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الحوذ هلل الزي ّفقٌا ّ لن ًكي لٌصل لَ لْال فضل هللا علٌٍا أها تعذ  أُذي 

ُزا العول الوتْاضع إلى ٌٌثْع العطاء الزي صسع فً ًفسً الطوْح  

ّ الوثاتشج أتً العضٌض  

إلى ًثع الحٌاى الزي ال ٌٌضة أهً الغالٍح  

إلى صّجً الغالً الزي كاى سٌذا ّعًْا لً ّتحول هعً أعثاء ُزٍ 

الوزكشج تصثش الجوٍل 

إلى عائلح صّجً الكشٌوح التً ساًذتًٌ إلتوام ُزا العول  

إلى الثسوح التً ًْسخ أٌاهً توجشد ّجْدُا فً ُزٍ الحٍاج ًْس عًٌٍ 

«  لوجين  » 

  بوشفرة نادية: إلى األستارج الوششفح

ّإلى أفشاد أسشتً، سٌذي فً الذًٍا ّال أحصً لِن الفضل إلى كل أقاستً 

ّإلى كل األصذقاء ّاألحثاب دّى استثٌاء  

إلى أساتزتً الكشام ّكل سفقاء الذساسح  

ّفً األخٍش أسجْا هي هللا تعالى أم ٌجعل عولً ُزا ًفعا ٌستفٍذ هٌَ جوٍع 

 الطلثح الوتشتصٍي الوقثلٍي على التخشج 

 

 بلحوسين منال



 

 

أحَد هللا عز ٗجو عيٚ ٍْٔ ٗعّ٘ٔ إلحَاً ٕرا اىبحث  

إىٚ اىرٛ ٕٗبْٜ مو ٍا َٝيل حخٚ أحقق ىٔ أٍئ، إىٚ ٍِ ماُ ٝدفعْٜ قدٍا 

ّح٘ األٍاً ىْٞو اىَبخغٚ، إىٚ اإلّساُ اىرٛ إٍخيل اإلّساّٞت بنو ق٘ة، إىٚ 

اىرٛ سٖس عيٚ حعيَٜٞ بخضحٞاث جساً ٍخسجَت فٜ حقدٝسٔ ىيعيٌ، إىٚ 

. ٍدزست األٗىٚ فٜ اىحٞاة

أبٜ اىغاىٜ عيٚ قيبٜ أطاه هللا فٜ عَسٓ  

إىٚ اىخٜ ٕٗبج فيرة مبدٕا مو اىعطاء ٗاىحْاُ، إىٚ اىخٜ صبسث عيٚ مو 

شٜء، اىخٜ زعخْٜ حق اىسعاٝت ٗماّج سْدٛ فٜ اىشدائد ٗماّج دع٘إا 

ىٜ باىخ٘فٞق، حخبعخْٜ خط٘ة خط٘ة فٜ عَيٜ ، إىٚ ٍِ ازححج ميَا 

حرمسث إبخساٍخٖا فٜ ٗجٖٜ ّبع اىحْاُ أٍٜ أعز ٍالك عيٚ اىقيب ٗاىعِٞ 

جزإا هللا عْٜ خٞس اىجزاء فٜ اىدازِٝ 

إىَٖٞا إٔدٛ ٕرا اىعَو اىَخ٘اضع ىنٜ أدخو عيٚ قيبَٖٞا شٜءا ٍِ اىسعادة 

إىٚ أخ٘حٜ ٗأخ٘احٜ اىرٛ حقاسَ٘ا ٍعٜ عبء اىحٞاة؛  

  بوشفرة ناديةمَا إٔدٛ ثَسة جٖدٛ ألسخاذحٜ اىنسَٝت 

ٗإىٚ مو ٍِ ٝأٍِ بأُ برٗز ّجاح اىخغٞٞس ٕٜ فٜ ذٗاحْا ٗفٜ أّفسْا قبو أُ 

 فٜ أشٞاء أخسٙ حنُ٘

 

 مصطفى نسرين



كلمة شكر وعرفان
أوالً اهللا احلمد هللا والشكر له على ما أنعمه علينا وكبري فضله على عباده وإين يف هذا املقام أشكر 

.املقامالتوفيق فلوال توفيقه عز وجل ملا أجنزت هذا العمل وما بلغت هذا وحنمده على نعمة
عناية هلا واليت أولت هذا البحث وشكراً إىل أستاذيت املشرفة كل الشكر وفائق التقدير واالحرتام 

ورعاية 
....وشكراً هلا على نصائحها القيمة
....وشكراً هلا على تواضعها ولطفها

.شكراً هلا على جمهودها الكبري يف سبيل إجناز هذا البحث
ضي الطيبة وشجعين على املباملراجع والتوجيهات أو حىت بالكلمة كما أشكر كل من مدين يد العون 

.قدماً إلمتام مسرية هذا البحث
....شكراً وعرفاناً من القلب إىل هؤالء مجيعاً 
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مقدمة
الرتبية اخلاصة، إذ اهتمامة يف جمال من املوضوعات احلديثةيعترب موضوع االضطرابات اللغوي

أصحاب هذا املوضوع امهام العديد من ظهر االهتمام بشكل واضح يف بداية الستينات، حيث نال 
.االختصاص
سواء  لماء بالبحث عن هذه االضطرابات وعن أنواعها، وعن أسباب حدوثها العاهتموقد 

خاصة وأن هذه ، وعن كيفية عالجها، كانت أسبابًا فسيولوجية أو كانت اجتماعية أو نفسية
.والتواصل مع جمتمعهاالضطرابات تؤثر سلباً على حياة الطفل وخاصة على مستواه الدراسي

غري اللغوي للطفل من خالل واللغة عملية معقدة، ولكنها طبيعية وإنسانية تتطور مع التواصل 
وتعين ارسال واستقبال كما تتضمن جوانب معرفية ومسعية،...االبتسامة واالمياءات وغريهاالبكاء، 

ا قدرة مكتسبة يتعلمها الطفل من االسرة  تمع مبؤسساته املعلومات، باإلضافة اىل ا واملدرسة وا
يف تعلمها، ولكن بعضهم االخر قد يواجه مصاعب خمتلفة املختلفة، واليت قد يتقنها بعض األطفال 

."باالضطرابات اللغوية لدى الطفل"وهذا ما يسمى 
وتسري يف خطوات منتظمة مرورا ومستمرة فهي تبدأ من املرسل كما أن التواصل عملية حية 

شروط لكل عنصر من جيب أن تتوفرهذه العملية وإلجناح. عند املستقبللتنتهي بعناصر التواصل 
اضطراب يف عملية التواصل اللغوي، أو عدم عناصر التواصل، فأي خلل يف هذه العناصر يؤدي إىل

.إجناحها
مفهوماً، والعجز عن التعبري الفرد عن جعل كالمه اذن فاالضطراب اللغوي مفهوم يشري اىل عجز 

على حسب العنصر الذي وهناك تفاوت واختالف يف االضطراب كلأفكاره بكلمات مناسبة،عن 
.مت فيه اخللل

م، مما يشري اىل مشكلة لغوية ترايتعرضون إىل قدألطفالفا فق خلل يف مرحلة من مراحل حيا
، أو اللغةالطفل يف مراحل حياته الالحقة، ومن هذه املشكالت ما يالحظ على الطفل يف عدم فهم 

فاالضطرابات اللغوية قد تتعدد عند . ب عرضه هلامعىن من معانيها أو طريقة نطق حروفها، أو أسلو 
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الذيكثريا من هذا املنطلق تأثر وت.اا حسب إصابة الطفل ومدى تأثره تتنوع يف شدو األطفال، 
ال واسبادف رغبة مين يف اإلحاطة املوضوعاختار هذا الزمتين ان ب اخرىعين ان احبث يف هذا ا

.باالضطرابات اللغوية اليت يعاين منها األطفال وخاصة يف الدراسة

ذا اجلانب من الدراسات  .اللسانية وإمهالهـــ نقص االهتمام 
.ـــ تصنيف االضطرابات اللغوية وتشخيصها والكشف عن مكان اخللل

فئة من الطور االبتدائي، وذلك ملا تعانيه هذه الفئة من اضطرابات لغوية تأثر على اختيارـــ 
.، وعجزهم عن التواصل وحىت الكتابةمستواهم الدراسي

لدى الطفل، والعمل على حتقيق حلول للتخفيف أو عالج ـــ معرفة شدة االضطرابات اللغوية 
.هذه االضطرابات

:طرح االشكالو 
لل الذي يؤدي إىل يص االضطرابات اللغوية جيب أن نتعرف على اخلولكي نتمكن من تشخ

:هذه االضطرابات، وعليه فإن اختيار املوضوع قد دفعين إىل طرح االشكال التايل

ا؟ وما مدى تأثريها على التواصل اللغوي لدى فما هي اال ضطرابات اللغوية؟ وماهي أسبا
وإجياد حلول للعالج؟الطفل؟ وهل ميكن تشخيص االضطرابات اللغوية 

وهل ميكن دمج الطفل بالتواصل اللغوي يف املدرسة مع التالميذ واملعلم، ويف البيت، وادماجه 
باحمليط العلمي واملعريف؟
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:املنهج املتبع
،اعتمدت يف حبثي هذا على استقصاء دراسة ظاهرة االضطرابات اللغوية وتأثريها على التواصل

لرصد هذه ةالوصفياملقاربة و ملعرفة أصل االضطرابات اللغوية، ةالتارخييقاربةواقرتبت من امل
.لتحليل وتشخيص االضطرابات اللغوية لدى الطفلاحملرك االساسي االضطرابات كانتا

ذيلته بقائمة املصادر وثالثة فصول، لكل فصل مبحثني، وخامتة مثل حبثي على مقدمة مواشت
.واملراجع

للتعريف االضطرابات اللغوية، فخصصت املبحث األول منه عنالفصل يففتحدثت
ا، والفرضية حول  العجز يف إدراك املعىن اللغوي، أما نقص أوالباالضطرابات اللغوية وتصنيفها وأسبا

عجز ونقص يف التعامل مع التواصل، لفرضيات حول تناولته من اجلانب اخلاص بااملبحث الثاين 
.والتأتأة، مع دراسة حالة لكل اضطرابتناولت التلعثم واحلبسة ف

بحث األول منه التواصل اللغوي والتداولية، فتضمن املأما الفصل الثاين الذي يندرج حتت عنوان
تناولت فيه التعريف ومهامها وفروعها، وعالقتها بالعلوم األخرى، واملبحث الثاين التعريف بالتداولية 

.باإلضافة إىل التواصل الرتبوي اللفظي وغري اللفظيوالتواصل مع األطفال، بالتواصل 
فيه بعض احللول قدمت ، فوتنبؤأما الفصل الثالث فهو عبارة عن اقرتاحات وحلول وحتصني 

ية للتخلص من بسة والتأتأة، مع تقدمي بعض الربامج العالجواالقرتاحات لظاهرة التلعثم واحل
.ااالضطرابات اللغوية كاملوسيقى واملسرح وغريه

يت البحث خبامتة الستعراض أهم النتائج اليت توصلت إليها يف هذا البحث، وقائمة املصادر  وأ
.واملراجع

:وقد اعتمدت يف البحث على جمموعة من املصادر واملراجع أمهها
لعبد اهللا فرج الزريقات" اضطرابات اللغة والكالم"
ملصطفى فهمي"أمراض الكالم"
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صعوبات خاصة يف تشخيص االضطرابات اللغوية واحلصول على طرق وككل حبث مل خيل من 
.عالجية هلذه االضطرابات

اليت تركة بصمة بارزة وجل، مث ألستاذيت املشرفة ويضل الفضل األول يف إجناز هذا البحث هللا عز
.هذا العمل، فلها كل التقدير واالحرتام وشكراً 

م2016ماي 30: ه املوافق لــ1437شعبان 23: تلمسان يف
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.االضطرابات اللغوية وأشكالها: الفصل األول

.اضطرابات اللغة: المبحث األول

تعترب اللغة من األنظمة املعقدة اليت نستخدمها يف التواصل ونقل أفكارنا إىل اآلخرين من 
حولنا، ويعرب عن اللغة الفمية من خالل األصوات الكالمية أو اللغوية اليت تتوحد مع بعضها 

تمع إلنتاج  وتكوين الكلمات واجلمل، كما تعد اللغة عامل أساسي من عوامل التكيف مع ا
ا وتداخلت لتعدد املدارس اللغوية  ووسيلة من وسائل التواصل اللغوي، فقد تعددت تعريفا

ا كل : "والفكرية والنفسية، ولعل القاسم املشرتك بينها هو تعريف ابين جين اللغة أصوات يعرب 
.1"اضهمقوم عن أغر 

.المصطلح والتعريف: أوال

:تعريفها) 1

:من اللغة واضطراب اللغة على النحو التايلف كل من نيكولوسي وهارميان وكريش، كليعر 

أو مقبول أو منظم يف التواصل ينظم األصوات يف سلسلة أي رمزي ": Lagunageاللغة * 
وتتألف من ،تعرب عن أفكارنا ومشاعرنا،منظمة إلنتاج أو تكوين كلمات منظمة قواعديا

.عناصر صرفية وحرفية وداللية لفظية

دف توصيل - تكوين للرموز ولألصوات واألفكار وفقا لقواعد حنوية صرفية وداللية وذلك 
.األفكار واملشاعر

.2"جمموعة منظمة من الرموز املستعملة يف التواصل واستقبال ودمج والتعبري عن املعلومات-

.33ت، ص .، د2اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار، دار اهلدى للطباعة والنشر، لبنان، ط،ابن جين-1
.109اضطرابات الكالم واللغة التشخيص والعالج، ص ،إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات. د-2
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:Language disorderاضطراب اللغة 

أي صعوبة يف إنتاج أو استقبال الوحدات اللغوية بغض النظر عن البيئة اليت قد ترتاوح هي"
يف هذا ما من الغياب الكلي للكالم إىل الوجود املتباين يف إنتاج النحو واللغة املفيدة، ولكن 

األدوات، وأحرف اجلر وإشارات مبحتوى قليل ومفردات قليلة وتكوين لفظي حمدد وحذف 
.اجلمع والظروف

عدم القدرة أو القدرة احملددة الستعمال الرموز اللغوية يف التواصل أي تداخل يف القدرة على -
تمع .1"التواصل بفاعلية يف أي جمتمع وفقا ملعايري ذلك ا

فال، فقد مساها واختلف العلماء يف تسمية املشكالت اللغوية اليت قد يعاين منها بعض األط
القصور أو العجز اللغوي : اجلاحظ قدميا بعيوب الكالم، وحديثا مسيت بتسميات متعددة منها

language dificit ، أو التأخر اللغويlanguage delaly، أو اإلعاقة الغويةhandicapped

langauge ولكننا نرى أن التسمية املناسبة هي االضطرابات اللغوية ،Language disorder

:ألسباب منها

ا يف ذلك شأن - ا قد تصاب باضطراب أو خلل شأ أن اللغة اإلنسانية كائن حي، لذا فإ
.بقية أعضاء اجلسم، وقد يكون هذا االضطراب فسيولوجيا أو تطوريا

القانون األمريكي اخلاص بذوي االحتياجات اخلاصة قد ابتعد عن وصف كما"
تسميتها بالعجز أو اإلعاقة اللغوية، ألنه يرى أن هؤالء املصابني بشر االضطرابات اللغوية أو 

يتمتعون بقيمة إنسانية ونفسية واجتماعية وهلم حقوقهم البشرية، فمن اخلطأ أن نسميهم 
ن نسميهم األطفال ذوي االضطرابات اللغوية لالبتعاد ل املعوقني لغويا، بل من األفضل أاألطفا

.109املرجع السابق، ص ،إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات. د-1
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عاقة، واالنصراف إىل عالجهم وختليصهم من هذه املشكالت عن وصفهم بصفة العجز واإل
م .1"اللغوية اليت قد ختتلف أثرا سيئا على مستقبل حيا

اAramوقد عرف آرام  االضطرابات اليت : "كما ذكر السرطاوي االضطرابات اللغوية بأ
تتضمن األطفال الذين يعانون من سلوكيات لغوية مضطربة تعود إىل نقص يف وظيفة معاجلة 

احمليطة يف اللغة اليت قد تظهر على شكل أمناط خمتلفة من األداء، وتتشكل بواسطة الظروف 
.املكان اليت تظهر فيه

بات اللغوية تتعلق مبدلول الكالم وسياقه ومعناه وشكله وترابطه مع األفكار، واالضطرا
ومدى فهمه من اآلخرين، واعوجاجه من حيث احلذف أو اإلضافة إىل بعض األصوات 
واأللفاظ املستعملة، وسرعة الكالم وبطئه، فهي تدور حول حمتوى الكالم ومعناه، وانسجام 

.والعقلي للفرد املتكلمذلك مع الوضع االجتماعي والنفسي 

اضطرابات تواصل أو مشكالت تواصل، ويرى فان رايرب أن اضطرابات النطق والكالم هي 
وهي عبارة عن اختالف الفرد يف نوعية كالمه حبيث إن هذه املشكالت تكون من النوع الذي 

ا تزعج السامع وايلفت االنتباه، ويؤثر يف طبيعة الرسالة املطلوب ايصاهل .2"ملتكلما أو أ

ما  ويرى حامد زهران ان مثة ترابط بني اضطرابات النطق والكالم أو مشكالت اللغة، إال أ
املشكالت اليت تربط بإنتاج الرموز الشفوية، : يف الكالم هيليس الشيء نفسه، فاملشكالت 

تخدم بينما املشكالت اللغوية هي صعوبات بالرتميزات اللغوية أو القوانني واألنظمة، اليت تس
. 3وحتدد تتابعها

االضطرابات اللغوية وعالجها، جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات، العدد : صادق يوسف الدباس. د-1
.297، ص 2013، شباط 29

.297املرجع السابق، ص : صادق يوسف الدباس. د-2
.298املرجع نفسه، ص -3
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:األسرة والمجتمع ودورهما في االضطرابات اللغوية

إن وظيفة اللغة هي التعبري عن أفكار الفرد ومشاعره وأحاسيسه، وهي اليت تظهر القدرة 
الكامنة لدى الفرد، وتربزها لآلخرين، فتتم عملية االتصال االجتماعي بني األفراد واجلماعات، 

اجلانب املادي وهو األصوات املنطوقة، وجانب آخر : جانبني أساسيني مهاوتتضمن اللغة 
عقلي هو املعىن، والطفل يلتفت أحيانا إىل اجلانب الشكلي من اللغة وأحيانا إىل اجلانب 
املعنوي، وحيدث العكس أحيانا، فيعجز عن اجياد كثري من األلفاظ وصور التشكيالت لكي 

.يعرب عما عنده

ا الطفل ألمه عن مطالبه ومشاعره، ويتلقى منها شىت كما أن الل" غة وسيلة مهمة يعرب 
التوجيهات أو االستجابات، ذلك أن تأثري األم واألسرة يف األشهر األوىل من عمر الطفل 

.يكون بالغ األمهية واألثر

وال شك أن هناك عالقة بني قلة املفردات عند الطفل، واملستوى الثقايف الذي تعيشه 
األسرة، وان االطفال املتأخرين يف كالمهم هم أطفال منعزلون ويلعبون على انفراد ويلجؤون إىل 
م يكونون على درجة بطيئة يف تعلم  البكاء بسهولة، وال جيدون انتباها أو رعاية، لذا فإ

.الكالم، وقد يستمر تأخرهم اللغوي إىل فرتة طويلة

ا تؤثر على ظهور االضطرابات اللغوية ،ول للطفلوملا كانت األم املخاطب األ فإن سلوكيا
ة العاطفية والغذائية، فاألم القلقعنده، فتؤثر سلوكيات األم بشكل مباشر على الطفل وحاجاته 
مهات مييلون إىل عض الء األعلى تشبع هذه احلاجات عند طفلها، لذلك وجد أطفال هؤ 

أصابعه أو حيرك فمه أثناء نومه، لذا فإن هذه األشياء، كأن يعض الطفل القلم أو ميضغ أطراف 
.1"األعراض تساعد يف حصول االضطرابات اللغوية عند الطفل

. 300-299االضطرابات اللغوية وعالجها، ص : صادق يوسف الدباس. د-1



االضطرابات اللغوية وفرضيات عجز التواصلالفصل األول

6

.تصنيف االضطرابات اللغوية: ثانيا

تصنف االضطرابات اللغوية وفقا ملعايري متعددة، وقد قدمت اجلمعية االمريكية للكالم واللغة 
:اع للغة هينظام تصنيفي يشمل على مخس أنو ASHAوالسمع 

.phonologie) الصويت(الفونولوجي "-

.morphologie) الصريف(املورفولوجي -

).ترتيب الكلمة وبناء اجلملة(النحوي -

.sémantiques) معاين الكلمات واجلمل(الداليل اللفظي -

.pragmatique) االستعمال االجتماعي للغة(الربامجايت -

االضطرابات اللغوية تلك اليت تعتمد على األسباب ومن الطرق األخرى يف تصنيف 
ا مثل التوحد، وإصابات الدماغ والتخلف العقلي والشلل  والظروف الصحية املرتبطة 

.1"الدماغي

االت التاليةكما  :تصنف اإلعاقات اللغوية اعتمادا على الصعوبات احملددة يف ا

.اإلدراك-1

.االنتباه-2

.الرموزاستعمال-3

.قواعد اللغةستعمالا-4

.القدرة العقلية العامة-5

.109اضطرابات اللغة والكالم، ص : إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات. د-1
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.التفاعل االجتماعي املرتبط بالتواصل-6

، بإعاقات ASHAوميتاز كل نظام تشخيصي مبشكالت حمددة يف النظام املقدم من قبل "
وهذه االضطرابات ليست ناجتة ،اللغة احملددة تعود إىل اضطرابات اللغة غري حمددة األسباب

.العقلي، أو املشكالت اإلدراكيةعن التخلف

وعلى الرغم من تطور االنظمة التصنيفية لالضطرابات اللغوية إال أنه من الصعب تصنيف 
.1"اللغة، فكل األنظمة التصنيفية يوجد فيها الغموض وال ميكن اعتماد حمدد لكل احلاالت

:أنماط اللغة لدى الطفل المضطرب لغويا وذوي النمو الطبيعي

الطفل العاديالطفل املضطرب لغويا
مثالاالجنازالعمر مثالاالجنازالعمر

هنا، ماما، الكلمات األوىلشهرا13هذا، مام، بايالكلمات األوىلشهرا27
باي باي

كلمة مفردة50شهرا17كلمة مفردة50شهرا38
أول كلمتني شهرا40

متوحدتني
أكثر تفاح، 
هذه ماما، 

أكثرلعب 

أول توحيد شهرا18
لكلمتني

مفاتيح 
الكرسي

توحيد للكلمتني شهرا48
التاليتني

حمفظة مرمي، 
جاكيت 

خالتو، قفل 
الكرسي

توحيد للكلمتني شهرا22
التاليتني

حذاء سوزان
مفاتيح 
الكرسي

متوسط طول شهرا52
2:00اجلملة 

متوسط طول شهرا24
2:00الكلمة 

كلمات وبداية

نائمةمرمي 

122املرجع السابق، ص-1
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متوسط طول شهرا63
3:10الكلمة 

كلمة

وسط ingظهور شهرا30
طول الكلمة 

كلمات 3:10
وبداية

لقد ذهبت 
سياريت

isظهور مذ أول ظهورشهرا66
متوسط طول شهرا79

4:50اجلملة 
وبداية ظهور 
الطلب غري 

املباشر

ميكن أحصل 
على الطابة

متوسط طول شهرا37
4.10اجلملة 

كلمات وبداية

لطالب غري شهرا40
املباشر متوسط 
طول اجلملة 

كلمات4.50
املضطرب (يالحظ من اجلدول أن التسلسل النمائي بشكل عام متشابه لكال الطفلني 

إال أن الطفل املضطرب لغويا يصل إىل املعامل النهائية يف أعمال متأخرة، كما هناك ) والعادي
.1اللغة هو التأخر اللغوينوع آخر من اضطرابات 

.اضطرابات اكتساب اللغة: ثالثا

: االضطرابات املألوفة واالضطرابات اخلطرية: تنقسم اضطرابات اكتساب اللغة إىل قسمني مها

:االضطرابات المألوفة) 1

هذه االضطرابات هي تلك اليت منيزها عفويا إىل حد ما، من االضطرابات اخلطرية، تلك "
اليت توجد أوجدت فيها بدايات لغة قبل السنة اخلامسة من العمر، إن املالحظة على مدى 

.122املرجع السابق، ص : إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات. د-1
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طويل هي وحدها تتيح احلصول على استنتاجات على املستوى التشخيصي، وكذلك منيز 
:ن لونايمستوى طويل األمد مع كيلمو 

).من سنتين إلى خمس(لغويا في الطفولة األولى تشوها-1

اورة بالنسبة إىل ظهور الثغثغإذا كان من تردده البي وظهور الكلمات ،ة عند الطفلئة ا
األوىل يرقى إىل الشك دائما، فاألمر األكيد هو أن تقدم اللغة الشفهية الذي يالحظ عادة بني 
السنة األوىل والسنة الثانية ويؤدي إىل اجلمل األوىل املؤلفة من كلمتني أو ثالث ال يظهر أبدا، 

.فالولد يف الثانية أو الثالثة من عمره ال يزال عاجزا عن الكالم

غري أن مثة لغة إشارية تصحبها أصوات ذات مظهر فونيمي، لغة موسعة تتقلص مع ظهور 
وجيعل اللغة الشفهية تظهر ،اللغة الشفهية، يؤدي وجودها العابر سريعا إىل اضطرابات انفعالية

. 1"يف حدود السنة الرابعة من العمر

ال  ،ريات نغميةولكنها مزودة بتغ،وقد تتكون لغة خاصة خالية من املعىن وهي تفسح يف ا
.كذلك مع الزمن للغة سوية

إن طريقة التعبري الشفهي لدى املشوه الكالم، ختضع لقواعد التبسيط والتسهيل، وباملقابل "
يكون الفهم رائعا واكتساب اللغة الداخلية الذي جيب أن يسبق التعبري الشفهي يكون قد 

.حصل

وعلى ضعف السمع مستعينا ،األقل القضاء على التأخر العقليإذ جدوال كهذا يفرض على 
. 2"وبالرائز وبالفحوصات اخلاصة،باملراقبة العيادية

.87اضطرابات اللغة، ص ،ديدييه يورو-1
.88املرجع السابق، ص -2
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:التأخر البسيطــــ2

عديد من حاالت العجز خالل الطفولة األوىل، ومتر كذلك بعض لقد رأينا التطور الناجح لل"
، ويكشف الفحص حينذاك بداية املرحلة املدرسيةاحلاالت خفية وال يعثر هلا على أثر، إال يف 

من متييز الفونيميات وتنظيم الكالم، وتكون ،يف حدود السنة اخلامسة من العمر صعوبات
.احلد الفاصل مع حاالت عسر الكالم

:حاالت عسر الكالمــــ3

والناقص، آجوريا غري احلاالت تكون اللغة املتأخراستعمل لوناي هذه الكلمة كما استعمل 
دون أي أساس لعاهة عضوية تكتشف سريريا، وهنا أيضا يكون التطور متغريا، ومن املناسب 
مرحليا أن نقيم تطور األشياء وخاصة تطور اللغة يف وجهها الكالمي عن حاالت عسر الكالم 
الوظيفي إال بني السنة السادسة والسنة الثامنة عندما يسمح مستوى لغوي معني كاف بتبادل 

.لكالما

ويتحدثون عن مظهرين " Stalmennشتاملان "فهذا النوع من االضطراب يدعوه املؤلفون األملان 
:منه أو عن شكلني

.الشكل احملرك االكثر تكرارا ويرافقه نقص يف النمو احلركي-

.1"الشكل احلواسي الذي يعزونه إىل عدم نضج يف اجلهاز السمعي-

هذا التمييز ال يأخذ به لوناي الذي يفضل القول أن األمر ال يتعلق باضطراب شامل يف 
، ومن فقر يف املفردات ومن كلمات بسيطة، وتظهر مؤمتتةالتعبري الكالمي املكون من تعابري 

.األخطاء على مراحل قصرية يف تكرار الكلمات األقل انتشارا

.89-88املرجع السابق، ص ،ديدييه يورو-1
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ساوية على التدريب املدرسي ويبدو أن هؤالء األوالد ومن الواضح أن هلذا األمر نتائج مأ"
الذي يقول به بياجيه، وال يف حدود العاشرة من العمر، ال يبلغون درجة تقبل العمل اجلراحي

.حيقق الوصول إىل معلومات جتريدية ويكون املستقبل قائما

القراءة كما تؤدي إىل صعوبات عظيمة تعرقل اللغة املكتوبة ويصبح البعض عاجزين عن
. 1"بشكل دائم

:عوامل مرضيةــــ4

هي االضطرابات اليت تنجم عن جمموعة من العوامل املختلفة أكثر مما تنجم عن أسباب، 
وهذه العوامل هي إىل حد ما واضحة وحتتاج إىل ان يبحث عنها وتقيم نظرا ألمهيتها، وذلك "

.مدرسيةدون ان تستثين بشكل منهجي عوامل أخرى ألسباب 

:عوامل عاطفية وانفعالية: 1

إنه ملن الصعوبة مبكان غالبا التدقيق فيما إذا كانت هذه العوامل هي سبب اضطراب او نتيجة 
:له، ميكن احلديث عفويا عن كل من بعض هذه العناصر على انفراد

ابقاء ابنها أي عندما حتول األم استجابة لرغبة ال واعية يف إبقاء: الحماية األموية المفرطة-
صغريا، دون كل مبادرة منه وكل تطور أن وضع األم هو اكثر االحيان متناقض إذ حتدوها 

.باملقابل رغبة معاكسة وهي ان ترى ابنها يتقدم وينمو وأنه جيب عليها توجيهه وتشجيعه

وباملقابل إذا كان املسلك الرافض نادرا ظاهريا، إال انه موجود مقتنعا:المسلك الرافض-
مبظاهر املسلك السابق، ففي احلالة األوىل ال تتم العالقة بني األم والطفل إال بطريقة عدوانية 

.1"تتكرر مع الغرباء

.90املرجع السابق، ص -1
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واضطراب النوم ،حيث يوجد الغضب،يظهر العجز على مستوى اللغة يف جدول أغىن
يربز القلق على مستوى اللغة ويرتجم بكبتها،  "و الغذائية، العاصرية أسلوكاتالواضطرابات 

.مال، ويف احلالة القصوى توجد ظاهرات ذهانية حقيقية. كما عرب عن ذلك ب

اختالل التوازن العقلي، (وقد يقرتب أحيانا اإلمهال املسؤول عن االضطرابات من الرفض 
ذه احلاالت ، جيب أن تكون كل من ه)ظروف اجتماعية اقتصادية سيئة، تفكك العائلة

كثر مما ميكن أن يت يفرضها هذا األمر من اخلطورة أموضوع دراسة خاصة ألن اإلجراءات ال
ا من مسببات املرض .يظهر، فقد تكون حبد ذا

:وميكننا ان منيز يف هذا التعداد مفاهيم مهيمنة

.اللغةففي السنتني الثانية والثالثة تكون االم هي احملور الذي تدور حوله والدة -

ميكننا ان نذكر بشكل مبسط بني السنتني الثانية والثالثة واخلامسة ثالثة أوجه عيادية لدى -
:الطفل

.  قصور لغوي معزول وموجود إىل جانب منو عاطفي نفسي عادي* 

.قصور لغوي مشرتك مع اضطرابات يف جماالت أخرى* 

.2"قصورات قريبة من ذهان األطفال* 

عب الوسط احمليط دورا عظيما يف اكتساب اللغة واكتماهلا عند الطفل، يل: عوامل بيئية: 2
إذا كانت البيئة العائلية املشجعة تفضل عادة على أوساط أخرى مثل دور احلضانة فإن اللجوء "

فرويد نان تفاديه، ومن دراسات بورلنغام وأإىل هذه الدور بسبب الضرورات امللحة، ال ميك
دو من احملتم أن تقدمي املشورة إىل الذين يقومون على دار احلضانة تولدت مواقف خمتلفة، ويب

.91-90املرجع السابق، ص ،ديدييه يورو-1
.92املرجع السابق، ص -2
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على صعيد علم النفس، فهذه اجلهود اليت بذلت أتاحت احلصول على تطورات عظيمة يف 
.  1"اتقاء اضطرابات اللغة

الذي خيتلف عن تعلم لغة بعد أخرىان تعلم لغتني دفعة واحدة : "كما يرى ديدييه يورو
يضع الطفل أمام منوذج ألسين مزدوج قبل بلوغ العمر املدرسي، ويف بعض احلاالت يكون 
ازدواج اللغة داخل بلوغ العمر املدرسي، ويف بعض احلاالت يكون ازدواج اللغة داخل العائلة 
مع فارق بني الوالدين وأيضا بني اجلدين وبني املناطق مع وجود حمتمل للغة أو للهجة إقليمية 

أكثر احلاالت حدوثا يف الوقت احلاضر، وقد قيم املؤلفون تأثري هذا تني أو لغة هجرة، منفصل
العامل بطرق خمتلفة جدا ألنه بالنسبة إىل ليويولد عامل سيء وأكثر ضررا إذا كنت االم هي 
ا أمه، وضمة حاالت كثرية يذكرها  اليت تتكلم لغتني على التوايل فيختار الولد اللغة اليت اختار

وناي ال يؤدي فيها هذا الوضع إىل ظاهرة سيئة ومل تسجل فيها ازدواجية لغوية، بنقل بسيط ل
موهلاوس نتائج ذات شان الزدواجية اللغة يفغة إىل أخرى، مل تذكر السيدة زيلرألجزاء من ل

."على اللغة، ولكنها ذكرت بعض النتائج على الكلمة كالتأتأة

ن اجتاه حاالت كهذه ان نعترب العامل املسؤول أيضا هو من املمك: عوامل دماغية عضوية: 1
وجود عاهة عضوية، لكن يندر اكتشاف هذه العاهة وال ميكن العثور عليها، أحيانا كثرية إال 
على سبيل التخمني، وما تتذكره العائلة مما سبق من تاريخ املريض هو نقص يف األوكسجني 

ويب بعد الوالدة، ولكن جيب أال تذكر هذه بعد الوالدة مباشرة أو حادث التهايب أو ند
األحداث إال على سبيل التحفظ إال أن بعض األحباث اليت أجريت بشكل دقيق متيل إىل 
تأكيد ما دعاه املؤلفون االمريكيون اوال تلفا دماغيا طفيفا، ومن االوفق بالنسبة إىل لوناي 

:األخذ قبل اضطراب تكون مبعطيات واقعية

.جي لألعصاب مع دراسة معمقة للنمو احلركيإجراء فحص منه-
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ا ملصلحة الكشف عن أسباب املرض - سوابق املريض يف سبيل البحث عن عناصر مشتبه 
.العضوي الدماغي

.1الروائز احلركية النفسية وتأثري هذه التشوهات مع مرور الزمنالبحث عن تشوهات -

وجود هذا العامل يف اضطرابات تكون عملت أحباث خمتلفة على تأكيد": بنيويعامل: 4
ة عند  اللغة، وقد برهنت أسبقية هيمنة االضطراب لدى الذكور وكشفت بعض الظواهر املشا

.األهل واألقارب

واكب بعض املؤلفني يف االجتاه الفكري نفسه، على دراسة اهليمنة اجلانبية ويعتقد لوناي أنه 
تم بعسر القر  اءة، سوء تنظيم يف قيام كل من نصفي الكرة الدماغية يالحظ يف األحباث اليت 

.بوظائفه القرائية وسواها، أو تنظيم يكتسب الحقا

:االضطرابات الخطيرة) 2

وصف لوناي حتت هذا العنوان مجيع احلاالت اليت تتكون فيها وقائع اللغة متأخرة جدا، 
والتطور الالحق باللغة ال حيدث إال تظهر أوىل التعابري الكالمية املفهومة بعد السنة اخلامسة 

:ببطء وبشكل ناقص وهكذا مييز

:الحاالت التي تتضمن اضطرابا في التعبير الشفهي: 2-1

وهي البكم اخللقي وحبسة التعبري اخللقية، تظهر اللغة يف حدود السنة اخلامسة مكونة من  
وتصبح عادية بتحوهلا كلمات مشوهة، ختتصر املفردات إىل بعض كلمات، تظل غري مفهومة 

إىل كالم خارج عن قواعد الرتكيب وغري منظم، إذا كان الكالم املكرر يف غاية الرداءة يبدو 
.فهم الكالم أفضل ولكنه أقل جودة مما عند األوالد الذين هم من العمر نفسه

.93املرجع السابق، ص : يوروديدييه:ينظر-1
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ال شك أن الذكاء شيء أكيد وهذا األمر يتناقض مع وجود اضطرابات، وحوايل السنة 
ادسة او السنة السابعة يكون املستوى احملصل بواسطة الروائز أدىن بنسبة سنة او سنتني الس

يكون السمع طبيعيا لكن املنحنيات البيانية ال تعين شيئا إال عندما جترى التجارب على ولد 
.1"يتمتع بانتباه ومالحظة كافيني

أساسيا ويدعوه احلالة اضطراباويعترب لوناي هذه"وكثريا ما يعرتي النمو احلركي نقص خطري 
بكما خلقيا ذاتيا ناشئا عن تأخر الوظائف احلركية، ويستنتج من سوابق املريض تأخرا يف منو 
احلركية الشاملة وباألحرى احلركية الدقيقة، ويشري الفحص إىل عجز يف التناسق مع التجارب 

مركبة، يكون الرسم هزيال ويسيطر وثبات احتاد احلركة بعد السنة الثامنة، واستحالة تنظيم حركة
.عسر االنسجام احلركي على الوجه وأعضاء النطق

:مييز أجوريا غريا بني

.البكم اخللقي الناشئ عن اضطراب حركي نفسي-

.البكم اخللقي مع اضطرابات تتحكم بالتنظيم املؤقت-

عتقد أنه توجد ويعدل لوناي من هذا التمييز الذي هو يف رأيه جذري أكثر من اللزوم وي
.درجات كثرية االختالف يف العاهات امللحوظة عند البكم اخللقيني غري الصم

تتطور هذه احلاالت باجتاه استخدام لغة ملحونة خاطئة الرتكيب مليئة بأخطاء النطق، فينتج 
.عن ذلك صعوبات كبرية يف االتصال وصعوبات خطرية أيضا يف اكتساب القراءة والكتابة

ا حاالت الصمم الكالمي : يالحاالت التي تشمل اضطرابا في اإلدراك السمع: 2-2 إ
.وحبسة االستقبال والعمه السمعي
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واإلعاقة هي أشد وطأة مما هي يف احلالة السابقة، الفهم الكالمي معدوم والولد ال يكتسب 
ا لغة اجنبية، يف حني أن رهافة مسعه ال يرق .ى إليها الشكسوى لغة مصطنعة يكتسبها وكأ

كثريا ما حيل حمل الكلمة العفوية املتأخرة رطانة مضطربة النغم، ال وجود تقريبا للكلمة املكررة 
واستذكار املقاطع أو الكلمات اجلديدة، وفهم اللغة معدوم متاما مع فقدان مواز للصوت وإن  

.كان زهيدا

تقصي تشخيص أن تبدأالصعوبة القصوى، وقبلوجيب على عملية إعادة الرتبية ذات
انطواء الطفولة، األمر الذي يعترب ممكنا مبالحظة التصرف الذي هو تصرف صغري أصم اجتاه 

. 1"من يوجه إليه الكالم

وإذا ساد االعتقاد ملدة طويلة بان السمع كان عاديا متاما وبان االضطراب يستقر على 
ميزوين قد اوضحت وجها خاصا الضطرابات غري أن السيدة بوريل"مستوى االندماج املركزي، 

اورة منها يف  القياسات السمعية، مع فقدان للسمع أشد خطورة يف املناطق املدعوة مبناطق ا
مناطق األصوات اخلفيفة أو احلادة، وهكذا يعترب الفرد سامعا ألنه يدرك األصوات والضجيج 

مييز الصوائت ذات الرنات الشديدة ولكنه يسمعها ضبابية مضطربة، مييز الصوامت أفضل مما 
التقارب، تتجاوز صعوبات اإلدراك هذه جمال الكلمة وهي موجودة كذلك بالنسبة إىل 

األمر الذي حداور سرتدروت وألن إىل تسمية األصوات والنربات وااليقاعات واألنغام، 
".باإلدراك السمعي الوراثي"االضطراب 

الصعوبة بني السنتني الثالثة والسادسة، إنه يعترب التشخيص يف غاية: التشخيص: 2-3
:تشخيص غياب اللغة، تشخيص سريري اكثر مما هو أدائي، وهكذا جيب القضاء على

.التخلف البالغ يف الروائز غري الكالمية-
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.الصمم يستمر الشك طويال عند البكم اخللقيني-

.ذهان األطفال الذي يظل األصعب تشخيصا-

ليس االنطواء املبكر ولكن األشكال الذهانية العارضة املتصفة بعدم التناسق أو مبا قبل الذهاين 
.هي اليت حتدث أكثر من البكم اخللقي

ولدى مراقبة الطفل قبل إصابته بالذهان يبدو قليل احلضور حامال مع ثورات مفاجئة من احلركة 
دلة ومستوى ذهنيا منخفضا وفقدان اللغة أو الغضب غري املربر، أنه يعاين عاهة حركية متب

اية املطاف جزءا من الكل . 1"يشكل يف 

جيب التحدث خبصوص هذه االضطرابات اللغوية اخلطرية : أسباب نشوء األمراض: 2-4
:عن ثالث مسائل

النقص احلقيقي يف السمع، يوجد من هذا النقص منوذجان منيزمها بواسطة املنحنيات البيانية "
لقياس السمع، النموذج األول حيث يستقر النقص يف منطقة التحادث والثاين يف منطقة 

األصوات اخلفيفة متوفرة نسبيا، يرى لوناي ان ليس مثة من األصوات احلادثة يف حني تكون 
جز عن الكالم واضطراب السمع، ولكن ذلك هو اضطراب مركب يعرتي يف عالقة بني الع

. 2"الوقت نفسه احساسات ومتيزات مسعية، واكتساب إدراكات حسية يف جمملها

موضع البكم اخللقي مع اضطراب حركي نفسي ألنه هل يكفي العجز عن اكتساب تنسيق 
احلركات الفموية الصوتية لتفسري عدم اكتساب اللغة؟

الواقع ان مثة حاالت ال يتمكن فيها كل من العاملني السابقني من تفسري االضطرابات، يرى 
لوناي الذي فضل إلغاء التمايزات الكالسيكية يف تصنيف األمراض ليدرجها حتت عبارة 

.97املرجع السابق، ص -1
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إن املسؤول كمخرج " حاالت تتضمن اضطراب التعبري الكالمي أو اضطراب اإلدراك السمعي"
صعوبة اولية الكتساب رمزية اللغة، "، وهناك بالنسبة إليه "تنظيم اللغةمسألة"مشرتك هو 

موعات الصوتية مث الكلمات أو أجزاء اجلمل، وبعد ذلك نظام  الوحدات أوال وأبسط ا
الرتكيب البدائي، وميكن بعد ذلك أن تشمل الصعوبة املعطيات اإلدراكية األخرى ولكن حجر 

.العثرة هو اكتساب اللغة

اوالض .طراب اكتساب اللغة عند الطفل ميزة خاصة جتعلها تتميز عن احلبسة وعن مركبا

وتبقى مسألة القرابة بني أبسط اضطرابات اللغة وأخطرها عند الطفل، كما جيب القيام 
بتمييزات تبعا لعامل إضايف مسبب للخطورة اليت هي كما يعتقد هيكاين واجنيلبريغ خلل 

. 1"اللغة البنيوية كما يدعم هذا الرأي املؤلفون األملاندماغي أو نوع من هشاشة

:اضطرابات اللغة المكتوبة

إن اللغة املكتوبة هي جمموعة إشارات من الدرجة الثانية، وهي تتألف من مصطلح هو عبارة 
عن أحرف خمطوطة أو مطبوعة تستعمل متصلة أو منفصلة، كما أن اضطرابات العبارة املكتوبة 

عجزا كتابيا خمتلف املظاهر اليت تتمثل بتشوش الكتابة، وهناك عجز كتايب حبسي تسمى 
:وعجز كتايب حركي تبعا لطبيعة االضطراب

ينشأ عن خلل يصيب األوليات اخلاصة باللغة، كما يالحظ يف ": العجز الكتابي الحبسي-أ
لرموز مشوش، العجز الكتايب احلبسي أن ميزات الشكل اخلطي قد روعيت ولكن استخدام ا

.األمر الذي يؤدي إىل اخللل هو خلل اللغة احملكية نفسه

كما أن اللغة املكتوبة هي بشكل عام أكثر تعرضا للخلل من اللغة الشفهية، عندما يتعلق 
األمر بنشاط أكثر تعقيدا لتدريب متأخر، وتنظيم سريع العطب، وهي ختضع ملبدأ التفكيك 

.98املرجع نفسه، ص -1
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ا تزدا د تشوشا كلما ازدادت افرتاضية، ومبقابل ذلك فإن خلال يصيب اآليل اإلرادي يف كو
اللغة الشفهية على املستوى النطقي جيعل الشخص يستخدم اللغة املكتوبة البليغة سعيا وراء 

.لفت االنتباه إليه

ا ناشئة عن خلل يف ظروف التنفيذ احلركي للكتابة، :ذات مظهر ال حركيحبسات-ب إ
ات احملركة البدائية، وهي على صلة باملعاطب اجلدارية يف نصف الكرة ولكن دون ذكر االضطراب

ويظهر االضطراب ،)خربشة(األكرب، يصيب اخللل اخلط ويرتجم خبط سقيم أو خط أنشوطي 
.1"عدا ذلك يف تشوش تنسيق السطور والكلمات واألحرف

:األسباب والمسببات: رابعا

ختتلف أسابا االضطرابات اللغوية، فهناك أسباب فسيولوجية عضوية نتيجة اإلصابة الدماغية او 
إصابة أحد أعضاء النطق باضطراب ما، وأسباب عصبية ناجتة عن خلل يف الدماغ، أو 
تمع وما  األعصاب وأسباب نفسية متأصلة عند صاحبها، وأسباب بيئية متمثلة يف األسرة وا

سرة من أساليب تربوية خاطئة، تؤدي إىل اإلصابة بتلك االضطرابات وسنتناول  يدور داخل األ
:كال منها على حدى

: األسباب الفسيولوجية) 1

إن االضطرابات اللغوية حتدث نتيجة اضطرابات يف التكوين البنيوي او نتيجة إصابة "
األعضاء الدماغية أو القشرة الدماغية أو نتيجة إصابة احللق، أو احلنجرة أو نتيجة إصابة 
األنف أو األذن أو الرئتني بإصابات والتهابات أو نتيجة تشوه انتظام األسنان أو االلتهابات 

أو تلف اخلاليا العصبية، باإلضافة إىل الضعف اجلسمي الشديد، وضعف احلواس السحائية،

.51-50اضطرابات اللغة، ص : ديدييه يورو-1
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والضعف العقلي أو نتيجة إصابة الشفة او احللق، أو عدم تناسق الفكني، او عدم سالمة 
. 1"الغدد، أو نتيجة األمراض اليت تؤثر يف الصدر والرئتني

:النفسية واالجتماعيةاألسباب-2

إذ تؤثر العوامل النفسية اليت قد يتعرض هلا الطفل تأثريا سلبيا على االضطرابات اللغوية، "
يرى سبني أن القلق الناتج عن التوتر والصراع واخلوف املكبوت والصدمات االنفعالية، 
واإلنطواء والعصبية، وضعف الثقة بالنفس والعدوان املكبوت، واحلرمان العاطفي واالفتقار 

لعطف، من أهم األسباب اليت قد تؤدي لإلصابة باضطرابات النطق والكالم، ويرى للحنان وا
ميلر أن هناك عالقة واضحة بني التمتمة والقلق الذي يصيب الطفل، وهناك عالقة أيضا بني 

.التمتمة واالكتئاب

كما أن شعور الطفل بالنقص واحلرمان العاطفي، واإلمهال وعدم إشباع احلاجات النفسية 
اطفية، وعدم معرفة الصواب من اخلطأ، وتعلم السلوك غري املقبول يؤدي إىل تأثر الطفل والع

. 2"تأثرا كبريا من الناحية النفسية

يضاف إىل ذلك انفصال الوالدين عن بعضهما، مما يؤدي إىل نقص الرعاية العاطفية 
سي على الطفل، عالقة وتكون العالقة بني االنفصال املبكر والتأثري النف"والنفسية للطفل، 

طردية فكلما كان االنفصال مبكرا كان التأثري النفسي على الطفل أقوى وأشد، ومن األسباب 
اليت قد تؤثر على نفسية الطفل تعدد اللهجات او اللغات اليت يسمعها الطفل وقت اكتسابه 

لغة سليمةللغة، ويؤثر املستوى الثقايف على نفسية الطفل، فاألسرة املثقفة تكسب طفلها

.298االضطرابات اللغوية وعالجها، ص : صادق يوسف الدباس. د-1
.299االضطرابات اللغوية وعالجها، ص : صادق يوسف الدباس. د-2
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ا ال تستطيع أن تكسب طفلها ثقافة إال مبستوى  خالية من األخطاء، أما األسرة غري املثقفة فإ
.1"ثقافتها أو حمصوهلا العلمي

.الفرضية حول نقص أو العجز في إدراك المعنى اللغوي: خامسا

وك من قبيل والسلمن املعروف يف العلم احلديث أن املخ يعترب أساس العمليات املعرفية، "
و اإلدراك أو التذكر أو التفكري، ويتم كله من خالل الوظيفة احلركية التخاطب مع اآلخرين، أ

ا اثنا عشر بليونا من اخلاليا العصبية اليت تشكل يف جمموعها ما  مكتملة التنظيم اليت يقوم 
.2"يسمى باملخ البشري

حدة من أصعب املشكالت العلمية اليت يلتقي وتعد مشكلة العالقة بني العقل واجلسم وا"
فيها العلم املعريف بالعلم العصيب، فعلى مدى تاريخ العلم كانت هناك جمموعة من املناهج 
املختلفة للربط بني املعرفة ونشاط املخ، وأكد بعض العلماء أن العمليات املعرفية واملخية 

ا شيء واحدعمليات متوازية  .3"ومستقلة واعتقد آخرون 

والشق ) right hemisphere(وينقسم املخ البشري إىل نصفني أو شقني، الشق األمين "
، وكان من املعتقد أن هذين الشقني متماثالن أحدمها صورة طبق )left hemisphere(األيسر 

.4"األصل من اآلخر

له left hemisphereومن الثابت أن الدماغ هو مركز اللغة، وان النصف األيسر للمخ 
قدرات ال توجد يف النصف األمين، والعكس صحيح فالنصف األمين مثال له مواهب 

شاملة لقدرات للموسيقى وملعرفة النماذج املرئية املعقدة، أما النصف األيسر فله قدرة حتليلية 

.299املرجع السابق، ص -1
.165سيكولوجية اللغة واملرض العقلي، ص : مجعة سيد يوسف. د-2
.165املرجع السابق، ص -3
.165سيكولوجية اللغة واملرض العقلي، ص: مجعة سيد يوسف. د-4



االضطرابات اللغوية وفرضيات عجز التواصلالفصل األول

22

، وحيتوي cortexفأوهلا اللحاء أما األبنية املخية اليت حتتوي على مراكز لغوية "لغوية خاصة، 
اللحاء على املراكز اليت تسيطر على احلركة اإلرادية للسان والفك والبلع، وهي مجيعا مراكز 

.إلنتاج اللغةهامة 

primaryويبني هذا الشكل أن املدخل اللغوي املسموع يذهب أساسا إىل حلاء السمع األول 

auditoryب التحتية للفصني ، حيث تقوم األعصاب بتوصيل هذه املعلومات إىل اجلوان
، توجد مساحة باللحاء motor stripاألماميني، يلي املساحة الوجهية اخلاصة بتشريح احلركة 
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وعندما وهو اسم مكتشفها بالنصف األيسر من املخ، broca’s sareaتسمى منطقة بروكا 
تصاب هذه املنطقة وتنغلق أوعيتها الدموية وتصاب بشلل جزئي، تبدا املشاكل اللغوية حيث 

ولكن إذا حدث syntaxوختتفي القدرة على النظم يصبح الكالم على هيئة مجل قصرية، 
تقع يف التلف يف النصف األمين فإنه ال حيدث ارتباك مماثل، ومنها نستنتج أن منطقة بروكا 

أليسر فقط، هذا ورغم أن تلف منطقة بروكا حيدث ارتباكا يف إنتاج الكالم، فإن النصف ا
فمنطقة بروكا هامة إذن إلنتاج الكالم ووضع اخلطط الفهم قد يستمر جيدا إىل حد ما، 

.1"النظمية واملورفولوجية

وهو wornitالثانية اهلامة إلنتاج الكالم يف النصف األيسر فهي منطقة فرنك أما املنطقة "
يف هذه lesionوهي تالية ملنطقة السمع األويل، ومثل منطقة بروكا فإن جرحا اسم مكتشفها، 

املنطقة يسبب ارتباكا لغويا معينا، فاملصابون ما يزالون زلق األلسنة وكالمهم مرتب حنويا، ولكن 
فقد يستخدمون كلمات ال معىن هلا أو غري مناسبة، وحىت إذا كان هم كالمهم، من الصعب ف

، وعلى ذلك فإن النظم يعاجل يف منطقة بروكا، أما االختيار مناسبا فإن املعاين تبدو غري دقيقة
.2"الفهم فيعاجل يف منطقة فرنك

:3وهذا اجلدول يوضح وظائف املخ األيسر واألمين

األميناملخ املخ األيسر
إدراك وفهم املثريات اللغوية والبصرية واملكانية مهارات اللغة املنطوقة واملكتوبة

والفراغية

، توزيع مؤسسة الثقافة اجلامعية االسكندرية، 2علم الغة النفسي مناهجه ونظرياته وقضاياه، ج: جالل مشس الدين. د-1
.11ص 

.15علم اللغة النفسي مناهجه ونظرياته، ص : جالل مشس الدين-2
.62علم النفس املعريف، ص : عدنان يوسف العتوم. د-3



االضطرابات اللغوية وفرضيات عجز التواصلالفصل األول

24

معاجلة معلومات األطراف اليسرى من اجلسممعاجلة معلومات األطراف اليمىن من اجلسم
جتهيز ومعاجلة املعلومات بالطريقة التحليلية 

التعاقبية
لطريقة الكليةجتهيز ومعاجلة املعلومات با

إدراك املرح والعواطف
مها مظهران من مظاهر احلبسة أو األفازيا اليت سنفصل وهذان النوعان من االختالل 

وبذلك يتضح أن لإلنسان صفة بيولوجية عصبية متيزه عن احليوان وختلق لديه احلديث عنها، 
ن معظم حيث لوحظ أاالستعداد الكتساب اللغة، وهذه اخلاصية تكمن يف منطقيت املخ، 

الذين يستعملون أيديهم اليمىن يف الكتابة تكون القدرة اللغوية عندهم متمركزة يف املنطقة 
.اليسرى من املخ

يقل عمره عن السنتني، ومما جيدر ذكره ان هذه الصفة ال تكون موجودة يف الطفل الذي "
بل تبدأ بالتكوين بني سن الثانية والرابعة عشر، فإذا أصيبت املنطقة اليسرى من مخ الطفل بني 
ا االنتقال إىل املنطقة األخرى، اما إذا حدث  هذين العمرين خبلل ما يف القدرة الكالمية بإمكا

.1"ذلك بعد سن الرابعة عشرة فإن القدرة اللغوية تتعطل كليا أو جزئيا حبسب شدة اإلصابة

.173الدراسات اللغوية املعاصرة، ص أضواء على : نايف خرما. د-1
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.أشكال االضطرابات اللغوية: المبحث الثاني

إن االضطرابات اللغوية ما هي إال تباينات صوتية، أو باألحرى عيوب بيانية صوتية، والرتاث 
ا العريب زاخر منذ العصر اجلاهلي مبثل  هذه املسائل اليت تصف اللغة البشرية وفقا ملستويا

اللسانية، وخباصة اجلانب الصويت، فإذا كانت اللغة أصوات كما قال ابن جين، فاألمراض 
اللغوية منبعها الصوت، واخللل يف نطق األصوات وتوظيفها، وعكسه البيان اللغوي من 

.إىل طرف املستقبلاإلفصاح واإلظهار عما يريد املتكلم قوله أو تبليغه

كما انه من الصعب حتديد نسب انتشار االضطرابات اللغوية بسبب تنوعها وصعوبة حتديدها "
وظهورها أحيانا كجزء من اإلعاقات كما هو يف التخلف العقلي وإصابات الدماغ وصعوبات 
التعلم واإلعاقات السمعية وذوي االحتياجات اخلاصة يتلقون خدمات عالجية يف الكالم

.1"واللغة

.الحبسة: أوال

:تعريفها) 1

توقف، قال املربد يف باب : التوقف، وحتبس يف الكالم: احلبسة واالحتباس يف الكالم": لغة
.2"احلبسة تعذر الكالم عن إرادته: علل اللسان

ويقال يف لسانه حبسة إذا كان الكالم يثقل عليه ومل يبلغ الفأفاء والتمتام، ويقال يف لسانه "
.3"إذا أدخل بعض حروف املعجم يف حروف العربلكنه

.23اضطرابات الكالم واللغة، ص : إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات-1
لد الرابع، ص .ط، د.لسان العرب، دار بريوت، د: ابن منظور-2 .14ت، ا
.56، ص 1م، ج1988/ه1408، 1البيان والتبيني، علي أبو ملحم، دار مكتبة اهلالل، بريوت، ط: اجلاحظ-3
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: اصطالحا

وتنوعت األمساء بتعدد وجهات النظر واالهتمامات ألن موضوع احلبسة تعددت التعريفات
اللسانيات، الطب، علم النفس العام وعلم : أو األفازيا مشرتك بني جل االختصاصات منها

.النفس اللغوي

اصطالح يوناين األصل، يتضمن جمموعة العيوب اليت تتصل ) Aphasia(فكلمة أفازيا "
بفقد القدرة على التعبري بالكالم تاو الكتابة، أو عدم القدرة على فهم معىن الكلمات املنطوق 
ا، أو إجياد األمساء لبعض األشياء واملرئيات أو مراعاة القواعد النحوية اليت تستعمل يف 

.1"احلديث أو الكتابة

على هذه العوارض املرضية الكالمية، رغم التفاوت " أفازيا"صطلح على إطالق لفظ وقد ا"
ينحصر يف أن مصدر العلة يف كل بينها،بينها يف املظهر اخلارجي، فهناك عامل مشرتك يربط 

منها يتصل باجلهاز العصيب املركزي، ويرجع االختالف يف ظهور إحداها دون األخرى، يف 
.2"وع وموضع اإلصابة من هذا اجلهازمصاب دون اآلخر إىل ن

أما يف معجم الرتبية اخلاصة فهي قصور يف القدرة على فهم أو استخدام اللغة التعبريية "
الشفوية وترتبط احلبسة الكالمية عادة بنوع من اإلصابة يف مراكز النطق والكالم يف املخ، 

و كالمها جانيب اللغة أطراب أو ضعف يف أحد واحلبسة مصطلح عام يشري إىل خلل واض
االستيعاب واإلنتاج، وينتج هذا االضطراب عن خلل يصيب مراكز اللغة يف : وجانبا اللغة مها

.3"الدماغ

.65، ص 5أمراض الكالم، دار مصر للطباعة، ط: مصطفى فهمي. د-1
.65املرجع السابق، ص -2
األصوات اللغوية عند ابن سينا عيوب النطق وعالجه، األكادمييون للنشر والتوزيع، عمان : نادر أمحد جرادات-3

.171م، ص 2009/ه1430
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احلبسة الكالمية بأنه فقدان القدرة على الكالم يف الوقت املناسب "ويعرفها كمال سي سامل 
.1"على الرغم من معرفة الفرد مبا يريد أن يقوله

نسيان اإلشارات اليت يتمكن بواسطتها اإلنسان املتمدن : يعرفها حنفي بن عيسى هيكما 
من مبادلة آرائه وأفكاره بأفكار بين جنسه، فاحلبسة إذن ناجتة عن النسيان عندما يتخذ شكال 

ذا االعتبار نوع من أنواع فقدان الذاكرة .2مرضيا، فهي 

ا خلل يف وظائف اللغة" ، بسبب عطب موضعي بالدماغ يؤدي إىل وتعرف احلبسة بأ
صعوبة يف الفهم، أو إنتاج الصيغ اللغوية أو األمرين معا، والسبب الرئيسي للحبسة هو السكتة 
الدماغية بالرغم من أن إصابات الرأس الناجتة عن عنف أو حوادث هلا التأثري نفسه، ولذلك 

ت الفهم اليت تؤدي إىل فالشخص الذي به حبسة يعاين من عيوب تتصل باللغة كصعوبا
. 3"صعوبات يف اإلنتاج

:أسبابها) 2

ا، فعند حتليل  إن اإلصابات اليت حتدث يف نصف الكرة املخية بالنسبة للدماغ ختتلف أسبا
:أهم األسباب جند أن العوامل املؤدية إىل احلبسة تتمثل فيما يلي

.األورام اخلبيثة-"

. الدماغيةاجللطات -

.171املرجع السابق، ص -1
.274حماضرات يف علم النفس اللغوي، ص : حنفي بن عيسى:ينظر-2
، ص 1995معرفة اللغة، ترمجة حممد فراج عبد احلافظ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية : جورج بول-3

174.
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.1"تعرض املريض إىل حوادث أثرت على الدماغ أو األعصاب-

:أنواع الحبسة أو األفازيا) 3

ا كل من بروكا، فرنك، بيرب ماري،  كل من نتائج األحباث التشرحيية الدماغية اليت قام 
أن هناك أنواعا خمتلفة من ،هنري هد، جاكبسون، جولد شتني، رسل برين، كرتشلي وغريهم

:ميكن تلخيصها فيما يلي) األفازيا(احلبسة 

).verbal aphasia(أفازيا حركية أو لفظية : 3-1

، ويرجع الفضل إىل 2"حيث جيد املصاب نفسه عاجزا عن استحضار الكلمات نطقا وكتابة"
، إذ وجد يف أحد "brocaبروكا "اكتشاف هذا النوع من العيوب األفازية إىل اجلراح املشهور 

انون احتباسا يف كالمهم، خلال يف اجلزء اخلارجي من التلفيف اجلبهي الثالث مرضاه الذين يع
" بروكا"باملخ، والقريب من مراكز احلركة ألعضاء اجلهاز الكالمي، ولقد كانت علة مريض 

السابقة اإلشارة إليها، مقصورة على فقدان التعبري احلركي الكالمي، دون وجود أية ظاهرة  
نذ ذلك الوقت أطلق على هذا النوع من العيوب الكالمية الذي كالمية مرضية أخرى، وم

.أو لفظية وهي نوع من احتباس الكالم" أفازيا حركية"االصطالح " بروكا"اكتشفه 

ويف احلاالت الشديدة من هذه احلبسة الكالمية، يفقد املصاب القدرة على التعبري، لدرجة 
، وقد يكون حديثه كله مقصورا على لفظ "النعم أو "ال يتعدى فيها حمصوله اللغوي كلمة 

أو " حممد: "واحد ال يغريه مهما تنوعت األسئلة أو األحاديث املوجهة إليه، كأن يقول مثال
كلما حدثه أحد، وقد حيدث أحيانا عندما يكون املصاب واقفا حتت تأثري حالة انفعالية " ولد"

.إىل السباب والعدوانعنيفة، ان يتمتم ببعض العبارات غري املألوفة قصدا 

.204املرجع السابق، ص : صادق يوسف الدباس-1
.274املرجع السابق، ص : حنفي بن عيسى-2
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احلركية فغن املريض ال يشكو اضطرابا أو وعلى الرغم من احتباس الكالم يف حاالت األفازيا
عجزا يف قدرته على فهم مدلول الكلمات املنطوقة او املكتوبة، مبعىن انه يستطيع أن يفهم ما 
الت، كما يستطيع أن يدلل على إدراكه ملا يدور حوله من  يقرأ يف الصحف أو الكتب أو ا

.بتنفيذ ما يطلب منهحديث، او ملا يوجه إليه من أسئلة، أما بالكتابة أو 

كما أن عدد املصابني باحتباس الكالم، من بني الذين يتعرضون للعيوب األفازية، يكونون 
بنسبة ضئيلة ذلك انه قلما تكون اإلصابة قاصرة على مركز احلركة ألعضاء اجلهاز الكالمي 

)broca’s sarea (ألسباب ويف هذه الفئة الضئيلة تنشا اإلصابة عن سبب أو أكثر من ا
:اآلتية

.إصابة نتيجة احلوادث-

.اإلصابات اليت حتدث بسبب الوالدة العسرة أو اآلالت-

.وأحيانا تولد اإلصابة مع الطفل بسبب إصابة أثناء احلمل-

.1تعرض اجلنود حلوادث احلرب وخاصة ما يصيب الرأس-

:sensoryأفازيا حسية أو فهمية 2

عن طريق معرفته لوجود مركز مسعي يف الفص الصدغي من الدماغ، اكتشف فرنيك األفازيا"
حيث اكتشف او وجود تلف يف هذا اجلزء يؤدي إىل العمى السمعي فيفقد املريض القدرة على 
التمييز بني األصوات املسموعة وإعطائها داللتها اللغوية مبعىن انه يسمع احلرف صوتا ولكنه 

.65-64ض الكالم، ص أمرا: مصطفى فهمي. د:ينظر-1
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ادث فالقدرة السمعية عادية لكن العلة يف اإلدراك يتعذر عليه ترمجة مدلول الصوت احل
.1السمعي

واملشكلة كما تبدو يف مثل هذه احلاالت ال تتصل بالقدرة السمعية لدى الفرد، بل تنشا عن 
).auditory imperception(اضطراب يف القدرة اإلدراكية السمعية 

طفل يعاين هذا النقص حبرف الباء ومن االمثلة اليت توضح ذلك، أننا عندما نتفوه أمام "
مثال ونطلب منه تكرار ما مسع جنده يقول فاء، وما يقال عن هذا اإلبدال السمعي الذي 

، يبدو أنك إذا  )اجليم واخلاء(ينصب على حريف الباء والفاء، يقال كذلك على احلروف احللقية 
العيب كما أوضحنا كتبت للطفل حرف الباء وطلبت منه قراءته فإنه يقرأه صحيحا، فكأن

.يتصل باإلدراك السمعي وليس باإلدراك البصري

احلسية إما أن يكون جزئيا أي قاصرا على بعض احلروف دون وهذا النوع من األفازيا
األخرى، أو كليا يشمل معظم احلروف اهلجائية، فكالم املصاب مبثل هذه احلاالت ال يسري 
على قاعدة معينة، وإمنا يشتق الفرد لغته على حسب إمكانياته العقلية واحلسية ال يفهمها إال 

م ، كاألم مثال أو اإلخوة، بينما يتعذر على األشخاص األشخاص املتصلون اتصاال مباشرا 
.الغرباء متابعة كالمهم

: وهذه بعض األمثلة لنرى إىل أي حد تبعد تلك اللغة اخلاصة عما هو مألوف

ماذا أكلت اليوم يف الغذاء؟ وقد كان نطق : لعمر حوايل العشرةوجهت سؤاال لطفل يبلغ من ا
ذه العبارة  مذموم يتعذر معه فهم املقصود من إجابته، فتدخلت بشكل ) مم مبب(الطفل 

.يف طعام الغذاء) كرنبا(إن ولدها يقصد أنه اليوم أكل : والدة الطفل قائلة

.205-204املرجع السابق، ص : صادق يوسف الدباس-1
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كما أن هناك نوع آخر يتعلق باملرض الكالمي وهو استعمال كلمة يف غري موضعها، أو 
:ألمثلةاستعمال كلمة غريبة ال معىن هلا وال صلة هلا باللغة وهذه بعض ا

أين تسكنني؟: وجهت سؤال لطفلة

).تقصد حارة الرماح(فأجابت حطاما 

والتفسري العلمي هلذه الظاهرة أن األطفال تعلموا تلك النماذج الكالمية اخلاطئة بسبب 
اخللل السمعي املوجود منذ امليالد، فحدث بسبب هذا اخللل اضطراب يف تكوين الصورة 

. 1"السمعية للكلمات

:ولألفازيا احلسية أنواع عدة منها

:Alexiaالعمى اللفظي -

حيث يستطيع املصاب قراءة الكلمة املكتوبة، ولكنه ال يفهم ما يقرأ، ويعمل على إبدال "
األصوات، وقد يكون اإلبدال مقتصرا على أنواع معينة من األصوات اليت تتشابه يف الشكل 

).اء واخلاءاجليم واحل(و) السني والشني(مثل صويت 

:Echolaliaاألفازيا مضادة األلفاظ وترديدها -

وهي عبارة عن تكرار الكلمات اليت يتضمنها السؤال أو احلديث، حيث يردد املصاب 
.الكلمات اليت يسمعها من املتحدث نفسه

:األفازيا الفهمية-

ا عدم القدرة على فهم الكلمات املنطوقة وقد يكون عدم ال فهم كليا أو جزئيا، ويقصد 
فاملصاب يستطيع ان يتمتم بكلمات صحيحة النطق، وسليمة من حيث خمارج األصوات، 

.67-66أمراض الكالم، ص : مصطفى فهمي-1
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ا ببعض، وقد حيذف كثريا  ولكن ال يوجد بينها أي ارتباط، وال تدل على أي معىن عند اقرتا
من الكلمات اليت تقوم بوظائف لغوية معينة كأدوات الربط والضمائر، وحروف اجلر وأدوات

.1"التعريف وأمساء اإلشارة

:paragrammatismeأفازيا -

والشكل الثاين ،وهو يأخذ أحد الشكلني األول يتعلق باألخطاء اليت تتصل بقواعد اللغة"
ا من حيث وضع األلفاظ يف أماكنها الصحيحة، فاملصاب  يتعلق باألخطاء اليت تتصل بأسلو

.2"هناك ال يراعي القواعد النحوية او قواعد األسلوب اليت تستعمل بالكتابة أو باحلديث

:أفازيا كلية: 3

احتباس يف إخراج أثبت بعض احلوادث اإلكلينيكية أن هناك من املرضى من يشكوا من"
، واضطرابا يف مقدرته على فهم مدلول الكلمات املنطوقة او املكتوبة )حبسة حركية(الكالم 

، باإلضافة إىل عجز جزئي يف الكتابة، وقد وجد ان هذه االضطرابات جمتمعة )احلبسة احلسية(
:ترجع العلة فيها إىل أحد األمرين

):cérébral embolisme(اإلصابة بجلطة دموية -أ

يتسبب عنها انسداد الشريان الذي يغذي اجلزء الذي تتجمع فيه األلياف الواردة من املراكز 
.إخل...العليا للحركة بالفص اجلبهي واملتجهة إىل الذراع والساق واالطراف وأعضاء النطق

.205املرجع السابق، ص : صادق يوسف الدباس-1
.69أمراض الكالم، ص : مصطفى فهمي-2
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):cérébral hémorragie(بنزيف مخي اإلصابة-ب

املصابة من إمدادها الدموي، كما ينتج منها سيالن الدماء يف وينتج من النزيف حرمان املنطقة 
. 1"املخ فيحدث تورم وضغط على بعض األلياف واألنسجة

:نسيانيةأفازيا-4

يظهر على املصاب النسيان وعدم القدرة على تسمية األشياء واملرئيات اليت تقع يف جمال "
عند سؤاله عن شيء ما، ويتعذر عليه إدراكه، ويف احلاالت الشديدة يلوذ املصاب بالصمت

اجياد االسم املناسب ملسمى معني، ويف احلاالت البسيطة يستطيع اجياد أمساء األشياء املألوفة 
لديه، بينما يعجز عن ذكر األشياء غري املألوفة، ويشعر املصاب باإلحباط لعدم قدرته على 

فقد يلجا إىل استعمال لفظة الكالم بشكل طبيعي وسلس، وعندما ال يستطيع لفظ الكلمة
ة هلا مثل كلمة  ة يف املعىن مثل )راح(بدل ) الح(مشا ) ورقة(، أو ان يستعمل كلمة مشا

. 2")قلم(بدل 

:القدرة على التعبير بالكتابةفقد-5

وهو فقد القدرة "، Agraphiaهذا النوع من األفازيا معروف عند األخصائيني باالصطالح 
على التعبري بالكتابة، وتكون هذه الظاهرة املرضية مصحوبة عادة بشلل يف الذراع اليمىن، إال 
ا، وترجع العلة يف  انه بالرغم من سالمة الذراع اليسرى، فغن املصاب يتعذر عليه ان يكتب 

لفيف اجلبهي الثاين مركز حركة اليدين املوجودة يف التتلف يفهذه احلاالت إىل وجود إصابة أو 
.3"بالدماغ

لس الوطين للثقافة : مجعة سيد يوسف. د-1 والفنون واآلداب، الكويت، يناير سيكولوجية اللغة واملرض العقلي، ا
.176، ص 1990

.205املرجع السابق، ص : صادق يوسف الدباس-2
.72أمراض الكالم، ص : مصطفى فهمي. د-3
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نوع آخر معروف باسم ) األفازية(وهناك جبانب النوع السابق من هذا النوع من العيوب 
parietal dysgraphia ،"وهي جمموعة عيوب الكتابة املتصلة بالفص اجلداري يف املخ.

الكلمات على عدم التنظيم عند التعبري ب: وميتاز هذا العيب خبصائص معينة من أمهها
ا كتبت وعيناه مغلقتان،  الورق، لدرجة ان خييل للناظر ملا يكتبه املريض من كلمات على أ
ويأخذ عند التنظيم والرتتيب السابق اإلشارة إليه مظاهر وأشكاال متنوعة نذكر منها على سبيل 

:املثال ما يلي

.ميل األسطر إىل األسفل-

.جانيب الصحيفةترك هوامش واسعة وغري مناسبة على-

.اخطاء يف اإلمالء-

.كتابة احلروف بطريقة مشوشة-

.سرعة الكتابة مما يؤدي إىل حذف احلروف والكلمات-

.الكتابة ببطء لدرجة أن املصاب ال يرفع القلم على الورقة-

.   1"كثرة الشطب وإعادة كتابة الكلمات أو إعادة بعض املقاطع-

.73املرجع السابق، ص -1
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:ازيادراسة حالة عن األف* 

حاج عبد القادر قويدر:اسم املدرسة

.ذكر: اجلنس

.أوىل ابتدائي: الصف الدراسي

.سنوات6: العمر

.إصابته باحلمى الشوكية: سبب ظهور احلالة

طفل يف السادسة من عمره تلميذ يف املدرسة االبتدائية، يعاين من احلبسة الكلية أخربتين والدته 
ملستشفى ملدة شهر وملا شفي من آثار احلمى مل يكن أنه أصيب باحلمى الشوكية، ودخل ا

بأطرافه أي شلل إال أنه فقد القدرة على الكالم بشكل طبيعي، إذ أصبحت قدرته التعبريية ال 
تتعدى إال إخراج أصوات ال معىن هلا، ونسى فوق ذلك الكتابة والقراءة وعندما ميسك بالقلم 

.ا ما أثر على مستواه الدراسيال يستطيع إال كتابة خطوط ال معىن هلا وهذ
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.Stutterringالتأتأة : ثانيا

و حرية طاالت وترددات أإات و ومتتاز بتكرار ،وهي اضطراب يف الطالقة الطبيعية للكالم"
.ووقفات أثناء الكالم

ا مشكلة تواصلية متعددة األبعاد ومعقدة، فهي مشكلة ميكن  وينظر إىل التأتأة على أ
مالحظتها بسهولة ومساعها، كما ان الشخص الذي يعاين من التأتأة يعاين من مشاعر القلق 

.  1"واخلجل واالرتباك وسوء التكيف النفسي

ا عيب من عيوب التلفظ، ول ما يالحظ بالنسبة إىل التأتأأ عراضها تكرار أحد ومن أ"ة ا
احلروف وإضافة صوت دخيل على الكلمة، وفتح الفم أحيانا مع العجز عن التلفظ ويرافق هذا  
كله اختالل يف حركيت الشهيق والزفري، كاحنباس النفس أوال مث انطالقه بطريقة تشنجية، كما أن 

ا يقوم حبركات زائدة عما يتطلبه التلفظ، وتظهر يف اللسان والشف تني والوجه، ويعاين املصاب 
اضطرابات نفسية تنم عن قابلية خاصة للتأثر واالنفصال، فالتأتأة وإن تكن عيبا من عيوب 
ا على كل حال ال تبلغ حد اخلرس، وتتخذ عدة وجوه بعضها أهون من  اللسان إال ا

.2"بعض

تشتمل ويظهر أداء املصابني بالتأتأة مدى واسعا من األعراض الظاهرة وغري الظاهرة،
:األعراض املرئية الظاهرة على

:وتشتمل على: السلوكات األولية-أ

.تكرار األصوات اللغوية أو الكلمات-"

.منع األوتار الصوتية من االهتزاز ليحدث بذلك التوقف يف الكالم او غياب األصوات-

.223اضطرابات الكالم واللغة، ص : إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات. د-1
.277اللغوي، ص حماضرات يف علم النفس : حنفي بن عيسى-2
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.اطالة غري طبيعية لألصوات-

:وتشتمل على:السلوكات الثانوية المرئية-ب

.غمز األعني-

.اهتزاز الرأس وترقصه-

.عبوس الوجه وكشرته-

.التوتر العضلي-

.بذل جمهود عال عند حماولة الكالم-

:أما األعراض غري الظاهرة تشتمل على

.إبدال الكلمات-

.احلديث غري املباشر حول املوضوع-

.الرد مبعلومات غري صحيحة لتجنب كلمات حمددة-

.1"صحيحة عندما يطلب شيئا ماإعطاء أمساء غري-

على الرغم من أن التأتأة من أكثر اضطرابات الطالقة شيوعا إال أنه ال يوجد حىت اآلن 
ا جمموعة من  تعريف دقيق كمي هلا، فالتأتأة ظاهرة متعددة األبعاد وأفضل وصف للتأتأة هو ا

الكالمية واملشاعر واملعتقدات ومفاهيم الذات والتفاعالت االجتماعية، وتؤثر على السلوكات
الطالقة وجهود تدفق الكلمات املنتجة من قبل املتكلم، فالتأتأة مشكلة معقدة واضطراب غري 

.229اضطرابات اللغة والكالم، ص : إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات. د-1
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ا غري حمددة  اعتيادي تصيب الفرد وعلى الرغم من كثرة األحباث اليت أجريت فال زالت أسبا
.بدقة

:مراحل تطور التأتأة) 2

ا مع مرور الزمن، وميكن تقسيم مراحل تبدأ التأتأة يف الطفولة املبكرة وتسوء أعراضها وصفا
:التأتأة إىل ثالث مراحل وسنعرض فيما يلي ألهم املالمح لكل مرحلة

:مرحلة التأتأة التطورية* 

ات قصرية حيث ختتفي بعد أشهر تظهر مالمح التأتأة يف عمر الثانية والراعبة وتستمر لفرت "
.قليلة

:مرحلة التأتأة المعتدلة* 

وختص االطفال من سن السادسة إىل الثامنة من العمر، حيث خيتفي هذا الشكل بعد 
.سنتني أو ثالث

:مرحلة التأتأة الدائمة* 

ن اخلامسة وتظهر التأتأة بني سن الثالثة والنصف وسن الثامنة والنصف، وغالبا ما تبدأ يف س
.وبعدها وهذا النوع من أكثر األنواع خطورة

وبغض النظر عن العمر الذي تظهر فيه ظاهرة التأتأة يف الكالم فإن هناك عوامل تساعد يف 
:تطورها ومن هذه العوامل

.ردود فعل اآلباء واملستمعني لكالم الطفل-

.مدى حساسية الطفل الختالل الطالقة يف كالمه-
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.تالل الطالقة يف الكالمدرجة اخ-

.التوتر والقلق والضغط النفسي واخلربات اجلديدة-

.فكرة الفرد عن نفسه يف تعامله مع اخلربات أو العامل اجلديد-

أربع مراحل لتطور التأتأة، بينما وصف فان رابري ) Blood Stein(كما وصف بلود ستني 
)van riper (1"ثالث مراحل لتطورها.

:التأتأةأنواع ) 3

:هناك أربعة أنواع أكثر شيوعا للتأتأة تتمثل فيما يلي

:bégaiement cloiqueالتأتأة التكرارية -

يتميز هذا النوع من التأتأة بتكرارات وتوقفات ال إرادية تتجلى عموما يف املقاطع األوىل من "
.الكلمة األوىل يف اجلملة وخيتلف عدد التكرارات حسب احلاالت

:bégaiement cloniqueتأة االختالجية التأ-

يتجسد هذا النوع يف الصعوبة اليت جيدها املصاب يف التكلم، حيث يتوقف ملدة زمنية معتربة 
.2"قبل ان يتمكن من إصدار الكلمة بشكل انفجاري

:bégaiement tonic cloniqueالتأتأة التكرارية االختالجية -

السابقني عند شخص واحد، فنالحظ توقف تام متبوع تتمثل يف تواجد كال النوعني"
.بتكرارات أو مقاطع صوتية

.241اضطرابات الكالم واللغة، ص : إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات. د-1
م، 2008، 2األرطوفونيا علم اضطرابات اللغة والكالم والصوت، دار هومة للنشر والتوزيع اجلزائر، ط: حممد حولة-2

.43ص 
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:bégaiement per inhibitionالتأتأة بالكف -

ائي عن احلركة قبل التكلم مث بعد مدة زمنية  ذا النوع من التأتأة بتوقف  يتميز املصاب 
.1"يف بداية اجلملةيتمكن من النطق ليتوقف مرة أخرى سواء يف وسط اجلملة أو 

:تفسير التأتأة) 4

التأتأة مثلها مثل اضطرابات الكالم األخرى، كما ميكن تصنيف عدد من النظريات املفسرة 
ا، وتنحصر هذه النظريات يف  الوراثة وتطور الطفل والعصاب هلا وذلك اعتمادا على اهتماما

:شراط، وفيما يلي عرض هلذه النظرياتواال

أو الضطراب) بيولوجي(ة السيطرة املخية بأن التأتأة عرض الضطراب حيوي ترى نظري"
ال نظرية أورتون ترافيس عصيب فسيولوجي داخلي معقد، ومن أ كثر النظريات شيوعا يف هذا ا

للسيطرة املخية، وتقول هذه النظرية بان الطفل مييل إىل التأتأة يف كالمه بسبب غياب سيطرة 
االنشطة احلركية املستخدمة يف الكالم، وقد جذبت هذه النظرية جانب الدماغ يف ضبط 

.اهتمام الباحثني لسنوات عديدة وانتهت بنتائج متضاربة حول صحتها

:النظرية البيوكيميائية والفسيولوجية-

1958عام بأن التأتأة هي نتيجة الستعداد وراثي، وقد أكد ويستWestيرى ويست 
السكر لدى الشخص املتأيت خالل التأتأة وترتبط هذه النظرية يف –على حالة عدم اتزان الدم 

.أحباث األيض األساسي وكيمياء الدم وأمواج الدماغ، والتوائم والعوامل الفيسيولوجية العصبية

.44املرجع السابق، ص -1
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:النظرية الجينية-

احتمالية أن يكون للتأتأة أساس جيين لقد أشارت دراسات األسر اليت تعاين من التأتأة إىل 
مسؤول عن استمرارها أو ظهورها لدى بعض األفراد املتأتئون، أن األساس اجليين للتأتأة يأيت 
مع احلقيقة اليت تؤكد عدم حتديد أي عيوب بيولوجية تسبب التأتأة، وحىت يف حالة حتديدها 

ساس اجليين للتأتأة فإنه ال تزال احلاجة فغن العوامل البيئية أيضا تؤثر على تطورها ومع هذا األ
ملحة إلجراء املزيد من األحباث لتحديد اآللية اليت تؤثر فيها الوراثة لنتمكن من فهم أفضل 

.1"للتأتأة

:النظرية العصبية النفسية اللغوية- 

عام ) Perkin, Kent and Corlee(طور هذه النظرية كل من بريكنز وكيتت وكوريل "
وتفسر هذه النظرية إنتاج الكالم الطلق والكالم املتأتأ والتشوه غري املتأتأ يف الكالم، ،1991

النظام : من خالل منظور عصيب نفسي لغوي فالكالم الطلق يتطلب عنصرين هامني مها
والنظام ما وراء اللغوي أو linguistic or symbol systemاللغوي أو النظام الرمزي 

ذين النظامني من خالل اويتحكم paralinguistic or singnal systemاإلرشادي 
وحدات عصبية مستقلة تنتهي بنظام خمرجات مشرتك، ويتطلب الكالم الطلق اتساق زمين 
ودجمي دقيق حىت يتحقق النظام املشرتك، وإذا مل حيدث االتساق الدقيق بني العنصرين فإن 

فقدان السيطرة أو اضطراب يسمى التأتأة، وقد النتيجة تكون خلل يف الطالقة ويدرك املستمع 
.   2"أضاف أصحاب هذه النظرية عامل ضغط الزمن

.236اضطرابات الكالم واللغة، ص : إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات. د-1
.236املرجع السابق، ص -2
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:نظرية الفشل العصبي الفسيولوجي-

على الرغم من تعدد النظريات املفسرة للتأتأة، فهي يف احلقيقة مل تقدم تفسريا واضحا "
ل العصيب الفسيولوجي واحدة من حمددا ألصول هذه النظرية الكالمية، وتعترب نظرية الفش

رميان من الوصول إىل غلتأتأة، فقد متكن كل من واتسون و النظريات املعاصرة اليت حتاول تفسري ا
استنتاج مفاده أن التأتأة حتدث بسبب فشل عمليات اجلهاز العصيب الفسيولوجي اليت تدمج 

الضوء على القدرات الوظيفية للدماغ العمليات احلركية واللغوية واملعرفية، وهذا االستنتاج يلقي ب
لدى الشخص املتأتئ، وقد أكد أيضا اجنهام وزمالؤه وجود عالقة بني التأتأة والنشاط العصيب 

.غري الطبيعي باملقارنة مع األشخاص العاديني

:الداللية الجينية–النظرية الشخصية الجينية -

كما مسيت بالنظرية النمائية Wendel Johnsonطور هذه النظرية ويندل جونسون 
developmental theoty ونظرية مقاومة التوقعAnticipatory struggle theory يرى

ن قبل اآلباء يوفر بيئة الفرق واإلعاقة حيث يبدأ الطفل بالكالم جونسون أن تشخيص التأتأة م
نتقادات اآلباء، حيث يستجيب كل من اآلباء يعي كاستجابة للقلق وللضغوطات والغري الطب

والطفل لفكرة اإلعاقة أكثر من سلوك كالم الطفل، ويقول جونسون أن التأتأة تبدا يف أذن 
. 1"اآلباء قبل فم الطفل

:العصابنظريات -

تركز هذه النظريات على السمات الشخصية والعوامل النفسية يف تفسري التأتأة، فمن "
خالل املقابالت واالختبارات االسقاطية، واختبارات الورقة والقلم فإنه ميكن فهم الشخصية 
والدينامية النفسية والتكيف االجتماعي واحلاجات الالشعورية للشخص الذي يتأتئ، فتأتأة 

.238املرجع السابق، ص : إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات-1
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ا حاجة إىل االشباع الفمي والتشرحيي والتعبري الكامن عن العداء، وقمع ين ظر هلا على أ
والعدوان والعداء املكبوت، فمن وجهة نظر Castrationمشاعر التهديد واخلوف من اخلصاء 

. 1"التحليل النفسي فإن التأتأة ميكانيزمية دفاعية ملشاعر التهديد والكبت

:نظريات االشراط-

، إىل أن التأتأة هي classicconditioning théoriesتشري نظريات االشراط الكالسيكي "
نتيجة للفشل غري املشروط يف الكالم الطلق بسبب قلق املتكلم حول كالمه، وإذا حدث ذلك 

إىل التأتأة على ) Walpe(فإن الشخص سوف يتأتئ يف أي موقف مثري للقلق، وينظر ويلب 
ا نتيجة حلالة وظ يفية للجهاز الصويت، فهي تتميز بالتوتر الذي حيدث للجهاز أ

كما وتعمل التوترات االنفعالية والقلق االجتماعي على إحداثها، وتبني األشكال .2"الصويت
التالية التسلسل الذي تتطور من خالله التأتأة، وقبل عرضها نوضح االختصارات اليت تستخدم 

:على النحو التايل

-SsD =ب الكالممثري يتطل.

-SAN =مثري القلق غري احملدد.

-SAAP =الشخص القلق املثار.

SsD جهاز صويت يف حالة االسرتخاء        استجابة كالم طبيعية
الكالم الطبيعييف)R(واستجابة ) s(سلسلة مثري ) 1-7(شكل 

SsD جهاز صويت يف حالة توتر        استجابة تأتأة

.238املرجع السابق، ص -1
.238املرجع السابق، ص : إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات-2
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SANاستجابات قلق أخرى
التأتأة ناجتة عن قلق شديد يؤثر على كالم الشخص غري املتأتئ): 2-7(شكل 

SsD جهاز صويت يف حالة توتر        استجابة تأتأة
SAAPاستجابات قلق أخرى
.التأتأة نتيجة القلق من شخص حمدد): 3-7(شكل 

SAAP+SsDاستجابة توتر ظرفية للجهاز الصويت بدون القلق       استجابة تأتأة.
التأتأة كاشراط إجرائي كاستجابة ملثريين وال تثري قلق عام لدى الشخص القلق ):4-7(الشكل 

SsDتوتر ظريف مشروط للجهاز الصويت بدون قلق        استجابة تأتأة
لكالم تثري توتر اجلهاز الصويت ويتأتئ الشخص حىت إن كان احلاجة إىل ا): 5- 7(شكل 
1وحيدا 

.239املرجع السابق، ص -1
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:دراسة حالة عن التأتأة* 

حاج عبد القادر قويدر:اسم املدرسة

.ذكر: اجلنس

.أوىل ابتدائي: الصف الدراسي

.سنوات6: العمر

.بسبب تعرضه ملوقف عقايب من والده: سبب وتاريخ ظهور احلالة

أخذت البيانات العامة عن الطفل من والدته ومعلمته، فقالت معلمته أنه يعاين من تأتأة يف 
الكالم، ال سيما إذا طلب منه احلديث أو طرح عليه سؤاال أصيب حبرج كبري وتوتر حيد من 
تفاعله االجتماعي يف املدرسة ألنه يعاين من اضطراب يف الطالقة الطبيعية للكالم، ويتميز 

مما ،ويؤثر على نفسيته،وهذا ما يصيب له حرجا كبريا،وترددات وعثرات يف الكالمباطاالت
.يؤدي إىل انطوائه عن احمليط املدرسي وحىت على أصدقائه

وقالت أنه أن ابنها تعرض عندما كان يف اخلامسة من عمره ملوقف عقايب من والده سبب له 
مت عرضه على األطباء وتبني من خالل هذه املشكلة، واستمرت معه منذ ذالك احلني، وقد 

.التقارير أنه ال يعاين من أي مشكلة يف احلبال الصوتية وال يعاين من أي عيوب خلقية
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.التلعثم: ثالثا

:تعريفه-1

التلعثم كأحد عيوب الكالم، يتصف بعدم وجود سيولة يف خروج املقاطع األوىل من اجلمل، 
تكرار ملقاطع مفهومة أو أصوات غري مفهومة، وغالبا ما مما قد يظهر على شكل وقفات أو

.يتزامن مع هذه الوقفات أو التكرار حركات شبه إرادية لبعض أجزاء اجلسم

هو اضطراب يف الطالقة اللفظية ومعدل سرعة يصحبه أسلوب : "كما يعرفه البعض على أنه
صورة توقف أو تطويل، أو تنفس غري صحيح يؤدي إىل عدم انسجام أعضاء الكالم، يظهر يف

تكرار للصوت أو املقطع أو الكلمة، وله أصل نفسي يؤدي إىل اخلوف من الكالم وحتاشيه يف 
. 1"مواقف معينة

: هوNational stuttering Associationوالتلعثم يف تعريف اجلمعية العاملية للتلعثم "
اضطراب السيولة اإليقاعية للكالم، وتفكك لتنظيم إيقاعه، ونقص يف الطالقة اللفظية أو 
التعبريية، كما أنه اضطراب نفسي يظهر لدى الطفل حينما تتقدم أفكاره بسرعة أكرب من 
قدرته على التعبري عنها، يف شكل توقفات مفاجئة واحتباسات حادة يف النطق وتبادل مع 

اية الكلمة متأخرة عن حلظات الصمت،  أو تطويل يف نطق بعض الكلمات حبيث تأيت 
بدايتها ومنفصلة عنها، أو يف تكرار ألصوات ومقاطع وأجزاء من الكلمة، وقد يصاحب ذلك 
توترا يف احلنجرة، وتشنجات يف عضالت التنفس، واضطراب يف حركة الشهيق والزفري وبعض 

ش رموش وجفون العينني، وإخراج اللسان ويشتد التلعثم العالمات األخرى كاهتزاز الرأس وارتعا
يف مواقف التوتر والضغط اليت تتطلب تواصال، وال يعترب اضطرابا إال إذا كان متكررا، ويكون 

العالج النفسي التخاطيب لصور التلعثم لدى ذوي : الباحث سليمان رجب سيد أمحد: حممد حممود النحاس. د-1
صعوبات التعلم، مجعية أولياء أمور املعاقني، اجلمعية اخلليجية لإلعاقة، املركز الدويل لالستشارات والتخاطب والتدريب، 

.167، ص 2008مارس 20-18القاهرة، ديب 
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الذكور أكثر عرضة هلذا االضطراب من اإلناث يف نفس العمر الزمين، ويرتبط هذا االضطراب 
.1"الة االنفعالية للفردبالتنشئة االجتماعية واملناخ األسري واحل

فاللعثمة وهي النطق اخلاطئ لبعض احلروف الساكنة اليت يصعب استخدامها، وبالتايل "
تصبح يف مؤخرة احلروف اليت يتعلمها الطفل بإتقان، قد تكون ناجتة عن عيوب باجلهاز الصويت 

وأحيانا ) ظل صغريامغاالة األم يف رعاية الطفل او رغبة الطفل يف أن ي(أو ألسباب عاطفية 
يكون الطفل قادرا على نطق األصوات البسيطة بصورة صحيحة، ولكنه ينطق بصورة سيئة 
بعض الكلمات، ويرجع هذا إما الستعجاله الشديد أو عدم القدرة على التمييز والتحكم يف 

.2"إصدار األصوات

ريية ويظهر يف درجات التلعثم هو نقص الطاقة اللفظية او التعب: كما يعرفه فيصل العفيف
اية الكلمة  متفاوتة من االضطرابات غي إيقاع احلديث العادي، ويف الكلمات حبيث تأيت 
متأخرة عن بدايتها ومنفصلة عنها، أو قد يظهر يف شكل تكرار لألصوات ومقاطع أو أجزاء 

اهدة الشديدتني، أي أن التل عثم هو من اجلملة، وعادة ما يصاحب حبالة من املعاناة وا
اضطراب يصيب طالقة الكالم املرسل وتكون العثرات يف صورة تكرار أو إطالة أو وقفة 

، أو أدخال بعض املقاطع او اللكمات اليت ال حتمل عالقة بالنص املوجود، فمثال )صمت(
، وغالبا ما -أنا اس اس اس امسي حممد–او يقول -أنا أنا أنا امسي حممد–يقول الشخص 

عثم تغريات على وجه املتكلم تدل على خجله أو تأمله تارة أخرى أو اجلهد يصاحب هذا التل
.3املبذول إلخراج اللكمات تارة أخرى

.168املرجع السابق، ص -1
الرتبية اللغوية للطفل، : كاميليا عبد الفتاح. مراجعة وتقدمي د: ترمجة فوزي عيسى وعبد الفتاح حسن: سرجيو سبيين-2

.64دار الفكر العريب، القاهرة، ص 
.34اب العريب، ص اضطرابات النطق واللغة، تصميم وتنفيذ مكتبة الكت: فيصل العفيف. د:ينظر-3
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يرى الزريقات بأن التلعثم شكل من أشكال التأتأة والذي ميتاز بانقطاع يف التيار اهلوائي او 
عثم من حيث أنه شكل الصوت أثناء الكالم، وبذلك فإن مفهوم التأتأة خيتلف عن مفهوم التل

من أشكال التأتأة، وليس هذين املفهومني مرتادفني يف املعىن ومييز املثال التايل التلعثم عن التأتأة 
:نطق كلمة سامل

).اطالة حرف س(أكثر من مرة، سامل ) س(س س س سامل نطق حرف : يف حالة التأتأة

اكتمال بقية االسم او توقف مث توقف مث) س(ىامل نطق حرف ) توقف(س : يف حالة التلعثم
. 1)توقف ملحوظ غري طبيعي وغري مألوف قبل نطق كلمة سامل(ملحوظ مث نطق سامل 

والتلعثم يعترب اضطرابا ديناميكيا غري مستقر مما جيعل مالحظته وقياسه أمرا جد صعب على 
ل العامل إال أن املشتغلني يف ميدان اضطراب النطق والكالم، وإذا كانت اللعثمة معروفة يف ك

ا جمهولة إىل حد كبري .أسبا

:أعراض التلعثم) 2

يعد التكرار من أهم خصائص التلعثم والصورة األكثر شيوعا :Répétitionالتكرار -
، أو املقطع او الكلمة قد يعد ذلك واخلاصية األساسية للتلعثم، فالطفل عندما يكرر الفونيم

شيئا عاديا شائعا بالنسبة لألطفال الصغار يف مرحلة تكوين الكلمات، ولكن عندما تكتمل 
لغة الطفل ببلوغه مرحلة البالغة، أي مخس سنوات ويكون هناك تكرارا للفونيم أو املقطع أو 

.الكلمة يف نطقه يكون ذلك مبثابة مؤشرا لوجود التلعثم

ا تلعثم عند نطق األصوات بصورة تلفت انتباه ويت م تشخيص تكرار نطق األصوات على أ
: السامع مثل

.ش ش ش شكرا: يف كلمة شكرا كالتايل) ش(تكرار نطق صوت حمدد مثل صوت 
.233اضطرابات الكالم واللغة، ص : إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات. د:ينظر-1
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.شك شك شك شكرا: تكرار نطق مقطع يف كلمة مثل

.   1عايز عايز عايز أشرب: تكرار نطق كلمة يف عبارة مثل

من الطبيعي أن يكون لكل صوت زمن نطق حمدد، عندما :"prolongation: الةاإلط-
يطول نطق الصوت لفرتة أطول من الزمن الطبيعي لنطقه تظهر صورة تشخيصية أخرى من 

، وهي الصورة املرحلية الثانية prolongation of soundsصور التلعثم هي اإلطالة الصوتية 
.راب النطق لدى الطفلللتلعثم تشري إىل زيادة معدل اضط

ويتم تشخيص تطويا نطق األصوات على أنه تلعثم عند نطق األصوات بصورة تلفت انتباه 
: كالتايل مثل) شكرا(يف كلمة ) ش(تطويل نطق صوت حمدد مثل صوت : السامع مثل
.شـــــــــــــــــــــــــــــــكرا

هناك صورة أخرى للتلعثم وهي وقفات التلعثم وحتدث كنتيجة :Blocksالوقفات -
vocalلالنسداد الوقيت املوقفي يف جمرى اهلواء عند احلنجرة حينما تكون الثنايا الصوتية  folds

مقرتبة اقرتابا شديدا من بعضها فيحاول املتلعثم النطق فال يستطيع فيضغط البطن بشدة، 
واء بقوة حماوال التغلب على هذه الوقفة، ويتم تشخيص فينقبض القفص الصدري كي يدفع اهل

: التوقف يف نطق األصوات على أنه تلعثم عند نطق األصوات بصورة تلفت انتباه السامع مثل
) توقف(مثل ش : كالتايل) شكرا(يف كلمة ) ش(صوت : التوقف يف نطق صوت حمدد مثل

.  2"كراً 

ملية التنفس مثل استنشاق اهلواء بصورة وتتمثل يف اختالل ع:اضطرابات في التنفس-
.مفاجئة وإخراج كل هواء الزفري، مث حمالو استخدام الكمية املتبقية منه يف إصدار األصوات

.171العالج النفسي التخاطيب لصور التلعثم لدى ذوي صعوبات التعلم، ص : حممد حممود النحاس. د:ينظر-1
.171املرجع السابق، ص -2
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وهي مظاهر ثانوية مصاحبة للتلعثم جندها يف حركات غري منتظمة ":نشاط حركي زائد-
أه وارتفاع حدة ...آه : ثلللرأس ورموش العني وحركات الفم البالغ فيها، وأصوات معوقة م

الصوت او جزء منه بطريقة شاذة وغري منتظمة، وارتعاشات حول الشفاه كما حيدث حركات 
.فجائية الإرادية لليدين أو الرجلني أو جزء من أجزاء اجلسم وخاصة يف الرقبة

ويعكس هذا السلوك رغبة املتلعثم يف جتنب ما يرتتب على تلعثمه من : السلوك التجنبي-
مثري معني كحروف معينة أو كلمات بعينها، : نتائج غري سارة ويأخذ أشكاال خمتلفة مثل

ا اللعثمة ورفض نطق الكلمات اليت يستطيع أن يعرب "، 1وكذلك لتجنب املواقف اليت ترتبط 
عنها حبركات إشارية مثل هز الرأس تعبريا عن املوافقة واإلشارة بالسبابة تعبريا عن الرفض، وال 

.2"بالرد على التليفون أو اإلجابة على األسئلة يف الفصليقوم

كالقلق والتوتر واخلوف والعدوانية والشعور بعد الكفاءة، وأحاسيس : ردود األفعال االنفعالية-
من العجز واليأس واخلجل، وقد تزداد هذه األعراض بدرجة تعوق املتلعثم عن التواصل مع البيئة 

.احمليطة

:أسباب التلعثم) 3

هناك العديد من النظريات اليت حاولت تفسري أو تقدمي تفسريات يكمن وراءها حدوث 
:حالة التلعثم وهذه النظريات تنتظم فيما يلي

:Genognicالعوامل العضوية الوراثية نظريات-

منذ عهد أرسطو يسود اعتقاد بأن أسباب حدوث التلعثم تعود إىل بعض العوامل اجلسمية 
أو التكوينية مثل اخلطأ التكويين يف اللسان او التلف الذي قد يصيب وظائف املخ مما ينتج عنه 

.35اضطرابات النطق واللغة، ص : فيصل العفيف. د-1
.172العالج النفسي التخاطيب لصور التلعثم لدى ذوي صعوبات التعلم، ص : حممد حممود النحاس. د-2
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عدم القدرة على التنسيق احلركي، ولقد عرف أرسطو التلعثم بانه يرجع إىل التفكري بطريقة 
حلديث دون توقف وفيما الكالم، ووصفه بأنه عدم قدرة اللسان على االستمرار يف اأسرع يف

برز النظريات اليت تناولت ظاهرة التلعثم يف الكالم من منطلق وجهة النظر أيلي سنعرض 
:العضوية الوراثية

:الهيمنة المخيةنظرية-

هم، حيث لوحظ أن كثريا من ويتخذ أصحاب هذه النظرية من احلقائق التالية تأييدا لنظريت"
املتلعثمني كانوا من أصحاب اليد اليسرى، وبدأت مظاهر التلعثم عند الغالبية منهم يف الوقت 
الذي دفعوا فيه دفعا إىل استخدام اليد اليمىن يف تناول الطعام والكتابة وما إىل ذلك، وكثريون 

م إىل استخدام اليد اليسرى مرة أخرى .حتسنوا مبجرد عود

:البيوكيميائيةالنظرية-

ويف الرتكيب Metabalisme) اهلدم والبناء(وترجع التلعثم إىل اضطرابات يف عملية األيض 
.الكيميائي للدم

:النظريات النيور فسيولوجية-

والتلعثم وفق هذه النظرية ينشا نتيجة مرض عصيب عضلي، حيث لوحظ أن املتلعثمني يكون 
أحد اجلانبني أبطأ من التوصيل يف اجلانب اآلخر، وبذلك ال لديهم التوصيل العصيب يف 

تستخدم عضالت النطق كلها بكفاءة او يف تناسق، أي أن التلعثم ينشأ من التأخري يف االنفية 
.العصبية

هذا ومن ناحية أخرى هناك وجهة نظر يرى أن التلعثم هو نوع من اخللل يف ضبط التوقيت 
، مما يؤدي إىل اضطراب يف تتابع العمليات الالزمة "رتدة السمعيةالتغذية امل"ينتج عن تأخر 

إلنتاج الصوت، كما أن هناك نظرية أخرى ترى أن حمور التلعثم يكمن يف خلل يصيب األداء 
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الوظيفي للحنجرة يف املواقف اليت تسبب التوتر وتقرر هذه النظرية أن الثنايا الصوتية تظل 
. 1"صوات الالزمة للكالممفتوحة، ومن مث تعوق اصدار األ

:النظريات النفسية-

تشري أغلب مظاهر التلعثم إىل ضرورة ارجاعها إىل عوامل نفسية، فاملتلعثم يتحدث عادة "
ويقرأ بطالقة عندما يكون مبفرده، ولكنه يتلعثم إذا كان أمام اآلخرون، أو إذا ختيل نفسه 

م صحيحا واضحا إذا كانوا يغنون، يتحدث معهم، وكثريون من املتلعثمني ينطقون الكال
واجلدير بالذكر أن الباحثني الذين ارجعوا حدوث التلعثم إىل عوامل نفسية قد ذهبوا يف هذا إىل 

:مذاهب شىت حيث جند أن

: نتاج لسوء التوافقالتلعثم-1

االنسحاب الراجع إىل اإلحساس بالدونية، فإن وفيه جند أن التلعثم صورة من صور ميكانيزم
املرء إذا أحس أنه دون غريه قد حيجم أو يرتدد يف أن يتكلم كما لو كان متوقعا من املستمعني 

.2"ان يردوه عن الكالم، ومن هذا ينشأ الكف الذي يتسرب إىل عمليات النطق

:فوق نظرية التحليل النفسيالتلعثم-2

على مراحل من التكوين القبل تناسلي، وجع إىل تثبيت الليبيداب عصايب ير هو اضطر 
فالتلعثم هو التعبري عن امليول العدوانية واليت خيشى الفرد التعبري عنها، او عن رغبات ال شعورية 

.مكبوتة تتسم بقدر كبري من العدوان

.38اضطرابات النطق واللغة، ص : فيصل العفيف-1
.39اضطرابات النطق واللغة، ص : فيصل العفيف. د-2
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:ما هو إلى سلوك متعلمالتلعثم-

سلوك متعلم، كما أن الكالم نفسه سلوك متعلم، التلعثم من وجهة نظر السلوكية هو "
فالتلعثم سلوك جتنيب آيل، اهلدف منه احلد من أحاسيس القلق املرتبطة مبواقف عدم الطالقة، 
والقلق قد يكون أحد نوعني، إما قلق ينشأ عن اخلوف من الكالم يف مواقف كالمية معينة، أو 

كما يرى البعض أن التلعثم هو نتائج للصراع قلق مرتبط بالكلمة ومثريات لفظية يف طبيعتها،  
بني رغبتني متعارضتني الكالم ونقيضه الصمت، وهناك من يرى أن التلعثم هو الفشل أو 
االضطراب يف الطالقة اللفظية نتيجة اقرتان حالة انفعالية لبعض املواقف الكالمية واليت عمت 

. 1"واقب متامابعد ذلك فأصبح الكالم بوجه عام عملية غري مأمونة الع

:االجتماعيةالنظريات-

":نظرية جونسون"النظرية التشخيصية 

هناك بعض العوامل اليت تكمن يف البيئة األسرية تسهم بصورة مباشرة يف ظهور التلعثم "
لدى صغار األطفال، وتتمثل يف العقاب واللوم من قبل الوالدين جتاه الطفل او وضع معايري 

يبدأ من أذن األم ال "قياسية ينبغي أن يصل إليها يف الطالقة اللفظية، فالتلعثم وفق هذه النظرية 
:منفصلة كاآليتثالثة افرتاضات، وتقوم تلك النظرية على "فم الطفليف

.الوالدين هم أول من يشخص التلعثم وينتبه إليه لدى الطفلإن-أ

ين على انه تلعثم يف الكالم إمنا هو لعثمة عادية، وخاصية للكالم لدى دما شخصه الوال- ب
.غالبية صغار األطفال

.41املرجع السابق، ص -1
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ومنوه لديهم غالبا ما يكون بعد تشخيص الوالدين وليس قبله، ظهور التلعثم عند األطفال - ج
وكنتيجة هلذا فغن تبين الطفل وتوجيهات والديه بشان كالمه املتعثر تكونت لديه مشاعر من 

.القلق والتوتر واخلوف من الفشل يف نطق الكلمات ومن مث بات متلعثما

:نظرية صراع الدوار

اضطراب يف التقدمي االجتماعي للذات، فالتلعثم ليس ترى هذه النظرية أن التلعثم هو 
اضطرابات كالميا بقدر ما هو صراع يدور بني الذات واألدوار اليت تلعبها، ويدلل أصحاب 
هذه النظرية على هذا بأن معظم املتلعثمني يتحدثون بطالقة معظم الوقت، كما أن التلعثم 

. 1"خيتلف يف طبيعته عن اضطرابات الكالم األخرى

وانعدام األمن يف نفوس ،وميكننا القول أن العوامل البيئية جتعل من تكوين مشاعر القلق"
األطفال، وتتمثل يف إفراط األبوين يف رعاية طفلهما تدليله، حماباة الطفل وايثاره عن اآلخرين، 

.2"المالتعاسة والشقاء العائلي وهذه العوامل وأخرى تؤدي ببعض األطفال إىل التلعثم يف الك

وعلى الرغم من تعدد النظريات اليت حاولت تفسري أسباب حدوث التلعثم يف الكالم، فإنه 
ميكننا القول إن ظاهرة التلعثم يف الكالم حتدث نتيجة عوامل متداخلة ومتشابكة وهي متثل 

.وحدة دينامية مسؤولة عن حدوث التلعثم وليس عامل مبفرده

.42اضطرابات النطق واللغة، ص : فيصل العفيف. د-1
.43املرجع السابق، ص -2
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:دراسة حالة عن التلعثم* 

حاج عبد القادر قويدر:اسم املدرسة

.أنثى: اجلنس

.األوىل ابتدائي: الصف الدراسي

.سنوات7: العمر

.منذ البدء يف التكلم ويرجع إىل العمل الوراثي: سبب وتاريخ ظهور احلالة

ا الثالث مبا  ا بأن بنا ا، وأشارت والد قمت بأخذ البيانات العامة عن الطفلة من والد
والدهم يعانني من نفس املشكلة، وأشارت املعلمة بأن التلميذة تعاين من عدم القدرة فيهم 

على القراءة، فقد قمت باختبار شدة التلعثم بإعطائها قصص مصورة وصور مألوفة هلا، مث 
:قمت مبالحظة األخطاء وتسجيلها وتصنيفها ووصفها بشكل دقيق وعلمي كالتايل

ديدة ومصحوبة بأصوات ملفتة لالنتباه، كالنفس املسموع، أما فكانت شدة التلعثم لديها ش
بالنسبة حلركات الوجه فكانت غري ملحوظة إال بالبحث عنها، مثل تطليع اللسان، وتغميض 
العني، كما كانت تصاحبها بعض احلركات ملفتة لالنتباه كالنظر لألرض أو أي مكان آخر 

ا ملفتة سبة حلركات األطراف ال، أما بالنعند التحدث، وضعف التواصل البصري حظت بأ
ما وحركة اليدين والذراعني .لالنتباه، كتغري وضعها يف املقعد ونقر رجليها باألرض والتأرجح 
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التداولية:المبحث األول

السياق دعامة فهم اختذنشأت التداولية كمقاربة لدراسة اللغة يف أحضان الركام املعريف الذي 
الداللة ومقتضيات اخلطاب، ويعد األستاذ طه عبد الرمحن أول من ترجم مصطلح 

pragmatique تتفق على أن النظرياتإىل اللغة العربية ، والتداولية تشكل جمموعة من ،
اللغة هي نشاط ميارس ضمن سياق متعدد األبعاد ، فقد نشأت كرد فعل للتوجهات البنيوية 
فيها أفرزته من تصورات صورية مبالغ فيها وانطالقا من هذا جند تعريفات متعددة خاصة 

.بالتداولية 

:التداوليةتعريف : أوال

اجلذر اللغوي ملصطلح التداولية هو لقد أمجعت جل املعاجم العربية على أن : لغة.1
دول الدال والواو " فارسالبنمقاييس اللغة "وردت مثال يف معجم فقد ،"دول"الفعل الثالثي 

من مكان إىل مكان واآلخر يدل على ضعف شيءأصالن أحدمها يدل على حتول وأالم
ومن هذا ،ن إىل مكانقوم إذا حتولوا من مكااندال ال: فأما األول فقال أهل اللغة،واسرتخاء

ولة لغتان ويقال ولة والدُ الدَ و .بينهم إذا صار من بعضهم إىل بعضالشيءالباب تداول القوم 
يتداولونه يا بذلك من قياس الباب ألنه أمر مسُ ، وإمنا ولة يف احلربولة يف املال والدَ لدُ بل ا

.1"ومن ذاك إىل هذا،من هذا إىل ذاكفيتحول

هِ تِ والَ جاء بذُ : ، يقالةِ للغة يف التـُوَ الدولة"اللغة وصحاح العربية للجوهرياج ت"كما جاء يف 
.2"أي بدواهية

.314ص ،2ج، 1979، عبد السالم حممد هارون داروضبطحتقيق ،مقاييس اللغةفارس، معجمابن 1
ل41990املاليني طعطار، دارأمحد عبد الغفور ،اج اللغة وصحاح العربيةت،إمساعيل بن محاد اجلوهري2 الثاين د، ا

.1701ص 



التداولية والتواصل اللغويالفصل الثاين                                                             

58

دارت، واهللاأي ،ودالت األيام،لهم أدلين على فالن وانصرين عليهال:يقال،الغلبة:واإلدالة"
أي تداولٌ ،وقوهلم دواليكه األيدي أي أخذته هذه مرة وهذه مرةتوتداولالناس،يداوهلا بني 
:احلساسقال عبد بين بعد تداولٍ 

1"سُ بِ الَ دِ رْ للبُـ سَ ىت ليْ حَ كَ وليْ دَ هُ ثلُ مِ دِ رْ البُـ بِ قً شُ دٌ رْ بُـ قَ ا شُ إذَ 

األيام بكذا وأدال اهللا بين تدالت له الدولة، ودال"شريالبالغة للزخموقد ورد يف أساس
"دال من البقاع كما يدال من الرجال يُ "ويف مثل عليه، الكرة هلم عدوهم، جعلفالن من 

أحد، واستدلت من املشركون على املسلمني يوم بدر، وأديلعلى املشركني يوم وأديل املؤمنني
.ل منهفالن ألدا

لْ وَ دُ والدهر. عليهمواهللا يداول األيام بني الناس مرة هلم ومرة ،ولْ دُ واستدل األيام فالدهر
ك نوليوتقول د، يراوح بينهما: واملاشي يداول بني قدميه.بينهمالشيء، وتداولوا بٌ وَ ونُـ بٌ قَ وعُ 

.2"وفعلنا ذلك دواليك أي كرات بعضها يف أثر بعض.لك الدولة كرة بعد كرةأي دالت

ا منها أي نلإن األرض ستدال منا كما أد":ومنه اإلدالة قال احلجاج ،لغتانولةُ والدَ ولةُ و الدُ 
.3"على ظهرهابطنها كما كنانكون يف 

الناس تناقله"يفيد معىن " كذا بينهمتداول الناس  ":قولناتداول يف ومن املعروف أن الفعل 
مبعىن " دار على األلسن"ويقال). دار(حيث جعل بذلك مرادفا للفعل . فيما بينهمأداروهو 

يدالن " الدوران"و" النقل"ف .مبعىن طاف حوله"الشيءدار على "جرى عليها كما يقال 
دال يف وي"التواصل"، وأقل معىن النقلة بني الناطقنيوي على معىنبذلك يف استخدامها اللغ

.1700نفسه، صاملرجع 1
د علي بيضون، دار الكتب العلمية منشورات حممالسود،ل عيون سحتقيق حممد باالبالغة،ي، أساسالزخمشر 2
.303-301ص 1،، ج1988ط
الكتب العلمية بيضون، دارد علي حممهنداوي، منشوراتعبد احلميد ، العني حتقيق، كتابيالفر اهداخلليل بن أمحد 3

.60ص ،2ج، 12002بريوت لبنان ط
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فيكون التداول " التفاعل"وأقل على املعىن ،يب على معىن احلركة بني الفاعلنياستخدامها التجري
.1"مها التواصل والتفاعلاثننيجامعا بني جانبني 

:اصطالحا.2

لزديث إىل الفيلسوف األمريكي تشار مبفهومه احلpragmaticsالتداولية يعود مصطلح "
داال على فرع من الفروع الثالثة 1938الذي استخدمه سنة Charles Morrisموريس 

: وهذه الفروع هي simioticsيشتمل عليها علم العالمات أو السيمية  

يعىن بدراسة العالقات الشكلية بني وهو:syntaxأو syntacticعلم الرتاكيب.أ
.العالمات بعضها من بعض

عليها، أووهو يدرس عالقة العالمات باألشياء اليت تدل :semantiesعلم الداللة .ب
.حتيل إليها

تم بدراسة عالقة العالمات مبفسريها : pragmaticsالتداولية .ت التداوليةأنكما.2"و
مبعىن املذهب pragmaticsاملصطلح اإلجنليزي :"هي الرتمجة العربية للمصطلحني 

بنفس املعىن، وليس la pragmatiqueواملصطلح الفرنسي vاللغوي التواصلي اجلديد،
leترمجة ملصطلح  pragmatisme الفرنسي ،ألن هذا األخري يعين الفلسفة النفعية

ثريا من الظواهر الذرائعية ،أما األول فرياد به هذا العلم التواصلي اجلديد الذي يفسر ك
.3"اللغوية

:ريكاناين بقوهلما، وفرانسواز ماري ديريوقد عرفها

.244ص، 2،1993ط،، الرباط املغربالثقايف العريبركزاملالرتاث،جتديد املنهج يف تقومي الرمحن،طه عبد .د1
.09ص، 2002املعرفة اجلامعية املعاصر، دارجديدة يف البحث اللغوي حنلة، أفاقد حممود أمحد 2
.15الطليعة بريوت ص العرب، دارعند العلماء صحراوي، التداوليةد مسعود 3
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ا اخلطابيةشاهدة،"التداولية هي دراسة استعمال اللغة يف اخلطاب " ، يف ذلك على مقدر
تم باملعىن كالداللية ومبعىن األشكال اللسانية اليت ال يتحدد معناها إال من خالل  فهي إذن 

.1"استعماهلا
كذلك الدراسة اليت تعين اللسانية، وهيمن البحوث املنطقية كما أن التداولية هي جمموعة 

تم بقضية التالؤم بني التعابري الرمزية اللغة،باستعمال  احلديثة والسياقات املرجعية واملقامية و و
.والبشرية

ا متثل دراسة "وهو وقد رصد لتداولية تعريف آخر، تم بالغة يف اخلطاب وتنظر يف أ
.2"قصد تأكيد طالعة ألتخاطيب،اصة بهالرمسيات اخل

ا ختصص لساين يدرس كيفية استخدام الناس لألدلة ":اجلياليل دالش"وقد عرفها  بكو
ماللغوية  بكيفية تأويلهم لتلك عين من جهة أخرىيُ كما،يف صلب أحاديثهم وخطابا

هي لسانيات احلوار :"يف قوله ،دف كالمه بإمجال تعريف التداوليةير ، مثاخلطابات واألحاديث
ا يف ،"أو امللكة التبليغية تم بعناصر التخاطب االستعمالعنايتها بدراسة اللغة أثناء إطارأل

وتبحث يف شروط جناعة الرسالة ،وحال السامع وظروفه،فرتاعي قصد املتكلم ونواياه،والتحاور
مباحلواروسالمة ا دراسة اللغة 3"ني املخاطبني وكل ما حييط  ،كما تعد التداولية بكو

.بوصفها ظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية يف نفس الوقت 
ويهتم ،التخصص الذي يندرج ضمن اللسانياتهي الدراسة أو :" نشيهوعرفها فيليب بال

.4"يف التواصلأكثر باستعمال اللغة

.4ص ) د ت(اء القومي سعيد علوش، مركز اإلمن.ترمجة دالتداولية،املقاربة ،ز أرمينكود فرانسوا1
، 12007ط،الالذقيةاحلوار، سوريةاحلباشة، دارترمجة صابر ،غوفمانإىل ني تالتداولية من أو س،يهشفيليب بال ن2
.16-15ص
بسكرةحممد خيضر اجلزائري، جامعةاألدب أحباث يف اللغة و جملة املخرب ل، التداولية والبالغة العربية،باديس هلومي3

.159-159ص ، 2011،السابعداجلزائر، العد
.16ص ،غوفمانإىلستنيالتداولية من أو ، يهشفيليب بال ن4
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املتكلمني، ا حقل واسع من اللغة يشمل أعراض، الكالم، مقاصدالتداولية بأكما عدت 
.1"النصيةالتخاطب واخلطاب ومناحيهقواعد
2"يف منظورنا هو اللسانياتla pragmatiqueحقل معريف إىل التداولية وأقرب "

البىن اللغوية وتفسرييكتفي بوصف التقليدي، علماحمضا، باملعىنفالتداولية ليست علما لغويا 
تواصل يدرس الظواهر اللغوية يف للكنها علم جديد لو ،قف عند حدودها وأشكاهلا الظاهرةويتو 

من مث مشاريع معرفية متعددة يف دراسة ظاهرة التواصل اللغوي االستعمال، ويدمججمال 
.وتفسريه

إىل العالقات شارةاإلوعليه فإن احلديث عن التداولية وعن شبكتها املفامهية يقتضي "
ا تسي،القائمة بينها وبني احلقول املختلفة بانتمائها إىل حقول مفامهية تضم مستويات ءأل

والعمليات الذهنية ،، واالستدالالت التداوليةوقواعد التخاطب،، كالبنية اللغويةمتداخلة
.3"االستعمالوعالقة البنية اللغوية بظروف ،املتحكمة يف اإلنتاج والفهم اللغويني

ة، ممثلة يف الفلسفة التحليليحقول معرفية عديدة منها،فالتداولية هي حلقة وصل هامة بني 
على théorie de pertinenceوعلم النفس املعريف املتمثل يف نظرية املالئمة ،،فلسفة اللغة العادية

تتطرق ":جاك بقولهوعرفها فرانسيس .4باإلضافة إىل علوم التواصل واللسانيات،اخلصوص
والتداولية هي الفرع العلمي من جمموعة ،"وتواصلية واجتماعية اللغة، خطابيةالتداولية إىل 

األقوال اللغوية خاصة، ووظائفالعلوم اللغوية اليت ختتص بتحليل عمليات الكالم بصفة 
.عاموخصائصها خالل إجراءات التواصل بشكل 

جملة الواحات للبحوث ،نظرية األفعال الكالمية بني الرتاث العريب واملناهج احلديثة دراسة تداوليةحممد مدور،1
اآقسم اللغة العربية و ،والدراسات 47، ص 2012، 16العدد ،املركز اجلامعي غرداية،دا

.15ص ،التداولية عند العلماء العرب،مسعود صحراويد،2
16ص ،املرجع نفسه3
.16ص ،مسعود صحراوي التداولية عند علماء العرب:ينظر4
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بني مستخدمي األدلة هي اليت ختص لساين يدرس العالقةالتداولية كما أن اللسانيات "
.1"والتأثريوعالقات التأثر ) املرسل، املرسل إليه(اللغوية 

بل من املمكن أن ،دراسة جانب حمدد من جوانب اللغةفالتداولية ال تقتصر على"
.2"وليس هلا أمناط جتريدية وال وحدات حتليل،تستوعبها مجيعا

إىل القبول هو فإن أوجز تعريف للتداولية و أقربه جماالت التداولية وتنوعها،ومع اتساع 
inأو يف التواصل useدراسة اللغة يف االستعمال  interaction يس أن املعىن لألنه يشري إىل

فصناعة املعىن ،وال السامع وحدهوال يرتبط باملتكلم وحده،شيئا مناصال يف الكلمات وحدها
اجتماعي،مادي و (حمدد اللغة بني املتكلم والسامع يف سياقnegotiationتتمثل يف تداول 

.3إىل املعىن الكامن يف كالم ماالً وصو )لغويو 

:فروعها وعالقتها بالعلوم األخرىالتداولية مهامها،:ثانيا

:مهامها ومميزاتها-1

بالتداولية فقد حدد بعض الباحثني مميزات ومهام بعد سرد جمموعة من التعاريف املتصلة 
:تربزها ومتيزها عن غريها من جماالت البحث اللغوي وهي،خاصة بالتداولية

ا،"- ولكن تدرس اللغة عند استعماهلا يف دراسة استعمال اللغة اليت ال تدرس البنية اللغوية ذا
وموجه إىل ،صادرا من متكلم حمددكالما حمددا أي باعتبارها  الطبقات املقامية املختلفة،

.لتحقيق غرض تواصلي حمددصلي حمدد،بلفظ حمدد يف مقام توا،خماطب حمدد

.166ص ،ميدان األوبر القاهرة،اآلداباملعاصرة، مكتبةاملدارس اللسانية ،د نعمان بوقرة1
.10ص،املرجع السابقحممود أمحد خنلة،2
.12صخنلة، ينظر حممود أمحد 3
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.1"شرح كيفية جريان العمليات االستداللية يف معاجلة امللفوظات-

تعاجل أسباب فشل حيث"اللغوية، وتضمن له جناح إجناز العبارات ،فالتداولية تتيح للمتكلم
سياقات ورود العبارات اللغوية واستعماهلا،للملفوظات، مبراعاةالدراسات البنيوية الصرف 

ا واالنفتاح على كل ما فية اجناز األفعال من تتجاوز ذلك لدراسة كيومراعاته، كماحييط 
نفسية،اجتماعية،(جناز الفعل تتداخل فيه جهات خمصوصة وعديدة وبيان ا،خالل القول

لرتاكيب الكالم ،مالئمة الفعل اللغوي ومناسبتهتم التداولية بشروط ا، كم)سياسيةثقافية،
.2"وهدى مطابقة كل ذلك لبنية اخلطاب العامة،املنجز وسياقاته

جماالت العلوم ذات الصلة باللغة point ofcanvergenceوتعد التداولية نقطة التقاء "
.3"وبني لسانيات الثروة اللغويةبوصفها وصلة بينها 

، كعلم الداللة، عديدة من العلوم متصلة باللغةاالت تعترب التداولية حبر يصيب منه جمكما "
املتصلة والصيغ ،وعلم الرتاكيب، وحتليل اخلطابوعلم اللغة النفسي،االجتماعي،وعلم اللغة 

.4"بالسياق

تقوم مبهمة دراسة الشروط اليت تضمن النجاح والفعالية املناسبة "فان دايك"فالتداولية عند
ما يقتضيه ويتطلبه كل موقف تواصلي وتسعى لبيان كيف ميكن لغوي، وفقالكل استخدام 

.5"على التواصل احلريف املباشراحلريف، أفضلالتواصل الضمين غري 

. 26ص " التداولية عند العلماء العرب"د مسعود صحراوي 1
.163ص " التداولية والبالغة العربية"باديس هلوميل 2
14املعاصر، صأفاق جديدة يف البحث اللغوي "د حممود أمحد حنلة 3
2009جملة خمرب أحباث يف اللغة و األدب اجلزائري ،قسم األدب العريب ،العدد اخلامس،مارس"سحالية عبد احلكيم 4

.95،جامعة بسكرة ص 
.163ص السابق،املرجع: هلوميلباديس :ظرين5
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unitsليس للتداولية وحدات حتليل -" ofanalysisموضوعات وال،اخاصة
.corrélationnel topicsمرتابطة

وثقافية،socialاجتماعية ،cognitine، معرفية تدرس اللغة من وجهة وظيفية عامةالتداولية
cultural".1

هي أننا عندما نكون يف حالة التكلم يف بعض السياقات فنحن والفكرة األساسية يف التداولية "
تمعيةضا بإجناز بعض األفعال نقوم أي .2"وأغراضنا ومقاصدنا من هذه األفعال،ا

شرح أسباب فشل املعاجلة اللسانية البنيوية الصرف يف معاجلة امللفوظات وعليه فإن بعض 
:الدارسني يقولون على التداولية يف حتقيق جمموعة من الرهانات تعرب عنها األسئلة التالية

بأن االستدالالت التداولية غري علما،صف االستدالالت يف عملية التواصلكيف ن"-
كانت غري مقنعة يف الكثري من األحيان؟معقلنة، ورمبا

أهو الرتميز أو االستدالل؟،ما هو منوذج التواصل األمثل-
هي الفروع ومااإلدراك؟اللغة والتواصل و : اآلتيةماهي العالقة بني األنشطة اإلنسانية -

ذه األنشطة أي علم اللغةاملعرفية .3"وعلم النفس املعريف؟،وعلم التواصل،املستغلة 

:فروع التداولية –2

ا فروع يتميز كل فقد أخذت تظهر هلاالتساع،وملا كان جمال البحث يف التداولية شديد 
:وتتمثل هذه الفروع فيما يلياآلخر،منها عن 

.14السابق، صد حممود أمحد خنلة املرجع 1
.162ص"املرجع السابق"باديس هلوميل 2
.27صالعرب، التداولية عند العلماء "د مسعود صحراوي 3
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:sociopragmaticsالتداولية االجتماعية 2-1

تم بدراسة شرائط االستعمال اللغوي املستنبطة من السياق االجتماعي .اليت 

:linguistic pragmaticsالتداولية اللغوية 2-2

وهي بذلك تنطلق من اجتاه ،structuralتدرس االستعمال اللغوي من وجهة نظر تركيبية 
فإذا كانت هذه تنطلق من السياق االجتماعي إىل الرتكيب االجتماعية،مقابل للتداولية 

.تلك تنطلق من الرتكيب اللغوي إىل السياق االجتماعي الذي تستخدم فيهاللغوي، فإن

:pragmatics appliedالتداولية التطبيقية2-3

وهي تعين مبشكالت التواصل يف املواقف املختلفة، وخباصة حني يكون لالتصال يف موقف 
.احملاكمةت، وجلساالطبيةة، كاالستشار نتائج خطريةبعينة

:generalpragmaticsالتداولية العامة 2-4

.1وهي اليت تعىن بدراسة األسس اليت تقوم عليها استعمال اللغة استعماال اتصالياً 

:األخرىوعالقتها بالعلوم التداولية-3

:البنيويةتعالقتها باللسانيا

وانتشار إىل أن جل كالم،أقسام لسان ،لغة،الظاهرة اللغوية إىل ثالثة قسم دي سوسور
يشرتكون يف الباحثني و الدارسني يف حديثهم عن العالقة بني التداولية واللسانيات البنيوية،

تم بالكالم الذي هو غري اللسان املبعد من جمال  ا  قوهلم أن التداولية مكملة للبنيوية ،أل
ا كالم اللغة ختتلف عن ال":لك حسب قولهدراسة علم اللسان نظر دي سويسر وذ يف أ
ا مل تعد تستخدم يف ال) اهليئة(البادئة تشيء ميكن دراسته بصورة مستقلة فاللغا كالم، مع أ

15ص ،"ق جديدة يف البحث اللغوي املعاصرأفا"حممد أمحد خنلة . ينظر د1
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،بل أن نستطيع بسهولة أن نتعلم أنظمتها اللغوية فتتخلص من بقية عناصر اللسان األخرى 
.1"علم اللغة ال يوجد له إال إذا أقصيت العناصر األخرى

.وهذا صفة تساعدنا يف دراسة اللغةشيء ملموس، كما أن الكالم ملموس،أن اللغة باإلضافة

أي التبعد عن األحداث الكالمية " الشكالنية والصورية"وتوصف اللسانيات البنيوية بوصف "

سد .2"احلقيقية يف الواقع ا

تم أساسا بدراسة نظام اللغة دون االهتمام باملتكلم، وال ومعىن هذا أن اللسانيات البنيوية 
.بسياق الكالم

ا ليست جمردة بل متواجدةواللغة يف نظر دي سويسر واقعة اجتماعية،" بالفعل يف وخصوصيا
ليس يف عقل واحد بل يف عقول مجيع فهي جمموع كلي متكاملوبعبارة أخرى،عقول الناس،

.3"األفراد الناطقني بلسان معني

ملا حيتويه من عالمات الكما أنه يشبه اللغة بالقاموس الذي ميثل يف األصل الذاكرة اجلامعية،
ا يف دماغه وذلك بقوله يطيق الفرد  إن اللغة توجد على شكل جمموعة من "الواحد أن خيز

حيث البصمات املستودعة يف دماغ كل عضو من أعضاء اجلامعة على شكل معجم تقريبا،
ال تتأثر باإلرادة املودعني، وميكن يوه.... تكون النسخ املتماثلة موزعة بني مجيع األفراد 

ذا ال .4)مجعي منوذج....= (1+1+1+1:شكل صياغة منط وجودها 

مالك يوسف املطليب. يوسف عزيز، مراجعة النص العريب، د، ترمجة يوئيل"علم اللغة العام"،فرديان دي سوسور 1

33، ص1985دار أفاق عربية بغداد، 
.29ص، "التداولية عند العلماء العرب"د مسعود صحراوي 2
اجلزائر الطبعة الثانية ،ديوان املطبوعات اجلامعة بن عكنون،"اللسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن 3

. 123،ص2005
.124ينظر أمحد مومن،ص4
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والقوانني اليت متثل نظاما عاما ال ميكن للفرد أن فاللغة إذن كنز اجتماعي من الوحدات،"
.1"حييد عنها، وأما التغريات اليت تطرأ عليها تنطلق من التغريات اليت حيدثها األفراد يف الكالم

:عالقتها بعلم الداللة

الداللة هي كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم :"عرف الشريف اجلرجاين الداللة بقوله 
.2"والشيء األول هو الدال والثاين هو املدلولبشيء آخر،

العملية املتمثلة يف وضع الكون يف عالمات يف (semiosis)ويسمى بريس توليدا دالليا "
املادة أقطاب التالوت عند بريس مي،ولكن ).دالمدلول،مرجع،(فكرة فتوليد الداللة ثالثي 

واملؤولواملدلول الذي ميثله الدال،) support/véhicule(الدالة مكونة من حامل وحممول 

)l’interprétant (3"وهو الذي إىل املرجع.

مستوياته،فعلم الداللة تشارك التداولية يف دراسة املعىن على خالف يف العناية ببعض 
ظهرت اجتاهات حديثة حتاول أن ونتيجة لتنامي االهتمام بالتفاعل بني املعىن واالستعمال،

.تؤلف بينهما

:socialinguistics: االجتماعيعالقتها بعلم اللغة 

واملوضوع وهو يشارك التداولية يف تبني أثر العالقة االجتماعية بني املشاركني يف احلديث،"
وأثر السياق غري اللغوي يف الذي يدور حوله الكالم ،ومرتبة كل من املتكلم والسامع وجنسه،

.4"اختيار السمات اللغوية وتنوعها

.109ص، 1985طبعة جديدة بريوت،مكتبة لبنان ساحة رياض الصلح " التعريفات"،الشريف اجلرجاين1
.41صالتداولية من أوستني إىل غوفمان ،"، فيليب بالنشيه2
41ص، "التداولية من اوستني إىل غوفمان "،فيليب بالنشيه3
10ص"أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر"،حممود أمحد خنلة.د4
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:psycholinguisticsعالقتها بعلم اللغة النفسي 

:ثلوهو يشرتك مع التداولية يف االهتمام بقدرات املشاركني اليت هلا أثر كبري يف آدائهم م"
.1"والشخصيةوالذاكرة،،االنتباه

:عالقتها بتحليل اخلطاب واللسانيات النصية

يطلق كل ماإال أن النص هو،، والنص هو اخلطابيعتقد الكثري أن اخلطاب هو النص"
أو على وجه التحديد تكون بني عناصر ،ن اجلمل ترتبط فيما بينها بعالقةعلى كل متتالية م

أو وارد يف مجلة سابقة أو الحقة هلا،ملة بعنصر عنصر من اجلهذه اجلمل عالقات كأن يرتبط 
. بني عنصر ومتتالية كاملة سابقة أو الحقة

ا كل  نص، باإلضافة إىل أن النص وحدة داللية وليست اجلمل إال الوسيلة اليت يتحقق 
.2"النصية"ى خاصية كونه نصا ميكن أن يطلق عليها نص يتوفر علوكل

هو الكالم املنطوق ، أو)العباراتعبارة أو جمموعة من (أما اخلطاب فهو سلسلة لفضية 
بل كل إنتاج لغوي ،)الصوتية والرتكيبية والداللية الصرف(حتكمه قوانني االتساق الداخلي 

. 3املقاميةيربط فيه ربط تبعية بني الداخلية وظروفه 

اعتبارهوال ميكننا احلدث اللغوي،للكالم، وعلىكما يدل اخلطاب على االستعمال الفعلي "
.4"جمرد إجناز بديهي للغة

.11نفسه، صاملرجع 1
13، ص 1991، 1ط،ت، بريو العريباملركز الثقايف ،"لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب"،حممد خطايب.د2
األمان، النص، داربنية اخلطاب من اجلملة إىل ،"قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية "أمحد املتوكل .د:ينظر3

16، ص 2001، 1ط،مطبعة الكرامة،الرباط
.20ص، 1995،لبنانعويدات، بريوتالوهاب، منشوراتتعريب عبد "سوسيولوجيا اللغة"بيار أشار4
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عددا احلوار، ويقسمانيف االهتمام أساسا بتحليل "ويشرتك حتليل اخلطاب مع التداولية 
ا املعلومات يف مجل أو نصوص،كالطريقة اليت توزع من املفهومات الفلسفية واللغوية،

conversationalارية واملبادئ احلو deicticsعناصر اإلشارة و  maxims"1

:عالقتها بالنحو الوظيفي

النظرية الوظيفية الذي اقرتحه سيمون ديك،fonctionnel grammaireيعترب النحو الوظيفي"
للظواهر اللغوية من "النمذجة"وملقتضيات التداولية األكثر استجابة لشروط التنظري من جهة،

.جهة أخرى

فهو حماولة لصهر كما ميتاز النحو الوظيفي على غريه من النظريات التداولية بنوعية مصادر،
.2"بعض من مقرتحات نظريات لغوية

األساسية، وظيفةوتطمح نظرية النحو الوظيفي إىل الربط بني بنية اللسان الطبيعي ووظيفته 
تمعات البشريةإتاحة ا .لتواصل داخل ا

والتفسري جيمع بني حبالشر " أمحد املتوكل"وطوره "سيمون ديك"وهذا النحو الذي أسسه 
.3املقوالت النحوية وبني ما عرضته نظرية أفعال الكالم

ولذلك ميكننا القول أن النحو الوظيفي مبثابة نظرية موسعة تكامل فيها النحو واللسانيات 
.التداولية

11، ص "املرجع السابق" حممود حنلة . د 1

1،1985ط،املغربالدار البيضاء،التوزيع،للنشر و دار الثقافة،"الوظائف التداولية يف اللغة العربية "أمحد املتوكل 2
8ص
.15ص،"قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية"،أمحد املتوكل:ينظر3
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م ويف وقتهم يف التواصل مع بعضهم البعضمعظميقضي األفراد  فهم يتحدثون يف بيو
م االجتماعية  األفكار و )”تفاعل“يف الواصل تبادل علي وزن ( بغرض تبادل املعلوماتلقاءا

رد واملشاعر أحيانا، ...)اجلوع،العطش:القضية فطرية ككل االحتياجات البيولوجية(و
وتتم عملية التواصل بصورة آلية دون تفكري ولو للحظة واحدة يف .االجتماعي يف أحيان أخرى 

، أو املستمع مشافهةو وقد يتم التواصل بني املتكلم "طبيعة هذا التواصل و أشكاله املختلفة، 
وال ميكن إلنسان أن يعيش بشكل وتعابري الوجه،اإلمياءات عن طريق الكتابة أو حىت بواسطة 

بصورة مؤقتة أو وال يدرك أمهية التواصل إال من حرم منه طبيعي دون أن يتواصل مع اآلخرين،

احلياة لدى الفرد إذ أن فقدان القدرة على التواصل يؤثر على خمتلف جوانبدائمة،
.1"وخباصة النفسية واالجتماعية

:التواصلمفهوم:أوال

الشيء وصل ":جاء يف لسان العرب البن منظور مادة اتصل وتواصل بقول:لغة.1
والوصل ضد اهلجران والتواصل ضد ونقول وصل إليه انتهى إليه وبلغه،بالشيء وصوال،

.2"التصادم
وواظب عليه من غري انقطاع ،دوامة: الشيءالشيء ويف ومواصلة وواصل وصاال ".2

.3"واليه بلغ وانتهىالتأم: بالشيءاجر، اتصلوتواصل الرجالن ضد 

،مادي أو معنويأو مع شيء بني شخص وآخر،إقامة عالقة ما"كما تعين كلمة تواصل 
وهذاآخر،أو علم مع علم،مجاعة مع مجاعة أخرىأو،أخرىسة أو مؤسسة مع مؤس

.21ص ،"مقدمة يف اضطرابات التواصل"سعيد الناطور، رياس. إمساعيل حممد عمايرة، د. د1

لد دار صادر بريوت،،"لسان العرب"ابن منظور 2 .728ص،ت، د11ا
.903ص بريوت،، جديدة منفتحة، دار املشرقواإلعالم، طبعةاملنجد يف اللغة 3
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ا التفاعل ، ويعين أيضا اآللية الوسائل والقنوات واالسرتاتيجياتيتضمن كل  اليت حيدث 
.1"والعالقات اإلنسانية، وتشمل كل رموز الذهن واحلركات وكل متغريات اجلسم

:اصطالحا-2

واألفكارهو العملية اليت يتم من خالهلا تبادل املعلومات "communicationالتواصل 
يقتصر التواصل على والوهو غاية اللغة ووظيفتها،واحلاجات والرغبات بني املشاركني،

،كما ورد 2"فالكائنات احلية تتواصل فيما بينها ،فمثال يتواصل النمل فيما بينهوحده،اإلنسان
اادخلو أيها النمل على واد النمل ،فقالت منلة ياواتحىت إذا":يف القرآن الكرمي قوله تعاىل

وخيتلف استخدام ،183النمل "مساكنكم ال حيطمكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون
فاحليوان مثال يستخدم التواصل لتحقيق غرائزه "لتواصل على استخدام احليوان له،اإلنسان

التواصل ألغراض شىت اإلنسانكدرء اخلطر أو جلب منفعة ،ويف حني يستخدم األساسية
عن كما هو احلال عند احليوان ،ونقل املعلومات والتعبري األساسيةمنها التعبري عن حاجاته 

تمع الذي يعيش فيه .4"املشاعر و األحاسيس و التفاعل مع أفراد ا

واملشاعر اليتاألفكاروهي تشمل حماولة فهم "تسري يف اجتاهني،اتصالوالتواصل عملية 
إىلاجليد حيتاجبطريقة نافعة ومساعدة والتواصلاالستجابة أو الرد، و اآلخرونيعرب عنها 

.5"ومراقبتهم وفهم الرسالة اليت يعربون عنهااآلخرينإىل اإلصغاءمهارات 

.12ص،1ط،ر العلم واإلميان للنشر والتوزيعدا،"االتصال الرتبوي رؤية معاصرة"،أسامة حممد سيد.د1
.12ص،1، طالتوزيعو دار العلم واإلميان والنشر ،"االتصال الرتبوي رؤية معاصرة "،أسامة حممد سيد.د2
.21، ص2،2014طالفكر، دار مقدمة يف اضطرابات التواصل،"ياسر سعيد الناطور .د،إمساعيل حممد عمايرة.د3
.18سورة النمل اآلية 4
.22ص"اضطرابات التواصل مقدمة يف "، ياسر سعيد الناطور.دإمساعيل حممد عمايرة،5



التداولية والتواصل اللغوي    الفصل الثاين

72

دف إىل تقوية العالقات إنسانيةومشاركة تفاعل اجتماعي،"كما هو عبارة عن عملية 
تمع أو األسرةبني أفراد  اليت تؤدي واألفكار واملشاعرطريق تبادل املعلومات الدول، عنأو ا

.1"إىل التفاهم والتعاطف والتحاب

أنه ينسجم مع األخالقية، غرييتوافق مع وجهة النظر "واحلال أن مفهوم التواصل 
املتكلمني وعامل املرسلة،األشخاصبالفعل فصل بني عامل الكالم، ويفرتضسوسيولوجيا 

.2"وباختصار إنه يعرب عن توظيف عاملي لألداء الكالمي غري مرتبط حبالة خاصة

) وصوامتصوائت(حركة صوتية لالرسالة، نقنقل :هذاالتواصل يعين بالنسبة ملوضوعنا 
.ادراك معىن الكالمعلىوالتأثري 

وقد يكون التواصل لفضيا أو "حيدث بدون مرسل للمعلومات ومستقبل هلا،والتواصل ال
أو أية طرق أخرى اإلشارةأو لغة أو الصور أو اللغة املكتوبة،اإلمياءاتغري لفظي من خالل 

فالطفل يبكي فتستجيب وهكذا فالتواصل ال يتطلب بالضرورة استخدام الكلمات املنطوقة،
ويبتسم األب لطفله عندما يفعل سلوكا حسنا فيدرك الطفل أن سلوكه أمه له وتليب حاجته،

.3"حيظى بالقبول

م الذي بواسطته توجد العالقات التواصل هو امليكانيز "ويعرف تشارل كويل التواصل قائال،
ال وتعزيزها يف رموز الذهن،كليتضمنوانه وتتطور،اإلنسانية مع وسائل تبليغها عرب ا
والكلماتواحلركات ونربة الصوت،اجلسم ويتضمن أيضا تعابري الوجه وهيئاتالزمان،

األطفال ثغو ،رشة املواد العربية نيقوسيا قربصو ،اززر ترمجة عفيف ال،"التواصل مع األطفال"،نعومي ريتشمان1
.8ص 1،1999الربيطاين باالشرتاك مع بيسان للنشر والتوزيع لبنان ط

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء ،"مهارات التواصل مع األوالد كيف تكسب ولدك؟"خالد بن سعود احلليب .د2
.11، ص2009ه ــ 1431، 1طالنشر، الرياض، 

113ص، "سوسيولوجيا اللغة "،بيار أشار3
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مت يف اكتشافات خر ماآما يشملهوكل،والتلفونوالتلغراف والكتابات واملطبوعات والقطارات 
.1"والزمانيف املكان 

.2"يتم إال إذا كان متفقا عليه من قبل طريف التواصلالكما أن التواصل الفعلي،"

اآلراءو األفكارهو عملية تبادل املعارف و :"ويعرف عبد اهللا فرح الزريقات التواصل قائال
.3"املشاعر من خالل اللغة اللفظية أو الغري لفظيةو 

سواء أكان هذا اللغوية وغري اللغوية،والرسائل تبادل املعلومات :" ويعرف التواصل أيضا بأنه
هو يقتصر التواصل على ماومن مت الواجلماعات،األفرادبني التبادل قصديا أو غري قصدي،

ليس: أيآيلهو حسي حركي و وماهو وجداين،ابل يتعداه إىل مذهين ومعريف فحسب،
ولكنه تبادل لألفكار واألحاسيس حادية االجتاه،بطريقة اخلطية أالتواصل جمرد تبليغ املعلومات 

الرسائل اليت قد تفهم وقد ال تفهم بالطريقة نفسها من طرف كل األفراد املتواجدين يف وضعية و 
.4"تواصلية

فهي عملية تفاعل بني فرد رسالة واضحة واستقبال سليم،إرسالفعملية التواصل تتطلب 
، أو بني جمموعتني وإذا حدث خلل يف ذلك فسيؤول إىل عدم وضوح أو جمموعةوآخر 

!جيد.....وقد ال تستلم كما هي بشكل كامل،جيد املتلقي عناء يف فهم املقصودالرسالة، وقد

1،2009/1430ط،الفكردار "ل إىل الرتبية اخلاصة املدخ"مىن صبحي احلديدي .د،مجال حممد اخلطيب.د1
.224ص
.6ص ،م2015،الطبعة األوىل،"الرتبوي التواصل اللساين والسينمائي و "،مجيل محداوي.د2
التوزيع بريوت،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر و ،"عند رومان جاكبسوناأللسنيةالنظرية " ،فاطمة الطبال بركة3
.70ص م،1993ه، 1،1431ط
.7ص، "املرجع السابق"،مجيل محداوي.د4
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ولغة اإلشارة،اإلمياءات واحلركات والعيون بال لغة منطوقة كاإلشارات و "وقد حيدث التواصل 
.1"من خالل إرساهلا بلغة سليمةالرسالة، مفهومةفيفرتض أن تكون أما التواصل بالغة املنطوقة 

ال الرتبوي، ملية الزمة لكل وهو ع"فالتواصل ميثل أحد املهام األساسية للعاملني يف ا
ا لتحقيق األهداف املنشودة عمليات التوافق و  واملتوقعة الفهم اليت يتوجب على الرتبويني القيام 

املؤسسة الرتبوية وهو عملية اجتماعية تفاعلية تقوم وتعتمد يف حدوثها على املشاركة يف من
فإننا ال عليه طرق االنتماء إىل ثقافة مااألساس الذي تقوم و ،2"واملستقبلاملعاين بني املرسل 

فغياب التواصل يفرتض انعدام السلوك نفعل أي شيء ال يتضمن جزئية تواصلية،أنميكن 
.3"اإلنساين

:عناصر عملية التواصل:ثانيا

وتتمثل هذه العناصر تتكون عملية التواصل من عناصر ترتابط وتتكامل مع بعضها البعض،
:فيما يلي

the source or theالمصدر أو المرسل .أ Sender:"العنصر يعد املرسل
،الذي يؤثر يف اآلخرين بشكل معني) األفراد(وهو الفرد األول واألساسي يف عملية التواصل،

فهو الطرف الذي يقوم ،4"ينصب على معلومات أو اجتاهات أو سلوك اآلخرينالتأثريوهذا 

اتصالية عالية،مما يتوقع منه أن يتصف مبهارات"بإرسال الرسالة ليؤثر يف املستقبل،

.344ص ،2،2008ط،دار وائل للنشر عمان، "مدخل إىل الرتبية اخلاصة"، قحطان أمحد الظاهر.د1
.13ص، "االتصال الرتبوي رؤية معاصرة"،أسامة حممد سيد.د2
.5ص،21العدد جملة عالمات، "اسرتاتيجيات التواصل من اللفظ إىل اإلماءة"،سعيد بن كراد3
.47ص،"االتصال الرتبوي رؤية معاصرة "،أسامة حممد سيد.د4
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مع التعبريات غري أللفضية االنتباه لنربة الصوتارات وانتقاء الكلمات املناسبة و كصياغة عب
.1"املصاحبة يف حال كانت الرسالة لفظية

:عناصر جناح املرسل أو املصدر هيومن

"أن يكون مستعدا للتنازل.
أن يكون متفتحا ذهنيا.
أن جيعل حواره قصريا ومفهوما.
ومتزنا انفعالياأن يكون مستعدا نفسيا.
أن يثبت على أصل املوضوع.
 2"اإلجيايبأن يؤكد نقاط االتفاق واخلتام.

يقابل املرسل داخل الدارة التواصلية اللفظية أثناء ":the receiverالمستقبل- ب
ويقوم املرسل ) le récepteurاملستقبل(التخاطب وقد أطلق عليه جمازا املصطلح الفيزيائي 

أم مجلة أم لكل أجزاء الرسالة سواء كانت كلمة،décodageفكيك إليه بعملية الت
.3"...نصا

أو غري ،أو غري لغوية،لغوية، لفضيةحتتوي على الرموز ":The messageالرسالة- ج
.4"املعلومات أو األفكار أو اآلراء أو املعايناليت تعربلفضية،

.4ص، "مهارة االتصال"،إبراهيم علي رباعية1

.13ص،"مهارات التواصل مع األوالد"،خالد بن مسعود احللييب.د2
الدار العربية للعلوم،، "رومان جاكسونرنة حتليلية لنظرية التواصل اللساين والشعرية مقا"، الطاهر بن حسني بومزير3

.13م، ص 2007هـ ــ 1428، 1، طاالختالفمنشورات 
.73،ص2001،2002"مدخل إىل علم االتصال"، منال طلعت حممود.د4
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تتجسد عندها أفكار املرسل يف صورة وهي اجلانب امللموس يف العملية التخاطبية حيث 
وقد .وتبدو عالمات خطية عندما تكون الرسالة مكتوبة،مسعية ملا يكون التخاطب شفهيا

ا وحدة اإلشارات املتعلقة بقواعد تركيبات "وردت يف قاموس اللسانيات مبعناها العام  أ
االستقبال عن طريق إىل جهاز )اإلرسال(جهاز البث يبعثها جهاز البحث ) مضبوطة(حمدودة

ة وتصل بصورة ولكي تؤدى الرسالة بصورة اجيابي،1"قناة حيث تستعمل كوسيلة مادية لالتصال
:ناجحة البد أن تكون

"واضحة تناسب املرحلة السنية.
ذات معلومات صحيحة و موثوقة وواقعية مدعمة بالدليل.
حتمل مقاصد تعود بالفائدة والنفع على املرسل واملستقبل.
 مصحوبة بتعابري صوتية وحركية تناسب مرحلة احملاورين السنية.
 إخل...مدعمة بوسائل إيضاح مسموعة أو مرئية أو مكتوبة.
 والتنبيهاتحتافظ على احلوار اإلجيايب باستخدام بعض األسئلة.
تلخص النقاط اليت مت التحاور عليها يف كل موضوع.

 2"احلوارتشجيع على سرعة التطبيق بعد انتهاء.

وقد تكون وهي الوسيلة اليت تتم من خالهلا إرسال الرسالة":the Channelالقناة -د
لتناسب "ويشرتط أن خيتارها املرسل بعناية فائقة،،3"قنوات مسعية أو بصرية أو مسعية بصرية

.27ص، التواصل اللساين والشعرية"، الطاهر حسني بومزير1
.14ص، "مهارات التواصل مع األوالد"، خالد بن سعود احللييب.د2
4ص، "مهارة االتصال"،رباعيةإبراهيم علي 3



التداولية والتواصل اللغوي    الفصل الثاين

77

أو اخلاصة واحتياجاته الشخصية،حبسب سنه وبيئته وظرفه ونفسيته،حال املتلقي املستقبل،
.1"بنوع جنسه

وميكن أن ،2"هي األثر الذي يرتكه رد فعل مستقبل الرسالة على املرسل":الراجعةالتغذية-ه
اإلشاراتردود مسعية أو مكتوبة أو حركات غري لفضية كتعبريات الوجه أو " تكون 

.3"اإلمياءاتو 

.4"منهاوهدف املرسل واالستجابة الناجحة هي النابعة عن فهم جيد حملتوى الرسالة،"

:التواصل مع األطفال:ثالثا

الذين يعتنون واألشخاصتدور حول حمور العائلة األطفالإن حياة :التواصل مع األطفال-1
على مقدار االهتمام ة الرعاية الذي يوفره له ذكرا كان أم أنثى،،األطفالويعتمد تطور م،

خالل التكلم واللعب ومراقبة وينمو الطفل ويتطور جسديا وعاطفيا من هؤالء األشخاص،
ومع منو الطفل ينمو أيضا فهمه للغة وقدرته على التعبري اآلخرين واملشاركة يف حياة األسرة،

.لآلخرومشاعره وادراكهعن أفكاره 

تمعات سرعان ما يقيم الطفل شبكة من العالقات مع أشخاصمعظميف  من خمتلف ا
أفراد األطفال إقامة التواصل مع ميتعل) اإلخوةاألب،األم،(العائلة فضال عن أفراد ،األعمار

االجتماعية هذه الفرصوهم حيتاجون إىل،األصدقاء واجلريانو ) األقارب(العائلة الكربى 
.الغنية بقدر حاجتهم إىل إرشاد وتوجيه من الكبار األقرب إليهم لكي يتطور عاطفيا وفكريا

.14ص ، "مهارات التواصل مع األوالد"،خالد بن مسعود احللييب.د1
.55ص، "االتصال الرتبوي"،أسامة حممد سيد.د2
4ص، "املرجع نفسه"،إبراهيم علي رباعية3
.14ص ، "املرجع نفسه"،خالد بن سعود احللييب.د4
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م على التواصل وحل املشاكل وحنن نتوقع التواصل أن يصحب منو األطفال  منو يف قدرا
م املدرسية  يتوقف هذا التطور عند األطفال إخل كثريا ما...وحتمل املسؤولية وإجناز واجبا

يرتاجعون يف بل إن األطفال قد الذين يعيشون حاالت احلروب أو الكوارث،
م .إجنازا

م الوحىت عندما" يستطيع األطفال الصغار التعبري بالكلمات عن مشاعرهم أو أفكارهم فإ
يعربون عنها بشكل غري مباشر من خالل سلوكهم وطريقة لعبهم ورسومهم أو من خالل 

ومساعدة هذه الفئة من األطفال تتطلب أن منتلك حساسية مرهفة اجتاه أحالمهم وكوابيسهم،
اليت ميكن أن يعرب األطفال من اإلبداعيةاألنشطة الفرص للعب و املباشر وأن نوفر التواصل غري

.1"خالهلا عن أنفسهم

:التواصل التربوي الفظي وغير اللفظي-2

إىلداخل الفصل الدراسي لعملية الديداكتيكية الناجحةتستند ا:التواصل اللفظي-أ
ووضعيات متدرجة من وتنشيط الدرس بصياغة أسئلة البناء،تفعيل احلوار الرتبوي اهلادف و 

ألهداف بغية التثبيت من هدى حتقيق الكفايات املسطرة وتنفيذ االبساطة حنو الصعوبة،
.املنهاج الدراسياملرسومة من قبل املدرس و 

ومتلقي وهو بني مرسل وهو املدرس،وترتبط عملية التواصل داخل الفصل الدراسي املغلق،"
وهذه املادة الدراسية وفق أهداف وكفايات حمددة بدقة،بتقدميفيقوم املدرس التلميذ املتعلم،

ويقسم املدرس املادة الكفايات قد تكون عامة أو نوعية أو خاصة أو إجرائية،األهداف و 
النموذج التواصلي عبارة عن رسالة تربوية إىل مراحل ووحدات دراسية الدراسية اليت تعترب يف

.9-8ص، "التواصل مع األطفال"،ريتشماننعومي 1
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ويكون تقطيع املادة ،ووحدة اخلامتةووحدة العرض،التمهيد،مع احرتام وحدة،وأنشطة تربوية
.وتقومي التشخيصيوالتقومي التكويين،يف انسجام كلي مع التقومي القبلي،

ويوجه املدرس املادة الدراسية اليت تكون جزءا من املقرر الدراسي أو منهاج التعليمي إىل 
موعة  من القدرات الفطرية الذهنية اليت تؤهله للتعلم املتعلم قد يكون صفحة بيضاء أو أوتار 

توظيف الكتب :باستخدام جمموعة من الوسائل الديداكتيكية املادية واملعنوية مثل،واالكتساب
.1"إخل...املذكرات الرتبوية و املستفيضة،الشروح الوسائط السمعية البصرية و والوثائق و 

عة من أجل التغذية الراجالتقومي و التشخيص و وال ينجح الدرس الديداكتيكي إال إذا أخضع 
مبلء الفراغات اليت أثرت سلبا يف خطوات وتصحيح األخطاء املنهجية،،دعم العملية التعليمية

.العلمية الدراسية

تالتعليماداكتيكي فهم آليات نقل اخلربات و ومن مت يستهدف التواصل البيداغوجي الدي"
وتفسريها، وضبط طرائق العمل على إدراكهاو ،املدرس إىل املتعلمة احلركية من وقيم األنشط

:2"ويتخذ التواصل البيداغوجي أنواعا ثالثةاحلوار،التفاعل والتبادل و 

وهو تواصل يركز ،يف إىل نقل املعلومات واستقباهلايهدف التواصل املعر :التواصل المعرفيــــ 
ف هذا ويهد،ةدوديواملر اإلنتاجيةأو بتعبري آخر إنه يركز على مراقبهاو على اجلوانب املعرفية 

الفهم التطبيق و عليمه طرائق الرتكيب و تالتواصل إىل نقل اخلربات والتجارب إىل املتلقي و 
ومن مت يقوم املعلومات اهلادفة،دف إىل تزويد املتلقي مبعرفة ويهالتقومي بصفة عامة،والتحليل و 

.ونقل املعارف وجتارب السلف إىل اخللفآلراء،هذا التواصل على تبادل ا

امليول اكتساب يقصد بالتواصل الوجداين يف جمال البيداغوجيا،:التواصل الوجدانيـــ 
من خالل تفاعل املتعلم مع املادة املدروسة ،نوتقدير جهود اآلخريالقيم،واالجتاهات و 

.48ص، "التواصل اللساين والسينمائي والرتبوي"،مجيل محداوي.د1
.48صاملرجع السابق،2
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تفاصناللمجال الوجداين ولقد خصصاخلربات بأنواعها املباشرة وغري املباشرة،واكتسابه
ذا يبنيومن بيداغوجية، ال املهتمني  الذي خصص صنافةkrathwolكراتھولا

صلة وثيقة باملواقف والقيم واالهتمامات ذات1"تتكون من مخسة مستويات
وهذه فكرية كانت أم خلقية،االجتاهاتواألحاسيس والتوافق واملعتقدات و واالنفعاالت

:املستويات هي

" التقبل
االستجابة
 احلكم القيمي
 التنظيم
2"التميز بواسطة قيمة أو بواسطة منظومة من القيم.

:الجانب الحسي الحركي

ويظهر هذا التواصل جليا يف هو غري معريف ووجداين،احلسي مايتناول التواصل احلركي و 
....البدنيةوالرياضةاملسرح امليمي :جماالت تستدعي احلركة مثل

ال الرتبوي جمموعة متسلسلة من  على تنمية األهداف، تعملويتضمن هذا التواصل يف ا
.واحلركات اجلسميةواستعمال العضالت املهارات احلركية،

هذه الصنافات وتتكونHarrowهذا التواصل احلركي جند صنافة هارو تفاصناومن أهم "
:من ستة عناصر أساسية هي

رتكاسيةاحلركات اال

.51صاملرجع السابق،1
.51ص،املرجع السابق2
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 احلركات الطبيعية األساسية
 اإلدراكيةاالستعدادات
 الصفات البدنية
املهارات احلركية لليد
1"التواصل غري اللفظي.

تعترب دراسة التعبري أو التواصل غري اللفظي حديثة نسبيا،":التواصل الغير اللفظي-ب
ميكن أن حيدث بغري استخدام للكلمات،حيث ظل الناس يعتقدون لفرتة طويلة أن التواصل ال

ورمبا يرجع ذلك إىل معظم الثقافات تعلق أمهية كربى وتأكيدا عظيما على تأثري الكالم 
السكوت من "القول الذي يشري إىل أنوبرغم وجود بعض األقوال املأثورة كذلكوفعاليته،

يقدرون قيمة الكالم و إال أن الناس غالبا ما و أن صورة واحدة خري من ألف كلمة،"ذهب
وليس أدل على ذلك من أن يعتربون الصمت مؤشر ضعف يف كثري من املواقف االجتماعية،

.2"أقل األعضاء فعالية و تأثري فيهاباعتبارهماألعضاء الصامتني يف اجلماعة ينظر إليهم عادة 

السلوكيات غري اللفظية،للحركات الوظيفية و مانتباههايعريو األساتذة أن لذا على املؤطرين و 
ألن احلركات املعربة مل تعد التوضيحية للسلوكات اللفظية،ية و التكميلنظرا ألمهيتها الرتبوية و 

همتها وتوضحها عن طريق التشخيص بل هي تكمل مقاصرة على تعويض اللغة الطبيعية فقط،
.التجسيدو 

هلا كل حركة هلا داللتها، و و يالحظ أن املدرس يوظف يف قسمه أنواعا من احلركات،و "
ومن بني هذه يف املتلقي معرفيا ووجدانيا وحركيا،التأثريوكذلك تأثريها يف عملية التواصل،

واحلركات العالئقية املتمثلة يف،واحلركات الشاريةحلركات التعبريية،ا:احلركات نستحضر

.52صاملرجع السابق،1
33ص، "مدخل إىل علم االتصال"،منال طلعت حممود.د2
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يف التأديب أو التعبري أو واستخدام خطاب العيونوحركات التلويح باليدين،التقومي،حركات 
.1"التشخيص

دون أن نعقل احلركات اليت تتعلق عالوة على احلركات اليت ختص تنظيم القسم،"
غري الوظيفية،كذلك احلركات اجلانبية الزائدة و و بتنقالت املدرس داخل الفصل الدراسي،

.2"اللعب بشواربهكنظر إىل ثيابه وملس حليته و 

ا ذات تاخلطاب البيداغوجي املعاصر يهتم بالسلوكياومن هنا صار  غري اللفظية لكو
وهي ميكن االنتقاص من قيمتها يف املصار التواصلي معرفيا ووجدانيا،الأمهية كربى،

حيث وتوضح إرساليتها الشفوية،تساعد السلوكيات اللفظية على أداء ـ أدوارها كاملة،
.الرتكيز عليهاو مباشرة، بتجسيدها وتفسريها ختدمها 

ختدم ،اللفظية أفعاال بيداغوجية وظيفيةغري ويف األخري ينبغي أن تكون السلوكيات 
حركات التنظيم وحركات :ووجدانيا مثلالعملية الديداكتيكية مبدارسنا الرتبوية معرفيا،

.التفسريشرح و لوحركات الديداكتيكية املصاحبة لوحركات التجسيد،التحفيز،

.57ص، "املرجع السابق"،مجيل محداوي.د1
.62املرجع السابق،ص2
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اللغوية االضطراباتمداخل عالجية لبعض : المبحث األول

يتكون من طبيب متكاملاللغوية وعالجها على تضافر جهود فريق االضطراباتيقوم تشخيص 
والكالم والسمع ، وذلك ، وأخصائي اللغة لطبيب اجلراح ، واألخصائي النفسي، وااألعصاب 

فتعرض احلالة على طبيب متخصص يف األمراض "، تعانيه من مشكالت لغويةحسب احلالة وما
، مث حيول املصاب إىل األخصائي ج املشكالت العصبية والفسيولوجية، حيث يقوم بعالالعصبية

ل دراسة عن تاريخ احلالة وتطورها، وسبب ، إذ يقوم بعمقد يشاركه أخصائي نفسياللغوي الذي 
اللغوية واالختبارات، النفسيةاالختبارات، الذكاءختبار ا: الالزمة هلا مثلاالختبارات، وعمل حدوثها
نامج ، مث حيدد األخصائي الرب مناسبة لعمر الطفل ومدركاتهاالختبارات، على أن تكون هذه املتنوعة

ويبدأ ئل تعتمد على القراءة أو الكالم ميم وسا، وقد يلجأ إىل تصالعالجي الذي يناسب احلالة
اللغوية االضطراباتونتناول فيما يلي مداخل عالجية لبعض . هاألخصائي بتدريب املصاب ومتابعت

.1"اليت يعاين منها األطفال

:عالج الحبسةــــ 1

واليت يتلخص عالجها فنشري إىل األفيزيا احلركية ،2"ختتلف الطرق العالجية باختالف نوع احلبسة"
speechيف نقطة واحدة، فهي تقوم على فكرة التعليم الكالمي من جديد  rehabilitation ويكون ،

ويأخذ العالج الكالمي يف .3شأن املصاب يف ذلك يف ذلك شأن األطفال عندما يتعلمون لغة ما
لكل، وأحسن عالج بالطريقة الكلية إما عن طريق اجلزء أو طريق ا: إحدى الطريقتنيهذه احلاالت 

هو وضع الشيء أمامه مث ،الناحيةوهي طريقة أسرع وأثبت، وكل ما حيتاج إليه املصاب يف هذه 

311، ص"جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات"،يوسف الدباسقصاد. د 1

316ص ،نفسه 2

76، ص"أمراض الكالم"،مصطفى فهمي: ينظر 3
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نتيجة إىل الشيء، وهكذا حىت يستطيع املصاب اإلشارة، ونكرر النطق باالسم مع النطق بامسه
ا وربطها مبظهر الشيء اخلارجيللتكرار .1املستمر أن يعرف األصوات املنطوق 

والشفاه واحللق، للسان وحيتاج املصاب جبانب هذه التمرينات إىل نوع آخر من التدريب يتصل با"
أما التمرينات اخلاصة باحللق . وتأخذ هذه التمرينات أشكاًال خمتلفة، إما داخل فجوة الفم أو خارجها

التمرينات من صعوبات تلكفتكون أكثر صعوبة من مترينات اللسان والشفاه، غري أنه رغم يا حيوط 
مترين هذا العضو على العمل بطريق التثاؤب ن، فباإلمكاتتصل مبوقع احللق من اجلهاز الكالمي نفسه

أو نطق بعض املقاطع الصوتية اليت يستعملها األخصائيون يف العيادات الكالمية، والغرض من مجيع 
ا هي مساعدة املصاب على التحكم هذه التمرينات  يف أعضاء اجلهاز على اختالف مستويا

. الكالمي

مثل هذا النوع ت خاصة باحلروف املتحركة والساكنة، ويف متريناقما سبوميكن أن نضيف إىل كل 
كل من العالج الكالمي ميكن االستعانة باملرآة ليتسىن للمريض معرفة حركات لسانه عند إحداث

اذج الكالم اليت نسيها، وبالتدريج يكتسب على حدة، وعن طريق التكرار يستعيد املصاب منصوت 
.2"ماً خالياً من كل عيبعن طريق اخلربة اجلديدة كالماً سلي

على مبادئ علم النفس العصيب املعريف، ومن األساليب املتبعة لعالج احلبسة الكالمية، االعتماد 
التنظيم السمعي باستخدام أنشطة مسعية اليت تعمل على إعادة schuelفتستند إىل مبادئ شول 

غريداخل العياد، فقد يستخدم ما هو موجود من قدرات لغوية سليمة إلثارة املناطق األخرى 
، وتستند هذه املبادئ على طرق تنشيط luriaاملوجودة، ولتحسني الذاكرة يعتمد على مبادئ لوريا 

بأصابع اليد، ومبدأ لوريا يقوم رف على الرمل اح,كتابة أرقام : الذاكرة باستخدام مثريات حسية مثل
وتطوير مسارات جديدة لالستقبال والتفاعل مع املثريات، وقد على إعادة تنظيم القشرة الدماغية،

77نفسه، ص  1

77نفسه، ص 2
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ويف . الية من التنغيمصاب على إنتاج أصوات منغمة مث االنتقال إىل األصوات الطبيعية اخليدرب امل
: الكالمية يلجأ األخصائي إىل إتباع أكثر من أسلوب، ومن أهم الوسائل العالجيةعالج احلبسة 

.1للمصاب ومساعدته على التكيف النفسي وزيادة دافعيته يف العالج وتعزيز قدراتهاإلرشاد النفسي 
جانب هذا أشري إىل أنه من املفيد تشجيع املريض على حتريك أطرافه، وتنشيط ذهنه عن طريق وإىل
ل، ومن بني تلك األلعاب تركيب صورة أو شكل من قطع األطفاعاب واأللغاز اليت يستعملها األل

، وتركيز خشب أو الورق املقوى، ألن أمثال هذه التمرينات هلا أثر كبري يف تنشيط األطراف والعقل
.االنتباه والتفكري وحماولة إدراك العالقات

كالتشجيع وتقوية أن البيئة اليت يعيش فيها الطفل املريض، والعوامل النفسية املختلفةكوال ش"
دث الصدماتعلى سرعة إعادة ما فقده، ولذلك حتالروح املعنوية، والسرور والغبطة هلا أثر حسن 

ليت تعرقل النفسية، واالضطرابات االنفعالية بسبب عدم االستقرار يف البيئة املنزلية، وآثارها السيئة ا
.2"سري العالج

:ـــ عالج التأتأة2

املسببة لعالج التأتأة البد من االستعانة باألخصائي النفسي للتعامل مع املشكالت االنفعالية 
.3للتأتأة، ويقوم املعاجل باإلرشاد األسري ألفراد األسرة يف كيفية التعامل مع الطفل املتأتئ

: ولعالج التأتأة ثالثة مناهج وهي

:fluemcy shaping therapyعالج تشكيل الطالقة : أوال

216صادق يوسف الدباس، ص : ينظر 1

77أمراض الكالم، ص مصطفى فهمي  2

313ص صادق يوسف الدباس،. د 3
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يهدف العالج إىل تعليم الشخص املتعاجل طرق من خالهلا يستطيع أن يزيد الكالم الطلق وبالتايل"
هي تنظيم العالج بشكل استبدال التأتأة بكالم طبيعي، ومن الطرق املستخدمة يف هذا املنهج 

وهنا يعمل املعاجل . تسلسلي ميكن من خالله إنتاج الطالقة يف الكالم يف مستوى الكلمة والكلمتني
، ومع تقدم املتعاجل يف احملافظة على الطالقة أتأة يف الكالمتعلى تعزيز الطالقة يف الكالم، أو عقاب ال

.1"الكالمفإن املعاجل يسعى إىل زيادة درجة تعقيديف الكالم 

يف الكالم، تدرجيياً الزيادةتغيري أمناط كالم املصاب بالبطء يف الكالم أو "ومن الطرق األخرى 
ينتقل تطبيقه إىل خارجها يف وعندما ينجح املعاجل يف حتقيق طالقة الكالم عند املصاب يف العيادة 

.2"بيئة الطفل احمليطة

:modification therapyعالج تعديل سلوك التأتأة: ثانيا

، فهذا املنهج يواجه املواقف يهدف هذا العالج إىل تعديل سلوك الـتأتأة، وجتنب الكالم واملقاومة
.ويغري يف خصائص حمددة للتأتأة

:integrating thrrapyفي العالج المنهج الدمجي:ثالثا

أفضل الطرق اليت حتقق اختيارفراد الذين يعانون من التأتأة، فإنه يتم يستخدم يف عالج األ
للشخص حاجاته وتكون فعالة أكثر من غريها، ومن واجب األخصائي هنا أن يقدم األفضل 

.املتعاجل

هذا املنهج إىل أن األخصائي بإمكانه أن يستخدم طرق عالج تشكيل الطالقة، وعالج ويشري "
.يف عالج الشخص املتأتئ ليحصل على أفضل مستوى ممكن من الفائدةأة تعديل سلوك التأت

256، صإبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات. د 1

313صادق يوسف الدباس، ص . د 2
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therapeuticاالستراتيجيات العالجية  stratigies

Emvironmental maniplationـــ ضبط البيئة

يعترب ضبط البيئة من االسرتاتيجيات اليت تركز على تغيري أو ضبط املتغريات املوجودة يف بيئة الطفل 
ومسؤولة عن احملافظة على التأتأة، وحتدد هذه العوامل من املالحظة املباشرة واللقاءات مع ُأسر 

1"أتئوناألطفال املت

psychologial therapyـــ العالج النفسي 

. املسببة للتأتأة أو احملافظة عليهااالنفعاليةيستعان باألخصائي النفسي للتعامل مع املشكالت 
للمشكالت النفسية والضغوطات اليت االهتمامويعطي أمهية قليلة ألعراض الكالم بقدر ما يعطي "

املستخدمة وتطور الشخصية يتعرض هلا املتعاجل، فريكز املعاجل على العمليات النفسية ووسائل الدفاع 
فإن أعراض ج أنه يف حالة عالج هذه املشكالت،ومشاعر القلق واخلوف، ويرى املؤيدون هلذا العال

.2"التأتأة تنخفض

:Desensitization therapyـــ عالج تقليل الحساسية التدريجي 

فالطفل املتأتئ يستجيب للضغوطات "املباشرة واملستخدمة مع املتعاجل،اإلجراءاتوهذا العالج من 
ويركز هذا العالج على زيادة قدرة . هذا العالج يشرتك مع ضبط البيئةالبيئية من حوله، وبذلك فإن

الفرد اليت ختفض التأتأة ألدىن حتمل الفرد للضغوطات من حوله، وينفذ هذا اإلجراء من خالل أنشطة 

258إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات، ص . د 1

258نفسه، ص  2
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ويبدأ هذا العالج بإزالة الكالم من أفراد . واملعروف باملستوى القاعدي الختالل الطالقة، مستوى هلا
مو  افظة على عة والتواصل بشكل غري لفظي، ومن مث احلديث بأدىن مستوى من اإلثارة مع احملا

م الطلق، ويشرتك أفراد األسرة يف ذلك سرعة التفاعل، وبعد تقليل الضغط خيطط لتعميم الكال
.1"لتحقيق أفضل مستوى ممكن من التفاعل مع الطفل داخل املنزل

:parent child interactonالطفل ـــــ عالج التفاعل اللفظي بين اآلباء

ويف التفاعالت القائمة بني ، الطالقة حيدث يف بيئة الطفلاختاللأن يقوم هذا العالج على مبدأ 
وبعد مالحظة أمناط التفاعل . حيث يعمل اآلباء على تعزيزها واحملافظة عليها"اآلباء وأطفاهلم، 

، وعندما أمراض الكالم واللغة يصمم عالج الطفل، فإن أخصائي واألطفالالقائمة بني اآلباء 
تنخفض التأتأة ولو بنسبة قليلة فإن اآلباء يشرتكون يف العالج ليتعلموا أمناط التواصل اللفظي نع 

.الطفل ونقله إىل املنزل

:Family counselingـــ اإلرشاد األسري 

م ومشاعرهم على فهم  وأعضائهايركز اإلرشاد األسري على مساعدة األسرة  كيف تؤثر سلوكا
. على الطفل الذي يتأتئ، وبالتايل إدراك هذا التأثري وقبول تغيري العوامل املؤثرة على الطفل املتأتئ

.2"وهذا النوع من التدخالت يتطلب امتالك مهارات املقابلة واسرتاتيجيات اإلرشاد األسري

:Management of airflowــــ التحكم بتدفق الهواء 

والثاين الزفري البطيء ،الزيادة التدرجيية يف هواء الشهيق: عنصرين مهايشتمل هذا اإلجراء على 
التأكد بأن ومن خالل التدريب على األخصائي . من خالل الفم قبل البدء بالتصويتإلخراج اهلواء 

258إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات، ص . د 1

259نفسه، ص  2
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بالشهيق، وتناسب هذه قبل البدء هواء يف رئتيه حىت اهلواء القليل جيب إخراجه املتعاجل ال يبقى 
.الطريقة األفراد الذين تربط ظاهرة التأتأة لديهم مبشكالت يف ضبط تدفق اهلواء

Gentle onest of phonationـــ البداية السلسة للتصويت

بعد زفري ناعم للهواء خالل الفم، وجيب وتستند هذه الطريقة إىل استهالل تصويت ناعم سلس 
.ويف حالة اسرتخاءأن يكون التصويت ناعم 

Syllables prologationــــ خفض سرعة الكالم من خالل إطالة المقاطع اللفظية

من التأتأة الذي يكون فيه حراً ستوىاملوتستند هذه الطريقة إىل خفض معدل سرعة الكالم إىل 
فض إىل آخر، فقد يتطلب شخص متأتئ خوخيتلف تطبيق اإلجراء من شخص. أو خاليًا منها

قفات بني الكلمات أو من خالل الو معدل الكالم أكثر من غريه، وال تنخفض معدالت الكالم
ظية، وتعلم اجلمل وأشباه اجلمل بدون أشباه اجلمل، ولكن يتم اخلفض من خالل إطالة املقاطع اللف

.1وقفات بيت الكلمات

Normal prosodyـــ تبيان المعاني بالنبرات اللفظية الطبيعية

يقاع ويسعى املعاجل هنا إىل إنتاج معاين من خالل النربات اللفظية القريبة من املعدل والتنغيم واإل
.الطبيعي

بعد %94ومساعدوه بنتائج مذهلة، حيث وصلت نسبة التحسني إىل azrinكما أفاد آزرن 
بعد ثالثة أشهر، %98بعد شهر من املتابعة، و%97فردية واحدة استمرت ساعتني، إىل جلسة 

.من املتابعة%99وإىل 

:وفيما يلي وصف تفصيلي هلذه الطريقة

259إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات، ص .د:ينظر 1
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Inconvenienceمضايقاتوالمراجعة اإلزعاجات  revien:

، فهي غري مالئمة األطفالويكون ذلك عن طريق مراجعة اجلوانب السلبية لوجود التأتأة عند 
هذا على زيادة الدافعية لوقف التأتأة واالنشغالويساعد . وتبعث على احلرج، وتسبب أملًا نفساً 

.بالتدريب

:Awareness trainingالتدريب على الوعي 

على التحكم اإلرادي يعترب التدريب على الوعي من األساليب اليت تعمل على زيادة القدرة 
األشخاصع على الوعي موميكن التدريب . بالعادة، حيث يضع العادة حتت السيطرة الطوعية

وجيعلهم أكثر إستعدادًا للتعامل املتأتئني ليصبحوا واعني ألنواع املواقف اليت تستجر التأتأة لديهم، 
.1معها، كما ويعمل الوعي على التقليل من الشعور بالقلق حنو مالحظة اآلخرين هلم

:ويزيد وعيهم بطبيعة املشكلة لديهم ويتدرب عليه من خالل

ـــ وصف الكلمات واملقاطع واحلروف اليت تظهر فيها التأتأة، والرتكيز عليها من خالل تزويدهم "1
يشتمل على التكرار للحروف واملقاطع والكلمات، واإلطالة للحروف واملقطع بتعريف إجرائي للتأتأة

.والتوقف أثناء الكالمواحلرية أو الرتدد قبل إكمال املقطع أو الكلمة 

التأتأة عند األفراد ما يتضح ظهور املواقف واألشخاص الذين يستثريون التأتأة، فكثرياً ـــ وصف 2
حيث يتوقع منهم سلوك حمدد كما يف عندما يكونون مع أشخاص معينني أو يف مواقف حمددة، 

.2"والقيام بآداء مااالجتماعيوالتفاعل االمتحانات 

260إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات، ص . د 1
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.إغالق العيون وحركات الوجه واأليديوصف احلركات املرتبطة بالتأتأة، مثل ـــ 3

األكثر والكلمات واحلروف إىل املقاطع اللفظية االنتباهاملتوقع، وهذا يتطلب ـــ التدريب على الوعي 4
وإىل احلركات املرتبطة بالتأتأة، ويساعد املعاجل املتعاجلون يف ذلكحتماالً للتأتأة،ا

Relaxation trainingاالسترخاءالتدريب على 

حيث يرتبط التنفس غري "التأتأة،يعمل االسرتخاء على التقليل من القلق الذي يرافق عملية 
:بإحدى اإلجراءات التالية، ويتم التدريب على االسرتخاءاملنتظم بالقلق والتأتأة

بالتنفس إجراء االسرتخاء ــــ 

ببطء وانتظام، وإخراجهعليه من خالل أخذ شهيق عميق ببطء وانتظامويتم التدريب 

االسرتخاء الذايت ــــ

من خالل حديث الشخص لنفسه بإرخاء عضالت احلنجرة وعضالت الصدر وميارس االسرتخاء 
انتظام، وإخراج هواء الزفري ببطء وانتظام بدون وعضالت البطن، وذلك أثناء أخذه للشهيق ببطء و 

.1"العليا أو الدنيا لعملية التنفسالوقوف عند النهايات 

:Regulated breathingتنظيم التنفس 

ثناء الزفري، وحياول بالباقي أن من الدالئل عند الطفل املتأتئ أنه يفقد اجلزء األكرب من اهلواء أ"
ا بيك يتكلم، وقد بني ارتباطإىل وجود fransellaوفرانسال beechأشارت الدراسات اليت قام 

ويهدف هذا اإلجراء إىل تسهيل عملية الكالم بطالقة، حيث يؤدي . والتنفس غري املنتظمالتأتأة 
.2"ويتم تنظيم التنفس من خالل عملية الشهيق والزفرياألوتار الصوتية مفتوحة، التنفس إىل إبقاء 

261نفسه، ص  1
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:ـــ عالج التلعثم3

التلعثم بقدر ما يوجد من نظريات يف تفسري هذا الضطرابيوجد من املداخل العالجية 
االضطراب، ورغم هذا التباين الواسع يف األساليب العالجية، فإن معظم برامج العالج توجه جلميع 

.احلاالت

ويرتكز العالج على ختفيف اإلثارة املصاحبة لعدم طالقة الكالم، وهو ما يشعر به املريض إزاء 
وهذه الطريقة من العالج ال توجه ف وكبت وتوتر وشعور باإلمث والعدوانية، خو املواقف التخاطبية من

مع الرتكيز على وإمنا املبدأ األساسي للعالج هو عدم التلعثم وقبوله ، إىل العرض وقتياً هتماماً أساسياً ا
.والشخصية لدى املريضتنميته بربطه باألفكار السلوكية الغري مرئية 

ولكن األطوار البسيطة لنمو الطفل ال يرتكز العالج على الطفل وعرضه، يفومن هذا املنطلق جند أنه
.وتشجعه على حماولة التخاطبيةتقبل عرضه وتنصت إليه على البيئة احمليطة به كي 

:وفيما يلي نعرض لبعض األساليب العالجية

:ــــ العالج النفسي الكالمي

دف إىل مساعدة  املتلعثم على مقاومة للعالج النفسي الكالمي عدة طرق متداخلة فيما بينها، و
ا، دون لفت االنتباه حلالة التلعثم لديهتلعثمه  .وزيادة الثقة بنفسه وكفاء

:منصب حول هدفنياالهتمام، والذي فيه "االسرتخاء الكالمي"ومن هذه الطرق
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بني ارتباطهو إجياد : والثاين.ر باالضطراب والتوتر أثناء الكالمهو التخفيف من الشعو : األول
.1وبني البعث الكالمي ذاتهالشعور والراحة والسهولة أثناء القراءة

مث متارين خاصة، تبدأ باحلروف املتحركة مث احلروف الساكنة،استمارةأن هناك واجلدير بالذكر "
مترينات على كلمات متفرقة لصياغتها يف مجل وعبارات، وعادة تقرأ األحرف والكلمات واجلمل بكل 

مث يطلب من املتلعثم تقليده بنفس الطريقة ... واسرتخاء، حيث يبدأ األخصائي بقراءة هذا أوالهدوء 
، باإلضافة إىل يتسم باهلدوءوالنغمة، يلي ذلك مترينات على شكل أسئلة بسيطة تؤدى على أسلوب

ما نطلق عليه تعلم الكالم من جديد، والذي يتم من خالل بطريقة أخرى تعتمد على االستعانة
يف أشكال خمتلفة من احملادثات، مثل االشرتاكتشجيع املتلعثم على مترينات يكون اهلدف منها 

.2"إذا ما متت هذه املناقشات بشكل حر دون رقابةاملناقشات اجلماعية، وخباصة 

اجلسمي االسرتخاءفاعلية طريقة االسرتخاء الكالمي، أن تدعم بتدريبات على ومما يزيد من
.وبعض التمارين الرياضية وخباصة التدريبات على التنفس

:ــــ طريقة تمرينات الكالم اإليقاعي

املتلعثم عن تعتمد هذه الطريقة على احلركات اإليقاعية، واليت يكون اهلدف منها هو صرف انتباه"
النفسي، ومن هذه احلركات اإليقاعية باالرتياحإىل اإلحساس مشكلته، وتؤدي يف نفس الوقت 

.3"النقر باألقدام، النقر باليد على الطاولة، الصفري، اخلطوات اإليقاعية: نذكر

46فيصل العفيف، ص . د:ينظر 1
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، حيث لأو الكورس يف حاالت التلعثم لدى األطفاوتفيد هذه الطريقة مع طريقة القراءة اجلماعية 
يف تكون طريقة مسلية للطفل املتلعثم أن يبتعد عن مشكلته احلقيقية، وجتعله يندمج مع اآلخرين 

.وضع ال مييزه عنهم

:ــــ طريقة النطق بالمضغ

دف إىل " ما علق يف فكر املتلعثم، من أن النطق والكالم بالنسبة إليه صعب وعسري، استبعادو
املتلعثم عن إمكانه إجراء حركات املضغ، مث يطلب منه أن يقوم حبركات املعاجل بسؤال وفيها يبدأ 

دوء وسكون، ميضغ قطعة طعام، وعليه أن يقلد عملية وبعد ذلك يطلب منه أن يتخيل أنه املضغ 
لعملية املضغ صوتاً، فإذا مضغ هذه القطعة وكأنه يف الواقع، فإذا متكن من ذلك يطلب منه أن حيدث 

عر باخلجل من ذلك على املعاجل أن حيدث نفس العملية أمامه، وبعد ذلك يوجه د صعوبة أو شوج
؟ ما اسم والدك؟ عنوانك، ما امسك: صحبة نفس األسلوب من املضغ مثلللمتلعثم بعض األسئلة ب

إخل، وتدرجيياً جيعل املعاجل املتلعثم جييب عن هذه األسئلة ...اسم اخوتك، ومدرستك وما إليه
.1"باملضغالنطق بأسلوب 

دوء يتناسب مع عملية  وهذه الطريقة تفيد يف حتويل انتباه املتلعثم، وجتعله ينطق الكلمات 
ا تسهم يف التخفيف من مشاعر اخلوف فيما يتعلق ببعض الكلمات، حيث املضغ، كذلك  فإ

.املتلعثم منها من خالل حماولة نطقها ومضغهايتخلص 

:ــــ استخدام الغناء والموسيقى

49فيصل العفيف، ص . د 1
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بالغناء واملوسيقى يساعدان االستعانةفإن "ثم غالباً ما حيبها اضطراب وتوتر، ملا كانت حالة التلع
ما يلتزمان باإليقاع ويعودان الطفل على  ترديد اإليقاع عند احرتامعلى تصحيح التلعثم، حيث إ

.1"ونقد اآلخرينيقلل اإلحساس املزعج مبراقبة ء اجلماعي بوجه خاص يزيل أواالغناء، والغن

:باإلضافة إىل أن هناك أساليب عالجية أخرى نذكر منها

Shadowingفنية التظليل

املتلعثم ، وهو يعتمد على مالحظة أن الطفل sayersوصف هذا األسلوب العالجي سايرز 
.تقليد أسلوب معروف لكالم شخص آخرمييل إىل الكالم بطالقة عندما يقوم ب

وبسرعة عادية للنطق، مث يتبع تتم عملية التظليل بأن يقوم املعاجل بالقراءة من كتاب بصوت عايل "
نطق الطفل املتلعثم يف احلال مردداً ما قاله املعاجل بصوت مرتفع أيضاً، وهذه الطريقة تسمى بفنية 

السريع ملا يقوله ، وذلك ألن الطفل املتلعثم يكاد يكون يف ظل املعاجل من خالل ترديده التظليل
مادة القراءة مناسبة ملستوى تعليم الطفل املتلعثم، وأن تتم القراءة مبعدل سرعة املعاجل على أن تكون 

مناسب لكل من الطفل املتلعثم واملعاجل، وإذا فقد الطفل املتلعثم أي كلمة أثناء الرتديد فيستمر 
.2"انقطاعويتابع الكالم دون 

prolongationفنية اإلطالة

البدين والعقلي، مث يبدأ يف قراءة قطعة االسرتخاءجعل الطفل يف حالة من "يف وتتمثل فنية اإلطالة 
كلمة تليفزيون :بشكل بطيء جداً، وذلك مع اإلطالة أثناء نطق كل مقطع يقرأه الطفل املتلعثم مثل

ــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــون، تعتمد هذه الطريقة على تدريب الطفل املتلعثم على تـــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــي...تنطق كالتايل

69سرجيو سبيين، الرتبية اللغوية للطفل، ص  1
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هي اجلملة بدون والفونيم والكلمة، وينبغي أن يستمر تطويل املقاطع حىت تنتإطالة نطق الصوت 
، كما جيب أن ميارس التطويل حىت أثناء التحدث مع اآلخرين يف مواقف الكالم توقف خالهلا

.1"املختلفة

.وأسفرت نتائج احلاالت اخلاضعة للعالج بطريقة التطويل عن وجود نتائج عالجية جيدة

Coarticulationطريقة إدماج األصوات 

حيث بطريقة معدلة،األطفالطريقة إدماج األصوات أيضاً مع stromstaاستخدم سرتومستا "
الطبيعية، والذي يتميز كالمهم بتكرار الذين يعانون من عدم الطالقة األطفالاهتم بالفرق بني 

تكرار للكلمة، أو بني املتلعثمني، والذي يتمثل تلعثمهم يف تكرار جلزء من الصوت أو للمقطع، أو 
طريقة سرتومستا يف أن جنعل دمج األصوات وتتمثل ". داخلي للفونيمانشطار "جلزء من املقطع 

باللغة " أنا"مثاالً للضمري حتدث بطريقة غري مباشرة أي بطريقة اللعب مع الطفل، وقد أعطى
I، وهو يتكون من صوتني "I"اإلجنليزية .a على نطق الصوت ، وفيه يدرب الطفلa عندما تكون

حىت تصل aاجتاه اليسار مع التطويل يف الصوت اللعبة يف اجلهة اليمىن مث يقوم بتحريك اللعبة ببطء 
.I"2مرييف منتصف املسافة، وينطق الضالعبة إىل منتصف املتحركني معاً 

ذه الطريقة، لكي شارك أطفاهلم يف املنزل الكالم وجيب مراعاة تعليم هذه الطريقة للوالدين حىت 
.ال يشعر الطفل أنه يتكلم بطريقة غريبة وشاذة

Syllable timed Speechطريقة الكالم وفقاً لزمن محدد 

179نفسه، ص  1
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، حيث قاما harrisوهاريس andrrwsاستخدم هذا األسلوب من العالج كل من أندروز "
يتم فيه إخراج املقاطع على فرتات بتجزئة املقاطع وفقاً لزمن حمدد، وهو شكل من أشكال الكالم

، وتوصال إىل أن هذه الطريقة تزيل التلعثم على حنو فعال زمنية متساوية، وبضغط متساو على النربات
.1"لدى نسبة كبرية من املتلعثمني

يساعد الطفل املصاب على التقليل بنسبة والتلعثم ،والتأتأة،فإتباع هذه الطرق العالجية للحبسة
ائيا يف بعض األحيانكبرية من  .االضطرابات اللغوية، أو حىت التخلص منها 

180ص نفسه، 1
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:االضطرابات اللغويةأساليب وبرامج لتفادي : المبحث الثاني

:أهمية اللعب والتعبير

يعترب اللعب والتعبري من األشكال اليت تسمح للطفل أن يعرب عن مشاعره بطريقة آمنة، ويف نفس 
الصعوبات أو االضطرابات اللغوية، مبا ينجز، كما جتعله يتخلص منباالعتزازالوقت يستمتع ويشعر 

:ومن هذه األساليب نذكر ما يلي

:االدعاءــــ لعبة 

ا، وينبغي " عدم منع قد يلجأ الطفل إما مبفرده أو مع آخرين إىل متثيل التجارب املؤملة اليت مر 
ا تساعد الطفل .1"على التعامل مع عواطفه وذكرياتههذه الطريقة العفوية يف اللعب أل

:ـــ استخدام القصص

يف مقدمة الفنون األدبية اليت يعرب فيها الكاتب عما جيول وتعد "القصة وسيلة من وسائل التعبري، 
تمع، كما يعد الفن القصصي من أحب األلوان خباطره، ويشغل باله، وتأيت أيضاً  استجابة للحياة وا

ا على نفوس ا الهي يف مقدمة الفنون و ". 2"هماألدبية اليت تقدم إىل األطفال، وأقر بيانية اليت حنقق 
ا نعاجل املشكالت  يف وحي من عقليتنا وبصريتنا واستجابتنا للحياة اإلنسانيةتلك الغاية املنشودة، 

تمع .3"وا

والعنزات الصغار قصة الثعلب املاكر :ومن أمثلة القصة

33االضطرابات اللغوية وعالجها، ص ، صادق يوسف الدباس. د 1

بني الفصحى والعامية، أطروحة لنية شهادة الدكتوراه يف االدبوأمناطه يف اجلزائر دراسة ألشكالهزهرة خواين، أدب األطفال  2

204، ص 2004الشعيب، جامعة تلمسان 
، مكتبة لبنان ناشرون،)2000ــ 1940(3جريار جيهاين، موسوعة مصطلحات الفكر العريب اإلسالمي احلديث واملعاصر، ج 3

1494، ص 2002، 1ط
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م هم  ا، تساعد األطفال على أ إن رواية القصص عن شخصيات جتاوزت صعوبات يف حيا
م مثل القصص اليت تروى عن حيوانات صغرية حتتال على األسد والفيل، أو . أيضاً يتجاوزون صعوبا

أو سحرية، توحي بأن الضعيف ظاهريًا ميكنه أن ينجح، وتشجع عن أناس يقومون بأعمال بطولية 
.على أن يثقوا بأنفسهماألطفال

:ــــ رسم الصور

م ومشاعرهم اليت ال ميكنهم التحدث عنها إىل اآلخرين بواسطة لألطفالميكن  أن يعربوا عن جتار
الذين مل ميارسوا األطفال، فقد ال ميلك األطفالوجيب أن ال منارس أي تأثري على ما يرمسه " الرسوم، 

أو آخرون، ههذا النشاط الثقة الكافية بأنفسهم، فيسألون عما جيب أن يرمسوا أو ينسخون ما رمس
مث ميكننا أن يرمسوا ما يشاؤون، األطفالأن نقرتح أوًال على فيستحسن . لون صورة رأوها يف كتابينق

األطفاللتحفيز خميلة عائلته، وذلكمستقبله، أو حلم، أو : الحق مواضيع، مثلأن نقرتح يف وقت 
.1"التأثري على كيفية تعاملهم مع الفكرةمن دون 

أو التحدث عنها، ولكن دون أن وعندما ينتهي الطفل من رسم الصورة ميكننا أن نطلب منه التعبري 
اصل أمام التو وسيلة لالرتياح، أو لفتح الطريق فقد يكون الرسم حبد ذاته ". نضغط عليه ليفعل ذلك

بالطني، أو رمسها ، إذ ميكن تكوين األشكالكما أن الورق واألقالم ليست ضرورية. بواسطة الكالم
نعلق الصورة على احلائط، أو حنفظها يف مكان أمني للداللة من الرسم االنتهاءعلى الرتاب، وبعد 

.2"مبا فعله الطفلاهتمامناعلى 

:واألقنعةـــ استخدام الدمى 

33، ص "االضطرابات اللغوية وعالجها"صادق يوسف الدباس، . د 1

.33، ص "االضطرابات اللغوية وعالجها"صادق يوسف الدباس . د 2
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انتحال شخصية ما أو لعب دور شخص آخر يسمح لألطفال بإيصال أفكار ومشاعر، قد إن "
وراء قناع أو دمية، أو ميكن أن خيتبئ الطفل أو الطفلة . يصعب كثرياً عليهم أن يعربوا عنها لوال ذلك

ا تكشف  أن تتحدث إىل دمية أو قناع يستخدمه الشخص الذي يساعدها من دون أن تشعر بأ
.1"بطريقة مباشرةمثلما لو كانت تتحدث عن مشاعرها

فاأللعاب هلا دور كبري بالنسبة لألطفال، إذ جتعلهم يتواصلون فيما بينهم، كما تساعدهم على 
.الطالقة يف الكالم

:ــــ الموسيقى والرقص

تشكل املوسيقى والرقص والغناء، وسائل قوية ملساعدة من يعيش حال ضيق عاطفي، خصوصاً " 
وتساعد احلركات واإليقاعات على .إذا كانت األغاين واألحلان مألوفة وترتبط بذكريات سعيدة

، مثل هذا النشاط اجلماعي جيعل الطفل يشعر باألمان، باالرتياحالتوتر، وتعطي شعورًا ختفيف 
.2"أو الشعور باإلدراكالكلمات استخداموبالقدرة على التعبري عن نفسه من دون حاجة إىل 

دئة  ومن أنواع التواصل مع جمتمعه، عليه أعصابه، وتسهل فاملوسيقى تساعد الطفل على 
األغاين اليت تنيم إىل باإلضافة، هي املوسيقى الكالسيكية اهلادئة، باألطفالاملوسيقى اخلاصة 

:نامي يا عصفورة، مثل األطفال

نامي يا عصفورة نام يا عصفورة 

ورنطفي النيالياليال بينا 

وبعد خالص ما حطينا هنروح لألحالم

وما نفتحش عشان اللي حكاها ينام 

34نفسه، ص  1

34نفسه، ص  2
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نامي يا عصفورة نام يا عصفورة 

نطفي النوريالياليال بينا 

: وأغنية النوم

ماما زمنها جايه

جايه بعد شويه شويه 

جايبه معاها شنطه 

فيها بطه وزة 

بتقول واك واك واك

:واأللعابــــ قصائد التسلية 

الشعيب الغنائي، وذلك ملا يناسب مراحلهم األطفالنتشارًا يف شعر أكثر املوضوعات اوهي "
ا أغان جتمع األطفال ال أوًال بالغناء اجلماعي، ومنها ماعمرية اليت تبدأ باللعب قبل اجلد، واحلقيقة أ

ا من الرتويج األطفاليشارك فيه جيب أن فعًال بأخذ األدوار، هذا باإلضافة إىل تشعب موضوعا
.1"واللعب إىل زرع قيم تعليمية أو اجتماعية أو طبيعية

م قليالً األطفالترديد ومن األغاين الشعبية اخلاصة بالبنات يف بداية حتسن النطق، الذين يكربو
.قصد تدريبهم على النطق السليم، وتسليمهم للتحريك بأيديهم

عندي دمية تتكلم 

وتقول بابا وماما 

203ه وأمناطه بني الفصحى والعامية، ص لاألطفال يف اجلزائر دراسة ألشكازهرة خواين، أدب. د 1
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ترفع يدها وتسلم 

وتقول بالسالما

دمية، بابا، ماما، : واضح يف كلماتوتقرتب ألفاظ هذه األغنية من اللغة العربية الفصحى كما هو 
ا تقريباً قد اختذت من احلرف الساكن ، إال أنترفع، يدها ايتها ملجئ لتسهيل الكل كلما نطق يف 

.ا

صغرية، فيها األطفال جالسني وميددون أيديهم متجمعة يف حلقة ومن األغاين الشعبية اليت جيتمع 
موعة قائالً فينشد أحدهم :وهو يشري بيد ويضع اليد األخرى مع ا

آزبيدة آنبيدة 

البارح؟وين كنت

يف جنان بوصاحل

شحال كليت من تفاح؟

اح؟من نف

بوس يدك وخبيها

باملفتاحوالنقرصهالك 

.)باملفتاح(وقعت عليها آخر كلمة من األغنية مث خيبئ الطفل يده خلفه، واليت 

فهي تساعده على التعبري عن فقصائد التسلية واأللعاب من األساليب املهمة يف حياة الطفل، 
ا تساعد على تعلم النطق السليم أو تسهيل عملية الكالممشاعره،  ، والتواصل مع باإلضافة إىل أ
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من حوله، وهذا ما يساعده على تفادي االضطرابات اللغوية أو التخلص من صعوبات التكلم أو 
.النطق بشكل سليم

:ــــ األغاني التعليمية

وليات اليت تسهل هلم التواصل مع أفراد على تعليمهم بعض األلألطفالحترص األغاين الشعبية "
تمع كالعد البسيط أو معرفة ترتيب أيام األسبوع  صيدة جتمع بني أو الفصول، ومن ذلك قوهلم يف قا

ا  ألفاظ تعلم أيام األسبوع، وبعض الصفات اليت قد ترتبط مبا قد حيدث فعًال يف هذه األيام، وأ
:توافق اجلرس املوسيقي اخلارجي هلا

السبت سبوتْ 

واحلْد نـَُبوتْ 

ثـَْناَيْن َما باين َوا

والثالثة مراح

والربعة فراح 

واخلميس سراح

1"واجلمعة عيد املسلمني

فال جمال لضبط رسم الكلمات على منهج، فهي لغة تكتب كما تلفظ وال تضطرنا لبذل أي جهد 
عىن يوم األحد، وهو معروف يف مب)اَحلدْ (إىل اللغة الفصحى، فكلمة يف تعلمها، ولكنها ال ترقى 

.يف تعداد أيام األسبوعالفصحى أيضاً، نستعمله 

:وكذلك قوهلم وهم يشكلون حلقة ويدورون للتعرف على األعداد

206زهرة خواين، أدب األطفال يف اجلزائر، ص  1
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واحد زوج          زوبيدة

تالث ربع          ربيعة

ستوتهمخس ست         

سبع مثين           ميينه

تسع عشره        عاشوره

هطناش     طيموشحداش 

تمع التلمساين، واليت قل  وقتنا إستعماهلا يفوالقصيدة حتمل مفاهيم حول أمساء البنات يف ا
باعتبارهوقد مجع املعجم التعليمي إىل جانب األلفاظ التعليمية من املعجم االجتماعي ".احلاضر

اليومية هلم من أمساء لألشخاص، األقرب إىل املستوى اإلدراكي لألطفال وعالقته الوطيدة باحلياة 
ا ببساطة كما وتعلمهم م يتدربون على النطق لألعداد بطريقة مبسطة وترفيهية جتعلهم يتعلمو أ

وكذلك لعبة اجلدة أو األم مع الطفل .1"السليم من خالل ترديدها ملرات عدة خالل اللعب والدوران
:بأصابع يده بقوهلا

هذا صاب البيضة

هذا طيبها 

هذا قشرها 

هذا كالها

هذا يقوهلا أعيين حقي دب النملة دب الغار، دب النملة دب الغر دخلة النملة للغار 

207زهرة خواين، أدب األطفال يف اجلزائر، ص  1
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:ــــ المسرح

دعوا يستطيعون أن يباألطفال، ألن إن املشاركة يف متثيلية مسرحية ميكن أن تكون مفيدة أيضاً "
م لتمثيلها، أو أن يؤلفوا قصة تعرب عن شيء قصة  وميكنهم أن . يهمهم بصفة خاصةخاصة 

.يستخدموا األقنعة لوضع مسافة بينهم وبني عواطف شخصيات املسرحية

ايات للقصة من  م، وأن خيتربوا  كما ميكنهم مثًال أن يؤلفوا مسرحية يستمدون أحداثها من جتار
ا أن نناقش شعورهم جتاه املاالنتهاءميكننا بعد . أنواع خمتلفة حمزنة أو مفرحة ايا سرحية وجتاه 

.املختلفة

ذه . وبدًال من متثيل املسرحية، ميكننا أن نتشارك مع األطفال لتقدمي املسرحية بواسطة الدمى و
.1"الطريقة نتجنب اإلزعاج الذي قد ينتج عن التعامل مباشرة مع عواطف أشخاص حقيقيني

تقمص األدوار مبختلف وذلك من خالل فاملسرح يساعد األطفال يف التعبري عن مشاعرهم والتواصل،
.أنواعها

:ـــــ الكتابة عن التجارب

تشكل كتابة القصص أو األشعار، أو كتابة وصف "بالنسبة لألطفال الذين يستطيعون الكتابة، 
م، وسيلة جيدة للتعبري والتواصل .2"لألحداث اليت مرت 

نتقد تقنية أو فيجب علينا أن نرتك لألطفال حرية التعبري عن أنفسهم كما يرغبون، وأن ال ن
.، ألن هذا يضع حاجزاً أمام التعبري احلر عن مشاعرهماألطفالمستوى ما ينتجه 

:ــــ األنشودة الدينية باللغة العامية

34، ص "االضطرابات اللغوية وعالجها"صادق يوسف الدباس، . د 1

34نفسه، ص  2
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، األطفاليرتدها بني كل األناشيد اليتحتتل األنشودة الدينية باللغة العامية الصدارة يف اآلداء من"
الدينية اليت يرددها األناشيد، ومن بني 1"ة يف تعميق الروح الدينية عندهمملا تتميز به من قو وذلك 
ه الفرح والسرور أزياء تقليدية يف جو يغمر مبناسبة املولد النبوي الشريف، وهم يلبسون األطفال
: ينشدون

هذا مولود النيبآمولود آمولود             

يفرحو بوالدة النيبواملاليكه ف مسا         

يزاد النيبآعيشه وال ترقدي         والليلة 

أال فاطمهواللوحه والكتاب          واخلط جديد 

:ــــ صحف األطفال

وهي أقرب . وحيررها الكباراألطفالهي اليت تتوجه إىل "األطفال يف أبسط تعريف هلا، إن صحافة 
عن طريق األطفالإىل مجاهري تستعمل الكتابة والرسم والصورة، وتصل الوسائط إىل الكتب، فهي 

.2"املطبعة

األخذ بيد الطفل يف توجيه، وإعالم وإمتاع، أخذت على عاتقها مسؤولية األطفالفصحف "
، طفالوإجابة ألسئلة األوأفكار وحقائق ، وتكوين عادات، ونقل قيم ومعلومات وتنمية الذوق الفين

م وتنمية ميوهلم القرائية .3"وإشباع خلياال

ذا املفهوم فأصبحت" ووقائع لتتبع ما جيري حول الطفل من أحداث اا أساسيً مصدرً الصحيفة 
يف تأن وروية مما بالتوسيع وتفسريهاسع من اإلفاضة للموضوعات وشرحها بشكل مبسط فيها مت

.276زهرة خواين، أدب األطفال يف اجلزائر، ص  1

343والشباب، لطالب الرتبية ودور املعلمني، دار الراتب اجلامعية، بريوت، لبنان، ص اميان البقاعي، املنت يف أدب األطفال . د 2

134خواين، ص زهرة  3



اقتراحات وحلل وتحصین وتنبؤ لالضطرابات اللغویةالفصل الثالث 

107

تمع ويعطيه إحساس باملتعة يف جو  النشوة بالتسلية ، فتزداد عبء تسودهيدمج الطفل يف ا
ا ليست موجهة جلميع األطفال على السواء يف املسؤولية للقائمني عليها  ا أكثر ختصص ، وكو أل

م البيولوجية  والعقلية اليت تتطور وختتلف والنفسية مجيع مراحل أعمارهم ، بل جيب أن تراعي حاجا
حيث ترتاوح بسرعة عرب مراحل منو الطفل مما يدعونا للتعريف عل مجهور األطفال قراء الصحف 

.1"عشرأو الرابعةأعمار القراء الصغار عادة بني السادسة أو السابعة ، وبني الثالثة عشر

:ــــ الحكاية الشعبية

خاصة "النثرية اليت تشكل جانباً مهماً من ثقافة الطفل اجلزائري، تعد احلكاية الشعبية أحد األمناط 
ا مستوحاة من الرتاث الشعيب الذي ميثل اخللفية الثقافية لألمة اجلزائرية، فقد  عمل القصاصون وأ

ا إىل التبسيط والتهذيب باللغة العربية الفصحى،على إخراجها إىل القالب الفين املكتوب ودرجوا 
.2"ستوى اللغوي واإلدراكي للطفللتالئم امل

ذيبية حتمل يف ثناياها دروسًا يف األخالق، وهي تعبري عن الفكر الساذج " فاحلكاية هي رسالة 
تدعونا إىل فعل املكبوتة وليست جمرد تسلية، إذ تشمل حكمة أيضاً، فهي وسيلة للتنفس عن املشاعر 

ارت حمملة مبعان ظاهرة وغري ظاهرة، فهي تتوجه إىل  اخلري وجتنب الشر، وهي لتكرارها عرب القرون، ص
.3"بطريقة تؤثر على عقل الطفلكل مستويات الشخصيات اإلنسانية، ناقلة رسالتها 

الشعبية هلا تأثري كبري على حياة الطفل، فهي تنمي فكره وتقوي ذاكرته، باإلضافة إىل فاحلكاية 
.اليت حيتاجها يف حياته اليوميةواكتسابه لأللفاظ والكلمات املختلفة تعلمه 

12، مطبعة خميمرت القاهرة، مصر، ص سامي عزيز، صحافة األطفال، دراسات يف ثقافات األطفال. د 1

111ب األطفال يف اجلزائر، ص أدزهرة خواين، 2

111، ص 1997حسني مهنا، أدب احلكاية الشعبية، سلسلة أدبيات، دار نوبار للطباعة، القاهرة، مصر ءغرا. د1 3
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لطريق يستمرذ تعترب بداية ست النهاية وال ميكنها أن تكون، إخامتة هذا املوضوع ليكنلت
.وإجياد طرق لعالجها”اللغوية وتأثريها على الطفلاالضطرابات“نا هذا موضوعو 

، كما أن اللغوية مقرتنة بنموه احلركي واحلسي والعصيب واملعريففنالحظ أن الطفل يكتسب املهارة
اكتساب هذه املهارة لدى الطفل، بداية باملرحلة للبيئة واألسرة بصفة خاصة دوراً هاماً وأساسياً يف 

.، ليتمكن من التواصل مع أفراد أسرته وجمتمعهالقبلغوية للوصول إىل املرحلة اللغوية
عوجاجه، وينتج ذلك ي ذلك اخللل الذي يتعلق مبدلول الكالم وسياقه وافاالضطرابات اللغوية ه

وهذه االضطرابات تؤثر . وبيئيةعضوية، أو أسباب عصبية، أو أسباب نفسية أسباب فسيولوجية
تمع الذي يعيش فيهيف حياة الطفل، وعلى حتصيله العلمي، وعالتأثريا سلبياً  .قته با

ا مشكالت لغوية قد تصيب األطفال، ولكنها تتفاوت من طفل إىل آخر، فقد يعاين  أحدهم إذ أ
الذي يعاين منه وقد يكون هذا االضطراب .لغوي واحد أو من اضطرابات متعددةمن اضطراب 

مما حيمله طفل آخر، وسبب ذلك يعود إىل شدة اإلصابة اليت تعرض طفل ما حيمل أثراً سلبياً أكثر 
.ذلك الطفلهلا

:وقد توصلت يف هذا البحث إىل جمموعة من النتائج
.اللغويةإن العوامل الوراثية ال ترتبط ارتباطاً واضحاً باالضطرابات ــــ 

.عض االضطرابات اللغويةــــ إن القدوة السيئة يف الكالم مع األطفال تؤدي إىل احملاكاة اليت تسبب ب
واملبادرةاملسامهةــــ لألسرة دور كبري يف

بعض السبل لعالجها وإن كان اللغوية يف جمملها اضطرابات استطاع العلم احلديث ــــ االضطرابات
.لعالج حيتاج إىل فرتة زمنية طويلهذا ا

تلف عن عالج األمراض األخرى أي أنه حيتاج إىل جهد وصرب وزمن  ــــ  عالج االضطرابات اللغوية خي
.كاف
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من أخصائي األعصاب واجلراح واألخصائي ــــ حيتاج إىل فريق عالج متكامل ومتعاون، مكون 
.النفساين وأخصائي اللغة والنطق والسمع
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 :ملخص 

تعد االضطرابات اللغوية من الموضوعات الحديثة ، إذ تعتبر عملية حية و مستمرة 

تبدأ من المرسل وتسير في خطوات منتظمة مرورا بعناصر التواصل لتنتهي عند المستقبل 

ولنجاح هذه العملية يجب أن تتوفر شروط لكل عنصر من عناصر التواصل،بحيث أي خلل 

لية التواصل اللغوي و عدم نجاحها، قد تكون إلى اضطراب في عمفي هذه العناصر يؤدي 

هذه االضطرابات التي يعاني منها الطفل تحمل أثرا سلبيا في حياته ، وقد توصلت في هذا 

 البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها : 

 االضطرابات اللغوية تحتاج إلى جهد وصبر وزمن كاف 

 ين ساهموا في تقديم المبادرة و العالج للطفل .تعتبر األسرة عامال مهما من الذ

 األخصائي النفساني و العوامل الوراثية لهم أيضا عالقة باالضطرابات اللغوية .

وفي األخير للتمكن من تشخيص هذه العملية يجب أن  نتعرف على الخلل الذي يؤدي إل 

 ظهور هذه االضطرابات لدى الطفل .

 الكلمات المفتاحية :

 .الحبسة الكالمية –الطفل –التواصل اللغوي –ت اللغوية االضطرابا


