تتوافر العوامل التالية:

 وجود تيار هوائي. -1

 وجود ممر مغلق. -2

ض لتيار الهواء في نقاط محددة مختلفة في الجهاز النطقي عن طريق حركة أعضاء وجود اعترا -3

 تصنيف األصوات الكالمية: .النطق



 

 

 هي: ات الكالمية وفقا  ألربعة معاييرتصنّف األصو

 حرية أو إعاقة مسار تيار الهواء الرئوي: -1

 قسمين رئيسين:عاقة إلى تقسم األصوات اللّغوية تبعا  لمسار تيار الهواء من حيث حرية واإل

: هي األصوات التي ال يتشكل عند النّطق بها أي عائق في القناة الصوتية من شأنه أن يحد الصوائت -

 من حرية مرور تيار الهواء.

وتقسم الصوائت إلى مجموعتين هما: الصوائت األحادية والصوائت الثنائية، وتختلف الصوائت      

ية في أّن وضع اللسان في الصوائت األحادية يبدأ في مكان معين ويبقى فيه األحادية عن الصوائت الثنائ

أما بالنسبة للصوائت الثنائية فيبدأ اللسان حركته في مكان معين إلنتا  صائت أحادي  ء نطقهحتّى انتها

 وينتقل مباشرة إلى مكان صائت أحادي آخر.

 وتصنّف الصوائت وفق المعايير التالية: 

الذي يقترب من سقف الحلق عند النطق بالصائت: مقدمة اللسان أو وسطه أو الجزء جزء اللسان  -1

 األخير منه. وتقسم الصوائت وفقا  لهذا المعيار إلى أمامية "ي" و مركزية وخلفية "و".

ارتفاع اللسان أو انخفاضه بالنسبة لسقف الحلق: وتقسم الصوائت وفقا  لهذا المعيار إلى مرتفعة "ي"  -2

 ة ومنخفضة "ا".ومتوسط

 طول الصائت وقصره، فهناك صوائت طويلة "و" وصوائت قصيرة "الضمة". -3

 وضع الشفتين: وتقسم الصوائت وفق هذا المعيار إلى مستديرة "و" ومنفرجة "ا" و محايدة "الفتحة". -1

ه ": يصادف تيار الهواء الرئوي عند النطق بها عوائق مختلفة دون مرورConsonantsالصوامت" -

بحرية من خالل القناة الصوتية، حيث يتم توقيف التيار الهوائي عند نقطة معينة في القناة الصوتية، ثّم 

 ال يلبث بأن يسمح له بالمرور.

 

 

 وضع األوتار الصوتية: -2

 تصنّف األصوات الكالمية بالنسبة إلى وضع األوتار الصوتية إلى :     

 لتي يحدث خالل النطق بها اهتزاز باألوتار الصوتية.أصوات صامتة مجهورة: وهي األصوات ا -

أصوات صامتة مهموسة: وهي األصوات المنتجة دون اهتزاز باألوتار الصوتية. ويمكن أْن نشعر  -

 بالفرق بين الصوت المهموس والصوت المجهور بوضع إصبعنا على حنجرتنا عند نطق الصوت.

 

 



 :مكان النطق -3

ى المكان الذي يلتقي فيه الناطق المتحرك بناطق ثابت إلعاقة أو منع تدفق يشير مكان النطق إل      

 الهواء في الممر الصوتي، وتبعا  لذلك تصنف األصوات الكالمية إلى:

الصوامت الشفوية: وهي األصوات التي تنطق من بين الشفتين، وتشمل األصوات )م، ب، و(، وتكون -أ

 شفتين.محايدتين إذا لم يصاحب الصوت تحرك ال

: تنطق هذه األصوات باستخدام الشفة السفلية مع األسنان األمامية العلوية، الصوامت الشفوية السنيّة -ب

 وتشمل صوت)ف(.

الصوامت السنيّة: هي األصوات التي يكون رأس اللسان أو طرفه بين األسنان األمامية العلوية - 

 والسفلية عند النطق بها، وتشمل األصوات )ث، ذ، ظ(.

: عند النطق بهذه األصوات يكون رأس اللسان أو طرفه يالمس اللثة، وتشمل الصوامت اللثويّة-د

 األصوات )ت، د، ط، ض، س، ص، ز، ن، ل، ر(.

الغارية: عند النطق بهذه األصوات تكون مقدمة اللسان بين نهاية اللثة وبداية -الصوامت اللثوية-هـ

  ،  (.الغار)سقف الحلق الصلب(، وتشمل األصوات )

: عند النطق بهذه األصوات تكون مقدمة اللسان مع سقف الحلق الصلب، وتشمل الصوامت الغارية-و

 الصوت )ي(.

: عند النطق بهذه األصوات تكون مؤخرة اللسان مع سقف الحلق اللين، وتشمل الصوامت الطبقية-ز

 األصوات )ك(.

اللسان مع اللهاة، وتضّم األصوات )غ، : عند النطق بهذه األصوات تكون مؤخرة الصوامت اللهوية-ح

 خ، ق(.

: هناك صوتان بلعوميان في اللغة العربية هما الحاء وهو مهموس والعين وهو الصوامت البلعومية -ط

 مجهور.

 

 طريقة النّطق: -4

 إلى: صواتتنقسم اال

طة معينة من القناة تمتاز هذه المجموعة باإلغالق التام لمسارات الهواء في نق : االنفجاريةاألصوات  -أ

الصوتية ويشكل ضغطا  ثم يحدث انفجارا ، وقد يكون اإلغالق عند الشفتين كما في الصوت )ب( أو عند 

اللثة كما في األصوات )ت، د، ط، ض(، أو عند سقف الحلق اللين كما في األصوات )ك، ق(، أو عند 

 )ء(. اللهاة كما في الصوت )ق(، وقد يحدث عند المزمار كما في الصوت

يصدر الصوت االحتكاكي عند اندفاع التيار الهوائي في ممر ضيق ناتج عن  األصوات االحتكاكية: -ب

اقتراب ناطقين من بعضهما ليشكال إغالقا  جزئيا ، وتُقسم إلى أصوات احتكاكية صفيرية وتتميز بقدر 

 حدث تضيق كبير في أكبر من الوضوح وارتفاع الصوت مقارنة مع غيرها من األصوات االحتكاكية وي



 

مجرى تيار الهواء بحيث يتشكل أخدود في اللسان كما في ) ،  ، س، ز(. وأصوات احتكاكية غير 

صفيرية وتتميز بانبساط األخدود الذي يحدث عند إنتا  األصوات الصفيرية، وتقترب أعضاء النطق 

ة، كما هو الحال عند النطق بـ بحيث تشكل فيما بينها ممرا  أوسع من الذي يتشكل مع األصوات الصفيري

 )ذ، ث، ف(.

عند النطق أحد هذه األصواُت يحدث إغالق تام لتيار الهواء ثم تنفصل أعضاء  األصوات المزجية : -ج

 .النطق ببطء فيكون بذلك مز  لألصواَت االنفجارية واالحتكاكية

ث االنغالق الوسطي وهي قسمان هما الجانبية كما في صوت )ل( حيث يحد :األصوات المائعة  -د

 وتهريب الهواء من الجوانب، والرائية كما في صوت )ر(.

للنطق بأحد األصوات االنزالقية يقترب عضوا نطق من بعضهما بحيث  األصوات شبه الصائتة : -هـ

يتشكل ممر ضيق في القناة الصوتية يسمح بمرور تيار الهواء دون حدوث احتكاك مسموع، كما في 

 األصوات )ي، و(.

يخر  الهواء عند النطق بهذه األصوات من األنف ويحدث إغالق تام لمسار  :األصوات األنفية -و

 الهواء من الفم، كما في األصوات)م، ن(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :اضطرابات النطق 

تُعّرف اضطرابات النطق بأنّها: االضطراب الذي يؤدي إلى خلل في قدرة الفرد على لفظ األصوات      

يح، مما يؤثر على وضوح المعنى المراد إيصاله وخاصة إذا كان الخلل يشمل العديد من بشكل صح

 األصوات المهمة في الكالم.

 أنواع اضطرابات النطق:* 

 :اإلبدال-1

هو: إنتا  صوت خاطئ في مكان صوت صحيح كأن يقول الطفل "يوز" بدال من "لوز" . ويحدث اإلبدال 

 .يتها، ويحدث عند الصغار أكثر من الكبارأكثر في أول الكلمة وأقل في نها

 أشكال اإلبدال:

 للعيوب اإلبدالية عدة اشكال هي:

 .)اإلبدال الوقفي: هو إبدال الصوت االحتكاكي بصوت انفجاري مثل )ث(بدال من )س 

 .) ( بدال  من)اإلبدال االحتكاكي: هو إبدال الصوت المزجي بصوت احتكاكي مثل )ز 

 من)ق(. بدال الصوت الخلفي بصوت أمامي مثل )د(بدال  اإلبدال األمامي: هو ا 

   من )ر(. اإلبدال الجانبي: هو إبدال الصوت المائع بصوت جانبي مثل )ل(بدال 

   من )م(. اإلبدال األنفي: هو إبدال الصوت الفموي بصوت أنفي مثل )ب(بدال 

   (.من)د اإلبدال الهمسي: هو إبدال الصوت المجهور بصوت مهموس مثل )ت(بدال 

 .)اإلبدال الجهري: هوإبدال الصوت المهموس بصوت مجهور مثل)د(بدال من )ت 

  2(.: هوإبدال الصوت المائع بصوت حلقي مثل )ي( بدال من )راالنزالقياإلبدال 

 

 :الحذف -2

الحذف هو: حذف الصوت من الكلمة فقد تحذف أحيانا  بعض األصوات المستخدمة في الكلمة      

عيوب الحذف للحدوث لدى األطفال الصغار بشكل أكثر من  تقصيرها وتميلأو لتسهيل نطق الكلمة 

 اكنة في بداية الكلمة أو وسطها.األطفال األكبر سنا ، وكذلك تميل إلى الظهور في نطق الحروف الس

 أشكال الحذف:

 :فقد يحذف الطفل الصوت األخير من الكلمة من مثل دار  تُنطق دا( حذف الصامت األخير -1

 : بعض األطفال يحذفون الصوامت االبتدائية من الكلمة.حذف الصوامت االبتدائية -2

: فاألصوات الصامتة التي تقع بين أصوات صائتة تكون في وضع أو حالة حذف صامت بين صائتين -3

 ضعيفة جدا  فتكون هذه األصوات مرشحة أساسية للحذف.



 

ء كان هذا المقطع في أول أو وسط الكلمة كأن : سواحذف المقطع الضعيف)غير المنبور( من الكلمة -1

 ينطق الطفل "ليب" بدال  من "حليب".

: عندما تقع مجموعة من األصوات الصامتة بشكل متسلسل تقليص مجموعة األصوات الصامتة -5

وبدون أي صوت صائت بينها، فإن الطفل يقوم بحذف أحد هذه األصوات أو يمكن أن يجمع هذه 

 .د جديد، تقليص األصوات الصامتة يمكن أن يحدث في أول الكلمة أو وسطهااألصوات في صوت واح

وقد يحدث الحذف في حالة التكلم بشكل سريع حيث تسقط األصوات الحبيسة الموجودة في أواخر    

الكلمات ومن بدايات الكلمات ومن أوساطها، كما تحذف األصوات الحبيسة أصوات الحروف الصحيحة 

 ز،د،و( ) طفال نطقها مثلالتي يصعب على األ

 التشويه: -3

لمريض يدرك على أنّه إنتا  الصوت بطريقة غير معيارية أوغير مألوفة على الرغم من أن اهو:    

وعند تشخيص اضطراب التشويه يجب التركيز على أن الصوت يصدر بطريقة خاطئة،  ، فونيم مناسب

 .أنّها عيوب إبداليةإال أنه قريب من الصوت المرغوب فيه، لذلك التوصف ب

 

 :اإلضافة -4

ويقصد بذلك: أْن يضيف الفرد صوتا  أو مقطعا  جديدا  إلى الكلمة المنطوقة مثل "لعبات"بدال  من      

كلمة"لعبة" وهذا ما يجعل الكالم غير واضحا  أو مفهوما ، وإذا استمرت الحالة أدت إلى صعوبة في 

 .الكالمفهم النطق، وعدم 

 

 بات النطق:أسباب اضطرا

ترجع اضطرابات النطق عند األطفال إلى عّدة أسباب، فقد يكون السبب عضوي أو نفسي بيئي، وقد      

 يكون أحيانا  السبب مجهول ويدعى حينها وظيفي، ومن أهم هذه األسباب:

لتي المقصود باألسباب العضوية هي األسباب الفيزيولوجية والعصبية والحسيّة ا األسباب العضوية: -1

 تعيق تشّكل ونطق أصوات الكالم، ومن هذه األسباب:

 : اإلعاقة السمعية 

حاسة السمع هي أهّم الحواس تأثيرا  على نمو اللغة واكتسابها، ولكي تكون حاسة السمع سليمة، فإّن      

ذلك يتطلب سالمة األذن بمكوناتها وسالمة  مسارات السمع إلى المن وكذلك سالمة مراكز السمع في 

إذا هناك عالقة وثيقة بين اإلعاقة السمعية واضطرابات النطق فبالرغم من سالمة جهاز النطق ، لمنا

والكالم لألطفال المعاقين سمعيا  إال أنهم يلفظون أصوات الكالم بطريقة غير صحيحة في معظمها، 

بطريقة مشوشة  وكلّما كان مقدار الفقد السمعي أكثر ازدادت صعوبة اللغة اللفظية، وكان النطق بها

 .وغير صحيحة ألنّهم يكّررون األصوات كما سمعوها

وللعمر الذي يُصاب به الطفل باإلعاقة السمعية أهمية فيتطور النطق لديه فاألطفال الذين فقدوا      

السمع منذ الوالدة تتأثر لديهم اللغة كليّا  أّما األطفال الذين فقدوا السمع بعد اكتسابهم اللغة وحتّى مع 

 .وجود معينات سمعية يجدون صعوبة في المحافظة على مستوى أدائهم النطقي السابق



    

 

ولدرجة ضعف السمع تأثير على النطق وتطور اللغة، فكلّما ازداد ضعف السمع زادت آثاره السلبية 

م ضعف السمع من حيث شدته إلى خمس أنواع هي: بسيطة جدا  ) ( 11-25على النّطق، وقد قُّسِ

فهو  01(، أّما أكثر من 01-71( ديسيبل، شديدة)71-55( ديسيبل، متوسطة )55-11، بسيطة )ديسبيل

 .نقص سمع عميق

 

 :وجود خلل بنيوي 

كأن يكون هناك وجود شق خلقي في سقف الحلق أو الشفة األرنبية وهي تشّوه خلقي ناجم عن التئام      

. وقد يكون شامال  للثة واألسنان وسقف الحلق العظام لدى الجنين، وقد يقتصر األمر على انشقاق الشفة

الصلب واللين، ويؤثر انشقاق الحلق على نطق عدد كبير من األصوات كما يؤدي إلى اضطرابات 

وتشوهات األسنان التي تمتلك خاصية التأثير في صفة الصوت ونوعه، وعلى الرغم من ثباتها ، رنينية

صوتيّة وخصوصا  في بعض األصوات التي يتكئ اللسان عليها فإنّها تقوم بدور مهّم في بناء المعالم ال

في صيغتها النهائية كصوت )د،ث( أو في إنتا  األصوات التي تضغط فيها األسنان العُلوية على الشفة 

وكذلك التشويه الذي يصيب اللسان ككبر حجم اللسان أو صغره مما يحول بين  (،السفلية كصوت)ف

ذه التكوينات ناقصة أو يوجد فيها عيب تشريحي، مما يجعل الحركة الطفل ونطق أصوات معينة. فه

 .العادية للجهاز الكالمي صعبة 

 :وجود خلل عصبي 

ويقصد بذلك األسباب المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي، وما يصيب ذلك الجهاز من تلف أو      

ركزي مسؤوال  عن الكثير من السلوك إصابة ما قبل أو أثناء أو بعد الوالدة، إذ يعتبر الجهاز العصبي الم

ومنها النّطق واللّغة، ولذا فإن أي خلل يصيب هذا الجهاز البّد وأن يؤدي إلى مشكالت في النّطق 

ومن المشاكل الناجمة عن وجود خلل عصبي عسر الكالم الذي قد ينجم عن الشلل الدماغي ، واللّغة

 .تصيب الجهاز العصبي مثل التهاب السحايا والضمور العضلي وأورام الدماغ وبعض األمراض التي

 :التأخر العقلي 

 

عدم اكتمال أو قصور في مستوى  بأنّه:التأخر العقلي  WHOة الصحة العالمية منظمتعّرف      

( على أّن لديه إعاقة %71االرتقاء العام للقدرة العقلية. ويصنّف الطفل الذي لديه معدل ذكاء أقل من )

عوق عقلي في تباطؤ النمو الطبيعي للغة، ومن ثّم تتوقف عملية النمو اللغوي عند عقلية، ويتسبب وجود 

فكلّما زاد  التأخر العقلي زاد معه التأخر اللغوي ، مرحلة هي أقل من تلك التي يصل إليها األسوياء

ونمو  أي أّن هناك ارتباطا  موجبا  بين نمو الذكاء، وقلّت فرص تدريب الطفل وتنمية مهاراته اللغوية

اللغة عند الطفل، حيث يرى "لوريا" أّن األطفال المتأخرين عقليا  غالبا  ما يظهرون قدرا  من القصور 

 .واإلعاقة في فهم ونطق اللغة والذي يرتبط إلى حّدٍّ كبيرٍّ بانخفاض مستوى ذكائهم

 

 

 



 

 األسباب البيئية: -2

كانت هذه البيئة غنية وُمنبهة كان ذلك عامال  مساعدا  تعّد البيئة بالغة األهمية لنمو لغة الطفل وكلّما       

حيث تعتبر كمية االستثارة والدافعية للكالم التي يحصل ، في جعل لغة الطفل أسرع ونطقه أكثر سالمة  

عليها الطفل خالل نموه اللّغوي وأنماط كالم اآلخرين التي يتعرض لها خالل هذه الفترة من أهم 

 .حتمل تأثيرها على نطق الطفلالعوامل البيئيّة التي ي

ومن العوامل البيئيّة المهمة التي يحتمل أن تؤثر على النطق عامل أساسي يتمثل في أنماط كالم      

اآلخرين التي يتعرض لها الطفل أثناء تعلّم الكالم وخصوصا  األّم، حيث أوضحت دراسة كل من 

طفال ذوي االضطرابات النطق ( أّن أمهات األ1985)"Meyers & Freeman"مايرز وفريمان

يطالبن أطفالهن بالكالم دون أن يكن هن نموذجاَ لهم في النطق مما يؤدي إلى وجود نوع من الضغوط 

على الطفل في التواصل والفشل في النطق وعدم تحقيق الطالقة اللفظية. وعندما تصبح مطالب اآلباء 

باء في سبيل ذلك العقاب القاسي والقيود المشددة، من الطفل أعلى مّما يستطيع أداءه، وعندما يستخدم اآل

 ويقيّمون ما ينجزه الطفل سلبيا  باستمرار، فإّن الطفل يصاب بالقلق والتوتر وحدوث اضطرابات النطق.

 تتصف بالتالي: ووجد "انجهام" أّن أسر األطفال المضطربين نطقيا       

 الثواب والعقاب.أساليب سيطرة والدية خاطئة وسوء استخدام قاعدة  -1

 االعتماد على حل الصراع الداخلي في األسرة من خالل التهديد للطفل. -2

عجز االتصال بين الوالدين والطفل والتفاهم من خالل الكلمة والموضوع والتي تستبدل بشدة األفعال  -3

 واألصوات.

يعوق تدفق أفكار الطفل  صدور مقاطع كالمية تحمل معنى السخرية من الطفل أثناء الحديث معه مّما -1

 .ويجعله يتجنب الحديث معهم

وتلعب العوامل الوراثية العائلية دورا  في ظهور اضطرابات النطق عند األطفال حيث تشير      

الدراسات إلى أّن األطفال المضطربين نطقيا  لديهم أقارب مضطربين نطقيا  أكثر من األطفال الذين ال 

 . يعانون من اضطرابات نطقية

 األسباب النفسية: -3

إلى وجود مشكالت  -خصوصا  إذا كانت شديدة–تؤدي االضطرابات النفسية التي تحدث لدى الطفل      

 ومن أبرز المشكالت النفسية:، في اللّغة والنّطق عند الطفل

شعور الطفل بالقلق أو الخوف أو المعاناة من صراع الشعوري ناتج عن التربية الخاطئة أو سوء  -

 بيئة المحيطة به.ال

فقدان الطفل للثقة أو الشعور باألمن بسبب صراع الوالدين المستمر، مما يجعله يتوقع فقد الحماية  -

 العاطفية والمادية المتمثلة في والديه.

 الصدمات االنفعالية الشديدة -



 

 

 .طفل في جذب انتباه أفراد العائلةرغبة ال -

 .شعور الطفل بالخيبة والحرمان -

 األسباب الوظيفيّة : -4

هنا يكون السبب غير معروف فأعضاء النطق سليمة ومع ذلك فإّن المشكلة قائمة مع استبعاد كون      

فاألسباب الظاهرة جميعها مهيأة للطفل ليكتسب اللغة ونطق األصوات بشكل طبيعي، ، المشكلة فنولوجية

، االضطراب النطقي غير معروف السببومع ذلك يحدث لديه اضطراب نطق، وفي هذه الحالة يُعتبَر 

 وقد اصطلح تسميتها باالضطرابات الوظيفية ألنّه ال يمكننا تحديد الظروف التي أّدت إلى وجودها.

 

 

 

 

 

 

 نسبة انتشار اضطرابات النطق:

 

 ( من األفراد في المجتمع %11أن )مريكية للسمع واللّغة والّكالم أوردت تقارير الرابطة األ

يعانون أحد اضطرابات التواصل، وتحتل اضطرابات النطق المرتبة األعلى لتصل  األمريكي

 ( %5إلى) 

  ( في الرياض توّصل إلى أّن النسبة العامة الضطرابات النطق 1001وفي دراسة الشخص )

 .( تتوزع بين ذكور وإناث %6225تبلغ)

  (من أطفال مرحلة رياض األطفال يعانون من %75وقد ذكر غيبسون أن ) اضطرابات نطقية

( من األطفال في سن المدرسة يعانون من اضطرابات %3وصوتية، وتشير الدراسات أن)

 .النطق

  أما شريبرغ فقد وجد أّن األطفال ذوي االضطرابات المبكرة مجهولة السبب هم المجموعة

 (سنوات.3( من األطفال بعمر)%15األكبر من األطفال، وتقّدر نسبتهم بـ )

 ( إلى أّن نسبة انتشار اضطرابات النطق بين األطفال 2111ر" في دراستها )وتوّصلت "العطا

( شهرا  هي 11و 0-6في مرحلة التعليم األساسي بمدينة دمشق والذين تتراوح أعمارهم من )

(1227%.) 



 المحدد الزمني الضطرابات النطق:

وا من اكتساب ونطق جميع ( سنوات كي يتمّكن7-5تحتا  غالبية األطفال إلى فترة زمنية بين )     

األصوات الموجودة في لغتهم بشكل صحيح. فالطفل يبدأ بنطق عدد محدد جدا  من األصوات ال يتجاوز 

أصابع اليدين في السنتين األولى والثانية من عمره، ولكن عدد هذه األصوات يزداد باطراد مع تقدم 

ن من نطق جميع األصوات الموجودة في عمره وما أن يبلغ السادسة أو السابعة من عمره حتّى يتمكّ 

 لغته.

غير أن عملية االكتساب هذه ال تكون سهلة وسلسة وضمن العمر المتوقع عند بعض األطفال مّما      

فإن بقيت األصوات غير صحيحة إلى سن دخول ، يؤدي إلى اضطرابات في النطق لدى هؤالء األطفال

 .في المراكز الخاصة بتصحيح النّطق والكالمالمدرسة فإن ذلك يستدعي تدخل االختصاصيين 

 

 

 :أعراض عامة لدى األطفال المضطربين نطقيا  

 

عرض معين محددة، ويمكن أن يظهر على الطفل يظهر لدى األطفال المضطربين نطقيا  أعراض      

 ومن هذه األعراض:أو مجموعة من األعراض أو األعراض كلها، 

اني األطفال المضطربين نطقيا  من صعوبات في إتقان القراءة األداء المعرفي واألكاديمي: يع .1

والكتابة في سنوات المدرسة االبتدائية، ألّن القدرة على النجاح في القراءة تتطلب قدرات مبكرة 

اللتقاط األصوات ومقابلة األصوات وتحديد أجزاء الصوت في الكلمات وأشباه الجمل وإنتا  

 متلكون وعيا  في الوحدات الصوتية معرضون للفشل القرائي.اإليقاع. واألطفال الذين ال ي

يميل األطفال المضطربين نطقيا  كونهم ال يمتلكون مهارات التواصل إلى تجنب المواقف  .2

االجتماعية بسبب شعورهم بعدم الطمأنينة، كما أّن محاوالتهم البتداء المحادثة قليلة وال 

الء األطفال بأنّه متدنّي لوك االجتماعي لهؤيشاركون في المواقف التواصلية، ويوصف الس

 .ومرفوض

ضوح كثير من كلمات الطفل، ويظهر على كالمه عدم النضج بحيث يكون كالمه أصغر وعدم  .3

 من عمره الزمني.

ميل الطفل إلى اللعب والتواصل مع َمْن هم أصغر منه سنا  إلحساسه بأنّهم يماثلونه في النطق  .1

 والكالم.

إلحباط عليه نتيجة إلحساسه بأّن كالمه مختلف عن أقرانه وربما يكون ظهور بعض عالمات ا .5

 لالستهزاء.بسبب تعرضه 

كما يعاني هؤالء األطفال من مشكالت انفعالية ونفسية وسلوكية مختلفة، مثل: اضطراب عجز  .6

االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد، واضطراب قلق االنفصال، كما أّن األطفال الذين يعانون 

ت نطقية وتجاوزوا الخامسة من العمر يكونون كثيري التعرض لمشكالت اإلدراك مشكال

 .السمعي

 



 تشخيص اضطرابات النطق:

 تتضمن عملية قياس وتشخيص االضطرابات النطقية المراحل التالية:

حظ على األطفال ذوي المشكالت النّطقية: وفي هذه المرحلة يال مرحلة التعّرف المبدئي المرحلة األولى:

اآلباء واألمهات، والمعلمون والمعلمات مظاهر النمو اللغوي، وخاّصة مدى استقبال الطفل للغة، وزمن 

ظهورها والتعبير بواسطتها والمظاهر غير العادية مثل الحذف، اإلبدال...إلن، وفي هذه المرحلة يحّول 

األخصائيين في تشخيص األبوان أو المعلمون الطفل الذي يعاني من مشكالت نطقية أو لغوية إلى 

 وقياس االضطرابات النطقية واللغوية.

لألطفال ذوي المشكالت اللّغوية: في هذه المرحلة  مرحلة االختبار الطبي الفسيولوجي المرحلة الثانية:

يحول األطفال ذوي المشكالت النطقية أو الذين يشكون بأنّهم يعانون من مشكالت نطقية إلى األطباء 

ة التأكد من وضرورخصائي السمعيات لقياس درجة السمع وأ األذن األنف والحنجرةالمختصون كطبيب 

ليقوم بفحص األنف للتأكد من خلّوه من الزوائد ، هدم وجود ضعف سمع لدى الطفل في هذه الحالة 

األنفية، كما يتأكد من مدى انتظام سقف الحلق الصلب واللين، فربما هناك وجود أو شق أو خلل، كما 

الطبيب من سالمة اللهاة وقدرتها على الحركة، وقدرتها على إغالق مجرى األنف عند الكالم، يتأكد 

وكذلك يتأكد من سالمة األوتار الصوتية وكفاءة حركة الشفاه وانطباقها والقدرة على التحكم بها، وحركة 

 .يكون في المقدمةاللسان، فإن تبيّن أن المشكلة النطقية ترجع إلى أسباب عضوية فأّن العال  الطبي 

لألطفال ذوي المشكالت النطقية: تتضمن  مرحلة اختبار القدرات األخرى ذات العالقة المرحلة الثالثة:

هذه المرحلة استخدام االختبارات التشخيصية، وتهدف االختبارات التشخيصية إلى تأكيد وجود 

إلى تحديد طبيعة هذا  - ابفي حالة وجود اضطر-ي لدى الطفل أو نفيه. كما تهدف اضطراب فونولوج

 االضطراب وشّدته، وبيان أساليب العال  المناسبة.

وهناك ثالث أنواع رئيسية من االختبارات التشخيصية هي: اختبارات تحديد األخطاء النطقية      

 .واالختبارات العميقة، واختبارات تحديد العمليات الفونولوجية

"لألطفال ذوي  Diagnosis of disordersات النطقيةمرحلة تشخيص االضطراب المرحلة الرابعة:

النطقية: في هذه المرحلة وعلى ضوء نتائج المرحلة السابقة يحّدد األخصائي في قياس  راباتضطاال

 .وتشخيص االضطرابات النطقية ومظاهر االضطرابات التي يعاني منها الطفل وشّدتها

 

  لمصادر التالية:يشتمل جمع المعلومات في التقييم الشامل على ا 

 

 اختبار تحديد األصوات النطقية:  :أوال  

م اختبارات النّطق اعتمادا  على عرض صور لتشخيص األصوات اللّغوية في كل مواقع الكلمة       تُصمَّ

بداية، وسط ونهاية الكلمة وتقوم هذه االختبارات على إحداث استثارة اسمية تلقائية أو عفوية لهذه 

 إيجابيات كثيرة مثل:وتمتاز ب، الصور

 أنّها سهلة التطبيق والتصحيح. .1

 تصحيحها.حتا  إلى وقت طويل في تطبيقها وال ت .2



تقدم نتائج االختبارات لألخصائي قائمة كمية باألخطاء النّطقية في أوضاع الكالم المختلفة. وهذا  .3

 التخطيط للعال .عد في إجراءات التقييم اإلضافي ومسا

عايير مقنّنة، تسمح لألخصائي بمقارنة النتائج مع األطفال العاديين. تتضمن اختبارات النطق م .1

 وبالتالي الحكم على أداء المريض بمقارنة مع األداء الطبيعي المتوقع في نفس الفئة العمرية.

 السلبيات المرتبطة باختبارات النّطق فتشمل:أّما      

ة األصوات الكالمية اعتمادا  على تتضمن اختبارات النطق في كلمات معزولة مختارة، فاستثار .1

 استجابات كلمة مفردة ال يعطينا ثباتا  في قدرة المريض على األصوات الكالمية.

ال تعطي اختبارات النطق معلومات كافية حول النظام الصوتي، فهي تقيس إنتا  األصوات الكالمية  .2

 فونولوجي.أي أنّها اختبارات صوتية، لذلك ال يعطينا معلومات حول التحليل ال

الكالمية في كل السياقات التي تظهر بها، كما أّن بعض  ألصواتال تقيس اختبارات النطق كل ا .3

 االختبارات ال تقيس األصوات الصامتة.

 ومن هذه االختبارات:

 

 : ديرلي للنطق –اختبار تمبلن  -1

من خالل عرض ويفحص هذا االختبار نطق السواكن منفردة ومتتابعة ضمن الكلمة الوحدة      

مجموعة من الصور كمثير بصري وذلك ليستجر إنتا  الكلمة المفردة، ويعتبر اختبارا  تشخيصيا ، حيث 

أنّه يفحص إنتا  الصوت أكثر من مرة مما يعطي القدرة للمعالج على تحديد األصوات المضطربة 

(جملة لقياس الكالم 111بشكل غير ثابت وبالتالي القدرة على وضع خطة عالجية، وكذلك نجد فيه )

المتتابع، حيث يعرض الجمل بشكل مكتوب، فإّما أن تقرأ هذه الجمل أو تعاد من قبل المريض إن لم 

يستطع القراءة، ويستخدم هذا االختبار عادة لألطفال في سنة ما قبل المدرسة ومن هم في عمر 

 الروضة.

 :فرستو -اختبار جولدن مان -2

 ويتكون من ثالثة أجزاء:     

 ويتكّون من الّصور حيث يسأل المعالج المريض: ماذا ترى في الصورة؟ اختبار األصوات في كلمة:-أ

وذلك بأْن يعيد المريض جمالُ يعدها المعالج، ويتكّون من مجموعتين من  األصوات في جمل:-ب

لمريض القصص السردية، يقرأها المعالج ويرافقها صور توضيحية ألحداث القصة، ومن ثّم يطلب من ا

 إعادتها بأسلوبه الخاص.

وذلك لمعرفة مدى قابلية الطفل على نطق الصوت من خالل التقليد المباشر،  االختبار التحفيزي:-ج 

حيث ينطق المعالج مجموعة من المقاطع والكلمات والجمل، ويطلب من المريض إعادتها. ويعتبر هذا 

 .االختبار بأجزائه الثالثة ذا قيمة تشخيصية عالية

 



  

 

 اختبار النطق المصور لعمايرة: -3

( بهدف التعرف على اكتساب األصوات العربية في مواقع الكلمة 1001ُصّمم هذا االختبار عام)     

صوتاَ في مواقع الكلمة  (70صورة تستهدف ) (51) بداية، وسط، نهاية(. ويتألف االختبار من) الثالثة

َ في بداية الكلمة و)21الثالثة) َ في وسط الكلمة و) (21( صوتا َ في نهاية الكلمة  (23صوتا صوتا

 .( أصوات لم يستهدفها في نهاية الكلمة ألنّه لم يجد كلمات مصورة مألوفة لألطفال5واستثنى)

 مقياس كفاءة النطق المصور إليهاب الببالوي: -1

( 11ختبار من)ويهدف إلى تشخيص اضطرابات النطق لدى األطفال في البيئة العربية، يتألف اال      

 .صورة تقيس األصوات العربية جميعها في بداية ووسط ونهاية الكلمة

 

 االختبارات العميقة: ثانيا  :

حيث أّن نطق الصوت غالبا  ما يتأثر  تقوم هذه االختبارات على افتراض أّن النّطق عملية ديناميكية،     

، ويهدف هذا االختبار إلى "coarticulation"جاورة وهذا ما يدعي بتداخل النطقبنطق األصوات الم

تحديد البيئات الصوتية التي تسهل نطق صوت ما، ويتكون االختبار من أزوا  من الكلمات، ويطلب من 

 الطفل نطقها بسرعة، ويستخدم هذا االختبار مع األطفال في عمر ما قبل المدرسة. 

 

 : عينة الكالم العفوية ثالثا  :

إضافية عن القدرات اللغوية والنطقية، وتعّد ممثلة لكالم الفرد وقدراته اللغوية تزّودنا بمعلومات       

 أكثر من عينة الكلمة المفردة ألنّها تشير إلى الخصائص الدالليّة والصرفيّة والنحويّة.

ويمكن جمع وتنظيم عينة الكالم العفوية من خالل حوار وأسئلة مباشرة أو الكالم المستخلص عن       

تسمية الصور أو إكمال الجمل أو التقليد المتأخر وذلك بوضع األخصائي فترة زمنية قصيرة بين طريق 

للكلمة وهو مفيد وسريع للحصول على عدد كبير من الكلمات وهناك تقليد  الطفل  إجابته واستجابة

ويتّم تحليل ( تفوه 111-51مباشر يمثّل استجابة مباشرة للحالة إلى الكالم وبشكل عام البدَّ من جمع)

العينة من خالل التركيز على السلوكيات التالية: عدد األخطاء وأنماط األخطاء وزيادة تأثيرها على 

 .المفهومية ومدى ثبات األخطاء بين عينة الكالم واختبار نطق األصوات المنتجة بشكل صحيح

 

 

 

 



 عالج اضطرابات النطق:

 

 العالج الطبي:

عملية التشخيص في العيادات الطبية، فإْن تبيّن أّن أسباب عيوب النطق  يُعتمد العال  الطبي بعد     

 ترجع إلى عوامل عضوية فإّن العال  الطبي يكون في مقدمة العال  

 العالج البيئي:

يعّد العال  البيئي من أكثر العوامل صعوبة في تخفيف أثره في النطق، ألّن نماذ  السلوك طويلة      

يكون بسرعة تعديل التشوهات العضوية. ويكون العال  البيئي في كل من البيت األمد وتعديلها ال 

 ويمكن تلخيص هذا الدور بالنقاط التالية:والمدرسة الذين يؤديان دورا  مهما  في العال ، 

 دور األسرة:  -1

تكون األسرة إلى جانب أخصائي اللغة والكالم في تنفيذ البرنامج العالجي الخاص بطفلهم       

 مضطرب نطقيا  وتلتزم بالمهام المطلوبة منها في المنزل، وعليها أيضا  االلتزام ببعض القواعد، منها:ال

 الحديث مع الطفل بشكل طبيعي وكأنّه شخص غير ُمصاب باضطراب نطقي أو عيب كالمي. -     

عر بالفرق بينه إفساح المجال أمامه لتحمل بعض المسؤوليات في البيت حتى يشعر بقيمته، وال يش -     

 وبين أي فرد في العائلة.

 إعطاؤه فرصة اللعب مع إخوته وتدريبهم عدم السخرية منه أو انتقاده أثناء الكالم. -     

 عدم تقليده بالكلمات أو الحروف التي ينطقها بشكل خاطئ. -     

 عدم تمييز الطفل عن بقية إخوته سواء أكان سلبا  أم إيجابا . -     

شجيع الطفل على الكالم، والتحدث والتعبير عما يريد، والقراءة وسماع القصص، ويفضل ت -     

 االبتعاد عن اإلشارات والحركات اإليمائية .

 دور المدرسة: -2

يعتمد تنظيم البرامج التربوية للطلبة المضطربين في النّطق والكالم في المدارس على حجم المشكلة      

ّ وكالميومدى ظهورها، ويتعلم الطل لهم ا  في المدارس العادية حيث توفر بة المضطربين نطقيا  ولغويا

 المساعدة بحاجاتهم الخاصة.    

ويستطع المعلم أن يساعد في عال  األطفال المضطربين نطقيا  من خالل اإلصغاء إليهم عندما      

ال ليستعملوا مهاراتهم يتكلمون ويقدم النماذ  الصحيحة ليقلدوها هذا باإلضافة إلى تشجيعه لألطف

التواصلية المناسبة.كما يمكن للرفاق أن يساعدوا في تحسين كالم ولغة زمالئهم في الصف، ويعتبر 

ويشتمل يعلّم األطفال في مجموعات خاّصة اللعب الدرامي االجتماعي من الوسائل المساعدة حيث 

 التدريب على تحديد ماذا على الطفل أن يقول ويفعل. 



 

 طقي:العالج الن

تهرردف الخرردمات العالجيررة إلررى مسرراعدة المررريض لتحقيررق تواصررل أقرررب مررا يكررون إلررى الوضررع      

الطبيعررري، وإكسرررابه اسرررتراتيجيات تعويضرررية لمعاقرررة غيرررر المعالجرررة وخفرررض المحرررددات والعوائرررق 

 التي تحول دون إقامة التواصل الفعال.

توى الحركررري والرررذي يتمثرررل فررري عررردم إّن المشررراكل النّطقيرررة تكرررون علرررى أحرررد مسرررتويين: المسررر     

قررردرة الطفرررل علرررى القيرررام بالحركرررات الالزمرررة إلنترررا  الصررروت برررالرغم مرررن إدراكررره لوجررروده ضرررمن 

أصرررروات اللغررررة الترررري يسررررتخدمها، والمسررررتوى اإلدراكرررري والمتمثررررل فرررري عرررردم إدراك الطفررررل لوجررررود 

 م ال.، سواء استطاع إنتاجه أالنظام الفونولوجي في لغته األمّ الصوت كجزء من 

 وعليه فهناك طريقتان للمعالجة، وهما:

 

 الطريقة التقليديّة الحركيّة: -1

تهرررتّم هرررذه الطريقرررة بتررردريب الطفرررل علرررى نطرررق الصررروت المسرررتهدف ومرررن ثرررّم تعمررريم هرررذا النّطرررق      

الصررررحيح إلررررى جميررررع المواقررررع والسررررياقات اللغويررررة والمواقررررف التواصررررلية، بحيررررث يتسررررنّى للطفررررل 

 لصحيح لذلك الصوت في الكالم اليومي. وتتكّون عملية المعالجة المحافظة على النطق ا

 من أربع مراحل:

 

o  :التمييز السمعي 

يسرررمع أخصرررائي أمرررراض الكرررالم واللغرررة الطفرررل الصررروت أكثرررر مرررن مررررة، ومرررن ثرررم يطلرررب إليررره      

تمييرررز الصررروت الصرررحيح مرررن الصررروت الخررراطئ، وذلرررك برررأن ينطرررق المعرررالج الصررروتين منفصرررلين 

 لمريض عمل حركة متفق عليها عند سماع الصوت الصحيح.ويطلب إلى ا

ومرررن ثرررّم يطلرررب أخصرررائي أمرررراض اللّغرررة والكرررالم مرررن الطفرررل تمييرررز الصررروت فررري كلمرررات حيرررث      

 .يغير مكان الصوت من البداية إلى الوسط إلى النهاية

o :إنتاج الصوت 

ثّم يطلب إليه محاولة إنتاجه، فإن يتم شرح كيفية إنتا  الصوت وتوضيحه بدقة وبلغة مناسبة للطفل،      

لم يستطع الطفل يستخدم أخصائي أمراض الكالم واللغة خافضة اللسان لمساعدته على تحقيق هذا 

الهدف، وعندما يتمكن الطفل من نطق الصوت بمساعدة األخصائي يُطلب إليه محاولة نطق الصوت من 

منفرداَ، يطلب إليه نطق الصوت في مقاطع دون مساعدة وبعد التأكد من قدرة الطفل على نطق الصوت 

مختلفة، ثم ينتقل أخصائي الكالم واللغة من المقاطع إلى الكلمات المنفردة، بحيث يتدر  في اختيار 

الكلمات من السهل إلى الصعب، وبعد ذلك ينتقل إلى الجمل بنفس الطريقة، وفي كل مرة يطلب 

البّد من اإلشارة هنا إلى وصول الطفل إلى درجة دقة األخصائي من األهل متابعة التدريب في البيت و

 .( في كل مرحلة يعتبر شرط لالنتقال إلى المرحلة التالية01% -11%)



 

o :التعميم 

محادثرررات -وتتضرررمن محادثرررات مرررع أخصرررائي أمرررراض اللغرررة والكرررالم فررري موضررروعات مهمرررة      

مرررع أشرررخاص غيرررر  محادثرررات –مرررع أخصرررائي أمرررراض الكرررالم واللغرررة خرررار  األوضررراع العياديرررة

محادثرررات مرررع أشرررخاص مختلفرررين فررري  –أخصرررائي أمرررراض الكرررالم واللغرررة فررري العيرررادة والمدرسرررة

 .أوضاع مختلفة

o  :الثبات 

ويقصرررد بررره محافظرررة الطفرررل علرررى مرررا أحررررزه مرررن تقررردم بعرررد انتهررراء خطرررة العرررال ، ويطلرررب مرررن      

سرررابق، والبررردَّ مرررن األهرررل مراجعرررة األخصرررائي بشررركل متقطرررع لضرررمان عررردم تراجرررع الطفرررل للوضرررع ال

التنويرره هنررا برردور األهررل والمعلمررين فرري هررذه المرحلررة وبخاصررة تررذكير الطفررل بررالنطق الجديررد كلّمررا 

 .نسي وعاد للنطق الخاطئ

 الطريقة اإلدراكيّة اللغويّة:  -2

ترّكرررز هرررذه الطريقرررة علرررى تسرررهيل اكتسررراب الشرررخص للمقررردرة اللّغويرررة التررري تمّكنررره مرررن الرررتخلص      

فيكررررون الهرررردف األساسرررري لهررررذه الطريقررررة هررررو تأسرررريس القرررروانين عنررررده، خاطئررررة مررررن العمليررررات ال

الفونولوجيرررة لررردى المرررريض فررري ذاكرتررره اللغويرررة، ويركرررز أخصرررائي أمرررراض الكرررالم واللغرررة علرررى 

 تدريب المريض على العالقات بين األصوات أو تعليمها كمجموعات.

 وهناك ميزتان لهذه الطريقة: 

o لعرررال  ويُطلَرررق عليهرررا النمررراذ  حيرررث تقسرررم هرررذه األصررروات ل اختيةةةار األصةةةوات المسةةةتهدفة

إلررررى مجموعررررات حسررررب صررررفاتها، مررررن مثررررل أن يكررررون لرررردينا أصرررروات احتكاكيررررة وأخرررررى 

وقفيرررة. وتكرررون المشررركلة لررردى المرررريض علرررى سررربيل المثرررال فررري إدراك االحتكررراك وحتّرررى 

نقرررل تسرررهل الفكررررة يقتررررح اختيرررار الصررروت األسرررهل لديررره مرررن هرررذه المجموعرررة مّمرررا ييسرررر 

 الصفة له عن طريق هذا الصوت.

o  :وترتكرررررز هرررررذه الطريقرررررة علرررررى اسرررررتخدام مرررررا يسرررررّمى بررررراألزوا  اإلجةةةةةراءات التعليميةةةةةة

وهرررري عبررررارة عررررن أزوا  مررررن الكلمررررات تتشررررابه فرررري جميررررع أصررررواتها وتختلررررف غيرة الصرررر

سرررار ( وتسرررتخدم هرررذه األزوا  إلظهرررار الصرررفات المميرررزة  –بصررروت واحرررد مثرررل ) طرررار 

 يره أو استبداله.لصوت ما وأثر تغي

 

 

 وترّكز هذه الطريقة على إجراءين هما:            

تأسرريس القرردرة الترري تمكررن الطفررل مررن التمييررز بررين األصرروات، وهررذا يعنرري إدراك  -1

الصررررفات المميررررزة لألصرررروات وبالتررررالي يهرررردف إلررررى زرع الصررررفات فرررري مخررررزون 

 الطفل أو بنيته العميقة.

علررى العمليررات الفونولوجيررة الترري يلجررأ إليهررا الطفررل إنهرراء أو تقليررل اعتمرراد الطفررل  -2

 .كطريقة للتيسير على نفسه في نطق صوت ما

 



 

 ومن طرق العالج المتبعة: 

 

 طريقة العالج النظامي األفقي:          

يوّجررره المعرررالج اهتمامررره نحرررو عرررّدة أهرررداف فررري كرررل جلسرررة، فيسرررتهدف المعرررالج أكثرررر مرررن صررروت      

تتغيّررر األصرروات المسررتهدفة مررن جلسررة إلررى أخرررى، ومررن خررالل الترردريب  فرري الجلسررة الواحرردة، وقررد

علرررى عررردة أصررروات فررري الجلسرررة الواحررردة، فقرررد يرررتمّكن الطفرررل مرررن إدراك الجوانرررب المشرررتركة فررري 

عمليررررة إنتررررا  األصرررروات، ممررررا يجعررررل الترررردريب أكثررررر فاعليررررة. وبمعنررررى آخررررر يتلقررررى الطفررررل بهررررذه 

وانرررب النظرررام الصررروتي مقارنرررة مرررع الطررررق األخررررى، الطريقرررة تررردريبا  أقرررل حرررول عررردد أكبرررر مرررن ج

وتقرررروم فلسررررفة الترررردريب الموسررررع علررررى أن الترررردريب علررررى األصرررروات والتنرررراظرات الصرررروتية يمثررررل 

طريقررة فعالررة لتعررديل النظررام الصرروتي عنررد األطفررال فيسررهل اإلنتررا  العفرروي لعرردة أصرروات مسررتهدفة 

 في آن واحد.

 نطقي:قواعد يجب مراعاتها في عمليات العالج ال 

 

ن مفهوميرررة الكرررالم لرررديهم كررري اختيرررار الرررنمط الفونولررروجي الرررذي يحتاجررره الطفرررل ليتطرررور ويتحسررر -1

 أكثر وضوحا  ثم نبدأ باستثارة األصوات في نفس المجموعة.يصبح 

الجهرررر، -الطريقرررة–اختيرررار كرررل األصررروات الخاطئرررة بشررركل مرررنّظم اعتمرررادا  علرررى تحليرررل المكررران -2

وعاتهرررا، بحيرررث صررروات وتصرررحيحها ضرررمن مجمووضرررعها فررري دورات مرررن خرررالل تصرررنيف األ

وتغطررري كرررل واحررردة منهرررا مجموعرررة مرررن األصررروات ويبررردأ االختصاصررري يكرررون لكرررل نمرررط دورة 

بتصررحيح صرروت واحرررد مررن المجموعرررة ومحاولررة إيجرراد فيمرررا إذا كانررت األصررروات األخرررى غيرررر 

تلرررك  الُمتررردَرب عليهرررا تنرررتج بررردون تصرررحيح، ثرررم ينتقرررل إلرررى دورة ثانيرررة بعرررد أن يرررتقن أصررروات

 المجموعة.

تحرررردد األنمرررراط األكثررررر شرررريوعا  مررررن األخطرررراء، أي أكثررررر العمليررررات الفونولوجيررررة شرررريوعا  لهررررذه  -3

 .األصوات

 اختيار الصوت الذي يظهر أوال  من حيث التطور اللغوي للطفل. -1

اختيرررار الصررروت الرررذي ال يتكررررر خطرررؤه فررري كرررل البيئرررات الصررروتية، حيرررث يكرررون الطفرررل قرررادرا   -5

صررروتية دون أخررررى وبالترررالي يسرررتطيع االختصاصررري تعمررريم الصررروت إلرررى  علرررى إنتاجررره فررري بيئرررة

 كل البيئات .

 .اختيار الصوت الذي يمكن اإلحساس به، مثال  األصوات الشفوية تسبق األصوات الحلقية -6

 

 

 

 

 



 الكالم  

اسرررتعمال رمرروز صرروتية مقطعيررة يعبرررر الفرررد بمقتضرراها عررن أفكررراره  يعررّرف ميللررر الكررالم بأنّرره:     

 عره.ومشا

أو المنطررروق أو المسرررموع مرررن اللغرررة، وهرررو الفعرررل الحركررري لهرررا، وهرررو برررذلك أي أنّررره الجانرررب الشرررفهي 

 أكثر خصوصية من اللّغة، ألنّه أحد صورها.

وبرررذلك مفهررروم اللّغرررة يختلرررف عرررن مفهررروم الكرررالم، حيرررث يسرررتخدم مفهررروم الكرررالم عنررردما نكرررون       

معنرررى أّن الكرررالم هرررو فعرررل خررراص ينسرررب للفررررد، بصررردد الرمررروز التعبيريرررة المنطوقرررة لررردى الفررررد، ب

بينمرررا اللغرررة فعرررل ينسرررب للجماعرررة، وكرررالم الفررررد فررري طفولتررره يترررأثر ويتطرررور بفضرررل لغرررة الجماعرررة 

 المحيطة به.

 اضطرابات الكالم:

   التأتأة :أوال : 

يشررررمل توقفررررات، أو انقطاعررررات، أو إطرررراالت فرررري انسررررياب الكررررالم، أو  الطالقررررةهرررري اضررررطراب فرررري 

صررروات، والكلمرررات، أو المقررراطع، تترافرررق بشررركل متكررررر مرررع تعبيررررات وجهيرررة، ورفرفررره تكررررار لأل

 .في العين، واضطراب في التنفس

 مظاهر التأتأة: -1

هرررا عرررن صرررعوبات الطالقرررة العاديرررة تتصرررف التأترررأة بمجموعرررة مرررن السرررلوكيات األساسرررية التررري تميز

ا مررن طفررل إلرر فرري مررا تتصررف بمجموعررة أخرررى ى آخررر، كالكررالم، وهررذه السررلوكيات قررد تختلررف كثيررر 

توضررريح لسرررلوكيات التأترررأة السرررلوكيات الثانويرررة التررري تصررراحبها أو تلررري حررردوثها، وفيمرررا يلررري  مرررن

 .والثانوية األساسية

 أ. سلوكيات التأتأة األساسية: وتتضمن سلوكيات التأتأة األساسية اآلتي:

ا عنررررد حرررردوث عرررردة يعررررد التكرررررار مررررن أبرررررز السررررمات المميررررزة للتأتررررأة، ال سرررريم :التكرررررارات. 1

تكررررارات بالصررروت نفسررره بالتترررابع، لدرجرررة تلفرررت انتبررراه المسرررتمع، فالطفرررل عنررردما يكررررر الفرررونيم، أو 

المقطرررع أو الكلمرررة يكرررون ذلرررك شررريئ ا شرررائعا بالنسررربة لألطفرررال الصرررغار فررري مرحلرررة تكررروين الكلمرررات 

نررراك تكررررار ولكرررن عنررردما تكتمرررل لغرررة الطفرررل، ببلوغررره مرحلرررة )البالغرررة( أي خمرررس سرررنوات يكرررون ه

 للفونيم أو المقطع أو الكلمة في نطقه، ويكون ذلك بمنزلة مؤشر لوجود التأتأة لديه.

وفيهرررا يطرررول نطرررق الصررروت إطالرررة غيرررر طبيعيرررة وال سررريما فررري الحرررروف : . اإلطررراالت الصررروتية2

للصرروت يمكررن أن تصرردر علررى نحررو هرراد  أو قررد تكررون علررى نحررو مترروتر  السرراكنة، وهررذه اإلطالررة

بدايررة أو وسررط كلمررة معينررة، وكأنرره يرردفع الصرروت دفع ررا ليخررر  مررن  الطفررل الصرروت فرريوفيهررا يمررد 

رررا لهرررذا النررروع مرررن االضرررطراب الكالمررري، ألنررره مرررن النرررادر  األصررروات شررركال  . وتعرررد إطالرررة فمررره مهم 

ويرررتم ، لب رررا مرررا تررررتبط بالمراحرررل المتقدمرررةاإلطررراالت الصررروتية غاالمترررأتئين و وجررروده فررري كرررالم غيرررر

بصرررورة تلفرررت انتبررراه السرررامع مثرررل نطقهرررا األصررروات علرررى أنررره تأترررأة عنرررد  تشرررخيص تطويرررل نطرررق

 .تطويل نطق صوت محدد



وهررري انحباسرررات فررري مجررررى الزفيرررر فررري بعرررض أمررراكن الجهررراز الصررروتي  :التوقفرررات الكالميرررة. 3

يما فررري الكلمرررات المشرررددة، مرررع اسرررتمرار تررردفق الهرررواء سرررالكرررالم، وال  ترررؤدي لمعاقرررة الحركيرررة آلليرررة

اخلرررف نقطرررة ا وتطرررول مررردة اإلعاقرررة أو تقصرررر وارتعاش رررا العضرررالت فررري  النسرررداد، ممرررا يسررربب تررروتر 

ثررررم يتنرررراقص أو يتزايررررد الترررروتر العضررررلي، ويالحررررظ حرررردوث تلررررك  ، ومررررناالضررررطراب تبع ررررا لشرررردة

 .في بداية نطق الكلمة أو منتصفها أو بين الكلمات اإلعاقات بصورة متكررة

عمليرررة الترررنفس مرررن خرررالل الترررنفس السرررطحي السرررريع هرررؤالء األطفرررال أسرررلوب ا غيرررر صرررحيح فررري يتبرررع 

يرررؤدي إلرررى إخفررراق فررري تناسرررق حركرررة الزفيرررر، واضرررطراب الجهررراز العضرررلي للحنجررررة عنرررد  الرررذي

 االستعداد إلخرا 

 : ب. سلوكيات التأتأة الثانوية

ويسرررررتخدم األشرررررخاص المترررررأتئون هرررررذه السرررررلوكيات بوصرررررفها تصررررررف ا احترازي رررررا  :التجنةةةةةب -1

نتيجرررة إحساسرررهم باإلحبررراط، وشرررعورهم برررالرفض االجتمررراعي،  أترررأةلتجنرررب الوقررروع فررري الت

 فيبتكرون وسائل وأساليب للتجنب منها

               رفرررض الررردخول فررري مواقرررف كالميرررة يتوقعرررون فيهرررا الوقررروع بالتأترررأة، ورفرررض نطرررق الكلمرررات          

ا عررررن ا الترررري يسررررتطيعون لموافقررررة، أو أن يعبررررروا عنهررررا بحركررررات إشررررارية مثررررل هررررز الرررررأس تعبيررررر 

ا عن  مثل: الرفض،  اإلشارة بالسبابة تعبير 

 

 تجنب الرد على الهاتف. -

 تجنب اإلجابة عن األسئلة في الفصل. -

 تجنب بعض الكلمات التي يخاف من نطقها واستبدالها بكلمات أخرى.  -

 الحديث غير المباشر حول الموضوع.  -

 الرد بمعلومات غير صحيحة لتجنب كلمات محددة. -

 

ويسررررتخدم المتررررأتئ هررررذه السررررلوكيات للخرررررو  مررررن موقررررف التأتررررأة ومررررن هررررذه : الهةةةةروب  -2

 السلوكيات اآلتي:

الحركرررات الجسرررمية: مثرررل رمررر  العينرررين وتجعرررد وانكمرررا  الجبهرررة ورعشرررة خفيفرررة لفتحرررة  -

 األنف

الحركررررات العضررررلية الكبيرررررة: مثررررل هررررز الرررررأس وترررروتر عضررررالت الجسررررم بصررررفة عامررررة،  -

 وعضالت إنتا  الكالم بصفة خاصة.

 إدخال وإقحام أصوات وكلمات مثل )أه، إم، تعرف...الن( في بداية الكالم. -

          . فحرررص السرررمع: ال برررد مرررن تقرررويم قررردرة الطفرررل علرررى عرردم المحافظرررة علرررى التواصرررل البصرررري.      

  السررمع لمررا يقرروم برره جهرراز السررمع مررن دور هررام التأتررأة وأساسرري فرري عمليررة اسررتقبال الكررالم، ولتررأثيره 

ا على اضطرابات اللغة وعلى استمرار أو عالجها.القوي   أيض 

وتختلررررف طرائررررق تشررررخيص التأتررررأة برررراختالف األفررررراد القررررائمين بعمليررررة التشررررخيص، ويعررررود هررررذا 

إلرررى اإلعررررداد النظرررري، والتررردريب المهنرررري، واألسرررلوب الشخصررري للشررررخص القرررائم بعمليررررة  التبررراين



 

 

 

مترررأتئين مرررن البسررريطة لررردى األفرررراد ال وتتفررراوت هرررذه السرررلوكيات بصرررفة عامرررة فررري شررردتها التشرررخيص

رررا فررري مواقرررف الكرررالم المختلفرررة التررري يمرررر بهرررا الفررررد الم إلرررى الشرررديدة، ترررأتئ، كمرررا أنهرررا تتفررراوت أيض 

فرري مواقررف معينررة )كالتحرردث فرري الهرراتف(، وبالمقابررل قررد تررنخفض حرردة  حيررث تزيررد حرردة التأتررأة لديرره

 التأتأة لديه في مواقف أخرى.

 مراحل تطور التأتأة: -2

 المرحلة األولى: عدم الطالقة الطبيعية

ثرم ال  تحدث عدم الطالقة الطبيعية لدى األطفال في أثناء تعلم الكالم واللغرة، وال يعتبرر ذلرك تأترأة، ومرن

ا مررن الكلمررة، ويميلررون إلقحررام أصرروات أو  تحتررا  للعررال ، حيررث يكرررر األطفررال فرري هررذه المرحلررة جررزء 

كيات الهررروب أو التجنررب، كمررا أنهررم ال يظهرررون المشرراعر يظهرررون سررلو مقرراطع بررين الكلمررات، وال

والمواقف السلبية تجاه تأتأتهم، لكرنهم قرد يظهررون بعرض الوقفرات المتسرمة بالشرد وتحردث عردم الطالقرة 

الطبيعية لدى الطفل عند قيامه بنطق جملة معقدة، أو عند مقاطعته في أثناء الكالم، كمرا قرد تكرون ناتجرة 

التي تحدث في بيئة الطفل مثل طالق الوالدين، أو المهددة مثل والدة طفل جديد،  عن التغيرات الصادمة

 أو المفاجئة مثل االنتقال لمنزل جديد.

 أعوام(: 6-1.5المرحلة الثانية: التأتأة الحدية ) -

في هذه المرحلة يمتلك الطفل جميع الخصائص والصفات التي يتمتع بها الطفل في مرحلة عردم الطالقرة 

عية مع تزايد ملحوظ في تكرار وشردة العثررات التري يتعررض لهرا فري أثنراء كالمره، ومرن ثرم هنراك الطبي

صعوبة في تشخيص التأتأة الحدية ألن كالم الطفل يتأرجح بين الطالقرة وعردم الطالقرة لمردة مرن الرزمن 

ا مرع إمكانيرة اكتسرابه للطالقرة علرى نحرو تردريجي خرالل فتررة زمنيرة  قصريرة أو تستمر أسابيع أو أشرهر 

طويلة نتيجة اكتمال نمو أعضاء النطق والكالم لديه هذا مرن جهرة، ومرن جهرة أخررى فقرد يطرور الطفرل 

، وعلى نحو تدريجي مظاهر التأتأة نتيجة تعرضه لعوامل بيئية ضاغطة تشعره بعدم األمن كقدوم مولود

 جديد، أو طالق الوالدين، أو وفاة أحدهما. 

 ة باآلتي:وتتمثل أعراض التأتأة الحدي

 . ظهور من ثالث إلى خمس تأتآت في التركيب اللغوي الواحد.1

 . سيطرة التكرارات والتطويالت على الكالم أكثر من التعديالت.2

 . ظهور مقدار من الشد أكثر مما هو في التأتأة الطبيعية.3

 . ال يظهر الطفل أي اهتمام بأنه متأتئ وال يشعر باإلحباط نتيجة التأتأة.1

 .دم ظهور حركات إضافية قبل أو خالل أو بعد التأتأةع. 5

 

 : المرحلة الثالثة: التأتأة االبتدائية

 

ما سيوالر على نحو تلقائي ومؤقت من حين آلخيتسم كالم الطفل بهذه المرحلة بالتوتر والتكرار السريع 

عنردما يمرر  طرة بره، أوعندما يكون بحالة انفعالية شرديدة، أو عنردما يوجرد مثيرر ضراغط فري البيئرة المحي

السريعة غيرر  بأحداث عاطفية كالقسوة واإلهمال والنبذ وتوقعات األهل الزائدة، وتترافق هذه التكرارات

الضرغط المسرتمر  المنتظمة مع علو وتيرة الصوت فيزداد التوتر والشد في حنجرتره  األمرر الرذي يسربب

إلنترا  األصروات  يرر ليمنرع تردفق الهرواء الرالزمعلى الثنايا الصوتية، بحيث يغلقها أو يفتحها بتسرارع كب



 

يطيرل الحررف  الكالمية على نحو خراص وهنرا يطيرل المترأتئ األصروات المكرررة فري بدايرة الكرالم، وقرد

علررى الررتحكم  األول فري أي مقطررع لفظرري أو يطيررل صرروت ا مرا فرري منتصررف الكلمررة، ومررن ثرم يفتقررد القرردرة

التأترأة، ويتوقرع  ن، وفي هذه المرحلة يدرك المتأتئ بأنه يعانيبأعضاء النطق والكالم كالفم والفك واللسا

باسرتخدام التعبئرة  حدوثها قبل البدء بعملية الكالم أو أثنائها فيلجأ للهروب مرن التكررار القاسري والتطويرل

والحشو بين الكلمات كإدخال ألفاظ حشوية مثل )إم، أه( بعد سلسرلة مرن التكررارات غيرر المثمررة إلنترا  

وتتمثل أعراض التأتأة االبتدائية ، م مما يؤدي إلى شعور المتأتئ بالتوتر والعجز واإلحباط والدونيةالكال

 :باآلتي

 . اإلعادة لجزء من الكلمة أو لكلمة مكونة من مقطع واحد.1

 . تطويل لحروف العلة وقد يصاحب ذلك بعض الشد والضغط النفسي.2

 الكالم. . قد تظهر بعض الوقفات القليلة في أثناء3

 . ظهور بعض السلوكيات الثانوية مثل سلوكيات الهروب.1

 بأنهم شخص لديه مشكلة في الكالم.. قد يتطور لديه مفهوم ذات 5

 . الشعور باإلحباط بسبب عدم القدرة على نطق الكلمات بصورة صحيحة6

 

 عام(: 13-6) المرحلة الرابعة: التأتأة المتوسطة 

 

الكرالم  ليم األساسي ويكون االضطراب فيهرا مزمن را مرع قلرة شرديدة فري مرددوتحدث عادة في سنوات التع

التأترأة  العادي، ويصبح هؤالء األطفال على وعي بصعوباتهم الكالمية ويعتبرون أنفسهم متأتئين، وتكثر

عردم  في األجزاء الرئيسة للكالم )األسماء، األفعال، الظروف( بصرورة يمكرن أن تكرون مزمنرة، وتظهرر

وتغيرر  يما صعوبة نطق الكلمة األولرى، مرع وجرود اسرتجابات انفعاليرةسعلى النطق بوضوح وال القدرة 

الكرالم مرع  في قسمات الوجه ومحاوالت الضغط على الشفتين وعلى عضالت الحنجرة، وتحتبس طالقة

تشرنجات ال  حدوث نوع من التوتر الذي يظهر على نحو حركات ارتعاشية أو اهتزازية متكررة، يعقبها

لذا تسمى هذه  إرادية مع ترديد كلمات وحروف من دون القدرة على االنتقال إلى الكلمة أو الفقرة التالية،

ا لجرزء مرن الكلمرة، ،حيث يظهر المتأتئ في هذه  المرحلة بالمرحلة التشنجية االهتزازية المرحلرة تكررار 

ا لكلمة ذات مقطع واحد، واإلطالة للصوائت، و كما يظهر لديه بعض السرلوكيات  االنحباسات، أو تكرار 

عثراتره كرأن يررم  بعينيره، أو يهرز  الثانوية كسرلوك الهرروب الرذي يسرتخدمه المترأتئ ليحررر نفسره مرن

الكلمة بكلمات أخررى )كرأن يقرول كلمرة كإبدال رأسه، أو يضرب بقدميه، كما تبدأ لديه سلوكيات التجنب 

الكلمرات للتعبيرر عرن فكررة واحردة، أو  دد مرنأختي بردل مرن ذكرر اسرمها(، أو اإلسرهاب )أي اسرتخدام عر

، وعدم الثقة بالنفس  باإلحباط والحر  تجنب المواقف الكالمية، وعادة ما يشعر المتأتئ في هذه المرحلة

 .باإلضافة إلى مشاعر الخوف من التأتأة ومن ردود أفعال المستمعين لكالمه 

 

 



 

 

 :وتتمثل أعراض التأتأة المتوسطة باآلتي

 جزء من الكلمة أو تكرار كلمة أحادية المقطع. . تكرار1

 . تطويل ألصوات العلة.2

 . توقفات في الكالم وغالب ا ما تكون هذه السلوكيات مصحوبة بالشد والضغط النفسي.3

 . تظهر سلوكيات التجنب مثل تبديل الكلمات، وااللتفاف حول الكلمات الصعبة.1

 خاللها، والخجل بعدها. . الشعور بالخوف قبل التأتأة، واالرتباك5

 . بناء االعتقادات السلبية حول النفس والكالم وردة فعل المستمعين6

 

 سنة وما فوق(: 14) المرحلة الخامسة: التأتأة المتقدمة

 

لتدفق  في هذه المرحلة تأخذ المظاهر األساسية للتأتأة شكل استعصاءات وإعاقات متكررة وواضحة

حيث  النطق، أو إعاقة إخرا  األصوات الكالمية لديه أو كليهما مع ا، مرور الهواء السلس عبر أعضاء

وتتطور  تظهر هذه السلوكيات على نحو أطول مدة وأعمق مقاومة مما هو عليه لدى المتأتئ المتوسط،

ا بالنسبة للمتأتئ  هذه المظاهر لتستغرق وقت ا أطول ويصبح ارتعا  الشفاه واللسان والفك واضح 

إلبداع حيل  األمر الذي يدفع به إلى بذل جهد شاق واستنفاد الكثير من طاقاته النفسية وللمستمعين له،

استخدامه  دفاعية لكي يخفي تأتأته وليخلص نفسه من مشاعر القلق المرافقة لكالمه، ومن هذه الحيل

الكالم  كلمات مثل )حسن ا(، )كما ترى(، أو يستخدم طرق ا مهذبة ومصقولة مثل التظاهر بالتفكير قبل

 لجعل اآلخرين ال يالحظون تأتأته، كما تظهر لديه المقدرة على التحكم بالبيئة المحيطة به، بحيث

 عي المرض عندما يطلب منه إلقاءيديستطيع تجنب األوضاع التي من المحتمل أن يتأتئ خاللها، كأن 

 أتئ في هذه المرحلة مشاعركلمة، أو االستعانة بآلة للرد على الهاتف بدال من الرد بنفسه، ويظهر المت

 القلق واإلحباط والعجز والخوف واالرتباك، كما تتشكل لديه مشاعر سلبية عن الذات بسبب عجزه عن

 وتتمثل أعراض التأتأة المتقدمة باآلتي:الكالم، ولشعوره بعدم تقبل المستمعين له، 

 

 ادة شد ا في أثناء التأتأة.. إعادة جزء من الكلمة أو تكرار كلمة أحادية المقطع، تتضمن اإلع1

 . تطويل لحروف العلة مع إظهار شد واضح.2

 . وجود تقطيع في الكالم على شكل توقفات في الكالم.3

 . ظهور سلوكيات الهروب والتأجيل والتجنب.1

 . االلتفاف حول بعض الكلمات التي يخاف من نطقها واستبدالها بكلمات أخرى.5

 تباك، والخجل، والخوف، وعدم الثقة بالنفس. ظهور مشاعر اإلحباط، واالر6

 . اإلدراك والوعي الكامل بوجود التأتأة.7 



أطفالهم  ويذكر بعض اآلباء أن بعض أطفالهم لم يمروا بالمراحل الخمس السابقة، وإنما الحظوا أن

ة عصبي أصيبوا بالتأتأة بصورة مفاجئة، وهذا قد يُفسر على أساس أن التأتأة قد ترجع إلى أسباب

 ووراثية، وعلى ذلك فإن األفراد المتأتئين قد ال يمرون بالمراحل الخمس السابقة من عدم  الطالقة.

 

 

 تشخيص التاتأة: -3

 بصفة عامة يعتمد تشخيص وتقويم التأتأة على اإلجراءات اآلتية:

 بالحالةلمعرفة العوامل األسرية واالجتماعية والنفسية والتعليمية المحيطة  . دراسة تاريخ الحالة:1

 وسن وبداية التأتأة، ومدى استبصار الفرد واألسرة بحالة التأتأة واألسباب التي يبدو أنها أساس

 .لحدوث هذه الحالة

من تقويم قدرة الطفل على السمع لما يقوم به جهاز السمع من دور هام وأساسي  البدفحص السمع :  -2

أو عالجهرا  التأترأة  اللغة وعلى استمراراضطرابات في عملية استقبال الكالم ولتأثيره القوي أيضا  على 

إلررى ويعرود هررذا التبراين  ،القررائمين بعمليرة التشررخيصوتختلرف طرائرق تشررخيص التأترأة برراختالف األفرراد 

 .خصي للشخص القائم بعملية التشخيصاإلعداد النظري والتدريب المهني واألسلوب الش

يفحرص  خصرص فطبيرب األذن واألنرف والحنجررةالتويقوم بها أطباء مختلفرو فحص أعضاء النطق:  .3

واللسرران(  األخرررى )كرراألنف والحبررال الصرروتية سررقف الحلررق، واللهرراة وحركتهررا، وبقيررة أعضرراء النطررق

المتخصررص التنفسرري  لمعرفررة مرردى سررالمتها، وكررذلك معرفررة مرردى سررالمة الجهرراز العصرربي، كمررا يقرروم

طريق عملية الزفير، ويمكن  لكافية لعملية النطق عنبمعرفة كفاءة الجهاز التنفسي بإخرا  كمية الهواء ا

والتري تحرول دون النطرق السرليم، وذلرك  لمختصي الفم واألسنان معرفة العيروب المتعلقرة برالفم واألسرنان

 للتأكد من استبعاد األسباب العضوية الضطراب التأتأة

الخاصة  دام أي من قوائم المالحظةأو استخالتي تشمل أبعاد ا لطالقة الكالم،  استخدام اختبارات اللغة .1

ا، أو وقفرات  باضطرابات التأترأة، وذلرك لتحديرد مظراهر التأترأة لردى الحالرة سرواء أكانرت إطالرة أو تكررار 

أكران ذلرك بشركل إلكترونري  كالمية، ويمكن االعتماد في ذلك على تسجيل عينات من كالم المتأتئ سواء

 )بمسجل( أو بشكل مكتوب.

كاختبرارات الشخصرية ومقراييس القلرق واإلحبراط وغيرهرا ات ومقاييس نفسرية أخررى استخدام اختبار .5

 .للوقوف على العوامل النفسية التي أدت بالحالة إلى التأتأة

لعقلية أحد ا بهدف الوقوف على مستوى القدرة العقلية للطفل، حيث إن اإلعاقة. تقويم القدرات العقلية: 6

 التري يجرب تقرديرها الكرالم واألداء العقلري إحردى الجوانرب األوليرةاألسباب الهامة الضطرابات النطرق و

الذكاء ل ستانفورد بينيه أو  لدى الطفل المتأتئ من خالل تطبيق بعض اختبارات الذكاء عليه مثل اختبار

 يعود إلى التخلف العقلي أم ال. ، وذلك لتحديد ما إذا كان االضطراب الذي يعانيه الطفلروكسل

 



 :  dsm-5التأتأة حسب معايير تشخيص  -1

 

A. سب لعمر الفرد والمهارات مما يعتبر غير منا اضطرابات في السالسة الطبيعية وتوقيت الكالم

 أكثر مما يلي:تتميز التأتأة بالحدوث المتكرر والمالحظ لواحد أو اللغوية، وتستمر مع الزمن، و

 التكرر الصوتي واللفظي. .1

 لعلة.تمديد الصوت للحروف الساكنة وكذلك أحرف ا .2

 توقفات ضمن الكلمة(.تكسير الكلمات ) .3

 وقفات في سياق الحديث مملوءة أو فارغة(.إحصارات مسموعة أو صامتة ) .1

 استعمال بدائل الكلمات لتجنب الكلمات اإلشكالية(.اإلطناب ) .5

 تنتج الكلمات مع زيادة التوتر الجسدي. .6

 التكرر األحادي لكلمة كاملة. .7

B. ث أو يؤدي إلى قيود على التواصل االجتماعي الفعال، يسبب االضطراب القلق حول التحد

 أو المهني، بشكل فردي أو في أي مجموعة. األكاديميوالمشاركة االجتماعية، أو األداء 

C. .بدء األعراض يكون في فترة النمو المبكر 

D.  االضطراب ال يُنسب إلى عجز حركي حسي كالمي، وال يُنسب إلى سوء االنسياب المرتبط

 أو حالة طبية أخرى وال يُفسر باضطراب عقلي أخر. بأذية عصبية

 

 تأثير التأتأة على جوانب النمو:-5    

 

 . الجانب االجتماعي:1

من الخصائص االجتماعية لدى األفراد المتأتئين الشعور بالرفض من قبل اآلخرين، واالنطواء، 

في النمو االجتماعي مقارنة  عا  راجفاألفراد المتأتئون يعانون ت ،ماعيةواالنسحاب من المواقف االجت

تفاعلهم مع أقرانهم  رجع ذلك إلى مرورهم بخبرات سلبيةبأقرانهم العاديين، كما أنهم أكثر انطوائية وي

العاديين في المدرسة، مما يؤدي إلى انسحابهم من مواقف التفاعل االجتماعي وتتطور المخاوف 

واالنسحاب،  السلوكيات السلبية مثل التجنب االجتماعية لدى األفراد المتأتئين، ويمارسون بعض

 والهروب من مواقف التفاعل االجتماعي.

 

 . الجانب النفسي:2

يعاني األطفال المتأتئون بعض االضطرابات السلوكية والنفسية مثل العدوان، والقلق، واالكتئاب، كما 

مثل األطفال اآلخرين وكما يكونون أكثر عرضة لمحباط نتيجة عدم قدرتهم على الكالم بصورة طبيعية 

هو الحال مع معظم اضطرابات الكالم واللغة، وجد أن التأتأة قد تؤدي للشعور باليأس، واإلحباط، حيث 

يستجيب كل طفل متأتئ للتأتأة التي يعانيها بطرق مختلفة، فبعضهم يتجنب مواقف التفاعل االجتماعي 

المواقف والموضوعات، وذلك القلق يكون  ويصبح خجوال ، وبعضهم اآلخر يشعر بالقلق تجاه بعض

 بمنزلة عامل ضغط عليه يؤدي إلى زيادة حدة التأتأة.



 . الجانب األكاديمي:3

ا سلبي ا على األداء األكاديمي لألفراد المتأتئين في  أشارت بعض الدراسات إلى أن التأتأة تؤثر تأثير 

ئهم في الصف. وقد اختلفت أراء الباحثين المدرسة، كما أنها تؤثر على عالقاتهم مع مدرسيهم وزمال

فيما يخص تقدير معدالت األداء المدرسي والذكاء لدى األطفال المتأتئين، حيث أشارت نتائج بعض 

الدراسات إلى عدم وجود فروق ملحوظة بين المتأتئين وزمالئهم في التحصيل األكاديمي، في حين 

فال المتأتئين يتأخرون في التحصيل األكاديمي عن أشارت نتائج بعض الدراسات األخرى  إلى أن األط

أقرانهم العاديين بمقدار ستة أشهر بصفة عامة، كما أنهم قد حصلوا على درجات أقل من أقرانهم 

العاديين على اختبارات الذكاء بمقدار نصف انحراف معياري، وكذلك قد حصلوا على درجات أقل من 

 اللفظي وغير اللفظي. أقرانهم العاديين على اختبارات الذكاء

 

 أسباب التأتأة والنظريات المفسرة لها:-6

مباشرا  للتأتأة يعتقد بأنه خلل تفترض هذه النظرية أن هناك سببا  عضويا   :النير فسيولوجيةالنظرية . 1

حديثهم الخاص أو باألحرى  في اإلدراك السمعي إذ يتلقى األفراد تغذية راجعة خاطئة أو مضللة عن

يؤدي إلى تقطع في تتابع العمليات الحركية الالزمة للكالم وهذا ما  وصول التغذية الراجعةتأخر في 

وقد أثارت هذه النظرية كثيرا  من االهتمام بهذا االضطراب وأسهمت . بنظرية التداخل السمعييعرف 

 .العال  المتعلق بالتغذية الراجعة للتداخل السمعي في ميالد شكل نظامي في

تفترض أن المتأتئين تنقصهم السيطرة المخية على القدرة الكالمية والنطق،  يطرة المخية:. نظرية الس2

فالتأتأة من وجهة نظرهم تحدث نتيجة التنافس بين نصفي المن في السيطرة على وظيفة الكالم، ففي 

ا، معظم األفراد يتحكم أحد نصفي الكرة المخية في تدفق الحديث، بينما يظل النصف اآلخر ثانوي  

 فاالفتقار للسيطرة المخية وعدم قيام أحد نصفي المن بالدور الرئيس يؤدي إلى التأتأة

 وقد بنى كل من أورتون وترافيس نظريتهما على عدد من الحقائق منها: 

 موجات المن لدى المتأتئ تتسم بالتساوي في الشكل والسعة. -1

ا في نشاط المن )في  -2  كال النصفين( في أثناء التأتأةأظهر رسم موجات المن أن هناك انسجام 

 ويحدث ذلك عكس الكالم الطبيعي.

 المن الكامنة في أثناء التأتأة. ائيةزيادة في كهرب -3

من دون  فالفرد عندما يتأتئ فإن موجات المن في كال النصفين تبدو متشابهة، وإذا تكلم بطريقة طبيعية

بهة في كال النصفين تعتبر غير طبيعية، وهذا تأتأة، فالموجات تبدو مختلفة، كما أن موجات المن المتشا

يعني أن كال  من نصفي المن ينشطان مع ا في وقت واحد تقريب ا، مع أن الكالم الطبيعي يتطلب نشاط ا 

( تم 1051-1011وعلى أي حال فإنه ما بين أعوام ) ،  ف اآلخرمتزايد ا من نصف معين على النص

ي المسؤولة فقط عن حدوث التأتأة، كما رفضت البحوث ه رفض نظرية السيطرة المخية باعتبارها

 .على دور العوامل االجتماعية في حدوث التأتأة والدراسات الحديثة ذلك التفسير، وركزت

تنص هذه النظرية على االعتقاد بوجود عامل فسيولوجي عصبي يمكن أن  . نظرية ألفا المستثارة:3

وهو أحد المؤيدين لهذه النظرية وجود بعض التغيرات في ( 1050يفسر التأتأة، فقد افترض ليندسلي ) 

(E.E.G تخطيط كهربائية الدماغ عند المتأتئين، وجود زيادة ونقص في اإلثارة الدماغية تصاحب )



 الجهد الكهربائي المكون لموجات ألفا في تخطيط كهربائية الدماغ، وعليه فإن خاليا القشرة الدماغية

 نهاية الموجة، وهذا يعني أنه في قمة الموجة، وتكون غير مستثارة في تكون في أقصى استثارتها في

 جميع األوقات توجد خلية أو أخرى من خاليا الدماغ في حالة من النشاط مما يؤدي إلى سرعة

التأتأة  االستقبال الحسي شاملة للتغذية الحسية المرتدة، ومن ثم سرعة السلوك الحركي للكالم، كما تحدث

يمكن  وافق المنبهات الحسية والسلوك الحركي للكالم مما يؤدي إلى تكرار األصوات، كمانتيجة عدم ت

تفسير سبب حدوث التطويل الذي يحدث في أثناء نطق المتأتئ على أنه حدوث لمنبه حسي متأخر قليال  

ألفا عن موجة ألفا المستثارة، فيحاول المتأتئ النطق فيحدث تطويٌل في الصوت حتى يتزامن مع موجة 

 ويمكن القول إن نظرية ألفا المستثارة حاولت تفسير حدوث التأتأة على أساس فسيولوجي فقط، ، التالية

 ولم تهتم بدور العوامل النفسية واالجتماعية، لكنها لم تقدم دليال  قاطعا  على أن موجة ألفا المستثارة هي

 المسؤولة بمفردها عن إحداث التأتأة.

ا في تكويننا الشخصي، يالنظرية الجينية:  -4 رى أصحاب هذه النظرية أن العوامل الوراثية تؤدي دور 

ويفترض أصحاب االتجاه الوراثي وجود عامل أساسي موروث وراء اضطرابات الكالم بصفة  وهي

عامة وظاهرة التأتأة بصفة خاصة، حيث أشارت نتائج الدراسات التي أجريت على عينات مختلفة من 

إلى وجود اضطرابات مماثلة بين أفراد آخرين داخل أسرة المتأتئ ولعدة أجيال المتأتئين وأسرهم 

ولكن على الرغم من وجود دليل متزايد   ، ر عامل الوراثة في ظاهرة التأتأةمتعاقبة مما يشير إلى دو

بأن العديد من حاالت التأتأة قد تكون موروثة إال أنه مازالت طبيعة األثر الوراثي المفترض غير 

ضحة، لذلك فإن هذه النظرية برغم وجود مؤيدين لها مازالت بحاجة إلى مزيد من البحوث قبل وا

 قبولها.

ن بطء معدل الكالم يتميز بإطالة المتحركات، مما يساعد على الطالقة لدى إ . نظرية إخراج الصوت:5

وم، في أثناء الغناء، الطفل المتأتئ، ويتضح ذلك من خالل كالم الطفل المتأتئ عن طريق جهاز المترو ن

عند نطق األصوات  أو في أثناء الغناء في كورال، كما تحدث التأتأة نتيجة للسلوك الذي يتبعه المتأتئ

المتحركة والساكنة، ويقترح ونجيت أن فشل التآزر بين حركة الشهيق والزفير، وفشل التآزر بين حركة 

 لكالم لهما عالقة مباشرة بحدوث التأتأة.الزفير وتكييف عضالت الحنجرة في االستعداد إلصدار ا

 نظريات أرجعت التأتأة إلى عوامل نفسية:  -

التأتأة من وجهة نظر التحليل النفسي ما هي إال عرض عصابي تكمن خلفه  . نظرية التحليل النفسي:1

بين رغبة شعورية  رغبات عدوانية مكبوتة، حيث ينكص الفرد إلى المرحلة الشرجية ويعي  صراعا  

في الكالم، ورغبة ال شعورية بعدم الكالم، ويبدو أن الكالم فعل عدواني موجه ضد من يسمع وتكون 

التأتأة تأجيال  مؤقت ا، فالتأتأة وفق هذه النظرية تنشأ نتيجة لعوامل الضغط النفسي ، لهذا العدوان التي 

قصد  ط الوالدين من دونيتعرض لها الطفل داخل األسرة، ومن أهم هذه العوامل على سبيل المثال ضغ

أسلوب  على الطفل ليتكلم بلغة معقدة على نحو يفوق قدرته، أو كف الطفل عن الكالم، أو السخرية من

كما أن تعرض بعض األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة لممارسات وأساليب كالمه واالستهزاء به، 

، توقعات وطموحات الوالدين الزائدة عن لعقابوالديه سالبة مثل اإلهمال، القسوة، إثارة األلم النفسي، ا

إمكانيات الطفل الواقعية، التفريق بين الطفل وأخوته، كل هذه األشكال يترتب عليها جعل الطفل يخاف 

المواقف االجتماعية، ويخشى التواصل مع اآلخرين، ويفضل االنسحاب من الموقف الكالمي إما 

 بالصمت أو التأتأة في الكالم.



ويذهب أصحاب هذا االتجاه إلى أن التأتأة سلوك مكتسب بالتعلم وأن انتشاره ة السلوكية: . النظري2

لدى بعض األسر ليس مرجعه جينات وراثية بقدر ما هو راجع إلى تعلم الطفل له عن طريق المحاكاة 

هذا أو التقليد، كما ينظرون إلى التأتأة كرد فعل لتجنب هذا االضطراب الكالمي، ويتسم رد الفعل 

بالتوبين والخوف، والتوتر الشديد، حيث تحدث التأتأة عندما نتوقعها فنخافها، فنتوتر ونحاول تجنب 

 الوقوع فيها فيتوقف الكالم كلي ا أو جزئي ا ويضطرب بالفعل .

ويؤكد السلوكيون على عوامل معينة في نشأة التأتأة منها القلق الذي يبديه الوالدان إزاء تعثر  

ولى لطفلهما في الكالم، وانتقال القلق إلى الطفل، وتكرار اقترانه بمواقف الكالم األ المحاوالت

فل ذاته من مكاسب حتى يصبح االضطراب الكالمي نمط ا مزمن ا، وكذلك على ما قد يجنيه الط

المهام أو الواجبات المدرسية . وعلى الرغم من التأييد واالهتمام الذي لقيته  كإعفائه من بعض

تعلم في تفسير التأتأة خالل السنوات األخيرة إال أن المباد  الخاصة والمحددة لهذه نظريات ال

النظريات متباينة إلى حد بعيد، فعلماء المدرسة السلوكية وإن اختلفوا في تفسير حدوث التأتأة 

تبع ا الختالف آرائهم داخل المدرسة السلوكية إال أنهم يتفقون على أن التأتأة سلوك مكتسب 

 علم.بالت

 

 التأتأة من منظور نظرية العاملين )التشريط اإلجرائي والكالسيكي(:

يتزعم هذا االتجاه المستمد في تفسير التأتأة كُل من بروتن  وشوميكر حيث يعتقدان أن التكرار واإلطالة 

لمه الطفل قد يكونان نتيجة لالنفعاالت السلبية من خالل التشريط الكالسيكي، أما التفادي فهو رد فعل يتع

المتأتئ من خالل التشريط األدائي إلخفاء تأتأته وأوصوا أن يتضمن البرنامج العالجي إضعاف مرحلة 

 التشريط الكالسيكية واالنفعاالت المصاحبة، مما يؤدي إلى اختفاء معظم ردود الفعل مثل التفادي.

 اإلحجام: –التأتأة من منظور صراع اإلقدام 

ويفسر ذلك  ها نتيجة الحيرة بين دوافع متعارضة ما بين التحدث وعدم التحدث،لقد فسرت التأتأة على أن

اإلحجام عن الكالم  بأن التأتأة تبدأ عند الفرد عندما يصل ميله إلى الكالم )موضوع الصراع( وميله إلى

يؤثر إلى مستوى متواز، ثم بظهور التأتأة يقل اإلحجام الدافعي للخوف ويتحرر المتأتئمن العائق الذي 

 .على عملية الكالم

 نظريات أرجعت التأتأة إلى عوامل اجتماعية وبيئية:

تعد نظرية جونسون التشخيصية من أهم النظريات التي اهتمت بالعوامل  . النظرية التشخيصية:1

االجتماعية وجعلتها على جانب كبير من األهمية، وقد أرجعت هذه النظرية التأتأة إلى خطأ التشخيص 

عدم الطالقة الطبيعية لألبناء، حيث يطلق اآلباء على التكرارات الطبيعية للطفل وتردداته الوالدي ل

)تأتأة(، ويظهرون القلق والخوف واالهتمام الزائد بكالم الطفل، مما يجعله يشعر بالتوتر والقلق 

 والخوف، فيستعجل إخرا  الكالم قبل أن يتعرض للتوبين من قبل والديه فيقع في التأتأة.

ترى أن التأتأة هي اضطراب في التقديم االجتماعي للذات، فالتأتأة ليست  . نظرية صراع األدوار:2

اضطراب ا كالمي ا بقدر ما هي صراع يدور بين الذات واألدوار التي تؤديها، وطبق ا لمفهوم )صراع 

صد به كيفية إدراك الدور( فإن التأتأة تختلف تبع ا لمتغيرين رئيسين: األول متغير الذات: ويق -الذات

المتأتئ لذاته في المواقف االجتماعية المتطلب الحديث فيها، والثاني متغير الدور: ويقصد به كيفية 

إدراك المتأتئ لآلخرين كمستمعين له عندما يتحدث، فالطفل قد يتأتئ أمام أحد والديه، بينما يتكلم بطالقة 



من المستمع والمتحدث، كما تختلف شدتها باختالف أمام اآلخر  أي إن التأتأة تتنوع تبع ا لدور كل 

 على النحو اآلتي:موقف الحديث 

 تزداد شدة التأتأة إذا ما كان المتأتئ أقل وضع ا من المستمعين )كاألب أو المدرس(. -

 التأتأة تكون معتدلة إذا ما تحدث المتأتئ مع شخصية مماثلة له )صديق، أو زميل(. -

ا إيجابي ا للذات. التأتأة نسبي ا في ال يتختف -  مواقف المتضمنة تقويم 

ويتضح من نظرية صراع األدوار أن التأتأة بمنزلة اضطراب في الدور أوال ، ثم اضطراب في مجال 

 العالقات الشخصية ثانيا،  والتي تتحدد من خالل مواقف الحديث بين المتكلم والمستمع.

ما كان يعتقد، فعلى الرغم من تعدد النظريات وبناء على ما تقدم يتضح بأن التأتأة أكثر تعقيد ا م 

التي حاولت تفسير أسباب حدوثها إال أنه ال يوجد دليل قاطع يبرهن على صدق أية نظرية من 

هذه النظريات، فاالعتماد على نظرية بمفردها في تفسير التأتأة يضع الباحثين في دائرة التحيز 

 .، وهكذا تظل مشكلة التأتأة مثار جدل وخالفوعدم اإللمام بالجوانب المختلفة لهذه المشكلة

 

 عالج التأتأة: -7

ويعتمد على عال  نواحي النقص العضوية، كإجراء بعض العمليات الجراحية، كما  أوال : العالج الطبي:

في الزوائد األنفية، أو ترقيع سقف الحلق، أو الشفاه المشقوقة، أو تشوه األسنان، أو خلل الحبال 

ع قاعدة اللسان، أو جزء من عضالت ظهر اللسان، ولكن سرعان ما يعود األمر على الصوتية، أو قط

ما كان عليه برغم التحسن المؤقت الواضح، كما يمكن وصف بعض األدوية من قبل طبيب مختص، 

ا بأنه ال يوجد حتى اآلن دواء فاعل لعال  التأتأة، ومعظم األدوية تعطى للمرضى الذين يعانون  علم 

لتشنجية، وهذه األدوية في معظمها تحتوي على مهدئات من القلق والخوف واالنفعاالت كمادة التأتأة ا

الهالوبيريدول على اعتبار أن معظم حاالت التأتأة تعود إلى عوامل نفسية واضحة، ويعتقد بعض 

 األطباء أن الدواء الفاعل في عال  التأتأة هو المضاد للتشنجات.

 

تبر العال  النفسي أقدم أنواع الطرق العالجية التي استخدمت في عال  التأتأة، يع ثاني ا: العالج النفسي:

وفيه يتم تعديل اتجاه المريض نحو عملية الكالم، وخفض درجة معاناته وتوتره وقلقه وما يبذله من جهد 

سبب في أثناء التأتأة، ويهدف العال  النفسي إلى الكشف عن الصراعات االنفعالية التي يعيشها، وعن 

إحساسه بعدم األمن والطمأنينة ، كما يهدف إلى الكشف عما يحيط به من فشل وإخفاق، والعمل على 

إعادة اتزانه االنفعالي وبناء شخصيته، ويستخدم العال  النفسي في عال  الطفل القلق المحروم عاطفي ا، 

في المجتمع، وتشجيعه على بذل ويعمل على إفهام الطفل المتأتئ أهمية العملية الكالمية في نموه وتقدمه 

جهد في العال  وتقوية  روحه المعنوية  وزيادة إحساسه باألمن والثقة بالنفس، وخفض مشاعر القلق 

والشعور بالذنب لديه وزيادة تقبله لذاته. ويفيد العال  بالتحليل النفسي في الكشف عن الصراعات 

مصاب بالتأتأة، بدليل اختفاء التأتأة أو التخفيف من والصدمات النفسية المكبوتة التي تسبب القلق لدى ال

حدتها عندما يكون الفرد منفرد ا، كما يساعد في التخفيف منضغط الالشعور وتحويل المشاعر المؤلمة 

وبصورة عامة يمكن القول إن العال  بالتحليل النفسي ال . والدفينة وإخراجها للمناقشة على السطح

ولكنه يهدف إلى تخفيف حدة القلق، وتحسين مفهوم الذات، وزيادة  تأة،يهدف مباشرة إلى عال  التأ

ومساعدة الفرد المتأتئ على التعامل مع المخاوف، واإلحباطات، ومشاعر  القدرة على تحمل الضغوط،

 .الذنب



وهو عال  ضروري ومكمل للعال  النفسي ويفضل أن يالزمه طوال مدة  العالج الكالمي: :ثالثا  

اك عدة طرق في العال  الكالمي، وهي طرق متداخلة مع بعضها وتعتمد على مساعدة العال ، وهن

المتأتئ على مقاومة عيوب كالمه وزيادة الثقة بنفسه، ويطلق البعض على هذه الطرق اسم الرياضة 

 ومن هذه الطرائق:الصوتية 

لص من عوامل ويهدف هذا األسلوب إلى التخ لكالم من جديد:اأ. االسترخاء الكالمي وتعليم 

االضطراب والتوتر في أثناء الكالم، وتكوين ارتباط خاص بين الشعور بالسهولة والراحة في أثناء 

القراءة وبين الباعث الكالمي نفسه وهناك قائمة تمارين خاصة تبدأ عادة بالحروف المتحركة، ثم 

مد المريض على قراءة المعالج بالحروف الساكنة، ثم المقاطع، فالكلمات، وتتم القراءة، بهدوء بحيث يعت

أوال ، ثم يقوم المريض بتقليده، يلي ذلك تمرينات على شكل أسئلة بسيطة تؤدى هذه األسئلة بأسلوب 

هاد ، وتشير التجارب إلى أن المتأتئين لم يجدوا صعوبة في الكالم أو القراءة بهذه الطريقة الرخوة، 

ئ عن مشكلته، ولكن ما إن يتوقف المتأتئ عن الكالم في ويبدو أن النظام الجديد قد صرف انتباه المتأت

التمرينات حتى يكتشف أن األسلوب الذي كان يمارسه هو أسلوب غريب عن أساليب الكالم المألوفة، 

وهذا قد يؤدي إلى نكسة مفاجئة، ولما كان التحسن بطريقة االسترخاء الكالمي وقتي ا فقد دعمت هذه 

على تعليم الكالم من جديد، وهي عبارة عن تمرينات يشجع فيها المتأتئ تعتمد  الطريقة بطريقة أخرى

أشكال مختلفة من المحادثات التي تنسيه مشكلته، ومن هذه األشكال على سبيل المثال  على االشتراك في

 األلغاز واألحاجي والمناقشات الجماعية القائمة على اللعب والتسلية والكالم الحر الطليق.

تقوم هذه الطريقة بناء على مالحظة أن درجة التأتأة تنخفض حين يتكلم المتأتئ  يقاعي:ب. الكالم اإل

لذلك استخدمت  Metronomeبطريقة إيقاعية، التي تساعد على نطق كل مقطع مع كل إيقاع، حيث

آلة المترونوم تستخدم هذه اآللة في تجزئة المقاطع وفق ا لزمن محدد على أن يتم إخرا  نطق المقاطع 

لى فترات زمنية متساوية، فيقسم موضوع القراءة إلى كلمات يسيرة تقرأ بتناسب مع توقيت آلة ع

المترونوم، ومن ثم يحدث تقدم تدريجي في طريقة الكالم. وتفيد هذه الطريقة في صرف انتباه المصاب 

أو القراءة عن مشكلته، وهناك عدة طرق لهذا األسلوب منها النقر باألقدام أو الخطوات اإليقاعية، 

الجماعية اإليقاعية ومن أمثلة ذلك الطلب من الطفل قراءة نص يقرأ فيه كلمة واحدة بعد كل نقرة باليد، 

أو نقرة بالرجل، أو أن يقرأ المصاب كلمة في أثناء مشيه في كل خطوة يخطوها ولكن تتم األمور على 

 نحو إيقاعي .

لتحويل اإلجباري إلدراكات المتأتئ أو رقابته الذاتية تقوم هذه الطريقة على أساس ا :ج. تظليل الكالم 

كالمه إلى مصدر صوتي آخر في أثناء عملية الكالم، أو صرف انتباهه عن صوته إلى  ألصوات

ا مناسب ا على المتأتئ  صوت متحدث آخر في الوقت ذاته، وتتم عملية التظليل بأن يقرأ المعالج نص 

أن يتبعه المتأتئ ويحاكيه فيما يقرأ دون انقطاع في الوقت مرتفع وبمعدل سرعة مالئم، على  بصوت

 ولكن بفارق زمني قصير جد ا قد ال يصل إلى جزء من الثانية فيبدو صوته كما لو كان ظال   نفسه،

لمستوى الطفل المتأتئ التعليمي والعقلي والزمني،  ويجب أن تكون مادة القراءة مالئمةالمعالج ، لصوت

المتأتئ، وإذا أخطأ  مناسبة بالنسبة لكل من المعالج و لقراءة بمعدل ثابت وبسرعةويجب أن تتم عملية ا

 والتعليمات للمتأتئ بالتوقف، بل يجب إرشاده إلى المتأتئ في أثناء القراءة فيجب عدم توجيه األوامر

بعض  عدم التوقف ومتابعة الكالم دون انقطاع.، وقد وجدمن خالل استخدامهما لهذه الطريقة في عال  

ا، كما  كل من شيري وسايرز األفراد المتأتئين بأن استخدام هذه الطريقة يؤدي إلى اختفاء التأتأة تمام 

ا فاعال   وجدا بأن لهذه الطريقة  .في خفض أعراض التأتأة دور 



وفيها يتم جعل الطفل في حالة من االسترخاء البدني والعقلي، ثم يبدأ في قراءة قطعة  :د. فنية اإلطالة 

 بطيء جد ا  وذلك مع اإلطالة في أثناء نطق كل مقطع يقرؤه الطفل المتأتئ، وتعتمد هذه على نحو

تدريب الطفل المتأتئ على إطالة نطق الصوت، والفونيم، والكلمة، وينبغي أن يستمر  الطريقة على

ء التحدث حتى تنتهي الجملة دون توقف خاللها، كما يجب أن يمارس التطويل في أثنا تطويل المقاطع

مواقف الكالم المختلفة، وقد أسفرت نتائج تحليل الحاالت الخاضعة للعال  بطريقة  مع اآلخرين في

 التطويل عن وجود نتائج عالجية جيدة.

تهدف هذه الطريقة إلى تخليص المصاب من فكرة أن الكالم بالنسبة إليه صعب  ه. النطق بالمضغ:

إمكانية إجراء حركات المضغ، ثم يطلب منه أن يقوم بحركات وعسير، وفيها يسأل المصاب بالتأتاة عن 

المضغ بهدوء، وبعد ذلك يطلب إليه أن يتخيل أنه يمضغ قطعة من الطعام وأن يحدث أصوت ا في أثناء 

المضغ، وإذا لم يستطع يمكن للمعالج أن يقوم بالعملية حتى يتمكن من تقليده، ويطلب منه أن يلفظ 

وهذه الكلمات تكون أجوبة ألسئلة يسألها المعالج والفائدة من هذه الطريقة كلمات في أثناء المضغ، 

تحويل انتباه المتأتئ عن نطقه المزعج وتفيد بأن المصاب بالتأتأة ينطق الكلمات بهدوء يتناسب مع 

 .عملية المضغ، وبالوقت نفسه تخليصه من االنفعاالت المرافقة الضطرابات الكالم 

 

أصبح العال  السلوكي في األعوام األخيرة طريقة شائعة في عال  التأتأة،  لوكي:رابع ا: العالج الس

وبصفة خاصة لدى األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، ويعتمد هذا المدخل السلوكي على تقديم التعزيز 

على  لألطفال في حالة ممارسة الكالم الطليق، وتعليم األطفال الكالم بطريقة صحيحة وصوال  إلى القدرة

نطق الجمل، والعبارات الطويلة، والمعقدة، وخفض حدة التوترات الجسمية التي يعانيها األفراد 

 المتأتئون، مما يساعدهم على الكالم بصورة صحيحة. 

وبصفة عامة يستخدم العال  السلوكي العديد من الفنيات، فمثال  يمكن إكساب الفرد السلوك المستهدف 

)تقديم المكافآت( ويطلق على تلك العملية التعزيز اإليجابي المنظم ويزيد  بواسطة التعزيز اإليجابي

التعزيز االيجابي من معدل حدوث السلوك المرغوب، كما أنه يعمل على إلغاء وتخفيض مستوى 

 السلوك غير المرغوب من خالل عدم تقديم التعزيز، ومن أكثر فنيات تعديل السلوك المعروفة فنية

 )تخفيض القلق تدريجي ا( والتي تهدف إلى تخفيض حدة القلق المرتبط بسلوك، أو التحصين التدريجي

 موقف معين من خالل االسترخاء، وتعتبر النمذجة فنية أخرى تعتمد على ميل الفرد للتعلم من خالل

 المالحظة، والمحاكاة، فأي سلوك مرغوب نريد إكسابه للفرد، يكون من خالل قيام فرد آخر )المعالج

 .ا( بممارسته أمامهغالب  

 

 خامس ا: العالج البيئي:

يقصد به إدما  الطفل في نشاطات جماعية اجتماعية تدريجي ا حتى تتاح له فرصة االندما  االجتماعي، 

وتنمو شخصيته ويعالج من خجله وانسحابه االجتماعي، كما يتضمن العال  البيئي إرشاد اآلباء القلقين 

وتجنب إجباره على الكالم تحت ضغوط انفعالية أو في مواقف تثير عنده إلى أسلوب التفاعل مع الطفل 

مشاعر القلق، كالطلب منه التحدث بوجود أشخاص غرباء  وأن يتركوا األمور للتدر  من المواقف 

السهلة إلى المواقف الصعبة، مع المرونة لدرجة كبيرة حتى ال يعاني المتأتئ اإلحباط والخوف والشعور 

يجب تعاون اآلباء والمدرسين مع المعالج حتى  تتحقق للمتأتئ مشاعر اآلمان والطمأنينة بالفشل، كما 

 بكل الوسائل.



 

 

 سادس ا: عالج التأتأة عن طريق التحكم في عملية التنفس:

يطبق هذا األسلوب العالجي على مختلف الفئات العمرية، ويعتمد على التنفس عن طريق الحجاب 

لمتأتئ القيام ببعض التدريبات التنفسية حتى يتقن مهارة التنفس البطني مع الحاجز، حيث يطلب إلى ا

أقصى درجة من االسترخاء للجزء العلوي للصدر والكتفين، ومن ميزات هذا األسلوب العالجي إبعاد 

تفكير المتأتئ عن اضطرابه والتركيز على كيفية التحكم في عملية التنفس ، ويتم ذلك عن طريق 

لخوف من نطق كلمة معينة، ثم أخذ هواء الشهيق عدة مرات ثم الكالم من خالل هواء التوقف عند ا

الزفير، أي أخذ نفس من الفم وملء البطن بالهواء، ثم إخرا  الكالم ببطء، بحيث تكون كمية الهواء 

ات الخطوالموجودة بالبطن مساوية لكمية الكالم الخارجة من الفم وتقوم طريقة التحكم في التنفس على 

 اآلتية:

ه، ثم يطلق هواء الزفير من فمه أن يأخذ المتأتئ شهيق ا ببطء من خالل األنف حتى تمتلئ رئت -1

 دفعة واحدة.

أن يأخذ المتأتئ شهيق ا عميق ا وببطء من خالل األنف، ثم يخر  هواء الزفير ببطء من الفم على  -2

 شكل همهمة مثل ها، ما، نا.

ر  هواء الزفير ببطء من الفم مع ء من خالل األنف، ثم يخأن يأخذ المتأتئ شهيق ا عميق ا وببط -3

 نطق حروف الهجاء في أثناء خرو  الزفير.

 ر  هواء الزفير ببطء من الفم معأن يأخذ المتأتئ شهيق ا عميق ا وببطء من خالل األنف، ثم يخ -1

 نطق الكلمات والعبارات والجمل في أثناء خرو  الزفير.

 

 

 

 

 

 

 

 

السرعة بكالم زائد انواع اضطراب الكالم

البطئ بالكالم



 

 :الصوتاضطرابات  

جانب أساسي من جوانب التواصل، وبدونه ال يحدث التواصل الشفهي، والحنجرة هي العضو  الصوت :

للفرد بعدد من العوامل من بينها جنس الفرد،  الصوتتتأثر خصائص األساسي الذي يبدأ منه الصوت، و

حالترره  وعمررره الزمنرري، وتكوينرره الجسررمي ، كررذلك فررإن األصرروات عنررد الفرررد الواحررد تختلررف برراختالف

المزاجية، كما تتنوع بتنوع األغرراض مرن عمليرة التواصرل، فري حرين أن بعرض األصروات تتميرز بأنهرا 

سارة ومريحرة أكثرر مرن غيرهرا، فرإن بعرض األصروات األخررى يبردو أنهرا تجرذب انتبراه اآلخررين إليهرا 

ديررة ) أي الصرروتية غيررر العاوتسررتثير مررن جررانبهم أحكامررا عليهررا برراالنحراف والشررذوذ هررذه الخصررائص 

 ( هي التي تدخل في نطاق اضطرابات الصوت.الشاذة

 خصائص الصوت : -1

تشررير طبقررة الصرروت إلررى مرردى ارتفرراع صرروت الفرررد أو انخفاضرره بالنسرربة للسررلم طبقررة الصرروت:  -1

الموسيقي يعتاد بعض األفراد استخدام مستوى لطبقة الصوت قد يكون شديد االرتفاع أو بالغ االنخفاض 

 ارهم الزمنية أو تكويناتهم الجسمية.بالنسبة ألعم

تشير الشدة إلى االرتفاع الشديد والنعومة في الصوت أثناء الحديث العادي األصوات  شدة الصوت:  -2

يجب أن تكون على درجة كافية من االرتفاع مرن أجرل تحقيرق التواصرل الفعرال والمرؤثر، كمرا يجرب أن 

 المعاني التي يقصد المتحدث إليها. تتضمن األصوات تنوعا  في االرتفاع يتناسب مع

تتعلق نوعية الصوت بتلك الخصائص الصوتية التري ال تردخل تحرت طبقرة الصروت  نوعية الصوت: -3

 أو شدة الصوت، بمعنى آخر، تلك الخصائص التي تعطي لصوت كل فرد طابعه المميز.

يف األنفي أعلى الحنجررة يشير الرنين إلى تعديل الصوت في التجويف الفمي والتجو رنين الصوت: -1

 ، ترتبط اضطرابات رنين الصوت عادة بدرجة انفتاح الممرات األنفية.

 : اضطرابات الصـوت -2

تعتبر اضطرابات الصوت أقل شيوعيا  من عيروب النطرق رغرم هرذه الحقيقرة، فرإن اضرطرابات الصروت 

لمتبادل بين األفراد من ناحية، تظل تلقى االهتمام نظرا  لما لها من أثر على أساليب االتصال الشخصي ا

 نتيجة لما يشعر به أصحابها من خجل من ناحية أخرى. رتب عليها من مشكالت في التوافقولما يت

لما كانت األصوات تعكس خصائص فردية إلى حد بعيد، لذا فإن التحديد الدقيق للمحكات المستخدمة في 

 المعقدة . تشخيص حاالت االضطرابات الصوتية من األمور الصعبة و

 : الصوت اضطرابات أشكال -3

 إصابة نتيجة أو واللهاة، اللسان قاعدة بين فيما آفة وجود نتيجة الصوت هذا يحدث :المكتوم الصوت( 1

 أحرد المكتروم الكرالم ويعتبرر الكرالم أثنراء البلعروم نحرو اللسران يتجره عندما الصوت ويسمع بالورم، اللهاة

 .الريفية المناطق من العديد يف اللهجات لبعض المميزة السمات



 الصروتية طبقتره فري ويشبه الكبار، أو الراشدين بعض من نسمعه الذي الصوت هو :الطفلي الصوت (2

ال شاذا الصوت هذا بأن السامع يشعر وبحيث وحاد، رفيع صوت وهو الصغار، األطفال صوت طبقة  ً 

 .المتكلم الفرد نمو مرحلة و جنس و عمر مع يتناسب

 علرى القردرة دون واحرد، وإيقراع واحردة وتيررة علرى يخرر  الرذي الصروت ذلرك هو :الرتيب الصوت (3

وغريبا   شاذا يبدو الصوت هذا يجعل مما واللحن، النغمة أو والشدة، االرتفاع، في التغير  ً. 

 و اللهجرات، مرن كثيرر فري لشريوعه ذكرره وينبغري الرنين انحراف أنواع أحد وهو :المغلق الفم كالم( 1

مرا وغالبا بأسنانهم التحدث يحاولون األفراد من العديد إن. واضح غير و منخفضا   الشخص كالم يبدو  ً 

 األنفيرة األصروات فري بسريط إفرراط إلري ترؤدي فميرة كتوافقرات وهنا بسيط، بشكل مفتوحة شفاههم تكون

 تروتر إلري يشرير الكرالم مرن النروع هرذا إن السراكنة، و المتحركة األصوات من لكل دقيقة غير ومكونات

 يفهرم كرالم إلنترا  كبيرر جهرد يتطلرب الطريقة بهذه التحدث إن. األج  الصوت نتيجة الحنجرة في شديد

 .بسهولة

 األوتررار شررلل بسرربب إمررا هررذا ويحرردث األصرروات، إخرررا  الشررخصعلررى  يصررعب : الصةةوت اختفةةاء( 5

 المريض فنجد حاد، لوانفعا غضب حالة يصاحبها عندما خاصة و الحنجرة، إصابة نتيجة أو  الصوتية،

 مرا أقررب الحالرة هرذه فري وهرو اإليمائية، بالحركات يستعين يجعله مما. يستطيع ال لكنه و الكالم يحاول

 الكررالم علررى القرردرة فقرردان فرري كمررا نفسررية عوامررل إلررى ترجررع الحرراالت هررذه وبعررض الرربكم، لحالررة يكررون

 .الهستيري

 من متناسق غير بشكل الصوت بظهور الصوتي االضطراب هذا يتسم :المهتز أو المرتعش الصوت (6

 لردى الصروت هذا نالحظ و متواترا ، و سريعا ، ويكون الصوتية، الطبقة أو االنخفاض أو االرتفاع حيث

 هرذا يظهرر فيحرين واالنفعال، واالرتباك، الحاد، الخوف  مواقف في لديهم هرفيظ الراشد أما و األطفال،

عر عراجزا الفررد تجعرل دماغيرة بالتهراب إصرابته نتيجرة الفرردلردى  االضطراب  حركرات برين توافرقن اً 

 هري الترنفس عمليرة تكرون الحراالت هرذه مثرل وفري الالزمرة، الوظيفية االحتياجات حسب وذلك أعصابه،

 يكرون ال لرذلك الطبيعيرة، الحراالت في كما الكالم إخرا  في المساعدة هي وليست الكالم على المسيطرة

 .واضحا   الصوت

 وغالبرا معا ، الخشونة وصوت الهمس صوت بين ما خليط بأنه المبحوح الصوت يتسم :وتالص بحة (7

ما  ثنيرات مرن الصروت يصردر االضرطراب هرذا أثنراء و للصروت، السريئ االسرتخدام نتيجرة ذلرك يكرون ً 

 . واضح غير الصوت و صعبا ، الحاالت هذه مثل في التنفس ويكون الصغيرة، الصوتية األوتار

 الصروت هرذا ومثرل طبقته، في منخفضا  و شدته في مرتفعا  الصوت  يكون :الغليظ أو الخشن الصوت( 1

مررا غالبرا بررالتوتر ومصرحوبا فجائيررا   يكرون ً   لرردى الصرروت خشرونة تكررون أن ويمكرن واإلجهرراد، الزائرد ً 

 العدواني المزا  ذوى األفراد أن كما. مرتفع بصوت الصياح و الغناء أو العالي الصراخ بسبب الصغار

ما اغالب  لردى الخشرن الصروت أعرراض تظهر و حديثهم، و صراخهم، أثناء الصوتية األوتار يجهدون ً 

 بصروت الكرالم مرنهم تتطلرب وظرائف فري يعملرون الرذين لردى و المعلمين، و البائعين، لدى و الراشدين،

 . الصوتية األوتار بعقد إصابتها و الصوتية األوتار إجهاد إلى يؤدى مما طويلة لفترة و مرتفع

فرري مصررحوبا يكررون الررذي الخافررت الصرروت هررو :الهةةامس الصةةوت (0  كامررل بتوقررف األحيرران بعررض ً 

 ممرا الشرهيق أثنراء يرتكلم أن المرريض يحراول حيرث للهرواء، المفررط التردفق و بالضرعف ويتسم للصوت،



 الصرراخ، المرريض يسرتطيع فرال التنفسرية، العضرالت حركات تحديد بسبب الكالم حجم نقصيؤدي الى 

 .الصوتيين الوترين شلل الهمس عملية ويصاحب هامسا ، صوته يجعل مما

 انغرالق وعردم األنفري، التجويرف طريق عن الصوت إخرا  بسبب يحدث االضطراب هذا :الخنف (11

 و المتحركرة األصروات فتظهرر األنفية، األصوات عليها يطلق التي باألصوات النطق أثناء التجويف هذا

 حردوث مرع شرخير، كأنهرا و تظهرر السراكنة األصروات و األنرف، طريرق نعر يخرر  لحرن أو غناء كأنها

 فري شرق وجرودى الر الحراالت معظرم فري ذلك في السبب ويرجع األصوات، لبعض وحذف وتشويه إبدال

 .معا   االثنين أو المرن، و الصلب الحنك سقف

 أسباب اضطرابات الصوت: -4

 أسباب عضوية:  -أوال  

الغشاء والديا   1، وقد يكون هذد غشاء يمتد بين األوتار الصوتيةوجو أيك تشير تل :الشبكة الحنجرية -

 .أو ناتجا  عن بعض أنواع الحقن أو العمليات الجراحية

فرري هرذه الحالررة تتعرررض األعصرراب المحركرة لألوتررار الصرروتية للشررلل وعرردم  شةلل األوتةةار الصةةوتية: -

 ، القدرة على ممارسة وظيفتها

الحنجرررة أو تصرراب األوتررار الصرروتية أثنرراء إجررراء العمليررات الجراحيررة  تمررزق غضرراريفت الحةةوادث:-

بالحنجرة، أو أثناء اسرتخدام المنظرار لفحرص الجهراز التنفسري، أو األوترار الصروتية، أو أثنراء استئصرال 

لحمية من األوتار الصوتية. وقد تحردث إصرابة الحنجررة مرن الخرار  نتيجرة الحروادث أو الضررب أثنراء 

 مباريات المالكمة. العراك أو في

قد تؤدي إصابة الفرد باألنيميا إلى ضعف انقباض العضالت مما يؤدي إلي غلق لسان المزمار بشركل  -

غير كامل ، وينتج هذا االضطراب عن ضعف تزويد العضالت وباقي أجزاء الجسم بالكمية الكافية مرن 

هم فيبردو ضرعيفا  ، األمرر الرذي الدم . إن األشخاص شديدي الوهن والضعف تنعكس حالتهم علرى أصروات

 يحدث إما نتيجة عدم غلق لسان المزمار أو االقتراب البسيط بين األوتار الصوتية أثناء االهتزاز .

الورم الخبيث فهو القادر علي غزو األنسجة المحيطة ويؤدي إلي انبثاقه وانتشراره   ممرا قرد  : األورام -

جه بشركل مناسرب وتنتشرر األورام الخبيثرة فري الحنجررة يتسبب في وفاة الشخص المريض ما لم يتم عال

 عند الرجال أكثر منها عند النساء .

قد يصاب الصغار أو الكبار بالتهابرات ترؤثر علرى األوترار الصروتية فتغيرر شركلها،  التهابات الحنجرة: -

نتا  أصوات وتصبح محتقنة حمراء، ومستديرة و تتورم األنسجة المحيطة بها، وكلها تؤثر على عملية إ

 .الكالم و نطقها. وقد تكون هذه االلتهابات حادة نتيجة إصابة الصغار بأمراض فيروسية أو ميكروبية

 

أن معظررم اضررطرابات الصرروت ترررتبط بسرروء اسررتخدام الصرروت أو  أسةةباب وظيفيةةة العضةةوية: -ثانيةةا  

ها السرعة المفرطة فري االستخدام الشاذ للصوت. يمكن أن يتخذ سوء استخدام الصوت أشكاال  متعددة من

الكالم، أو الكالم بمسرتوى غيرر طبيعري مرن طبقرة الصروت، أو الكرالم بصروت مرتفرع للغايرة، أو الكرالم 

المصحوب بالتوتر الشديد. هذه األنماط الصوتية يمكن أن تؤدي إلى االستخدام الزائرد للصروت. وعنردما 



 

وقد يؤدي إلى بعرض االنحرافرات المرضرية يعتاد الفرد مثل هذا السلوك فإن ذلك يسبب ضررا  للحنجرة 

 العضوية، وترتبط اضطرابات الصوت عند الطفل بالعادات السيئة في التنفس . 

تعتبر االضطرابات النفسية وعدم التوافق االنفعالي حاالت يمكن أن تنعكس أيضا  في شكل إضطرابات 

أنها أكثر شيوعا  عند الكبار في الصوت. على أن اضطرابات الصوت التي ترجع إلى أصل نفسي يبدو 

 منها عند الصغار . 

 :  عالج اضطرابات الصوت -5

الذي يشتمل علي العال  الجراحي ، والعال  اإلشعاعي ، والعال  الكيمائي ،  :اإلجراء الطبي   -1

 والعال  الطب نفسي .

لبيئرة التري لمساعدته علي التوافرق مرع ا  الذي يشتمل علي تعديل بيئة المريض :اإلجراء البيئي  -2

 يعي  فيها .

ويشتمل علري أنشرطة التردريب التري تتعلرق بخفرض االضرطراب وتحسرين  :إعادة تأهيل الصوت -3

 ونتبع الخطوات:، الصوت

 

 

اذا كان واضحا  أن اضطراب الصروت يررتبط بسروء االسرتخدام، يبردأ العرال  التعررف علرى  -أ

  مررريض وتعاونره مررنيعتبررر تفهرم المصرادر حيرث مصرادر سروء االسررتخدام، وتجنرب هررذه ال

األمور األساسرية نظررا  ألن االختصاصري ال يمكرن أن يتواجرد مرع المرريض فري كرل لحظرة 

 وينبهه  دائما  إلى العادات الصوتية السيئة ويطلب منه تصحيحها.

الترردريب علررى االسررترخاء: يُرردرب المررريض علررى كيفيررة إخرررا  األصرروات بطريقررة تتميررز  -ب

ان يرتكلم عرادة بطريقرة مصرحوبة برالتوتر الشرديد، علرى باالسترخاء والسالسرة خاصرة إذا كر

، فرإن التردريب علرى االسرترخاء صغار األطفال ليست ناجحة دائمرا   الرغم من أن النتائج مع

الجسمي بوجه عام قرد يكرون ضرروريا  باإلضرافة إلرى االسرترخاء بشركل خراص فري منراطق 

 الوجه والفم والحلق .  

تردفق  استخداممن التدريبات عادة إلى تعويد الطفل على  يهدف هذا النوع: تدريبات التنفس  -ت

الررنفس بصررورة فعالررة أكثررر مررن تدريبرره علررى التررزود بررالنفس ، والتررنفس ألغررراض الكررالم 

اليحتا  إلى تزود بالهواء برأكثر ممرا يحتاجره الترنفس العرادي الرالزم للحيراة ، إال أن الترنفس 

ن تردريبات كثيررة لتحسرين معردل الكرالم ألغراض الكالم يتطلب الضبط والتحكم ، توجد اآل

) تردريبات الرنفن علرى الشرمعة ، الشرفط بالشرلمونة، نفرن  وضبط عمليرة الترنفس أثنراء الكرالم

 البالون، النفن على قصاصات الورق...(

 التدريبات الصوتية والتدريبات المباشرة على إخرا  األصوات المختلفة . -ث
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 شروالعلومللن دارشعاع :سوريا(.1)ط .للطفل التربوي اإلرشاد(.2111.)شكشك، أنس. 

 دارالفكر: عمان(.1)ط .مقدمةفياضطراباتالتواصل(.2112.)عمايرة،موسى الناطور،ياسر. 
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