
 

 -مستغانـــم  -جامعـة عبـد الحميـد بـن باديـس  

 األدب العربي و الفنون كلية 

 الّدراسات اللغوية قسم 

 اللسانيات التطبيقية شعبة 

 
 موضوع البحث: 

 
 
 

 
 
البينعداد إ

ّ
 شراف:إ                                                                                                :الط

   فريحي مليكةد                                                                                               دوبة صارة •

 قدار العيد  •

 
 
 
 

 

 2019/2020السنة الجامعية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أالأ
 
أغويةأعندأالطفلمراضأالل

 



 

 
 
 
 
 

 



 

3 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 ، حقهم  ن ال يمكن للكلمات أن توفينهدي ثمرة جهدنا إلى م 
 مكن لألرقام أن تحصي فضائلهم، إلى قرة أعيننا والدينا العزيزاني إلى من ال 

 –أطال ّللاه في عمرهما   –
 

 يمل العطاء، إلى الينبوع الذي ال
 إلى من حاكتا سعادتنا بخيوط منسوجة من قبلهما

 –أطال هللا في عمرهما  –إلى والدتينا روح الحنان 
 

 التي علمونا حروفا من ذهبإلى من شاركونا درب العلم أصدقائنا وصديقاتنا 
 و عبارات من أسمى و أجلى عبارات في العلم. 

 
 . إلى كله من كانت لهم مكانة في قلبينا ولم نتمكن من ذكرهم

 
 .هدي هذا العمل المتواضعو إلى أساتذتي الكرام ن

 .من المولى عز وجل أن يجد القبول و النجاحراجين  
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 السبيل  شكر ّللاه عز وجل الذي أنار دربنا ويسر لنالالحمد وا هأول ما نبدأ بي 
 بالصحة واإلرادة والعزيمة  نجاز هذا العمل المتواضع وأكرمناإل

 . م مشروعنا الدراسيوالصبر إلتما

 فريحي مليكةة الدكتور  ةالمشرف األستاذةتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى ن 
 .هاسلكه ويسر ّللاه طريق تّللاه في كل درب   اأعانه

 . قسم اللغة العربيةوإلى كل أساتذة 
 بالعون وكل من ساهم من قريب أو بعيد  وأخيرا إلى كل يد كريمة أمددتنا
 قول لهم شكرا وألف شكر. ولو بكلمة طبية ن 



 مقدمة                                                                                        . 

 

 مقدمة : 
 
 

اتأاملوضوعاتأالهامةأمراضأاللغويةأأوأأمراضأالكالمأمنأصعوبالأيعتبرأموضوعأ

أونرىأأنأجميعهمأأكدواأأ،واملحدثينأالقدامىالعلماءأفكرأالكثيرأمنأالباحثينأوأالتيأشغلتأ

أأ،لتانأالساسيتانأفيأالتواصلأواالتصاليعلىأعاملأاللغةأوالكالمأالذيأيعتبرانأالوس

ةأالنأاإلنسانألديهأقدراتأعقليةأتمكنهأمنأأدقعوتعتبرأعمليةأتعلمأاللغةأعمليةأصعبةأوم

راحلأالتعليميةأأاملاكتسابهاأعبرأإليهأوأيتمأأينتميأتعلمأاللغةأولكنأحسبأاملجتمعأالذيأ

وتبدأأفيأاكتسابهاأفيأأ،اللغةأأصواتأيعبرأبهاأكلأقومأعنأأغراضهم جنييعدهاأوأأ،ختلفةامل

يوبأالكالمأوأمراضهأاملختلفةأعنأأاللغويةأوعأاالضطراباتخمسةأسنواتأالولىأوهناأتظهرأ

لياءأأوأاملعلمونأأالوأأهااللغةأوأمراضأالكالمأعدةأمشكالتأخطيرةأيعانيأمنأاالضطرابات

أ.أسواءأفيأاملنزلأأوأفيأاملدرسة

أ

واجتماعياأوانأأفكرياأوأعقلياأأوأنفسياأأسواءمنأأهمأأسسأبناءأاملتعلمأغةألفالأ

ظهرتأهذهأالمراضأعلىأطفلأتؤثرأسلباأعلىأتحصيلهأاللغويأالذيأينتجأعنهأظهورأعيوبأأ

رحلةأالولىألهاأاملنألأأ،نيالتكوينأالفكريأوالوجداأأعلىأمستوىألغويةأالتيأتؤديأإليأقصورأ

خللأسانياأوأفكرياأوأعقليا،أفالطفالأقدأيتعرضونأإلىأعىأإلىأتربيةأالطفلألأهميةأكبرىأتس

قاأعلىأطفلأئاملرحلةأمنأمراحلأحياتهمأوهذاأالخللأينتجأعنهأمشكلةأالتيأتعتبرأعاأهذهأفي

ألكيأيفهمأاللغةأومنأهناأنطرحأاإلشكالأالتاليأ:

أ

لغويةأوماأهيأأسبابهاأومدىأتأثيرهاأعلىأالتواصلأاللغويألدىأفماأهيأالمراضأال

أ؟الطفلأوماأهيأطرقأعالجها

ولإلجابةأعنأهذهأالسئلةأعرضناأالخطةأاآلتية:أ
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أمقدمةأ

أ.أالطفلأواللغة :األول الفصل 

أ.أتعريفأالنموأاللغويأ :األول  بحثامل  

أ.واملعرفيأالغويأمراحلأتطورأالنموأ الثاني: املبحث

أ.العواملأالنفسيةأواالجتماعيةأوالثقافيةأاملؤثرةأعلىألغةأطفل لث:الثا املبحث

أ.النموأالكالميأواللغويأأاضطرابات الفصل الثاني:

أ.غويألالأرابطضاالأوأالكالمأأرابطاض :األول  املبحث

أ.أالفهمأاللغة :الثاني املبحث

أ.الكالمأاللغةأوأمراض :الثالث املبحث

أ.أصعوباتأالكالمأ :الفصل الثالث

أ.أالكالمأأمراضأأنواع :ألول ا املبحث

أ.أالكالمأوطرقأعالجهاأأمراض :الثاني املبحث

 . خاتمة

محمدأسعيدأأبوأحالوةأأوكان سندنا في ذلك مجموعة من املصادر واملراجع نجد منها

غيرهاأمنأاملصادرأواملراجعأالتيأأاضطراباتأالتواصلأوأمصطفىأفهميأأمراضأالكالمأو

ببعضأالصعوباتأالتيأأعاقتأتواصلناأمعأالستاذةأأأأنارتأدربنا،أكماأالأيفوتناأأننوه

وحضورناأإلىأالجامعةأوهيأجائحةأكوروناألنأاإلنترنيتأوسيلةأاتصالألكنأمهماألمأنستطعأأ

التيأأأمليكهالتعودأعليه.أوبناءأعلىأذلكأنتوجهأبالشكرأالجزيلألألستاذةأاملشرفةأفريحيأأ

أهذاأالبحثأرغمأكلأالعراقيل.أأإلتمامسددتأخطاناأ

أتوفيقناأإالأباهللأوإليهأننيبأأوما

أ
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 ل األول ـــــــالفص
 الطفل واللغة.  الفصل األول: 

 تعريف النمو اللغوي.  األول: بحثمال  

 مراحل تطور النمو الغوي والمعرفي.  الثاني: بحثمال

 العوامل النفسية واالجتماعية والثقافية المؤثرة على لغة طفل.  الثالث:  بحثمال
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أ

رزقأمنأرزقأهللاأولكنأكلأحسبأماأكتبأهللاألهمأحيثأكلأأطفالأأإنأالطفال

العالمأيكتسبونألغةأوهيأعمليةأفطريةأدونأقصدأويتعلمونأكلألغاتأالعالمأبسهولةأولكنأأ

حسبأالبشرية،أأيأكلأطفلأحسبأمجتمعه،أإالأأنهمأيواجهونأعدةأصعوباتأفيأتعليمأأ

عائقاأأمامأتحدثأهذهأاللغةأأأواكتسابأاللغةأونطقهاأوذلكأإليأأسبابأمعروفةأتكونأ

بطريقةأسليمة،أحيثأتنتشرأأمراضأالكالمأبينأالكبارأوالصغارأوتكونأالطفالأأكثرأتضررأأ

منأهذهأالمراضأنتيجةأالخطاءأالتيأتحدثأفيأإخراجأأصواتأوصعوبةأإخراجأالحروفأمنأ

غةأأمخارجهاأبصورةأصحيحةأوتختلفأدرجةأأمراضأالكالمأمنأطفلأإليأأخرأمنأمجردأاللث

البسيطةأإالأاالضطرابأالحاد،أفاللغةأفتعريفهاأاللغويأهيأاختالفأالكالمأفيأاملعنىأواحدأأ

أويقالألغا،أيلغو،ألغواأبمعنىأاختالطأالكالم.أأ

أ

يعرفهاأادوادوأستبيرأبأنهاأوسيلةأالأغريزةأخاصةأباإلنسانأأ أماأاللغةأفيأاالصطالح:

أأ1رموزأيؤديهاأبصورةأقصديهأيستعملهاأإليصالأالفكارأوالشاعرأوالرغباتأعبرأال

أماأتعريفأأمراضأاضطراباتأالكالمأاللغوي:أهوأإضرابأطويلأاملدىأفيأإنتاجأالكالمأأوأأأأأأأأ

فيأإدراكهأوهذهأالمراضأناتجةأفيأإنتاجأعنأسوءأالداءأوقلةأالقدرةأعلىأالكالمأومنهاأ

أ2اللجلجلة اللثغة، التأتأة، الحبسة، الفأفأة، القلب،

أتعريفأالنموأاللغويأعندأالطفلأأأ:الولأاملبحثأ

 تعريف النمو اللغوي 

أ:أأألغة النمو  -1

واحدأيدلأأأصلالنونأوامليمأوالحرفأاملثلأأإنقالأابنأفارسأفيأمعجمأاملقاييسأ

تدلأمعنىأأأنهايأمورأفيأمادةأنظأكذلكأفيألسانأالعربأالبنأمنجاءأوأ علىأارتفاعأوالزيادة،

أ3جاءأفيأقولهأالنماءأوالزيادةأأإذاأالزيادةأ

تدلأعلىأالزيادةأوالتطورأأأنمومفردةأأيمعنأإننالحظأعندأاستقراءناأفيأاملعاجمأالعربيةأأ

أأ.واالرتقاء

 
أ.أ301أ:،أص2002،أدارأأسامةأللنشر،أعمان،أالردن،أأ1نايفأالقيس ي:املعجمأالتربويأوعلمأالنفس،أط  1
أ.117أ:م،أصأ1990جمعةأسيدأيوسف:أسيكولوجيةأاللغةأواملرض ىأالعقلي:أدأ/أط،أعالمأاملعرفة،أأ2
 479صأأ5مأجأأ1979،أ1عبدأالسالمأمحمدأهارونأدارأالفكرأطأابنأفارس:أمقياسأاللغةأ  3
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أأ:النمو اصطالحا -2

تطورأأأأوالنموأتغييرأايجابيأأالطفل نفسفيأكتابأعلمأأمحمد عودة الريماوي عرفأأ

أأ1نوعيأفيأالسلوكأوالعلياتأاملعرفيةأوالعملياتأاالنفعاليةأواملعرفةأ

هوأأالرشد إليالطفل من الحمل فيأكتابهأأد الدينامحمد عم أإسماعيلكذلكأأويعرفه

ونظامأمرتبطأمتكاملأالتيأتظهرأأأأسلوبتسيرأحسبأأأالتيراتأاملتتابعةأيغمجموعةأمنأالت

للكائنأالحيأوينطقأهذاأالتعريفأعلىأالنموأأأالوظيفيفيأكلأمنأجانبأالتكوينيأوالجانبأ

أ.2معاأاإلنسانيوغيرأأاإلنساني

أأأأأأأأأ

أثابتةأوقوانينأعامة،أمبادئأللنموأاملعرفيأواللغويأالذيأيحدثأبطريقةأتحكمهاأعدةأأأأأأأأأأأأأ

حيثأيساعدأفهمأهذهأاملبادئأوالقوانينأكلأمنأالوالدينأواملربينأليسهلأعليهمأالتعاونأمعأأ

أأنتعريفأعلمأالنفسأحيثأأإليللنموأاللغويأعندأالطفلأومنأهناأننطلقأأأالطبيعيتجاهأ

العلمأالذيأيدرسأالنموأالنفس يأوالسلوكأفيأأبأنهولأقحدأفروعأعلمأالنفسأفنأأأهووأالنم

الدراسةأأاملماتأبحيثأتتناولأهذهأإليأاإلخصابمنأأأيأمنذأبدءأوجودأأاإلنسانيالكائنأ

أإلياالجتماعيأواالنفعاليأوالحركيأعبرأمراحلأالنموأمنأمرحلةأاملهدأوأالنموأاملختلفةأأدابعأأ

أ.أأ3مرحلةأاملراهقةأ

 

 مرحلة املهد  : األولىاملرحلة 

 النمو املعرفي   -أ 

ةأامليالدأحيثأيتطورألديهأأظأيكونأالطفلأجاهزاألعمليةأالنموأاملعرفيأمنذألحأأأأأأأأأأأأأ

اهرأهذاأالنموأمنأمرحلةأأظالتيأترتبطأبهأوتتضحأمأالحداثأملظاهرالتلقائيأأاالهتمام،

لتيأتساعدهأعلىأفهمأالبيئةأاملحيطةأبهأأاملهدأوالرضاعةأحيثأتنموأالعملياتأاملعرفيةأاأ

الحسيةأأأأجهزتهتكونأولى،أالأأالسابيعحيثأتتطورأقدراتأالطفلأاملعرفيةأخاللأ

النموأأأحيثأصنفأبياجيهأأ،جوانبأالبيئيةأإدراكهأاملعرفيةأمساعدةأعلىأيوالتنظيماتأ

أاملعرفيأفيأاملرحلةأالحسأالحركيةألكلأثالثأمراحلأ:أ

 :املنعكسة األفعالمرحلة  -1

 
أأأ341صفحةأأأ15جأأ1ور:ألسانأالعرب،أدارأصادرأبيروتأطأظابنأمنأ 1
أ.16أ:ص،أ1.طأ،أبيروتأ،أدارأالنهضةأالعربيةأ،دراسةأفيأنموأالطفل،عبدأالرحمنأعبسوىأ،سيكولوجيةأالنموأأ 2
أ.أ20أ:،أص19971،طأأ،ارأالشروقأعماندأ،أفيأعلمأالنفسأالطفلأ:محمدأعورةأالريماويأأ 3
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املنعكسةأالفطريةأأأالفعالوتتكونأهذهأأالولأالشهرأأإليالوالدةأأاملرحلةأمنذهذهأتمتدأأأأأأأأ

الحسأالحركيةأأخبراتأوتزدادأالبكاء واملص والبلع وحركة الجسد أاالمتصاص،أكحركات

أأأ.ةم وائامل املماثلة و تيأمنأخاللأعملي

بالطريقةأعينهاأمعأأشياءأأتكرارأاستخدامأالسلوكأفيأمواقفأأخرىأأ:باملماثلةيأعنحيثأن

أأويمثلهأأأناملحددةأملوضوعأالذيأيحاولأأإلبعادأفهيأتكيفأوظيفةأطبقاأأمةئ املوا أخرىأأماأ

أالقدرةأعلىأتغييرأالسلوكأبماأيتناسبأمعأاملواقفأالجديدة.أ

وهذهأأأيرةمتكررةأالوتأمةمنظيرأعشوائيةأغامضةأغأأصواتيصدرأالوليدأ: النمو اللغوي 

أ.أبعدأوتعتبرأمادةأالخامأللحروفأوالكلماتأتعدلأفيماأالصوات

 مرحلة الرضاعة من شهر حتى عمر سنتين  -2

أأ:1النمو املعرفي أ-اأأ

الرضيعأاختالفاأواضحاأعنهألدىأالطفلأالرابعةأومعأذلكأأأيختلفأالنشاطأاملعرفيأعندأأأأأأأأأ

منأأأالولىسنةأالشهرأوأالفيأأإنالعالمأوفهمهأونالحظأأاإلدراكنجدأعندأالرضيعأبدايةأ

الخالياأبالنموأويتفاعلأالفردأمعألبيئيةأأأتبدأأالحملأينموأالجزءأالجسديأللدماغأحيثأ

والتفكيرأوالتذكرأوتنموأتلكأأألإلدراكاملحيطةأبهأحيثأيبدأأالدماغأبتنظيمأالخالياأبنظامأ

  جهابي  أكدوقدأأ،العملياتأمنأخاللأالخبراتأالتيأيمرأفيهاأالفردأفيأمراحلأنموهأاملتعاقبة

خاللأفترةأاكتساب الطفل الخبرات التعليمية على اكتساب المفاهيم المختلفة  يةأهمعلى 

فيأمرحلةأأالنموأاملعرفيأأنةأجايبأأكدوقدأأ،طفولتهأبماأيعملأعلىأتكاملهمأنموهمأاملعرفيأ

تتميزأهذهأاملرحلةأبظهورأتكراراتأأأ،الوليةالرضاعةأيسمىأبمرحلةأاالنعكاساتأالدوريةأ

االمتصاصأاملتكررأوفتحأأأاألوليةاالنعكاسات الدورية هذهأأمثلةالأبسيطةأومنأألفعال

الرضيعأفيهاأأأويتأثرأأشهرأأربعةأإلىقبضةأاليدأثمأغلقهاأبصفةأمتكررةأحيثأتمتدأمنأشهرأ

أأ:بتراكمأالخبرةأوتغيرأاملنعكساتأالفطريةأواهمأماأيرمز

أ.أ2الدائريةأ=أالتفاعل

أأالفعالاستجابةأمعينةأوتقسمأأإلىوصوالأالفعلأالحركيأأإعادة:أوهيأالدائرية التفاعل =

أ:أإلىالدائريةأ

 
 .149،أص:أ2007/2008درغامأرحال:أعلمأالنفسأوأالطفولةأوأاملرهقة،أطأ  1

 . 45  :، ص1أديب عبد هللا محمد النوايسه و أيمان طه: النمو اللغوي و المعرفي للطفل، ط  2
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جسدأفقطأدونأاهتمامأبماأهوأأ(أوهيأتخصأشهرأ4أ-)شهرأأوليةدائرية  أفعال ✓

 خارجي.

(أيكررأالطفلأفيأهذهأاملرحلةأاالستجاباتأالتيأأأشهرأ8أ-أ4)أدائرية ثانوية أفعال ✓

يأتوجدأالتأاللعابجيجأجلأترأيقومأالطفلأبركلأبرجلهأمنأأأأأنأثل:مسليةأمأاثأرتحدثأ

 بسريرهأمعأاهتمامأبماأتحدثهأمنأصوت.أ

شهرا(أيظهرأالطفلأفيأهذهأاملرحلةأشيئاأمنأالتجريبأأأ18أ-أأ12)أدائرية ثالثية أفعال ✓

حيثأانهأينوعأفيأاستجابتهأخاللأهذهأالفترةأاتجاهأأ،النشطأمنأخاللأاملحاولةأوالخطأ

نفسأالهدفأأإلىدةأمنأاجلأالوصولأانهأيقومأبتجربةأاستجاباتأجديأأإذالش يءأالواحدأ

أأعندئذيضربأوسادتهأبقبضتهأليحصلأعلىألعبةأوقدأيحاولأأنأأتعلمأأإذاأالطفلأأإنحيثأ

 السلوكأويسمىأبسلوكأحلأمشكالت.أأيسقطهاأفالطفلأيبدىأهذاأأأوأأنيركلهاأبقدمهأأنأأ

أ

أ:1النمو اللغوي أ-بأ

عدأامليالدأمباشرةأوهيأبأتأتيأالتيأأالولىصرخةأالتتطورأاللغةأعندأالطفلأبدءأمنأأ

الرئتينأحيثأتتميزأهذهأاملرحلةأبنمطينأمنأأأإلىعمليةأعضويةأتتحدثأعندماأيدخلأالهواءأ

أالسلوكأالصوتي.أ

ي طبيعة االنفعالية حيث يستخدم الصراخ كمظهر من مظاهر هو سلوك صوتي ذ :أوال
 االنفعالية. 

أأوتصدرأتلقائياأأأنأةأيمكنأ:أتشملأالتعبيراتأالصوتيةأالتيأتحتويأعلىأمقاطعأجزئيثانيا

مقاطعأذاتأطبيعةأأأأمكانأصرخاأأسواءأمثيرأخارجيأوربماأتكونأتعبيريةأأليأاستجابةأ

أخاصة.

 

 

 

 :2النمو املعرفي في الشهر الثامن عشر حتى سنتين

التيأتترتبأعلىأاستجابةأمعينةأويقومأأأاآلثاروفيأهذهأاملرحلةأيصبحأالطفلأيفكرأفيأ

بعدأالنظرأوالبدايةألفترةأالتفكيرأأمنأأالولىاتأوهيأالعالمةأبتقديرأفعالياتأاالستجاب

 
 .152،أص:أالسابقأأاملرجع  1

أ.أ152موأاللغويأوأاملعرفيأللطفل،أص:أأديبأعبدأهللاأمحمدأالنوايسهأوأأيمانأطه:أالنأ 2
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وهناأأإخفائهاالتيألمأيشاهدأبالفعلأعمليةأأالشياءالتصوريأوهناأيصبحأالطفلأيبحثأعنأ

أفيأذهنهأوهناكأنوعانأمنأالذاكرة.أالش يءلأيتخيأنأأتصبحألهأذاكرةأيمكنهأ

لتعرفأأأإدراكيةأمفاتيحأأأوارجيةأمثيراتأخأإلى:أويحتاجأالطفلأفيهاأأذاكرة التعرف :أوال

أ.أشهرأأربعةمأعندأسنأأعاتأمثلأاالبتسامةأاالجتماعيةألألأاملوضوأأأوالخبراتأالسابقةأ

خبرةأمنأأوأحيثأيصبحأالطفلأقادراأعلىأبعثأذكرىأاملوضوعأأ:الذاكرة املنفصلةثانيا: 

خياالتأأدونأمثيرأخارجيأحيثأرأىأبياجهأأنأنموأعملياتأالتفكيرأباستخدامأالرموزأوال

أموضوعأالذاكرة.معأنموأثباتأأيبدأأونموأاللغةأ

  

  1النمو اللغوي في شهر ثامن عشرين سنتين

حيثأيبتسمأوتصدرأعنهأصيحاتأويشعرأأأأصواتأإليفيأهذهأاملرحلةأينتبهأالطفلأأأأأأأ

معينةأويصدرأأصواتأتدلأعلىأالفرحأوالسرورأبصوتأاملتكلمأويعبرأعنأمواقفأاجتماعيةأ

حتىأفيأأواإلشاراتيقلدأالصواتأأوأصواتأمبتعدةأاملقاطعأينطقأأبيأوأميأوالبهجةأويصدرأ

ليأاألىأفهمأبعضأالكلماتأحيثأفيأحوأنهايةأالعامأيكونألهأعددأمنأمفرداتأويصبحأقادرةأع

أأأ.يكونأجملةأأنامأونصفأيكونأقادرأعلىأع

  

  ة سنواتالطفولة املبكرة وتكون من سنتين حي ستمرحلة  املرحلة الثالثة:

أ:أنمو املعرفيال

جان  أأأكدتغيراتأواضحةأحيثأأأبحدوثحلةأرأفيأهذهأامليمتازأالنموألدىأالطفلأ

الطفلأفيأبناءأأأيبدأأحيثأأ،قبلأالعملياتأأالنموأاملعرفيأالتيأيطلقأعليهأمرحلةأماأأنأأبياجيه

يتميزأالتفكيرأفيأهذهأأأأنكماأأ،أجملتنظيماتأبسيطةأمنأرموزألتمثلأالعالمأفيأصورةأأ

وغيابأالسببيةأواملنطقأأأوالحالمفعالأوبينأالواقعأوالأأالفكارالتفرقةأبينأاملرحلةأبعدمأ

أأتنمينهمنأخاللهاأيمكنأأالتياملادةأأتأباثبعدمأالقدرةأعلىأفهمأ=أأبياجةهأاأوهذاأماأسم

أوالتذكرأأاإلدراكالقدراتأالعامةأوبعضأالقدراتأالخاصةأمثلأاللغةأوحلأاملشكلةأالتنميةأ

   2مرحلة الطفولة املبكرة خصائص النمو املعرفي في

أأأ.ةأومنفصلةأعنأذاتهأتأمنأحولهأثابأالشياءأنأأمعرفةأالفردأأ-1

 
أ.أ49،أص:أالسابقاملرجعأأأ 1

 . 80 :المرجع السابق، ص  2
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أأ.جديدةأومعقدةأأنماطأإلياملعرفيةأالبسيطةأأالنماطيطورأالطفلأأ-2

املوجودةألديهأغيرأكافيةأأأاملصادرأنأأاكتشافأالطفلأنتيجةأالخبرةأفيأهذهأاملرحلةأأ-3

أأ.والتحكمأفيهاأالبيئيةالكتشافأ

الطفلأأأعنأطريقأتزويدأاملزيدأمنأتطورأأإليونأدوراأكبيرأفيأدفعأالنموأاملعرفيألعبأاملربأ-4

أأأ.البيئيةأبالقاعدةأ

أ

 مرحلة املراهقة املرحلة الرابعة: 

لتصلأأأاآلخرةالجنسأأإليفيهاأامليلأأيبدأأأإذاأللمراحلأالسابقةأأإحياءتعدأهذهأاملرحلةأ

وجودهاأفتبدأأجامدةأمتسلطةأتمأأأبتأكيدذهأالذاتأهأوتبدأأأ،الذاتأالعليامرحلةأأإليالنفسأ

أأأ.هرأمرونتهاأمعأالنضجأالكاملظت

أ

املعرفيأفيأهذهأالنظريةأمشتركةأمعأاالتجاهأأالعقلينأبياجهأفيأالنموأحيثأيرىأجا

أودمزأنأالطفلأيولدأأأالطفلألهأنظامأسيكولوجيأونظامأبيولوجيأوأأأنأأساسالتحليليأعلىأ

تغيراتأأوكذلكأفانأالنموأليسأمجردأأ،هاتأمورثةأللنموببعضأالدوافعأالفطريةأباتجا

بلأهوأتحوالتأكيفيةأوينتجأهذاأالتحولأالكيفيأمنأتراكمأالتغيراتأالكميةأأأكميةأمتعاقبة،

يهاأهذاأالتحولأواكتسابأالطفلأأسلوباأسلوكياأمعيناأبلأأنقطةأيحدثأفأأإلىحتىأيصلأ

أ.أأ1لوجيالسيكوأمستوىأمعينأمنأالتنظيمأأأأواكتسابهأبنيةأسلوكهأ

أ

أ

أأ

 العوامل املؤثرة على لغة الطفل  الثالث:  املطلب

حيثأتنجمأعنأظروفأالسريةأأأةاللغويةأعندأالطفلأبعواملأمختلفأأمراضتتمأ

أويمكنأاختصارهاأفيأمايلي:أواملستوىأاالقتصاديأواالجتماعيأوالثقافي

أأ

   2الظروف األسرية  (1

 
 . 36 :، ص2007/2008نفس الطفولة و المرهقة، ط علم ال درغام رحال:   1
أ.أأ126ينظر،أسعيدأكمالأالغزالي:أإضطرباتأالنطقأوأالكالم،أدارأاملسيرةأللنشر،أص:أأ 2
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بصفةأعامةأوأمراضأالكالمأأالظروفأالسريةأارتباطأمباشرةأبإمراضأاللغةأترتبطأ

أ:أبصفةأخاصةأومنها

أأأمافيعانيأمنأصعوبةأالكالمأأصغارأالسنأيتركانأالطفلأمهمل،نأالوالداأأ:عمر الوالدين .أأ

حأأوتصحيأهمأبتصحيحأأخطاء،أبحيثأيقوأنأالطفلالوالدينأأكبرأيجعلهماأيدلالأكانأأإذاأ

 أأالصواتأوالأيهتمانأبه.

الذينأانفصلواأعنأفأ،نموأالطفالتؤثرأعلىأيةأالظروفأالسريةأغيرأالسوأأ:الجو األسرى  .ب

أأالأنالذيأأاليتامأمهاتهمأبسببأسفرأأوأطالقأآوأوفاةأيعانونأمنأأمراضأالكالمأوالطفالأ

بينهمأأمراضأأأفتشيعتتوفرألديهمأعواملأالتربيةأوالتدريبأوالتنشئةأاالجتماعيةأالجيدةأ

 بدرجةأكبيرة.أأالكالم

 

االقتصاديةأأأمرأحالتهاملنحدرينأمنأأسأفالطفال: املستوى االقتصادي واالجتماعي .ج

أأالسرةالحديثأغيرأاملناسبأوتعزيزأفيأهذهأأإلثارةالسلبيةأاملمكنةأأاآلثارمنخفضةأتثبتأ

 .أالكالمأأمراضومنأثمأتزدادأ

أ

اثية  العوامل (2 أأ1الور

   ثة وهي :اوتتضمن هذه العوامل مجموعة من العوامل المرتبطة بالور  
 

   (Sex Factorعامل الجنس ) 

حيث كشفت   ، ي مجال التطور اللغوي الفروق يبن الجنسين ف  إليات تشير الدراس        
ضحت  أو  ، كمااألطفالجوانب التطور اللغوي عند  اإلناثوجود فرق جوهري لصالح 

رنةأالتطورأاللغويأملجموعةأمنأالفتياتأومجموعةأأاقمالدراساتأانهأفيأكلأمرةأتحدثأفيهاأ

أأاإلناثلصالحأأالنتائجأوىأاالقتصاديأواالجتماعيأوالذكاءأكانتأفتيانأمتكافئةأفيأمست

وفيأأالولىوالذكورأوذلكأمعأبدايةأالنطقأللكلمةأأإناثوتمركزتأالفروقأعلىأامتدادأعمرأ

أأأ.طولأالجملة

أ

ينألديهمأيالبنأأنمنأالبناتأوقدأبينأأأكثرينأأمأتكونأعندأالبنيالكالأأأأمراضأنأأونالحظأأأأأأأأأأأ

ميللرأأأأأأأأأكدهمماأهوأعندأالبناتأوقدأأضعافأأمأيبلغأخمسةأثأعلأتثلأالميةأمعيوبأكالأ

 
 .170،أص:أنفسهاملرجعأأ 1
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1Miller أأالكالمحيثأبلغتأنسبةأأ،كانأكالمأالبنتينأاقلأوضوحاأالعمارأمعظمانهأفيأأ

أ.أ% 14لدىأالبناتأولدىأالبنينأأأأ%38املفهومأفيأسنأعامأوالنصفأ

أ

الفروقأبينأأدراساتأمعظمنأأقأبوأفتهذاأالسببأكونأأنأأCownفسرأهذاأأكماأأأأأأأأأأأأأأأ

اللغويأيؤثرأفيأدرجاتأأأالداءجنسأالفردأالذيأيطبقأاختباراتأأأنتثبتأأالداءالجنسينأفيأ

نأكثيرأمنأأإفأ،هذهأاالختباراتأكماأيؤثرأفيهاأجنسأالطفلأالذيأيطبقأعليهأهذهأاالختبارات

طفولةأاملبكرةأأةأالاللغويأفيأمرحلأالداءالفرقألصالحأالبناتأفيأأنأأيأقررتأساتأالتالدراأ

بقتهاأأطوإنماأطبقتأفيأهذهأالدراساتأأأأيالتاالختباراتأأمعظمقيقةأقدأتكونأناتجةأعنأح

إلىأأينسبونهاأالبيولوجيأةأفمنهمأعلماءأالنفسالعلماءأفيأهذهأالظاهرأأحيثأاختلفأ.اإلناث

تماعيةأأاالجأالبيئيةأظروفأأعلماءأالنفسأاالجتماعيينأينسبونهاأإلىأأأماجية،ألوأالعواملأالبيوأ

أ.التيأيعيشأفيهاأالطفل

 

  Intelligence Factorالذكاء   عامل

الذكاءأهوأالقدرةأعلىأحلأاملشكالتأحيثأيرىأعلماءأالتربيةأوعلماءأأأأنمنأاملتفقأعليهأأأأأأأأ

نهأكلماأتطورتألغةأارتقتأقدراتهأأالنموأاللغويأوأأيرتبطأبألإلنسانالنموأالعقليأأأنالنفسأ

الفكارأواملفاهيمأونموهاأونموأاملخططاتأأأأنحيثأأكدأبياجةأالعقليةأوذكاؤهأوتفكيرهأ

بياجةأأومفاهيمأونموهاأونموأاملخططاتأالعقليةأويرىأأأالفكارالعقليةأوسيلةأاكتسابأهذهأ

أأأ.ينموأالذكاءأدونأنموأاللغةأأنمنأالصعبأ

 
أ.أ10منىأكشيكأ،أفايزةأعوضأ:العواملأاملؤثرةأفيأنموأالطفل،أدطأ،ص:أأ1
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 : 1ي س الوضع الصحي والح

اللغويأأهرأنموأخيؤأالطفلأفيأالسنتينأأولىأمنأحياتهأأأاباملرضأالذيأينتأأأنيتضحأ

تطورأأالنأالجانبأاللغويأوأأفيأأاقويأأاأتأثيرأؤثرأماأواملرضأاملتصلأبعمليةأالكالمأيأحدأإلى

أ.أاللغةأاملحكيةأأقدرتهأعلىأسمعأواستيعابعدمأأوذلكأسببأ،أصعبطفلأالاللغويأعندأ

أ

 Persinality الشخصية:

لقأالقلطفلأفالخوفأوأاللغويألأالداءكبيراأفيأأأتأثيرطفلأتؤثرأيةأللالحالةأالنفسأإن

جوأمتوترأوعدمأالشعورأأأإليتؤديأأ،وحالةأالحرمانأوالجوعأالعاطفيأوالصراعاتأالسرية

إضرابأالطفلأفالحالةأالنفسيةأالتيأتنتابأالطفلأتؤثرأفيأسائرأالوظائفأأأىلإأمانأوأبالأ

أ.أخاصةالحيويةأبصفةأعامةأوالداءأاللغويأبصفةأال

أ

 ية:تغير املوا الظروف البيئية  

وأساليبأأبينأالطفالأأالتكررأالتيأغيرأالسارةأواملقارناتأأخبارفالعقابأوالأأ:املدرسةأكلاملش

أ.أجميعأبأمراضأالكالمأواللغةأعندأالطفلبمعاملةأاملعلمينأتربطأ

أ

بالطفلأيعاونونأمنأأالكبارأاملحيطأبينأأأوفلوأكانأاحدأالوالدينأ كاة:االتقليد واملح

يقلدهاأأإنفإنهمأبذلكأأيمثلونأنماذجأيمكنأأ،مافيأنطقأكلمةأأطرباتأالنطقأويخطئونأضاأ

أالطفل.

أ

نماذجأالكالميةأالسلبيةأأالالتعليمأالخاطئأمنأأ:التعليم الخاطئ للكالم في سنوات املبكرة

أ.2الخاصةأبالنطقأأاالضطراباتتؤديأإليأتثبيتأأالكالميأالداءفيأواملستوياتأاملنخفضةأ

 

 
أ.5،أفايزةأعوضأ:العواملأاملؤثرةأفيأنموأالطفل،أص:أمنىأكشيكأ 1

 أاملرجعأنفسه،أص:أ8.أأ2 



 

 

 
 
 

 
 

 الفصـــل الثــانــي 
 غويله الكالمي وال موربات النه طضا

أأواالضطرابالكالمأأاضطراب املبحث األول:
 
أ.غويأالل

أ :املبحث الثاني                 
 
أغة.الفهمأالل

أ :املبحث الثالث               
 
أ.غةأوأمراضأالكالمالل
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 :1غوي لالنمو الكالمي وال املبحث األول: اضطرابات

أأللذيناتأاملبكرةألوجودأصعوباتأالتعليمأأشرأؤأةأمنأاملرباتأالكالمأواللغطضتعدأاأ

الكالمأواستخدامأاللغةأاملنطوقةأفيأاملحادثةأوالحوارأأأصواتأإخراجيعانونأمنأصعوبةأفيأ

املشكلةأالتيأأأنوعولتشخيصأالحالةأيستوجبأالتعرفأعلىأطبيعةأأأأ،وفهمأماأيقولهأاآلخرون

أأأ:يعانيأمنهاأالفردأإماأتكونأ

 أأ.إخراجأالكالمأاضطراب ▪

 أ.تعبيرأاللغويأالاضطرابأ ▪

 فهمأاللغة.أابرأطضاأ ▪

أ

أأأتعريف الكالم:

هوأنقلأاالعتقاداتأوالعواطفأواالتجاهاتأواملعانيأوالفكارأوالحداثأمنأ

أأأ.املتحدثأإليأاآلخرينأوهوأمزيجأمنأالتفكيرأواللغةأ

 : الكالم  اضطرابويعرف 

تناسقأأاللغةأبصورةأسليمةأنتيجةأمشكالتأفيأأأصواتأإصدارعدمأالقدرةأعلىأأبأنه

أ.عضويأأوخللالفقرأفيأالكفاءةأالصوتيةأأأأوالحروفأأأوأأصواتعيبأفيأمخارجأأآوأالعظمي

أ

  Language delayتأخر ظهور الكالم: 

للطفلأفيأأالوليظهورأالكالمأفيأهذهأالحالةأهوأعدمأظهورأالكلمةأأبتأخرونعنيأ

ترتبأعلىأذلكأمنأأوماأيأ،ماأبينأالسنةأالولىأوالثانيةأمنأعمرأالطفلأةالطبيعيأأفترةال

أأأ.مشكلأفيماأبعدأمنأاملحصولأاللغويأللطفل

أ:أاألطفالالكالم عند  تأخر  أسباب

أيليأ:أفيأماأالطفالالكالمأعندأبعضأأتأخرأأسبابأيمكنأحصرأأ

أاستعمالهاالقدرةأعلىأأأوالذيأيؤثرأعلىأاكتسابأاللغةأأالمرضعفأالقدرةأالعقليةأ •

 أأ.التعبيرأأفيأ

 أأ.الحادةمنأحياتهأمثلأالحصبةأأأولىفيأالشهورأأاضالمرأأبأحدالطفلأأإصابة •

 
أ..أ61أ–أ60،أص:أ1أديبأعبدأهللاأمحمدأالنواسيه:أالنموأاللغويأوأاملعرفيأللطفل،أطأ 1
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أأأوأسابهاأناتجةأعنأالوالدةأااللتهابأوقدأتكونأأآواملراكزأالكالميةأفيأاللحاءأبتلفأأإصابة •

 .عيبأفيأالعصبأالسمعيأ

يكونألديهمأمشاكلأفيأالقدرةأعلىأالتحكمأأالطفالأالذينأيعانونأمنأهذهأاالضطراباتأأن •

 أأ.فاضطرابأإخراجأاللغةأمنأاالضطراباتأالشائعةأفيأالطفولةأأالكالمأأفيأالسرعةأوتدفق

التاءأأأأوسنواتأفيأنطقأحرفأالباءأأ3صواتأمثلأفشلأالطفلأعمرهأالأالفشلأفيأاستخدامأ •

 أأ.التاءأأوينأشالأأوسنواتأفيأنطقأالراءأأ6وفشلأالطفلأفيأعمرهأ

يأأوأخللأفيأالتخلفأالعقلأسببأالنموأآوبخراجأالكالمأالضطرابأأإأطرابأضاأدأالأيعوأ •

  1.السمع

أ

 : 2اضطراب التعبير اللغوي 

أأأثناءأأنفسهمفيأهذاأاالضطرابأمنأعدمأالقدرةأعلىأالتعبيرأعنأأالطفاليعانيأ

أيسمىأهذاأاالضطرابأباضطرابأالت أأاأالكالمأولذ
 
فانأهذاأاالضطرابأأ،غويأوالطبععبيرأالل

أإاليستطيعأالحديثأأالسنواتأوأأأربعةفالطفلأالذيأيبلغأمنأالعمرأأ،صورةأمختلفةأيأخذ

يستطيعأالردأأأسنواتأوالأأ6الطفلأالذيأيبلغأمنأالعمرأأأوبجملأمكونةأمنأكلمتينأفقطأ

يعانونأأأنهمحيثأأاضطرابهمأاللغويأيجبأتشخيصأأالطفالالبسيطةأفهؤالءأأالسئلةعلىأ

أ
 
أغويأالنمائي.أمنأاضطرابأالتعبيرأالل

أ

 :Dysgraphia Aprasciaصعوبة التذكر والتعبير: 

فيأهذهأوأ،التعبيرأعنهاأواملناسبأيقصدأبذلكأصعوبةأتذكرأالكلمةأاملناسبةأفيأاملكانأأأأأأأأأأأأأأ

أأأأأالفردأإليأوضعأأيةأمفردةأبدالأمنأتركأاملفردةأأوأالكلمةأالصحيحة.أالحالةأيلجأ

 
،أدارأاملسيرأللنشرأوالتوزيعأوالطباعة،أعمان،أأ1الروضةأوأساليبأمعالجتها،أطأكرمانأمحمدأبديرأ:مشكلأطفلأأ 1

أ.أ177أ:،أص2007،أ1427
أ.62أ:املرجعأنفسه،أصأ 2
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 فهم اللغة:اضطراب املبحث الثاني: 

أأستطيعأيأالوفيأهذهأأالحالةأ Aphasiaوإصدارهاأأهوأفقدانأالقدرةأعلىأالفهمأاللغةأأأأأأأ

أأأ:فازيااالأيفهمأاللغةأاملنطوقةأويمكنأتميزأبينأنوعينأمنأأأنالطفلأ

والتيأتحدثأللفردأبعدأعمليةأأأوإصدارهاقدانأالقدرةأعلىأفهمأاللغةأفيأ:أهولىاأل 

أأأ.اكتسابأاللغةأ

أأإصابةحيثأيترتبأعلىأأ،هيأالحالةأالتيأتحدثأللفردأقبلأاكتسابهأاللغةأ:الثانية

تعبيرأعنأالذاتأوفيأالوفيأأاآلخرينفردأبهذهأالحالةأمشكالتأفيأاالتصالأاالجتماعيأمعأال

أ
 
أ.أغويأللفردأفيماأبعدالحصولأالل

أ

عقلهمأأأأنونرىأأ،الكالمأأوجهيعانونأمنأصعوبةأفهمأبعضأأالطفالأنالحظأبعضأأأأأأأأأ

بينأأواأقيفرأأنأنأوأالأيستطعأالفرادبعضأأأنمثالأأاآلخرينيعملأبطريقةأمختلفةأعنأ

تمييزأأالنأوأالأيعانونأمنأمشاكلأفيأسمعأولكنهمأالأيستطعأالطفالأأفهؤالءأ،يمينأوالشمالال

وبعضأالحيانأنالحظأأنهمأالأينتبهونألهذهأالكلمات،أأأ،الكلماتأأوأالصواتأأوأاللفاظبينأ

والذينأيعانونأمنأهذهأأ،رابأفهمأاللغةطيعانونأمنأإضالذينأناتجأهذاأعنأالفرادأالوأ

أ.أ1ضطراباتأيكونألديهمأأيضاأإعاقةأفيأالتعبيرأاللغويأاالأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
أ.أ66أ:،أصالسابقاملرجعأأأ 1
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أ:أاللغة  اضطرابات الكالم و  اضطراباتاملبحث الثالث:

فيأقدراتهمأعلىأالقراءةأأتأخريظهرأعلىأالذينأيعانونأمنأهذهأاالضطراباتألديهمأ

طراباتأاالضأهمأفيأنفسأالسنأوتنقسمأهذهالقدراتأالحسابيةأبسنواتأعنأزمالئوالكتابةأوأ

أإليأ:

 .أاضطرابأالقراءة ▪

أاضطرابأالكتابةأ ▪

أ:1اضطراب القراءة أو عسر القراءة أ

أأ%أ82دارسأاالبتدائيةأبحواليأاملأنتشرأفيأأيضاأبعسرأالقراءةأوييسمىأهذاأالنوعأ

تساهم  غارألطفالأالص ألالقاربأوأبينأعامةأالناس،أوأتبينأأنأالقراءةأبينأأهويكثرأانتشارأ

أنموأاملالبشكلأكبيرأفيأ
 
غويةأخاللأالسنواتأاملدرسية،أحيثأترتبطأأعرفيأوأاملهاراتأالل

أاملتسلسلةأوأهي:أاتعمليةأالقراءةأبمجموعةأمنأالعملي

نتباهأعلىأالحروفأاملطبوعةأوالتحكمأفيأحركةأالعينينأخاللأسطورأأالأالتركيزأواأ ✓

 .الصفحة

 .تلكأالحروفبأاملرتبطةأأالصواتالتعرفأعلىأ ✓

 .فيأالجملةأوإعرابهافهمأمعانيأالكلماتأ ✓

 .التيأيعرفهاأمنأقبلأأفكارجديدةأباعتمادهأعلىأأأفكاربناءأ ✓

أأ.فيأالذاكرةأالفكارتلكأأاختزان ✓

 :وى اضطرابات القراءةذ األطفالاملشكالت التي يعاني منها 

بعضأأنأأفيأالكلماتأاملنطوقةأعلىأسبيلأمثالأأالصواتتفسيرأعدمأالقدرةأعلىأ -1

 "أز،ر،ع،"ليةأزرعأعندماأتنطقألهمأالحروفأمنفصلةأيزأبينأعميأتمأنأوأيستطعالأأالطفال

رأالقراءةأقدأيستطيعأقراءةأالكلماتأسعبفالطفلأاملصابأأالتعرفأعلىأالكلمات: -2

 .أجداأأكانتأبسيطةأولكنهأالأيستطيعأقراءةأالكلماتأالجديدةأولوأ،مرتأعليهأفيأالسابقأأالتي

رأالقراءةأسعبأنأنأهمأمصابوأالذيأفالطفالأكوناتأللكلمات:أاستعمالأالحروفأكمأ -3

 أأ.االتمييزأبينهأأوالحروفأأمنأحرفتعرفأعلىأالأعلىينأنأغيرأقادرأنوأقدأيكوأ

 

 أعبدأالكريمأبكارأ:مشكالتأالطفال،أدأأط،أدن،أأص:أ153. 1 
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وهوأينسخأأأحتىأ،تكوينأالطفلأللحروفأضعيفأجداأأالحروف:أفيأضعفأالتكوينأ -4

تفقدأوحدةأالشكلأوبتاليأيعجزأأأأ،إليهالحروفألوحدهاأالأمعنىألهاأبالنسبةأأأنوبمعنىأ

 .الطفلأعنأتكوينها

أأنالصغارأيجبأأالطفالعأيجمأأنأعلةأرغمأأليمينأمنأالشمال:عدمأمعرفةأاأ -5

 .أاليسارأوأيناليمينأأيتعلمواأأين

قاربأالساعةأييزأإذاأماأإذاأكانتأعلنهأالأيستطيعأتمأمعرفةأالوقت:فيأأصعوبةأال -6

 أ.بعدهاأأوتشيرأإليأساعةأبالضبطأأ

 اليسار.أصعوبةأفيأربطأربطةأالعنقأأوأأيأعملأيدويأيتطلبأمعرفةأاليمينأوأال -7

قدأتكونألديهأصعوباتأمتفاوتةأفيأالتعرفأعلىأأفمنأالطفالأالصعوبةأفيأالحساب: -8

أأفعالماتأالزائدةأوالناقصأوالضربأوالقسمةأيحدثأفيهاأخلطأأ،أنواعأأخرىأمنأالرموزأ

أ1.ألديهأ

 :Dysgriphia اضطراب الكتابة

واملتوقعأأفيأهذهأاملرحلةأالأيستطيعأالطفلأأنأيكتبأاملادةأاملطلوبةأبشكلأصحيحأ

ولكيأيستطيعأاإلنسانأالكتابةأيحتاجأإليأعدةأوطائفأمنأأأ،كتابهاأممنأهمأفيأعمرهأالزمني

مثلألغةأالنحوأأأ،خللأعصبياأأوأوظيفياأفيأاملخالولذلكأيجبأأنأالأيكونأأ،وظائفأاملخ

مثالأالطفلأالذيأيعانيأأ،سببأمشاكلأفيأتلكأالماكنياضطرابأأيأوحركةأاليدأوالذاكرةأوأ

أالكلمة.ألقدرةأعلىأالتفرقةأفيأتسلسلأالصواتأفيأمنأعدمأاأ

 

أ:أArticlation Pisordors النطق  اضطراب

 

مأدعأأوشفاهأواللسانأالفيأحركةأالفكأوأأأخطاءتنتجأعنأكالميةأأأخطاءهيأأأأأأأأأأأأأأأأ

يعرفأاضطرابأأ.تشويهأأأوأوأحذفأأاستبدالأأنتيجةأأتسلسلهاأبشكلأمناسبأبحيثأيحدثأ

الطريقةأالصحيحةأأبوأصعوبةأفيأإصدارأالصواتأالالزمةأللكالمأالنطقأبأنهأمشكلةأأأ

ويوجدأخللأفيأنطقأالطفلأللبعضأأأ،وتحدثأعيوبأالنطقأفيأالحروفأاملتحركةأوالساكنة

أ.ألديهأيظهرأالحذفأأوأاإلبدالفأالصواتأاللغويةأ

أ

 
 .47فيصلأعفيف:أاضطراباتأالنطقأواللغة:أدأطأ،دأن،أصأ 1
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نطقأالكلمةأناقصةألحرفأأوأأكثرأالمرأالذيأيؤديأإليأصعوبةأفهمأكالمأالطفلأأأالحذف:

أ1وفيأهذاأالنوعأيقومأالطفلأبحذفأصوتأحرفأأثناءأنطقهأللكلمة.أ

عندأالكالمأوقدأيكونأالصوتأغيرأأأخرآأنطقأصوتأبدالأمنأأإبدال:أيتضمنأأاإلبدال

نطقأأالمشابهاأبدرجةأكبيرةأللصوتأالصحيحأمنأحيثأمخارجأالحروفأوطريقةأصحيحاأ

وقدأيحدثأأأ(أدأتأأظأقأتألأس)أالصواتأأزواجبينأأاإلبدالويكثراأأ،وخصائصأالصوت

أأإلينطقأالدالأبدلأمنأالجيمأحيثأيتحركأاملخرجأأنتيجةأتحركأنقطةأاملخرجأمثل،أاإلبدال

أطريقأاللسانأبدالأمنأوسطه.أ

أ

منأأأأكثرأجدأالطفلأيقومأبتبديلأنأالحوالنهأفيأبعضأيرىأعبدأالفتاحأصابرأعلىأأأأأأأأأأأأأ

أوأأمنأحيثأالكبرأأانتظامهامأاعدأأوأالسنانأوهذهأالحاالتأتحدثأبسببأتبديلأحرف،أ

أأ.االنفعالأأوبسببأالخوفأالشديدأأأوالبعدأأأوالقربأأأوأالصغرأوتطابق

أ

االضطرابأبعضأالخطاءأوينتشرأالتحريفأبينأأويتضمنأنطقأالصوتأفيأهذاأأ:التحريفأ

سأأأحيثأينطقأصوتأأش،أس،أحروفأمعينةأمثل:أأأصواتأظهرتالصغارأوالكبارأوغالباأماأ

أأأمرضهذاأالنوعأمنأأإليألإلشارةأالثأثأةيالأيستخدمأالبعضأمصطلحأمصحوباأبصفيرأطوأ

أالكالم.أ

أ

النطقأأأإليطعأقمأأوالكلمةأأإليصوتأزائدأأإضافةأاالضطرابيتضمنأهذاأأ:اإلضافة

أالصحيحأمثلأصباحأالخيرأتنطقأسصباحأالخير.أ

أ

راأالفتقادهأأالحروفأالساكنةأبشكلأصحيحأنظأأوفيهأالأيستطيعأالطفلأنطقأ:الضغط

أالحلق.أأالضغطأعلىأسقفعلىأأةقدرأال

أ

نبويأتنطقأأأأالكلمةأمثل:أعندأقيامأالفردأبنطقأأخراآلأويقصدأبهأتقديمأحرفأعلىأأ:التقديم

أ2.سطرةبنوىأومسطرةأتنطقأ

 
،  2010،  سنة 1لنوبي محمد علي: مقياس اضطراب النصف، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، طمحمد ا  1

 99  - 88ص
أ.102أ–أ101أ:،أصالسابقأاملرجعأ2
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أنستنتجأ:أ

سبابأأتعددأالأحيثأتتعددأبأ،نأأمراضأالكالمأمنأأهمأاملشكالتأالتيأتراودأالطفالأأ

أأتخلقأتشويشأفيأورأىأبعضأالعلماءأأنأأمراضأالكالمأوالنطقألدىأالطفالأأ،املؤديةأإليها

واتهأوتكثرأأصبوضوحأويصعبأفهمهأمعأوجودأمشكالتأفيأتشكيلأأأأعالأيسمالطفلأأكالم

ألفاظأغيرأأأأواختيارأ–أإضافةأ–فأحذأ–إبدالأأ–لتكوينأالكلماتأأهاالخطاءأفيأتركيب

معأكثرةأتغيراتأنبراتأالصوتأوكذلكأبدلأجهدأأأمالئمةأللحديثأوعدمأانتظامأإيقاعأالكالم

أأثناءأالكالم.أ



 

 

 
 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 صعوبات الكالم 

أ

أأنواعأأمراضأالكالم.أ :أاملبحث األول  ✓

أ.أأمراضأالكالمأوطرقأعالجها :أاملبحث الثاني ✓

.أ
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 :1أنواع أمراض الكالماملبحث األول: 

يميلأأ،أفمتباينةمختلفةأبخصائصأاشدأتتميزألغةأالطفلأعنألغةأالبالغأالر أأأ

،أوتدلأمعاييرأأالطفلأفيأسنأاملهدأوالطفولةأاملبكرةأإليأتغيرأبعضأالكلماتأوإبدالأحروفها

تماماأمنأالعيوبأاللغويةأوإذاألمأيتخلصأمنهاأأهأتخلصبالطفلأالعاديأأالنموأاللغويأعندأ

أطقأالصحيح.أيصبحأشاذاأبالنسبةأملعاييرأالن أ

 أأ.أكالمهألأوعجلةأفيا:أحبسةأفيألسانأالرجالرثة  .1

 .أ:أعقدأفيألسانأوعجمةأأفيأالكالمأاللكنة والحكة  .2

 أأ.هةأالتواءأاللسانأوقولهمأتهأتهأفانأالتهت:أهتهة والهثهثة الت  .3

أيأاستبدالأحرفأبحرفأمشابهةأأرة:أأنأيصيرأالراءأالمأوالسينأتاءأفيأكلأماللثغة  .4

 أأ.مثلأمدرسةأ:مدلتهأ

 لذيأيعسرأعليهأخروجأالكالم.أأنأيترددأفيأالفاءأكماأأنأالفأفأةأهوأاأالفافأة:   .5

 أأ.أ:أوهوأأنأيترددأفيأإخراجأصوتأالتاءالتمتمة  .6

 أ.لق:أأنأيكونأفيأاللسانأانعقادأوثاللف  .7

 بعضأالكالمأفيأالبعض.أوإدخال:أأنأيكونأفيهأعيأاللجلجلة .8

يتكلمأمنألدنأانفه،أفيقالأالأيبينأالرجلأفيأكالمهأفيخنخنأمنأأأن:أالخنخنة .9

 .أخياشمه

 أأ.تكلمأمنأأقصأحلقه:أوهوأاملاملقمقة .10

 أأ.:أوهوأصعوبةأطالقةأالكالمأاملسترسللعثمالت .11

أوأ:أوهوأأنأيصعبأعليهأإحداثأجميعأالصواتأالكالميةأاملتحركأمنهاالخنق .12

أ2.أغيرأمألوفةالساكنأفيخرجهاأبطريقةأمشوهةأ

أ:تعليق

ماأوالأيكونأكالماأتكونألغةأدونأكالأأفالأنستنتجأأنأالكالمأهوأأداءأاإلنسانأللغته،

فهماأمرتبطانأببعضهماأوبواسطةأالكالمأيحدثأنظامأاجتماعيأمعينأداخلأأأ،لغةدونأ

أاملجتمع.

 
أ .128أ:،أص2000كتبةأالعصريةأصيدا،أبيروت،أطأسنةأاملأبوأمنصورأالثعالبي:أفقهأاللغةأوسرأالعربية،أأأ 1
أ .153أأ:،أص5رأللطباعة،أطأمصطفىأفهمي:أأمراضأالكالم،أدارأمصأأ 2
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 الكالم:  مراضأ أسباب المبحث الثاني: 
 :الجهاز الكالمياب اضطر

ائقاأفيأعمليةأالتيأتساهمأفيأعمليةأالكالمأيكونأعأالعضاءفيأعضوأمنأأإصابةأيأأأأإنأأأأأ

بتناولأأأوأاالضطراباتدأتاريخأعائليألبعضأهذهأبوجوأأالسبابأالكالمأوقدأترتبطأهذه

أأألطفاللمشاكلأتحدثأأليأالتعرضأأأأوأمراضالأببعضأأاإلصابةأأوالحملأأأثناءأالدوية

أارتفاعأدرجاتأالحرارةأ.أأوأااللتهاباتمثلأ

أ

أأأ:1ق الحلق والشفاهش .أأ

إلىأديأؤأعلىأمستوىأالحلقأتأأإصابةأأيأأأنكماأأأ،لهأدورأكبيرأفيأعمليةأالكالمأأأأأأأأأأ

وتختلأأأالنفيةأالصواتكماأيشوشأرنينأالصوتأحيثأتزدادأأ،عمليةأالنطقأفيأاضطراب

أأأ.االحتكاكيةأواالحتباسيةأواالنفجاريةأالصوات

أ

 :2خلل في شكل اللسان  .ب

الكالمأهناكألسانأمربوطأالنسيجأالذيأيربطأأأاضطرابأإليالخللأفيأاللسانأيؤديأأأأأأأأأأأ

علىأأالأحركيةأنحوأالمماأيعيقأأالسفلنحوأأأجذبأاللسان.أالرباطأيمفالبقاعأاللسانأ

أ.أأ(رأل،:أ)مثلأالصواتوبالتاليأأيصعبأعلىأالطفلأنطقأبعضأأ،ويصعبها

أ

  :3اندفاع اللسان  .ج

وهناأأأ،مماأيؤثرأعلىأالبلعأوكذلكأالكالمأ،ويتميزأباندفاعأالثقلأالماميأمنأاللسانأأأأأأأ

أ.أبشكلأصحيحأيحتاجأالطفلأإليأالتدريبأعلىأوضعأاللسانأ

أ

 العجز السمعي: .د

هذاأإنأكانتأأأ،تؤثرأعلىأالنموأاللغويأأالتيواسأحالأأهمتعتبرأحاسةأالسمعأمنأأأأأأأأأأ

كذلكأأسليمةأفانأهذاأيتطلبأسالمةأالذانأسواءأمنأحيثأاملكوناتأالداخليةأوالخارجيةأ

اوتةأأدرجةأالسمعأمتفأنأأأ،أكماسالمةأمساراتأالسمعيةأوسالمةأمراكزأالسمعأفيأالدماغ

 

 أسمحانأالراشديأ:التخاطبأاضطراباتأالنطقأوالكالم،أص:أأ8أ.1 
أأأ.أ22أ:عبدأالرحمانأالدرقابي:أبرنامجأاضطراباتأالنطقأوالكالمأفيأاملرحلةأطفولة،أصأ 2
 .18:التواصل،أصأاضطراباتحالوة:أأأبومحمدأسعيدأأأ 3
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لعرقأالسمعيأتأثيرأألأأنحيثأصميمأالتامأالشديدةأوقدأيصلأالعجزأإليأأىإلأمنأبسيطة

أ1.مباشرأعلىأكالمأالطفلأونموه

أ

 الدماغية: اإلصابة .ه

ضروريةأأوتعدأسالمتهأأواإلدراكالدماغأمركزأللكثيرأمنأالعملياتأمثلأالتفكيرأأأنباعتبارأأ

أ.أليتكلمأالطفلأبصورةأمناسبة

أ

السكتةأالدماغيةأوالتهابأاملخأوهذاأحسبأأأاإلصابةهذهأأنتائجأ:أومنأة الدماغي اإلصابةأ

أ.أفيأالدماغأاإلصابةموقعأ

أ

 :بيئية اجتماعية أسباب

كلماأكانتأهذهأأ،نشأأفيهاأالطفلأمنأالمورأاملهمةأفيأحياتهتعدأالبيئيةأالتيأي

الكالمأأالبيئيةأأفضلأومنبهةأتكونأالعاملأاملساعدأفيأنموألغةأالطفلأوقدأتحدثأأمراض

طفلأالسرعةأالفائقةأوالقدرةأعلىأأللأفأأ،عندماأالأتساعدهأهذهأالبيئيةأعلىأتنميةألغته

تقليدأماأحولهأخاصةأالصواتأاملحكيةأفهوأسريعأاالكتسابأللمعارفأوحفظأالكلماتأأ

فشياأفهذهأاملرحلةأالحساسةأفيأحياةأأشيأيتيحألهأالتعلمأمماأعندأسماعهأللحديثأحولهأ

أ.أفيداملالكالمأأفيهاأهيجبأإعطاءالطفلأ

أ

 عصبية: أسباب

أأجهزةفيأأبالعصابأضعفأالتحكمأأفيأمراكزأاملخأيتلفأإصابةأأويأتلفأإنأأأ

أأأ.بسهولةأاستيعابهاالصوتيةأأالجهزةبسرعةأهائلةأالأتستطيعأأالفكارفانأتدفقأأ،النطق

أ

أ

أ

 النفسية والوجدانية: األسباب

 
أ2003،أ4نأوالطفل،أنهضةأمصرأللطباعةأوالنشرأوالتوزيع:أطأعلىأالوجدانيأوافيأ:أنشأةأاللغةأعندأاإلنساأ  1

أ.أ226ص
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سري وفقدان لذات والتفكك األا تأكيدضعف الثقة بالنفس وعدم القدرة على  إن
  همما يجعله يفقد القدرة على االعتماد على نفس  ،ةالطفل للرعاية آو الرعاية المفرط

وهذا ما يدفعه إلى فقدان الثقة بالنفس فاألسرة تلعب الدور   ،ودائم االعتماد على غيره
كل هذه   إن ،تلعب الدور خاص ألنها المخاطب األول للطفل واألمالهام في هذا المجال 

فان وجود أي   ،العوامل النفسية التي يتعرض لها يمكن أن تكون عائقا أمام كالمه 
األعراض النفسية  إلىمما يؤدي  ،لغةالنمو و الاضطراب نفسي عند الطفل سيؤثر على 

 رغبة في التواصل مع اآلخرين. العدم  راب الكالم عنده وأحيانا يؤدي إلىمثل اضط
 

 : 1النمو وتأخر الضعف العقلي 

فالطفلأهذاأأ،فلقأمكبوتأمرتبطأباملخاوأقأةأالتأتأأنيرىأعلماءأالتحليلأالنفس يأ

أ.أيعبرأبحركةأأوأكلمةأمبتورةأأنيكفيأ

أالكالمأمنهاأأألمراضأأخرىأأأسبابوهناكأ

 أأ.الحركيأالزائدأبالنشاطقصورأاالنتباهأاملقترنأوأأاضطرابات ➢

 .أصعوباتأالتعلم ➢

 أ.التوحدأاضطراب ➢

 أأ.ألألنفاالختاللأالتكوينيأمثلأالبدنيةأأاإلعاقة ➢

قصورأفيأاملهاراتأأأوهأمنأنقصأنأاالنفعاليةأبماأتتضمأوأأاملشكالتأالسلوكيةأ ➢

 أأ.االجتماعية

 أأ.الصوتيةأأالحبالأإصابةأوأتلف ➢

 أأ.صدماتأالرأسأأوأإصابات ➢

 أ.هايمرزأالمرضأ ➢

 الدماغية.أأالجلطات ➢

 
 الكالم أمراضبعض  سبابأ

  صابةاإل  أسباب
 
 مثبالتعل

بسببأمرضأعصبيأحيثأيكونأالتوصيلأالعصبيأفيأاحدأالجانبينأأمأأينتجأالتعلث

أفيأتوصيلأفيأالجانبأالخرأأبطأأ

 2مأإليأعواملأنفسيةأأثعليرجعأالت

 

  .28أأأ:صأ،سميحانأالراشديأ:التخاطبأواضظرباتأالنطقأوالكالم1 

  محمدأسعيدأأبوأحلوأ:اضطراباتأالتوأاأصل،أص:أأأ202
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 ونماذج للتعليم   أمثلة

أأأ.كألبأك،أك،أمأببعضأاملقاطعأالصوتيةأقبلأنطقأكلمةأمثلأكلمةأك،ثالتعلأيبدأأأ-

أأأ.لأقلمقلأقلأقأعدةأمراتأمثالأ:أالولينحرفينأأرأتكرأأ-

شدأأض:اأرأعمنأالأأ،لعبتأالكرةأأنالعبت،أأأنالعبتأـأأانأأأ:تكرارأالكلمةأعدةأمراتأمثالأ-

أ.العينأرمشأ،الرأسأتحريكأ،الوجهأعضلة

أ

عيأأثناءأتعليمأأطفالأالكالمأيكونألديهمأإبدالأوإضافةأوتشوهأوحذفأأيلطبمنأاأأ:غةاللدأ

أأ08للغةألدىأالطفلأحتىأسنأأثناءأاأأتخفيضأتدريجيأأوإهمالأبعضأالصواتأالكالمية،

أ.أسنواتأوهناأيجبأتدخلأالعالجأإلصالحأهذهأالعيوب

أأ

 :األمامية غة البدنية دالل

أسمكأتنطقأشمكأأأ-أأأأأأأأأأأأمثالأبسكويتأتنطقأبشكويتأ

أ.أغأثلدغةأالصواتأالحلقيةأبمعنىأكأتلدغأقأوكأتلد

أ.أ1كتابأتنطقأنشابأأأأ-أأأأأأأأأأأأأأأأأمالقكمالأتنطقأوأأمثال:أأ

أ

أالتاليأ:أأإلىالراءأأ:أهيأقلبأصوتغة الرائيةاللد

أ.أمثالأرمانأتنطقأملانأأ"ل"تلدغأأ"ر"

أ.أمثالأربعأتنطقأوبعأ"و"تلدغأأ"ر"

 مثال ربيع تنطق غبيع   "غ" تلدغ  "ر" 
 . مثال رمضان تنطق يمضان  "ي"تلدغ  "ر"

 
أ2009أ،وزيعأنأللنشرأوالتاللغويةأعندأابنأسيناأعيوبأالنطقأوعالجه،أإجراءاتأاالكادمييأأالصوات:أأنادرأاحمدأأ1

أ.أ165أص:
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 هتهة:الت أو اللجلجة 

أيظهربحيثأأ،الجملأآوأالجملأأشباهأآوألصواتأأإطالةأآوتكرارأأأوأهيأانحباس

مثلأأ،أعراضيخرجأالكلمةأويرافقهاأأأنقبلأأليالقأقفأالتوأأأواملتكلمأالتنفسأثانيةأ

انفعاليةأأالعأفأيرأالوجهأوردودأكشأوتأالرأسأأهزوأأإراديأأالالعينينأوفتحهاأبشكلأأإغماض

أأ.أناأ،أناأ،أريدأأناأ،أناأأأناأوالخوفأوالقلقأمثال:

أأأ:سببهاأ

 ثةأاأالورأ ✓

 أأ.أالقلقأالنفس ي ✓

أ1.التلفأفيأمراكزأالكالمأباملخ ✓

يةأوانفصالأالوالدينأأويتضحألناأالسبابأالنفسيةأللجلجلةأتنتجأعنأاملشاكلأالعائل

ومنأالسبابأالنفسيةأالخرىأالتبولأأأ،خأدونأآخرأوالعنفأوالقسوةأوالعقابواالهتمامأبأ

أ.أمشاكلأفيأاملدرسةأ،أوراديإلأال

أ

 :2ظاهرة السرعة الزائدة في الكالم

هرأالجسديةأأظااملسرعةأفيأنطقأالكلماتأويصاحبهأذلكأنوعأمنأاليريدأاملتحدثأهناأ

 . ةأمثلأتعبيراتأالوجهأوحركةأاليديناالنفعاليةأغيرأالعادي

أأأ:الكالميةالحسبة 

فيأأأاالضطرابالكالمأبشكلأصحيحأنتيجةأأأصواتأأداءأوهيأعدمأالقدرةأعلىأ

مأوعضالتأالفجهازأالنطقأأالتعضتدهورأالتناسقأبينأأإليالجهازأالحركيأالذيأيؤديأ

مأفيأحالةأتشنجأأالفأتنطقأالكلمةأوعضالتمثلأاسميأاحمدأأفيحدثألهاأتطويرأ،مرتخية

وهيأمنأالعيوبأالشائعةأأأ،احمدأاسمياحدأبدالأمنأينطقهاأأاسميمثلأأإدغامفيحدثألهاأ

رابأيصيبأأاضطوهيأأ_آليةأالكالم_خللأفيأالتحكمأالعصبيأنتيجةأحدوثأأالطفالعندأ

 
لدويأاالجتهاداتأالخاصة،أدارأاملسيرأللنشرأوالتوزيعأأالطفالأ:سيكولوجيةأأوآخرونأمصطفىأنوريأالقمشأ  1

  .254أ:،أص2010،أالردن،أ3والطباعة،أط
،أأ1السمعيةأواضطراباتأالنطقأواللغة،أدارأالفكرأالطباعةأوالنشرأوالتوزيع،أطأأإعاقةمصطفىأنوريأقميشأ:أأ 2

أ254..أ:أ،أصالردن
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اللغةأوعلىأالكتابةأوالقراءةأوقدأتؤثرأأأإنتاجأأوأاستيعابغةأويؤثرأفيأقدرةأاملصابأعلىأالل

أ1نطقأتماما.أالصابأويفقدأالقدرةأعلىأعلىأامل

أ:أأ2ة أثأثال

العيوبأالكالميةأعندأالطفالأونالحظأأأأكثرأتعرفأبلكنةأحرفأالسينأوهيأمنأأ

لأاأفينطقأالطفلأالذأ،اننسلأاأأإبدالفيأمرحلةأأيأأأوجودهاأمابينأسنأالخامسةأوالسابعةأ

أأأ.الياءأبدالأمنأالراءأأومأالالأأأأوبدلأمنأالسينأوالواوأ

   الثأثأة أسبابومن أ

فيأتحولأدونأنطقأالحروفأأأسنانالأأأأوالفكأأأوتشوهاتأفيأالفمأأنتيجةتنشأأ ▪

 .أوجههاأالصحيح

 البعدأوالقرب.أأأوأألحجميمنأناحيةأتكوينهاأأاننسأالأعدمأانتظامأ ▪

أ.حدأمراكزأالدماغفيأأأأإصابةالتقليدأنتيجةأ ▪

 اضطرابات النطق:

عدمأأأوفيأحركةأالفكأوالشفاهأواللسانأأأخطاءكالميةأتنتجأعنأأأخطاءهيأأ

،أكماأأنهاأتشويهأأوأإضافةأأواستبدالأأأوأحذفتسلسلهاأبشكلأمناسبأبحيثأيحدثأ

وفأأوتحدثأفيأالحرأأ،قةأالصحيحةيصعوبةأفيأإصدارأالصواتأالالزمةأللكالمأبالطرأتخلقأ

أأأ:أالساكنةأومنأهذهأالعيوبأأأواملتحركةأ

  Omissionالحذف 

يحذفأالطفلأصوتاأمنأالصواتأالتيأتتضمنهاأالكلمةأتمأينطقأجزءأفقطأوقدأ

مأأدةأوبشكلأثابتأفيصبحأكالمأالطفلأفيأهذهأالحالةأغيرأمفهوأدفأأصوتاأمتعذيشملأالح

أ3ف.علىأاإلطالقأمثلأخوفأبدلأمنأحووأ

 
أ.أ106أ:حمدأنايلأالعزيز:أالنموأاللغويأأواضطراباتأالنطقأوالكالم،أصأأ 1
أ.115أ:،أصنفسهرجعأاملأ 2

 أاملرجعأنفسهأ،أصأ.. 1163
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 Sapstition  اإلبدال

املرغوبأفيهأقدأيستبدلأيثأيتمأإصدارأصوتأغيرأمناسبأبدالأمنأالصوتأح

أأ/ةأبدلأمدرسةتأمثالأسيكوالأبدلأمنأشيكوالأ/أمدرأأ"تأأ–أش"بحرفأأ"س"الطفلأحرفأ

أالأحأبدلأمنأراح.

أ:أاإلضافةأ

أكلمةأوقدأيسمعأالصوتأالواحدأإليأصوتأزائدأأإضافةأاالضطرابيتضمنأهذاأ

أ.أسسالمأعليكمأكأنهأيتكررأمثلأسصباحأالخير،

أأ

  1النطق  اضطراباتخصائص  

 فيأمرحلةأالطفولةأاملبكرة.أأالصغارأالطفالبينأأتنتشرأهذهأاالضطرابات -

 .أخرأإليتختلفأاالضطراباتأالخاصةأبالحروفأاملختلفةأمنأعمرأزمنيأ -

 .أأخرىأراباتأاإلبدالأبينأالطفالأأكثرأمنأأيأاالضطيشيعأ -

 .منأهذهأاالضطراباتأأفهوأيحتاجأإليأعالجواستمرأيعانيأبلعأالطفلأالسابعةأأإذاأ -

وثهاأمنأطفلأإليأآخرأومنأمرحلةأعمريةأتفاوتأاضطراباتأالنطقأفيأدرجتهاأأوأحد -

هأفيأالسنأكلماأاضطراباتأالنطقأمعأالطفلأرغمأتقدمكلماأاستمرأأى.خرأإليأأأ

أرسوخا.أأكثرأكانتأ

 
 .06أ:أفيصلأعفيف:أاضظرباتأالنطقأواللغةأ،أدطأ،دأنشرةأص  1
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 املبحث الثالث:  

 النطق والكالم: اضطراباتعالج  وأساليبطرق 

أ:أعالج النفس ي ال .1

أالثرلتقليلأأتأالطفلأالنفسيةأمنأخجلأوقلقأوخوفعالجأمشكالأأإلييهدفأ

كذلكألتنميةأالشخصيةأووضعأحدألخجلهأوشعورهأأأأ،لديهاالنفعاليأوالتوترأالنفس يأأ

أأطفالألألعالجأالنفس يأالأأنوالواقعألألخطاء،أأبالتنفسأمعأتدريبهأحتىأتقللأمنأارتكابهأ

علىأأأيضالتفهمأالهدفأمنهأبلأويعتمدأأأوالمهاتباءأاآلأأيعتمدأنجاحهأعلىأمدىأتعاونأ

أاأمتوتريأيكونوأأالأأنعلىأأأبنائهممساعدةأأاآلباءوعلىأأ،درجةأالصحةأالنفسيةألهم

الهدوءأعلىأأوهمأأيعودأأنفيأالنطقأويجبأأملعيوبهأالكالمأوغيرأحساسينأأثناءأالعصاب

تفاهمأوالتقديرأالالودأوأوأيسودهأأطفلأحبالوذلكأيجعلأجوأالعالقةأمعأأ،والتراض ي

علمينأتفهمأالصعوباتأالتيأيعانيأمنهاأالطفلأنفسياأأبماأيجبأعلىأاملأ،قةأاملتبادلةوالث

أأ1.السرةفيأأأوسواءأفيأاملدرسةأ

أ

 العالج الكالمي والنطقي: .2

أأةضروريأومكملأللعالجأالنفس يأويجبأتدريبأاملريضأعنأطريقهوأعالجأ

وتمريناتأالنطقأعلىأالتعليمأالكالميأمنأجديدأأأاعيةاإليقاالسترخاءأالكالميأوالتمريناتأ

وتدريبأجهازأأ،الكلماتأواملواقفأالصعبةأإليبالتدريجأمنأالكلماتأواملواقفأالسهلةأ

ةأأمأتدريبأاملريضأعلىأتقويعأعنأطريقأاستخدامأمسجالتأصوتيةأثالنطقأوالسم

أ.2بوجهأعامأأالكالميعضالتأالنطقأوالجهازأ

 :أأالعالج التقويمي .3

أ.أأالتاآللكأبوسائلأوتمارينأخاصةأتستخدمأفيهاأويتمأذ

أأ

 : العالج االجتماعي .4

كاتجاهاتهأنحوأأأ،شكلةاملأئةأواملتعلقةأبتعديلأاتجاهاتأاملصابأالخاطأأإليويهدفأ

أ.أاملحيطةأبالطفلأمثلأاملعاملةأوتوفيرأالحاجاتأالخاصةألهأأالبيئيةوالديهأورفاقهأوعالجأ

 
أ. 35أ:،أص2008،أ2احمدأحولأ:االرطفونياأعلمأاضطرابأاللغةأوالكالم،أأدارأهومةأالجزائر،أطأأ1
 .أ32أ:،أص1999،أ1،أطأالردنالسمعيةأواضطراباتأالنطقأواللغة،أدارأالفكرأأاإلعانةأ:أأمصطفىأنونويأالقمشأ2
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أ

 العالج الجسمي: .5

نأاملريضأالأيعانيأمنأأسبابأعضويةأخصوصاأالنواحيأفيأالتأكيدأمنأإأيتمثلأ

كذلكأأجهزةأالسمعأوالكالمأوعالجأماأقدأيوحدأأالتكوينيةأوالجسميةأفيأالجهازأالعصبي،

أأمراضأسواءأكانأعالجاأطبياأآوأجراحيا.أأومنأعيوبأ

أ

 العالج البيئي: .6

أيقصدأبهأإدماجأالطفلأاملريضأفيأنشطاتأاجتماعيةأتدريجياأحتىأيتدربأعلى

أ.أ1الخذأوالعطاءأوإنتاجأله

أ

 عالج الجهاز السمعي : .7

كانأأإذاأألتأكدصاتأالذيأيشكوأمنأاضطرابأالكالمألفحوأالطفلأأإخضاعيجبأ

العالجأأإليالسمعأفقدأيحتاجأالطفلأأأأخصائيأإليأبأخذهجهازاهأالسمعيأسليماأوذلكأ

قدأممكنأأأأكبربأأةأالطفلأالسمعيةأيئأالجراحيأبناءأعلىأالتشخيصأيجبأتعزيزأبأأوالدوائيأ

أمنأالتدريبأالسمعيأمنأاجلأتعلمأاللغةأويتمأذلكأمنأخاللأ:أ

أ.أنيةةأواضحةأومتأأيطالذيأيراهأمباشرةأبلغةأبسأأالش يءالكالمأمعأالطفلأعنأأ-

أكالمه.أأأثناءأيناسبأعلىأكالمأالطفلأأماأإضافةأ-

أأأ2.اللعبأمعهأأثناءمكاملةأالطفلأأ-

أ

 :بالقرآنالعالج  .8

خاصةأالتيأتتعلقأبالجانبأالنفس يأففيهأأأالمراضعضأخيرأعالجألبأأالقرآنيمثلأ

 التيأتشملأعلىأالقرآنيةويكونأالعالجأبهأبتخطيطأبعضأآياتأأتكمنأالراحةأالنفسية

الحروفأالتيأيتوقفأعندهاأالطفلأتجويدأالطفلأآلياتأمنأالقرآنأالكريمألتحسينأأ

أأ3العالجأاإليقاعيألديه

 
أأأ.أ04أ:فيصلأعفيف:أاضظرباتأالنطقأوأاللغة،أصأ1
أ.أ27أ:سميحانأالراشيدي:أالتخاطبأواضطرباتأالنطقأوالكالم،أإعدادأهاتان،أصأ2

أ .203أ:أمراضأالكالم،أصفيأعلمأالنفسأأأمصطفىأفهمي:أ 3
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 : العالج البيئي .9

تتاحألهأأأإليملريضأفيأالنشطاتأاالجتماعيةأاملختلفةأالطفلأاأأإدماجويتمثلأفيأ

مماأيساعدأأأ،جلةأوانطوائهأوانسحابهأاالجتماعيخفرصةأالتفاعلأاالجتماعيأويقض يأعلىأ

أأوفيرأاملحيطأاملستقرألهأوأكماأيمكنأمساعدةأالطفلأبتأا،اجتماعيعلىأتنميةأالطفلأ

هذهأالساليبأتتسمأبالعطفأأتوعيةأاآلباءأليتعاملواأبأساليبأخاصةأمعأهؤالءأالطفالأوأ

زمةألهمأكماأتلعبأالمأالدورأاملهمأفيأمساعدةأطفلهاأإذاأاتبعتأأالأوتقديمأالثقةأال

أالخطواتأالتالية:أ

ترغمأالطفلأعلىأالكالمأخاصةأفيأسنأالثانيةأكماأيجبأأأأنأالمالأتحاولأ ▪

 التيأتسببأالتوتر.أأالشياءتعدأعنأبتأأن

يجبأعليهاأأأوالأالعصابكونأهادئةأتأأنمعأابنهاأيجبأأالمعندماأتكونأ ▪

 .أجاهلأالطفلتت

الطفلأفعلىأألدىأأتكونأالغيرةأهيأسببأاملشكلةأأنيمكنأأالحيانفيأبعضأ ▪

 .أخرخاصةأعندأوالدةأطفلأأمنحهأرعايةأالم

يكونأدائمأالأتعودأالطفلأاالعتمادأعلىأنفسيةألكيأأأنأالمكماأيجبأعلىأ ▪

 أأ1االعتمادأعلىأغيرهأ

أ ▪

 :2الكالم  أمراضلجة دور املعلم في معا

فالعديدأأأ،الكالمأأمراضينأيعانونأمنأعنأأالطلبةأالذأكشفللمعلمأالدورأاملهمأللأ

أ،هذهأاملرحلةيأفالتأثيرأالسلبيألهاأيظهرأفأأ،الياإالأعندأدخولأالطفلأللمدرسةأحأمنهاأتظهر

عثهأأنأيبفهمأالسئلةأالتيأتوجهأإليهأيجبأأأفاملعلمأإذاأرأىأالطفلأيعانيأمنأصعوبةأفيأال

الطلبةأالذينأأمعلمأدورأكبيرأفيأالكشفأاملبكرألحاالتأإليأأخصائيأالنطقأوالكالمأفلل

 يعانونأمنأاضطراباتأالكالمأعندأالدخولأاملدرسةأفيأوجودأاضطراباتأفيأجوانبأاللغة.

 الكالم: أمراضعن عالج  أمثلة

 

  :عالج الحذف -1 

 

 أنبيلةأعباسأالشوربجي:أاملشكالتأالنفسيةألألأطفالأأسبابأعالجها،أص:أ173أ.أ1 
 .174أ:أاملرجعأنفسه،أصأ2
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أوالنفأاإلنسانتقومأأوأخصائيالتخاطبأأاضطراباتأأخصائييتطلبأعالجأالحذفأأ

أإرشاداتهموكذلكأمتابعةأأ،نفسانيأوطبيبأالسمعأوأخصائيالطفالأأوطبيبنجرةأحوال

انأوالفكأقدأتكونأاإلصابةأبالحذفأأنسالأأسالتدخلأالجراحيأوتقوأوأ،أالسرةمنأطرفأ

التدخلأالجراحيأأماأفيأأأإليناتجةأعنأقصورأالصمامأاللهاتيأالبلعوميأوهذهأالحالةأتحتاجأ

أ1.أوالفكأاإلنسانتقويمأأإليفتحتاجأأالخرىأتأالحاالأ

أ

 التخاطب : اضطراباتدور املختص في  -ب

خطةأألويكونأبتقسيمأقدراتأالطفلأاللغويةأوبعدأتحديدأالقصورأاللغويألديهأيضعأأ

أعالجيةأفيأجوانبأالتالية:أ

أ

أ:أالعالج اللغوي أ-1أ

أ.أاملناسبةأاتاإلرشادتقديمأعالجيةأفيأعيادةأالتخاطبأآوأقدأتكونأالجلساتأالأ

 أأأ

أ:أ2العالج الكمي -2أ

أأأ.ذفقأوالتقليلأمنأدرجةأالحيكونأبتصحيحأعيوبأالنطأ_

يتعاملواأبصورةأصحيحةأمعأطفلهمأالذيأيعانيأمنأالحذفأأأنيجبأعلىأالوالدينأ -

 فأمعأهذهأاملشكلة.أوالتكي

 .أالدورأاملهمأفيأمساعدةأطفلهاأعلىأتنميةأقدراتهأاللغويةأوالنفسيةأالمتلعبأ -

 مأمعأماأيتناسبأمعأعمرهاأالزمني.أمأالطفلأالكالأتعلي -

 نأالعالجأالنفس يأمكملأله.أالعالجأالكميأوحدهأالأيكفيألأ -

 تنبعأمراحلأنموأاللغةأعندأالطفل.أ -

 ساعدةأالطفلأأثناءأالكالم.أم -

 .أمنهأيةرأعدمأالسخ -

أإدماجهأمعأبقيةأالطفالأفيأمثلأسنة.أ -

أ:أأ1عالج التلعثم أ

 

  منصورأبنأمحمدأالدوخيأ،عبدأالرحمنأبنأإبراهيمأالعقيل:أاضطراباتأالتخاطبأ،أص86.أأ1 
 .87املرجعأنفسه،أصأأ 2
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النظريأالذيأتعتمدأعليهأكلأأأاإلطارأاختالفإلىأأكذلأويرجعدةأللتلعثمأوسائلأمتعدأ

أطريقةأأ

املتلعثمأمجموعةأأبإعطاءوذلكأأاإلرشادويشملأالعالجأعنأطريقأأ  :العالج النفس ي .أأ

ةأعلىأأعييتحكمأفيأكالمهأويركزأعليهأوكذلكأتشجأأننهأيجبأوتتمثلأفيأأأأمنأالنصائح،

 أأ.كالمأدونأالضغطأعليهأ

هذهأالعمليةألتالقيأالشعورأبالنقصأوالخوفأمنأأتوجهأأ:العالج باإلحياء واالقتناع .ب

 .أخجلأإلىكالمأكماأيتعرضأال

مأعنأزيادةأالضغطأالعصبيأللفردأينتجأالتعلثأ: العالج عن طريق االسترخاء .ج

 .أالتوترألديهفيفأتخلذلكأيجبأالعملأعلىأوأ

رابأوالتوترأأثناءأالكالمأوإيجادأط:أوذلكأبخفضأالشعورأباإلضالعالج الجراحي .د

مساعدةأأوأأ،نأالشعورأبالراحةأعنأطريقةأقراءةأالحرفأوالجملأبهدوءأواسترخاءارتباطأبي

 املتلعثمأعلىأمقاومةأتلعثمهأوزيادةأالثقةأبنفسهأدونألفتأاالنتباهألحالةأالتلعثمألديه.أأ

وضعأتمريناتأيكونأالهدفأمنهاأتشجيعأاملتعلمأعلىأاالشتراكأفيأمختلفأاملناقشاتأأ

أ2الجماعية.أ

أأتهأصرفأانتباهأاملتلعثمأعنأمشكلالهدفأمنهأأ:اإليقاعيالم طريقة تمرينات الك .ه

طريقةأأأاالعتمادأعلىأأ،أكماأأنحساسأباالرتياحأالنفس ياإلأأإليأوتؤديأفيأنفسأالوقتأ

القراءةأالجماعيةأفيأحالةأالتلعثمأعندأالطفالأفإنهاأتكونأطريقةأمسليةأللطفلأاملتلعثمأأ

 3مهماأيجعلهأيندمجأمعأاآلخرين.أ

 
 

أ
برنا2 :فاعليةأ كسناويأ محمودأمحمدأ تالميذأأعادةأ منأ عينهأ لدىأ والكالمأ النطقأ الصعوباتأ منأ للحدأ إرشاديأ مجأ

أ 08.أ:والتلميذاتأاملرحلةأاالبتدائيةأص
أ.أ48أ:صأ،اضظرباتأالنطقأواللغة:أأفيصلأعفيفأ3



 

 

 
  

 
 
 
 

ــ   ـــاتمـــة خـ
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 : خاتمة

أأالمراضنأمنأخاللأالجولةأالعلميةأالتيأقضينهاأفيأبحثناأهذاأيمكنأاستخالصأبأ

منأاكبرأاملشاكلأالتيأتؤثرأعلىأأأكبيرأعلىأالنموأاللغويأوهيأأتأثيراللغويةأعندأالطفلألهاأأ

جأأحلولأوسبلألعالأأإيجادفيأيجبأالتفكيرأأ،أكماحياةأاملتعلمأوتعيقأحلقةأتواصلهأاالجتماعي

وطرقأأأنتائجولهذاأافترضناأمجموعةأأ،فترةأزمنيةأطويلةأيأخذالعالجأأأنهذهأالعوائقأرغمأ

أ:حلأوالحدأمنأسيرأهذهأالعوائقأومنأبينهاأإليللوصولأ

 .عدمأاستعمالأاملعلمينأالعاميةأفهذاأيخلأبالنموأاللغويأ ❖

 عدمأمراعاةأالفروقأالفردية.أ ❖

 صعوبةأفيأالنطق.أأأولغةأفقدانأالأإلياحتباسأالكالمألدىأاملتعلمأيؤديأ ❖

املتحركأأالكالميةأالصواتجميعأأإحداثاللغةأيجدأصعوبةأفيأأمراضأاملصابأب ❖

 .أالساكنوأمنهاأ

 .لهاأاثرأفيأمساعدةأالطفلأوتشجيعهأعلىأتفاديأهذاأاملرضأالسرةنأنالحظأبأ ❖

االجتماعيةأأأملأالتيأتؤثرأفيأالنموأاللغويألدىأالطفلأكالعواملاالهتمامأبالعواأ ❖

 فيةأوالبيئية.أثقاوال

 .نهااتقاأتدريجأتدريبأالطفلأعلىأاملهاراتأاللغويةألكيأيستطيعأالطفلأ ❖

 علمينأتجنبأالعنفأالجسديأواللفظي.يجبأعلىأامل ❖

 .الطفلأبالنقصأعدمأتحسيس ❖

 .أغيظهعلىأالطفلأاملصابأفهذاأيثيرأأالشفقةظهرأالأن ❖
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أ.2009أعالمأالكتبأالحديث،أ،:أالنموأاللغويأواضطراباتأالنطقأوالكالمالغريراحمدأنايلأ .5

:أالنموأاللغويأواملعرفيأللطفل،أمكتبةأاملجتمعأالعربي،أقطاونةالإيمانأطهأأنوايسة،أأأديبأعبدأهللاأمحمدأال .6

أأ.2010،أ1عمان،أطأ:

أ.أ2008/أ2007:درغامأالرحال:أعلمأالنفسأالطفولةأواملراهقة،أطأ .7

:أأ1والطباعة،أطأأ،أدارأاملسيرأللنشرالتشخيص يأوالعالجأأسعيدأكمالأالغزالي:أاضطراباتأالنطقأوالكالم .8

أأأ.2011

أأأ،أإعدادأهتآن.لالنتسابنظامأالتعليمأاملتطورأأ،سميحانأالراشديأ:التخاطبأاضطراباتأالنطقأوالكالم .9

ةأمحمودأمحمدأكساوي:أفاعليةأبرنامجأإرشاديأللحدأمنأالصعوباتأالنطقأوالكالمألدىأعينةأمنأأعاد .10

أأأ.تالميذأوتلميذاتأاملرحلةأاالبتدائية

 ،أيأ:برنامجأاضطراباتأالنطقأوالكالمأفيأمرحلةأطفولتهباوأعبدأالرحمانأالعقأيمنأ  .11

https://slpemad.files.wordpress.com.أأأ

دارأالنهضةأالعربية،أأأ1كولوجيةأالنمو،أدراسةأفيأالنموأالطفلأاملراهق:أطأعبدأالرحمانأعيساوي:أسيأ .12

أبيروت.

أ.أ2003،أ4عليأعبدأالواجدأوافي:أمنشأةأاللغةأعندأإنسانأوالطفل:أنهضةأمصرأللطباعةأوالنشرأوالتوزيع،أط .13

أأأدن.أطأ،تصميمأوتنفيذأمكتبةأالكتابأالعربي،دفيصلأعفيفأ:اضطراباتأالنطقأواللغةأ، .14

-http://www.help ،أاملكتبةأاإللكترونية،دأابوأحالوةأ:اضطراباتأالتواصلمحمدأسعي .15

curriculum.com/wp- pdf . 

أ.أ2010،أسنةأ1محمدأنوبيأمحمدأعلي:أكمقاسأاضطراباتأالنطق،أدارأالوفاءأللنشرأوالتوزيعأنعمان،أط .16

أأ.1998،أ5أمراضأالكالم،أدارأمصرأللطباعة،أطأأأمصطفىأفهمي: .17

كولوجيةأالطفالأدويأاالحتياجاتأالخاصةأوآخرون،أدارأالنيرأللنشرأوالتوزيعأأمصطفىأنوويأالقمش:أسي .18

 .أ2010الردنأ.أأ،3والطباعةأطأ

اللغوي،أأأأكشيكأوفازةأعوض:أالعواملأاملؤثرةأفيأالنموأالطفالأأىمن .19

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/240882.htmlأأأ

عندأالطفال،أاململكةأأأابرهيمأالقيل:أاضطراباتأالتخاطبأمنصورأبنأمحمدأالدوخيأوعبدأالرحمانأبنأأ .20

   .2009ه/1430،أ1العربيةأالسعودية،الرياض،أط

:أأ1طأالقاهرة،أأأ،أدارأالنهضةأالعربية،نبيلةأعباسأالشوربجيأ:أاملشكالتأالنفسيةألألطفالأوأسبابأعالجها .21
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أ.أ1..............................................................................................................أص:أ.................أمقدمة

أ.أ3/11..........................................................................................ص:الطفلأواللغة. الفصل األول:

أ.أ3/4.............................................................................أص:أتعريفأالنموأاللغوي. املبحث األول:  

أ.أ4/8.....................................................أأص:غويأواملعرفي.لمراحلأتطورأالنموأالأ املبحث الثاني:

أ.أ9/11.....أأص:والثقافيةأاملؤثرةأعلىألغةأطفل.أالعواملأالنفسيةأواالجتماعية املبحث الثالث:

أ.أ19/أ13.أص:أ..................................................اضطراباتأالنموأالكالميأواللغوي. الفصل الثاني:

أ13/14...أص:....أ..........................................أاللغوي.أرابطضاالأوأالكالمأأرابطاض املبحث األول:

أ.أ15/16..........................................................................................أأأص:فهمأاللغة. :ملبحث الثانيا

أ.أ19/أ16......................................................................أص:اللغةأوأمراضأالكالم. :املبحث الثالث

أ22/34...................................ص:..............................................أالكالم.أعوباتص :الفصل الثالث

أ.أ22/29..ص:أأأ...........................................................................أأنواعأأمراضأالكالم. :املبحث األول 

أ30/34..ص:أ.............................................................الجها.أمراضأالكالمأوطرقأع :املبحث الثاني

 . 36/37..ص:...................................................................................................... خاتمة.
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