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باأللف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة،   ياللهم ارزقن
، وبالدال دليالً، وبالذال ذكاء  وبالجيم جمالً، وبالحاء حكمة

، وبالراء رحمة، وبالزاي زهداً، وبالسين سعادة، وبالشين  
ضياء، وبالطاء طاعة، وبالظاء ظفراً، وبالعين    وبالظاءشف اء، 

علماً، وبالغين غنى، وبالالم لطف ا، وبالميم موعظة، وبالنون  
 .وبالياء يقيناً باهللنوراً، وبالهاء هداية، وبالواو وداً، 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العربياألدب    قسمأتقدم بالشكر الخاص إلى أساتذة  

إلى األستاذة المؤطرة كما أتقدم بالشكر الخاص إلى كل من  و 
* كريم  رفق اء الدرب  ساعدني من بعيد أو من قريب والى كل  

 محمد*خالد *
* سعاد* فتحية* والى كل  اميرةكل من*    رفيق ات الدربوالى  

طالب علم وكل من ساهم في هذا العمل من قريب أو من بعيد  
 .في انجاز هذا العمل

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

من تجرع الكأس ف ارغا لكي    إلى،اسمه بكل فخر  حملأمن  يا  
 .يسقيني قطرة حب

 يا من يرتعش ق لبي لذكرك .
إلى من بها اكبر وعليها اعتمد إلى الشمعة التي تنير ظلمة  

محبة ال حدود لها إلى  ياتي إلى من بوجودها اكتسب قوة و ح
 من عرفت معها الحياة بكل تفصيلها.

أخي الوحيد علي والى توأم روحي أخواتي خيرة    إلى  

 الصديق اتكل األصدق اء و   إلىوندى
 .كل طالب علم  إلىكل من يعرفني من قريب أو من بعيد  إلى

 طلبة قسم األدب العربي كلية األدب والفنون دفعة    إلى
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:مقدمة

ذي يعد الوسيلة الرئيسية لتفاعل والتواصل مع ال،أو التعبير الشفهي  ،يستخدم اإلنسان الكالم

الكالم ميزة خص بها هللا بني البشر دون غيرهم من سائر المخلوقات ويحتاج الكالم و ،اآلخرين

إلنتاجه مجموعة من العمليات المعقدة التي تعتمد على سالمة العديد من أعضاء الكالم العضوية 

ة التي تؤثر على إنتاج الكالم ووصوله بشكل سليم لدى الفرد وكذا سالمته من المعيقات النفسي

بسم هللا الرحمن إلى المستمع لتتم عملية التواصل بواسطة الكالم وقد ورد في القران الكريم بعد 

ي )(الرحيم ِّ اْشَرْح لِّي َصْدرِّ ي )25قَاَل َرب  ْر لِّي أَْمرِّ ْن لَِّسانِّي )26( َويَس ِّ ( 27( َواْحلُْل ُعْقدَةً مِّ

 .(25.28) اآليةطه صدق هللا والعظيم( 28قَْولِّي( )يَْفقَُهوا 

ونوع  ،في مختلف األعمار واألعراف ، كما يعاني بعض األفراد في عديد من المجتمعات

كاللجلجة ،مجموعة من العيوب في النطق أو ما يطلق عليها باالضطرابات النطقية منوالجنس

والرائية والتي من شانها اإلسهام في إعاقة  ،بمختلف أنواعها السينية ،اللدغة ،السرعة في الكالم

 الفرد عن أداء بعض أدواره المتعددة في منظومته االجتماعية واألسرية .

التعقيدات في شتى ميادين والتناقضات و ،ويعرف العصر الذي نعيشه اليوم بعصر الضغوطات

غير ومنها ما هو فجائي و متوقعاألحداث التي منها ما هو معتاد وفالحياة اليومية مليئة ب ،الحياة

 الفجائية التي يمر بها الفرد تحدث له صدمة االحداث النفسية ووت النفسية حيث كالصدما ،متوقع

 :االشكالية

متوقفة على تتطور الدراسات التي تواكب العصر لذا  ،ان تطور المسيرة التربوية لدى الطفل

تعتبر المؤسسات التربوية مهمة بعد االسرة اال ان نشاطه الدراسي يحتدم بمجموعة من العراقيل 

مجموعة االضطرابات التي تعرقل نطقه وعليه نطرح التساؤل عاشها الطفل او،كالصدمة نفسية

 :القائم 

 ؟قية عرقلة القدرة التواصلية لدى الطفل الى أي مدى يمكن لالضطرابات النط

وهل يمكن لالضطرابات النطقية والصدمة النفسية التأثير على عملية التعليم من جهة وعلى 

 ؟التحصيل الدراسي للمتعلم من جهة اخرى 
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 :الفرضيات

 :يمن خالل التساؤل الذي طرحناه يمكن ان نفترض ما يل

كل ما كان هناك مشكلة لدى الطفل سواء ان كانت صدمة او عيوب النطق في الطفولة فان - 

 .هذا حتما سيكون عائقا امام هذا االخير في مشواره والدراسي 

النطق والصدمة النفسية حيث تسبب لدى المتعلم نوع  تهناك عالقة منتظمة بين اضطرابا-

 التأخر وصعوبات في التعلم .

 :محتويات البحث 

 :وعليه فلقد قسمت بحثنا هذا الى ثالثة اقسام كتالي 

 :المقدمة

التي يعالجها البحث وصلتنا بموضوع  ،وقد احتوت على الموضوع وتحديد القضية الرئيسية 

واالهداف المرجوة من ،المنهج المتبع في هذه الدراسةو ،اهميته،وسبب اختيارنا له ،الدراسة

 الصعوبات التي تعرض لها الباحث. و ،البحث

 :المدخل

ولقد تبين لنا قبل ان نخوض في الموضوع وتفاصيله ان تكون االنطالقة بتمهيد حول اهمية  

اللغة في القران الكريم وتعريفها بشكل عام وخاص باإلضافة الى اكتساب اللغة عند الطفل 

ومراحله منذ صرخة الميالد الى ان يتحكم الطفل في الكالم وتطرقنا الى  مجموعة تعريف 

الصوت والنطق والكالم واللغة  والصحة النفسية  تالتواصل انواعها من اضطرابا تاضطرابا

 وعالقة علم النفس التربوي باألخيرتين .  

:الفصل االول  

ويحتوي على تمهيد ، وفي بدايته اشتمل على لمحة عن الجهاز النطقي عند االنسان، وبعدها 

تعريف عيوب النطق حسب مجموعة من المفكرينوالباحثين، لكي نلقي الضوء بعد ذلك الى 

جهود العرب في معرفة عيوب النطق لدى الفرد، ومدى تأثيرها في سياق الكالم ثم  تحديد 

 مجموعة من التشخيصات االولية المبكرة ، لمدى معرفة العيب الذي يعاني منه الشخص عبر 
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الوسائل المساعدة باإلضافة الى انواع عيوب النطق التي اشتملت الحيز مجموعة من التقويم و

 الرتة،الحذف العقدة  ،االبدال ،فالخن ،التلعثم, اللدغة ،اللجلجة،تأتأة  ،االكبر من )  خمخمة

الليغ والفافاة ( وبعدها االسباب المؤدية  ،التختخة،التشويه ،التحريف ،الهثهثة،الهتهته  ،التهتهة ،

 لكي نتطرق بعد ذلك الى مراحل العالج ،الى هذه االخيرة وهي عديدة و متنوعة

الفصل على مجموعة من التوجيهات في االخير اشتمل و ،طريقة عالج عيوب النطقو 

األسرة والمجتمع وتساهم في عملية عالج عيوب التي يجب أن تتخذها المدرسة و،االرشاداتو

 . وبعدها خالصة الفصل ،النطق

:الفصل الثاني  

ويحتوي هذا الفصل على تمهيد حول الحياة االنسانية ومجموعة التهديدات التي تواجهها البنية 

 وبعده تعرف الصدمة النفسية من وجهات نظر مختلفة ،النفسية و الجهاز النفسي عند االنسان 

كذلك من  ،ويليه من طرف اخر رائد المدرسة النفسية سيغموند فرويد حيث تطرقنا الى تعريفها

لكي تأتي بعدها  ،مفهومها في العصر اليونانيو ،للطب العقلي ةهة نظر الجمعية األمريكيوج

انواع الصدمات النفسية التي قد تصيب االنسان وهي عديدة من )من صدمة الميالد ........ حتى 

الصدمة العضوية ( وبعد ذلك االسباب التي يمكن ان تنجم عنها صدمة نفسية باإلضافة الى 

الضغوطات النفسية ما بعد الصدمة حيث تشمل التصنيفات المعاصرة و،العيادية لهاالمظاهر 

باإلضافة الى عالج الصدمة النفسية من وجهة نظر   S¸ M III ¸،Dلحاالت الصدمة النفسية 

 خالصة الفصل . ،و من المنظور االسالمي وفي االخير ،حديثة

:الفصل الثالث  

لماذا نتعلم  في هذا الفصل تطرقنا الى تمهيد وبعده تحدثنا اوال عن كيفية التعلم من خالل تساؤل

دور لكي تأتي بعدها ،التعليمية بين المفهوم و الهدف  ى؟ وكيف نتعلم ؟ وثانيا سلطنا الضوء عل

مدى تأثير عيوب النطق لكي و ةاهمية نشاط القراءو ،المعلم في اكتشاف حاالت صعوبات النطق

من النطق عليها  و بالخاطئة وتأثير عيو ةواسباب القراء،تشمل القراءة في المدرسة االبتدائية 

دور المعلم في التعامل مع الصدمات النفسية التي قد يصاب بها التلميذ داخل البيئة جانب اخر 

لكي يشمل البحث بعدها على مجموعة من االرشادات الخاصة بالوالدين  ،المدرسية او خارجها

وبعدها يأتي عنوان  ،الذين لديهم طفل يعاني من مشاكل نفسية 
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في االخير خالصة النطق والصدمة النفسية وتأثيرها في عملية التعليم والتعلم و تاضطرابا

 للفصل .

 :القسم التطبيقي

مجموعة االضطرابات  كان االول حول،مقابلتين اثنينو،االستبياناتتطرقنا فيه الى مجموعة من 

المقابلة كذلك تمت داخل المدرسة مع و،النطقية التي يعني منها االطفال في المرحلة االبتدائية 

 ذوي الصدمات النفسية وكيف تعرقل هذه االخيرة تحصيلهم الدراسي .

 :الخاتمة

 التوصيات المتعلقة بموضوع البحث.وتشمل خالصة البحث ونتائجه واهم 

 :الفهارس الفنية

والتي تحتوي على اآليات القرآنية واالحاديث النبوية الشريفة وفهرس المصطلحات العلمية  

 المترجمة وفهرس المصادر والمراجع .  

 :لصعوبات التي واجهت البحثا

التي تتناول  ،المصادروقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات متعددة في هذا البحث منها قلة 

الجامعة على كتب تجمع بين  ةالصدمة النفسية وكذلك افتقار مكتبالنطق و تدراسة اضطرابا

 فوجدت السداد  ،العملية التربوية والحالة النفسية للطفل حيث استعنت باهلل سبحانه وتعالى 

ساتذتي الكرام والتوفيق وانفتحت امامي سبل ساعدتني في تابعة الدراسة وكذلك توجيهات ا 

واالستاذة المشرفة خاصة التي لم تبخل علينا بالتوجيه والنصيحة وتقديم يد العون حتى رأى هذا 

 البحث النور. 

 :منهج البحث

النطقية  تفي هذه الدراسة على المنهج الوصفي وذلك من خالل وصف االضطرابا القد اعتمدان

وتفسيرهما تفسيرا واضحا ومدى تأثيرها في نطاق التعليم والتعلم وهذا ما  ،والصدمة النفسية

وكذلك المنهج التحليلي في ،يسمى في المناهج بتشخيص الظاهرة تيسيرا وصوال الى العالج 

تحليل الصدمات النفسية وما يعتليها من خالل مجموعة التشخيصات والطرق والوسائل 

ن كما تطرقنا الى ادراج مجموعة م،ها وتأثيرها في التحصيل الدراسي للمتعلم وعالقت

المصطلحات باللغة االنجليزية .
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:السابقة تالدارسا  

بعد رحلة من البحث والتفتيش لقد وجدنا بعض االعمال تصب في نطاق موضوعنا ولكن ليس 

الكتب نذكر مسمياتها بشكل دقيق ومباشر مما جعلنا نتقيد بالمضمون من خالل مجموعة 

 :يكالتال

 العالج سعيد كمال عبد الحميد الغزالي .النطق والكالم التشخيص و ت*اضطرابا

 *اضطرابات النطق لدى األطفال ضعاف السمع التشخيص والعالج العربي محمد علي زيد.

 احمد اللطيف أبو اسعد.,*النمو اللغوي واضطرابات النطق والكالم احمد نايل الغرير

 لم النفس االكلينيكي في ميدان الطب النفسي عبد الستار ابراهيم و عبد هللا عسكر.* ع

 *اضطرابات الضغوط ما بعد الصدمة النفسية النظريات االعراض والعالج زاهدة ابو عيشة.

 :اهداف الدراسةوأهمية

وهو في ترجع اهمية البحث الى االهتمام بالطفل والى مدى حساسية المرحلة التي يعيشوها  -

 مقتبل عمره .

النطقية التي قد تصيب االنسان منذ  تابراز موضوع عيوب النطق وااللمام بأنواع االضطرابا -

 الصغر واسبابها وكيفية حدوثها وسبل عالجها .

الفائدة العلمية والتطبيقية هي االستفادة من نتائج البحث في عالج االطفال المصابين  - 

 ءلنفسية واعطائهم االمل في النجاح وصوال للنطق السليم والشفاالنطق والصدمة ا تباضطرابا

 من أي مرض نفسي يختلجه وجعلهم يكيفون نفسيا و اجتماعيا مع المحيط ومع من حولهم .

 المساهمة العلمية لموضوع الصدمة النفسية ومدى خطورتها على االطفال . -

 النفسية .محاولة الكشف عن التقنيات الحديثة في عالج الصدمات  -

النطق والصدمة النفسية في عملية التعليم والتعلم  تالتعرف على مدى تأثير كل من اضطرابا -

 وكذلك التحصيل الدراسي .

يهدف البحث الى االخذ بمجموعة التوجيهات والنتائج و التوصيات وافادة االسرة والمدرسة  -

هقمة تسد طريمنها من اجل معايشة أي فرد يعاني من أي عيب في نطقه او صدوالمحيط 
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 :أهمية اللغة في القران الكريم

القران الكريم أكد على ضرورة المحافظة على اللغة ألنها الملكة إن الحديث النبوي الشريف و

نحن ملزمون بحفظه  ذيالكالم هللا سبحانه وتعالى و التي ال يمكن أن تتغير أو تتبدل حيث ان

 :قال هللا تعالى  .من دون أي تحرف أو تبديل أو تغيير

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ْكر   ْلنَا الذ ِّ  09َوإِّنَّا لَهُ لََحافُِّظوَن( سورة الحجر اآلية )إِّنَّا نَْحُن نَزَّ

  1صدق هللا و العظيم

 على أنها :اللغة في معناها اللغويوهناك من يعرف 

 2)هي مأخوذة من الفعل لغا يلغو إذ تكلم ومعناها الكالم (

ددت تعواللغة ا في االصطالح فقد كثرة التعاريف وهذا التعريف تناوله معظم معاجم اللغة أم 

من أشهرها ما ذكره أبو الفتح ابن جني في كتابه الخصائص حسب المنطق الذي تنطلق منه و

 :حيث قال 

 3(حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ....)

مبتغاها يتجسد في مجموعة من ان فان ابن جني من خالل هذا القول يريد أن يعتبر اللغة 

كل بيئة وكل و شخصضهم الشخصية ويعبر كل أغرااألصوات التي يعبر بها كل قوم عن 

عليه فان اللغة هي جوهرة الفرد التي ومن خالل التواصل  امجتمع عن حاجيتهم بواسطته

 يتعامل بها مع األخريين .

 :اكتساب اللغة عند الطفل

موضوع اكتساب اللغة عند الطفل هو موضوع قديم كان قد تطرق إليه ابن خلدون عندما قال 

 .من خالل سماع كالم المجتمع من خالل العيش في بيئة اللغةو كتسببان اللغة ت

 لضرورة يتطبع بمجموعة الصفات ال يمكن أن ينسلخ عنها فهو باو كون أن الفرد ابن بيئته

األخالقيات فلذا ربط ابن خلدون اللغة من جانب نمو الطفل حتى مرحلة سماع و السلوكيات و

 4.كالم األخريين في المجتمع

 

 

 
                                                 

  .09سورة الحجر اآلية 1
مادة" لغو" الصفحة  ،بيروت لبنان 01 ،دار الصادرللنشر والتوزيع الطبعة األولى ،لسان العرب  ،ابن منظور محمد ابن مكرم 2

15.25. 
الصفحة  ،2008سنة  ،الطبعة الثالثة ،الجزء االول ،بيروت لبنان،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،الخصائص،ابن جني  3

87. 
 .144الصفحة  ،القاهرة مصر ،لطبعة الخامسة،مكتبة النهضة للنشر والتوزيع ا،األصوات اللغوية ،إبراهيم أنيس  4
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كيفية تعبيرهم عن مفاهيم كما و مأساليبهم في مخاطبتهإن اإلنسان يسمع كالم أهل جيله و")قال 

يسمع الصبي استعمال المفردات في معانيها فيتلقاها أوال ثم يسمع التركيب فيلتقطها كذلك ثم ال 

 (يكون احد منهم "يتكرر إال أن تصير تلك الملكة وصفة راسخة و يزال استعماله

في الذهن اإلنساني بمرور ترسخ في مكانها وتلدون هي مكتسبة ي أن اللغة عند ابن خوهذا يعن

 1الوقت

 :مرحلة الصراخ

يبدأ الطفل في مراحل نطقه بالصراخ الذي يراد منه في أول األمر التعبير عن ما يشعر به  

 ولكننا نسارع عادة إلى الطفل رغبة منا في عونه ومساعدته.

 فما لبث الطفل أن يربط عملية الصراخ ويعتبره السالح الذي يصل به إلى األخريين 

"نا" "ال" و بعد ذلك يبدأ  :بعد ذلك مرحلة المناغاة يكتسب فيها الطفل األصوات الساكنة مثل

 يكون تقليدا ناقصا بطبيعة الحال الطفل في نهاية العام األول في تقليد أصوات الكبار حوله و

 ؟هي كيف نعلم  أطفالنا النطق السليم دأ المرحلة التي تخصنا بالضرورة وهنا تبو

 2معرفة مواطن الخلل التي يعاني منها في كالمه ....و

 :مرحلة المناغاة 

الطفل بإصدار  أيبدالرضع الى في حالة االستلقاء و اويصوتين عمر الشهرين او خمسة اشهر الب

هذا الصوت المعروف الذي يطلقونه االطفال في  اغاااا( أ←رررووأ) :اصوات عشوائية مثل

م في صوته حتى هذه المراحل من اعمارهم تكون معظمها من الحنجرة وال يمكن لطفل ان يتحك

روضية كالصراخ الحاد والهمهمات ومن هنا ترتفع لديهم االصوات الع ،خمسة او سبعة اشهر

بفتح بفمه و غلقه   أمممممم ويبديكتسبون مجموعة من االصوات االحتكاكية ودمدمة انفية مو

 3بغية منه اصدار االصوات.

عن طريق مبدا التدرج  تأتيةمتسلسلي مراحل مرتبة وان مراحل اكتساب الطفل للغة ه •

مرحلة تقليد سوف ننتقل الى مرحلة جديدة اال وهي  ةالمناغافمن الصراخ وونمو الطفل 

 االصوات 

 

 

 

                                                 

 1 إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية ، مكتبة النهضة للنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة، القاهرة مصر، الصفحة 144.
 .145نفسه الصفحة  المصدر2

3 GRéGORIE.A،. L`APRENTISAGE  DU  LA LANGAGE ، LES DEUX PRMIER  Année ، 

PARIS 1 FELIX ، ALCAN ،1937  ،17 page 17. 
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 :مرحلة تقليد االصوات

عن طريق صرخات الفرح التي  ،السادس عشر نسمع ضحكات االولى للطفلنحو االسبوع 

قد ال يعلو عندما يكون مع يطلقها بفم مفتوح ويعلو صوته عندما يكون مع امه بصفة خاصة مما 

 ←:مثل ينعنده مرحلة تقليد ترسيمات تنغيميه بسيطة قد سمعها من البالغ أمن هنا تبدو،ابيه 

 1الو () ←رووووو(وهو يراد بها قولأ)

 :مرحلة النطق او الكالم

اربعة وعشرين ولى بين عمر الثمانية عشر شهر وبعد بضعة اشهر من بدء قولهم الكلمات اال

او الكالم بالنسبة لغالبيتهم يجتاز االطفال مرحلة جديدة تحدث لهم  قالطفل بالنط أشهرا يبد

مجموعة من التغيرات السلوكية فتزداد مفرداتهم اللغوية فجأة ويصبح نطق الكلمات اقل تقلبا 

التعبير عن ما يختلج في الطفل في الالم و أيبدكلمات و وتظهر لديهم ملفوظات تتألف من عدة

 أوعة التطورات التي تطرممجا كان سعيدا او حزينا او مريضا وثر اذنفسه  وتفهم عليه امه اك

 .عليه

له عمر محدد يكتسب فيه هذه طفل  ،الكتساب اللغة والكالم فكل،يمر االطفال بمراحل عديدة 

 2يترعرع فيها.و ،فينشاهذا حسب البيئة التي و،اللغة

يمكن لهذه اللغة ان تمرض ويصبها نوع من التلف فهذه الفترة من عمر االطفال هي  هنأاال  •

اضطراب في حياته فقد يصاب الطفل بعيب في نطقه او اكثر المراحل الحساسة في نموه

 وصحته النفسية .

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 

1 محمد الدنيا ، ترجمة لتأليف  بينديكيت دو بويسون-باردي- ، كيف يتعلم الطفل الكالم؟ منشورات الهيئة العامة السورية 

.63الصفحة  ،السلسة الخامسة  ،2011الطبعة االولى،دمشق سوريا   ،للكاتب  
 . 277المرجع نفسه الصفحة  2
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 :اشكالية تضارب المصطلحات

في تداول المصطلحات المعبرة تضاربا من حيث المصطلح و ،الحديث لقد عرف الدرس العربي

ادى الى انحراف السلوك اللغوي  هي عيوب النطق  مماو االالظاهرة المشار اليها سلفا عن 

ما بينها وتشمل المفهوم متقاربة في نفس الوقت في واشتماله عدة مصطلحات متضاربة و

فلقد ،لكالمعيوب النطق وامراض افاظ هو علم االصوات الذي يتلقى ومن مجموعة االلو،نفسه

 ،عيوب الكالماشتمل الموضوع فوضى على مستوى المصطلح شملت العديد منها عيوب النطق 

 :ولهذا البد من ضبط المصطلحات الثالثة  ،امراض اللغة

 اضطرب : 01

داللتها على صياغة ،تنصرف الداللة اللغوية لمعان كثيرة وبعيدةحسب لسان العرب البن منظور

 ".لهسأل أن يضرب  :"خاتمااضطرب الجواهرهي"

 .في اللغة بمعنى اضطرب : أي  تحرك وماج  واالضطراب : الحركةو

داللتها على مستوى البناء  يضطرب بناء مسجد أي ينصبه ويقيمه على االوتاد المضروبة في 

 .االرض 

 .واضطرب البرق في السحاب : تحركداللتها على معنى الحركة 

 1.ضربانا إذا آلمهوضرب الجرح ضربانا وضربه العرق 

 :عيب 02

تشبيها له بألف أمالوا العاب  :سيبويه لقا ,الوصمةالعاب والعيب والعيبة :   :سيده ابن : عيب"

 2"والجمع : أعياب وعيوب .ألنها منقلبة عن ياء ؛ وهو نادر؛ رمى ،

 :المرض 03

والبعير ويعد اسم : السقم نقيض الصحة يكون لإلنسان والمرضالمرض :و المريض : معروف

 .من اسماء الجنس

واعتدالها ، : المرض إظالم الطبيعة واضطرابها بعد صفائها أيضا قال األعرابيابن وروي عن"

المرض في القلب فتور عن الحق ، وفي األبدان فتور   :عرفة ابن وقال قال : والمرض الظلمة

 3"األعضاء ، وفي العين فتور النظر . وعين مريضة : فيها فتور.

 .و هناك مجموعة من المصطلحات االخرى التي البد من ضبطها كذلك

 

                                                 
مادة  ،بيروت لبنان الجزء االول ،للنشر والتوزيعدار الصادر   ،لسان العرب ،ابي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور  1

 .1164الصفحة  ،'''اضطرب''''
طبعة ال ،بيروت لبنان الجزء العاشر ،دار الصادر للنشر والتوزيع  ،لسان العرب،ابي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور2

 .347الصفحة  ،محققة ،جديدة
 ،عاشرالرابع بيروت لبنان الجزء  ،دار الصادر للنشر والتوزيع  ،لسان العرب،ابي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور3

 .189الصفحة ،محققة ،طبعة جديدةال
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13247
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13247
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13247
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14120
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14120
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14120
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 :وجاء في القران الكريم :الكالم

 بعد بسم هللا الرحمن الرحيم

ِّ اْجَعل ل ِّي آيَةً )قا َرْمًزاۖ  َل َرب  تَُكل َِّمالنَّاَسثاََلثَةَأَيَّاٍمإِّالَّ ( ۖ  قَاآَليَتَُكأاَلَّ ْبَكارِّ ي َِّواإْلِّ بََّكَكثِّيًراَوَسب ِّْحبِّاْلعَشِّ َواْذُكررَّ

 411 سورة ال عمران

 صدق هللا و العظيم

بنفسه ، وهو الجزء من الكالم ما كان مكتفيا بنفسه وهو الجملة ، والقول ما لم يكن مكتفيا "

 2"الجملة

 :النطق

 نطق : نطق الناطق ينطق نطقا : تكلم . والمنطق : الكالم . والمنطيق : البليغ

نطق وتم ،لسان ،ما يمكن استنتاجه من خالل المصطلحات التي تم تعريفها كل على حدة كالم 

المصطلحات فقد تطرق من قبل الى تعريف اللغة  فنالحظ هناك تداخل كبير بين مجموعة 

الى انها الملكة او اداء المعنى بينما الكالم هو االداء واالكتفاء لكي نصل  ،انصرف مدلول اللغة

 .وهو الطريقة التي نلقي بها مجموعة االصوات اللغوية ،ذلك الى النطق بعد

ال ينحصر هدفنا فتعريف المصطلحات كل من عيب اضطراب او مرض او من خالل تعرف 

نطق والكالم  لتعرف على مدلوالت هذه االلفاظ بل ينحصر هدفنا بضبط  مصطلح اللغة و ال

 3.الدراسة منذ البداية 

حيث اثار هذا الموضوع ،ومن هنا نشهد التداخل الكبير بين مجموعة من المصطلحات •

كون وجه الشبه الذي بينها  تالعلماء اللغويين المحدثين فهناك من ال يفرق بين هذه المصطلحا

حيث في مجال التخاطب كل  ،فنشهد تشابه بين مرض عيب ومرض،داخل الحاصل بينهاالتو

الذي  ،كثرة الحركة على عكس المرضويقصد به عدم االنتظام  ،فاالضطراب ،واحدة على حدة

عيب يختلف عن اآلخرتين كونه يمكن ان و،لة او سقم في أي موضع من الجسمنعني به الع

 يزول بمرور الوقت .

متشابهتين كثيرا من حيث كون ان الكلمتين  ،النطقالثاني هو بين الكالم والتداخل و •

 .من حيث الداللة كون ان النطق هو جزء ال يتجزأ من الكالم المعنى و

 

 ( Communication disorder)  :تعريف اضطرابات التواصل   

                                                 
 . 41سورة ال عمران اآلية   1

2   ابي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور،لسان العرب،  دار الصادر للنشر والتوزيع ،بيروت لبنان طبعة جديدة محققة ، 

.277الصفحة  ،الجزء الثالث عشر  

3 ابي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور،لسان العرب،  دار الصادر للنشر والتوزيع، بيروت لبنان  طبعة جديدة محققة، 

..290الصفحة    ،الجزء الرابع عشر  
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اجتماعيا نفسيا و عبر اللغة يتكون االنسانف،وسيلة االساسية للتواصل االنسانيال ةتشكل اللغ

وجوده نحو تحرك تصيغ الشخصية االنسانية وفهذه االخيرة التي  ،حول اللغة هوجود ويتمحور

قواعد القرابة وحدود وجوده وية المكتسبة يتعلم الطفل اسمه وطبقا للخبرات اللغن واالخريي

يشكل الظاهرة االعتقاد الديني وكل ما يمكن ان وقواعد السلوك والقيم والعادات االجتماعية و

ود ينادي منذ البداية عن وج،بكائه بداية ميالده يعلن بصوته صراخه وفمنذ  ،النفسية االنسانية

واضطرابه ولذا فكل اضطراب  ،على االخريين الذين يسعفونه من االمه وجوعهو،على االم 

ني هو فروق في مظاهر اللغة فالفروق بين الشخص العادي والشخص المجنون او الذه ،نفسي

التواصلية ولكن في  ةفلدى العاديين يستخدم الفرد اللغة االصطالحي هي مجموعة االمراض

اعية والفرق االساسي بين السوي ال يراعي القيم والعادات االجتم،اضطرابات التواصل

قد يكون االضطراب في التعبير هو اضطراب في تواصله مع نفسه واآلخرين و ،بالمضطرو

 .1االستقبال اللغوي او اضطراب في االصوات اللغويةاللغوي او اضطراب في 

:شيوع اضطرابات التواصل   

في مجال التواصل من الذكور يفوق عدد  ،و اشارت الدراسات ان عدد االطفال المضطربين

الصفوف االبتدائية االولى ابات التواصل تزداد في االعمار واالناث باإلضافة الى ان اضطر

وفي الصفوف العليا وان تقدير نسبة شيوع اضطرابات التواصل ليس  نما تقل مع تقدم العمريب

لى شكل اعاقات ووجودها ع،اتبالسهل وذلك سبب اختالف الباحثين في تعريف تللك االضطراب

 2المجتمعات التي تجرى فيها الدراسة ليست دقيقة.الن ،كمشكالت مصاحبة

 

االضطرابات المركزية التي هي من بين ،يعتبر اضطرابات التواصل  نكما ان هناك م •

تؤثر بدورها على شخصية الفرد في ظهور هذا االخير الذي يؤثر على التفاعل االجتماعي الذي 

لذا فان التدخل العالجي من خالل وضع اسلوب تدريب او تعليم  ،يتأثر مباشرة باكتساب اللغة

م على تعلم  بعض من اجل امدادهم بحصيلة لغوية جديدة تساعده ،مهارات لهؤالء االطفال

 3السلوكيات .

 

 

 

 

                                                 

1 عبد هللا عسكر،  االضطرابات النفسية لألطفال، المكتبة االنجلو مصرية للنشر والتوزيع، القاهرة مصر، الطبعة االولى 

. 37الصفحة  ،2005  

 2 فؤاد عيد جوالده ،مصطفى نوري قمش،  البرامج التربوية واالساليب العالجية لذوي االحتياجات الخاصة،  دار الثقافة للنشر 

. 323الصفحة  ،م2012.ه1433 ،الطبعة االولى ،عمان االردن،والتوزيع   
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 :اضطرابات التواصل  أنواع

 :   (Articulation discordés )        اضطرابات النطق

انتشار بين الناس لهذا شغل من بين مواضيع الساعة واألكثر تداوال و ،نطقعتبر اضطراب الت
نالحظ ذلك من كثيرة ووذا شملت تعريفات عديدة النقاد ولهالمفكرين ومحط أنظار الباحثين و

 .الناحية الخطابية يطلق عليا اضطرابات النطق أو الدياليزيا

يطلق عليها اضطرابات النطق في مجال التخاطب بالدياليزيا الجزئية على الكالم يكون في شكله 

مل كما أن العام واضحا عدا العي الذي هو الحذف مجموعة من الحروف أو مجموعة من الج

في أخر اضطرابات النطق وفهناك من يقول اضطرابات النطق و ،مصطلحاتالتقارب بين ال

الديالزيا جزئية  :نبالدياليزيا الجزئية التي تنقسم إلى قسميتدعى  ألنهاغير ذلك ،مجال التخاطب

 1هو صوت لساني لحرف السين .السيجمارتزم و

وذلك بطريقة غير سليمة  ،هناك من يعرفها على انها عدم القدرة في اصدار االصوات اللغويةو

 نتيجة مجموعة من المشكالت في التناسق العضلي او عيب في مخارج االصوات 

لذلك يعد اضطرابا يمس  عملية و،ضو من االعضاءع فيلفقر الكفاءة او خلل  الحروف اوو

 .التواصل 

 2.يؤدي الى معاناة الشخص المتحدثويستدعي انتباه المتحدث و

   )disordersVoice(:اضطرابات الصوت

غالبا ما يقوم و،وتوقيته اإليقاعينوعه عادة في ضوء ارتقائه وطبقته و،على الصوتيتم الحكم 

 قد يرجعو،بمجموعة أجهزة يقاس بها الصوت بهذا العمل فرد متخصص في التشخيص

كالسرعة المفرطة في ،يمةمجموعة العادات الغير سلإلى أسباب عضوية و،اضطراب الصوت

 التوتر المصحوب .الكالم و

إلى أخر فقد يكون من أهم مقومات التواصل إلى انه قد يختلف من شخص  ،أن درجة الصوت

 3قد يكون منخفضا فيكون مبحوحا أو به حشرجة .و،الصوت في شدة

 

 

 
                                                 

،درا  صفاء للنشر والتوزيع عمان األردن، الطبعة .النطق اللغة الصوت،اضطرابات التخاطب الكالم   ،حمدي علي الفرماوي1

 .  45، الصفحة  2009ه.م،1430 ىاألول
 ،دار المسيرة للنشر والتوزيع عمان االردن ،اضطرابات النطق و الكالم التشخيص والعالج  ،سعيد عبد الحميد العزالي 2

 . 115الصفحة  ،م  2011ه1432 ،ىالطبعة األول
للعلوم  ةجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا دار أكاديمي ،اضطرابات الكالم واختالفهم عن اقرانهم،يوسف ابو غنيمة عادل 3

 .139الصفحة 2011 ،الطبعة االولى سنة ،للنشر والتوزيع
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     ) :  (speech disordersاضطرابات الكالم

 صحيحا من حيث التركيب فضال عن حدوثه بسالمة ويسر ان يكون مرتبا و ،ينبغي الكالم  

الكالم  تالمواقف المختلفة وعليه فان اضطراباالمقتضيات الحديثة و ،مناسبةوبصورة تلقائية و

المعاني واالفكار معتقدات والعواطف واالتجاهات وفهي فن نقل ال،تختلف عن اضطرابات النطق

اما امراض ،هو مزيج من التفكير العقليالكالمي ومية ولكن بواسطة الفعل واالحداث الكال

فهي عدم القدرة على اصدار االصوات اللغوية بصورة سليمة نتيجة المشكالت في  ،الكالم

او لفقر في الكفاءة الصوتية او خلل  ،التناسق العضلي او عيب في مخارج اصوات الكالم

متخصصة في  تجراحا او تصحيح الخلل عن طريق،عضوي قد يالزم الفرد مدى الحياة

 1امراض الكالم.

 (language disorders ):اضطرابات اللغة

بها او نفسها من حيث زمن ظهورها او تأخرها او سوء تركي ،هي االضطرابات المتعلقة باللغةو

التامة  االعاقةو،تي هي فقدان القدرة على الكالمهي الحبسة الكالمية الفقدان القدرة على فهمها و

لغوية  توهناك اضطرابا اضطرابات لغوية مكتسبة أي وراثيةهناك لقدرات اللغة المركزية و

 مرضية .

 ،قسمها الى اثنين امراض اضطرابات لغوية غير ناجمة عن مرض،وبعض العلماء

اج او استعمال الوحدات وهي صعوبة في انت ،واضطرابات لغوية مكتسبة تظهر عند البالغين

عدم القدرة المحددة الستعمال الرموز اللغوية التواصل وتداخل في القدرة على و ،اللغوية
 التواصل بفعالية في أي مجتمع .2

 

 
 

                                                 

 
 
احمد نايل الغرير،احمد اللطيف أبو اسعد ،أديب عبد هللا النوايسة، النمو اللغوي واضطرابات النطق والكالم ، جدار الكاتب  1

 .105م، الصفحة 2009ه 1430، ىوالتوزيع ،الطبعة األول رالعالمي للنشر والتوزيع، وكذلك عالم الكتب للنش

 2014  ،دار الفكر للنشر والتوزيع عمان االردن ،و اللغة التشخيص والعالجاضطرابات الكالم ،إبراهيم عبد هللا الزريقات 2

 . 223الصفحة   ،2014ه.1435،الطبعة الثالثة 

اظطرابات 

التواصل

اظطرابات 
النطق 

اظطرابات 
الكالم 

اظطرابات 
الصوت

اظطرابات 
اللغة
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التي  االسسحيث تختلف حسب  ،االضطراباتفي موضوع  الفروعتعددت التصنيفات و •

 المنطلقات التي تنطلق منها وكذلك بحسب شكل االضطراب ونوعه وسببه تبنى عليها و

هناك النطق وفي الحركة و تفهناك من يصنفها الى اضطرابا،الخصائص التي تميزه عن غيرهو

هناك من يصنفها تبعا لعوامل الخلقية و،فهم الكالمن يصنفها الى اضطراب في المعنى وم

االكتساب وقد سامها علماء العوامل العضوية او التعليمية و ثم هناك من يصنفها حسب ،الوراثية

 .باضطرابات التواصل والتخاطبالنفس 

تختلف كل واحدة عن االخرى  ،اللغة والكالمعة تشمل اضطرابات النطق والصوت وهي اربو

 حسب نوعها وطريقة عالجها .

 :الصحة النفسية 

عندما يقف كل واحد منا امام مشكلة بارزة من مشكالت ،تخطر ببالنا ان فكرة الصحة النفسية 

ء تعامله مع ما يحيط به شخصا ما ال يصدر عنه السلوك المالئم في اثناالسلوك فاذا الحظنا انا 

 .من اشخاص

الكائنات ال تعامله مع ما يحيط من االشخاص و والكائنات فإننا نالحظ ان هذا السلوك اثناء

 يخرج كونه نوعا مما يسميه العلماء الحياة  ) تكيف الكائن الحي مع البيئة المحيطة به (

ته تتكيف لظروفها تكيفا غايمختلف صنوفها تتفاعل مع البيئة وب،لكائنات الحيةالمعروف ان او 

بقاء النوع كذلك االنسان عندما يتعامل مع بيئته المادية ضمان الحياة واستمرار النمو و

 ،واالجتماعية فإننا نجده يفصح عن سلوك ال يخرج عن كونه نوعا من انواع التكيف للبيئة 

من التكيف  يمكن تسميته التكيف النفسي فان كان هناك شخص ال يكيف نفسه ،هذا النوع و

 1.فإننا حتما سوف نشكك في حالته النفسية،االجتماعية النفسي المناسب لبيئته المادية وفتكيف 

 :مجموعة االضطرابات التي تمس الصحة النفسية 

 ألمراضفي انتقاء االعراض والزالت و ،يةيوجد مجموعة من العالمات السلبية للصحة النفس

االمراض بات النفسية وتصنف االضطراعلى الدرجة العالية من االهمية وتدل  المةهذه العو

جموعة من هناك مو،تصنيفات متعددة  غيرها من االنواع اختالل الصحة النفسيةالعقلية و

 .على مستوى الصحة النفسية ،النماذج تدل على اختالل

الهذيان ،الهوس،االكتئاب،الهستيريا¸القهري،سالوسوا،الخوف،العصبية القلقاالضطرابات 

 2التأخر العقلي .،االدمان

 

 

 

 

                                                 

 1 عبد العزيز قويصي، اسس الصحة النفسة، مكتبة النهضة المصرية للنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة )1371ه 1952م 

.03(الصفحة   

2 ينظر، احمد عبد الخالق، الى اصول الصحة النفسية، دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1993،  الصفحة 

335 .  
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امراض ¸البدانة ¸الصداع النصفي ¸قرحة المعدة ¸) قرحة القولون االضطرابات النفسية الجسمية

 .الجلد(

اضطراب ¸ةالالصقالمواد ثل االلوان وتتمثل في ) اشتهاء اطعمة شاذة م ،اضطرابات االكل

 .(زيادة الشهيةالشراهة في االكل و¸التقيؤ لدى االطفال .فقدان الشهية 

 اضطراب جدول اليقظة كان ينام في النهار ¸اضطرابات النوم )كثرة النوم الغير الطبيعي 

 ...(..الفصام¸استيقاظ ليال و

ي تدل على يوجد الشاملة التاالنفعالية الدائمة وتهي مجموعة الحاالاالضطرابات الوجدانية و

 1التركيبة النفسية للشخص خلل في الشخصية و

 لهذا الشخص السوي هو ذلك الشخص الذي يعيش مع افراد مجتمعه بطريقة سوية و •

ارجة تكون خت التي يمكن ان يتطبع بها وال ينحرف عن اطار الجماعة بمجموعة من السلوكياو

ال من الناحية  ،ير سوي ال يتمتع بصحة نفسيةيكون شخصا غعن نطاق االفراد االخريين و

واذا كان الشخص ال  ،مع الطرف االخرطريقة التعامل ألحرىماعية وال الناحية المادية او بااالجت

 ،التي تصيب صحة النفسية تيتمتع بهذا االخير فانه سوف يصاب بمجموعة من االضطرابا

 على مستوى الشخصية  فيطرا عليه مجموعة من العالمات الفارقة تظهر خلل

عة من الصدمات تهدد حياة الفرد يصبح مجموهي عديدة ومتنوعة  وقد يتطور االمر وو

 مستقبله بين الجماعة .و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 ينظر الى، احمد عبد الخالق، اصول الصحة النفسية، دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية 1993 ، الصفحة 

335 .  
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 :التعلم 

اني يستدل عليه في المتن كما انه يعتبر هو تغير السلوك االنس ،سوف نتطرق الى تعريف التعلم

ان جميع  ،لقوليمكن ايتصف بالثبات النسبي وناتج عن خبرة وتدريب و هودء المتعلم وأمن 

ال يتعلم اإلنسان من تعلم دائم من المهد الى اللحد و منها االنسان في حالةو،الكائنات العضوية

 .البيئة ايضا والمجتمع و،لمدرسة فقط بل يتعلم من االسرةا

ان التعلم لهذا فيستقبل كل ما يؤثر ويتأثر بها وو ابن بيئته ه،ومن هنا يمكن القول بان االنسان

 1مجموعة الصفات التي يجبل عليها النسان من ذو الصغر .و،يكون عن تطريق الخبرة 

 :التعليم 

 :ان التعليم يشترط وجود مجموعة من الشروط في التعلم 

 .تحديد االهداف السلوكية تعلمه و تحديد السلوك الواجب •

 .فيها تحقيق االهدافوصف الظروف التي يتم  •

التعلم فالتعليم دى التداخل الحاصل بين التعليم والتحكم في الظروف التي يتم فيها تحقيق م •

 .ليس اال تحداد للتعلم وتحكما في شروطه الن التالميذ يمكنهم ان يتعلمو تعلما ذاتيا او تلقائيا

ناحية الكفاءة فال بد وايضا ان التعليم رغم انه محدد بمجوعة الشروط  لكنه ناقص من ال •

 .من المتعلم  هالدافعية او االنتباتوفر بنود اخرى منها االستعداد ومن 

انه بان التعلم يأتي بالدرجة االولى أي في المجتمع يتعلم االنسان ،و الهدف من هذا التعريف

التي ،كيف يعبر عن اغراضه الشخصية على عكس التعليم الذي تربطه مجموعة من الشروط

 2تسهيل العملية التعليمية التعلمية . هدفها

 :الفرق بين التعليم والتعلم

لمنظمة الهادفة إلحداث النشاطات اوسلسلة من العمليات و،م هو نظام من األعمال المقصودةالتعلي

يير ايجابي المتعلمين، يفترض أن تؤدي إلى تغمليات تفاعل متبادل بين المعلم وهو عالتفاعل و

 التعلم نتاج ايجابي لعملية التعليم ، سلوك المتعلمين ، و ال سيمافي السلوك و

التربية، فيجب أن يكون التعلم  أشمل هيكالهما عمليات ضمن عملية أوسع و التعلموالتعليم و

 3.التعليم واقعا كله في إطار العملية التربويةو

 

 

                                                 

1 عبد الحفيظ محمد سالمة، وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم، دار الفكر للطباعة ،النشر والتوزيع عمان االردن، الطبعة 

. 94الصفحة  ،م1998ه1418الثانية   
، 2005سنة  01مصطفى خليل الكسواني و آخرون، إدارة التعلم الصفي، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان األردن، الطبعة2

 .97ص : 
3 عبد الحفيظ محمد سالمة ،وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم، دار الفكر للطباعة ،النشر والتوزيع عمان االردن، الطبعة 1

. 95الصفحة ،م 1998ه1418 ،الثانية  
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سلوك األفراد  فالتعلمهو العلم الذي يبحث في اكتشاف القوانين التي تحكمظاهرة تغيير في

فالتعلم علم والتعليم يكشف عنها علم التعليم،عملية مقصودة تتميز من القوانين التي،والتعلم

 .تكنولوجيا من حيث أن التعليمتطبيق وتوظيف ما كشف عنه العلم من مواقف حياتية

 :التدريس

م لشروط التعليتطلب مجموعة من الشروط إضافة ب التطبيقي التكنولوجي للتربية وفهو الجان

مرشد معلما مثل قد يكون هذا الالتعليم فهو الجامع بينهما والمرشد لعملية التعليم والتعلم وو

هو ان التدريس ال يكون اال وفق شروط و الحاسوب(اضافة الى ذلك،إنترنت،تكنولوجيا )تلفون

ها بما في نرى ان التدريس يشمل العملية التربوية بأكملاو خارجها و،يقام داخل حجرة الصف

 1الدور المدرس في هذه العملية التربوية .المدرس والوظائف التي يشغلها و ذلك

الفرد أكثر معرفة وخبرة في أمور الحياة، وهذا ما يجعله شخصاً متكلماً يجعل  ،ان التعلم •

فإن ه يكون أكثر قدرة  ،وذو لسان طليق، وكلما زادت كمية المعرفة الموجودة في عقل اإلنسان

 .على الحدث في المجالس ومناقشة اآلخرين

لقد كان الت عليم وال يزال الحاضنة األولى لإلبداع إلى جانب العديد من األمور األخرى،  •

إال  أن العلم يصقل ملكة اإلبداع عند الشخص، فمثالً يزداد جمال الموسيقى إذا كان العازفمتعل ماً 

 .لعلم الموسيقى

فهي مجموعة من المصطلحات  يسالتدرة القائمة بين التعليم والتعلم وفي ما يخص العالق *

إخراج معل مين قادرين على  ادرجها في البيئة التعليمية بغية تسعى كلي ات التربية الحديثة إلى

مواكبة تحديات العصر واستغاللها فيما هو مفيد وفعال في العملية التربوي ة، ومهما كان من 

ضروري للمعل م أن يمتلك من مهارات سلوكية ومهنية عالية، يجدر به أن يمتلك المحتوى ال

 .لوك االجتماعي التربويوالسوالمخزون الثقافي  التربوي  للمصطلحات العلمية 

فهو يسلط الضوء على اهم القضايا  ،ولهذا فان الشيء الوحيد الذي يجمع هذه العلوم •

يكبر من شانه هو علم يجعل المتعلم في منزلة كبيرة ووالمرضية و التعليميةتربوية والسلوكية وال

 النفس التربوي .

 

                                                 
الطبعة  ،النشر والتوزيع عمان االردن،دار الفكر للطباعة  ،وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم،عبد الحفيظ محمد سالمة  1

 . 95الصفحة ،م 1998ه1418 ،الثانية
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 :تعريف علم النفس التربوي 

الطالب وتنظيمها في التعلم وعارف الخاصة بالتعليم والى توليد الم ،يسعى علم النفس التربوي

بحيث تساهم  ،ةمن استخدامها وتطبيقها في االوضاع التعليمية المدرسي ،اشكال تمكن المعلمين

 تخطيط النشاطات التعليمية خصائص الطالب و صوتشخي ،في وضع االهداف التعليمية

 لية التعليمية التعلمية و تقويمها .قياس على ذلك النواتج العمتنفيذها وو

 تربوي معين كالتعلم  تشير مفاهيم علم النفس التربوي الى سلوك الفرد اثناء قيامه بنشاط

لسلوك كالعوامل الطبيعية ى الشروط البيئية ذات العالقة باكما تشير ال،االنتباهو التذكروالتفكير و

 .الثقافية ية واالجتماعو

التي يمكن امتزاجها ببعضها البعض وو،ت القائمة بين مجموعة المفاهيمالعالقاو تشير المبادئ 

 .تجريبيةتحديدها بطرق وصفية و

 :و يهدف علم النفس التربوي كعلم الى تحقيق ثالثة اهداف هي 

ين مجموعة المتغيرات فهم الظواهر التعليمية التعلمية بالوقوف على عالقات منطقية ب •

تللك  زمنية االرتباطية بين المفاهيم وضبطذلك بتحديد العالقات اللظروف المستقبلية والتنبؤ باو

الوظيفية او السببية القائمة  على النحو التجريبي لتحديد العالقات ،الظواهر بمعالجة متغيراتها

في دراسة العالقات القائمة بين  ،نهج الباحثون في علم النفس التربوي منهجين رئيسانوبينها 

ظواهر التعليمية الو،مختلف االحداث يضبطالذي  جلمنههو او،ولالمتغيرات هذا العلم اال

.لضرورة بل يشير الى اقتران المتغيرات يعكس هذا المنهج عالقات سببية باوقد ال ،التعلمية

هو احد العلوم الحديثة التي تسعى كل المنظومات التربوية  ،ان علم النفس التربوي1 •

ادراج مجموعة من السلوكيات في بيئته ومعلمه وو يتأقلمفتجعل الفرد  ،في المدارستحقيقها 

على سلوك قويم غير الذي تعود خانات مناسبة يمكن حلها واتخاذها كنقاط قوة للمتعلم وتحفيزه 

 عليه .

يستنزف طاقات فيما ليس هو مخصص في جملة من السلوكيات وبلمتعلم يقوم بمان ا •

تعليمه اذا الحظنا من خالل التعريف ز هذه الطاقة فيما يخدم تفكيره واطار التعليم يمكن ان نعز

ن لنا يرف التربوية فتباالمعو قطة وصل بين جميع العلومر نبيعت،يتبين لنا ان علم النفس التربوي

سببها ،وتوليد المعارف فيمكن ان يكون هذا السلوك صدمة نفسية،انه يدرس السلوك االنساني

بحث في قدرات الطالب علم النفس التربوي ي فان،الخجل او توتر او معاملة دخل حجرة الدراسة

 ربوية .ينميها بطريقة تالتعليمية و

                                                 
  ،م1423/2003الطبعة الرابعة  ،عمان االردن ،دار الفرقان للنشر و التوزيع  ،علم النفس التربوي،عبد المجيد النشواتي 1

 . 41الصفحة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .*تمـــهيـــــــد 

 .ة عن الجهاز النطقي ـ*لمح

 .*تعريف عيوب الــــــــنطق 

 .*جهود العلماء العرب في التعرف على عيوب النطق

 .*تشخيص عيوب النــــطق  

 .*أنواع عيوب النــــــطق 

 .*اسباب عيوب النــــــطق 

 *عالج عيوب النـــــــطق 

*مجموعة النصائح و اإلرشادات التي يجب أن تتخذها في المدرسة و األسرة 

 .والمجتمع حيث تساهم في عملية عالج عيوب النطق

.ل*خالصـة الفصــــــــ
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 تمهيد:

 

 

مجال اهتمام التربية الخاصة من الموضوعات الحديثة في ،يعتبر موضوع اضطرابات النطق

التواصل من خالل  ةحيث يظهر هذا االهتمام بشكل واضح في بداية الستينيات وتعتبر استراتيجي

تتطور مع التواصل اللغوي للطفل خالل  ةالكالم واللغة عملية معقدة ولكنها طبيعية وإنساني

وسمعية وتعني استقبال إنها تتضمن جوانب معرفية ،غيرهاواإليماءات و ةالبكاء واالبتسام

لعضالت والتحكم با وإرسال المعلومات كما أنها تعتني بضبط الهواء من اجل إنتاج األصوات

اللغة المقصود منها ومع استخدام الكالم و،لطرف األخرمن اجل نطق الكالم وفهمه من ا

الجسم  عن طريق حركات ،ير اللفظيالتواصل إال أن هنالك عند اإلنسان نوع من التواصل الغ

 التي تعبر عما يريد اإلنسان إيصاله لألخريين. تاإليماءاو

ت ولكن الفضل في طبيعي لدى األفراد اللذين ال يعانون من إعاقاإن اللغة تتطور وبشكل كبير و

ر دليال على اضطرابات يعتب ،تكوين اللغةم الذي له معنى في ثقافة الفرد والكالإنتاج األصوات و

وعندما يشك في وجود مجموعة من عيوب النطق أو اضطرابات التواصل يرجو ،في التواصل

 تشخيصها ومعرفة نوعها وخطرها على األطفال قبل الكبار الذكور منهم 

 .فان الحاجة تدعو إلى كشف هذا العيب والسرعة إلى عالجه ،اإلناثو

اهم ما يتعلق فسوف نتطرق في هذا الفصل إلى معرفة ،ان المعرفة دائما هي نصف العالج

 .النطق بعيوب
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 ــي:قالجهـــاز النط لمحـــة عــن 

بقققين األفقققراد فهقققو النطقققق يقققتم عقققن طريقققق جهقققاز النطقققق وهقققو القققرابط األساسقققي التصقققاالت 
أمققققا العلققققم الققققذي يهققققتم بدراسققققة النطققققق هققققو علققققم ،ركيققققزة الفكققققر بمعيققققة تطققققور الترميققققز

الملكقققة التقققي أودعهقققا هللا  هقققووالبقققد لنقققا أن نتعقققرف عقققن الجهقققاز النطققققي إلنسقققان ف ،األصقققوات
 .الجهاز النطقي  اماسبحانه وتعالى في خلقه 
التققققي تسققققاهم مققققع بعضققققها الققققبعض فققققي عمليققققة الققققتكلم فالجهققققاز  ،هققققو مجموعققققة األعضققققاء

  : الذي يعد من مصدر األصوات اللغوية يتكون من ثالثة أقسام ،الصوتي اإلنساني

التقققي تققققدم الهقققواء الجقققاري المطلقققوب إلنتقققاج معظقققم األصقققوات اللغويقققة  ،أعضقققاء التقققنفس 01

. 
 في الكالم .التي تتيح معظم الطاقة الصوتية المستعملة ،الحنجرة  02
 التي تقوم بدور حجرات الرنين . ،التجاويف فوق المزمارية 03

 : ــةالقصبة الهوائي01
وهقققي فققققرام رنققققان مكققققون مققققن حلقققققات غضققققروفية متراصققققة فققققوق بعضققققها الققققبعض بشققققكل 

تشقققتغل فقققي بعقققض األحيقققان مقققن  ،فيهقققا يتخقققذ الهقققواء  مجقققراه قبقققل أن يبلقققغ الحنجقققرة،عمقققودي
 1خاصة إذ كان الصوت عميقا . ،اجل معرفة درجة الصوت

 ـجرة: الحنــ02
وهققققي ،لطرف األعلققققى للقصققققبة الهوائيققققة ي عبققققارة عققققن صققققندوق غضققققروفي متصققققل بققققاهقققق

 :تتكون من ثالثة أجزاء هي 

 .الجزء االدنى من الحنجرة 01
 .الغضروف الدرقي 02
 .2النسيجان الخلفيان الهرميان 03

 : األوتار الصوتية 03
مقققن الخلقققف إلقققى األمقققام  ويلتقيقققان عنقققد تفاحقققة ادم  ،لحنجرةممتقققدتان أفقيقققا بقققا بالشقققفتينبيهة شققق

لمزمققققار وفتحققققة المزمققققار تنبسققققط وتنقققققبض مققققع ام بققققين الققققوترين الصققققوتيين يسققققمى باوالفققققر
ويترتققققققب علققققققى هققققققذا االخققققققتالف نسققققققبة شققققققد الققققققوترين الصققققققوتيين  ،مختلققققققف األصققققققوات

فققققي الثانيققققة فتختلققققف  ،هتزازهمققققاواسققققتعدادهما الهتققققزاز فكلمققققا زاد تواترهمققققا زادت نسققققبة ا
 .تبعا لدرجة الصوت 

 

 

 

                                                 

 
 

ٍ ، تنحدر إِّلى الخلف لتَْغطية  شرجيةفي الطب  : صفيحةٌ غضروفيةٌ عند أصل اللسان ،  الغَْلَصَمةُ  الشكل ، مغطاةٌ بغشاٍء مخاطي 

قفالها في أَثناء البلع والجمع  .فتحة الحنجرة إلِّ

احمد مختار عمر ،.دراسة الصوت اللغوي الفصل، األول من الكتاب تحت عنوان الجهاز النطقي عالم الكتب القاهرة ،  1

 . 100،الصفحة  1991

 .101المصدر نفسه ،الصفحة  2
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 : الحــــــــلق04
ومهمتققه الفققرام الرنققان يقققوم بمهمتققه فققي ،هققو التجويققف الققذي يقققع بققين الحنجققرة وأقصققى الفققم

تضقققخيم بعقققض األصقققوات وإكسقققابها درجقققة علقققو وكثافقققة بعقققد صقققدروها مقققن الحنجقققرة وققققد 
المنطققققة مقققن التجقققاويف واعتبقققروا مبتقققدأها أقصقققى التفقققت الققققدامى وعلمقققاء العربيقققة إلقققى هقققذه 

ويقققققول ابققققن سققققينا فققققي هققققذا المجققققال "نعنققققي بققققالحلق هققققو الفضققققاء الققققذي  ،الحنققققك والحنجققققرة
 يجري فيه مجرى التنفس والغذاء ومنه الزوائد وهي اللوزتين والغلصمة........"

  :انـــــــاللس05
العضققو المهققم فققي تشققكيل العمليققة النطقيققة ولهققذا يسققلط قققدامى علمققاء العربيققة  ،يعتبققر اللسققان
 ،اللهجقققات واللغقققات فتصقققنيفهم علقققى الفصقققاحة والذالققققة والعذوبقققة ذلقققك الخقققتال ييؤكقققدون فققق

 1.وان مرادها بهذا العضو هو الخصوصية التكوينية

 : وينقسم اللسان
طقققرف اللسقققان وهقققي قطعقققة التقققي تسقققتلقي فقققي حالقققة الراحقققة ضقققد اللثقققة  ووهققق ،حقققد اللسقققان

 .وربما تحركت في اتجاه األسنان أو اللثة
وبعضهم يسميها الوسط وهي القطعة التي تستلقي في الجزء األمامي من الحنك ،*مقدمة اللسان

 .الصلب
 وهي تستلقي ضد الطبق اللين .،مؤخرة اللسان*

الحقققائط األمقققامي للحلقققق وفقققي حقققين أن هقققذا الجقققزء ققققد ال هقققو القققذي يشقققكل و،*أصقققل اللسقققان
يشقققار إليقققه إال نقققادرا علقققى انقققه عضقققو نطققققي ويقققؤثر فقققي إنتقققاج األصقققوات عقققن طريقققق تغييقققر 

 .شكل وحجم تجويف الحلق
 : التجويــــف الفمــوي)الحنك(06

 : ينقسم التجويف الفموي لعدة أقسام
 .اللثة األصول ولثنايا 01

 بالثبات. ويتسم-الغار النطع-لصلبالطبق ا-الحنك الصلب02
الجققققزء المتحققققرك يضققققفي لنققققا  كاألعلققققى وهققققو ذلقققق-اقصققققى الحنققققك-الطبققققق-الحنققققك اللققققين03
إذ يقققراد بقققه إخقققراج الصقققوت مقققن الفقققم واألنقققف وذلقققك بطريققققة ،تلونقققات الصقققوت وتشقققكيالتهال

 إلى األعلى بغية إغالق طريق الهواء ونحو األنف .
 : اللهـــــاة07
تتقققدلى مقققن األعلقققى القققى أسقققفل طقققرف الحنقققك اللقققين ودورهقققا واضقققح  ،زائقققدة لحميقققة قصقققيرة 

 2في تشكيل القاف في العربية .
 

 
 : الشفـــتان 08

                                                 
 1979الطبعة الرابعة، دار النهضة للنشر والتوزيع القاهرة مصر، األصوات اللغوية، المكتبة االنجلومصرية إبراهيم أنيس 1

 . 18الصفحة 
عمر حمد مختار ،دراسة الصوت اللغوي،الفصل األول من الكتاب تحت عنوان الجهاز النطقي ،عالم الكتب للنشر والتوزيع   2

 .107،الصفحة  1991القاهرة مصر  ، 
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لمققققا يتمتعققققان بققققه مققققن  ،على صققققفة الصققققوتثيرأالتققققفققققي عمليققققة  ،الشققققفتان عضققققوان مهمتققققان
مققققن األنققققف واإلغققققالق لفتحققققة الفققققم ،مققققن اتخققققاذ األوضققققاع وأشققققكال مختلفققققة مرونققققة تمكنهققققا

ممققققا أدى بعققققض المحققققدثين إطققققالق مصققققطلح التشققققفيهية  ،واالسققققتدارة واالسققققتنباط وانطبققققاق
 لما لها من أهمية للشفتين في رسم أبعاد الصوت اللغوي .

 : األسنـــــان 09

ال يققققل عقققن بقيقققة األعضقققاء النطقققق لمقققا تمتلكقققه مقققن خاصقققية  وركقققد ،تكمقققن أهميقققة األسقققنان
بقققالرغم مقققن ثباتهقققا فإنهقققا تتمتقققع  ،الققققدرة فقققي التقققأثير علقققى صقققفة الصقققوت ونوعقققه واألسقققنان

بقققدور مهقققم فقققي عمليقققة التصقققويت خصوصقققا فقققي بعقققض األصقققوات التقققي تتكققق  عليهقققا فقققي 
 .صياغة النهائية كالدال والثاء مثال في إنتاج الفاء 

 

مققع خققروج الهققواء تلققوين الفققاء يققؤثر  ،ى األسققنان العليققا علققى الشققفة السققفلىحققين نضققغط علقق
كقققذلك علقققى األسقققنان فقققي الكميقققة االندفاعيقققة بهقققواء القققرئتين وبقققذلك تخضقققعه لنسقققب متفاوتقققة 

 من انسداد والتوقف أو حكة اللسان .
 : التجويــــف األنفـــي10

ق األنقققف لكقققي ننطقققق المقققيم وهقققو فقققرام ينقققدفع خاللقققه الهقققواء الخقققارج مقققن القققرئتين عقققن طريققق

كمقققا انقققه يسقققتغل كفقققرام رنقققان  يضقققخم بعقققض األصقققوات  حقققين النطقققق ،والنقققون العقققربيتين

 بها.  

 ن*هققققذه هققققي أعضققققاء النطققققق المشققققكلة للجهققققاز النطقققققي ومققققن غيققققر هققققذه اإللمامققققة ال يمكقققق

ومقققا تجقققدر اإلشقققارة إليقققه فقققي هقققذا  ،الجهقققاز النطققققي ةاللغقققة مقققن معرفقققة ميكانيكيققق يلدراسققق

لك ن أعضقققاء النطقققق المقققذكورة ونعنقققي بقققذال يققققل أهميقققة عققق،المققققام هقققو إضقققافة عضقققو أخقققر 

"القققرئتين " فعمليقققة التقققنفس ال تقققتم بغيقققر القققرئتين ومقققن ثقققم ال تقققتم عمليقققة النطقققق بقققل تنعقققدم 

 1الحياة من دونها .

ض  وانابيب متصلة ببعضها البع عبارة عن تجاويف ،وعليه فان الجهاز النطقي عند االنسان *

فتحدث اصواتا مختلفة ويعتمد الجهاز  الرئتينمن  جالخار بها اعضاء تعترض مسار الهواء

قة  وتمثل لألنه يعتبر المصدر المزود للطا ،النطقي في معظم االوقات على الجهاز التنفسي

التجاويف االخرى الحلق  بينما تقومالساسي لغالبية االصوات اللغوية االحنجرة مصدر المزود و

وهنا يكمن التباين بينهم وبهذا يعتبر الجهاز  ،الفم بإخراج مجموعة االصوات العديدةواألنف و

 النطقي هو الحجر االساس في عملية انتاج االصوات اللغوية . 

هو الوسيلة التي يستخدمها الفرد لكي يعبر عن اغراضه الشخصية ومجموعة ،ان النطق

هي اجمل ملكة ومن ة نعمة الخالق التي اودعها فيه ولضروريشكر با ياتيةولكيالحمستلزمات ال

 لكنهم يتكلمون شتى اللغات .ان كل البشر يملكون نفس الجهاز وجليل اعجازه 

 

 أعضاء آلة النطق عند اإلنسان

                                                 
 دار النهضة للنشر والتوزيع القاهرة مصر المكتبة االنجلومصرية،األصوات اللغوية ،إبراهيم أنيس1

 .19. 18 ،الصفحة 1979،،الطبعة الرابعة
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 مخارج الحروف عند اإلنسان
 
 

 )مخرج واحد( الجوف .1
األلف الساكنة المفتوح ما        -

 )ـَا( قبلها

الواو الساكنة المضموم ما        -
 قبلها )ـُو(

الياء الساكنة المكسور ما قبلها        -
 )ـِّي(

 

 )ثالثة مخارج( لحلقا .2
خ(   -م -ح –ع -ء   (هـ - 

 )عشرة مخارج( اللسان .3
 ذ ظ(-ز ث-ص-ت س-د-ط-ر–ن -ل-ض–ك -ي-ش-ج-)ق
 )مخرجان( الشفتان .4

 و(-م-ب-)ف
 )مخرج واحد( الخيشوم .5

 022الغنة التي ترافق الصوت الرخيم وهما حرفي )النون والميم (
 

 

 
 

                                                 
1http://alfatayri.blogspot.com/2011/01/blog-post.html. 
2http://vb.ahlelkuraan.com/showthread.php?t=4249. 

http://moysar.com/t12.php#10
http://moysar.com/t12.php#10
http://moysar.com/t12.php#20
http://moysar.com/t12.php#30
http://moysar.com/t12.php#30
http://moysar.com/t12.php#40
http://moysar.com/t12.php#40
http://moysar.com/t12.php#50
http://moysar.com/t12.php#50
http://alfatayri.blogspot.com/2011/01/blog-post.html
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)Articulation discordés : تعريف عيوب النطق)  

مهيأ الكتساب المهارات التي تجعل منه كائنا  هوهو يخلو من كل معرفة ولكن يولد الطفل

ففي مرحلة الرضاعة قد يرفض الطفل الطعام كنوع من رد الطفل المضاد إلباء  ،اجتماعيا

 تتمثل هذه في الحرب او لغة الحوار التي تنجم بين الطفل  ،التدريب على قضاء الحاجة

هناك بعض كم الذاتي وتحيرغب في الومحيط األسرة وبعد ذلك يرفض الطفل ذلك التحكم و

او في مراحل الحقة أخرى يرفضون التخلي عن كالم ،األطفال من يرفضون تعلم الكالم

 .الرضع

عند بداية الذهاب إلى المدرسة فسوف يواجه حتما مجموعة من ونطق الطفل للكلمات و 

 1الصعوبات  وطبعا أولها عيوب في النطق او الكالم 

 (articulation) :النطق

 .الحركات التي تقوم بها الحبال الصوتية أو جهاز النطق أثناء إصدار األصوات هو تلك

 )  ( speech  :الكالم

 االتصال اللغة اللفظية تمر عملية النمو وفي ،تنظيم األصواتان القدرة على تشكيل و

دته من المحادثة في مراحل النمو متتابعة أولها عندما يبدأ التفاعل بين الطفل ووالديه و بعد والو

 2لمساتهم عند مالعبته .و ،أصواتهم عند مخاطبتهو ،خالل أياديهم عند حمله

 ويرفض الكالم  ،نفعالية بعض االضطرابات االو ،لوهناك بعض الحاالت يتعرض لها الطف

 .او البكم النفسي الذي ربما يستمر لمدة شهورا سنين  ،لخرسيصاب باو

عدم القدرة على إصدار أصوات اللغة وهي ،الكالم ة وتعرف عيوب بالنطق باضطرابات اللغ

بصورة سليمة نتيجة مشكالت في التناسق العضلي أو عيب في مخارج أصوات الحروف اولفقر 

أن ذلك يعد اضطربا يجب أن يعوق عملية  رولالعتبا،عضويفي الكفاءة الصوتية أو خلل 

 3ديه.يؤدي إلى معاناة ل نوا،المتحدثالتواصل وان يستدعي انتباه 

كما أنها  خلل في نطق الطفل لبعض أصوات يظهر واحد أو أكثر من االضطرابات منها إبدال 

 .أو اإلضافة  فأو الحذف أو التحري

أن تحدث  ويمكنبطريقة صحيحة،وات الالزمة للكالمأو هي مشكلة أو صعوبة في إصدار األص

يشمل االضطراب بعض األصوات أو  نويمكنا ،الساكنةعيوب النطق في الحروف المتحركة أو 

 4جميع األصوات في أي موضع من الكلمة.

 

                                                 
الطبعة  ،بيروت ،للنشر والتوزيع دار الراتب الجامعية،الطفولة والمراهقة و عالجها  اضطرابات،عبد الرحمن العيسوي  1

 .105 ،ه الصفحة1420،م 2000 ،األولى
الطبعة  ،دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع الجزائر ،االرطوفونيا علم اضطرابات اللغة والكالم و الصوت،ةمحمد حول2

 .  30الصفحة ،2011الرابعة 
3bruner (j.s )comment les enfants apprennent à parler ed.retz.1987 .page10 

دار المسيرة للنشر  ،كلية التربية جامعة طائف ،التشخيص و العالجاضطرابات النطق والكالم ،سعيد كمال عبد الحميد الغزالي 4

 .115ه الصفحة 2011.1432 ،التوزيع الطبعة االولىو
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تتمثل في  ،اضطرابات نطقيةarticulation )’( troubles dهناك من يعرفها بأنها هي 

صعوبة يجدها المصاب في نطق مجموعة من األصوات وهي تخص عملية نطق األصوات 

الن عملية لوتكون األصوات الساكنة أكثر عرضة من األصوات المتحركة وذلك ،المعزولة

منظمة في طريقة النطقية تتمثل في أخطاء ثابتة و وهذه االضطرابات،إدراكها تتطلب أكثر دقة

 1.نطقها

 جهود العلماء العرب في تعريف عيوب النطق :

لنا أن نلقي نظرة تاريخية  البد ،أنواعهاوخصائصها وفي تعريف عيوب النطق قبل أن نخوض 

بكل مسمياتها عيوب الكالم  ،النطقاضطرابات تطور عامة حول هذا الموضوع وهي نشأة و

هي مشكلة متغلغلة في تاريخ اإلنسان حيث نرصد أن أول و،أو عيوب اللفظ،وأمراض النطق

حيث يرى الكثير من الباحثين أن موسى عليه  ،خمسمائة سنة مضتين وحالة وقعت من ألفي

 كان يعاني من التلعثم في الكالم بينما تذكر التوراة انه كان لديه بطا في الكالم  ،السالم

انه كان يعاني من صعوبات في الكالم فقد طلب من هللا عز  ،القران الكريموقد ذكر اإلنجيل و

بسم هللا الرحمن :في سورة طه بعد كما ورد،وجل المساعدة عندما تعسر عليه الكالم 

ن ل َِّسانِّي * يَْفَقُهوا قَْولِّي{ الرحيم ي* َواْحلُْل ُعْقدَةً م ِّ ْر لِّي أَْمرِّ ي* َويَس ِّ ِّ اْشَرْح لِّي َصْدرِّ آلية ا}َرب 

 2.صدق هللا و العظيم   25.28

وما األدب الذي كتب في اللغة وو،ه 255و من كتب المصنفين أبو عثمان الجاحظ المتوفى 

فيها عالج عيوب النطق والكالم  ،يعنيها من كتاباته ما أثار فيها مجموعة من المباحث اللغوية 

حيث تناول فيه موضوعا ذا صلة وثيقة  ،التبيينالمصنفات كتابه الشهير البيان و ومن هذه

لم المتك هو ادخلاللفف قية فهو يرد بعضها إلى السرعة كاآو العيوب النط ،الكالمية ضاألمراب

 1بعضها األخر إلى عيوب عضوية كسقوط األسنان وغيرها ..الكالم في بعضه البعض و

 .تحدث في كتابه عن اللثغة واعتبرها عيبا صوتيا و

لك لنقصان ي بإخراج الراء من مخرج الياء وذمض :مثال عندما يقطع كلمة مضر يقول فأللثغ

 3في آلة النطق. 

على معجمه و يقول في هذا التي هي شين  ءالراالسين والم ون القاف و ا،التبيينجاء في البيان و

 .الالمما اللثغة التي تقع في الراء فان عددها يضعف على عدد اللثغة في الصدد وا

 

 

الذي يعرض لها أربع أحرف فمنهم من يجعل فيها الراء باء أو راء أو ذاال أو الراء غينا أو 

 الراء ذاال .

                                                 
 ،دار الفكر للطابعة والنشر والتوزيع الطبعة االولى ،االعاقة السمعية واضطرابات النطقواللغة،مصطفى نوري القمش1

 .105 فحةالص ،م 2000ه*1420
 سورة طه اآلية 2.25.28

3  الجاحظ ابي عثمان عمرو بن بحر، البيان و التبيين، مكتبة الخفاجة للنشر والتوزيع ،القاهرة مصر 1998 الجزء االول، 

.34.35الصفحة ،المؤلف الثانوي عبد السالم محمد هارون  ،7الطبعة   



N,bnghق الالىالىال Hglr$l, 

 

 

عــــيوب النطـــــق   :الفصــــــــل االول  

24 

ا دعا له فرعوُن بهما جميعاً ال ،فامرأة فرعون لفرعون تَْقتُْل طفالً ال يعرف التَّمر من الجمر، فلمَّ

في الراء إما أن تكون باء أو  للثغةفا ،تناول َجمرةً فأهوى بها إلى فِّيه، فاعتراه من ذلك ما اعتراه

 .ضاء أو ذال أو الغين 

 إذا و رحمه هللا ،كان عمر ابن الخطاب رضي هللا عنه،و قال محمد بن عبد السالم الجمحي 

قال في لسانه حبسة إذا كان الكالم يثقل عليه ولم يبلغ حد الفافاة و ،رأى رجال يتلجلج في كالمه

يقال في لسانه لكنة إذا ادخل بعض حروف و،إذا تعقل عليه الكالم  ،انه عقلةالتمتام ويقال في لس

 العجم في حروف العرب .

قال أبو عبيدة إذا ادخل ناه  وال مفصح  بحجاته ورب عن معو جعل لخوالني التمتام غير المع
بعد  ،قيل بلسانه لفف وكان يقول قاضي االزارقةالرجل بعض كالمه في بعض فهو لف و

ال يكاد يتبين عليه الكالم فكان لسانه يلتوي و له الصموت ألنه لما طال صمته ثقل :المقطعل يقال

.1 

قُنِّي  {بسم هللا الرحمن الرحيم  ْدًءا يَُصد ِّ َي رِّ ْلهُ َمعِّ ن ِّي لَِّسانًا فَأَْرسِّ ي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح مِّ  ۖ  َوأَخِّ

بُونِّ   342سورة القصص االية  صدق هللا و العظيم}إِّن ِّي أََخاُف أَن يَُكذ ِّ

، حين خير ة، بسبب ما كان تناول تلك الجمرةوذلك أن موسى، عليه السالم، كان في لسانه لثغ

 التمرة أو الدرة ، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه ، فحصل فيه شدة في التعبير بينها وبين

سانه واخرج لغين فإذا حمل على نفسه وقوم لكلم بالدى محمد بن شبيب المت ،وكان هناك لثغة

 :فقال الظبيلك أبو الطروق الراء و قد ذكره في ذ

 عليهم بإبدال الحروف وقامع

 لكل خطيب يغلب الحق باطله

 3شنيعها وكان طويل العنق جدا .كان واصل ابن عطاء قبيح اللثغة وو

عن اضطرابات النطق فنجد كثيرا من النحاة والقراء  اهم من كتبو ،ان اوائل علماء العربية •

 اولو اهمية كبيرة فيما يخص النطق فهذا ابن جني وابن فارس ،االعجازو ،غةواهل البال

جليا عند نالحظ ذلك التي تخصه و،بما يتعلق بالعيوبالنطق و االجاحظ وغيرهم ممن اعتنوو 

 .دخل غير العرب ناس يدخلون في دين هللا افواجا وحيث بدا ال،اتساع الرقعة االسالمية

بعيوب فاصبح علماء العربية يعتنون  ،استعصى عليهم نطق االصوات العربيةفي االسالم و

 .جاتكذلك عال ااقترحوالنطق وابدو آرائهم فيها و

                                                 
الطبعة  ،الجزء االول 1998القاهرة مصر  ،يعمكتبة الخفاجة للنشر والتوز ،الجاحظ ابي عثمان عمرو بن بحر البيان و التبيين 1

 . 36الصفحة ،المؤلف الثانوي عبد السالم محمد هارون  ، 7
 . 34سورة القصص اآلية 2

3 الجاحظ ابي عثمان عمرو بن بحر،  البيان و التبيين ،مكتبة الخفاجة للنشر والتوزيع ،القاهرة مصر 1998، الجزء االول 

. 38الصفحة   ،بد السالم محمد هارونالمؤلف الثانوي ع ، 7الطبعة   
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 تشخيص عيوب النطق :

من أهم المراحل التي يتم التعرف بها على اضطرابات النطق ويختلف التشخيص ،يعد التشخيص

لدى أخصائي اضطرابات الكالم ،حيث يتم التشخيص وفق أسس علمية مقننةاختالف األداة ب

 .الذي يستعين بمجموعة من األدوات 

 اختبار السمع و االستماع :01

يمكن الكشف و ،النطق تاضطرابامن عملية تقييم  ،تخطيطه جزء أساسياالسمع وويعد قياس 

وقد الحظنا بان اإلعاقة السمعية هي إحدى مسببات  ،السمعي المبكر جزء من أي إجراء تقييمي

األولي  صإلى السمع الذي يمكن أن يعتبر هو التشخياضطرابات النطق وهنا يوجه التركيز 

 .لطفل على تمييزه بين األصواتمالحظة مدى قدرة الطفل و

 جهاز النطق:  ءأجزافحص 02

لك حتى يتم  نطق ذتطلب سالمة أجهزة النطق وي،يحةإن ممارسة الكالم بصورته الصح

لذلك يجب فحص أجزاء جهاز النطق جيدا لمعرفة مدى  ،األصوات من مخارجها الصحيحة

وهذا يعتبر أيضا من ،والخاصة في عملية النطق  ،المختلفة بوظائفهافي القيام  ،كفاءة أجزائه

 .لعيوب النطق ةالتشخيصات األساسي

 اختبار القابلية االستثارة: 03

نطقيا على إنتاج أخطاء نطقية بطريقة مناسبة  ،يتضمن هذا االختبار فحص قدرة المضطرب

أن أكثرها هذه الطريقة إال ةعند استشارتها من قبل األخصائي هناك أشكال عديدة للممارس

في تشخيص عيوب النطق في هذه ،ة من الوسائل األساسية والمساعدةهناك مجموعو،شيوعا

 1.المرحلة 

 وسائل أساسية :04

الحركة والسمع ،.تحليل صوتي لجهاز النطق و يإكلينيك ص، فحتاريخ مرضي، مفصل ومنظم

 ،لغة. صوت، كالم،،ألداء التخاطب للمريض

 وسائل مساعدة :05

وأدق مع توثيق هذه ،الوسائل للحصول على صورة قياسية أفضلاستخدام احدث األجهزة و 

 2القياسات على أن تكون الوسيلة غير نافذة أو غير باهظة وأكيدة .

 

 

يختلف سية للتعرف على اضطرابات النطق ويعد التشخيص االولي هو اللبنة االسا •

او اجهزة ،تفقد لألجهزة السماع التشخيص باختالف الوسائل فقد يكون تشخيص عبارة

                                                 

1 عادل يوسف أبو غنيمة، صعوبات الكالم عند األطفال واختالفهم عن إقرانهم، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا دار 

. 125الصفحة  ،2011 ،الطبعة األولى ،للعلوم النشر والتوزيع ،ةاألكاديمي  

2سعيد كمال عبد الحميد الغزالي، اضطرابات النطق والكالم التشخيص و العالج، كلية التربية جامعة طائف، دار المسيرة للنشر 

. 134و التوزيع ،الطبعة األولى، الصفحة    
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مع الوسائل لكي ،تطورة تجعل الفرد يرتاح ويتأقلمتقنية موذلك وفق اسس علمية و ،النطق

 العائلية . تالمعامالو،لطالقة وتقيم المهارات اللغويةيتمكن من دراسة الحالة  وتقييم ا

تكررا الحد الذي يكشف مواطن الخلل اذا كانت عبارة عن ،وهنا يأتي دور االخصائي •

االحرف او اطالة او عبارة عن اعاقة او اضطرابات تنفسية او نشاط حركي زائد على 

 مستوى اعضاء النطق. 

 تقويم وظيفي:06

المعتلة على أن تكون هذه  هلقياس جوانب متعددة لقدرات المريض ولوظيفت تتقويم االختبارا 

 االختبارات خاضعة لبصيرة وفهم عميقين لطبيعة العلة المراد قياسها.

 وسائل متقدمة:07

 يراد بها دراسة العلة بعمق محاولة فهم الغامض من جوانبها ،هذه الوسائل قياسية 

ق أول من يالحظ عيوب النطعن طريق فريق من األخصائيين و،طقكما يتم تشخيص عيوب الن

ويجب ،دائيةومعلمات المرحلة االبت،كما تالحظها المشرفات رياض ألطفال ،هم الوالدان واإلخوة

 ،مشكلة اضطرابات النطق لدى أطفالهم حتى يسهل عالجها،المعلمين عدم إهمال الوالدان و

هنا يجب و ،وتنعكس أثارها على نفسية الطفل ،حتى ال تتفاقم فتؤدي الى اضطرابات لغوية اشدو

يتكون من  ،للمراكز المتخصصة لتشخيص العالج وعالج اضطرابات النطق لتحويل الطف

لحنجرة وأخصائي الفم التخاطب وأخصائي األنف واألذن وفريق التشخيص من أخصائي ا

 1األخصائي النفسي . األسنان وو

 

تطور مجموعة االجهزة العلمية سار من االسهل التعرف على و،بعد تطور العلم الحديث •

 وتشخيصها بطريقة قياسية و سريعة . طقيةالن تاالضطراباجموعة م

عالية كالقلق من خالل قيسا قدرات المريض وردوده االنف ،فقد تكون هذه االختبارات وظيفية •

والياس والخجل  لعجزلعدوانية والشعور بعدم الكفاءة ومشاعر مختلطة بااالرهبة ووالتوتر و

. 

االجتماعي ودور االسرة والمدرسة بصفة خاصة  في   المحيطتساهم الوسائل المتقدمة و •

الفحص استمارةو ،ي تصيب أي جهاز من اجهزة النطقالكشف على مجموعة االمراض الت

 معالجته .االولي لتفقد هذا الخلل و

 
 

 

                                                 

1سعيد كمال عبد الحميد الغزالي، اضطرابات النطق والكالم التشخيص و العالج،كلية التربية جامعة طائف، دار المسيرة للنشر 

. 135صفحة،  والتوزيع الطبعة ،األولى ال  
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 أنواع عيوب النطق:

 :تمهيد

التي ترجع العلة فيها في كثيرا من الحاالت إلى  ،تعتبر الخمخمة من العيوب الكالمية •

أسباب عضوية كالتلف أو تشوه أو سوء التركيب في العضو أو أكثر في من أعضاء الجهاز 

يؤدي إلى خلل في تأدية الوظيفة لهذا العضو ينشا عنه خلل واضطراب أو عيب في  ،الكالمي

 النطق ولعالج الحالتين يتطلب استشارة طبيب أو جراح مختص .

 (Rhinolalia):الخمخمة 

عامة من الناس الخنف وهو  هوما يسمي(rhinolalia)الخمخمة ويطلق عليها األخصائيون 

عيب من عيوب النطق يستهدف الكبار والصغار والبالغون على حد سواء ويختلف هذا العيب 

مثال يتميز هذا األخير بمظاهر  للجلجةاالضطرابات الكالمية كاعن ب وكذلكعن غيره من العيو

ستماع فعندما عن طريق اال،بأمراض النطق التعرف عليه بسرعة مختلفة يسهل على المشتغلين

ويهرب من فيصبح قلقا منطويا يظل صامتا  ،يتحدث المصاب يصبح هدفا للنقد والسخرية

صعوبة في إحداث جميع األصوات الكالمية المتحرك يجد لخمخمة ونجد المصاب با،المجتمع

فيما عدا حرف الميم والنون فيخرجها بطريقة غير مألوفة مشوهة وتبدو  ،منها والساكن

أشكاال مختلفة متباينة من الشخير أو  فتأخذأما الحروف الساكنة ،حركة كان بها غنةالحروف المت

وترجع العلة إلى وجود فرام في أعلى سقف الحلق منذ ميالد  الطفل تكون  ،أو اإلبدال نالخني

 في بعض األحيان في أخر الجزء الرخو أو الصلب .

تعرض الجنين في األشهر األولى من إذ ي،إلى عوامل منذ الوالدة  لخمخمةترجع اإلصابة با

لك عدم نصف الحلق أو الشفاه فيترتب عن ذحياته إلى عدم نضج األنسجة التي يتكون منها 

وهذا ما يحدث فجوة في سقف الحلق ويحدث انشقاق الشفاه خاصة الشفة العليا فشرعت ،االتئامه

ل التام هذه الفجوات من اج ،مجموعة من األمم إلى إجراء مجموعة من العمليات الجراحية

 الخلقية من حيث يصبح من الهين تدريب الطفل على الكالم .

هي مجموعة و ،التي يقوم بها المصاب بالخمخمةهذا كله يندرج تحت مجموعة من التمارين 

تمكن االستعانة بالمرآة  ،لحروف الساكنة وفي مثل هذا العالج الكالميمارين الخاصة باالت

عن طريق التكرار تتحطم و ،سانه عند إحداث كل صوت على حدةلمعرفة المصاب لحركة ل

كالما سليما خاليا من  وبالتدريج يكتسب عن طريق الخبرة الجديدة ،أساليب النطق المعينة

 1.من كل عيب األخطاء و

طقها حرف الباء وهو حرف ومن أسهل الحروف الساكنة التي يسهل تدريب المصاب على ن*

 .جل أن يتدرب الطفل أو المصاب على نطق هذا الحرف نطقا أمن من الحروف الشفوية و

 

                                                 
مصطفى فهمي ،في علم النفسأمراض الكالم. ،دار النشر مكتبة مصر شارع كامل صدقي، دار مصر للطباعة، الصفحة،  1
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يطلب منه أن يغلق شفتيه مدة ثانية أو ثانيتين مع محاولة الضغط الهواء في الداخل ثم ،صحيحا

تحفظ في )كالتي لك يمكن وضع مرآة صغيرة في أثناء ذانفجار ويفتح فمه فجأة على شكل 

 1حقائب السيدات (

أسفل األنف ففي حالة ابتالل هذه المرآة بالبخار يكون هذا دليال على أن الهواء يتسرب من انف 

كما انه دليل على عدم إجادة النطق بحرف الباء فإذا ظلت المرآة على حالها  ،الطفل أو المصاب

لك التجويف الزوري فينفجر بعد ذ من لك دليال على أن الهواء يتسربثناء التمرين كان ذأ ،جافة

 .على شكل حرف الباء 

وبعد التأكد من نطق هذا الحرف يدرب الطفل على نطق حرفي التاء والدال وهما من مجموعة 

وأساس التدريب على هذه الحروف أن يقوم المتدرب بنطق كل الحروف على  ،الحروف السينية

وي وبهذه الطريقة رويدا رويدا يصبح حتى يصبح اللسان يتحرك داخل التجويف الفم،حدة 

 2المصاب ينطق الحروف األول تلوا األخر . 

 : يمكن حصره في النقاط التالية  ةمما سبق يمكن حصر  ذكره عن الخمخم •

الخمخمةعيب من عيوب النطق، يستهدف له األطفال والصغار والبالغون الكبار على حد 01 

 .سواء

تتصل بالنطق، وكذلك عن االضطرابات  التيهذا العيب عن غيره من العيوب  ويتميز 02

الكالمية المعروفة كاللجلجة مثالً، يتميز بمظاهر خاصة، يسهل حتى على غير اإلخصائيين 

وعلى غير المشتغلين بأمراض النطق إدراكها بمجرد االستماع إليها، سواء أكان ذلك عن طريق 

هدفاً  -والحالة هذه  -ريق المالحظة المقصودة. ويصبح المصاب المالحظة العارضة أم عن ط

ً قلقاً، قليل الثقة بنفسه، فيفضل الصمت واالنزواء، ويهرب من  للنقد والسخرية، فينشأ هيابا

 . المجتمع إالَّ إذا اضطرته ظروف الحياة والتعامل، فيقوم بذلك رغماً عنه

نقص  أييجب أن توجه إلى الناحية الجراحية إلزالة  للخمخمة الخطوة العالجية األولىان  03  

هذا الشأن من حيث درجة الخطورة،  في، وتتفاوت العمليات الجراحية عضويأو سوء تركيب 

 فيمبلغ الجهد الذى يجب أن يبذله الجراح، فهناك حاالت ال تتطلب إالَّ سد فجوة صغيرة الو

وة تشمل سد سقف الحلق الصلب سقف الحلق الصلب، وهناك حاالت أخرى تتطلب سد فج

 .والرخو على السواء

حالة تعذر إجراء العملية الجراحية، فيلجأ جراح األسنان والفم إلى تركيب سدادة من  فيأما 

 .البالستيك لسد الفجوة بطريقة صناعية
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      ) ( Lisping:التأتأة 

نفسي مما ينعكس على  مشكل من اغلب المشاكل التي يعيشها األطفال بحيث تشكل،تعتبر التأتأة

واالجتماعية وهي عيب في مجرى الكالم الشائع عند الكبار  ةوحياتهم النفسينمط تفكيرهم 

 عند األطفال الذكور منهم . ةخاص ،والصغار

وهي تالحظ مبكرا ما  ،التأتأة أو لكنة حرف السين من أكثر عيوب النطق انتشارا لدى األطفال

غير إن كثيرا من المصابين في هذه السن  ،و في محلة إبدال األسنانبين سن الخامسة والسابعة أ

إلى ما  ،يبرؤن من هذه العلة إذا ما تمت عملية إبدال األسنان فيعود نطق الحروف الصفيرية

كان عليه من دقة وعدم التردد وهناك أقلية تالزمها هذه العادة إلى أن تتاح لها فرصة العالج 

 1.الكالمي 

سباب الخطأ في النطق هو حرف السين عن طريق إبدالها بحروف أخرى كالثاء إن من ابرز أ

 :إنما يرجع إلى مجموعة العوامل التالية  ،أو الدال ،أو الشين

يث القرب أو البعد  عدم انتظام األسنان من الناحية تكوينها الحجمي كبيرا أو صغيرا أو من ح01

 واألسنان القاطعة فيجعل تقابلها صعبا خاصة في حالة األضراس والطاحنة أو تطابقها و

 العضوي التكويني على اختالف الصورة من أهم العوامل التي تسبب التأتأة ،ويعتبر هذا العيب

 مل وظيفية بحثه اليبدأ بجانب هذا تحدث التأتأة في بعض الحاالت وهي قد تكون نتيجة لعوا02

ومن هذه العوامل التقليد حيث يظهر من خالل تتبع الحالة إن  ،لها بالناحية التركيبية ألسنان نشا

 .هناك بين أفراد األسرة من يشكو نفس الشكوى 

إال وهناك عامل أخر وهو عامل نفساني يؤدي إلى التأتأة في قلة من الحاالت ويطلق على  03

 .( neurotic lisping)←هذا النوع من التأتأة

 ←حرف السين بالثاء ويعرف هذا النوع من عيوب النطق باسموللتأتأة أشكال عدة منها إبدال *

(interdentalis sigmatism)  ويالحظ في هذه الحالت إن سبب العلة إنما يرجع إلى بروز

 طرف اللسان خارج الفم متخذا طريقة بين األسنان األمامية .

 ←لعيب معروفوتأخذ عملية اإلبدال في حالت أخرى  شكل أخر حيث تقلب السين شينا وهذا ا

(leteral sigmatism     ) باسم وسبب العلة في هذا النوع إنما يرجع إلى تيار الهواء الذي

و الموضع يمر في التجويف الضيق بين اللسان وسقف الحلق في حالة نطق حرف السين وه

 2.الطبيعي إلنتاج األصوات

رة الكالمية والقدرة البصرية ومن اجل التخلص من التأتأة لبد من أن نراعي التوافق بين القد*

 أخذ مجموعة من التمرينات أشكاال أخرى فبعد أن كان التدريب لنطق تيشعر بالتقدم  ماوعند

 

 

ويحسن أن ال تزيد ،فالكلمات فجمل،يصبح التدريب على نطق المقاطع،الحروف منفصلة

وإال أجهد المصاب ونفر من العملية  ولبد ،دقيقة  30و 20ية عن مدة تتراوح الجلسات العالج
                                                 

 . 158مصطفى فهمي ، في علم النفسأمراض الكالم، دار النشر مكتبة مصر شارع كامل صدقي، دار مصر للطباعة، الصفحة 1

 .المرجع نفسه الصفحة 1602



N,bnghق الالىالىال Hglr$l, 

 

 

عــــيوب النطـــــق   :الفصــــــــل االول  

30 

للمعالج أن يطبق نظام المشاهدة والسمع والمقارنة وال يؤدي ذلك نتيجة إال إذا تم إزالةتشوه 

 في اقصر مدة ممكنة وال شك إن هذا ،بعد ذلك تلحقه جلسة العالج الكالمي النجاحو ،األسنان

مصاب كي تقلل من حدة الصراع النفسي وهذا النجاح يتوقف إلى حد كبير على تقديم المساعدة لل

 1يتطلب أن يسير العالج النفسي والعالج الكالمي جنبا إلى جنب .

 : تطور التأتأة 

تبدأ هذه ذا ما يسمى بالتأتأة التطويرية وهو ،الصغار لتظهر بعض أشكال التأتأة لدى األطفا

 لفترات قصيرة حيث تختفي بعد أشهر قليلة  ،إلى أربع سنوات وتستمر 2التأتأة في عمر 

حيث يختفي هذا الشكل ،سنوات من العمر 8إلى  6من سن  لتتطور التأتأة المعتدلة لدى األطفاو

وغاليا ما تبدأ في  ،سنوات 8سنوات إلى  3ظهر من سن بعد سنتين أو ثالث أما التأتأة الدائمة فت

 2اع خطورة .بعدها وهذا النوع من أكثر األنوسن الخامسة و

 :عملية تقييم و تشخيص التأتأة  

تختلف الطرق المستخدمة باختالف وأدق من غيرها لتقييم التأتأة و ال توجد طريقة أفضل

ألخصائي التدريب المهني ارق التقييم وفقا إلعداد النظري واألشخاص ويعود التباين في ط

 .إلى األسلوب الشخصي ألخصائي ألمراض الكالم واللغة و

ويتطلب تشخيص التأتأة من أخصائي أمراض الكالم أن يكون حساسا للعديد من العوامل 

يردد أو يطيل أو يقاوم الكالم  فالتشخيص ليس فقط تحديد أن الطفل يعيد كلمات أو أجزائها أو

األحداث المؤدية استمرار االستجابات الكالمية وتاريخها ووكذلك فمن الضروري تحديد اتساق و

كما تساعد هذه  ،بعض األحداث المحددة لردود الفعل الناتجة لدى المستمع :ة للتأتأة مثلأو المسبب

عتبر التمييز بين الحالتين تالتأتأة و،الل الطالقة الطبيعيالمعلومات في التمييز بين اخت

الطالقة الطبيعي يعتبر مقبوال ال لدى  ختاللمن أهم واجبات أخصائي التشخيص فا،ناإلكلينيكيتي

طبيعي خالل مرحلة  بمعنى انه من المتوقع أن يظهر الطفل اختالل طالقة ،الكبار أو الصغار

فل ينتج تقطعات كالمية هي تكون باذلك مظهرا طبيعيا في السلوك الكالمي فالطتطور الكالم و

بينما يمكن تشخيص إن هذا الطفل  هذا النمط من الكالم ال يحتاج إلى تدخل عالجيإيقاعية و

 يتأتأ من خالل مجموعة من التكرارات مثل :

من خالل ←(سسسسسس.........يارة ):أو إطالة الصوت مثل (ط.ط.ط.طاولة←ط.ط.طاولة )

 إبدال نهاية الصامت باصائت ضعيف .

 

 bay. bay .bay. bayبدل من  ←(buh.buh.buh.baby)مثل: 

عندما اش الشفاه أو ربما حتى اللسان ومن خالل ارتجاف أو ارتع ،كما يمكن تشخيص التأتأة

 المقاطع اللفظية يتوقف الطفل عن الكالم أو يعيد ويطيل في مجموعة المقاطع واألصوات و
                                                 

 
 

 ،2014 االردن عمان ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،الكالم و اللغة التشخيص والعالج اضطرابات،إبراهيم عبد هللا الزريقات1

 .  242الصفحة  ،2014ه.1435 ،الطبعة الثالثة

 2  المصدر نفسه الصفحة،243.
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تظهر هذه و،على تدفق الهواء الالزم للكالمالمحافظة و ،الصوتو ،وصعوبة االبتداء في الكالم

او بعد وقفة طبيعية في الكالم لدى قرأه الجملة  ،بداية الجملةلدى الطفل عند محاولة الكالم في 

بب مقاومة الطفل المحافظة عليه وهكذا ويتدفق الكالم بسرعة بس ،كما يظهر عدم انتظام التنفس

من خالل مجموعة من العمليات او مجموعة من السمات التي تأتأمتقييم الطفل يمكن تشخيص و

 1من خالل محاولته التلفظ بها . يمكن أن ترسم على مالمح وجهه او

 : عالج التأتأة 

اللغة يطور عناصر الخطة العالجية فقد يهدف تقييم فان أخصائي أمراض الكالم وبعد إجراء 

والعيادة حتى يتمكن من  ،قضاء وقت أطول مع إبائهم في المنزل الىالعالج ألطفال الصغار 

ر مع إعطاء الفرصة واضحة العناص ،التعامل مع البيئة أما للكبار فتوصف لهم خطة كاملة

تكلفته وهذه العوامل طوله ووامل المؤثرة في العالج وكما تحدد في الخطة الع،لتسهيل العالج

 نظرته خصائص كالمه.األخر ويتأثر بعامل القدرات الشخص و

 .تأتأمالة التي يتكلم بها الشخص تغيير الطريق 01

 .تأتأمالتغيير مشاعر الشخص  02

 2مع بيئته. تأتأمتغيير تفاعل الشخص ال 03

 ان هذه االخيرة هي من بين عيوب النطق االكثر انتشارا 

لتأتأة هي اضطراب في الكالم والنطق بحيث ال يستطيع من يعاني منها التكلم بطالقة ا •

تكرار أو إطالة األحرف والمقاطع الصوتية، وهو ما يسبب التوتر وسالسة، مما يؤدي إلى 

والعصبية واالنفعال، بل حتى تشنجات وآالم في البطن لدى البعض بسبب تقلص الحجاب 

 .الحاجز حين يتلعثم

كما أن التأتأة غالبا ما تترافق مع مظاهر خارجية تبدو واضحة على الوجه, مثل رفرفة  •

 .فتين والحنك وبعض الحركات في الوجه والجزء العلوي من الجسمالعين بسرعة وارتعاش الش

 رغم أنه ليس هناك عالج محدد للتأتأة، فإنه يمكن التغلب عليها، إذ غالبا ما يتخلص منها 

 .األطفال لدى بلوغهم والتعود على النطق بشكل أكثر طالقة وسالسة

 

 

 (stuttering)اللجلجة : 

 :التعريف االصطالحي للجلجة 

اإلشارة إلى اضطراب طالقة الكالم لتعريف و ،حثون عدة مصطلحات عربيةلقد استخدم البا

أخيرا اللجلجة وكلها تعبر عن الكالم المضطرب الذي يتضمن اللعثمة وو ةأفأفالتمتمة و ،منها

                                                 

 
 

 ،2014 االردن عمان،دار الفكر للنشر والتوزيع  ،الكالم و اللغة التشخيص والعالج اضطرابات،إبراهيم عبد هللا الزريقات1

 .241،242 فحة الص، 2014ه.1435الطبعة الثالثة 
 .244نفسه الصفحة  صدرالم2
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التوقف اإلرادي وعدم الكالم بطالقة والتردد أثناء الكالم و ،الصوتيةتكرار األصوات والمقاطع 

ألنه يعبر و أن معظم الباحثين العامليين في المجال متفقين على تفضيل مصطلح اللجلجة ويبد

بصورة أكثر دقة لذلك سيستخدم هذا المصطلح في الدراسة الحالية  ،عن اضطراب طالقة الكالم

. 

حيث يعرف الفرد ما يريد  ،وعرفتها المنظمة للصحة العالمية بأنها اضطراب في إيقاع الكالم

 إثناء الكالم  يالتوقف الالإراداإلطالة وتنفيذه نظرا لتكرار و انه ال يستطيعيبدولضبط قوله با

مظاهر سلوكية تتركز في ونالحظ من خالل كل التعريفات السابقة أنها تتفق على أن اللجلجة 

تجدر اإلشارة فعالية كالخوف والتوتر والترديد كما يصاحبها ردود أفعال انالتكرار واإلطالة و

تختلف أيضا لدى المتلجلج لف كثيرا من متلجلج إلى أخر بل وإلى أن هذه األعراض قد تخت هنا

الدال و ،التاءكالباء و ،األعراض اللجلجةمن حين إلى أخر وهناك حروف أكثر استثارة  ،الواحد

 1.التي يمر بها المتلجلج في بداية الكلمات وتبعا للمواقف ووال سيما إذا كانت  ،والكاف ،الجيمو،

 نسبة انتشار اللجلجة:  

فقد أكدت معظم الدراسات التي أجريت في أمريكا لتحديد نسبة ،ةأما عن نسبة انتشار اللجلج

بالمئة من مجموع طلبة المدارس بمختلف /1/أنها تصل إلى حوالي  ،حدوث أو انتشار اللجلجة

ة الكبيرة بينما تصل نسبعنها في الصفوف ،المراحل وأنها أكثر انتشارا في  الصفوف األولى 

ويبلع معدل شيوع اللجلجة بين ،من مجموع الطلبة المدارس ةلمائبا 1.8/انتشارها في أوروبا إلى

وتصيب اللجلجة األطفال الذكور أكثر من اإلناث / 1 /بالمئة إلى0.5األطفال بشكل عام ما بين 

يوجد حالة إصابة ن الذكور حاالت إصابة بي /4 /أي في مقابل كل/ 1 /إلى/ 4/إذ تبلغ النسبة 

 2.واحدة فقط إلناث

 عنه باللغة بوكت،التعرف عليها منذ زمن بعيد منذ أيام الفراعنةيتم تحديد اللجلجة و •

يه السالم النبي موسى عل الشخصيات التاريخية التي عرفت باللجلجةمن ابرز الهيروغليفية و

 .أرسطو الفيلسوف اليوناني المشهورالملك جورج الخامس وو

 

 

 

منها اللجلجة وتناولها و النطقالعصور الوسطى أمراض كما عرف الطب العربي في   •

 الرازيابن سينا و :ك العصر أمثالالتفسير على يد كبار العلماء في  ذلبالشرح و

 ابن النفيس.والزهراوي و

 المظاهر النفسية و االجتماعية للجلجة :

االجتماعية شغلت كثيرا من الباحثين اللجلجة من الناحيتين النفسية و ان محاولة فهم ظاهرة

د يمكن إلى أي حو ،االجتماعية في ظاهرة اللجلجةمامهم حول اثر العوامل النفسية واهت محطو

                                                 
العزيز إبراهيم سليم، اللجلجة تشخيصها وأساليب عالجها، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان االردن ،الطبعة  األولى  عبد1

 . 102.103ه،  الصفحة 1432م2011،
 .105الصفحة   ،المرجع نفسه 2
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فهو يمثل ظاهرة  ،خلص بعضهم إلى أن اللجلجة عرض لمرض نفسياعتبارها سببا أو نتيجة و

 .التنفيس في جهاز النطق

 ضغط الجماعة :   01

تزيد شدة اللجلجة عندما يتحدث المتلجلج إلى عدد كبير من األشخاص وذلك نتيجة إلحساسه أن 

عداد كبيرا من الناس ينظرون إليه وينتظرون كالمه بل إن أي شخص طبيعي إذا تحدث إلى 

 .تلجلج نفسه عدد كبير من الناس فانه يحس شيئا من التوتر يجعله مترددا في كالمه فما بالك بالم

 ضغط اللغة :   02

أن يتحدث بلغة غير لغته األصلية فانه يعاني من زيادة في شدة اللجلجة  ،عندما يحاول المتلجلج

الثاني انه ال يعرف الطريقة لك حرية االستبدال بين الكلمات ووذلك لسببين األول انه ال يمت

جمهور المستمعين غير فاهم لما  الصحيحة لنطق الكلمات بهذه اللغة كما انه يخاف أن يكون

قد يفسر المتلجلج أي رد فعل بسيط  من المستمعين وكأنه و ،أو غير راض عما يقول ،يقول

 1.استياء وامتعاض موجع له

 ضغط السلطة : 03

تزداد اللجلجة بشكل ملحوظ عندما يحاول الشخص المتلجلج أن يتحدث مع من له سلطة عليه 

العميد أو ضابط الشرطة أو حتى األب في المنزل وهذا شيء طبيعي و كالمدرس أو كالمدير أو 

 مفهوم .

 ضغط السرعة : 04

لى وذلك خاصة في الكلمة األوأنهم يتحدثون بسرعة كبيرة و،لجينمن المالحظ أن اغلب المتلج

قوة إنهاء الكالم قبل حدوث اللجلجة أو خوافا من أن يالحظ من ألنهم يحالون بكل سرعة و

 2يتحدث معه لجلجته ولكن ألسف تشكل هذه السرعة ضغطا يؤدي إلى زيادة شدة اللجلجة 

 

 

 

 

وخاصة أول كلمة  ،يعتبر التليفون بالنسبة لمعظم المتلجلجين كابوسا يؤرقهم:ضغط التليفون 50

 ،يمكن إرجاع ذلك إلى احد السببين إما لعدم معرفة الشخص بمن يتصل به في المكالمة و

تزداد لديهم ن المتلجلجين االستعداد للتحدث وحيث يقوم كثيرا م ،والثاني عدم توقعه للمكالمة

 .شدة اللجلجة عندما

                                                 
،عمان االردن ،الطبعة  األولى  اللجلجة تشخيصها وأساليب عالجها، دار المسيرة للنشر و التوزيععبد العزيز إبراهيم سليم،  1

 .132،134ه،  الصفحة 1432م2011،

 .135المرجع نفسه الصفحة   2



N,bnghق الالىالىال Hglr$l, 

 

 

عــــيوب النطـــــق   :الفصــــــــل االول  

34 

هذا هو ضغط و ،سماعة التليفون فعليه أن يتكلميفاجئون بالكالم فالمتلجلج بمجرد ان يرفع 

الطرف األخر للخط أو أين هو  السرعة وبالطبع هو ال يعرف بالضبط من الموجود معه على

 1لك يتضح لماذا يمثل التليفون كل هذه الصعوبة بالنسبة للمتلجلج.ولذ

 

 كن القول :  يمومن هنا 

إنما في وضع مأساوي الذي يعيشه االت اللجلجة وتكمن خطورة  المشكلة ليس فقط في ح 01

ويشاركه في ذلك أهله وذوه لما يصاحب اللجلجة من مظاهر سلوك الغير السوي المتلجلج 

الشعور بالدونية اإلحباط وعال النفعالية كالقلق واالكتئاب ردود األفكاالنطواء والخجل أو من 

 اليأس. وعدم المبادرة و

من العوامل الهامة المسببة لحدوث اللجلجة حيث تحدث اللجلجة عندما  ،الخوفيعد القلق و 02

 أو جزئيا ،الكالم كليانتوقعها ونخافها فنتوتر ونحاول إن نتجنب الوقوع فيها فيتوقف 

 .لفعلبا ،يضطربو

تعد اللجلجة ظاهرة مرضية غاية في التعقيد حيث أن لها العديد من األسباب في علم  03

اجتماعية لذلك تتعدد وعصبية ونفسية وبيئية و ةكيميائيعوامل تكوينية و حيث تتضمن ضاألمرا

ترجع  ةن اللجلجاهرة اللجلجة فترى بعض النظريات االنظريات التي حاولت تقديم تفسيرات لظ

ترجع إلى  ةإلى العوامل النفسية هي المسؤولة عن حدوث اللجلجة يرى آخرون كذلك أن اللجلج

 .عوامل اجتماعية

 النوع فقد أجمعت الدراسات إصابة الذكور أكثر من اإلناث.هناك عالقة بين اللجلجة و 04

 

 
 :التلعثم 

التلعثم من الناحية اللغوية في المعاجم العربية من خالل عدة ألفاظ تحمل معانيها نفس مدلول 

 .اضطراب ونالحظ تعريف التلعثم من خالل قاموس المحيط 

 . وتمكَّث وتأن ى : سأله المدرُس فتلعثم في اإلجابةتلَْعثم ؛ توقَّف فيه 

رة في وقيل تلْعثُم  )  العلوم اللغوية ( مجموعة من الترد دات غير النظامي ة واإلعادة المتكر ِّ

 2الكالم

                                                 

عبد العزيز إبراهيم سليم، اللجلجة تشخيصها وأساليب عالجها، دار المسيرة للنشر و التوزيع ،عمان االردن،الطبعة  األولى 1
 .135ه،  الصفحة 1432م2011،
إشراف محمد نعيم  ،مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،قاموس المحيط،زا باديمجد الدين محمد بن يعقوب فيرو1

 1158 ،الصفحة ،فصل الالم 2005،/1426 ،الطبعة الثامنة ،العرقسوسي
لعثم مادة  ،بيروت لبنان الجزء االول ،دار الصادر للنشر والتوزيع  ،لسان العرب ،ابي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور 2

 .372ص 



N,bnghق الالىالىال Hglr$l, 

 

 

عــــيوب النطـــــق   :الفصــــــــل االول  

35 

  : تلَْعثَمَ 

  (. تَلَْعثُمٌ  ، يَتَلَْعثَُم ، مصدر تَلَْعثَمَ  .( )ل ع ث ( ) فعل : خماسي الزم ، متعد بحرف

باراتِّهِّ : لَْعثَمَ تَ  1   . : تَلَكَّأَ ، تأَنَّى -في عِّ

 . : تََوقََّف فيهِّ  -في األْمرِّ : تَلَْعثَمَ  2

 وجاع في لسان العرب البن منظور   

تََلْعثَم عن األَمر نََكل وتمكَّث وتأَنَّى وتبصَّر وقيل التَّلَْعثُم االنتظار وما  لسان العرب معنى لعثم في

ر و ال كذَّب وقرأَ فما تَلْعثَم وما تلعثم أَي ما توقَّف وال تمكَّث وال ترد د تَلَْعثَم عن شيء أَي ما تأَخَّ

وقيل ما تَلَْعثَم أَي لم يُْبطِّ  بالجواب وفي الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم أَنه قال ما 

ْسالَم على أََحٍد إِّال كانت فيه َكْبوةٌ إِّال أَن أَبا بكر ما تَلَْعثَم أَي أَجا َل ما عَرْضُت اإلِّ ب من ساعتِّه أَوَّ

  1.دعوته

يقصد بالتلعثم عدم قدرة الطفل على التكلم بسهولة فتراه يرتبك ويجد صعوبة في التعبير عن 

من ناحية أخرى يعجز تماما على النطق يتغلب على خجله و ىأفكاره فتراه ينتظر لحظات حت

فالمتعلم يتكلم بطالقة ،س ناشا عن عدم القدرة على الكالمبما يجول في خاطره والتلعثم لي

أي إذا كان يعرف الشخص الذي يكلمه أو إذا كان اصغر منه سنا  ،وسهولة في الظرف المناسب

الخجل ممن يكلمه هو المتلعثم هو الشعور بالرهبة وفأول ما يشعر به ،أو اكبر منه سنا أو مقاما

فتسرع نبضات قلبه ويجف حلقه ويتصبب عرقا فيتمنى لو انه يمتلك عواطفه ويستعيد هدوؤه 

حتى يتابع الكالم في سهولة ويبدأ التلعثم عادة في سن الطفولة وقد يشفى الطفل منه ولكن يمكن 

ين عديدة سنسنين و3لو مضى على شفائه ىنفسية حتله أن يعود له من جديد إذا أصيب بصدمة 

 الطفل إذا شعر بهذا النقص تشب في نفسه حرب داخلية تتغلب عليه مما و

 

يزيده بؤسا هو مالحظات من حوله عن الطريقة الكالمية أو التعمد على إحراجه  ينشا التلعثم 

 :يعن واحد أو أكثر من األسباب ما يل

ال يقوى و ،قبل خروجها*قد تتقلص عضالت الحنجرة نتيجة الخوف أو الرهبة فتحجز الكلمات 

وال يستمر أكثر من ذلك حتى يزول وتنتفخ حنجرته وقد ال /أعلى النطق بأي كلمة ويقول/ 

يستمر كذلك كلمة أو كلمتين ثم يقف ويتنفس و قبل بدء الكالم وينطق،يتنفس الطفل تنفسا عميقا

 االستراحة فتكون الكلمة متقطعا .بين المتكلم و

                                                                                                                                                                
للنشر  ناألكاديميو،2009 ،الطبعة األولى ،األصوات اللغوية عند ابن سينا عيوب النطق وعالجه ،نادر احمد جرادات 3

 .32الصفحة  ،والتوزيع عمان األردن

 

 
 

http://www.maajim.com/dictionary/%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.maajim.com/dictionary/%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.maajim.com/dictionary/%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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ولكنه يسرف في استعمل الهواء الموجود في الرئتين  ،ميقا قبل الكالم* قد يتنفس الطفل تنفسا ع

فيثقله في بعض الكلمات قد يكون التوازن معدوما بين عضالت الحنجرة واللسان والشفتين 

 1فينطق بأحد الحروف قبل األخر أو بإدغام الحروف بعضها ببعض. 

موقفه صعب للغاية فهو يدرك عدم ،*بقي أن نشير إال أن الطفل المتلعثم في الفصل المدرسي 

إما أن  نلك نجد أمامه طريقتياحة ووضوح عما يختلج في نفسه ولذقدته على التعبير بفص

 يصمت وال يجيب عن أسئلة المعلم وهو يعلم أن أقرانه يتغامزون عليه في الفصل .  

 أنواع ظاهرة التلعثم :

تميز المرحلة األولى فيها بتكرار الصوت في الكالم و ،لحدوث ظاهرة التلعثمهناك أنواع مميزة 

هنا ال يكون مصحوبا بأي تشنجات عصبية  ،الصوت روتكرا،لدى األطفال أثناء تعلمهم الكالم

 ،شخصية عن حالة الكالم نفسه ويطلق على هذا النوع بالتلعثم البدائي ،أو أي معرفة او دراية

 التلعثم ةلظاهر ،أما في المرحلة الثانية،حلة طبيعية من مراحل تطور الكالمويمكن اعتباره مر

 .فقد يحدث التشنج في بعض العضالت

يمتد إلى مجموعة في العضالت  مث ،ويكون قاصرا في البداية على عضو خاص بالنطق

وتعرف هذه ،هذه المرحلة يدرك الشخص طبيعة كالمه نتيجة أثره على السامعين يوف،األخرى

 .  لمتطورالثانية بظاهرة التلعثم ا المرحلة

طابع ترديد المقاطع أو  وتأخذ،شهرا 20التلعثم األول مرة في سن وغالبا ما تظهر ظاهرة 

شهرا 26حدة الحالة في سن  لوتق،الكلمات االولى ويزداد التردد ويتوقف اللسان عن النطق

 ويكون التردد في صورة همهمة وقد يعاق النطق في أوائل الكلمات.

 سنوات  أربعو،ي الطفولة تبدأ بين سن السنتينإلى التلعثم ف شهرا يعود الطفل32في سن و

وقد تصنف ظاهرة  ،وغالبا ما تبدأ مع دخول الطفل المدرسة ،أن أعلى معدالتها في سن الثالثةو

 2التلعثم بفترات الدراسة .

 

 :التلعثم و الفروق الجنسية 

بمعدل أربعة ذكور لكل  ،اإلناثبنسبة اقل لدى التلعثم في الكالم لدى الذكور و تنتشر ظاهرة

تحد من شدة  إلى أسباب تكوينية ،وقد يرجع اختالف بين الجنس¼ أنثى واحدة أي بنسبة 

االجتماعية تتطلب معاملة .كما أن تأثير الظروف التربوية و،االنفعاليةالمؤثرات العاطفية و

                                                 
للنشر  ناألكاديميو،2009 ،الطبعة األولى ،األصوات اللغوية عند ابن سينا عيوب النطق وعالجه،نادر احمد جرادات1

 .32الصفحة  ،عمان األردن  ،والتوزيع
، 94 الصفحة  2009طارق زكي موسى، اضطرابات الكالم عند الطفل، دار العلم و اإليمان للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، 1

95 . 
 .96 95الصفحة .،لمصدر نفسها 2
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 ،االختالط مع اآلخرينفل الذكر مطالب بشجاعة البراعة وفالط،عنها لدى اإلناث ،خاصة للذكور

يتعرض لضغوط نفسية مستمرة تؤدي به لتوتر النفسي الشديد يظهر في مما يجعله في مأزق و

 صورة تلعثم عند مواجهة األخريين .

 

 

 خصائص وأعراض ظاهرة التلعثم :
إن اإلصابة بعيوب النطق أو الكالم تجعل من صاحبها شخصا يختلف عن األخريين األسوياء 

يجعله يتلعثم في الكالم فردا انطوائيا ويعرضه للسخرية واستهزاء األخريين وهذا ما  ،وأحيانا
 يدفعه إلى االنطواء والعزلة خوف من اإلحراج واالنفعال 

فانه يتكلم ببطء أو بسرعة أو أحيانا يختصر في اإلجابة  ،ولكي يتحاشى المتلعثم التردد في كالمه
 على األشياء بنعم أو ال فقط.

س أو الكف أحيانا إخراج خدم أعضاء جسده لتنفيس عما يريد مثل تحريك اليد أو الرأقد يست

بعض األوقات ال يستطيع األطفال المتلعثمين الغناء والخطابة بطالقة وبدون توقف في اللسان و

وقد يتلعثم الطفل في كالمه إذا تحدث أو تذكر حادثا  ،صراعات عميقةتشتمل على ضغوط و

 خاصة . تانفعاالمؤلما فيشير في نفسه 

فانه يظهر على شكل  ،إن التلعثم عيب كالمي أكثر انتشارا لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

لك لدى األطفال حركات جسمية وعصبية يصاحب ذ،من احتباس الكالم انفجارتشنجات كالمية 

 ا الضغط على الشفتين والرعشة و الحركات االرتعاشية المتكررة في الرموش أخرى منه

 وتكرار مقطع معين . اللسان ويتميز المتلعثم بالمد حركاتو

 مراحل بداية التلعثم في الكالم : 

هي سائدة عند ،قد يبدأ التلعثم عند اكتساب األطفال مجموعة من المفردات اللغة و الكالم و 01

 و هذا النوع يعتبر تلعثم طبيعي أحيانا بسبب نقص المحصول اللغوي للطفل معظم األطفال

 .عدم قدرته على التعبير بطالقة و 

نادرا ما يحصل التلعثم في البلوم أو المراهقة وخاصة عند التحدث مع الجنس األخر أحيانا  02

نتقالي يكون مصدره نفس المنشأ وأحيانا ما تكون ظاهرة التلعثم االرتقائي نمائي ا

)développementale or transirent).2 
 

 

 اللدغة :

فيها ينطق المصاب صوت حرف الراء وهو صوت لساني و ،ي من أنواع الدياليزيا الجزئيةوه

أو يبدله بحرف  ،حلقي بطريقة غير صحيحة حيث يبدله أما بحرف الياء سياب بدال من سراب

اب بدال من سراب بدال من سراب أو بحرف الغين كقوله سغ ،الالم كقوله سالب بدال من سراب

على ،قد يرجع ذلك االضطراب في درجة ضغط اللسانالعامة على هذا العيب باللدغة و يطلقو
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أعلى سقف الحلق أثناء نطق الراء إما لعيب خلقي في سقف الحلق الصلب أو لضغط عضالت 

 :اللسان و هناك أنواع 

 تاء(  )  ←الى←صوت) الراء(  و هي قلب ←اللدغة الرائية

 )يامي ( ←تنطق ←رامي()  ←مثال كلمة ←)ر.ى(

 )المي ( ←تنطق ←رامي()  ←مثال كلمة←)ر.ل( 

 غامي ()  ←رامي( تنطق)  ←مثال كلمة←()ر.م 

 بشكل غير صحيح  ←و فيها يخرج صوت )السين( ←اللدغة السينية

 ثامي ()  ←تنطق←كلمة) سامي( :وهناك اللدغة السينية األمامية مثال 

 شامي ()  ←تنطق ←كلمة) سامي( :اللدغة السينية الجانبية مثال

 خامي ()  ←تنطق←(سامي )  ←كلمة:ك اللدغة السينية البلعومية مثالوهنا

وهناك اللدغة الخلفية األمامية حيث يقوم الطفل بقلب صوت )الكاف( الى) تاء (او قلب صوت) 

 )دال ( ←الجيم( الى

 تنافة( )  ←كلمة) كنافة(تنطق ←مثال ←ت  ←ك  

 1)دمل(  ←كلمة )جمل( تنطق←مثال ←د  ←ج   

 

 

       )(OMISSION:الخنف 

البلعومي ففي بعض الحاالت  يوهي اضطرابات في النطق ينتج عن عدم تكافأ أعلى الغار لهائ

يجعل هائي البلعومي األمر الذي لنتيجة عن عدم تكافؤ الصمام ال ،نفيال يحدث غلق التجويف اال

 .هنا يحدث الخنفكثيرا من الصوات تخرج منه و

بأنها خلل صوتي نسمعه كرنين انفي يحدث نتيجة لعدم إغالق سقف  ،يمكن تعريف الخنة ألنفية

 2.الحلق اللين أثناء الكالم ليمنع هروب الهواء الى األنف 

 الضغط :

قدرة الطفل  بشكل صحيح لعدمساكنة كحرفي )ر.ل( لحروف الوفيه ال يستطيع الطفل النطق با

على سقف الحلق وقد يرجع ذلك إلى اضطراب خلقي في سقف الحلق أو القسم  ،على الضغط

                                                 
وأسرية( التخاطب، المكتبة حمدي علي الفرماوي، نيورسيكولوجيا معالجة اللغة واضطرابات )مواجهات تشخيصية وعالجية 1

 .179، جمهورية مصر العربية ، الطبعة األولى، الصفحة،2002االنجلو مصرية ،القاهرة
احمد نايل الغرير، احمد اللطيف أبو اسعد ،أديب عبد هللا النوايسة، النمو اللغوي واضطرابات النطق والكالم، جدار الكاتب 1

 . 105،106م الصفحة، 2009ه، 1430، ىوالتوزيع ،الطبعة األول رب للنشالعالمي للنشر والتوزيع ،وكذلك عالم الكت



N,bnghق الالىالىال Hglr$l, 

 

 

عــــيوب النطـــــق   :الفصــــــــل االول  

39 

اضطراب  ،يجدر القول باناللسان أو األعصاب المحيطة به و الصلب منه أو اضطراب في

حيث يبدو هذا  ،الضغط عند األطفال ال يمكن تشخيصه إال في مرحلة متقدمة من أعمارهم

 االضطراب في السن المبكرة أمرا طبيعيا و يقل تدريجيا مع  مراحل عمرية لطفل 

 1هو من بين اضطرابات النطقية األقل انتشارا .و

 (substitution)اإلبدال :  

كثيرا من في الكثير من األحيان والكالم ويتضمن اإلبدال صوت بدال من صوت اخر عند 

 يكون الصوت غير صحيح مشبها بدرجة كبيرة للصوت الصحيح من حيث المكان تالحاال

أكلت  )من (السمك بدال )أحط بيها بدال من أحط بيها  :خصائص الصوت مثالو ،النطق وطريق

هكذا يكثر اإلبدال بين ( وشاي)بدال من  (ساي)،ألجل بدال من رجل دينيه بدال من جنيه (السمك

أزواج أصوات من قبيل س/ث/ل/ر/ذ/ظ/ق/د/وقد يحدث اإلبدال نتيجة نقطة المخرج مثل نطق 

 د/ بدال من /ج/ حيث يتحرك المخرج إلى طرف اللسان بدال من وسطه /

لى األمام أي وسط الالم فتنطق /ك/ بدال من /ق/ وال ا/ بدال من /ق/ حيث يتحرك المخرج إ/و

يتسم اإلبدال بالثبات عند األطفال حيث يبدل الطفل صوتا بصوت اخر و قد يبدل صوت واحد 

بأكثر من صوت اخر و في مواضع مختلفة فمثال يبدل بعض األطفال الصوت السين بأصوات 

 الثاء

 2.نها بس أو قوله ثاعة أو تاعةلشين و التاء كقوله بثه أو بشه  والمراد مو  

 

مما قد يفسر ظاهرة عدم اإلبدال صوت بصوت اخر أن الطفل قد و ،والمراد منها قول ساعة 

ال يكسب مجموعة من األصوات الساكنة اقل من تلك المكونة للنظام اللغة مما يدفعه إلى اإلبد

حيث  ،ىأعوامهم األول ينتشر اإلبدال بين الصغار خاصة فيالغير ثابت للتعبير عن نفسه و

ينطقون الصوت الذي يمكنهم نطقه بدال من الصوت الصحيح الذي ال يستطيعون نطقه بعد 

حتى سن ،را بين األطفال انتشال أكثر االضطرابات النطق شيوعا ووهكذا يعد اضطراب اإلبدا

 3أحيانا السابعة .السادسة و

 :الحذف 

عادة ما يقع الحذف في الصوت األخير من و لطفل بحذف صوت أو أكثر من كلمةو فيه يقوم ا

إال إذا استخدمت في جملة مفيدة أو في محتوى يكون مفهوم ،الكلمة مما يتسبب في عدم فهمها 

يمتد الحذف إلى المقطع من الكلمة فيقول  اإنم،قد ال يقتصر الحذف على صوتولدى المستمع 

                                                 
العربي محمد علي زيد، اضطرابات النطق لدى األطفال ضعاف السمع التشخيص والعالج، الطبعة األولى، القاهرة دار الكتاب 2

 .86ه ، الصفحة،1431م  2010الحديث للنشر والتوزيع ،
 .87المرجع نفسه الصفحة   3
العربي محمد علي زيد،اضطرابات النطق لدى األطفال ضعاف السمع التشخيص والعالج، الطبعة األولى، دار الكتاب الحديث 1

 .87ه ، الصفحة 1431م  2010للنشر والتوزيع ، القاهرة  مصر 
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ما تظهر مشكلة الحذف األصوات  عادةن حمام و يقول مسك بدال من سمك ومام بدال م لالطف

تتميز هذه بالعمر و ،اللغوية عند األطفال ذوي العمر المبكر األكثر من األطفال المتقدمين

مما يسبب عدم  ،المشكلة بعدم الثبات و يقع الحذف بوجه عام على الصوت األخير في الكلمة

 ) مدرس ( . ←)مدر(  لكلمة ←مثال  لفهمها فيقول الطف

كما قد يتم الحذف عند توالي سنيين في أي موقع من الكلمة دون أن  ،ة كبريتهو كبرى لكلم

يقول تكون هناك قاعدة حذف ثابة أو محددة أي أن الطفل قد يحذف الصوت األول الساكن ف

معرفة ف هذه صعوبة في فهم كالم الطفل وتسبب عملية الحذو ،مرسة أو مدسة لكلمة مدرسة

 يؤدي إلى إرباكه مما يؤثر على الطفل و ،يريد أن يعبر عنهاالحاجة منه أو الفكرة التي 

لحذف ظاهرة تحتاج إيصال أفكاره إلى األخريين ويعد االستمرار با ىشعوره بعدم القدرة علو

 إلى العالج و متابعة .

و غالبا يقع الحذف في كالم األطفال مع تقدمه في السن و مع ذلك فقد يظهر لدى الكبار ممن 

كذلك األطفال اللذين أو اضطرابات في الجهاز العصبي و لل في أجهزة النطقيعانون من خ

 1يعانون من التوتر الشديد أو أولئك الذين يتحدثون بسرعة كبيرة .

وغالبا ما يميل األطفال إلى  حذف بعض أصوات الحروف بمعدل اكبر من الحروف األخرى 

 ←لمات فقد يحذف األطفال أصوات فضال عن إن الحذف غالبا يحدث في مواضع معينة من الك

إذا أتت في أول الكلمة أو في أخرها بينما ينطقها إذا أتت في وسط الكلمة  ←ج/ /ش/ /ف/ /ر//

. 

 

 :العقدة 

حيث يتحول الكالم إلى تقاطيع صوتية ،للسان فتجعل النطق بالكالم عسيراعلة لسانية تصيب ا

مفهوم اللجلجة إلى أن  تفهم على وجه اإلطالق إلى أنها تتقارب في مفهومها مع دمبهمة ال تكا

اضطراب في الفهم وما يتلقى من ان نوع من أنواع النقص الكالمي والعقدة تعتبراللجلجة و

األداءت اللغوية من المصاب بهذه األمراض اللسانية وغالبا ما تكون جوانب الفرح والسرور 

ءت اللغوية كبير إلى إعادة اللسان إلى وضعه القويم حيث تمزج األداعامال مساعدا بشكل 

 مفهوم من قبل األخريين .المنطوقة بشكل سليم و

أو المحيطة االضطرابات االنفعالية تعرقل في البيئة المنزلية ولذا فان حدوث الصدمات النفسية و

 تؤخر من تحسن الحالة المرضية .بالمصاب سير العالج و

لكالمي أو تعلم الكالم من العالج الكالمي إلى تفريعات كثيرة منها االسترخاء ا وتتفرع طرق

 2تمرينات إيقاعية في الكالم أو استخدام طريقة النطق المضغي.جديد و

 :الرتة 

                                                 
 .82 ،الصفحة ،نفسه رجعالم2
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وقد تعرف بأنها تمنع الكالم فإذا جاء منه شيء اتصل بهوعلة لسانية و هي اضطراب لغوي

 لغة بأنها نوع من أنواع الحبسة لكن الحبسة مرض أو الرتةعرفها الثعالبي في كتابه فقه ال

 .عيب تأتي في لسان الرجل و نعني بها العجلة في الكالم 

ختلف عنها إلى ومن خالل هاذين التعريفين يتبين بان أن مفهوم الرتة بمفهوم االفازيا إلى أنها ت

 في أول الكالمالرتة عيب يزول بعد مرور الوقت فالرتة تأتي أن الحبسة دائمة و

ة انعدام الكالم بصورة يواصل المتحدث كالم على غرار الحبسة فقد يصل األمر إلى درجو 

 1.الكتابة أيضاو ةالقراء نعدامنهائية با

 :التهتهة 

يقصد بها التواء اللسان أو تكرارات آلية غير منتجة للمقاطع أو إطالة ألصوات األولى في و

 خاصة في السنة الثالثة من أعمارهم يمر بها األطفال وهي مشكلة ات والمقاطع أو كلم

الوجه واضطراب حركات قد يرافقها احمرار تعامل معها مبكرا من قبل األهل وتختفي إذا مو

 غير إرادية.

تتدخل فيها نتاجها كثيرا من األعضاء النطق وو بما أن اللغة المنطوقة ظاهرة معقدة يشترك في إ

العوامل أهمية في حدوث هذا المرض ومن لها اثر ووالسمع و قأعضاء النطعوامل كثيرة ف

في اثر في اللغة مما لها إضافة إلى العوامل االنفعالية واالجتماعية و الذكاءاألخرى هو الفهم و

 المنطوقة .

 

 هو عامل الحرمان والخيبةي له اثر كبير في حدوث التهتهة ووهناك عامل نفسي انفعال

الرتباك الذي يقف سببا وراء كثير من األمراض النفسية الذي يتولد عنه القلق و المشكالتو 

األم حيث يجعل اللسان  للغةصول التهتهة عند بعض الناطقين باالكالمية وهذا العامل سبب في ح

ملتويا عند النطق بالكلمات فيظهر الكالم مكرر في كثيرا من األحيان والسيما في المقاطع 

قد تكون طريقة االسترخاء اللساني األولى من العبارات والجمل و تأو الكلمالمة األولى من الك

عامال مهما من العوامل التي تساعد على معالجة هذا المرض اللساني وذلك إما عن طريق 

التخلص من العامل اإلضرابي في التهتهة أثناء العملية الكالمية أو تكوين ارتباط خاص بين 

 2بين الباعث الكالمي نفسه .القراءة بهذه الطريقة و سر أثناءالشعور بالي

 : الهتهته والهثهثه 

هو العجز عن الكالم وأما االلكن ال يقيم نوع من أنواع اضطرابات النطق ويقصد بها العي و

العربية لعجمة في لسانه ومن هذا الجانب بالتحديد ال يمكن إن نعد الهتهته عجزا لغويا أو مرضا 

لى صفة طارئة على اللسان تزول بزوال العارض فإذا ماعدا الناطق غير العربي إكالميا ألنه 

                                                 

 73الصفحة  ،1997الطبعة االولى  ،بيروت لبنان ،مكتبة لبنان الناشرون للنشر والتوزيع،للثعالبي ،فقه اللغة واسرار العربية  2

.  
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جرت األمور على موازينها و أما على إنها عجز في الكالم لسانه األصيل استقامت أموره و

 1فهذا يتداخل مع الحبسة .

 

 

    )(Distortion:التحريف والتشويه 

الخاط  بشكل يقترب من الصوت األصلي ولكنه ويحدث التحريف عندما ينطق الطفل الصوت 

تماما وذلك عندما ينطق الطفل جميع األصوات التي ينطقها العاديون ولكن بصورة  هال يماثل

غير سليمة عند مقارنتها بالصورة السليمة وعادة ما يخرج الصوت من مخرج قريب من 

قة غير سليمة مما يؤدي مخرجه األصلي ونتيجة اخرج التيار الهوائي المصاحب للنطق بطري

 .إلى خروج الصوت مختلف عن الصوت األصلي 

س/ /ش/ من /←وينتشر التحريف بين الصغار والكبار وغالبا ما يظهر في أصوات معينة مثل 

ضابط تنطق ،مدرثة  ←لك مدرسة تنطق مصحوبا بصفير واللسان مثال عن ذ جانب الفم

سنان أو عدم وضع اللسان في موضعه ذابط وقد يحدث هذا االضطراب نتيجة تساقط األ←

الصحيح للنطق أو انحراف وضع األسنان مما يجعل الهواء يذهب إلى جانب الفك و من هنا 

يمكن اعتبار لفظ اضطراب فقد ينتج عن ذلك لعاب زائد على الكمية العادية ويكون الخطأ ناتجا 

 2عن مشكلة كالمية كالسرعة .

 

 

 :التختخة 

التختخة هي العجلة في الكالم أو البطء فهي عامل من العوامل التي تؤدي إلى يعد اللغويون 

من ذلك يكون البطء عامال و ننشوء اضطراب في الكالم أو ما يسمى بأمراض اللغو علل اللسا

 .وز أبادي على أنها ثقل في اللسانمساهما في ظهور التختخة التي عرفها فير

 :الليغ 

 عدم اإلبانة و اإليضاح فال يكون الكالم واضحا مفهوما فيبدو الكالم متداخال غير مفهوم 

نى إضافة أو تعليق أو '' موردا في التعريف دون أدلبي ''الليغ أن ال يبين الكالميروي الثعاو

 .إيراد مثال
                                                 

السيد درا الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع  ،التهتهة لدى االطفال مفهومها اسبابها و اعراضها تشخيصها وعالجها ،منى متوكل 1

 . 13الصفحة 2008  ،الطبعة االولى ،
 ،عمان األردن ،دار حامد للنشر والتوزيع2011 ،الطبعة األولى ،عيوب النطق وأمراض الكالم  ،باسم مفضي المعايطة 2

 .75،الصفحة  2010
العربي محمد علي زيد،اضطرابات النطق لدى األطفال ضعاف السمع التشخيص والعالج، الطبعة األولى، القاهرة دار الكتاب  3

 .84ه ، الصفحة 1431م ، 2010الحديث، للنشر والتوزيع 
 2010األردن  ،دار حامد للنشر والتوزيع عمان،2011 ،الطبعة األولى ،عيوب النطق وأمراض الكالم،باسم مفضي المعايطة  1

 .7الصفحة ،
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ومفهوما ولكن على العموم فان المفهوم من هذا التعريف أن ال يكون الكالم واضحا مسموعا 

 لدى المستمع فال تظهر داللة الكالم المعجمي أو سياقه لعدم ظهور الكالم .

وهذا يعود إلى الخلل في تركيب بعض األعضاء النطق المسئول عن تكوين صيغة األحرف 

في أعضاء جهاز النطق فمن ذلك أن يكون  ةبمعنى أمر اخر قد يفسر وجود تشوهات خارجي

 حجم اللسان غير طبيعي مع األسنان وسقف الحنك مما يعيق حركته الالزمة بسرعة مطلوبة

ا عن نطقها السليم إلخراج الصوت من أصوات اللغة التي تعتمد أساس على اللسان إلخراجه

 .وشكلها القويم

 :الفافاة 

منهم األصمعي قد تجاوز كثيرا في باب حينما عدوا الكثير من األقدمين واللغويين و نالحظ

في جميع األصناف ظهر عند كالم المتحدث وتكرار الفاء في الكالم حبسه أو بشكل أدق مرضا ي

 1. تعانة بها لتجنب الكالم و إحداثهاسلكالمية حيث يظن أنها أداة ربط وا

 
 

 أسباب عيوب النطق :

 :تختلف يمكن أن تعود إلى تعدد وعيوب النطق تختلف و تأسباب 

 أسباب عضوية:

ة في تراكيب األسنان أو *اشتقاق في مستوى الفم أو الشفة العليا أو سقف الفم أو عيوب خلقي

 .الفكيين والحنجرة أو الشفتين بعدم انتظامهما اللسان و

 .*شلل أعضاء الكالم أو نقص في تطور عضالت اللسان 

ة عن االستعداد من حاالت اإلعاقة اللغوية ناتج ةبالمائ 62العصبي العام إذ تعتبر  دتعدا* االس

السبب في ذلك ل إلى األطفال عن طريق التقليد وتنتق تبالمئة من الحاال 23العصبي العام و

 زوائد أنفية و تضخم في اللوز. 

 * خلل في األنف أو األذنين أو خلل بكليهما .

 الوظيفي في األعصاب يمنع التآزر الحركي .*الخل العضوي أو 

 *خلل في الغدد الصماء .

 *تشوهات على مستوى الجهاز الفمي .

 *المشاكل المرتبطة باإلدراك السمعي .

 *صعوبة التنسيق الحركي للجهاز الفمي النطقي .

 *عدم التمكن من اكتساب قواعد و أسس تنظيم إنتاج المقاطع الصوتية .

 كتساب قواعد وأسس تنظيم إنتاج المقاطع الصوتية .*عدم التمكن من ا
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*عدم التمكن من التمييز السمعي الصوتي بين األصوات أي عدم التمكن من اإلدراك الحسي 

 الجيد لهذه األصوات. 

ترتيب عبر مراحل جمة عن عدم اكتساب قواعد توزيع و*أخطاء عمليات إصدار الصوت النا

 1النمو اللغوي.

 وية ومن األسباب العض

 الحنك المشقوق :  

يمتد من أصول الثنايا العليا إلى أرضية التجويف األنفي والفموي ووالحنك هو السقف التجويف 

ينقسم الحنك إلى يبدأ التجويف الحلقي واألنفي و اللهاة حيث تقع في نهاية التجويف الفموي و

 2:فسميين

 

 

إذا يمتد من اللثة إلى نهاية الغار و  يالذي يقع في مقدمة التجويف الفموالصلب و:األول الحنك

 هي المنطقة المقعرة من الحنك .

را يلعب الحنك دوالتجويف الفموي وينتهي باللهاة والذي يقع في مؤخرة الرخو و:الثاني الحنك

 لذلك فان أي خلل فيه يؤدي إلى اضطرابات النطقحيويا في إنتاج عملية الصوت و

 2ء الجهاز النطقي. يعد الحنك المشقوق جزء من أجزاو 

إن اضطراب النطق الذي يصيب األطفال ذوي الحنك المشقوق يرجع إلى خلل أو عيوب 
معظمنا ال يدرك أن تكوينية تحدث دم التئام عظام أو أنسجة الحنك وتكوينية تحدث بسبب ع

ينتج عنه مجموعة من االضطرابات النطقية منها عدم و،بب عدم التئام عظام وأنسجة الحنكبس
االحتكاكية البلعومية ارتباط النطق بمجموعة من االنحرافات ويستخدم اللسان  3خروج األصوات

 بدال من أصوات التي مخرجها الصحيح هو طرف اللسان. 
 شق الشفاه:  

لك لما يتمتعان من ذتأثير على صفة الصوت ونوعه و الشفتان هما عضوان مهمان في عملية
 الفم  اإلغالق لفتحةوأشكال مختلفة االنفراج  وضاع أومرونة تمكنها من اتخاذ أ
كون ثانويا بصحبه في الغالب فان اإلصابة بشق الشفة يو قاالنطباواالستدارة واالستنباط و

 اتعبر الوراثة عامال رئيسيأو التشوهات الوجه أو األطراف و مثل إصابة القلبإصابات رئيسية 
 .ر األولى من الحملتكون في األشهاإلصابة بهذه الحالة إلصابة بهذه الحاالت و

                                                 
تطور اللغة و التفكير لدى الطفل، الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريد للنشر والتوزيع، تاريخ الطبع نايفة قطامي،1

 .313،.308،309، الصفحة 2008*01*05،
للنشر والتوزيع ،الطبعة  ةكاديميعادل يوسف أبو غنيمة، صعوبات الكالم عند األطفال، واختالفهم عن إقرانهم ، الدرا األ 2

 .84،  الصفحة 2011األولى 
 

 
 

للنشر والتوزيع، الطبعة األولى  ةعادل يوسف أبو غنيمة ،صعوبات الكالم عند األطفال واختالفهم عن إقرانهم ، الدرا األكاديمي1

 .85الصفحة   2011،
 .88المرجع نفسه الصفحة   2
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تؤدي هذه الحالة إلى عدم ازدواجية بشق الشفة والحنك معا وتكون فيه الشفاه في حالة و
االحتباس الهواء عند نطق الحروف االحتباسية كصوت الباء كما يصعب على الفرد نطق 

 و . م . ف. ←األصوات التي تشترك فيها الشفتان مثل

 مشكالت اللسان :
ا أعلى يحتل اللسان جزء كبيرا من التجويف الفموي والتجويف الحلقي إذا يمتد من خلف الثناي 

هو متصل بالفك السفلي المرتبط بحركته وانخفاضه الفك السفلي أو تجويف الحلقي وسط الحلق و
ة عامة أهم يعتبر اللسان بصفاللسان أو ارتفاعه على التوالي وارتفاعه يؤديان إلى انخفاض 

 إنتاج الكالم أي خلل على مستوى اللسان فهو خلل في إنتاج اللغة و من أعضاء النطق وعض
هي من المشاكل ا يؤثر على الطفل في بداية عمره وهذا موبتالي يتسبب في اضطرابات اللغة و

 .البارزة
 أورام اللسان :

إخراج ي وعدم السهولة في للسان يؤدي إلى اضطرابات النطق إن أي تضخم غير عاد
خشونته وعدم ووضوحه تبعا لذلك األصوات األصوات وتكون النتيجة هي ضخامة الصوت و

التي تحتاج لطرف اللسان في نطقها حيث يكون من الصعب نطقها على الشخص المريض 
 2نطقها .

 
 

 اندفاع اللسان  :

القواطع أثناء البلع مما من اللسان تجاه األسنان العليا وفي تلك الحالة يحدث اندفاع للثقل األمامي 

مما يؤثر يؤدي إلى تشويه بعض األصوات فهناك األطفال يركزون على الحركة األمامية للسان 

 1.على البلع و كذلك النطق

 عدم تناسق األسنان :

تحديد صيغتها في بناء معالم البنية الصوتية و األسنان فإنها تقوم بدور تفعل الرغم من ثبا

أهمية اللسان عن بقية األعضاء  لال تقها اللسان وت التي يتك  عليخصوصا في بعض األصوا

كذلك في الكمية فة الصوت ونوعه والتأثير في صرى لما تمتلكه من خاصية القدرة واألخ

االندفاعية لهواء الرئتين حيث تخضع إلى نسب متفاوتة من االنسياب أو التوقف أو الحد من 

على مستوى الوظيفتين يعتبر عيب من عيوب النطق أو حركته بمساعدة اللسان يعني أي خلل 

 يمكن إن يتطور المر لكي يصل ويصبح مرض .

 عدم تتطابق الفكيين :  

ن تتحكم في لذا فان حركة الفكييلية إطباق األسنان بصورة كاملة ويلعب الفك دورا هاما في عم

إنتاج األصوات ولذا  من ثم تتمكن أعضاء النطق من أداء عملها عندحجم التجويف الفموي و

جودته ومن بين ر تأثيرا واضحا على وضوح الصوت وفان الخلل في الفكيين سوف يؤث

                                                 
للنشر والتوزيع، الطبعة األولى  ةعند األطفال واختالفهم عن إقرانهم ، الدرا األكاديميعادل يوسف أبو غنيمة ،صعوبات الكالم 1

 .85الصفحة   2011،



N,bnghق الالىالىال Hglr$l, 

 

 

عــــيوب النطـــــق   :الفصــــــــل االول  

46 

االضطرابات التي تصيب الطفل هي عدم تتطابق الفكين الذي يعتبر سبب من األسباب 

 1.ةالفونولوجي

 :التوحد 

ل لمدى الحياة يظهر هذا الذواتية أو التوحد يعتبر من بين االضطرابات الحركية ألنه يالزم الطف

 ماالضطراب من سنتين إلى ثالث سنوات في الحقيقة فان اغلب األطفال الذواتيون يفهم أبنائه

أنهم مختلفون عن باقي األطفال العاديون فهم يعيشون في غربة يعرفونها هم فقط فيعتبر التوحد 

كابوس الذي الذواتية ذلك الغلق نفسه في إطار صعب اختراقه و هو ذلك العالم الغريب الذي

فزعا من أن يصاب التعجب على وجوه األمهات خوفا و يرسم عالماتيؤرق أولياء األمور و

 .احد من أبنائهم به

تبدأ المشكلة ني من أي إعاقة جسدية أو خلقية وا ما نجده ال يعابغالطبيعيا عند الوالدة و

 2الضعف في التواصل.و ةبالمالحظ

 

 

ؤثر على يصيب بنية الجسم فانه حتما ي يهو اضطراب حركي فونولوج ،بمان أن التوحدو

 السلوك النمطي في المهارات اللغويةعية واالجتما تالعالقااكتساب مهارات التواصل و

التواصل مع األخريين كما انه ي التوحد انه يصعب عليه الكالم وبتالي فان الطفل الذي يعانو 

نمطه الحركي تصيب الطفل وتجعله مضطربا في سلوكه و لعناصر المهمة التييعتبر من أهم ا

 3النطقي كذلك .

الطفل في التمركز حول  أالتي يبدو،ي تصيب الطفليعد هذا االخير من اهم االمراض الت •

المهارات التواصلية ويعد االجتماعي والسلوك المعرفة وخر وتراجع في الحركة وذاته و هو تأ
اذا لطفل الى قلة الحديث وباهذا القصور يؤدي في الجانب العاطفي واالجتماعي و قصورا نوعي

 تحدث يرتكب مجموعة من االخطاء اللغوية مما يسبب له اضطراب .
 (Hearing impairment):اقة السمعية اإلع
 الناميةالتي تواجه المجتمعات المتحضرة و،السمعية من المشاكل الرئيسية ةاإلعاق تعتبر

مليون شخص مصاب  20تعتبر هذه اإلعاقة األكثر انتشارا في العالم فهناك خاصة األطفال وو 
 .في العالم
تلك المشكالت التي تتحول دون أن يقوم الجهاز السمعي عند الفرد ،السمعية إلعاقةويقصد با

في تتراوح اإلعاقة السمعية فرد على سماع األصوات المختلفة وبوظائفه أو تقل من القدرة ال
المتوسطة التي عندها ضعف سمعي إلى درجات و ،ها على مجموعة الدرجات البسيطةشدت

 شديدة جدا التي ينتج عنها الصمم.
 لضرورة على اكتساب اللغة عن طريق السمع هو ضعيف با،عرف بان السمع الضعيفيو
 فان اللغة لن تصل كما يريد توصيلها ،اصرة على تزويده بمجموعة األصواتهذه الملكة قو

                                                 
 .    91،92المرجع نفسه الصفحة  2

3 Cohen Doyle ،& 206 :38/dodd 2002 :108 ;du ring 2005 irlland 20004 ;217page 23. 
الطبعة ،مصطفى دار الجامعة للنشر والتوزيع  ،اضطرابات النمو الشامل و المتالزمات لدى األطفال ،ىرانيا قاسم .دنيا مصطف1

 .22.23الصفحة  ،2010األولى 
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 :وينقسم السمع إلى 
هؤالء األطفال وحدة صوتية و ديسيبيل 25الى 10وفيه يعاني الشخص من :السمع العادي 01

 .لديهم مشكل في سماع الصوت الخافت 
يواجه الطفل هنا وحدة صوتية و 55..إلى 25بين أو المتوسط يفقد ما :السمع الخفيف 02

 .أقدا 5إلى  3فة محدودة ما بين تكون المسا صعوبة عندما

 :فقدان السمع الشديد العميق 03
هي منعدمة تماما عملية السمع وحدة صوتية و 90إلى  40ع ما بين وهنا يعاني الطفل من السم

عنده ال يمكن للطفل أن يسمع ال األصوات الخافت أو األصوات أو التي تبعد عنه بأقدام فتنعدم 
 1.ه تماماحاسة السمع عند

 
تكون سبب من ي تصيب الطفل في الصغر والت ةهي من اإلعاقات الفونولوجي ،واإلعاقة السمعية

 تبتالي تحدث عنده اضطراباأو يخطا في خطابه مع األخريين و أسباب التي تجعله ال يتواصل
 النفسية .ح مرض مزمن على قدراته الجسمية ون لم تعالج تصبالغوية و نطقية 

 يمكن عالج اإلعاقة السمعية 
 .التدريب على استخدام المعينات السمعية  01
 .قراءة لغة الشفاه 02
 .التدريب السمعي 03
بالنسبة للطفل على اإلدراك السمعي و رمن المعروف إن اكتساب اللغة يعتمد اعتماد مباشو

التعامل مع التواصل ومثيرات قليلة تمنعه من ضعيف السمع فمن اسؤا مشكالته أن يستقبل 
 2.المجتمع

 استهالك كثير من الهواء . 01

 ايقاع بطيء للعبارات صوتا ضعيفا على نغمة ووتيرة واحدة .02

      نهيك عن استبدال المقاطع الصوتية بواحدة التحوير في المقاطع وو لاالستبداالحذف و 03

 أسهل على النطق  تعدد الوقفات في الكالم . تكون 04

 يؤدي إلى الخنف .نفي  مما يؤثر على عملية النطق وزيادة الرنين األ05

 استخدام األصوات المتحركة أكثر من السواكن. 06

 3.األصوات المهجورة بأصوات مهموسة استبدال  07

 نفسية:أسباب 
 هي محصلة تفاعل عاملين أساسيين هما الوراثة ية الفرد وحدة دينامية متفاعلة وإن شخص

                                                 
الطبعة  ،للنشر والتوزيع القاهرة،المكتبة االنجلومصرية  ،التخاطب لذوي االحتياجات الخاصة  سيكولوجية،محمد محمود النحاس1

 .51الصفحة ، 2002سنة ،األولى

 
 

الطبعة  ،المكتبة االنجلومصرية للنشر والتوزيع القاهرة ،التخاطب لذوي االحتياجات الخاصة  سيكولوجية،محمد محمود النحاس1

 .53الصفحة ، 2002سنة ،األولى
 .54المرجع نفسه الصفحة 2

، 2010، سنة ىعلم النفس، تشريع المدرسي تكوين المعلمين الديوان الوطني للتعليم والتكوين ،الطبعة األول التربية،دون مؤلف 3

 .70صفحة 
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 .البيئة و
وجود مجموعة من العقبات فيه يظهر ذلك في النفسية تأثر في إنتاج الكالم و ونالحظ بان العملية

 :مايلي 

 .*فقدان القدرة على التعبير الشفوي في الكالم أو التحرير 

 .*إبدال مجموعة من الحروف بغيرها ويظهر ذلك جليا في التأتأة 

 .التهتهة *عيوب اللسان مثل اللجلجة و

 .*عدم  التحكم في سرعة الكالم وما يصاحب ذلك من إدغام وخلط وحذف 

 3.الحسيةاء المرئية و*عدم القدرة على التعرف على مجوعة من األسم

 

 

االجتماعية المصاحبة الضطرابات الكالم من الناحية ناك مجموعة من األعراض النفسية وهو

 1.والعصبية ءاالنطواوعدم الثقة بالنفس ومنها الخجل والنفسية كالقلق 

 :أسباب مدرسية 

ل في ظل بيئة معاكسة تحدث لديهم مشاك،هناك بعض التالميذ اللذين لديهم استعداد النحراف

العنف المدرسي كل يؤدي للتلميذ وال تشبع حاجاته واالستقرار و،فالمدرسة التي ال توفر األمن 

ويكف عن ألوان النشاط  ،فالشعور بالخوالى سوء التكيف وعدم مالئمة مما يؤدي بالتلميذ الى 

والكالم أحيانا  ،والمشاركة ويؤدي هذا الى ارتكابه مما يشكل سببا في مشاكل النطق ،التلقائي

يطلب المعلم من التالميذ السرعة في اإلجابة دون مراعاة إمكانياته وقدراته فقد يفشل التلميذ في 

 .اإلجابة مما يؤدي الى اضطرابه وتكرار المقطع حيث تنشا لديه مشكلة النطق 

 :أسباب أسرية 

 شا على ذلك التوتر فانه ين ،إذا لم تشبع األسرة حاجات الطفل سواء العضوية او المعنوية

القلق والحرمان فالطفل الذي يعيش في مثل هذا الجو *الحرمان *تزيد المشكلة عندما تشتد و

الحب والحنان وعادة ما يقوم الوالدان نتيجة جهلهما عليه ممن كان ينتظر منهم العطف والقسوة 

أفضل منه هذه في أمثال هذه األسر بزجر ابنهما بأنه عاجز ويقارن بأخيه الصغير وانه 

لة تنشا لدى الطفل  نتيجة هذه المعامل ويرتبك والسخرية والتفضيل بين البناء وهذا ما يجعله يخج

األخريين وذلك نتيجة  بنفسه مما يعقد لسانه وال يجعله يتواصل مع ةعدم الثقعقدة النقص و

حياته وإذا تكلم  لنسبة إليه هو مدخل جديد علىف األخر ألنه باينفر من الطرلنقص واإلحساس با

يتكلم بسرعة او بصوت خافت لكي ال يالحظ عليه الناس العيب الذي يعانيه وكل هذه المشاكل 

 2والقضايا تجعله يعيش تحت مشاكل نطقية كالمية عويصة يمكن لها إن تتطور لديه .

 تتنوع االسباب المؤدية الى اضطرابات النطق بقدر اختالف انوعها فهي تشمل انواع  •

                                                 
، 2010، سنة ىالتربية علم النفس، تشريع المدرسي تكوين المعلمين الديوان الوطني للتعليم والتكوين ،الطبعة األولدون مؤلف  1

 . 70صفحة 
 .71 الصفحة ،المرجع نفسه2
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الشيء الذي لم نشر اليه وراثية فعامل الوراثة يلعب دورا في و ،داية االمرع قد تكون في بانواو

نقل االمراض او عضوية، نفسية، اجتماعية، مما يجعل االتفاق على االسباب امرا صعبا ولكن 

تي تم ذكرها ان تأثر على الفرد بعد نظرة العلم الحديث يمكن من خالل مجموعة االسباب ال

 تجعله يعني من مجموعة االضطرابات النطقية .   و

 
 

 

 عالج عيوب النطق :

لمريض يعاني من مشاكل جسمية أو عقلية واضحة  ،إن الهدف المنشود لعالج العيوب النطقية

في تمكينه من استخدام العفوي لألصوات اللغوية العفوي ألصوات اللغوية وفق معاير  

االستخدام عند الراشدين في مجتمعه ولهذا فسوف نسرد مجموعة من اإلجراءات العالجية لهذه 

 األخيرة .

 التدريب في غرفة خاصة أو داخل غرفة الصف :   01

ريقة تقديم الخدمات وط يالمتصلة بالتداخل الفونولوج ،هناك عالقة بين المسائل األساسية

ومن إحدى هذه النقاط المهمة هو العالج ،رى للذين يعانون من عيب في النطقاألحللمرضى او ب

اصة " او عن طريق غرفة الصف "حيث داخل الغرفة "حيث يتم تدريب الطفل داخل غرفة خ

يتم تدريب الطفل داخل غرفة الصف" وتكون الطريقة األجدر الجمع بين النقطتين كان العالج 

في اآلونة األخيرة شهدت تركيزا متزايدا على ،النطقي في القديم يتم داخل غرفة خاصة ولكن 

فهذا األمر يزيد من فرص  ،تقديم الخدمات النطقية واللغوية بشكل متكامل داخل غرفة الصف

التعاون بين المعلمين والمواد التعليمية كما أن غرفة الصف تجمع بين المريض والمعالج كما 

أنها تكون مجدية حسب الدارسين ومفيدة من حيث معالجة األخطاء اللغوية والمفاهمية مقارنة 

ناسبا وجيدا ويتطلب مع األخطاء التي تتطلب تأهيل حركي ويعتبر التدريب داخل غرفة صف م

 1.تعاونا بين المعلم والمتعلم والمعالج 

 مرحلة التصحيح الجراحي :

وظائفها على دءأحتى يمكنها  ،ويتم في هذه المرحلة تصحيح المشكل التشريحي ألعضاء النطق

فمثال في حالة الرونواليا يتم سد فجوة الحلق بإجراء عملية جراحية تسمى  ،النحو الصحيح

فيلجا الطبيب إلى تصميم جهاز يسمى  ،بترقيع وقد ال تنفع هذه العملية لدى البعض من الراشدين

يتألف من سدادة بالستكية يمكن تركيبها وخلعها في الفجوة الموجودة في سقف  ،االوبتيوراتور

 قالنطبعملية الجراحية أو استخدام االوبتيوراتورال يؤدي المصاب إلجادة الحلق إال أن ال
                                                 

1 جون بيرنثال، جامعة نبراسكا-لينكولين، ..نيكوالس بانكسون،-جامعة جيمس ماديسون، االضطرابات النطقية والفونولوجية 

. 383ترجمة، جهاد محمد حمدان، وموسى محمد عمايره ،الجامعة األردنية، الطبعة األولى  دار وائل للنشر، الصفحة   
طب الكالم النطق اللغة و الصوت، درا  صفاء للنشر والتوزيع عمان األردن،الطبعة حمدي علي الفرماوي، اضطرابات التخا 2

 .81.82،  الصفحة 2009ه.م1430، ىاألول
 



N,bnghق الالىالىال Hglr$l, 

 

 

عــــيوب النطـــــق   :الفصــــــــل االول  

50 

يتم عرضهما تخاطب في المرحلتين المواليتين واألصوات الكالمية حيث يأتي دور أخصائي ال

بعد قليل و إلى غير ذلك من عمليات التصحيح الطبي لعيوب أعضاء النطق والكالم كتجميل 

حجم اللسان والجراحة الفكيين ق اللسان أو الجراحة التجميلية والتصاالشفاه األرنبية وإزالة 

 2غيره .والتجميل والتنسيق األسنان و

 

 

 تدريب عضالت أعضاء النطق و الكالم :

ريب العضالت على ثم يلي ذلك تد ،مبدئيدريبات عضالت النطق بشكل مستقل وتشمل هذه الت

يمكن ألخصائي التخاطب االعتماد على الحروف المعيبة بشكل صحيح وتشكيل األصوات و

العب كما أن تدريب المصاب على نطق األصوات الخاطئة بشكل صحيح بعد التأكد من أن 

االطمئنان على أن المصاب مرينات أو تدريبات أعضاء النطق والمصاب قد حظي بمجموعة الت

 1قادر على تحريك هذه.

تدريبه على ضمن مراحل وبالحالة ويتعالج العضالت بشكل سليم ينتقل إلى األخصائي التخاطب 

 نطق األصوات المعيبة بشكل صحيح.

 العالج باللعب : 01

يعبر فيه الطفل عن  ،هو احد طرق العالج النفسي والتعليمي حيث يعتبر اللعب مجاال حرا تلقائيا

عواطف والمشاعر واالتجاهات واالحباطات وما يدور في الخلجات فيتيح فرصة التحرر من 

والتي يفرضها المصاب على نفسه ويتحرر من مالحظات اآلخرين عند الكالم  ةالرقابة القاسي

 فينطلق بطبيعته دون خوف أو حرج أو قلق أو خجل 

والحوافز التربوية الستخدامها في العالج  تتهدف سلوكياكما تعتبر هذه الطريق هي طريقة تس

لذا يستوجب على المعالج أن يفكر بالطريقة أو األسلوب األنسب للتعامل مع المريض وهنا لبد 

 2من تحديد درجة تنظيم مادة التدريب المناسب للمريض .

أو اللعب فقد يكون نوع اللعب ،رد ظروف العالج الى نظرية محددة ليس بل لضرورة 01

الذي ،العالج بأدوات التركيب ،العالج بالدمى،العالج بالتمثيل المستخدم في العالج عبارة عن

 يطلق عليه العالج المنزلي .

                                                 
حمدي علي الفرماوي،اضطرابات التخاطب الكالم النطق اللغة و الصوت، درا  صفاء للنشر والتوزيع عمان األردن، الطبعة  1

 .81.82،  الصفحة 2009ه.م1430، ىاألول
محمد احمد صوالحة، علم النفس اللعب ، قسم اإلرشاد و علم النفس التربوي كلية التربية، جامعة يرموك، الطبعة األولى، سنة 2

 .246،.245ه دار المسيرة للنشر و التوزيع، الصفحة 1425م،.2004

3جون بيرنثال جامعة نبراسكا-لينكولين، ....نيكوالس بانكسون،-جامعة جيمس ماديسون، ترجمة جهاد محمد حمدان، وموسى 

،   الصفحة 2009، الجامعة األردنية، الطبعة األولى ، دار وائل للنشر ةالنطقية والفونولوجي تمحمد عمايره ،االضطرابا

.385، 
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االضطرابات أو ضعف التعلم عند اسبا للحالت الخفيفة من التوتر ويعتبر اللعب عالجا من 02

 اة .األطفال العاديين باعتباره معدال للسلوك و منظما للحي

يمكن من خالل اللعب أو يأخذ الطفل فرصته المناسبة من النمو للوصول الى نظرة واقعية   03

 3عن نفسه .

 

 

 

 .التعبير البتكاريه أشكاال من التعبير االنفعالي ويولد لدي ،يمكن من خالل اللعب عند الطفل04

األنماط السلوك ة يلزمه إعداد الخطط الالزمة لتقوي ،استخدام اللعب كموقف تعليمي 05

 الخطط الالزمة إلضعاف أنماط السلوك غير المرغوب فيه. المرغوب فيها و

 التمارين01

طريقة المعالج في العرض وعلى بعض أشكال  كبير علىويعتمد هذا النوع من العالج بشكل 

النشاطات التدريبية القبلية التي تليها استجابات المريض وهنا يكون تحكم المريض بعدد 

 المثيرات التدريبية وطريقة عرضها ضعيفا. 

 :  التمارين مع اللعب02

 النشاط)ة مثل القبليات التشويقية على بعض النشاط هيختلف هذا النوع عن النوع األول باشتمال

 واللعب باستخدام البطاقات (،الذي يتضمن استخدام مروحة ورقية

 اللعب الموجه 03

يشبه هذا النوع من التدريب طريقة التمارين مع اللعب ولمنه يختلف عنه من حيث عرض 

الرسمي إلى  وفي هذه الطريق ينتقل المعالج من التدريب اللعبالمثيرات التدريبية كأنشطة 

 1اللعب وخاصة عندما يتوقف الطفل عن االستجابة للتدريب الرسمي .النشاطات الشبيهة با

بقدر ما يوجد مجموعة من  ،يوجد مجموعة من المداخل لمعالجة اضطرابات النطق •

بالرغم من هذا التباين الواسع فأهم شيء هو صحة و ،ظريات في تفسير هذه االضطراباتالن

يعاني من أي عيب من عيوب النطق وعليه فان العالج هو عملية معقدة  وبعيدة المريض الذي 

األمر يحتاج مجموعة من الجلسات المدى وليس كل تشخيص يقام اجراؤه يعد تشخيصا دقيقا ف

المصاب في حد ذاته لكي يكون العالج ناجحا ويحدث مجموعة الصبر من طرف العائلة وو

 .لمريضن عليه االتغيرات على عكس ما كا

 
                                                 

موسى جامعة جيمس ماديسون، ترجمة جهاد محمد حمدان، و-لينكولين، ....نيكوالس بانكسون،-جون بيرنثال جامعة نبراسكا1
،   الصفحة 2009، الجامعة األردنية، الطبعة األولى ، دار وائل للنشر ةالنطقية والفونولوجي تمحمد عمايره ،االضطرابا

،385. 
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مجموعة النصائح و اإلرشادات التي يجب أن تتخذها المدرسة و األسرة والمجتمع وتساهم في 

 عملية عالج عيوب النطق :

اللغة وعند األطفال دور في ظهور عيوب النطق و ،لمجتمعالمدرسة واإن لكل من األسرة و

العالجية لمثل هؤالء اإلرشادية وبي في إيجاد الخدمات وبالتالي فان على كل منها دور ايجا

 :األطفال يمكن إجمالها فيمايلي

على المجتمع اء من أفراد األسرة أو المدرسة وسو ،يمكن أن يتعرض الطفل للفحص الطبي 

بقطاعيه العام والخاص الرسمي والتطوعي أن يوفر كافة المراكز العالجية وإيجاد سبل الرعاية 

 .مراكز األمومة والطفولة  الصحية األولية ومن أهمها خدمات

وأفراد المجتمع عدم اللجوء إلى تقليد المصابين حتى ال  ،طلبة المدارسعلى أفراد األسرة و 10

طفل الطفل المصاب هذا التقليد كعامل تعزيز للكلمات المنطوقة نطقا خاطئا فيستمر هذا ال ذيأخ

 .غيرها لجلب االنتباه بتكرار التأتأة أو الجلجلة و

على جميع األفراد في أي مؤسسة اجتماعية وخاصة األسرة تجنب المعاملة الطفل بقسوة أو  02

 إهمال أو بحنان زائد أو دالل متطرف .

ألنها تثير لدى أي طفل مشاعر الخوف  ،على األب واألم االبتعاد عن الخالفات العائلية 30

والقلق مما يؤدي إلى كبت مشاعره وعدم القدرة على التعبير عما يجول في خاطره وقد ينعكس 

 ذلك على أداة النطق فتكون سببا في إيجاد عيوب كالمية بشكل أو باخر. 

ية الجتماعالمجتمع إعطاء األطفال الفرصة في اكتساب الخبرات اعلى المدرسة واألسرة و 04

 .1جميع سبل التفاعل االجتماعي األنشطة وو،عن طريق المشاركة في الحديث 

 في المدرسة :

 .اشتراك الطالب في لجان النشاطات االجتماعية اإلذاعة والرحالت 01

أي نشاط يختاره مربي الصف أو المعلم أو المديراو المرشد التربوي ذي صبغة تفاعلية  02

ويشترط لتحقيق المعالجة الفاعلة في المدرسة أن تتم بطريقة غير مباشرة مع ضرورة التخطيط 

 .المرشد التربوي يق بين أعضاء الهيئة التدريسية ورؤساء لجان األنشطة وو التنس

 األسرة :في 

 .ديث مع الطفل بشكل طبيعي وكأنه شخص غير مصاب بأي عيب كالمي الح 01

 .إفساح المجال أمامه لتحمل بعض المسؤوليات في البيت حتى يشعر بقيمته 02

 2.السخرية منه وانتقاده أثناء الكالم  متجنبهم عدإعطاؤه فرصة اللعب مع أخواته و 03
                                                 

 
مصطفى نوري القمش، االعاقة السمعية واضطرابات النطق واللغة، دار الفكر للطابعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى  1

 116م ،الصفحة 2000ه*1420
 المرجع نفسه الصفحة2
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 خالصة الفصل:

يعبر عن الشيء المراد تحقيقه دون الحاجة ماته وخبراته وال يستطيع أن ينقل معلو ،إن اإلنسان

إلى اللغة ويمتاز اإلنسان بخصوصية االهتمام بها وتطويرها فهي الملكة التي وادعها هللا سبحانه 

 .وتعالى فينا والبد من المحافظة عليها 

يمكن ألي لغة يمتلكا اإلنسان أن لتواكب التطور الهائل الذي يطرأ على المجتمعات الى إن 

مجموعة من  ،تصاب بمجموعة من االضطرابات اللغوية سواء في الصغر أو في الكبر فهناك

تتعدد هذه و ،وغيرها من مجموعة المسببات ةفونولوجيلك من نفسية وب التي تؤدي الى ذاألسبا

بعض  ،يفالى تحر،الى مسرع في الكالم ،خر من متاتا آاالضطرابات من شخص الى 

الطفل في صغره كما يمكن للرجل ،األصوات اللغوية وبهذا تختلف من شخص الى أخر فيتلعثم 

لكل داء دواء ولكل علة دواء فالتشخيص المبكر  ،بالضرورةفي أي مجلس كان فيه و ،أن يتلجلج

لهذه االضطرابات قد يمنح للمريض فرصة الشفاء منه وبسهولة والتخلص منه الى األبد عن 

 ق مجموعة من الحلول قد تكون جراحية أو نفسية .طري

األسرة  وبهذا يتخلص الطفل أو الرجل من مجموعة االضطرابات التي تصاحبه عن طريق تفهم

.حتى المدرسةوالمجتمع و



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .*تمهيـــــــــد 

 .*لمحة عن الجهاز النفسي عند االنسان 

 .*تعريف الصدمة النفسيــــة  

 .*تعاريف شاملة لصدمة النفسيـة 

 .*انواع الصدمات النفسيــــة

 .*المظاهر العيادية للصدمات النفسية

 .S¸ M III ¸ D*التصنيفات المعاصرة لتشخيص حاالت الصدمة النفسية  

 .االسباب المهيئة الى الصدمة النفسية*

 .*ضغوط ما بعد الصدمة النفسيـة

 .*طرق عالج  من الصدمة النفسية 

 .*خالصة الفصل  
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 تمهيد

 

عرضة دائما لتهديدات المحيط الذي يتواجد فيه اإلنسان ومع الوقت يدرك  ،إن الحياة اإلنسانية

احتماالت كثير من بأن أمال نجاحه اكبر ،حقيقتها كما يدركموضوعية هذه التهديدات و ،اإلنسان

 موته أو إخفاقه في الحياة.

المؤجل في ذهنه وان في مجال الحديث أن اكبر صدمة يتلقاها  ،وبهذا ترسخ له فكرة الموت

اإلنسان في حياته هي صدمة النفسية وسنحاول من خالل هذا الفصل المتعلق بالصدمة النفسية 

صات كما سنحاول اقتراح التشخيإلقاء الضوء عن مختلف المفاهيم واألساسيات واألعراض و

أو الحلول المساعدة من اجل التخلص من شتى الصدمات التي قد تصيب  تبعض االستراتيجيا

في حياة خالية من  اإلنسان مهما كان نوعها لكي يعيش اإلنسان بشكل سوي ولكييعيش ابنائنا

 .ال يؤثر على مستواهم و تحصيله الدراسيمشاكل نفسية و
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 :الجهاز النفسي عند االنسان 

الذي يرى ان البنية و ،تبر ابو البنيوية في علم النفسالذي يع ،لقد استلهم مفهوم البنية عند بياجيه

فيما بينها  ،منتظمة والمترابطةعبارة عن نظام تحويل يضم مجموعة من االجزاء ال

التحويل هذه القوانين في الشمولية و ،تمثلتويعمل كنظام يختلف عن مكوناته وقوانين 1،تسيرهو

 1.تهدف الى تحقيق االنسجام بين مختلف عناصروالضبط الذاتي و

 :الجهاز النفسي عند االنسان  مفهوم  

عالقته بين وهي مرحلة الوالدة و ،منذ المرحلة االولى ،ند االنسانيتشكل الجهاز النفسي ع

الداخلية وبعد مرور كل الدفاعات الخارجية وهو يستمد االب وخصوصا مع االم فاالبوين االم و

وهناك مجموعة من لبنية العصابية والبنية الذهنية يصبح الطف لديه متانة على مستوى ا ،الوقت

لفرد  يةالثبات وهو مختص باألجهزة الفيسيولوج أهو مبد ،المبادئ التي تتحكم في الجهاز النفسي

الواقع هو المعايشة  أعن االستثارت والتوترات مبد لاللذة المسؤو أمبدو ،من خالل تصرفاته

 2النفسية وفق ما يقتضيه الحال .

 :البنية النفسية عند فرويد 

لى اقامة مدرسة االب الشرعي الذي ساعد بأفكاره وكتاباته عيعتبر فرويد هو مؤسس الفعلي و

ان المحللون النفسيون وعتبر من اهم الذي ي (التشيكوسلوفاكي)هو ذلك العالم التحليل النفسي و

 رطفولة فرويد هي اكبر عامل واقوى ومضة اثرت في خبراته النفسية ولفريد الفضل حيث يق

الى  هي التي تحرك الشخصية وتدفعها ”الليبدو”بان االنسان يولد مزودا بطاقة نفسية نسميها 

زاء التي يطلق اج ةالمرض وهي تحتوي على ثالثة اجزاء والثالثاتجاهات مختلفة نحو الصحة و

الغريزية الموجودة عند والالمنطقية و ،طن النزعات الهجومية الحيوانيةهو موو،عليها الهو

جه االنسان للتصرف نحو مقتضيات الواعي الذي يوقابلها االنا وهو الجزء العاقل واإلنسان و ي

مراحل متطلبات في واقع الوعي وهناك االنا االعلى او الضمير الرقيب الذي يتكون من و

بين فرويد اهمية الجهاز النفسي من خالل هاته ثالثة النفسية والضغوطات االجتماعية و

ابتكر بذلك الالشعور ان تتطور الشخصية او تصاب تمرض وتصنيفات االساسية فبها يمكن 

 3.وهو الجانب االخر من االنسان

 
                                                 

 
 ،المكتبة االنمجلومصرية للنشر و التوزيع ،علم النفس االكلينيكي في ميدان الطب النفسي،عبد الستار ابراهيم و عبد هللا عسكر1

 .263الصفحة  ،2009سنة ،الطبعة الرابعة  ،القاهرة مصر
2Perron R(1895)  Gennes de la personne presse universitaires de France paris la page 10   
3La planche j pontalis  2007 vocabulaire de psychanalyste presses  universitaire de France  5émmé 

Edition  paris page 51 
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باختالف توجهاتهم انه ،مدرسة التحليل النفسيبان اصحاب النظرية و ،لوعليه يمكن القو •

 كاس لما تعرض له من خبرات.ما يصدر عن الفرد من سلوك ما هو اال انع

مواقف سواء ان كانت سارة او حزينة او تجارب مؤلمة حيث  تختلف التركيبة النفسية من و

 .مستمرشخص اال اخر كون ان ال يمكن مقارنة الرجل بطفل كون ان البيئة في تغير 

 لتي تليها من ثانية الى اوساعة الى اخر و ،من يوم الى اخرلسلوكيات تختلف او •

الذي دعم  ،اول من ارسى مدرسة التحليل النفسي هو فرويدنالحظ ان الفرد متغير بطبعه وو

 اال ان يمكن للفرد ان يعيش مجريات ،مجموعة من االساسيات هذه النظرية من خالل

عليه بالسلب من هذه المشاكل هي احداث قد يصاب فيها بمجموعة من التغيرات تأثر و

 الصدمة النفسية .
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 (traumatism):تعريف الصدمة النفسية

االمراض النفسية التي يصاب بها االنسان تظهر و تتشير الدراسات االخيرة الى ان االضطرابا

المراهقين ككل حتى سن لمئة من االطفال و ما يقارب الخمسة عشرة با لدى االغلبية منهم في

معاشرة االخرين يستطيع االنسان ان يكتشف المرض قبل ان ثامنة عشرة وفي الحياة اليومية وال

سان يعيش فيصبح االن النفصاماو اة شديدة مثل االضطرابات القهر يتطور ويصبح حاالت نفسي

مشكوك فيها وعليه فان  هيصبح االنسان غير سوي مما تصبح سلوكياتاالزدواجية بين الناس و

 1:الصدمة النفسية هي 

 خبرة انسانية عنيفة خارجة عن نطاق احتمال الشخص تعرض لها او شاهدها او عاصرها 

واالخريين الذين لهم عالقة به  اذية شديدة لهعلى الحياة و،ترتب عليها مجموعة من التهديداتو

معركة او حادث  منكبة حادث اصطداتمثل هذه الصدمات التي قد تكون كارثة طبيعية او و

وقد تكون للفرد صدمة نفسية اذا كان رهينة في الحرب او  ،مرور عنف او اعتداء او ارهاب

فهذا كله يؤدي ،مشاهدة حالة وفاة احد عزيز عليه جدا او وفيات متعددة )وفاة االب او االم (

ة الصدمة النفسية ناتجة وللشخص او في عالقته االجتماعيلتغيير مفاج  في الوضع اجتماعي 

دة قد تستمر الصدمة النفسية مدة طويلة او قصيرة او لمو ،عن فقدان مفاج  لبعض القدرات

كثيرة جدا هي االعراض التي يتصف بها ،قد تكون اسابيع وشهور وسنينساعات فقط و

 2المصاب .

 :و هناك من يعرفها 

 يخترق جهازه النفسيالذي قد يصيب االنسان و ،بانها الحادث(trauma) الصدمةعلى ان 

تغيرات في قد ينتج عن هذا الحادث و ،امكانية تمزيق حياة الفرد بشدةالدفاعي لديه وو 

فاعلية  فقد تؤدي واذا لم يتم التحكم فيه والتعامل معه بسرعة و ،الشخصية او مرض عضوي

 الرعب .لى نشأة الخوف العميق او العجز وا ،الصدمة

 الصدمة النفسية هي تللك الحادث النفسي الذي قد ينتج عن تعرض لوعكة غير متوقعةو

وهي نوع من  هفي التعبير بمشاعرلنفسية بانها تجعل الفرد عاجزاعن تتصف الصدمة احيث  

المشاعر االنسحاب في الكالم والنوم واالكل و اضطراباتتجعل الفرد لديه  نهالالاالضطرابات 

 3.فتكون عبارة عن اثارةالصدمة النفسية حتى سمات الفرد م الجماعي و قد تدو

 

 

                                                 
سامر دار الكاتب الجامعي  ،علم النفس االكلينيكي نماذج من االضطرابات النفسية في سن  الطفولة و المراهقة،جميل رضوان 1

 . 25الصفحة  ،م1430.2009 ،الطبعة االولى ،غزة فلسطين ،للنشر والتوزيع
 1431السنة  ،الطبعة االولى ،دار النهضة العربية بيروت لبنان ،االضطرابات النفسية عند االطفال و المراهقين،مريم سليم 2

 . 551الصفحة  ،م 2010ه.

دار وائل  ،،اضطرابات الضغوط ما بعد الصدمة النفسية النظريات االعراض والعالج،زاهدة ابو عيشة وتيسير عبد هللا  3

 40الصفحة. ،2012سنة  ،االولى ةاالردن عمان الطبع ،للنشر والتوزيع 
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اعراض االكتئاب والقلق والخوف من ان و،لشكاوي الجسميةعادة ما تتضمن ابعيدة المدى ف 

 يكون ضحية مرة اخرى .

بانها تقتصر فقط على  1980ة للطب النفسي الصدمة النفسية عام يكيو قد عرفت الرابطة األمر

انما تتضمن كافة اشكال العنف المنزلي والحروب فقط و ،التعرض في المعاركالتأثير اثر 

 1وسوء معاملة االولياء لألطفال قد يؤدي الى تعرضهم لمجموعة الصدمات .

وهناك من يعرف الصدمة النفسية عند الطفل هي عبارة عن هجوم نفسي خارجي ناتج عن 

مع االشارة اال ان هذا الخطر يأتي  ،حياتهتجربة ومعاش خارجي ووجداني وواقعي لخطر يهدد 

 لخطر عرض لهذا الهجوم فيغمره احساس بابطريقة فجائية وحادة ام الشخص المت

 .يتفكك وحدته النفسية و

في نتائج وخيمة على النمو الجسدي والنفسي للطفل فاألعراض ،يتسبب وقع الصدمة النفسية 

التي قد تتسبب فيها  ،طويلة من بين الحوادثالتي تظهر بعد الصدمة يمكن ان تدوم لفترة 

النفسية يمكن ان نذكر الجروح الجسدية الناتجة عن االسلحة النارية او المتفجرات او  تالصدما

 2الحوادث المرورية او حاالت االختطاف .

حديد نتائج التجربة او عناصر مهمة في ت ،بعض العوامل يمكن ان تكون عبارة عن مؤشرات

مدى الدعم العائلي الذي يتلقاه في و،ونموه العقلي ،الطفل وحالته الصحية ،رالصدمية كعم

خاصة اذا رد الفعل الذي يعاني منه الشخص وطبيعة الحضورهم او اثناء الحادث الصدمي و

 3كان طفل فسوف يكبر معه منذ الصغر .

 

ذلك الحادث الذي يواجه  يه،تعتبر الصدمة النفسية  ،من خالل التعاريف التي تقدمت •

الفرد فكل كل فرد معرض لمثل هذا االمر وهذا نتيجة مجموعة االحباطات التي يتلقها الفرد من 

 محيطه االجتماعي .

بان الصدمة النفسية هي عبارة عن موعد غير موفق مع  يمكن ان نستخلص كذلك •

 ة النفسية .الموت أي انه نجى من حادث مرور هم الذين تظهر لديهم اعراض الصدم

 

 

 
 

                                                 

1  زاهدة ابو عيشة وتيسير عبد هللا، اضطرابات الضغوط ما بعد الصدمة النفسية النظريات االعراض والعالج دار وائل للنشر 

. 40الصفحة ،2012سنة  ،االولى ةالطبع ،االردن عمان ،والتوزيع   
2 احسن بوبازيين،سيكولوجية الطفل و المراهق،  درا المعرفة للنشر والتوزيع، باب الودي الجزائر العاصمة بدعم من وزارة 

. 189الصفحة ،دون طبعة  2008سنة ،الثقافة   
 .190المرجع نفسه   3
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 :تعاريف حول الصدمة النفسية 

 :صدمة النفسية للسيغموند فرويد  تعريف

في وقت الجهاز النفسي و ةعلى نوع الخبرة المفرطة لإلثار ،يطلق فرويد اسم الصدمة النفسية

 .بحيث ال يستطيع احتمالها فيتداعى لها باألعراض العصابية او الذهانية  ،قصير جدا

ا لبث ان اكشف بان م،كحدث يسبق قليال او يزامن وتكون عرضة  ،الصدمةواعتبر فرويد 

بل ان االمر هو احياء لذكرى مؤلمة او  ،يجب ان ال يرتبط بالحدث بحد ذاته،الطابع الصدمي

 لصدمة نفسية من الطفولة .

 :1994تعريف الجمعية االمريكية للطب العقلي 

التي تنتجها ويعبر عن هذه  ،تعريفها للصدمة تحدد الجمعية االمريكية للطب العقلي بدقة في

وترى ان  ،هاو عجز في السيطرة على انفعاالت،االخيرة باختالل في التوازن االنفعالي لدى الفرد 

يتضمن تهديدا  ،االصدمة النفسية تحدث عندما يعيش الفرد او يشاهد او يواجه حدثا صدامي

او بخطر احد االقارب او االصدقاء ،ة الجسديةبالموت او جروح خطيرة او تهديدا بفقدان السالم

وفقدان  ،او جريح وتكون االستجابة بالخوف والرعب والعجز ،او بتدمير سكن او باكتشاف جثة

 1التحكم .

 :مفهوم الصدمة النفسية في العصر اليوناني 

الذي اصيب  ،ظهر مفهوم الصدمة النفسية في العصر اليوناني في حادثة هيردوتس االثيني

بالعمى وتجارب ابن سينا حول تجربة الحمل وظهور مفهوم الصدمة النفسية في الطب النفسي 

 اثناء الحرب العالمية االولى .

وهو ليس فقط موضوع الساعة وانما كان منذ القدم ولكنه  ،تعددت مفاهيم الصدمة النفسية •

هومه الخاص لكن كل فاصبح كل واحد يعرفه حسب مف ،شهدا رواجا في العصر الحديث

 التعاريف تتفق على انها حادث مفاجأ يحدث خلل على مستوى البنية النفسية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
في   EMDR،تحت عنوان مساهمة تقنية   ،في علم النفس العيادي ،ينظر الى مذكرة  لنيل شهادة الماستر ،ناجي ياسمينة  1

 .15الصفحة 2014.2015 ،بسكرة سنة ،تحت اشراف بلوم محمد جامعة  ،التخفيف من حدة الصدمات النفسية 
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 الصدمة النفسية

 

  détresse  الضيق

 

 الحدث الصدمي االكبر"الصدمة النفسية بكل تفاصيلها "

Menace intégrité personnelle 

 

 

 

 

 

 جسدي  الضغط  عقلي

Morale    stress phisique 

 

 

 الضيق االنفعالي

Détresse émotionnelle 

 

 

 

 

 سالمةاالمن والتهديد بالخطر                  اضطرابات ما بعد الصدمة                             

Détresse secondaire après Détresse primaire pendent 

L’expérience traumatique  L’expérience traumatique                        

     

 

 

 

Vécu de perturbationMenace de danger 

post  traumatique   

 

 

يمثل هاذا الشكل انه في حالة تعرض أي فرد لخبرة او صدمة نفسية بدرجة كبيرة فانه  •

ر بالضيق وبعد الحداث يشعر اوال بالتهديد هذا اذا كان لديه سالمة في الشخصية فأوال يشع

 .الصدمي سواء ان كان مادي او جسدي فسوف يصاب بالضيق االنفعالي  

 .الضيق االول خالل التجربة الصدمية 

 .الضيق الثاني يكون بعد التجربة الصدمية 
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 :أنواع الصدمات النفسية 

 :الصدمة النفسية 

لوصف مجموعة التظاهرات النفسية التي تظهر بعد الحدث  ،استعمل مصطلح الصدمة النفسية

قد اعتبرها علماء النفس هي مجموعة من األساسات التي تكون تمهيد  حيث،الصدمي مباشرة 

تذكر حدث مؤلم أو ذكرى صادمة في مرحلة الطفولة العمل النفسي حيث تتعلق بإحياء ولنموذج 

فرد يتعرض ألحداث  حدث في حد ذاته فكلالهناك ارتباط بين الطابع الصدمي ولذا يكون 

تحتوي الصدمة نب الالشعور وفي جا،أحيانا مأساوية تبقى مكبوتة أو منسية صادمة مؤلمة و

 :النفسية على مجموعة من األنواع نذكر منها مايلي 

 :صدمة الميالد 

ذلك أن خروج الطفل من الحياة الرحمية من بطن أمه إلى ج األول والنموذو،إن صدمة الميالد 

الحياة المستقلة عند ميالده يمثل النمط األول فلصدمة النفسية تعمل على تنشيط المباشر للقلق 

 الميالد.البدائي لذكرى 

هذا التغيير يتضمن غيير شديد لحياة الكائن البشري ووعليه يمكن القول أن صدمة الميالد هي ت

في حين كان يعيش في موطن  ،المتغيرات من خالللصور عالم الخارجي المملوء باخروجه لل

 1.األمن و الهدوء فهنا يكون االصطدام بهذا الواقع الجديد  مظلميمأله

 :الصدمة االنفعالية

هي عبارة عن مثيرات تمس التنظيم و ،االستجابات السريعةهي تلك األحداث ذات التوترات و

توجد هذه الصدمة عند الطفل ذلك مجموعة من اإلصابات القوية والنفسي في مخلفة في 

مبالغ في ردة عندما يكون الحدث فريد من نوعه وغير متعود عليه وتحدث غالبا و ،المراهق

 قد يصعب التحكم فيه في اغلب األحيان مما يؤدي إلى الفشل  ،العنف ينتج عنه انفعال شديد

 .لنفسي غير قادر على التفريغ واإلثارة مبدأ الثبات على اعتبار ان الجهاز او

على ان هناك مجموعة الصدمات التي قد ،الضرورة والبحوث والجهود  تدعتاس •

تصيب االنسان ومنها صدمة الميالد التي تعتبر اولى الصدمات التي قد تصيب الطفل وهو في 

 المهد قبل خروجه الى عالم المجتمع وبعد ذلك الصدمة االنفعالية التي هي مجمعة السمات 

 . الصفات التي يمكن ان تظهر لدى الفرد اثر تعرضه لصدمة نفسيةو

 

 

 

                                                 
 ،الطبعة االولى ،الصدمة والحداد عند المراهقين نظرية االختبارات االسقاطية  ،رعبد الرحمان سيدي موسى ورضوان الزقا 1

 .70الصفحة  2002،مارس 
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 :الصدمة العاطفية 

يخص هذا القسم و ،من قبل الوجدان الداخلي للفرد هي عبارة عن تلك المشاعر العاطفية المنفعلة

بين ما األولياء وين األبناء وباب أي بمن الصدمة المراهقين حيث يتم التصادم بين المشاعر األح

كما تصدر الصدمة العاطفية عند ظهور مظاهر و ،واألنثىيصدر من حب بين الجنسين الذكر 

 ظهور الحواجز الدافعية بين الجنسين حيث ال يتمكن األنا من الخيانة الزوجية و

بقدرته على تعبئة الدفاعات الدفاعي تتعلق بتجهيز العاطفي و أن يسيطر عليها ففعالية الجهاز

 دنجد االستعداالعاطفية وفعالية والصدمات االنالتي تحتوي على ،ومن المسببات للصدمة النفسية 

 1.لمأساويةالمعنوية وكذلك أحداث المعنوية وانخفاض الروح والنفسي 

 :الصدمة الجنسية

التي تسبب و ،لفرد في طفولته أو مشوار حياتههي عبارة عن حادثة أو خبرة مؤلمة تعرض لها ا

حلمه توقض بعد حدوث صدمة أخرى بعد بلوغه و إال ،له أثار عميقة ال يمكن التعرف عليها

مشهد  الستذكارابات في نظامه الجنسي المرتبط بافتحدث له اضطر ،لديه ما مر في طفولته

الذي يسمى تعرض الطفل في المشهد األول و :الاإلغواء الذي يولد الصدمة منتجا الكبت مث

 يولد عنده أثار جنسية مشهد الغواية إلى اإلغراء الجنسي من طرف الراشد بدون أن 

بعد بلوغه يأتي مشهد الثاني غالبا ما يكون عدم األهمية ظاهريا توقض لديه المشهد األول من و

 .خالل إحدى السمات المرتبطة بينهما 

 :الصدمة االجتماعية 

الحقيقية لها دور في  ألحداثفا ،دورا كبيرا في إحداث الصدمات إن األحداث الخارجية تلعب 

هذا فان األحداث مثل الموت ولى أي تنظيم عالقته مع الغير وكيفية اختبار الفرد في السنوات األ

تجعله دائما عرضة إلحباط التام كما كلهما يمكن أن تؤثر على الفرد و احد األهل أو انفصالهما

التي تسبب له و،سية األزمات النفو ،تقد ينتج عنه تغيرات رفضية تجعله كثيرا لصراعا

 صدمات متنوعة .

 :الصدمة العائلية 

موت أحدا الوالدين أو انفصالهما أو مرض احدهما أو  :مثل،تكون مؤثرة خاصة في فترة الطفولة

 األمان ي يتعرض الفرد إلى نقص الحماية وإدراك الطفل الخيانة من احدهما وبالتال

الحمائي الكبير يجعل الفرد يصاب بصدمة قد كما أن اإلفراط ،األمالعطف من طرف األب وو

إلفشاء عن كل نقص الثقة أو افي القلق والعزلة و ،ة تظهر أعراضهاتتحول إلى حالة عصبي

ال قيقية يجتازها الفرد في طفولته وهذه الصدمة تكون نتيجة لمشاكل حو،األسرار دون عناء 

 2.يمكنه أن يكررها في المراهقة

 

 

                                                 
 75الصفحة  ،دون طبعة،درا المعرفة للنشر والتوزيع بيروت لبنان ،المرشد في العالج النفسي،ميخائيل ابراهيم اسعد  1
 .  76المرجع نفسه الصفحة 2 
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 :الصدمة الفيزيقية 

ثير الشخصي كالمنبهات المكانية التي لها عالقة في التأ،تتمثل في جميع المواضيع الخارجية و

فالطفل يصطدم في طريقه كما يمر عليه دون إدراك أو وعي بخطواته فالموقع  ،الزمانيةو

ة األخطار التي  حدثت للحالحسب نوعية المواضيع المتواجدة و المكاني قد يكون صدمات تتعلق

و تجاهله فكل لحظة نفسها متكرر يستطيع المصاب به تفاديه أفهو دائم و ،قع الزمانيأما المو

مرحلة المراهقة تعتبران ان المرحلة الطفولة و الذي أصابه في تلك الفترة كما ،لحادثتفطر با

 .الموقع في حد ذاته 

 :الصدمة العضوية 

من أعضاء الشخصية سواء التي تفتقر إلى نقص عضو ،وتتمثل في كل االستجابات العضوية 

كان ظهور عطل في الجهاز الدماغي أو عاهات مرضية في األطراف أو شيء من مكونات 

مما يجعل ينسى كل ما يتحمله من لحظة إلى أخرى هذا ما يجعله  ،الجسم أو عطل في الذاكرة

ب عليه فالجانوحتى في األخر و،ص الثقة في ذاته يفقد أعصابه ويتعرض إلى قلق كبير ونق

التي تكون نتيجة ميليه الكبير إلى الحزن واالكتئاب وعليه فان  ،العضوي يسبب له نفسية حادة

 1.الصدمة العضوية تصدر لعطل نفسي مصدره عضوي أو لعطل عضوي مصدره نفسي
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 :المظاهر العيادية للصدمات النفسية 

النطباعات الحسية تخزن في الذاكرة هو عبارة عن هجوم على الحواس فا ،الحدث الصدمي

هنا مجموعة من التشخيصات و و،ث صغيرة فهي تختلط بطريقة جيدة ومهما كانت تفاصيل الحد

 .االوليات التي يمكن ان نتعرف بها على الحدث الصدمي ومنها 

 : تناذر االعادة ) اعادة احياء الحدث (

األطفال المصدومين للصدمات النفسية فالشيء المميز و ،هذا التناذر هو العنصر المركزي

الحظ انهم يعيدون خلق قدن يمارسون العابا معادة مع غياب امكانية االستمتاع بها كثيرا

 في شكل العاب او على شكل رسومات كما ان بعض االشياء المعادة ،الوضعيات الصدمية 

ذكريات الحدث الصدمي جع المصاب يستر ،المحسوسة داخليا سواء ان اكنت لمسية او شميةو

خاصة في اللحظات اين يكون و ،التي حساها اثناء الحدث الصدمييكرر مجموعة االحاسيس و

في لحظات عندما يكونون امام التلفاز او ترخاء او حينما يسامون في القسم واألطفال في حالة اس

 .وقت النوم ممكن تسبق

االحاسيس المعاشة لصور واالصوات وشكل فالش باك أي استعادة لتظهر على  تهذه اإلعدادا

 1اثناء الحادث الصدمي بتفاصيلها الدقيقة و كان هذا االخير يحدث من جديد 

ترسم على وجوه اطفالنا هو والتي يمكن ان نتبه اليها و ،ولىمن المراحل التشخيصية اال •

التي ترتبط بطريقة او  ،هذه النقطة الفائقة االهمية هو حين يسترجع مجموعة الذكريات االليمة

عن الحادث الذي عايشوه من خالل مجموعة  ابأخرى بحالته النفسية فيمكن لالطفانا ان يعبرو

من الرسومات او التخيالت او االلوان حتى االلوان يمكن ان تكشف نفسية الطفل فالطفل الذي 

 وغيرها ........الرمادي االلوان القاتمة كالون االسود و يعيش حادث صدمي يميل الى

 :الزيادة في النشاط العصبي 

اذ يظهر عند االطفال المصدومين تضم مجموعة من االعراض و ،العصبي الزيادة في النشاط

االنفعاالت االنتفاضة هب وحالة من التأو ،مع السرعة في الغضب ،ية المفرطةنوع من الحساس

صعوبة في مراقبة اندفاعاتهم فهم ال  لك هناك بعض االطفال يجيدونالى ذ ،يها زيادةالمبالغ ف

 2.يمتلكون القدرة على المراقبة الذاتية

 

 

 

 
                                                 

1 احسن بوبازيين،سيكولوجية الطفل و المراهق ، درا المعرفة للنشر والتوزيع، باب الودي الجزائر العاصمة، بدعم من وزارة 

. 190الصفحة  ،دون طبعة 2008،سنة  ،الثقافة  

 2المصدر نفسه الصفحة 191.
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 :فقدان الشهية العصبي

على  أالمتغيرات التي تطربعد فقدان الشهية العصبية مرتبط بطريقة او بأخرى بمجموعة 

 اني منعلى الفرد الذي يع أاو من المظاهر النفسية التي تطر تهو من االضطراباو،الفرد

هو مرض سيكوسوماتي ويتضح ان السمة الرئيسية هي فقدان مجموعة االمراض النفسية و

هو النحافة التي يتمتع بها المصاب واوزانهم جدا منخفضة حتى انهم ينكرون  ،الشهية العصبية

عالمة من  انهم يتمتعون بنحافة مبالغ فيها ويرون انهم سمان ويعتبر فقدان الشهية العصبي

عدم االكل ،ان الفرد  يعاني صدمة نفسية فنالحظ عليهم فقدان الشهيةالنفسي و عالمات المرض

 1منتظمة او انعدامه. تبأوقا

 :النوم  تاضطرابا

التي تترجم اساس بقوة االسترخاء ،تتظهر عند الطفل المصدوم الكثير من االضطرابا

كما ان االستيقاظ الليلي يتضاعف ويكثر  ويصبح لديه  ،الضروري من اجل االستغراق في النوم

 اعد انتظام في فترات النوم وقد يعاني من الفزع الليلي الذي يرغمه على البقاء مستيقظ

ويظهرون بطئا كبيرا في زيادته الكتئاب يغلب لديهم النوم والصغار المراهقين الصابون باو

هو عجز في ذاته ويظهر االطفال مخاوف التصرف وربما السيطرة على التفكير التفكير و

ب مرضية وافكار استحواذه وافعل قهرية كما يبدو لدى الراشدين ويعبرون األطفال عن بالغض

االلتصاق بأشخاص غير معروفين واالنسحاب الجماعي كما ان والقلق وكثرة البكاء والجمود و

 ة .اضطراب النوم يعتبر مظهر من مظاهر ان الطفل مصاب بصدمة نفسي

 :االرق الليلي 

المريض ان ينام حتى يستفيق بعد فترة  دفلصدمة النفسية لدى المصاب ذات المنشأ نفسي ال يكا

قصيرة وفجأة اثر مجموعة من الكوابيس او االثار الماضية التي حدثت له سابقا فيدخل في حالة 

 .من االرق المتعبة

 :ارق منتص الليل 

ال يجد المريض صعوبة في العودة الى النوم اال ان مدته تكون طويلة فيستفيق عدة مرات 

 .ويشعر وكانه لم ينم 

يستفيق المريض باكرا جدا ويصعب عليه النوم ثانية ويقضي طول ما تبقى من :ارق اخر الليل 

 2.الليل صاحيا يفكر فيما سيحدث في اليوم المقبل من معاناة ومتاعب نفسية

 

 

 

                                                 
المكتبة االنجلومصرية للنشر و   ،فقدان الشهية العصبي االسباب التشخيص و الوقاية و العالج ،مجدي محمد الدسوقي  1

 .12الصفحة  ، 2002سنة  ،الطبعة االولى،القاهرة مصر   ،التوزيع
 31.32المرجع نفسه الصفحة   2
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 :االسباب المهيئة الى الصدمة النفسية

 ،اجهاد جسمي او نفسي لدى الشخص نتيجة توتر بعدة اسباب منها ،يتزامن حدوث صدمة نفسية
تقدم في السن او  :يصيبه او عدم استقرار نفسي لديه ووجود عوامل عضوية لدى الشخص مثل

على تحمل لوجود سيرة وهو نقص قدرة الشخص ،او الوالدة او االستعداد الشخصي النسيان
 مرضية نفسانية وجسمية طويلة ومزمنة وقد تكون هاته الصدمة نتيجة عوامل .

هي ان الصدمة ليست مرتبطة فقط بطبيعة الظاهرة الن نفس  ،والكن النتيجة التي تفرض نفسها
الموقع الزمني والمكاني لها وكذلك الى نوع شخصية  مالظاهرة ينتج عنها الحدث المسبب لألل

بعد ما اتضحت اهمية ،الفرد ورغم االبحاث التي استهدفت معرفة أسباب الصدمة النفسية خاصة 
التقنيات العالجية الحديثة لعالج االمراض الموجودة لدى المصدوم ومن بين هذه االعراض 

وظهور القلق واضطراباته اال انها بقيت ناقصة ولكن لم يمنع ذلك من وجود 1،االكتئاب 
 :صها في مايلي نلخ تافتراضا

 :عوامل بيولوجية 
من تبادالت كيميائية  ،الصدمة النفسية بعمل الدمام تحاول بعض الباحثين ربط اضطرابا

تؤدي الى اضطراب ويرى مجموعة من الباحثين والعالء ان الصدمة  ،وفيزيولوجية ووظائفية
 :وكل انحاء الجسم و هذا االضطراب يظهر على الشكل التالي ،في وظيفة الدمام

 .ارتفاع نسبة الكاتيكوالمين في الدم  01
 .ارتفاع في نسبة االسيتيلكولين 02
 .انخفاض في نسبة النورابينغرين 03
 2.انخفاض في نسبة الدوبامين في الدمام04

 
 
 
 

 

 
 

                                                 

، وهم جزء [1] ، كرد فعل للتوتر والضغطالغدد الكظرية هي هرمونات الهروب والقتال، يتم إفرازها بواسطة الكاتيكوالمين 

 . )عصبي الوديالجهاز ال من

اللواقط  ينقل النبأ العصبي من الخلية قبل المشبكية إلى الحويصالت المشبكية تتواجد في مادة كيميائية هو أستيل كولين

الخلية بعد المشبكية وهذه المادة هي إحدى أنواع النواقل العصبية التي تتحرر في فالق المشبك الكيميائي  ىالمتواجدة عل الحساسة

 .ولألستيل كولين وظائف عديدة ومنها تقليص العضالت المخططة وتوسيع الشعيرات الدموية وتضييق الحدقة

والسلوكيات بما في ذلك لتؤثر على كثير من األحاسيس  الدمام مادة كيميائية تتفاعل في(    (Dopamineباإلنجليزيةالدوبامين

ً في اإلحساس بالمتعة والسعادة واإلدمان. إن الدوبامين أحد  االنتباه، والتوجيه وتحريك الجسم. ويؤدي الدوبامين دوراً رئيسيا

 .خلية عصبية )عصبون التي تحمل المعلومات من النواقل العصبية المجموعات الكيميائية التي تسمى

ويؤدى افرزها إلى استثارة الخاليا العصبية وخاصة المرتبطة منها بعمل  وهو هرمون تفرزه الغدة الكظريةالنورابينغرين

 .العضالت الرخوة كما يؤدى إلى انقباض االوعية الدموية
وبدون  ،مصر بدون سنةالقاهرة  ،مكتبة مدبولي للنشر والتوزيع،المجلد الثاني ،موسوعة الطب النفسي  ،عبد المنعم حنفي 1

 .30الصفحة  ،طبعة
الطبعة ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع بيروت لبنان ،الطب النفسي و العنف المرضي اإلكلينيكي،الفتاح محمد دويدارعبد    2

 .76الصفحة  ،1994 ،االولى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86
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 :علم الوراثة 

محصورة في اصول  االولىللوراثة دور هام في حدوث الصدمة النفسية فكلما كانت االصابة 
في مكان وزمان بين مختلف في أي وقت و،حصول الصدمة النفسيةالقرابة يزيد االحتمال من 

التي من نسل واحد ن ينتشر في اعضاء االسرة ذاتها وفهذا يسمح للحادث الصدمي ا ،العائالت
ان الصدمة تنتقل انتقاال وراثيا بواسطة جينات متعددة وكذلك تركيب الشخصية وهناك من يرى 

 1.يلعب دورا هاما في االصابة بالصدمة

 :عوامل اجتماعية 

 .سوء التوافق النفسي للمحيط الذي يعيش فيه المصاب بالصدمة  01

وجود توترات نفسية بنقص الثقة في الذات وحتى في االخر مما يجعل المصاب اكثر  02

 المشاكل االجتماعية في تكوين العراقيل واالزمات النفسية واالجتماعية عرضة للضغوطات و

المشاكل النفسية واالجتماعية والحوادث الحاضرة تجعل من المريض ينكر الضغوطات و 03

ة التي كان يحاول نسيانها لكنه في الواقع ال يجهل الحقائق وهذا ما يجعل الوقائع الماضية المؤول

 المثيرات الشنيعة تتكرر وتسترجع على شكل منبهات سريعة تتسبب في جرحه .

يعتبر االنفصال من بين المشاكل التي قد يؤدي الى االكتئاب والشعور بوحدة النقص مما  04

 يؤدي الفرد الى االصابة بصدمة نفسية تكون هاته الصدمة السبب الوحيد فيها هم االهل . 

تشكل بعواملها التربوية عامال ضغط شديد على رب االسرة قد يؤثر على  ،الضغوط االسرية

ية فمعظم االسر التي يحكمها سلوك تربوي متعلم ينجح عن خلق اتزان وعدم خلل التنشئة االسر

نتج عنه تفكك االسرة بتالي قد يؤدي ذلك الى صدمة وين االسرة وتفتت معايير الظبط ويفي تك

.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
وبدون  ،مصر بدون سنة،القاهرة  ،مكتبة مدبولي للنشر والتوزيع،المجلد الثاني  ،موسوعة الطب النفسي ،عبد المنعم حنفي1

 .30الصفحة ،طبعة 
 ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع بيروت لبنان ،لطب النفسي و العنف المرضي اإلكلينيكي ا  ،عبد الفتاح محمد دويدار 2

 .76الصفحة  ،1994الطبعة االولى 
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 ( état de stress post traumatique):ضغوطات ما بعد الصدمة النفسية

 :تعريف ضغوط ما بعد الصدمة النفسية 

عجة او يعتبر اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ردة فعل طبيعية تنتج عن التعرض لتجربة مز

على موقف غير طبيعي او حادث جسدي او عاطفي مؤذ بشكل بشكل كبير و،مسببة للصدمة

تتلو  حالة ضعفكبير مما يجعل الشخص يعاني من هذا الحادث بشكل متكرر فيعاني من 

لطب النفسي في وقد عرفت الرابطة االمريكية ل،كار وذكريات مخيفةمن افو،الحادثة المخيفة

االحصائي الرابع الضطرابات النفسية بانه هناك فئة من الفئات و،الدليل التشخيصي

او جسمي غير عادي  ،االضطرابات القلق الذي يصيب الفرد بعد تعرضه لحد ضاغط نفسي

او اكثر ،في احيان اخرى قبل ثالثة اشهرو،بصورة مباشرة في بعض االحياند يتعرض له الفر

بعد التعرض لتللك الضغوط ومن اعراض االصابة بهذا االضطراب هو استرجاع المستمر 

 لخبرة او حادث او تجنب المنبهات المرتبطة بالصدمة او تحذير من االستجابة العامة للفرد 

او ،ة الحدث من االحداثالصدمة تحديد معايشة الفرد لخبر تتضمنومظاهر االستثارة الزائدة و

مهددا تهديدا للتكامل الجسمي  ،وهذا الحدث يتضمن موتا او اذى متيقنا او،مشاهدته او مواجهته

للفرد او االشخاص اخريين مع حدوث رد فعل مؤدي من الشعور بالخوف الى الخوف الشديد او 

 1العجز او الرعب .

 :ة لالضطراب الضغوط التلية للصدمة المحاكات التشخيصي

 :ين ي*  يكون الفرد قد تعرض لحادث صدمي بحيث يوجد الشرطان التال

او حوادث تتضمن الموت الفعلي او تهديدا او اصابة ،او واجه حادثا ،كون الشخص قد شاهدي 01

 .خطيرة 

 .تتضمن االستجابة الفرد خوفا عميقا او عجزا او رعبا  02

 ملحوظة قد يعبر االطفال بدال من ذلك بسلوك غير منتظم او متهيج 

 :*  يعيد الفرد التعبير عن الحادث الصدمي دائما بطريقة او اكثر من الطرق التالية 

معاودة تذكر الحادث المؤلم او هجومه صدفة على الفكر ويتضمن ذلك مجموعة من 01

 .ادراكات لتخيالت او صور عقلية او افكار وا

 .معاودة االحداث المؤلمة احالم اليقظة و تكرار و 02

 2.وذلك بشكل مستمر ومخيف ،ملحوظة عند االطفال تتكرر احالم اليقظة عندهم 

 

 

 

                                                 

1 زاهدة ابو عيشة، اضطرابات الضغوط ما بعد الصدمة، النفسية النظريات االعراض والعالج،و تيسير عبد هللا, دار وائل 

.  15الصفحة ,2012سنة  ،االولى ةالطبع ،االردن عمان،للنشر والتوزيع  
الضطرابات التالية للصدمة النفسية دراسة ،عادل عباس ،احمد الزيد ،ايمان عجور ،محمد رفقي ،احمد عبد الخالق 155  2

 .155الصفحة   2000 ،ولىالطبعة اال ،للنشر والتوزيع الكويت ،مكتبة الكويت الوطنية ،ابديمولوجية فهرسة
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يتضمن ذلك االحساس ان الحادث الصدمي يعاود الحدوث والتصرف او الشعور كما لو ك 03

المفككة ( flash back)الهلوسات و فترات من و ،الخداعاتالخبرة الثانية و عيشبان الفرد ي

 .ويتضمن ذلك ما يحدث في اليقظة في حالة النوم 

ملحوظة عند الصغار قد يحدث اعادة الحدث الصدمي كما هو وبتفاصيله الصغيرة كون ان 

 ذاكرتهم في اولها ولديها سرعة في ترسيخ الحدث .

ترمز الحد الجوانب الحادث  ةلخارجياق عند التعرض لمؤشرات الداخلية والم نفسي عمي 04

 1الصدمي او يشبهه.

عند التعرض لمؤشرات او هاديات داخلية او خارجية ترمز الحد  يرد الفعل الفسيولوج 05

الجوانب الحادث الصدمي او يشبهه ولكن هذه المرة يختلف عند االطفال على عكس الكبار كون 

 .الجسمية وتحصيله الدراسي النفسية و ممكن ان يؤثر على صحتهان الطفل اكثر حساسية و

خدر االستجابة العامة الغير وجود قبل مرتبطة بالصدمة و*  تجنب الدائم لمجموعة المنبهات ال

 :يالصدمة كما يظهر من ثالثة جوانب او اكثر في ما يل

 .االماكن او االشخاص الذين يتسببون في تذكر الصدمة جهود تجنب االنشطة و 01

 .عدم القدرة على استرجاع جانب مهم من الصدمة  02

 .تناقض الملحوظ في الميول او االهتمامات او في االشتراك في االنشطة المهمة  03

 .الشعور باالنفصال او الغربة عن االخريين او النفور منهم  04

 عدم القدرة على ان تكون لديه مشاعر في الحب  ←الضيق في الوجدان مثال ذلك  05

ذلك ال يتوقع الشخص ان تكون لديه مهنة او ان  :مثال ←االحساس بالقصور في المستقبل  06

 2.يتزوج ويكون له اطفال او مدى طبيعي للعمر

 :ي*  اعراض دائمة من التنبيه المتزايد الغير موجود قبل الصدمة كما يتضح في ما يل

 صعوبة االستغراق في النوم او البقاء دائما نائما 

 استجابة االطفال المبالغة فيها .¸التيقظ الزائد  ¸صعوبة التركيز¸الغضب ¸تاالنفجارا التهيج و

 .المحاكات من شهر واحد*  دوام االضطرابات االعراض و

في مجاالت  *  يتسبب االضطراب من الناحية االكلينيكية في الم او ضيق مرتفع او اعاقة

 او أي مجال اؤخر مهم ،المهنيةالوظائف االجتماعية و

 .او شدة الصدمة النفسية،من خالل تحديد نوع االضطراب
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 .اذا استمرت االعراض اقل من ثالثة اشهر :حادا 

 .اذا استمرت األعراض ثالثة اشهر او اكثر  :مزمنا

اذا كان االضطراب بداية مؤجلة اذا بدأت االعراض بعد ستة شهور على االقل من الحادث 

 1.الصدمي

المواقف المؤلمة يترك مجموعة من البصمات التي تبقى عالقة و،ان معايشة االحداث •

وهي تتميز بمجموعة من ،في الذاكرة وذلك ما يسمى اضطرابات الضغوط ما بعد الصدمة

العالمات كالتعرق نوبات الخوف وتشكل حركة العينيين او التنويم المغنطيسي من بين المعدات 

السيطرة على الدمام ومسح كل ا بطة االمريكية والتحكم بالدمام وها الراالعالجية التي نوصل الي

 كان سائد في المخيلة .
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Schéma de vécu post traumatique 

 مخطط اضطرابات الضغوط ما بعد الصدمة

 

Victime 

 

 مشاعر    

sentiment 

 

  

Ressentimen 

 احاسيس 

 

  

  احتجاجات                 

Revendication             

 

 

 الحــــــــــــــــــداد 

 العزلــــــــــــــــة 

 التعــــــــــــــــرق                                                                    المصدوم

 victimation الرفــــــــــــــــض 

 التبعيـــــــــــــــــة

  الدونيــــــــــــــــة 

 الحرمـــــــــــــان 

 الغضــــــــــــــب 

 الثـــــــــــــــــورة

 اعراض الضغوط عدم التســــــــامح 

 ما بعد الصدمة ضيـــق الوجــدان  

  احالم اليقظــــــــة

 

 

  

يمثل هذا المخطط اضطرابات الضغوط ما بعد الصدمة حيث يمتلك الفرد مجموعة من  •
تمرض بعض ذلك وتفاجا بحادث صدمي يجعل هذه االخيرة النها لاالحاسيس والمشاعر 

عليها مجموعة من التغيرات التي يتطبع بيها الفرد من خوف وهلع و احالم  أتختل وتطر

بين الشاكل النفسية التي يجب ان تعالج وفق يقظة فضغوطات ما بعد الصدمة هي من 
 .نسق منظم وتحت اشراف أخطائي نفساني
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 :S¸ M III ¸ Dالتصنيفات المعاصرة لتشخيص حاالت الصدمة النفسية  

مختلف التصنيفات المعاصرة والمقترحة لتشخيص حاالت الصدمة نتطرق الى  فسو في ما يلي

 :العصاب الصدمي و النفسية

 .تشخيص الجمعية االمريكية للطب النفسي 

 ادخل هذا التصنيف الجديد للصدمة النفسية والعصاب الصدمي هو اضطرابات الشدة النفسية وهو

    ( past traumatique stress diserders )لي  اختصارP¸T¸S¸D  ونعني الضغط ما بعد

 الصدمة يعتبر التصنيف هذه االضطرابات خاصة تتمحور ضمن اضطرابات القلق او الضغط

 :و حسب هذا التصنيف االمريكي فاغن تشخيص هذه االضطرابات يستند الى معطيات التالية  

 :التأكد من وجود حدث صدمي

 ضغوطات الحياة العادية لهاته الصدمة وهنا يتم استبعاد  أي الحادثة التي هددت الفرد و سببها

 .االمراض المزمنة و

 :تكرار معايشة الحدث الصدمي من قبل الفرد

 .يمكن هذا التكرار ان يكون على شكل ذكريات او كوابيس عابرة ....الخ 

 :الديمومة استمرارية السلوك التجني

ويعني اضطرابات الفرد الى بذل مجهودات ليسيطر على االفكار او العواطف او المواقف ذات 

 .العالقة بالحادث وذلك لتجنب كافة اإلثارات المرتبطة بالحادث الذي يسبب الصدمة 

 :ديمومة االضطرابات واالعراض المرضية

سرعة ساسية النفسية ولحاالفرد والتي منها اضطراب النوم والتي تعكس حالة استنفار لدى 

خفقان فعل الفيزيولوجية كسرعة التنفس وردود الالنفسية االضطرابات االدراكية و االستثارة

 1.القلب جفاف الحلق و هكذا يتذكر الفرد الحادث الصدمي

على ان تقرالجمعية االمريكية للطب النفسي وعليه فان التصنيفات المعاصرة وخاصة  •

تأكد على وجود حادث صدمي واختالل على مستوى الشخصية  يالت هناك مجموعة من النقاط

 .النفسية 

 

 

 

 

                                                 

1عبد الفتاح محمد دويدار،الطب النفسي و العنف المرضي اإلكلينيكي،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة 

. 50الصفحة  1994،،االولى  
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 noyau traumatique  :       نواة الصدمة

 

 : ةالضحية الثالوثي  

 Victime tertiaire v3 

 

 

:الحالة الكارثية  

 E.T.M 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الضحية االولية  

:الضحية الثانوية  Victime  

Victime primaire v1  Secondaire 

v2  
 

 .الضحية االولية وهي كل فرد تعرص لصدمة نفسية مباشرة  01

 .الضحية الثانوية هي تمثل كل فرد له عالقة قرابة مع الضحية مثل افراد العائلة 02      

 .وتمثل المتدخلين والمنقذين مثل المجتمع  ةالضحية الثالوثي 03  

 .االخيرة تمثل الحالة الكارثيةلة و في الحا 04 
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 :طرق عالج الصدمة النفسية 

هناك اعتقاد خاط  هو ان المصاب بمرض نفسي او احد الصدمات النفسية لن يصيبه الشفاء 

منه ابدا وان الطريق الى االطباء النفسيين طريق بال نهاية ودوامة تجعل من يصل اليها يلف 

او تنقص دون تحسن ،او مقيما في احدى المصحات النفسية فترة تزيد ،حول نفسه متنقال بينهم 

الغير دقيق يجدر بكل ناء على هذا الكالم الغير صحيح وبو ،ملحوظ او حقيقي او عالج مؤكد

افة الوقوع في شباكهم بال خروج عاقل ان يبعد عن المعالجين النفسيين كما يفر من الجرب مخ

يعتصرون اموال المريض النفسي بحجة الطباء يبتزون وايضا بان هؤالء ااعتقاد خاط  و

 المساعدة .

وللوهلة االولى يبدو ان هذا الكالم غير منطقي وينقصه الصدق فالتطور في حقل العالج النفسي 

وقد ال يستمر المصاب باي صدمة كانت او يأخذ جرعات عالجية  ،اضحى يأتي بنتائج طيبة

 1.يبتز من طرف امواله واحد وال ،انطويلة وال يتقيد في مك

 :دور االخصائي النفسي في عالج الصدمات النفسية 

ذلك الشخص الذي يدرس علم المعرفة اصبح هو و،وبعد تطور العلم،النفسي االن  ان االخصائي

لسات كذلك عمل بعض الجواختبارات الذكاء و،ييس النفسيةتكون لديه خبرة في المقاالنفس و

هذا النوع من األخصائيين نجده في المؤسسات التربوية يقوم و،العالجية كالعالج المعرفي 

دورا هاما داخل المؤسسة التربوية فهو مكمل طبي  جسديتقويم السلوك االنساني وتعديل وب

معرفي يحلل نفسية الطفل اذا كان يعني من حرمان او زجر داخل المؤسسة التربوية كما انه 

مات التي قد يعاني منها الطفل في بداية عمره يسهم في االكتشاف المبكر لمجموعة الصد

 2.وعالجها في اقرب وقت ممكن

 :المعالجة بالتداعي الحر و تحليلي االحالم

عن كل ما بداخله بكل حرية عن االفكار العشوائية  ربيبالتع،في هذا االسلوب يقوم المريض

وآرائه التي تأتي الى ذهنه ولذلك البد من جلسة مريحة فيها نوع من االسترخاء على كرسي 

االسترخاء على ان يجلس االخصائي النفساني بجانب المريض ونادرا ان يجلس امامه وذلك 

لغير المكبوت للمعاني يقوده الى الكشف في نفسية المريض هذا االنسياب الحر ا لحتى ال يتدخ

 . 3مجموعة االضطرابات التي يعاني منهان الصراعات التي تكمن في داخله والتدريجي ع

 

 

 

                                                 
الطبعة  ،مؤسسة الشباب للنشر والتوزيع االسكندرية مصر ،االمراض واالضطرابات النفسية،عبد المنعم عبد القادر الميالدي1

 .154الصفحة  ، 2006 ،االولى
  13الصفحة  ،2007سنة  ،الطبعة االولى ،عمان االردن ،العلمية للنشر والتوزيع ،الطب النفسي ،سمير بقيون دار اليازوري 2

. 

 ،االزاريطة مصر الطبعة االولى ،دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع ،العالج النفسي تقنياته وسائله طرقه،فهمي علي  3

 .80الصفحة 2010
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الصراعات في تفسير مجموعة او ،ات العالجية للكشف عن المشاعركذلك من بين االجراء

الطريق الملكي الى الالشعور االحالم التي تراود المريض ولقد اشير قديما الى االحالم بانها 

صراعاته الداخلية فيمكن للمريض ان يحلم تجسيما لرغبات المكبوتة وسيدا ولألنها تتضمن تج

بالحادث الصدمي الذي تعرض له كل ما وضع راسه على الوسادة الكن اذا قمنا بتحليل تللك 

ض واكسابه نوع من والتخلص منها تدريجيا عن طريق الحديث مع المري ،االحالم التي تراوده

 1الثقة في نفسه .

 :المعالجة مع االقارب واالصدقاء 

احيانا غير مجدي او صدقاء بصفة عامة صعبا نوعا ما واالو،يكون العالج النفسي مع االقارب 

 االصدقاء يأخذون كالم اقاربهم بطريقة ودية و ،كن او منوعا و ذلك الن االقاربغير مم

 .قة على الحالةالشفنوع من العاطفة وري أي بشكل فيه في جو اسو

 :العالج بالدواء  

ويتم فحص الحالة  ،كثير من المرضى النفسيين عندما يذهبون الى األخصائيين النفسيين

العالج ويستمر ثم نجدهم يسالون نفسهم اال يوجد دواء خاص بالصدمات النفسية واذا قال أويبد

واذا قال لهم ان دوائهم هو ،المعالج بان الدواء لن يحل مشكالتهم يشعرون بنوع من الخيبة 

الرغبة ربما قد يستغربون لمرمية على عاتقهم وهو القدرة وعليهم ان يتحلموا مسؤولية الكبيرة ا

ن العالج النفسي يختلف عن العالج الطبي ويصف الدواء اال في الحالت النادرة في العالج والك

 2النفسي .

 

يعتبر انجاز في  مرض نفسيللعيش حياة سلمية خالية من أي  ،ان الخطوة الى العالج  •

 متنوعة لكن فقط ينقص الفرد االرادة .طرق العالج مختلفة والفرد ف

الحديثة التي يمكن      بهناك مجموعة من الطرق واألسالي وغير الطرق التي سبق ذكرها

 للفرد ان يتأقلم ويتعالج وفقها دون أي صعوبة .

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 فهمي علي، العالج النفسي تقنياته وسائله و طرقه دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، االزاريطة مصر، الطبعة االولى، 

. 80الصفحة ،2010  
 .89 ، الصفحةالمرجع نفسه  2
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 :العالج النفسي الديني

ه وتعالى ان التدين دافع فطري في االنسان فهو يولد ولديه استعداد فطري لمعرفة هللا سبحان

االستعانة به عندما تحط به االخطار االلتجاء اليه وو اليه بالعبادةالتقرب و،توحيده و،وااليمان به 

 :وقد اشار القران الكريم الى االساس الفطري لدافع التدين لدى االنسان في قوله تعالى بعد

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

ينِّ َحنِّيفًا )َ أَقِّْم َوْجَهَك لِّلد ِّ

الَّتِّيفََطَرالنَّاَسعَلَْيَهاۖ   ِّ ۖ  فِّْطَرتَاللَّهِّ يلَلَِّخْلقِّاّللَّ اَلَيْعلَُموَن( ۖ  اَلتَْبدِّ نَّأَْكثََرالنَّاسِّ كِّ ينُاْلقَي ُِّمَولََٰ لَِّكالد ِّ صدق هللا و ذََٰ

 1 30سورة الروم اآلية  العظيم

 و في اية اخرى بعد بسم هللا الرحمن الرحيم 

يَّتَُهْم َوأَْشَهدَ ) ْم ذُر ِّ هِّ ن ُظُهورِّ ن َبنِّي آدََم مِّ ْم أَلَْسُت بَِّرب ُِّكْم َوإِّْذ أََخذَ َربَُّك مِّ هِّ ُهْم َعلَىَٰ أَنفُسِّ

ْدنَاۖ  قَالُوابَلَىَٰ ۖ   ذَا َغافِّلِّينَ أَنتَقُولُوايَْوَماْلقِّيَاَمةِّ ۖ  َشهِّ (  صدق هللا و العظيم  172) ( إِّنَّا ُكنَّا َعْن َهَٰ

 1722االعراف اآلية 

 اد فطري للتدين لديه استعدلى ان االنسان يولد على الفطرة وعتدل ،وهاتين اآليتين الكريمتين

الغربية التي تدعو الى و،اك مجموعة من الدراسات العربية وهن،التعبد دون معرفة الخالق و

التدين من اجل التخلص من مجموعة الضغوطات النفسية التي تصيب االنسان من خالل 

 .مجموعة من الجوانب 

 الرضا بقضاء هللا وقدرهدء العبادات وأو ،ويتمثل في االيمان ب هللا تعالى:الجانب الروحي

واشباع الحاجات في حدود ما احله هللا كذلك المداومة على ،االحساس الدائم بالقرب من هللا و 

 3ذكره .

يجعل ذكره يثلج الصدر وو،التقرب من هللا سبحانه و تعالى ومن هنا يمكن القول بان •

في طريقه فالوازع الديني ال تنقبض نفسه عند اول مشكلة يوجهها و،الفرد يحس بكبر من الخاطر

االنسان عالقته وطيدة بربه كلما  نيلعب دورا مهما في بناء معالم الشخصية القوية فكل ما كا

يمكن للطفل او الفرد ان يتعالج  ،كان اكثر ارتياح ويحيى حياة سوية الى جانب العالج الديني

يمكن ان يتأثر ويشفق داخل الجماعة كما اوضحنا من قبل الكن يجد صعوبة كون ان المحيط 

على الحالة وان اقتضى امر دواء سوف ينصح الطبيب المريض بتناوله الكن في اغلب االحيان 

 العالج النفسي يختلف عن العالج الطبي .

 

                                                 
 . 30اآلية  ،سورة الروم1
 .172اآلية ،سورة االعراف  2
ايداع ،حقوق الطبع و النشر محفوظة  دون طبعة  ودون سنة  ،العالج النفسي من منظور اسالمي،ابراهيم حامد المغربي   3

 36الصفحة  ،2012الكتاب 
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 :الجانب النفسي

 يتحقق الجانب النفسي من المنظور االسالمي وهو المصالحة مع النفس وسالمتها من الحقد 

 القلق ووكذلك قبول الذات كما هي والقدرة على التحمل االحباط ،الكرهوالحسد و

 والتشاؤم ،الكسل كبرياء و غرور واسراف والتقتير واالبتعاد عن كل ما يؤذي النفي من و

 السيطرة وضبط النفساالتزان االنفعالي وسعة الصدر والتمسك بالمبادئ المشروعة وو

 االعتماد على النفس .مع الطموح والبساطة بنوع من التلقائية و

 :الجانب االجتماعي

يمكن للفرد ان يعلج من هذا الجانب من خالل حب الوالديين وحب شريكة الحياة وحب االوالد 

واالبتعاد عن الكذب والغش والسرقة ،ومساعدة المحتاجين واالمانة والجرأة في قول الحق 

الفتن وشهادة الزور واكل مال اليتيم والظلم والزنا القتل الغيبة والنميمة والخيانة ود ووالحس

 1االجتماعية . ةحب العمل تحمل المسؤوليو ،الحقد وايضا الصدق مع االخرينو

 :الجانب البيولوجي

بان المرض النفسي ليس من ،ويتضمن سالمة الجسم من كل االمراض وتكوين مفهوم جديد 

 2منه . ءالشفاامراض الخطيرة من اجل الوصول الى الهدف المنشود اال وهو 

 :اهداف العالج النفسي من الصدمات النفسية

 :نمو الشخصية

تنمو شخصية الفرد نموا مستمرا بما يتميز به من خصائص ذاتية ترجع لما يتعرض له الفرد 

بهدف العالج و ،من عوامل وراثية وبيئية وتعرض الفرد لمشكالت التي قد تعوق نموه النفسي

كريمة خالية من أي ضغوطات و ،وعيش حياة سعيدة،حل المشكالتدة الفرد في كيفية الى مساع

 .نفسية 

 :التوافق النفسي 

 االسرية من الناحية الشخصية والمهنية و مع االخرينو،ره يحقق الفرد التوفق  مع ذاته وبدو

 .االنفعالية والزوجية واالجتماعية و

 :الصحة النفسية 

 3المجتمع.وفي تحقيق الصحة النفسية للفرد  يتمثل ذلكو

 

 

 

 

                                                 
دون طبعة سنة ايداع الكتاب   ،حقوق الطبع و النشر محفوظة ،العالج النفسي من منظور اسالمي ،ابراهيم حامد المغربي  1

 . 36الصفحة   2012،
 . 37المصدر نفسه الصفحة  2
تاريخ  ،دون طبعة ،دار قباء للنشر والتوزيع  القاهرة مصر ،علم النفس العالجي االتجاهات الحديثة ،محمد عبد العزيز  3

 .18الصفحة  2001 ،النشر
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 يتضح من خالل مجموعة الجوانب التي تم ذكرها الروحي يوضح عالقة الفرد مع ربه و •

ذكره مما يجعله يعيش حياة سوية خالية من أي مرض نفسي وهو من بين ارتباطه به وو

 من اجل التخلص من أي صدمات قد تصيب الفرد خالل  ،المؤشرات الهامة في الصحة النفسية

 يوالمعنوي النفسي جسمان ،الروحيو ،لتوازن بين اشباع الروح الماديوتحقيق ا،مراحل حياته

 وبذلك تتحقق عند الفرد نوع من االنسجام بين مكونات الشخصية تتكون لدى الفرد نوع من

 .السلوكية  تالضطراباالمناعة ضد االمراض النفسية  وا

االعتناء الفرد مع بيئته ووهو تكيف ،البيولوجيالجانب االجتماعي و على صعيد اخرو •

 بصحته الجسمية و النفسية .

وعليه يمكن ان نستنتج ان اهم العالجات التي يخضع اليها المريض الذي يعني من أي صدمة 

نفسية مهما كان نوعها ان هناك مجموعة من االساليب والوقائية و الطرق العالجية من اجل 

يشوبها أي خلل او أي مرض يعرق مسار التخلص من أي مرض نفسي من اجل حياة سوية ال 

 :الحياة وعليه فان 

 باألساليو،لعالجات ووجهات النظر المختلفة ال يوجد عالج نفسي بل هناك مجموعة من ا

 مبهرة .وتحقق نتائج ناجحة من اجل العالج و ،المتنوعة

التي  من بين االسباب المهمة في العالج و هو ان يقوم الرميض برسم مجموعة من االهداف •

لدى  يراد بها رسم حياة جديدة خالية من أي مرض نفسي او احداث مؤلمة مرت عليه تكون

تعزز من طرف االخصائي بدوافع قوية .واطالق االنفعاالت المريض فقط الرغبة للعالج و

تي المحبوسة حتى لو كان عن طريق التداعي او عن طريق تفسير مجموعة االحالم ال

المريض من خالل مجموعة تعديل البناء المعرفي لدى ،التطورو،لنمواطالق امكانية ا،راوده

ى عادات التوجيهات .تغيير بعض العادات المرضية التي كان يقوم بها المريض الالنصائح و

مجموعة من تدريب فيه دراج مجموعة البرامج كالمطالعة والخمول اإجابيه مثال بدل النوم و

 العالقات بين الناس لكي يصبح عنصر فعال في المجتمع المهارات االجتماعية و

مناهجها العالجية و،على اختالف انوعها،رس العالجيةتوجد خصائص مشتركة بين المدا •

 فبفضلها يمكن ان ،لكنها تلعب دور مهم من اجل ان يعيش الطفل المصدوم حياة سوية

لعاديين .من خالل الكفاءة التي ادراجه في نطاق االطفال ااالهتمام بالعامل الشخصي للطفل و*

 يتمتع بها داخل االطار الدراسي .

 *تخفيف حدة المشاعر االليمة التي قد عاشها الطفل المصدوم من خالل اكسابه روح الثقة 

 التخلص من القلق مثال واقامة عالقة تواصلية واعطاءه امل من اجل الشفاء .و

ال على نظرية وال على شيء اخر او  ،يتوقف النجاح في العالج من الصدمات النفسية •

فضال عن ،السن ونوع المشكلة ومصدرها ،قوة الدافع للعالج ،انما هي فنيات العالج كالذكاء 

 .بسرعة ذه كلها عوامل تجعل الفرد يشفى وه قالصد ،التعاطف،الدفء ،شخصية المعالج 
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 :خالصة الفصل

قد عرفنا ما يجب أن نعرفه وتعلمنا ما يجب أن نتعلمه عن الصدمة النفسية التي تعتبر و االن

األضرار التي تحدث فيلحق بجسمه مجموعة من األعراض واضطراب أو حدث يهاجم اإلنسان 

ما علينا فرد في مختلف نواحي الحياة وفي نفسه نوع من التلف تأتي نتيجة عن تجارب يعيشها ال

إلى االستمرار والمداومة على التدريبات والمراقبة النفسية تجعلنا متأهبين ألي اضطراب نفسي 

 مهما كان نوعه .

من أي شيء يعرقلها  ولعل الشيء الوحيد الذي يقلق اإلنسان هو انه كيف يعيش حياة سوية خالية

نسلط الضوء على نواحي لواقع ولكن لبد لنا أن نصطدم بامراض وأو يشوبها أي نوع من األ

من  جملةالحياة فهناك مجموعة من الناس يعيشون ظروف نفسية قاهرة البد لهم من تطبيق 

 حياة سوية مثلهم مثل األخريين . االمهام العالجية النفسية لكي يعيشو

 نحاول مرة لكن نحاول وفشلنا في مرة أو أكثر فال يعتبر ذلك طريق النهاية وسواء أن 

 ال نيأس .ثانية و ثالثة وعاشرة وأخرى وو

 :قال هللا تعالى

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

اِفُرونا } ْوُم اْلكا  87يوسف اآلية {ِإنَُّه َلا ي اْيأاُس ِمن رَّْوِح اَّللَِّ ِإَلَّ اْلقا

 صدق هللا والعظيم

تجربة لحل مشكلة ما  100نتعلم من الفشل كيف نصل إلى النجاح يقال أن احد العلماء فشل في 

 .كل هذا الفشل بعد فلما سئل هل أنت حزين على 

 طريقة ال تؤدي إلى الحل الصحيح . 100عرفت  ننيألقال ال 

ونستحق الحياة  ال بد من المثابرة لعيش حياة سوية خالية من أي مشاكل نفسية فحن أبناء الحياةو

 بكل جدارة .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .*تمهيد

 *لماذا نتعلم ؟ وكيف نتعلم ؟

 .*التعليمية بين المفهوم والهدف

 .دور المعلم في اكتشاف حاالت صعوبات النطق واللغة*

 .*دور المعلم في التعامل مع الصدمات النفسية التي قد يصاب بها التلميذ

 .و مدى تأثير عيوب النطق عليه ة*اهمية نشاط القراء

 .*ارشادات خاصة بالوالدين الذين لديهم طفل يعاني من مشاكل نفسية

 .*اضطرابات النطق والصدمة النفسية وتأثيرها في عمليتي التعليم والتعلم 

 .الفصل *الخالصة
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 :تمهيد

 

تقريب الفهم الى عقولهم الناصعة الغضة الطرية توجيههم وابنائنا وبناتنا وتأديبهم وعليم ان ت

 هذا متوقف على مجموعة من العوامل البيئية اول انطالقة في اكتساب المعارف وتعتبر 

يم هو ان نتوفق في توجيه اول توجيه سلولصحية الى جانب الحيز االسري واالجتماعية وا

امراض قد تتخلل نطقه او مجموعة االمراض النفسية التي قد تصيب  معالجته من أيالطفل و

يصبح مجموعة من االزمات او الصدمات التي قد لنفسي مما قد يتطور االمر عنده وجهازه ا

 تعيق تفكيره  ونشاطه العلمي.

االخالص  من على ايدي امينة وعقول نيرة وتفاني في العمل ووالكن هذا االمر ال يأتي اال 

 المتعلم .المعلم وطرف 

 ان يتعرف على مجموعة االمراض مفي هذا الفصل االخير سوف نسرد كيف يمكن للمعلو

 يتعرف عليها وقد يكون هو العنصر الفعال في التخلص منها النطقية التي قد تصيب المتعلم و

 او يكون له اليد في الكشف عنها وتوجيه االهل الفحص المبكر لكي يتخلصون منها 

 تطرق كيف يمكن للصدمات النفسية ان تؤثر على حياة المتعلم الصحية والتعليمية كما سن

 تحصيله الدراسي .و

في الجانب االخير من الفصل سوف ندرج مجموعة من االحصائيات  مقابلة واستبيان في ما و

 التعلم .مة النفسية وتأثيرهما على عمليتي التعليم ويخص عيوب النطق والصد
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 لماذا نتعلم ؟ وكيف نتعلم ؟

 :تعريف التعلم 

وتفسيره إال أنهم يتفقن ،علم النفس في تحديد معنى التعلم و،تلف الباحثون في ميدان التربيةيخ

على أن التعلم ) هو العملية التي تستدل عليها من التغيرات التي تطرأ على  سلوك الفرد أو 

 التدريب أو الخبرة (العضوية والناجمة عن التفاعل مع البيئة أو 

يبدو من هذا التعريف بسيطا للوهلة األولى والبد من مزيد من الشرح للوقوف على بعض 

 .المحاكاة المستخدمة في تحديد مفهوم التعلم 

يشير هذا التعريف على أن المتعلم شيء يستدل عليه على النحو المباشر وذلك من خالل  01

والتي ال يمكن مالحظتها أو رؤيتها بالعين المجردة أو بعض التغيرات التي تطرأ على السلوك 

د ال يبدو وهذا وال يمكن مالحظته بشكل مباشر وق**استداللعلى النحو المباشر أي أن التعلم 

الكتلة هي استدالالت و،والقوة  ،كالطاقة ،إذا عرفنا أن العديد من المفاهيم الفيزيائية،األمر غريبا

 .وال يمكن إدراكها على النحو المباشر 

التعلم ليس األداء لذاته  ناألداء. لكهناك ارتباط بين األداء والتعلم فنحن نستدل على التعلم من 

فقد يحدث التعلم في وضع تعليمي ما وال يحدث األداء في وضع ما كان يتعلم الطفل مجموعة ،

 .نع عن أدائها بسبب ما في وضع معين كلمات جديدة ويفشل أو يمت

التي تدل على التعلم يجب أن تكون نتيجة للتدريب أو التغيرات التي تطرأ على السلوك وإن  02

وبذلك نستثني من التعلم عددا من التغيرات السلوكية التي يمكن أن تنجم عن أثار التعب  ،الخبرة

 .أو النضج 

التعليم الذي يطرأ على السلوك يجب أن يكون ثابتا نسبيا *يشير التعريف السابق للتعلم إلى أن 

 1نستدل منه على التعلم .

التعليم  ينبغي االجابة عن السؤال قبل الشروع في الحديث عن التعليم لقد تنوعت أهداف •

 تنوعت بتنوع النظم السياسية  المجتمعاتو،المعاصر بتنوع العصور وبتنوع االمم 

 .االجتماعية والقتصادية و

ذلك بفعل تطور و،العالم اصبح التعليم رهين لما يجري في االمم الخرى أي ليس بمنأى عنو

وانما حق  ،هذا حكرا على االقلية يامنااصبح العالم قرية صغيرة فلم يعد التعلم في اوسائل و

نوصل رسالة و،تحليل احتياجا االمةنحن نتعلم لع لكل البشرية من مختلف الفئات والطبقات مشا

التعليمة على و،عيش بها ونحل مشاكلنا التربوية للذين من بعدنا انا اكتسبنا مهارات يمكن ان ن

 ونكون افكار سليمة ال يشوبها أي خلل او تحريف . ،حدا سواء
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لتعلم ان نسد حاجيات الحاضر وذلك وفق كفاءات فعالة تجعل المتعلم في احسن وارقى يمكن با

 ل نتراجع كيف ال واول سورة نزلت على نبينا هي اقرا .المراتب فلعلم نتقدم وبجه

ومستقبل انسا اخريين فال يمكن لحبل العلم ان ،ومن هنا يمكن القول باننا نتعلم نبني مستقبلنا 

مدارس وجامعات ومتعددة من معاد و،كيفية التعلم كثيرة ابه وطرف وينقطع اال اذ فرط فيه اصح

 وتكنولوجيات ......الخ 

 :ة بين المفهوم والهدف التعليمي

 :التعليمية 

التي كانت و،داكتيك التي اشتقت من ديداكتوسهي ترجمة لكلمة يونانية تعني في االصل دي 

 .تطلق على ضرب من الشعر الذي يتناول بالشرح معارف علمية و تقنية 

وضع هذه االخير هي علم أي لعربية مصدر صناعي لكلمة تعليم وفي اللغة ا،كلمة التعليمية

 عالمة او امارة لتدل على الشي  لكي ينوب عنه .

نعني بها االسلوب تيكا و←هو لفظ معجمي مركب من لفظتين اثنتين ديداك ،)الديداكتيكا( و

 التسيير في مجال التعليم .

 :اصطالحا 

استعمل ليقدم الوصف المنهجي و 1554كان في فرنسا سنة ،يداكتيك اول ما ظهر مصطلح الد

 1667ح سنة معروض بوضوح اما في المجال التربوي وضف هذا المصطللكل ما هو 

او المنهجية في علم الموضوع  ،التعليمية او الديداكتيك او علم التدريسو،كمرادف لفن التعليم 

 دالمعارف التي نلجأ اليها لإلعدات التعلم او هي مجموع النشاطات ودراسة الطرائق و تقنيا

 1مواقف التعليم .تحسسن وتنظيم و تقييم و

ن خالل تداخل على مفهوم وحدة التعلم مو،ة تقوم على مفهوم بناء المعرفة اذا كانت التعليمي

 تسخرها في الفهم الكامل و،تعتمد على مجموعة من الطرائق الناشطةو ،الميادين العلمية

المشكالت عية وموضوع التعلم وعلى مفهوم حل االجتماو،تكامل في فهم الظواهر الطبيعيةالمو

على التعلم االنطالق من تصورات المتعلمين و علىوالوضعية المشكلة و،عقد التربوي على الو

 .من الخطأ 

كفايات قاصرة على تبقى الفايات والكليمية فإنها تدعو الى االكتساب وفان كل تعليمية او مادة تع

ور ذا استندت على محالعلمية الى او،مكن ان نكتسب الكفايات الصحيحةال يو،بلوم االهداف 

 الى مجموعة المفاهيم التي قامت عليها العملية التعليمية العلمية التعليمية التعلمية و

 2اتقانه .بنيت على التعرف الى المكونات والتمييز وعلى العمل و اذاو

 

                                                 
دار الهدى  ،الدليل البيداغوجي لمرحلة التعليم االبتدائي وفق النصوص المرجعية و المناهج الرسمية ،محمد صالح حثروبي 1 

 .126الصفحة   ،الجزء االول ،مليلة الجزائر ،للنشر والتوزيع
 1429 ،بيروت لبنان الطبعة االولى ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ،لجزء الثاني،انطوان الصياح ا،تعليمية اللغة العربية 2
 .34الصفحة ،2008،  ه.
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ضرورة تدريب المعلمين على تمييز هو الذي يسمح معرفة النقاط التي يجب التركيز  تكمنهنا و

لى المعلم ان يميز بين المعارف في تقويميها على حدا سواء فعو،ها العملية التعليمية التعلميةعلي

المواقف فاألولى تقاس وتكتسب اما الثانية فال يمكن قياسها على تدريب المتعلم عليها كما عليه و

 1التنفيذ .و،لسرعة واالليةوالقدرات فاألولى تتسم با،مهاراتان يميز بين ال

 ةهذه االعتبارات في العمل تثقلها الممارستطلب من الثاني الصبر في العمل وت لثانيةو

يلعبه كل منها في والمعلم الواعي يجيب ان يدرك الفوارق في ما بينها والدور الذي ،التعليمية

 توظيفها في خدمة التعلم و،هو وحده القادر على استثمارها في تعليميه و،عملية التعلم

في التقدم فيه وهذه كلها من د منهم في وعي مشروعه التعليمي ومساعدة كل واحفي و،ومتعلميه

 2المعلمين على حدا سواء .و،افضال التعليمية على المتعلمين 

 :دور المعلم في اكتشاف حاالت صعوبات النطق واللغة

للكشف عن وجود ضعف السمع عند الطلبة او عيب من عيوب النطق ينبغي للمعلم ان يركز 

هذا ي  عن وجود ضعف عند هذا الطالب والتي قد تنبو،على المظاهر السلوكية التالية انتباهه

ويمكن للمعلم ان يطلب فب بداية االمر من كل طالب في صفه ان يتحدث عن نفسه لمدة دقيقة 

 :واحدة وذلك بعد ان ينادي المعلم على اسمائهم بصوت عادي مثال 

 عن هواياته و :حديث الطالب هنا عن عمره مثال ان يدورويمكن   ''احمد حدثنا عن نفسك''

جابة الطالب لسماع اسمه ما شابه ذلك من خالل االستالشياء التي يحبها او ال يحبها وعن او

 مشكالته المختلفة لديه فكرة اولية عن وضع الطالب ومن خالل حديثه يمكن للمعلم ان يكون و

 

المتعلمين النشاطات التي يقوم بها المعلين ووعليه فان العملية التعليمية هي مجموعة  •

والمخرجات داخل حجرة الدراسة فالمدخالت تمكن في المتعلمين والمخرجات العلمية التنسيقية 

 اخراج طلبة اكفاء.

قد تبدو على التي على المظاهر السلوكية التالية و واالن من الممكن للمعلم ان يركز انتباهه

 3الطالب خالل وجوده في المدرسة .

 

 

 

 

                                                 
 ،بيروت لبنان الطبعة االولى،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع  ،الجزء الثاني ،تعليمية اللغة العربية  ،انطوان الصياح 1

 .34الصفحة ، 2008.،ه    1429
 .38الصفحة  ،المرجع نفسه  2
عية واضطرابات النطق واللغة، دار الفكر للطابعة والنشر والتوزيع الطبعة األولى، السماالعاقة مصطفى نوري القمش،3

 .118م ، الصفحة 2000ه*1420
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 هل الحظت عيبا عند الطالب من خالل حديثه ؟ 01

للتحقق من الموضوع اك واالرتبللتحدث كي تستبعد ظاهرة الخجل و اعط فرصة اخرى للطالب

موعة السلوكيات التي الذي اثار الشك في نطق الطالب او سمعه او التسلسل الكالم لديه او مج

 سجل مالحظاتك في ملف الطالب كي يتم متابعتها و،متطبع بها 

 هل تشعر بان الطالب يشكو من الم في اذنه ؟ 02

الم بوجود االيعانون من حكة شديدة ومتواصلة و هذه احدى عالمات ضعف السمع فالطفل الذين

 .يد حاالتهم الصحية يفضل عرضهم على طبيب اختصاصي لتحدوالصوت ،ضغط فبي االذن 

 هل تالحظ عدم االنتباه بشكل دائم عند الطالب ؟ 03

و عدم القدرة  ةو التي يصاحبها ما يوصف بالبلبل،الدارسين من حاالت عدم االنتباه يشكو معظم

كثير من االحيان يكون سببها صدمة نفسية قد عاشها الطالب من قبل او يعيشها على التركيز و

 .يطلق عليه طالب سي  هذا ما يدعو الى التشتت وعدم التركيز ووخيرة في اآلونة اال

رطفوني للتأكد من انه ٲوعرض الطالب على ،في هذه الحالة يستحسن عمل فحوصات سريعةو

 ال يعاني من أي مشكلة نفسية التي قد يتأثر عليه في المراحل الدراسية القادمة .

 هل تشك في القدرة العقلية لطالب؟ 04

يعطي الطالب لقدرة على االستجابة بشكل صحيح والمصابين بضعف السمع عدم ايبدي بعض 

في المادة الرياضيات كما يقوم بإعطاء و،اجابات خاطئة مثال عن ذلك في االجابات الشفوية 

 .اجابات غريبة نسبيا او قد يقوم بعمل اشياء مخالفة لما يطلب منه 

 الحروف بشكل صحيح ؟هل تالحظ بان الطالب ال يتكلم او ال ينطق 05

في حاالت عيوب النطق او اضطرابات اللغة يبدي االطفال مجموعة من الحروف الغير 

الصحيحة او قلبها او يفتقر الطالب الى اصدار االصوات الصحيحة االحرف او يقوم بتقطيع 

بتالي يؤثر على مستوى خفاض بصوت والكالم بحيث يفقد معناه ويصاحب هذه المظاهر ان

 .ذ و تحصيله الدراسي التلمي

 1؟هل تالحظ الطالب منعزل في حصة الرياضة وااللعاب06

عدم او مشكلة نفسية الى االنعزالية وعادة ما يلجا الطالب الذي يعاني من عيب في نطق 

فيها مع يجد صعوبة في اتباع تعليمات اللعبة او المشاركة  هاللعب ال نالمشاركة مع االخريين و

 عدم التواصل مع االخريين بشكل سليم .و،لحرج االخريين تفاديا ل

وان الحظ المعلم كل هذه السلوكيات الواردة على التلميذ فالبد ان ال يهمل هذا االمر ويسارع 

 2الى تبليغ االهل او الطبيب المختص او الى مراكز ........الخ 

                                                 

 
 

السمعية واضطرابات النطق واللغة ، دار الفكر للطابعة والنشر والتوزيع الطبعة األولى االعاقة مصطفى نوري القمش، 1

 .120م ، الصفحة  2000ه*1420،
 119الصفحة  المصدر نفسه 2

 1431السنة  ،الطبعة االولى ،دار النهضة العربية بيروت لبنان ،الضطرابات النفسية عند االطفال و المراهقين ،مريم سليم 1

 .551الصفحة  ،م 2010ه.
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 :دور المعلم في التعامل مع الصدمات النفسية التي قد يصاب بها التلميذ

دث فرديا او جماعيا سواء ان كان هذا الحا مان العودة الى المدرسة بعد الحادث الصدمي المؤل

الكوارث الطبيعية يعطي التالميذ شعورا باالستقرار  في حياته خصوصا اذا الحروب و :مثل

طمأنة  ←مثل :فيها معلمون ثابتون لذا يجب تهيئة التالميذ نفسياو ةكانت المدرسة منتظم

 .بشكل متكرر ان المدارس امنة واصطحابهم اليها و،ذ يالتالم

فيه للمتعلم يستخدم الصف كمان يسمح والمتعلم و ،من اإلحساس يخلق جو بين المعلمفهذا النوع 

جوا من متعاطفا و  اوذلك يرجو من المعلمين ان يخلقو،المشاركة مع الزمالء و،بالكالم و التعبير

توي على عدد االزمات المؤلمة واذا كان الصف يحالتجارب و اويشعامساندا األطفال الذين 

وانما يحتاج ،ن من مختلف الصدمات هذا ليس عيباالمتأثرين والذين يعانوكبير من المتضررين و

جارب واذا كان العدد والتحدث مع هذه الت ،االنتظاملى تخصيص نوع من الوق والعناية وا

او في اخر الدرس لكي يعبر ويصبح  ،اول الدرسونتيح له الفرصة اما في ،ضئيال فنسمح

عنصر فعال داخل القسم ولكي يعرف المعلم المتضررين يجب ان يتيح في بداية لكل طفل 

دقائق والحديث عن الحوادث التي تعرض اليها ولكن بأسلوب مبسط  10الحديث عن نفسه لمدة 

وبعدها يبدا الدرس ،لهذه الحالت دقيقة باألكثر فقط  15دقائق الى  10ويكون الوقت المحدد من 

 .مباشرة 

األول لكتابة حادثة والتعبير عنها مهما و ،واالقالم،والقصص،يستخدم الرسم  كما يمكن للمعلم ان

والهدف من ذلك مساعدة المتعلم على الحديث وروح  ،او حادث اليم،او سرد قصة  ،كانت صعبة

 .رة على نمط تفكيرهم المشاركة وعدم االنغالق في نطاق الجماعة والسيط

 جالهوايات خارالمعلم هي اتاحة جانب النشاطات واالدوار التي يلعبها و،ومن التعامالت

فنون يعبر فيها المتعلم ويخرج فيها كل و،الرسم فكلها هويات ى الرياضة والمدرسة مثل الموسيق

 1.ما يجول في نفسه 

التصرف و،في مواضيع اخالقية مثل العدالة مع تالمذتهم  اويتوجب على المعلمين ان يتناقشو

ويتحلى ،او قد يعيشها  ،التي عاشها تهذا يجعل المتعلم ينسى األزما ةاالجتماعي و المسؤولي

 .باألخالق النبيلة وتكون لديه نوع من القوة الشخصية  

وان تكون لديهم اساليب ومواد  ،ومن الضروري ان يكون المعلمين حازمون في تطبيق النظام

التدريس المنظمة في الصف فهذا يساعد التالميذ على التركيز على اعمالهم الدراسية ويعلمهم 

 2.االحترام في الدرس و مع زمالئهم 

 

                                                                                                                                                                
 .588نفسه الصفحة  المصدر  2
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ان المعلم يمكن ان يعالج امر من االمور المستعصية لدى المتعلم ويحل معه مجموعة   •

روح التعامل ولدى المتعلم روح المعلم التقنية واجهه فتكون لدى االزمات التي تو

 . حالمبادرة والتعلم وتطبيق مجوعة النصائ

 :و مدى تأثير عيوب النطق عليه ةاهمية نشاط القراء

الحصول على معلومات وهي من المواضيع الهامة رفة ومن اهم وسائل اكتساب المع،ةتعد القراء

االطفال في المرحلة االساسية حيث انها تمكن االنسان من التي ينبغي االهتمام بها وخاصة عند 

النمو الذاتي بإضافة الى ا ضرورة الزمة للتكوين الثقافي وكما انه فاالتصال المباشر بالمعار

 تمثل اكثر انماط صعوبات التعلم شيوعا . ةان القراء

 :ةتعريف القراء

ما تدل عليه هذه الرموز فهي عملية  فهمالخطية ومعناها فك الرموز للصورة من قراء و ةالقراء

 .ةعقلية لغوية أدائي

البحوث العديدة التي اجريت خالل هذا القرن ولقد تطور و تعملية معقدة نتيجة الدارسا ةالقراء

مفهوم هذه العملية االنسانية المتميزة حتى اصبح ينظر اليها على انها عملية عقلية معقدة يتطلب 

 1االدائية المتكاملة .لعمليات البصرية والذهنية وفرد بجملة من ايقوم بها ال

 :ةرات القراءامه

 تفسير بية او نها هي عبارة عن مهارة  وفهم وسبق وعرفنها على انها رموز كتا االقراءة كم

توفرها الى مهارات عامة يجب  ةتنقسم مهارات القراءتدب عبيه هذه الرموز و،توظيفو نقدو

هي المهارات الخاصة التي يكتسبها المتعلم من  ةمهارات القراءمن في كل عملية قرأه ناجحة و

 ةوذلك تبعا للهدف الذي نسعى لتحقيقه منها فقد تكون القراء ةاداء المهام الالحقة لعملية القراء

لتنفيذ  ةقد تكون القراءقارئ دون ان يولي تنفيذ امر ما وللمتعة الفردية او لتحقيق فائدة خاصة بال

 2امر ما .

 :هارة نطق االصوات العربية نطقا صحيحا وواضحا م 01

صوات يؤدي الى الخلط بين هذه االصائص معينة كال منها على االخر واالصوات اللغوية خ

خاصة اذا كان الطفل يعاني من عيب في النطق او مشكلة نفسية فإنها سوف تغير في المعنى و

 .المعنى مثال عن ذلك  فيتغيرتأثر عليه سلبا 

الم  ونطق  ←طين او يصبح المتحدث محط سخرية من طرف الزمالء كلفظ الراء  ←تين 

 3.الحروف المتجاورة نطقا صحيحا 

 

 :رة القدرة على التمييز في النطق بين الحركات القصيرة والطويلة امه 02

                                                 

عمان  ،الصف للنشر والتوزيعدار ،التربوية و مهارات االتصال التربوي تاستراتيجيا،رونحسين عبد الرحمن السخني وا1

 . 203الصفحة ،م 2011ه1432سنة  ،الطبعة االولى،االردن 
 ىالطبعة األول  ،عمان االردن،دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،مهارات اللغة العربية ،عبد هللا علي مصطفى 2

 .. 142الصفحة ،1427.2007 ،.الطبعة الثانية،2002ه1423

 .143الصفحة   ،المرجع نفسه   3
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للحركات في اللغة العربية دور اساسي في بنية الكلمة فبتغيير الحركة يتغير مدلول الكلمة كما 

ان لطول الحركة و قصرها اثر في داللة الكلمة فالفتحة في كتب اذا طالت تصبح الكلمة كاتب 

 والكسرة في سمع اذا طالت تحول الكلمة سميع. 

 سميع  ←سمع  

 :مات العربية نطقا صحيا للكمات مهارة القدرة على نطق الكل 03

الحروف الساكنة :والسيطرة عليها مثل،ة صرفية خاصة البد من التحكم بهافي اللغة العربية بني

 1ساعد فان كل لكمة منها تختلف في معناها عن االخرى . ←و سواعد و←مثل كلمة ساعد 

 :في المدرسة االبتدائية ةالقراء

كافي من الخبرات الخاصة والقدرات الحسية الالزمة لعملية  وعنده قدر،يلتحق الطفل بالمدرسة 

في مطالب الحياة المحدودة التي  اوالتراكيب التي يتفاهم بها ويستعمله ،من طائفة االلفاظ ةالقراء

المعنى مجمال ثم يأخذ في تحليل اجزائه لوم ان الطفل يعلكم جملة كاملة وومن المع ايحيياه

ويفهمه ويدركه بحواسه وان ،بالتفصيل على مر االيام وانه ال يشوقه شيء اعظم من مما يألفه 

 المختلفة بسرعة مدهشة ة ولديه القدرة الفائقة على الربط والموازنة بين االمور المتشابه

 خرآوقد تختلف هذه المبادئ من معلم الى ،ولكل معلم له قدرته الخاصة في تعليم مبادئ القراءة 

يشترك فيها كل  ةوالى جانب هذه الطرق المختلفة هناك طرق عامة كثيرة في تعليم مبادئ القراء

لسفة معلم يقوم بتعليم االطفال القراءة وقد تغيرت هذه االساليب العامة وتطورت تبعا لتطور الف

النفس بصورة عامة وعلم النفس الطفل بصورة كان االنتشار على التربوية وتغيرت نظرياتها و

 2خاصة .

 :الخاطئة ومدى تأثير عيوب النطق عليها   ةاسباب القراء

او عوامل نفسية ويستطيع المدرس الى حد ما ان يسهم في عالج بعضها اما  ،عيوب عضوية 01

يمكن ان  يةالنطق بلعيوفي عالجها كا ،نالبعض االخر يستلزم دخوله الى دائر األخصائيي

 .او باحثين اجتماعيين ،نفسيين راذا كانت مشكلة نفسية نستشيرطفوني أرنستشي

 صعوبة فهم المعنى وصعوبة معرفة قواعد النحو يم والسلصعوبة النطق الصحيح و  02

 3.هذه يقوم المدرس بتالقيها لدخولها في دائرة فنه و نطاق مهنتهو ،والصرف

 

 

                                                 
 ىالطبعة األول ،عمان االردن ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،مهارات اللغة العربية ،عبد هللا علي مصطفى 1

 .144الصفحة 1427.2007،الطبعة الثانية ،2002ه،1423

2 عبدالمنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية الدكتور، دار الغريب للنشر والتوزيع، القاهرة مصر دون طبعة، تاريخ 

.68الصفحة  ،2002النشر   

 .97الصفحة   ،المرجع نفسه  3



 وى
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اذا كان الخطأ بسبب النطق سال المدرس احد التالميذ عن النطق الصحيح او اخبر هو نفسه 

التلميذ المخطئ بالنطق الصحيح ثم يطالب التالميذ بتكرار النطق السليم حتى تتعود السنتهم 

 .وتثبت لديهم الطريقة في اذهانهم 

شامل من طرف التالميذ فال بد لمعلم ان يحفز احد العناصر  ةاذا كان الخطأ في القراء 03

 النموذجية لكي يستسيغ المتعلم طريقة جديدة  ةمتتالية ويقرا هو على مسامعهم القراء تبقراءا

في حركات االعراب بدل الضمة  :ذا كان الخطأ لغويا مثالصائبة في نطق الحروف واو

يستخدمون فتحة اوز كسرة تصحح من طرف االستاذ شرط ان ال نكثر منها كي ال تذوب أهداف 

 و يصبح درس للقواعد وقد تكون هذه التصحيحات فقط اخطاء صارخة يعني واضحة ةالقراء

 . ىالمعنبقد تخل و

ال يجعله ينصرفون عن خطاء ومتعلميه الى البحث عن اال والمدرس الماهر ال يصرف انتباه

 .القطعة التي تقرا ويركزون االخطاء التي تلفظ و تكون النتيجة التفكير في الخطأ اكثر من المعنى

 او ان كثرت الهفوات وازدادت االخطاء اللغوية فهذا يدل على االهمال من طرف المعلم 

 1صرف النظر عن الموضوع .و

 

النطق يتطلب نوع من التدريبات التي يقوم بها المصاب و اذا الحظنا من قبل ان عالج عيوب  •

 المؤطر لنظام القسم ان يجري بعض التمارين لتحسيند يسهم المعلم باعتباره الموجه وبنفسه و ق

 دون سابق معرفة من طرف المعلم نفسه لكنها تساهم في خلق نطق في بداية قد تكون تلقائية و

نه ال يختلف عن اقرانه ما يتيح الفرصة لديه في جو داخل حجرة الدراسة ويعرف المصاب ا

 المشاركة و التحسن .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

تاريخ  ،دون طبعة ،القاهرة مصر ،دار الغريب للنشر والتوزيع ،طرق تدريس اللغة العربية  ،عبدالمنعم سيد عبد العال ينظر1
.68الصفحة ، 2002النشر   



 وى
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 :ارشادات خاصة بالوالدين الذين لديهم طفل يعاني من مشاكل نفسية 

هناك دور مهم للوالدين في نجاح العنصر العالجي لدى اوالدهم وذلك من خالل عرض أبنائهم 

 :الوالدين القيام باعلى اخصائيين نفسانيين وتحديدا على 

 فهم ابعاد البرنامج العالجي من خاصة بطفلهم والصبر ان طال الوقت  01

 .المتابعة والتنفيذ البرامج مع اطفالهم 02

 .تنفيذ االجزاء الخاصة بهم في البرنامج العالجي  03

 .مالحظة انعكاسات البرنامج العالجي على سلوك اطفالهم  04

تدريب االهل على بعض المهارات المباشرة التي يمكن ان تتم تنميتها عند طفلهم من خالل  05

 1التدريب المباشر او خالل اللعب.

 :في ما يخص التعامل من الجانب التعليمي 

ينبغي ان يخصص اوقات محددة من النهار ليعمل فيها الوالدة والوالد مع الطفل في  01

 .دم له من طرف المعلم النشاطات المنزلية التي تق

الموضوعية بعيدا عن العواطف قدر المستطاع يتحلى الوالد والوالدة بالصبر وينبغي ان  02

دون االشفاق على اوالدهم لكي ال يحس الطفل بالنقص وتضخيم حجم المشكلة التي لديه يعني 

 .كان يتم تحفيظه مجموعة من الدروس مثله مثل اخواته 

االوامر والتوجيهات قصيرة وبسيطة حيث يستوعبها الطفل بسرعة  الحرص على ان تكون 03

 .خاصة من طرف المعلم

اذا اشتكى الطفل من أي صعوبة في االداء داخل نطاق التعليم فعليه ان يستبدل هذا النشاط  04

لكن يمكن ان تكون لديه قدرات خطية بارعة  ةمثال لديه اخفاق في مادة القراء،بنشاط اخر اسهل

. 

الوالدة و المدرس حين يتفوق هذا االخير في اداء عمل ما بد من الثناء من طرف الوالد وال05

 مهما كان بسيطا وال ندقق في مظاهر االخفاق.

 يجب ان يتفاعل الوالدين مع ابنهما حيث يشعر بالمتعة اثناء التدريب او التعليم او العمل  06

مكنك ان تتعلم لو ان لو لم لت صب مثال يستحسن استخدام اسلوب تشجيعي فيقال له مثال ي07

 بصدمة كذا ولكن اطمئن فانا معاك يا بني والكن عليك ان تعدني انها لن تتكرر .

 اهر الدالة على الموهبة البد من اظهار التقدير واإلعجاب بكل ما يبديه الطفل من مظ08

.لديه والتفوق 

                                                 
درا الثقافة للنشر ،امج التربوية واالساليب العالجية لذوي االحتياجات الخاصة ا لبر،فؤاد عبد الجوالدة مصطفى نوري قمش 1

 .450الصفحة  ،2012ه 14433،الطبعة االولى  ،عمان االردن،والتوزيع 
 451الصفحة  ،المرجع نفسه  2
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 الجانب التطبيقي 

 أوالً : البيانات الشخصية "االولية" :

 محمد امين  االسم

 10 السن 

 2006. 05.20 تاريخ الميالد

 ذكر الجنس

 عادي  مستوى المعيشة

 05 عدد أفراد األسرة

 غير متعلم  مستوى تعليم االب

 غير متعلمة  مستوى تعليم االم

 

 ثانياً : ملخص المشكلة : -

 يرويها الحالة أو من ينوب عنه أن كان صغيراً()كما 

الحالة عادية تعيش حياة عادية لم تعاني من أي خلل على مستوى النطق الى بعد دخول المدرسة 
مما  الحروف االولىر ا مجموعة من المقاطع الكلمات وو ابتداء من السنة الثالثة  ولديه تكر

 يجعله يتوتر ويتصبب عرقا .
 : متى بدأت األعراض

في العام الرابع  في العام الثالث  في العام الثاني   في العام األول  قبل العام األول 

 .×بعد ذلك 

 
 كيف بدأت أعراض المشكلة ) فجأة أم بشكل تدريجي (؟

بدأت االعراض لدى المصاب عند دخول امه  المستشفى  وهو كان في مرحلة دراسية و عندما 

المركزة و رأى امه بمنظر وكلها اجهزة موصولة بجسمها اصابته نوبة دخل كما غرفة العناية 

 من البكاء .

 هل سبقت المشكلة حوادث معينة ؟

 لم تسبق الحلة أي حوادث معينة غير الحادث الذي تم وسبق ذكره .

 ثالثاً : تاريخ الحالة : -

 التاريخ النمائي : -أ

 .لم تصرح بذلك  :عمر األم عند الوالدة  -

 .عادية:ظروف الحمل -

لم تصاب االم باي مرض خطير اثناء الحمل او شيء أمراض أصيبت بها األم أثناء الحمل  -

 من هذا القبيل على العكس كانت في صحة جيدة و فرحانة كونه او ذكر في العائلة.

 .اشهر   09  :مدة الحمل -

 .طبيعية:ظروف الوالدة -

 .طبيعية:الرضاعة )طبيعية , صناعية ( -

.كلغ 02:وزن الحالة عند الوالدة -
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 التاريخ الصحي:                -

 .الحمى /القيئ / الزكامامراض اصيب الطفل بها اثناء الطفولة  -

 .لم تكن تأثر عليه بشكل كبير بمجرد زيارة الطبيب يشفى منها أثارها الجانبية 

 :ةالطبيةالمبكرالفحوص

 .عادية و طبيعية  :عامة األجهزةالعضوية •

 .طبيعية :الحواس •

 .طبيعية وحجامها عادي :والحنجرةانف واذن  •

 .طبيعي:الدماغ •

 .النطقية اصبح التنفس بطيء  بعند االصابة بالعيو:الجهاز التنفسي  •

 .طبيعية:االسنان •

 ) من خالل البحث االجتماعي ........(. ج ـ التاريخ االجتماعي :

 .توجد قرابة  ال :الوالديندرجة القرابة بين    •

 .بعد ثالث بنات  04 :ترتيب الفرد بين إخوته   •

 .االزواج  لعادية كالك:عالقة األب باألم   •

 .متقبل حالة ابنه :مستوى وعى األب بالطفل ) الحالة (    •

 .متقبلة وملحة على شفاء ابنها :مستوى وعي األم بالطفل ) الحالة (   •

أسلوب معاملة األب للطفل ) إهمال ، المباالة ، حماية زائدة ، نبذ أو رفض ، قسوة ، حرمان  •

 .تقبل + حماية زائدة ........, تقبل، تسامح( 

أسلوب معاملة األم  للطفل ) إهمال ، المباالة ، حماية زائدة ، نبذ أو رفض ، قسوة ، حرمان ,  •

 .تقبل + حماية زائدة+ وتسامح في كل االشياء .......امح(.تقبل، تس

 .ال توجد هو  اول حالة :وجود حاالت اضطرابات نطق وكالم في االسرة  •

كثر ما نتصور حتى انه عنده وكل الشارع يعرفه حتى انه عنده حساب وجود صداقات للطفال •

 amine mirenjer:تحت اسم كعلى الفيس بو

 رة القدم و حبه للبحر  كأنشطة يهتم بها الطفل •

 التاريخ اللغوي : ) من خالل مالحظات الوالدين (. -

 .بعض االحيان الصراخ:  •

 .تانتباه كبير لألصوا:االنتباه لألصوات •

 .من بعيد يميز صوت امه   تمييز صوت األم: •

 .يميز كل اصوات العائلة وخصوصا عند بكاء اخيه الصغير :تمييز صوت أفراد األسرة  •

 .االستجابة للكالم خالل العام األول  •
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عادية حتى ان نطقه كان عادي في مختلف المراحل العمرية االولى وحتى دخوله  استجابة 

 .المدرسة 

علدي حتى انه كان يردد المصاداة (  -درجة ممارسة المقاطع الصوتية خاصة في )المناغاة •

 .نت بابا مجموعة من الكلمات و بطريقة صحيحة واول كلمة نطقها كا

 متى تم نطق أول كلمة مفهومة ؟ •

 بدية من العام االول 

عام ونصف او عامين على ما اظن ) اجابة غير متى استخدم جملة من كلمتين أو أكثر؟  •

 .قطعية (

ما نوع الكالم الذي مارسه خالل العام الثاني والثالث ) غير مفهوم ، طفلي ، غير مترابط ،  •

 .غير واضح ، عادي ، متقدم ( 

 .عادي وواضح في نفس الوقت *

المحصول اللغوي كما يبدو من كالم الحالة ) ممتاز ، جيد ، متوسط ، منخفض، ضحل(  •

 .متوسط

 (    .×ال )  نعم     )      (             هل كان يحتاج الى تدعيم أو تشجيع كي يتكلم ؟            •

 ال )      ( (   .×نعم      )              هل فعلت االسرة شيئا كي تساعده على الكالم؟         •

 ال )      ( (   .×هل كان يتكرر الطلب منه كي يتكلم؟                                  نعم      ) •

 (      ال )      ( .×فهوما؟               نعم  )   هل مازال يطلب منه إعادة الكالم كي يصبح م •

 كي يتكلم جيدا؟   هل كان يتم تعنيفه أوعقابه  •

 (   .×نعم )       (    ال )                     •

 ـ االنطباع العام عن كالم الطفل
ان الطفل لديه نوع م عيوب النطق ولكنه  هذا العيب لم يكن في بداياته العمرية ويمكن ان 

 نستنتج ان حالته النفسية كانت كذلك السبب في االعاقة النطقية لديه .

 

 ( التاريخ االكاديمي : ) من واقع السجالت الدراسية 

 (    ال )       (   .×ـ هل التحق بالحضانة او رياض االطفال.                   نعم )    

 .سنوات  05كان عمره آنذاك ـ كم كان عمره أثناء ذلك ؟.

 . سنوات وهي مرحلة الحضانة  05لمدرسة ـ السن عند دخول ا

 05هو االن سوف يمتحن في شهادة التعليم االبتدائي أي انه في السنة ـ الفرقة الدراسية الحالية 

 ليس لديه رسوبات ـ عدد مرات الرسوب  .

 (.................ضعيفة....×ـ الرغبة في مواصلة الدراسة )جيدة ..........متوسطة 

 .متدني......... ...........×...جيد..........مقبولالمستوى التعليمي العام: ممتاز....... جيد جدا.....-

 ..... .............×االتجاه نحو المدرسة عامه: ايجابي................متوسط ......................سلبي-
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 ....ضعيفه........................................×العالقات بالمعلمين: ممتازه....................جيده.-

 مستواه في المهارات األساسية )قراءه ,كتابه, حساب (

 جيد.:الحساب   •

 متوسط.:الكتابة  •

 متدني.:ةالقراء •

 رابعا :نتائج تقييم الحالة:

 : الطبيةالفحوص 

 عادي البصر .عادي الحواس :السمع  . .1

 عادية.االجهزة:   .2

 .ضيق في التنفس التنفسي والصدر  •

 .(الصوتيةواالحبال  الحنجرةالصوتي ) •

 .عنده مجموعة من العيوب النطقية  النطق  •

 .طبيعية الشفاة  •

 .طبيعية  االسنان  •

 .طبيعيالحنك)سقف الحلق الصلب(  •

 .طبيعيةاللهاة )سقف الحلق الرخو(  •

 .طبيعياللسان  •

 .(يستخدمه كثيرا  السفليصعوبة في تحريكه   الفك)العلوي  •

 .طبيعيالبلعوم  •

 .ال ليس عند التهابات التهابات الحلق  •

 .ال توجد لديه زوائد انفية  األنفيةالزوائد  •

 القياس العقلي والنفسي:

 .طمتوس:مستوى الذكاء  •

 .بدرجة متوسطة على التذكر :القدرة  •

 .متوسط:االنتباه •

 بدرجة متوسطة التفكير  •

 .الرسم اتقان اللغة الفرنسية :الخاصةالمواهب  •

 .بالنفس  ,االستقالل الذاتي  ,القلق  ,الشعور بالدونية( الثقة) :سمات الشخصية •

 تقييم ميكانيزمية الكالم:

وهنا يتم مالحظة مدى كفاءة االجهزة في اداء وظائفها , وكذلك سالمة االعصاب المتحكمة فيها , 

 ويتم ذلك على النحو التالي:
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القدرة على التحكم فيهما ال يوجد اي خلل فيهما  عادي انطباقهما عادي الشفتان :حجمهما  •

)وهذا يعكس وظيفة العصب  غير عادي عضهما  عادية من خالل الضغط عليهما  

 (ل عن تحريك العضالت "ؤوالمس الوجهيالدماغي السابع "العصب 

ال توجد  وجود فجوات بينها عادي  انتظامها في الفكين تسوس  األسنان : سالمتها  •

 .تساقطت من فترة مبكرة   تساقطها

 اللسان : ) العصب الدماغي التاسع ( -   

 ......... غير عادي ........ .×حجمه من حيث الطول والعرض بالنسبة لفتحة الفم     عادي -

 .....غير عادي  .×القدرة على تحريكه إلى الخارج والداخل , أعلى وأسفل والجانبين عادي -

 ......... غير عادي ........ .×عادي   سهولة الحركة والقدرة على التحكم فيه .                -

 ......... غير عادي ........ .×استخدامه في المضغ والبلع .                               عادي -

 .........×الحلق الصلب : ارتفاع الحنك )السقف(.                 عادي ......... غير عادي 

 )         (   , ال  )        (   وجود شق أو خلل                                            نعم  -

 الحلق الرخو ) اللهاة ( ) العصب الدماغي العاشر (:

 )          (    .×وجود شق أو خلل                                          نعم )         (  ،  ال -

 عادي ......... غير عادي ........                                         مرونة الحركة   -

 ........... غير منتظمة ...×أقواسه                                                  منتظمة. -

 ............ .×التهابات اللوزتين                                    قليلة ........... متكررة -

 )       ( . ×لحمية باألنف                                                 نعم )       (     ال  -

 الجهاز الصوتي والبلعوم : ) العصب الدماغي الثاني عشر (

 (.........×البلع .                                                          )سهل ........ صعب -

 ........ صعب........(  .×حركة الحنجرة .                                              )سهل -

 )  ــــ   (      .×سيولة اللعاب                                                  نعم )  ــــ   (   ال -

 )  ــــ   (   . ×ــــ   (غير عادي  سهولة تغيير الصوت                                       عادي ) -

 )  ــــ   (. ×التحكم في الصوت                                         عادي )  ــــ   ( غير عادي -

 الفم : ) العصب الدماغي الخامس ( 

 ....(          .×التركيز في حركة أجزاء الفم من خالل الفتح والغلق المتبادل)عادي ....غير عادي -

 ........ غير عادي ......(         .×محاولة فتح الفم أثناء الضغط على الفك السفلي )عادي  -

 ........ غير عادي ......( .×البلع                                               )عادي  -

 ........ غير عادي ......( .×المضغ                                             )عادي -

 ........( .×قفل الفم جيدا                                      )عادي ........ غير عادي -

 ......( .×االبتسام                                            )عادي ........ غير عادي -
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 مجموع النقاط لجدول االختبار

 المجموع  18 11

 

من خالل الجدول ومجموعة الكلمات التي امليت على الحالتين الوى سليمة والثانية عندها خلل 
بنطق  يتضح بان الطفل اعادي يتفوق على الطفل الذي يعاني من مجموعة العيوب النطقية 

التي قد تملى عليه او يقرأها من الكتاب فاألول يستطيع وبكل جدارة نطق جميع الكمات و الجمل 
 11نقطة من مجموعة الكلمات والثانية  18على عكس الثاني فنالحظ ان االول تحصل على 

 .وهنا يكشف مواطن الخلل التي يعاني منها المصاب .
 

الطفل  - النقاط  - الكلمات  -

 العادي 

الطفل الذي  -

يعاني من 

 اضطرابات 

مجموع  -

 النقاط 

 01 - كككرسي - كرسي  - 02 - كرسي  -

 00 - عععبةن - لعبة - 02 - لعبة  -

 01 - مححفظظة - محفظة - 02 - محفظة      

 02 - مقلمة - مقلمة - 02 - مقلمة  -

 01 - سسسيارة - سيارة - 02 - سيارة  -

 02 - خبز - خبز - 02 - خبز -

 02 - ماما - ماما - 02 - ماما  -

 01 - دخخل - دخل - 02 - دخل  -

 01 - طططفل - طفل - 02 - طفل  -
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 لنطق )مخارج اصوات حروف التهجي(اتقييم 

 ......(×الضحك العميق                                  )عادي ........ غير عادي  -

تقييم الصوت:-هـ  

 ......(.×مدى طبقة الصوت)أقصى ارتفاع أو انخفاض(             )عادي........غير عادي- -

 ......(.×القدرة على تغيير طبقة الصوت والتحكم فيها               )عادي........غير عادي- -

 ......(.×مدى مالءمة طبقة الصوت لسن الطفل                      )عادي........غير عادي- -

 ........غير عادي......(.×مدى مالءمة طبقة الصوت لجنس الطفل                    )عادي- -

 ......(.×القدرة على تمييز طبقة الصوت                              )عادي........غير عادي- -

 .احيانا :مرتفع بصورة غير عادية - -

 .بدرجة متوسطة  :منخفض بدرجة ملحوظة- -

 .ال :صوت غليظ خشن بدرجة ملحوظة)أجش(- -

 .في بعض االحيان :صوت هامس جدا)أنفاس(- -

 .ال :صوت مبحوح- -

 :تقييم طالقة الكالم -

 أحيانا          متوسط    .×كثير جداالتوقف أثناء الكالم                          -1 -

 متوسط              أحيانا.×كثير جداتكرار الصوت المفرد                      -2 -

 .×أحياناتكرار المقاطع الصوتية                   كثير جدا           متوسط               -3 -

 أحيانا   متوسط           .×كثير جداتكرار الكلمات                              -4 -

 أحيانا            .×متوسطتكرار الجمل                               كثير جدا   -5 -

 متوسط              أحيانا.×كثير جداإطالة أصوات الحروف                    -6 -

 أحيانا              متوسطالكالم بسرعة                              كثير جدا          -7 -

 متوسط              أحيانا.×كثير جداالضغط على األصوات                    -8 -

 .×أحياناتحريك أجزاء الجسم أثناء الكالم        كثير جدا           متوسط               -9 -

 متوسط              أحيانا.×كثير جداالتنفس أثناء الكالم                       -10 -

 متوسط              أحيانا.×كثير جداد أثناء الكالم                بذل الجه -11 -

 .×أحياناتجنب الكالم أمام اآلخرين             كثير جدا              متوسط               -12 -

 متوسط              أحيانا.×كثير جدااحمرار الوجه أثناء الكالم              -13 -

 متوسط              أحيانا.×كثير جدام                       العرق أثناء الكال -14 -

 متوسط              أحيانا.×كثير جداالتوتر والقلق والضيق أثناء الكالم     -15 -

 موضع االضطراب : -16 -

 متوسط          أحيانا.×كثير جدافي بداية الكالم                                 - -
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 أحيانا.×متوسط بعد بدء الكالم                                 كثير جدا              - -

 .×أحيانافي نهاية الكالم                               كثير جدا              متوسط            - -

 أحيانا        .×متوسطفي جميع المواضع                          كثير جدا          - -

 خامسا: ملخص نتائج تقييم الحالة : -

التي معنا لديها عيب في النطق وذلك العيب لم يالزمها منذ الصغر وانما بعد  الةان الح -

وكان هذا العيب نتيجة ظروف نفسية  ،مراحل عمرية متطورة أي بعد سن الدخول المدرسي

منه انها سوف تفارق الحياة فقد  ظند رؤية االم في وضعية من المرض وبالدرجة االولى بع

التي اثرت على نطقه فبعد ذلك المشهد فقدت الحالة النطق ،اصيب بنوع من الصدمة النفسية

 .تماما 

 االجتماعية ي النطق اثر على حياته االسرية وتأكد انها عيب ف ،بعد الذهاب الى االخصائيو

وتحصيله الدراسي كام روت الدراسية فبداية االمر منع الدراسة لمدة شهر بدا يسترجع نطقه و

 04.12و بعد الحادثة  8.26او 8.23التي تنوب عن الحالة ان الحالة كانت تحصل على معدل 

يوجد تذبذب في مشواره الدراسي لكنه يتمتع بطاقة كامنة فيه و هي  ،لحد االن  5.23الى غاية 

 وايجاده للغة الفرنسية بطريقة  متمكنة .تعلقه 

 سادساً : تشخيص الحالة بالضبط ) إصدار الحكم ( -

عنها هي تأتأة دائمة كون ان االخصائيين يقولون ،عاني مت التأتأة التي يمكن القولت الةالح -

السنوات فهي تأتأة زائلة حتى لو بعد عمر الثمن سنوات و  03بان التأتأة التي تبدا من عمر 

 7.5اصيب بها في السنة الثالثة من التعليم االبتدائي أي عمره كان يتراوح ما بين  هو

 .سنوات 8و 

 سابعاً : برنامج العالج وأساليب تطبيقه وتقييمه : -

على المستوى الدراسي  نجاحيمكن عالج هاته الحالة كونها في مراحل عمرية متقدمة وتحقق 

 .طريقتين  للعالج ان نقترح عليه   بامتيازولو كان هذا النجاح متوسط بعد ان كان 

يركز العالج بالنطق على تصحيح النطق عبر استخدام التمارين العالج بالنطقاوال   -

 .، التحدث ببطء وغيرهايالمختلفة، التي تهدف إلى تقويم التهج

فتهدف هاته فل يتعرق عند الحديث واحمرار الوجه طكون ان ال التخلص من التوترثانيا  -

 التأتأةتخليص الطفل من التوتر بشكل نهائي، األمر الذي يؤدي إلى تحسين حالة الطريقة الى 

يتم تعليم الطفل ،لديه.وعندها لن يشعر الطفل بالضغط والتخوف الدائم من حدوث التأتأة لديه

الذاتية وتقليل أساليب مختلفة للتخلص من التوتر عبر إثرائه بمهارات تساعده على التهدئة 

 .التوتر عندما يبدأ بالنطق



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

103 

 أوالً : البيانات الشخصية "االولية" :

 

 

 1954مدرسة اول نوفمبر 

 04/04/2017المقابلة االولى 

دقيقيه تم فيها جمع مجموعة من البيانات فيما يخص الحالة ومتمثلة في بيانات  30مدتها كانت 

 :شخصية و االسمية والوضعية االجتماعية واالقتصادية مثال 

 )سيدي علي (حي كاسطور   :المنطقة السكنية

 السنة االولى ابتدائي  :المستوى التعليمي 

 05/04/2017المقابلة الثانية 

دقيقة تم فيها التعرف على الحالة عن قرب والتعود عليه  20في حدود كانت هاته المقابلة 

 التعاطي معه في الحديث .

 07/04/2017المقابلة الثالثة 

دقيقة تم فيها كذلك التقرب الى الحالة ولكن من خالل المعلمة التي  25في حدود  ساعة و  

 الحضور بحكم شغلها .م لم تستطع اعطتنا مجموعة من فيما تخص الحالة كون ان اال

 ) نوع الصدمة التي يعاني منها المصاب ( ثانياً : ملخص المشكلة :

 )كما يرويها الحالة أو من ينوب عنه أن كان صغيراً(

من خالل اتصال المعلمة بأم الحالة التي لديها في المدرسة تبين ان المصاب او الحالة الذي يبلغ 

يؤذن لوحده وهو طفل رضيع  أن رضيع في المهد  بدسنوات انه عندما كا 06من العمر االن 

اشهر من العمر فقط وهوال يزال في بداية شهوره االولى عندما  06في المهد وكان يبلغ ان ذاك 

كرر االمر سمعته امه للمرة الثانية فاندهشت لما سمعته من ابنها الرضيع فهرعت الى االقارب 

عند مجي  اب ابنها وكون انها رات امر غريب ينت لصراخباتأالذين كإنو بالبيت والجيران وبد

 ياالقارب توقف االبن عن االذان وبعد هذا االمر كان نموه الجسمي والفيزيولوجاهل البيت و

 محمد/ق  االسم

 سنوات  06 السن 

 20/07/201 الميالدتاريخ 

 ذكر  الجنس

 عادي  مستوى المعيشة

 02 عدد أفراد األسرة

 غير متعلم  مستوى تعليم االب

 متعلمة  مستوى تعليم االم
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لكنه بعد الحادثة لم ينطق باي كلمة حرف  100 /100عادي أي ان كل اعضاءه الجسمية سليمة 

سنوات من عمره  03العائلة صوت الطفل اال بعد او أي كلمة او أي كالم متقطع ابدا ال تسمع 

طعة بداية من سنة او سنة غير ان الطفل العادي يبدا ينطق مجموعة من الحروف والكلمات المتق

الرقية ين او لهم طبيب القلب و المعدة ووذهبت العائلة الى اطباء مختلف.نصف من عمرهو

 .الشرعية 

 :ال من طرف المعلمةومن خالل هذا الكالم تمت الجابة عن السؤ

 ؟ الصدمة النفسية متى بدأت 

   في العام الرابع  في العام الثالث  في العام الثاني   في العام األول .×قبل العام األول

 بعد ذلك

 لنكمل الحديث بعد ذلك وقالت بان المصاب التحق بطبيب نفسي لكي يشخص الحالة لديه 

ال يزال صغير وهو لحد يومنا هذا يأخذ العالج من طرف قال لالم بانها صدمة نفسية و هو و

طبيب نفساني هذا ماج عل المعاملة االب لطفل فيها نوع من التقبل و الحماية الزائدة واالم 

 بكثرة .

 :للحالة  القياس العقلي والنفسي

مستوى الذكاء عادي لقول المعلمة  ال يمكن ان احكم عليه وهو في المرحلة المصاب لديه 

تذكر   ولى من التعليم االبتدائي ولم يلتحق برياض الفتح ومرحلة الحضانة كما ان لديه قوة فياال

انتباهه دون المتوسط ولديه مجموعة من المواهب الخاصة كالرسم االحداث في بعض االحيان و

 والكتابة واسماء الحيوانات والسمات الشخصي لديه االستقالل وفي كثير من االحيان القلق .

 :على الحالة أعراض التي تطراال

هو التبول التي تطرا على المصاب في البيت ومن خالل األسرة تبين ان مجموعة االعراض 

 .التبول الالإرادي في بعض االحيان وتنتابه مجموعة من الكوابيس الليلية ة وبكثر

 والمتكررة .

 :مجموعة اسئلة تجيب عنها االسرة 

 ؟هل يقوم الطفل بمجموعة من االنفعاالت او هو الالمباالة و عدم االحساس بما يجري حوله 

 كثيرا               كثيرا جدا                  .×رجة متوسطة بد  ال              قليال                

 ؟هل الطفل كثير االستثارة أي انه لديه قدرة االنتباه 

 بدرجة متوسطة                   كثيرا               كثيرا جدا                 .×قليال ال           

 ؟هل لديه مشكلة في نسيان االحداث و المقررات التعليمية

 كثيرا جدا               .×اكثير  ال              قليال                  بدرجة متوسطة               

 ؟أحداث مؤلمة هل رسوماته عادة ترتبط ب

 كثيرا               كثيرا جدا                .×درجة متوسطةب ال              قليال                

 ؟هل يحلم بمجموعة من االحالم المزعجة 

 .×كثيرا جدا ال              قليال                  بدرجة متوسطة                   كثيرا           
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 ؟هل يتجنب االماكن العالية و يخاف منها 

 كثيرا               كثيرا جدا                  .×بدرجة متوسطةال              قليال                 

 :المستوى الدراسي 

المستوى الدراسي من خالل الفصل االول والفصل الثاني لقد تحصل المصاب على نتائج دون 
تصل لديه المعلومة ولكن بصعوبة في بعض  7.23والفصل الثاني  6.30المتوسط معدل يفوق  

االحيان قالت االستاذة انه يجيب اجوبة في المواد العلمية تفوق النجباء فحين بعض المرات 
ابة لم يتطرقوا الى العملية بعد يتم االجحتى ان م عن االجابة عن عملية معينة يعجز كل القس

اس يختلف عن في الكر رديءبنتائج ممتازة ولنه لديه خط عنها من طرف المصاب بسهولة و
تتم فك رموز كتابته المعلمة بصعوبة ال نها في بعض االحيان تكتشف انه كل الذين في القسم و
 صعوبة ايصال المعلمة تعرقله .يمتلك االجابة لكنه 

ايقاع موسيقي عجيب حفظ المحفوظات و برنات مختلفة و في المواد الثانوية نجده يبدع فيو
 ولكنه يريد لفت انتباه المعلمة اليه في حصة الرسم او الرياضة بصراخ المتكرر.

لثالث من عمره يتلفظ عدم ممارسة الكالم في العام الثاني واسالت االم قالت لها بانه نتيجة  عندما
 :كل الوقت بألفاظ غير مفهومة

 ) مرات معلمة اريد الذهاب المرحاض ( :مثال 

 )ومرات معلمة باي يروحو للمرحاض (

 معلمة) باي يرسمو في الورقة (/ )معلمة باغي يحلو تمارين( /) باغي يخرجو للساحة (

طة بلسان المعلمة تقول عندما يستخدم الفاظ تخص الجماعة وليس نفسه فقط ولديه حساسية مفر
اقول له مثال جيد او ممتاز في بعض االحيان فاعلم انه لمدة ساعة كاملة تكون اجاباته خاطئة او 
مثال اذا قلت له اصمت قد يجهش في البكاء او ضحك هستيري كل مرة بتصرف ليس لديه 

 تصرف مضبوط 

 ملخص نتائج تقييم الحالة :

*من خالل ما تقدم عن الحالة يمكن تشخيص الحالة بانها صدمة نفسية و يمكن تجسيدها او 
 .تصنيفها في صدمة الميالد التي تم تعريفها في الفصل الثاني من بحثنا وللتذكير هي 

*وهي ذلك لنموذج األول وهو خروج الطفل من الحياة الرحمية من بطن أمه إلى الحياة المستقلة 
يمثل النمط األول فلصدمة النفسية تعمل على تنشيط المباشر للقلق البدائي لذكرى عند ميالده 

 الميالد .

*وعليه يمكن القول أن صدمة الميالد هي تغيير شديد لحياة الكائن البشري و هذا التغيير يتضمن 
 مخروجه للعالم الخارجي المملوء بالصور والمتغيرات في حين كان يعيش في موطن مضل

 األمن والهدوء فهنا يكون االصطدام بهذا الواقع الجديد.يمالءه 

*لم تتحد صدمة الميالد من اين تبدا الى اين تنتهي والكن يمكن ان نستنتج ان المصاب الذي 
هو في مهده وهو يالد كون انه كان يعيش في امان وعرضنا حالته لديه نوع من صدمة الم

 دمه امه بعد ذلك بالصراخ .يؤذن لكي تص أاليزال طفال او رضيعا لكي يبد
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لجات  من بداية ي شفاء ابنها كونها كانت واعية و* كون ان االم متعلمة فهي لديها دور كبير ف
سن الرابعة الى اخصائي نفساني قبل التحاقه الى المدرسة و لم يلتحق الى المرحلة التحضيري 

 ليها .كون انه كان يأخذ عالجات تكثيفية للمرحلة التي يريد الدخول ا

 تشخيص الحالة بالضبط ) إصدار الحكم (

ليمية لذلك يمكن ان الطفل يعاني من صدمة نفسية وهو االن في مقتبل حياته الجسمية والتع
 مراحل تعليمية متنوعة .الدراسي في مواقف عمرية مختلفة وتحصيله تعترض طريق و

 الميالد .وبتالي يمكن اصدار الحكم على انها )صدمة نفسية( نوعها صدمة 

 برنامج العالج وأساليب تطبيقه وتقييمه : 

*في الحديث عن العالج لقد تحدثت المعلمة عن العالج الذي يأخذه الطفل ذلك من طرف الطبيب 
النفسي منذ ان اكن عمره اربع سنوات ولم يكن لديه القدرة على الحديث ابدا حتى نطق بعض 

يطلب حاجيات اساسية في مشواره الدراسي االحرف وبعد ذلك الكلمة لكي يصبح بعد ذلك 
كالمشاركة في القسم وحل العمليات الرياضية ونشاطات ترفيهية كالرسم و كتابة اسماء 
الحيوانات هذا ما يشجع على ان الطفل يتماثل لشفاء ولكن يجب مواصلة  نشاطه العالجي 

ل حديثنا عن االمر البد لنا ونشاطه التعليمي كون ان التعليم اصبح يهتم بمجمل القضايا ومن خال
 ان نذكر علم النفس التربوي الذي يبحث في الحيثيات السلوكية للمتعلم وربطه 

 بالبيئة التعليمة .

*ومن االساليب العالجية التي تتخذها المعلمة انها ال تميزه عن نطاق الجماعة  كون ان لديه 
االفضل وال على االحسن و سي فهي دائما تشجعهحساسية مفرطة او يعاني من أي مرض نف

 تقارنه باألسوياء  والنجباء فاذا اخطآ تصوبه واذا اصاب  تحفزه على االفضل .

تقوم المعلمة بتخصيص اوقات للحالة من خالل تركه مع زمالئه في حل المسائل التعليمية *
ارسة التعلمية وربط االمر مع االسرة كون ان االم متعلمة فأنها تخصص له اوقات كذلك للمم

 النشاط التعليمي. 

 :توصيات واقتراحات 

 :في اخر ما نرصده عن هاته الحالة يمكن اقتراح مجموعة من التوصيات واالقتراحات نبدأها با

شتى المراحل التعليمة وخاصة المرحلة االبتدائية  تدعيم دور  المختص النفساني في •

 كونها االنطالقة االولية و بناء الشخصية  الجسمية والنفسية والتعليمية .

اقتراح برنامج وقائي لألسر والعائالت والمعلمين بغرض الحفاظ على الصحة النفسية  •

 االنسان من كل ألمراض .

االندماج االجتماعي المهني داخل  اعطاء فرصة للمصدومين نفسيا ومساعدتهم على •

 المؤسسات  التي يدرسون بها 
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 خالصة الفصل 

تتمة للنظري من خالل اهمية التعليم والتعلم جانبين  الذي اشتمل،نستخلص من هذا الفصل

 والجانب التطبيقي الذي تناول حالتين االولى حول عيوب النطق واالخيرة حول الصدمة النفسية.

والتي تعتبر المتعلم محور العملية ،المعرفي تأتي أساليب التدريس الحديثةفي ظل التطور ف

التعليمية ويأتي التعلم النشط ليُفعل عمليتي التعليم والتعلم وينشط المتعلم ويجعله يشارك بفعالية 

قيام باإلجراءات الالزمة وأن يعمل ويفكر فيما يعلمه حتى يستطيع من اتخاذ القرارات وال

وعدم ،يعاني من أي خلل في نطاق الشخصيةولكن اذا كان المتعلم  والتقويم،تطويروال،للتغيير

ن او يصيبها نوع من التلف من بي،المؤهالت النطقية التي تمرض عندهاو ،تكامل الصفات النفسية

 تحصيله .ا سوفا يؤثر على نشاطه الدراسي واالخرى فانه حتمو،الفينة

االسرة ككل والمجتمع ان يوفر لهذا المصاب حيز من االمان انه يمكن لكل من الوالدين واال 

عاوني حيث يتم لعب االدوار  في مالئم كالتعلم الذاتي والتعلم التلكي يستسهل عليه التعلم في جو 

ويصبح عضو من ،جعل هذا المتعلم يتأقلم مع حالتهما يم،العصف الذهنيحل المشكالت و

مية يستسيغ فيها كل االركان التعليمية دون معرفة منه الجماعة يسعى لحل المشكالت بطريقة عل

 بان يشكل دورا وركنا من اركان العملية التعليمية التعلمية . 

 االقتراحات يرجى األخذ بها فقد عرضنا مجموعة من التوصيات و اما عن الحالت التطبيقة

 والسير على نهجها كونها طرائق متبعة وناجحة جربت من قبل .
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التعليم والتعلم لدى يتي في عمل تأثيرهاومدى ،تناول هذا البحث عيوب النطق والصدمة النفسية

 الطفل.

من حيث وظائفها وطرق  عند الطفلمن خالل الحديث عن اللغة ،حيث مهدنا لهذا البحث

 تاالضطرابابعد ذلك مجموعة يشتمل لكي ،والصحة النفسيةلديهاكتسابها ومراحل النمو اللغوي 

النطقية التي تعترض الطفل في رحلة تعرفه وفهمه للغة المجتمع بصفة عامة والمدرسة بصفة 

 خاصة.

به كل من الجاحظ وابن جني اهتم واسالفنا  الذي تعارف عليه،موضوع عيوب النطق يعتبرو

خير واكتسح مجال لدى العلماء  ،ثالعصر الحديوفي موضوع متداول منذ القدم  ،وابن فارس

 .عرض لنا عيوب النطق الذياللغوي والطبيب العربي ابن سينا  ،دليل على ذلك

ء من بين المشاكل التي تعرقل نشاط الطفل في اداالنفسية ةتعتبر الصدم ،باإلضافة الى ذلك

 فالطفل يولد بجهاز نفسي منذ الصرخة االولى فهو يستمد دفاعاته الخارجية من االم .وظائفه 

واشتملت هذه االخيرةجملة التي ،اخذنا بمجموعة من التعاريف للصدمة النفسية ،ومن خالل ذلك 

 .التي يمكن ان تظهر على الطفل المصدوم  ،المظاهرمن  الصدمات النفسية مع مجموعة من

على مجموعة من التوصيات وطرق العالج تجمع بين عيوب النطق ،اشتمل البحثولقد 

 والصدمة النفسية وكيفية التخلص منها بطرق عالجية  حديثة ومتقدمة . 

ارشادات الخاصة وبما ان الفئة المستهدفة في هذا البحث هي فئة االطفال خصصنا مجموعة 

من أي مشكل يعاني منه المتعلم   ،تخلصالالمجتمع ودور المعلم في واالسرة و بالوالدين

 مشواره الدراسي دون أي صعوبات ومن مختلف النتائج المتوصل اليهاويشجعه في  مواصلة 

 مخاطبة الطفل بألفاظ سهلة ومفهومة.يجب   -
 التحدث معه حول أشياء يعرفها.وبأسلوب محبب إليه فيه إثارة وتشويق. -
 موسه اللغوي باستمرار.تدريب الطفل على الكالم،وتنمية قا -
توفير الرعاية الصحية له باستمرار، وعرضه على أصحاب االختصاص بوقت مبكر إذا  -

 لوحظ لديه أعراض اضطرابات.
 إشباع حاجات الطفل النفسية إلى الحب والحنان. -
 توعية الوالدين والمعلمين بأساليب رعاية هؤالء األطفال. -
 واالنتقادات.اجتناب كثرة التوجيهات  -
عدم إجراء مقارنات بين قدرات الطفل المصاب وقدرات األطفال الذين يتحدثون بطريقة  -

 أفضل منه.
 تنظيم ندوات ولقاء لتوعية الوالدين والمعلمين بأساليب التعامل مع األطفال المصابين. -
 بها.تنبيه األم العاملة إلى ضرورة تعويض الطفل عما ينقصه من رعاية أثناء غيا -
 اجتناب ازدواجية اللغة أثناء فترة الطفولة المبكرة. -
 عدم إجبار الطفل األعسر على الكتابة بيده اليمنى؛ ألن هذه المسألة تتعلق بتركيبة الدمام. -
 اجتناب التحدث بألفاظ مشوهة أمام الطفل ألنه سريع التقليد. -
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 فهرس اآليات القرآنية 
 . 28.25ة ـسورة طه اآلي 01
 . 09ة ـاآلي سورة الحجر02
 .41سورة ال عمران اآلية  03
 .  34سورة القصص اآلية 04
 .87ة ـسورة يوسف اآلي05
 . 30ة ـاآلي ،سورة الروم  06
 .172اآلية ،سورة االعراف 07

 المصادر

مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة -يقاموس المحيط فيروزا باد-مجد الدين محمد بن يعقوب 08

 . 1426/2005إشراف محمد نعيم العرقسوسي، الطبعة الثامنة 

 1998القاهرة مصر  ،مكتبة الخفاجة للنشر والتوزيع -التبيينالبيان و  -الجاحظ ابي عثمان عمرو بن بحر09

  7الطبعة  ،الجزء االول

من الكتاب تحت عنوان الجهاز  1991.عالم الكتب القاهرة -ويدراسة الصوت اللغ-احمد مختار عمر 10

 .النطقي 

دار الصادر للنشر والتوزيع المجلد العاشر  -لسان العرب-ابي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور 11

 بيروت لبنان . 

دار الصادر للنشر المجلد الخامس  -لسان العرب-ابي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور 21

 بيروت لبنان . ،والتوزيع

بيروت ،دار الصادر للنشر والتوزيعالمجلد االول-لسان العرب-ابي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور  31

 لبنان . 

 ،دار الصادر للنشر والتوزيعالمجلد الثالث عشر  -لسان العرب-الفضل جمال الدين محمد ابن منظور ابي41

 بيروت لبنان . 

دار الصادر للنشر المجلد  الخامس عشر  -لسان العرب-ابي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور51

 بيروت لبنان .  ،والتوزيع

دار الصادر للنشر رابع عشرالمجلد ال -لسان العرب-ابي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور 61

 بيروت لبنان . ،والتوزيع

سنة ،الطبعة الثالثة ،الجزء االول ،بيروت لبنان،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع -الخصائص-ابن جني 71

2008 

دار الفكر للنشر والتوزيع عمان  -اضطرابات الكالم و اللغة التشخيص والعالج-إبراهيم عبد هللا الزريقات81

  2014ه.1435،الطبعة الثالثة  2014

  1979المكتبة االنجلومصرية للنشر والتوزيع  الطبعة الرابعة  األصوات اللغويةإبراهيم أنيس   19

سنة  ىالطبعة األول -تشريع المدرسي تكوين المعلمين الديوان الوطني للتعليم والتكوين-تربية علم النفس 20

 بدون مؤلف  70صفحة  2010

مصر ،القاهرة  ،مكتبة مدبولي للنشر والتوزيع،المجلد الثاني  -موسوعة الطب النفسي-،عبد المنعم حنفي  12

 .وبدون طبعة  ،بدون سنة

التوريد للنشر لشركة العربية المتحدة للتسويق وا -التفكير لدى الطفلتطور اللغة و-نايفة قطامي، 22

 2008*01*05الطبع ،توزيع، تاريخ وال

المناهج االبتدائي وفق النصوص المرجعية والدليل البيداغوجي لمرحلة التعليم -محمد صالح حثروبي 23

 الجزء االول  ،مليلة الجزائر ،دار الهدى للنشر والتوزيع-الرسمية
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الطبعة   ،االردنعمان ،دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،مهارات اللغة العربية،عبد هللا علي مصطفى   24
  1427.2007 ،.الطبعة الثانية،2002ه1423 ىاألول
دار النهضة العربية للنشر والتوزيع  -لطب النفسي و العنف المرضي اإلكلينيكيا-دويداهعبد الفتاح محمد   25

  1994الطبعة االولى  ،بيروت لبنان

المكتبة  -ميدان الطب النفسيعلم النفس االكلينيكي في -عبد الستار ابراهيم و عبد هللا عسكر 26

  2009سنة ،الطبعة الرابعة  ،القاهرة مصر ،االنمجلومصرية للنشر والتوزيع

الطبعة  ،بيروت ،دار الراتب الجامعية-الطفولة والمراهقة و عالجها اضطرابات-عبد الرحمن العيسوي 27

 ه1420،م 2000 ،األولى

دار مصطفى الجامعة  -الشامل و المتالزمات لدى األطفالاضطرابات النمو -ىرانيا قاسم .دنيا مصطف 28
 2010الطبعة األولى ،للنشر والتوزيع 

معالجة اللغة واضطرابات )مواجهات تشخيصية وعالجية  -الفرماوي نيورسيكولوجيا-حمدي علي 29
 جمهورية مصر العربية  الطبعة األولى  2002وأسرية( التخاطب المكتبة االنجلو مصرية القاهرة

دار الفكر للطابعة والنشر والتوزيع  -االعاقة السمعية واضطرابات النطق واللغة-مصطفى نوري القمش 30
 م  2000ه*1420الطبعة االولى 

 1993الطبعة الثانية  ،دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع-اصول الصحة النفسية-احمد عبد الخالق  31

للنشر ،المكتبة االنجلومصرية -لذوي االحتياجات الخاصة سيكولوجية التخاطب-محمد محمود النحاس 32

  2002سنة ،الطبعة األولى ،والتوزيع القاهرة

النشر والتوزيع دار هومة للطباعة و -،الصوتيا علم اضطرابات اللغة والكالم واالرطوفون-محمد حولة33

 2011الطبعة الرابعة  ،الجزائر

االزاريطة  ،دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع -و طرقه العالج النفسي تقنياته وسائله-فهمي علي 34

 2010 ،الطبعة االولى ،مصر

درا صفاء للنشر والتوزيع  -الصوتو ات التخاطب الكالم النطق اللغةاضطراب-حمدي علي الفرماوي  35
 2009ه.م1430 ىعمان األردن الطبعة األول

دار الناشرون لبنان للنشر والتوزيع  بيروت لبنان الطبعة االولى  -.فقه اللغة واسرار العربية-الثعالبي  36
.1997 

 المراجع
الضطرابات التالية للصدمة النفسية -،عادل عباس ،احمد الزيد ،ايمان عجورمحمد رفقي ،احمد عبد الخالق37

 2000 ،الطبعة االولى ،للنشر والتوزيع الكويت ،مكتبة الكويت الوطنية ،ابديمولوجية فهرسة-دراسة
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا دار  -اضطرابات الكالم واختالفهم عن اقرانهم-عادل يوسف ابو غنيمة 38

 الطبعة االولى سنة ،للعلوم للنشر والتوزيع ةأكاديمي

الصدمة والحداد عند المراهقين نظرية االختبارات -عبد الرحمان سيدي موسى ورضوان الزقار39
 2002،مارس  ،الطبعة االولى -االسقاطية

مؤسسة الشباب للنشر والتوزيع  -االمراض واالضطرابات النفسية-عبد المنعم عبد القادر الميالدي 40

 ، 2006 ،الطبعة االولى ،االسكندرية مصر

،بدن طبعة درا المعرفة للنشر والتوزيع بيروت لبنان-المرشد في العالج النفسي-ميخائيل ابراهيم اسعد    41

 . 75الصفحة 

كلية التربية جامعة يرموك  علم النفس التربوياإلرشاد ومحمد قسم -علم النفس اللعب-احمد صوالحة42
 التوزيعه دار المسيرة للنشر و1425م.2004الطبعة األولى سنة 

النمو اللغوي واضطرابات النطق -احمد نايل الغرير، احمد اللطيف أبو اسعد ،أديب عبد هللا النوايسة43
ه، 1430، ىوالتوزيع ،الطبعة األول رجدار الكاتب العالمي للنشر والتوزيع ،وكذلك عالم الكتب للنش -والكالم
 م2009
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الطبعة األولى،  -اضطرابات النطق لدى األطفال ضعاف السمع التشخيص والعالج-العربي محمد علي زيد44
 ه1431م  2010القاهرة دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع ،

 ،حامد للنشر والتوزيع،دار 2011 ،الطبعة األولى -عيوب النطق وأمراض الكالم-اسم مفضي المعايطةب54
  2010 ،عمان األردن

جامعة جيمس ماديسون ترجمة جهاد محمد -لينكولين ....نيكوالس بانكسون-جون بيرنثال جامعة نبراسكا46
الجامعة األردنية الطبعة األولى  دار وائل  -ةالنطقية والفونولوجي تالضطرابا-حمدان وموسى محمد عمايره 

   2009للنشر
دار المسيرة للنشر والتوزيع  -الكالم التشخيص والعالجاضطرابات النطق و-سعيد عبد الحميد العزالي47

 م  2011ه1432 ،ىالطبعة األول ،عمان االردن
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 ملخص الدراسة 

تؤثر في كالمه فال مرضية تعتري نطق االنسان و حاالتعيوب النطق هي ان امراض الكالم و

التواصل شيوعا  اضطراباتالنطق اكثر انواع  اضطراباتعلى وجهه الصحيح وتعد  يأتيه

تجعله ال  بطريقة مشوهة االصواتاللغويةخاصة لدى االطفال في سن الدراسة حيث يلفظ الطفل 

ذلك نتيجة بعض االصابات العضوية او النفسية بحيث يصبح غير قادر يؤدي المعنى المطلوب و

تدهور حالته التواصلية مع االخريين من يختلج نفسه وذاته لفظا من جهة وعلى التعبير عما 

 .جهة اخرى 

يعتبر مفهوم الصدمة النفسية من بين المفاهيم التي القت اهتمام الكثير  من الباحثين في مجال و

لصحة النفسية وتكمن اهمية هاته الدراسة في دراسة هذا النوع من المواضيع كونه  علم النفس وا

 مشكلة خطيرة وواسعة االنتشار بحيث تمس كل الفئات العمرية .

وعادة ما ترتبط الصدمة النفسية بالحدث الصدمي وتترتب عنها مجموعة من االعراض والتي 

ن النفسيين في امس الحاجة للتخلص من يكون من الصعب التحكم فيها لذلك نجد االخصائيي

 .اعراض ما بعد الصدمة 

والصدمات النفسية في مرحلة مبكرة من حياة الطفل جموعة عيوب النطقلذا من المهم عالج م

وتتطور الحاالت ويعول على االسرة دور مهم في رعاية طفلها وتجنبيه  تقبل ظهور التعقيدا

ناجم عن قلى التواصل االجتماعي بينه وبين غيره من الصراع النفسي الالمشكالت و العديد من

 سواء داخل االسرة والمدرسة .االطفال 

كما هدفت الدراسة الى معرفية العالقات والمشكالت التي تسببها عيوب النطق والصدمات 
 النفسية لدى اطفال في سنوات االبتدائي وتحصيله الدراسي .
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résumer 

La maladie des paroles et ses lacunes sont des satisfaisante a saisir les 

mots de l’individu  et se secouant linguale de régime et de l’influence 

dans ses mots ne viennent pas de lui sur la face droite est la parole et 

trouble de la parole plus types de trouble commun en particulier chez les 

enfantd’âge scolaire de la communication ou les enfant votes 

linguistiques prononce façon déformée qu’il ne résulte pas dans le sens 

voulu en raison de certains troubles psychologique. 

Le concept de traumatisme psychique peut être considéré comme parmi 

les conconsepts on bénéficie Dun grand intérêt de la part des 

professionnel de la santé mentale dans la plupart des cas le trama 

psychique engendre des troubles( PTSD.ESPT) très difficile a gérer 

obligeant les professionnels de la santé mental et psychique a trouver des 

approches qui puissent soulager leurs patients souffrant de ce trouble  

Cette étude vise a montrer la contribution de la théphique( EMDR) ainsi 

que sont efficacité et supériorité quant a la prise en charge des patients 

souffrant de (PTSD.ESPT) par rapport aux thérapies déjà existence .  

Alors qu’il est incapable de exprimer ce que dans le mémé désagréable 

dune part et la détérioration de sa capacité communicative avec les autres 

d’autre par l’application de complication et compte sur la famille a joué 

un rôle importante dans la prise en charge se son enfant a épargne 

beaucoup de problème les confis psychiquelgiques causés par 

latenced’uneinteractionsocial entre lui les autre enfantl’intérieure et en 

dehors de la famille et l’école.  

L’étude a été dans le but de déterminer la relation entre la maladie de 

parole et les problème psychologiques et l’échantillon est constitué des 

élèves  dans les année primaire . 
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