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 الحمد هلل كثيرا على أن وفقني وقدرني على إنجاز هذا العمل،

 باسمي أقدم ثمرة جهدي هذه إلى:

حفظهما هللا وأطال في عمرهما  "أمي الحنونة وأبي العزيز "   

اللذان لم يبخال علي من حنانهما وعطفهما طوال حياتي ومشوار 

 الدراسي

.ماديا ومعنويا  

 إلى أخواتي العزيزات: سعدة ،نادية ،جميلة ،عالية.

 إلى إخوتي األعزاء:محمد، عبد الحافظ، لخضر ،عبد القادر.

 إلى الروح الطاهرة والنفس الطيبة جدتي أطال هللا في عمرها

ألقارب صغيرا وكبيراإلى جميع األهل و ا  

.إلى صديقاتي:نسرين ، فاطمة الزهراء،خديجة ،بتول  
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 إ لَى   َوَستَُردُّونَ  ۖ   نُونَ َواْلُمْؤم   َوَرسُولُهُ  َعَملَكُمْ  ّللَاُ  فََسيََرى اْعَملُوا َوقُل  

م   سورة التوبة اآلية  ﴾١٠٥﴿ تَْعَملُونَ  مْ كُْنتُ    ب َما فَيُنَب  ئُُكمْ  َوالَشَهاَدة   اْلغَْيب   َعال 
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حظات ال يطيب ليلي إال بشكرك، وال يطيب النهار إال بعطائك وال تطيب الل إلهي

 .إال بذكرك، وال تطيب اآلخرة إال بعفوك، وال تطيب الجنة إال برؤيتك

 محمد     إلى من بلغ الرسالة و أدى األمانة ونصح األمة نبينا نور العالمين سيدنا

 . صلى هللا عليه وسلم

ائها إلى من أسقتني الحب و الحنان إلى سمة الحياة، وسر الوجود إلى من كان دع

 ." أمي الحبيبة" سر نجاحي وحنانها

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي 

 ." والدي العزيز" الطريق النجاح 

 إلى من الشموع المضيئة حولي: عبد السالم، تيسير، مروة .

إلى اللواتي تعلمت معهن أجمل الصداقة: كريمة، فاطمة الزهراء، بتول، 

 خديجة،نسرين، إيمان .
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ى الحمد هلل الذي عم برحمته جميع العباد، وخص أهل طاعته بالهداية إل

لحمد سبيل الرشاد، ووفقهم بلطفه لصالح األعمال، وفازوا ببلوغه المراد ا

 .هلل

كما نشكر موضح طريق الهدى والسداد أمام الخير وقائد الرحمة سيد 

 سلمصلى هللا عليه و محمدالمرسلين وخاتم النبيين القدوة الحسنة 

لذي ا"  نور دين دحمانيكما نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف: "

ذا هلم يبخل علينا بتوجهاته و ارشداته في القيام بهذه المذكرة وانجاز 

 العمل المتواضع.

تخصص أدب عربي  2019كما نشكر أساتذة جامعة مستغانم وطلبة الدفعة 

وكل من ساهم من قريب أو بعيد في  -فرع لسانيات عربية -شهادة ماستر
 توجيهنا ونصحنا حتى ولو بالدعاء

 
 .و بالتوفيق

 

 

 

 يمةلقوسة كرب –مداحي نسرين                                                      
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 مقدمة:

 منذ أن خلق اإلنسان اقتضىى األمىر وجىود طريقىة للتواصىل بىين األفىراد ،فوجىدت

 لمتمثلىةااللغة عادة تعبر عن أفكارنا و مشاعرنا ، ودواتنا،حيث أن اللغىة هىي الملكىة 

 في نظام من العالمات المستعملة من طرف جماعة ما ،وهي عبارة عن إنتىاج نشىاط

عاطفيىىة أو نفسىىية معينىىة بىىالتعبير  عصىىبي مركىىب  و الىىذي يسىىمح مىىن خاللىىه إحالىىة

،وذلىىك مىىن خىىالل أصىىوات ورمىىوز كتابيىىة ، وإشىىارات،كما إن اللغىىة هىىي ركيىىزة أي 

 غىة تحيىاأن بالل اثنىانثقافة ، وهي القالب الذي يشكل أفكارهىا و مبادئهىا، وال يختلىف 

األمىىىم وتزدهىىىر ، وبموتهىىىا تمىىىوت األمىىىم، وتنىىىدثر الحضىىىارات،فهي فىىىن ،ولكىىىل فىىىن 

ين االسىىتماع والحىىديث و القىىراءة والكتابىىة ،حيىىث ميىىز علمىىاء  اللغىىة بىى ،وهيرتىىهمها

 . اإلدراكونوعين من اللغة :الصوتية االنفعالية الوجدانية، والثانية هي لغة التقليد 

 :فالطفل يولد وهو ال يعلم شيئا عن العالم الذي يحيط به لقوله تعالى

نْ  أَْخَرَجُكمْ  َوّللَاُ  َواأْلَْفئ َدةَ  َواأْلَْبَصارَ  الَسْمعَ  لَُكمُ  لَ َوَجعَ  َشْيئًا تَْعلَُمونَ  الَ  مْ أَُمَهات كُ  بُُطون   م 

 ﴾٧٨﴿ لَعَلَُكْم تَْشكُُرونَ  ۖ   

 78: سورة النحل اآلية

لية إن اكتساب اللغة دليل واضح على أن شخصية الطفل أصبحت تتبلور بنيته العق

مىن اإلدراك السىطحي إلىى أخذت تتطور من التمركز حىول الىذات إلىى الموضىوعية 

حىال،هي إدراك العالقة القائمة بين الطفل و الراشىد،ومن حولىه،وبين اللغىة بطبيعىة ال

ة ، تلقائيى األداة المثلى التي يتم بواسطتها هذا االحتكىاك ، إال أنهىا ال تكتسىب بصىورة

بىل فال بد من التدريب على المنطق، والبد كذلك من مرور الوقت ،ولىيس بالقصىير ق

غرقها وعليىه يىتم اسىتخالص المىدة التىي يسىتكن الطفل من اللغة يىتمم معانيهىا، يتمأن 

ذ إفي اكتسىاب اللغىة عىن طريىق الممارسىة و التدريب،وهىذا ال يتحقىق إال بالتواصىل 

ن كرسىىه اإلنسىىان فىىي بدايىىة  حياتىىه أي حينمىىا يمىىر بمرحلىىة الطفولىىة و هىىي التىىي يمكىى

عة مىن من عمره باإلضافة إلى كونها مجمو تصور بدايتها  الزمنية ونهايتها المحددة

 سة جميعالسلوكيات المتميزة بوصف اللغة أداة يتخذها الفكر اإلنساني باستمرار لدرا

 . القضايا األخرى من ثم فهو يستعملها على نطاق واسع

حيث إذا حدث فقىدان الحىديث نتيجىة اضىطراب المىد يفقىد اإلنسىان اللغىة الرمزيىة 

بهىىىا  دون غيىىىره مىىىن المخلوقىىىات، وهىىىذا يىىىدفعنا إلىىىى ذكىىىر  التىىىي خىىىص هللا اإلنسىىىان



 مقدمة
 

 
 ب

األعضاء المسؤولة عن اللغة المنطوقة التي تترجمها مهام الجهاز العصبي المركزي 

الىىىىذي يقىىىىوم بعمليىىىىة الىىىىتحكم اللغىىىىوي ،وهىىىىي الفىىىىم واللسىىىىان، والبلعىىىىوم، والجيىىىىوب 

لىىوحظ أن األنفيىىة،والحنجرة، والقصىىبة الهوائيىىة، والىىرئتين، ومىىن خىىالل الدراسىىات 

الوظىىائف اللغويىىة لننسىىان تقطىىن فىىي النصىىف األيسىىر مىىن المىىد ممىىا يوضىىح الثنائيىىة 

اللغوية في اإلنتاجات اللغوية المتجسدة في االستقبال و الفهم ،وفي كلتا الحىالتين فى ن 

الدراسة اللغوية تعبر عن نشاط نفسي يجمع ما بين ما هو لغوي وما هو عقلي  وفىي 

: اللغىة نظىام إشىاري يعبىر عىن األفكىار وبىذلك De Saussureدي سوسيرهذا قول 

 يمكن مقارنة بالنظام الكتابي األلفبائي وبالنظام اإلشاري وغيره من األنظمة .

لىى عكما أصبح علم األرطفونيا يهتم بمتابعة األطفال الىذين يعىانون مىن صىعوبات 

لىى لمؤديىة إمستوى تمدرسهم  كصعوبات القراءة ،و الكتابة و الحساب أو المشىاكل ا

الفشل الدراسي فضال عن مشاكل الوظائف العضىلية الفمويىة و اضىطراب التىنفس و 

 .االبتالع والصوت

الموضىىوع هىىو مىىيلن لمثىىل هىىذه المواضىىيع  اختيىىارالىىذي أدى بنىىا إلىىى  و الىىدافع.

اصىة خورغبة منا في اإلحاطة باضطرابات النطق التي يعاني منها األطفال   ةاللغوي

 في الدراسة  قصد تقديم المساعدة للذين يعانون من االضطرابات النطقية.

 وعليه ف ن اختيارنا لهذا الموضوع قد دفعنا إلى طرح التساؤالت التالية:

 كيف يكسب  الطفل لغته من الوالدة؟ -

 التي تؤثر على االكتساب؟ما هي االضطرابات  -

 كيف يعيش هذا الطفل وطأة االضطراب اللغوي؟ -

 كيف يتم معالجة هذه االضطرابات؟ -

 سرنا وفق الخطة التالية: التساؤالتولنجابة على هذه اإلشكاالت وغيرها من 

تعريىىف االكتسىىاب  الفصللا الواحيىىث تناولنىىا فىىي  مقدمىىة وثالثىىة فصىىول وخاتمىىة

ند عاالكتساب اللغوي ،ثم تحصيل أهم نظريات االكتساب اللغوي اللغوي ،ثم مراتب 

عد الطفل،ثم بيىان مراحىل االكتسىاب اللغىوي عنىد الطفىل ،ثىم ذكىر العوامىل التىي تسىا

 على االكتساب اللغوي .



 مقدمة
 

 
 ج

فىىيخص تحىىت جناحيىىه تعريىىف االضىىطرابات النطقيىىة ،ثىىم بيىىان  الفصللا النللانيأمىىا 

ثىىم ذكىىر أسىىباب طراب النطقىىي، االضىى ثىىم خصىىائصاالضىىطراب النطقىىي ،  مظىىاهر

 .االضطراب النطقي اضطرابات النطق، ويليه أنواع

، ثم أتأةالتالكالم،ثم بيان أسباب مرض  أمراضتناولنا فيه عالج  الفصا النالثأما 

ن توضىىح بعىىض التالميىىذ الىىذياسىىتمارة بالتأتىىأة، ثىىم قىىدمنا مىىرض  تطرقنىىا إلىىى عىىالج 

ني ذكرنىىا أهىىم النصىىائح األسىىرة التىىي يعىىا يعىىانون مىىن مىىرض التأتىىأة ،أمىىا فىىي األخيىىر

 طفلها من مرض نطقي عامة أو من مرض التأتأة خاصة.

 

باعتبىىاره المىىنهج الوصىىفي التحليلىىي ،عىىرض هىىذه المفىىاهيم وشىىرحها اقتضىىى إن 

 انسب للمناهج مالئمة للموضوع الذي درسناه.

مىىة ن مناهىىل جأمىىا مىىن أهىىم المصىىادر الدراسىىة فىىي البحىىث فقىىد اسىىتقينا المىىادة العلميىىة مىى

 أهمها:

 اللغة والتواصل لدى الطفل ألنس محمد أحمد القاسم -

 سيكولوجية اللغة والمرض العقلي ليوسف سيد جمعة -

 االضطرابات اللغوية وعالجها لصادق يوسف الدباس -

 االرطوفونيا علم اضطرابات اللغة والكالم والصوت -

 أمراض الكالم لمصطفى فهمي  -

 التطبيقية ألحمد حسانيدراسات في اللسانيات  -

 

قىدم مىا قد وفقنا في بحثنا هذا ولسنا نرى من شيم طالىب العلىم أن ن أن نكونونأمل 

ان مىرا، والعمىل إذا كىثو م ك البد منه  لكىي يكىون الجهىد بنىاءمصاعب وعراقيل،فذل

 ن صاحبه لن يشعر بالملل. مزدوجا بالرغبة و اإلقناع ف

علىى  : دحمىاني نىور الىدين لتفضىله باإلشىرافوختامنا نقول: إننا ممتنون لىدكتورنا

ة النهايى هذا البحث وحرصه الدائم عليه ، وما كان لهذا البحث األكاديمي أن يبلغ هذه

 لوال بعد المولى عز وجل.



 مقدمة
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م و العلى ونسأل هللا أن يبارك لنا في هذا العمل ،وينعم على مشىرفينا الصىحة والعافيىة

 النافع .

 العالمين .آمين والحمد هلل رب 

 

 لقوسة كريمة ب -مداحي نسرينإعداد الطالبتين:  
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 تمهيد:

ات إن دراسات مسائل االكتساب اللغوي تدخل في مجال ما يسمى حاليا باللسىاني

علىم ألسىنية، أي هىو مجىال مشىترك بىين علىم األلسىنية و-التطبيقية أو مجال السىيكو

ا اكتسىابهالنفس، الذي بدوره يعالج المسائل النفسية التي يتضمنها اسىتعمال اللغىة و

اسىىات ممىىا أغنىىى الدر ،وقىد أثىىارت هىىذه المسىىألة اهتمىىام علمىىاء اللغىىة قىىديما وحىىديثا

 اللسانيات.و
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 :مفهوم االكتساب اللغوي -

 مفهوم االكتساب لغة واصطالحا: -أ

ىىبُهُ َكْسىىبًا، وتََكسُّىىبًا واْكتََسىىَب: طلَىىَب الىىرزق، أو َكَسىىَب: أصىىاب لغللة:  َكَسىىبَهُ و يْكس 

 (1) واْكتََسَب: تصرف واجتهد ، وَكَسبَهُ: جَمعَهُ.

للللام عىىىىرفاصللللطالحا:  : اكتسىىىىاب (2)فىىىىي قاموسىىىىه  االكتسىىىىابمحمللللد عبللللد اللح 

Acquisition:.(3)التعلم المبدئي للمعلومات أوالمهارات أو الخبرات 

غىة يعد االكتساب ظاهرة حيوية لصيقة باإلنسان لكونهىا عمليىة تحصىيل الفىرد لل

 ثم استخدامها نطقا وكتابة في فترة زمنية تبدأ من الطفولة إلى سن الرشد.

 مفهوم اللغوي لغة واصطالحا : -ب

َي في القول يَْلغَى،وبعضهم يقول :لغييَْلغُوا و الكسائي  عرفلغة:  اللغة بأنها من لَغ 

 (4)لغةٌ، ولغى يْلغُوا لْغًوا : أي تكلم. لغي

اللغىىة بأنىىه: مجموعىىة متشىىابهة أو CHOMSKYتشومسللكييعىىرف اصللطالحا: 

غيىىر متشىىابهة مىىن الجمىىل كىىل طولهىىا محىىدود، ومؤلفىىة مىىن مجموعىىة متناهيىىة مىىن 

العناصر، وكل اللغات الطبيعية في شكليتها  المنطوق و المكتوب هىي لغىات بهىذا 

تحتىىىىوي علىىىىى CHOMSKYتشومسللللكيغىىىىة فىىىىي رأي المعنىىىىى، ويعنىىىىي أن الل

مجموعة مىن الجمىل تكىون قصىيرة أو طويلىة ومحىدودة حيىث يىرى أن هىذا األمىر 

 (5)ينطبق على جميع اللغات الطبيعية منطوقة كانت أو مكتوبة. 

                                                             

الفيىىىىىىىروز أبىىىىىىىادي ، قىىىىىىىاموس المحىىىىىىىيط،دار الكتىىىىىىىب الحديثىىىىىىىة ، القىىىىىىىاهرة ،الطبعىىىىىىىة  -1
 .157،صفحة2004األولى،

لبنان  محمد عبد اللحام ،محمد سعيد،، القاموس عربي عربي ،دار الكتب العلمية بيروت، -2
 635ص 2005الطبعة األولى ،

بعىة عىبن شىمس، الط عبد العزيز عبد السيد عبد الفخار، قىاموس التربيىة الخاصىة،جامعة -3
  03ص 1992األولى،  

أبىىو فىىتح ابىىن جنىىي، الخصىىائص، محمىىد علىىي النجىىار ، المكتبىىة العلميىىة،دار المصىىرية  -4
 15القاهرة، دون طبعة ، دون تاريد، ص

لجامعية ميشال زكريا،األلسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية ، المؤسسة ا1-
 .25،ص 9821،بيروت ،الطبعة األولى، سنة للدراسات و النشر و التوزيع 



 الفصل األول: االكتساب اللغوي عند الطفل
 

 
7 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 



 الفصل األول: االكتساب اللغوي عند الطفل
 

 
8 

لغىىىة" نسىىىتخلص تعريىىىف شىىىامل مىىىن خىىىالل التعىىىريفين السىىىابقين "لالكتسىىىاب و ال

 اللغىة، لالكتساب اللغوي بأنه ظاهرة حيوية فردية خاصة باإلنسان أثناء تعامله مع

ئل والتعرف على بنيتها السىطحية ، وتعىد مسىألة االكتسىاب اللغىوي مىن بىين المسىا

ف التىىي عرفىىت اهتمامىىات منىىذ القىىديم ، وهىىذا راجىىع إلىىى االهتمىىام باللغىىة بىىاختال

 أبحاثىا ، ويرتبط هذا الموضوع باإلنسان ارتباطىا وثيقىا ممىا ولىد الدوافع واألسباب

يشير ومختلفة في التخصصات العلمية كعلم النفس، وعلم اللغة ، وعلم االجتماع ، 

هىم أأما االكتسىاب اللغىوي فهىو مىن فيقوا:"  إلى أهمية الموضوععبده  الراجحي

 ع عوامىلمىقضايا العلم المعاصر وقد فتح أفاقا هائلة أمام البحث العلمي ألنه يبنى 

ليىة فاالكتساب اللغوي هىو تحصىيل الفىرد للغىة،وهو عم "كثيرة ال تزال خفية عنا 

 تتم بغير وعي من اإلنسان، كما تتم بشكل عفوي.
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 االكتساب اللغوي: مراتب -2

إن المىىتمعن فىىي أمىىر اكتسىىاب اللغىىة، يسىىتطيع تحديىىد أهميىىة الموضىىوع مىىن وجهىىة 

 لسانية معرفية تتجلى مراتبه فيما يلي:

لىتعلم المراتب من الوجهة الدراسية أنه تعلم مباشرة للغىة بحيىث يصىبح هىذا ا أولى

 ممارسة لتلقين اللغة، أي تعليم اللغة بذات اللغة. 

 تتمثىىل فىىي جدليىىة االكتسىىاب اللغىىوي وممارسىىة تلقىىين اللغىىة فعليىىا ووصىىف نانيهللا

ة ول اللغىالتعليم وطرقه فتكون منزلة عالم اللغة في هذا المقام بمثابة الفىاحص لتحى

 من أداة الخطاب أوال إلى أداة تلقين مواضعه الخطاب ثانيا.

فىىي  المراتىىب فىىي موضىىوع االكتسىىاب اللغىىوي، مىىن حيىىث هىىو معضىىلة كليىىة نالنللا

المعرفىىة فتتمثىىل فيمىىا يسىىمح بىىه الخىىوض فيهىىا مىىن تطىىرق معرفىىي يتصىىل مباشىىرة 

بجىىوهر الركىىائز التىىي تقىىوم عليهىىا اللغىىة و الىىذي يىىربط حبىىل األسىىباب بىىين قضىىية 

 (1)االكتساب ونواميس الكالم.

 

                                                             

لنشىر و لمباحث تأسيسية في اللسانيات ،مؤسسة عبد الكريم عبىد هللا ،عبد السالم المسدي -1
 .121التوزيع،تونس،)د.ط(،) د.ت(،ص
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ي نسىتنتج أن قضىية اكتسىاب اللغىة لهىا من خالل مبحث مراتب االكتساب اللغىو

ألجىل أبعاد مختلفة من حيث أنهىا وجهىة دراسىية لممارسىة اللغىة وتعليمهىا لىذاتها و

و ذاتهىىا ، فالطفىىل يولىىد وينمىىو فىىي بيئىىة مشىىحونة بأصىىوات ذات داللىىة ومعنىىى ، فهىى

ل بالتالي يحاط باللغة من جميع الجهات ،مما يجعلىه ينخىرط فىي مجتمعىه مىن خىال

 ستجابة للمواقف المختلفة حسب الحاجة.اللغة واال
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 نظريات االكتساب اللغوي عند الطفا: -3

إن سىىىيرورة القىىىدرة واإلبىىىداع اإللهىىىي ، والبىىىذرة التىىىي تشىىىكل ديمومىىىة الحيىىىاة 

واستمراريتها ودورتها التي شىاء لهىا هللا أن يحىق فيهىا النىوع اإلنسىاني حتىى تىأتي 

بمراحل تطويرية وتنموية في الكائنات البيولوجية و الوظيفية الساعة ،فالكائن يمر 

المتنوعىىة منىىذ الوهلىىة األولىىى فىىي عمليىىة التكىىوين و اللغىىة، إحىىدى هىىذه الكيانىىات 

بواسىىطة العقىىد وأداة توصىىيل البشىىري، ماهيتهىىا أصىىوات يعبىىر بهىىا كىىل قىىوم عىىن 

ية بالعىالم أغراضهم)...(هذه األصوات في بدايىة الرحلىة مىع هىذه الوسىيلة االتصىال

الخىارجي و الىداخلي المتمثىل بالىذات اإلنسىانية وتوزعهىا صىوب ميىادين المشىىاعر 

 (1.)واألحاسيس وترجمتها

تمثىل لقد سجل الباحثون في ميىدان الدراسىات اللغويىة، و النحويىة لىدى األطفىال، و

نظريىىة ذلىك فىي عىدة نظريىىات: النظريىة السىلوكية، النظريىىة التوليديىة التحويليىة، ال

 لوجية، النظرية المعرفية، و النظرية االجتماعية.البيو

 وفيما يلي بيان هاته النظريات :

 النظرية السلوكية: -أ

 Skinner سلللللللكينرتقىىىىىىىوم هىىىىىىىذه النظريىىىىىىىة التىىىىىىىي يمثلهىىىىىىىا كىىىىىىىل مىىىىىىىن 

علىى أسىاس القىدرات و القابليىة و المهىارات التىي يمتلكهىا Sampsonوسامبسون

يم اب هىىذه النظريىىة بنظريىىة التعلىىالطفىىل بمحاكاتىىه ألفعىىال الغيىىر ، وينعتهىىا أصىىح

الشىىىرطي الىىىذي يعىىىزز بعوامىىىل اإلغىىىراء ، وجوانىىىب اإلعىىىادة و اإلتقىىىان للصىىىوت  

 والتراكيب 

"تلىىك التىىي تملىىك موجىىات القىىوة و الوضىىوح والىىتمكن عىىن طريىىق وسىىائل اإلقنىىاع 

بالمئوية المادية الملموسة، ومع األيام والتكىرار فىي الىتعلم الىذي يخضىع وفىق هىذه 

إلى ما يمكن أن نسميه الدعم اإلجرائي كأساس لقيام العالقىة بىين الحىوافز النظرية 

 (2)و المثيرات واالستجابة لها."

                                                             

 اء، عمةا اللغويةة، دار الفةف عبد الجليل عبد القادر، سلسلة الدراسات اللغوية، األصوات -1

 .315، ص1998الطبعة األولى، 
 318المرجع نفسهص -2
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تبعد ظواهر الملموسة التي تخضع للمالحظة  ويسالفاالتجاه السلوكي يرتكز على  

ه تؤكىد فيىالعوامل الكامنة غير الظاهرة "ومن ثم فى ن تعلىم اللغىة يبىدأ مىن البيئىة ،و

 .خارجية هي المحاكاة و التكرار و التعزيزعوامل 

ادات ومعنى هذا أن االتجاه السلوكي هو اتجاه سلوكي يهدف بدوره إلى ترسيد الع

 اللغوية.

 النظرية التوليدية التحويلية: -ب

" النظريىة التوليديىة أسىاس فىي رسىم CHOMSKYتشلو مسلكي " تمثل نظريىة

الجدلية بين اللفظ و المعنى وخلىف مسىتويات أبعاد التحليل الداللي  ورؤية العالقة 

متعددة من العمق اإلجرائي التوليدي ألصغر جزئية ممكنة ترسد فيالذات أوتظفىر 

" أن األطفىىال يمتلكىىون CHOMSKYتشللو مسللكي   " علىىى السىىطح ، ويىىرى

بالفطرة قدرات لغوية متعددة الجوانب تمكىنهم مىن اكتسىاب اللغىة  والوقىوف علىى 

 (1)ة .جوانبها التشكيلي

 وتقوم هذه النظرية على ثالث دعائم يمكن توضيحها فيما يلي:

 (2)"عموميات الفطرة، التحدي المادي للغة، فرضيات سطحية وجوهرية."

كىوين هذه الدعائم ثىالث تىذهب إلىى توكيىد القىدرة االسىتيعابية لىدى األطفىال علىى ت

 الفرضيات وتعلم أكثر اللغات.

ا الطفىىل كمىىدخل للغىىة الكبىىار وبسىىورة مسىىتقلة عنهىىتىىدرس النظريىىة التحويليىىة لغىىة 

ام ،وتىىىربط هىىىذه الدراسىىىة باألبعىىىاد اإلدراكيىىىة لطبيعىىىة اإلنسىىىان ، لتجىىىد نفسىىىها أمىىى

رة المعطيىات التاليىة :" إن الطفىل كىائن إنسىاني يتوصىل خىالل  فتىرة  زمنيىة قصىىي

ذا م هىىنسىىبيا إلىىى اكتسىىاب تنظىىيم بىىالغ التعقيىىد مىىن القىىدرات يؤهلىىه لىىتكلم لغتىىه ، يىىت

 شرة للمظاهر اللغوية المحيطة به.االكتساب في ظواهر عن طريق تعرضه مبا

 النظرية المعرفية: -ج

بياجيلللله " بُن يىىىت هىىىذه النظريىىىة مىىىن خىىىالل األفكىىىىار التأسيسىىىية التىىىي جىىىاء بهىىىا 

PIAGET  ""وتقوم هىذه النظريىة علىى " في مجال تفسير"تعلم اللغة عند الطفل

                                                             

 318ص"  األصوات اللغوية لعبد الجليل" المرجع السابق-1
 319المرجع نفسه ص-2
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وبين المحيط فالسلوك الكالمىي الىذي يىتم مالحظتىه التفاعل بين قوى الطفل الذاتية 

 (1")خالل  االكتساب.

سىلوك فىي حالىة تكىون دائىم ونشىأ عىن " PIAGETبياجيه " فاالكتساب في نظر

التفاعل بين الطفل وبيئتىه علىى نحىو يسىاهم بصىورة فعالىة فىي مسىار النمىو وبيئتىه  

فة وال تظهر بالتالي على وترتسم العوامل الوراثية في هذا النمو الذي ال يتم بالصد

هيئة بىين جىاهزة ومعطىاة مىن األسىاس،ف ن األشىياء التىي يتعلمهىا الطفىل وهىو فىي 

عامىىل " PIAGETبياجيلله " طورنمىىوه باإلمكانردهىىا إلىىى عامىىل أساسىىي يسىىميه

 (2)."الموازنة  ف نها تساعد على فهم ما يراه فهما أكثر دقة للعام من حوله

 ليس عملية اشتراطيه بقدر ما هو" PIAGET" بياجيه فاكتساب اللغة في رأي 

 وظيفة إبداعية .

عىن وجىود تنظيمىات داخليىة ف نىه ال يعنىي "PIAGETبياجيله " وعندما يتحىدث 

فىىي وجىىود نمىىاذج " CHOMSK تشللو مسللكي   "فىىي الوقىىت نفسىىه مىىا يقصىىد 

للنظام القواعدي الذي يشكل الكليات اللغوية عند الطفل وإنما نعني وجىود اسىتعداد 

فطىري عنىده السىىتخدام العالمىات  اللغويىىة التىي تعبىر عىىن مفىاهيم تنشىىأ مىن خىىالل 

 (3)تفاعل الطفل مع البيئة منذ المرحلة األولى وهي المرحلة الحسية الحركية .

 

 النظرية البيولوجية: -د

التىي  ةالفيزيولوجياألعضاء " تأسست هذه النظرية على مبدأ أن أصل اللغة هو

تمكن الكائن البشري من النطىق عىن طريىق الىرئتين التىين تمتلئىان بقىدر كىاف مىن 

الهىىواء  وعنىىدما يشىىرع اإلنسىىان فىىي الكىىالم تىىتقلص األحشىىاء مولىىدة قىىوة يىىدفع بهىىا 

الحجاب الحاجز إلى األعلى بواسطة عضالت القفص الصدري ثم تندفع تلك القوة 

                                                             

بوعىات أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقيىة،حقل  تعليميىة اللغىات، ديىوان المط-1
 .96، ص2000الجامعية ، دون طبعة ،

 ميشىىال زكريىىىا، قضىىايا ألسىىىنية تطبيقيىىىة ،دراسىىات لغويىىىة اجتماعيىىىة نفسىىية مىىىع مقارنىىىة -2
 1993ولىى ،تراثية،دار العلم للماليين مؤسسة الثقافة للتأليف و الترجمىة و النشىر،الطبعة األ

 105،ص
 المرجع السابق" ألحمد حساني"ن. ص-3
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لصىىوتيين،ثم التجىىاويف الفميىىة ، وهكىىذا تىىدريجيا إلىىى القصىىبات الهوائيىىة فىىالحبلين ا

 (1") حتى ينفذ الهواء  وتتكرر العملية  بنفس الطريقة

إن هنىاك صىفات وخصىائص بيولوجيىة فىي اإلنسىان  LINNBERGلينبلر ويؤكد

 ، ويحدد خمسة دالئل على ذلك:(2)تختص مباشرة باللغة

 التشريحية .األعضاء الفيزيولوجية و العالقات المباشرة بين اللغة  و1-

 التدرج الزمني الواحد في تطور اللغة.2-

 العموميات و الخصائص العامة التي تشترك فيها جميع اللغات.3-

 يمكن تعلم اللغة البشرية بنظامها المحكم و المعقد لغير البشر.-4

صعوبات كبت أو توقف تطورها حتى أمام الصعوبات التي يعانيها الطفل أثناء -5

 (3) اكتسابه للغة.

إن األعضاء المسئولة عن النطق عنىد اإلنسىان لىم تخلىق فقىط مىن أجىل اللغىة فهىي 

تؤدي وظائف أخرى ، فاألعضىاء الخاصىة ب نتىاج اللغىة ليسىت خصوصىية بشىرية 

 (4.)فهي موجودة عند كائنات أخرى لكنها ال تؤدي وظيفة الكالم

 النظرية االجتماعية: -ه

اعتقىىىادهم " عنىىىدما يحتىىىاج الطفىىىل إلىىىى تنىىىتج هىىىذه النظريىىىة علىىىى أن اللغىىىة فىىىي 

االتصال باآلخرين  فيطلق أصواتا ألول مرة وهو يشير تمىام الشىعور بمعنىى هىذا 

                                                             

،مصىر، ى السادسىة، دار المعرفةصالح الشماع ، ارتقاء اللغىة عنىد الطفىل مىن المىيالد إلى -1
 19،ص 1995دون طبعة، 

 11،ص1981جورج كالس،األلسنية ولغة الطفل العربي، بيروت، دون طبعة، -2
لثانيىة نايف خرما ، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة مطابع دار القيس الطبعىة ا -3

 166،ص1979،الكويت 

 
 

 
 

 -. 68ص 18/19المعاصر،عدد ممتازينظر:بسام بركة، مجلة الفكر العربي 1-

سىة "، المرجع السىابق "صىالح الشىماع ، ارتقىاء اللغىة عنىد الطفىل مىن المىيالد إلىى الساد 2-
 - 36ص
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الصوت مسىتهدفا االتصىال بىالغير فقىد أثبتىت التجىارب الميدانيىة أن اإلنسىان الىذي 

يعيش منىذ طفولتىه المبكىرة بمعىزل عىن المجتمىع البشىري ال  يمتلىك اللغىة "، وإن 

الذين يعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية غير مناسبة يتىأخرون فىي األطفال 

اكتسابهم اللغوي كون الطفل الذي تتاح له فرص االتصال باآلخرين يتقدم في تعلم 

 (1) اللغة مقارنة بالطفل الذي ال تتاح له هذه الفرص.

 

 

 

 

 

 

 

 اتفاقىا من خالل عرضنا لنظريات االكتسىاب اللغىوي عنىد الطفىل نسىتنتج أن هنىاك

لغىة حول أهميىة  المرحلىة العمريىة منىذ بدايىة اسىتعداد الطفىل الفطىري الكتسىاب ال

ن خىالل مىحتى إعداد البيئة االجتماعية والثقافية ،والنفسية المحيطة بالطفىل وذلىك 

 النماذج اللغوية المختلفة التي يتعامل بها الطفل.
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 مراحا االكتساب اللغوي عند الطفا: -4

يشكل اكتساب اللغة عالمة على أن الطفل يتبوأ مكانة في مجتمعه،كما أنه دليىل 

على أن بنية الطفل العقلية أخذت تتطور من التركيز حول الذات إلى الموضىوعية 

، ومىىن اإلدراك السىىطحي إلىىى إدراك العالقىىات القائمىىة بىىين األشىىياء "أن الشىىرط 

بين الطفىل و الراشىد، بحيىث أن األساسي للحصول على ذلك  التطور هو التعاون 

الراشىىد يأخىىذ بيىىد الطفىىل لكىىي يفىىتح عينىىه علىىى عىىالم الموجىىودات ، فيتعامىىل معهىىا 

 (1)ويستخدمها في ما يعود عليها بالنفع والفائدة. "

ففي نحو السنة األولى من عمره ينطق الطفل السوي بعىض الكلمىات المفىردة ، 

مؤلفىة مىن كلمتىين متتىابعتين ، وفي عمر السىنة والنصىف و السىنتين يركىب جمىال 

ومن ثالث كلمات ، وفي السنة الرابعة  من عمره يكون قد اكتسب تقريبا من لغته 

بمجملها " ففي غضون الثالث سنوات تقريبا يكتسب المعرفة األساسية بتنظيم لغة 

 األم".

                                                             

  25المرجع السابق" ميشال زكريا ،قضايا ألسنية تطبيقية"، ص -1
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 ا:ويمكن تلخيص المدة التي يستغرقها الطفل  في اكتساب اللغة في مرحلتين هم

 المرحلة ما قبا اللغوية : -أوال

 مرحلة الصياح ) الصراخ(: -أ

 في هىذه المرحلىة تمتىد مىن مولىد الطفىل حتىى األسىبوع الثالىث ، وقىد تمتىد حتىى

ويىرى  األسبوع السابع ويطلق األستاذ خلف هللا على هذه المرحلة" مىا قبىل اللغىة"

د ه نىوع مىن ردوأنها تبدأ عقىب مىيالد الطفىل مباشىرة وتتمثىل فىي الصىياح علىى أنى

رور الفعل العكسية، التي ليس لها أي مغزى وجداني أو ذهني، وإنما هي نتيجة مى

ول أالهواء علىى األوتىار الصىوتية، وهىذا الصىياح مهىم مىن الوجهىة اللغويىة، ألنىه 

مظهىىر مىىن مظىىاهر النطق،وقىىد لىىوحظ كمىىا يقىىول: إن كثيىىرا مىىن األطفىىال عقىىب 

ع صيحات بمقىاط] آ [،وقد تنتهي هذه ال والدتهم يصيحون بأصوات مثل: ] ى [ أو

 [ .مثل: ]نج [ أو ] نغ

 

ويىىرى بعىىض علمىىاء اللغىىة أن الصىىيحات التىىي تصىىدر عىىن األطفىىال فىىي هىىذه 

المرحلة ،إنما هي صيحات عامة تكاد تكىون واحىدة عنىد جميىع األطفىال، وبىالرغم 

ل من أن الصياح ليس كالما، ولىيس األصىل فيىه أن الطفىل يريىد أن ينقىل أو يوصى

شيئا ما إلى غيره، إال أنه هام للطفل من الناحية اللغوية، فهو يساعده علىى الىتحكم 

في أجهزة النطق وتىدريبها، كمىا يسىاعده علىى تنميىة قدراتىه السىمعية، كمىا يكسىبه 

 (1)خبرات نطقية وسمعية تساعد بعد ذلك في مرحلة الكالم. 

جىان  ويعتبىر مىن و الصراخ في الواقع إنمىا هىو مظهىر عفىوي مىن مظىاهر الهي

األفعال المنعكسة الناتجة عن اإلحساس بالجوع أو األلم أو االنزعىاج مىن وضىعية 

غيىىر مريحىىة ويكىىاد يكىىون مىىن المؤكىىد أن الصىىرخات الصىىادرة عىىن األطفىىال غيىىر 

متميىىزة بعضىىها عىىن بعىىض، إذ ال يوجىىد صىىراخ خىىاص بىىالجوع ، وصىىراخ آخىىر 

عىن الطفىل الىذي منال:نضرب للتوجع ، فال نستطيع أن نميز بعضها عن بعض، و

تتوقف أمه عن إرضاعه فترة طويلىة مىن الوقىت، فى ذا سىمعته يصىرخ نسىتنتج أنىه 

                                                             

، رية، د.طحلمي خليل ،دراسات في اللسانيات التطبيقية "، دار المعرفة الجامعية اإلسكند -1
 .125ص، 2014 سنة
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جائع ،وعلى هذا النحو يمكن القول بأن األفعال المنعكسىة غيىر إراديىة فى ن الطفىل 

 (1)ال يريد به شيئا على وجه التحديد. 

للصىىراخ فىىي بدايىىة يتضىح لنىىا مىىن خىىالل مىىا سىىبق ذكىىره بىىأن الوظيفىىة األساسىىية 

األمىىر عنىىد الطفىىل تكىىون عفويىىة محضىىة، ثىىم بعىىد ذلىىك تتخىىذ بعىىدا آخىىر لتىىدل علىىى 

حاالت الطفل االنفعالية من فعل غير إرادي إلى فعل إرادي عندما تقترن بوظائف 

التغذيىىة ، وحىىاالت عىىدم االرتيىىاح أو ضىىيق إلىىى غيىىر ذلىىك ،"ولقىىد أثبتىىت بعىىض 

عة  األولى تكون له عالقة مباشرة بحاالت الدراسات أن الصراخ في األشهر األرب

 (  2). االنزعاج المتعلقة بالجانب العضوي

 

 مرحلة المناغاة: -ب

تتميز هذه المرحلىة عىن الصىياح بىأن أصىواتها تكىون ذات لحىن وإيقىاع معىين ، 

وتتمثل فىي ظهىور مناغىاة عنىد الطفىل فىي الشىهر الثالىث إلىى الثىامن تقريبىا بحيىث 

....الد(، وعنىد نهايىة غنيىة بالمقىاطع مثىل:) دادا، مامىا، بابىايصدر الطفىل أصىواتا 

ف ن هذه المقاطع التكرارية تتجمع معا لتصبح مقاطع طويلة ، باإلضافة إلى تطور 

جهاز السمعي، كما يالحظ الطفل في صم هذه األصوات التي يصدرها الراشىدون 

اللغىىة علىىىى إلىىى نظامىىه الخىىاص فىىىي النطق،وبالتىىالي يعتمىىد الطفىىل فىىىي اكتسىىابه 

االسىىتماع إلىىى مىىا ينطقىىه اآلخىىرون ، وخاصىىة األم عنىىدما تتحىىدث لطفلهىىا، لتحقيىىق 

رغباتىىه ، ثىىم يقىىوم الطفىىل بتكىىرار مجموعىىة األصىىوات بشىىكل ثابىىت بحيىىث تىىأزر 

( مىىىع الحنجىىىرة ، تكىىىرار للسىىىان ، الشىىىفاه، األوتىىىار الصىىىوتيةأجهىىىزة النطىىىق ) ا

 (3)ق . الصوتنفسه باستخدام هواء الزفير ال هواء الشهي

ومن هنا ف ن ما يتعلمه الطفل في مرحلة المناغاة عبارة عن مهىارات عامىة فىي 

تشىىىىىكيل األصىىىىىوات ونطقهىىىىىا ،يشىىىىىترك فيهىىىىىا جميىىىىىع األطفىىىىىال رغىىىىىم اخىىىىىتالف 

                                                             

 .143ينظر: حنفي بن عيسى، محاضرات في علم النفس اللغوي ، ص -2
 601المرجع السابق" دراسات في اللسانيات التطبيقية ألحمد حساني" ص  -3
 
                جمعة سيد يوسف ، سيكولوجية اللغة والمرض العقلي ،علم المعرفة ،كويت -1

 .88ص1990) د. ط(،       
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أجناسهمومجتمعاتهم ولغاتهم لتتطور مرحلة المناغاة مع تطور قدرات الطفىل بىين 

هنىا يصىبح الطفىل يىدرك األصوات التي يسمعها و األصوات التي يصدرها ،ومن 

 الصوت والربط بينه وبين مخارجه.

 

 

 

 

 

 مرحلة التقليد)المحاكاة(: -ج

مما ال شك فيه  أن التقليد ذو أهمية و دور في اكتسىاب المهىارات اللغويىة، وإن 

تقليد الطفل ألصوات البالغين في البداية يكون تقليد تقريبي غير دقيق، حيث يلعب 

ار ألصىوات الصىغار دورا أساسىيا فىي تطىوير التقليىد دور التعزيز من طرف الكبى

أن صىىوت البىىالغ لىىيس إال مثيىىر للطفىىل يجعلىىه يكىىرر  Lewisلللوي  لىىديهم،  يىىرى

 (1) األصوات الخاصة به  والتي سبق أن نطق بها  بنفسه تلقائيا في   المناغاة.

يىر ينطق الطفل أصوات تكون بقصد أو بغير قصد ، وعملية التقليد هنا تعتبر غ

ام إرادية من عمره ،فالكبار هنا يرددون صوت ويعززونه، وعادة مىا ينطقىون  أمى

" ي طفلهم الصغير بكلمة شبيهة أو قريبة من الكلمىة التىي أصىدرها الطفىل قىد تعنى

ها التىي يسىمع ية  األمر يقلىد الكلمىاتفالطفل في بدا" بابا جاء " أوبابا أو ماما " 

 "الكاف"  محلالتاء" تقليدا غير صحيح كأن ينطق" 

"، وقد يتغير الكلمة في حىد ذاتهىا مثىل حنيث""حشيش "، و"تتاب ""كتابمثل :"  

 ".هم -كاقوله:" 

                                                             

راف خدوسي كريمة، بناء واقتراح بروتوكول إعادة التربية، أطروحة دكتوراه، تحت إش -1
 .27،ص2011بوطاي علي، 
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ولهذا نجد الطفل يعتمد في هذه المرحلة على السىمع ويحىاول اإلصىغاء لكىل مىا 

النطق الصحيح، وهذا إذ يفعل ذلىك إنمىا يختىرع كلمىات مىن  حوله حتى يتمكن من

 (1) صنعه ال يلبث الراشد أن ينتبه لها ويخاطبه بها لكي يتفاهم معه.

ومىىىن مميىىىزات هىىىذه المرحلىىىة نجىىىد أن الطفىىىل يحىىىرف أصىىىوات الكلمىىىات عىىىن 

موضىىىعها فيجعىىىل الالحىىىق منهىىىا سىىىابق و السىىىابق منهىىىا الحىىىق كىىىأنيقول مىىىثال: " 

"، فيحىاول الطفىل هنىا التحىدث كالكبىار ولكىن هىذا الحىديث مشواا"بدال من "امسوا

والكالم يكون محرف نوعا ما ، وفي هذه الحالة ال يفهمه إال المقربىون منىه كثيىرا 

، إال أن األطفال في هىذه المرحلىة تختلىف عىاداتهم اللفظيىة مىن الب، و  الميعني 

ك ليصىل إلىى أن يقىوم طفل إلى آخر ، فنجد الطفىل يقلىد كىل مىا يسىمعه ليتطىور ذلى

بتقليىىد الحركىىات الجسىىمية و اليدويىىة التىىي يقىىوم بهىىا الكبىىار فىىي حيىىاتهم اليوميىىة أو 

يصىىل تقليىىده تقليىىد  بلىىدة أخىىرى أو أصىىوات الحيىىوان، وهكىىذا يواصىىل الطفىىل فىىي 

 (2) اإللمام بلغته ليتمكن من التواصل للتعبير عن حاجاته وأداء كل أغراضه.

 المرحلة اللغوية : -نانيا

مرحلىىة التىىي سىىبقتها، فىىاألولى تكمىىل مىىع تعتبىىر هىىذه المرحلىىة مكتملىىة ومتداخلىىة 

ن عن بعضهما البعض، لكن فىي يالثانية يعني هما مرحلتان متداخلتانوغير منفصلت

هذه المرحلة تزيد مهاراته فىي النطىق، ويىزداد النمىو اللغىوي عنىه ويصىبح قاصىدا 

فهنىا يقصىد مامىا هىم  ومىا  ماملا "" : عنىدما ينطىق كلمىة فمنال الكثير من الكلمات

على الكبار في هذه الحالة إال االسىتجابة للمعنىى المقصىود مىن خىالل نبىرة صىوته 

 (3) وربما نظرته التي توحي للشيء الذي يريده.

 هذه المرحلة: ضمنالتي يمر بها الطفل  الفرعية  ومن المراحل

 مرحلة الكلمة الولى:-أ

 فملنال:وهنا تبدأ المرحلة اللغوية مرفقة باإلشىارة، أو صىوت، أو مالمىح الوجىه 

" لكن فىي هىذه المرحلىة يبىدأ ينطىق الكلمىات بابا،ماما يبدأ ينطق اللفظة كما هي " 

المفردة وليس جمال و الكلمة األولى التي ينطقهىا الطفىل تتميىز بكونهىا ذات مقطىع 

                                                             

 137المرجع السابق "محاضرات في علم النفس اللغوي لحنيفي بن عيسى"، ص -2
 خليل ميخائيل معوض، سيكولوجية النمو:الطفولة و المراهقة ، مركز اإلسكندرية، -1

 189، ص2003الطبعة الثالثة، 
 139المرجع السابق "محاضرات في علم النفس اللغوي، لحنفي بن عيسى،" ص -2
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ل مقىىام الجملىىة مىىع اإلكثىىار مىىن صىىوتي واحىىد مضىىعف وتقىىوم فىىي أغلىىب األحىىوا

 (1)استعمال األسماء على حساب األفعال و الضمائر في البداية.

 وعادة ما توصف الكلمات األولى للطفل كجمل كاملة من حيث أنهىا تحتىوي جملىة

 "حليلب  كاملة لكنها تىؤدي ذلىك المعنىى الىذي يىوحي إليىه هىذا الطفىل نحىو كلمىة "

 ". لحليبأعطيني افتفهمه األم تلقائيا " 

أن الطفىىل فىىي سىىن السىىنة والنصىىف يبىىدأ فىىي " PIAGETبياجيلله " وقىىد أكىىد

حىتفظ يالفصل بين الشيء و المكان الذي تعود أن يراه فيه، هذا يعنىي ، أن الطفىل 

هىو ف" حتى وإن غابت عنىه  ماماكلمة "  فمنالبصورة ذلك الشيء حتى و إن فقده 

محىىتفظ بصىىورتها وال ينسىىاها ، يعنىىي هىىو يعىىرف بينهىىا وبىىين األمهىىات األخريىىات 

وق المقىربين منىىه، كمىىا يجلىب االنتبىىاه فىىي هىذه المرحلىىة أن الطفىىل يصىبح لديىىه فىىر

كثىر فردية، والتي يستخدمها الطفل في التعبيىر عىن كلماتىه التىي تتضىمن أصىواتا أ

طىه ، جلب انتباهه واهتمامه من األشياء التي تقع فىي محيسهولة في النطق وعما ي

 ". الكرة،الكلب،القطكاألشياء القابلة للحركة مثال: " 

" فىىي دراسىىتها فىىي Catherine Nelson"  "كللاترين نيلسللونوقىىد أشىىارت" 

النمو اللغوي عند األطفال الصغار حيث وجدت أن معظم األطفال حملوا الكلمىات 

العشىىرة األولىىى مىىن سىىن الخىىامس عشىىر والسىىادس عشىىر شىىهرا مىىن العمىىر وقىىد 

الكلمىىات أن  لبثىىتاسىىتغرقوا حىىوالي ثىىالث إلىىى أربىىع شىىهور لتحصىىيلذلك،ثم  مىىا 

الكلمىات األوليىة التىي يعبىر بهىا تزايدت بسرعة ، يعنىي أن األطفىال حصىلوا علىى 

" فىي  Catherine Nelson "  "كاترين نيلسونعن أغراضهم، وقد حصرتها" 

عشرة كلمات أولى في سن سادس عشر شهرا، وبعد ذلك يصبح الطفل قادر علىى 

اكتساب كل ما يسمعه ويحفظه وهو يخزنه ، وهنا يكون قد تزايدت الكلمىات عنىده 

 (2)وزادت في نموه اللغوي.

                                                             

 اب اللغة ، مجلة لغة األم،هومة للطباعة والنشر، والتوزيع ،لعشبي عقيلة، اكتس-3
 96،ص4200بوزريعة،الجزائر 

،  ينظر: محمد عماد الدين إسماعيل، األطفال مرآة المجتمع، عالم المعرفة، )د.ط( 1-

 .111،ص1878

ل،نور وسيدي محمود الطواب، علم النفس النمو األطفامنسي، نقال عن محمود عبد الحليم 2-
 بتفرف. 235 -234، ص 2003الطباعة والكومبيوتر،دو  طبعة،
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 مرحلة الكلمة الدالة على الجملة:-ب

 ، ويظهرفي بداية تعلم األطفال للكالم يتكلم بكلمة واحدة يعبرون بها عن الجملة

ف نه  "محمدإذا نطق الرضيع كلمة " فمنال :هذا في نهاية السنة األولى من عمره، 

 هذه يقصد بقوله أريد الخروج مع محمد ،أو محمد أخذ لعبتي ، يعني أن الطفل في

 المرحلة يعبر عن جملة كاملة بكلمة واحدة .

" هنىىا نسىىتنتج مىىا يريىىد قولىىه مىىن خىىالل ردة فعلىىه أو نغمىىة صىىوته، وقىىد صىىنفت

"الكلمات في هىذه المرحلىة إلىى سىتة  Catherine Nelson "  "كاترين نيلسون

 (1)وظائف مختلفة وهي ستة أنواع :

 وهىي عبىارة عىن الكلمىات التىي يطلقهىا الطفىل لتصىنيف األشىياءأسلماء عاملة: -1

 .القط ،الكرة ،البنت ،الولدوالناس، والحيوانات، ومثال على ذلك: 

وهىىىىىي األسىىىىىماء التىىىىىي يسىىىىىتخدمها الطفىىىىىل لنشىىىىىارةإلى أسلللللماء  اصلللللة:  -2

 الش اص، والحيوانات أسماءموضوعات فريدة وخاصة مثل:

 جاء، ذهبشارة إلى أحداث مثل:و يجدر بها اإل كلمات الحداث: -3

 صلغير،وهنا يستخدمها الطفىل لوصىف األشىياء مىثال: كلمات  واص الشياء:  -4

 كبير، أبيض، أحمر.

اعيىة وهىي متعلقىة بشىعور هىو عالقاتىه االجتم الكلمات الش صية االجتماعيلة: -5

 ...نعم، المثل: 

 (2)...ماذا، أينمثل:   الكلمات الوظيفية: -6

ة تمىرُّ يرون بأن عملية تركيب الجملى ود عبد الحليموسيدي الطوابمحمبينما نجد 

 بمرحلتين هما:

                                                             

 بتصرف 237 -236ص   ، المرجع السابق،لمحمود عبد الحليم"-1
 ص ن.نفسه،المرجع - 2
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ألقىل، اتتميز بصورة قصيرة تكون ما بين كلمتىين أو ثالثىة علىى المرحلة الولى: 

للغىة وهذه الجمىل تتضىمن األفعىال و األسىماء و الصىفات...،ولكنها تفتقىر لقواعىد ا

والتشىىىبيه...الد، وتسىىىمى هىىىذه الجمىىىل بىىىالكالم كالماضىىىي  و المضىىىارع والجمىىىع 

 التلغرافي.

 

 

 

 المرحلة النانية:

فيبدأ الطفل باستخدام عالمىات القواعىد، وقىد تسىتمر الكثيىر مىن السىنوات ،وكىل 

هىىذا يرجىىع إلىىى حسىىب قىىوة و قىىدرة الطفىىل ،ألن مرحلىىة الطفىىل تحتىىاج الكثيىىر مىىن 

صىىحيحا مرتبىىا بأسىىمائها، السىىنوات، علمىىا أن هىىذه الجمىىل ال ينطقهىىا الطفىىل نطقىىا 

وأفعالها، وحروفها و الجمع سىواء كىان مىذكر أو مؤنىث وربمىا ال تىتم تمامىا حتىى 

 (1) سن المدرسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

، 1947هرة،، القا1علي عبد الوافي ،نشأة اللغة عند اإلنسا  والطفل ،دار الفكر العربي،ط.-1

 155ص
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 عواما االكتساب اللغوي:-5

 يتوقف االكتساب اللغوي عند الطفل على عدة عوامل أهمها ما يلي:

 وضوح اإلحساسات السمعية: -أ

وحينئىىذ تبىىدو لىىه يولىد الطفىىل أصىىما ويمتىىد صىىممه هىىذا اليىوم الرابىىع أو الخىىامس 

أمارات السمع غير أن إحساساته السمعية تظل مبهمة إبهاما كبيرا ، ويظل عاجزا 

عن تحديد مصادرها حتى أواخر الشهر الرابع ،ثم يرتقي ارتقاء بطيئا حتى أوائىل 

 ( 1)يستغرق وقتا  طويال.السنة الثانية ،ثم تدخل في دور النضج الذي 

فالطفىل يسىىتطيع تقليىىد مىن حولىىه ومحاكىىاتهم نتيجىىة لمىا يسىىمعه مىىنهم، فيسىىتجيب 

لمطالب أبويه وأوامرهم بعدما يسمع منهم، فاللغة الصادرة عنها تعتبر مثيرا يحفز 

استجابة النطق لدى الطفل، كما أنه يقلد أفراد المجتمع بالحركة و الصوت ،ف ذا لم 

 (2) هذا يقلد بالحركة، وأنه ال يستطيع التقليد في اللغة.يسمع الطفل 

 من خالل ما سبق ذكره نستنتج أن حاسة السمع لهىا دور فىي االكتسىاب اللغىوي

لىىدى الطفل،لىىذلك نىىرى أن مىىن يولىىد أصىىما ينشىىأ أبكمىىا ولىىو كانىىت أعضىىاء نطقىىه 

 سليمة.

                                                             

. 1991العربية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،زكريا إسماعيل،طرق تدريس اللغة -1
 .14ص

 .156المرجع السابق، "نشأة اللغة عند اإلنسا  والطفل،علي عبد الوافي" ص-2
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 الحافظة و الذاكرة السمعيتان: -ب

علىىى حفىىظ األصىىوات المسىىموعة وعلىىى تىىذكرها ونعنىىي بىىذلك بىىأن قىىدرة الطفىىل 

ضىىعة بواسىىتعاذتها عنىىد الحاجىىة إليهىىا ، وال تظهىىر هىىذه القىىدرة عنىىد الطفىىل إال بعىىد 

سىنة أسابيع بعد والدته، وتظل ضعيفة حتى أواخر الشهر الرابىع،ثم ترتقىي حتىى ال

 الثانية وحينئذ تبدأ مرحلة النضج.

فال يقل وضوحا على توقفه على أما توقف االكتساب اللغوي على هذه الظاهرة 

الظاهرة األولى، وذلك أن الكلمة التي يحاكيها الطفل ال تصبح جىزءا مىن لغتىه إال 

 (1)إذا استطاع حفظهما واستعادتهما عند الحاجة إلى التعبير عما يدل عليه. 

 فهم الطفا لمعاني الكلمات: -ج

علىى النطىق بهىا ، على الرغم من أن فهىم الطفىل لمعىاني الكلمىات يسىبق قدرتىه 

ف ن هذا الفهم شرط ضروري لالكتساب اللغوي وعامل أساسي من عوامل نموه ، 

فقد تعرضنا في الفقرة السابقة ألمور كثيرة تدل على توقف االكتساب اللغوي على 

هذا العامل وتثبت أن كل ارتقاء في تفكير الطفل ودرجة فهمه يتبعىه ارتقىاء تقليىده 

، وال أدل على هذا التوقف وهذا التالزم مىن أن الطفىل ونموه في محصوله اللغوي

الذي يولد مصابا بجنون يحول بينه وبين فهم معاني الكلمات ينشىأ أبكىم ولىو كانىت 

 (2)أعضاء نطقه سليمة.

إن فهم الكلمات و المصطلحات يتوقف علىى الطفىل مىن خىالل ربطىه بىيم اللفىظ 

يىد، ع التقله المتكلم ف نه ال يسىتطيومدلوله المادي و المعنوي، وإن لم يفهم ما يقصد

دى لذلك نعتبر أن فهم األلفاظ ومعاني الكلمىات شىرط أساسىي لالكتسىاب اللغىوي لى

 الطفل.

 

 

 

 

                                                             

 .156المرجع السابق، "نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل،علي عبد الوافي" ص-1

 .157-156المرجع نفسه ص   -2
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 نشاط الطفا الحيوي: -د

اللغىة خبىىرة تنمىو بالممارسىىة، و الممارسىىة البىد واقترانهىىا بالتىدريب القىىائم علىىى 

داد لالخىتالط بىأفراد المجتمىع مىن النشاط الذاتي للمتدرب، فكلما أبدى الطفىل اسىتع

حوله، كلما تقدم لغويا وفي مثال ذلك الطفل الخجول ال يسىتطيع أن يعبىر عمىا فىي 

نفسىىه لغويىىا بالطريقىىة التىىي يريىىدها، وكىىذلك التلميىىذ الىىذي ال يحتىىك بىىزمالئهم ال 

يشاركهم أنشطتهم، تقل لديه الرغبة في الحديث و التعبير،أما التلميذ النشيط الفعال 

الىىذي يسىىتجيب بسىىرعة لمثيىىرات اللغىىة، ف نىىه يتقىىدم علىىى غيىىره مىىن التالميىىذ مىىن  و

 (1) حيث ازدياد ثروته اللفظية وقدرته اللغوية.

ي فالعوامىىل األربعىىة مرتبطىىة ببعضىىها الىىبعض ارتباطىىا وثيقىىا، فاالكتسىىاب اللغىىو

متوقىىف عليهىىا مجتمعىىة فىىي نشىىأته وتطىىوره، لىىذلك تعىىد مرحلىىة الطفولىىة مىىن أبىىرز 

 ل التطوريىىة فىىي حيىىاة اإلنسىىان وأكثرهىىا تىىأثيرا فىىي تشىىكيل الطفىىل لقىىواهالمراحىى

ة مىىن الجسىىدية و النفسىىية والعقليىىة واالجتماعيىىة بحكىىم مىىا تتمتىىع بىىه مرحلىىة الطفولىى

كىار  لالبتمرونة وقابلية للتنمية و التطور ويكون فيها اإلنسان أكثر استعدادا ومىيال

 والتعلم واإلبداع.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .157اإلنسا  والطفل،علي عبد الوافي" ص المرجع السابق، "نشأة اللغة عند1-
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خالل ما تقدم سالفا مىن معلومىات مختلفىة حىول مراحىل االكتسىاب اللغىوي،  من

لتقليىد والتي تمثلت في مرحلتين مرحلة ما قبل اللغوية ومرحلىة لغويىة تسىتنتج أن ا

وائي أهم مرحلة في بداية اكتساب الطفل للغة، كونه حدا فاصال بين الصراخ العش

 و النطق بأولى الكلمات.
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 :ة الص

د مختلفة حول االكتساب اللغوي عن من خالل ما تقدم ذكره من معطيات معرفية

ر حىىدا الطفىل نسىتنتج أن التقليىد أهىىم مرحلىة فىي بدايىة االكتسىىاب اللغىوي ألنىه يعتبى

فاصىال بىىين الصىىراخ العشىىوائي والنطىىق بىأولى الكلمىىات ، أمىىا مىىن خىىالل عرضىىنا 

ريىة حىول أهميىة هىذه المرحلىة العم اتفاقىالنظريات اكتساب اللغة نالحىظ أن هنىاك 

يىة الثقاف منذ استعداد الطفل الفطري الكتساب اللغة حتى إعداد البيئة االجتماعيىة و

 . التي تحيط بالطفل و التي يتعامل معها من خالل النماذج اللغوية المختلفة
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 تمهيد:

تنتشىىر اضىىطرابات  النطىىق لىىدى األطفىىال الكبىىار و الصىىغار نتيجىىة أخطىىاء فىىي 

صىوات الالزمىىة للكىالم مىىن مخارجهىا وعىدم تشىىكيلها بصىورة صىىحيحة  األإخىراج 

ديما ولهذا لقي النطق عناية كبيرة مىن علمىاء العربيىة ، وعلمىاء علىم األصىوات  قى

نبىه وحديثا ، كذلك علماء النفس وعلماء األرطوفونيىا ، فقىد درسىوه فىي جميىع جوا

فوا الجهىىاز بالوصىىف و التحليىىل ، ووصىىفوا طريقىىة  إصىىدار الصىىوت ، كمىىا وصىى

المسؤول عىن ذلىك ، فاضىطرابات النطىق مىن االضىطرابات اللغويىة حيىث يخىرج 

 الصوت غير مفهوم نتيجة إبدال األحرف أو حذف أو تشويه.
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    ARTICULATION DISORDERSاضطرابات النطق:

 مفهوم اضطرابات النطق: -1

إصدار أصوات اللغة  تعرف اضطرابات النطق و الكالم بأنها: عدم القدرة على

بصورة سليمة نتيجة مشكالت  في التناسق العضلي أو عيب في مخىارج أصىوات 

الحروف، أو لفقر فىي الكفىاءة الصىوتية، أو خلىل عضىوي، والعتبىار أن ذلىك يعىد 

اضىىطرابا يجىىب أن يعىىوق عمليىىة التواصىىل، وأن يسىىترعي اهتمىىام المتحىىدث و أن 

 د من مستوى القلىق لديىه وسىوء توافقىه.يؤدي إلى معاناة الشخص المتحدث أو يزي

(1) 

نفهىىم مىىن خىىالل التعريىىف أن اضىىطرابات النطىىق هىىي مشىىكلة أو صىىعوبة فىىي 

إصدار الصوت بالطريقة الصحيحة  أي فيها خلل وذلك بسبب عضوي مما يؤدي 

ق و إلى إعاقة  في التواصل مع اآلخرين وعدم انسجامه معهم ويؤدي إلى  االنغال

 على نفسه.العزلة و االنطواء 

اضىىطراب النطىىق بأنىىه : عىىدم قىىدرة الطفىىل علىىى  EMERIKامريلل ويعىىرف 

ممارسىىة الكىىالم بصىىورة عاديىىة تناسىىب عمىىره الزمنىىي وجنسىىه وقىىد يمثىىل ذلىىك فىىي 

صعوبة إخراج أصوات الكالم، أو تركيب  األصىوات مىع بعضىها الىبعض لتكىون 

الكلمىىات كلمىىات مفهومىىة، أو صىىعوبة فهىىم معنىىى الكىىالم الىىذي يسىىمعه  أو نطىىق 

بصورة غير مفهومة ، أو عدم تركيب الكلمات في صورة جمىل مفهومىة، أو عىدم 

 (2)استخدام الكالم بصورة فاعلية في عملية التواصل مع اآلخرين.

                                                             

سعيد كمال عبد الحميد الغزالي، اضطرابات النطق والكالم التشخيص و العالج، دار  -1

-  1435،الطبعة الثانية 2011-1432المسيرة للنشر و التوزيع  و الطباعة، الطبعة األولى 

 115،ص2014
لنشر لدار المسيرة أسامة فاروق مفطفىسالم ، اضطرابات التواصل النظرية والتطبيقية  -2

 168،ص2014-  1435و التوزيع ، الطبعة األولى،  
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أن اضىطرابات النطىق تىؤدي إلىى  EMERIKامريل نفهىم مىن خىالل تعريىف 

عىىودت التىي تتىأخر الكىالم أو إعاقتىه فىال يحىدث الكىالم بالصىورة الطبيعيىة العاديىة 

عليهىىا األذن ،كىىذلك نطىىق األصىىوات  والكلمىىات و الجمىىل بصىىورة غيىىر مفهومىىة 

يىة ،يعني يصعب على السامع فهمهىا و اسىتيعابها ، وهىذه بطبيعىة الحىال يعيىق عمل

التواصل مع اآلخىرين وذلىك بسىبب العيىوب و التشىوهات الموجىودة علىى مسىتوى 

 النطقي.

النطىق بأنهىا :إخىراج أصىوات  وآخرون اضىطرابات (2000لرشيدي)ويعرف ا

الكالم بطريقة معيبة أو غير دقيقة ، أو أنها تلك االنحرافات الكالمية التي تتضمن 

إبداال أو تشويها ، أو حذفا أو إضىافا ألصىوات الكىالم ،نتيجىة الضىطراب التفاعىل 

بىىين اللسىىان و الشىىفتين، واألسىىنان، و الفكىىين، وسىىقف الحنىىك فىىي إصىىدار أصىىوات 

 (1)الكالم .

فيىىرى أناضىىطرابات النطىىق هىىي خلىىل فىىي نطىىق الطفىىل ( 2006البلليالوي )أمىىا 

دال إب: لبعض األصوات  اللغوية يظهر في واحد أو أكثر من االضطرابات التالية 

صىىوت بىىدال مىىن صىىوت آخىىر،أو حىىذف صىىوت أو أكثىىر مىىن كلمىىة ،أو تحريىىف 

ضىافة الصوت بصورة تقربىه مىن الصىوت األصىلي غيىر أنىه ال يماثلىه تمامىا، أو إ

 صوت زائد إلى الكلمة 

بالخلىل الىذي تخىرج  مىن خاللىه أصىوات الكىالم  الوابلي عبلد هللافي حين أشار 

بصورة شاذة، وغير عادية بحيث تكون على شىكل حىذف، إبىدال، إضىافة، وكىذلك 

 (2)تحريف في عناصر الكلمة.

 

 اضطرابات النطق :مظاهر  -2

التىي تنىتج أصىواتا ضىمن ألفىاظ إن الحديث عن النطق يعني حركة الفم واللسان 

ون الكالم ،أي استخدام اللسان و األسنان، وسقف الحلق إلنتاج األصوات بشكل  تُك 

                                                             

 حليمة قادري، مدخل إلى األرطفونيا)تقويم اضطرابات الفوت  والنطق واللغة، دار-1
 77،ص2015-  1436الففاء للنشر و التوزيع،عما ،الطبعة األولى 

 .78، 77المرجع نفسه ص -2

 



 الفصل الثاني: اضطرابات النطق عند الطفل
 

32 
 

طبيعي، وأي خلل أو اضطراب في قيام أي عضو من أعضاء النطق يجعلنا نقول 

 ( 1)إن هناك اضطرابا في النطق قد نتج عن ذلك.

 هر أساسية نتحدث عنهىا فيمىاومن هنا ف ن اضطرابات النطق تتضمن أربعة مظا 

 يلي:

 إلبدااا:Substitution 

توجد مشاكل اإلبدال في النطق عندما يتم إصدار صوت غير مناسىب بىدال مىن  

فيقىىول "ش" بصىىوت" "األصىىوات المنتظىىر نطقهىىا كىىأن يسىىتبدل الطفىىل صىىوت 

، فيقىول "ا" بصىوت " ر"شورة بدال من سورة، أو يسىتبدل الطفىل نطىق صىوت 

 " بدال من" شجرة " .مثال : " شجلة

ينتشر اإلبدال بكثرة لدى األطفال من سن الخامسة إلى السابعة وهىذا النىوع مىن 

 (2.)االضطراب النطقي يجعل كالم الطفل غير واضح عندما يحدث بشكل متكرر

  الحذف :Omission 

وفيه يقوم الطفل بحذف صوت أو أكثر مىن الكلمىة ، وعىادة مىا يقىع الحىذف فىي 

لىة الصوت األخير من الكلمة مما يتسبب في عدم فهمها، إال إذا اسىتخدمت فىي جم

مفيىىدة، أو فىىي سىىياق لغىىوي معىىروف لىىدى السىىامع ، وقىىد ال يقتصىىر الحىىذف علىىى 

   بىىدال مىىن     اا""قللصىىوت ، وإنمىىا قىىد يمتىىد لحىىذف مقطىىع مىىن كلمىىة فيقىىول الطفىىل: 

 و وتسبب عملية الحذف صعوبة في فهم كالم الطفل، ومعرفة حاجياتىه  "برتقاا"

بارتباكىه  ،الفكرة التي يريد التبليغ عنها ، فيؤثر علىى الطفىل مىن الناحيىة  النفسىية 

ع وقلقه، وقد يقل ذلك مىع تقىدم طفىل فىي السىن وتغلبىه علىى نقصىه فىي الكىالم، ومى

 .كبار بصفة دائمةذلك فقد يظهر لدى ال

 :التحريف أو التشويهDistorsion 

وفيه ينطق الطفل الصوت بشكل  يقربه من الصوت األصلي،غير أنه ال يشىبهه 

تمامىىا ، أي ينطىىق الطفىىل الصىىوت بصىىورة غيىىر سىىليمة المخىىارج أو الصىىفة عنىىد 

مقارنتها باللفظ السليم ، حيث يبعد الصوت عن مكان النطىق الصىحيح، و يسىتخدم 

                                                             

غازلي نعيمة، اضطرابات اللغة النطقية العضوية و الوظيفية،مجلة الممارسات  1-

 .191،ص 28،2014اللغوية،جامعة مولود معمري تيزي وزو،العدد 
 06فيفل عفيف ، اضطرابات النطق و اللغة )د.ط(،)د.ت(،ص2-
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، مثال عن ذلك (1)سليمة في عملية إخراج التيار الهوائي إلنتاج ذلك الصوتغير 

مصحوبا بصفير طويل ،أو ينطق صىوت "ش"مىن جانىب الفىم " " نطق صوت 

 و اللسان. 

 ويحدث التحريف نتيجة لعدة أسباب:

 ازدواجية اللغة لدى الصغار، أو بسبب طغيان لهجة على أخرى.

ألسىنان أو عىىدم وضىع اللسىىان فىي موضىىعه وقىد يحىدث التحريىىف نتيجىة غيىىاب ا

الصحيح أثناء النطق،مما يجعل الهواء يمر من حافتي الفىك و بالتىالي يتعىذر علىى 

 (2)." ز" ،" " الطفل نطق بعض األصوات مثل:

 

 

 

 : اإلضافةAddition 

وفيىىه يضىىيف الطفىىل صىىوتا زائىىدا إلىىى الكلمىىة ، ممىىا يجعىىل كالمىىه غيىىر واضىىح 

وغير مفهوم ، وقد يسمع الصوت وكأنه يتكرر مثال:  صوت/ سصىوت ، ويقىول: 

 (3)سسالم عليكم بدال من سالم عليكم .

وهذا ما يجعل كالمه غير واضح وغيىر مفهىوم ومثىل هىذه  الحىاالت إذا اسىتمرت 

 في النطق . مع الطفل أدت إلى صعوبة

                                                             

اصل، األرطفونيا علم اضطرابات اللغة   و التوراضية عربية، نفيرة شوال ،مدخل إلى  -1

 83 ص،2016الطبعة األولى،سنة 
،مجلة جامعة القدس المفتوحة اصادق يوسف الدباس،االضطرابات اللغوية و عالجه -2

 356ص،2013، شباط 29لألبحاث والدراسات ،العدد

 
 

 
علم اضطراب اللغة و الكالم و الفوت، دار هومة، الطبعة  محمد حولة، أرطفونيا -1

 .30،ص2013الخامسة،سنة
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مىن خىىالل مبحىث مظىىاهر اضىىطرابات النطىق لىىدى الطفىىل يتبىين لنىىا أن الطفىىل  

ذف الذي يعاني من خلل في النطق يؤدي به إلى اعوجاج في الكالم  من إبدال وحى

فىىي الكىىالم للحىىروف، أو تحريىىف أو تشىىويه فىىي الكلمىىة ، وإضىىافة حىىروف للكلمىىة 

هاز النطقي قىد تصىيب خلىل فىي المنطوقة، فكل هذه االضطرابات التي تصيب الج

 .اللغة نفسها من حيث معناها وقواعدها أو صعوبة في فهمها

 

 

 

 

 

 

 

  صائص اضطرابات النطق: -3

أن االضىىىطراب النطقىىىي يرجىىىع  إلىىىى قصىىىور فىىىي الجهىىىاز الىىىوظيفي الصىىىوتي 

وتجويف الرنين مما يترتىب عليىه أصىوات شىاذة تىؤدي إلىى مشىكالت نفسىية أثنىاء 

 اآلخرين ومن خصائص اضطرابات الصوت ما يلي:التواصل مع 

يظهىر فيهىا الصىوت مرتفعىا أو منخفضىا ف مىا أن يكىون الصىوت  شدة الصوت: -أ

مرتفعىىا مزعجىىا وال يتناسىىب مععمىىر وجىىنس المتحىىدث، أو يكىىون منخفضىىا بشىىكل 

 الفت لالنتباه ال يتحقق معه توصيل الرسالة.

ا سىب مىع جنسىها األنثىوي، وسىنهتلميذة يكون صىوتها مرتفعىا مزعجىا ال يتنامنا: 

 ففي هذه الحالة تشعر بالخجل أثناء تحدثها إلى المعلم أو إلى زمالئها.

تشىىىير طبقىىىة الصىىىوت إلىىىى مىىىدى ارتفىىىاع صىىىوت الفىىىرد،أو   طبقلللة الصلللوت: -ب

انخفاضىىه بالنسىىبة للسىىلم الموسىىيقي يعتىىاد بعىىض األفىىراد اسىىتخدام مسىىتوى لطبقىىة 
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غ االنخفىاض بالنسىبة ألعمىارهم الزمنيىة أو الصوت، قد يكىون شىديد ارتفىاع،أو بىال

 فهي تشمل كافة المتغيرات غير عادية في طبقة الصوت.(1،)تكويناتهم الجسمية

 وتشمل ما يلي: حدة الصوت ومداه: -ج

  شونة الصوت: -1

هىىو نىىاتج عىىن إجهىىاد وظيفىىي للثنايىىا الصىىوتية، إمىىا نتيجىىة صىىراخ مسىىتمر مىىن 

مستمرة عند البالغين وخاصة المعلمىين، ممىا األطفال،أو الصوت المرتفع بصورة 

يؤثر سلبيا على عضالت الحنجىرة فيىؤدي ذلىك إلىى صىوت مجهد،خشىن يصىاحبه 

 (2.)صعوبة تنفس

 

 

 الهفلي: صوتلا-2

صوت رفيع حاد، ال يتناسب مع عمىر وجىنس المىتكلم الراشىد، وقىد يرجىع  وهو

 ذلك لعلة عضوي يصيب هذا الفرد في طفولته لو ترجع لعوامل نفسية.     

 الصوت الهام  الضعيف: -3

يحاول المريض التحدث أثناء عملية الشهيق، مما يؤثر علىى عضىالت التىنفس، 

لعضىالت الحنجىرة والثنايىا الصىوتية وقد يحدث ذلك بسبب شلل العصب المحركة 

 (3.)مما يمنع خروج الصوت

 التأ ر اللغوي:-4

إن تأخر اللغة مصطلح يدل على ظهور متأخر للغة أكثىر، ممىا يىدل علىى لغىة 

مضطربة، فهو تأخر على مستوى إرسال األصىوات، أو الكلمىات المعزولىة فقىط، 
                                                             

ج، دار اضطرابات الكالم و اللغة: التشخيص و العال، إبراهيم  عبد هللا فرج الزريقات -1
 54صه، -1425م2005الفكر ناشرو  وموزعو ، عما ، األرد ، الطبعة األولى، سنة

 ،)بتفرف(.
 المرجع نفسه  .ص -2
-اللغة-النطق-اضطرابات التخاطب) الكالم-حمدي علي فرماوي ، في التربية الخاصة -1

الفوتالتخاطب (عما ) األرد  (،دار صفاء للنشر و التوزيع ، )د.ط(، 

 )بتفرف(.95،ص2009
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أي أن الوظيفة اللسىانية فىي  ولكن يؤثر على بنية اللغة في شكلها التركيبي المعقد،

شىىكلها متعلقىىة بتحقيىىق الفعىىل اللغىىوي تكىىون مصىىابة وأحيانىىا يمكىىن أن نجىىد إصىىابة 

جانب الفهم، وبالتالي تأخر اللغة بهذا الشكل يؤثر على قدرات التفكير لىدى الطفىل 

 ،وهو يظهر في ثالثة أشكال: (1)

 : يتجلى في: تأ ر على مستوى فهم اللغة

 الجملة.صعوبة فهم  -

 الكلمات ال تحيل إلى صورة محددة. -

 . بذل مجهود كبير لفهم الجملة -

 

 

 ويتجلى في المظاهر اآلتية: تأ ر في مستوى التعبير:

 الخلط بين الجمع والفرد. -

 العجز أو النقص في البرمجة الفونولوجية. -

 (2. )غياب وظيفة أو وظائف الكلمات مع عدم تنظيم التتابع الزمني للكلمة -

 في مستوى الفهم و التعبير:تأ ر 

مما يضاف إلى هذه الحالة عدم فهم الطفل للغة، حيث يكون فهم الجمل الطويلة 

والمعقدة مضطربا، وكذا بناء الخطاب يكون صىعبا، إضىافة صىعوبة واضىحة فىي 

 (3)استحضار أو استدعاء الكلمات ألجل اإلنتاج اللغوي.

                                                             

مفطفى فهمي، أمراض الكالم، دار مفر للطباعة، الطبعة الخامسة، سنة  -2
 46،ص9981

 
الم، دار مفر للطباعة، الطبعة الخامسة، سنة مفطفى فهمي، أمراض الك -1

 46،ص9981

 . 40المرجع السابق، "األرطفونيا علم اللغة و الكالم و الفوت، لمحمد حولة"،ص -2
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االضىىطراب النطقىىي أن الىىتحكم فىىي نسىىتنتج مىىن خىىالل التطىىرق إلىىى خصىىائص 

 الصوت أمر ضروري لفهم اللغة المنطوقة،فتتمثل االضطرابات النطقيىة فىي عىدم

تمكن الطفل من إصدار األصوات فكل صوت ينتج عن مخرج يقع في عضىو مىن 

نىتج تاألعضاء النطقية، وعدم التمكن من بثه يظهر من خالل الكالم العفىوي، وقىد 

تشىىىوه فىىىي األعضىىىاء النطقيىىىة، أو إصىىىابة الجهىىىاز  هىىىذه االضىىىطرابات مىىىن خىىىالل

 السمعي، وعدم قيام المتكلم بالحركات المناسبة إلصدار أصوات ما.
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 ضطرابات النطقية :الأسباب ا -4

رجىع تشير الدراسات الطبية و التربوية و النفسية إلىى أن اضىطرابات النطقيىة ت

األصىوات، كىل صىوت علىى حىدة  إلى عوامل عدة منها أسباب ذات صلة بمخارج

دون إهمال الجانب السمعي،وإما إلى أسىباب ذات طىابع نفسىي تربىوي يرجىع إلىى 

داخلىة األسرة والتربية،أو تعود إلى عوامل نفسية وجدانيىة،وجميع هىذه األسىباب مت

 ومتفاعلة مع بعضها البعض ويمكن تلخيصها فيما يلي :

 السباب العضوية :  -أ

تعثر الطفل في الكالم قد يكون سببه راجع الختالل في الجهاز المركىزي أو  إن

الضىطراب فىىي األعضىىاء المتحكمىىة فىىي كىالم أو لوجىىود مىىرض فىىي دمىىا  الطفىىل 

 (1): وجود ورم دماغي أو أي مرض عضوي. منا

وينقسم العامىل العضىوي إلىى قسىمين علىى مسىتوى النطىق  وعلىى مسىتوى السىمع 

 وهذا تفصيل لذلك:

 :على مستوى النطق 

لقد أثبتت الدراساتاللغوية و النفسية و الطبية أن ظاهرة األمراض اللغوية يرجع 

سببها إلى خلل ما، قىد يصىيب األعضىاء الخاصىة بالتصىويب و االسىتقبال،جاعلين 

التشخيص لهذه الظاهرة سبيلهم، ومحاولين إيجاد الحلول العالجية لها، وال يقتصر 

                                                             

ر ينظر:يوسف سيد جمعة، سيكولوجية اللغةو المرض العقلي،دار غريب للطباعةو النش -1

 .159ص، 1997 والتوزيع،القاهرة،الطبعة الثانية،
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لنطىق فحسىب، بىل يتعىداه ذلىك إلىى جهىاز االسىتقبال، ممىا هذا البحث علىى جهىاز ا

يسبب عيبا في عملية النطق لألصوات اللغوية، ويرجىع ذلىك إلىى مىا " قىد يصىيب 

بعض أجهزة اإلنسان التي لها عالقة باللغة من اضطراب أو تلف أو تشويه يعطله 

 (1)عن تأدية وظيفته في إصدار الكالم أو استقباله".

 

 :على مستوى السمع 

إن تعىىرض الطفىىل لىىنقص سىىمعي يعىىد عىىامال أساسىىيا فىىي تىىأخر الكىىالم عنىىده " 

فخرس األطفال الصم راجىع إلىى إصىابتهم منىذ الىوالدة، أو قبىل سىن السىابعة، فىال 

 (2)يتمكن الطفل األصم من الكالم، ما لم يسمع ما يقلده من أصوات".

ر تبعىىا تتنىىوع وتختلىىف مىىن طفىىل إلىىى آخىىإن االضىىطرابات اللغويىىة عنىىد الطفىىل 

لنسبة اإلصابة السمعية يتعذر فهم الكالم المسموع، و العمى اللفظىي بتعىذر الكىالم 

المكتوب، وإن ضعف السىمع عنىد الطفىل يىؤدي إلىى عىدم تمكىن الطفىل مىن سىماع 

األصوات والتقاطها بالشكل الصحيح، و يظهر عنىه عجىز فىي تكريىر و ترديىد مىا 

 (3)يقال له رغم فهمه لما يقال.

 السباب الورانية: -ب

إن العامل الوراثي عنصر مهم في ظهور اضطرابات النطقية عند الطفل بىدليل 

وجىىود الكثيىىر مىىن العوامىىل التىىي تحىىدث خلىىال واضىىحا فىىي عمىىل المىىد، "فبعضىىها 

موروث كىالعيوب الجسىدية التىي يولىد عليهىا الطفىل، وبعضىها اآلخىر يتعلىق بنىوع 

،فحسب المعطيات الطبيىة المتخصصىة (4)األمشاج و بالظروف المحيطة بالجنين"

فىىي علىىم الوراثىىة أن الجنىىين يتلقىىى الكثيىىر مىىن المكونىىات النفسىىية و الفيزيولوجيىىة 

والعديد مىن السىلوكيات مىن مورثىات العائلىة وخاصىة األم واألب،كمىا أن البحىوث 

اللغويىىة فىىي هىىذا الصىىدد أثبتىىت "أن هنىىاك اسىىتعدادا قويىىا لظهىىور المىىرض اللغىىوي 
                                                             

عية، عاطف مذكور، علم اللغة بين القديم و الحديث، مديرية الكتب و المطبوعات الجام2-

 .78، ص1987 دمشق، )د.ط( ،

-2004موفق الحمداني، علم النفس، دار المسيرة للنشر و التوزيع،عمان الطبعة األولى، -1

 .16،ص1425
 بتصرف. 104،ص2005،الطبعةاألولى أحمد حابس، الحبسة وأنواعها،مكتبة القاهرة، 2-

 .267ينظر:حنفي بن عيسى، محاضرات في علم النفس اللغوي، ص-3
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متعاقبة تنتمي إلى أسرة واحدة مىن نسىل واحىد، وربمىا هىذا مىا يجعىل خالل أجيال 

الباحثين يعتقدون أن العامل الوراثي هو الفعال في عملية التأتىأة أكثىر تىأثيرا،    و 

 (1) فعالية من العامل االجتماعي". 

 Francis:" فرانسي  قالتونحيث أكدت الدراسات العلمية في هذا الميدان أن

Galton ،األوائل في دراسة الجانب الوراثي للذكاء مىن خىالل مالحظتىه  يعد من

هىم  977مىن 4متفقىون فىي عىائالتهم، وفىي مقابىل  535شخصا من بيىنهم 977 ل:

،وقد  الحظ أيضا التأخر العقلي قد يمس األطفىال اللىذين يعيشىون أشخاص عاديون

 (2".)في حاالت التبني،فضال عن العائالت الفقيرة مقارنة باألغنياء

نسىتنتج أن معىدل ذكىاء Francis Galtonفرانسي  قلالتون فمن خالل تجربة

حكىام مرتبط بانتماء اإلنسان إلى مجموعة معينة، كما أن المحيط االجتمىاعي و األ

المسىىىىبقة المرتبطىىىىة بمجموعىىىىة عريقىىىىة قىىىىد تحىىىىد مىىىىن أدائهىىىىا العقلىىىىي أو تزيىىىىده، 

 فاالضطرابات النطقية قد تتأثر بالعامل الوراثي.

 اب النفسية:السب -ج

إن حاالت االضىطرابات النطقيىة ال ترجىع أغلبهىا إلىى أسىباب عضىوية كليىة أو 

نفسية كلية ،بل قد يكون" سىبب االضىطراب عضىويا ونفسىيا معىا، فمىثال فىي حالىة 

التهتهة ربمىا يكىون السىبب هىو تشىويه األسىنان، وعىدم انتظامهىا ،أو يكىون السىبب 

وبة تكيفىىه، ربمىىا إصىىابة عضىىوية أخىىرى، ولكىىن الطفىىل عنىىدما يشىىعر بحالىىة وصىىع

يىىنعكس ذلىىك علىىى طبيعىىة الكىىالم لديىىه ، ومىىن األسىىباب النفسىىية القلىىق، والصىىراع 

كخىوف التالميىذ فىي  ملنال:النفسي عند الطفل، وعىدم شىعوره باألمىان واالطمئنىان 

القسىىىم، وربمىىىا يكىىىون السىىىبب هىىىو خىىىوفهم مىىىن المعلىىىم، وكىىىذلك كنتىىىاج لمخاوفىىىه   

يىىة التىىي تواجهىىه و شىىعوره بىىالعنف وعىىدم ،ووسوسىىته ، وكنتىىاج للصىىدمات االنفعال

 (3)الكفاءة أمام أقرانه".

                                                             

نشر، مازن الوعر،دراسات في اللسانيات التطبيقية، دار طالس للدراسات والترجمة وال -4
 بتصرف. 538-537، ص 1998سوريا دمشق، الطبعة األولى،

1-R-Siulivgwor TH، Développement Psychomoteurde l’enfant،p 37. 

عبد المنعم حنفي ،موسوعة الطب النفسي،مجلد،مكتبة مديولي ، القاهرة، )د.ط(،  -2

 )بتفرف(. 166(،ص)د.ت
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كما أن  في بعض األحيان شىعور الطفىل وتفطنىه إلىى عيبىه النطقىي فىي مرحلىة 

طفولته، قد يولد لديه الخوف و القلق من ممارسة الكالم، فموقفىه هنىا قىد يزيىد مىن 

مصدرها اآلباء خىالل  حد المشكلة وتثبيتها لديه، وأيضا توجد أسباب نفسية أخرى

عدم قدرة طفلهم على الكالم فيدفعونه للكالم دفعا، أو "كنتاج لتدليل اآلباء للطفل و 

االستجابة لكىل رغباتىه وبشىكل جنىوني حتىى وإن لىم يطلىب الشىيء بىالكالم، وإنمىا 

يكتفي فقىط بتحريىك يىده نحىو شىيء  اإلشىارة إليىه فقىط، أو بىالنظر إليىه، أو بنطىق 

 (1)اسم الشيء، أو حرف ما فقط". الجزء األول من

ي و ومن هذا المنطق لكي تتحقق وظيفة الكالم لدى الطفل البد من نموه الطبيعى

النفسي الصحيحين، وأن يوافىق ذلىك العنصىر العىاطفي، وتىرك الطفىل يفصىح عىن 

 حاجياته من خالل النطق بكلمات األشياء لتعويده على ممارسة اللغة.

 السباب االجتماعية: -د

إن الوسط االجتماعي المحيط بالطفل قد يؤثر على لغتىه مىثال انتقىال الطفىل مىن 

محيط إلى آخر من بيئته مثال إلى المستشفى، أو بيىوت األطفىال، أو رياضىة ، فقىد 

يتعطىىىل فىىىي عمليىىىة اكتسىىىاب الكىىىالم، وذلىىىك الن الطفىىىل يحتىىىاج إلىىىى وقىىىت كبيىىىر 

سىوي عقليىا، قىد يكىون هىو لالستئناس بهىم، والتواصىل معهىم، لىذلك فى ن "الطفىل ال

كذلك أخرس اللسان ،إذا عزل عن الوسط االجتماعي، أو لم يسىمع أبىدا فىي حياتىه 

 (2)كالم البشر". 

كما أن األطفال المحرومين من الجو العائلي قد تنشأ لديه اضطرابات نطقية في 

 الكالم، " ويالحظ عند األطفال المآتم تأخرهم  في تعلم الكالم، بحيىث يتىأخر طفىل

المعاهد بستة أشهر مقارنة مع الطفل العادي، ويتمكن من استدراك ذلك حين يعود  

 (3)إلى عالمه.

                                                             

 )بتصرف(. 166صالمرجع السابق، "موسوعة الطب النفسي، لعبد المنعم حنفي"،  -1
 . 286 المرجع السابق، "محاضرات في علم النفس لحنفي بن عيسى"، ص -2
 .431المرجع السابق،"ارتقاء اللغة من الميالد الى السادسة، لصالح شماع"،ص -3
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 و إن سبب تأخر الكىالم عنىد األطفىال فىي المعاهىد لغيىاب الظىروف االجتماعيىة

لىى عراشدين لتربية وتهيئة الطفل الكتسابه اللغة السليمة، وقلة الحوار بينه وبين ال

ف لىىديهم الجىىو العىىائلي المناسىىب لتلقىىي الطفىىل اللغىىة فىىي كنىىعكىىس األطفىىال الىىذين 

 والديه.

إن األطفىىال الىىذين يعيشىىون ظروفىىا اجتماعيىىة وماديىىة غيىىر مناسىىبة أو ينشىىئون 

أيتاما، قد يخفقون في تحقيق إمكانياتهم اللغوية،كما أن المحيط الفقير لغويىا وثقافيىا 

القواعىد الخاطئىة للغىة قىد  يعيق تطور اللغة،لذلك فى ن اكتسىاب الطفىل المفىردات و

تالزمه وتىؤثر فىي تواصىله مىع مجتمعىه، فالطفىل الىذي ينشىأ فىي أسىرة متعلمىة قىد 

واالجتمىىاعي لىىه دور كبيىىر فىىي ،  يسىىاعده فىىي تلقىىي اللغىىة السىىليمة ، فىىالجو العىىائلي

 (1) التأثير على نطق الطفل، وسالمة لغته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .771صالمرجع السابق،أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة لنايف خرما،  -1
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ة ية في هذا المبحث نستنتج أن لغمن خالل التطرق ألسباب االضطرابات النطق

 الطفل وسيلة هامة في عملية التواصل ،لكن في بعض األحيان تظهىر عوائىق دون

الوصول إلى ذلك ك صابة في اضطراب النطق، فتختلف أسىباب االضىطراب مىن 

أسىىباب عضىىوية خاصىىة بجهىىاز النطىىق أو الىىدما  المسىىؤولين عىىن النطىىق علىىى 

أسىىباب وراثيىىة قىىد تنتقىىل مىىن جيىىل إلىىى جيىىل مسىىتوى النطىىق أو السىىمع،كما توجىىد 

فتترسىىد فىىي الطفىىل فتعيىىق نطقىىه الصىىحيح للكىىالم، كىىذلك أسىىباب اجتماعيىىة تحىىيط 

، التربيىةبالطفل كفقدان الطفل لوالديه، وحرمانه من المتابعة الصحية، والنفسىية، و

فتكىىوين الطفىىل فىىي صىىغره لىىه دور كبيىىر علىىى حياتىىه الصىىحية، و النفسىىية، فهىىذا 

 لك على لغته وتواصله بشكل صحيح وسليم.ينعكس كذ
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 اضطرابات الكالم : -5

 مفهومه: -أ

هو اضطراب ينجم عن تمكن الطفل من النطق بالكلمات بصفة جيدة وصىحيحة 

خاصة المركبة منها فالطفل ال يمتلك القدرة على النطق بها بطريقة سليمة ،إضافة 

 (1)المقاطع داخل الكلمة الواحدة.إلى عدم تمكنه من تنظيم األصوات و 

أوهي أمراض تصيب الجهاز الكالمي في اإلنسان وتؤدي إلىى صىعوبة أو عىدم 

مقدرة الفرد  على الكىالم بطريقىة مقبولىة مىن المحيطىين بىه ، و اضىطراب الكىالم 

 (2)هي جزء من أمراض التخاطب ، وقد سماها الجاحظ قديما عيوب الكالم .

نستنتج أن اضطراب الكىالم  هىي مىن االضىطرابات   من خالل هذين التعريفين

هىا عاني منياللغوية المتعلقة بطريقة تنظيم الكالم، كما أنها تعد من المشكالت التي 

 بعض األطفال  و المتعلقة بعملية النطق و الكالم .

 أنواع اضطرابات الكالم: -ب

 ط بىىذلك مىىنويقصىىد بهىىا تلىىك االضىىطرابات اللغويىىة المتعلقىىة بىىالكالم، ومىىا يىىرتب

 مظىاهر تىىرتبط بطريقىة الكىىالم وتنظيمىه ومدتىىه، وسىرعته، نغمتىىه، طالقتىه فتشىىمل

 اضطرابات الكالم بعض الحاالت التالية:

  التأتللأةBégaiement : الللزراد  عىىرفAl-Zaridبأنهىىا 1990  التأتىىأة :

أو  نوع من التردد و االضطراب في الكالم، يحث يردد الفرد المصابحرفا"

مقطعا ترديدا ال إراديا مع عدم القدرة على تجاوز ذلك المقطع إلىى المقطىع 

 (3)التالي."

                                                             

دراسةة -سعدا  خليفة و صايتزوبير،اضطرابات النطق و الكالم اللجلجة و التأتةأة نموججةا 1-

للغةةة  االبيةةداغوجي  بأوقةةاس  ،مةةذكرة لنيةةل شةةهادة الماسةةتر فةةي ميدانيةةة فةةي مركةةز علةةم الةةنفس 

 29 م، ص 2014-2013بجاية، السنة الجامعية:-واألدب، جامعة عبد الرحمن ميرة
-عبسي هدى، اضطرابات الكالم وأثرها على مهارة القراءة تالميذ السنة الخامسة ابتدائي -2

 ، السةنة الجامعيةة:-الةوادي -ه لخضةرنموججا ،مذكرة لنيل شهادة ماسةتر، جامعةة الشةهيد حمة

 11م،ص2014-2015

راضىىىية بىىىن عربيىىىة ونصىىىيرة شىىىوال، مىىىدخل إلىىىى األرطفونيىىىا علىىىم اضىىىطراب اللغىىىة  -1
 54،ص2016والتواصل، الطبعة األولى ،
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فتعد التأتأة مشكلة معقدة قد تسبب للطفل مشاكل في التواصل مع اآلخرين فهىي 

تؤثر على سالمة تدفق األصوات والكلمات من طرف المتكلم،وهىي تالحىظ بكثىرة 

إبىىدال األسىىنان، وأكثىىرا ألشىىكال انتشىىارا هىىو بىىين الخامسىىة والسادسىىة أي مرحلىىة 

 (1)إحالل  حرف الثاء محل السين.

 هناك أربعة أنواع األكثر شيوعا تتمثل فيما يلي::أنواع التأتأة 

 يىة تتجلىىيتميز هذا النوع بتكرار و توقفىات ال إراد:  التأتأة التكرارية 

 فيالحروف األولى من الكلمة  ط، ط طاولة،أو طا ، طا طاولة.

 : يتجسىىىىىد هىىىىىذا النىىىىىوع فىىىىىي الصىىىىىعوبة التىىىىىي  التأتلللللأة اال تالجيلللللة

م يجدهاالمصابفي التكلم بحيث يتوقىف لمىدة زمنيىة معتبىرة قبىل أن يىتكل

 :إطالة الصوت س،س،س ، يارة. منابشكل انفجاري 

 : لسىابقيناوتتمثل فىي تواجىد كىال النىوعين التأتأة التكرارية اال تالجية 

قف تام مسبوقا بتكرارات متعددة و عند شخص واحد ، فنالحظ لديه تو

 مقاطع صوتية.

 : بحيىىث يتميىىز المصىىاب بهىىذا النىىوع مىىن التأتىىأة بتوقىىف التأتللأة بللالكف

نهىىائي عىىن الحركىىة قبىىل الكىىالم، ثىىم بعىىد مىىدة زمنيىىة يىىتمكن مىىن النطىىق 

ليتوقف مرة أخرى سىواء فىي وسىط الجملىة، أو فىي بدايىة الجملىة التىي 

 (2)تليها.

 : اللجلجة 

لجىىة أحىىد اضىىطرابات طالقىىة الكىىالم ، وهىىي سىىلوك مىىتعلم ومكتسىىب تعتبىىر اللج

 فالفرد المتلجلج هو في أساس فردي عادي .

وتعرف بأنها اضطراب في إيداع الكالم وطالقته، مما تىؤثر علىى انسىيابهالإرادية 

لألصوات أو الحروف أو الكلمات أو إطالالتها أو التوقىف الىالإرادي أثنىاء الكىالم 

وتصىاحب تلىىك الحركىىات الالإراديىىة للىىرأس و األطىىراف وسىىلوك التفىىادي، وردود 

                                                             

 أنىىس محمىىد أحمىىد القاسىىم، اللغىىة والتواصىىل لىىدى الطفىىل، ترجمىىة ممدوحىىة سىىالمة ، دار -2
 246،ص1992الشروق ،القاهرة ،الطبعة األولى، 

دى ، االضطرابات اللغوية وتأثيرها على مهارة القراءة ل حيجا حورية وحليم سيليا -3
نة تالميذ السنة األولى ابتدائي ،مذكرة لنيل شهادة الماستر،مدارس القصرجامعة ،الس

 58،ص2017-2016الجامعية:
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ض درجىة تقىدير الىذات لىدى المىتلجلج. األفعال االنفعالية كالخوف و القلق و انخفا

(1) 

 :تتمثل أنواع اللجلجة فيما يلي:أنواع اللجلجة 

 :تكىون عارضىة عنىد األطفىال الصىغار وهىم فىي مراحىل اللجلجة االرتقائية 

ارتقىىىائهم ويكىىىون ظهورهىىىا فىىىي هىىىذه الحالىىىة مىىىا بىىىين الثانيىىىة الىىىى الرابعىىىة 

 منالعمر،وقد يستغرق عدة شهور.

 :د دأ مىىا بىىين السىىت إلىىى ثمىىاني سىىنوات مىىن العمىىر، قىىتبىى اللجلجللة الحميديللة

 يستغرق سنتين أو ثالث سنوات. 

 :تبدأ من سن ثالث إلى ثماني سنوات ويستغرق هذا النىوع اللجلجة المتمكنة

فتىىرة طويلىىة إال إذا حىىدث تىىدخل فعىىال لعالجهىىا، وتعىىد اللجلجىىة عىىادة بعىىض 

وطرف العين، األيدي، الفقرات الالإرادية على الوجه مثال تعقيدات الوجه، 

 (2) و األقدام، كما فد يصاحبها تنفس غير منتظم.

 

 

 : أعراض اللجلجة 

 يمكن اإلشارة إلى بعضها منها: 

 :قد يكون في جهاز النطىق علىى هيئىة الحركىاتالتشنج االهتزازي ال الص 

ت وتسمى باالضطرابات  في إيقاع الكىالم ويكىون سىببها انفعىاال اإلرتعاشية

لىوعي عابرة ويمكن أن نشبهها بالتلعثم أو التردد ، وتزداد بفعىل الخىوف و ا

 بالنطق.

                                                             

ريب البرهمتوشي،حسين محمد، احمد نبوي عيسى ، أثر التقنيات المساندة لبرامج التد -1

ت الكالم لدى الطالب، مجلة عجما  للدراسات و البحوث ، السلوكي في عالج اضطرابا

(، 2015يونيوحزيرا 30، )14، المجلد 2015-06-30، اإلمارات العربية المتحدة ،1العدد
 6ص

ط(، دكتورهدسو ، علم اللغة االجتماعي،ترجمة محمود عياد،عالم الكتب،القاهرة، )د. -2

 بتفرف182-181)د.ت(،ص
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 : يكون عندما يتغلب التوتر على تلىك الحركىات  التشنج االهتزازي التوقفي

مىن التىوتر إنىه نىوع بقولله:  Tshinتشلين االرتعاشية المتكىررة ويعرفهىا  

يطغى أو يسيطر علىى الحركىات أو االرتعاشىات أو االهتىزازات التكراريىة 

 (1)التي تظهر عليها اللجلجة في أولى مراحلها.

و أوهذا يعني أن التشنج االهتزازي التوقفي يظهر بعىد اإلصىابة باالضىطرابات 

االرتعاشىىىات ونتيجىىىة شىىىدة التىىىوتر ، فيصىىىعب علىىىى المصىىىاب تحريىىىك عضىىىالته 

ني و الثىا ة فيفقد الطالقة الكالمية ،ولهذا يصىعب التمييىز بىين التشىنج األولالكالمي

لتفريىق في بداية ظهورهما وهذا لعدم وجود قاعدة التمييز بينهما ، ولكي نسىتطيع ا

 بينهما ،يجىب أن تكىون درجىة معانىاة المصىاب بىالقلق ومىدى اسىتيعابه لمالحظىات

 الغير حول عيبه.

 

 

 :)الحبسة )الفازيا 

احتبىىاس الكىىالم، حيىىث تتضىىمن مجموعىىة عيىىوب التىىي تتصىىل بفقىىد القىىدرة  تعنىىي

 (2)على التعبير بالكالم أو الكتابة،أو عدم القدرة على فهم الكلمات المنطوقة.

فتعىىد الحبسىىة نىىوع مىىن أنىىواع الضىىطرابات اللغويىىة التىىي تحىىدث نتيجىىة إصىىابة 

عىن  ولةئية المسىؤل المىد، و المنطقىة السسىاالمراكز المسؤولة عن إنتىاج اللغىة مثى

 ذلك فتؤدي إلى العجز في إنتاج الكالم، وفهمه مكتوبا كان أو منطوقا.

:" الحبسىىة الكالميىىة هىىي فقىىدان Salem.Kamal cكمللاا سللي سللالم:ويعرفهىا 

القدرة على الكالم في الوقت المناسب، على الىرغم مىن معرفىة الفىرد بمىا يريىد أن  

 (1) يقوله".

                                                             

،االضطرابات النطقية لدى الطفل اللجلجة أنموججا، جامعة تيزي إبراهيم إدير -1

 .164، ص2011،مجلة الممارسات اللغوية، سنة 5وزو،العدد
يذ السنة قدور باشا فتيحة ،االضطرابات اللغوية وتأثيرها على مهارة القراءة ،لدى تالم -1

ة مستغانم،السنالثانية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في األدب العربي ، جامعة 

 .78، ص-2019-2018:الجامعية
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  :أنواعها 

 للحبسة يمكن تلخيصها في ما يلي: هناك ثمانية أنواع

 :الحبسة الحركية أو اللفظية 

 حيث يجد المصاب عاجز عن استحضار الكلمات نطقا وكتابة، ويرجع الفضل 

، إذ وجد Brocaبروكاإلى الجراح المشهور استكشاف هذا النوع من العيوب  إلى

بروكىا فقىدان في أحىد مرضىاه الىذين يعىانون احتباسىا فىي كالمهىم، وقىد كانىت علىة 

التعبير الحركي الكالمي دون وجىود أيىة ظىاهرة كالميىة مرضىية أخىرى، فىانطلق 

 (2)،وهي نوع من احتباس الكالم. عليها إصالح "أفازيا حركية"

فالحبسىىة الحركيىىة هىىي فقىىدان القىىدرة علىىى التعبيىىر الحركىىي والكالمىىي، وفىىي 

لىى عن حدثىه مقتصىرا الحاالت الشديدة يفقد المصاب القدرة علىى التعبيىر ،أو يكىو

 كلمة مهما تنوعت األحاديث الموجهة إليه.

  :الحبسة الحسية أو االفازيا الحسية 

، وهو الذي توصل إلى هذا الشكل من االفازيا Frenkفرين يطلق عليها العالم 

نتيجىىة ألبحىىاث تشىىريحية قىىىام بهىىا، وقىىد توصىىىل االفتىىراض أن المركىىز السىىىمعي 

ن الدما ، أو افتراض إصىابة أو تلىف الخاليىا الكالمي يوجد في الفص الصدغي م

العصىىبية التىىي تسىىاعد فىىي تكىىوين الصىىورة السىىمعية للكلمىىات، وينىىتج مىىن ذلىىك مىىا 

 (3)يسمى بالصم الكالمي، وهو شكل من أشكال األفازيا الحسية.

عىدم والحسية تعىرف بأنهىا فقىدان القىدرة علىى فهىم الكىالم المسىموع ،  فاالفازايا

القىىىدرة علىىىى التمييىىىز بىىىين األصىىىوات، وإعطىىىاء دالالت لهىىىا، فىىىذلك يىىىؤدي إلىىىى 

 اضطراب عب الكالم. 

                                                                                                                                                                                              

ينظر:نادر أحمد جردات، األصوات اللغوية عند ابن سينا ،عيوب النطق وعالجه ، 2-
 .171ص ،1430-2009 األكاديميو  للنشر والتوزيع،عما ،

 207المرجع السابق، "االضطرابات اللغوية وعالجها لفادق يوسف الدباس، ص -3

 بتفرف.

 41،42دي، التخاطب واضطراب النطق و الكالم،)د.ط(،)د.ت(،صيسميحان الرش -1
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 :العمى اللفظي 

 ، ولكنىه اليعرف هذا النوع من اإلصابة بتمكن المصىاب بقىراءة كلمىة المكتوبىة

 السين والشين.منا:ى إبدال األصوات يفهم ما يقرأ، ويعمل هذا عل

 :الفازيا مضادة اللفاظ وترديدها 

وهي عبارة عىن تكىرار الكلمىات التىي يتضىمنها السىؤال أو الحىديث،حيث يىردد 

 المصاب الكلمات التي يسمعها من المتحدث نفسه.

  :الفازياالفهمية 

عىدم الفهىم كليىا أو  ويقصد بهىا عىدم القىدرة علىى فهىم الكلمىات المنطوقىة،ويكون

جزئيا،كما يقوم بحذف الكثير من الكلمات التي تقوم بوظائف لغوية معينة كأدوات 

 (1)الربط والضمائر وحروف الجرو أدوات التعريف وأسماء اإلشارة.

 أفازياProgrammatise  : 

 وهو يأخذ أحد الشكلين األول يتعلق باألخطاء التي تتصل بقواعىد اللغة،والشىكل

الثاني يتعلق باألخطىاء التىي تتصىل بأسىلوبها مىن حيىث وضىع األلفىاظ فىي أماكنهىا 

الصحيحة، فالمصىاب هنىاك ال يراعىي القواعىد النحويىة، أو قواعىد األسىلوب التىي 

 (2)تستعمل بالكتابة،أو بالحديث.

 :أفازيا كلية 

تعىىد هىىذه الحالىىة مىىن اإلصىىابات النىىادرة، ونالحىىظ علىىى المصىىاب احتباسىىا أثنىىاء 

داء الفعلي للكالم واضطراب في قدرته على الفهم في مدلول الكلمات المنطوقة األ

 (3)والمكتوبة،وعجز جزئي في الكتابة.

فىىالمريض باالفازيىىا الكليىىة يعىىاني مىىىن مشىىاكل علىىى مسىىتوى التعبيىىر الكمىىىي، 

 والكيفي سواء في الجانب الشفهي، أو الكتابي.
                                                             

 .205ص،صادق يوسف الدباس " ااالضطرابات اللغوية و عالجه،" المرجع السابق  -2
 .69مصطفى فهمي، أمراض الكالم، دار مصر للطباعة، الطبعة الخامسة،)د.ت(، ص -1
لغات" حساني،حقلتعليمية  الدراسات في اللسانيات التطبيقية، ألحمد المرجع السابق،" -2

 .126ص 

لسنة المرجع السابق االضطرابات اللغوية وتأثيرها على مهارة القراءة لدى تالميذ ا -3
 .62األولى ابتدائي ، حيجا حورية وحليم سيليا ،ص
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 :الحبسة النسيانية 

المصىاب فىىي هىذه الحالىىة يكىون غيىىر قىادر علىىى تسىمية األشىىياء و المرئيىىات  إن

ن إذا أشرنا إلىى شىيء وطلبنىا منىه تسىميته نجىد التي تقع في مجال إدراكه بمعنى أ

 (1)استجابته الكالمية تأخذ أحد االتجاهين:

فىىي الحىىاالت الشىىديدة يلىىوذ بالصىىمت، ويتعىىذر عليىىه إيجىىاد االسىىم المناسىىب  -أ

 للمسمى.

 

ة الحاالت الخفيفىة يسىتطيع المصىاب إيجىاد أسىماء األشىياء المألوفىفي  -ب

هىذا  لديه بينما يعجز عىن ذكىر األسىماء الغيىر المألوفىة، ومىن األمثلىة التىي توضىح

العيب، أن الفاحص يعرض على المفحوص شيئا  مما سبقت له خبرة به، ويطلىب 

أنىه ال يىذكر منه أن يذكر اسىمه فيؤكىد المفحىوص معرفتىه السىم ذلىك الشىيء غيىر 

 اآلن ،ثم تتذكر عملية العرض عدة مرات، ورغم ذلك ال يستطيع المصىاب تسىمية

الشيء المعروض، وأخيرا يخرب المفحوص من خىذا العجىز الظىاهر، ويلجىأ إلىى 

 ذكر الغرض الذي يستعمل فيه شيء بدال من ذكر اسمه.
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مىىن خىىالل مبحىىث اضىىطراب الكىىالم نسىىتنتج أن هنىىاك عىىدة أمىىراض تصيباإلنسىىان 

تؤثر على طريقة نطقه للكالم، وتحدث لديه اضطرابات لغوية من تأتأة، ولجلجىة، 

أمىىىىىىىىىىىىىىىراض أخىىىىىىىىىىىىىىىرى كاللثغىىىىىىىىىىىىىىىة والتلعىىىىىىىىىىىىىىىثم . وأفازيىىىىىىىىىىىىىىىا، وهنىىىىىىىىىىىىىىىاك
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 عالج أمراض الكالم:-1

إن األمراض النطقية التي يتعىرض لهىا اإلنسىان نختلىف مىن مصىاب ألخر،ممىا 

االخىىىتالف فىىىي طىىىرق العىىىالج سىىىواء فىىىي الكيفيىىىة أو فىىىي المىىىدة التىىىي  إلىىىىيىىىؤدي 

 يستغرقها،وتتمثل هذه الطرق في ما يلي:

 العالج الجسمي:-أ

 إن األخصائي في هىذه الحالىة يحىاول التأكىد مىن أن المىريض ال يعىاني مىن أي 

خلىىىل علىىىى مسىىىتوى األعضىىىاء العضىىىوية، سىىىواء تعلىىىق األمىىىر  بأعضىىىاء الجهىىىاز 

اء الجهاز السمعي، أو تعىرض الجهىاز النطقىي لتشىوهات، إمىا العصبي، أو بأعض

 أن تتعلىىق بالشىىفتين، أو اللسىىان، أو بالفىىك واألسىىنان،مع التركيىىز خصوصىىا علىىى

يوب النواحي التكوينية والجسمية في الجهاز العصبي، مع عالج ما قد يوجد من ع

 ،أو أمراض كانت طبية، أو جراحية.

 العالج النفسي:-ب

احثون أن يعالجوا طاهرة األمراض اللغوية من جهىة لسىانية أيضىا، لقد اعتاد الب

 (1)وذلك لكشف العالقة بين مرض الفيزيولوجي والمرض اللغوي.

فتكمن أهمية علم النفس في عالج األمراض النفسية التي يتولد عنهىا اضىطراب 

في النطق، وذلك بتقليل األثر االنفعالي، والتوتر النفسي للفرد المصاب، مع تنميىة 

شخصيته و وضع حد لخجلىه وشىعوره بىالنقص، مىع تدريبىه علىى التحىاور للتقليىل 

مصىىابين يعتمىىد أساسىىا علىىى مىىدى مىىن ارتباكىىه، كمىىا أن العىىالج النفسىىي لألفىىراد ال

درجة الصحة النفسىية لهم،وعلىى مسىاندة ومعاونىة األقىارب و األصىدقاء للشىخص 
                                                             

ة ، دار طالس للدراسات والترجممازن الوعر قضايا أساسية في علم اللسانياتالحديث1-
 .534،ص1،1998والنشر، ط
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المصاب باضطرابات النطق، و أن ال يكون متوترا أثناء النطق بالكالم، مع تعوده 

على الهدوء، وذلك يجعل العالقة بين الفرد المصاب وغيره عالقة يسىودها الىود ، 

كمىىىا يجىىىب علىىىى المعلمىىىين واآلبىىىاء تفهىىىم  قىىىدير، والثقىىىة المتبادلىىىةوالتفىىىاهم ،والت

الصىىعوبات التىىي يعىىاني منهىىا الطفىىل نفسىىيا سىىواء فىىي المدرسىىة، أو فىىي األسىىرة، 

كالغيرة من أخ له أو االعتداء الذي يتلقاه من أصدقائه فىي المدرسىة ،أو غيىر ذلىك 

سىببا مباشىر أو  من األسىباب والعمىل علىى معالجتىه وحمايتىه منهىا، ألنىه قىد تكىون

غيىىر مباشىىر فيمىىا يعانيىىه مىىن صىىعوبات فىىي النطىىق ، وهنىىاك بعىىض الحىىاالت التىىي 

تسىىتدعي فيهىىا العىىالج النفسىىي ، تغييىىر الوسىىط المدرسىىي للمصىىاب ،أي نقلىىه إلىىى 

مدرسة  أخرى، وينبغي على اآلبىاء أو األمهىات أو المعلمىين ، وال حتىى المجتمىع 

 قي.اللوم والسخرية من المصاب باضطراب نط

 العالج البيئي:-ج

وهو عالج هام للطفل المصاب، وتشمل الجانب األسري الذي يعيشىه الطفىل أو 

تبىىاع المعىىامالت التىىي يتلقاهىىا داخىىل المدرسىىة أو غيىىر ذلىىك ، وللقيىىام  بىىذلك يجىىب إ

 التعاليم و اإلرشادات التالية:

أسىاليب  توفر الهدوء في البيت للطفل باجتناب القسوة في المعاملة معىه وتجنىب-1

إيىاك أن تحىدث أبىاك عىن...، أو ال أريىد سىماع  منلا:الغضب والتهديىد فىي الكىالم 

 (1)صوتك وغيرها من كلمات قد تثير قلق الطفل، وتزيد من حد اإلصابة.

تكليىىف الطفىىل بمهمىىات وأعبىىاء تفىىوق قدراتىىه العقليىىة و الجسىىمية وحتىىى  عىىدم-2

اللفظية، بل يجب تكليفه بأعمال يكون قادر على إنجازها مع تشجيعه عليها ليشعر 

 باألهمية والتقدير.
                                                             

  ص. المرجع السابق لمازن الوعر ن 1-
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تنبيه الطفل إلى أخطائه على إنفراد دون تعريضه لمواقف الخجىل أمىام إخوتىه  -3

 (1) الزائدة لتعليقات اآلخرين عليه. وأصدقائه وعدم ابتداء الحساسية

التعاون مىع األخصىائي النفسىي أو المرشىد المدرسىي فىي التعىرف علىى دوافىع  -4

ومصىىىادر إصىىىابته ودراسىىىة حالتىىىه وظروفىىىه مىىىن جميىىىع النىىىواحي الصىىىحية  و 

االجتماعيىىة ومسىىاعدته علىىى مواجهىىة أسىىباب المىىرض، وتنميىىة نىىواحي الضىىعف، 

برازهىا و إ  ده بدال مىن انتقىاد نقىاط ضىعفه  والمميزة عنوتنمية الجوانب القوية ن 

 . خاصة أمام اآلخرين

 يعبىر عىنفالتوجيه السليم والثقافة المتزنة لدى الوالدين يتيحان الفرصىة للطفىل ل

عه فىي جىىو عىىائلي دافىىب ملىيء بالمحبىىة، وبالتىىالي تشىىجي إحباطاتىىهقلقىه ومخاوفىىه و 

 على الحد من تأزم إصابته.

 

 

 

 

 الكالمي: العالج -د

و هىىو عىىالج ضىىروري مكمىىل للعىىالج النفسىىي، ويجىىب أن يالزمىىه فىىي أغلىىب 

الحىىىاالت، وذلىىىك بوضىىىع برنىىىامج تىىىدريبي متكامىىىل يشىىىتمل علىىىى تمرينىىىات فىىىي 

                                                             

-21 ينظر: سوسن شاكر الجبلي،مشكالت األطفال النفسية وأسا ب المساعدة فيها ،ص-1

 بتصرف. 20
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االسىىىترخاء الجسىىىمي، والىىىذهني وممارسىىىة التمىىىارين الرياضىىىية لتقويىىىة عضىىىالت 

ف،   و الصىىدر، والحلىىق، والفىىم، واللسىىان...، و تمرينىىات تتصىىل بمخىىارج الحىىرو

التحكم في خروج الهواء من مخرجي الفم واألنف، ويمكن استخدام وسائل تناسىب 

، وتىىدريب الجهىىاز (1)اللعىىب، الصىىور، القصىىص...وغير ذلىىك منللا:عمىىر الطفىىل 

السمعي عن طريق استخدام المسجالت الصىوتية مىثال، وهنىاك مىن يعىالجون دون 

القىدرة علىى التنىافس مىع  أن يعالجوا نفسيا إذا كىانوا شخصىيات هشىة ليسىت لىديهم

أقىىرانهم سىىواء فىىي المدرسىىة، أو فىىي الوسىىط العىىائلي، و األصىىدقاء ويمكننىىا توجيىىه 

اآلبىىاء و المىىربيين بعىىدم التعجىىل فىىي طلىىب سىىالمة مخىىارج الحىىروف، أو المقىىاطع 

الصىىوتية فىىي نطىىق الطفىىل كىىون ذلىىك اإلصىىرار يزيىىد مىىن حىىد التىىوتر والقلىىق لىىدى 

المة النطىق لىدى الطفىل يعتمىد أساسىا علىى درجىة الطفل جسميا ونفسيا، كما أن سى

نضج العقلي والجسمي، ومدى القىدرة علىى السىيطرة والىتحكم فىي أعضىاء النطىق 

كالفم واللسان، وقدرتىه علىى التفكيىر والتركيىز أثنىاء الكىالم، وكىذا شىعوره بىاألمن 

 ه.مه على القلق النفسي الذي ينتابوالطمأنينة، أو مدى تحك

 

 تأة: مرض التأ أسباب-2

تشمل التاتاة الجوانب النفسية و االجتماعية كتلك التىي تتعلىق بالتربيىة و التنشىئة 

هانة و التوبيد ي تعتمد على العقاب الجسدي، و اإلاالجتماعية، فأساليب التربية الت

تعيىىق عمليىىة  أنمىىن شىىأنها  إحباطىىاتنفسىىية وإلى صىىابةالفرد بآثاركثيىىرا مىىا تىىؤدي 

الغربىىىاء وتىىىوبيخهم  األبناءأمىىىامهانىىىة اآلباءإلى جىىىأ مىىىا يليرا األطفىىىالفكثالكالمعنىىىد 

                                                             

هدى عبد هللا لعشماوي،صعوبات اللغةواضطراب الكالم،صفحات للدراسة والنشر،  -1
 223، ص2004، 1ط
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عنىىىىد إسىىىىكاتأبنائهم لألبناءومحىىىىاولتهم   آلبىىىىاءأن همااللتهم دون احترامكمىىىىا مومعىىىىا

خلىق رواسىب نفسىية سىلبية تعمىل علىى  إلىيؤدي في النهاية  أماماآلخرينالتحدث 

ث بشىكل فىي قدرتىه علىى التحىد كزعزعة الثقة بالنفس لدى الطفىل ممىا يجعلىه يشى

، كما أن هناك أسباب تشريحية عضوية كىان يعىاني الشىخص أماماآلخرينصحيح 

المصىىاب مىىن خلىىل واضىىح فىىي أعضىىاء الكىىالم ،أو يصىىاب بهىىذه المشىىكلة نتيجىىة 

الىوالدة ، ويعتقىد بعىض علمىاء الىنفس  أثنىاءالجهاز العصبي المركزي في  إلصابة

 (1)ديا.دأ إراديا ، ثم أصبح بعد ذلك  ال إراأنهذا السلوك ب

 بعض العلماء بعض مسببات التأتأةإذ منها عضوي و نفسي ونذكر منها: ميز

 السباب العضوية: -أ

ة التأتأة الناجمة عن خلىل فىي األعصىاب المحركىة بمىا أن المراكىز الموجىود -

لتأتأة افي قاعدة الدما  تلعب دورا كبيرا في التأثر فقد ذهب البعض أن السبب في 

 المحركة اآللية للجسم.كان كاهن في مراكز 

التأتىأة تجىد صىعوبة فىي اسىتدعاء المفىردات، التأتأة ناجمة عن ضعف في الذاكرة ف

وقواعىد النحىو لديىىه مختلفىة نىىوا مىا ، وهىىو متعثىر فىىي سىرد األحىىداث، وكأنىه غيىىر 

متىىيقن ممىىا يقىىول، ويسىىتعمل جمىىل متقطعىىة ال تىىأتي فىىي سىىياق الحىىديث علىىى نسىىق 

 واحد.

 السباب النفسية: -ب 

إن هناك اعتقادا سائد بأن التلعثم له جذور وراثية و الذكور قىد يصىابان بىالتلعثم 

خمسة أضعاف أكثر من اإلناث و السبب الجسدي األساسي هو اضطراب السمع، 
                                                             

السلوكية، دار  تاالضطراباذوي  األطفالطارق عبد الرؤوف عامر، تدريب - -1
49،ص األردناليازوري للنشر و التوزيع ، عمان   
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فهؤالء األشخاصيستقبلون معلومات خاصة ترجع في استرجاع المعلومات ويطلق 

أخىىرى تقىىول بىىان التلعىىثم أو " وهنىىاك نظريىىة "بنظريللة التللدا ا السللمعيعلىىى هىىذا

التأتأة هىو اضىطراب فىي األعصىاب خاصىة بىالكالم، وهىذا االضىطراب نىاتج عىن 

عىىدم تطىىوير العينىىة الدماغيىىة المناسىىبة، واألسىىباب الطبيعيىىة الممكنىىة وهىىي أسىىباب 

ناتجىىة عىىن الجسىىد و الىىنفس معىىا، وذلىىك بسىىبب تأثيرالعوامىىل النفسىىية علىىى إنتىىاج 

 (1)الصوت.

 

 

 

 

                                                             

السلوكية،لطارق عبد الرؤوف  تاالضطراباذوي  األطفالالمرجع السابق "، تدريب  -1
49عامر،ص   
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 عالج التأتأة:-3

ت التأتىىأة  البىىد مىىن االسىىتعانة باألخصىىائي النفسىىي للتعامىىل مىىع المشىىكاللعىىالج 

يىىة فىىي كيفة باإلرشاداألسرينفراداألسىىراالنفعاليىىة المسىىببة للتأتىىأة ، ويقىىوم المعىىالج 

 .تبالتعامل مع الطفل المتأ

 مناهج وهي :أربعة هناك عالج التأتأةل

 :عالج تشكيا الطالقة  أوال:

تسىىاعده علىىى الطالقىىة ومنهىىا تنظىىيم العىىالج بشىىكل حيىىث يعلىىم المصىىاب طرقىىا 

ا يلجأ الكالم في مستوى الكلمة والكلمتين، وهن اسطتهتسلسلي، إذ ينتج المصاب بو

مىىن  المعىىالج إلىىى أسىىلوب الثىىواب والعقىىاب، ومىىع التقىىدم فىىي العىىالج ينتقىىل المعىىالج

طء األسهل إلى األصعب، ومن الطرق األخرى، تغيير أنمىاط  كىالم المصىاب بىالب

طالقىة  ، وعنىدما يىنجح المعىالج فىي تحقيىقفي الكالم أو الزيادة تدريجيا في الكىالم

 الكالم عند المصاب في العيادة، ثم ينقل تطبيقه إلى خارجها.

 :عالج تعديا سلو  التأتأة نانيا:

 (1). ويهدف هذا العالج إلى تعديل  سلوك التأتأة وتجنب الكالم والمقاومة. 

 الدمجي:المنهج نالنا:

 طرق عالج تشكيل الطالقة وعالج سلوك التأتأة. جويستعمل فيه المعال

                                                             

 

257.-256ينظر: إبراهيم الزريقات "اضطراب الكالم و اللغة ،ص -1  
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 ومن الطرق المتبعة لعالج التأتأة خفض معدل سرعة الكالم إلى مسىتوى يكىون

ض وتخفى آخىروهىذا يتفىاوتمن شىخص إلىى ، الكالمفيه حرامن التأتأة أو خاليىا منهىا

 .ع اللفظيةالمقاط إطالةسرعة الكالم بواسطة 

وهىىذا يسىىاعد فىىي تسىىهيل طىىرق الكىىالم بطالقىىة، ويتوقىىف : تنظلليم التللنف :رابعللا 

المتأتب عن الكىالم عنىدما تظهىر التأتىأة، حيىث يأخىذ شىهيقا عميقىا، ثىم يبىدأ بىالكالم 

 (1)أثناء عملية الزفير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستبيان:

                                                             

المرجع السابق ، تدريب األطفال ذوي االضطرابات السلوكية لطارق عبد الرؤوف  -1
 ،ن.ص.
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االستبيان من لقد استعملنا االستبيان كأداة لجمع المعلومات في هذه الدراسة ألن 

أكثر األساليب استعماال بحيث يهدف  إلى جمع البيانات ،وتحقيىق وضىوح الرؤيىة 

لما هو قائم، وهو بشكل عام عبىارة عىن خطىة مسىتندة إلىى أسىئلة مىن قبىل الباحىث 

 الستنباط معلومات عن مشكلة معينة.

ضىطرابات االتمحور بحثنا هذا حول تشخيص بعىض الحىاالت التىي تعىاني مىن 

 نطقية خاصة فيما يخص مرض التأتأة من خالل درس المحفوظات لقصيدة:ال

ائي، طة لدى تالميذ السنة الخامسىة  ابتىديشافداك العمر يا وطني للشاعر محمد 

 ي.ولذلك لتحديد المشاكل النطقيةالتي تعيق مسارهم الدراسي وتحصيلهم المعرف

لسىنة قية لدى تالميذ اكان هدفنا من هذه الدراسة معرفة واقع االضطرابات النط

سىار الخامسة ابتدائي، وما مدى معرفة األستاذبمشىكلة الصىعوبات التىي تعرقىل الم

الدراسىىىي للطفل،قمنىىىىا بوضىىىىع اسىىىىتمارة تخىىىىص كىىىل تلميىىىىذ يعىىىىاني مىىىىن مىىىىرض 

 هذا.عيبه النطقي التأتأةللخروج باألسبابالتي  جعلت 

 وصف العينة:

ءة التأتىأة بقىرالقد قمنا بتكليف مجموعىة مىن التالميىذ الطىين يعىانون مىن مىرض 

يلا  "فلدا  العملرالقصيدة حيث يقوم كل تلميذ منهم بقراءة بيت واحىد مىن القصىيدة 

 وطني" .

 



نطق بين التشخيص و العالج مرض التأتأة الفصل الثالث:عالج اضطرابات ال

 أنموذجا
 

62 
 

 القصيدة:

 

  

 

 يا وطني   مر  داك الع  ف  

*** 

ى د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م

 نــــاأليام والزم

عت   ر  ةً ك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  رد  و 

 وراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  
*** 

 ري فــيــــــــــــــــــــــــلتس

ن   ح  ب ى الم   ر 

ب   ط  ـــــــــــوح   راــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ف ائ ٌض ع 

*** 

ين   ـــــــــــــــــــــــــــي ن اج  ي ـــ

ن    يـــــــــــــوي أسر 

ا    و  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك األ ر 

ي د  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ه   ه 
*** 

ال      وف ـــــــــــــــــــــــــــبـ 

 ن  ــــــــــــــبال  ث م  

اس   ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا األو  ل ن 

 ***  راٌس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  إل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعًل ي   ا ـ

ن    اــــــــــــــــــي ن اد 

ج   ة  ــــــــــــــــد  الث  ـــــــــــــــــو  م  ر   ىـــــــــــم   الع ظ  و 

*** 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  إل

اـــــــــــــــــــــــــــــــــاإلق   م  د 

ع ن    اــي د 

ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ض  وب  ــــــــــــــــ ئ  د ر 

ت ن ن    ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم 
*** 

ش   د ن ا و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــف ي ر 

ين   د   اــــــــــــــــــــــي ه 

ال ل  و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب إج

ام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإك      ر 
*** 

ه   ي   للا  ـــــــــــــــــــــــــــــــو   د 

ي ين    اــــــــــــــي ح 
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لفنىاهم كاخترنىا ثالثىة تالميىذ فاطمىة، محمىد، عبىد القىادر فقىد  من بين تالميىذ القسىم

 .بقراءة بيت واحد من القصيدة 

 قراءتهاكاألتي:صيدة فكانت ة بقراءة البيت األول من القَ قامت فاطمحيث 

ن  مَ ام و الزَ ى األيَ دَ ي***  مَ ن  طَ ا وَ يَ  ففداك العمرُ   

 فقد قامت بتكرار الحرف األول  من كلمة" فداك" أال وهو الفاء.

 ي:بينما محمد فقد قام بقراءة البيت الثاني من القصيدة فكانت قراءته كاآلت

 ن  حَ بى الم  ي في رُ ر  وردة نورا***لتسْ  كَ تُ عْ رَ زَ زَ 

 .فقد قام التلميذ محمد بتكرار الحرف األول من كلمة الزاي من كلمة زرعت

راءتىىه قالتلميىىذ عبىىد القىىادر فكلفنىىاه بقىىراءة البيىىت الثالىىث مىىن القصىىيدة فكانىىت  أمىىا

 :كاآلتي

 ين  سرُ أ  يَ  ي وَ ين  اج  نَرا***يُ طْ ع   ضٌ ائ  فَ  كَ بُ حُ  وَ وَ 

 .قام التلميذ عبد القادر بتكرير حرف الووا من كلمة وحبك فقد
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لكىىىل مىىىن فاطمىىىة ومحمىىىد وعبىىىد  وبعىىىد قىىىراءة التالميىىىذ ألبيىىىات القصىىىيدة وضىىىعنا

اسىتمارة تحتىوي علىى معلومىات تخىص كىل مىنهم حىول مىرض التأتىأة لىديهم القادر

 ومحاولة كشف أسبابه.

 

 

 

 استمارة نموذجية:

 فاطمةاالسم:

 السنة الخامسة ابتدائيالمستوى الدراسي:

 سنوات 10 السن:

 متوسط الحالة االجتماعية:

 نوع العيب النطقي:

 التأتأة    -

 الحبسة  -

 اللجلجة -

 هل هناك من أحد في العائلة يشكو من نفس العيب النطقي

 نعم   -

 ال    -

 أسباب هذا االضطراب:

 عضوي:  -
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 نفسي:    -

 وراثي:   -

 

 

 

 

 محمداالسم:

 السنة الخامسة ابتدائيالمستوى الدراسي:

 سنوات 10 السن:

 ال بأس بها الحالة االجتماعية:

 نوع العيب النطقي:

 التأتأة     -

 الحبسة   -

 اللجلجة -

 هل هناك من أحد في العائلة يشكو من نفس العيب النطقي

 نعم -

 ال -

 أسباب هذا االضطراب:

 عضوي: -

 نفسي: -

 وراثي: -
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 عبد القادر االسم:

 السنة الخامسة ابتدائيالدراسي: المستوى

 سنوات 10 السن:

 معوز الحالة االجتماعية:

 نوع العيب النطقي:

 التأتأة

 الحبسة 

 اللجلجة

 هل هناك من أحد في العائلة يشكو من نفس العيب النطقي

 نعم  -

 ال -

 أسباب هذا االضطراب:

 عضوي: -

 نفسي: -

 أخوه األكبر وراثي: -
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 :عند بعض التالميذإحصاء حالة التأتأة  

 كالمىي،لقد رأينا في الفصل الثاني من المذكرة أن مرض التأتأة هو اضىطراب 

، اتحيث يتعطل تدفق الكالم بواسطة التكرارات الالإراديىة، أو إطالىة فىي األصىو

أة يكىرر الطفل المصاب بالتأتىفؤثر في االتصال و التفاهم مع اآلخرين ، كما أنها ت

 بداية الكالم . نفس الحروف ويتوقف عند

لقسىىم السىىنة الخامسىىة ابتىىدائي فقىىد فمىىن خىىالل الدراسىىة و البحىىث فىىي مؤسسىىة 

صادفنا بعض الحاالت التي تعاني من هذا االضطراب خاصىة فىي طريقىة إخىراج 

 الحروف.

 ومن بين هؤالء التالميذ نجد: 

التلميىىذة فاطمىىة تىىدرس فىىي قسىىم السىىنة الخامسىىة ابتىىدائي عمرهىىا عشىىرة سىىنوات -أ

ذا هىىحالتهىا االجتماعيىة متوسىىطة هىذه التلميىذة تعىىاني مىن عيىب فىىي التأتىأة ويرجىع 

إلىىى سىىبب عضىىوي فىىي حىىين ال يعىىاني أي أحىىد فىىي العائلىىة مىىن نفىىس االضىىطراب 

ا راجىع دراسىتها، وهىذ المشكلة، كما أن التلميذة فاطمة تلميذة مجتهىدة ومثىابرة فىي

 لثقتها بنفسها جعلها ال تعاني من أي قلق اتجاه عيبها النطقي.

سىنوات حالتىه االجتماعيىة  عشىرةتلميذ محمد يدرس في السنة الخامسة عمىره  -ب

، حيىث يجىد صىعوبةوتخوف فىي نطىق التأتىأة  ال بأس ،لكن لديه عيب نطقي نوعىه

وسبب هذا لكلمة دون مواصلة حديثه الكالم ، فيلجأ إلى تكرار الحرف األول من ا

حيىىث يجعلىىه منعىىزل عىىن بقيىىة التالميىىذ والتواصىىل معهىىم االضىىطراب هىىو نفسىىي، 
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خوفا من السخرية منه لكن إن شجعنا محمىد علىى القىراءة و الدراسىة سىنزرع فىي 

 ، وسيتخلص من الخوف و االرتباك ويستقيم نطقه .نفسه الثقةبالنفس

وات، التلميذ عبد القادر يدرس في قسم السنة الخامسة ابتدائي عمره عشىرة سىن -ج

فىي  حالته االجتماعية معىوز، يعىاني هىذا التلميىذ عيىب فىي التأتأة،حيىث لديىه عسىر

نطىىق الحىىروف، كمىىا أن هىىذا العيىىب وراثىىي كىىون أخىىوه األكبىىر يعىىاني مىىن نفىىس 

قىىة للتواصىىل مىىع المشىىكل، فهىىو يجىىد صىىعوبة فىىي إخىىراج الحىىروف والتحىىدث بطال

 غيره.

 نجد بعض التالميذ يعانون مىن مىرض التأتىأة الىذياإلحصائيات فمن خالل هذه 

ر ،و أغلب هذه الحاالت يدرسىون فىي الطىوألخرتختلف أسبابه ودرجاته من تلميذ 

ات االبتدائي، وقد اتضح لنا من خالل كىل هىذا أن الكشىف المبكىر لهىذه االضىطراب

فىي  ل دون الكبار بنسب متفاوتة، وعند الكشف عنهىاتكون أكثر شيوعا عند األطفا

مشىكلة وقت مبكر بمساعدة األولياء والمعلمين يساعد الطفل أكثر في تفىادي هىذه ال

قىة وزيادة نسبة تواصىله مىع األطفىال و تسىاعده أيضىا فىي طالقىة لسىانه وتعىزز الث

 بالنفس أثناء الكالم دون خوف أو ارتباك.
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أتلأة راب النطلق عاملة والتطلألسرة التي لديها طفا مصاب باضنصائح مهمة 

  اصة:

 .معااثنيننطق الكلمة بشكل صحيح مع زيادة كلمة أو  -

التركيىىز علىىى األصىىوات التىىي ينطقهىىا الطفىىل بشىىكل خىىاطب فىىي الحىىذف و  -

 س سس سمك. :نقوا لهاإلبدال مثل "تمك" هنا 

 عن شعوره.تعليم الطفل بهدوء الكلمات التي يحتاجها للتعبير  -

 بصورة طبيعية وهو يتكلم. إليهالنظر  -

 مفردات على الجمل التي يقولها الطفل، إذا قىال عصىير تقىول محمىد إضافة -

 يريد عصير.

 قراءة القران يوميا عليه. -

علىىىىى تغييىىىىر طريقىىىىة كالمىىىىه،و تصىىىىحيح  وإجبىىىىارهعىىىىدم انتقىىىىاد الطفىىىىل  -

 أخطائهباستمرار.

إبعىىاد الطفىىل قىىدر  - السىىخرية مىىن الطفىىل حتىىى ال يصىىاب باإلحبىىاط. عىىدم -

 اإلمكان عمن يعانون من عيوب النطق.

 قراءة الطفل لكتاب يناسب لمستواه التعليمي. -

 مدح الطفل عندما يعبر عن شعوره وأفكاره. -

 تريد حليبا أم عصير؟منال:سؤال الطفل أسئلة متعددة الخيارات  -

 فل وعدم االلتفات للطرقة التي يتحدث بها.اإلنصات بصبر إلى حديث الط -

 اختيار كلمات التدريب من البيئة المحلية مثل: )كرسي، شجرة...( -

 عدم التمييز بين اإلخوة لعدم شعوره بالغيرة واالنعزال. -
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 االهتمام بتغذية الطفل. -

 التوسط بين الشدة و التدليل الزائد. -

 ل بين الوالدين.عدم معرفة الطفل بالمنازعات والخالفات التي تحص -

 تحفيظ الطفل سورة من القران الكريم و الحديث النبوي الشريف -

 توفر جو مالئم و هادئ في المنزل. -

 تكرار الكلمات التي يقولها الطفل بشكل صحيح. -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اتمة
 



  اتمة
 

 

  اتمة :

ه عىن عرفنا ما يجب أن نعرفه  وتعلمنا مىا يجىب أن نتعلمىمذكرتنا قد  إنهاءبعد 

ئي االضىىطرابات النطقيىىة فىىي االكتسىىاب اللغىىوي لىىدى تالميىىذ السىىنة الخامسىىة ابتىىدا

لفعىال ، العصر إال االستمرارية في العىالج المبكىر و اأنموذجا" وما علينا في هذا 

والمداومىىة علىىى التىىدريبات، والحصىىص التربويىىة الناجحىىة مىىن طىىرف السىىلطات 

 المعنية ، ومراقبة مدى التزامنا بتطبيق المهام المطلوبة منا.

فاالضىىطرابات النطقيىىة فىىي مجملهىىا مىىن أكثىىر المشىىاكل التىىي تىىؤثر علىىى حيىىاة 

بل ة تواصىىله االجتمىىاعي، لىىذا يجىىب التفكيىىر ب يجىىاد حلول،وسىىالمىىتعلم، وتعيىىق حلقىى

فتىرة  لعالج هذه المشاكل والعوائق، والحد من سيرها، وإن كان العالج يحتاج إلى

زمنيىىىة طويلىىىة مرصىىىودة بممارسىىىة االختبىىىارات التدريجيىىىة المسىىىتمرة، فدراسىىىتنا 

ج ة للخىرواختصت السير بهذه المقاربة والبحث على االجتهادات التربويىة الخاصى

 بطرق تشخيصية وعالجية لهذه الفئة و وضع استراتجيات، وأساليب للتخفيف مىن

 هذه الظاهرة.

ره عىن متابعىة مسىالعوامىل جىراء تعلىم الطفىل وإعاقتىه كما أن هناك العديد من ا

الدراسىىىي، ومواكبىىىة أقرانىىىه،فكانت حتمىىىا مىىىؤثر علىىىى تحصىىىيله األكىىىاديمي وعىىىدم 

 ميةاستجابته لمتطلبات الحياة اليو
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 المل ص 

مىىن خىىالل مىىذكرة بحثنىىا أثىىر االضىىطرابات النطقيىىة فىىي االكتسىىاب اللغىىوي لىىدى 

 ة تكتسىبتالميذ السنة الخامسة ابتدائي استطعنا أن نؤكد بعد إدراك مطلق بأن اللغ

ولىى وعنىاء شىريطة التىدريس، والتمىرين انطالقىا مىن الكلمىة األمنذ الطفولة بجهىد 

بعيد  التي ينطقها الطفل مرورا بمجموعة العوامل الداخلية والخارجية تسهم بشكل

 وقريب في تكوين اكتساب لغة الطفل.

لعقلىي، اومن هنا استنتجنا أن النمو اللغوي له أهمية كبيرة في عالقته مىع النمىو 

ي وفىي عالي ، فكلما تقدم الطفل في السن تقىدم تحصىيله اللغىوواالجتماعي ، واالنف

ية قدرته على التحكم في اسىتخدام اللغىة بطريقىة سىليمة، فكلمىا كىان فىي حالىة صىح

ن فىي جيدة يكون أكثر نشاطا و القدرة على اكتسىاب اللغىة، فاألطفىال الىذين يعيشىو

ن فىرص نمىوهم بيئات ذات مستويات اجتماعيىة، واقتصىادية، وثقافيىة مرتفعىة تكىو

اللغىىىوي أفضىىىل مىىىن األطفىىىال الىىىذين يعيشىىىون فىىىي بيئىىىات ذات مسىىىتويات ثقافيىىىة 

 واجتماعية متدنية.

 كمىىا توجىىد عوامىىل تسىىهم فىىي عرقلىىة الوظيفىىة الكالميىىة، كمىىا ذكرنىىا سىىابقا سىىببه

النقص  بىاألمراض منها التأتأة، اللجلجة، الحبسة التي تؤدي  بالفرد إلىى اإلحسىاس 

لىىىدين أخىىذ األمىىىر بجديىىىة، وذلىىك بمراعىىىاة أسىىىباب وعوامىىىل والقصىىور، فعلىىىى الوا

سىليم، حدوثها، و المساهمة في عالجها الن الطفىل هىو البيئىة األساسىية للمجتمىع ال

لحد فمع االضطراب يصاحبه عدم التكيف ويعيق من سيرورة الحياة التفاعلية ، ول

فىرة حلكنهىا  من ذلك يجب أن نعطي لهذه المشاكل و العوائق التي تبدوا لنا بسيطة

عميقىىىة، كمىىىا يجىىىب أن نحكىىىم إغالقهىىىا لقيىىىام نظريىىىة تقىىىوم علىىىى اللغىىىة الصىىىحيحة 

باعتبارهىىىا أداة تواصىىىل األجيىىىال ، وعىىىن طريقهىىىا تنتقىىىل الخبىىىرات و المعىىىارف، 

 ،والمنجزات الحضارية بمختلىف الصىور، ومنهىا  ال ينقطىع اإلنسىان علىى الحيىاة 

 .للغة تعينها على امتدادها تاريخيوذلك أن ا

 



 

 

Summary 

Through our research note the effect of speech disorders on 

linguistic acquisition among fifth year primary school 

students, we were able to confirm, after an absolute 

realization, that language is acquired from childhood with 

effort and effort, provided that teaching, and training based on 

the first word spoken by the child through a set of internal and 

external factors contribute far and near to the formation Baby's 

language acquisition. 

Hence, we concluded that linguistic development has great 

importance in its relationship with mental, social, and 

emotional development. The older the child, the advanced his 

linguistic achievement and his ability to control the use of 

language in a sound manner, so the more he is in good health, 

the more active and the ability to acquire Language. Children 

who live in environments with high social, economic and 

cultural levels have better chances of language development 

than children who live in environments with low cultural and 

social standards. 

There are also factors that contribute to hindering the verbal 

function, as we mentioned previously, it is caused by diseases 

such as stuttering, stuttering, and aphasia that lead the 

individual to a sense of imperfection and deficiencies, so 

parents should take the matter seriously, by taking into 

account the causes and factors of their occurrence, and 

contributing to its treatment because the child is the basic 

environment of society The right thing, for with disturbance is 

accompanied by a lack of adaptation and hinders the 



 

 

interactive process of life, and to reduce this we must give to 

these problems and obstacles that seem simple to us but a deep 

hole, and we must close them to the establishment of a theory 

based on the correct language as a tool for communicating 

generations, and through it it is transmitted Experiences, 

knowledge, and civilizational achievements in various forms, 

including the human being is not cut off from life, because . 
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