اضطرابات اللغة
تتعدد مظاهر االضطرابات اللغوٌة وذلك تبعا ً لتعدد األسباب المإدٌة إلٌها فهناك بعض
االضطرابات اللغوٌة المرتبطة بالقدرة على إصدار األصوات وتشكٌلها ومع ذلك فٌمكن ذكر
المظاهر التالٌة لالضطرابات اللغوٌة بشكل عام كما ٌذكرها هلهان وهٌوارد وكٌرك.
تعرف اضطرابات النطق والكالم بؤنها اضطراب ملحوظ فً النطق أو الصوت أو الطالقة
الكالمٌة أو التؤخر اللغوي أو عدم تطور اللغة التعبٌرٌة أو اللغة االستقبالٌة األمر الذي ٌجعل
الطفل بحاجة إلى برامج عالجٌة أو تربوٌة خاصة .وحتى نطلق على الصعوبة فً التواصل
اضطرابا ً ال بد أن تتوافر الشروط اآلتٌة:
 الخطؤ فً عملٌة إرسال الرسائل أو استقبالها . ٌإ ّثر هذا الخطؤ على الفرد تعلٌما ً أو ومهنٌا ً .ٌ -إ ّثر هذه الصعوبة على تعامل الفرد مع اآلخرٌن.

اضطرابات اللغة:
وٌقصد بذلك تلك االضطرابات اللغوٌة المتعلقة باللغة نفسها من حٌث زمن ظهورها أو تؤخٌرها
أو سوء تركٌبها من حٌث معناها وقواعدها أو صعوبة قراءتها أو كتابتها وعلى ذلك تشمل
اضطرابات اللغة المظاهر التالٌة:


 -1تأخر ظهور اللغة :فً هذه الحالة ال تظهر الكلمة األولى للطفل فً العمر الطبٌعً
لظهورها وهو السنة األولى من عمر الطفل ،بل قد ٌتؤخر ظهور الكلمة إلى عمر الثانٌة
أو أكثر وٌترتب على ذلك مشكالت فً االتصال االجتماعً مع اآلخرٌن وفً
المحصول اللغوي للطفل وفً القراءة والكتابة فٌما بعد.



 -2صعوبة الكتابة :وفً هذه الحالة ال ٌستطٌع الطفل أن ٌكتب بشكل صحٌح المادة
المطلوب كتابتها والمتوقع كتابتها ممن هم فً عمره الزمنً فهو ٌكتب فً مستوى ٌقل
كثٌراً عما ٌتوقع منه.



 -3صعوبة التذكر والتعبير :وٌقصد بذلك صعوبة تذكر الكلمة المناسبة فً المكان
المناسب ومن ثم التعبٌر عنها وفً هذه الحالة ٌلجؤ الفرد إلى وضع أٌة مفردة بدالً من
تلك الكلمة.



 -4فقدان القدرة على فهم اللغة وإصدارها :فً هذه الحالة ال ٌستطٌع الطفل أن ٌفهم
اللغة المنطوقة كما ال ٌستطٌع أن ٌعبر عن نفسه لفظٌا ً بطرٌقة مفهومةٌ .مكن التعبٌر
عنها بؤنها فقدان القدرة على فهم اللغة أو إصدارها والتً تحدث للفرد قبل اكتسابه اللغة.
ٌترتب على إصابة الفرد بهذه الحالة مشكالت فً االتصال االجتماعً مع اآلخرٌن وفً
التعبٌر عن الذات وفً المحصول اللغوي للفرد فٌما بعد وتصاب مثل هذه المشكالت
آثار انفعالٌة سلبٌة على الفرد نفسه.



 -5صعوبة فهم الكلمات أو الجمل :وٌقصد بذلك صعوبة فهم معنى الكلمة أو الجملة
المسموعة وفً هذه الحالة ٌكرر الفرد استعمال الكلمة أو الجملة دون فهمها.



 -6صعوبة القراءة :فً هذه الحالة ال ٌستطٌع الطفل أن ٌقرأ بشكل صحٌح المادة
المكتوبة والمتوقع قراءتها ممن هم فً عمره الزمن فهو ٌقرأ فً مستوى ٌقل كثٌراً عما



ٌتوقع منه.


 -7صعوبة تركيب الجملةٌ :قصد بذلك صعوبة تركٌب كلمات الجملة من حٌث قواعد
اللغة ومعناها لتعطً المعنى الصحٌح وفً هذه الحالة ٌعانً الطفل من صعوبة وضع
الكلمة المناسبة فً المكان المناسب.

اضطرابات النطق:
وهً مشكالت تتعلق بإنتاج أصوات الكالم أو طرٌقة نطق الحروف.
 اضطرابات إبدالٌه.
 اضطرابات تحرٌفٌة.
 اضطرابات حذف أو إضافة.
 اضطرابات ضغط.
 عٌوب نطق أخرى.
 -1الحذفٌ :حذف الفرد حرفا ً من الكلمة وتعتبر ظاهرة الحذف أمراً طبٌعٌا ً ومقبوالً حتى
سن دخول المدرسة ولكنها ال تعتبر كذلك فٌما بعد فالفرد الذي ٌكثر من مظاهر الحذف
للكلمات المنطوقة ٌعانً من مظهر من مظاهر االضطرابات اللغوٌة.

ٌتمٌزون :بعدم النضج فً كالم ،كلما ازداد الحذف صعب فً الكالمٌ ،قل الحذف مع التقدم
بالعمرٌ ،كون الحذف فً مواقع مختلفة من الكلمة.
مثال :مدرسة :مرسة ،حمام /مام.
 -2اإلضافة أو المد :وٌقصد بذلك أن ٌضٌف الفرد حرفا ً جدٌداً إلى الكلمة المنطوقة (لعبات
بدالً من لعبة) وتعتبر ظاهرة إضافة الحروف للكلمات أمراً طبٌعٌا ً ومقبوالً حتى سن دخول
المدرسة ولكنها ال تعتبر كذلك فٌما بعد ذلك العمر فالفرد الذي ٌكثر من مظاهر اإلضافة
للكلمات المنطوقة ٌعانً من مظهر من مظاهر االضطرابات اللغوٌة.
مثال :سمكة :س سمكة  ،مدرسة :مد مدرسة.
 -3اإلبدال :وٌقصد بذلك أن ٌبدل الفرد حرفا ً بآخر من حروف الكلمة (حشن بدالً من شحن)
وتعتبر ظاهرة إبدال الحروف فً الكلمة أمراً طبٌعٌا ً ومقبوالً حتى سن دخول المدرسة
ولكنها ال تعتبر ظاهرة اإلبدال للكلمات المنطوقة فالفرد الذي من اإلبدال ٌعانً من مظهر
من مظاهر االضطرابات اللغوٌة.
مثال :خروف :حروف ،كتاب :تتاب  ،شمس :شمش.
 -4التشويه :وٌقصد بذلك أن ٌنطق الفرد الكلمات بالطرٌقة غٌر المؤلوفة فً مجتمع ما
وتعتبر ظاهرة التشوٌه فً نطق الكلمات أمراً مقبوالً حتى سن دخول المدرسة ولكنها ال
تعتبر كذلك فٌما بعد ذلك العمر فالفرد الذي ٌكثر من مظاهر تشوٌه نطق الكلمات ٌعانً من
مظهر ما من مظاهر االضطرابات اللغوٌة..
ٌحدث نتٌجة تساقط األسنان أو عدم تموضع اللسان فً مكانه الصحٌح ،كذلك ازدواجٌة
اللغة وتباٌن اللهجات ،وتؤخر اللغة حتى 4سنوات
مثال :روح :أوح ،زاهر :ساهر.

اضطرابات الكالم:
االضطرابات اللغوٌة المتعلقة بالكالم وما ٌرتبط بذلك من مظاهر ترتبط بطرٌقة تنظٌم
الكالم ومدته وسرعته ونغمته وطالقته.

وهً تدور حول محتوى الكالم ومغزاه وانسجام ذلك مع الوضع العقلً والنفسً
واالجتماعً للفرد المتكلم ،واضطرابات الكالم متعددة وٌمكن أن نوجزها بما ٌلً :
ضعف المحصول اللغوي وتؤخر الكالم لدى األطفال فً مرحلة الطفولة المبكرة من 5-2
سنوات وٌطلق على هذه الحاالت اسماء :احتباس الكالم  ،اعتقال اللسان (كما تسمى
باللجلجة أو التؤتؤة)
وتشمل اضطرابات الكالم المظاهر التالٌة :


 -1التأتأةٌ :كرر المتحدث الحرف األول من الكلمة عددا من المرات أو ٌتردد فً نطقه
عددا من المرات وٌصاحب ذلك مظاهر جسمٌة انفعالٌة غٌر عادٌة مثل تعبٌرات الوجه
أو حركة الٌدٌن.



 -2سرعة الكالمٌ :زٌد المتحدث من سرعته فً نطق الكلمات وٌصاحب تلك الحالة
مظاهر جسمٌة وانفعالٌة غٌر عادٌة أٌضا ً مما ٌإدي إلى صعوبة فهم المتحدث
ومشكالت فً االتصال االجتماعً.



 -3الوقوف أثناء الكالمٌ :قف المتحدث عن الكالم بعد كلمة أو جملة ما لفترة غٌر
عادٌة مما ٌشعر السامع بؤنه انتهى كالمه مع أنه لٌس كذلك ،وتإدي اضطرابات الكالم
أٌا ً كانت إلى صعوبات فً التعبٌر عن الذات تجاه اآلخرٌن.

اضطرابات الصوت:


ويقصدبذلكاالضطزاباتاللغىيةالمتعلقةبدرجةالصىتمنحيثشدتهأوارتفاعهأو
انخفاضهأونىعيتهوتظهزآثارمثلهذهاالضطزاباتاللغىيةفياالتصالاالجتماعي
معاآلخزين.



