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 1027/1028: ةالجامعي السنة

 االضطرابات الكالمية لدى المتعلم
 - المرحلة االبتدائية أنموذجا  -



 

 

 كلمة شكر
 

 

 

على إتمام هذا العمل، وأسأله التوفيق في الدارين، وما توفيقي  وجل   مد هللا عز  أح 

 إال باهلل.

تفضل بالشكر إلى كل  من عل مني حرفا، وشكري الخاص  إلى األستاذ المشرف أ 

مه لي من توجيهات "أ.د جياللي بن يشو" الذي كان معي بمثابة األب الروحي على ما قد  

 وحرصه على مستقبلي الدراسي. مستمرة ومالحظات قي مة

كما أشكر األستاذ "د. حاج علي عبد القادر" الذي لم يبخل علي  بنصائحه  

، وشكري موصول إلى -شفاه هللا–وإرشاداته، كما ال أنسى أستاذي "د. العسال لخضر" 

لألستاذ "أ.د لزعر كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد، فشكرا 

مختار"، واألستاذ "أ.د أحمد علي الفالحي"، وشكرا للمدارس االبتدائية مديرين ومعلمين 

 وتالمذة.

 

  



 

 

 

 إهـــــداء
 

 

 

 

التي علمتني  -طي ب هللا ثراها -أهدي ثمرة هذا البحث المتواضع إلى روح "جد تي"  

التي علمتني  -رحمها هللا –الصبر حين تعترضني الصعاب، وإلى روح "المجاهدة اميمة" 

 -بارك هللا في عمريهما–الكفاح في هذه الحياة لبلوغ الغايات، وإلى الوالدين الكريمين 

لمذاكرة، وإلى سندي في الحياة "شقيق روحي حسين" الذي سهر اللذين قاسماني تعب ا

 ابنتي "فاطمة الزهراء"،نور عيني وإلى  معي الليالي على إخراج هذا العمل المتواضع،

وإلى والدي الثاني "بريشي  وإلى أخي "عبد الرحمن" وأخواتي "سامية، أمينة، آمال"،

وإلى الكتاكيت "جاد وجن ة  الجياللي" الذي كان دائما يشجعني على تخطي الصعاب،

تا على يدي   وسيف الدين"، وإلى الصديقتين "بوخلف كريمة وغالي محجوبة" اللتين شد 

 دعما ومساندة.

 

 



 أ
 

 مقدمــــــةال

 

األهمية العظمى لتصنيف  مما القدامى منهسي   لقد أدرك علماء اللغة العربية، وال 

مخارج بعض  ختالفاتهم فيالبحوث الطويلة ال اشأنهبها فعقدوا الحروف حسب مخارج

 الحروف.

هـ( 071-011ة مصطلحات للداللة على مخارج الحروف فالخليل )فت عد  كما وظ   

 هـ( سماها "مقاطع" وسماها سيبويه393- 333بن جني )او"مواضع" و "جسماها "مدار

 هـ( 330-333بن دريد )ابن سينا "المجابس" وسماها اهـ( "مخارج" وعند 081)ت 

 .النطق" خارجالعلماء فيتفقون على أنها "م أما المحدثون من "المجا ري"

"محل ( على أنه هـ 161بن الطحان )ت ااألصبع السماني  ف أبووقد عر   

، إذ المخرج نقطة الصوت وتميزه من غيره من االصواتالخروج" وموضع ظهور 

الصوت الذي تسمعه وهذه  تشك للهواء أو تضييق مخرجه ، بحيث يويحدث فيها حبس ا

 .لذي يمتد من الحنجرة إلى الشفتينلمخارج موزعة على المدرج الصوتي ا

قة هو وحده الذي يحافظ على وفي الحقيقة إن تحديد المخرج الصوتي لكل حرف بد 

أصالة الحروف العربية فال يختلف عما نطقت به األجيال العربية األولى ليحرص بذلك 

 ،ستوحى من معانيه األصيلةاي الذي كل حرف على صدى صوته البكر في نفس العرب

 لك المعاني فتحافظ اللغة العربية  بذلك  على فطرتها.تفيظل  هذا الحرف يوحي لنا نحن ب

لماء اللغة حول نا بالمقابل نستطيع أن نحسم الخالف الذي وقع بين عإن   ،وهكذا 

البد أن نصحح النطق بكل حرف وذلك بالعودة إلى تأثيره  مخارج بعض الحروف، التي

 .تنتهي به لفاظ التي تبدأ أواألفي معاني 

 صوتيبتدأ ترتيبهم الا، وضوء مخارجها فيف القدماء األصوات العربية ولقد صن   

تجاه تصاعدي أي أنه يبدأ من أقصى الحلق إلى الشفتين في حين أن رؤية المحدثين اب



 ب
 

للتوزيع الصوتي رؤية تنازلية عكس القدماء أي أنهم يبتدئون من الشفتين إلى أقصى 

 الحلق. 

طبيعة خلقية في اإلنسان إذا قيمت  ة من الكالم تعد  رأنماطا كثي يرى الدارسون 

 ، غير أن  داول في األوساط التي تمارس فيهالسلوك اللغوي المتبمعيار المجتمع وا

ب أو طريقة مغايرة للمألوف الشخص بصفة عامة والمتعلم بصفة خاصة إذا تحدث بأسلو

 االنتباه استدعى، م لسانه عند قراءة المكتوب وخرج عن ذلك النظام المعتادثلعأو ت

فالظاهرة الكالمية  ،اللغوي وعيب الكالم االضطرابوالتشخيص والتصنيف في دائرة 

الدراسات من  ، تناولتهاتداولها ن أوساط المتعلمين وكثرغير معتادة إذا تكررت وتفشت بي

، ومدى ها وأسبابها ومدى إمكانية عالجهان ماهيتها ومصدرععدة جوانب فتساءلت 

 آخر. إلى تغيرها من وسط

حيث  ،الكالم  التطبيقي وعلم أمراض اللغة بين علم العالقة الرابطة ندرك ،هنا ومن 

 توجد عيوب تتعلق بالطريقة التي تصدر بها الكالم أو تلك التي تستقبله بها أو تفهمه.

أن ندرك إدراكا كامال  – قبل عالج هذه العيوب –كان من الضروري  ،لذلك 

وحمل هذا االضطراب أو  ،أو بيئية ،أو نفسية ،وما إذا كانت عضوية ،أسباب هذه العيوب

أو هو مزيج من هذه  ،أو له طبيعة داللية ،أو النحو ،يتصل باألصوات على ما العجز

 فإذا كان يتصل مثال بالناحية النحوية فال بد  أن نعرف أي جوانب ؟ ،األشياء جميعها

فعيوب النطق أو أمراض الكالم واللغات واللهجات تعذر التفريق بينها حتى على  

ذلك أن كال منها يعني تحول اللسان من مكانه وانحراف األصوات عن صورتها  ،ذاألفذا

 األولى.

 فإن تنوع أساليب الكالم ومشكالت النطق وأمراض الكالم وغير ذلك  ،ومن ثم   

من المشكالت اللغوية أصبحت خالل نصف قرن تقريبا "علوم" في إطار علم اللغة 

ونه يستفيد من هذه العلوم اللغوية في حل  مشكالت ك  (pratical)التطبيقي أو فروعا منه،

 علمية.



 ج
 

"اللسانيات التطبيقية" بن يشو الجياللي( الموسوم بـ أ.دجاء مشروع ) ،ومن هنا 

ويحاول معرفة أحوال المتعلم خاصة فقه النطق ليؤكد أن منطق علم اللغة التطبيقي يدرس 

التعليمي والسعي إلى البحث عن إبعاد هذه  والمشاكل التي قد تصادفه في مساره التعل مي

المعوقات وحلها وذلك باالستفادة من الحقول األخرى كحقل علم اللغة التعليمي الذي راح 

هو اآلخر يقتحم كثيرا من الحقول المعرفية األخرى فحدث ما يسمى بمبدأ التقاطعات على 

عليمية يتناول قضايا لها مستوى المفاهيم والمصطلحات واإلجراءات مما جعل من حقل الت

لساني واحد بيداغوجي تربوي وهي ميزة نحسبها بأنها تعطي التعليمية شرعية معرفية  حد  

 ومنهجية تتماشى وما تقتضيه طبيعة البحث العلمي.

لجدير بالذكر أن الذي لفت انتباهنا من خالل ما حاولنا االط الع عليه تبعا لما وا 

التعليميين حاولوا االهتمام بكثير من القضايا  أكثرأن  هو جمعه من مادة معرفية تيسر لنا

المتعلقة بتعليمية اللغة والمشاكل الكالمية التي تعوق العالقة التواصلية بين المعلم والمتعلم 

وباألخص في المرحلة االبتدائية كونها  ،من جهة وبين المتعلم وزمالئه من جهة أخرى

 عد األسرة.األرضية التي يتكون فيها المتعلم ب

أنها تعكس اإلطار المنهجي الذي  البالغ على هذه المرحلة، ذلك اهتمامنا نارك زلذا  

ما فتئ  وهوريد التوقف عنده والمتعلق أساسا باالضطرابات الكالمية بما لها وما عليها، ن

يؤرق أذهان منظري التربية، والواقع أن اختيار موضوع معين للبحث ال يكون وليد 

دراسة والممارسة به عبر ال حدسا مبهما فوثقنا صلتنا القا، فقد بدأ هذا البحثالصدفة إط

ن مشكلة االضطرابات الكالمية أصبحت هاجسا لكل مؤسسة تعليمية والمالحظة، حيث إ

أكثر تعاني من هذا حالة أو  لكل  قسم من أقسام المدرسة، إذ ال يكاد يخلو منأو باألحرى 

 هذا المشكل أو الحد  منه. بحث عن الحلول الناجعة لحل  المشكل، األمر الذي جعلنا ن

بــ:  ومةوسميرسي معالمه على إشكالية  رناراح تصو   من هذا المنطلق 

حسبه ر نتصو   وهو – المرحلة اإلبتدائية أنموذجا –اإلضطرابات الكالمية لدى المتعلم 

 يتماشى وما تقتضيه طبيعة الموضوعية العلمية.
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 وتأتي هذه الدراسة لتجيب عن جملة من التساؤالت األساسية حول الموضوع: 

 ما هي اضطرابات النطق ؟ وما هي األسباب المؤدية إليه ؟ 

 كيف تعرقل اضطرابات النطق والكالم النمو  اللغوي لدى المتعل م ؟ 

 ما عالقة االضطرابات الكالمية بالتأخر الدراسي ؟ 

 

 الفرضيات:

 كالمية على التحصيل الدراسي لدى المتعلم.تأثير األمراض ال 

 .للمعلم واألسرة دور كبير في معالجة األمراض الكالمية 

 

ولدراسة هذا اإلشكال دراسة علمية منهجية راح هيكلها  يتوزع على خطة منهجية  

اللها بعضا من سرد من خفصول مع خاتمة حاولنا أن ن وأربعةومدخل احتوت على مقدمة 

 إليها عن طريق الدراسة. لناتوص  النتائج التي 

الصوت، علم األصوات، وتاريخ الدراسات الصوتية، لمحة دراسة جاء المدخل ل 

 .عن أمراض الكالم، ووجهة نظر اللسانيين من جهة عالج أمراض الكالم

فقدمنا في المبحث األول ، هاخارجمِوعنون ا الفصل األول بخصائص الحروف و 

ارج األصوات عند علماء العربية القدامى، وفي المبحث لمحة وجيزة عن الحروف ومخ

فيه عند أهم علماء األصوات  حيث توقفناالثاني مخارج األصوات عند المحدثين العرب، 

 الذين حددوا طبيعة هذه األصوات ومخارجها بصفة عامة.

الحديث في المبحث األول عن مظاهر نمو   بمبحثين فتناولنا الثانيوجاء الفصل  

تعكس الظروف الداخلية والخارجية  التيات األساسية المحط   أهم  فيه عند  توقفنا حيث الطفل

صنا ذكر االتجاهات العامة له، للنمو مع ة المبحث الثاني للحديث عن مفهوم اللغ وخص 

 بها المتعلم في اكتسابها. في ذلك المراحل التي يمر   ووظائفها وعوامل اكتسابها وبين ا



 ه
 

ل مفهوم اضطرابات و  في األ مقسما إلى مبحثين، فتناولنا الثالثبدوره جاء الفصل  

ر  ، حيث انصب اهتمامناالنطق والكالم على المفاهيم األولية للنطق والكالم ومظاهر تأخ 

حسب السياقات  مع إبراز تفاوت حد ة عيوب النطق والكالمالكالم وأنواع عيوب النطق 

الحقائق المعرفية التي تحدد ذلك؛ أما المبحث  يتجسد فيها هذا المشكل وغيرها منالتي 

حيث كان التناول  تحديد أسباب هذه االضطرابات وتشخيصها وعالجها،الثاني فكان 

مبدأ الكشف  تحديد األسباب عند القدماء وعالجها، كما قام على ا أساسا علىمنصب  

لي اهتماما إلى ويمي البيداغوجي، األمر الذي جعلنا نوالتشخيص من منظور الفعل التعل

بعض اإلجراءات النظرية التي لها عالقة بحقل علم النفس فيما يخص مفهوم العالج من 

والعالج  ،جتماعيالعالج االوالعالج الكالمي، والعالج النفسي، ومثل: العالج الجسمي، 

العالجات التي تحقق نوعا  علىالوقوف  التربوي، وإن كنا في مثل هذه اإلطالقات حبذنا

 له عالقة بالدرس التطبيقي التعليمي. الذي جام مع الفعل التربوي البيداغوجينسمن اال

 أسبابالتطبيقي القائم على تحديد  اإلطار عن يخرج ال الرابعالفصل  على أننا جعلنا 

دا  ، فجاءمبحثين جعلناه ، لذلكاالضطرابات الكالمية ل محد   االستمارة االستبيانية لمحاوراألو 

ا الثاني ، وإطارها الزماني والمكاني ستمارة ا بوضعالعينة  داخلعيوب النطق  يحصر فجاءأم 

 .الظاهرة لعالجاالقتراحات  بعضوتشخيصها وتقديم  مناقشتها وتحليلها م  ث أسئلة ةعد  ن تتضم  

 مالحظــــة:

مصور بمؤسسة الصم والبكم ببلدية حجاج  القيام بروبورتاج ناقصارى جهد ناحاول 

متلك موافقة من مديرية النشاط ن ابمستغانم، لكنهم مع األسف منعوا التصوير مع أنن

، وهذا يعد  من أهم  بن باديس االجتماعي ورئيس قسم األدب العربي بجامعة عبد الحميد

 الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث.

 

نا ما توصل منها ين، مستخلصبحيث جعلناها خالصة له ،ثم  جاءت خاتمة البحث 

ما في فصوله ومباحثه، ثم تقديم بعض النصائح واالقتراحات للمدرسة إليه من تتبع ل

 واألسرة و كل الطاقم التربوي.



 و
 

ذكر منها: أحمد لبحث جملة من  المصادر والمراجع نفي إنجاز هذا ا اوساعدن 

بلعيد: دروس في اللسانيات التطبيقية، وصبري حساني: مباحث في اللسانيات، وصالح 

 المتولي: دراسات في علم األصوات، ومصطفى فهمي: في علم نفس أمراض الكالم.

ا المراجع األجنبية منها:   أم 

- Mariey Muriel , the development and disorder of speech in childhood , 
London , 1972. 

- Richards , J ; platt , and platt , H . Longman Dictionary of Language& 
Teaching and  Applied Li Linguistics , 2 nd edition, Essex , UK : Longman . 
1992. 

 

تماشى وموضوعية غير أنه لتحقيق هذا الهدف العلمي في إطاره المنهجي الذي ي 

رنا يقتفي آ يحقق  م  كان في الغالب األعو ،تحليليةثار المنهج الوصفي بأداة البحث غدا تصو 

 نوعا من االنسجام مع طبيعة اإلشكالية.

م أرطوفونيا عل"في كتابه  "محمد حولة"ومن الدراسات السابقة نجد ما قام به  

لي الفرماوي" في محمد ع"باإلضافة إلى ما قام به  اضطرابات اللغة والكالم والصوت"

 .النطق، الصوت"ت التخاطب، الكالم، اضطراباكتابه "

وتجدر اإلشارة إلى أن مثل هذه الدراسات المتعلقة باالضطرابات الكالمية لدى  

المتعل م قد تناولها كثير من الباحثين من عد ة جوانب، واإللمام بهذه الدراسات أمر 

 ناكون قد ألممنضيف إليها هذا اإلسهام المتواضع، وحسبنا أن نوس ،يستعصي تحقيقه

 لهذا البحث. ناروتصو   نابأفكار
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 :ي  نشأة الدرس الصوت

 تعريف الصوت: . 1

 مذكر. ،فوالجرس، معر لغة:أ. 

ه ل  ك :ت بهصو  ووأصات  ،، صوتااتُ صَ يَ و يَُصوتُ ، والجمع أصوات، وقد صات 

ت تويقال: صو   .ناد  :ت بإنسان فدعاه، ويقالصو  ت، وذلك إذا ا، فهو مصو  تصويت يصو 

 ت  مي  ـ، كوصائت   ت  صي   هو: معناه: صائح. يقال ،فهو صائت ،وت، صوتاصُ ي ،صات

 :وحمار صات ،وصات   ت  ورجل صي   ،فقلب وأدغم ،ه فيعلووأصله الواو وبنا ومائت  

 .شديد الصوت

وأن يكون فعال مكسور  (،عينه): يجوز أن يكون صات فاعال ذهبت بن سيدهيقول ا 

 .العين

، وفي الذي ينتشر في الناس دون القبيح الذكر الجميل :صيتالوويقول الجوهري:   

ما من عبد اال له صيت في السماء" أي ذكر وشهرة وعرفان ويكون في الخير الحديث "

والشر
(1)

. 

 قال النظار القفعسي: 

 ان  ـنَ ر  اإل ات  ــصَ  ،ـرَ ـش  ـ، إذا عَ ب  أ  ـجَ               ق  ــــوَ ـه  سَ  ب  ـأقَ  ـــوقَ ي فَ ـنـأن  ـكَ 

 

 ي للصوت:بن جن  اتعريف 

ت وصوت تصويتا فهو مصوت وهو ئصدر صات الشيء يصوت صوتا فهو صام 

عام غير مختص، يقال سمعت صوت الرجل، وصوت الحمار
(2)

. 

 قال الشاعر: 

 ياد  َعـ ــانَ مَ ـمن عُ  ـــج  ح   ـواتُ ـوادي       أص  ـهــا فـــي الـواتُ ـــا أص  مَ ـأن  ـكَ 

                                                           

.526، ص 1منظور، لسان العرب، مادة صوت، ع ابن  -
1
  

.11، ص2ابن جن ي، سر صناعة اإلعراب، تحقيق محمد على نجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ج - 
2
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 اصطالحا:  ب. 

  عند القدماء:

س مستطيال النفَ  عالصوت عرض يخرج ماعلم أن الصوت فيقول:  ابن جن ييعرف   

متصال، حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته
(1)

. 

األلسنة في القديم أو الحديث وذلك ألنه وهذا التعريف أجمع ما قيل عن أصوات  

يشمل خصائص جمة لم تجمع لغيره من التعاريف
(2)

. 

س وليس أساسيا لحياة الفرد كالنفس، فبغير النفَ  عه عارض يخرج مأي أن   الصوت عرض:

به  حيا اإلنسان، وهذا يوافق ما يقولالنفس ال يحيا اإلنسان وأما بغير الصوت فيمكن أن ي

فالصوت  علماء النفس كعرض يوجد لم يزل، فان كان النفس جوهر الحياة اإلنسانية

وهم يعبرون أحيانا بقولهم أن الصوت اإلنساني مفروض عن النفس ، عرض لها

superimposed. 

خاصة عند خروج النفس من  يتشكل بأشكال جهاز النطق في اإلنسان الصوت المستطيل:

هنا مجرى داخل الصوت بداخل الناي، يستطيل فيه الصوت  ابن جن يويشبه ، الرئتين

 حتى يخرج من فتحاته ويشبه بالعود.

الصوت اإلنساني متصل في الحركات والصوت يستطيع أن يتصل  الصوت المتصل:

معا والصوتى ينتهي النفس حت   الصوتالنفسية يتصل فيها  الوحدة بالنفس اإلنسانية، ألن  
(3)

. 

 

 ن:ــيـدثــالمحعند 

 هو الركيزة والمقوم المادي للسان وهو حد  " براهيمي:اإلتعرفه خولة طالب  

"التحليل اللغوي ونهايته وأصغر قطعة في النطاق اللغوي
(4)

. 

 
                                                           

.5، ص1ابن جن ي، سر صناعة اإلعراب، ج - 
1
  

.63-65م( ص 1131،1711األولى )ة عالتاريخ، المملكة السعودية الطب محمود العالي، أئمة النحاة في -
2
  

.3ابن جن ي، سر صناعة اإلعراب، مرجع سابق، ص -
3
  

.121، ص 2222خولة طالب اإلبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -
4
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 عناصر الصوت: 

 بما أنه صوت. فيزيائية: -

 ألنه يصدر من الجهاز الصوتي البشري. فيزيولوجي: -

ألنه مدرك بكيفية خاصة نفسانية الصوت: -
(1)

. 

 

 تعريف علم األصوات:. 2

 عند القدماء:

ابن جن ي أول من سمى البحث في األصوات العربية علما، فيتحدث عن علم  

ي يسو   وهواألصوات والحروف ومشاركته للموسيقى بما فيه من صيغة األصوات والنغم، 

بين الصنعة والعلم وعليه يمكن تسمية كتابة "سر اإلعراب" بــ"علم اإلعراب" فيكون عن 

عراب وليس عن األصوات وحدها وهذا ما يسميه علماء العصر الحالي صوتيات اإل

فالتصري سر   وهي، وهنا تأتي تسمية أخرى، Morphology الصرف
(2)

. 

 

 عند المحدثين:

: يدرس علم األصوات الصوت اإلنساني هقولب القادر عبد الجليل،يعرفه عبد  

بصورة عامة، باعتباره مادة حية
(3)

ذات تأثير سمعي، هذه الدراسة ال تشمل بطبيعتها  

النظر في الوظيفة الصوتية، وال القوانين التي تحكم بنيتها، إنما تنصب على الكيفية 

استقباله م  ثالتبيانية لطبيعة اإلنتاج الصوتي وانتقاالته، ومن 
(4)

. 

بالدراسات الصوتية مثل: علم  ىم العلمي أن ظهرت فروع تعنوكان من ثمار التقد   

 phyiological phonetics/ Articulatoryاألصوات النطقي )الفسيولوجي( 

phonetics بدراسة حركات أعضاء النطق. ىويعن 

                                                           

.121خولة طالب إبراهيمي، المرجع نفسه، ص  -
1
  

.64مرجع سابق، ص محمد محمود العالي، أئمة النحاة في التاريخ،  -
2
  

.21م، ص 1114 -هـ1614عبد القادر عبد الجليل، األصوات اللغوية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان -
3
  

.21عبد القادر عبد الجليل، المرجع نفسه، ص  -
4
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يهتم بدراسة الخصائص Acoustiephontes (physical)) علم األصوات الفيزيائي:

 ها من المتكلم لسامع.المادية أو الفيزيائية ألصوات الكالم في أثناء انتقال

 ويعد أحدث فروع علم األصوات :Auditory phoneticعلم األصوات السمعي 

وقد استخدم  :Intrumentac phonetic (experciental) علم األصوات التجريبي

هذا منذ القديم لكنه اعتمد على المالحظة الذاتية
(1)

 لكنه تطور مع العصر. 

 

 :الصوتية اتالدراستاريخ 

 العرب: عند أ.

اهتم العلماء العرب بدراسة أصوات اللغة العربية اهتماما كبيرا، وقد تميزت هذه  

التميز على الرغم من اعتمادها على المالحظة الذاتية والحس والذوق و الدراسة بالدقة

الذاتي، ودفعهم إلى هذه الدقة والتميز، حرصهم على سالمة لغة القرآن الكريم ونقائها، 

نتشار اإلسالم في بقاع األرض شرقا وغربا، فخشي العلماء اإلجالء من أن وبخاصة بعد ا

تنحرف أصوات هذه اللغة الشريفة لغة القرآن الكريم ومن بينهم
(2)

: 

 

 أبو األسود الدؤلي: 

به: تاقوله لكبقط من خالل مالحظة حركة الشفتين ن الكريم بالنآلقد قام بضبط القر 

بالحرف، فأنقط نقطة فوقه إلى أعاله، وان ضممت فمي إذا رأيتني قد فتحت من فمي "

عمل أبو  ، ويعد  "فأنقط نقطة بين يدي الحرف وان كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف

األسود الدؤلي هذا أول نشاط لغوي عند العرب، عندما اعتمد الرؤية البصرية المرتكزة 

من قبل عن خذ ما أ معن الكريم وصفا صوتيا، أسس فيما بعد آعلى وصف كلمات القر

"علي بن أبي طالب" اة واللغويينحإمام الن
(3)

. 

                                                           
1
، 1ية، طحسام البهنساوي، الدراسات الصوتية عند العلماء، العرب والدرس الصوتي الحديث، جمهورية مصر العرب  -

  .13-16، ص2226

.21حسام البهنساوي، ص -
2
  

.5، ص1112، 1عصام نور الدين، علم األصوات اللغوي، دار الفكر، ط -
3
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 الخليل بن أحمد الفراهيدي:

ن يسنة سبع وعشر) ىل حتى جاء الخليل بن أحمد المتوفولم يمض وقت طوي 

ل دراسة صوتية منظمة وصلت إلينا في تاريخ الفكر و  صاحب أ الذي يعد   (ومائة للهجرة

 .(العين)اللغوي عند العرب وذلك في مقدمة كتاب 

ن هذه المقدمة فيما يتصل بتحليل ودراسة األصوات العربية ومعلومات لم تتضم   

يصل إليها علماء اللغة واألصوات غير العربية إال بعد قرون من عصر الخليل ومع ذلك 

خليل لألصوات العربية، ما هي جديرة به الدراسة والبحثلم تلق دراسة ال
(1)

. 

 

 ه: ــويـبـيـس

سة لغوية، وبما أن سبويه، تعتبر دراسة الصوت اللغوي أول خطوة ألي درا 

اة، فلم يدرسها ليؤسس علم حوهو إمام الن (ن ومائة للهجرةيسنة ثمان وعشر) ىالمتوف

ويتجلى هذا التخصص في الباب األخير  ،األصوات، وإنما من أجل دراسة ظاهرة اإلدغام

من مؤلفه الكتاب لدراسة ظاهرة اإلدغام لكن قبلها تطرق إلى دراسة األصوات اللغوية من 

ية ومخارجها هذا الباب عدد الحروف العرب ..."حيث مخارجها وصفاتها فقال فيه: 

حوال مجهورها ومهموسها واختالفهماأومهموسها ومجهورها و
(2)

.  

 

 الهنود: عند ب.

تا لوجود اإلنسان في الحياة، منذ والدته بصرخته األولى وآخر اثبإالصوت  يعتبر 

ما يفارق به المسلم الحياة ناطقا بالشهادة، فبالصوت يمكنه تحقيق التواصل مع غيرهن 

 وفقا للغة مشتركة بين أفراد مجتمعه يحكمها نظام وقواعد وأسس.

رة في التاريخ، فقد اهتم بها الفكر ذالصوتية متجاألساس كانت الدراسة وعلى هذا  

اإلنساني عبر حقب التاريخ المختلفة، فقد كانت البوادر األولى في وصف الصوت اللغوي 

 وصفا علميا دقيقا، تلك التي قدمها علماء اللغة الهنود.

                                                           

.25-26، ص1114، 1حلمي خليل، دراسة في اللغة والمعاجم، درا النهضة، ط -
1
  

.671، ص6، ج1142-ه1622، 2سيبويه، الكتاب، تحقيق محمد هارون، مكتبة الخالجي، القاهرة، ط -
2
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 : Paniniمن اشهر اللغويين الهنديين "بانيني"

لى الوصف الذي وضعه بانيني للغة إذ يرجع تاريخ أول وصف لغوي مكتوب إ 

 السنسكريتية، لغة الهند القديمة في القران الرابع أو الخامس قبل الميالد.

على قواعد تكوين الكلمات في  Paniniلقد اشتملت القواعد التي وضعها بانيني  

أخرى بأصواتها، و قائمة بجذور أفعالها Paniniبانيني  وضع اللغة السنسكريتية وقد

هذه القواعد التي وضعها هذا اللغوي المشهور فاتحة جديدة في دراسة اللغويةوكانت 
(1)

. 

سابقا في هذا المجال فقد اتبع خطي سابقيه من اللغويين،  Paniniلم يكن بانيني  

حيث يذكر في كتابه ثمانية وستين لغويا تناقلوا العلم شفاها، إال أن كتابه هذا يعتبر فريدا 

ب ولعل الدافع إلى االهتمام بهذا التحليل اللغوي عندهم يرجع أساسا من نوعه في هذا البا

 Georgeإلى ارتباط المواضيع بالسحر والدين، وفي هذا الصدد يقول "جورج مونين" 

Mouninغوي الثاني، وكان ل: ومما يدهشنا في القواعد الهندية أنها قامت بالتحليل ال

صحيح للعبارات الدينية، مما أدى تدوين أول الهنود يعنون عناية قصوى باستقاء اللفظ ال

وصف ألصوات اللغة
(2)

. 

القصر، و ت من حيث الطولئالتحليل عندهم أنهم درسوا الصوا من مظاهر هذا 

وا قوانين تتابع األصوات في الكلمة، كما قسموا حد دوميزوا بين أنماط التنغيم المختلفة، و

ودراسة المقاطع الصوتية، وميزوا دراستهم الصوتية إلى وصف المخارج والحروف، 

بين الصوت المجهور والمهموس، وتوصلوا إلى وصف تغيير األصوات عند التقائها في 

"Sandhiالكلمات، واستحدثوا اسما لهذا التغيير فأسموه "
(3)

. 

 

 عند اإلغريق: ج.

لليونان إسهام في الدرس الصوتي وقد ركزوا اهتمامهم بشكل خاص على  كان 

دراسة اللسان اليوناني ووضعوا النظريات في أقسام الكالم، فتوفر لديهم رصيد علمي ما 

 زال يملك الشرعية المعرفية في الفكر اإلنساني المعاصر.
                                                           

1
 .75ص، 2222، 1صاللغويات المعاصرة، دار وائل للطباعة والنشر، عمان األردن،  فيشحدة فارع وآخرون، مقدمة  -

.16م، ص1132-هـ1712جورج مونين، تاريخ علم اللغة منذ نشأتها، ترجمة بدر الدين القام، دمشق  -
2
  

.16التاريخ، صمحمد محمود العالي، أئمة النحاة في  -
3
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وتطورها، كالتغيير وقد انصب اهتمامهم في الدراسة الصوتية على نظام الكتابة  

" وأنشؤوا   Rالذي حدث على سلسلة الحروف قبل القرن السابع حيث استخدموا الحرف "

"O" للداللة على "ee"  الممدودتين تمييزا لهما عن حروف المد القصيرة
(1)

. 

بالبحث في طبيعة األلسنة وأقسام الكالم،  ويعتبر أفالطون من الذين شغلوا أنفهسم 

وكان له جهود معتبرة في التحليل السمعي لألصوات في حواره "كراتيل" بقوله: أال ينبغي 

لنا نحن أيضا أن نبدأ بتمييز حروف المد ثم نصنف باقي العناصر )أي الوحدات الصوتية 

نغمة )الحروف الصامتة:  التي ال تقبل التجزئة(، حسب أنواعها وهي ال تتضمن صوتا وال

 الساكنة( ثم تنتقل إلى العناصر التي ليست هي من الحروف الصامتة وال من حروف المد.

وقد تطورت المفاهيم اللغوية كثيرا في عهد أرسطو، خاصة في تحليله للصوت  

فقسمه إلى حروف صائتة ومتوسطة، وفي هذا الشأن يقول في كتابه "فن الشعر": الحرف 

جزأ وهو صوت معين، ومن طبيعته أن يدخل في تركيب صوت معقد، ذلك صوت ال يت

ألن الحيوان أيضا يصدر أصواتا ال تتجزأ لكني ال أطلق عليها اسم الحروف، وتتألف 

متوسطة وصامتة، والحرف الصائت هو الذي يملك صوتا و األبجدية من حروف صائتة

 مسموعا بفضل هذا التقارب في اللسان والشفتين.

على ذلك حرف "السين" أو "الراء" ولقد أضاف النحويون فيما بعد حروفا  مثال 

والحرف الصامت ال يملك أي صوت ولو تم هذا التقارب، لكنه  ،ز –د  –م  –مثل: ل 

يكون مسموعا اذا وافقه حرف صائت مثل: الغين والدال، وتختلف هذه الحروف باختالف 

مكان الذي تنطلق منه، وقد تكون مجهورة أو الشكل الذي يتخذه وضع الفم، أو باختالف ال

مهموسة، حادة أو خشنة أو بين بين، وعلى االختصاصيين من علماء العروض أن ينظروا 

في تفاصيلها
(2)

. 

                                                           

.75، ص9111احمد حساني، مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  - 1  
.65-68جورج مونين، تاريخ علم اللغة منذ نشأتها، ص – 2  
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ت مثال: ئالمعنى يتألف من حرفين صامت وصا من أما المقطع فهو صوت خال 

أيضا يختص علم المقطع "غر" الخالي من حروف المد وكذلك المقطع "غرا" وهذا 

العروض يبحث هذه الفروق
(1)

. 

 تضمنت مدونة أرسطو عدة مفاهيم معرفية في مجال الدراسة الصوتية ما يلي:  

  الحرف صوت ال يتجزأ إلى وحدات أصغر، لكنه قابل في ذاته أن يدخل في تركيب

 معقد.

 حداث إتوسطة وصامتة، فاألولى تظهر دون تتألف األبجدية من حروف صائتة وم

ركة في اللسان أو الشفتين، أي أنها تتحقق بمرور الهواء داخل الفم دون أي حاجز ح

يعترضها، والثانية هي أصوات مسموعة تظهر بفضل تقارب في اللسان أو الشفتين، 

أما الثالثة فهي ال تملك أصواتا مساعدة على النطق وال تكون مسموعة إال إذا وافقتها 

 أصوات صائتة.

 تالف مخارجها وصفاتها السمعية، تبعا الختالف شكل أعضاء خاتختلف الحروف ب

 جهاز النطق.

 الداللة( يتألف من حرفين صامت وصانت، وقد فرق  المقطع صوت خال من المعنى(

أرسطو بين الصوت والمعنى وذكر أن المعنى متطابق مع التطور الموجود في العقل 

 المفكر، وميز بين ثالثة أمور:

 االصوات.و النطق .1

 .أصول الكلمات .2

الصرف .7
(2)

. 

درس تراكس كيفية إخراج األصوات وأنواع الكلمات ووظائفها، فقد ميز ثمانية  

 أقسام للكالم هي: 

                                                           
1
 .43 -45جورج مونين، تاريخ علم اللغة منذ نشأتها، ص  -
2
 .136، ص1142مختار عمر، علم الداللة، مكتب دار العروبة الكويت،  ينظر احمد -
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 –حروف الجر  –الصيغة الثالثة للفعل  –األداة  –الضمير  –الفعل  –االسم  

حروف العطف والظروف، كما وصف صفات بعض أقسام الكالم من حيث الجنس والعدد 

حالة اإلعرابية لألسماء والتصريف والصيغة والبناء كما اعتبر أن الكلمة والجملة هما وال

العنصران األساسيان في الوصف اللغوي
(1)

. 

أما بالنسبة للعرب، فهناك اتجاه ذهب أصحابه إلى القول بأن العرب تأثروا بالهنود  

في العروض وفي وصف في دراسة اللغة، معللين ذلك بوجود تشابه به بين منهج التحليل 

األصوات، وبين المنهج الهندي غير أن البحث العلمي الموضوعي ال يقر شيئا من هذا 

التأثر، إذ ال تتوافر أدلة مادية ترجحه أو تشير إليه، هذا باإلضافة إلى أن الشواهد المختلفة 

اصا وا ألنفسهم منهجا خأفوا المنطق األرسطي ورفضوه، وأنشتدل على أن العرب قد خال

بالبحث، ال يبتعد كثيرا عما يسمى اآلن بالمنهج التجريبي
(2)

. 

وهناك اتجاه آخر يذهب إلى أن العرب تأثروا بالموروث اليوناني، وواصلوا  

إسهاماتهم في هذا المسار باعتبار العلم حلقات متسلسلة ومترابطة ال أساس لحلقة دون 

: "قد تأثر العرب بالمنطق األرسطي سابقتها، وفي هذا السياق يقول الدكتور نايف حوما

من ناحية، وبالمدرسة اللغوية االسكندرية من ناحية أخرى، كما شاركوا في الجدل الذي 

كان قائما حول طبيعة اللغة ونشأتها
(3)

. 

  من خالل دراستنا هذه تبدى لنا أن القدامى كان لهم جهود مشهودة في نشوء الدرس

 أو بالغرب من هنود وإغريق. الصوتي سواء أن تعلق األمر بالعرب

 

 :)النطق( أمراض الكالم. 4

عدم مقدرة في اإلنسان، وتؤد ي إلى صعوبة و هي أمراض تصيب الجهاز الكالمي 

الفرد على الكالم بطريقة مقبولة من المحيطين به، واضطرابات الكالم هي جزء من 

اها الجاحظ قديما   .(عيوب الكالم)أمراض التخاطب، وقد سم 
                                                           

1
 .73ينظر، شحدة فارع وآخرون، مقدمة في اللغويات المعاصرة، ص -

2
م، 1135-ه1715عبد الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  -

 .136ص

.15-16، ص1131نوفمبر  2ات اللغوية، عالم المعرفة، الكويت، طنايف حزما، أضواء على الدراس - 3  
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عرفتها رابطة الكالم والسمع األمريكية بأنها قصور الفرد وعدم مقدرته على  وقد 

استقبال وإرسال ومعالجة وفهم مفاهيم أو رموز سواء كانت لفظية أو غير لفظية
(1)

. 

أو الحديث  ،كما عرفها علماء النفس واللغة بأنها اضطرابات تتعلق بمجرى الكالم 

ومحتواه ومدلوله أو معناه وشكله وسياقه وترابطه مع األفكار واألهداف، ومدى فهمه مع 

األخرين
(2)

، أي إن هذه العيوب تدور حول محتوى الكالم بصفة عامة، ومغزاه وانسجام 

 ذلك مع الوضع العقلي والنفسي واالجتماعي للفرد.

مضطرب يعود إلى تعطيل وظيفة فوها بأنها سلوك لغوي عر  فأما علماء الغرب  

معالجة اللغة التي تظهر على شكل أنماط مختلفة من األداء، وتتشكل بواسطة الظروف 

المحيطة في المكان الذي تظهر فيه
(3)

، إذن اضطرابات الكالم هي مشكالت لغوية يعاني 

منها بعض األطفال تتعلق بعملية النطق والكالم، وتتجلى في أمراض الصوت واللغة 

 والكالم.

 . وجهة نظر اللسانيين من جهة عالج أمراض الكالم:5

غالبا ما تنسب أمراض الكالم من جهة النطق إلى حقل اللسانيات التطبيقية، وذلك  

بحكم أن هذا الحقل هو في األصل مزيج بين حقل علم النفس التربوي وحقل اللسانيات، 

عليه فإن الباحث اللساني المتخصص أي بين النظام اللغوي القواعدي والجانب النفسي، و

في هذا المجال يتعامل مع هذا النوع من األمراض عن طريق تقييم ودراسة اضطرابات 

التواصل البشري، وهي اضطرابات النطق واللغة والصوت، واضطرابات الفصاحة، 

واضطرابات البلع، فذا النوع في األصل من العلوم الحديثة نسبيا انتشرت بشكل أوسع في 

 الواقع اللساني البريطاني واألمريكي.

ولعل  الدرس اللساني حاول أن يتبع مثل هذه اإلجراءات الصوتية من جهة الفعل  

الكالمي لما يصيبها من خلل في الجهاز النطقي والمسم ى بمبدإ االضطرابات، ذلك أن من 

                                                           

.21 ، ص، د.ت6مصر، طدار علم النفس )أمراض الكالم(، في ي، مصطفى فهم -
1
  

.36 ، ص2212هند إمبابي، التخاطب واضطرابات الكالم والنطق، مركز التعليم المفتوح، جامعة القاهرة، د.ط،  -
2
  

.161، ص 2222أكاديمبة التربية والكالم الخاصة، الرياض، د.ط،  والكالم،اللغة  اضطرابات، السرطاوي وآخرون -
3
  



 الــمــــدخــــــل
 

12 
 

رابات اللغة ضطرابات اللغة على سبيل أمراض الكالم أنها تشمل اضطأهم  ما تمتاز به ا

النمائية، واضطرابات اللغة المكتسبة، واضطرابات اللغة المحددة، واالضطرابات اللغوية 

التي ترى عند بعض الحاالت والمتالزمات األخرى كاضطراب النطق التي تتمثل في 

إبدال |أو تشويه أو حذف األصوات، وتسم ى أيضا باالصوات الفونولوجية، وعليه إذا كان 

النظام الصوتي، بحيث يكون لديه خلل في إدراك بعض األصوات، ويتميز الخلل يشمل 

بوجود اضطراب في جودة بعض الصفات الفونولوجية، كأن يؤثر على األصوات 

المجهورة فيجعلها مهموسة، أو يقوم الطفل بحذف آخر أصوات الكالم، وهناك بعض 

لها الحاالت التي يستعسر عليها نطق الحرف السهل كالباء، والعج يب في األمر أنها تحو 

(، أو الراء إلى غين، وتكون Pإلى حروف صعبة النطق كتحويل حرف الباء إلى حرف )

ا عند األطفال، وقد تتواجد عند بعض البالغين.  هذه الحاالت شاذ ة جد 

لعل  أهم  ميزة يمتاز بها التصور اللساني في التعامل مع أمراض الكالم على نية  

العالج أنه يعتمد في الدراسة على كثير من الحقائق المفاهيمية واإلجرائية الموجودة في 

طبيعة النموذج، وهو أمراض الكالم بما يالزمها من حقل علم األصوات، وهذا بحكم 

رها، ليقوم بعدها اللساني بدراسة مثل هذه الحاالت وفق عيوب واضطراب في النطق وغي

، ولكن عللها وأسبابها متخذا في ذلك بعض الطرق العالجية التي تنطق من علم األصوات

فيه بعض الحقائق قائمة في حقل اللسانيات على حسب أهم  النظريات التي يستقيها في 

ع االضطرابات.  عالج أمراض الكالم على حسب تنو 

هذا النوع من التعامل مع أمراض الكالم على نية العالج جعل الدرس اللساني مثل  

يتجاوز حدود إشكالية النطق المصاحبة لما هو قائم في حقل علم األصوات لينتقل إلى أبعد 

من ذلك في بعض المجاالت اللسانية المتخصصة التي اعتنت بهذا النوع من األمراض في 

ختلفت باختالف توجه ات النظريات اللسانية العالمية؛ ذلك الكالم انطالقا من مرجعيات ا

يدخل مباشرة في عداد االضطراب اللغوي  أن  هذا النوع بالذات الذي أشرنا إليه آنفا

المرضي التأخر في اكتساب اللغة األم  أو اللغة الثانية؛ وخالفا لالضطرابات اللغوية 

ها في الناجمة عن حوادث أو أمراض عرضية، يكون سبب األ مراض الخلقية إما تشو 
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أعضاء النطق أو السمع أو آفات دماغية تعيق االشتغال العادي للخاليا العصبية المعنية 

بالعملية التواصلية. ويصيب العجز الناتج عن األمراض اللغوية الخلقية كل المستويات 

والفهم. ويفرض اللغوية من جهة البث كالنطق والكتابة، ومن جهة التقبل كالسمع والقراءة 

ا  علم األمراض اللغوي مصطلحا لكل حالة فيطلق على اضطراب النطق مصطلحا عام 

 ."Aphasia"الحبسة" المعروف في الغرب باسم "

إذن هي األمراض الكالمية التي يتخذها التصور اللساني حجرا أساسيا من جهة  

اإلطار الصوتي النطقي، اإلشكال فيسلط عليها عدة نظريات لسانية زيادة على اهتمامها ب

تهتم أيضا باإلطار المرجعي الذي عن طريقه وقع الخلل واالضطراب والعيب في اللغة 

 والنطق، معطيا عدة حلول لهذا االضطراب على حسب طبيعة التصور اللساني.
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 واألصواتمخارج الحروف  : المبحث األول
 

 :لمحة وجيزة عن الحروف ومخارجها. 1

لقد أدرك علماء اللغة العربية، وال سيما القدامى منهم األهمية العظمى لتصنيف  

الطويلة الختالفاتهم في مخارج بعض الحروف حسب مخارجها فعقدوا شانه البحوث 

الحروف
(1)

. 

اها رج الحروف فالخليل سم  كما استخدمت عدة مصطلحات للداللة على مخا

يسميها ابن و ي سماها "مقاطع" وسماها سيبويه "مخارج""مواضع" وابن جن  و "مدارج"

المحدثون من العلماء  أما .دريد "المجاري"اها ابن ( "المحابس" وسم  ـه724سينا )

ونها "مواضع النطق"فيسم  
(2)

. 

 "ه "محل الخروج( على أن  065وقد عرفه أبو اإلصبع السماني ابن الطحان )ت

المخرج نقطة ويحدث فيها  إذوموضع ظهور الصوت وتميزه من غيره من األصوات، 

عة حبس الهواء أو تضيق مخرجه، بحيث يحدث الصوت الذي تسمعه وهذه المخارج موز

 الشفتين. إلىعلى المدرج الصوتي الذي يمتد من الحنجرة 

 إعطاء( في ثنايا تعريفه للتجويد بقوله: "هو 388وقد أورد ابن الجزري )ت

بنظيره،  والحاقةمخرجه وأصله  إلىالحروف حقوقها وترتيبها ومراتبها ورد الحرف 

لفظه، وتلطيف النطق به على حال صيغته وهيئته من غير إسراف وال تعسف،  وإشباع

وال إفراط وال تكلف
(3)

. 

 يحفظ على  وفي الحقيقة إن تحديد المخرج الصوتي لكل حرف بدقة هو وحده الذي

 أصالة أصوات الحروف العربية.

                                                           

.74، ص8833حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، منشورات اتحاد كتاب العرب، مكتبة األسد   -
1
  

.888عاطف مدكور، علم اللغة بين التراث والمعاصرة، ص -
2
  

3
اصرة، جامعة مؤتة، علم اللغة المععبد القادر مرعي، المصطلح الصوتي عند العلماء العرب القدماء في ضوء  -

  .73، ص58/8888ط
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 :يقول اإلمام محمد بن الجزري عن مخارج الحروف 

 رـــبـتـاره من اخـعلى الذي يخت  رـــــمخارج الحروف سبعة عش 

 يـــــــواء تنتهـــروف مد للهـح  يــــا وهـــفألف الجوف وأختاه 

 اءـــــــــــــه فعين حـــطـوسـل ثم    ــــاءـى الحلق همز هـــألقص ثم   

 افـــــان فوق ثم الكـسلأقصى ال  افـــــا والقـــاؤهـاه غين خــأدن 

 ياـــــــــول إذه ـاد من حافتـوالض  اـط فجيم الشين يــل والوســأسف 

 اــــــــــاهــا لمننتهــاهـوالالم أدن  اـــاألضراس من أيسر أو يمناه 

 لــــــــــــر أدخــة لظهــالرايداني  واـون من طرفه تحت اجعلـوالن 

 نــر مستكــا والصفيــعليا الدناي  نــــه ومــاء والدال وتامنـوالط 

 اــــــيــــا للعلــوالظاء والدال وت            ا السفلى   ــايــوق الثنــمنه ومن ف 

 فالفا مع أطراف الثنايا المشرفه  ا ومن بطن الشفهــمـمن طرفيه 

ومــــــــوغنه مخرجها الخيش  مــــــــــــاء ميــــللشفتين الواو ب 
(1)

 

 

 :األصوات عند علماء العربية القدماء مخارج. 2

العربية القدماء أن يصفوا لنا جهاز النطق وصفا دقيقا معتمدين في استطاع علماء  

لها من الخارج، إذ لم تتوفر لديهم وسائل التشريح  وإدراكهمذلك على مالحظاتهم الذاتية 

الحديثة المستعملة حاليا في الدراسات الصوتية المعاصرة، إال أن محاولتهم في هذا المجال 

لم تكن فاشلة، فعلى العكس قد توصلوا إلى نتائج طيبة ال تختلف عما توصلت إليه الدراسة 

ء وتحدثوا عن دور كل عضو في عملية الحديثة لألصوات، فقد عرفوا معظم هذه األعضا

 األصولالنطق، ونسبوا كل صوت إلى مخرجه، كما أنهم اختلفوا في عدد حروف 

                                                           
1
 .88، القاهرة، ص2556، 58صبري المتولي، دراسات في علم األصوات، نشر زهراء الشرق، ط -
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ومخارجها، وهي عند أغلبهم تسعة وعشرون حرفا، ومخارجها تتراوح ما بين الثمانية 

السبعة عشر مخرجا إلى
(1)

. 

 

  :األصواتمخارج 

ال تحصى وال يوقف عليها وهي قال الجاحظ: والمخارج ، المخارج مختلفة

اللغوي وينطلق منه، والمخرج بفتح الميم تداول هذا  الموضع الذي يتولد فيه الصوت

المصطلح عند القدماء والمحدثين والمعاصرين وفي داللتها الصرفية اسم مكان تحدث فيه 

والترك واالنتقالوالخروج من موضع تكون لظهور والمفارقة  ،عملية الخروج
(2)

. 

... ربي أدخلني مدخل صدق " ىد ورد ذكرها في القرآن الكريم، قال تعالوق

وأخرجني مخرج صدق ..."
3()

. 

أما  ،كبير بين القدماء والمحدثين حد   إلى اا تقسيم المخارج الصوتية عرف تشابهأم  

الذي سنتطرق له من خالل عرض  االختالفوهذا يعني التطابق التام بل يوجد بعض 

 التقسيمين.

 

 عند القدماء: 

 دي األصوات العربية إلى ثمانية مخارج:يم الخليل بن أحمد الفراهقس   

يقول الخليل: "فالعين والحاء والهاء والخاء والغين حلقية ألن مبدأها  األصوات الحلقية: .8

 من الحلق".

 يقول الخليل: " والقاف والكاف لهويتان ألن مبدأها من اللهاة". األصوات اللهوية: .2

شجرية، ألن مبدأها من  والضاديقول الخليل: "والجيم والشين  األصوات الشجرية: .8

 شجر الفم أي مخرج الفم".

                                                           
1
اصر، جامعة عبد القادر مرعي الخليل، المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المع -

  .73، ص8888-8المؤتة، ط
2
لعلمية، أبو عثمان الجاحظ، البيان والتبيين، اعداد موفق شهاب الدين، منشورات محمد علي ببقنون، دار الكتب ا -

  .88، ص8، ج2558-2بيروت، ط

.35سورة اإلسراء، اآلية  - 

*
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ألن مبدأها من أسلة  أسلية يقول الخليل: "والصاد والسين والزاي األسلية: األصوات .7

 اللسان".

طع والطاء والتاء والدال نطعية ألن مبدأها من نيقول الخليل: " النطعية: األصوات .0

 الغار األعلى".

ألن مبدأها من ذلق  والراء والالم والنون ذلقيةاألصوات الذلقية: يقول الخليل: " .6

 اللسان".

 اء لثوية، ألن مبدأها من اللثة".ثوالذال وال الظاءيقول الخليل: " :األصوات اللثوية .4

والفاء والباء والميم شفوية، وقال مرة شفهية ألن يقول الخليل: " الشفوية: األصوات .3

 الشفة". مبدأها

 ثمة مجموعة من األصوات الهوائية، ألنها هاوية في الهواء ال يتعلق بها شيء. 

 

 خليل: المخارج األصوات عند أ. 

ى "الخليل" كل مجموعة من األصوات باسم "المخرج" الذي تحدث فيه، وبهذا سم   

 يكون قد وضع لها ثمانية مخارج أو أحياز، وأربعة حروف هوائية: 

 الخاء، الغين، ألن مبدأها من الحلق.العين، الحاء، الهاء،  :الحلقية الحروف .8

 من اللهاة. مبدأهاالقاف، الكاف، ألن  :الحروف اللهوية .2

 الجيم، الشين، الضاد، ألن مبدأها من شجر الفم أي مفرج الفم. :الشجريةالحروف  .8

من أيلة اللسان وهي مستدق  مبدأهاالصاد، السين، الزاي، ألن  :الحروف األسلية .7

 طرف اللسان.

من نطع الغار األعلى مبدأها، التاء، الدال، ألن الطاء :الحروف النطعية .0
(1)

. 

 من اللثة. مبدأهاالظاء، الذال، الثاء، ألن  :الحروف اللثوية .6

 الراء، الالم، النون/ ألن مبدأها من ذلق اللسان. :الحروف الذلقية .4

 الفاء، الباء، الميم، ألن مبدأها من الشفة. :الحروف الشفوية .3

 الياء، الواو، األلف والهمزة ألنها ال يتعلق بها شيء. :الحروف الهوائية .8
                                                           

.60، ص8864، تحقيق عبد هللا درويش، مطبعة العاني، بغداد، 58الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، ج -
1
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صحيحة، وغير صحيحة،  إلىتقسيم األصوات  إلىوترتيب الخليل هذا يؤدي  

ها خمسة وعشرون حرفا نتسعة وعشرون حرفا: م"في العربية  :ويقول في هذا الشأن

واأللف اللينة والهمزة، الواو، الياء،  :أحياز ومخارج، وأربعة هوائية وهي صحاحا لها

من الجوف فال تقع في مدرجة من مدارج  فأما الهمزة فسميت حرفا هوائيا ألنها تخرج

اللسان، وال من مدارج الحلق، وال من مدارج اللهاة، إنما هب هاوية في الهواء، فلم يكن 

لها حيز تنسب إليه إال الجوف"
(1)

. 

 

 (ـه 181: )تمخارج األصوات عند سيبويهب. 

فقدم دراسة أوفى وأكثر دقة لألصوات،  واصل "سيبويه" طريق أستاذه "الخليل"

قسم األصوات إلى أصول وفروع جيدة ورديئة، ويقول سيبويه:  إذوتناولها شامال، 

"فأصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفا: "ء، آ، ه، ع، ح، غ، خ، ق، ك، ض، ج، 

ش، ي، ل، ن، ط، د، ت، ص، ز، س، ظ، ذ، ث، ف، ب، م، و"
(2)

.  

جوهرية في نظرته إلى مخارج  ةمخالفوقد خالف "سيبويه" أستاذه "الخليل" 

ورغم هذا ، (ستة عشر مخرجا)ها "سيبويه" وعد   (ثمانية)ها "الخليل" الحروف، فعد  

سيبويه  حد دن، وبهذا يفي العربية تبقى تسعة وعشر األصولفإن الحروف  االختالف

وعين حروف كل مخرج، لكن ما ذكر في الجزء  مخارج الحروف ستة عشر مخرجا

كر مخرج الالم، وهاته الرابع من تحقيق "الكتاب" هو خمسة عشر مخرجا فقط ألنه لم يذ

 : المخارج هي

 أقصى الحلق وهو مخرج الهمزة، الهاء، األلف، )ألف المد(. .8

 أوسط الحلق وهو مخرج العين والحاء. .2

 أدنى الحلق وهو مخرج الغين والخاء. .8

 اللسان وما فوقه من الحنك األعلى بمخرج القاف. أقصىمن  .7

                                                           

.66الخليل بن أحمد الفراهيدي، المرجع السابق، ص -
1
  

888، دار الجبل، بيروت، ص7سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السالم محمد هارون، ج -
2
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أسفل من موضع القاف من اللسان قليال، ما يليه من الحنك األعلى وهو مخرج  .0

الكاف
(1)

. 

  :عند ابن سينا الحروفمخارج ج. 

ض "ابن سينا" لمخارج الحروف في الفصل الرابع من كتابه "رسالة أسباب لقد تعر  

 دها فيما يلي: حدوث الحروف" وقد حد  

 تحدثان من حفز قوي من الحجاب وعضل الصدر لهواء كثير. :الهاء –الهمزة  .8

تحدثان من حفز الهواء مع فتح الطرجهالي مطلقا، وفتح الذي ال اسم  :الحاء –العين  .2

 له متوسطا مع العين وأضيق مع الحاء.

ة والحنك ضغطا تحدثان من ضغط الهواء إلى الحد المشترك بين اللها :القاف –الخاء  .8

 قويا مع إطالق يهتز فيما بين ذلك رطوبات يعنف عليها التحريك.

اخرج من ذلك يسيرا، وليست تجد من الرطوبة، وال من قوة انحصار  :الكاف –الغين  .7

 الهواء ما تجده الخاء، والكاف تحدث حيث الغين وبمثل سببه، إال أن حبسه حبس تام.

م من اللسان سطح الحنك المختلف د  قتحدثان بتقريب للجزء الم :الشين –الجيم  .0

، إال أن الجيم تحدث من حبس بطرف اللسان تام واالنخفاض ءوفي النت األجزاء

 والشين تحدث بال حبسه البتة.

األملسإنها تحدث عن حبس تام عندما يتقدم موضع الجيم وتقع في الجزء  :الضاد .6
(2)

. 

أجزاء الحابس  وأكثرمن حبس السين وأيبس  أضيفيفعله حبس غير تام  :الصاد .4

 طوال إلى داخل مخرج السين وإلى خارجه.

مثل حدوث الصاد، إال أن الجزء الحابس من تحدث السين  :الياء الصامتة –السين  .3

اللسان فيه اقل طوال وعرضا، ولكن الياء الصامتة تحدث بضغط وحفز للهواء 

 ضعيف ال يبلغ أن يحدث صفيرا.

تحدث من األسباب المصفرة، إال أن الجزء الحابس فيها من اللسان يكون مما  :الزاي .8

 يلي وسطه، ويكون طرف اللسان غير ساكن، بل ممكن من االهتزاز.
                                                           

.787-788سيبويه، نفس المرجع، ص -
1
  

2
-8مير عالم، مطبوعات مجمع اللغة العربية، ط ابن سينا، رسالة أسباب حدوث الحروف، تحقيق محمد طيب ويحى -

 .48-42، دمشق، ص883
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 وهنا ارتعاد سطح اللسان في الطول. :الراء .85

دون القرع وإنما تحدث عن انطباق سطح  فهي من الحروف الحادثة عن القلع :الطاء .88

 من سطح الحنك والشجر. أكثراللسان 

 تحدث إذا كان الحبس أقل من الطاء، ولكن مثله في الشدة. :التاء .82

تحدث إن لم يكن التاء حبس تام، ولكن إطالق يسير، يصفر معه هواء قوي  :الثاء .88

 الصفير كصفير السين.

 ذا كان بحبس مثل التاء في الكم، واضعف منه في الكيف.إتحدث  :الدال .87

 وإجراءتحدث إذا كان الحبس كاإلشمام بجزء صغير عن طرف اللسان،  :الضاد .80

الهواء المطلق بعد الحبس على سائر سطح اللسان على رطوبته
(1)

. 

تحدث إذا كان الحبس بطرق أشد، ولكن لم يستعن بسائر سطح اللسان، ويكون  :الذال .86

 الذي يكون في الزاي. االهتزازفي الذال قريبا من 

يحدث إذا كان حبس بطرق اللسان رطب جدا، ثم قلع وحبس معتدل غير شديد  :الالم .84

 وليس االعتماد فيه على الطرف من اللسان بل على ما يليه.

تحدث هذه األصوات إذا كان حبس الهواء بأجزاء لينة  :الواو الصامتة –الفاء–الباء  .83

 للهواء ضعيف.من الشفة وتسريبه في أجزاء لينة إال أن الواو تحدث بضغط وحفر 

وكان الحبس كله عند المخرج بين تحدث إذا كان الحبس تام غير قوي،  :الميم .88

 الشفتين، ولكن بعضه إلى ما هناك، وبعضه إلى ناحية الخيشوم.

تحدث إذا كان بدل الشفتين طرف اللسان وعضو آخر حتى يكون عضو رطب  :النون .25

 أرطب من الشفة يقاوم الهواء بالحبس ثم يسرب أكثره إلى ناحية الخيشوم.

 فمخرجها مع إطالق الهواء غير مزاحم. :اختها الفتحة –األلف المصموتة  .28

فمخرج هذه  :أختها الكسرةو الياء المصوتة –وأختها الضمة  –الواو المصوتة  .22

مع إطالق الهواء مع أدنى تضييق للمخرج وميل به سلس إلى فوق مع األصوات 

الواو المصوتة وأختها الضمة، وإلى أسفل مع الياء المصوتة وأختها الكسرة
(2)

. 

                                                           

.40-47المرجع السابق، ص -
1
  

.37نفس المرجع، ص -
2
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  :مخارج األصوات عند ابن يعيشد. 

به "ابن يعيش" "الخليل" في تحديده لمخارج الحروف إلى حد كبير، ووصل أش لقد 

  :في تحديده إلى خمسة عشر مخرجا وهي: للحلق ثالثة مخارج

 الهمزة، الهاء، األلف. :أقصى الحلق .8

 العين، الحاء. :أوسط الحلق .2

 الغين، الخاء. :أدنى الحلق .8

 القاف، الكاف ألن مبدأها من اللهاة. :األصوات اللهوية .7

 الجيم، الشين، الياء. :أصوات وسط اللسان بينه وبين وسط الفك وهي شجرية .0

مخرج الضاد من الجانب األيمن أو  :يليه من األضراس ة اللسان وماحاف   لأو  من  .6

 األيسر.

خرها إلى منتهى طرف اللسان بينها وبين ما يليها من الحنط آمن حافة اللسان من  .4

 مخرج الالم. :األعلى مما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية

 مخرج النون. :ويق الثنايافمن خلف اللسان من بينه وبين ما  .3

 .الراء مخرج :الالمإلى  النحرافهليال ه أدخل في ظهر اللسان قمن مخرج النون غير أن   .8

الثنايا وهي نطعية ألن مبدأها من نطع الغار  وأصولأصوات ما بين طرف اللسان  .85

مخرج الطاء، والدال، والتاء :األعلى
(1)

. 

 مبدأهاسلية ألن أمخرج الصاد، الزاي، السين وهي  :الثنايا وطرف اللسانما بين  .88

 من أسلة اللسان وهو مستدق اللسان.

مخرج الضاد والذال والثاء وهي لثوية ألن  :ما بين طرف اللسان وأصول الثنايا .82

 مبدأها من اللثة.

 مخرج الفاء. :من باطن الشفة السفلى وأطرف الثنايا العليا .88

 مخرج الباء. :تينمما بين الشف .87

ةمخرج الميم بما فيها من الغن   :من الخياشم .80
(2)

. 

                                                           

.83-86إبراهيم أنيس، أصوات لغوية، ص -
1
  

.858نفس المرجع، ص  -
2
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  :(ـه888مخارج الحروف عند ابن الجزري )هـ. 

د  "ابن الجزري" مخارج الحروف بدقة في كتابه "النشر في القراءات العشر"  حد 

 :وعدها سبعة عشر مخرجا

وهو لأللف والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسورة ما  :الجوف .8

 ن.اللي   قبلها هذه الحروف تسمى حروف المد  

 الهمزة، الهاء. :أقصى الحلق .2

 العين، الحاء :وسط الحلق .8

 الغين والخاء. :أدنى الحلق إلى الفم .7

 القاف. :أقصى اللسان مما يلي وما فوقه من الحنك .0

: اللسان قليال وما يليه من الحنك اللسان مما يلي من أسفل مخرج القاف من أقصى .6

 مخرج الكاف.

 الجيم، الشين، الياء غير المدية. :من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك مخرج .4

من أول حافة اللسان وما يليه من األضراس من الجانب األيسر عند األكثر ومن  .3

 مخرج الضاد. :األيمن عند األقل

إلى منتهى طرفه وما بينهما وبين ما يليه من الحنك  أدناهامن حافة اللسان من  .8

 مخرج الالم. :األعلى مما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية

مخرج النون :من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا أسفل الالم قليال .85
(1)

. 

الثنايا العليا غير أنها أدخل من مخرج النون من طرف اللسان بينه وبين ما فوق  .88

 مخرج الراء. :في ظهر اللسان قليال

مخرج الطاء،  :من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعدا إلى جهة الحنك .82

 الدال، التاء.

 الصاد، السين، الزاي. :من بين طرف اللسان فويق الثنايا السفلى .88

 الفاء. :من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا .87

                                                           
1
، 8888عكنون، الجزائر، أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن  -

  .84ص
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 مخرج الفاء. :اطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليامن ب .80

 مخرج الواو غير المدية، الباء، الميم. :مما بين الشفتين .86

وهي تكون في النون والميم الساكنتين حالة اإلخفاء :هو للغنةو من الخيشوم .84
(1)

. 

"سيبويه" كما و "ابن الجزري" في تحديده للمخارج بين ما أتى به "الخليل"مزج  

 :خالفهم في بعض القضايا أهمها انه

لأللف والواو الساكنة والياء الساكنة وبهذا  :جعل "ابن الجزري" الجوف مخرجا  .8

يكون قد شابه "الخليل" كما شابه "ابن سينا" حين جعل الواو مخرجين والياء 

 مخرجين، األول حين تكون ساكنة والثاني حين تكون غير ساكنة.

 أقصى الحلق. من"ابن يعيش" حين أسقط األلف و "سيبويه"خالف "ابن الجزري"   .2

الخيشوم للميم التي فيها غنة والنون الخفيفة، كما جعل "ابن الجزري" مخرج   .8

وبذلك يكون قد مزج بين ما جاء به "سيبويه" وما جاء به "ابن يعيش" فاألول 

ةـن  ـجعله مخرجا للنون، والثاني جعله مخرجا للميم التي فيها غ
(2)

. 

  وعلى الرغم من هذا الخلط الذي وقع فيه علماء العربية القدماء في تحديدهم

لمخارج الحروف وترتيبها، إال أننا نثمن جهودهم في هذا المجال، إذ بذلوا جهودا 

معتمدين في ذلك على ذوقهم، وحسهم  كبيرة في دراساتهم للحروف ومخارجها

"خلط  :ي صالح" في هذا يقولاللغوي ومالحظاتهم الذاتية، ويعلل الدكتور "صبح

أمانتهم وحرصهم على أن النحاة العرب القدامى في تحديد مخارج الحروف، لشدة 

راء جميعا، فالنون مثال تسمى عند بعضهم ذلقية ألنها من حلق اللسان، ينقلوا اآل

 وخيشومية تارة أخرى حيث تنطق بها من الخيشوم.

 

  

                                                           

.38المرجع السابق، ص -
1
  

.65عبد القادر المرعي، المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء اللغة المعاصر، ص-
2
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 المحدثينالثاني: مخارج األصوات عند  المبحث  
 

 :مخارج األصوات عند المحدثين العرب. 1

التحليل  إلى الدراسات الصوتية الحديثة انتقلت من مرحلة المالحظة المجردة  إن 

العلمي عن طريق المخابر الصوتية واآلالت الحساسة، األمر الذي جعل الدراسة الصوتية 

ترقى إلى مستوى الدراسة العلمية الموضوعية، على الرغم من اختالف الحاالت العضوية 

والعادات النطقية من مجتمع لغوي إلى آخر
(1)

. 

ن من جهود في تحديد والمحدث نوحضار ما قام به الدارساستا المقام نحاول في هذ 

الدكتور "تمام حسان" والدكتور "محمود السعران"  :نذكر منهم األصواتمخارج 

 والدكتور "كمال محمد بشر".

 

 :(1511مخارج األصوات عند تمام حسان )أ. 

لقد عرف الدكتور تمام حسان المخرج بأنه مكان النطق، ويمكن حصر المخارج  

دالتي    :"مناهج البحث في اللغة" في ما يليها في كتابه حد 

 ويكون بتقريب بين الشفتين بضمها وإقفالهما في طريق الهواء الصادر  :شفوي

 الباء، الميم. :عن الرئتين مخرج

 العليا لتضييق مجرى  باألسنانوهو نتيجة اتصال الشفة السفلى  :شفوي أسناني

 الفاء. :الهواء وهنا مخرج

 الظاء، الثاء :مبنى على اتصال طرف اللسان باألسنان العليا هنا مخرج  :أسناني
2
. 

 العليا ومقدمة اللسان باللثة  باألسنانوهو ما اتصل طرف اللسان فيه  :لثوي أسناني

 الضاد، الدال، الطاء، التاء، الزاي، الصاد، السين. :وهي أصول الثنايا وهنا مخرج

                                                           
1
، 8888احمد حساني، مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر،  -

  .38ص
2
الدار البيضاء،  –تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، الشركة الجديدة، دار الثقافة  -

  .888-885، ص8848
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 والنون.الالم :هنا مخرجواللسان باللثة أثناء النطق  طرفاتصل فيه  ما وهو :لثوي ، 

 وهو الذي تحدث فيه صلة بين مقدم اللسان وبين الغار وهو الحنك الصلب  :غاري

 الشين، الجيم، الياء. :الذي يلي اللثة وهنا مخرج

 الكاف، الغين،  :وهو ما نتج عن اتصال مؤخر اللسان بالطبق وهي مخرج :طبقي

 الخاء.

 القاف. :وهو ما اتصل فيه مؤخر اللسان باللهاة وهو مخرج :لهوي 

 العين، الحاء. :ونقصد به المخرج الناتج من تضيق الحلق وهو مخرج :حلقي 

 الصوتية التي في قاعدة  األوتاروهو ناتج عن اإلقفال أو التضييق في  :حنجري

الهمزة، الهاء :الحنجرة وهو مخرج
(1)

. 

 

  :محمود السعران مخارج األصوات عندب. 

لصوامت ويصفها ن بايالدكتور "محمود السعران" الحروف الثمانية والعشر ييسم 

  :ها كما يليحد دومواضع النطق  حسب ما يسميه

 الميم، الواو، الباء. :ي" وهو مخرجويوصف الصوت بأنه "شف :الشفتان 

 الفاء. :ويوصف بأنه "شفوي سني" وهو مخرج :الشفة السفلى واألسنان العليا 

 التاء، الدال، النون، الالم،  :" وهو مخرجأسنانيويوصف الصوت بأنه " :األسنان

 الطاء، الضاد.

 التاء، الذال، الضاد :مخرج وهو "بين األسنان مماالصوت بأنه  "يوصف األسنانبين  ما. 

 الصاد، السين، الزاي، الراء  :ويوصف الصوت بأنه "لثوي" وهو مخرج :اللثة

 رة.المكر  

 الشين. :ويوصف بأنه "لثوي حنكي" وهو مخرج :اللثة ومقدم الحنك األعلى 

  الياء. :يوصف بأنه "حنكي وسيط" وهو مخرج :ووسطه األعلىمقدم الحنك 

 الجيم القاهرية،  :ويوصف بأنه "حنكي قصي" وهو مخرج :أقصى الحنك األعلى

 الكاف، الخاء، الغين.
                                                           

.888تمام حسان، المرجع السابق، ص -
1
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 القاف. :مخرج ويوصف الصوت بأنه "لهوي" وهو  :اللهاة 

 الحاء. ،العين :ويوصف الصوت بأنه "حلقي" وهو مخرج :الحلق 

 الهاء وهمزة القطع :ويوصف الصوت بأنه "حنجري" وهو مخرج :الحنجرة
(1)

. 

 

 :رمخارج الحروف عند كمال محمد بشج. 

سب مواضع قسم الدكتور "كمال محمد بشر" األصوات الصامتة إلى مجموعات بح 

تعريف عن طبيعتها وتسهيال لدراستها وهو يرى أن موضع الالنطق أو مخارجه، وذلك 

فقد يشترك فيه عضوان النطق بصيغة الفرد ال يعني أن الصوت يصدر عن عضو واحد، 

أو أكثر في إصدار الصوت الواحد، وقد يكون موضع النطق هو "نقطة التقاء عضو 

 آخر".

  :محمد بشر مواضع النطق كما يلي لكما حد دوقد  

 وهي الباء، الميم. :أصوات شفوية 

 وهي الفاء. :أصوات أسنانية شفوية 

 وهي الثاء، الذال، الضاد. :أصوات أسنانية أو أصوات ما بين األسنان 

 وهي التاء، الدال، الضاد، الطاء، الالم، النون. :أصوات أسنانية لثوية 

 وهي الراء، الزاي، السين، الصاد. :أصوات لثوية 

 وهي الشين، الجيم الفصيحة. :أصوات لثوية حنكية 

 وهي الياء. :أصوات وسط الحنك 

 وهي الخاء، الغين، الكاف، الواو. :أصوات أقصى 

 القاف. :أصوات لهوية 

 وهي العين، الحاء. :أصوات حلقية 

 وهي الهمزة والهاء :أصوات حنجرية
(2)

. 

                                                           

.255نفس المرجع، ص -
1
  

.882، ص8848ر، كمال محمد بشر، علم اللغة العام، القسم الثاني األصوات، دار المعارف، مص -
2
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  :أنيس إبراهيممخارج األصوات عند د. 

ي إبراهيم أنيس الحروف باألصوات الساكنة ويعرفها بأنها أصوات إما ينحبس يسم  

معها الهواء انحباسا محكما فال يسمح لها بالمرور لحظة من الزمن، يتبعها ذلك الصوت 

 فيف.حيحدث النفس نوعا من الصفير أو الاالنفجاري، أو يضيق مجراه ف

ولقد عالج إبراهيم أنيس األصوات الساكنة في اللغة العربية حسب مخارجها،  

 ها في دراسته لألصوات العربية.حد دوكيفية النطق بها، وفيما يلي المخارج التي 

 الباء، الميم. :األصوات الشفوية .8

 الفاء. :الصوت الشفوي األسناني .2

 –ت  –د  –ظ  –ث  –)ذ  :المجموعة الكبرى من األصوات المتقاربة المخرج وهي .8

ص( ووجه الشبه بين كل هذه األصوات هو أن  –س  –ز  –ن  –ر  –ل  –ط 

بما فيها  ليالسان )بما فيه طرفه والثنايا العمخارجها تكاد تنحصر بين أول ال

 أصولها(.

 :فرعية وهي موعاتالمجموعة الكبرى تنقسم إلى مجوهذه  

  تحدث بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، إال أنه عند  :الظاء –الثاء  –الذال

 النطق ينطق اللسان على الحنك األعلى آخذا شكال مقعرا.

 عن انفصال طرف اللسان عن أصول الثنايا، بعد تحدث  :الدال، الضاد، التاء، الطاء

ن على ق اللسابالتقاؤهما التقاء محكما، إال محكما، إال أن الضاد عند النطق بها ينط

الحنك األعلى، والطاء كذلك، إال أن اللسان يرجع إلى الوراء قليال
(1)

. 

 الراء تحدث حين يلتقي طرف اللسان بحافة الحنك مما يلي  :، النونالالم، الراء

الثنايا العليا يتكرر بالنطق بها، أما الالم والنون فتحدثان حين يتصل طرف اللسان 

بأصول الثنايا العليا إال أن الالم يحال بين الهواء ومروره من وسط الفم فيتسرب 

 من جانبيه.

                                                           

.73-76إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص -
1
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 أن  إالرف اللسان بالثنايا العليا أو السفلى، التقاء ط تحدث عند :السين، الزاي، الصاد

الصاد عند النطق بها يتخذ اللسان وصفا مخالفا، إذ يكون مقعرا منطقيا على الحنك 

 اللسان إلى الوراء قليال. رجوعوتصعد أقصى اللسان وطرفه نحو الحنك  معاألعلى، 

 الشين، الجيم. :أصوات وسط الحنك .7

 .الكاف، القاف :أصوات أقصى الحنك .0

الهاء، الهمزةالغين، الخاء، العين، الحاء،  :األصوات الحلقية .6
(1)

. 

 

  :مخارج الحروف عند محمد مباركهـ. 

  :ها "محمد مبارك"حد دوفيما يلي مخارج الحروف كما  

 الواو،  :وفي اللغة العربية ستة مدود، ثالثة منها طويلة هي :الحروف الهوائية

 الفتحة، الضمة، الكسرة. :األلف، الياء، وثالثة قصيرة وهي

 هي أقرب الحروف إلى الجوف، وهي في اللغة العربية :الحروف الحلقية: 

 الهمزة، الهاء. :أقصى الحلق 

 العين، الحاء. :وسط الحلق 

 الغين، الخاء. :أدنى الحلق 

 القاف، الكاف. :الحروف اللهوية 

 الجيم، الشين، الياء. :الحروف الشجرية 

  الضاد. :حافة اللسانمن الحروف التي تخرج 

 الالم، النون، الراء. :الحروف الذلقية 

 الطاء، الدال، التاء. :الحروف النطعية 

 الصاد، الزاي، السين. :الحروف األسلية 

 الظاء، الذال، الثاء. :الحروف اللثوية 

 الواو، الباء، الميمالفاء :فويةشالحروف ال ،
(2)

. 

                                                           

.48المرجع السابق، صإبراهيم أنيس،  -
1
  

.73-70، ص8838، 54محمد مبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر، ط  -
2
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  :المخارج المشتركة. 2

 ت القصيرة والطويلة.ئالهمزة، الصوا: الهاء، أقصى الحلق 

 العين، الحاء. :وسط الحلق 

 الغين، الخاء. :أدنى الحلق 

 الكاف.القاف :اللهاة ، 

 الجيم، الياء، الشين. :الشجرة 

 النون. ،الراء ،الالم :الذلق 

 التاء. ،الطاء، الدال :النطع 

 السين. ،الزاي ،الصاد :األسلة 

 الثاء. ،الذال ،الظاد :بين األسنان 

 الواو ،الميم ،الباء ،الفاء :الشفتان
(1)

. 

ن دراسة المصطلحات الصوتية تقتضي بموجبها دراسة صفات النطق، إذ أن إ 

التمايز بين األصوات ال يكون ظاهرا إال من خالل الصفات المميزة لألصوات وعلى هذا 

، ومن هنا المحدثينو الدارسين القدامى قبلاألساس لقيت هذه الدراسة اهتماما كبيرا من 

 االختالف بين الطرفين.و تحديد أوجه التشابهنتطرق إلى 

 

 :–أوجه التشابه واالختالف بين الطرفين–. الصفات المميزة لألصوات 8

 :Vicingرة هالج .1

علن وانتشر  :جهرا وجهارا األمر –تقول كلمته جهرا وبالجهر أي عالنية وجهر   :ةــغـل

جهارة  –الشيء كشفه وحرزه وجهرا وجهارا وجهرة األمر وباألمر: أعلنه، جهر 

رفع صوته بها، جهور  :: ارتفع فهو جهير وجهر جاهر، مجاهرة وجهارا بالقراءةالصوت

مرتفعة وقوية، جهير عال يقال "كالم جهير، أي عال وامرأة جهيرة أي عالية  :الصوت

ت عادته أن يتكلم بصوت مرتفع"الصوت والمجاهرة من كان
(2)

. 

                                                           
1
مكي درار، المجمل في المباحث الصوتية في األثار العربية، دار األديب للنشر والتوزيع، السانيا الجزائر، د.ط، ص  - 

70. 
2
 .856، مادة الجهر، ص8وف، المنجد في اللغة واالدب، عللويس مع -
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الجهر هو انسحاب مجرى النفس عند النطق بالصوت لقوته وذلك لقوة  :اصطالحا

االعتماد على مخرجه، أي أن مجرى الهواء يكون مغلقا، فيحدث ضغط هواء الزفير 

ويقابله الضجة  Vosse /voice تذبذبا في الوترين الصوتيين، فيصدر الصوت مجهورا 

Bruitnoise
(1)

. 

 

  :عند القدامى

ومنع النفس أن  ،أشبع االعتماد في موضعهحرف ن المجهور إيقول سيبويه ) 

 حتى ينقضي االعتماد عليه ويجري الصوت(.معه يجري 

وقد تبين لنا في تعريف سيبويه أمران متميزان: عبر عن أولهما بعبارة إشباع  

االعتماد التي أراد بها أن يصف المجهور بأنه صوت متمكن مشبع فيه وضوح وفيه قوة 

فالمجهور أوضح في  ،Sonorityوتلك هي الصفة التي يشير إليها األوربيون بقولهم 

السمع من المهموس
(2)

. 

 

  :عند المحدثين

والجهر هو ظهور الحروف وإعالنها لقوتها " :يعرفه أحمد عبد السميع الشافعي 

وانسحاب الصوت عند النطق بها وسميت حروف الجهر بهذا االسم نظرا للجهر بها عند 

النطق ولقوتها وانسحاب النفس معها عند النطق بها"
(3)

. 

 

 :Sourdité – Voicalesالهمس 

الصوت الخفي، كل خفي أو أخفى ما يكون من الصوت القدم، يقال هو يطأ األرض  :لغة

همسا ويتكلم ويقال هو يأكل همسا أي ال يفرغ فاه باألكل ويقال أخذته أخذا همسا أي 

شديدا
(4)

. 

                                                           

.884عصام نور الدين، علم األصوات اللغوية الفونيتكا، ص -
1
  

.82-88لغوية، صإبراهيم أنيس، األصوات ال -
2
  

3
أحمد محمود عبد السميع الشافعي، القول المألوف في الممدود والوقوف ومخارج وصفات الحروف، دار الكتب  -

 .25م، ص 2552 -هـ8728العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

.348، المنجد، مادة همس، صمعلوفلويس  -
4
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هو انطالق هواء النفس عند النطق بالصوت لضعفه، لضعف االعتماد على  :اصطالحا

حرا وال يعوق مروره في الحنجرة أي عائق، فال يتذبذب  مخرجه ... إذ ينطلق الهواء

الوتران الصوتيان، وال يصدران بالتالي، أي صوت مجهور وتسمى األصوات المنطوقة، 

في هذه الحالة أصواتا مهموسة
(1)

. 

 

  :عند القدماء

يضطرب األمر في ذهنه ولم تؤثر ضوابط االصطالح التمييزي لديه  :جن يابن  

حرف أشبع االعتماد في موضعه، ومنع " :سمة مميزة يمكن الركون إليها. فالمجهور عنده

ضعف أحرف " :والمهموس ؛حتى ينقص االعتماد ويجري الصوت" النفس أن يجري معه

االعتماد في موضعه حتى يرى معه النفس"
(2)

 . 

ه رمضان عبد ذا ما يقر  وه ،أن القدماء قد خالفوا المحدثين في هذه الصفاتنالحظ  

وكان من الممكن القول بأن سيبويه قسم األصوات بعد ذلك إلى شديدة  "... :اب يقولو  تال

ورخوة، وعلى الرغم من ذلك فان تعريفه للشديد يقترب جدا من تعريف المجهور كما 

 للمهموس.يقرب تعريف الرخو من تعريفه 

 إلى أن نسجل أن القدماء لم يتمكنوا من وضع  اوهذا الخلط وعدم الوضوح، يدعون

معيار تمييزي بين هذه المصطلحات وما عرفوا به من عدم جريان النفس في 

الصوت المجهور وعدم جريان في الصوت الشديد وجريان النفس في المهموس 

 إلدراك.وجريان الصوت في الرخو، أمر تكتنفه صعوبة في ا

 

  :عند المحدثين

والهمس: خفاء الحرف لضعفه  :يعرفه أحمد محمود عبد السميع الشافعي يقول 

وجريان النفس معه عند النطق به، وسميت هذه الحروف مهموسة لضعفها وجريان النفس 

"فحثه شخصسكت معها عند النطق بها، وحروفه "
(3)

. 

                                                           

.883الفونيتكا، ص عصام نور الدين، علم األصوات اللغوية،  -
1
  

.874عبد القادر عبد الجليل، األصوات اللغوية، ص -
2
  

.68احمد محمود عبد السمبع الشافعي، القول المألوف في الممدود والوقوف ومخارج وصفات الحروف، ص -
3
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  :الشدة

جمع أشداء وشداء وشدود الشجاع، رجل شديد العين أي ال يغلبه النوم والشديد جمع  :لغة

شدائد مؤنث شديد، الحروف شديدة ثمانية
(1)

. 

عند انطالق الهواء من الرئتين فان الحاجز الذي يلتقي به قد يكون مغلقا تماما  :اصطالحا

الباء والتاء وفي  :شديدا مثلأو يكون مغلقا جزئيا، فإن كان مغلقا تماما فإن الصوت يكون 

 هذه الحالة، عند الوقوف ال يمكن تمديد الصوت.

 

  :عند القدماء

وهذا هو االنحباس  ،الشديد هو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه نإيقول سيبويه  

المؤقت الذي نحس به في مخرج الحرف لحظة قصيرة جدا بسبب التقاء العضوين التقاء 

محكما، فإذا انفرجا فجأة سمعنا ما يشبه بالصوت الشديد وما يسميه األوربيون بالصوت 

االنفجاري، أال ترى أن سيبويه هنا عبر بقوله "منع الصوت" ولم يقل منع النفس؟ فهناك 

بين المجهور الذي نحسه فيه يمنع النفس وعدم انطالقه حرا طليقا ولكن الصوت معه فرق 

ال يمنع بل نظل نسمعه، أما في حالة الشديد فعند المخرج يمنع الصوت فال نسمع شيء  

لطالما كان االنسحاب في المخرج قائما
(2)

. 

 

 :األصوات الشديدة عند العرب القدماء

القول "أجدت  في جمعتو ، الباءالتاء، الدال، الطاء، الجيم، الكاف، القاف، الهمزة 

 قطبك".

 

  :عند المحدثين

قوة الحرف النحباس الصوت  :يقول أحمد محمود عبد السميع الشافعي: "والشدة 

من الجريان معه عند النطق به، وسميت هذه الحروف بالشديدة نظرا لقوتها وانحباس 

الصوت من الجريان معها عند النطق بها
(3)

. 

                                                           

.483، ص2وف، المنجد، عللويس مع -
1
  

.87-88إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص -
2
  

.65حمد محمود عبد السمبع الشافعي، القول المألوف في الممدود والوقوف ومخارج وصفات الحروف، صأ -
3
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  :الرخوة

  :عند علماء العرب القدماء

 الصاد، الشين، السين، الزاي، الحاء، دلغين، الخاء، الذال، الظاء، الضاالهاء، ا ،

 الثاء.

 هـ ،ح ،ع ،غ ،خ ،ش ،س، ز ،ث ،ذ، ف :عدد الدرس الصوتي الحديث
(1)

. 

 :ونالحظ هنا بعض الفوارق في التصنيف الصوتي بين القدماء والمحدثين مثل 

الجيم عند القدماء صوت شديد، أما عند المحدثين فهو من األصوات المزدوجة التي تجمع 

 بين الشدة والرخاوة وصوت الضاد عند القدماء رخو أما عند المحدثين فهو صوت شديد.

 

 :التوسط

هو اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه معه، وسميت هذه  :اصطالحا

عمر( بحروف التوسط نظرا لتوسط الصوت عند النطق بهاالحروف وهي )لن 
(2)

. 

 

 :اإلطباق

 اإللصاق. :لغة

إطباق ما يحاذي اللسان من الحنك األعلى عند النطق بحروفه اصطالحا:
(3)

. 

 

  :عند القدماء

مواضعهن  منلمطبقة وهي التي إذا وضعت لسانك قال فيه سيبويه )الحروف ا 

انطبق لسانك في مواضعهن إلى جدر الحنك األعلى، فإذا وضعت لسانك فالصوت 

الصاد، الضاد، الطاء،  :محصور فيما بين اللسان وفي الحنك إلى موضع الحروف، وهي

: "أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك األعلى مطبقا له ولو ال اإلطباق ابن جن يالظاء، وعرفه 

                                                           

.805عبد القادر عبد الجليل، األصوات اللغوية، ص -
1
  

.65احمد الشافعي، القول المألوف في الممدود والوقوف ومخارج وصفات الحروف، ص -
2
  

3
السديد في علم التجويد، برواية حفص عن عاصم، دار بن حزم، الطبعة علي هللا بن علي أبو الوفا، القول  -

 .880-887، ص 2558األولى،
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ألن ليس من  ،اد سينا والظاء ذاال ولخرجت الضاد من الكالملصارت الطاء داال والص

موضعها شيء غيرها تزول الضاد إذا عدمت اإلطباق إليه، وهذا ما ذهب إليه الرضى 

بن السراج وسواهم من لغوي العرب القدماءااالستربادي والزجاجي و
(1)

. 

 

  :عند المحدثين

 ىهو انحصار الصوت الصامت بين اللسان والحنك األعل :يعرفه عصام نور الدين 

الرتفاع ظهر اللسان إلى الحنك األعلى حتى يلتصق به، مما يؤدي إلى حبسه، يصاحبه 

إخراجه األصوات في المخرج اآلخر غير الطبق، وهو يؤدي إلى قيمة صوتية تمتز بها 

 ق.، غ، خ، ظ، ط، ضص،  :هي contines غير األصوات المطبقة مناألصوات المطبقة 

التي تؤدي إلى مخرج أصوات  articul alcitromواإلطباق هذا غير الطبقية  

معين وذلك منها: ك، غ، ح
(2)

. 

هو ارتفاع أقصى اللسان مع إلصاقه بسقف الحنك، أو  تعرفه سعاد عبد الحميد:و 

االستعالء محاذاته محاذاة شديدة، فاإلطباق أبلغ وأخص من االستعالء: إذ ال يلزم من 

اإلطباق ويلزم من اإلطباق االستعالء
(3)

. 

 المتوصل إليها اتأهم المالحظ: 

الصاد تأخذ مرتبة أعلى من الظاء على الرغم من كونها مهموسة والظاء مجهورة،  

وذلك ألن اختالف المخرج بين الظاء والصاد أدى إلى ذلك ألن الصاد أعلى من الظاء 

واإلطباق في هذه الحروف . الصاد بصفه الصغير وهي صفة قوة عالوة على ذلك يتمتع

الوصل، الوقف، السكون، الحركة، ويكون في الساكن والمشدد أوضح ما  :يكون في

يكون
(4)

. 

                                                           

.782، ص7سيبويه، الكتاب، ج -
1
  

.288عصام نور الدين، علم األصوات اللغوية، ص -
2
  

.30سعاد عبد الحميد، تيسير الرحمن في تجويد القرآن، ص -
3
  

.36-30ينظر في نفس المرجع، ص -
4
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  :االستعالء

ارتفع، غلبه وقهره: والشيء: صعده اعلولى الشيء: صعدهأي استعلى النهر  لغة:
(1)

. 

اللسان إلى الحنك األعلى بالحرف عند النطق به وتسمى هذه  هو ارتفاع :اصطالحا

الحروف مستعلية الستعالء اللسان وارتفاعه إلى الحنك األعلى عند النطق به
(2)

. 

 

  :عند القدماء

صفة االستعالء تناولها القدامى مع ذكرهم لعالقة االستعالء باإلطباق مع ذكرهم  

 للفرق بينهما.

على فأربعة منها "أ، تتصعد في الحنك األ :يعرف االستعالء بقوله ابن جن يفنجد  

ها إطباقا )يعني الضاد، الطاء، الصاد، الظاء( وإما الخاء والغين والقاف ئفيها مع استعال

 فال إطباق فيها مع استعالئها، وعلى هذا الوصف نسجل المالحظة اآلتية:

 انطباقه عليه. اإلطباق تصعد في اللسان إلى الحنك األعلى مع أ.

 اإلطباق حصر الصوت بين اللسان والحنك.ب. 

 اإلطباق ارتفاع مؤخر اللسان دون ان يتصل بالطبق. . ج

االستعالء رفع اللسان إلى الحنك األعلى دون حدوث حالة انطباق مما يؤدي إلى  . د

 خروج الصوت من أعلى الفم.

"االستعالء من  :فقالبن الجزري حروف اإلطباق أو االستعالء بالتفخيم اوصف هـ. 

 صفات القوة، وهي سبعة يجمعها قولك: قظ / خصما / ضغط".

وهي حروف تفخيم على الصواب، وأعالها الطاء، وقيل حروف التفخيم هي  

حروف اإلطباق والشك أنها أقواها تفخيما
(3)

. 

 

                                                           

.026، ص8، المنجد، مادة على ، عمعلوفس لوي -
1
  

.68احمد محمود عبد السميع الشافعي، القول المألوف في الممدود والوقوف ومخارج وصفات الحروف، ص -
2
  

243عبد القادر عبد الجليل، األصوات اللغوية، ص  -
3
 



خصائص الحروف ومخارجها                                                         األّول الفصل  
 

37 

  :االستعالء عند المحدثين

"هو خروج الصوت من أعلى الفم، وذلك لعلو  :يعرفه عصام نور الدين يقول 

اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك األعلى مما يؤدي إلى خروج الصوت من أعلى 

 .الفم، أصوات االستعالء سبعة )خ، ص، ض، ط، ظ، غ، ف(

ل إلى أن أصوات االستعالء اشتراك من خالل دراستنا للقدامى والمحدثين نتوص   

 بينهم.

 

  :االستفال

 هو االنخفاض ويسمى أيضا التسفل. :لغة

هو انخفاض اللسان بالحرف وعدم ارتفاعه إلى أعلى الحنك  عند النطق به،  :اصطالحا

وسميت حروفه مستقلة نظرا النخفاض اللسان في الفم وعدم ارتفاعه إلى أعاله عند النطق 

بها، واالستفال عكس االستعالء تماما
(1)

. 

 

  :عند القدماء

 والصوت"انخفاض اللسان  :األصبح السماني المعروف بابن طحان بقوله فه أبوعر   

وهو ضد االستعالء ونعني خروج الصوت من قاع الفم النخفاض اللسان  ،إلى قاع الفم"

 ،ب ،همزةال :عند النطق به إلى الحنك األسفل، وأصوات االستفال اثنان وعشرون صوتا

ا ،ي ،و ـ،ه ،ن ،م ،ل ،ك، ف ،ع ،ش ،س ،ز ،ر ،ذ ،د ،ح ،ج ،ث ،ت
(2)

. 

 

  :عند المحدثين

مصطلح صوتي ضد االستعالء وهو  :نجد عصام نور الدين يعرف االستفال بقوله 

خروج الصوت من أسفل الفم، وذلك اتسفل اللسان عند النطق بالصوت إلى الحنك األسفل 

ويقول بان حروف االستفال اثنان وعشرون حرفا
(3)

. 

                                                           

.68احمد محمود عبد السميع الشافعي، القول المألوف، ص -
1
  

247عبد القادر عبد الجليل، األصوات اللغوية، ص -
2
  

.287عصام نور الدين، علم األصوات اللغوية، ص -
3
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  االستفال عند عصام نور الدين ويطابق إلى حد كبير تعريف وعليه نالحظ بان تعريف

 القدامى.

 

 :التفخيم

 التسمين. :لغة

عبارة عن سمن يدخل على صوت الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصداهاصطالحا: 
(1)

. 

 

 :عند القدماء

ذكر العلماء العرب أن الراء والالم تفخمان في سياقات بشروط، أما الالم فتفخم  قد 

  :في لفظ الجاللة، إذ لم يسبقه صوت من أصوات الكسر وفي ذلك يقولون

 د هللاـبـعـك م  ـح أو ضـتـد فـعـم هللا         بـــــي اسـم الالم فـخ  ـوف  

أنهم يجيزون تفخيمه إذ تاله صوت من أصوات الفتحة أو سبقه أحد األصوات  كما 

 الصالة، الطالق، الظالم، الضالل. :المطبقة مثل

وها في أن تكون الراء مفتوحة أو حد دأما الراء فإنهم ذكروا لها مواضع للتفخيم و 

مضمومة أو ساكنة بعد الفتح أو الضم  
(2)

. 

ن الكريم فمثال يفخم لفظ الجاللة في سورة آالتجويد في القرلتفخيم في أحكام ونجد ا 

"إذا جاء نصر هللا والفتح" :النصر، يقول تعالى
3()

. 

 

  :عند المحدثين

يعرف العلماء التفخيم بأنه ارتفاع مؤخرة اللسان في اتجاه الطبق، بحيث يتصل بع  

مع تحركه إلى الخلف قليال في اتجاه الحائط الخلفي للحلق، ولذلك يسميه بعضهم اإلطباق 

nelerizarion  .وذلك بالنظر إلى الحركة الخلفية للسان 

                                                           

.46حسام البهنساوي، الدراسات الصوتية عند العرب والدرس الصوتي الحديث، ص -
1
  

.288علي هللا بن علي أبو الوفا، القول السديد في علم التجويد، ص -
2
  


 .8 سورة النصر، اآلية  
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وات المحلقة ويمثل لذلك يذكر ابركرومبي أن العربية تحتوي على عدد من األص 

ومثالها في االنجليزية وإن كانت ال تنطبق  –allahهللا –بصوت الالم في لفظ الجاللة 

 بتحليق في ايرلندا.

 darkيطلق على األصوات المرتفعة ومصطلح  clearكما يذكر أن مصطلح  

يطلق على األصوات المفخمة
(1)

. 

الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، وبعد التفخيم  :وهناك أصوات مفخمة تفخيما كليا مثل 

في هذه األصوات صفة مالزمة ال يمكن فصلها عن الصوت وهناك أصوات مفخمة تفخيم 

أنها تتميز بسحب اللسان   jakobsonجزئي مثل: الغين، الخاء، القاف، ويذكر ياكبسون 

فيرى أن هذه   ferguson إلى الحلق ووضع مؤخرته اتجاه أقصى الطبق، أما فيرجيسون

عات األصوات الثالثة، تقوم في كثير من األحيان بوظيفة األصوات المفخمة وتؤثر في تنو  

 semi enphatiatis مةأصوات شبه مفخ   :اهاسم   األصوات المجاورة لها ومن ثم  

consonants
(2)

. 

 

 االنحراف:

تحرف عنه وانحرف والحروف: مال وعدل إلى حرف لغة: 
(3)

. 

ج آخر ويسميانه أي ى يصل بمخربالحرف عن مخرجه عند النطق به حت   الميلاصطالحا: 

منحرفين لميلهما عن مخرجهما عن النطق بهما إلى غيرهما من الخارج الالم والراء
(4)

. 

 

 عند القدماء:

الوصف في ذلك قائال: "ومن الحروف حرف منحرف، ألن اللسان  ابن جن ييقيد  

اللسان عن اعتراضهما على الصوت،  ق  دتمس ينحرف فيه مع الصوت وتتجافى ناحيتا

هو الالم"وا فويقهما ك الناحيتين ومم  ينفيخرج الصوت من ت
(5)

. 

                                                           

.238-234، ص8836احمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، القاهرة  -
1
  

.62احمد محمود عبد السميع الشافعي، القول المألوف، ص -
2
  

.8، المنجد، مادة حرف، عمعلوفلويس  -
3
  

.62احمد محمود عبد السميع الشافعي، القول المألوف، ص -
4
  

.68، ص8ابن جن ي، سر صناعة اإلعراب، ج -
5
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  :عند المحدثين

يعرفه عصام نور الدين، االنحراف هو ميل الصوت بعد خروجه إلى كرف  

الالم، الراء :اللسان، وأصواته
(1)

. 

  نالحظ بأن القدامى والمحدثين اشتركا في اعتبار االنحراف هو الميل أ  الوصفينمن

ميل الصوت غير أننا نالحظ بأن المحدثين ومن بينهم عصام نور الدين يضيف الراء 

 .جن يوال يقتصر على الالم كما هو الحال بالنسبة البن 

 

  :ي الصفات اإلفراديةأخرى يتميز بها الصوت اللغوي وه اتوهناك صف 

 القلقلة:

أساله، تقلقل: تحرك وحروف  :قلقل، قلقلة: صوت وقلقلة وقلقال وقلقال الحزن دمعة :لغة

ب، ج، د، ط، ق :القلقلة خمسة
(2)

. 

هي اضطراب اللسان عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية خصوصا  اصطالحا:

إذا كان ساكنا، وتسمى هذه الحروف مقلقة الضطراب اللسان في الفم عند النطق بها حتى 

يسمع لها نبرة قوية دون غيرها من الحروف، وحروفها )قطب جد(
(3)

. 

 

 :عند القدماء

خروج حروفها، بالضغط عن طحان: والقلقلة صوت حادث عند  بنايقول  

موضعها، وال يكون إال الوقف وال يستطاع أن يوقف دونها، مع طلب إظهار ذاته
(4)

. 

وهذه األصوات تحتاج لبروزها وإظهارها الشد على مخارجها بإضافة صويت  

مخفف إلى الصوت المقلقل، حيث يوقف عليه، والقلقلة هي التحريك، قال سيبويه: "واعلم 

                                                           

.280عصام نور الدين، علم األصوات اللغوية، ص -
1
  

.273، ص2، المنجد، مادة قلــ ، عمعلوفلويس  -
2
  

.62احمد محمود عبد السميع الشافعي، القول المألوف في الممدود والوقوف، ص -
3
  

4
 ،8837تركستاني، أبو األصبع السماني االشبيلي )ابن طحان(، مخارج الحروف وصفاتها، تحقيق محمد يعقوب  -

  .86ص
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حروفا مشروبة ضغطت مواضعها، فإذا وقفت خرج معها من الفم  من الحروف ن  أ

صويت، وناب اللسان عن موضعه وهي حروف القلقلة"
(1)

. 

 

 :عند المحدثين

"القلقلة اضطراب الصوت أو تقلقل المخرج عند النطق  :يعرفها عصام نور الدين 

 بهذه األصوات المتحركة عند النطق بها ساكنة حتى يسمع لها نبرة قوية،  ى... ويؤت به

فإذا كان الصوت في أول الكلمة كانت القلقلة صغرى، وإذا كان في آخر الكلمة كانت 

لك ب، ج، د، ط، ق، يجمعها قو :القلقلة أشد وأقوى، أي كانت كبرى وأصوات القلقلة هي

"()قطب جد
(2)

. 

 نالحظ اختالف نسبي بين القدامى والمحدثين ويظهر ذلك في طبيعة األلفاظ  وهنا

 المستعملة، غير أنهم يشتركون في أنها تتميز القلقلة بالظهور والحركة واالضطراب.

 

  :الصفير

كل صوت يمتد وال يغلظ وهو خال من الحروف، الصافر: كل ذي صوت من الطير  لغة:

ومن المثل "هو أجبن من صافر"
(3)

. 

 ى هو خروج صوت يشبه صوت الطائر مع الحرف عند النطق به، وتسم  و :اصطالحا

 هذه الحروف صفرية لخروج صوت زائد يشبه صفير الطائر عند النطق بها، فالزاي 

 ن صوت النحل، والصاد تشبه صوت العصفور، وحروفه يتشبه صوت اإلوز، والس

)ص، س، ز(
(4)

. 

 

 

 

                                                           
1
الفجر للنشر والتوزيع، محمد خان، اللهجات العربية وقراءات القرآن، دراسة في البحر المحيط، بسكرة، الجزائر،  -

  .08، ص2552

.280عصام نور الدين، علم األصوات اللغوية، ص -
2
  

.274، ص8، المنجد، مادة ق، ر، عمعلوفلويس  -
3
  

.68الشافعي، القول المألوف في الممدود والوقوف ومخارج وصفات الحروف، صد السميع باحمد محمود ع -
4
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  :عند القدامى

عرفه بن طحان قائال: "والصفير حدة كالصوت الخارج عن ضغط ثقب ...  

والصفير ثالثة أصوات )ز، س، ص( وتسمى باألصوات األسلية نسبة إلى مخارجها من 

أسلة اللسان وحملت هذه األصوات تلك الصفة، ألنها يصفر بها، وتتميز بالحدة وشدة 

تئصواتكاكيتها وان لم تبلغ مبلغ الالوضوح السمعي واح
(1)

. 

 

  :عند المحدثين

تخرج األصوات الصفرية من بين الثنايا وطرف اللسان، فينحصر الصوت هناك  

اذا سكنت، ويأتي كصفير الطائر أو زقزقته أو سفسته ... واألصوات الصفرية ثالثة: ص، 

س، ز
(2)

. 

  في مخرج األصوات الصفرية فالقدامى  أن هناك اختالال الوصفينونالحظ من خالل

 ينسبانها إلى اللسان، أما المحدثين ينسبونها إلى ما بين الثنايا وطرف اللسان.

 

 اللين:

 السهولة واليسر. لغة:

هو الميل بالحرف عن مخرجه في سهولة وعدم كلفته ويسمى حرف الياء  اصطالحا:

والواو لينين لسهولة النطف بهما وعدم الكلفة في إخراجهما من مخرجيهما
(3)

. 

 

  :عند القدامى

اللين صفة تجمع بين السهولة واليسر في التحقيق الصوتي، ألن مخرجها يتسع  

لهواء الصوت أشد من اتساع غيرها من األصوات، حيث يخرج الصوت حرا طليقا دون 

أن تعترضه حوائل، وقد أطلق عليها صفة األصوات الطليقة، وسماها أبادي باألصوات 

                                                           

.67أبو األصبع السماني، مخارج الحروف وصفاتها، ص -
1
  

.235عبد القادر عبد الجليل، األصوات اللغوية، ص -
2
  

.62السميع الشافعي، القول المألوف في الممدود والوقوف ومخارج وصفات الحروف، ص احمد محمود عبد -
3
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ت الهمزة، وأصوات اللين هي األلف والواو الهوائية وهكذا فعل الخليل مضيفا إليها صو

 الطويلة والحركات الطويلة. الصوائتالباء المديتين وتسمى أصوات العلة: المد، اللين، و

 

  عند المحدثين:

الساكنتين  والياء الواو خروج بمدويكون ، بعد كلفة على اللسان الصوت إخراجاللين هو  

بعد فتح حالة الوقف مثل: فوق، ليل، مع لين وسهولة وعدم الكلفة على اللسان، فأصوات 

خوف، بيت، ليل :الياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما نحو ،اللين إذا اثنان وهما: الواو
(1)

. 

 .فنالحظ بأن المحدثين أقصوا األلف خالف القدامى وأبقوا الواو والياء فحسب 

 

 التفشي: 

 االنتشار. لغة:

ى تتصل بمخرج الالم عند النطق بها حت   (الشينـ)انتشار الريح في الفم ب اصطالحا:

فقط (الشين)ال في إن هذا والمعجمية، وال يك
(2)

. 

 

 عند القدماء:

يقول ابن طحان في هذه الصفة الصوتية: " انتشار خروج الريح وانبساطه حتى  

بمنشأ الظاء وهي أخص بهذه الصفة من الهاء"يتخيل أن الشين انفرشت، حتى لحقت 
(3)

. 

 

 :عند المحدثين

د النطق بالشين"نانتشار في الفم ع وصام نور الدين معرفا التفشي: "هيقول ع 
(4)

. 

                                                           

.287عصام نور الدين، علم األصوات اللغوية، الفونتيكا، ص -
1
  

.62محمود عبد السميع، القول المألوف، ص -
2
  

.87ابن طحان، مخارج الحروف وصفتها، ص -
3
  

.282ص عصام نور الدين، علم األصوات اللغوية، -
4
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 بأن صفة التفشي مرافقة لصوت الشين، عند القدامى والمحدثين ونالحظ بأن  نالحظ

هذا الصوت يكون صعب النطق عند األطفال وعند المرضى أي الذين يعانون 

 أمراض نطقية، فقد ينطقون سينا مثال.

 

 االنفتاح:

 فتراق.الا :لغة

 اللسان والحنك عن األخرى: ليخرج الريح عند النطق. تجافي طائفتياصطالحا: 

 

 :عند المحدثين

صفة تتميز بها غالبية األصوات وهي عكس اإلطباق، وتتشكل هيأتها بأن ينفتح ما  

بين اللسان والحنك األعلى بحيث يسمح بجريان الهواء دون عائق عند النطق به
(1)

. 

 

  :التكرير

 إعادة الشيء مرة أو أكثر. :لغة

ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف اصطالحا:
(2)

. 

 

 :عند القدامى

صفة لراء سميت كذلك الرتعاد طرف اللسان بها فإن وقعت عليها رأيت طرف  

اللسان يتعثر بما فيه من التكرير ولذلك احتسب في اإلمالة بحرفين
(3)

. 

ومنها وهذه الصفة قررها سيبويه، وهو يتحدث عن صفات الحروف، فقال:  

المكرر وهو حرف شديد يجري فيه الصوت، لتكريره وانحرافه إلى الالم فتجافى للصوت 

كالرخوة، ولو لم يجر الصوت لتكريره وانحرافه إلى الالم، ولو لم يكرر لم يجر الصوت 

فيه وهو الراء
(4)

. 

                                                           

.246عبد القادر عبد الجليل، األصوات اللغوية، ص -
1
  

.250علي هللا بن علي أبو الوفا، القول السديد في علم التجويد، ص -
2
  

.780، ص7سيبويه، الكتاب، ج -
3
  

.885ابن يعيش، شرح المفصل، تصحيح ومراجعة مشيخة األزهر، المطبعة المنبرية، ص -
4
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 :قال ابن الجزري 

داد  ــــــــشــإذا ت       را ـــريــكـــف تـــواخ  
(1)

 

 

  :المحدثين عند

وفه )الراء( فيجب أن ال حرحمود عبد السميع الشافعي يقول: "فه أحمد ميعر   

: ارتعاد رأس طرف اللسان بالحرف عند النطق به، واالرتعاد يؤدي إلى يكرر، هو

التكرير، واالرتعاد: أي اهتزاز الحرف عند النطق به فيجب تجنب هذه الصفة عند النطق 

بحرف الراء
(2)

. 

  تفاق بين علمائنا القدامى والمحدثين إذ أنهما اتفقا على أن صفة التكرار تقتصر نالحظ

 على صوت واحد وهو الراء.

 

 :ةالغنّ 

 صوت أغن: مجهور شديد يخرج من الخيشوم، وال عمل للسان فيه. لغة:

 صوت له رنين من الخيشوم يصاحب دوما النون والميم المشددتين. اصطالحا:

ن والميم المشددتان حيث وجدتا يجب عنهما مقدار حركتينالنو :حرفا الغنة هما
(3)

. 

ة مشترك بين القدامى والمحدثين وعلى هذا األساس سنعتمد ويعتبر تعريف الغن   

 :محي الدين رمضانلتعريفا واحدا فحسب، 

  صفة للنون والميم المشدتين، وهي صوت للخيشوم فإذا تحركتا صار العمل فيها

األنف مما يدل على الغنة أنك إذا أمسكت بأنفك عند النطق للسان والشفتين، دون 

بالنون والميم الساكنتين، والتنوين بطل الصوت وانحصر فيها كالظنين، ألن الخيشوم 

 فوق الغار األعلى، فصارت كصوت النحلة في الهواء.

                                                           

.250ل السديد في علم التجويد، صعلي هللا بن علي، القو -
1
  

.62أحمد محمود عبد السميع الشافعي، القول المألوف، ص -
2
  

.38علي هللا بن علي أبو الوفا، القول السديد في علم التجويد، ص -
3
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والغنة تشبه أصوات المد فكما أن الصوت الممدود يتميز بجريان النفس حرا طليقا  

مجراه فكذلك الغنة يجري فيها النفس خالل تجويف األنف من غير عائق، فإذا طرأـ في 

رأيت النون أقرب إلى التاء والميم أمس بالباء ،على الخيشوم آفة تمنع الجريان
(1)

. 

 

  :ذالقاإل

 .، وحد  كل شيء ذلقهطرفهوذولقه حدة اللسان وبالغته وطالقته وذلق الشيء  :لغة

 سرعة وسهولة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان أو الشفتين. :اصطالحا

م،  ،ف، ر) :وهي، ر من لُبف :ستة جمعها ابن الجزري في قوله الذالقة حروفو 

(ل، ب ،ن
(2)

 . 

 

  :عند القدامى

قال الخليل: "اعلم أن الحرف الذلق ؛ النطق بطرف اللسان والشفتينالذالقة هي  

وإنما سميت هذه الحروف ذلقا، ألن الذالقة  (ن، ف، ب، م ل، ر،) :والشفوية ستة وهي

الستة/ منها  في المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان والشفتين، وهما مدرجتا هذه الحروف

م(  ،ب ،( تخرج من ذلق اللسان من طرف الفم وثالثة شفوية )فن ،ل ،ثالثة ذلقية )ر

ية، فهي من الدخيل في كالم فإذا عربت من هذه األحرف األحرف الرباعية والخماس

العرب وليس منه، ألنها لما سهلت في المنطق كثرت أبنية الكالم، وما جاء عاريا من هذه 

األصوات وهو من بنات األربعة قليل كالمسجد والعسطوس والدهدقة والزهزقة. ولعلها 

احدة كلمة واحدة أعجمية، قال الخليل: ألنك لست واجد من يسمع من كالم العرب كلمة و

ثنان أو أكثرارباعية أو خماسية إال وفيها من حروف الذلق والشفوية واحد أو 
(3)

. 

 

 

  :عند المحدثين
                                                           

.882محي الدين رمضان، في الصوتيات العربية، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان األردن، ص -
1
  

.33، ص2558، 8تيسير الرحمن في تجويد القرآن، دار التقوى للنشر والتوزيع، طسعاد عبد الحميد،  -
2
  

.43محمد خان، اللهجات العربية والقراءات القرآن، ص -
3
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من، لب( وهو خفة الحرف عند النطق به لخروجه من طرف اللسان،  ،فرحروفه )

أو إحدى الشفتين، أو منهما معا، وتسمى هذه الحروف مذلقة، أي متطرقة لخروج بعضها 

اللسان، وبعضها من باطن الشفة السفلىمن طرف 
(1)

. 

 

  :االستطالة

 االمتداد وقيل: بعد المسافتين. :لغة

آخرها حتى تتصل بمخرج الالم إلىامتداد الصوت من أول حافة اللسان  اصطالحا:
(2)

. 

 

  عند القدماء:

صفة أطلقها سيبويه على الصاد وكذلك وصف بها الشيء فقال: الصاد استطالت 

حتى اتصلت بمخرج الالم، والشين كذلك حتى اتصلت بمخرج الطاء ومعنى  رخواتها

االستطالة أن تمد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها، والظاهر االقتصار على الضاد 

في وضعها باالستطالة، والضاد القديمة الموصوفة في كتب التراث ال بنطقها العرب 

فيهااآلن، لذلك تكون صفة االستطالة مفقودة 
(3)

. 

 

 :عند المحدثين

امتداد مخرج الضاد عند النطق بها حتى تتصل بمخرج الالم، وال يكون ذلك إال في  

الضاد فقط، وسميت الضاد مستطيلة الستطالة مخرجها وسريان النطق بها
(4)

. 

 قال الجزري:  

 والضاد باستطالة ومخرج       ميز من الظاء وكلها تجـي 

                                                           

.68احمد محمود عبد السميع الشافعي، القول المألوف في الممدود والوقوف ومخارج وصفات الحروف، ص -
1
  

.-250السديد في علم التجويد، ص علي هللا بن علي أبو الوفا، القول  -
2
  

3
اللهجات العربية وقراءات القرآن، دراسة في البحر المحيط، دار الفجر للنشر والتوزيع، بسكرة،  ،محمد خان -

 .38، ص2552الجزائر، 
4
 .62احمد محمود عبد السميع الشافعي، القول المألوف، ص -
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 ته لحرف الظاء ولذلك هبأن حروف الضاد من أصعب الحروف وذلك لمشاب فنالحظ

 كثيرا من الناس ال يحسنون نطقه.

 

 :ةـتـاله

صفة اختلف العلماء في الصوت بها، قيل صفة للهمزة سميت بذلك لخروجها من 

الصدر كالتهوع فتحتاج إلى ظهور صوت قوي شديد والهتف صوت شديد، قال أبو حيان: 

الهمزة، والهت عصر الصوت، والهت أيضا الحطم والكسر، ويعضهم بقول  وتتوالمه

فيها المهتوت، والظاهر أن أصل التسمية من قول الخليل فيها: "وأما الهمزة فمخرجها من 

أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة وقيل صفة للتاء لما فيها من الضغط والخفاء" ألن الهت 

سرد الكالم
(1)

. 

وذلك لما فيها من الضعف والخفاء  (التاء)المهتوتة، وهو بن يعيش: "ومنها اقال 

من قولهم: رجل مهت وهتات أي خفيف كثير الكالم". وقيل صفة للهاء، وذلك لما فيها من 

: "ومن الحروف المهتوت، وهو الهاء، وذلك لما فيه من ابن جن يالضعف والخفاء، قال 

واتالضعف والخفاء لذلك جاز أن يوصف بها كثير من األص
(2)

. 

 لى إيجاد آرائهم في هذه الصفة.ا بالنسبة للمحدثين فلم نتوصل إأم   

 

 (:هو ضد الذالقة)صمات اإل

 المنع وهو من صمت أي "امتنع عن الكالم". لغة:

ثقل الحرف وصعوبة النطق به لخروجه بعيدا عن طرف اللسان أو منع انفراد  اصطالحا:

 هذه الحروف يبني بها أصول في كلمة تزيد عن ثالثة أحرف، أي رباعية أو خماسية.

أن يكون فيها مع  بد   وذلك أن كل كلمة عربية بنيت على أربعة أو خمسة أصول ال 

وعلى ذلك أن الحروف المصمتة  ،المذلقةالحروف المصمتة حرف أو أكثر من الحروف 

                                                           

.888ابن يعيش، شرح المفصل، ص -
1
  

.38اللهجات العربية، صمحمد خان،  -
2
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فراد حروف االصمات في صعبة على اللسان، والحروف المذلقة سهلة عليه، فمنعوا ان

الحروف إال معها حرف أو أكثر من حروف الذالقة لتعادل خفة المذلق ثقل   كلمة كثيرة

 المصمت.

وجدت كلمة رباعية أو خماسية األصوات، ليس فيها حرف من حروف  فإذا

على اللغة العربية مثل "إسحاق" الذالقة، تكون كلمة أعجمية دخلت
(1)

. 

 

  عند القدامى:

المصمت من األصوات ما ال جوف له فيكون ثقيال، وسميت األصوات المصمتة 

لثقلها عن اللسان
(2)

ها على اللسانائصستعها الوألنها أصمتت فلم تدخل في األبنية كل   
(3)

. 

 

  الترقيق:

 التنحيف.  :لغة

 نحول يدخل على الحرف فال يمتأل الفم بصداه.اصطالحا: 

ال يصطدم الهواء الخارج من الرئتين بغار الحنك  عند نطق حروف االستفال

ال اللسان إلى األعلى النخفاض اللسان، واتساع المسافة بينه وبين الحنك األعلى، فاستف

لمستحق الحرف والترقيق الناتج عنه هو، قاع الفم هو  حق الحرف
(4)

. 

 

 :عند القدامى

 قال ابن الجزري:  

 فــــظ األلـفـم لــيـخـفـاذرن تـــوح  رفــن أحـال مـــفـتـسـن مـقـرقـف 

                                                           

.38-33سعاد عبد الحميد، تيسير الرحمن في تجويد القرآن، ص -
1
  

2
ر العربي، بيروت، ابن الحاجب الشافية، تحقيق محمد نور الدين الحسن ومحمد محي الدين عبد الحميد، دار الفك -

  .848، ص8، ج8840
3
، 8830لطبعة األولى، الرياض، البواب، مكتبة المعارف، اابن الجزري، التمهيد في علم التجويد، تحقيق على حسين -

  .84ص

.288علي هللا بن علي أبو الوفا، القول السديد في علم التجويد، ص -
4
  



خصائص الحروف ومخارجها                                                         األّول الفصل  
 

50 

  :وأشار الشاطبي فقال 

 ـــــــالرت  ـروق مـى يـت  ـا حــهـقـرقـي  رةـسـوكل لدى اسم هللا من بعد ك 

الـم نظام الشمل وصال وفيصـتـف  وه بعد فتــح وضمــــــةـا فخمـكم 
(1)

 

 

  عند المحدثين:

 :إلى ثالثة أقسام قسم المحدثون حروف الهجاء 

 حروف مفخمة دائما. .8

 حروف مرققة دائما. .2

 حروف تارة تفخم وترقق تارة أخرى. .8

 :إلى أخطاء النطق بالحرف المرقق عبد الحميد كما تطرقت سعاد 

استعالء اللسان عند النطق بالحرف المرقق فيؤدي ذلك إلى تفخيم الحرف الواجب  .8

 قولنا: "تستطيع"، "نصرنا". ترقيقه السيما إذا جاء بعده حرف مستعل نحو

ترقيق الحرف بما يشبه التقليل، خصوصا حرفا األلف فمنهم من ينطقها كالمقللة نحو:  .2

"شاء"، "جاء"
(2)

. 

وتفخم في  ،الراء المفخمة قوال واحدا :كما تطرقت إلى أحوال الراء تفخيما وترقيقا 

 :ثماني حاالت

 رحيم". –"رؤوف إذا كانت مفتوحة = سواء في أول الكلمة نحو  .8

إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح = سواء كان السكون أصليا نحو "سخرنا الجبال" أو  .2

 سكونا عارضا نحو "ومن كفر".

 إذا كانت ساكنة سكونا عارضا للوقف وقبلها ساكن مسبوق بفتح نحو "القدر". .8

وفي حال الوصل نحو: أسواء في أول الكلمة نحو "يبصرون"،  ،إذا كانت مضمومة .7

"والنجم والشجر يسجدان"
(3)

 ، أما في حال الوقف فتلحق بالراء الساكنة في الحكم.

                                                           

.870تيسير الرحمن في تجويد القرآن، ص ،سعاد عبد الحميد-
1
  

.280-280المرجع نفسه، ص -
2
  

.6. سورة الرحمن، اآلية، -
3
  



خصائص الحروف ومخارجها                                                         األّول الفصل  
 

51 

سواء كان السكون أصليا: "فإنما يشكر لنفسه" ،إذا كانت ساكنة وقبلها مضموم .0
(1)

عند  

الوقف على يشكر
(2)

. 

 

 االنفتاح: 

 االفتراق. لغة:

 طائفتي اللسان والحنك عن األخرى، ليخرج الريح عند النطق بالحرف. تجافى اصطالحا:

من أخذ وجد سعة مزكا حق له شرب غيت(، خمسة وعشرون: يجمعها قول ) روفه:ح

وهي الباقية بعد أحرف اإلطباق
(3)

. 

 

  :عند القدامى

 ذكر االنفتاح وال سيما ابن الجزري في المقدمة يقول:  

 ا  ـــحــحــراف صُ ــحـا واالنــمـهـلـبـا        قــــحــتــفــا وانــن  ــك  ــيــاٌء سُ و واوُ  

 

 :عند المحدثين

"وحروفه ما سوى حروف اإلطباق، وهو  :يقول أحمد محمود عبد السميع الشافعي 

انفتاح اللسان عن الحنك األعلى عند النطق بالحرف، وهو مقابل اإلطباق، وسميت حروفه 

لنفس سبب تسمية الصفة"بحروف االنفتاح نظرا 
(4)

. 

 

 الخفاء:

 االستتار. لغة: 

 خفاء صوت الحرف عند النطق به.اصطالحا: 

 أربعة حروف المد الثالثة، والهاء مجموعة في كلمة "هاوي". حروفه:

                                                           

75سورة النمل، اآلية  -
1
  

-874-876سعاد عبد الحميد، تيسير الرحمن في تجويد القرآن، ص -
2
  

880علي هللا بن علي أبو الوفا، القول السديد، ص - .
3
  

.68احمد محمود عبد السميع الشافعي، القول المألوف، ص - 
4
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 :سبب التسمية

سميت حروفا خفية، ألنها تخفي في اللفظ إذا اندرجت بهد حرف قبلها، وهذا ما  

 النشر.قاله ابن الجزري في 

العالقة المحي في كتاب الرعاية، قال في التعليق على السلسبيل  ذهه وقد ذكر 

 الشاقي:

 ور صوت الحرف في الكالمـاء بانعدام      ظهــفـرف الخــوع  

حروف وأي قويُت بالمد وصل الضمير ثابت في العد 
(1)

. 

 

 عند المحدثين:

الهاء جمع صفات الضعف فيها، يقول علي هللا بن علي: "وسبب الخفاء في حرف  

ولذلك قوت بمد الصلة، ولخفاء حروف المد يجب بيانها قبل الهمزة بتطويل مداها خوفا 

اع، لخفائها وصعوبة الهمز بعدها"من سقوطها عند اإلسر
(2)

. 

هي: مد الصوت  : الوسيلة المستخدمة لتقوية حروف المد  عالج خفاء حروف المد   

بحرف المد زمنا أقله حركتان، فلوال هذا المد لسقط حرف المد وتغيير المعني، مثال كلمة 

يقول إذ لم نمد حرف المد حركتين أصبحت يقُل وتغير المعنى وقد يؤدي سقوط حرف 

ه إلى فساد المعنى مثل "فسقى لهما"المد وعدم مد  
3(*)

إذ لم نمد حرف المد حركتين تنطق  

 لهما". أي من الفسق وهذا إفساد للمعنى."فسق 

حرف الصاد: وسبب خفائها اجتماع هفوات الضعف فيه، ولبعد مخرجها، فكل  

 صفاتها ضعيفة وتخرج من أقصى الحلق لذلك فهي تختفي في درج الكالم.

يتحفظ ببيانها  أن وجبخفيا  حرفا الهاءكانت  ولماالحرف  ضعف عالماتخفاء من اإلو 

حيث وقعت، ومعنى بيانها "تقوية صوتها بتقوية ضغط مخرجها فلو لم يتحفظ على تقوية 

 التلفظ". فيالفم فيكاد ينعدم  عنالطبع إلى توسيعه لعسر تضييقه لبعده  لمالضغط مخرجها 

                                                           

.857سعاد عبد الحميد، تيسير الرحمن، بتصرف، ص -
1
  

.850-857نفس المرجع، ص -
2
  

*
.7القصص، اآلية سورة  - 

*
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 عالج صفاء حرف الهاء:

المتحركة، فعالج النطق بالهاء الساكنة أعسر من النطق بالهاء  في الهاء الساكنة 

خفائها يكون بتضييق مخرجها، وتحقيق صفتي الهمس والرخاوة أي جريان النفس 

،  "زئُ هواء، وليس كلها هواء نحو "يسته والصوت، فتنطلق نصفها صوت ونصفها

 "عهد".، "واهدنا"

 (ها)ا أيسر من الساكنة فيجب نطقها من غير عجلة وال تمطيط فإذا كانت هفنطق 

الكبرىو فلعالج خفائها يتم تقويتها بمد الصلة الصغرى ضمير
(1)

. 

 

 عند القدامى:

صفة جامعة لكثير من الصفات تكون بالجهر وبالشدة واإلطباق والتفخيم وبالتكرير  القوة:

 وباالستعالء والصفير وباالستطالة وبالغنة والتفشي.

اللينو صفة تجمع الهمس والخواة واالستفال الضعف:
(2)

. 

 

  المحدثين: عند

 :وهي سبعة 

 ،اإلطباق ،الشدة ،صماتاإل ،االستعالء ،الجهر: وهي اثنا عشرة :الصفات القوية

 الغنة. ،التفشي ،االنحراف ،االستطالة ،التكرير ،القلقة ر،الصفي

 اإلطباق. ،التفشي ،الشدة ،االستعالء ،الصفير ،الجهر ،القلقة: أقوى الصفات القوية

 –الرخاوة  –اللين  –االنفتاح  –التوسط  –الهمس  :وهي ثمانية :الصفات الضعيفة

الخفاء –ذالق اإل –االستفال 
(3)

. 

                                                           

.856 -857سعاد عبد الحميد، تيسير الرحمن، ص  -
1
  

2
القسطاني، لطائف اإلشارات وفنون القراءات، تحقيق الشيخ عبد الصبور شاهين، مطابع األهرام التجارية القاهرة،  -

 .257، ص8، ج8842
3
 .285-258علي هللا أبو الوفا، القول السديد في علم التجويد، ص  -



خصائص الحروف ومخارجها                                                         األّول الفصل  
 

54 

أن معظم الصفات تتقارب إلى حد كبير، وتصل أحيانا إلى التطابق وما يمكن قوله  

شائعة الص من أخطاء النطق وبمعرفة الصفات نتمكن من التخل   بين القدماء والمحدثين،

 درجة تغطية الصواب أحيانا.التي بلغت 

 

ننن  بنننين جهنننود علمائننننا  اتقاربننن اكأن هننننلنا إلنننى منننن خنننالل الدراسنننة السنننابقة توص 

إذ أن جنننل الدراسنننة الحديثنننة لنننم تكتنننب لهنننا الحيننناة بننندون الدراسنننة والقننندامى والمحننندثين، 

التننني مهننندت لظهورهننا خاصنننة بسنننبب جهنننود  األسننناسوالقديمننة وذلنننك العتبارهنننا النننواة 

تشنننريحه  بنننن سنننينا وال سنننيما عننننداو جن نننيبنننن االعلمننناء العنننرب الجبنننارة مثنننل سنننيبويه و

 للحنجرة فكل ذلك فتح مجاال خصبا لدعم المحدثين في دراستهم.



 

 الثانيالفصل  
 مراحل نمّو الطفل واكتسابه للغة

 

 

 

  مظاهر نمّو الطفل المبحث األّول:

  تعريف الطفل .1

 مفهوم النموّ  .2

  االتّجاهات العاّمة للنموّ  .3

  عوامل النمّو عند الطفل .4

 

  مراحل اكتساب اللغة عند الطفل المبحث الثاني:

  مفهوم اللغة .1

  تعريف القدامى للغة .2

  تعريفات اللغة عند المحدثين .3

  مداخل دراسة اللغة .4

  وظائف اللغة .5

  اكتساب اللغة ميكانيكية النموّ  .6

 النماء اللغوي عملية تواصلية .7
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 نمّو الطف ل  مظاهر: المبحث األول
 : . تعريف الطفل1

هو سعي لي  حدثا، والد واب طفل كما يقال غير من كل  شيء عينا أوالطفل هو الص   

ا المصدر الطَفَل بفتح الطاء في أطفال الحوائج أي صغارها  والفاء، والطفولة والطفولية أم 

ا الطفل بكسر الطاء هو المولود ما دام ناعما  والطفل بفتح الفاء هو الرخص الناعم، أم 

 رخصا، والولد حت ى البلوغ وهو المفرد الذكر.

كما استأذن الذين من  إذا بلغ األطفال منكم الحلم فليستأذنواو »: في الت نزيل الحكيمو 

« قبلهم

. 

  ؛ أي باالستئذانبلغ سن الحلم يكون ملزما  إذاله سن  معي ن ف اإلسالمأي أن  الط فل في

غير ،في دائرة الت كليف الشرعييدخل  نلمس ذلك في قوله عز  ، وهذا عكس الطفل الص 

: «لم يظهروا على عورات الن ساء  الطفل الذين أو » وجل 

. 

 صغر سن هم فال حرج عليهم أن و لبراءتهمهنا نقصد األطفال الذين لم يعرفوا الش هوة و

بة(ا المرأة غير ُمؤتزرة )يرو  . متحج 

ثم   »: الجمع وذلك في قوله سبحانه جل  جاللهالمؤنث ووقد يستوي فيه المذكر و 

«يخرجكم طفال 

امرأة طفلة األنامل أي ناعمتهايقال و ؛

(1)
. 

   الطفل لغة: هو الصغير من كل  شيء إذا. 

  ا قد يطلق البنت حت ى سن  البلوغ وو الولد: الطفل في التربية يطلق على اصطالحاأم 

بناء و تركيب والط فل هالجسمي والعقلي معا. و مو  دام مستمر  الن على الش خص ما

ة الحري  له القدرة على الحركة ومتعد دة و إحساساتعضوي بيولوجي اجتماعي له 

                                                           

 .95سورة النور: اآلية  

 


 .13سورة النور: اآلية  

 

 


 .95سورة الحج: اآلية  

(1)
 .747، ص 3معجم ألفاظ القرآن الكريم: ج  

 . 955، ص 9معجم الوسيط: ج     
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يستطيع القيام بأعمال عقلية أكثر من غيره ويمتاز الطفل البشري عن الحيوانات بأن ه 

ر بتعاون مع غيره ويتنافس معهم، يفك  يتذك رو يقرأ، فهو يقرأ يتعل م وعليا
(1)

. 

 

 :نمو لغةمفهوم ال. 2

بني من أخوين من إال نمو بالواو لم أسمع يو »الكسائي: ال ق، زاد وكثر ينمو نميا: نمى    

: هذا قول أبي ه بالواو. قال ابن سيدهاعة ببني سليم فلم يعرفو: ثم سألت عنه جمسليم، قال

، لنسب أي رفعتهفي انميت فالنا و ،ى بينهماينمو فسو  ينمي وا يعقوب فقال: أمو ،عبيد

« ، نمى اإلنسان أي سمنأي ارتفع وتنمى الشيء 
(2)

. 

 

 : النمو اصطالحا

هو بصفة عامة كل ما يطرأ على طبيعية لدى جميع الكائنات الحية، و هو ظاهرة 

المألوفة لنا أن نا لحي ة من تغيير في اتجاه الزيادة، ومن المالحظات البسيطة وهذه الكائنات ا

ا اإلنسان كل  يوم هذا الت غيير من الن مو نشاهد كل  هذه الكائنات يطرأ عليها في هو و، أم 

خارجيةراحل وقوانين داخلية ويمر  بمفأرقى الكائنات الحي ة 
(3)

. 

 التفكيرأي أن  الن مو هو الت غيير من عد ة جوانب من ناحية الس لوك، من ناحية العقل ، ...

 .وهذه القوانين الد اخلية والخارجية في مجملها تعني الظروف والعوامل

هي عوامل فطرية يولد ج والوراثة، ومجموعة عوامل النض هي: الظروف الّداخلية .1

د  . ا بهاالط فل مزو 

 ألن نا نرى ت حقيقة علمية، فهذه ليس: الط فل صفحة بيضاءأن نقول لذا من الخطإ ،

 .د بهافطرة ولو الط فل يتكل م عن سليقة

                                                           
(1)

 ، ص 3593داود سالمة، شوكت الهام: سيكولوجية الطفولة والمراهقة، مطبعة جامعة بغداد،  
(2)

 . 113يروت، ط جديدة، ص ، ب34: لسان العرب، ج الميم والنون، مج ابن منظور 
(3)

اد محمد سالمة    . 7، ص 3571، 3م النفس الطفل، ط: عل: إشراف محمد يعقوبيآدم وتوفيق حد 
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عية واالجتماعية واالقتصادية هي عوامل تتعل ق بالبيئة الطبي :. الظروف الخارجية2

ا يحيط بالفرد ووالتربوية و يتفاعل معه تأثيرا أو تأثراغيرها مم 
(1)

. 

  االجتماعي نعني به الجانب و، الطبيعي أي المناخ وما يصدر عنهونقصد بالجانب

ا وأي الجانب المادي : الجانب االقتصاديو، األسرة وما جاورها ما يتعل ق به، أم 

نا هو كل  ما يترتب عن التربية الجانب التربوي عاية الن اجمة من و: وهذا ما يهم  الر 

 .المدرسةوهي األساس األول قبل المجتمع والوالدين 

«م عل  توجيه للتو ضبطفالتربية هنا عملية  »ه هذا األخير مهام   علىثم  يسهل  منو 
(2)

 ؛

أحيانا نجد أن  اإلنسان يولد ضعيفا عاجزا فتهي أ له الهيئة االجتماعية بطريق التربية أسباب 

هوحفظ بقائه  ، اآلخر اجتماعيو، إذا كان في كل  فرد من ا موجودات أحدهما شخصي، نمو 

فالتربية وسيلة إلعداد  ،ن  هذا الموجود االجتماعي ال يجيء إلينا إال بطريق التربيةفإ

الطفل للحياة
(3)

. 

ا من ا ،هذا من الناحية األسرية  كمن في تثبيت لن احية المدرسية نرى أن  مهامه تأم 

ا إذا لم تغرس  عليها في البيت، أصول المعيشة االجتماعية التي كان قد اعتادومبادئ  أم 

بوجه خاص أن والمعل مين  هذه المبادئ في نفوس األوالد فعلى المدرسة بوجه عام ألم  ا

يقوموا بهذه المهام
(4)

. 

  أرقى  المدرسة للوصول إلىوتعاون بين األسرة وومن هنا ينبغي أن يكون ثمة اتحاد

 .أشكال التربية
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 هو في نفس الوقت و، من هنا نستنتج أن  النمو عند اإلنسان تتحك م فيه عد ة عواملو

البناء  التقد م مستمر باعتبار النمو تكامسلسلة من عمليات تجعل من خالل اإلنسان في 

إذ يشك ل مراحل نمو متكاملة بحيث مرحلة تمه د ، الوظيفة كما ذكرنا ذلك سالفاو

ه تأثير بين مراحل النمو الطبيعية باإلضافة إلى أن  وفهناك تأثر ، للمرحلة القادمة

نات الفرد المختلفة الجسمي  ووظيفة كل ية ناتجة عن انتظام  ، ة العصبيةتفاعل مكو 

 .ذا ما يجعل للنمو مظاهر واتجاهاتهواالجتماعية و، الوجدانية، العقلية

 

 : موة للنّ جاهات العامّ االتّ . 3

تكون بمثابة ات جاهات تحد د مسار هذا النمو ولظاهرة الن مو قوانين عامة تنظمها  

 : تتمثل فيما يأتي

 إن  ف، أحد الباحثين في هذا المجالإن  النمو يحدث بصورة كلية أو كتلية كما عب ر عنها  •

ئها إلى الن مو العقلي ، الجسمي، جل  النواحي األساسية للن مو التي بصدد دراستها سنجز 

وجوه متعد دة لشيء واحد متمث ل في الكائن  إال  ما هي ، اللغويوالحركي والحسي 

و بأشكاله المختلفة وحدة مترابطة حيث هو متكامل ،البشري من  متآزرة معا فالنم 

نمو الذ كاء عند ، فمثال :يق تكامل الكائن الحي  يجمعها تأثير متبادل يهدف إلى تحق

  كما نستدل على تأخره نموه الطفل يتوقف بالضرورة بنمو أساليب سلوكه الحركي،

حركيااألرجح إلى تأخر نمو الطفل   العقلي يرجع في
(1)

. 

ننا اإلسالمي في الجسمية قد حث  عليه ديكان جديرا بالذكر أن  االهتمام بالناحية و 

أحب  إلى هللا من المؤمن و المؤمن القوي  خير »: رضي هللا عنه(قول أبي هريرة )

عيف  «...الض 
(2)

. 

فسالمة ، ميع الن واحيجأي أن  نمو الط فل يستدعي بالضرورة إلى تكامل مطلوب بين  •

 .فالجسم السليم في العقل السليمالتفكير تقف عند سالمة الناحية الجسمية العقلية 
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فالحركة عند الطفل ، من المجمل إلى المفصلو النمو يسير من العام إلى الخاص إن   •

ثم يبدأ هذا ، فهو يستجيب ألمه بكل  جسمه في مستهل  حياته، في البداية تكون كل ية

مه ثم  يصافحها لكن يندرج ضمن السلوك الحركي فيبتسم ألو السلوك في الت خصص

 .في وقت متأخر

 .، يصبح تدريجيا يتخص صئ األمرأي أن  نمو الطفل بعد شموليته في باد •

فبراعم الذراعين ، أي من الرأس إلى القدمين؛ إن  النمو يت جه من األعلى إلى األسفل •

أس يكون مساويا لما تبقى من و ،الجنسين تظهر قبل براعم الساقين عند النمو في الر 

أما عند الميالد ، أما الشهر الخامس يكون رأسه ثلث جسمه، جسمه في الشهر الثاني

 .يكون رأسه ربع جسمه

فالطفل ، األطراف إلىأي من الجذع ؛ المحيط إلىالنمو يتجه من المركز أن  كما  •

هي األقرب من وسطه أو جذعه قبل و، ستطيع استخدام العضالت العليا من ذراعيهي

بابةو عهأن يتمك ن من الس يطرة على عضالت أصاب  .اإلبهامو التقاط شيء بالس 

ة •  و أخيرا كما أن  النمو عند الكائن الحي  وحدة مترابطة فهو أيضا وحدة مستمر 

بالتالي فالنمو عند الطفل و؛ مت صلة كألوان الطيف أو كتيار المياه ال يتوقف جريانهو

مراحله متتابعة أي كل  مرحلة و عملية موحدة غير منفصلة تتم بشكل كلي  عامة يكون 

 .تأثيراوتكمل األخرى تأثرا 

بمعنى أن  كل  مرحلة من الن مو تتأثر بما ؛ وحدة دينامية مو ذومن هنا نالحظ أن  النو •

تمه د لما بعدها لمرحلة أخرىو سبقها من مراحل
(1)

. 

العامة التي تنظمها ظاهرة النمو، إذا فيما تتمث ل اتجاهات  بعد اط العنا على القوانين 

 ؟النمو

 

                                                           
1
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 : اتجاهات النمو

 : النمو الجسمي عند الطفل أ.

بالسرعة المتزايدة عندما نقارنها بمعدل يتمي ز النمو الجسمي في مرحل الطفولة  

الطفل الحديث الوالدة يزن  فنالحظ من حيث الوزن مثال أن  ، هذا النمو في المر احل التالية

يصل في نهاية الشهر الرابع إلى حوالي و كيلوغرامات في المتوسط 1أو أرطال  7حوالي 

كيلو  3/8ثم يزيد وزنه بعد ذلك بمعدل ، كيلو شهريا¾ كيلوغرامات أي ما يزيد بمعدل  5

نهاية في و، كيلوغرامات 5فيصل وزنه في المتوسط ، شهريا حتى نهاية السنة األولى

 .كيلو شهريا 3/4أي بمعد ل اما، رغ كيلو 38السنة الثانية تصل الزيادة الى 

ثم يزيد طوله سم في المتوسط  93يبلغ حوالي كذلك أن  الولد من حيث الطول  

سم يصل  73سم كل شهر خالل األشهر األربعة األولى يكون الطول حوالي  8.9بمعدل 

 .ة السنة الثانيةسم تقريبا في نهاي 93متوسط طوله الى 

 

   : الرضاع .1

هو مص الطفل اللبن من ثدي أمه في العامين األولين بعد الوالدة فالغذاء الوحيد  

 هللا سبحانهو يجعله يأخذ في نموه بفضلهو الذي يرضعهللطفل بعد الوالدة هو لبن المرأة 

مهمة في و ساسةحالمرحلة الجد و، تعالى يفرض على أمه أن ترضعه حولين كاملينو

النمو الجسمي للطفل هي الرضاعة لما يحتويه لبن األم من فائدة غذائية
(1)

. 

 

 : ظهور األسنان .2

نهاية السنة األولى يكون و يبدأ ظهور األسنان اللبنية في حوالي الشهر السابع 

ا األنياب فتظهر في نهاية الشهر ، شهرا 39سنا في  83مجموع األسنان  يساعد و، 83أم 

األسنان على توسيع قدرات الطفل حيث يختبر بها كل ما يقع في يده ثم يعبر بها ظهور 

الفترة كما أن  هذه ، عند ظهورها تتسبب له أمراض كثيرة كاإلسهالو، عن طريق العض
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ال يمكنه مقاومة و، طوالو الحساسة تعطي للطفل طاقة تتجه به إلى الزيادة الكمية وزنا

 .األمراض بكل  قدراته

 

 : أزمة الفطام .3

الهضمي  جهازهو أسنانهمن خالل باالعتماد على نفسه فيها هي مرحلة يبدأ الطفل  

، الفنجانو بوسائل مختلفة كالكأس أخرىسوائل  وأ بالنسبة لشرب اللبن سواء، كلي بشكل

كلما كانت عملية الفطام و، أطعمة متنوعة بشكل معتمد وطبيعيو الفواكهو تناول الخضرو

 39كلما زادت فترة عملية الفطام من و، أحسن تالعمر كان منالشهور األولى  منقريبة 

أفضل تشهرا كان 15اقتربت من و شهرا
(1)

. 

 

 : النمو الحركي ب.

ن من خاللها تغي ر الفترة بعمق في مهارات الطفل الحركية التي يتبي  هذه تمتاز  

ةو ،الطفل المستمر  االستجابة للعالم الخارجي الذي يؤثرسرعة و تمتاز هذه الحالة بالشد 

الحركة و عالم األشخاص كالقفزالذي يقوم به يشاهده من عالم األشياء  يتأثر به وذلك مم  و

 هذه العوامل المساعدة تعل مهو مدهشاو كل  ذلك يظهر له جديدا سريعا، الجريو السريعة

بهو يتطل ب في هذه الناحية تحويل االتزان الحركي الذي و تكسبه الخبرات والمعرفةو تدر 

الحركي معا مع مراعاة عدم و النشاط الزائد إلى مظاهر ايجابية تخدم نشاطه الجسمي

 .الضغط على قدرته الصغيرة أو إرهاقه بالنشاطات الزائدة على قدرته الفعلية

نشاهد قوة الرضيع في الحركات المختلفة التي يقوم بها دون قصد ، من الميالدو 

يوضع  أنانقالبه على سريره في الشهر الرابع كما أن  الطفل يحب ذ و يديهو جليهكتحريك ر

الذي من خالل هذه الوضعية ينصب و، األمام إلىعيناه شاخصتان و قليال من هيئة جلوسه

هنا الحركات التي يقوم بها الطفل تكون و، المشي وحده أخرىسنة  يمكنه بعد أي  و رأسه

تتركز عيناه على يد، ثم تنتقل ، رأسهو دما يتحكم في عينيهمركزة بمعنى أنه بعو بطيئة

هنا يريد التقاطه لمسه المهم أن يعرف ماذا يدور حوله ففي المرحلة ، شيء مقارب له إلى
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 يحذفو يراقبو فيفت ش، نالحظ أن  الطفل يكتفي معظمه بعينيه لمعرفة األشياء، األولى

بالنظر إلى  يسمعه فيربطه مباشرة ذلك من خالل العوامل الخارجية كالصوت الذيو

حركاته تصطحب بصراخ إن  ال على ذلك حينما يرى طعامه جاهزا فالشيء المحيط به فمث

سيأكلو فطوره قد حضرللفرح ألن 
(1)

. 

يضرب و سرعان ما يضعها في فمهو يمكنه أن يمسك األشياء الثانيفي الشهر و 

، التي كانت مصحوبة بحركاتيصدر أصوات و كاللعب، األشياء التي يجدها أمامه

فالضرب زائد الصراخ يميز حالة يحس بها الطفل كمعرفة هذا الشيء أو حتى أن ه يريد 

هو مستلقى على ظهره يمكنه أن يمسك و كما أن ه في ست ة شهور من عمره، الت حدث معه

قا إليه بكل  اندهاش لصوته أشهر يكون في مرحلة  33أما في ، شكلهو لونهو بجرس محد 

ينضج من خالل هذه العملية نالحظ أن  الطفل عينيه دوما هي الممدودة و الحبو ألنه ينمو

كما أنه  يمكنه ، بجانبه أي باحتكاكه لألشياء المحيطة به يمكنه أن يصل إلى  مبتغاه، أمامه

 .كما انه يحب ذ  أن يمسك زجاجة الحليب  بمفرده  أو كوب ليشرب، الجلوس

شهرا  31في و، بمعونة من يد يستند اليها ه أن يمشي لكنشهرا يمكن 38في السن و 

ا 39في و، يمشي مستقال حتى أنه يجري  شهرا تكون حركته ديناميكية بمعنى سريعة جد 

هذا النمو و يلعبو يجريو يقفزو يتسل قو ينزلو أي انه يصعد الدرج، نشيطة جد او

عاجزا في مهده فان ه قد خرج منه فبعد ما كان ، الحركي يزيد في قدرات من خبراته بالبيئة

ه تتحسس بتلك الحركة و كما نالحظ النمو الحركي، بفضل حركته نطاق البيئة المكانية أم 

فهذه المرحلة تلي النمو الجسمي عند الطفل
(2)

يكسبه قدرات هائلة  فالنمو  الحركي للطفل ،

 للتأقلم مع العالم الخارجي.

 

 : النمو الحسي عند الطفل ج.

ف الطفل على العالم المحيط به عن طريق الحواس المختلفة      هو في مرحلة و يتعر 

 نمو  و، ها بأنفهيشم  و األشياء التي يراها بعينه ال يدرك إال   (سنوات 1 – 3)طفولته األولى 
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 تسير في خط متوازن مع نمو الحركة عنده فكلما ازدادت قدرة اليدين على القبض الحواس  

كلما زادت القدرة على إدراكها إدراكا بصريا باإلضافة إلى سيطرة تحريك األشياء و

الطفل على المشي تؤدي إلى اتساع مجاله اإلدراكي
(1)

. 

 

 : ة النظرحاسّ . 1

 درجة إلىالوصول  في الحواس   أبطأ هيو ،عند الميالد كماالو حواسا قل  تكون العين أ 

ته التحكم في أعصاب الثالثة األولى من حيا األسابيعيستطيع الطفل في و النضج الكاملة

ه يتوقف عن بدليل أنالحية كاألم مثال و المرئيات الكبيرة الجامدةو بصره بالنسبة لألجسام

في الشهر الرابع أو الخامس نجد الطفل يربط و، هي قادمة نحوهو البكاء بمجرد مالحظتها

كهفإذا رأى مكعبا صغيرا ، ما تصل إليه يدهو بين ما يراه في و مد  يده ليلعب به أو ليحر 

التاسع تظهر لدى الطفل القدرة على أن يلتقط من و الفترة التي تقع بين الشهرين السابع

ر من بأكنضجا قدرته البصرية بلغت أن  يدل  على  ااألرض أجساما دقيقة كالدبابيس مم  

 يعوزهاتزال  الصرية تكون قدرتهم الب األولىالمراحل  فيعند التحاقهم بالمدارس و، السابق

يرجع ذلك إلى كرة العين ال تصل إلى درجة كاملة من النضجو شيء من الدقة
(2)

. 

ة الضعف و كان جديرا بالذكر أن  مسألة البصر خاصة من حيث اإلعاقةو  نجد عد 

 :تقسيم ضعف البصر إلى ثالثة أنواعبحيث تم  ، أبحاث تناولت هذه المشكلة

ا قصر النظر أو طول النظر و: األخطاء االنكساريةضعف البصر الناتج عن  أ(. هي إم 

 .أو أخطاء تكي ف العين، أو الرؤية الالبؤرية

بكيةو، المشيمةو، القزحيةو، القرنية خاصةالعين  أجزاءالتهاب  ب(.  .البصري العصبو، الش 

ضعف البصر الناتج عن التشوهات الخلقية ج(.
(3)

. 
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 : ة السمعحاسّ . 2

السائلة التي توجد في قناة استاكيوس عند الميالد تمنع الوليد من أن إن  المادة  

األصم في هذه  إلىيكون الطفل أقرب و يستجيب أي استجابة سمعية عقب والدته مباشرة

 عندما تزول هذه المواد السائلة نجد الطفل يتنبهو الساعات األولى التي تعقب الميالد

أن  الطفل في األيام العشرة األولى يكون قادرا بالرغم من ويستجيب لألصوات الحاد ة و

يرجع و على سماع تلك األصوات فليس هناك أي دليل على فهمه لمدلول تلك األصوات

 ىمعنو الصوت الحادثو أن خبرته البسيطة تجعله عاجزا عن الربط بين المعنى إلىذلك 

د و، لهذا أن  الجهاز السمعي للطفل في هذه السن يكون على استعداد للعم نستطيع أن نعو 

، أنواع من األصوات الدقيقةو هو في مرحلة الحضانة على التمييز بين درجاتو الطفل

 األناشيدو األصوات الصادرة عن الطبيعةو سماع الموسيقى ذلك عن طريق تعويد أذنيهو

رت إحدى اللجان بوزارة التربية والتعليم بمصر سنة في هذا الشأن و، الكالمو  3594قر 

يوجدون تحت   Décibelsالتالميذ الذين يزيد النقص في سمعهم عن عشرين دسبيل أن  

ا الذين ال يزيد سمعهم عن  وندسبيل فهم عادي   83الرعاية الطبية، أم 
(1)

، فالسمع يعمل على 

 إدراك الكثير للعالم الخارجي وأي نقص في ذلك ينجم عنه مشاكل تؤثر على التواصل.

 

  : ة الشمحاسّ  .3

بالرغم من ذلك فان و، تؤدي هذه الحاسة وظيفتها عند الميالد على وجه تامال  

الطفل في السنوات األولى من حياته تكون له حساسية شديدة تجاه الروائح القوية ال تقل 

 عن حساسية البالغين يستجيب استجابات خاصة تدل على استمتاعه برائحة مثل الورد

ية تدل  على نفورهم من بعض الثالث يقوم األطو العامين الثانيو فال باستجابات شم 

وائح الكريهة مثلهم مثل الكبار  .الر 

 

 

 

                                                           
 .  47كريمان بدير، نمو الطفل، ص  -  1
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 : ة الذوقحاسّ  .4

 كذلك األطعمة المالحةو ينفر من الطعام المر المذاق بعد والدته في األيام األولى 

تكون لدى الطفل في سن ما قبل االلتحاق بمدارس و، يقبل األطعمة الحلوة المذاقو

طالما ، المرحلة األولى القابلية لتذوق األلوان المختلفة من األطعمة كزيت السمك مثال

هناك تنبيه لهم إلى أن  هذه األطعمة كريهة وغريبة المذاق
(1)

. 

 

 : مسة اللّ حاسّ . 5

تكاد حاسة اللمس تكون أكثر الحواس استعدادا للعمل على درجة تقرب من الكمال  

 ذلك أن  اللمس خفيف لخد الطفل ينتج عنه حركة امتصاص الدليل علىو، عند الميالد

 حاس ة اللمس ليست وقفا على اليدين فقطو كذلك إذا لمست األنف فان الطفل يغمض عينيهو

هي تشمل إلى و إنما قد يتبادر إلى الذهن وإنما هي تدخل ضمن الحساسية الجلدية عموماو

اإلحساس و اس بالبرودةاإلحسو جانب اإلحساس بااللتماس والضغط أو اللمس

بالسخونة
(2)

. 

 

 : النمو اللغوي د.

 : هيو هناك ثالث مراحل لدراسة النمو اللغوي عند الطفل 

 .مرحلة الصياح .3

 .)المناغاة( مرحلة البأبأة .8

 .مرحلة الكالم .1

 

ا المرحلتا، وهذه األخيرة هي التي تهمنا  الثانية أطلق عليها بعض و ن األولىأم 

تمييزا لها عن مرحلة الكالم «مرحلة ما قبل اللغة  »الباحثين 
(3)

. 

                                                           
ينظر: علي محمد الشبراوي ويحى حامد هندام: أساسيات الصحة المدرسية، دار النهضة العربية، القاهرة، دط،   - 1

 .  71 – 72، ص 1717
 .  82محمد سالمة آدم وتوفيق حداد، علم النفس الطفل، ص  -  2

3 - Mariey Muriel , the development and disorder of speech in childhood , London , 1972 , 

p 14 . 
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حيث استعمل ، فاكتساب اللغة عند الطفل أصبح من موضوعات علم اللغة النفسي 

(Learning( بدال من مصطلح تعل م )Acquisitionمصطلح اكتساب )
(1)

اكتساب و. 

يستطيع أن يعبر لآلخرين عن و اللغة يزيد من قدرة الطفل على التواصل مع اآلخرين

المحاكاة دورا كبيرا في اكتساب الطفل اللغة و للتقليدو أحداثهو يناقش خبراتهو احتياجاته

 نجد أن  و السيطرةو تأكيد الذات إلىاستخدام األطفال للرموز اللغوية يعكس نزعاتهم و

اجيه( حديث لقد وصف )بيو أثناء لعبهم يكون إلى أنفسهم أو إلى الهواء حديث األطفال

فالطفل ال يستطيع أن يمي ز بين وجهة نظره ، األطفال في هذه المرحلة بأنه ذاتي المركز

 ( أن  الطفل ال يفرق بين نفسهر اآلخرين في حين يرى )فيجو تسكيوجهة نظو الخاصة

 .بين اآلخرين لذا نراه يتحد ث الى نفسه بحديث يشبه الحديث بين صديقين حميمينو

( دورا في هذا التكي ف Imitationف هللا( رحمه هللا أن  للتقليد )خلاألستاذ ) يرىو 

الذي يصيب األصوات عند األطفال في هذه المرحلة
(2)

. 

 الفهمو دق ة في التعبيرو نجد أن  التعبير اللغوي في هذه المرحلة يزداد وضوحا 

الطفل اإلفصاح عن يستطيع و الجمل الناقصةو لييختفي الكالم الطفو يتحس ن النطقو

 : يمر التعبير اللغوي في هذه المرحلة بمرحلتينو، خبراتهو حاجاته

تتكون و البسيطةو الثالثة تكون الجمل المفيدة سن  تظهر في و مرحلة الجمل القصيرة •

غير سليمة من الناحية التركيبية و كلمات سليمة وظيفيا أي تؤدي معناها 4 -1من 

 .اللغوية الصحيحة

تتمي ز بأنها و كلمات 5 -4تكون من و تظهر في السن الرابعةو الجمل الكاملة مرحلة •

دقة في التعبير عن المرحلة السابقةو جملة مفيدة أكثر تعقيدا
(3)

. 

( قس م مرحلة Otto Jessperson –نذكر في هذا السمت أن  عالم اللغة )أوتو جيسبرسن و

 : الكالم الى فترتين

                                                           
 .  181، ص 8000، د. حلمي خليل، دراسات في اللسانيات التطبيقية، دار المعرفة الجامعية، د.ط -1

 بايجاز. 87 – 87، ص 1797، 1خلف هللا احمد: الطفل من المهد الى الرشد، القاهرة، المطبعة الرحمانية، طمحمد  -8
 .  70 – 27ينظر: د . كريمان بدير، المرجع السابق، ص  -3
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أي أن  اللغة الخاصة بالطفل حيث ينفرد الطفل ؛ أسماها بفترة اللغة الصغيرة فترة أ(.

 .باستعماالت لغوية خاصة

فيها الطفل في الخضوع للغة الجماعة التي أخذ ي الفترة التي يأ؛ فترة اللغة المشتركة ب(.

ينتمي إليها
(1)

. 

 

 : النمو العقلي هـ.

الباحث من ناحية طرحه للسؤال بشكل الطفل في هذه المرحلة شبيه بالفيلسوف  

فهو يطلب المعرفة ، معهاو التعامل بهاو مراده من وراء ذلك هو معرفة األشياءو متواصل

فهو ال يخرج عن هذا الحي ز المدهش فقط للمعرفة ، لالستزادة العقلية من خالل هذه األسئلة

المرحلة مرحلة السؤال يطلق على هذه و ،الخاذا ؟ متى ؟ كيف ؟ أين ؟ من؟ ... لم: أعرف

هو يسأل قد يفهم و، يريد أن  يفهم  الخبرات  التي  يمر  بهاو حيث كل  شيء  يثير انتباهه

( أن  الوصول إلى التقدير الشمولي للمستوى )مريلو (يرى )تيرمانو، قد ال يفهمو اإلجابة

ماح إلى األهداف الحاسمةالعقلي يتطلب تص ويب الر 
(2)

. 

 يتأثر هذا االنتباه إلى حد  كبير بنوع النشاطو يزداد عند الطفل بشكل كبيرفهو : االنتباه

يعد  من القدرات العقلية الطائفيةو األقالمو ميل الطفل إليه مثل الدمى مدىو
(3)

. 

ما يحيط به و الحجم من خالل خبراتهو الشكلو يكتسب فكرة عن المسافة: اإلدراك الحسي

المكانية و األشكال قبل القدرة على إدراك العالقات بينهماتبدأ قدرة الطفل على تمييز ومن 

 هذا ما يدركه بشكل خصوصي في سن الخامسةو ،خلف ...الخ، أمام، تحت، منها فوق

إلى تنمو لدى الطفل القدرة على ترتيب أجزاء الصورة المقس مة الخامسة وبين سن الثالثة و

أجزاء صغيرة لتكوينها كاملة
(4)

. 

                                                           
 بايجاز .  71، ص 1719، 8د . محمود السعران، اللغة والمجتمع رؤى ومنهج، االسكندرية، دار المعارف، ط - 1
 بايجاز . 14م، ص  8001 -هـ 1781، 1صالح فؤاد سليم، التقويم النفسي، مكتبة المجتمع العربي، عمان، ط - 2
م، 8007 -هـ1787، 1ينظر: حمزة الجياللي، التأخر الدراسي ) مفهومه،أسبابه، عالجه (، دار الصفاء، عمان، ط -  3

 .17ص 
 . 78 – 71، ص 1747، 1ينظر: مدحت عبد الرزاق، سيكولوجية الطفل في مرحلة الروضة، ط -  4
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،والتي تعتبر الركن األساسي في عملية بالذاكرة  اإلدراكو االنتباهترتبط عملية و 

التعلم
(1)

الخبرات و، التي تعني بدورها استرجاع للمعلوماتو وهنا تأتي عملية التذكر ،

لها التي سبق للفرد أن حص 
(2)

. 

( أول عالم يدرس موضوع Ebbinghaus( )3999 – 3535ويعد  )ابنجهاوس  

نجده يدرس التعلم اللفظي مع استبعاد تأثير الخبرة  إذ؛ تجريبية التعلم دراسةو الذاكرة

السابقة للناس بالكلمات
(3)

. 

 : النمو االجتماعي و.

ارتقاء في و يقصد بالنمو االجتماعي عند الطفل ما يطرأ على سلوكه من تغيير  

ضمن الهيئة االجتماعية التي سينتسب  االندراجو اتجاه ظهور القابلية عنده في االنتماء

مصطفى سويف( في درجة التشابه في يتحد د هذا النمو عند )و بكون فردا منهاو اليها

بين سائر أعضاء الجماعةو بعض الخصائص النفسية بين الفرد
(4)

. 

كما أن ه من العسير علينا تحديد مسار خاص للنمو االجتماعي يكون بمعزل عن  

باإلضافة إلى أن  ، النمو االنفعالي عند الطفل بصفة خاصةو عامة  جوانب النمو بصفة

فهي في نفس الوقت ، النمو العقليو اللغة تعتبر نشاط نفسي فهي وثيقة الصلة بين التفكير

مع تقدم الطفل في النمو تتضح معالم البيئة االجتماعية و .أداة اتصال بين أعضاء الجماعة

مع بضعة تالميذ يعرفهم بينما المدرسة فان ه يقيم عالقات  إلىحين يأتي و لديه مع أقرانه

ثم يزداد حجم الجماعة التي يقيم معها ، يبقى اآلخرون على هامش عالمه االجتماعي

تتضح من سمات هذا النمو أن ه يسير جنبا إلى جنب مع فردية و عالقات مع تقد مه في السن

 .الطفل كونه كائن متمي ز عن سواه

                                                           
 . 807، ص 1721عبد الرحمان عيساوي، علم النفس بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، بيروت، دط،   -  1
، ص 1714، 8مصر، القاهرة، ط مصطفى فهمي، الصحة النفسية في األسرة والمجتمع، دار الثقافة، الزمالك، -  2

172  
لنظريات ( مؤسسة الثقافة او ) المناهج 1ج، قضاياه و نظرياتهو مناهجه، علم اللغة النفسي، جالل شمس الدين -  3

 .  87ص، اإلسكندرية، الجامعية
 . 781، ص 1700، 8مصطفى سويف، األسس النفسية للتكامل االجتماعي، دار المعرفة، القاهرة، ط -  4
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يأخذ من المجتمع ما يحتاجه في بناء شخصيته ال كفرد ه المرحلة فالطفل في هذ 

رة منه، فحسب لهذا نرى بأن  الكثير من و، بل كانسان في مجتمع هو صورة مصغ 

الثقافية خارج المدرسة هي مجال حيوي لبروز و المؤسسات االجتماعية والنشاطات العامة

هذه الشخصية أو تلك
(1)

. 

 »هنا نلمس دور هذا العامل االجتماعي في بناء شخصية الطفل ) المتعلم(  منو 

، كائن حي يمتاز بعدد معي ن من الحاجات المعبرة عن تبعيته لمحيطه الخارجيألن  كل 

«فهي أيضا إنسانية ، أن  حاجات اإلنسان ليست ماد ية غذائية كل هاو
(2)

. 

كما يت ضح أيضا أن  ، شركاءو كمتعاونينمعنى ذلك أن  اإلنسان بحاجة إلى أنداده  

 اإلسراف في الضغوط على الميولو، ال تكمن في القضاء على اإلرادة »مهمة المجتمع 

« ألن  ذلك يؤدي حتما إلى فقد الشخصية، النوازع اإلنسانيةو
(3)

. 

 

عالقات االتصال و األم .1
()

 : عند الطفل 

أو من زوجة ، زوجية مع أطفال أو دونهمكون األسرة رابطة اجتماعية من باعتبار  

مع أطفالها بمفردها
(4)

فإن ها إلى جانب ذلك تعد المؤسسة التربوية األولى التي يبدأ فيها  

الطفل حياته
(5)

. 

النفسية تتفق على و االجتماعيةو انطالقا من هذا نجد الكثير من المؤلفات التربوية 

شهرين أو ست ة شهور هي أول محاولة من أجل هو في و أن  االبتسامة التي يتعلمها الطفل

، االتصال باآلخرين وال شك  أن  الفضل األول يعود لألم ألن ها أول من تستقبله باالبتسامة

                                                           
، 8008، 1ينظر: محمد شطوطي، علم النفس وصلته بالتربية في بناء شخصية الطفل، دار شرشار، الجزائر، ط -  1

 . 101ص 
 .  71، ص 1727خليل أحمد خليل، المفاهيم األساسية في علم االجتماع، دار الحداثة، بيروت، لبنان، دط،  -  2
، 1710، العزلة والمجتمع، تر: فؤاد كامل عبد العزيز، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، دط، نيقوالي برديائف  -  3

 .  82ص 
  -  ( االتصالLa communication  . عملية التفاهم بين األفراد بواسطة الرموز :) 
 .  17ص م،  8007 -هـ 1787صالح الدين شروخ، علم االجتماع التربوي، دار العلوم، عنابة، دط،  -  4
 .  78، ص 1777، 1أحمد الفنيش، أصول التربية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط -  5
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هذه اللغة تختلف عن و ولدهاو هذه العالقة تتجسد في لغة خاصة يتم التفاهم بين األم لعل  و

 .التعارف عليهاو لغة التفاهم

 ولدها هي العالقة االجتماعية األولىو النفس هذه العالقة بين األمقد اعتبر علماء و 

من ثم تحديد و، اتجاهات سلوكه االجتماعيو إلى حد بعيد في تشكيل دوافع الطفلتساهم و

همية كبرى في من هنا فان حضور األم المستمر له أو، سمات شخصياته في المستقبل

 ارتقائه االجتماعي.

 

 : التركز حول الذات .2

األولى من الطفولة هي التوجه نحو  لمرحلةالعل السمة الغالبة عند الطفل في هذه  

الذات أي التمحور حول ذاته بغية الوصول إلى درجة من التماسك الداخلي كشرط 

ضروري لبروز األنا والتي سيعتمد عليها في بناء شخصيته كما أن  المشي يلعب دورا 

فاللغة تلعب ، بين اآلخرينو ان حقيقة االنفصال بينههاما إلى جانب الكالم ألنهما يؤكد

نحو : دورا أساسيا في بعض األلفاظ أو الضمائر الخاصة مثال كضمير المتكلم المتصل

 يقربه كثيرا من إدراك الفرق بين ضمير المتكلم، لعبتك: نحو: لعبتي أو ضمير المخاطب

االجتماعية بل هو في نظره كل ما المخاطب إال أن  هذا التفريق ال يمكنه تحديد الملكية و

لكيته الخاصة به وال يشاركه أحدحوله هو جزء من م
(1)

. 

مع تقدم مراحل النمو عند الطفل يتسم سلوكه باألنانية فعلى سبيل المثال سلوك و 

نالحظ أن  الطفل ال يؤث ر فيه اللعب  إن نااللعب الذي من خالله يت ضح التعامل االجتماعي، 

لكننا نالحظ أن ه يمكن أن و ال يحب أن يندمج مع أحد في اللعب المشتركو مع األطفال

يلعبون نفس اللعبة لكن كل يطلق عليه اسم األلعاب المتوازية أي يكون فيه طفالن أو أكثر 

القيام بنشاطات و هنا ينبغي على الكبار مساعدة الطفل في اللعب مع غيرهو واحد وحده

جماعية
(2)

. 

                                                           
 .  184، ص 1721د. أحمد زكي صالح: علم النفس التربوي، النهضة المصرية، القاهرة،  -  1
د . وبيس: تحت إشرافه، علم النفس الطفل من الوالدة إلى المراهقة، تر: حافظ الجمالي، مطبعة جامعة دمشق،  -  2
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 : النمو االنفعالي ز.

دوافعنا و يقصد باالنفعال تلك الحاالت النفسية التي تصاحب عملية إشباع ميولنا 

 ذلك كحاالت الخوفو األلمو الفطرية أو المكتسبة التي يعقبها أو يصاحبها اإلحساس باللذة

 .السرورو الغضب أو حاالت الفرحو

 النزاعاتو فهي مزيج بين المشاعر، تعتبر االنفعاالت حالة وجدانية مركبةو 

فإذا كان الجانب الالشعوري لالنفعاالت هو الذي ، الفيزيولوجيةو التغيرات الجسميةو

فان االنفعاالت تقترا أيضا بخروج اإلنسان عن حدود ، يتمثل في اإلحساس باللذة أو األلم

عند انفعال الغضب و الفرار إلىفنالحظ مثال عند انفعال الخوف النزوع ، النشاط المعقول

كان في حالة سرورية تكون له  إذاكذلك العكس و عليه بالفعل اإلقدامتدمير أو  إلى النزوع

، فيها عن حالته الطبيعية اإلنسانمعاكسة لحالة الغضب زيادة على ذلك يخرج  فعلردة 

 تحدث له تغيراتو في نبرات صوتهو حتى في تعبيرهو نالحظ تغيرات على مالمح الوجه

 .النبضاضطرابات داخلية كسرعة و

ردة فعل و نلمس بعض األحيان سلوكات متشابهة ،الغضبو الفرح :ففي الحالتين 

عن عاداته المألوفة فمثال الطفل في األشهر  اإلنسانهذا بسبب تأثير الحالة فيخرج و قوية

إليهلم تكن موجهة  إنو األولى يخاف من األصوات المرتفعة حتى
(1)

ن  إ :أي. 

عدم استقراره و، مجملها تتعلق بقلق الطفل أو عكس ذلكاالضطرابات االنفعالية في 

وخجله
(2)

االجتماع أن  الخجل مرض اجتماعي نفسي يسيطر و بحيث يعتبر علماء النفس 

األحاسيس من الطفولةو على المشاعر
(3)

افعية قل ة الدو انطواءو فينجم عن ذلك إحباط 

جازلإلن
(4)

. 

 

                                                           
 .90محمد سالمة آدم، توفيق حداد، علم النفس الطفل، ص  -  1
تاب، دط، ميخائيل معوض، علم النفس العام، كلية اآلداب، جامعة االسكندرية، توزيع مركز االسكندرية للك - 2

 .  911، ص 8001
، 1شيفر وميلمان، سيكولوجية الطفولة والمراهقة مشكالتها وأسبابها وطرق حلّها، دار الطبع، بيروت، لبنان، ط -  3

 .  910، ص 1777
محمد فوزي جبل، الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية، المكتبة الجامعية، األزراطة، االسكندرية، دط،  -  4
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 : عوامل النمو عند الطفل. 4

 مؤثرات تكون داخلية متعلقة بمحيطه االجتماعيو عملية النمو عواملتداخل في  

 من العوامل نجد العضويةو قد تكون هذه العوامل مساعدة  في النمو اللغوي عند الطفلو

 :الذاتية االجتماعيةو

 

 : العوامل العضوية .1

أن له جانب  إالبالرغم من أن الكالم هو وظيفة عقلية اجتماعية في المقام األول  

باعتبار و.هو نضوج أعضاء الكالم حتى يتمكن الفرد من القيام بوظيفة الكالمو عضويا

الكالم وظيفة جد  صعبة فان ه يتضافر على القيام بها من الناحية العضوية عدد كبير من 

الحبال الصوتية و البلعومو الرئتانو الحنجرةو فكل من اللسان، األجهزة الجسميةو أعضاء

كلها تتعاون إلخراج الكالم بحيث يصبح سالمة هذه  ،... التجاويف والفكو الفمو الهوائية

البكم تكشف لنا أهمية هاته و حالة الصمو.صحتها عامال هام في أداء اللغةو األعضاء

 .العوامل فالطفل األصم الذي ينقصه أن يسمع اللغة السائدة في محيطه ال يتكل م تلقائيا

لكي تحدث المحاكاة البد من حسن و هم عوامل االكتساب اللغويفالمحاكاة من أ 

من ثم يستطيع تأليف و التمييز السمعي حتى يستطيع الطفل أن يرد على مختلف األصوات

هي اللغة التي سينطق بهاو هذه المادة الصوتية
(1)

. 

 

 : العوامل االجتماعية .2

فان الظروف البيئية ، نموهإذا كان التدريب ال يثمر في جعل الطفل يتخطى حدود  

فالطفل الذي تتاح له فرص لالتصال بغيره من كبار ، ذات تأثير قوي في اكتساب اللغة

خاصة بالمتعلمين من الراشدين قد يمتاز على زميله الذي تقتصر اتصاالته على و األطفال

األطفال الذين يعيشون في بيوت ذات مستوى و رفاق من نفس سنه أو من يصغرونه سنا

تربوي  منخفض أو يكونون أيتاما قد يخفقون في تحقيق إمكانياتهم و اقتصاديو اجتماعي

 .اللغوية دون زمالئهم الذين يعيشون في ظروف مواتية

                                                           
 .124، ص 1711، 7آرثر جتس وزمالؤه: علم النفس التربوي، تر: إبراهيم حافظ وزمالؤه، القاهرة، ط  -  1
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 التعبير السليمو كما تؤثر بيئة الطفل بشكل ملحوظ في تعلمه النطق الصحيح 

غة السليمة يتعلم الكثير من فالصغير الذي يعتاد يوميا سماع الل، القواعد اللغوية الصحيحةو

التفاصيل حينها يده بالي المدرسة دون جهد يذكر بينما يضطر غيره من األطفال الذين 

ألفوا مصاحبة األميين إلى بذل جهد كبير في تعلم اللغة الصحيحة
(1)

. 

طول و كمية المحصولو كذلك أثبتت كثير من البحوث أن  درجة النشاط اللغوي 

 درجة االستقرار العائليو هذا النشاط كله وثيق الصلة بمهنة األبالجملة بل وتاريخ 

المعلمين أن يخاطبوا األطفال باللغة و المستوى االجتماعي لألسرة كذلك على المربيينو

الصحيحة في مخارج حروفها وتجنب مخاطبتهم باللغة الصبيانية
(2)

. 

 

 : العوامل الذاتية. 3

استقرار و، للطفل نفسه من بينها مستوى الذكاءيتأثر اكتساب اللغة بعوامل تعود  

حظ الطفل من الميل إلى االستطالع هناك عالقة و الشخصية درجة االتزان االنفعالي

فضعاف العقول يبدؤون الكالم متأخرين عن ، القدرة اللغويةوواضحة بين الذكاء 

ينالعادي  
(3)

الطفل ما دون الثالثة باإلضافة إلى ذلك فان و ون متأخرون عن األذكياءالعادي  و 

حساسيته و تكون حساسيته بنفسهو عدم االستقاللو يتأرجح في شخصيته بين االستقالل

لكن و بين نتائجهاو التمييز بين دوافع أفعاله ال يستطيعو باآلخرين مختلطة ببعضها البعض

العجب و يحس بالدهشةو في هذه المرحلة يكون ميال للتطلع شغوف باستكشاف كل شيء

ظواهر  الدنيا المحيطة به إزاء
(4)

. 

  

                                                           
 .  122آرثر جتس وزمالؤه، المرجع السابق، ص  - 1
 .  114ص ، األسس النفسية للتكامل االجتماعي، مصطفى سويف - 2
 .  877، ص 1مصطفى فهمي: في علم النفس، دار الثقافة، القاهرة، ط -  3
 .  182، ص 1718، 8د . صالح شماع: ارتقاء اللغة عند الطفل من الميالد إلى السادسة، مصر، ط -  4
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 عند الطف لووظائفها وعوامل اكتسابها  اللغة    مفهوم: المبحث الثاني
 : تصدير

 : مفهوم اللغة. 1

ها أنها أصوات يعبر وحد  ، اللسن: اللغة، جاء في لسان العرب البن منظور: لغة 

 .أبطلتهوألغيت الشيء: ، ، أي تكل متمن لغوت ةهي فعلو ،قوم عن أغراضهم بها كل  

اللغة أخذت من هذا ألن  هؤالء تكل موا بكالم مالوا فيه عن لغة هؤالء و: قال ابن األعرابيو

يقال هذه لغتهم التي يلغون بها أي ينطقون بهاو، هو النطق: اللغوو اآلخرين
(1)

. 

منها و لغونو جمعت على لغاتو اللغة أصلها لغوة على وزن فعلة فحذفت واوهاو 

يخطب يوم  اإلمامو من قال لصاحبه »: في الحديث النبوي الشريفو .تكل مالفعل لغا: 

بها أي  هذه لغتهم التي يلغون: اللغو هنا النطق يقالو، أي تكل م « صه فقد لغا: الجمعة

متعارف عندهموا فيما بينهم ينطقون ويتلفظون به
(2)

 ، وهكذا كان أصل اللغة عند العرب.

 

 : ماهية اللغة

هي تعد من الخصائص التي اختص بها هللا بني و ،ةماع اجتماعيةاللغة ظاهرة  

حت ى يتحقق التواصل بين ، كتابةو وحده هو القادر على استخدامها نطقا فاإلنسان، البشر

بحيث تنتقل ، أساس الحضارة البشرية إذافهي ، المجتمعات على اختالف بيئاتهمو األفراد

عن طريقها أيضا ال ينقطع و الموجزات الحضارية بمختلف صورهاو المعارفوالخبرات 

هي المفتاح لفهم الكثير من األمور لفهم السلوك الخاص باألفراد أو ، عن الحياة اإلنسان

 .اإلنسانيفهي مظهر من مظاهر السلوك ، التفاعل بينهم

ما و مكتسبة ؟ ؟ وهل هي غريزية أمما طبيعتها و ؟ فكثيرا ما نتساءل ما اللغة 

ة االهتمام بها  درجة الفضولو، وظيفتها ؟ وغيرها من التساؤالت التي توحي بشد 

فجاءت  ،باللغة المحدثون من العربو قد اهتم القدماءو، بمعرفة خباياها اإللحاحو

                                                           
، دار صادر للنشر 1، ط19اإلمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، مج -  1

 .  817ة، بيروت، لبنان، ص والطباع
 . 11، ص 1720محمود أحمد السيد، الموجز في طرق تدريس اللغة العربية، بيروت، دار العودة،  -  2
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تقترن  إنسانيةكونها وسيلة ، لكن ها توضح خصائص مشتركة للغة، تعريفاتهم لها مختلفة

 .أينما حل  ووجد باإلنسان

 

 : تعريف القدامى للغة. 2

أبي الفتح لسان العالم ) أول تعريف يصلنا من القرن الهجري للغة ما جاءنا على إن   

فها بقوله، هـ 158عثمان ابن جني( ت  أصوات يعب ر بها كل  قوم  فإن ها أما حد ها »: عر 

«عن أغراضهم 
(1)

 :اللغة تعريفه نجده حد د عناصرا في تعريفما تأملنا  إذاو 

 

 : اللغة أصواتأ(. 

يفس ر هذا أن  األوائل عرفوا اللغة ، دون المكتوبة، يعني أنها الرموز المنطوقة 

 السماعو سماعا قبل رؤيتها رموزا مصورة ،و من هنا يتبي ن لنا اهتمامهم بالرواية

الحرص على مخارج و التجويدو واهتمامهم كذلك بعلم القراءات، المشافهة في جمع اللغةو

يت فق مع ما جاء به المحدثون من تحديدهم اللغة ، إدراك ابن جني لصوتية اللغةو الحروف

على أنها رموز صوتية أو عالمات رمزية ذات داللة معي نة
(2)

. 

 

 : اللغة يعبّر بهاب(. 

 ،احتياجاتهاو تعبر بها كل  جماعة من الناس عن أغراضها، يقصد بها وسيلة تعبير 

حه فريق من المحدثين معتبرينها وسيلة إنسانية غير غريزية لتوصيل  هوو ما وض 

يبي ن لنا هذا وعي القدماء  األفكار والرغبات بنظام من الرموز االصطالحيةو العواطف

 .ارتباطها بالمجتمعات رغم اختالف أصواتها من مجتمع إلى آخرو بوظيفة اللغة

 

 : اللغة أغراضج(. 

فكان ، ابن جني جامع لكل وظائف اللغة كما ذكرها المحدثون عندهذا اللفظ  إن   

ما يمكن استخالصه من قول و ،موفقا في اختياره حيث جاء جامعا لتعريف اللغة ووظيفتها

  .تعب ر عن أغراضووسيلة تعبير تختلف من قوم إلى قوم و، ابن جني أن  اللغة أصوات

                                                           
 .   99، ص 1، ج1778، ت محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، الخصائصابن جني،  -  1
 .  07، ص 8007نادية رمضان النجار، اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، دار الوفاء، االسكندرية،  -  2
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يه لعما يتواضع القوم ععبارة  »: بـ فهاعر  فهـ(  455أما ابن سنان الخفاجي ) ت  

«من الكالم 
(1)

لهام أم )هل هي إ أضاف هذا التعريف ملمحا جديدا يختص بذكر نشأة اللغة 

فمنهم من اعتبرها الهام من عند هللا محتجا بقوله ، فانقسم القدماء إلى فريقين، اصطالح ؟(

ا"هَ كل   اءَ مَ س  األَ  مَ آدَ  ل مَ عَ وَ ": تعالى
()

، اعتبرها اصطالح المتكلمين اتفقوامنهم من و 

غير أن  ابن سنان قد رجح كون اللغة ، اصطلحوا على تسمية كل  شيء باسم ماو

كما ، باإلضافة إلى ما لفت إليه من كونها ) كالمية( أي تتحقق بالفعل اللساني، اصطالحية

جاء به هذان الملمحان األخيران مما و أن ها تتأتى بفعل األقوام لها فهي اجتماعية

السابقون
(2)

. 

فها ابن خلدون )ت و  اللغة في المتعارف عبارة المتكلم عن  »: هـ ( بقوله939يعر 

( فالبد أن تصير ملكه لقصد إلفادة الكالمفعل لساني ناشئة عن ا)، تلك العبارةو، المقصود

«سان في كل  أمة بحسب اصطالحاتهم هو اللو مقدرة في العضو الفاعل لها
(3)

. 

فا وظيفة اللغةويقول   اللغات إن ما هي ترجمان عما في  »: في موضع آخر معر 

 التعليمو بعض بالمشافهة في المناظرة إلىيؤديها بعض ، الضمائر من تلك المعاني

« لتحصيل ملكتها بطول المران على ذلك، ممارسة البحث في العلومو
(4)

. 

«لغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة اعلم أن  ال »يقول : في موضع آخرو 
(5)

. 

كونها وسيلة تعبير ، إدراك ابن خلدون لوظيفة اللغة، يفهم من التعريفات السابقة 

إلى كونها ملكة مكتسبة يتلقفها المتكلم من بيئته  فتَ كما أل، المتكل م عما يريد أن يعب ر عنه

وهذا الملمح ذكره ، يتقنهاو فيجيدها .الحرفةو فيتعل مها كما يتعل م المهنة، المحيطة به

 .آخر يرى أنها غريزيةو، يرى أنها مكتسبة افريق: فريقين ن أيضا عندما تفرقواالمحدثو

                                                           
 .  79، ص 1777، الخانجي، 8ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ت علي فودة، ط -  1
  -  91سورة البقرة، اآلية  . 
 .  11المحدثين، ص نادية رمضان النجار، اللغة وأنظمتها بين القدماء و -  2
 . 19المرجع نفسه، ص  - 3
 .  19المرجع نفسه، ص -  4
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الممارسة و المرانو يرجح أنها مكتسبة بطريق الدربة، إن كان ابن خلدونو 

من ها فعل لساني قصدي يختلف أشار إلى أن  فإنه ثابتة في صاحبها و فتصير صفة راسخة

عند ابن  وردهذا مما و، مشافهةلغة لفت إلى كونها و، أمة إلى أخرى على حسب لسانها

)ابن  أضاف ملمحا جديدا لما ذكره ،من خالل تعريفه ابن خلدون على هذا يكونو، جني

 .ليست غريزيةو جني( ينحصر في كونها مكتسبة

 

 :المحدثينعند غة للاتعريفات . 3

 مجموعةو، لملكة اللسان اجتماعينتاج  »: م( بقوله3531ت)دي سوسير فرديناند  يعرفها 

«د أفراده على ممارسة هذه الملكة من التقاليد الضرورية التي تبناها مجتمع ما ليساع
(1)

.  

اللغة نظام من العالمات يرتبط بعضها ببعض على  »: يضيف في موضع آخرو 

، نحو تكون فيه القيم الخاصة بكل  عالمة بشروط على جهة التبادل بقيم العالمات األخرى

« فاللغة في الواقع مؤسسة على المتعارضات
(2)

. 

 : أن  للغة خصائص تتمثل في هم من التعريفين السابقينيف 

ال و مجموعة من العالقات ال يمكن دراستها إال من حيث كونها تعمل كمجموعة اللغة •

عندما تكمن و، أو مستقلة لعدم داللتها على المعنى، يهننا دراسة هذه العناصر المفردة

  .أخرى أفقيةو، قد قس مها إلى عالقات رأسيةو فيما تجمع بينها، أهمية هذه العالقة

األفكار التي  مجموعةأو  هو الفكرة، عالمة لها مدلولكل  و، عالماتعلى  احتواؤها •

الرابط بينهما أمر يكفي و، ( اإلدراك النفسي للكلمة الصوتية)المدلولو بالدال(تقترن )

لعدم وجود رابطة طبيعية بينهما
(3)

أي أن  يفس ر دي سوسير هذه العالقة باالعتباطية و 

هذا ليس أكثر و، الحيوانات المحددة( مثال على إحدى dogالمتحد ث يختار عالمة ك )

 . األصوات من أخرىسلسلة متعاقبة  أو، متتالية ةأي  بالذات على  الغرضلتحقيق هذا  مالئمة

                                                           
 .  84، ص 1722دي سوسير، علم اللغة، تر: ملك المطلب، بيت الموصل،  - 1
 8000، المركز األعلى للثقافة، 8ميكيا افيتش، اتجاهات البحث اللساني، تر: سعد مصلوح ووفاء كامل، ط -  2

 . 819،ص
 . 17، ص 1778ميشال زكريا، بحوث ألسنية عربية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت  -  3
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وهي كذلك مجموعة من ، نتاج جمعي لملكة اللسان، (دي سوسير) داللغة عن 

 .تلك الملكة( تسمح باستخدام اف التي تتبناها هيئة اجتماعية )جماعة معنيةاألعرو العادات

الخاص الذي ، اللغة عالمات مختزنة يتلقاها كل فرد من األفراد بالقوة )أي كامنة(و 

، يتلفظ به اإلنسان من خالل سيطرة مثير معين يختلف باختالف المجموعات البشرية

يكتسب هذه ، فالبشر يتكلمون لغات متعددة ... كل  طفل يترعرع في مجموعة بشرية معي نة

 : عليه فتعريف بلومفيلد يتضمن النقاط التاليةو، الكالمية في سنوات حياته األولىالعادات 

 .للغة عادة كالمية يكي فها المثيرا •

 .اللغة ميزة إنسانية مكتسبة •

 .تختلف اللغات من مجتمع إلى آخر •

 .اللغة أصوات •

ف نوام شومسكي اللغة و  فهم و ملكة فطرية عند المتكلمين بلغة ما لتكوين »يعر 

)«جمل نحوية 
1

.) 

د بها كل  إنسان عند والدته، يشير هذا التعريف  يمكنه من ، أن  اللغة ملكة فطرية زو 

نظريته إلى مصطلحين قد أشار شومسكي في و، خاللها التواصل مع غيره من المتكل مين

دا بها؛ األداء(و القدرةأساسين هما ) أهم و ،أما القدرة فتلك المعرفة التي يولد الطفل مزو 

معرفة الفرد بالقواعد النحوية التي تربط المفردات ، مقومات تلك القدرة حسب رأيه

 أطلقت عليها القواعد التحويلية ، باإلضافة إلى معرفة القواعد، بعضها ببعض في جملة

 .إنتاج الجمل النحوية في لغة معي نةو هذه المعرفة هي التي تكمن الفرد من توليدو

 : فهم طبيعتها هماو جانبين مهمين في معرفة اللغة اإلنسانيةيشير أيضا إلى  

جانب األداء اللغوي الفعلي يتمث ل فيما ينطق به اإلنسان فعال أو ما يطلق عليه  .3

 .مصطلح البنية السطحية

 .متمثلة فيما أطلق عليه مصطلح البنية العميقة أو البنية التحتية، القدرة اللغوية .8

                                                           
 .  78، ص1727تشومسكي، نظرية شومسكي اللغوية، تر: حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية،  -  1
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دالليا يجري في و نحوياو صرفياو لبنية السطحية ما يعكس صوتيااألداء يتمثل في ا 

 .غير لغويةو عمق التركيب من عمليات لغوية

فها    غير غريزية لتوصيل العواطفو إنسانيةظاهرة بأن ها  (دوارد سابيرإ)يعر 

الرغبات بواسطة نظام من الرموز الصوتية االصطالحيةو األفكارو
(1)

. 

 : الخصائص التاليةيشمل هذا التعريف  

غير غريزية تشير إلى و اللغة وسيلة إنسانية غير غريزية ظاهرة ينفرد بها البشر •

 .رأي كونها غير فطرية

هذا ما عب ر عنه ابن و االحتياجات اإلنسانيةو األفكارو اللغة تقوم بتوصيل العواطف  •

 .يعب ر بها كل  قوم عن أغراضهم: جني في قوله

فاللفظ يشير إلى معنى بغض ، نظام من الرموز االصطالحية يختارها المتكل م اللغة •

 .المعنىو بين اللفظ، النظر عن اختالف أراء اللغويين في معرفة العالقة أو عدهما

 : باإلضافة إلى هذا نجد بعض التعريفات منها 

 إن ما هي و، اتصالو إن  اللغة ليست مجرد أداة تعبير »: يقول زكي نجيب محفوظ

 اللغة مرآة الشعب »: يعب ر جميل صليبا على اللغةو «ثقافية .و مشحونات فكرية

ل مطامحهو، ديوان أدبهو، مستودع تراثهو ، عواطفهو مفتاح أفكارهو، أحالمهو سج 

 خزانة عاداتهو تقد مهو حدتهو ذاك رمز كيانه الروحي وعنوانو هي فوق هذاو

«تقاليدهو
(2)

. 

 اإلنسان من وجه خاصو، هذا أن  اللغة هي هوية المجتمع من وجه عام معنىو. 

 

 

                                                           
 .  78، ص 1777حلمي خليل، مقدمة لدراسة اللغة، دار المعرفة،  - 1
، 8001د. خالد الزواوي، اكتساب وتنمية اللغة، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، د.ط،  -  2
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 : مداخل دراسة اللغة. 4

 المدخل التخاطبيو المدخل العصبي: هيو هناك ثالث مداخل لدراسة اللغة 

المدخل السيكولوجيو
(1)

. 

 

 : المدخل العصبي .1

العالقة المباشرة باللغة في المناطق ذات و، هو كل  ما يتعل ق بالدماغ في حد  ذاتهو 

 .الدماغ

 

 : المدخل التخاطبي .2

ف اللغة من الناحية التخاطبية أن ها النظام الرمزي االفتراضي الذي يقرن   تعر 

 .الصوت بالمعنى

التخاطب في حد  ذاته نعني به تبادل األفكار بين طرفين يشتركان في فكرة أو و 

 .أو عمل معي ن، أو اتجاه، مفهوم

   عملية و هذا ما يسمى باالتصالو، أحد الطرفين لديه أفكار يريد نقلها الى اآلخر أي أن

لقد تطورت هذه العملية و، مشاركة في المعنى من خالل التفاعل الرمزيو، اشتراك

(على يد العالم اللغوي )رومان جاكبسون
(). 

 

 : عناصر االتصال

 :عناصر  العملية التواصلية هيالعلماء على أن  و لقد أجمع العديد من الباحثين 

 

                                                           
، 1، محمد محمود الّنحاس، سيكولوجية التخاطب لذوي االحتياجات الخاصة، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ط -  1

 باختصار .  82دت، ص 

حيث تخصص في اللسانيات المقارنة والفيلولوجيا السالفيا وقد أسس  3955ولد هذا العالم الروسي بموسكو سنة  -  

 مع بعض الباحثين نادي موسكو اللساني، ومن أهم مؤلفاته " مبادئ اللغة " " محاضرات في الصوت والمعنى " .
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  :(Destinateur): المرسل .1

هو الشخص الذي يقوم بإرسال األفكار أو اآلراء أو و، هو القائم باالتصالو  

هو قد يكون هذا الشخص المرسل و، المعلومات من خالل الرسالة التي يقوم بإعدادها

قد يكون المصدر و (Sourceالمعلومات فيسمى المصدر )مصدر الفكرة أو الرأي أو 

فردا آخر
(1)

. 

 قد يكون و، في مجال التعليم قد يكون المعل مو أي أن  المرسل هو الذي يبل غ الرسالة

 .مشاركته في بناء الفعل التعلمي  و المتعل م بفضل تدخالته

ن نفسه علميا  يكون ذلك إال  ال و بيداغوجياو وهنا يجب على األستاذ أن يكو 

المستمربالتكوين 
(2)

. 

بل تعد ت وظيفة هذه الدائرة المحدودة ، فلم تعد وظيفة اليوم مقصورة على التعليم 

التعليم بمعناه المحدود جزء من عملية و، فالمعل م مربي قبل كل  شيء، إلى دائرة التربية

التربية
(3)

. 

 

 : (Distinataire): المستقبل .2

، النفسية في استيعاب تلك الرسالةاستعداداته و قدراتهو هو شخص يستخدم عقلهو 

إليه تتجه لغة الخطاب التي تعب ر عن مقاصد المرسلو يعد  طرف الخطاب الثانيو
(4)

إذ ،

عناصرهاو يقوم بتفكيك رموزهاو هو يستقبل اإلرسالية
(5)

. 

                                                           
، ص 8002المعارف الجامعية، االسكندرية، دط،  ينظر: جمال مجاهد، مدخل الى االتصال الجماهيري، دار  -  1

98. 
، 8008جلول بوطيبة، التبليغ المعرفي في عملية التواصل التعليمي، دار الحمراء، سيدي بلعباس، الجزائر، دط،  -  2

 .  17ص 
عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط،  -  3

 .  02، ص 8008
عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديدة المتحدة بنغازي،  -  4

 .  90، دت، ص 1ليبيا، ط
، ص 8001، 1ى الشليخ، التواصل الثقافي تأمالت في المفهوم والتداول، مطبعة فضالة المحمدية، طمصطف -  5

191. 
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 قد يكون المعل م نفسه إذا و، كونه مستهدف باإلرسالية، معنى ذلك أن  المتلقي هو المتعل م

ةكان  باعتبار المرسل إليه و (تبادل اآلراءو، النموذج التواصلي دائريا أي )مناقشة حر 

خبراته لذلك ينبغي مراعاة هذه و تقاليده الخاصةو فان هذا األخير له تصوراته، متعل م

العوامل
(1)

. 

 

 : (Messageالرسالة )  .3

إليهالمرسل و هي عبارة عن متتالية العالقات المنقولة بين المرسلو 
(2)

هي  إذ، 

تحقيقه إلىالهدف الذي تهدف عملية االتصال و المحتوى
(3)

، مادة، ، فقد تكون فكرة

شكل
(4)

. 

 بعد أقرانه بهدف ، فالرسالة بمجملها تعب ر عن محتوى التواصل أو المراد تبليغه

ه الرسالةInteractionيحصل التفاعل )و التواصل حتى يحدث األثر  ( بين من يوج 

 .من يستقبلهاو

 

 : (Canal de communication)قناة االتصال  .4

قد تكون و، هي التي يت م من خاللها نقل الرسالة من المرسل إلى المرسل إليهو 

المتمث لة في و، إيمائية (، حركية، كتابية، شفهية ( أو غير لفظية ) بصرية، لفظية ) صوتية

، اللغوية أو الوسائل المساعدة )الكتابأو األساليب ، المجال التربوي في الطريقة التدريسية

اآللة(، السبورة
(5)

وكان جديرا بالذكر أن  العرب كانوا يرون أن  االتصال غير اللفظي هو  ،

يحقق وظيفتهو أي أن ه في مستوى االتصال اللفظي نفسه، نوع من القول
(6)

. 

                                                           
 . 74، ص 1727، 7ينظر: نبيل عارف الجردي، مدخل الى علم االتصال، دار القلم، دبي، ط -  1
، نظرية 8004، 1، ع87سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، مج  –مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية  -  2

 .  178 – 171التواصل، ص 
 .  90، ص 8002، 1محمد سّيد فهمي، فن االتصال في الخدمة االجتماعية، دار الوفاء، اإلسكندرية، ط -  3
 .98، ص 8009، 1هادي نهر، الكفايات التواصلية واالتصالية، دراسات في اللغة واإلعالم، دار الفكر، عمان، ط -  4
 .  99ينظر، جمال مجاهد، المرجع السابق، ص  -  5
 .  78، ص 1777، 1صالح خليل أبو أصبع، االتصال الجماهيري، دار الشروق، األردن، ط -  6
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من أعضاء الجسم التي تدخل ضمن عملية التواصل غير  اكما أن  هناك عديد 

الصمت مع غياب ، حركاتهماو اليدان، تعبيراتهو الوجه، حركاتهاو هي العينو، اللفظي

كل  هذه تساعد على التواصل، اإلصغاء، نبرة الصوت، الحركة
(1)

. 

دو قد بي نت بعض الدراسات أن  األستاذ الذي يستعمل التلميحات غير اللفظية يبو 

( على Kouper( )3559–)كوبر ح  قد ألو، أكثر فعالية من األستاذ الذي يخلو من ذلك

ظيفهم استراتيجيات التواصل غير اللفوضرورة استعمال 
(2)

. 

 

 : (Feed back) رجع الصدى .5

يقصد به إعادة المعلومات للمرسل حت ى يستطيع أن يقرر ما إذا كانت الرسالة  

يوجه سلوك و يقوم بإرجاع الت غذية مما يعد ل، المستقبل مرسالهنا يصبح و، حققت أهدافها

فيعد ل مثال المحتوى الخاص بالرسالة ...، فالتغذية الراجعة عملية تقويمية ذاتية ، المرسل

دى اقترابه أو ابتعاده من الهدفالمتعل م( بمعرفة م)مستمرة تسمح لصاحبها  
(3)

. 

سون(  بالمخطط اآلتييمث ل لعملية االتصال عند ) رومان جاكب 
(4)

: 

 المرجع        

 

 الرسالة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ المرسل إليه      ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   المرسل 

 

 قناة االتصال            

 

 الرامزة        
                                                           

والتفاعل في الوسط المدرسي، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين  تعوينات علي، التواصل -  1

 .  91، ص 8007مستواهم، الحراش، دط، 
(2)

 .39، ص  8339جامعة ورقلة، مارس  نادية بوشالق: ملتقى دولي حول سيكولوجية االتصال والعالقات اإلنسانية، 
 .  142، ص 8008الديداكتيكي، مؤسسة الجزائر للكتاب، دط، ينظر: عبد المؤمن يعقوبي، أسس الفعل  -  3
، دت، 1رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، تر: محمد الولي ومازن حنون، الدار البيضاء ) توبقال(، المغرب، ط -  4

 .84ص 
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 : المدخل السيكولوجي .3

ة الوثيقة التي توجد بين دراكهم العالقتمام علماء النفس بدراسة اللغة إليعود اه 

هذا االحتكاك و، باآلخرين يحتك  و يختلطو مفبواسطة اللغة يمزج المتعل  ، اللغةالفكر و

يزداد هذا و، مهاراته الالزمة لتطوير حياتهو مما يجعله ينمي قدراته، يكسبه خبرات

التطور كلما نمت لغته
(1)

. 

 

 : وظائف اللغة. 5

حيث تقوم بصياغة ، وسائل التفاهم بين البشر في تعاملهم تعتبر اللغة من أهم 

ذلك بتدوينه خوفا عليه و، كما تقوم بالحفاظ على تراث أي أمة، التجارب اإلنسانية في كالم

يرى العالم و تعطي ألي إنسان منا ملكة من األلفاظ فيها يحلل أفكارهو من التلف

 فالحافز في اللغة هو األلفاظ، الجوابو ثورندايك( أن  اللغة خاضعة لقانوني الحافز)

الجواب هو التحليل الناجم عليهاو
(2)

. 

 على التصور امن ثم  نرى أن  اإلنسان يختلف عن الحيوانات األخرى في كونه قادرو 

 أما عند الطفل فاللغة تمكنه من التعبير عن مطالبه، التركيبو التحليلو التجريدو

كما يجد في اللغة وسيلة إلبداء آرائه ، اآلخرينتحقيق لالتصال مع و إشباع حاجاتهو

 مسلكا لفهمو هويته وجوداو بها يستطيع أن يجعل لشخصيتهو، اتجاه شيء ما

بها أيضا يستطيع الطفل أن يقوم بعملية تبادل المعلومات مع و استكشاف محيطهو

 .توصيلها إليهمو اآلخرين

 

                                                           
 .  91ينظر: محمد محمود النحاس، المرجع السابق، ص  -  1
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 بعواملو الفكري لهو لجسميفهذه الصور اللغوية خاصة بالطفل مرتبطة بالنمو ا 

فهذه الوظائف المتشعبة للغة يمكن تصنيفها تحت وظيفتين ، مراحل النمو اللغويو

المخاطب إلىإيصال األفكار من المتكل م و التعبير عن األحاسيس: أساسيتين هما
(1)

. 

 

 : اللغة وسيلة للتعبير

اإلنسان يت خذ من اللغة وسيلة للتعبير و، يعتبر التعبير من الوظائف األساسية للغة 

ة أشكالو، أحاسيسهوعن أفكاره  الرأس و فيمكن أن يكون بحركات اليد، التعبير يت خذ عد 

بل نجد كذلك الحيوانات التي ، هو ليس من اقتصار البشر فقطو أو تغيير مالمح الوجه

 ين تعبير فطريهو نوعو تعب ر عن حاجاتها بإصدار األصوات او القيام ببعض الحركات

 .آخر اصطالحيو

ل قبل أن تصاغ األحاسيس في شكلها األو  و المشاعرو بالعواطف ل خاص  فاألو   

فهذه لغة ، تغيير مالمح الوجهو البكاءو الضحكو التي تكون بواسطة الصراخو الفظي  

ال يخالطن غيرهم من الناس كالطفل في و فطرية نجدها عند الذين يعيشون على الفطرة

ه األولىمراحل  التي يمكن بواسطتها التعبير  اإلشاراتفهذه اللغة نجدها تقتصر على ، نمو 

 .عن الحاجات بهدف البقاء

العمليات و التحليلو ا النوع الثاني من التعبير هو اصطالحي خاص بلغة التفكيرأم   

 هيو فاللغة االصطالحية نستطيع أن نعب ر بها عن كل  ما يراودنا، إراديهو والذهنية 

، العالمات اللغوية المكتوبةو البحرية كاإلشارات، فهناك من يدرك بالبصر، نوعان

اآلخر يدرك بالسمعو
(2)

. 

 ستخلص من ذلك أن  اإلنسان يشترك مع الحيوان في اللغة الفطرية ألن  الحيوانات نو

ما يثير لديها الجوع و العطشو كالخوف، تقوم بكل  الوظائف التي يقوم بها اإلنسان

 من االستجابات الفطرية التي نجدها عند الكائن البشري كاتساع حدقة العينجملة 

 .لفزعاو الهروبو

                                                           
 .17 – 12، ص 9د. حنفي بن عيسى، محاضرات في علم النفس اللغوي، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -  1
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 : اللغة وسيلة لالتصال

 تكون في صور مختلفةو، المعلومات بواسطة المراسالت إيصالاالتصال هو  

الذبذبات الكهربائية في المرسلة و متباينة كالتموجات الصوتية في المرسلة الش فويةو

فيقوم المرسل بأداء رسالة يلتقطها ، األشكال البصرية في المرسلة الخطيةو التلفونية 

هذا الكالم يحتوي على النظام من و هذه الرسالة تتضمن كالما يفهمه الملتقط ن، الملتقط

يه تفسيرا يعطو حتى تصل هذه المرسلة إلى ذهن المستمع هذا الكالمو Codeالرموز 

هو ما يسمى بفك الترميزو دالليا مالئما له حسب معرفته العامة بالعالم المحيط
(1)

. 

فالكتابة مثال هي ، لغة من لغات العالم هي عبارة عن مجموعة من العالمات أي  و 

كتاباته و فالكاتب هو موصل الخبر، العمل على كشفهو رمز والقراءة هي فك هذا الرمز

عقله هي أجهزة و عيون القارئو بقائه هو المسلكو تدوين الكتابو هي موضع اإلرسال

االستقبال
(2)

. 

 نلحظ أن  اللغة بالنسبة للطفل هي نشاط عقلي يقوم بتنظيم العمليات الذهنية المعرفيةو 

 فالطفل يولد في مجتمع يسوده الكالم فيتعل م فهم الكلمات، تسهيل االتصال باآلخرينو

يأخذ منه و أحاسيسهو أفكاره إليهفينقل ، بالعالم الخارجيكيفية توظيفها لالتصال و

محيطه و النفسية بين الطفلو يقوم االتصال بتقريب المسافة الفيزيائيةو مطالبه

االجتماعي
(3)

. 

 –االتصال نرى )هيدغر نغنون و بعدما الحظنا أن  وظيفة اللغة تكمن في التعبير 

زوا ذلك بتقسيمه لوظائف اللغة إلى ست ة  : وبارك( قد عز 

 .التعبير عن رغباتهو تتمثل في قدرة الكائن على إشباع حاجته: وظيفة األداء .1

تكون في المراحل األولى لدى الطفل التي من خاللها يمكنه أن و: وظيفة االستكشاف .2

 .اللغة من أجل ذلكفيستعمل ، يكتشف العالم الصغير الذي يحيط بهو يدرك

                                                           
حديث، تر: هاني خير الدين، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر د. ميشال زكريا، األلسنية علم اللغة ال -  1

 .  74، ص 1729، 8والتوزيع، ط 
 .  79ص ، محاضرة في علم النفس اللغوي، د . حنفي بن عيسى -   2
 .  72ميشال زكريا، المرجع نفسه، ص  -  3
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 .أي عن طريق االحتكاك يتول د التفاعل مع اآلخرين: وظيفة التفاعل .3

، إنشاء عالم خاص بهو بفضل اللغة يمكن للطفل الهروب من الواقع: وظيفة التخيل .4

كما أنها وظيفة مساعدة على حل  المشكالت التي تواجهه
(1)

. 

 .اآلخرين من خالل إصدار األوامر مثالتتمثل في مراقبة سلوك : وظيفة الضبط .5

توصيلها لآلخرين بواسطة و من أجل تبادل المعلومات المفيدة: وظيفة اإلعالم .6

اللغة
(2)

. 

 (  هالدايكما نلحظ أيضا أن Hقد قس م وظائف اللغة ) ، لكن هذه التقسيمات هي نفسها

 : فقط االختالف في المسميات مثال، التي ذكرناها سالفا

 .التي تطرقنا إليها وظيفة األداءهي نفسها  الوظيفة النفعية ) الوسيلية (

قد  (هالداي)إال أن ، وظيفة الضبط( باركو هيذرهي التي تقابلها عند ) الوظيفة التنظيمية

 : أضاف وظيفتين للغة هما

مشاعره و مختلجاتهو يستخدم الطفل اللغة للتعبير عن أفكاره: الوظيفة الشخصية .1

 .اتجاه موضوعات كثيرة

فكلمة ، ألفاظ اللغة رموز تشير إلى الموجودات في العالم الخارجي: الوظيفة الرمزية .2

  .أو رمز لشيء موجود في الخارج، شجرة هي لفظ

 من خالل تحديد وظائف اللغة يتبي ن لنا أن  وظيفة اللغة األساسية تكمن في التواصل 

اكتساب الفرد للمعارف و التعبير عن المشاعرو نقل الخبرة اإلنسانيةو، التخاطبو

 .المختلفة

 

 اكتساب اللغة ميكانيكية النمو:. 6

لمفهوم مطالب النمو أهمية في الكشف عن المستويات الضرورية التي تحدد كل  

وحدات  فيترتيبها و بذلك تصلح لتوقيت العملية التعلمية المخلفة هيو، خطوط تطور الفرد

                                                           
 .  17، ص 1774ينظر: أنس محمد قاسم، مقّدمة في سيكولوجية اللغة، كلّية رياض األطفال، القاهرة، دط،  -  1
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إشباع رغباته وفقا و، تبي ن تلبية مطالب النمو مدى تحقيق الفرد لحاجاتهو، متعاقبةو متابعة

تظهر هذه المطالب نتيجة للنمو و، لمستوى نضجه وتطور خبراته التي تتناسب مع سن ه

بعها ينتج من القيم التي و، الضغوط الثقافية للمجتمعو بعضها ينتج من اآلثارو العضوي

تنتج مطالب النمو من تفاعل العوامل و، مستوى الطموح الذي يهدف إليه منو يعتنقها الفرد

 .ثم مستوى طموح الفرد، مظاهر الثقافة القائمةومظاهر النمو العضوي : هي

بعد أن يتوفر لديه االستعداد الفطري ، واإلنسان يتعل م لغة الكالم القومية منذ طفولته 

ثم  يبدأ شيئا فشيئا بالكشف عن مميزات ، الفكرو يلتقي عنده خط ا اللغةو، التام الكتسابها

تصبح عملية اكتساب اإلنسان للغة و، ارتباطها بما حولهاو اللغة وإدراك غايتها ووظائفها

االجتماعية ضمن إطار العالقات و التقاليد األسريةو متطابقة مع قوانين اكتساب العادات

 .سكندر()و (واطسوناالستجابات كما يرى السلوكيون أمثال )و المثيرة

 مطالب النمو: تخضع عملية اكتساب اللغة لمراحل زمنية تبعا لهذا التقسيمو 

تبدأ بمرحلة المناغاة تتحول .الطفولة المبكرة من الميالد حتى ست سنواتو، مرحلة المهدو

يبدأ بعدها و، الى مقاطع ثم كلماتاة حين يتجاوز الطفل شهوره السبعة األولى من المناغ

 معتمدة في ذلك على قدرته على التقليد، التعبير عن جملة بأكملها في كلمة واحدةفي 

الصفة الداللية و المحاكاة في السنة الثانية يبدأ في تعل م العالقات بين عناصر الجملةو

ثم إلى  تكوين الجمل، يبدأ في تكوين الجملة ذات الكلمتينو، ألجزائها المكونة
(1)

. 

 

 :اللغويساب تمراحل االك

تطورها عند الطفل سمة واضحة ألخذ مكانه في و تعد  عملية اكتساب اللغة 

من اإلدراك ، يتفت ح على العالم الخارجيو هذا يبرهن على أن  عقله بدأ ينموو، مجتمعه

د لألشياء الحسي إلى اإلدراك المجر 
(2)

. 
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في اكتساب اللغة أو باألحرى  بدأي ثم  ، فالطفل حين يولد ال يعرف سوى الصراخ 

ثم  يكتسب اللغة المتعارف عليها في ، الجملو أصوات إلى أن يصل إلى تكوين الكلمات

لما  ولو فطر اإلنسان عليه، هذا ما يدفعنا إلى القول بأن  التكلم أمر مكتسبو مجتمعه

تعددت اللهجات بين األفراد
(1)

لجميع مراحل هذا االكتساب اللغوي واحدة بالنسبة و، 

هذا ما يؤك ده )حنفي عيسى(  قد دل ت الدراسات التي أجريت في الكثير من و األطفال عالم

فرنسا وأمريكا على أن  مراحل تطور السلوك اللغوي واحدة و خاصة في ألمانياو األقطار

 .ال تختلف مهما كانت اللغات التي يكتسبونها من البيئةو بالنسبة إلى جميع أطفال العالم

 استثنينا إذا إالاكتساب اللغة يكون في المراحل األولى غالبا  هو واضح أن   امم  و 

ة  تكون في بداية اكتسابها عن و على سبيل المثالهي طبقة المتخل فين عقليا وطبقة شاذ 

تدربه على أصوات اللغة حتى و فهي التي تناغي طفلها، طريق األم عندما تالعب طفلها

 .المرحلة اللغويةو سب بعد ة مراحل أهمها المرحلة القبلغويةعليه فإنها تكتو.يستوي لسانه

 

 : المرحلة القبلغوية

اهتمام العلماء حيث رك زوا عليها و لقد شد ت انتباهو، استعدادو هي مرحلة تمهيدو 

تشمل و ألن كلمة الطفولة هي بدون كالم أو فترة الالكالم، باعتبارها فترة ما قبل الكالم

التقليدو المناغاةو الصراخ، بدورها ثالث فترات
(2)

. 

 

 : فترة الصراخأ. 

هي أول منطلق فيزيولوجي للجهاز و تتمث ل هذه الصرخة في صرخة الوالدة 

بحيث ال تدل سوى أن  هذا المولود برز إلى الحياة بجهاز صوتي يستطيع من ، التنفسي

ر أعضاء هذا الجهازو خالله أن يتكل م للتعبير كما أن نا ال نجد  كما ان ه يستعمله كأداة، يطو 

ال نستطيع أن نمي ز صرخة الجوع من صرخة ، فعلى سبيل المثال، صفات لهذا الصراخ

                                                           
 .  170 – 197حنفي عيسى، محاضرات في علم النفس، مرجع سابق، ص  -  1
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تظهر هذه الفترة في الش هور األولى من حياة الطفل على شكل أصوات ممي زة و، األلم

تشابه غالبيتها المصوتات
(1)

. 

راخ من عملية ال   ل هذا الص  كما ينبغي أن تأخذ ، إراديةة عملي إلى إراديةثم  يتحو 

فائدته في المرحلة و بعين االعتبار فائدة الصراخ في تقوية الجهاز الصوتي عند الطفل

 .الثانية من النمو اللغوي

ثم  تبدأ ، من هنا فان  الوظيفة األساس للصراخ عند الطفل تكون عضوية محضو 

ت بحاالت عدم هذه الصرخاتقترن و فالداللة على انفعاالت الطفل، بأخذ أبعاد أخرى

االرتياح أو الضيق
(2)

. 

هي و أن  معظم األطفال عقب والدتهم يصحون بأصوات مثل )ي( أو )أ( لوحظو 

غير معب رة تشبه الضوضاءات البلعوميةغير مقطعية وو أصوات غير مقطعية
(3)

إن و 

الطفل هو جائع يقوم بحركات شبيهة بحركات المص فيضغط بلسانه على سقف فمه 

فتطبق شفتيه ، حين يضع الثدي او الزجاجة اللبنيةو فيخرج صوتا شبيها بحرف ) الالم(

موم –موم  –موم  :فيخرج صوته شبه
(4)

فكل  هذه األصوات تسمح له تدريجيا بأن يصغي  

 تكامل بين النطقهنا يحدث شيئا فشيئا و، حاجاته فيستخدمها كوسيلة لسد  ، نطقه إلى

 .السمعو

 

 : المناغاة فترة ب.

تقوم على التلفظ اإلرادي ببعض المقاطع الصوتية فيقول في هذا الصدد العالم  

المناغاة ال : (أما العالم )يسبرسن، ن العمرمالعاشر و إنها تبدأ بين األسبوع الثالث: )ست(

 .الثامنو تأخر إلى األسبوع السابعو تبدأ قبل األسبوع الثالث
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لكن أن مناغاة األصوات و تبدأ في الشهر األول: ( يقولأما العالم )لويس فيري 

رة ربما تبدأ في الشهر الثالث ألنها أكثر تطور من المناغاة البسيطة األولى الذي و، المتكر 

الصوت و األثر السمعي فاالتصال بين السمعو في هذه المناغاة هو االتصال الصوتي يشد  

 .أكثرو ل بمقطع واحد ثم  اثنينوهي ذات أصوات مقطعية يبدأ بها الطف، تبدو واضحة

 

 :أصوات المناغاة

يرى علماء النفس أن الطفل يصدر في هذه المرحلة مجموعات من األصوات   

أول أحرف العلة ظهورا  نالحظ أن  و تختلف عن ذلك التي ينطق بها في مرحلة الصباح

المحايدة أي جريجوار( بأن من أحرف العلة يعتبر هذا الحرف حسب العالم )و هو ) آ.آ.آ(

يتهي أ لبدء الكالمو ذلك حين يفتح فمهو أنه النوع الذي يطلق الطفل غريزيا
(1)

. 

أن  الطفل ينطق بصوت لي ن يسبق عادة بأحد األصوات : أنيس( إبراهيميذهب )و 

الساكنة التي تشبه أصوات اللين مثل )الن(
(2)

. 

أساسيان في المناغاة  الراء حرفانو أن  حرفي الالم: (يرى العالم )فيير لوبنيو 

يبي ن أن حرف الالم صعب النطق ألنه يحتاج إلى قلب قيمة و، بينما يحالفه العالم ألبورت

يرى أن  و ألبرت(ات بينما يحالف )بونتي( العالم )ال يأتي إال بمرور ثالث سنوو اللسان

ث ينطقه الطفل حي، في ظاهرة القرقرة.حرف الراءو حرف الالم حرف مرتبط بالرضاعة

  .قطره من اللعاب في فمهو يكون مستلقيا على ظهره

هي الحروف و على ظهور أحرف في مقد مة الفم اإلنسانكما يساعد التسنين أي  

 ذ( –ق  – ث – ن – سب( ثم تأتي مجموعة ) –ت  –رجة )د السنية الشفوية تسمى بالمنف

 األصوات التي يصدرهاهو يناغي فان ه سيالحظ أن  و منا إلى الطفل أصغى أي واحد إذاو

: هي الصامتانو كما تتأخر األصوات التي مخارجها في تجويف الفم الخافي، تتلونو

الطويلةو القصيرة
(3)

. 
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وقبل أن تطرأ إلى المرحلة التالية من التطور اللغوي عند الطفل يمكن لنا أن  

المناغاة فيما يليو نلخ ص أهم الظروف بين المرحلتين الصراخ
(1)

: 

 مرحلة المناغاة الصراخ مرحلة

 .الحيوان معمقطعي مشترك  غير الصراخ •

 .وغضب مؤلمةيقترن بانفعاالت  ماغالبا  •

 .غير إرادية •

 الصراخ إرادي . •

 .أثر عامل االكتساب ضعيف •

 يسجل بسرعة وسهولة و محدود النطق •

 .الصراخ يخدم حاجات عضوية •

 أصوات مقطعية خاصة باإلنسان  •

 .الراحةو تقترن غالبا بحاالت الرضى •

الحان حسب حالة الطفل  المناغاة ذات •

 .الوجدانية

يمكن للطفل السيطرة على جهازه  •

 .الصوتي

 .االكتسابو أثر عامل التعلم •

 أكثر سجل المناغاة  صعب لحد ما  •

  .فعاليةو تشكل أكثر وضوح •

 

 : فترة التقليد ج.

عندما كم تتضاعف سعادته و كم يكون سرور الطفلو: (يقول )مصطفى فهمي 

به بينما يقوم به هنا ينتقل الطفل من التقليد الذاتي الى و ..ينطقون به .و يدرك وجه الش 

التقليد الموضوعي الذ ي يقل د فيه غيره
(2)

. 

على سلوكه اللغوي بوادر تبدأ حين يكون الطفل ال يكاد يبلغ السنة حتى تظهر و 

 تستمر حتى السنة الثانيةو من الكباريصبح قادرا على تلفظ المفردات التي يسمعها التقليد ف

 .ةيطلق عليها ) مصطفى فهمي( مرحلة الكلمة الممل  و
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( على أن  هذه الفترة تبدأ عند األطفال العاديين في أواخر علي عبد الواحد وافيأما ) 

في هذه المرحلة يظهر نوعان من و تنتهي في الخامسة حتى السابعةو السنة األولى

 : األصوات

 .الطفل عن طريق محاكاة األصوات الحيوانيةتعبير  •

 .تعبير الطفل عن طريق محاكاة األصوات اللغوية •

شعر : الشين سين مثلو، ينطق الكاف تاء فبدل ما يقول كتاب يقول تتاب: فمثال 

لملة: نملة يقول: الالم نونا مثلو سعر: يقول
(1)

تعتبر المحاكاة األهل لألصوات التي و، 

يرى العالم و األلفاظو بمثابة عملية مساعدة على ادراك األصواتيخرجها الطفل هي 

 :( أن  فترة التقليد تتم عبر ثالث مراحل)لويس

 .مرحلة التقليد الساذج يصدر الطفل أصوات ال معنى لها .3

 . مرحلة توقف االستجابات الصوتية. 8

 .يكون هذا التقليد قصديو مرحلة التقليد المركزي .1

 

 : االستقرار اللغوي فترة

ول بهذا الصدد األساسية الكتساب اللغة إذ يقو الفترة األخيرةو تعد هذه المرحلة 

لتشكيل عند الكبار يحتفي او (: يصل الطفل إلى مستويات النطق)السيد عبد الرحيم

التكرار
(2)

، هذا الختالف األفرادو تبدأ عموما هذه الفترة من السن السادسة إلى الثامنةو، 

، بدخوله هذه الفترة تستقر لغته فتترسخ لديه عادات كالمية المالئمة لطبعتها الخاصةو

تنطوي تحت مجموعة من الخطوات المبدئية لتوصل إلى لغة و هي فترة استعداد وتهيؤو

سليمة
(3)

. 
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 : تعلّم المفردات

فاآلباء ، عن العلماء المختصين في تقدير الكلمة األولىيختلف بعض األولياء  

 فيخلطون بين ما هو ساذج، أبكم أوأن ه غير أصم و هو يعب ر عن رغباتهويعجبون بطفلهم 

نظرا لتغيرات الفيزيولوجية و قد يكون سببا في آخر الكالم حقيقي لطفلهمو ما هو حقيقيو

أول كلمة ينطق بها الطفل و التي تطرأ على جهازي النطق يشرع فيه النطق بالصامتات

 : تكون كاآلتيو صوتي مضعف أو مكرر هي ذات مقطع

 .و ب، م،: شفوية مثل .3

 .ف: سنية مثلشفوية   .8

 .ت، د: لهاتية سنية مثل .1

تقوم هذه األلفاظو (تاتا –بابا  –ماما تألف من هذه المقاطع كلمات مثل )ت 
(1)

مقام  

  .التسميةتطلق على هذه المرحلة فترة و، يقوم الراشد باستنتاج المعنى المراد منهاوالجملة 

 

 ارتقاء المفردات عند الطفل: 

النفس المهتمون بدراسة الطفل أن  الكلمة التي و يعتقد الكثير من علماء اللغة 

لكن بعض الدارسين قد ، تلفظ بعض الكلماتو يصدرها الطفل هي القدرة على إخراج

قد و، جديدةإذ يظل الطفل بضعة أشهر ال ينطق فيها كلمة واحدة أو مفردة ، أثبتوا العكس

 .يزاوله هذا العجز إلى بداية أو منتصف السنة الثانية

إذ في هذه المرحلة تبدأ ، يرجع هذا إلى األسباب الفيزيولوجية أكثر منها نفسيةو 

قد أثبتت الدراسات التي قامت و، عملية التسنين التي تكون صعبة عليه أو عملية المشي

يتوقف نطق الكلمات لدى الطفل و تأتي مرحلةو بها أن  قاموس الطفل يبدأ قليال ثم يتطور

يكون النطق عنده سريعاو ثم تأتي مرحلة
(2)

، فالمفردات عند الطفل ترتقي حسب المراحل 

 التي يمر بها.
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 : أنواع المفردات عند الطفل

أسماء من و لعل أول ما يستطيع التأقلم معه من مفردات هي األسماء فيعرف اسمه 

، خالد أو يذكر بعض أسماء الحيوانات الموجودة في بيتهم، ن أبي ماما، يحيطون به فيقول

تأتي فيما و ..دار .، حذاء، كرسي، صحن: عصفور أو أشياء جامدة نحو، كلب، قطة: مثل

بعد مرحلة األفعال التي مجمل األطفال ال يستطيعون استيعابها كان تقول له اجلس عندما 

ح نتائج االختبارو، لصمتتأمره بالوقوف أو الكالم عندما تأمره با ات هذا الجدول يوض 

هي تتعلق باستعمال الطفل ألجزاء الكالم من و 3545بكدر( التي توصلت إليها اآلنسة )

 .الثانية إلى السادسة

 

 : تركيب الجمل

فهي تؤهله إلى ، تعد  هذه المرحلة الهامة من بين المراحل التي مر  بها الطفل 

يرى و يبدأ بتكوين الجملو بعد أن يتضاعف رصيده اللغويذلك و، الخطوة تقنيات الكالم

كلها ، بعض الدارسين أن  الطفل ال ينتج جملة إال بعد أن يلجأ إلى نوعين من الكلمات

  .كلمات المفردات يكون عدد عناصرها كثيرةو تكون عدد عناصرها قليلو محورية

دده بصورة بطيئة يزداد عو فالنوع األول يستعمل بشكل متواصل في كالم الطفل 

لكي يبني الطفل جملة يقوم بالتنسيق بين كلمة من و أما النوع الثاني فتزداد مفرداته بسرعة

 : تكون المعادلة اللغوية كاآلتيو يتبعها بكلمة من النوع الثانيو النوع األول

 .كلمة محورية + مفردة = جملة   

 .وداعا + ماما = وداعا ماما   

طريق المعطيات اللغوية التي اكتسبها الطفل ينتج جمال جديدة عبر تنظيم  عنو 

لغوي بسيط
(1)

. 
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ا بداية السن الثالثة من عمر الطفل يصل إلى مرحلة وعي الذات فيت خذ اللغة أم   

حيث يحاول ، Egocentriqueتكون مرحلة الحاثة األنوبة و، كوسيلة تعبيرية عن مقاصد

يصوغها و الحرفو األسماءو فيستعمل في حديثه األفعال، الطفل خلق لغة خاصة به

وتكوين الجمل عند الطفل يمر بثالث خطوات كاآلتي، لغتهو صياغة تتالءم
(1)

: 

 

 : خطوة الكلمة القائمة مقام الجملة أ.

كل ما تقد م في العمر تزداد و تمتد هذه الخطوة من السنة األولى إلى السنة الثالثة 

أي ألم  «ددو  »: طبقة الجملة مثالو تقوم مقام، تستطيع أن ينطقهاو المفردات التي يعرفها

 .البطن

 

 : خطوة الجملة الناقصة ب.

الطفل يسير سيرا بطيئا في تكوين الجملة شبه و تمتد من السنة الثالثة إلى الرابعة 

 كثيرا ماو، تجري عنده مجرى الجمل المفيدة عند غيرهو تامة المتكونة من كلمتين أو أكثر

يت سع و ثم تنتظم شيئا فشيئا، تكون هذه الجمل الناقصة أول األمر مركبة تركيبا عشوائيا

تكون غير ناقصة ، هذا التنظيم زيادة في عدد المفردات لكن هذه الجملة التي تتكون

تامة
(2)

. 

 

 : خطوة الجملة التامة ج.

يستطيع الطفل أن في هذه المرحلة و وتمتد من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة 

غيرها من و حروف النداءو الضمائرو ينطق الجمل التامة التي تحتوي على حروف الجر

الت فسيرات و لذ ة في توجيه األسئلةو في هذه الفترة نجد متعةو األجزاء المتداخلة في اللغة

أما في السنة السادسة تظهر القريحة اللغوية أكثر في ، للكبار لالطمئنان والمعرفة

تبقى نسبة الجمل البسيطة قليلةو، وظائف اإلنشائيةال
(3)

. 
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 : ترتيب عناصر الجملة عند الطفل العربي

تراكيب ذات صلة و الذي يتكون من كلمات، لكل  طفل قاموسه اللغوي الخاص به 

بما يالحظ الطفل العربي القديم المسند إليه على و رغباتهو ميوالتهو وثيقة باهتمامه

المسند
(1)

. 

فالقاعدة األساسية للغة الطفل يمكن أن ". أنا ذهبت إلى المنزل": سبيل المثال على 

 : يصوغها على الشكل التالي

 الركن االسمي هو الفاعلو ركن اسمي + فعل. 

 فهذه الصياغة تختلف عن الصياغة التي يلجأ إليها الطفل في اللغة العربية الفصحى 

 .فعل + ركن اسمي: الصياغة الصحيحة هيو

أن  هذه الصياغة التي يلجأ إليها الطفل أي : "في هذا الصدد يرى "كمال كباشو 

 .فعل + فاعل تتطابق مع العالقات الداللية الكامنة بين هذه الكلمات

 

جدول بعض العناصر التعبيرية لدى الرضيع عند مالك كرتي
(2)

: 

 السلوك التعبيري العمر باألشهر

 .األولىتبدو منه األصوات  •  5إلى  3من 

 .يستجيب لصوت اإلنسان •

 يناغي . •

 .يصوت تعبيرا عن السرور •

 .يتالعب بصوته •
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 .استيائهو يصوت تعبيرا عن نفاذ صبره •  38إلى  5من 

 يقل د األصوات. •

 .يصوت تعبيرا عن تعرفه على من حوله •

 .يصغي إلى الكلمات المألوفة •

 .ينطق بأول كلمة •

مفردات هي من و يصدر عنه أصوات معب رة •  39إلى  38من 

 وضعه.

 يتمث ل ألوامر بسيطة  •

 .الكلماتو يقل د المقاطع الصوتية •

 .ينطق بالكلمة الثانية •

 .يستجيب لذلكو ال تفعلو يفهم معنى ال •

 .ينطق بأكثر من كلمتين ألول مرة •  84 إلى 39من 

 يسمي الشيء أو الصورة باسمها. •

 يفهم أسئلة بسيطة. •

 يرك ب كلمات. •

 .مرة يستعمل الضمائر ألول •

 .أشباه الجمل ألول مرةو يستعمل الجمل • 13إلى  84من 

 يفهم معنى الحروف. •

 

 : النماء اللغوي عملية تواصلية. 7

إن  النظرية اللغوية المراد فيها عملية المعالجة اللغوية تعتبر أن  الطفل يمتلك  

 .إبداعيةفبنى لغته بطريقة ، قدرات فطرية تساعده على تقب ل المعلومات اللغوية
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عملية اكتساب اللغة عند الطفل مرتبطة بتدربه عليها مد ة طويلة حت ى يتمكن من و 

مع بلوغ الطفل الخامسة عشر يكون و، استعمال الكلمة بطريقة صحيحةو استيعاب اللفظ

قد امتلك زمام اللغة وقواعدها
(1)

. 

لهذا و، ن دراستهالثانوية مو االبتدائية: عملية النمو اللغوي تقتصر على مرحلتينو 

، الروضة، تندرج في األسرةو محاور تدخل في عملية اكتساب اللغة عند الطفل عدةنجد 

الطفل بناء مت زنا من فهذه المحاور تلعب دورا هاما في بناء شخصية ، المدرسةوالشارع 

 .الخلقيةو االجتماعيةو الن فسيةو الناحية الفكرية

 

 : دور األسرة في النمو اللغوي

المنظومة االجتماعية األولى التي : " هياألسرة كما يراها "محمد بيومي خليل 

تشك ل الشخصية اإلنسانية لبنائها بشكل مباشر عن طريق التربية المقصودة القائمة على 

كما يبدأ ، األخالقو الدينو االتجاهاتو تكوين القيمو تعليم األبناء السلوكات االجتماعية

ي األسرة عن طريق تعل م اللغة التي تعد  أداة اتصال اجتماعي ووسيلة الطفل حياته العقلية ف

اكتساب أساليب التفاعل و الكتساب المعارف كما تعمل األسرة على نقل التراث الثقافي

االجتماعي
(2)

 ، وهي بذلك الركيزة األولى في تربية الطفل قبل المدرسة.

فها عالم االجتماع "  أن ها الوسط الذي اصطلح عليه  » "مصطفى الخشابأو كما عر 

هي تحافظ على و االجتماعيةو دوافعه الطبيعيةو المجتمع لتحقيق غرائز لتحقيق اإلنسان

«.وتحقيق الغاية من الوجود االجتماعي بقاء النوع
(3)

. 

 أولى المهام التي تلقى على عاتق األسرة بعد الرعاية الصحية له هي التربية.و 

تشير و األول للطفل في اكتسابه اللغة فهي عندما تذكر أسماء األشياء مصدرالاألم هي و

، لهذا فمن المهم أن تتكل م األم بطريقة لطيفة مع طفلهاو، إليها فان  الطفل يستوعب الكلمة
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كأن تشير إلى  تكون مصحوبة باالبتسام لجذب انتباه طفلهاو أن تتكلم بأصوات مختلفةو

هي تقول بابا مثالو األب
(1)

. 

تج عنه طفل متردد نالتخويف فإن  طفلها سيو أما األم إذا استعملت أسلوب الترهيب 

في اتخاذ قراره
(2)

ي الفصل القادم هذا ما سنتطرق إليه فو التأتأةو يظهر هذا في التعليمو ،

ل دور دور الوالدين هو أو  و فيولد الطفل مهيأ لالتصال باآلخرينمن أمراض الكالم، 

دانه   فأبواهُ  على الفطرة   يولدُ  كل  مولود   »: في قول رسولنا )ص( هذاقد ورد و ملحوظ  يهو 

رانه    .متفق عليه «أو يمس حانه أو ينص 

 الولد ريحانُ  »: (سل مو الطفولة نجد قوله )صلى هللا عليه إلى ومن أهمية االلتفات 

 .«الجن ة 

ه بناء شخصيته و فاألسرة تلعب دورا مهما في تقويم الطفل  من تمتع متنز 

النواحي
(3)

،وعليه فالوالدين هما أهم عنصرين متوقف عليه االتزان النفسي لطفليهما 

فيكونان مدركان وواعيان لحاجة طفليهما السيكولوجية والعاطفية المرتبطة بنموه فهي 

 البيئة األولى للحضانة.

 

 : دور الروضة في النمو اللغوي

: ذلك تحت شعار 3943فريدريك فروبل" ي األلماني "سها هو المرب  ل من أس  ن أو  إ 

دعونا نوفر حياة سعيدة ألطفالنا .كما أن ه وصل إلى التربية أساسها المرونة فهي أهم ما 

باستطاعة معل مة الروضة أن تغرس فيه و، يمي ز شخصية الطفل في مرحلة ما قبل الدراسة

 .ى تفت ح مواهبهمأن تهيئ لهم الظروف المساعدة علو األخالق الحميدة وآداب السلوك

 فمعل مة الروضة ينبغي أن تتقمص دور األم بحيث يجب أن تكون ودودة لطيفة 

ه بالمفاهيمو  التعليمات التي تكون بسيطةو قريبة من الطفل قبل البدء في النشاط تمد 

                                                           
 .  88عبد الواحد الوافي، األسرة والمجتمع، دار النهضة، مصر، دط، دت، ص  - 1
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الصراخ حت ى ال ينفر منها  و العصبيةو مفهومة كما يجب عليها االبتعاد عن االنفعالو

ذلك بفضل نظام و اللعب هو السلوك الذي يقترن به سلوك الطفل في هذه المرحلةو، الطفل

هو أول من نظر إلى األلعاب ليس أنها وسيلة تشويق فقط بل كأداة و العلميو المبرمج

تساعد على تفت ح الشخصية
(1)

، ومن هنا ال بد  أن تتقمص معلمة الروضة أو المربية دور 

 األم حتى يرتاح لها الطفل.

الطفل  مسرحيات تساعد بسرعة على نمو  و من قصص تحوزهفالروضة بما  

يتكل م مع و اللغوي فهذه األنشطة لها دورها الفعال في أن الطفل يستمع لما تقوله المعل مة

المالئم للمجتمعو زمالئه إلى الكالم الجماعي المكيف
(2)

 ، وهكذا فالنشاطات الالصفي ة

 تعتبر عامال هاما في إثراء اللغة عند الطفل.

يندفع و ففي األلعاب التي يختارها الولد »: "F ي هذا المجال يقول "فرويدفو  

فألعاب هذا العمر براعم الحياة بكاملها ألن ه في الوقت الذي يتفت ح الطفل بها ، وراءها

رمقه األخير سواء أكانت فحياة اإلنسان حت ى ، يكشف عن أصفى استعداداته الداخلية

صافية أم قائمة هادئة أم مضطربة ...خصبة أم عاجزة تستمد ينبوعها من عهد الطفولة
(3)

 ،

 فاأللعاب لها دور في تفت ح الطفل وتحديد ميوالته.

 اإلسراعالتعليمية التي تعمل على و األساليب التربوية إحدىفالروضة تعتبر  ،إذن 

لدى الطفل الذي ينتسب إليها باعتبارها أن تحدد درجة نمو  نمو القدرات العقليةفي وثائر 

إن ما شكل أساسي في التفاعل و، هذه القدرات التي ال تمكن في المعطيات الوراثية فقط

تسير بها المؤسسات التربوية و المؤثرات التربوية التعليمية التي تستندو اليومي بين الطفل

غيرها مما يتم في و، الحركيو التدريب الحسيو الحسابيةوفالتمارين اللغوية ، المنظمة

الروضة عن طريق نشاط اللعب بصفة خاصة. كل  ذلك ينمي العمليات الذهنية لدى 

                                                           
 .  191أنطوان الحوري، أعالم التربية وآثارها، دار الكتاب اللبناني، دط، ص  -  1
، ص 8000، 1، د .يسرية صادق: نمو المفاهيم العلمية لألطفال، دار الفكر العربي، القاهرة، طد. زكريا الشربتي -  2
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التركيبو التحليلو التجميلو الحكموالتصنيف و المقارنةو األطفال كالمالحظة
(1)

، من 

اللغوي عند الطفل بغض خالل ذلك نستنتج أن الروضة لها إيجابيات كبيرة في إثراء النمو  

 النظر عن كونها ترفيها وتعليما قبل المدرسة.

القدرات الذهنية مثال ال يمكن أن تنمو فقط بقدر ما تثار من عمليات و فالتركيب 

فالطفل يتعلم من خالل هذه النشاطات أشياء يصعب تعل مها في البيت أو ، معينة من التفكير

ألنها تعل م الطفل ما يجب ، التهيئة األولية للمدرسةفيمكن القول، أن الروضة هي ، الشارع

، هنا يثير استعدادات الطفل للتعلمو يتعل مو فالطفل إذا يلعب، تعليمه لكن بوسائل شي قة

اكتساب ما تقد مه المدرسة و يجعله أكثر قابلية لمواجهة المواقف التعليمية في المستقبلو

ي دور الحضانة فإنهم يكونون أكثر حظا في فهذه الفئة من األطفال الذين يوضعون ف، له

جانب العوامل األخرى تعمل على تنمية  إلىعليه فان الروضة و، اكتساب الثروة اللغوية

قدرات الطفل اللغوية
(2)

. 

 

 : دور الشارع في النمو اللغوي

، نعمة في آن واحد للطفلو الشارع هو نقمة إن  قول اليمكن  ،حسب وجهة نظري 

األصدقاء أو المحيط الخارجي فهذا يزيد و تعامله مع المباشر مع الرفاق فنعمة تتمثل في

بمعنى أن  األسرة التي انبثق ، تكيفه مع الغير الحسنو من ظهور شخصيته القوية السوية

 الصالح لسلوك سويو توفر له الجو المالئمو منها تستند على مبادئ حسنة في تربيته

 .شخصية قوية للطفلو

 الطمأنينةو ندما ال يجد الطفل الجو الذي من خالله يشعر باألمانالشارع نقمة ع 

فتمزيق عالقاتهما يؤدي به إلى الشارع حيث يجد فيه ، شعوره بالحماية من طرف والديهو

فاإلنسان عنصر ، الحقيقي الذي البد منهو كل هذا إال أنه يبقى العالم الجديدو، مبتغاه

عنه ن فهنا يبدأ الطفل في المجتمع أو الشارع من المستحيل أن يعيش بمعزل و اجتماعي

 .حيث يختار أصدقائه بنفسه، في االنغماس في حياة اجتماعية حقيقية

                                                           
 اليونيسكو، المرجع نفسه، ن ص .  -  1
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التاريخية يعمل على غرس العادات الحسنة و العقائديةو فالمجتمع بقيمه األخالقية 

عه على المبادرات الفرديةو المثل الهادفة للعمل الجماعيوفي الطفل  التي  التعاون يشج 

ألن المجتمع يفرض ، لغيره ال لنفسهتخدم الجماعة ألن المجتمع يعل م الطفل أن يعيش 

 .نوعية التربية التي تناسب نظمهم

 

 : دور المدرسة في النمو اللغوي

 باعتبارها المؤسسة التي أنشأها المجتمع لتربية، يأتي سن  دخوله إلى المدرسة 

تراكم التراث و إضافة إلى تعق د، الذين شغلتهم الحياةنيابة عن الكبار ، تعليم الصغارو

الثقافي
(1)

 السلوكات في األسرةو بعد أن يكون الطفل قد أخذ زادا من المعلومات، وهنا 

دروسها و فالمدرسة تبدأ بمناهجها، المجتمع يأتي سن  دخوله إلى المدرسة باعتبارهاو

هذا هو عمل المدرسة األساسيو المختلفة في غربلة ما جاء به الطفل من مدرسته
(2)

 ،

 إلى جانب تعليمه القراءةفالمدرسة عبارة عن تصفيات للمكتسبات القبلية لدى المتعلم، 

بهذا العمل تضاف إلى الوسائل و، تعل مه أمور أخرى تساعده في المستقبل على، الكتابةو

ستخدم جميع حواسه يو، لديه وسيلة جديدة أال وهي اللغة المكتوبةفتصبح ، التحصيلية للغة

يجب أن تكون هذه الوسائل خاضعة لفهم و اللسان للتعبير عنهاو اليدو أذن للتلقيو من عين

دراستها بالتجربة و فهي بذلك تتيح له الفرصة للتعرف على البيئة، لما يقرأهو الطفل

المالحظة التلقائيةو الشخصية
(3)

 ، وبهذا تكسبه تحصيال معرفيا للغة.

ظيفة المعل م ، ومن هنا فإن  ودورها في التركيز على الحالة النفسيةالمدرسة يكمن  

أن تكون له سلطة علمية و، لتالميذهأن يكون مصدر المعرفة بالنسبة  هي:األساسية 

رة ال مصدرا راكداو لذلك يتطل ب منه أن يكون مصدرا متجد داو، عليهم  سلطة متحر 

                                                           
 .  48ناصر إبراهيم، علم االجتماع التربوي، دار الجيل، بيروت، لبنان، ومكتبة الرائد العلمية، عمان، ص -  1
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سلطة قامعة كابتةو
(1)

 يعد  ينبغي أن يكون موجها ومحفزا حتى  –من خالل هذا  –، فالمعلم 

 متعلما منتجا للمعرفة ال مستهلكا لها.

قبل كل  شيء الت قرب من المتعل مين حتى يستطيع بالضرورة منه لكن هذا يقتضي و 

فعلى سبيل ، حل مشاكل من يعل مو مراقبةو أن يوفق بين نقله للمعلومات إلى آذان األطفال

وإذا اقترب منهم ، الكثير من األطفال الذين يعانون من صعوبة نطق الكالم المثال هنالك

ف على الحالة النفسية لهمو تلك الصعوبات المعل م فإن ه يستطيع أن يحل   يتعر 
(2)

. 

 ستحضر في هذا الشأن حالة ألستاذة كانت تعاني في صغرها من مشكلة نطق نو

لكن ها في ذلك و، ةإجراء عملية ذات تكاليف باهظ ذلك منها اء، وتطلبيحرف ال

ل ت على ذلك الحال مصطبرة على ظو، لفقر أهلها الكافيلك المبلغ تكن تمالوقت لم 

لكن معل م اللغة الفرنسية كان يجبرها دائما على ، ها في القسماإلهانات من قبل زمالئ

ب منهايثم ، هي تقرأو فكان يمسك أنفها، لم يأبه لمشكلتها النطقيةو، قراءة الن ص  تقر 

ة وقيو ري ذلك في البيت مرارا مع مسك األنف أثناء القراءة لمد  ل لها ينبغي أن تكر 

أصبحت و، تقرأ بصورة عاديةو عملت بنصيحته حتى الحظت أنها تنطق، محد دة

دائما صورة معل م اللغة الفرنسية الذي كان  لم تنسو، اآلن أستاذة في مادة الرياضيات

لمعل م ومن هنا نرى أن ل، العقدة النفسيةو بإذن هللا في تخل صها من ذلك المشكلسببا 

اهتمامه يحد د اختيار و فتشجيع المعل م ،صيشخ  ن أساليب للعالج أكثر من أو اطرق

لتخصص أو قراره بشأن إحدى القيمالمتعل م ل
(3)

. 

في زيادة  يساهم، كما نلحظ أن  حماس المعلم كصفة شخصية في فاعلية التعليم 

التحصيل المدرسيو اهتمام التالميذ بالعمل المدرسي
(4)

ن  المعلم من ثم  يمكن القول إو، 
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عليه دائما أن يت خذ قرارات فيما يتعل ق بكل  جوانب عمله ، ينظر إليه باعتباره صانع قرار

تقويمو تنفيذو التعليمي من تخطيط
(1)

ل، ونستنتج من خالل هذا أن المعلم  عليه الدور  يعو 

 .الكبير في بناء شخصية المتعلم

يكاد يكون هناك إجماع على أن    »أحمد حسين عبيد" في هذا السمت يقول "و 

مهما تطورت التربية فلن يأتي اليوم الذي نجد و المعل م هو أهم عامل في العملية التربوية

«ئا يعو ض تماما عن وجود المعل م فيه شي
(2)

 األسرة تالحظ ميول طفلهاوعليه فان كانت ، 

ه بما يناسبه مع سنهقدرته لتو فالمدرسة عليها أن تدرس الطفل وشخصيته، رغباتهو  مد 

 .إمكاناتهو

 

توصلنا أن للطفل مظاهر نمو ، السابقين من خالل ما تطرقنا إليه في المبحثين 

، خبراتهو أهمها النمو اللغوي باعتباره عامل أساسي في اإلفصاح عن حاجاتهو مختلفة

كان بالمقابل القدرة على التواصل مع ، تطورو كل ما كانت درجة اكتساب اللغة في ازديادو

كما تعد ، الحركيو الحسيو اآلخرين، كون أن  لغة الكالم تعتبر أقوى مظاهر النمو العقلي

، االستعماالتو وهي بذلك متعد دة الوظائف، التذكرو التخيلو وسيلة من وسائل التفكير

 الشارعو الروضةو الطفل بحاجة إلى جوانب مهمة في إثراء لغته كجانب األسرةهنا و

، حتى ال تكون له مشكلة في النطق، إذن فما تأثير كل  ما يساعد نماءه اللغويو المدرسةو

 اضطرابات النطق على تحصيل المتعلم ؟
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  تشخيص اضطرابات النطق والكالم .5

  عالج مشكلة اضطراب الكالم والنطق عند القدماء .6

  نظور عامّ عالج المشكلة من م .7
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 تصدير: 

ف اضطراب النطق والكالم عند الطفل عادة بأنه مشكلة أو صعوبة في إصدار يعر   

يمكن أن تحدث عيوب النطق في وية الالزمة للكالم بطريقة صحيحة، واألصوات اللغ

 . اكتساب اللغةو عيق عملية التعلمبالتالي تو الحروف المتحركة أو الساكنة

هو راجع الى حالة الطفل و افمنها ما يكون نفسي ،تتنوعو هذه العوائق تتعددو 

يه أو العنف األسري أو عائق اجتماعي يصطدم به الطفل في حياته كطالق والدو، النفسية

فمن المعروف عن المستعمر يسعى إلى طمس اللغة ، أو حتى عائق تاريخي سلطة األب

عوا إلى اقتالع ن الذين سوالشخصية للمستعمر كما حدث ألجدادنا على يد الفرنسيي

 ، لكن كل هذه العوائق يبقى باستطاعتنا تخطيها . أما العوائق التي تأثر في النطقالعربية

 . ائق العضوية الشائعة عند األطفالالكالم تكون أكثر شيوعا هي العوو

ه فإن  ، وقوع خلل فيهو ه إذا عجز أي عضو من األعضاء المساعدة في النطقفإن   

و العجز التام عن الكالم كالمصابين بالصم . فهذه العوائق تحول سيظهر خلل في النطق أ

  .بالتالي تؤدي إلى االحتباس في الكالم أو القدرة التعبيرية، ودون نطق المصاب

هل يمكن عالجها مع المدى و نعرف سببهاو عليه ارتأينا أن نغوص في هذه العوائقو   

  .الحديثذلك باالعتماد على علم اللغة النفسي و البعيد

 

 

 

 

 

 



 اضطرابات النطق والكالم                                                              لثالفصل الثا
 

109 
 

 الكالمو   المبحث األول: مفهوم اضطرابات النطق

  :مجاالتهو تحديد موضوعاتهو تعريف علم اللغة النفسي .1

  :تعريف علم اللغة النفسي

غيرهردز وجاك ريتشا   Richards ,J ; et alيعرفه  
(1)

العلم الذي يهتم  :أنه 

، كما يهتم إنتاجاو بدراسة العمليات العقلية التي تتم في أثناء استعمال اإلنسان للغة فهما

 . باكتساب اللغة نفسها

فه   العصيليويعر 
(2)

ات النفسية العملي  و، لإلنسان السلوك اللغوي   بدراسة علم يهتم   :هبأن   

 ، التي من بها يكتسب اإلنسان اللغة.استعمالهاو العقلية المعرفية التي تحدث في أثناء اللغة

 

  :موضوع علم اللغة النفسي

البحث فيها و دراسة اللغة :أي، موضوع علم اللغة النفسي هو اللغة نفسها إن   

هو نفسه  –إذن  –فموضوع علم اللغة النفسي  وتعليما؛ تعلماو اكتساباو وصفا وتحليال

موضوع علم اللغة عند اللغويين المعرفيين الفطريين
(3)

. 

 

 :مجاالتهو أهداف علم اللغة النفسي

يذكر العصيلي 
(4)

 :إن  أهم أهداف علم اللغة النفسي هو اإلجابة عن السؤال التالي :

يسعى ، يتفرغ عن هذا السؤال أسئلة أخرىو كيف يستعملها ؟و كيف يكسب اإلنسان اللغة

ما و كيف ينتجه ؟و كيف يفهم اإلنسان الكالم :اللغة النفسي إلى اإلجابة عنها ؛ مثلعلم 

 ما اآلليات العصبية التي تتحكم في ذلك ؟و وظيفة القواعد العقلية في العمليات التواصلية ؟

                                                           
1 -Richards , J ; platt , and platt , H . Longman Dictionary of Language& Teaching and  Applied Li Linguistics , 

2 nd edition, Essex , UK: Longman . 1992 .p 300 .  

 .  62الترجمة العربية نقال عن: علم اللغة النفسي ، المرجع السابق ، ص 
 . 62علم اللغة النفسي ، المرجع السابق ، ص  -  2
 .  43المرجع نفسه ، ص   -  3
 .  42 – 43المرجع السابق ، ص   - 4
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من أهم مجاالت  فإن  استعمالها ؟ لذا و فهمهاو ما المشكالت التي تؤثر في اكتساب اللغةو

    :موضوعاته يمكن إيجازها في النقاط التاليةو هذا العلم

 .سواء أكانت منطوقة أم مكتوبة، فهم اللغة .1

 .أو إصدار الكالم، استعمال اللغة .2

 . لغة أما أم لغة ثانية أو أجنبية سواء أكانت، اكتساب اللغة .3

؛ كعيوب النطق الخلقية أو العيوب اللغوية التي االضطرابات اللغويةو المشكالت .4

أو ما يرتبط بها ، أو البصر، أو السمع، يجة إصابة عضو من أعضاء النطقتحدث نت

 . أجهزة في مراكز اللغة في الدماغ أو، من أعصاب

التخاطب  لغةالبشر باختيار  أفرادالتواصل بين  فيإن  الكلمة المنطوقة عملية أساسية  

 أن  مشاعره مع أشخاص آخرين إال و هذا بمشاركة كل واحد منهم بأفكارهو والتفاهم بينهم

، بعض األطفال ال تنمو تواجههم بعض  إذ مهارات التواصل لديهم بشكل سوي 

مثال في تحصيلهم ، هز كيانهم في مجاالت مختلفةو تدميرهم إلىاالضطرابات قد تؤول 

 .في الوقت المناسبو لم نجد العالج المناسب إنالدراسي أو تشخيصهم في المستقبل 

 

  :الكالمو تعريف لعمليتي النطق .2

 .البليغالمنطيق: و ،الكالمالمنطق: و ،تكلم :ينطق نطقا، نطق الناطق :لغة تعريف النطق

، نطقهكالم كل شيء م هللا ال يحد  وال يعد . كالمو .طقهانو استنطقه أي كلمهو قد أنطقه هللاو

 . العظيم " صدق هللار  ي  الط   ق  ط  ن  ا م  ن  م  ل  "ع   :منه قوله تعالىو

، الكالم هو القول :يقول ابن سيدكلم هللا كلماته، وو القرآن كالم هللا :كلم :تعريف الكالم لغة

يل الكالم ما كان مكتفيا بنفسهقو
(1)

. 

 .ل الصوتية أثناء إصدار األصواتهو حركات األحبا :تعريف النطق اصطالحا

األفكار في و هو النشاط العقلي القادر على تشكيل الجمل :تعريف الكالم اصطالحا

األصوات
(2)

. 

                                                           
 .481 – 33، طبعة جديدة ، بيروت ، لبنان ، ص  43ابن منظور: لسان العرب حرف النون والكاف، مج  -  1
 . 36ينظر: جمعة سيد يوسف: سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دط، ص  -  2
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 مظاهر تأخر الكالم:  

أوجه متعددة فإما أن تكون الطفل بأصوات و أشكااليأخذ تأخر الكالم عند األطفال  

 .البكمو هو في هذه الحالة أقرب إلى فئة الصمو ليست لها آية داللة

إيحاءات و يعبر تعبيرا حسيا فيستعمل إشاراتوهناك مظهر آخر بحيث نجد الطفل  

مصطفى )و هر يعبر الطفل بنطق لغة خاصة به؛هناك مظ، واليدينو مختلفة بالرأس

حيث أشار إلى حالة من هذا ، فهمي( قد أشار إلى هذه المظاهر في كتابة أمراض الكالم

الجملة التي  قد اختصرنا الحوار  إلىو جاء بطفل عمره أربعة سنوات وستة أشهرو الفيل

 :كان جواب الطفلو (شفت إيه في حديقة الحيوانات ؟) :فقال له الدكتور، وقع بها العائق

فنجد في هذه الظاهرة  الفيل أبو زلومة،و وهو يقصد بط كثير (،تيك وزولوم، إيه فيه بط)

للحروف اإلبدال والحذفو القلب
(1)

. 

يجعله  بلوغه السن العادي لكالمكما أن الطفل المصاب بالتأخر إصدار الكالم رغم  

بها يكون اقرب إلى و يعبر عن حاجاته بصورة مختلفة كإحداث أصوات معدومة الداللة

ئة التي اشرنا إليها في السابقالف
(2)

. 

 

 تعريف عيوب النطق:  

يعرف اضطراب النطق بأنه مشكلة أو صعوبة تواجه المتكلم في إصدار األصوات  

يمكن أن تحدث هذه العيوب في مختلف الحروف ، الصحيحةالالزمة للكالم بالطريقة 

يمكن أن يكون هذا العيب و المتحركة أو الساكنة  أو مجموعة من الحروف الساكنة فقط

تكون . وتعتبر هذه العيوب األكثر شيوعا، ويشمل صوتا واحدا أو مجموعة من األصوات

 .جيةهذه الحاالت إما في الفصول الدراسية أو في المراكز العال

 

                                                           
 . 36، ص  3دار مصر للطباعة ، ط مصطفى فهمي: في علم النفس وأمراض الكالم ، - 1
ينظر: مصطفى نوري قمش ، اإلعاقة السمعية واضطرابات النطق واللغة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،  -  2

 .  411، ص  6111،  4ط
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 أنواع العيوب النطقية:  

 اإلبدالو أنواع رئيسية من عيوب النطق هي الحذف ةيمكن لنا تمييز ثالث 

 .هو اضطراب اإلضافة ارابع احثين نوعالباو قد أضاف بعض األخصائيينو، التحريفو

 

 :Omissionالحذف  أ.

، العيب النطقي هنا هو حذف الطفل لصوت من األصوات التي تتضمنها الكلمة إن   

، بشكل مستمرو قد يشمل هذا الحذف أصواتا متعددة. ومن الكلمة فقط اثم ينطق جزء

فيصبح كالمه غير مفهوم على اإلطالق بالنسبة لألشخاص الذين يألفون االستماع إليه 

أما عند األطفال الذي ، ر عند األطفال الصغاريكون هذا العيب أكث، وغيرهمو كالوالدين

فهي تكون في نطق الحروف الساكنة التي تقع في نهاية الكلمة  (سنة 11)متوسط عمرهم 

لساكنة ي بداية الكلمة أو وسطهاأكثر مما تظهر في الحروف ا
(1)

. 

 

 :Substitutionاإلبدال  ب.

أخطاء اإلبدال في النطق عندما يتم إصدار صوت غير مناسب بدال من  تسري 

يكون و فقد يستبدل الطفل الحرف س بالحرف ش، الصوت المرغوب فيه عال سبيل المثال

  :هو نوعانو أكثر شيوعا في كلمة األطفال كبار السن

 مخرج أمامي مثل هو تغيير حرف ذو مخرج خلفي إلى حرف ذو  :بدال األمامياإل

 . ت ين بدل من سك ينس

 مخرج أمامي إلى حرف ذو مخرج خلفي.تغيير حرف ذو  :بدال الخلفياإل 

 

  :Distortionالتحريف  .ج

ال أن الصوت الجديد بطريقة خاطئة إيوجد التحريف عندما يصدر الطفل الصوت  

األصوات المحرفة ال يمكن تمييزها أو مطابقتها و من الصوت المرغوب فيه ال قريبيظ

                                                           
 .  411مصطفى نوري القمش ، المرجع نفسه ، ص  -  1
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لذلك ال تصن ف من جانب معظم االكلينيكيين ، دة المعروفة في اللغةاألصوات المحد  مع 

بدالية على سبيل المثال قد يصدر الصوت خافتا ألن الهواء يأتي من إعلى أنها عيوب 

عيوب و كون في الوضع الصحيح أثناء النطق،مكان غير صحيح أو ألن اللسان ال ي

 .سن الراشدين أكثر من األطفالو ال أكبر سناالتحريف في النطق تنتشر بين األطف

 

  :Additionاإلضافة  .د

 إلىتوجد عيوب اإلضافة عندما ينطق الفرد كلمة مع زيادة صوت ما أو مقطع  

أن بدل من  :مثال، نطق صحيح يعتبر هذا العيب على أي حال أقل عيوب النطق انتشارا

يذكر الطفل لعبة يقول لعبات
(1)

.
 

اكتساب مهارات النطق يقوم الطفل عادة و نمو العادي للكالم إذن خالل مراحل 

أكثر العيوب انتشارا يبقى اإلبدال و بحذف أو إبدال أو تحريف األصوات الالزمة للكالم

 لدى األطفال.

 

  :عند القدماءاضطرابات النطق . 3

 ،النويريو الجاحظ :من الذين تحدثوا عن هذه الظاهرة من العلماء العرب القدامى 

 غيرهم كثير.، والمبرد، والثعالبي، وابن سيدةو

 

  :األمراض اللغوية أ.

لقد شرح الجاحظ 
(2)

 لطرق عالجها بشكل مفص  و أسبابهاو األمراض اللغوية 

 :ومن هذه األمراض اللغوية التي تحدث عنها ما يلي، مرك زو

هماو الَحَصر:و العي   ذوا باهلل من شر  عوا الى هللا في السالمة منهما. ، وقديما ما تعو   تضر 

 

                                                           
 .  6، ص  ينظر: فتحي السيد عبد الرحيم ، سيكولوجية األطفال -  1
 وما بعدها .  4، ص 4الجاحظ:  البيان والتبيين ، ج - 2
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  :ار األعمىــقال بش  

مو الـــي  المقـعـال كـــعـفـال ي  ـوع           مـلــي  الكـعـك ي  ـت عـفي الص 

رقو ألنهم يجعلون العجزو  يقول  ،كانا في الجوارح أم في األلسنة، العي  من الخ 

  :زب ان بن سيار

 ــاــهـالـعـس  فـال يحو اـــي رى ماله ةــاسـد وا ريـوام أجـــا كأقـولسن        

 ا ـــهـزالـال هـوال طـاألم إذال ـليـق نفعهمو األمور الخصب في يريغون        

نا بطـنـلـوق          عالهاالنار نار الحرب طال اشت إذا ةـــاقـا بال عي  وسس 

الحقال أحيحة بن ، وقالوا في الصمت كقولهم في المنطق    :الج 

 ـهنـيـشـي  يـن عــــــــــكـم يـا لــم ىـــــــتـفـل بالـمـأجت ـمـوالص        

 ــــهنــيــعـــب  ي  ــن لـــكـم يـا لـــم  ل إذاــــطـول ذو خـــــــــــوالق        

ويذكر الجاحظ 
(1)

 ليس الل جالجو" :مراض اللغوية حيث يقولبعض هذه األ 

ت ةو الحكلةو ذو الحبسة، والفأفاءو واأللثغ، الت متامو في سيل ، العجلةو ذو الل فو الر 

، كما أن  سيل المفحم عند الشعراء، العي  في مناضلة خصومه، والحصر في خطبته

  .الخطل المكثار"، البكيء عند الخطباء ن خالف سيل المسهب الث رثارو

منهمفذكر ، ث عن المصابين باألمراض الكالميةتحد  و 
(2)

الحصر ، والبكيءو العي   :

 والمكثار، الثرثار، والمهمار، والمتفيهق، والمتشد ق، والمسهبو الخطل، ووالمفحم

                                                           
1
 .  13 – 12المصدر السابق، ص  -  

." العّي: العجز عن التعبير اللفظي بما ييد للمعنى المقصود . مادة عّي .  432 – 433، ص  4البيان والتبيين ، ج - 2

وعّي في منطقه ولم يقدر على الكالم . مادة: حصر . المفحم: العاجز عن الحّجة ، مادة: فحم  الحصر: ضّيق الصدر ،

. الخطل: األحمق ، مادة: خطل . المسهب: أسهب فالن: صار يهذي من لدغ حية أو نحوهها ، مادة: سهب . المتشّدق: 

وّسع ، مادة فهق . المهمار: المهذار ، يقال: خطيب أشدق جهير مفّوه ، مادة شدق . المتفيهق: المنتطع في الكالم والمت

هو مهمار في كالمه ، مادة: همر . الثرثار: الذي يكثر الكالم في تكلف وخروج عن الحد ، مادة ثرثر . المكثار: 

ر: المهذار الكثير الكالم ، مادة: كثر . الهّمار: المهذار من يكثر في كالمه من الخطأ والباطل ، مادة: همر وهذر . الهج

الهذيان والقبيح من القول ، مادة: هجر . الهذر: تكلّم الرجل بما ال ينبغي ، مادة . هذر . الهذيان: اضطراب عقلي 

مؤقت يتمّيز باختالط  أحوال الوعي ، مادة: هذاه . التخليط: اختلط عقله: فسد ، مادة: خلط .تلّقاعة: العيبة: الكثير 

يع في كالمه: أفرط ، مادة: لهع . التقعير: الذي يخرج الكالم من أسفل حلقه، العيب للناس ، مادة عاب . يتلهيع: تله
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ارو فالن يتلهيع ، وقالوا: رجل تلقاعةو التخليط، والهذيان، والهذرو لم ذكروا الهجر، والهم 

 ،التشديق، والتقعيبو ،اعلم أن أقبح اللحن لحن أصحاب التقعير ... ثم  في خطبته "

 ".التفخيمو ،الجوهرةو ،والتمطيط

أمراضه كذلك النويريو ثوا عن عيوب الكالمن تحد  مم  و 
(1)

؛ لقد تحد ث عن بعض  

 :الحبسةو هي التواء اللسان عند الكالم ؛: والعقلة :عيوب اللسان ؛ فمنهاو أمراض الكالم

تةو تعذ ر النطق ... يكون  أن :الطمطمةو اتصال بعض الكالم ببعض دون فائدة؛ :الر 

إدخال بعض حروف العرب في حروف العجم ...  :اللكنةو ...الكالم شبيها بكالم العجم 

حذف بعض  :الترخيمو ضرب منها :ن ةوالغ انقالب العين همزة ...و وهي إبدال الهاء حاء،

 السينو الراءو هي الهمزة، وروف بغيرهاإبدال ست ة ح :اللثغةو الكلمة لتعذ ر النطق بها ؛

  .الالمو الكافو القافو

وتحد ث ابن سينا في المخصص عن عيوب الكالم 
(2)

معجم لغوي نفسي في  فهو 

العودة إليه لمن قد حوى تقريبا كافة أنواع األمراض الكالمية فيرجى أمراض الكالم، و

 . أراد المزيد

مثال اض اللغوية التي تحد ث عنهامن األمرو 
(3)

الذي يخرج  :األغنو الغنةو الغن :

 فيها الهتهتةو التواء في اللسان :التهتهةو ة؛هي الغن  و هو الساقط الخياشيمو كالمه في لهاته

علم حكاية بعض كالم األ :الظأظأةو ثقل؛و رتة في اللسان :الثغثغةو ته ته حكاية المتهته؛و

 :المقمقة شيخ سقطت أسنانه فلم يفهم كالمه؛كالم ال :الثغثغة؛ والشفة األهتم الثنايا العلى

 . فيه مقمقة، والمتكلم بأقصى حلقه :المقامق

                                                                                                                                                                                 

مادة قعر . التقعيب: قّعب كالمه: تكلّم بأقصى حلقه وفتح فاه ، مادة: قعب . التمطيط: تمّطط الكالم: مّده ولّون فيه ، =

: فّخم المنطق: عّظمه ورفع قدره ، مادة ماّدة: مّط . الجوهرة: جوهر فالن: رفع الصوت بالقول ، مادة: جهر . التفخيم

 فّخم ": المعجم الوسيط . 
، ج  6شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ، نهاية األرب في فنون األدب ، تح: مفيد قميحة وحسن نور الدين ، مج  -  1

 .  436 – 431، ص  6113، 4، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 4
2
، تب العلمية، السفر الثاني ، باب الفصاحة ، دار الك 1بن اسماعيل ، المخصص ، مج  ، أبو الحسن عليهسيدالابن   -

 .  141 – 112بيروت ، دط ، ص 
 .  463 – 448المصدر السابق ، ص  -  3
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دومن العيوب التي يذكرها المبر   
(1)

  :يلي ما 

 هو أن يدخل في الكالم ما ال حاجة بالمستمع إليه ليصحح به نظما أو وزنا  :االستعانة

تسمع  :الغمغمة في كالم منثور؛به ما بعده إن كان أو ليذكر ، إن كان في شعر

 . التردد في التاء :التمتمة ال يتبي ن لك تقطيع الحروف؛و الصوت

أشار الثعالبيو 
(2)

العوارض التي ، والكالميةو كذلك إلى بعض العيوب اللسانية 

  :فمن العيوب التي ذكرها ما يلي تعرض أللسنة العرب،

 التمتمة  ؛الفأفأة أن يتردد في الفاء الكالم؛عجمة في و انسعقدة في الل :الحكلةو ةالل كن

 ين الكالم؛ ي بالأن  :الليغ ؛انعقادو لأن يكون في اللسان ثق :اللفف ؛أن يترد د في التاء

أن يتكلم من لدن  :الخنخنة ؛ادخال بعض الكالم في بعضو أن يكون فيه عي   :الل جلجة

 . خياشمهن الرجل كالمه فيخنخن في هي أن ال يبي   :يقال، وأنفه

المنصور :ومن العلماء المعاصرين الذين تحدثوا عن أمراض الكالم 
(3)

فقد تحدثت  

ل عن العلماء العرب القدامى بشكل طرق عالجهو عن عيوب الكالم ، السيدو ؛مفص 

دون ما قاله اللغويون لقد كانوا يرد  وغيرهم كثير، ، ومنصور، وابن عيسى، ووالحمداني

 العرب القدامى في هذا الجانب. 

من تقد م الطب ولكن الشيء االيجابي الذي يذكر للعلماء المعاصرين أنهم استفادوا  

 اللغوية عند الناس. في معالجة بعض هذه األمراض

 

 

 

                                                           
حاتة، مطبعة نهضة مصر، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد ش الكامل، ،المبرد أبو العباس محمد بن يزيد -  1

 .  664ص  6، ج 41ص  4، دت ، ج ، دطالقاهرة
الثعالبي ، أبو المنصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل ، فقه اللغة ، تح: فائز محمد ، مراجعة: اميل بديع  -  2

 .  444 – 441، ص  4114، 4يعقوب ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط
رب ، منصور وسمية ، جامعة الكويت ، حوليات كلية عيوب الكالم دراسة لما يعاب في الكالم عند اللغويين الع  -  3

 .  4182اآلداب ن الرسالة الثامنة والثالثون ، الحولية السابعة ، 
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  :اضطرابات اللغة. 4

  :تعريف اضطرابات اللغة. 1.4

، أو استقبال اللغة المنطوقة، فهمالانحراف يؤثر على  إعاقة أو، اضطرابات اللغة 

ال يزال تعريف كرومر ، وأو نظام التواصل الرمزي اللفظي اآلخر، أو اللغة المكتوبة

(Cromerمعتمدا كمعيار )، االضطراب الذي  :إذ يعرف هذا األخير اضطراب اللغة

أو  ، الصمم أو التخلف العقلي :أو يوجد بمعزل عن اإلعاقات األخرى مثل، يحدث

قد يحدث اضطراب اللغة مع كل هذه و كما، اإلعاقات الحركية أو اضطرابات الشخصية

لي تحتاج إلى تقديم العالج لهااإلعاقات المذكورة وبالتا
(1)

. 

  :عبد هللا فرج الزريقات( بقولهيعرفها )  

 عن البيئة التي قد تتراوح أو استقبال الوحدات اللغوية بغض النظر ، صعوبة في إنتاج

، اللغة المفيدة، وفي مداها من الغياب الكلي للكالم إلى الوجود المتباين في إنتاج النحو

أحرف ، وحذف األدوات، وتكوين لفظي محدد، ومفردات قليلة، ولكن بمحتوى قليل

 . الظروف، وإشارات الجمعو الجر،

 للغوية في التواصلتعمال الرموز اعدم القدرة أو القدرة المحددة الس. 

  مجتمع وفقا لمعايير ذلك المجتمعتداخل في القدرة على التواصل بفعالية في أي
(2)

. 

 

  :تصنيف االضطرابات اللغوية .2.4

حيث اعتمدت الجمعية العامة ، تصنف االضطرابات اللغوية وفقا لمعايير متعد دة 

يقوم على خمس أنواع للغة  اتصنيفي ا( نظامASHAالسمع )، واللغة، واألمريكية للكالم

النظام الداللي ، وبناء الجملة(و ترتيب الكلمةنظام نحوي )، صوتي(نظام فونولوجي ) :هي

البراجماتي ، والصرفي(النظام المورفولوجي )، والجمل(و معاني الكلماتاللفظي )

()االستعمال االجتماعي للغة
(3)

. 

                                                           
 . 64إبراهيم فرج هللا الزريقات ن اضطرابات الكالم واللغة ، التشخيص والعالج ، ص - 1
  411المرجع نفسه ، ص  -  2
 .  441إبراهيم عبد هللا فرج الزريقات ، مرجع السابق ، ص  - 3
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  :المحددة في المجاالت التاليةتصن ف اإلعاقات اللغوية اعتمادا على الصعوبات  

 اإلدراك. 

 االنتباه. 

 استعمال الرموز. 

 استعمال قواعد اللغة. 

 القدرة العقلية العامة. 

  .التفاعل اإلجمالي المرتبط بالتواصل 

األطفال ذوي اضطرابات اللغة تظهر لديهم المشكالت التالية  يمكن القول إن  و 

بشكل أساسي
(1)

: 

 مهارات اللغة التعبيرية. 

 مهارات في فهم اللغة المنطوقة. 

 ضعف مهارات االستماع. 

 المعنى بشكل عام، وفهم محدود لمعاني الكلمات. 

  للغةقل ة استخدام المكونات المورفولوجية . 

 الستخدام المحدود لتراكيب الجملةا . 

 قلة المهارات الحوارية . 

 قل ة المهارات الروائية . 

   :بعض األطفال ذوي اضطرابات اللغة يعيشون فإن  باإلضافة إلى ذلك  

 مهارات معرفية مقيدة . 

 مشكالت أكاديمية الحقة. 

  .أنماط غير سوية للغة 

 
                                                           

نادر أحمد جرادات، األصوات اللغوية عند ابن سينا، عيوب النطق وعالجه، األكاديميون للنشر والتوزيع،  -  1

 . 421، ص 6111، 4األردن، ط
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  :اضطرابات اللغةأنواع  .3.4

  :(ابات اللغة الشفهية )التعبيريةاضطر .1.3.4

األطفال الذين يعانون من اضطراب اللغة التعبيرية مقارنة مع األطفال األسوياء  إن   

ال يمتلك هؤالء أنواعا من العيوب الصرفية ، ويعانون من كالم محدد جدا في كل المواقف

ذوي ، وكتلك التي عند األفراد المتخلفين عقليا، مشكالت لغوية إلىالتي تؤدي 

بشكل ملحوظ  طها أقل  ما يمي زهم لغتهم التعبيرية في متوس  و، االضطرابات اإلنمائية العامة

ة في الثالثة من يقدر األطفال المصابون باضطرابات اللغة التعبيري، ومن اللغة االستقبالية

غالبا ما و كور بنسبة خمسة أضعاف من اإلناث،تنتشر بين الذ  %2.2عمرهم حوالي 

قد تنتج هذه االضطرابات ، وعدم الطاعةو، العدوانية :يالحظ عليهم مشكالت سلوكية مثل

قد يحدث أال يتفهم اآلباء لوضعية أطفالهم ، واألطفالو نتيجة ضعف التفاعل بين اآلباء

 .إنتاج جمل معقدة، وفال يفتحون المجال لطفلهم للتعبير، الحساسة

الصادر عن الجمعية األمريكية للطب ، د الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابعحد   

( المعايير التشخيصية الضطراب اللغة التعبيرية على النحو التاليDSMIV) النفسي
(1)

: 

  ا لتطور اللغة التعبيرية هي أقل يالقياس المقننة فرد إجراءاتالعالمات التي تحققها

بشكل ملحوظ من تلك العالمات المحققة من خالل القياسات المقننة في القدرة 

قد تظهر األعراض على شكل ، واالستقباليتطور اللغة ، والذكائية غير اللفظية

أو ، أو لديهم صعوبة في استدعاء الكلمات، أخطاء في الظروف، ومفردات محددة

 أو تعقيبها.، إنتاج جمل متناسبة مع المرحلة النمائية من حيث طولها

 أو مع ، تتداخل صعوبات اللغة التعبيرية مع التحصيل األكاديمي أو المهني

 . التواصل االجتماعي

 أو الحرمان البيئي ، أو حسية، أو عيوب كالمية حركية، إذا كان التخلف العقلي

 . لغة تكون مرتبطة مع هذه المشكالتصعوبات ال فإن  موجودا 
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تنشأ عن خلل في اواليات التعبير الحسية ومن هنا، فإن اضطرابات النطق الشفهي  

تنفصل عن اضطرابات الوظيفة قل ما ، والحركية )التي تحرك العضالت المنتجة للكالم(

لى أن تحدد لدى المصاب بالحبسةالرمزية إنها واضحة لكنها بحاجة إ
(1)

. 

ك الصوتي في اآلنسة دوران أعراض التفك  ، وأمبردان، وجوانين نأالقد عزل و 

الحبسة التي تؤثر فيما يأتي
(2)

: 

 ( إيماءات نطقية مبالغ فيها، حركات شفهيةصعوبة التصويت.) 

  عدم انتظام(و بداية عنيفة ثم بطءاإللقاء )تكييف.  

   الطاقة الشاذة في التلفظ ببعض المقاطع الصوتية التي تتباين مع مقاطع أخرى

 غيرها.

 تقطيع الكالم. 

، تماثل، حذف :التعبير يختل  ، والنوعية الصوتية للتلفظ الشفهي وهكذا تختل   

رسوخ جدير بالمالحظة تؤكده دراسة ل هذه االضطرابات مجموعة ذات تشك  و ...، إبدالو

، انطالق، مخططات يعثر فيها على اختالالت في أوقات البث الصوتي العادية )امتداد

، حيط ←خيط  :على التماثل، عفور ←عصفور  :استرخاء( من األمثلة على الحذف

 . كتاب ←كتاب  :التبادل الخاطئ

االضطرابات الوظيفية المتنوعة وتشير فيزيولوجيا األمراض إلى ثالث فئات من  

األهمية استنادا إلى حاالتها
(3)

. 

  اضطرابات الشلل ذات المنشأ العضلي التي تصيب العضالت المشاركة في عملية

 الرؤية. التي تحد من كمية النفس الخارجة من القصبة، والتصويت

 التي تعطل العمل الطبيعي لألعضاء ، اضطرابات الوهن ذات منشأ عضلي

 المنتجة لألصوات. 

 هي مركزية المنشأو اضطرابات فقد القدرة على التحرك. 

                                                           
 .41، ص 6111و، اضطرابات اللغة، ت . انطوان ا. الهاشم، مطبوعات عويدات، بيروت، لبنان، ط ديدييه بور -  1
 . 31المرجع نفسه ، ص  -  2
 .  41ديدييه بورو ، مرجع سابق ، ص  -  3
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النتيجة تذكر ، وتتعاون بطرق مختلفة فاالضطرابات السابقة الذكرومن هنا  

، بل إلى التدريب، بالمظاهر البدائية للغة الطفل فهي ال تعود إلى مظاهر علم األمراض

، لذي يتطابق بالنسبة إلى الحبسة مع مبدأ جاكبسون الخاص بانحالل الوظيفةاألمر ا

ألن ، ال يمكن أن ندفع بالمقاربة بعيداو استخدام إمكانيات من مستويات أكثر بدائية نو

ال ، واآلراء تسير واقعيا باتجاه أن مفهوم التفكك الصوتي ال يعني فقرا الرصيد اللفظي

 انحسار في مسلك المريض. 

ت أوقا منأو في آخر  اللغة يمكن أن يلفظه المريض في وقت منمقطع صوتي  فأي   

تلفظ ، وفقط الصوامت األكثر هشاشة من سواها معرضة لإلصابة بسهولة أكبر، الفحص

(SK ،SL ،SM :بعض الصوامت المزدوجة مثلو rو i أكبر )الفرنسية بصعوبةبالتالي 
(1)

. 

 

  :سوء التقطيع الصوتي أو النغمي -

ة ، وعن تشكله، عن نغمته، تنشأ عن إيقاعه، التقطيع الصوتي صفة للكالم  عن حد 

فالظاهرة العامة ، أو بضعفها، ة النبرةفاذا اتصف كالم المصاب بالحبسة بحد  ، التلفظ به

تعويض طرق لل، وتكشف إلى حد  كبير عن صعوبات في النطقو تستدعي نبرة جديدة

 تية حنجرية(.مستخدمة بسبب ذلك )مثل: إصابات صو

 

 :الوجهيو العمه الحركي الفموي -

العقلة ، ومع شلل وجهي مركزي يصحب دائما بحبسة بروكا، إن  الفالج النصفي 

، حيث ينتج عنهما اضطرابات فموية وجهية تصيب حركية جانبي الوجه، اللسانية

يعرف ذلك من معطيات ثالثة، والتجويف الحلقي البلعوميو
(2)

. 

  موية الوجهية المستقلة عن الكالمالحركية الفتضرب النشاطات. 

 أي صلة إلى الشلل بمعناه الحقيقيال تمت  ب . 

 كل متناسق جميع النشاطات المحركةال تصيب بش . 

                                                           
 .  34المرجع نفسه ، ص  -  1
 .  36ديدييه بورو ، المرجع السابق ، ص  -  2



 اضطرابات النطق والكالم                                                              لثالفصل الثا
 

122 
 

شات ثابتة في المرحلة األولى من العقلة لكنها أول ما تتالشى عند هذه التشو   تظل   

 ضطرابات العقلية.تراجع اال

 

  :اللغةاضطرابات اختصار  -

هي أقصى درجة و وصن فها بطريقة خاصة، جوانين نالدرسها أ، القولبيات الشفهية 

العابر عادة، في اختصار اللغة عن إيقافها الشامل
(1)

. 

عندئذ تتحول اللغة إلى ، ووإذا كانت القولبيات الشفهية الدائمة بال معنى ألسني 

تفكك اللغة في إطار ثابت متقلص غالبا ما  فونيمات عارية عن أي معنى، حيث يتقولب

 يكون تكراريا.

  :ها توضحفإن  أما إذا كان للقولبية معنى ألسني  

   يزول ذلك عندما يتمكن المريض من استخدام ، وكيد أو نفي يلفظان بطريقة آليةبتأا إم

 . أو كلمة بمعنى افتراضي، حرف

 ا بجملة قصيرة مؤكدة نحويا ن  . صحيحة دائمالكنها ليست و إم 

هي تتلخص و كما حدد بعض الدارين معطيات أخرى تميز قولبيات شفهية دائمة 

 :فيما يلي

 تشكل النموذج المحتم لدى كل محاولة  هافإن  ، إراديةكانت القولبيات ذات صفة ال  إذا

 . أو كتابة، من المستحيل تكرار التصويت إراديا، وللتكلم

 فال يدركها من يفوه بها، إذا كانت ذات صفة ال واعية. 

  إذ تتراجع نصف ، يختلف باختالف الحاالتمصيرها  فإن  إذا كانت ذات تطور متبدل

أو أحيانا يحل محلها كلمات تعجبية )و ،لكنها تظل هي هي إذا استمرت، الحاالت

 . شتمية غالبا( تحت تأثير الضغط
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ده الدارسون يقوم حد  طا بع مخط  أو تنقص إذا ات  ، وتختفي هذه القولبيات الشفهية 

على
(1)

: 

 تلونها، وظهور نغم معبر لمواقف عاطفية جاءت ترهق القولبية. 

  .نشوء ظاهرة إرادية تحاول تكييف القولبية 

   مجاملة صيغغالبا و، ة أحياناتام   جمل، القديمة محل  قولبية جديدة  إحالل معل القولبية تبد . 

 مفقودة بتعبير شفهي غير تام عند مرضى تتمي ز لغتهم بفقر في  إبدال نهائي لقولبية

 . أو الخطأ النحوي، نظامها التركيبي

آخرون مرتبطة بالموقف و القولبية بالنسبة آلالن جوالين فإن  ، وانطالقا مما سبق 

 الذي يوجد فيه المريض عند إصابته بعي نة فيزيولوجية نفسية. 

أو فقدان ، ناك اضطراب استحضار الكالم الشفهيه، القولبية الشفهيةجانب  إلى 

وهذا العجز يتمثل في االنتقال من استثارة الفكرة إلى التحقيق األلسني المناسب ، الكلمة

إن  غياب هذه ، واختيارات شفهية(، تسمية األشياءالذي يتوضح في اللغة المستحضرة )

يتيح ، وإلى اضطراب في النطق االستعانة التعويضية في هذا النوع األخير من اللغة يشير

 لسانية. ميزا حبسة بروكا من عقدةت
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  :اضطرابات اللغة المكتوبة .2.3.4

  :اضطرابات العبارة المكتوبة )فقد التعبير الكتابي( -

 :هي أنواع، وإن  المظاهر التي تتميز بتشويش الكتابة يطلق عليها العجز الكتابي 

طبيعة االضطراباتتبعا لعجز كتابي حركي ، وعجز كتابي حبسي
(1)

. 

 

  :العجز الكتابي الحبسي -

يالحظ في العجز الكتابي الحبسي و ينشأ عن خلل يصيب االواليات الخاصة باللغة 

خلل  إلىمما يؤدي ، لكن استخدام الرموز مشوش، أن مميزات الشكل الخطي روعيت

للخلل من اللغة الشفهية فاللغة المكتوبة هي بشكل عام أكثر تعرضا ، اللغة المحكية نفسه

 .تنظيم سريع للمصاب، وعندما يتعلق األمر بنشاط أكثر تعقيدا لتدريب متأخر

 

  :حبسات ذات مظهر ال حركي -

لها صلة بالمعاطب الجدارية في ، تنشأ عن خلل في ظروف التنفيذ الحركي للكتابة 

يظهر و الخربشة()بخط أنشوطي يترجم ، والخلل الخطيصيب ، نصف الكرة األكبر

أخيرا قد يحدث و األحرف،و الكلمات، واالضطراب عند ذلك في تشوش تنسيق السطور

رار يقترح البعض هو نوع من التك، و)كالفساد الذي يعتري الكلمات( اإلشارةفسادا في 

العمه ، وال تزال العالقة بين هذه الحاالت الشاذةو من الصدى( الكتابةتسميته بتصديه )

، قد ال يصيب العمه الفكري الحركي اضطرابات في الكتابة، وقشةالحركي خاضعة للمنا

فقد التحسس ، ومع فقد ملكة الحسابعجز عن الكتابة ) (جيريستمان)عراض وفي أ

دون حبسه بينما تالحظ اضطرابات الكتابة في الكتابة ، وباألصابع( دون عمه حركي

أكثر مما في الكتابة اإلمالئية العفوية
(2)

. 
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  :عّي القراءة()اضطرابات في استيعاب اللغة المكتوبة  -

  :دراكيالعمه القرائي الالإ -

يشكل جزءا من العمه ، وب عن خلل في الفص القذالي في نصف الكرة األكبريتسب   

يتمي ز بتراخي النشاطات االدراكية البصرية مع سالمة نشاطات سيكولوجية ، والبصري

في حين يكون تحديد األحرف أقل اضطرابا ، الجمل، وتضطرب قراءة الكلمات، اللغة

()يتفوق العجز عن فهم الكلمات على العجز عن معرفة األحرف
(1)

. 

بسهولة أكبر كلما ، أو مخطوطا، يعرف الشكل الخطي الذي يمثل الحرف مطبوعا 

الحرفين  إلى فمما يتعر، بأسهل oو iالحرفين  إلىكان شكله بسيطا )حيث يمكن التعرف 

(G وF)إذا تختلط األحرف ، و( كانت صورها متقاربة مثلN وM ،أو كان تو ب )

، تعرف األحرف منفصلة أفضل منها مجتمعة، و(ل، ك، qو Pعالقة تناظر مثل )بينهما 

غير أنه يمكن وصف حرف ، قد يساعد استخدام اإلبهام على عملية التعرف إلى الحروفو

على أن الشخص لم يفته التعرف إلى الصور ما يدل ، بدقة بالرغم من عدم التعرف إليه

البصرية بل إمكانية إدراكها فقط
(2)

. 

األمر الذي ، اإلمالئية بسهولة، وفي هذا النوع من عمه القراءة تتم القراءة التلقائية 

ما كتب ليس صحيحا تماما  إن  و ت المرء في قراءة ما كتبه بنفسه،يتنافى مع صعوبا

 يز البصري(.مشوشة بسبب دمج الحسطور ، مضاعفة أحرف، )حذف

 

 :عمه القراءة الحبسي -

عمه قراءة الحروف ، الكلمات، والمقاطع، والحبسي األحرفيشمل عمه القراءة  

 من عمه قراءة الكلمات. أخطر 

الحروف عكس ما  ال يلجأ إلى تحليل، والقراءة عندما تكون ممكنة تكون إجماليةو 

 أو يحل  ، ه الكلمةيكون التعبير اللفظي صعبا إذ تشو   كثيرا ما، ودراكييحدث في عمه الالإ
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بفضل ، وكلمة مكتوبة، وها ثورية تشتمل على عالقة واضحة بين تكوين مفاهيممحل  

زيادة على ذلك ال يحث أي تسهيل بالوسائل ، وفهم الكلمة المكتوبة، والتعبير اللفظي

الطبيعة ، أصل عمه حركييالحظ في الكتابة خارج كل اضطراب من ، والحسية الحركية

التركيب النحوي في الكتابة العفوية في ، ويكثر اضطراب اإلمالء، والحبسية لالضطراب

لمنسوخة بالمقابل صحيحة إجماالحين تكون الكتابة ا
(1)

. 

 

  :(aphasieالحبسة )األفازيا( ). 5

يتضمن مجموعة من العيوب التي تتصل بفقد القدرة ، األفازيا هي مصطلح يوناني 

على التعبير بالكالم أو الكتابة أو عدم القدرة على فهم الكلمات المنطوقة بها أو ايجاد 

المرئيات أو مراعاة القاعدة النحوية التي تستغل في الكتابة أو في و األسماء لبعض األشياء

تطلق على األمراض الكالميةو الحديث
(2)

. 

حمد خليل األفازيا في معجم مفتاح العلوم بأنها أمراض ناشئة من خلل ف أعر  قد و 

بالتالي تؤدي إلى و يصيب األلياف العصبية بالدماغ البشري نتيجة صدمة أو نزيف

اللفظية أو بفهم هذه اإلشارات اضطراب الحقة بالتعبير باإلشارات
(3)

. 

درة على التعبير بالكالم أو المتصلة بفقدان الق اإلصاباتفهي تتضمن مجموعة من  

، األسماء إيجادعلى و كما تشمل عدم القدرة على فهم معنى الكلمات المنطوقة بها، الكتابة

 المظهرفي هي تطلق على مختلف األمراض الكالمية على الرغم ما بينها من تفاوت  إذن

يعود فضل اكتشاف هذه األمراض الى الفرنسي و رجي والتأثير المباشر على النطق،الخا

كما يعرف ، haksenهاكسن و wernikرنيك و الجراح األلمانيو ،Brocaالجراح 

هي تنتج و األفازيا بأنها اضطرابات في اللغة أو في الوظائف اللغوية Sanfordسانفورد 

 . قد تكون حسية أو حركية حسية معاو عن إصابة في المخ
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( إلى أن األفازيا هي فقدان اللغة أو العجز اللغوي setranje) كما يشير سترانج 

 بحيث يبدي اضطرابا، ألنها فقدان القدرة على التفاهم بالرمز، الناتج عن إصابة المخ

كما تشمل االضطراب الوظيفي في الكالم الناتج عن فساد ، الكتابةو عزا على النطقو

هافهمو بشكل عام على عدم القدرة على استخدام الكلمات االفازيا وتدل  ، لحاء المخ  
(1)

. 

 

  :أسباب األفازيا. 1.5

( في كتابه قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثة أن أسباب  يرى )مازن الوعر 

اإلصابات في العمليات اللسانية أكثر من رجوعها إلى انعدام و أو الحبسة ترجع إلى التدخل

فقد توصل العلماء إلى هذه الحقائق ، اللغوية التي كان المرء قد تعلمهاالمفردات و الكلمات

تي استخدموها لفحص المنبهات الكهربائية الو من خالل استعماالتهم للمسكنات الطبية

 . الدماغ البشري

ذلك ال يرجع إلى أن  فإن  قد اكتشفوا أيضا أن  المريض عندما يصاب باألفازيا و 

، بل أن السبب يرجع إلى اضطراب الوظائف الدماغية، هناك شيئا قد فقد دماغ المريض

ى أن وظائفها قد هذا يشبه االضطرابات التي تحمل عادة في األدمغة االلكترونية لذلك نرو

تغي رت وتبدلت
(2)

. 

 

 :األفازياأنواع  .2.5

 :من نتائج األبحاث التشريحية التي بها كل من األفازيا هي كالتالي 

 

 :أفازيا حركية لفظية أو حبسة بروكا .1.2.5

لو كانت أعضاء الكالم و هذا النوع له تأثير على قدرة الشخص الكالمية حتى 

يمي ز الشيء و يرىو فالمصاب يسمع، قد اكتشف هذا النوع من قبل الجراح بروكا، وسليمة
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كما أنه ال  أو المعنى الذي فهمه،الذي يراه لكنه ال يستطيع أن يميز الكلمة التي سمعها 

حركية ألنها قريبة نعرف هذه األعراض الو تابة الكلمة على الشيء الذي يراه،يستطيع ك

 من مناطق خاصة.

 

 :أفازيا حّسية .2.2.5

حيث أن  هذا النوع يؤثر على  fernikeيرجع الفضل في اكتشافها الى فرينكي  

مع هذا يتكلم بشكل و ال يفهمو فالشخص المصاب يسمع، قدرة الشخص على فهم الكالم

هذا العرض يتعلق بالرؤية فهو يرى ما هو مكتوب ولكن و لكن ال جدوى من كالمه، جي د

يقرأو يكتب لكنه ال يفقه شيء مما يكتبو مع أنه يقرأ، ال يعرف ما معناها
(1)

. 

 

 :أفازيا شاذة .3.2.5

شياء أو األعمال هي قدرة الشخص على الكالم لكنه ال يستطيع تذكر األسماء أو األ 

التي قام بها
(2)

. 

 

 :أفازيا كلية .4.2.5

حيث يالحظ على ، سماعهو تتعلق بالكالمو الحسيةو من  الحركية تشمل هذه  كال   

  :المصاب بعض التغييرات منها

 أثناء األداء الفعلي للكالم تباساح . 

 المكتوبةو اضطراب في قدرته على فهم مدلول الكلمات المنطوقة . 

 عجز جزئي في الكتابة . 

  :و تنعكس هذه الحالة على المصاب بحيث يتعرض إلى 

  اإلصابة بجلطة دموية تؤدي إلى انسداد الشريان الذي يغذي القسم المخي الباطني

من المركز العليا بالفص الجبهيالذي تتجمع فيه األلياف الواردة 
(3)

. 
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  ينتج عنه ، واالمتداد بالدم إلىاالصابة بنزيف مخي ينتج عنه افتقار للمنطقة المصابة

 .األنسجةو األليافضغط بعض و أيضا سيالن الدم في المخ ن فيحدث تورم

 

 الناحية و شاملة من الناحية التعبيرية اإلصابةالكلية تكون فيها  من هنا نرى أن  و

 .اإلدراكيةو الحركية

 

 :أفازيا نسيانية .5.2.5

تظهر هذه الحالة المرضية في عجز المصاب على تسمية األشياء الموجودة في  

في هذه ، وه يعجزفإن  طلبنا من المصاب تسمية و شيءفإذا اشرنا إلى ، واقع الخبرة الحسية

المريض يأخذ احد السبيلين فإن  الحالة 
(1)

. 

 ياغة طويلة صأي أن  الطفل في هذه الحالة يقوم باستبدال الكلمة التي يبحث عنها ب

قد و قد يرتبط هذا النوع باألنواع السابقةو باستخدام الشيء نفسه أو بواسطة التلميحات

تصاحبه صعوبات نادرا ما و يمكن أن يصاحبه صعوبات في الهجاءو تحدث منفردة

  في القراءة.

 

ا العالم )هيد   (Head –أم 
()

 :قد قس م الحبسة إلى أربعة أنواع 

                                                           
 .  468المرجع نفسه ، ص  -  1
   هيد( لعّل ما أشار إليه– Head في تقسيمه للحبسة قد أغفل الجانب الحسي والحركي كونه تعامل مع المشكلة وفق )

البعد الوظيفي للغة ظانا أّن هذا يشكل القاعدة األساسية التي ينطلق منها المتعلم على أساس مبدأ التخريج زيادة على ما 

 أشار إليه ) هيد( نرى أّن العالم ) فون موناكوف( قد صّنف الحبسة إلى: 

: ال يتعلق بالحس وإّنما بالحركة ، وهو عم القدرة على التعبير لفظا بدون expression aphasiaأفازيا التعبير:  – أ

 شلل في اللسان أو أعضاء الصوت ، مع القدرة على فهم الكلمات . 

ومن أشكال هذه : وهي تتعلق بالناحية الحسية وكّل ما يخص االستقبال reception aphasiaأفازيا االستقبال:  –ب 

 الحبسة الصم اللفظي ال

 ذي يتعّذر على المصاب به على فهم وادراك ما يسمع من كالم اآلخرين على الرغم من سالمة الجهاز السمعي . 

أّما على اساس مبدأ التعالق والتالزم نرى اّن تصنيف " هنري" يوافق التصنيف  السالف الذكر ل ) هيد( ، فقط 

لألفازيا من نحو االفازيا الفعلية التي تالزم األفازيا اللفظية واالفازيا الداللية التي تالزم هي  االختالف في المسميات

 األخرى االفازيا المعنوية . 
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 كتابة. و كلمات قوالتحضار السحيث يجد المريض نفسه عاجزا عن ا :الحبسة اللفظية أ.

 حيث يعجز المريض  فهم الكلمات. :الحبسة االسمية .ب

 هي عدم القدرة على تركيب الجمل تركيبا يراعي فيها القواعد.  :الحبسة النحوية .ج

تكون عندما يعجز المريض عن فهم الكالم المركب في جملة  :الحبسة الداللية .د

مفيدة
(1)

. 

 

  :التأتأة .6

من أعراضها تكرار و النطقإن  أول ما نستخلصه عن التأتأة أنها عيب من عيوب  

 فتح الفم أحيانا مع العجز عن التلفظو إضافة صوت دخيل على الكلمةو أحد الحروف

كانحباس النفس أوال ثم انطالقه ، الزفيرو يرافق هذا كل ه اختالل في حركتي الشهيقو

إنما و كما أنها ليست عامة موحدة، بطريقة تشنجية كما أن  المصاب يقوم بحركات زائدة

 :تختلف من فرد إلى آخر من أنواعها ما يليو ي أنماط متباينة إلى حد  كبيره

 

 :(cloniqueالتأتأة االهتزازية التكرارية ) .1.6

أو كما يسميها بعض العلماء المرحلة التواترية بحيث يصعب على الطفل النطق أو  

من أجل إخراج  بذل جهد، وطالقة عادية مع بطء في االستجابة الكالميةو التعبير بوضوح

 . سريعا من إعادة الكلمة تكون في بداية الكالم بطيئة ثم يصبح الكالمو الكلمات

في  فالتكرارات تخص  ، ال إرادية كما يمكن أن نجدها في تكرار الكلمات بطريقة 

 :هذا يكون في بادئ الجملة أو في وسطها مثلو ان المقطع األول من الكلمةـــمعظم األحي

 .(الميم أو الحاء أكثر من مرة نطقمحمد ذاهب ) م م م م ....
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  :(tonique)قفية توالتأتأة التشنجية االهتزازية ال .2.6

يصاحب ، ووفيها نجد عدم القدرة على النطق بوضوح خاصة في بداية الكلمات 

تحدث هذه العوارض بسبب حالة التعب في عضالت و أجزاء الكالم أو الجمل إعادةذلك 

يستحيل و ال ارادية أثناء الخطابو يرافقها توقعات غير مبررةو عملية النطقفيمنع الفم 

ف عن الكالم عند البدء حد ة بحيث يتوق  و هذا الشكل أكثر شد ةو .إصدار بعض األصوات

غير مرتب مع ذكر بعض و يكون الكالم غير منسقو في اإلجابة عن بعض األسئلة

 تغيير مالمح الوجهو الستجابات االنفعاليةجهد في ا ووجود الحروف األصلية في الجملة

تابع حمد و ثم توقف ←م  :على عضالت الحنجرة مثالو محاولة الضغط على الشفتينو

محمد  ←( أو توقف ملحوظ احدة يليه توقف ثم اكتمال الجملة)نطق حرف الميم مرة و

 في صعوبة الصورة الذهنية التوقف قبل نطق الكلمة ثم نطقها في طلقة واحدة كما المتأتأ)

األفكار إلى ألفاظ(و
(1)

. 

 

 :tonique clonique :المختلطة أتأةالت .3.6

ل تجمع هذه الحالة بين النوع األو  ، أشد االضطرابات تعقيداو أنها أكثر غالبية 

( بحيث تتصل عناصر االهتزازي التوقفيالنوع الثاني )و )التشنج االهتزازي التكراري(

مع الثاني فيما بينها بطريقة متغيرة عند نفس الفرد محدثة بذلك خلال إيقاعيا النوع األول 

 هي تكرارات début explosifيظهر على شكل بدايات متفجرة للحديث و للخطاب

انقطاعات باإلضافة إلى تكرارات غير متناسقة لقطع كلمة ال وجود لها و توقعات مفاجئةو

هذا النوع التركيبي إليقاع الجملة يمكن أن تتشوه تفاحة  أكل ت/ت/ت ... :في الجملة مثل

 رجة يصبح فيها الكالم غير واضح.إلى د
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  :التأتأة الناجمة عن تأخر الكالم .4.6

 تنشأ التاتأةو قد تظهر هذه الحاالت من التأتأة عند األفراد المصابين بالتأخر اللغوي 

عند هؤالء األفراد بسبب سوء تكفل األولياء لهم بحيث نجدهم يحاولون أن يستعجلوا بتكلم 

 التأهيل اللغوي.و هذا ما يخل التوازن بين فكره الحسي الحركيو طفلهم بطريقة سليمة

 

  :الضعف العقليعن أة الناجمة أتالت .5.6

إن  التأويل  ؛اللغوي قد تظهر حاالت هذه التأتأة عند األفراد المصابين بالتأخر 

ساس على هذا األو هو مرتبط بالذكاء الفكريو ز بالخصوص الفصيلة البشريةاللغوي يمي  

فيمكن أن يتحتم عنه التأتأة
(1)

. 

 

  :التأتأة الناجمة عن العمل المضاعف للفكر الحسي الحركي .6.6

للتأتاة المبكر هو من ضمن العوامل المسببة و إن  التطور العقلي األكثر حيوية 

 هذا الالتوازن يخلق التأتأة.و بحيث فكر التأويل اللغوي ال يكون مع الفكر الحسي الحركي

  

 :التأتأة الناجمة عن ثنائي اللغة .7.6

هم من بين العناصر ، متعدد اللغاتو يجمع ثنائي اللغة ككل من كثير اللغات 

بلغات متعددة سواء كان األمر المسببة للتأتأة حيث يعتبر كثير اللغات أي من تعلم التكلم 

من الوهلة األولى أو أنه تعل م لغته الثانوية قبل أن يستوعب كليا صيغة اإلصالح التمييزي 

عمليا يمكن أن نسمي أي طفل له اتصال بأكثر من لغة قبل ن ، للغته األولى )اللغة األم(

باالزدواجية اللغات أو ما يسمىالسابعة إلى الثامنة بكثير من اللغات أو متعدد 
(2)

. 
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  :اللّجلجة :7

 لمقاطعبالتكرار السريع و الترددشكل حيث يعاق تدفق الكالم ب، عاقة الكالمهي إ 

النطقو بتشنجات العضالت التنفسو الكالم
(1)

. 

قيل سيدنا موسى عليه و ثقل اللسان، والحبسةو الفافأةو التأتأةو يشار إليها بالتعلثمو 

ا يؤثر طالقته مم  و كذلك أرسطو فهي اضطراب في إيقاع الكالم، والسالم كان مصابا بها

على انسياب الكالم
(2)

. 

يتضمن التكرارات الالارادية لألصوات أو الحروف أو الكلمات أو إطالتها أو   

اخفاض درجة تقدير الذات و القلقو رد ود الفعال االنفعالية كالخوف، والتوقف الالارادي

 .لدى المتلجلج

 

 :أنواعها

  :هناك نوعان من اللجلجة 

خاصة في مرحلة تكوين الجمل بين و تظهر أثناء نمو الطفلو يكون مؤقتا :لالنوع األوّ 

 . السنة الثالثةو السنة الثانية

في بداية محاولة  هذه تبدأ، وجلجة المستمرة أو ما تسمى بالمزمنلهو ال :النوع الثاني

 . األطفال للكالم

 

 :أسبابها

 الوراثة. 

 النفسي القلق. 

   أو سبب تلف في مراكز الكالم بالمخ . 

                                                           
 .  441وليم الخولي ، المرجع السابق ، ص  -  1
 .  61، ص  6111،  4سهير محمود أمين ، اللجلجة أسبابها وعالجها ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط -  2



 اضطرابات النطق والكالم                                                              لثالفصل الثا
 

134 
 

المشاكل و أساسيو األسباب النفسية للجلجلة في الكالم عامل مهم يتضح لنا أن  و 

التي يتم استعمالها القسوة و العنفو االهتمام بأخ دون اآلخرو انفصال الوالدينو العائلية

إحساسهو شعورهعن و بحيث تصل إلى درجة ال يتمكن الطفل التعبير عن نفسه
(1)

. 

 

  :الكالمو تفاوت حدة عيوب النطق 

اوت من عيوب خفيفة إلى متف، الكالم كما هو متعارف عليهاو عيوب النطقإن   

صعب فهم كالم الطفل من و ففي الحاالت التي تكون فيها عيوب النطق حادةعيوب حادة، 

حاجياته و عن أفكارهالناحية األخرى يعاني الطفل معاناة شديدة عندما يعبر و ناحية

 . مع زمالئه في المدرسة أو الشارع الخاصة في بيئته أو محيطه األسري المدرسي أو

ثمانية خاصة في ضوء الطبيعة ال، واسن الطفل يلعب دورا هام  و ن  عمركما أ 

ه يعاني فإن  ، هو في عمر السابعةو فالطفل عندما يرتكب خطأ للنطق والكالم المشار إليه،

عائق أكثر حدة من طفل في نفس عمره باإلضافة إلى عيوب النطق الثابتة و من اضطراب

صعوبة في العالج من األخطاء و والراسخة عند الطفل األكبر سنا عادة ما يكون أكثر حدة

الراسخة عند طفل آخر أصغر سن ا غير
(2)

. 

كما أن  الوقتيةو إذن فعلى العموم األخطاء الثانية أقل قابلية من األخطاء الطارئة 

كما أنها ، العيوب التي تتضمن أصواتا تتكرر كثيرا في اللغة تكون ملحوظة بدرجة أكبر

رة أو دتنعكس على وضوح الكالم بدرجة أكبر من األخطاء التي تتضمن األصوات النا

 إذاالطفل عندما يكبر يكون قادرا على تصحيح عيوبه النطقية ، وقليلة التكرار في اللغةال

 – اللةد – عادة –يعتبر ذلك ، الالزمةو ريةالبصو ه االستثارة السمعيةما توفرت لدي

أصوات صحيحة  إصدارم تعل  و يعالجية جي دة على أن الطفل سوف يقدر على تخط  

العادة  ا األصوات التي ال تكون قابلة لالستثارة بصعب فيأم  ، مالزمة للكالم الصحيح

 .تدريب الطفل على تصحيحها
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 وعالجها  تشخيصهاو   النطقو   أسباب اضطرابات الكالم :المبحث الثاني

  :عالجهاو تحديد األسباب عند القدماء .1

هناك ثالثة أسباب رئيسية مهمة للعيوب الكالمية التي ذكرها اللغويون العرب  

  .عضويةو اجتماعية، نفسية، لغوية :وهي كما يلي، القدامى

 

 :نفسيةو لغويةأسباب  :أوال

  :الحصرو العيّ  .1

يذكر الجاحظ 
(1)

، الحصرو العي  النفسية ألمراض الكالم "و أن  من األسباب اللغوية 

عوا إلى هللا في السالمة منهما ذوا باهلل من شرهما ،و تضر   ".وقديما ما تعو 

  :قد قال الن مر بن تولبو 

 ا ــالجـا عــهـجـالـس أعـفـمن نو  عـي  و أعذني رب  من حصر  

  :و قال الهذلي 

ت الــا عـــــــــإذا م  هــــــــتـبـطـخـر بــصـحوال     ب ـــــطـخـز 

  :و قال مكي بن سوادة 

 خير عي  الرجـال عي  السكــوت  انـحصر مسهب جريء جب  

 بإبالغحين بعثه الى فرعون ، عليه السالم، جل  موسى بن عمرانو ل هللا عز  سأو 

تهاإل، ورسالته ذكر العقدة التي كانت في  فقال حين، أدل تهفصاح عن اإل، وبانة عن حج 

احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي"والحبسة التي كانت في بيانه "و لسانه،
(2)

أنبأنا هللا و ،

نب هنا بذلك على مذهب كل  ، واستراحته الى كل شغب، وتعالى عن تعل ق فرعون بكل سبب

                                                           
 .  46 – 4ن ص  4الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج -  1
 .  62سورة طه: اآلية  -  2



 اضطرابات النطق والكالم                                                              لثالفصل الثا
 

136 
 

هذا الذي هو مهين وال  خير من أنا"أم  :حين خب رنا بقوله، كل  محتال مكايد، وجاحد معاند

يكاد يبين"
(1)

ل على موسى عليه السالم بأنه أفصح منه ، أفضل و يريد فرعون أن يتفض 

 . بيانا

وقال موسى عليه السالم: "و أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا  

يصد قني"
(2)

. 

"ال ينطلق لسانيو يضيق صدريو " :وقال تعالى 
(3)

رغبة منه في غاية اإلفصاح  

ة النفوس ، والعقول افهمو لتكون األعناق إليه أميل، المبالغة في وضوح الداللة، وبالحج 

 . يبلغ أفهامهم على بعض المشقة، وإن كان قد يأتي من وراء الحاجةو إليه أسرع،

 حين شب ه أهله بالنساء، رداءة البيانو جل  مثال لعي  اللسانو ضرب هللا عز  و 

هو في الخصام غير مبين"و أو من ينشأ في الحلية" :فقال تعالى الولدان،و
(4)

أي في  ،

 ة أعدائه ال يكاد يفهم قوله.مخاصم

 

  :اللثغة .2

لهذا نرى الجاحظ، وتهمخاص  و تهمعام  ، اللثغة مرض لغوي يصيب بعض الناس 
(5)

 

ا علم واصل بن عطاء أنه ألثغ فاحش لم  و" :ن وصف بها قائالث عم  تحد  ، وليهاإقد أشار 

أنشدني  :قال قطرب رئيس نحلة،و أن مخرج ذلك منه شنيع ... أنه كان داعية مقالة، واللثغ

  :ضرار بن عمرو قول الشاعر في واصل بن عطاء

فه    رـال للش عـجانب الراء حت ى احتو  ويجعل البر  قمحا في تصر 

 رــا من المطاقـبالغيث إشفاث ـفع القول يعجلهو ولم يطق مطرا  
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 :الشهور ؟ فقالو كيف كان واصل يصنع في العدد ... :سألت عثمان البري  و قال 

  :مالي فيه قول اال ما قال صفوان

اب آفـــره جــــواطـــم  خــج هـــاولـــا يحــمـيـن ملهم فــق  ــلــم    اق ــــــو 

  :أنشدني أبو محمد اليزيدي   :وأنشدني ديسم قال 

 فـاأللو اتـــــــكخل ة اللفظ في الالم وخل ة اللفظ في الياءات إن ذكرت  

اء فيها غير خافي   حفو فاعرف مواقعها في القول ةـــــوخصلة الر   الص 

ق امرأته طل  الذي منهم أبو رمادة و جه،ولقد حدا األمر ببعضهم إلى أن طلق أزوا 

  :فقال خاف أن تجيئه بولد ألثغ، وحين وجدها لثغاء

 غ ـــب  ـصـمـالو ي  ـشـي المـس فـــيـمـت غـــس ألثــفـيـحـي بـــاء تـأتـغـثـل  

 .الولد القصير الصغير هو الحيفسو

يرى الجنديو 
(1)

يرثها  يرثها من جيله ثم  ، و... قد يرثها الطفل عن آبائه" :أن  اللثغة 

 هيبل نكون صوابا في جيل المستقبل بينما ، حت ى تصبح اللثغة سن ة فيهم، منه جيل آخر

ذلك  علىالدليل و احتقارهمو ازدراء الناس ل كانت آفة نطقية محط  الجيل األو   فينفسها 

لغة دة ال يدري أن المرمريس هو الداهية ابن سي  و اللثغة ...و تحي ر علماء اللغة بين اللغة

فتقتدي بها صية عظيمة باللثغة قد يمكن أن تتسم شخو مستقلة عن المرمريت أم لثغة ...

بعد مرور زمن يصبح هذا و ؛تقلدها أوال في تلك اللثغةو الطبقات األخرى المحيطة بها

 ."أدناه إلىأعلى المجتمع  منتسري المودة( التي يشبه ) هذاو، تلك اللثغة مقبولة أو االنحراف

وأك د هذا القول ابن خلدون 
(2)

باالقتداء بالغالب في ن المغلوب مولع أبدا "إ :بقوله 

لذلك ترى و العامة على دين الملك،و عوائده،و سائر أحواله، ونحلته، وزي هو، شعاره

في و بل، شكالهاأو سالحه في ات خاذهاو مركبهو يتشب ه أبدا بالغالب في ملبسهالمغلوب 

 .سائر أحواله ..."
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  :أسباب اجتماعية :ثانيا

  :العزلة(الوحدة )و الصمت .1

الجاحظيذكر  
(1)

حيث يروي عن أبي عبيدة أنه  أن  الصمت عيب من عيوب الكالم، 

يفسر الجاحظ و قيل بلسانه لفف، والرجل بعض كالمه في بعض فهو ألف  إذا أدخل  :قال

، طال عليه ذلك، ولم يكن له من يكل مهو السبب في هذا الل فف أن  اإلنسان إذا جلس وحده

  :أنشد الراجزو أصابه لفف في لسانه

 م  وأرق ـس وهـول تحسيـمن ط قـــطـا إذا نـــفـفـه لــيـأن  فـك  

موت؛ ألن ه لما  لمقعطل،زارقة بعد اقاضي األ، كان يزيد بن جابرو  يقال له الص 

لزوم و من طول التفكر، ال يكاد يبين، وفكان لسانه يلتوي، طال صمته ثقل عليه الكالم

مت  .الص 

 

  :أسباب عضوية :ثالثا

  :األسنان سقوط

يذكر الجاحظ 
(2)

أن سالمة اللفظ ، ولى الخطأإيؤدي هنا أن سقوط بعض األسنان  

  :قال الشاعر، من سالمة األسنان

 ر ـــــكـنـة ال تـــزي  ـذاك مـه بـلـف  اـــتم  عديدهو اـــقل ت قوادحه  

ت مخارجهايروى "و   أكال يقع في األسنان. :القادح الفضيلة؛ :المزي ة تم  حروفها"؛و صح 

 .إذا نقصت نقصت الحروف، وتم ت له الحروف، اإلنسان إذا تم ت أسنانه في فمه  

قال أبو الحسن و جماعة منذ سقطت ثناياه في الط س،م معاوية على منبر لم يتكل  : وقالوا

ا شد  عبد الملك أسنانه بالذهب قال :المدائني متى  ما بليت، الن ساءو لوال المنابر" :لم 

 .سقطت"

                                                           
 .  48، ص  4الجاحظ: البيان والتبيين ، ج -  1
 .  24 – 38الجاحظ ، المصدر نفسه ، ص  -  2
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  :تحديد العوائق من منظور عام. 2

  :العوائق البيئية .1.2

هي وحدة و من العوائق البيئية األسرة ألنها النواة األساسية التي تبنى عليها األمم 

 مبنية على زواج شخصين لتتحول بشكل أو آخر إلى وحدة اجتماعية بوجود األطفال

شخصية الفرد النفسية نتيجة التفاعالت التي تحدث بالتالي هي ذات أهمية كبرى في بناء و

اصة في السنتين األولى من عمرهبين أسرته خو بينه
(1)

. 

هذا ما يدعونا الى القول و تنشأ في محيط األسرة إخوتهو إن  عالقة الطفل بوالديه 

إذ هي العامل األول في صبغ سلوك الطفل بصبغة ، بأن األسرة وظيفة اجتماعية

يتحقق هذا الهدف بصفة مبدئية و ولها وظيفة تهدف نحو نمو الطفل اجتماعيا، اجتماعية

الذي يلعب دورا هاما في تكوين و عن طريق التفاعل العائلي الذي يحث داخل األسرة

يتفق علماء االجتماع على أن األم هي الوسيط األول في ، وتوجيه سلوكهو شخصية الطفل

حيث تمكنه من أن ، لعناية التي تمد بها الطفلاو ذلك عن طريق الرعايةو تنشئة الطفل

  . المجتمع باعتمادها على عمل األب يصبح عضوا مشاركا بصورة ايجابية في

كما أن ه يمكن أن يحل محل  خلل في نمو شخصية الطفل حينما يحل بها نوع من  

دائمة فمثال الحرمان األمومي هذا ال شك فيه أن الطفل بحاجة ، اختالل التوازن األسري

، انعدام أو وجود أحدهما يؤثر بالضرورة على الطفلو لوجود والديه معا لينمو نموا سليما

يتجس د في أب يعيشون في  حقيقي   األم يحتاجون إلى حب  و ن  المحرومين من األبإحيث 

كذلك الطالق يترتب عليه آثار سلبية في  ها لهم،حب   أم ينعمون بالحنان في ظل  و كنفه

لدى الطفل امنحرف اسلوكو يكها يحدث اضطرابات نفسيةتفكو األسرة
(2)

. 

هناك أسباب أخرى مثل تعلم عادات النطق السيئة أو تشجيع أهله له باستمرار في  

، تدليال للطفل من قبل أبويه أو ممن هم محيطين بهو نطق الكلمات غير الصحيحة تلطفا

يتمثل هذا بأن ينطق الطفل الكلمات ناقصة أو مشوهة أو مبتورة فيستمر األهل في و
                                                           

 .  64، ص 6114سهير كامل أحمد ، أساليب تربية الطفل بين النظرية والتطبيق ، االسكندرية ،  -  1
سهير كامل أحمد ، شحاتة سليمان محمد: تنشئة الطفل وحاجاته في النظرية والتطبيق ، مركز االسكندرية للكتاب،  -  2

 .  66 – 64، ص  6116
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عند فحص و تشجيعه بذلك واستحسان ما ينطق به دون أن يصححوا أخطائه الكالمية

 الطفل لن يجد الطبيب أي سبب عضوي أو نفسي لديه. 

، م عندهليس هناك من شك  أن تأخر النطق قد يكون سببا مباشرا الضطراب الكالو 

فل بيئة كما قد يكون وجود الط، كما يمكن أن يكون الطفل متخلفا عقليا أو لتأخر نموه العام

قد تكون هناك أسباب أخرى مثل حالة الطفل ، واللهجات في وقت واحدو تتعدد فيها اللغات

كذلك تواجد الطفل في جو ينعدم فيه و المحبة للتقوقعو النفسية االنطوائية على الذات

  .التوافق سواء في المدرسة أو في األسرة

وقد تكون ظاهرة اضطراب الكالم عند الطفل ناتجة عن معايشته أو لتقليده كالم  

قد يكون تأثر الطفل ناتج عن حب ، وأي نطق الكلمات، أناس يعانون من اضطراب الكالم

لنطق او كما قد يكون اضطراب الكالم، وتقدير الشخص المصاب باضطراب في الكالم

، بعه الطفل لغرض إشباع عواطف مكبوتة لديه لكونه يعاني من جوع عاطفيأسلوب يت

وممارسته النطق الخاطئ قد تكون ال شعورية على أمل أن يحصل على ما يريده بواسطة 

ذلك األسلوب المرغوب من طرف اآلخر
(1)

. 

 

  :العوائق االقتصادية .2.2

يتوفر من الدخل من خالل ما ينفق له من يقصد به المستوى المادي لألسرة أي ما  

بد  من النظر إلى األسر التي تعاني من مستوى  من هذا الو الطمأنينةو وسائل الراحة

األسرة الميسورة الحال إلي تعيش في راحة و ي عسير أو تعاني الفقر هذا من جهةداقتصا

ى نتائجهم خاصة علو تأثير ذلك على تكيف األبناء داخل المدرسة، ومن جهة أخرى

  .الدراسية

، يترك آثار صعبة عند األوالد في األسر الفقيرةفضغط المستوى االقتصادي  

الشعور بالحرمان بالضغط نحو اآلخرين هي آثار ظاهرة و فاإلحساس بعدم الطمأنينة

فالشعور األول يأتي من عدم االنتظام في ، تلحق بالمستوى االقتصادي الضعيف لألسرة
                                                           

 .  332، ص  4122،  3لنمو ، عالم الكتب ، القاهرة ، طزهران عبد السالم حامد ، علم النفس ا -  1
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المالحظ كثيرا من األطفال الذين يعانون الجوع هم أميل إلى و ات األسرةتلبية بعض متطلب

أما الشعور بالحرمان يأتي من الحاجات التي ليس بإمكان ، القلق في ظروف حياتهم

   .ما عند اآلخرينو األسرة توفيرها مما يكون الزما للطفل حين يرى ما عنده

كثيرا ، كبيرا تحت السقف الوحيديلحق بالضيق االقتصادي أن يكون عدد األفراد و 

كما أن الجو السكني للطفل يشتمل ، ما يؤثر هذا الواقع في انجاز أو التحصيل الدراسي

ال تؤثر هذه الشروط في الحياة الصحية و على الشروط الطبيعية التي تتوفر في المسكن

المنزل الذي فالطفل حساس اتجاه ، والجسدية لألبناء فحسب بل تتدخل أيضا أساليب تكيفهم

يقطنه فالعامل االقتصادي لألسرة يعتبر من أهم العوامل التي تنتسب في نجاح الطفل 

المدرسي أو فشله
(1)

. 

على ضعف المستوى االقتصادي فقط و لكن هذا ال يجعلنا نسلط الضوء على الفقرو 

ن لكو انخفاض مستواه الدراسيو بأنه السبيل الوحيد إلى ضعف االكتساب اللغوي للطفل

لكن أبناءها و مستواها االقتصادي عالو طمأنينةو ما نجد أحيانا أن أسر تعيش في راحة

مستواهم الدراسي ضعيف جدا رغم توفير لهم كل االحتياجات الالزمة الواجب توفيرها 

عدم ، وانخفاض مستوى الطموحو هذا يرجع إلى عدم الدافعية إلى االكتسابو لألبناء

تفكيره و يصرف انتباه الفردو هذا ينخفض من مستوى المثابرةفكل ، الرغبة في الدراسة

باالنشغال بأعمال أخرى
(2)

. 

 

  :العوائق النفسية .3.2

هي األكثر شيوعا كما أنها تصاحب أغلب الحاالت العضوية التي سوف تأتي على  

 عدم شعوره باألمانو الصراع النفسي عند الطفلو القلقمن هذه األسباب وذكرها 

  .عدم الكفاءة أمام أقرانهو شعوره بالعنفو الطمأنينة التي تواجههو

                                                           
 .  6113 – 6114عمور سيد أحمد ، العوامل األسرية وعالقتها بالتحصيل ، جامعة وهران ،  –جبايلي محمد  -  1
 .62 – 62، ص  6113، 4مجموعة من الباحثين ن األسرة والمدرسة ودورهما في تربية الطفل، دار قرطبة، ط -  2
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مما ، توجد أسباب نفسية مصدرها قلق اآلباء من عدم مقدرة طفلهم على الكالمو 

هو في بداية مراحل نموه بحيث و يدفعهم بأن يجعلوا الطفل يخوض تجربة نفسية قاسية

ان لم و االستجابة لرغباته بشكل جنوني حتىو يدفعه للكالم دفعا أو كنتاج لتدليل اآلباء

إنما حرك يده نحوه أو نظر إليه أو نطق الجزء األول من اسم ، ويطلب الشيء بالكالم

  .الشيء أو الحرف األول فقط

المقصود ، وكذلك الحرمان لدى الطفل قد يخلق لديه نفس الحالة إن لم تكن أسوء 

عاطفي مما يخلق لديه حالة من القلق النفسي شعوره بالجوع الو هنا حرمان الطفل عاطفيا

يؤدي إلى ظهور اضطراب في كالمه مثل اللجلجة أو يرفض التكلم ، وواالنفعالي الدائم

ذلك لشعوره بعدم تقبل األمرو أصال
(1)

. 

 

  :العوائق العضوية

تعث ر الطفل في نطقه قد يكون راجع الختالل الجهاز العصبي المركزي أو  إن   

ك للسان أو ، والضطراب في األعصاب المتحكمة في الكالم وجود خلل في العصب المحر 

لتعرض مركز الكالم في الدماغ بتلف معين أو إلصابة الطفل بنزيف دماغي أو لوجود 

مرض عضوي آخر كما توجد أسباب  مرض في دماغ الطفل كوجود ورم دماغي أو أي

مثل وجود خلل لديه في جهاز الكالم المتمثل في الفم أو اللسان أو األسنان ، عضوية أخرى

أو سقف الفم العلوي الداخلي أو لوجود خلل في الشفتان
(2)

. 

كوجود عيوب ، هذا االضطراب عند الطفل إلىقد توجد أسباب أخرى تؤدي  

التقاطها بالشكل و فعدم سماع األصوات، كضعف السمع مثال، بالجهاز الثانوي عند الطفل

قد توجد ظاهرة اضطراب الكالم و يعالج مبكراو لم يكتشف إنالصحيح يطور هذا العيب 

ا مم  ، لكن أهله يرغمونه على أن يكتب باليمنى، الذي يكتب بيده اليسرى مثال عند الطفل

ناهيك عن أن لصحة ، مثال أو مدرستهعاجزا عن تلبية طلب أبويه ، يجعله حائرا قلقا

                                                           
 .  424ينظر: عبد المنعم الحقي ، موسوعة الطب النفسي ، دط ، ص  -  1
 .  663فتحي السيد الرحيم ، سيكولوجية األطفال الغير العاديين ، ص  -  2
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من المسلم به أيضا أن  و الكالميةو الطفل العامة أهمية في تطور مقدرته اللغوية الكالمية

للمفردات ينتج  السمع الخاطئو اكتسابهاو ضعف السمع يؤثر تأثيرا سلبيا على تعل م اللغة

نمي ز في و ،رة األبكم"بالضرو األصم  " :مما يؤي د هذا الرأي المقولةو عنه نطق خاطئ

أن يكون  افإم  ، اإلصابة بهذا العيبضعف السمع بين نوعين أي أن  هناك درجات في 

هذا ، وهذا يمكن أن يكون له أن يكون المصاب ضعيف السمع، والمصاب ضعيف السمع

، يجب على المجتمع أن يساعده، ولغة لكنها مليئة باألخطاءيمكن أن يكون له أن يكتسب 

هي ما و هناك فئة تعاني نقصا كامال في القدرة السمعيةو التصويت أكثر من العادةبذلك و

هي عاهة أكثر إعاقة من العمى إذ يتعذ ر على المصاب االشتراك و يعرف بجماعة الصم  

  .في المجتمع

إذن يمكن أن تكون هذه المعوقات التي سبق ذكرها سببا في القصور في حياة  

 أو االقتصادية أو حتى البيئية. ريةالطفل المدرسية أو األس

 

  :النطقو التطرق إلى فيزيولوجية الكالم. 3

  :حركات أعضاء النطق، والتنفس :التناسق بين عمليتين، تتطلب عملية الكالم 

 

  :فيزيولوجية التنفس .1.3

 .الزفيرو هما الشهيقو نمي ز في هذه العملية مرحلتين متعاقبتين 

يتقل ص العضالت الرافعة ، ويتسطحو الذي ينخفض، الحاجز مع تقلص الحجاب :الشهيق

فيدخل الهواء تحت ، العموديو يت سع القفص الصدري في االتجاهين األمامي، لألضالع

القصبة الهوائية، وفالبلعوم، أو الفم، الرئتين عبر األنف إلىتأثير الضغط الخارجي 
(1)

. 

 

ارتفاعه إلى مستواه ، والحجاب الحاجزتحدث العملية العكسية بارتخاء عضلة  :الزفير

فيضغط هذا ، وبارتخاء العضالت الرافعة لألعضاء تنقص أبعاد القفص الصدري، لاألو  

                                                           
 . 62اسماعيل لعيس، اللغة عند الطفل، بط، الجزائر، ص  -  1
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، فالتجويف الفموي، األخير على الرئتين ليخرج منها إلى الهواء إلى الخارج عبر الحنجرة

إذا كان هناك  لكنه يبقى غير مسموع إال   ،الوترين الصوتييندون اهتزاز ، أو األنفي

  .تحريك ألعضاء النطق من طرف المتكلم

 

  :فيزيولوجية النطق .2.3

هذا ، واألصوات الكالمية تتشكل نتيجة الهواء القادم من منطقة المزمار إن   

نتيجة  الوتران الصوتيانبتعد ي إذ ،المجرى يتعر ض للضغط خاصة عند عملية الزفير

مع ، والجهاز الصوتي إلىفالهواء المضغوط ينطلق ، للضغط تحت المزماري المرتفع

مرة كل  ثانية ينطلق موجه من الهواء  151التي تتراوح  اهتزازات الوترين الصوتيين

حيث يعرضها ، الواقع أعلى منطقة الحنجرةو الطاقة التي تثير العمود الساكنو المضغوط

لوقت قصير لالهتزاز
(1)

تتابع األصوات  فإن   رعةسمع أن  موجات الصوت تتالشى بو ،

االهتزازات القصيرة المتولدة في كما أن ، يساعد على حفظ عمود الهواء بشكل مهتز

  .عمود الهواء التابع لمنطقة تحت المزمار هي التي تشكل النغمة المزمارية

يمكن تعديلها من خالل أعضاء ، الكالم البد من ثالثة أبعاد للجهاز الصوتي إلنتاجو 

  .درجة هذا االنقباض، وموقع االنقباض، والطول بشكل عام :هيو النطق

، على زيادة طول الجهاز الصوتي المساعدةاستدارة الشفتين من العوامل  إن   

أو نقص طول الجهاز ، انقباض الحنجرة له تأثير على زيادةو فارتفاع، انقباضهو

 .ارتفاع أو انخفاض في الذبذبات الصوتية إماتكون النتيجة الصوتية بذلك ، والصوتي

سم  5..1أول ثالثة ذبذبات صوتية صامتة تصدر عن الجهاز الصوتي يكون طولها و

كان طول الجهاز الصوتي زائدا  إذاأما  .هرتز  2.421، و1.4.5و 415ذات ذبذبات تبلغ 

يير حيث يتجلى هذا التغ 2.1.2، و1.311و 434تصبح هذه الذبذبات  فإن  ، سم 2ب 
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درجة االنقباضات التي تحصل في الجهاز الصوتي هي التي و فموقع، إليهاعندما نصغي 

أو صائت، حيث يكون هذا الصوت صوت صامت، الفم إلىتقرر نشر الصوت 
(1)

. 

تنتج الصوائت عندما و الصوامت،و الصوائت :من األصواتين وعنجد في الكالم ن 

هي و معي زنان،ترتبط بنمط صوتي س هذه الصوائت، ويكون الجهاز الصوتي مفتوحا

لها   les syllablesأن  معظم المقاطع اللفظية إذ، أصوات قوية تمي ز الصوت العالي

، في الجهاز الصوتيالصوامت فتنتج عندما يكون انقباض في بعض المواقع  اإم   صائت،

ل المقاطع تشك  الصوامت ال ، وة كالتالي عند الصوائتكما أنها ليس لديها نوعية رنينية قوي  

 .إال بانضمامها إلى الصوائت

 

  :الصوائت إنتاج

، التغيرات التي تحصل في الجهاز الصوتي تكون من خالل أعضاء النطق إن   

فالصائت الذي  الشفتين،، والفك، والصوائت هي اللسان إنتاجاألعضاء التي تدخل في و

اذا ، و(i)األمام يمكن تمييزه على انه صوت  إلى، واألعلى إلىاللسان مرفوع و إنتاجهيتم 

 فإن  ، األسفل إلىو أقصى الجهة المعاكسة في تجويف الفم للخلف إلىتحرك اللسان 

  .(a)الصوت يكون 

فعلى سبيل ، سقف الحلق إلىحسب موقع اللسان بالنسبة ، يمكن تصنيف الصوائتو 

، الحلق فتكون صوائت مغلقةقريب من سقف ، ومرتفع اللسانعندما يكون جسم ، المثال

قاعدة الفم تسمى صوائت مفتوحة،  مصحوبة باتجاهو عندما تكون حدبة اللسان منخفضةو

تسمى بالمركزية أو  هافإن  الصوائت المنتجة عندما يكون موقع اللسان قريب من المركز و

المحايدة
(2)

تدعى الصوائت ، وتشبه الصوائت، ثمة مجموعة من األصوات الكالميةو ،

فالمقاطع تبدأ  تنطق بنفس المقاطع،، وحيث أنها مزيج بين صائتين منفصلين، الثنائية

  .تنتقل فورا إلى وضع آخر لصائت آخر، وبأعضاء نطق لصائت واحد
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  :إنتاج الصوامت

توصف ، وأو اغالقات مؤقتة في الجهاز الصوتي، تتصف الصوامت بانقباضات 

الصوامت ، وأو مهموسة، الجهر إلى مجهورة، واألسلوب، وغالبا من خالل المكان

 ،دة النقباض الجهاز الصوتيبينما الصوائت فتمتاز بدرجات محد  ، حركات انقباضية للكالم

 .الجهر، وطريقة النطق، والمخرج()وتوصف الصوامت من خالل مكان النطق 

  

مكان النطق
(1)

: 

  (السفلىو الشفتان العليا)الشفوية. 

  السفلى مع األسنان العليا(. الشفة)الشفوية السنية 

  (رأس اللسان يالمس األسنان العليا)اللسانية السنتة. 

  (رأس اللسان يالمس اللثة)اللسانية اللثوية. 

  نصل اللسان مع سقف الحلق الصلب(.)اللسانية الغارية 

  الصلب(و مؤخرة اللسان مع سقف الحلق اللين)اللسانية الطبقية. 

  (الصوتيةاألوتار )المزمارية. 

 

  :طريقة النطق

 :الصوامت االنفجارية

تنتج من االنغالق الكلي للجهاز الصوتي حيث يتوقف تدفق الهواء كليا لوقت  

بعد انتهاء االنغالق يندفع الهواء المتجمع في الخلف ليحدث انفجارا هوائيا، وقصير
(2)

. 

 

 :الصوامت االحتكاكية

 فيو، الهواء لمرورق ضي   ممر  حيث يبقى ، قد يكون انغالق التجويف الفموي غير تام   

االحتكاكية صفةليعطي للصوامت ، بأطراف الممر   الهواء الخارج يحتك   ن  هذه الحالة فإ
(3)

. 
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  :الصوامت الجانبية

 .سمي ت بهذه التسمية لمرور الهواء من جانبي الحاجز مثل حرف الالم 

 

  :رةالصوامت المكرّ 

، فيتكرر الصوت بسرعة، الحاجز( أثناء مرور الهواء)يحدث اهتزاز عضو النطق  

 .كالراء مثال

 

  :الصوامت المجهورة

د بمجر  ، والجيم، والدال، كالباء هي الصوامت التي يرافقها اهتزاز األوتار الصوتية 

 .نا نشعر باهتزاز األوتار الصوتيةفإن  وضع أطراف األصابع على منطقة الحنجرة 

 

  :الصوامت المهموسة

، السين :وهي الصوامت التي يمر فيها الهواء دون اهتزاز لألوتار الصوتية مثل 

 .الشينو

 

  :الصوامت الفموية

، فيخرج من الفم الحنك الرخو ليسد طريق الهواء إلى التجويف األنفيينقبض  

الزاي، والثاء، الباء :ذلك في أغلب الصوامتو
(1)

. 

 

  :الصوامت الفموية الغنية

، ذلك يسمح للهواء بالمرور في التجويفين الفموي فإن  ، الحنك الرخوعند ارتخاء  

 .النون ، والميم :ليعطي هذا األخير صفة الغنة مثل، األنفي معاو

                                                           
 . 414 - 411إبراهيم عبد هللا فرج الزريقات، المرجع السابق، ص  - 1



 اضطرابات النطق والكالم                                                              لثالفصل الثا
 

148 
 

المقطع اللفظي ، وتشكيل مقاطع لفظية عديدة إلىالصوائت و حاد الصوامتي ات  يؤد   

  .نهاية المقطع، ونواة المقطع، وهي بداية المقطع، يتألف من ثالثة أجزاء

 بأنهاتعرف نواة  ال، وأو أكثر يسبق النواة، وتعرف بداية المقطع بأنها صامت 

ا نهاية المقطع فتعرف بأنها صامت أو أكثر يتبع النواةأم  ، صوت صائت
(1)

. 

 أما النواة، أي ال يتألفان من عناصر، النهاية يكونان صفراو من البداية إن  كال   

كيف تظم األصوات  ح الشكل التالييوض  ، وأو السجع، القافيةالنهاية فهما يشكالن و

  .النهاية، والنواة، والكالمية في الكلمات إلى وحدات من البداية

 

 ع ــطـقـالم

 

 ة ـدايـالسجع                     الب –ة ـفيالقــا                         

                                       

 واة ـالن    ة     ـايـالنه                        

   P  o   t 

   M  ea   st        

   ns  u   r 

   ps  i   str 

 

 شكل بنية المقطع 
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التي تسمى باألخطاء و فدراسة المقطع اللفظي يفيد في دراسة األخطاء الشائعة 

االضطرابات الكالمية التي تكون في بعض ، والمتسلسلة التي تحدث في الكالم اليومي

 .متكررة وتشكل عائقا في عملية التواصل

 

  :الجهاز السمعي .4

يتكون الجهاز السمعي ، وإن  الصوت الكالمي الذي نتعل م إنتاجه يكون بعد سماعه 

األذن ، واألذن الداخلية، واألذن الوسطى، واألذن الخارجية :هيو من أربعة أجزاء

 :نة لألذناآلتي األعضاء المكو   يوضح الشكل، والصعبة
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  :األذن الخارجية .1.4

، يتكون من مادة غضروفية، وهو الجزء الخارجي لألذن، وتتكون من الصيوان 

 هي ممر  ، الخارجية األذنمن قناة ، ويعمل على جمع األصوات التي يتلقاها الفرد من بيئته

عادة ما يحتوي هذا الممر على مادة صمغية تسمى ، وسم 2.54ضيق يبلغ طولها حوالي 

السمع  إعاقةالسواد تعمل على  إلىأو بنية أو تميل ، مادة شمعية تكون صفراء، الصمالخ

طبلة  إلىتسبب أيضا طنينا في األذن ألنها تعيق انتقال األمواج الصوتية ، بشكل مؤقت

كما يعمل هذا الصمالخ ، األذن بعد تنظيف، يتالشى الطنين بعد زوال هذه المادة إذاألذن 

التي تصيب  اإلعاقاتتسمى و .خارج األذن إلىنقلها ، واألوساخ، وعلى جمع الجراثيم

السمعية التوصيلية باإلعاقاتاألذن الخارجية 
(1)

. 

  :األذن الوسطى .2.4

تعمل هذه ، (الركابو السندانو المطرقة)العظيمات الثالثة ، وتتكون من الطبلة 

نقلها أو إيصالها إلى األذن و تحويل الموجات الصوتية إلى طاقة ميكانيكيةاألذن على 

 .الداخلية . وتسمى اإلعاقات التي تصيبها باإلعاقات السمعية التوصيلية

 

  :األذن الداخلية .3.4

تنقل السياالت العصبية إلى الدماغ من ، والجهاز الدهليزي، وتشتمل على القوقعة 

  .خالل العصب السمعي

  :األذن العصبية .4.4

، تعمل على نقل النبضات العصبية المحدثة في الخاليا الشعرية لألذن الداخلية 

 لتعالج، العصب السمعي إلى مناطق متعددة من الدماغتنقل هذه النبضات من خالل و

  .تدرك كأصواتو

                                                           
 4سعيد حسني العزة ، اإلعاقة السمعية واضطرابات الكالم والنطق واللغة ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة ، ط -  1
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  :ميكانيزمية السمع .5.4

، تجميع الموجات الصوتيةتبدأ عملية السمع مع األذن الخارجية التي تعمل على  

فتتحول هذه ، توجيهها نحو طبلة األذن التي تهتز بدورها بما يناسب شد ة هذه الموجاتو

ل تتحو   ثم  ، الخلفو األخيرة إلى طاقة ميكانيكية تحرك بدورها العظيمات الثالث إلى األمام

في سائل القوقعة في األذن الداخلية التي تنشط الخاليا  هذه الطاقة إلى طاقة هيدرولية

تحول الطاقة الهيدريولية إلى نبضات عصبية كهربائية، والشعرية الحسية في القوقعة
(1)

.  

الوصالت العصبية في جذع الدماغ قبل  إلىالنبضات العصبية ، تنقل خاليا القوقعة 

من ، تنقل كذلك النبضات السمعية، ونقلها إلى القشرة السمعية األولية في الفص الصدغي

التي تحلل فيها و باللغةمنطقة ويرنك المرتبطة  إلىالثانوية ، واألوليةالقشرة السمعية 

  .اإلشارات السمعية إلى رسائل لغوية ذات معنى

  :العصبي الجهاز .6.4

الجهاز و الجهاز العصبي المركزي :ينقسم الجهاز العصبي عند اإلنسان إلى قسمين 

الشوكية ، والعصبي المحيطي . يشتمل الجهاز العصبي المحيطي على األعصاب القحفية

تنقل كذلك المعلومات ، واألعصاب( تقوم بنقل المعلومات الحسية إلى الدماغ)هذه األخيرة 

الثني عشر مباشرة من اذ ترتبط األعصاب ا، الدماغ إلى عضالت الجسمالحركية من 

بينما األعصاب الشوكية موصلة بالحبل الشوكي من ، الفم، واألنف، والدماغ إلى األذن

  .خالل مسارات متعددة

ينقسم الدماغ ، والحبل الشوكيو يشتمل على الدماغ، ا الجهاز العصبي المركزيأم   

الدماغ األمامي، والدماغ األوسط، والدماغ الخلفي إلى أقسام رئيسية هي:
(2)

يتكون الدماغ . 

هذه ، المخيخو القنطرة، والنخاع المستطيل :الخلفي من البنى التركيبية لجذع الدماغ مثل

، الهضم ...، أما الدماغ األوسط يتكون من البنى التركيبيةو األجزاء تسيطر على التنفس

ثم  ، السمعية، ومنه إلى األعصاب البصرية، إلى الدماغالتي تساعد في نقل المعلومات 
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فهو الجزء األكبر من الدماغ . ينقسم المخ إلى نصفي كرة متساويين األمامي الدماغ 

تنقسم كل نصف كرة مخية إلى و لياف كثيرة تسمى األلياف العصبية،موصولة من خالل أ

، (الجداري)لعلوي الفص ا، والجبهي()أربعة فصوص رئيسية هي: الفص األمامي 

المؤخري()الصدغي والفص الخلفي )الفص الجانبي و
(1)

. 

إنتاج و فالفهم، كل  فص فيها له وظائف خاصة محددة، وإن  لكل  نصف كرة مخية 

النصف األيمن دوره يكمن في ، واللغة عند معظم الناس يحدث في نصف الكرة األيسر

األفراد الذين يشتكون من تلف في النصف ، فعلى سبيل المثال، معالجة المعلومات اللغوية

مشكالت في مظاهر اللغة ، واللغة الغير اللفظية، ولديهم صعوبات في فهم الكالم، األيمن

   .البراجماتيا :االجتماعية

 إنتاجو وهناك منطقتين هامتين في النصف الكرة األيسر تلعبان دورا مهما في 

نصف الكرة تقع منطقة بروكا قرب وسط  إذ، منطقة ويرنك، وهما منطقة بروكا، اللغة

حيث ، العلوي، والجانبي، واألمامي :المخية األيسر في المكان الذي تلتقي فيه الفصوص

  .يظهر في هذه المنطقية التنظيمية المعقدة السالسل الحركية الضرورية إلنتاج الكالم

المسؤولة عن فهم هي المنطقة ، وفي منطقة الفص الصدغيما منطقة ويرنك تقع أ 

الشخص الذي يصاب في هذه المنطقة يعاني من صعوبات في  فإن  لذلك ، اللغة بشكل كبير

ح الشكل اآلتي فهمو استعمال اللغة . إنتاج اللغة في الدماغو يوض 
(2)

. 

 منطقة ويرنك  نصف كرة األيسر  الدماغ األوسط     السمعي ب العص    األذن    الكالم 

  منطقة الحركة            نصف الكرة األيسر   التنفس         و عضالت الكالم  استجابة صوتية    

 الفص العلوي(                           منطقة بروكا                                             
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معالجة  يتبي ن لنا دور الجهاز العصبي المركزي في عملية، خالل هذا المخطط من 

تحول الى سياالت عصبية في األذن ، وتدخل األصوات األذن، فمن خالل المحادثة، اللغة

إذ تعالج المعلومات المنقولة في ، تنقل إلى الدماغ من خالل العصب السمعي، والداخلية

، يحلل في منطقة ويرنك، وتنقل بعد ذلك إلى الدماغ ليحدد نوعية الكالم، والدماغ األوسط

ترسل ، والرسالة إلى منطقة بروكا حيث الخطة الحركية للنطق تكون قد تطورتثم ترسل 

من ثمة تنتقل الرسالة إلى ، والجداري، وبعد ذلك إلى المنطقة الحركية للفص العلوي

 .العضالت المناسبة للقيام باالستجابة

 

 الدماغ 

 مركز الكمبيوتر 

 النطق 

أجزاء )الفك السفلي ، سقف الحلق الصلب، سقف الحلق اللين، اللسان، األسنان، الشفاه

  (األصوات الكالمية

 الرنين 

  (مكون اللغة)األنفية و الفمية، والتجاويف الحلقية

 التصويت 

 مصدر االزعاج( )الحنجرة و األوتار الصوتية

  (أجزاء األصوات الكالمية)الفك السفلي 

 التنفس 

 عضالت الصدر و الزفيرو الشهيق

  (ر الطاقةمزود الطاقة أو مصد)
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الترتيب و التالزمو من خالل عرضنا لهذه المسارات تتجلى لنا مدى أهمية التناسق 

كما يحيلنا هذا المخطط إلى أن أي خلل أو أي ، بين األعضاء في إحداث الصوت

يظهر ذلك من خالل و اضطراب في النطق أو السمع يستنتج حتما اضطرابات لدى الطفل

 .نص الملفوظ أو نص المكتوب

 

 .النطق يسهل تشخيص اضطراباتهماو بعدما تطرقنا إلى فيزيولوجية الكالم 

  :الكالمو تشخيص اضطرابات النطق. 5

كما يقوم  يتوفر اآلن عدد من االختبارات المتنوعة التي تستخدم في تقييم النطق 

تقسيم بعض الحاالت  إلىبتصميم اختبارات ذاتية تهدف ، كلينكيينكثير من االخصائيين اإل

الطفل  إصدارمعظم اختبارات النطق تستخدم الصور لتقييم ، الخاصة من االضطرابات

من خالل هذه المحاولة  في المواضع المختلفة من الكلمات التلقائي لكل متحرك أو ساكن

االستكشافية لألصوات الالزمة للكالم عند الطفل يستطيع األخصائي أن يحدد األصوات 

د نوع كما يستطيع أن يحد  ، فيهااألصوات التي يخطئ ، ودر من الطفل الصحيحةالتي تص

تقييم مدى قابلية  إلىقد يحتاج االكلينيكي المتخصص أيضا  من أنواع عيوب النطق،

لالستثارة بأن يطلب من الطفل أن يحاول إخراج األصوات الخاطئة بطريقة عيوب النطق 

  .حسية حتى يمكن تصحيح اضطراب النطقصحيحة بعد أن يكون قدم له دالالت 

من الضرورة أن يبدأ الطفل الذي يعاني من أحد هذه االضطرابات أو بعضها في و 

  .الحصول على العالج قبل أن يصل سن المدرسة إذا كان ذلك ممكنا

عندما يوجد شك في أن  طفال من األطفال يعاني من اضطراب في الكالم أو اللغة  

يمكن ، ثوضوح كالمه عند التحد   مدىو لى بعد إجراء التقييم لنطق الطفلالخطوة األو فإن  

 المعلومات جميعباستخدام و هذه األخطاء عند الطفل رسوخو ثبات أخطاء النطق درجة تقدير

المتوفرة لدى أخصائي في عالج عيوب النطق جنبا إلى جنب مع البيانات المستمدة من 

 .يا مناسبا للحالةعلى أن يخطط برنامجا عالجيكون قادرا ، نتائج عملية التقييم
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  :النطق عند القدماءو عالج مشكلة اضطراب الكالم. 6

ابن و الجاحظالتدريبات العملية التي يذكرها و هناك بعض التوجيهات العلمية 

 :ما يلي اإلرشاداتمن هذه و للتغلب على المشاكل النطقية؛، خلدون في هذا المضمار

 

الحروف على  إلخراج، الممارسة، والتمرين، والتدريب المستمر، والجادة المحاولة :الأوّ 

  .الصحة قدر المستطاع

يقول الجاحظ 
(1)

اخراجه من حروف ، ورام أبو حذيفة اسقاط الراء من كالمه :

، الراحة من هجنتهو يتأتى لستره، ويساجلهو يناضله، ويغالبهو فلم يزل يكابد ذلك، منطقه

ل ...، وحاولحتى انتظم له ما  ، بالغين، كانت لثغة محمد بن شيب المتكل مو ات سق له ما أم 

م لسانه أخرج الراءو فاذا حمل على نفسه فالمحاولة هنا هي خير دليل على تقويم ، قو 

 .النطق السليم

ويقول الجاحظ 
(2)

فأما " :ذلك عندما عالج مشكلة اللثغة، وفي موضع آخر أيضا 

تكل ف ، واحد  لسانه، ويقال إن  صاحبها لو جهد نفسه جهده، وأيسرهن  التي على الغين فهي 

يؤث ر فيها ذلك ، وه الطبيعةبلم يك بعيدا من أن تجي، اإلفصاح بهاو مخرج الراء على حق ها

ما أشبه ذلك على الصحة ، ولعمري، وشاء أن يقول عمرو إذاكان و التعهد أثرا حسنا ...

هذا العذر  إاللم يكن المانع  إذافقلت له: ، التهيؤ لذلكو لكنه كان يستقل التكلف، وقاله

 فإذالسانك كان يستقيم ...  التتبع شهرا واحدا أن  و فلست أشك  أن ك لو احتملت هذا التكلف

م لسانه أخرج الراء على الصحة فتأتى له ذلكو حمل على نفسه كان يدع ذلك و ،قو 

  ."استثقاال. أنا سمعت ذلك منه

ويقول أيضا 
(3)

، جناحها رواية الكالم، وةعمودها الذرب، ورأس الخطابة الطبع" :

  ."المحبة مقرونة بقل ة االستكراه، وبهاؤها تخي ر األلفاظ، ووحليها اإلعراب

 

                                                           
 .  43الجاحظ ، البيان والتبيين ، مصدر سايق ، ص  -  1
 .  42 – 42المصدر نفسه ، ص  -  2
 .  33المصدر نفسه ، ص  -  3
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  :سقوط جميع األسنان :ثانيا

يقول الجاحظ 
(1)

 إذامنه ، عن الحروف اإلبانةإن  سقوط جميع األسنان أصلح في " :

 أحد شطريها الش طر اآلخر".خالف ، وسقط أكثرها

يقول، وعالوة على ذلك 
(2)

"لو عرف الزنجي فرط حاجته إلى ثناياه في إقامة : 

فقال ، "أن  سالمة اللفظ لسالمة األسنانو لما نزع ثناياه"، تكميل آلة البيان، والحروف

األحنف بن قيس
(*)

: 

افري ة أرضعتني        ب    م ــيــخال و د  ــدي ال أجــثــأنا ابن الز 

نتي فلم تنقص عظامي            صوتي إذا جد  الخصوم  الو أتم 

ت هي التي إذا تم ت تم  ، وإن ما عنى بقوله عظامي أسنانه التي في فمه :قال 

 إذا نقصت نقصت الحروف".، والحروف

يؤدي الى سقوطها . و الش راب البارد يؤذي األسنانو وإن  الجمع بين الطعام الحار 

 الجاحظيقول 
(3)

 كان سفيان بن األبرد الكلي كثيرا ما يجمع بين الحارو" :معق با على ذلك 

  ."كان في ذلك كل ه خطيبا بي نا، وفتساقطت أسنانه جمع، القار  و

وقال أهل التجربة 
(4)

قصر و إذا كان في اللحم الذي فيه مغارز األسنان تشمير" :

 اللسان من جميع جهاته شيئا يقرعهإذا وجد ، وفسد البيانو ذهبت الحروف، سمك

ه سقوط ، كان لسانه يمأل جوبة فمه، ولم يمر  في هواء واسع المجال، ويصك هو لم يضر 

" الدليل على أن من سقط جميع  :وقالوا"، الجزء المحتمل، وأسنانه إال بالمقدار المغنفر

ع األسنان أصلح قد ضرب الذين زعموا أن  ذهاب جمي، وأسنانه أن  عظام اللسان نافع له

 .في ذلك مثال "، في اإلبانة عن الحروف من ذهاب الشطر أو الثلثين

هو أن ه من أراد أن يكون  :إن  عالج العيوب النطقية كما يرشدنا الجاحظ اليها 

عمودها و عليه أن يتحل ى بالخطابة، االنحراف في الكالمو فصيحا بليغا بعيدا عن الخطأ

                                                           
 .  24الجاحظ ، البيان والتبيين ، ص  -  1
 . 31 – 38، ص المصدر نفسه  -  2
 وشهر باألحنف لحنف رجليه وهو العوج والميل. (،صخر) :وقيل (،ضحاك)األحنف بن قيس بن معاوية، واسمه  - (*)

 .  24المصدر نفسه ، ص  -  3
 .  23 – 24المصدر السابق ، ص  -  4
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 المران عليه؛و همية الدربة في الكالميؤكد هنا على أو الكالم .جناحاها رواية و الد ربة

 ا"فالعرب كانو الخطأ، إلىيخلد ، وأال يستسلم للهويناو ن يخرج الحروف على الصحةأو

ون صبيانهم األرجاز تحقيق ، ويأمرونهم برفع اللسانو يعلمونهم المناقالت، ويرو 

، النو اللسان إذا كثر تقليبه رقو " :يقول ثم تح الجرم"،يفو اإلعراب ألن ذلك يفتق اللهاة

ا، أطلت إسكاته، وإذا أقللت تقليلهو غلظ "و جس 
(1)

. 

هذا ما يؤكده ابن خلدون أيضاو 
(2)

التكرار و الحفظو التدريبو من أن  المران 

أيسر طرق هذه و" :؛ حيث يقولريق للتغلب على الصعوبات اللفظيةهو خير ط، للكالم

 المناظرة في المسائل العلمية ؛ فهو الذي يقرب شأنهاو بالمحاورةالملكة فتق اللسان 

هذه الملكة كما تقدم إنما تحصل : ويحصل مرامها ...و يقول في موضع آخر أيضاو

 التفطن لخواص تركيبه ...".و بممارسة كالم العرب وتكرره على السمع

الحفظ لكالم و التدريبو التمرينو يؤكدان على أن  التكرار :ابن خلدونو فالجاحظ 

  .فساد اللسانو اللحنو يعده عن الصمت، ويزيده فصاحةو ؛ يعرب اللسانالعرب

 التمرينو وهذا ما تؤكده الدراسات اللغوية التطبيقية الحديثة؛ من أن  المحاكاة 

في اكتساب اللغة بطالقة األنفعلهو األسلوب ، الصحيحو التدريب على النطق السليمو
(3)

. 

 

 :عالج المشكلة من منظور عامّ . 7

 افريقكون أن مشكلة العيوب النطقية تؤّدي إلى تأخر دراسي نجد لعالج ذلك  

من األخصائيين النفسانيين والمدرسيين المختصين واألخصائيين  انمكوّ  اخاص

يل وتحسينه، االجتماعيين واألطباء والوالدين وذلك محاولة للمحافظة على مستوى التحصّ 

 :ويكون ذلك على المستويات التالية راسير الدّ من تضاعف حدوث التأخّ والحماية 

 

                                                           
 . 626،  26الجاحظ ، البيان والتبيين ، ص  -  1
 .  4614 – 4638وانظر كذلك ص  4681 – 4164، ص  4المقدمة ، ج  ابن خلدون ، -  2
 في طرق تعليم اللغة العربية لألجانب ، المرجع السابق ، انظر ، الفصل الخامس .  -  3
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 العالج النفسي.  .1

 العالج الطبي. .2

 العالج االجتماعي.  .3

 العالج التربوي.  .4

 العالج السيكولوجي.-5

 

 العالج النفسي: .1

إن  نظرة المجتمع لألمراض النفسي ة والعقلي ة قد تغيرت، وأصبحت تستوجب  

االهتمام والعالج شأنها في ذلك شأن  األمراض الجسمي ة، ولذلك فتحت عيادات العالج 

النفسي، وأنشأت المستشفيات والمصلحات العقلي ة، وفتحت أبوابها الستقبال المرضى 

ين في الطب النفسي عالجات مختلفةليعالجوا على أيدي مختص
(1)

. 

 

 العالج الطبي: .2

ره في الد راسة إذا وتعتبر إصابة الطفل   المتمدرس ببعض األمراض سبباً كافياً لتأخ 

وهنا يأتي دور الوالدين في  -قبل استفحاله –لم يقدم له العالج المناسب في الوقت المناسب 

  .عرض طفلهما على الطبيب

ومن األمراض المدرسية الت ي يجب التكف ل بصاحبها وتقديم العالج المناسب ضعف  

، يليها %22,3ي في المرتبة األولى، ضعف قائمة األمراض بنسبة قدرتها البصر الذي يأت

ل ال الإرادي بـ  ث م  %,120واألمراض الجلدية بـ % 43,1، ث م أمراض القلب بـ %4,1.التبو 

تشير اإلحصاءات  الخاصة و أمراض األنف والحنجرة الناتجة بدورها من تسوس األسنان

من المتمدرسين بحاجة إلى متابعة طبية وصحي ة في  %15إلى أن   2111 –2111بالموسم 

 منهم ال تشملهم وحدات الكشف الطبي  والمتابعة. %31حين يبقى 

                                                           
 .198، ص  8791الصحة النفسية ، دار القلم ، الكويت ، و عيادة العالج النفسي ،محمد خليفة بركات -1



 اضطرابات النطق والكالم                                                              لثالفصل الثا
 

159 
 

ويقوم السيكولوجي المدرسي أو المرشد الن فسي في العالج الطبي بدور إحساسي  

المتسببة  –العضو واألعضاء  – حيث يحسس التلميذ وأوليائه بضرورة عالج ،وإعالمي

ال بطري ر الد راسي ومتابعة العالج كما يقوم بدور فع  قة مباشرة أو غير مباشرة في التأخ 

يشجعهم على الد راسة وعلى التكي ف مع المدرسة. و ات جاه هؤالء التالميذ بحيث يساعدهم

فمثالً يهتم بالذين يعانون من ضعف البصر فيساعدهم على عمل نظ ارات طبي ة كما يعمل 

ءة كافية ومناسبة للرؤية ون مقاعدهم من قرب السبورة وأن  تكون اإلضامع معلميهم أن  تك

الواضحة
(1)

. 

 

االجتماعيالعالج  .3
(2)

: 

ر على األقل يرجع السبب الرئيسي فيها   على الرغم من أن ه في نصف حاالت التأخ 

للعائلة إلى نقص في قدرة العقلي ة هذا النقص يظل  تأثيره قائماً مهماً كان المستوى المعيشي 

مرتفعاً إال  أن ه في نسبة كبيرة من هذه الحاالت يزداد أثر هذا النقص الوراثي بالمعوقات 

التي تسببها بيئة الطفل المادي ة واالجتماعي ة وفي الحاالت الت ي يوجد فيها االنحراف العقل ي 

ر إال   أن ها تضاعف الموروث، فإن  الظروف البيئي ة وإن  لم تك السبب الرئيسي لهذا التأخ 

  .من الصعوبات الت ي تعرقل العالج

فالبحث في العالج االجتماعي ضروري بالنسبة للمتخصص السيكولوجي  ،لذلك 

ل لتنظيم المحيط االجتماعي  المدرسي ويتمثل هذا النوع من العالج في محاولة التدخ 

للت لميذ حتى يتمكن من التوافق الصحيح مع هذا المحيط وهنا يقوم السيكولوجي بتوجيه 

للوقوف بجانب طفلهما ومنحه  –تربوي ة التعليمي ة الوالدين وتوعيتهما بدورهما بالعملي ة ال

عاب حتى يتوافق مدرسي   كما يقوم بإشراكهما في أهداف ، االمساعدة ال الزمة لتخطي الص 

وهذا بحثهما على متابعة ابناءهما داخل البيت وتكوين اتجاهات ايجابية نحو  –تربوي ة 

لى معالجة مشاكل الت الميذ ما لم المدرسة وإقناعهما  بأن  المدرسة وحدها غير قادرة ع

يشترك الوالدين في العالج وعادة ما يصعب على أولياء قبول ترقي وتراجع النتائج 
                                                           

 .91، ص  8791عالجه ، مكتبة القاهرة ، و تشخيصه –التأخر الدراسي  ،حامد الفقي  - 1
 .91 – 91ص وهران ،  ، التأخر الدراسي أسبابه آثاره وطرق عالجه ،دار الغرب منصوري مصطفي ،  - 2
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عادياً وطبيعياً وإن ما المطلوب  اً طلب منهم هذا الوضع باعتباره أمري وال ،المدرسي ة ألبنائهم

تعاون مع أبنائهم بإيجاد منهم أن  يتساءلوا عن سبب ذلك التراجع ويحاولوا إيجاد الحل  ب

المسؤول و مثل هذا األسلوب الهادئ المتفهم إلىاألولياء  وبلجوءالحل  المناسب يقتنع األبناء 

ل إلى فهم موضوعه ألسباب تراجع النتائج المدرسية ألبنائهم وإلى تحفيز  يمكنهم التوص 

ولوجي األبناء على بذل ما يكفي من جهد للحصول على نتائج أفضل ويتخذ السيك

  .المدرسي من مجالس األولياء والمقابالت الجماعية وسائال للعالج االجتماعي

 

 العالج التربوي:  .4

يتحدد هذا الن وع من العالج تبعاً لنوع وشدة كل  حالة )وعليه يجب أن  تتعامل مع  

ر باعتباره حالة منفردة وخاصة( ة أشكال  ،المتأخ  وعلى هذا يت خذ العالج الت ربوي عد 

منها
(1)

: 

 

 الفصل بين التاّلميذ العاديين والمتأّخرين:  .أ

رين، أو مدارس خاصة بهم،   تتلخص هذه الخطوات في إنشاء أقسام التالميذ المتأخ 

رين دراسياً والبد أن  تخضع األ الة لعالج المتأخ  قسام إذ  أن  القسم الخاص قد يكون وسيلة فع 

 الخاصة إلى الش روط الت الية داخل المدرسة: 

ر الد راسي ونظام المدرسة االنسجام الكافي بين  .1 يجب أن  يتوفر في المنهج التأخ 

 الشروط من أجل  تعلي مه والمحافظة على حسن تكي فه. 

رين: يجب أن  يخص ص جزءاً بسيطاً من الوقت لمواد  جدول .2 الد راسة في أقسام المتأخ 

الد راسة الن ظرية ويخص ص الجزء األكبر للعمل المحسوس، كما يجب أن  نهتم إلى جانب 

 قدراتهم الخاصة. و ذلك بالن واحي الث قافية لتتناسب مع ميول هؤالء األطفال

س ا. 3 لذي يقوم بالتدريس من حيث السِّن، الت أهيل يجب أن نحسن اختيار المدرِّ

 والشخصي ة.
                                                           

 .  11 – 18المرجع السابق ، ص  ،منصوري مصطفى  - 1
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 نظام االستدراك:  ب.

ة أدخلت في الوقت الرسمي للمدرسين وأساتذة الت عليم األساسي   هو عبارة عن حص 

ة تقدم في نهاية األسبوع للتالميذ الذ ين يظهرون  1211 – 1211من سنة  هذه الحص 

يل فنظام االستدراك هو  نظام وقائي عالجي، حيث يتم  عالج الضعف عندما ضعف التحص 

نة ومن الرسوبتظهر أعراضه األولى، وبالت الي يمكن معه إنقاذ التلميذ من تكرار الس  
(1)

 ،

 ن من االستدراك:احيث يوجد نوع

 

 :االستدراك اآلني

عندما  هو االستدراك الذ ي يقوم به المعلم دوماً أثناء دروسه في مسائل وسلوكات 

تقويمها عند حدوث الخطأ مباشرة وعدم ترك فرصة و التلميذ معارفيقوم بتصحيح 

ل، وما هو إال  تدارك لعدم استفحال الخطأ والضعف والنقص.   ليتأص 

  أي أن  هذا االستدراك يتم  بسرعة وهو مباشر في تصحيح األخطاء الت ي يقع فيها

ة.   التلميذ في الحص 

 

 :ستدراك المجّجلاال

 وهو ما يترك إلى وقت الحق من التوقيت األسبوعي، فهو االستدراك المخطط له 

أهداف مقصورة وأفراد معينينو الذي له إستراتيجية محددةو
(2)

. 

  خالل )وما يمكن اإلشارة إليه أن  هذا االستدراك أصبح يطلق عليه في اآلونة األخيرة

الرياضيات والل غة و الل غة العربي ة" وتكون في ةبالمعالجة الت ربوي  سنوات األخيرة( " 3

رى نالفرنسي ة، ويرى بعضهم أن  االستــدراك والمعالجة كالهما يعني الشيء نفسه، و

                                                           
 أصول التربية وعلم النفس، دار الفكر العربيعلي، ن،خطاب عطية محمد رفعت رمضان، محمد سليمان شعال - 1
 .71، ص 8711جمهورية مصر العربية، القاهرة،  ،
، الديوان الوطني 1تكوين المعلمين، المستوى س –تربية وعلم النفس ،وزارة التربية الوطنية مديرية التكوين - 2
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أن  تسمية االستدراك فيه نوعاً ما نقص ومحدودية بحيث أن ه يتمثل في استدراك ذلك 

ا المعالجــة فإن ها نوعاً ما شاملة عف والن قص وتصويب األخطاء أم  بحيث أن ها  الض 

تشمل تصويب األخطاء والمعارف من جهة، ومن جهة أخرى أن ها تكمن في تلك 

عف و المعالجة الت ربوي ة الن فسي ة الت ي تراعي أحوال التلميذ الذي يعاني من الض 

ر   .والتأخُّ

 وعلى الرغم من هذا االختالف البسيط إال  أن هما يرميان ويصبان في قالب واحد أال 

ومعالجة األخطاء الت ي يحدثها التالميذ الذين اظهروا عدم القدرة على تقب ل  وهو تصحيح

 .مستواهمو ما يعطى لهم في إطار البرنامج المخص ص لسن هم

  

 العالج السيكولوجي:  .5

ر الد راسي  لإلجابة ؟ ما الذي يمكن أن  يقوم به السيكولوجي المدرسي لعالج التأخ 

اإلجراءات الت ي تدخل ضمن نشاطه داخل المدرسة على هذا السؤال تقدم جملة من
(1)

: 

 

آثاره المدرسيةو الملف السيكولوجي .أ
(2)

:  

إن  الملف السيكولوجي له أهمية بالغة ال تحتاج إلى مناقشة، إذ يجب أن  يسمح هذا  

الملف فعالً باختيار الحل  التربوي  البيداغوجي األكثر تكيُّفاً مع تطور كل  طفل من خالل 

ه هذا الملف إلى كل  الت الميذ الجدد ويكون  نتيجة أكثر مالئمة مع دراسته المستقبلية يوج 

ي والبحث السيكولوجي والهــدف من  الجناح األول لملفهم المدرسي ويقوم على التقص 

الحكم السيكولوجي األول هو تقييم المستوى العام للن ضج المدرسي الذ ي وصل إليه الطفل، 

أساساً بجمع المعلومات حول كل  الظروف: التكي ف المدرسي، الظروف يتعلق األمر 

االجتماعي ة العائلي ة، التطور العقل ي العام التطور الل غوي، والتطور الحركي  الحسي  

، الوجداني   استعمال االختبارات وحدها ليس ف، الطبيعي  للشخصي ةو والنصح االجتماعي 

                                                           
 .18المرجع السابق ، ص  ،منصوري مصطفى  - 1
وعلم النفس ، دار الفكر  محمد رفعت رمضان ، محمد سليمان شعالن ، خطاب عطية علي ، أصول التربية -2

 .71، ص  8711، جمهورية مصر العربية ، القاهرة ، العربي
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فهم المشكل الذي طرحه التلميذ ولكن ها ال تعطي على اإلطالق فهي  تشارك في  ياكاف

ائي المدرسي كل  المعلومات الت ي يحتاجها وفي معظم األحيان ال تسمح له  لألخص 

بالوصول إلى ما هو أساسي، يجب إذاً وبالضرورة أن  تستعمل االختبارات في االنسجام 

ت ذات نظام ظاهر آخر، والت ي يمد ها بمعلوما (تقني ات أخرى)مع أنماط البحوث األخرى 

 تضيء الطريق للوصول إلى نتائج بن اءة من هذا المنظور. 

قة مع المعلمين واألولياء إجراء يفرض نفسه فالمعلومات   فإن  إجراء مقابالت معم 

الت ي يمكن لهؤالء األفراد اإلدالء بها عن طريق استمارات مصممة بطريقة موضوعي ة 

ال يمكن االستغناء أو تبديلها فالمعلمون  -ذا هو األفضلوه –وعلمي ة عن طريق مقابالت 

العائلية  –واألولياء يمد ون السيكولوجي المدرسي بمعلومات حول الظُّروف االجتماعي ة 

وهي معطيات قي مة حول األحداث الت ي وقعت لطفل خالل تطوره وكذلك  –لتربية الطفل 

،  وتوضح تلك المعلومات أخيراً الكيفية حول ات جاهه وسلوكاته في وضعيات حياته الحالي ة

الت ي ينظر بها محيط الطفل العائلي  والمدرسي إليه وأنماط العالقة الت ي تربطه بعالم الكبار 

روري أن نقول أن  العمل مع المعلمين واألولياء أساسي، إذ  أهمية وهدف هذا  فمن الض 

لومات الت ي تفيد في الكشف عن العمل ال تتمثل في التزويد السيكولوجي المدرسي بالمع

ر دراسيا، والعوامل الت ي كانت سبباً في ذلك فقط ولكن أيضا إعطاء األولياء  المتأخ 

اجعة تقودهم إلى فهم الطفل فهماً عميقاً وإنشاء  والمعلمين معلومات تكون بمثابة الت غذي ة الر 

ة.  معه عالقات جي دة ومستمر 

 

 الكشف التقنّي:  .ب

السيكولوجي المدرسي بفحص التالميذ الذين أشار إليهم معل موهم بأن هم يقوم  

رين دراسيا  وغير قادرين على متابعة الت عليم بسبب ضعف قدراتهم العقلي ة فعن  متأخ 

ر إلى القسم  ي وبحث سيكولوجي عميق يقوم السيكولوجي بتوجيه التلميذ المتأخ  طريق تقص 

ة تربي ة نفسي ة بيداغوجية أو إلى العالج الن فسي الذي الخاص لتحسين مستواه أو إلى إعاد

  :يكون حسب المتخصصين في أسلوب العالج النفسي حول األهداف التالية
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 اهات السلبي ة للتلميذ نحو دروسه ومدرسته مجتمعه وجعلها أكثر و محاولة تغيير االتج 

مةً والمدرسة خاصةً. وهو ايجابي ة خاصةً إذا كان للوالدين اتِّجاه سلبي حول الت عليم عا

ر الد راسي ذاته وينجم عنه من إحباط وفشل عن  جاه أبنائها،نفس ات   وقد يكون التأخ 

مسايرة األقران سبباً من أسباب تزايد هذه االت جاهات السلبية وللتغل ب على هذه 

 المشكلة يتطلب األمر تغييراً في االت جاهات معاملة اآلباء والمعلمين على السواء.

  تغيير مفهوم الذ ات الذي يت سم بالسلبي ة وبالت الي تكوين مفهوم جديد أكثر ايجابي ة، ومن

المعروف أن  مفهوم الفرد عن ذاته، أي  عن إمكاناته وقدراته تكون نتيجة أحكام 

اآلخرين عليه وفي مقدمتهم اآلباء والمدرسين فإذا أحكم األب عن ابنه أن ه مهمل 

ر وأكد  هذا الح كم أيضاً معلِّموه فيصبح مفهوم هذا االبن ات جاه نفسه مفهوم سلبي ومتأخ 

ال يؤث ر على حياته المدرسي ة فحسب بل يستعمل في التأث ير على حياته العملي ة 

 والعائلي ة مستقبالً ما لم نسرع في تغيير مفهومه عن ذاته ومن السلبي ة إلى االيجابي ة.

 ر د راسياً ومساعدته على إبراز قدراته وهي عملية شاقة  تنمية دوافع التلميذ المتأخ 

األدنى من  يواجهها السيكولوجي، ونتائجها ليست أكيدة ولكن يمكن إحداث الحد  

التغيير العالجي
(1)

. 

  فحوصات واختبارات للمراجعة النظامية ألقسام تحسين المستوى )األقسام المكي فة

 ر المستوى العقل ي للتلميذ. يتهدف إلى تطوو ه المراجعة سنويةيمكن أن  تكون هذ

 المستوى الد راسيو تقييم القانون الباقي بين مستوى التلميذ العقلي.  

  . ه الوجدان ي واالجتماعي   دراسة نمو 

 األهمية الت ي يظهرها التلميذ ات جاه المدرسة.  

 العائلة ات جاه الت عليم وات جاه مستقبل طفلها. ردود أفعال  

 ل عليها مالحظات حول السلوك المدرسي الت ي سجلها المعلم   .النتائج المدرسية المحص 

نتائج الفحوصات السيكولوجية الت ي تضع لها التلميذ منذ دخوله المدرسي والت ي  

طي صورة معب رة للتطور تأتي إلثراء وتوضيح النتائج الحالي ة، في بعض األحيان تع

  .الن فسي والمدرسي للطفل
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جراءات العملية اإلتقديم مجموعة من  اإلى جانب هذه األنواع من العالجات يمكنن 

  :هيوهذه الظاهرة، للتخفيف من 

التشجيع على إنشاء رياض األطفال وجعلهم مرحلة ضرورية إلزامية لاللتحاق في  .1

  .مرحلة االبتدائية

تقليل كثافة القسم الواحد في مدارس االبتدائية حتى يتمك ن التالميذ من الفهم  محاولة .2

رات الدراسية.   واالستيعاب الكامل للمقر 

 .أفضل العناصر إلدارة هذه المدارسأن يتم  انتقاء  .3

  .تفعيلهاو تسهيل وتسيير عملية ات صال األسرة بالمدرسة .4

  .تشخيصي ة تساهم في عالج صعوبات التعل مإعداد اختبارات تحصيلي ة،  .5

 

مشكلة العيوب النطقية لها أثر كبير على تحصيل ن  إ يمكننا القول ،ومن هنا 

ر اكتشاف إلىرنا كلم ا بك  ف وبالتالي تأخره دراسيا، ،المتعلم ف عليه التلميذ المتأخ   والتعر 

 الج.كان األمل قوي ًا في نجاح الع

راسيا  ال بد من أن يوجهوا إلى أقسام التعلي م كما ال يغفل عن ا أن    رين د  التالميذ المتأخ 

المكي ف، وذلك بشروط ولعل  أهم شرط يتمثل في أن يكونوا في نفس المستوى وإن كانت 

األقسام محدودة كوجود قسم في المدرسة، هنا األمر يقتضي بأن يكونوا على شكل 

 .مجموعات كل مجموعة لها مستوى خاص  

 

 :مالحظة

، لكن هذا بتحدثنا عن ارتباط العيوب النطقية   تأخر المتعلم دراسيا من منظور عام 

متفوق  في النطق مشكالأن يكون المتعلم الذي يعاني ال يمنع من وجود حاالت استثنائية ك

 دراسيا.



 

 الرابعالفصل  
 (دراسة ميدانيةالعيوب النطقية )

 

 

 

 محاور االستمارة االستبيانية وإطارها الزماني والمكاني المبحث األّول:

  محاور االستمارة االستبيانية .1

  النماذج المستعملة في هذا البحث .2

  اإلطار الزماني والمكاني لعيّنة الدراسة .3

  االستبيانيةمنهج معالجة االستمارة  .4

 

  تحليل االستبيانات المبحث الثاني:

  مظاهر االضطرابات الموجودة بين الجنسين .1

  أسباب االضطرابات اللغوية .2

  أنواع االضطرابات اللغوية .3

  تقييم وتشخيص االضطرابات اللغوية .4

  االقتراحات المقدمة لعالج الظاهرة .5
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 العيوب النطقية

 تصدير:

ونظرة فاحصة إلى حالة  نظرا ألهمية الموضوع، ولكونه يتطلب معالجة تطبيقية،  

الظاهرة المدروسة في الوسط التعليمي، وكيف تتعامل معها الهيئات التدريسية، لبيان 

د معلومات يبقى البحث مجرا  مواضع الخلل وتقديم اقتراحات المعالجة الميدانية، لئلا 

فقد  ال تلمس الواقع، وال تعين في اإلصلح المنشود في المنظومة التربوية. نظرية

ه، ودراسة ميدانياةلخصاصت هذا الفصل  ة كان ممثل في: استمارة استبيانية موجَّ

يتم من خللها عرض ما توصلت إليه من استنتاجات وما  لمدرسي: السنة األولى ابتدائي

 اقتراحات.إليه من توصلت 

كان الهدف المتوخى من هذه الدراسة الميدانية اكتشاف مدى الوعي بخطورة  

لخطوات في مدارسنا التعليمية وتشخيصها، وما هي ااالضطرابات الكلمية ظاهرة 

ى منهج ع أحوالها يحتاج إلا كان الكشف عن الظاهرة وتتبا ولما  المستخدمة لعلج الظاهرة؟

ليشخص المشكلة بطريقة متكاملة، وتكون دراسته ممثلة  علمي يسير الباحث في ضوئه

، وحللتها لبيان المعطيات نيةايستببتوزيع استمارة ا قمتنة المدروسة، تمثيل صحيحا للعيا 

 .التي تكشف حال الظاهرة في الوسط التعليمي االبتدائي

 :ينحثمبن الفصل يضما عليه فإو 

 نية وإطارها الزماني والمكاني.ايتبمبحث األول: محاور االستمارة االسال -

 لعلج الظاهرة.مع تقديم بعض االقتراحات تحليل االستبيانات  المبحث الثاني: -

 

  :ني والمكانياانية وإطارها الزميستبمحاور االستمارة االالمبحث األول: 

 انية مغطياة لجميع جوانب حالةيستبحرصت على أن تكون االستمارة اال

 . ا، أو التخفيف من وجودهاوالمساهمة فيه ا، واألسباب المحيطة بهاالضطرابات الكلمية

 :انيةيستبمحاور االستمارة اال .1

 اضدددطراباتتتعددددد أمدددراض الكدددلم المنتشدددرة بدددين األطفدددال الصدددغار، إلدددى عددددة  

 ة الكلمية، وصعوبات في اللغة الشفوية. بس: الحمنها
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 تالمسدددد وال اتالمعلمددددفددددي هددددذه االسددددتمارة سددددوف نطددددرح عدددددة أسددددئلة علددددى  

وأسدددبابها،  ،موجدددودة إن كاندددت هدددذه العيدددوبمدددا مجموعدددة مدددن األطفدددال إلظهدددار  علدددى

 وفي النهاية محاولة إعطاء اقتراحات للعلج .

 

مت االستمارة إلى عدة محاور ممثلة في    أسئلة: خمسةوقد قسا

 

   أوال: ما هي  مظاهر االضطرابات التي أظهرها األطفال، هل هي؟ 

 نعم              ال    اللجلجة

 نعم              ال        التلعثم

  نعم               ال  Distortio التحريف / التشويه 

                     ال               نعم   OMISSION  الحذف

  نعم               ال  Substitution   اإلبدال

  نعم               ال   Addition   اإلضافة

 

  :؟  األولياء، هل هيأسباب االضطرابات التي تم ذكرها من طرف ثانيا  

 ال             نعم                                اإلعاقة السمعية  

 ال             نعم                            أسباب إدراكية حسية

 نعم             ال    motor difficultiesاللفظية   –لمشكلت الحركية ا

  ال   نعم                                       Dysarthriaعسر الكلم    

 

 ؟ ي ظهرت على األطفالتهي أهم أنواع اضطرابات اللغة ال : ماثالثا 

  ال         نعم         Language Delay  التأخر اللغوي .1

  نعم                ال   Aphasia السكتة اللغوية )األفيزيا ( .2
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 مااا هااي الم اااكل التااي توامااال المعلاام عااذل تعاملااال ماا  هااذا النااوع ماان رابعااا :

 ؟ األطفال

 ال  نعم     ه انطوا

 ال  نعم    كلمخوفه من ال

 ال  نعم    الشديدغضبه 

 ال  نعم    ع زملئهعنفه م

 ال  نعم رته على التأقلم مع الدراسةعدم قد 

 

 ؟ طرف األولياء، وهل هيضطرابات من التقييم وت عيص ا: عامسا  

  ال       نعم           المسح المبدئى)الفرز(

 ال            نعم        النطقتقييم 

 ال            نعم      اختبار السمع واالستماع

 

 النماذج المستعملة في هذا البحث:. 2

ابتدددددائيتين حيددددث تددددم أخددددذ  النمدددداذج المسددددتعملة تمددددت علددددى مسددددتوى مدرسددددتين 

، وتدددم تصدددنفيهم علدددى حسدددب اتال مصدددابين بهدددذا الندددوع مدددن االضدددطرابفدددأسدددماء أط

 نوع الجنس، مع عدم ذكر األسماء كاملة حفاظا على خصوصية األطفال.

 

 المدرسة وأسماء األطفال ومنسهم. : يظهر11المدول رقم  

 

 

 ددع المدرسة
 األطفال

  11االبتدائية  المدرسة 12المدرسة االبتدائية 

 

1 

 11القسم  12القسم  11القسم  12القسم 

 هيم م ب ) ذكر(اابر  لعضر ب ل ) ذكر( عيدية ب ل)أنثى( محمد ب و ) ذكر(

 2 عبد هللا ر) ذكر( نور الدين ب ل) ذكر(  أمال ب ل ه)أنثى( سالك س ا ) ذكر(

 3 حميد ش ع) ذكر( ماما ب و ل )أنثى( فاطمة ب ل ن)أنثى( سالم ا ح ) ذكر(
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 4 بركة ن ح) ذكر( عقيلة ح ق)أنثى(   مريم ح ق )أنثى( ) ذكر( ص لمحمود 

 5 محمد ب ج) ذكر( لندة خ و )أنثا( نماة ح م )أنثى(  مهيدة ح م )أنثى(

 6 منور ب ر ) ذكر( إيمان ش ر )أنثى(    بن  اعة خ ل ) ذكر(  يماء م )أنثى(

 7 كمال ب ل) ذكر( صالحة ف ا )أنثى( ذكر(حمزة خ و )  أسماء ح)أنثى( 

 8 علي ب ل) ذكر( فتيحة م ش )أنثى( بلقاسم زر ) ذكر( روميسة ن )أنثى(

 9 الهام ب ل )أنثى(  فؤاد ه ن ) ذكر( ابرهيم س م ) ذكر( سعيد ح ف ) ذكر(

 11 محمد ب ل ) ذكر( أمال ي ح ب )أنثى( احمد س ي ) ذكر( لمين و ) ذكر(

 11 سامية ب و )أنثى( سهام ي ح ب )أنثى( محمد ل ا ) ذكر( باهي ج م ) ذكر(

 12 سعيد ب و ) ذكر( عتيقة ع ث ب )أنثى(  عثمان اب ) ذكر( اليأس ط ) ذكر(

 13 عدة ب وح ) ذكر( عمال ح م ) ذكر(  هرزاد ع ا)أنثى(   سهيل ت) ذكر( 

 14 األكحل بو د ) ذكر( نور الدين ح م ) ذكر( عبد هللا ك ط) ذكر(  طيب ن ر ) ذكر(

 15 سميرة ح ق )أنثى( سالم ه د ح) ذكر(  عزيز ر م ) ذكر( فوزي د ق ) ذكر(

 16  ريفة خ و )أنثى( حمد ب ل ح ) ذكر(أ صالح و ا ) ذكر( بوعذم د ق ) ذكر(

 17 م و )أنثى(  مينةأ المحفوظ ا ب ع) ذكر(  فاتح ا م) ذكر(  نبيل د رد ) ذكر(

 18 بعتة ي خ )أنثى( المصطفى م ا د) ذكر(  محمد ل م ) ذكر( )أنثى( نالهدى  نور

 19 كريم زرو ) ذكر( ب ير ب ا ي ) ذكر( صالحة ي ح )أنثى( إيمان ب ش )أنثى(

 21 صالح ل ع ) ذكر( نصر الدين ب ل ) ذكر( امين م ح ) ذكر( منى ت و )أنثى(

 21 بذل م ش ) ذكر( الحاج ب ل) ذكر(  الب ير ا ح) ذكر(  منال م ن )أنثى(

 22 نور ي ح) ذكر(أ محمد ب ن ن ا) ذكر(   رف ع ث ) ذكر( موسى ن م ) ذكر(

 23 دليلة ب ر )أنثى( عبد المالك ب و ) ذكر( الوهاب ن ج ) ذكر( عبد حسن ت ا) ذكر( 

 24 فضيلة ب و )أنثى( مميلة ب و ع )أنثى( علي م ح ) ذكر( ياسين ك م ) ذكر(

 25 سعاد ب و )أنثى( بن ذهيبة ب و ع) ذكر(  المية م س )أنثى( والي ي ب) ذكر( 

 26 العيد خ و ) ذكر( مين ح م ا ) ذكر(أ كريمة ع ز )أنثى( كريم ح ) ذكر(

 

 :ني والمكاني لعينة الدراسةااإلطار الزم .3

 ، حتى تكون ينمعينن ومكان امن العلمية أن ترتبط الدراسة الكشفية بزم 

الظواهر الواردة  ممثلة للعينة المدروسة، في الزمان والمكان المحدد، وال ينبغي تعميم

ي عرض فيكون تزييف فألنها غير ممثلة لها، ولم تتناولها بالدراسة، فيها على غيرها؛ 

 الحقائق.
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 اإلطار الزمني للدراسة الميدانية: ( أ

وتم توزيع ، 1025إلى غاية  1024من نهاية العام امتدت هذه الدراسة  

إلى غاية شهر  1024شهر نوفمبر  في الفترة الممتدة ما بين واسترجاعها االستبيانات

 .1025ماي 

 

 :اإلطار المكاني للدراسة الميدانية ( ب

طرح أسئلة على الطاقم اإلداري والتربوي  اقتصرت الدراسة الميدانية على 

ة  إن، معرفة (...)المدير والمعلمين  متعلامون يعانون من هذه االضطرابات حتى كان ثما

تتما دراستي على هذه المدرسة، مع مراقبة المتعلامين في الساحة ثما حضور بعض 

الحصص مع المعلام في القسم وملحظة تعامله مع هذه الفئة من المتعلامين، وعلى هذا 

منطقة ريفية واألخرى في األساس شرعت في العمل الميداني باختيار مدرستين إحداهما 

 .في منطقة حضرية

ويمكن أن يكون ما تفيده من نتائج وبيانات ممثل للمناطق المدروسة وحدها، أو  

أن يكون شيئا عاما تمثله مناطق الوالية، أو أوسع من ذلك؛ كظاهرة تتشارك فيها أغلب 

 هذه العينة المدروسة.

  

 :االستبيانية معالمة االستمارات منهج  .4

التركيز في هذه الدراسة على المنهج الوصفي بأداة تحليلية معتمدة في ذلك  تما  

 على الجانب العلمي الطباي.

 :ضطرابات وأنواعها وكيفية لمعرفة أسباب هذه االتحليل االستبيانات  المبحث الثاني

 ذلك كالتالي:وعلى الترتيب المتقدم، فيها  حسب األسئلة الواردةعلجها 

 

 :االضطرابات التي أظهرها األطفال:مظاهر  أّوال 

ضطرابات التي ظهرت مظاهر اال هي ما األسئلة التي طرحت على المعلمين:ل أوا  

 على األطفال؟
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كلم المنتشرة بين ال أمراض أهمذكر  معحسب كل قسم،  جداولتصنيفها في  وقد تما  

، التأتأة، الحذف، اإلبدال، ، التلعثم، اللجلجةهي: واألطفال،  الحبسة ، ، اإلضافةالتحريفالعيا

 إصابة الطفل بالمرض. حتوضا التي  )×(العلمة ، مع وضع صعوبات اللغة الشفويةالكلمية، 

 

 :األولى المدرسة ( أ
 :األولى المدرسة من القسم األول .1

 القسم أنواع االضطرابات

 الحذف اإلبدال اإلضافة
التحريف / 
 الت ويال

 رقمال 1 :القسم اللملمة التلعثم

 1 لعضر ب ل ) ذكر(  ×    

 2 نور الدين ب ل) ذكر( ×     

 3 (ىماما ب و ل )أنث  ×    

 4 (ىعقيلة ح ق)أنث   ×   

 5 (ىلندة خ و )أنث   ×   

 6 (ىإيمان ش ر )أنث    ×  

 7 (ىصالحة ف ا )أنث  ×    

 8 (ىفتيحة م ش )أنث      ×

 9 فؤاد ه ن ) ذكر(     × 

 11 (ى)أنثأمال ي ح ب       ×

 11 (ىسهام ي ح ب )أنث   ×   

 12 (ىعتيقة ع ث ب )أنث  ×    

 13 عمال ح م ) ذكر(  ×    

 14 نور الدين ح م ) ذكر( ×     

 15 سالم ه د ح) ذكر(      ×

 16 احمد ب ل ح ) ذكر(      ×

 17 المحفوظ ا ب ع) ذكر(    ×  

 18 المصطفى م ا د) ذكر(    ×  

 19 ب ير ب ا ي ) ذكر(     × 

 21 نصر الدين ب ل ) ذكر(  ×    

 21 الحاج ب ل) ذكر(   ×   

 22 محمد ب ن ن ا) ذكر( ×     

 23 عبد المالك ب و ) ذكر(      ×
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 24 (ىمميلة ب و ع )أنث     × 

 25 بن ذهيبة ب و ع) ذكر( ×     

 26 أمين ح م ا ) ذكر(    ×  

 

 :األولى المدرسة من القسم الثاني .2
 

 القسم أنواع االضطرابات

 الحذف اإلبدال اإلضافة
التحريف / 
 الت ويال

 رقمال 2 :القسم اللملمة التلعثم

 1 ابر هيم م ب ) ذكر( ×     

 2 عبد هللا ر) ذكر( ×     

 3 حميد ش ع) ذكر(  ×    

 4 بركة ن ح) ذكر(   ×   

 5 محمد ب ج) ذكر(   ×   

 6 ب ر ) ذكر( منور    ×  

 7 كمال ب ل) ذكر(     × 

 8 علي ب ل) ذكر(     × 

 9 (ىالهام ب ل )أنث     × 

 11 محمد ب ل ) ذكر(      ×

 11 (ىسامية ب و )أنث   ×   

 12 سعيد ب و ) ذكر(  ×    

 13 عدة ب وح ) ذكر(  ×    

 14 األكحل بو د ) ذكر( ×     

 15 (ىسميرة ح ق )أنث      ×

 16 (ى ريفة خ و )أنث      ×

 17 (ىأمينة م و )أنث      ×

 18 (ىبعتة ي خ )أنث    ×  

 19 كريم زرو ) ذكر(     × 

 21 صالح ل ع ) ذكر(  ×    

 21 بذل م ش ) ذكر(  ×    

 22 أنور ي ح) ذكر(  ×    

 23 (ىدليلة ب ر )أنث      ×

 24 (ىفضيلة ب و )أنث     × 

 25 (ىسعاد ب و )أنث ×     

 26 العيد خ و ) ذكر(    ×  
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 :الثانية المدرسة ( ب

 :الثانية المدرسة من القسم األول .1

 القسم أنواع االضطرابات

 الحذف اإلبدال اإلضافة
التحريف / 
 الت ويال

 رقمال 1 :القسم اللملمة التلعثم

 1 (ىعيدية ب ل)أنث ×     

 2 (ىامال ب ل ه)أنث      ×

 3 (ىفاطمة ب ل ن)أنث  ×    

 4 (ىمريم ح ق )أنث   ×   

 5 (ىنماة ح م )أنث  ×    

 6 بن  اعة خ ل ) ذكر(    ×  

 7 حمزة خ و ) ذكر(     × 

 8 بلقاسم زر ) ذكر( ×     

 9 ابرهيم س م ) ذكر(     × 

 11 احمد س ي ) ذكر(      ×

 11 محمد ل ا ) ذكر(   ×   

 12 ذكر(عثمان اب )   ×    

 13 (ى هرزاد ع ا)أنث  ×    

 14 عبد هللا ك ط) ذكر( ×     

 15 عزيز ر م ) ذكر(      ×

 16 صالح و ا ) ذكر(      ×

 17 فاتح ا م) ذكر( ×     

 18 محمد ل م ) ذكر(   ×   

 19 (ىصالحة ي ح )أنث      ×

 21 امين م ح ) ذكر(  ×    

 21 الب ير ا ح) ذكر(  ×    

 22  رف ع ث ) ذكر(  ×    

 23 عبد الوهاب ن ج ) ذكر(      ×

 24 علي م ح ) ذكر(     × 

 25 (ىالمية م س )أنث ×     

 26 (ىكريمة ع ز )أنث    ×  
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 :الثانية المدرسة من القسم الثاني .2

 

 القسم أنواع االضطرابات

 الحذف اإلبدال اإلضافة
التحريف / 
 الت ويال

 رقمال 2 :القسم اللملمة التلعثم

 1 محمد ب و ) ذكر( ×     

 2 سالك س ا ) ذكر(      ×

 3 سالم ا ح ) ذكر(  ×    

 4 محمود ص ل) ذكر(    ×   

 5 (ىمهيدة ح م )أنث      ×

 6 (ى يماء م )أنث    ×  

 7 ( ىأسماء ح)أنث     × 

 8 (ىروميصة ن )أنث      ×

 9 سعيد ح ف ) ذكر(     × 

 11 لمين و ) ذكر(      ×

 11 باهي ج م ) ذكر(   ×   

 12 اليأس ط ) ذكر( ×     

 13 سهيل ت) ذكر(   ×    

 14 طيب ن ر ) ذكر( ×     

 15 فوزي د ق ) ذكر(      ×

 16 بوعذم د ق ) ذكر(  ×    

 17 نبيل د رد ) ذكر( ×     

 18 (ىنور الهدى ن )أنث   ×   

 19 (ىإيمان ب ش )أنث      ×

 21 (ىمنى ت و )أنث    ×  

 21 (ىمنال م ن )أنث  ×    

 22 موسى ن م ) ذكر(  ×    

 23 حسن ت ا) ذكر(       ×

 24 ياسين ك م ) ذكر(     × 

 25 والي ي ب) ذكر(  ×     

 26 كريم ح ) ذكر(    ×  
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االسددددتطلع والحصددددول علددددى مظدددداهر االضددددطرابات الموجددددودة فددددي كددددل  دبعدددد 

والقسدددم  األول قسدددم، قمندددا بالمقارندددة بدددين كدددل جدددنس فدددي القسدددم الواحدددد، ثدددم بدددين القسدددم

ا لملحظددددة الفددددروق مددددفيمددددا بينه نيالمدرسددددت، و بعددددد ذلددددك بددددين الثدددداني فددددي المدرسددددة

 الموجودة.

 

 :كل منس مظاهر االضطرابات المومودة في كل قسم مقارنة بين

  :األولى المدرسة

 :القسم األول

 

 الحذف اإلبدال اإلضافة
التحريف / 

 الت ويال
 االضطراباتأنواع  اللملمة التلعثم

 الذكور 14 13 11 13 12 14
 القسم األول

 اإلناث 11 13 13 11 11 11

 

 

 

 

 ناث(ر واإلوالذك)مظاهر االضطرابات المومودة بين المنسين 

 األولى للمدرسة :في القسم األول
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3,5
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/  التحريف  الحذف اإلبدال اإلضافة
 التشويه

 اللجلجة التلعثم

 الذكور

 االناث
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 يأن نسدددبة اللجلجدددة واإلضدددافة هددد ل النتدددائج المتحصدددل عليهدددا نلحدددظمدددن خدددل 

لتحريددددف والتلعددددثم نسددددبة ا حيددددث إنالددددذكور، مقارنددددة باإلندددداث ا  لدددددى رتفاعدددداألكثددددر ا

 .، فيما يخص هذا القسمند هذه الفئةع مرتفعة

 

 التعليل لسبب هذه الملحظات. نقدمبعد إنهاء كل تحليل سوف و 

 

 :األولى المدرسة

 :القسم الثاني

 

 الحذف اإلبدال اإلضافة
التحريف / 

 الت ويال
 أنواع االضطرابات اللملمة التلعثم

 الذكور 13 16 12 12 13 11
 القسم الثاني

 اإلناث 11 11 11 11 12 14

 

 

 

 

 ناث(ر واإلوالذك)مظاهر االضطرابات المومودة بين المنسين 

 األولى للمدرسة :في القسم الثاني

 

0

1

2

3

4

5

6

7

/  التحريف  الحذف اإلبدال اإلضافة
 التشويه

 اللجلجة التلعثم

 الذكور

 االناث
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سدددددبة التلعدددددثم واللجلجدددددة أن ن لل النتدددددائج المتحصدددددل عليهدددددا نلحدددددظمدددددن خددددد 

األكثدددر  ينسدددبة اإلبددددال واإلضدددافة هددد حيدددث إنالدددذكور، مقارندددة باإلنددداث لددددى  مرتفعدددة

 هذه الفئة، فيما يخص هذا القسم. عا عندارتفا

 
   :االستنتاج

أن مظددداهر االضدددطرابات لددديس لهدددا علقدددة  لمعطيدددات نلحدددظهدددذه اخدددلل مدددن  

 ،بددددين األقسددددامالنطقيددددة بددددالجنس، وهددددذا نتيجددددة وجددددود اختلفددددات فددددي االضددددطرابات 

الملحظدددددة االضدددددطرابات بندددددوع الجنس)ذكدددددرا كدددددان أم أنثدددددى(؛ ف لهدددددا علقدددددة  لددددديس

ت سدددوف نتطدددرق وجدددد أسدددباب أخدددرى للضدددطرابات، إذن آخدددرتختلدددف مدددن قسدددم إلدددى 

 الثانية. المدرسةنحاول تأكيد هذا االستنتاج من خلل دراسة وس إليها،

 
 :الثانية المدرسة

 :القسم األول
 

 الحذف اإلبدال اإلضافة
التحريف / 

 الت ويال
   اللملمة التلعثم

 الذكور 13 14 12 11 13 14
 القسم األول

 اإلناث 12 13 11 11 11 12

 

 

 (ثانر واإلوالذك)مظاهر االضطرابات المومودة بين المنسين 

 الثانية للمدرسة :في القسم األول

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

/  التحريف  الحذف اإلبدال اإلضافة
 التشويه

 اللجلجة التلعثم

 الذكور

 االناث
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كثدددر أسدددبة التلعدددثم واإلضدددافة أن ن لل النتدددائج المتحصدددل عليهدددا نلحدددظمدددن خددد 

مرتفعددددة لتلعددددثم واللجلجددددة نسددددبة ا حيددددث إنالددددذكور، مقارنددددة باإلندددداث ا  لدددددى رتفاعددددا

 هذه الفئة، فيما يخص هذا القسم. لدى

 

 :الثانية المدرسة

 :القسم الثاني

 

 الحذف اإلبدال اإلضافة
التحريف / 

 الت ويال
   اللملمة التلعثم

 الذكور 15 14 12 11 12 14
 القسم الثاني

 اإلناث 11 11 11 12 11 13

 

 

 

 ناث(ر واإلوالذك)مظاهر االضطرابات المومودة بين المنسين 

 الثانية للمدرسةفي القسم الثاني 

 

لتلعدددثم واللجلجدددة أكثدددر نسدددبة ا مدددن خدددلل النتدددائج المتحصدددل عليهدددا نلحدددظ أن 

مرتفعدددة ذف واإلضدددافة نسدددبة الحددد حيدددث إنالدددذكور، مقارندددة باإلنددداث ا  لددددى رتفاعدددا

 هذه الفئة، فيما يخص هذا القسم. لدى
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/  التحريف  الحذف اإلبدال اإلضافة
 التشويه

 اللجلجة التلعثم

 الذكور

 االناث
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 :االستنتاج

أن مظدددداهر االضددددطرابات لدددديس لدددده علقددددة بددددالجنس يتضددددح مددددن هددددذه النتددددائج  

كدددذلك، وهدددذا نتيجدددة وجدددود اختلفدددات فدددي االضدددطرابات بدددين األقسدددام ليسدددت نفسدددها، 

غدددم ر آخدددر، أن االضدددطرابات تختلدددف مدددن قسدددم إلدددى إال نفسددده الجدددنس رغم وجدددودفددد

 اوجدددد أسدددباب أخدددرى للضدددطرابات سدددنتطرق إليهدددتأنهدددم يحملدددون الجدددنس نفسددده، إذن 

 رابات. في أسباب االضط

وبدددين كدددل  ،المقارندددة بدددين  مظددداهر االضدددطرابات الموجدددودة فدددي كدددل قسدددم دبعددد 

والقسدددددم الثددددداني فدددددي  األول جدددددنس فدددددي القسدددددم الواحدددددد قمندددددا  بالمقارندددددة بدددددين القسدددددم

 .الم سسة

 

 ؟ األولياءالتي تم ذكرها من طرف  أسباب اضطرابات ثانيا: ماهي 

 :اللغوية ضطراباتالأسباب ا. 2

ألن األطفددددال الددددذين هددددي عقليددددة فددددي الدرجددددة األولددددى؛  ضددددطراباتالأسددددباب ا 

يعدددددانون مدددددن هدددددذه االضدددددطرابات ال يختلفدددددون إنفاعليدددددا  ، أو بددددددنيا  )جسدددددميا  ( عدددددن 

األطفددددال تختلددددف حسددددب الحالددددة  اتأقددددرانهم . وفددددى معظددددم الحدددداالت نجددددد أن قدددددر

 :اآلتية في الجداول هذه األسبابنوضح بعض وسكذلك الواثة  ،طفللالعقلية ل

 :المدرسة األولى ( أ

 :ىاألول المدرسة من القسم األول .1

 

 القسم االضطرابات أسباب

 عسر الكذم
 –الم كذت الحركية 

 اللفظية

أسباب 

 ادراكية حسية
 رقمال 1 :القسم اإلعاقة السمعية

 1 لعضر ب ل ) ذكر( ×   

 2 نور الدين ب ل) ذكر(  ×   

 3 (ىماما ب و ل )أنث   × 

 4 (  ىق)أنثعقيلة ح    × 

 5 (ىلندة خ و )أنث  ×  
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 6 (  ىإيمان ش ر )أنث     ×

 7 (ىصالحة ف ا )أنث   × 

 8 (ىفتيحة م ش )أنث   × 

 9 فؤاد ه ن ) ذكر( ×   

 11 (ىأمال ي ح ب )أنث   × 

 11 (ىسهام ي ح ب )أنث   × 

 12 (ىعتيقة ع ث ب )أنث    × 

 13 عمال ح م ) ذكر(  ×  

 14 نور الدين ح م ) ذكر( ×   

 15 سالم ه د ح) ذكر(  ×   

 16 احمد ب ل ح ) ذكر(    ×

 17 المحفوظ ا ب ع) ذكر(     ×

 18 المصطفى م ا د) ذكر(  ×   

 19 ب ير ب ا ي ) ذكر(  ×  

 21 نصر الدين ب ل ) ذكر( ×   

 21 الحاج ب ل) ذكر(    × 

 22 محمد ب ن ن ا) ذكر(  ×   

 23 عبد المالك ب و ) ذكر( ×   

 24 (ىمميلة ب و ع )أنث   × 

 25 بن ذهيبة ب و ع) ذكر(  ×   

 26 أمين ح م ا ) ذكر(    ×

 

 :ىاألول المدرسة من القسم الثاني .2

 القسم االضطراباتأسباب 

عسااااااااااااااااار 

 الكذم  

الم كذت الحركية 

 اللفظية –

أساااااباب ادراكياااااة 

 حسية     

 رقمال 2 :القسم اإلعاقة السمعية

 1 ابر هيم م ب ) ذكر( ×   

 2 عبد هللا ر) ذكر( ×   

 3 حميد ش ع) ذكر( ×   

 4 بركة ن ح) ذكر(   × 

 5 محمد ب ج) ذكر(   × 

 6 منور ب ر ) ذكر(    ×
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 7 كمال ب ل) ذكر( ×   

 8 علي ب ل) ذكر(    ×

 9 ( ىالهام ب ل )أنث ×   

 11 محمد ب ل ) ذكر(    

 11 (ىسامية ب و )أنث   × 

 12 سعيد ب و ) ذكر(  ×  

 13 عدة ب وح ) ذكر(  ×  

 14 األكحل بو د ) ذكر( ×   

 15 سميرة ح ق )أنثا(  ×  

 16  ريفة خ و )أنثا(   × 

 17 أمينة م و )أنثا(   ×  

 18 بعتة ي خ )أنثا(    ×

 19 كريم زرو ) ذكر( ×   

 21 صالح ل ع ) ذكر(  ×  

 21 بذل م ش ) ذكر( ×   

 22 أنور ي ح) ذكر( ×   

 23 (ىدليلة ب ر )أنث    

 24 (ىفضيلة ب و )أنث  ×  

 25 (ىسعاد ب و )أنث  ×  

 26 العيد خ و ) ذكر(    ×

 

 الثانية المدرسة ( ب

 الثانية المدرسة منالقسم األول  -1

 القسم االضطراباتأسباب 

الحركياااااة  الم اااااكذت عسر الكذم  

 اللفظية –

أساااااااااااااااااااااااااباب 

 ادراكية حسية     

اإلعاقااااااااااااااااااااااة 

 السمعية

 رقمال 1 :القسم

 1 (ىعيدية ب ل)أنث   × 

 2 (ىامال ب ل ه)أنث ×   

 3 (ىفاطمة ب ل ن)أنث  ×  

 4 (ىمريم ح ق )أنث  ×  

 5 (ىنماة ح م )أنث   ×  

 6 بن  اعة خ ل ) ذكر(    ×
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 7 حمزة خ و ) ذكر( ×   

 8 بلقاسم زر ) ذكر(    ×

 9 ابرهيم س م ) ذكر( ×   

 11 احمد س ي ) ذكر(    

 11 محمد ل ا ) ذكر(   × 

 12 عثمان اب ) ذكر( ×   

 13 (  ى هرزاد ع ا)أنث  ×  

 14 عبد هللا ك ط) ذكر(  ×   

 15 عزيز ر م ) ذكر( ×   

 16 صالح و ا ) ذكر(   × 

 17 فاتح ا م) ذكر(   ×  

 18 محمد ل م ) ذكر(    ×

 19 (ىصالحة ي ح )أنث  ×  

 21 امين م ح ) ذكر( ×   

 21 الب ير ا ح) ذكر(  ×   

 22  رف ع ث ) ذكر( ×   

 23 عبد الوهاب ن ج ) ذكر(  ×  

 24 علي م ح ) ذكر(    ×

 25 (ىالمية م س )أنث  ×  

 26 (ىكريمة ع ز )أنث  ×  

 

 الثانية المدرسة من القسم الثاني -2

 القسم االضطراباتأسباب 

الم اااكذت الحركياااة  عسر الكذم  

 اللفظية –

أساااااباب ادراكياااااة 

 حسية     

اإلعاقاااااااااااااااااااااااة 

 السمعية

 رقمال 2القسم 

 1 محمد ب و ) ذكر( ×   

 2 سالك س ا ) ذكر( ×   

 3 سالم ا ح ) ذكر( ×   

 4 محمود ص ل) ذكر(     ×

 5 (ىمهيدة ح م )أنث  ×  

 6 (ى يماء م )أنث  ×  

 7 ( ىأسماء ح)أنث  ×  



العيوب النطقية                                                                          رابعال الفصل  
 

184 
 

 8 (ىروميصة ن )أنث    ×

 9 سعيد ح ف ) ذكر( ×   

 11 لمين و ) ذكر( ×   

 11 باهي ج م ) ذكر(   × 

 12 اليأس ط ) ذكر( ×   

 13 سهيل ت) ذكر(  ×   

 14 طيب ن ر ) ذكر( ×   

 15 فوزي د ق ) ذكر( ×   

 16 بوعذم د ق ) ذكر(   × 

 17 نبيل د رد ) ذكر(  ×  

 18 (ىنور الهدى ن )أنث    ×

 19 (ىإيمان ب ش )أنث  ×  

 21 (ىمنى ت و )أنث  ×  

 21 (ىمنال م ن )أنث  ×  

 22 موسى ن م ) ذكر( ×   

 23 حسن ت ا) ذكر(  ×   

 24 ياسين ك م ) ذكر(    ×

 25 والي ي ب) ذكر(  ×   

 26 كريم ح ) ذكر(  ×  

 

قمنا  ،أسباب االضطرابات الموجودة في كل قسم ىاالستطلع والحصول عل دبع 

 المدرسةوالقسم الثاني في  األول بالمقارنة بين كل جنس في القسم الواحد ثم بين القسم

 ا لملحظة الفروق الموجودة.من فيما بينهيذلك بين المدرست دوبع

 

 ىاألول المدرسة :القسم األول

الم اااااكذت الحركياااااة  عسر الكذم  

 اللفظية –

أساااااباب ادراكياااااة 

 حسية     

 أسباب االضطرابات اإلعاقة السمعية

 القسم األول  الذكور 19 11 18 13

 اإلناث 11 11 11 11
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 ناث(ر واإلوالذك)منسين الأسباب االضطرابات المومودة بين 

 ىاألول المدرسة :القسم األول

 

 

 اإلعاقدددددة السدددددمعية أن نسدددددبة: مدددددن خدددددلل النتدددددائج المتحصدددددل عليهدددددا نلحدددددظ  

 ةهمدددا األسدددباب األكثدددر انتشدددارا  لددددى الدددذكور، مقارنددد المشدددكلت الحركيدددة اللفظيدددةو

المشددددكلت كددددذا و،  إدراكيددددة حسدددديةاألسددددباب لددددديهن:  ، اللئددددي تكددددون ع مددددة باإلندددداث

األكثددر شدديوعا عنددد هددذه الفئددة، فيمددا يخددص هددذا  فهددي الحركيددة اللفظيددة وعسددر الكددلم

 القسم.

 

 ىاألول المدرسة :القسم الثاني

 
 –الم اااااااااااكذت الحركياااااااااااة  عسر الكذم  

 اللفظية

أسااااااااااااااااااااااااااااااااااباب  اإلعاقة السمعية أسباب ادراكية حسية     

 االضطرابات

القساااااااااااام  الذكور 18 13 12 13

 اإلناث 11 14 12 11 الثاني 
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 –المشكالت الحركية  عسر الكالم  
 اللفظية
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 اإلناث
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 ور واإلناث(الذك)منسين الأسباب االضطرابات المومودة بين 

 ىاألول المدرسة :القسم الثاني

 

هددددو  اإلعاقددددة السددددمعية مددددن خددددلل النتددددائج المتحصددددل عليهددددا نلحددددظ أن نسددددبة  

باإلنددددداث التدددددي تكدددددون أسددددددباب  ةالسدددددبب األكثدددددر انتشدددددارا  لددددددى الددددددذكور، مقارنددددد

 ، فيما يخص هذا القسم.دراكية حسيةاإل هي: األكثر شيوعا لديهن االضطرابات

 

 الثانية المدرسة  :القسم األول

 

 –الم اااااااااااكذت الحركياااااااااااة  عسر الكذم  

 اللفظية

 أسباب االضطرابات اإلعاقة السمعية أسباب ادراكية حسية     

القسااااااااااااااااام  الذكور 12 11 12 14

 اإلناث 11 17 11 11 األول 
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 ناث(ر واإلوالذك)منسين الأسباب االضطرابات المومودة بين 

 الثانية المدرسة :القسم األول

 

 

 كددددان اإلعاقددددة السدددمعية مدددن خددددلل النتدددائج المتحصددددل عليهدددا نلحددددظ أن نسدددبة  

سدددباب األ باإلنددداث التدددي تكدددون نسدددبة ةكثدددر انتشدددارا  لددددى الدددذكور، مقارندددب األالسدددب

هددي األكثددر شدديوعا عنددد هددذه الفئددة، فيمددا يخددص هددذا القسددم نفددس مددا حسددية الدراكيددة اإل

 الثانية. المدرسةتم ملحظته بالنسبة للقسم األول 

 

 الثانية المدرسة  :القسم الثاني

 

 –الم اااااااااااكذت الحركياااااااااااة  عسر الكذم  

 اللفظية

 أسباب االضطرابات اإلعاقة السمعية أسباب ادراكية حسية     

 القسم الثاني  الذكور 18 12 12 12

 اإلناث 11 16 11 12
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 اث(نواإل ورالذك)منسين الأسباب االضطرابات المومودة بين 

 الثانية المدرسة :القسم الثاني

 
هددددو  اإلعاقددددة السددددمعية مددددن خددددلل النتددددائج المتحصددددل عليهددددا نلحددددظ أن نسددددبة 

 اإلعاقددددة باإلندددداث التددددي تكددددون نسددددبة ةالسددددبب األكثددددر انتشددددارا  لدددددى الددددذكور، مقارندددد

 ، عندددد هدددذه الفئدددة، فيمدددا يخدددص هدددذا القسدددم غلدددباألفدددي إدراكيدددة حسدددية  هاأسدددباب ،لدددديهن

 الثانية. المدرسةنفس ما تم ملحظته بالنسبة للقسم الثاني 

 
 :االستنتاج

أن أسدددباب االضدددطرابات لهدددا علقدددة بدددالجنس، حيدددث تدددم يتضدددح:  مدددن هدددذه النتدددائج  

ن أهددددم أسددددباب  االضددددطرابات لدددددى الددددذكور هددددو نتيجددددة ل عاقددددة السددددمعية أملحظددددة 

  أسدددباب إدراكيدددة حسدددية نتيجدددةلدددديهن مقارندددة باإلنددداث التدددي أهدددم أسدددباب االضدددطرابات 

نثددددى بإصددددابة األبة اصددددإن احتمددددال أ؛ يعنددددي المدرسددددةوهددددي متشددددابهة فددددي األقسددددام و

حيددث  ؛باب الوراثيددةو تددم ربددط هددذه العلقددة باألسدد ،عنددد الددذكور مددا هددوسددمعية اقددل م

بة السدددمعية مدددن اإلنددداث، وتدددم تأكيدددد هدددذا االسدددتنتاج اصددد لإن الدددذكور أكثدددر عرضدددة 

 الثانية.  المدرسةمن خلل دراسة 

المقارندددة بدددين أسدددباب االضدددطرابات العقليدددة الموجدددودة فدددي كدددل قسدددم وبدددين كدددل  دبعددد

 جنس في القسم الواحد قمنا  بالمقارنة بين أسباب االضطرابات النفسية.
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  ؟األطفال الذي ظهرت علىأهم أنواع اضطرابات اللغة رابعا: ماهي 
 

 :ة الذي ظهرت على األطفالويضطرابات اللغالأنواع ا

 إلى نوعين: ةويضطرابات اللغالاتنقسم 

 

 (Language Delayالنوع األول: التأعر اللغوي) -

يعدددرف الطفدددل المتدددأخر لغويدددا  فدددي معجدددم التربيدددة الخاصدددة بأنددده ذلدددك الطفدددل الدددذي  

ى للغايددة فددي المراحددل التددي تنمددو فيهددا اللغددة عددادة ؛ ممددا يدد دي إلدد يسددتخدم لغددة بسدديطة

   .بطء وتأخر اكتساب اللغة لديه

  ما يلي :األعراض الشائعة للتأخر اللغوي أهم و

  إحداث أصوات عديمة الداللة، واالعتماد على الحركات واإلشارات. (1

االكتفاء باإلجابة )بنعم( أو )ال( أو بكلمة واحدة، أو بجملة من فعل وفاعل فقط  (2

 دون مفعول به. 

 التعبير بكلمات غير واضحة بالرغم من تقدم عمر الطفل . (3

  تعذر الكلم بلغة مألوفة ومفهومة. (4

   ضئيل .عدد المفردات  (5

  الصمت أو التوقف في أثناء الحديث.  (6

 يصاحب ذلك اضطرابات سلوكية ونفسية. (7

 
 ىاألول المدرسة  ( أ

 ىاألول المدرسة من القسم األول -1

 القسم ةويضطرابات اللغالأنواع ا

 اضااااااااطرابات
ساااااااااالوكية 

 ونفسية

الصاااااااااامت أو 
 أثناااااءالتوقااااف 
 الحديث 

عااااااااااااااااادد 
المفااااردات 

 ضئيل

تعااذر الكااذم 
مألوفاااة  بلغاااة

 ومفهومة  

التعبيااااااااااااااار 
 غيااربكلمااات 
 واضحة

االكتفااااااااااااااااااء 
باإلمابااااااااااااااااة 
 بكلمة واحدة

أصااااااااوات 
عديمااااااااااة 

 الداللة

 رقم 1 :القسم

 1 لعضر ب ل ) ذكر(    ×   

 2 نور الدين ب ل) ذكر(      ×  

 3 (ىماما ب و ل )أنث ×      

 4 (  ىعقيلة ح ق)أنث  ×     
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 5 (ىلندة خ و )أنث      × 

 6 (  ىإيمان ش ر )أنث     ×   

 7 (ىصالحة ف ا )أنث  ×     

 8 (ىفتيحة م ش )أنث       ×

 9 فؤاد ه ن ) ذكر(     ×  

 11 (ىأمال ي ح ب )أنث ×      

 11 (ىسهام ي ح ب )أنث  ×     

 12 (ىعتيقة ع ث ب )أنث        ×

 13 عمال ح م ) ذكر(     ×  

 14 نور الدين ح م ) ذكر(   ×    

 15 سالم ه د ح) ذكر(  ×      

 16 احمد ب ل ح ) ذكر(    ×   

 17 المحفوظ ا ب ع) ذكر(       × 

 18 المصطفى م ا د) ذكر(     ×   

 19 ب ير ب ا ي ) ذكر(  ×     

 21 نصر الدين ب ل ) ذكر( ×      

 21 الحاج ب ل) ذكر(    ×    

 22 محمد ب ن ن ا) ذكر(     ×   

 23 عبد المالك ب و ) ذكر(       ×

 24 (ىمميلة ب و ع )أنث ×      

 25 بن ذهيبة ب و ع) ذكر(     ×   

 26 أمين ح م ا ) ذكر(      × 

                

 ىاألول المدرسة من القسم الثاني -2

 القسم ةويضطرابات اللغالأنواع ا

 اضاااااطرابات
ساااااااااالوكية 

 ونفسية

الصاااااااااامت أو 
 أثناااااءالتوقااااف 
 الحديث 

عااااااااااااااااادد 
المفااااردات 

 ضئيل

تعااذر الكااذم 
مألوفاااة  بلغاااة

 ومفهومة  

التعبيااااااااااااااار 
 غيااربكلمااات 
 واضحة

االكتفاااااااااااااااااااااء 
باإلماباااااااااااااااااااة 

 بكلمة واحدة

أصاااااوات 
عديمااااااااة 

 الداللة

 رقم 2 :القسم

 1 ابر هيم م ب ) ذكر(    ×   

 2 عبد هللا ر) ذكر(     ×  

 3 حميد ش ع) ذكر( ×      

 4 بركة ن ح) ذكر(  ×     

 5 محمد ب ج) ذكر(      × 
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 6 منور ب ر ) ذكر(    ×   

 7 كمال ب ل) ذكر(  ×     

 8 علي ب ل) ذكر(       ×

 9 ( ىالهام ب ل )أنث   ×    

 11 محمد ب ل ) ذكر( ×      

 11 (ىسامية ب و )أنث  ×     

 12 سعيد ب و ) ذكر(       ×

 13 عدة ب وح ) ذكر(     ×  

 14 األكحل بو د ) ذكر(   ×    

 15 (ىسميرة ح ق )أنث ×      

 16 (ى ريفة خ و )أنث    ×   

 17 ( ىأمينة م و )أنث      × 

 18 (ىبعتة ي خ )أنث    ×   

 19 كريم زرو ) ذكر(       ×

 21 صالح ل ع ) ذكر( ×      

 21 بذل م ش ) ذكر(   ×    

 22 أنور ي ح) ذكر(    ×   

 23 (ىدليلة ب ر )أنث       ×

 24 (ىفضيلة ب و )أنث ×      

 25 (ىسعاد ب و )أنث    ×   

 26 العيد خ و ) ذكر(      × 

 

 الثانية المدرسة ( ب
 الثانية المدرسة منالقسم األول  -1

 القسم ةويضطرابات اللغالأنواع ا

 اضااااااااطرابات
ساااااااااالوكية 

 ونفسية

الصاااااااااامت أو 
 أثناااااءالتوقااااف 
 الحديث 

عااااااااااااااااادد 
المفااااردات 

 ضئيل

تعااذر الكااذم 
 مألوفاااةبلغاااة 

 ومفهومة  

التعبيااااااااااااااار 
 غيااربكلمااات 
 واضحة

االكتفاااااااااااااااااااااء 
باإلماباااااااااااااااااااة 

 بكلمة واحدة

أصاااااوات 
عديمااااااااة 

 الداللة

 رقم 1 :القسم

 1 (ىعيدية ب ل)أنث    ×   

 2 (ىامال ب ل ه)أنث     ×  

 3 (ىفاطمة ب ل ن)أنث ×      

 4 (ىمريم ح ق )أنث  ×     

 5 (ىنماة ح م )أنث       × 
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 6 بن  اعة خ ل ) ذكر(    ×   

 7 حمزة خ و ) ذكر(  ×     

 8 بلقاسم زر ) ذكر(       ×

 9 ابرهيم س م ) ذكر(   ×    

 11 احمد س ي ) ذكر( ×      

 11 محمد ل ا ) ذكر(  ×     

 12 عثمان اب ) ذكر(       ×

 13 (  ى هرزاد ع ا)أنث     ×  

 14 عبد هللا ك ط) ذكر(    ×    

 15 عزيز ر م ) ذكر( ×      

 16 صالح و ا ) ذكر(    ×   

 17 فاتح ا م) ذكر(       × 

 18 محمد ل م ) ذكر(    ×   

 19 (ىصالحة ي ح )أنث       ×

 21 امين م ح ) ذكر( ×      

 21 الب ير ا ح) ذكر(    ×    

 22  رف ع ث ) ذكر(    ×   

 23 عبد الوهاب ن ج ) ذكر(       ×

 24 علي م ح ) ذكر( ×      

 25 (ىالمية م س )أنث    ×   

 26 (ىكريمة ع ز )أنث      × 

 

 الثانية المدرسة من القسم الثاني -2

 القسم ةويضطرابات اللغالأنواع ا

 اضااااااااطرابات
ساااااااااالوكية 

 ونفسية

الصاااااااااامت أو 
 أثناااااءالتوقااااف 
 الحديث 

عااااااااااااادد 
 المفااااااردات

 ضئيل

تعااااذر الكااااذم 
بلغاااة مألوفاااة 

 ومفهومة  

التعبيااااااااااااااار 
 غيااربكلمااات 
 واضحة

االكتفاااااااااااااااااااااء 
باإلماباااااااااااااااااااة 

 بكلمة واحدة

 أصااااوات
عديماااة 
 الداللة

 رقم 2 :القسم

 1 محمد ب و ) ذكر(    ×   

 2 سالك س ا ) ذكر(     ×  

 3 سالم ا ح ) ذكر( ×      

 4 محمود ص ل) ذكر(   ×     

 5 (ىمهيدة ح م )أنث      × 

 6 (ى يماء م )أنث    ×   
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 7 ( ىأسماء ح)أنث  ×     

 8 (ىروميصة ن )أنث       ×

 9 سعيد ح ف ) ذكر(   ×    

 11 لمين و ) ذكر( ×      

 11 باهي ج م ) ذكر(  ×     

 12 اليأس ط ) ذكر(       ×

 13 سهيل ت) ذكر(      ×  

 14 طيب ن ر ) ذكر(   ×    

 15 د ق ) ذكر( فوزي ×      

 16 بوعذم د ق ) ذكر(    ×   

 17 نبيل د رد ) ذكر(      × 

 18 (ىنور الهدى ن )أنث    ×   

 19 (ىإيمان ب ش )أنث       ×

 21 (ىمنى ت و )أنث ×      

 21 (ىمنال م ن )أنث   ×    

 22 موسى ن م ) ذكر(    ×   

 23 حسن ت ا) ذكر(        ×

 24 ياسين ك م ) ذكر( ×      

 25 والي ي ب) ذكر(     ×   

 26 كريم ح ) ذكر(      × 

 

 ىاألول المدرسةمن  القسم األول

 

اضاااااطرابات 

سااااااااااااالوكية 

 ونفسية

الصااااااااااااااامت أو 

التوقاااااف أثنااااااء 

 الحديث 

عااااااااااااااااادد 

المفااااردات 

 ضئيل

تعاااااااذر الكاااااااذم 

بلغااااااة مألوفااااااة 

 ومفهومة  

التعبياار بكلمااات 

 غير واضحة

االكتفاااااااااااااااااااااااااء 

باإلمابااااة بكلمااااة 

 واحدة

أصااااوات 

عديمااااااة 

 الداللة

ضاااااطرابات الأناااااواع ا

 ةوياللغ

 القسم األول  الذكور 02 10 12 15 03 12 11

 اإلناث 13 14 11 11 00 11 12
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 ناث(واإل روالذك)منسين الالمومودة بين أنواع اضطرابات اللغة 

 ىاألول المدرسةالقسم األول 

 

تعددددذر الكددددلم بلغدددددة  المتحصددددل عليهددددا نلحددددظ أن نسددددبةمددددن خددددلل النتددددائج  

اإلنددداث التدددي ة بهدددو السدددبب األكثدددر انتشدددارا  لددددى الدددذكور، مقارنددد مألوفدددة ومفهومدددة

هددي األكثدددر شدديوعا عنددد هدددذه الفئددة، فيمدددا  االكتفددداء باإلجابددة بكلمددة واحددددة تكددون نسددبة

 .ىاألول المدرسةمن  يخص هذا القسم األول

 

 ىاألول المدرسة ي منالقسم الثان

 

اضااااطرابات 

ساااااااااااالوكية 

 ونفسية

الصااااامت أو 

 أثناااااء التوقاااف

 الحديث 

عااااااااااااااااادد 

المفااااردات 

 ضئيل

تعاااااااذر الكاااااااذم 

بلغااااااة مألوفااااااة 

 ومفهومة  

التعبياار بكلمااات 

 غير واضحة

االكتفااااااااااااااااااااء 

باإلماباااااااااااااااااااة 

 بكلمة واحدة

أصااااوات 

عديمااااااة 

 الداللة

ضطرابات الا أنواع

 ةوياللغ

القسااااااااام  الذكور 03 12 12 13 02 12 12

 اإلناث 12 11 11 13 00 11 12 الثاني 
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 ناث(واإل روالذك)منسين الالمومودة بين أنواع اضطرابات اللغة 

 ىاألول المدرسةالقسم الثاني 

 

تعددددذر الكددددلم بلغدددددة  مددددن خددددلل النتددددائج المتحصددددل عليهددددا نلحددددظ أن نسددددبة 

أمددددا ، واإلندددداث معددددا هددددو السددددبب األكثددددر انتشددددارا  لدددددى الددددذكور، مفهومددددة مألوفددددة و

باإلندددداث، فيمددددا  ةمقارنددددفتتواجددددد بصددددورة مرتفعددددة اكثددددر  صددددوات عديمددددة الداللددددةاأل

 .ىاألول المدرسةمن يخص القسم الثاني 

 

 :الثانية المدرسةمن  القسم األول

 

اضااااطرابات 

ساااااااااااالوكية 

 ونفسية

الصااااااااااااامت أو 

التوقااااف أثناااااء 

 الحديث 

عااااااااااااادد 

 المفااااااردات

 ضئيل

تعاااااذر الكاااااذم 

بلغااااة مألوفااااة 

 ومفهومة  

التعبيااااااااااااااااااار 

بكلماااات غيااار 

 واضحة

االكتفااااااااااااااااااااااااااء 

باإلمابااااة بكلمااااة 

 واحدة

أصااااوات 

عديماااااااة 

 الداللة

ضااااطرابات الا أنااااواع

 ةوياللغ

القساااااااام  الذكور 04 12 13 14 01 11 12

 اإلناث 11 11 11 12 02 12 12 األول 
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 ناث(ر واإلوالذك)منسين الالمومودة بين أنواع اضطرابات اللغة 

 الثانية المدرسة :القسم األول

 

تعددددذر الكددددلم بلغدددددة  مددددن خددددلل النتددددائج المتحصددددل عليهددددا نلحددددظ أن نسددددبة 

هدددو السدددبب األكثدددر انتشدددارا  لددددى الدددذكور،  مألوفدددة ومفهومدددة وأصدددوات عديمدددة الداللدددة

باإلنددداث التدددي فدددي هدددذه الحالدددة لدددديها تشدددبه فدددي ندددوع االضدددطراب حيدددث تكدددون  ةمقارنددد

هددي األكثددر شدديوعا عنددد هددذه الفئددة، فيمددا يخددص القسددم  تعددذر الكددلم بلغددة مألوفددة نسددبة

 الثانية. المدرسةمن األول 

 

 :الثانية المدرسة من القسم الثاني

 

اضااااطرابات 

ساااااااااااالوكية 

 ونفسية

الصاااااااااامت أو 

 أثناااااءالتوقااااف 

 الحديث 

عااااااااااااااااادد 

المفااااردات 

 ضئيل

تعاااااذر الكاااااذم 

بلغااااة مألوفااااة 

 ومفهومة  

التعبياار بكلمااات 

 غير واضحة

االكتفاااااااااااااااااااااء 

باإلمابااااااااااااااااااااة 

 بكلمة واحدة

أصااااوات 

عديماااااااة 

 الداللة

أنااااااااااااااااااااااااااااااااواع 

ضاااااااااااااااطرابات الا

 ةوياللغ

القسااام  الذكور 04 12 12 14 02 12 12

 اإلناث 11 11 11 12 01 11 12 الثاني 
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 إناث(ر واألنوالذك)منسين الالمومودة بين أنواع اضطرابات اللغة 

 الثانية المدرسة القسم الثاني

 

تعددددذر الكددددلم بلغددددة  أن نسددددبة :النتددددائج المتحصددددل عليهددددا نلحددددظمددددن خددددلل  

 األكثدددر انتشدددارا  لددددى الدددذكور ندددوعهدددو ال مألوفدددة ومفهومدددة وأصدددوات عديمدددة الداللدددة

، فيمددا يخددص القسددم شددبه فددي نددوع االضددطرابا مفددي هددذه الحالددة لددديهف، واإلندداث معددا

 الثانية. المدرسةمن  الثاني

 

 :االستنتاج

الموجددددودة لدددديس لهددددا علقددددة بددددالجنس، أنددددواع اضددددطرابات اللغددددة أن يلحددددظ  

تعدددذر الكدددلم  حيدددث تدددم ملحظدددة إن أهدددم أندددوع االضدددطرابات اللغدددة  لددددى الدددذكور هدددو

مختلفددددة هددددي  أنواع اضددددطرابات اللغددددةفددددمقارنددددة باإلندددداث   بلغددددة مألوفددددة ومفهومددددة،

ة ويددداللغ، أي إن حالدددة االضدددطرابات المدرسدددةد تشدددابه فدددي األقسدددام وووجدددمدددع  عنددددهن

، ب الكددددلم والتحدددددث بجمددددل غيددددر مفيدددددةقصددددور فددددي تنظدددديم وتركيددددتكددددون نتيجددددة ال

واسددددتخدام الكلمددددات واألفعددددال والضددددمائر فددددي أمدددداكن غيددددر مناسددددبة لهددددا، فقددددد يضددددع 

المدددتكلم مكدددان الغائدددب .. الفعدددل مكدددان الفاعدددل، أو الم ندددث مكدددان المدددذكر، أو الضدددمير 

   كون حسب مرفولوجية كل فرد.بالتالي فهذا النوع من االضطراب يوهكذا، و
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أنددددوع االضددددطرابات الموجددددودة فددددي كددددل قسددددم و بددددين كددددل بددددين المقارنددددة  دبعدددد 

 .(السكتة اللغوية )األفيزيا جنس في القسم الواحد قمنا  بدراسة النوع الثاني

 

 :(السكتة اللغوية )األفيزيا :ثانيالنوع ال -

فقددددان القددددرة علدددى الكدددلم فدددي الوقدددت المناسدددب علدددى الدددرغم مدددن  :بأنهددداعرفدددت 

 .  قوله وتنتج عن مرض في مراكز المخمعرفة الفرد بما يريد أن ي

 من حيث االستيعاب السمعي -1

 من حيث القراءة -2

  من حيث الكلم -3

  من حيث الكتابة -4

  من حيث اإلشارات -5

 

 ىاألول المدرسة من القسم األول
 

حياااااث  مااااان

 اإل ارات

مااااان حياااااث 

  الكتابة

من حيث 

 الكذم

مااااااان حياااااااث 

 القراءة

االستيعاب  حيث من

 السمعي

 رقمال 1 :القسم

 1 لعضر ب ل ) ذكر(    × 

 2 نور الدين ب ل) ذكر(      ×

 3 (ىماما ب و ل )أنث ×    

 4 (  ىعقيلة ح ق)أنث  ×   

 5 (ىلندة خ و )أنث   ×  

 6 (  ىإيمان ش ر )أنث     × 

 7 (ىصالحة ف ا )أنث  ×   

 8 (ىفتيحة م ش )أنث   ×  

 9 فؤاد ه ن ) ذكر(     ×

 11 (ىأمال ي ح ب )أنث ×    

 11 (ىسهام ي ح ب )أنث  ×   

 12 (ىعتيقة ع ث ب )أنث     × 

 13 عمال ح م ) ذكر(     ×

 14 نور الدين ح م ) ذكر(   ×  
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 15 سالم ه د ح) ذكر(  ×    

 16 احمد ب ل ح ) ذكر(    × 

 17 المحفوظ ا ب ع) ذكر(    ×  

 18 المصطفى م ا د) ذكر(      ×

 19 ب ير ب ا ي ) ذكر(  ×   

 21 نصر الدين ب ل ) ذكر( ×    

 21 الحاج ب ل) ذكر(    ×  

 22 محمد ب ن ن ا) ذكر(      ×

 23 عبد المالك ب و ) ذكر(    × 

 24 (ىب و ع )أنث مميلة ×    

 25 بن ذهيبة ب و ع) ذكر(      ×

 26 أمين ح م ا ) ذكر(    × 

 

 ىاألول المدرسةمن  القسم الثاني
 

مااااااان حياااااااث 

 اإل ارات

ماااااااااان حيااااااااااث 

  الكتابة

ماااااااااان حيااااااااااث 

 الكذم

ماااااااااان حيااااااااااث 

 القراءة

االسااااتيعاب  حيااااث مااان

 السمعي

 رقمال 2 :القسم

 1 ابر هيم م ب ) ذكر(    × 

 2 عبد هللا ر) ذكر(     ×

 3 حميد ش ع) ذكر( ×    

 4 بركة ن ح) ذكر(  ×   

 5 محمد ب ج) ذكر(   ×  

 6 منور ب ر ) ذكر(    × 

 7 كمال ب ل) ذكر(  ×   

 8 علي ب ل) ذكر(   ×  

 9 ( ىالهام ب ل )أنث     ×

 11 محمد ب ل ) ذكر( ×    

 11 (ىسامية ب و )أنث  ×   

 12 ب و ) ذكر( سعيد    × 

 13 عدة ب وح ) ذكر(     ×

 14 األكحل بو د ) ذكر(   ×  

 15 (ىسميرة ح ق )أنث ×    

 16 (ى ريفة خ و )أنث    × 
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 17 ( ىأمينة م و )أنث   ×  

 18 (ىبعتة ي خ )أنث     ×

 19 كريم زرو ) ذكر(  ×   

 21 صالح ل ع ) ذكر( ×    

 21 بذل م ش ) ذكر(   ×  

 22 أنور ي ح) ذكر(     ×

 23 (ىدليلة ب ر )أنث    × 

 24 (ىفضيلة ب و )أنث ×    

 25 (ىسعاد ب و )أنث     ×

 26 العيد خ و ) ذكر(    × 

 

 الثانية المدرسة من القسم األول

ماااااااااان حيااااااااااث 

 اإل ارات

مااااااان حياااااااث 

  الكتابة

ماااااااااان حيااااااااااث 

 الكذم

مااااااان حياااااااث 

 القراءة

االسااااتيعاب  حيااااث مااان

 السمعي

 رقمال 1 :القسم

 1 (ىعيدية ب ل)أنث    × 

 2 (ىامال ب ل ه)أنث     ×

 3 (ىفاطمة ب ل ن)أنث ×    

 4 (ىمريم ح ق )أنث  ×   

 5 (ىنماة ح م )أنث    ×  

 6 بن  اعة خ ل ) ذكر(    × 

 7 حمزة خ و ) ذكر(  ×   

 8 بلقاسم زر ) ذكر(   ×  

 9 ابرهيم س م ) ذكر(     ×

 11 احمد س ي ) ذكر( ×    

 11 محمد ل ا ) ذكر(  ×   

 12 عثمان اب ) ذكر(    × 

 13 (  ى هرزاد ع ا)أنث     ×

 14 عبد هللا ك ط) ذكر(    ×  

 15 عزيز ر م ) ذكر( ×    

 16 صالح و ا ) ذكر(    × 

 17 فاتح ا م) ذكر(    ×  

 18 محمد ل م ) ذكر(     ×
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 19 (ىصالحة ي ح )أنث  ×   

 21 امين م ح ) ذكر( ×    

 21 الب ير ا ح) ذكر(    ×  

 22  رف ع ث ) ذكر(     ×

 23 ذكر(ن ج )الوهاب  عبد    × 

 24 علي م ح ) ذكر( ×    

 25 (ىالمية م س )أنث     ×

 26 (ىكريمة ع ز )أنث    × 

 

 الثانية المدرسة من القسم الثاني
 

مااااااان حياااااااث 

 اإل ارات

حياااااااث  مااااااان

  الكتابة

ماااااااااان حيااااااااااث 

 الكذم

مااااان حياااااث 

 القراءة

ماان حيااث االسااتيعاب 

 السمعي

 رقمال 2 :القسم

 1 محمد ب و ) ذكر(    × 

 2 سالك س ا ) ذكر(     ×

 3 سالم ا ح ) ذكر( ×    

 4 محمود ص ل) ذكر(   ×   

 5 (ىمهيدة ح م )أنث   ×  

 6 (ى يماء م )أنث    × 

 7 ( ىأسماء ح)أنث  ×   

 8 (ىروميصة ن )أنث   ×  

 9 سعيد ح ف ) ذكر(     ×

 11 لمين و ) ذكر( ×    

 11 باهي ج م ) ذكر(  ×   

 12 اليأس ط ) ذكر(    × 

 13 سهيل ت) ذكر(      ×

 14 طيب ن ر ) ذكر(   ×  

 15 فوزي د ق ) ذكر( ×    

 16 بوعذم د ق ) ذكر(    × 

 17 نبيل د رد ) ذكر(   ×  

 18 (ىنور الهدى ن )أنث     ×

 19 (ىإيمان ب ش )أنث  ×   

 21 (ىمنى ت و )أنث ×    
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 21 (ىمنال م ن )أنث   ×  

 22 موسى ن م ) ذكر(     ×

 23 حسن ت ا) ذكر(     × 

 24 ياسين ك م ) ذكر( ×    

 25 والي ي ب) ذكر(      ×

 26 كريم ح ) ذكر(    × 

 

 ىاألول المدرسة من لقسم األولا
 

ماااااااااان حيااااااااااث 

 الكذم

ماااااااااان حيااااااااااث 

 القراءة

ماان حيااث االسااتيعاب 

 السمعي

ماااااااااان حيااااااااااث 

 اإل ارات

    من حيث الكتابة

القسااااااااااااااااام  الذكور 02 11 13 14 06

 اإلناث 13 13 12 12 01 األول 

 

  
 

 ناث(ر واإلوالذك)منسين الالمومودة بين  (السكتة اللغوية )األفيزيا

 ىاألول المدرسة :القسم األول

 

 (السكتة اللغوية )األفيزيا تواجدمن خلل النتائج المتحصل عليها نلحظ أن نسبة  

يجدن تي لباإلناث ال ةأكثر انتشارا  لدى الذكور، مقارن الكلمما يتعلق بعسر  وخ صة

 .ىاألول المدرسةمن ، فيما يخص هذا القسم األول الكتابةمشكلة أكبر في 
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من حيث  من حيث القراءة من حيث الكالم
االستيعاب 

 السمعي

من حيث 
 اإلشارات

 من حيث الكتابة 

 الذكور

 اإلناث
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 ىاألول المدرسة من القسم الثاني

ماااااااااان حيااااااااااث 

 الكذم

ماااااااااان حيااااااااااث 

 القراءة

ماان حيااث االسااتيعاب 

 السمعي

ماااااااااان حيااااااااااث 

 اإل ارات

مااااااان حياااااااث 

  الكتابة

  

القسااااااااااااااااام  الذكور 03 13 14 14 03

 اإلناث 12 11 11 12 03 الثاني 

 

 

 ناث(ر واإلوالذك)منسين الالمومودة بين  (السكتة اللغوية )األفيزيا

 ىاألول المدرسةالقسم الثاني 

 

مدددرض مدددن حيدددث المدددن خدددلل النتدددائج المتحصدددل عليهدددا نلحدددظ أن نسدددبة هدددذا  

وبدددداألخص مددددن ناحيددددة  أكثددددر انتشددددارا  لدددددى الددددذكور، القددددراءةالسددددمعي واالسددددتيعاب 

 نتدددي فدددي هدددذه الحالدددة لدددديهلباإلنددداث ال ندددةمقار االسدددتيعاب السدددمعي، وتعدددذر القدددراءة،

عنددد هددذه الفئددة، والكتابددة مرتفعددة  الكددلمعسددر نسددبة فاخددتلف فددي نددوع هددذا المددرض 

 .ىاألول المدرسةفيما يخص هذا القسم الثاني 

 

 الثانية المدرسة من القسم األول

مااااان حياااااث 

 الكذم

ماااااااااااان حيااااااااااااث 

 القراءة

ماان حيااث االسااتيعاب 

 السمعي

    من حيث الكتابة من حيث اإل ارات

القسااام  الذكور 04 12 14 14 03

 اإلناث 11 12 11 12  03 األول
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من حيث  من حيث القراءة من حيث الكالم
االستيعاب 

 السمعي

من حيث 
 اإلشارات

 من حيث الكتابة 

 الذكور

 اإلناث
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 ناث(واإل روالذك)منسين الالمومودة بين  (السكتة اللغوية )األفيزيا

 الثانية المدرسةالقسم األول 

 

مدددن حيدددث مدددرض المدددن خدددلل النتدددائج المتحصدددل عليهدددا نلحدددظ أن نسدددبة هدددذا  

باإلنددداث  ندددةكثدددر انتشدددارا  لددددى الدددذكور، مقارأ الكتابدددةاالسدددتيعاب السدددمعي والقدددراءة و

هدددي  الكدددلمعسدددر نسدددبة فالتدددي فدددي هدددذه الحالدددة لدددديها اخدددتلف فدددي ندددوع هدددذا المدددرض 

 الثانية. المدرسةمن األكثر شيوعا عند هذه الفئة، فيما يخص القسم األول 

 

 الثانية المدرسة من القسم الثاني

 

مااااان حياااااث 

 الكذم

مااااااان حياااااااث 

 القراءة

ماان حيااث االسااتيعاب 

 السمعي

مااااااان حياااااااث 

 اإل ارات

حياااااااث  مااااااان

  الكتابة

  

القساااااااام  الذكور 04 12 12 15 05

 اإلناث 11 12 13 11 01 الثاني 
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من حيث  من حيث القراءة من حيث الكالم
االستيعاب 

 السمعي

من حيث 
 اإلشارات

 من حيث الكتابة 

 الذكور

 اإلناث
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 ناث(واإل روالذك)منسين الالمومودة بين  (السكتة اللغوية )األفيزيا

 الثانية. المدرسةالقسم الثاني 

 

مرض من حيث المن خلل النتائج المتحصل عليها نلحظ أن نسبة هذا  

باإلناث التي في  ةأكثر انتشارا  لدى الذكور، مقارن القراءة والكتابةاالستيعاب السمعي و 

حيث االستيعاب السمعي من فالخلل اختلف في نوع هذا المرض  نهذه الحالة لديه

 الثانية. المدرسةمن  واإلشارات هي األكثر شيوعا عند هذه الفئة، فيما يخص القسم الثاني

 

   :االستنتاج
ليس لها علقة  ،الموجودة (السكتة اللغوية )األفيزياأن يتضح من هذه النتائج  

حيث ى من لدى الذكور ه السكتة اللغوية أعراض بالجنس، حيث تم ملحظة إن أهم 

 (السكتة اللغوية )األفيزياأعراض  أهم فاإلناث أما  ، االستيعاب السمعي والقراءة والكتابة

ويوجد نا حالة ع مة تكون مقياسا، بين مدرسة وأخرى وقسم وآخر مما ال يعطي مختلفة 

بالتالي فهذا النوع له علقة باالضطرابات الدماغية، أي و، المدرسةتشابه في األقسام و

  الخلل الدماغي.

بين كل الموجودة في كل قسم و( )األفيزيا السكتة اللغويةبين أعراض المقارنة  دبع 

من طرف  الكلميةضطرابات التقييم وتشخيص اجنس في القسم الواحد قمنا  بدراسة 

 هذا النوع من األطفال.ل األولياء،
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من حيث  من حيث القراءة من حيث الكالم
االستيعاب 

 السمعي

من حيث 
 اإلشارات
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 ماهي المشاكل التي تواجه المعلم خالل تعامله مع هذا نوع من األطفال؟رابعا : 

 

 :أسباب االضطرابات النفسية

أسددددباب االضددددطرابات النفسددددية متعلقددددة بالبيئددددة التددددي يعددددي  فيهددددا الطفددددل مددددن بيئددددة 

تددددم وضددددعها فددددي وعائليددددة اجتماعيددددة، ونفسددددية شخصددددية، أي متعلقددددة بالطفددددل نفسدددده، 

 ، وهي:ئلة للمعلمجدول بعض طرح األس

 انطوائه                                             -

                                  خوفه من الكلم                     -

 غضبه الشديد                                                    -

 عنفه مع زملئه                                                   -

 عدم قدرته على التأقلم مع الدراسة -

 

 لىاألو المدرسة    ( أ
 لىاألو المدرسة من القسم األول -1

 القسم النفسيةاالضطرابات 

عااااادم قدرتاااااال علاااااى 
 التأقلم م  الدراسة  

ال ماااا  عنفاااا
   زمذئال

ال غضااااااااااااااااااااب
 ال ديد

عوفااااال ماااان 
 الكذم

 رقمال 1 :القسم انطوائال

 1 لعضر ب ل ) ذكر(    × 

 2 نور الدين ب ل) ذكر(      ×

 3 (ىماما ب و ل )أنث ×    

 4 (  ىعقيلة ح ق)أنث  ×   

 5 (ىلندة خ و )أنث  ×   

 6 (  ىإيمان ش ر )أنث     × 

 7 (ىصالحة ف ا )أنث  ×   

 8 (ىفتيحة م ش )أنث   ×  

 9 فؤاد ه ن ) ذكر(     

 11 (ىأمال ي ح ب )أنث ×    

 11 (ىسهام ي ح ب )أنث  ×   

 12 (ىعتيقة ع ث ب )أنث    ×  

 13 عمال ح م ) ذكر(     ×
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 14 نور الدين ح م ) ذكر(   ×  

 15 سالم ه د ح) ذكر(  ×    

 16 احمد ب ل ح ) ذكر(    × 

 17 المحفوظ ا ب ع) ذكر(     × 

 18 المصطفى م ا د) ذكر(      ×

 19 ب ير ب ا ي ) ذكر(     

 21 نصر الدين ب ل ) ذكر( ×    

 21 الحاج ب ل) ذكر(    ×  

 22 محمد ب ن ن ا) ذكر(      ×

 23 عبد المالك ب و ) ذكر(   ×  

 24 (ىمميلة ب و ع )أنث ×    

 25 بن ذهيبة ب و ع) ذكر(      ×

 26 أمين ح م ا ) ذكر(    × 

 

 ىاألول المدرسة من القسم الثاني -2

 القسم االضطرابات النفسية

عااااادم قدرتاااااال علاااااى 
 التأقلم م  الدراسة  

ال مااا  عنفااا
   زمذئال

ال غضاااااااااااااااب
 ال ديد

عوفااااال ماااان 
 الكذم

 رقمال 2القسم  انطوائال

 1 ابر هيم م ب ) ذكر(    × 

 2 عبد هللا ر) ذكر(     ×

 3 حميد ش ع) ذكر(    × 

 4 بركة ن ح) ذكر(   ×  

 5 محمد ب ج) ذكر(     ×

 6 منور ب ر ) ذكر(    × 

 7 كمال ب ل) ذكر(     ×

 8 علي ب ل) ذكر(   ×  

 9 ( ىالهام ب ل )أنث ×    

 11 محمد ب ل ) ذكر(   ×  

 11 (ىسامية ب و )أنث ×    

 12 سعيد ب و ) ذكر(   ×  

 13 عدة ب وح ) ذكر(     ×

 14 األكحل بو د ) ذكر(   ×  

 15 (ىسميرة ح ق )أنث ×    
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 16 (ى ريفة خ و )أنث  ×   

 17 ( ىأمينة م و )أنث  ×   

 18 (ىبعتة ي خ )أنث ×    

 19 كريم زرو ) ذكر(     

 21 صالح ل ع ) ذكر(    × 

 21 بذل م ش ) ذكر(   ×  

 22 أنور ي ح) ذكر(     ×

 23 (ىدليلة ب ر )أنث  ×   

 24 (ىفضيلة ب و )أنث ×    

 25 (ىسعاد ب و )أنث ×    

 26 العيد خ و ) ذكر(    × 

 

 الثانية المدرسة ( ب
 الثانية المدرسة من القسم األول -1

 القسم االضطرابات النفسية

عااااادم قدرتاااااال علااااااى 
 التأقلم م  الدراسة  

ال مااااااا  عنفااااااا
   زمذئال

ال غضاااااااااااااااب
 ال ديد

عوفااااال ماااان 
 الكذم

 رقمال 1 :القسم انطوائال

 1 (ىعيدية ب ل)أنث ×    

 2 (ىامال ب ل ه)أنث  ×   

 3 (ىفاطمة ب ل ن)أنث ×    

 4 (ىمريم ح ق )أنث  ×   

 5 (ىنماة ح م )أنث  ×    

 6 بن  اعة خ ل ) ذكر(    × 

 7 حمزة خ و ) ذكر(     ×

 8 بلقاسم زر ) ذكر(   ×  

 9 ابرهيم س م ) ذكر(     ×

 11 احمد س ي ) ذكر(   ×  

 11 محمد ل ا ) ذكر(    × 

 12 عثمان اب ) ذكر(   ×  

 13 (  ى هرزاد ع ا)أنث  ×   

 14 عبد هللا ك ط) ذكر(    ×  

 15 عزيز ر م ) ذكر( ×    

 16 صالح و ا ) ذكر(    × 
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 17 فاتح ا م) ذكر(    ×  

 18 محمد ل م ) ذكر( ×    

 19 (ىصالحة ي ح )أنث ×    

 21 امين م ح ) ذكر(    × 

 21 الب ير ا ح) ذكر(    ×  

 22  رف ع ث ) ذكر(     ×

 23 الوهاب ن ج ) ذكر( عبد     ×

 24 علي م ح ) ذكر(    × 

 25 (ىالمية م س )أنث ×    

 26 (ىكريمة ع ز )أنث ×    

 

 الثانية المدرسة من القسم الثاني -2

 القسم االضطرابات النفسية

عااااادم قدرتاااااال علااااااى 
 التأقلم م  الدراسة  

عنفاااااال مااااا  
   زمذئال

ال غضاااااااااااااااب
 ال ديد

عوفااااال ماااان 
 الكذم

 رقمال 2 :القسم انطوائال

 1 محمد ب و ) ذكر(    × 

 2 سالك س ا ) ذكر(   ×  

 3 سالم ا ح ) ذكر(     ×

 4 محمود ص ل) ذكر(    ×  

 5 (ىمهيدة ح م )أنث ×    

 6 (ى يماء م )أنث  ×   

 7 ( ىأسماء ح)أنث  ×   

 8 (ىروميصة ن )أنث ×    

 9 سعيد ح ف ) ذكر(     ×

 11 لمين و ) ذكر(   ×  

 11 باهي ج م ) ذكر(    × 

 12 اليأس ط ) ذكر(   ×  

 13 سهيل ت) ذكر(      ×

 14 طيب ن ر ) ذكر(   ×  

 15 فوزي د ق ) ذكر(     ×

 16 بوعذم د ق ) ذكر(    × 

 17 نبيل د رد ) ذكر(   ×  

 18 (ىنور الهدى ن )أنث ×    
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 19 (ىإيمان ب ش )أنث ×    

 21 (ىمنى ت و )أنث  ×   

 21 (ىمنال م ن )أنث ×    

 22 موسى ن م ) ذكر(    × 

 23 حسن ت ا) ذكر(      ×

 24 ياسين ك م ) ذكر(    × 

 25 والي ي ب) ذكر(    ×  

 26 كريم ح ) ذكر(     ×

 

 ىاألول المدرسة :القسم األول

عااااادم قدرتاااااال علاااااى 
 التأقلم م  الدراسة  

   انطوائال عوفال من الكذم ال ال ديدغضب   ال م  زمذئالعنف

 القسم األول  الذكور 02 10 13 14 05

 اإلناث 13 14 12 11 00

 

 ناث(ر واإلوالذك)منسين الأسباب االضطرابات المومودة بين 

 ىاألول المدرسة :القسم األول

 

علدددى التدددأقلم  ةقددددرالعددددم  أن نسدددبة :مدددن خدددلل النتدددائج المتحصدددل عليهدددا نلحدددظ 

التدددي تكدددون  ،باإلنددداث ةهدددو السدددبب األكثدددر انتشدددارا  لددددى الدددذكور، مقارنددد مدددع الدراسدددة

 ، وهددو، فيمددا يخددص هددذا القسددمهددنهددي األكثددر شدديوعا عنددد  مددن الكددلم نخددوفه نسددبة

 .ىاألول المدرسةفي لقسم األول في انفس ما تم ملحظته 
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 ىاألول المدرسة :القسم الثاني

عااااادم قدرتاااااال علاااااى 
 التأقلم م  الدراسة  

 االضطرابات النفسية انطوائال عوفال من الكذم ال ال ديدغضب   ال م  زمذئالعنف

 القسم الثاني  الذكور 01 10 16 15 05

 اإلناث 16 13 11 11 00

 

 

 ناث(ر واإلوالذك)منسين الأسباب االضطرابات المومودة بين 

 ىاألول المدرسة :القسم الثاني

 

هددددو  الشددددديد لغضددددب ا مددددن خددددلل النتددددائج المتحصددددل عليهددددا نلحددددظ أن نسددددبة 

مدددن  نخدددوفه باإلنددداث التدددي تكدددون نسدددبة ةالدددذكور، مقارنددد السدددبب األكثدددر انتشدددارا  لددددى

 ، وهدددوهدددي األكثدددر شدديوعا عندددد هدددذه الفئدددة، فيمددا يخدددص هدددذا القسدددم ئهنانطدددواو الكددلم

 .ىاألول المدرسةنفس ما تم ملحظته بالنسبة للقسم الثاني 

 

 الثانية: المدرسةالقسم األول 

 

عااااادم قدرتاااااال علاااااى 
 التأقلم م  الدراسة  

 االضطرابات النفسية انطوائال عوفال من الكذم غاضبيال ال ديد   عنفيال م  زمذئال

 القسم األول  الذكور 02 10 16 15 04

 اإلناث 16 13 11 11 00

 

0

1

2

3

4

5

6

7

عدم قدرته على 
التأقلم مع 
 الدراسة  

 انطوائه خوفه من الكالم غاضبيه الشديد عنفيه مع زمالئه  

 الذكور

 اإلناث



العيوب النطقية                                                                          رابعال الفصل  
 

212 
 

 

 

 ناث(واإل كورالذ)منسين الأسباب االضطرابات المومودة بين 

 الثانية المدرسة :القسم األول

 

هددددو  ضددددب الشدددديد الغ أن نسدددبة :مدددن خدددلل النتددددائج المتحصدددل عليهددددا نلحدددظ 

مدددن  نخدددوفه باإلنددداث التدددي تكدددون نسدددبة ةالسدددبب األكثدددر انتشدددارا  لددددى الدددذكور، مقارنددد

هدددي األكثدددر شددديوعا عندددد هدددذه الفئدددة، فيمدددا يخدددص هدددذا القسدددم نفدددس  ئهنالكدددلم وانطدددوا

 الثانية. المدرسةما تم ملحظته بالنسبة للقسم األول 

 

 :الثانية المدرسةالقسم الثاني 

 

عااااادم قدرتاااااال علااااااى 

 التأقلم م  الدراسة  

 االضطرابات النفسية انطوائال عوفال من الكذم ال ال ديدضبغ   ال م  زمذئالعنف

 القسم الثاني  الذكور 01 10 17 15 06

 اإلناث 15 13 11 11 00
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 ناث(ر واإلوالذك)منسين الالمومودة بين اللغوية أسباب االضطرابات 

 الثانية المدرسةالقسم الثاني 

 

ب السب يه الشديد ضبلغا من خلل النتائج المتحصل عليها نلحظ أن نسبة 

من الكلم  نخوفه ي تكون نسبةلواتباإلناث ال ةمقارن كثر انتشارا  لدى الذكوراأل

هي األكثر شيوعا عند هذه الفئة، فيما يخص هذا القسم نفس ما تم ملحظته  ئهنوانطوا

 الثانية. المدرسة من بالنسبة للقسم الثاني

 

 :االستنتاج

أن أسباب االضطرابات النفسية لها علقة بالجنس، حيث يتضح من هذه النتائج  

مقارنة باإلناث  الشديد  ضبلغا ملحظة أهم أسباب االضطرابات لدى الذكور هوت تما 

 وهي متشابهة في ئهن،انطوامن الكلم و نخوفه لديهن تي أهم أسباب االضطراباتللا

 هانتيجة لطابع -الحالة النفسية لألنثى ف، التي تمت معاينتهااألقسام وجميع  تينالمدرس كل

ف وهذا ميل أكثر للنطواء والعكس عند الذكور، الذي يميلون أكثر للعنت -الفيزيولوجي

ية في المجتمع الجزائري الذي علقة بالطابع الفيزيولوجي للذكور وكذلك لنوع التربله 

 -ر المجتمعيفكتحسب -هذا حتى يتمكن و ،على الذكور أن يكون ذا قوة وخشونة ضيفر

 الثانية.  المدرسة، وتم تأكيد هذا االستنتاج من خلل دراسة من حمل المس ولية
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ات النفسددددية الموجددددودة فددددي كددددل قسددددم المقارنددددة بددددين أسددددباب االضددددطراب دبعددددو 

 نوع االضطرابات.بين كل جنس في القسم الواحد قمنا  بالمقارنة بين أو

 

 من طرف األولياء: ات اللغويةضطرابالتقييم وت عيص ا: خامسا 

      .المسح المبدئى)الفرز( -

 .النطق تقييم -

 .اختبار السمع واالستماع -

 

 ىاألول المدرسة :القسم األول

 اعتبار السم  واالستماع
 

 نطقتقييم ال
 

 ى)الفرز(المسح المبدئ
 

 رقمال 1 :القسم

 1 ذكر(لعضر ب ل )  ×  

 2 نور الدين ب ل) ذكر(    ×

 3 (ىماما ب و ل )أنث ×  

 4 (  ىعقيلة ح ق)أنث  × 

 5 (ىلندة خ و )أنث   ×

 6 (  ىإيمان ش ر )أنث   × 

 7 (ىصالحة ف ا )أنث  × 

 8 (ىفتيحة م ش )أنث   ×

 9 فؤاد ه ن ) ذكر(   ×

 11 (ىأمال ي ح ب )أنث ×  

 11 (ىسهام ي ح ب )أنث  × 

 12 (ىعتيقة ع ث ب )أنث    

 13 عمال ح م ) ذكر(   ×

 14 نور الدين ح م ) ذكر(   ×

 15 سالم ه د ح) ذكر(  ×  

 16 احمد ب ل ح ) ذكر(   ×

 17 المحفوظ ا ب ع) ذكر(    ×

 18 المصطفى م ا د) ذكر(  ×  

 19 ب ير ب ا ي ) ذكر(  × 

 21 نصر الدين ب ل ) ذكر( ×  
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 21 الحاج ب ل) ذكر(    ×

 22 محمد ب ن ن ا) ذكر(   × 

 23 عبد المالك ب و ) ذكر(   ×

 24 (ىمميلة ب و ع )أنث ×  

 25 بن ذهيبة ب و ع) ذكر(    ×

 26 أمين ح م ا ) ذكر(   ×

 

 ىاألول المدرسة من القسم الثاني

 رقمال 2 :القسم المسح المبدئى)الفرز( لعملية         النطق التقييم                          اعتبار السم  واالستماع

 1 ابر هيم م ب ) ذكر( ×  

 2 عبد هللا ر) ذكر(   ×

 3 حميد ش ع) ذكر( ×  

 4 بركة ن ح) ذكر(  × 

 5 محمد ب ج) ذكر(   ×

 6 منور ب ر ) ذكر(  × 

 7 كمال ب ل) ذكر(  × 

 8 علي ب ل) ذكر(   ×

 9 ( ىالهام ب ل )أنث   ×

 11 محمد ب ل ) ذكر( ×  

 11 (ىسامية ب و )أنث  × 

 12 سعيد ب و ) ذكر(   

 13 عدة ب وح ) ذكر(   ×

 14 األكحل بو د ) ذكر(   ×

 15 (ىسميرة ح ق )أنث ×  

 16 (ى ريفة خ و )أنث   ×

 17 ( ىأمينة م و )أنث   ×

 18 (ىبعتة ي خ )أنث ×  

 19 كريم زرو ) ذكر(  × 

 21 صالح ل ع ) ذكر( ×  

 21 بذل م ش ) ذكر(   ×

 22 أنور ي ح) ذكر(  × 

 23 (ىدليلة ب ر )أنث   ×
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 24 (ىفضيلة ب و )أنث ×  

 25 (ىسعاد ب و )أنث   ×

 26 العيد خ و ) ذكر(   ×

 

 الثانية المدرسة :القسم األول

 رقمال 1 :القسم المسح المبدئى)الفرز( لعملية         التقييم                          النطق بار السم  واالستماعاعت

 1 (ىعيدية ب ل)أنث ×  

 2 (ىامال ب ل ه)أنث   ×

 3 (ىفاطمة ب ل ن)أنث ×  

 4 (ىمريم ح ق )أنث  × 

 5 (ىنماة ح م )أنث    ×

 6 بن  اعة خ ل ) ذكر(  × 

 7 حمزة خ و ) ذكر(  × 

 8 بلقاسم زر ) ذكر(   ×

 9 ابرهيم س م ) ذكر(   ×

 11 احمد س ي ) ذكر( ×  

 11 محمد ل ا ) ذكر(  × 

 12 عثمان اب ) ذكر(   

 13 (  ى هرزاد ع ا)أنث   ×

 14 عبد هللا ك ط) ذكر(    ×

 15 عزيز ر م ) ذكر( ×  

 16 صالح و ا ) ذكر(   ×

 17 فاتح ا م) ذكر(    ×

 18 م ) ذكر(محمد ل  ×  

 19 (ىصالحة ي ح )أنث  × 

 21 امين م ح ) ذكر( ×  

 21 الب ير ا ح) ذكر(    ×

 22  رف ع ث ) ذكر(   ×

 23 عبد الوهاب ن ج ) ذكر(   ×

 24 علي م ح ) ذكر( ×  

 25 (ىالمية م س )أنث   ×

 26 (ىكريمة ع ز )أنث   ×
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 :الثانية المدرسةالقسم الثاني 

 

 رقمال 2 :القسم المسح المبدئى)الفرز( لعملية         النطق التقييم                          اعتبار السم  واالستماع

 1 محمد ب و ) ذكر( ×  

 2 سالك س ا ) ذكر(   ×

 3 سالم ا ح ) ذكر( ×  

 4 محمود ص ل) ذكر(   × 

 5 (ىمهيدة ح م )أنث   ×

 6 (ى يماء م )أنث  × 

 7 ( ىأسماء ح)أنث  × 

 8 (ىروميصة ن )أنث   ×

 9 سعيد ح ف ) ذكر(   ×

 11 لمين و ) ذكر( ×  

 11 باهي ج م ) ذكر(  × 

 12 اليأس ط ) ذكر(   

 13 سهيل ت) ذكر(    ×

 14 طيب ن ر ) ذكر(   ×

 15 فوزي د ق ) ذكر( ×  

 16 بوعذم د ق ) ذكر(   ×

 17 نبيل د رد ) ذكر(   ×

 18 (ىنور الهدى ن )أنث ×  

 19 (ىإيمان ب ش )أنث  × 

 21 (ىمنى ت و )أنث ×  

 21 (ىمنال م ن )أنث   ×

 22 موسى ن م ) ذكر(  × 

 23 حسن ت ا) ذكر(    ×

 24 ياسين ك م ) ذكر( ×  

 25 والي ي ب) ذكر(    ×

 26 كريم ح ) ذكر(   ×
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 ىاألول المدرسةالقسم األول 

   المسح المبدئى)الفرز( لعملية         النطق التقييم                          اعتبار السم  واالستماع

 القسم األول  الذكور 04 12 11

 اإلناث 13 14 12

 

 

 ناث(اإلو روالذك)منسين الالمومودة بين  ضطرابات من طرف األولياءالتقييم وت عيص ا

 ىاألول المدرسة :القسم األول

 

 هو اختبار السمع واالستماعمن خلل النتائج المتحصل عليها نلحظ أن نسبة  

 هنتي في هذه الحالة لديلباإلناث الة ثر انتشارا  لدى الذكور، مقارناألك االضطراب

هي األكثر شيوعا  من حيث النطق التقييماختلف في نوع هذا المرض حيث تكون نسبة 

 .ىاألول المدرسةعند هذه الفئة، فيما يخص هذا القسم األول 

 

 ىاألول المدرسة :القسم الثاني

 
 اعتبار السم  واالستماع

 

 النطق التقييم                         

 

 المسح المبدئى)الفرز( لعملية        

 

  

 القسم الثاني  الذكور 04 15 17

 اإلناث 13 11 15
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 ناث(ر واإلوالذك)منسين الالمومودة بين  تقييم وت عيص اضطرابات من طرف األولياء

 ىاألول المدرسة :القسم الثاني

 

هو  اختبار السمع واالستماعخلل النتائج المتحصل عليها نلحظ أن نسبة  من 

السباب األكثر انتشارا  لدى الذكور، مقارنتا باإلناث التي في هذه الحالة لديها تشبه في 

هي األكثر شيوعا  اختبار السمع واالستماعمن حيث نوع هذا المرض حيث تكون نسبة 

 األول. المدرسةعند هذه الفئة، فيما يخص هذا القسم الثاني 

 

 الثانية المدرسة :القسم األول

 

 اعتبار السم  واالستماع

 

 النطق التقييم                         

 

   المسح المبدئى)الفرز( لعملية        

 القسم األول  الذكور 05 13 19

 اإلناث 12 12 15
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 ناث(ر واإلولذك)امنسين الالمومودة بين  تقييم وت عيص اضطرابات من طرف األولياء

 الثانية. المدرسة :القسم األول

 

 

اختبددددددار السددددددمع مددددددن خددددددلل النتددددددائج المتحصددددددل عليهددددددا نلحددددددظ أن نسددددددبة  

فددي هددذه الحالددة لددديها تددي لباإلندداث ال ةكثددر انتشددارا  لدددى الددذكور، مقارنددأ واالسددتماع

 اختبدددار السدددمع واالسدددتماعمدددن حيدددث به فدددي ندددوع هدددذا المدددرض حيدددث تكدددون نسدددبة اتشددد

 الثاني. المدرسةمن  القسم األولهي األكثر شيوعا عند هذه الفئة، فيما يخص 

 

 

 الثانية المدرسة :القسم الثاني

 

 اعتبار السم  واالستماع
 

 النطق التقييم                         
 
 المسح المبدئى)الفرز( لعملية        

 
  

القسااااااااااااااااام  الذكور 05 13 11

 اإلناث 12 13 13 الثاني 
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 ناث(ر واإلوالذك)منسين الالمومودة بين  األولياءضطرابات من طرف التقييم وت عيص ا

 الثانية. المدرسة :القسم الثاني

 

اختبددددددار السددددددمع مددددددن خددددددلل النتددددددائج المتحصددددددل عليهددددددا نلحددددددظ أن نسددددددبة  

باإلنددداث التدددي فدددي هدددذه الحالدددة لدددديها  ةكثدددر انتشدددارا  لددددى الدددذكور، مقارندددأ واالسدددتماع

 اختبدددار السدددمع واالسدددتماعمدددن حيدددث به فدددي ندددوع هدددذا المدددرض حيدددث تكدددون نسدددبة اتشددد

 الثانية. المدرسة هي األكثر شيوعا عند هذه الفئة، فيما يخص هذا القسم الثاني

 

 :االستنتاج

يتضددددح عدددددم  ضددددطرابات مددددن طددددرف األوليدددداءالتقيدددديم وتشددددخيص ااسددددتنادا ل 

تقيدددديم وتشددددخيص اضددددطرابات مددددن وبددددالجنس، حيددددث تددددم ملحظددددة علقددددة أي  وجددددود

كمدددا  ،مقارندددة باإلنددداث  اختبدددار السدددمع واالسدددتماع لددددى الدددذكور هدددو طدددرف األوليددداء

التقيدددديم ن حالددددة أ هنددددانقصددددد و، المدرسددددة يوجددددد تشددددابه فددددي التقيدددديم بددددين األقسددددام و

ة ، بالتدددددالي فهدددددذا الندددددوع لددددده علقددددداالسدددددتماعيكدددددون نتيجدددددة السدددددمع و يالتشخيصددددد

   ل الدماغي.باالضطرابات الدماغية، أي الخل
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 االقتراحات. من جموعةمتوصلنا إلى مدروسة والالعينات  فحصنهينا أالعملية  بهذهو

 

 القتراحات المقدمة لعذج الظاهرة:ا 

فددددق البدددداحثون بعددددد  علددددى تفسددددير هددددذا   فقددددوا علددددى أنَّ  ،لتددددأخيرالددددم يتَّ ولكددددنَّهم اتَّ

ر النطدددق لدددديهم تددداريخ  عدددائلي لهدددذه  لمشدددكلة السددديَّما بالنسدددبة ااألطفدددالل الم صدددابين بتدددأخل

٪ مددددن الددددوزن 55للددددذكور وأنَّ وزنل هدددد الء األطفددددال عنددددد الددددوالدة كددددان أقددددلَّ مددددن 

 أسبوعا . 37لطبيعي أو كانت أسابيع الحمل أقلَّ من ا

ددددغار يكددددون لددددديهم 25-15لقددددد وجددددد الخبددددراء  أنَّ نحددددو   ٪ مددددن األطفددددال الصن

األوالدل يميلدددددون إلدددددى  شدددددكل  مدددددن أشدددددكالل اضدددددطراب التواصدددددل. ومدددددن الملحدددددظ أنَّ 

ر قلددديل  عدددن البندددات. لكدددن، يمكدددن   -بوجدددها عدددام  -إظهدددار مهدددارات اللغدددة بشدددكل متدددأخن

را  فدددي النلطدددق إذا نطقدددوا أقدددلَّ مدددن  كلمدددات وهدددم  11وصدددف  األطفدددال بدددأنَّ لدددديهم تدددأخل

 شهرا . 31-21كلمة وهم بعمر  51شهرا ، أو أقلَّ من  21-15بعمر 

ثون فدددال ي عددداني العديدددد  مدددن األ  ر مدددن مشددداكلا طفدددال الدددذين يتحددددَّ ي وقدددتا متدددأخن

ددددى يبلغددددوا الثانيددددةل أو الثالثددددة أو الرابعددددة مددددن   وقددددد ،صددددحيَّة ال يبددددد ون الحددددديثل حتَّ

ر مهدددارات هم اللغويدددة بسدددرعة، وال  العمدددر. ولكدددن، عنددددما يظهدددر عنددددهم النطدددق، تتطدددوَّ

دددة السدددابقة. وبشدددكلا عدددام، كلَّمدددا قدددلَّ ظهدددور  عوامدددل  يكدددون لدددديهم أيل مدددن المشددداكل الطبيَّ

ر الكدددلم علدددى الطفدددلالخطدددر ب ر النطدددق النسدددبة لتدددأخل ، كدددان مدددن األرجدددح أنَّ سدددببل تدددأخل

ه، وليس بمرضا حقيقي.  لدى الطفل مرتبطا  بمراحل نمون

ر النطددددق الحقيقددددي هددددي اضددددطراب   إنَّ أكثددددر المشدددداكل الصددددحيَّة شدددديوعا  لتددددأخل

ي االسدددددتقبالي المخدددددتلط )أي اضدددددطراب اللغدددددة التعبيدددددري واضدددددطراب اللغدددددة التعبيدددددر

عاقدددة العقليدددة )التخللدددف النطدددق والفهدددم( واضدددطراب التصدددويت أو نطدددق الكلمدددات واإل

ة كمدددددرض العقلدددددي و االضدددددطرابات السدددددمع( وبعدددددض االضدددددطرابات النمائيدددددة الشددددداذَّ

دددد ومتلزمدددة ريدددت. ومتلزمدددة دددد(  التوحل أسدددبرجر )وهدددي مدددن أشدددكال اضدددطراب التوحل

دددز بتحددددل  رل النطدددق لددديس أحدددد التدددي تتميا دددا يددددلل علدددى أنا تدددأخل ث الطفدددل بشدددكلا طبيعدددي، ممَّ

د.  أعراض طيف التوحل
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 :بالتالي الحلول هيو 

 :وسائل عذج اللملمة عند األطفال. 1

يحتددددداج عدددددلج اضدددددطرابات وأمدددددراض الكدددددلم إلدددددى صدددددبر وتعددددداون اآلبددددداء  

لددددم يتعدددداونوا، فشددددل العددددلج، أو طددددال أمددددده، وينحصددددر العددددلج فددددي  واألمهددددات. فددددإن

 :الخطوات التالية

 

 :العذج المسمي. 2

التأكدددد مدددن أن الطفدددل المضدددطرب ال يعددداني مدددن أسدددباب عضدددوية، خصوصدددا   

 عصددددبي، كددددذلك أجهددددزة السددددمع والكددددلم،النددددواحي التكوينيددددة الجسددددمية فددددي الجهدددداز ال

 .سواء كان علجا  طبيا  أم جراحيا  وعلج ما قد يوجد من عيوب أو أمراض 

 

 :العذج النفسي. 3

وذلدددك لتقليدددل األثدددر االنفعدددالي والتدددوتر النفسدددي للطفدددل، كدددذلك لتنميدددة شخصددديته  

ووضدددع حدددد لخجلددده وشدددعوره بدددالنقص مدددع تدريبددده علدددى األخدددذ والعطددداء حتدددى نقلدددل 

أن مدددن ارتباكددده. وعلدددى اآلبددداء معاوندددة الطفدددل الدددذي يعددداني مدددن هدددذه االضدددطرابات، بددد

نسددداعده علدددى أال يكدددون متدددوتر األعصددداب أثنددداء الكدددلم، حساسدددا  لعيوبددده فدددي النطدددق. 

بددددل علدددديهم أن يعددددودوه علددددى الهدددددوء والتراخددددي، وذلددددك بجعددددل العلقددددة مددددع الطفددددل 

كمدددا يجدددب علدددى اآلبددداء والمعلمدددين  ،تفددداهم والتقددددير والثقدددة المتبادلدددةيسدددودها الدددود وال

محاولدددة تفهدددم الصدددعوبات التدددي يعددداني منهدددا الطفدددل نفسددديا ، سدددواء فدددي األسدددرة أم فدددي 

 .المدرسة، وعدم توجيه اللوم والسخرية للطفل الذي يعاني من أمراض الكلم

 

 



العيوب النطقية                                                                          رابعال الفصل  
 

224 
 

 :العذج الكذمي. 4

هددددو عددددلج ضددددروري، ومكمددددل للعددددلج النفسددددي، ويلزمدددده. ويددددتلخص فددددي  

طفدددل، عدددن طريدددق االسدددترخاء الكلمدددي، والتمريندددات اإليقاعيدددة، وتمريندددات تددددريب ال

النطدددق، وعلدددى الدددتعلم الكلمدددي مدددن جديدددد بالتددددريج؛ مدددن الكلمدددات والمواقدددف السدددهلة، 

إلددددى الكلمدددددات والمواقددددف الصدددددعبة، وتددددددريب جهدددداز النطدددددق والسددددمع عدددددن طريدددددق 

طدددددق اسدددددتخدام المسدددددجلت الصدددددوتية. ثدددددم تددددددريب المدددددريض لتقويدددددة عضدددددلت الن

والجهددددداز الكلمدددددي بوجددددده عدددددام. والقصدددددد مدددددن أن يدددددلزم العدددددلج النفسدددددي العدددددلج 

الكلمدددي هدددو أن مجدددرد عدددلج اللجلجدددة أو غيرهدددا مدددن أمدددراض الكدددلم، إنمدددا نعدددالج 

األعددددراض دون أن نمدددددس العوامددددل النفسدددددية التدددددي هددددي مكمدددددن الددددداء. ولدددددذلك فدددددإن 

سدددون بمجدددرد أن يصدددابوا كثيدددرين ممدددن يعدددالجون كلميدددا  دون أن يعدددالجوا نفسددديا  ينتك

بصدددددمة انفعاليددددة، أو أنهددددم بعددددد التحسددددن يعددددودون إلددددى اللجلجددددة. كمددددا أنهددددم يكونددددون 

شخصددديات هشدددة ليسدددت لدددديهم القددددرة علدددى التندددافس مدددع أقدددرانهم، سدددواء فدددي المدرسدددة 

 .أم في وسطهم العائلي

نوجددددده نظدددددر اآلبددددداء والمدددددربين بعددددددم التعجدددددل فدددددي طلدددددب سدددددلمة مخدددددارج  

نطددددق الطفددددل، ذلددددك ألن التعجيددددل واإلصددددرار علددددى سددددلمة  الحددددروف والمقدددداطع فددددي

مخدددددارج الحدددددروف والمقددددداطع والكلمدددددات مدددددن شدددددأنه أن يزيدددددد الطفدددددل تدددددوترا  نفسددددديا  

وجسدددميا ، ويجعلددده ينتبددده لعيدددوب نطقددده، األمدددر الدددذي يددد دي إلدددى زيدددادة ارتباكددده وتعقيدددد 

اظ لحالتددده النفسدددية، ويزيدددد اضدددطراب النطدددق. ومدددع مراعددداة أن سدددلمة مخدددارج األلفددد

والحدددروف والمقددداطع فدددي نطدددق أي طفدددل يعتمدددد أساسدددا  علدددى درجدددة نضدددجه العقلدددي 

والجسدددمي، ومددددى قدرتددده علدددى السددديطرة علدددى عضدددلت الفدددم واللسدددان، وقدرتددده علدددى 

التفكيددددر، وفددددوق ذلددددك درجددددة شددددعوره بدددداألمن والطمأنينددددة، أو مدددددى شددددعوره بددددالقلق 

 .النفسي
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 :العذج البيئي. 5

يقصد بالعلج البيئي إدماج الطفل المريض في نشاطات اجتماعية تدريجيا ، حتى  

يتدرب على األخذ والعطاء، وتتاح له فرصة التفاعل االجتماعي، وتنمو شخصيته على 

نحو سوي، ويعالج من خجله وانزوائه وانسحابه االجتماعي. ومما يساعد على تنمية 

شتراك في األنشطة الرياضية والفنية وغيرها. هذا الطفل اجتماعيا  العلج باللعب، واال

كما يتضمن العلج البيئي إرشادات لآلباء القلقين إلى أسلوب التعامل السوي مع الطفل 

كي يتجنبوا إجباره على الكلم تحت ضغوط انفعالية، أو في مواقف يخشاها. إنما 

مع مراعاة المرونة يتركون األمور تتدرج من المواقف السهلة إلى المواقف الصعبة 

ألقصى حد، حتى ال يعاني من اإلحباط والخوف، وحتى تتحقق له مشاعر األمن 

 .والطمأنينة بكل الوسائل

 

 :إر ادات التعامل م  الطفل الذي يعاني اللملمة

 .اجعله يوجه اهتماما  أقل لذاته باالستماع إلى ما يقول أكثر من اهتمامه بكيفية قوله .1

 .للثقة بالنفسعطه مجاال  واسعا  ا .2

مسدددداعدة هدددد الء األطفددددال أثندددداء حددددديثهم، وإعطددددا هم الفرصددددة الكافيددددة للحددددديث  .3

 .ومساعدة الطفل على التكيف

ال تلددددم أو تضددددايق الطفددددل بسددددبب اللجلجددددة، وال تعددددطل كددددلم الطفددددل كددددل االنتبدددداه،  .4

 وعليك عدم توجيه االنتباه إلى اللجلجة في الكلم على أنها عيبا. 

الجو له حتى في الصف أو المنزل، والصبر والتروي مع ه الء األطفال،  توفير .5

 والطلب من التلميذ عدم النظر بإمعان إلى الطفل أثناء حديثه أمامهم.

مددددا يخددددص المشدددداكل السددددمعية قددددة يددددتم عددددلج كددددل االضددددطرابات إال بددددنفس الطري .6

سددددمعة حسددددب نددددوع الخلددددل السددددمعي أي القدددددرة علددددى معلجهددددا هددددو اسددددتعمال الف

متواجدددددة فددددي  ألنهدددداالسددددمع، و فيمددددا يخددددص الحدددداالت الوراثيددددة  فلدددديس لهددددا حددددل 

 جسمي. اضطراب علج نفسي بيئي، كلمي و جينات الفرد، وبالتالي لكل
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 :الخاتمة

 

ألسليم و الكالم الواضح عملية تحتاج الى تدريب طويل و الى عناية كبيرة  النطقن إ 

من االسرة و ألمدرسة و بالرغم من أن عيوب الكالم تظهر منذ مرحلة الطفولة ألثانية وقبل 

الطفل الى المدرسة أالبتدائية فاّن مثل هذه العيوب تستمر مع الطفل عند دخوله  دخول

فاّن مشكلة االضطرابات الكالمية رغم أنه  ناألمدرسة وقد تبقى معه مدة طويلة، ومن ه

أنه أصبح يمثّل ظاهرة يجب التعامل معها بأكثر جّدية  إالموضوع يبدو بسيط الطرح نظريا، 

 و موضوعيّة، و بطرق تربوية مبنية على أسس علمية.

 النقاط:مجموعة من في نتائج البحث  تتلخص ،وانطالقا من هذا 

  شائعة الص من أخطاء النطق نتمكن من التخلّ الحروف ومخارجها بمعرفة صفات

 التي بلغت درجة تغطية الصواب أحيانا.

 في اإلفصاح  اأساسي للطفل مظاهر نمو مختلفة وأهمها النمو اللغوي باعتباره عامال

عن حاجاته وخبراته، وكلّما كانت درجة اكتساب اللغة في ازدياد وتطور، كان 

بالمقابل القدرة على التواصل مع اآلخرين، كون أّن لغة الكالم تعتبر أقوى مظاهر 

النمو العقلي والحسي والحركي، كما تعد وسيلة من وسائل التفكير والتخيل والتذكر، 

ائف واالستعماالت، وهنا الطفل بحاجة إلى جوانب مهمة في وهي بذلك متعّددة الوظ

 إثراء لغته كجانب األسرة والروضة والشارع والمدرسة وكّل ما يساعد نماءه اللغوي.

 ا ف وبالتالي تأخره دراسيا، ،العيوب النطقية على تحصيل المتعلم تأثير  في عّجلناكلمَّ

 مل قويّاً في نجاح العالج.كان األ والتعّرف عليه التلميذ المتأّخر اكتشاف

  من أبرز األسباب التي تعرقل االكتساب اللغوي للمتعلم الجوانب النفسية وتصاحبها

 أغلب الحاالت العضوية باعتبارها من أهم أسباب هذا المشكل.

 

بحث فإننا نطرح بعض االقتراحات نتائج هذا ال وفيما يتعلق بالعوامل المتوخاة من 

ا تهطرابات الكالمية أو التخفيف من حدعالج شكل االضلدعم طرق ووالتوصيات كمحاولة 

 تي:ويتمثل ذلك في اآل
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مدرسية، مع توفير العناية التأكد من حالة التلميذ النفسية باالستعانة بطبيب الصحة ال .1

 الصحية والغذائية لجميع التالميذ. 

عن  غويا ومحاولة دمجهم بضرورة تحسين معاملته مع التلميذ المضطرب لتوعية المعلّ  .2

تقديم  ى، باإلضافة إلرياضية لزيادة صداقاته مع زمالئهطريق القيام بنشاطات فكرية و

 لتعامل مع هذه الحاالت.لوصيات ندوات تربوية للمعلمين وإعطائهم بعض الت

لمعلم على تشجيع التلميذ الذي يتهته لتقوية ثقته بنفسه، كأن يكلفه بواجبات مل ايع .3

 ويبدي استحسانه لما يؤديه منها أمام زمالئه. مناسبة،

 لنشاطاوجه ، وذلك بالعمل على إشراكه في بعض ألتلميذاتقوية الروح االجتماعية لدى  .4

 وفي الجماعات التي تمارس بعض الهوايات التي يميل اليها.

على حثه دون أن ي جابةفرصة كافية عند السؤال أو عند اإليعطي المعلم هذا التلميذ  .5

  تكلم.للوتدعيمه عن طريق التعزيز لزيادة دافعتيه  ،لكالمالسرعة في ا

ن ذلك ، أللتمثيلالموسيقى واو لألناشيدق التلميذ الذي يشكو من التهتهة بفرقة الحإ .6

في ميذ األقسام األخرى من أناشيد، ويساعده كثيرا على الشعور باألمن فيما يردده مع تال

 تمثيلية، فهذا كله يشجعه بعد ذلك على الكالم العادي. النطق بما حفظه من أدوار

 الطفلولكي يطلب منها معاملة  ظروفهالمعرفة  - مكنأكلما  - االتصال بأسرة التلميذ .7

شعاره مطلقا بالضيق أو وعدم إ هدوءوالتحدث معه في  مرهبأوالتشجيع واالهتمام  باألناة

 التضايق منه.

مالئه فعليه أن يطلب مع ز يستطيع معالجتها بنفسه أو باالشتراك وجد المعلم حالة ال وإذا .8

عالج مثل هذه الحاالت من مدير المدرسة تحويل التلميذ الى أحد المراكز المختصة في 

 وية.التربحدى العيادات النفسية وأو الى إ

 جهزة النطق يمكن عالجها.المباشرة بالعالج الطبي إذا كان أصل المشكلة عيوب في أ .9

مثل ر وظه فوني فورورطتوعية األولياء بضرورة عرض طفلهم على أخصائي نفسي أ .11

وذلك بخلق جو  ،الجو العائلي والعمل على تهيئة، عليه هذا النوع من االضطراب النطقي

ن يتخطى ويتغلب يستطيع الطفل أمفعم بالحنان والرعاية النفسية والتوصل حتى 

توافق اللى ، ومنه الوصول إتخفيف من حدة تأزمهاض، والاعرويتجاوز ذلك اآلثار واأل

 االجتماعي.ونفسي ال

كان الهدف من دراستنا البحث عن العوامل التي تعرقل االكتساب اللغوي للطفل  

 .منها وخاصة الجوانب النفسية
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سباب القصور في حياة ا من أن تكون سببيمكن أوعيوب النطق تختلف أنواعها، ن إ 

سرية، لهذا فالهدف من هذه البرامج العالجية والمساعدة المدرسية أو األمتعلم العادية أو ال

ه داخل مساعدة للمتعلم من أجل تحقيق ذاتالتي يقدمها المعلم أو المختص النفسي هي ال

ية مجتمعه، فهذا التحقيق يتوقف على مدى سالمة الشبكة التواصلية التي تحّدد مالمح شخص

يتم إال  ، وهذا علّه النساني الكبيرقعها داخل محيطه اإلومهذا المتعلم، ومن ثمة دورها و

 وأخصائيين. معلمينيين من أولياء وبتعاون و تضافر كل من جهود المعن
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 ملخص األطروحة

 

 

 باللغة العربية: الملخص

وترمي  -المرحلة االبتدائية أنموذجا-عنونت بحثي باالضطرابات الكالمية لدى المتعلم 

هذه اإلشكالية إلى دراسة القضايا المتعلقة بتعليمية اللغة والمشاكل الكالمية التي تعوق 

 المتعلم وزمالئه من جهة أخرى،العالقة التواصلية بين المعلم والمتعلم من جهة وبين 

وباألخص المرحلة االبتدائية كونها األرضية التي يتكون فيها المتعلم بعد األسرة، لذا أركز 

ذلك أنها تعكس اإلطار المنهجي الذي أريد التوقف عنده  اهتمامي البالغ على هذه المرحلة،

ي فتئ يؤرق أذهان منظري الذ والمتعلق أساسا باالضطرابات الكالمية بما لها وما عليها،

 إذ إن هذا المشكل أصبح هاجسا لكل مؤسسة تعليمية. التربية،

فانصب اهتمامي على البحث عن أنواع عيوب النطق وأسباب ذلك حسب السياقات 

التي يتجسد فيها هذا المشكل وغيرها من الحقائق المعرفية التي تحدد ذلك، محاولة تشخيص 

األمر الذي جعلني أولي  منظور الفعل التعليمي البيداغوجي،اضطرابات النطق والكالم من 

ا يخص فيم ونياوفواألرطاهتماما إلى بعض اإلجراءات النظرية التي لها عالقة بعلم النفس 

األمر الذي استوجب دراسة ميدانية لحصر عيوب النطق داخل العينة المستقصاة  العالج،

وطرحت في األخير مجموعة من  وتحليها،بوضع استمارة تتضمن عدة أسئلة ثم مناقشتها 

 االقتراحات والحلول للحد من هذه الظاهرة أو التخفيف منها.
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