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 مسخخلص البحث:
ُم الخىاضل واللؿت والىالم غىد ذوي الاخخُاحاث   ًدىاٌو َرا البدث مفَا

الخاضت مً مىظىز الخدلُل اللؿىي والىفس ي. هما حػسع الدزاطت لػىامل اغؿساباث 

وهي اغؿساباث ملخىظت في الىؿم أو الطىث أو الؿاكت الىالمُت أو  الخىاضل واللؿت،

جػل أؾفاٌ  جأخس لؿىي  ت أو اللؿت ؤلاطخبُاهُت. ألامس الريً  أو غدم همى اللؿت الخػبحًر

ذوي الاخخُاحاث الخاضت بداحت إلى بسامج غالحُت أو جسبىٍت خاضت. وجيخهي الدزاطت إلى 

أن البرامج الالشمت في غالج اغؿساباث الخىاضل غىد  ذوي الاخخُاحاث الخاضت ًجب أن 

غاكت ال ي ٌػاوم ما ا الؿفل ومً الػسوزي الاغخماع غ ى جأخر بىظس الاغخباز ؾبُػت ؤلا 

  الخلىُاث اإلاخىفسة في عغم جلً البرامج.

  إغاكت اللؿت والىالم. ؛ذوو الاخخُاحاث الخاضت؛ جدلُل هفس ي ؛جىاضلولماث مفخاحيت: 
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Abstract: 

 
This research deals with the concepts of communication, 

language and speech for people with special needs from the 

perspective of linguistic and psychological analysis. The study also 

displays the factors of communication and language disorders, which 

are noticeable disorders in speech, voice, verbal energy, linguistic 

delay, or lack of growth of expressive language or questionnaire 

language. Which makes children with special needs need special 

treatment or educational programs. The study concludes that the 

necessary programs in the treatment of communication disorders for 

people with special needs must take into account the nature of the 

disability experienced by the child and it is necessary to rely on the 

available techniques to support these programs. 

Keywords: Communication; psychological analysis; people with 

special needs; language and speech impairment. 

 ملدمت .  1

في لروي الاخخُاحاث الخاضت ُجلُم مىظمت ألامم اإلاخددة اخخفاالث بالُىم الػالمي        

لدغم ذوي الاخخُاحاث الخاضت خىٌ الػالم،  3::2مً ول غام مىر الثالث مً عٌظمبر 

اعة فهم  اعة الىعي للمشىالث اإلاخخلفت ال ي ًىاحهىن ا، هما ت دف إلى ٍش وذلً بمداولت ٍش

س مىظمت الصخت الػاإلاُت، فئن اخخُاحات  م وكػاًاَم باخخالف فئات م. ووفًلا لخلاٍز

في اإلاائت، وَم ٌػاهىن مً  26 - 21وظبت ؤلاغاكت ال ي ٌػاوم ما ا أؾفاٌ الػالم جخػدي الـ

لت جفاغلهم مؼ البِئت اإلادُؿت ب م. أما  إغاكاث مخخلفت جؤزس طلًبا في خُات م وؾٍس

س الدولُت غ ى أن باليظبت للدٌو الىامُت ومجخم ذ البدىر والخلاٍز
ّ
ػاجىا الػسبُت، فلد عل

وظبت ؤلاغاكاث اإلاخخلفت بحن ألاؾفاٌ كد جفىق اليظبت ال ي ذهست ا مىظمت الصخت 

ا 91َػِش و  الػاإلاُت بىثحر،
ً
% مً أصخاب ؤلاغاكت في عٌو الػالم الثالث، وَم ألاكل خظ

م ل وحىعَم وحعجص غً إشساههم في بظبب الثلافت اإلادلُت ال ي بالياع جخلب غً ؾحَر

  الفػالُاث وألاوشؿت الاحخماغُت.
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ػد مظخىي الػىاًت بروي  طىاء غ ى مظخىي الىاكؼ والاَخمام أو  الاخخُاحاث الخاضتَو

الدزاطاث ألاواعًمُت في اإلاجخمػاث الخدًثت اإلاخؿىزة مػُازا أطاطُا للُاض خػازة 

إخدي أولىٍاث خخُاحاث الخاضت الا  ألامم ومدي جؿىزَا. ولرلً جدىلذ زغاًت ذوي 

ً مشسوغُت خم ذو  في   ي الاخخُاحاث الخاضتالدٌو واإلاىظماث اإلاػاضسة، وال ي جىبثم م

ت. وللد أبدي  م في وافت مجاالث الخُاة وفي الػِش بىسامت وخٍس فسص مخيافئت مؼ ؾحَر

ُاحاث الخاضت اإلاجخمؼ الدولي غىاًت خاضت بروي  مي ، مً خالٌ ؤلاغالن الػالالاخخ

ػا غام  2:86زم في غام  2:59لخلىق ؤلاوظان غام  . هما أكسث اإلاىظمت  :2:8وًأ

، 3125)غسفاث،  ( 3121 – 3112الػسبُت لروي ؤلاغاكت الػلد الػسبم لروي ؤلاغاكت ) 

 . (25ضفدت 

وجؤهد حمُؼ اللسازاث واإلاىازُم الطاعزة غً اإلاؤطظاث واإلاىظماث اإلاروىزة 

كت بالخم بالخطىٌ غ ى السغاًت والؿبُت الالشمت والخيشئت غ ى غسوزة جمخؼ ذوي ؤلاغا

 ً الث لدظُحر شؤون م الخاضت، لى الظلُمت والخػلُم اإلاىاطب وجىفحر الخدماث والدظُه

ا فلـ بل في إغمالها غ ى أزع  ػاث واللىاهحن ال جىمً في إكساَز أَمُت َرٍ الدشَس

 (3114)الظػُدي، الىاكؼ أًػا 

ماء اللؿت والىفظاهُحن اَخمامهم الشدًد بدزاطت للد وحه الدازطىن مً غل

ُاحاث الخاضت، والطُما ما ًخػلم بػملُت  ىلىحُت لروي الاخخ ؾبُػت الظىاَس الفحًز

لرلً شاعث الػىاًت ب را اإلاىغىع وظهسث  الخىاضل وخاضت الخىاضل اللؿىي اللفظم.

َُم اإلاػاضسة ال ي اخخاحذ إلى عزاطت وجمػً وإغا عة هظس، ألحل مػه حملت مً اإلافا

 جدلُم الػدالت واإلاظاواة وإغؿاء الخلىق والىاحباث لفئت ألاؾفاٌ ؾحر الػاعًحن.

  :. املشيلت البحثيت3

كد جيىن إغاكاث اللؿت والىالم أخد أهىاع ؤلاغاكاث اإلابىسة ال ي ًمىً الخػسف 

في غلي ا. وذلً ألهه جخم مالخظت بػؼ أغساغها بظبب هلظ الخيامل الاحخماعي والفشل 

ً  الىضىٌ إلى الظماث الخؿىزٍت والىلظ اإلالمىض في الخػبحر لدي ألاؾفاٌ الطؿاز م

ا بالخطائظ، . و الاخخُاحاث الخاضتذوي 
ً
مؼ ذلً، فئذا وان اإلاػلم ؾحر مدزب أو غاإلا
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فمً اإلامىً غدم مالخظت ؤلاغاكت ألغىام. وكد ًؤعي ذلً إلى اهدداز مهازاث الخػبحر 

ؤعي إل  .ى اهخفاع ؤلاهجاش غ ى اإلاظخىي ألاواعًمي خاضتالشفىي ألاطاطُت ٍو

وبىاء غ ى ذلً فئن مشيلت َرٍ الدزاطت جبدث في ؾبُػت الخىاضل اللؿىي 

لروي الاخخُاحاث الخاضت مً الىاخُت ألاواعًمُت، وأَمُت وعوز الخدلُل اللؿىي 

اجه اللظاهُت اإلاخلدمت والدزض الىفس ي الري ًخلاؾؼ مؼ البدث اللؿىي لػبـ  بىظٍس

س اغؿساباث الخىاضل اللؿىي غىد ذوي الاخخُاحاث الخاضت ؟ هما  غىامل ومظَا

جخػسع الدزاطت إلى عوز ؾسق الػالج الصخُدت وذًل لسبـ هخائج مثل َرٍ البدىر 

 ؟ الاخخُاحاث الخاضت في اإلاجخمؼ ذوي بالىاكؼ وعمج ألاشخاص 

 جحدًد املفاهيم. 2

 :. ذوو الاحخياحاث الخاصت2.4

ُت  ذوو الاخخُاحاث الخاضت َم أفساع ٌػاهىن هدُجت غىامل وزازُت أو بُئ

مىدظبت مً كطىز اللدزة غ ى الخػلم أو اهدظاب خبراث أو مهازاث وأعاء أغماٌ ًلىم 

ب ا الفسع الػاعي الظلُم اإلامازل لهم في الػمس والخلفُت الثلافُت أو الاكخطاعًت أو 

الفسع الػاعي اخخُاحاث حػلُمُت،  الاحخماغُت، ولهرا جطبذ لهم باإلغافت إلى اخخُاحاث

ا لهم،  ًلتزم اإلاجخمؼ بخىفحَر هفظُت، خُاجُت، مهىُت، اكخطاعًت، صخُت خاضت 

ً أفساع اإلاجخمؼ. م م م مىاؾىحن وبشس ،كبل أن ًيىهىا مػاكحن ، هؿحَر  باغخباَز

لرلً غسفذ مىظمت الصخت الػاإلاُت ؤلاغاكت بأن ا خالت مً غدم اللدزة غ ى 

خؿلباث أعاء عوزٍ الؿبُعي في الخُاة، اإلاسجبـ بػمٍس وحيظه وخطائطه جلبُت الفسع إلا

جت لإلضابت أو العجص في أعاء الىظائف الفظُىلىحُت أو  الاحخماغُت والثلافُت، وذلً هُد

  (211، ضفدت 3116)الىطس،  الظُيىلىحُت

ّخددة ذوي الاخخُاحاث الخاّضت أًػا بأّن م ألاشخهما 
ُ
ذ َُئت ألامم اإلا

َ
ف اص َغسَّ

ائّم أو الػل ّي في الّخػامل مؼ ُمخخلف  ػاهىن خالت عائمت مً الاغخالٌ الفحًز ٌُ الرًً 

جخمؼ 
ُ
شازهت الياملت والفّػالت في اإلا

ُ
مىػهم مً اإلا ًَ ػّىكاث والخىاحص والبِئاث، مّما 

ُ
اإلا

  .ً ظاواة مؼ آلاخٍس
ُ
م اإلا

َ
د

َ
يل الري ًػػهم غ ى ك

ّ
 (Nations, Edited).بالش
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   . الخواصل 3.  4

َى هىع مً الخفاغل اإلاخباعٌ، خُث ًيىن طلىن   Communicationالخىاضل

فسع ما بمثابت مثحر لظلىن فسع آخس، ففم مثل َرا الىظام هجد السمىش حشحر إلى 

 ٍ مدخىٍاث الفىس وغاعة ما ًخػلم ألافساع غػاف الظمؼ أو غػاف الىالم وفاكدو

، 2:98)ألاشىان،  غ ى لىح خاص. الاجطاٌ ب را الىظام وذلً بئشازات م إلى السمىش 

هما أن الخىاضل بىغىح َى غملُت هلل للسطائل مً اإلاسطل إلى اإلاظخلبل،  (62ضفدت 

 ما 
ً
و ممىً للسطالت أن جيىن شفىٍت أو ؾحر شفىٍت أو ؾحر ذلىً وهي غىد ؤلاوظان ؾالبا

  (Riper, 1984, p. 10).جيىن مىؿىكت

حن إذ جخػمً ا صعاع الخفاغل مؼ والاجطٌا غملُت ذاث اججَا لخأزحر والخأزس. ٍو

كطس اإلاظافت الىفظُت بحن اإلاخطلحن، واإلاظافت الىفظُت هي مدي الخلازب في اإلاشاغس 

 . (41، ص :2:9)الىاكفم،  والػىاؾف واإلافاَُم.

 : . إعاكت اللغت والىالم 4.  4

ت أو  إعاكت اللغت والىالم  ٌشحر مطؿلح إلى هلظ في اإلاػالجت الخػبحًر

وإغاكت اللؿت هي غػف مددع في فهم ومشازهت ألافياز وآلازاء، أي  .بالُت للؿتالاطخل

ًخػمً مػالجت اإلاػلىماث اللؿىٍت. ومً اإلامىً أن حشخمل اإلاشىالث  الخلل الري 

ً  لم الىدىهػ  كىاغد اللؿت اإلاسجبؿت ب ا غ ى ا م أو الطسف والدالالث أي اإلاػاوم، أو ؾحَر

 .مظاَس اللؿت

   :منهجيت الدزاست .4

الخدلُ ي، وذلً ألَمُت وعوز الخدلُل اللؿىي  الدزاطت اإلاىهج الىضفمجيخهج َرٍ     

سة الخىاضل اللؿىي  ٌ لروي الاخخُاحاث الخاضت والىفس ي مػا لظَا وأزس ول ذلً في مجا

وكد اطخػاهذ الدزاطت ب را اإلاىهج لخدلُل اإلاػؿُاث واطخلساء البدىر  التربُت والخيشئت.

الفئت خاضت، هما جّم زضد ول ما هخب غً اإلاىغىع وإزازة اإلاشىالث ال ي جىاحهها َرٍ 

ٌ البدث في اإلاساحؼ الخاضت ومىاكؼ ؤلاهترهذ ذاث الطلت بمىغىع الدزاطت ً خال  .م

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
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 . اللغت والخواصل  5

جدىىع الاخخُاحاث اللؿىٍت الخاضت للػدًد مً ألاؾفاٌ ذوي الاخخُاحاث 

ً الخاضت، خُث حػخبر اللؿت بشيل غام أطاض مً أطع الخىاض ل بحن ألافساع. وجخػم

ً الجمل و الخػبحر هرلً شفهُا غً ألافياز  الاخخُاحاث اللؿىٍت اطدُػاب اليلماث وجيٍى

ا مً اإلاخؿلباث، وبرًل فهي ضىزة مً ضىز الخػبحر غً الىفع  والخاحاث وؾحَر

ً. و جخخر الاخخُاحاث اللؿىٍت الخاضت برلً الػدًد مً الطىز  والخىاضل مؼ آلاخٍس

ٌ اإلاىخىبت و  اإلاىؿىكت.  وجخمحز اللؿت بالىمى و الخؿىز اإلاظخمس خُث ًىدظب ا الؿفل خال

 ً خمىً م مساخل الػمس ألاولى مً خُاجه وجىمى مػه بدُث جصعاع اإلافسعاث ال ي ًخػلمها ٍو

ً غبازاث جدمل مػنى ٌظخخدمها في الخىاضل مؼ اإلادُؿحن به.  جيىٍ

دظاب اللؿت، فلد ًىدظب ا و جدباًً الفسوق الفسعًت بحن ألاؾفاٌ مً خُث اه

ًخم مساحػت  خأخس ؾفل آخس في ذلً. و غاعة ما  ؾفل في وكذ مبىس مً الػمس ٍو

اإلاخخططحن لخددًد ألاطباب في ذًل الخأخس وؾلب الػالج اإلاىاطب في أطسع وكذ،    

خم خالٌ غملُت الػالج الخدلم مً طالمت خاطت الظمؼ لدي الؿفل خُث أن ا جلىم  ٍو

ً بدوز َام في اه دظاب وجؿىز الىمى اللؿىي لدي ألاؾفاٌ. وفي خاٌ خلى الؿفل م

أطباب واضخت لخأخس الىمى اللؿىي لدًه ًخم في جلً الخالت غسع الؿفل غ ى مخخطحن 

في مهازاث الخخاؾب والىؿم، والرًً ًمخليىن اإلاهازة والخبرة للخدخل وجلدًم اإلاظاغدة 

دخىي واإلايىهاث ال ي جػمها وجخيىن ما ا الالشمت للؿفل وال ي جخمحز بالدشػب وحػدع اإلا

ً خُث الشيل واإلاػمىن.  م

بدأ الخؿىز في الىمى اللؿىي لدي ألاؾفاٌ مىر اإلاساخل اإلابىسة مً الػمس،  ٍو

خُث ًبدأ الؿفل بمسخلت إضداز بػؼ ألاضىاث ال ي جيىن ؾحر مفهىمت، وجأحم بػدَا 

حر اإلابظـ غً بػؼ ألاشُاء ال ي مسخلت إضداز أشباٍ اليلماث و في ا ًداٌو الؿفل الخػب

بدأ الؿفل في هؿم بػؼ اليلماث البظُؿت  سؾب بالخددر غا ا. زمً  خدزذ له أو ال يً 

س الاخخُاحاث اللؿىٍت ألاطاطُت لدي  . ولخؿٍى غً هفظه مؼ ن اًت الػام ألاٌو مً غمٍس

ت ألاؾفاٌ ًدخاج الؿفل إلى الخدزب غ ى الاشتران في مداعزاث مخىىغت بطىزة فػال

دخاج جىمُت اإلاهازاث  لخىمُت مهازاجه اللؿىٍت ومظاغدجه غ ى فهم اإلاػاوم مً الىالم. ٍو



عزيز هعواشد/   
 

206 

 

اللؿىٍت لدي الؿفل إلى جىفحر حى مً الساخت والهدوء ٌظاغد الؿفل غ ى الىؿم بطىزة 

ًخم الاطخػاهت بأخد  حُدة هما ٌظاغدٍ غ ى الىؿم الصخُذ و الجُد عون مشىالث. وكد 

أن مً خالٌ الخىحه بالؿفل إلى مسهص مً مساهص السغاًت اللؿىٍت اإلاخخططحن في َرا الش

 ،ٌ و الخدٍزب غ ى مهازاث الىؿم والخىاضل غ ى أن جخم اإلاخابػت اإلاظخمسة للؿفل في اإلاجز

هرلً باإلغافت للخسص غ ى الخلُُم اإلاظخمس ومظاغدة الؿفل غ ى جيىًٍ الجمل 

اغدة وما ا ألاوشؿت والطىز وألالػاب والىخابت بطىزة طلُمت والاطخػاهت بالىطائل اإلاظ

 والبرمجُاث اإلاطممت إلاظاغدة ألاؾفاٌ غ ى جىمُت مهازات م اللؿىٍت.

 . اللغت اللفظيت والخواصل لروي الاحخياحاث الخاصت 6

 ً ً الفسع م
ّ
ٌػد الخىاضل اللؿىي مً اإلاهازاث ألاولُت وألاطاطُت ال ي ُجمى

ُه إزطاٌ واطخالم السطائل اإلاخباعلت مؼ ألا  فساع اإلادُؿحن به واإلاجخمؼ الري ٌػِش ف

ىمُا.  وال ي حظهل غملُت الخػاٌش غما ا، وَرٍ السطائل ًدخاحها الفسع بشيل مظخمسً 

ً فسع إلى آخس، وَرٍ السطالت أو اإلاػلىمت جخم غً ؾٍسم  أو َى هلل السطالت أو اإلاػلىمت م

ػابحر الىحه أو أي خسهت اطخخدام اللؿت والطىث أو ؤلاًماءاث وؤلاشازاث أو غً ؾٍسم ح

دٍ ٌ إلى ما ًٍس   (https//shakirycharity.org, 2009) .  ؟حظدًت أخسي الؿاًت ما ا الىضى

لت أو أطلىب لخباعٌ اإلاػلىماث بحن ؤلافساع ، 2:93)فخحي،  فالخىاضل َى ؾٍس

 .. والاجطاٌ َى غملُت خُىٍت فػالت جخؿلب مسطل ومظخلبل وزطالت بُا ما(211ضفدت 

, 1985 p 77)(Deena   شمل إن الخىاضل في مػىاٍ الشامل َى غملُت هلل اإلاػلىماث َو

ً همؿحن أطاطُحن َما  :ول الخفاغالث بحن ألاشخاص ال ي جخػم

الخىاضل اللفظم: وَى اطخخدام اللؿت هىظام مً الخفاغل بحن ألاشخاص أو  -أ 

 .الجماغاث

ت ال ي حػخمد غ ى ج -ب  ىاكل السطائل ؾحر اللفظُت الخىاضل ؾحر اللفظم: وَى السمٍص

، ضفدت 3111)السشُدي، وؾالبا ما جىمل الجاهب اللفظم مً السطالت وال جدل مياهه. 

64)  
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ػخبر مىغىع اللؿت والخىاضل مً اإلاىغىغاث الهامت ال ي شؿلذ اللدماء واإلاددزحن  َو

ً مً غلماء اللؿت والىالم، وألاؾباء وغلماء الىفع والتربُت، والاحخماغُحن وؾحَر م م

 غ ى أَمُت غامل اللؿت والىالم في 
ً
مجاالث الخخططاث ألاخسي. وكد أهد َؤالء حمُػا

اللدزة غ ى الاجطاٌ وغ ى الخىافم، وفي الىمى الػل ي والفىسي والاحخماعي والىفس ي 

 ً والتربىي. ومً اإلاػسوف أن اللؿت جمثل الخاضُت أو اإلاظهس اإلامحز الري ًمحز ؤلاوظان غ

ً  باقي اإلاخلىكاث، فهي غامل مهم في ضباٍ وفي جدسزٍ مً غاإلاه اإلااعي وفي الخػبحر غ

ُاحاث وفي جباعٌ اإلاػلىماث مؼ آلاخٍسً والخػامل مػهم وغ ى  .اإلاشاغس وألافياز والاخخ

السؾم مً وحىع أشياٌ مخػدعة لالجطاٌ واللؿت اللفظُت وؾحر اللفظُت إال أن اللؿت 

ٌ والخفا  بحن الىاض. اللفظُت جظل أهثر أشياٌ الاجطا
ً
 َم شُىغا

 ً لرا ًطبذ مً اإلاهم اجخاذ ؤلاحساءاث الىفُلت بالخػسف والىشف اإلابىس غ

 ٍ ش ى أهىاع اغؿساباث الخىاضل اللؿىي غىد ذوي الاخخُاحاث الخاضت، ومً َر

اإلاشاول الخىاضلُت اغؿساباث الىؿم واللؿت والطىث والؿالكت وال ي جسجبـ بالػىامل 

 .الىفظُت وال ي هي مدطلت الخفاغل بحن غىامل البِئت والىزازتالػػىٍت والاحخماغُت و 

 . اضطساباث الخواصل  7

غ ى السؾم مً جىىع الاغؿساباث وؤلاغاكاث اإلاخخلفت، فئن اغؿساباث الخىاضل 

ُاحاث الخاضت ذوي غىد  ٍ الاخخ جظل غ ى كائمت اإلاشىالث ألاهثر جأزحرا غ ى خُاة َر

ً ًخػاملىن م م وول م  ػهم. الفئت وأطَس

 ASHA 2012) وفي غىء ما أكسجه الجمػُت ألامحرهُت للىؿم واللؿت والظمؼ )

ملُىن شخظ عاخل الىالًاث اإلاخددة    51خىٌ مدي اهدشاز اغؿساباث الخىاضل فئن 

أو أهثر ٌػاهىن مً ضػىباث واغؿساباث الىؿم واللؿت والظمؼ والبلؼ اإلاخخلفت، وكد 

ٍا 297و 265ما بحن أظهسث ؤلاخطائُاث أهه ًخؿلب إهفاق   ملُاز عوالز طىى

(https://aawsat.com/home/article). 

ت والظػىعًت وألازعهُت  وباليظبت للػالم الػسبم جىحد بػؼ الدزاطاث اإلاطٍس

ولىً ٌػُب ا ضؿس حجم الػُىاث اإلاخػمىت في َرٍ الدزاطاث، هما أن َرٍ البدىر 

ُت جفخلس للخىشَؼ الجؿسافي والخمثُل اليافي ليل الف ت، مما ًللل مً إمياه ئاث الػمٍس
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حػمُم الىخائج، إذ إن مثل َرٍ البدىر جدخاج للىاغد بُاهاث ؾبُت ضخمت وَى ما 

ٍ في اإلاظخلبل اللٍسب  .ًخمنى الػلماء وحىع

وكد لخطذ الجمػُت ألامحرهُت الىخائج الخالُت اغخماًعا غ ى بدىر كامذ ب ا 

ي إلادي اهدشاز بػؼ اغؿساباث الىؿم فسق بدثُت في الػلد ألاخحر مً اللسن اإلااض 

 :(https://aawsat.com/home/article) واللؿتعاخل الىالًاث اإلاخددة ألامحرهُت، هما ً ي

  ىن شخظ مً مشىالث الطىث، و 8.6اغؿساباث الىالم: ٌػاوم حن  4مُل ماًل

في اإلاائت مً أؾفاٌ الطف ألاٌو مً اغؿساباث  6شخظ مً الخلػثم، و

 .الىؿم

  مالًحن شخظ مً اغؿساب اللؿت غ ى  9إلى  7اللؿت: ٌػاوم اغؿساباث

ً فلد اللؿت  .(Aphasia) مظخىي واخد أو أهثر، وملُىن شخظ غ ي ألاكل م

  .ىن شخظ ٌػاهىن مً غػف الظمؼ. وجبػا  42.6مشىالث الظمؼ مُل

ُاث فئن   6مً  2في اإلاائت ما م ال ًخللىن الػالج اإلاىاطب، و 58لإلخطائ

ىن في اإلاػدٌ  37مً غػف طمؼ أذن واخدة غ ى ألاكل، وأمحرهُحن ٌػاهىن  مُل

جت  :3 - 31الػمسي  طىت ٌػاهىن مً غػف طمؼ غ ى الترععاث الػالُت هُد

 .الخػسع للػىغاء وألاضىاث الػالُت لفتراث ؾىٍلت

  :شخًطا بالًؿا في الىالًاث اإلاخددة ٌػاوم مً  36مً ول  2اغؿساباث البلؼ

في اإلاائت مً ألاؾفاٌ ذوي الىمى الؿبُعي  56 - 36أخد اغؿساباث البلؼ، و

في اإلاائت مً  91 - 41ٌػاهىن مً مشىالث بظُؿت غ ى مظخىي البلؼ، و

ألاؾفاٌ اإلاطابحن باالغؿساباث الىمائُت ٌػاهىن مً مشىالث مً بظُؿت إلى 

في اإلاائت مً ألاؾفاٌ الخدج واإلاطابحن بئغاكاث  21 - 4شدًدة في البلؼ، و

 .اغؿساباث شدًدة في البلؼخسهُت مطابىن ب

 اللغت والىالم. مظاهس اضطساباث  1.  7

بــر اللؿــت وطــُلت مهمــت لخدلُـــم الاجطــاٌ ؤلاوظــاوم )البشــسي( والخػبحــر غـــً حػخ

الــراث، ووطـــُلت مــً وطـــائل الىمـــى الػل ــي والاهفػـــالي والاحخمــاعي، وجخمثـــل اغـــؿساباث 
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ـــم غلُـــه
َ
ؿل ًُ جـــأّخس همـــى اللؿـــت، خُـــث أن  اللؿــت فـــي غـــػف اللـــدزة غ ـــى الخػبحـــر وَـــرا مــا 

ا أو طـىء جسهُب ـا  م باللؿت هفظها وذلً مً وكذ ظهىزَا أو جأّخَس
ّ
اغؿساباث اللؿت جخػل

مـً خــالٌ اإلاػنــى أو اللىاغــد أو خ ــى ضـػىبت كساءت ــا أو هخابر ــا، أمــا اغــؿساباث الىــالم 

م
ُ
ـــث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرف والخلػـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــداٌ والخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل ؤلابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــّدعة مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسي ُمخػـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــَىز أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــس فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .فخظهـ

(https://www.almayadeen.net/news/health/)  

إن اغؿساب اللؿت َى ضػىبت في إهخاج أو اطخلباٌ الىخداث اللؿىٍت بؿؼ 

ً في  الىظس غً البِئت ال ي كد جتراوح في مداَا مً الؿُاب الى ي للىالم إلى الىحىع اإلاخبًا

 .إلافُدة، ولىً بمدخىي كلُل ومفسعاث كلُلتإهخاج الىدى واللؿت ا

(http://www.gulfkids.com/ar/index.php)  س اغؿساباث اللؿت َرا وجخخلف مظَا

ت وبخػّدع ألاطباب اإلاؤّعًت إلي ا. و الغؿساب الخىاضل  باخخالف الخاالث والفئاث الُػمٍس

ُاحاث الخاضت الا غىد ذوي  اغؿساب الىالم واغؿساب اللؿت. ؛ مجمىغخانخخ

 ( 41، ضفدت 3116)الصزٍلاث، 

ػسف الىالم بأهه الاجطاٌ اللفظم أو :  : Speech Disorders. اضطساباث الىالم1.1.7 َو

هما  . (Deena, 1985 p43) َى الخداخل الػطبي الػػ ي إلضداز الىخداث اللفظُت

ُاحاث الخاضت ذوي  ٌػسف اغؿساب الىالم غىد بأن الىالم ًيىن ؾحر طىي غىدما الاخخ

ػىق الاجطاٌ، أو ٌظبب خالت   غً هالم آلاخسًٍ بدزحت حظخلفذ الاهدبٍا َو
ً
ًىدسف هثحرا

ػؿسب الىالم غىدما  (51ضفدت  3116)أوس ي،  مً الػُم للمخددر أو اإلاظخمؼ. ٍو

اطخخدام الػمائس ًيىن ؾحر هدىي أي ؾحر مخىاطم مؼ اللىاغد الىدىٍت مً خُث 

وألافػاٌ والخمُحز الجيس ي لليلماث ـ هأن ًلىٌ الىلد )أها غاوشٍ آول(، أو ؾحر مفهىم،   أو 

ؼ أو ؾحر مسض ي إلاا ًدخاج إلُه الصخظ  .(  William ،2:8976p) طَس

هما ًمىن جلسيم اضطساب الىالم عند أصحاب هره الفئت إلى كسمين 

 :حسب ألاسباب

لجهاش الىالمم أو الجهاش الظمعي، والخلف أو الدشىٍ أو طىء إما في ا أسباب عضويت -

ت الػامت  ً، أو الىلظ في اللدزة الفؿٍس الترهُب في أي غػى مً أغػاء أخد الجهاٍش

 .))الرواء

https://www.almayadeen.net/news/health/
http://www.gulfkids.com/ar/index.php
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وفي ا ال ٌشيى اإلاٍسؼ مً هلظ غػىي ولىىه ال ٌظخؿُؼ الخػبحر أو  أسباب وظيفيت -

 .(98ص  2:86همي، )ف أن كدزجه غ ى الخػبحر غػُفت.

ف لُىبىلد وهنان جصنيف آخس الضطساب الىالم خُث ضىفها   Leopoldـ ٌػسف بخطُي

 :إلى

 ما جددر في بػؼ ألاضىاث  .Speech errorsأخطاء الىالم -
ً
 .وؾالبا

)أوس ي،  هما في غدم الترجِب أو الدشىَش في الىالم.  .Speech defectsعيوب الىالم -

  .(:4، ص 3116

   Language Disorders ضطساباث اللغت. ا 2.1.7

لطد باغؿساب اللؿت أي ضػىبت في إهخاج أو اطخلباٌ الىخداث اللؿىٍت بؿؼ           ٍو

ً في  الىظس غً البِئت ال ي كد جتراوح في مداَا مً الؿُاب الى ي للىالم إلى الىحىع اإلاخبًا

ت وجيىًٍ لفظم مددع إهخاج الىدى واللؿت اإلافُدة، ولىً بمدخىي كلُل ومفسعاث كلُل

 (87، ص 3116)الصزٍلاث،  وخرف ألاعواث، وأخسف الجس وإشازاث الجمؼ والظسوف.

 بأهه أي خلل أو اغؿساب عاخ ي في أي ميىن مً ميىهاث اللؿت )اإلادخىي، 
ً
ػا ػسف ًأ َو

 (31، ص 3111)السشُدي، الشيل، الاطخخدام( أو في الخفاغل بحن َرٍ اإلايىهاث. 

للؿت بأهه ؤلاخفاق في فهم أو كىٌ زمىش اللؿت في اإلاجخمؼ هما ٌػسف اغؿساب ا

ف  (William ،2:89 p  289) في الظً الؿبُعي طىف اغؿساب اللؿت جطُي  ٍو

Marisson ٌإلى أزبػت أشيا: 

ا-   ددر الىلظ في إهخاج أو فهم اللؿت مثل خاالث ألافاٍش  اغؿساباث لؿىٍت عماؾُت ٍو

(Aphasia). 

 اللفظُت مؼ طالمت اللدزاث الػللُت هما في الخلػثم الاغؿساباث اللؿىٍت -  

(Stuttering). 

خاالث فلدان الطىث الىاججت غً أمساع الخىجسة أو أغطاب ا مما ًؤعي إلى ضػىبت -  

  .(Voiceproblems)الطىث
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اغؿساباث هالمُت جددر في ألامساع ال ي جطِب جيامل الىظائف الػلُا مثل خاالث  -  

 (http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action) الػخه.

طم واللغت لروي إلاعاكت العلليت  ولغيرهم من 
ُ
أما أهم أسباب اضطساباث الن

  /(https://www.almayadeen.net/news/health) ألاصحاء فهي:

ل أو جلف في الجهاش الػطبي اإلاسهصي هدُجت  -أ
َ
ل
َ
ألاطباب الػطبُت: وجسجبـ بىحىع خ

أزىاء أو بػد الىالعة، ألهه َى الجهاش اإلاظؤوٌ غً الُىؿم واللؿت،  خدور إضابت كبل أو 

ل فُه طُؤّعي إلى اغؿساباث في اللؿت والىالم، مثل الدٌظلىظُا وهي 
َ
ل
َ
لرلً فئن أّي خ

ْهم اليلماث والُجَمل وجسجُب ا مً خُث كىاغد اللؿت، وهما هي 
َ
ضػىبت اللساءة والىخابت وف

 
َ
ل

َ
 في إضاباث الش

ً
ٌ أًػا  .ل الدماغي وال ي جسحؼ إلى مشىالث في الدماؽالخا

َا  -ب ألاطباب الػػىٍت الخيىٍيُت: وجسحؼ إلى وحىع غُىب في ول مً الخىجسة وأوجاز

َاث الخلم وألاهف والشفخحن واللظان والشفت اإلاشلىكت  حن وحشّى
ّ
ومصماز الخلم والفى

 
ً
ػا ا، هما وكد جسحؼ َرٍ الاغؿساباث ًأ إلى غدم ُهطج  وغدم جىاطم ألاطىان وؾحَر

ا أو للطس اللؿػت اللخمُت اإلاسبىؾت باللظان أو إلى  أوسجت الخلم والشفاٍ أو ؾحَر

ماث
َ
 .حػّسع أحهصة اللفظ إلى َضد

ً أَّمها وحىع هلظ في -ج ي: وم كدزة الفسع غ ى الظمؼ.   أطباب جسحؼ إلى الجهاش الخس ّ

 .وضػىبت في جمُحز ألاضىاث وفلدان البطس أو غػفه

ف -ع
ّ
خمثل في غػف الرواء وجسهحز الاهدباٍ الخخل

ُ
 .الػل ي: واإلا

لت في الدالٌ والخماًت  -ٌ
ّ
خمث

ُ
ت اإلا طٍس

ُ
ـ بأطالُب الخيشئت ألا ألاطباب الىفظُت: وجسجب

ا  .الصائدة والسفؼ والخمُحز بحن ؤلاخىة والػلاب الجظدي والىفس ي وؾحَر

ىاحه ألافساع ذوو الػُىب الىالمُت مً   الاخخُاحاث اذوي َرا ٍو
ً
لخاضت غدعا

 
ً
 في الظمؼ أًػا

ً
ْلدا

َ
 كد ٌػني ف

ً
ْلد الىؿم حصئُا

َ
ىمُت، ألن ف مً اإلاشىالث في الخُاة اُل

وفي الخمُحز الظمعي، وبالخالي فئن ضػىباث اللفظ جخداخل مؼ جمُحز اليلماث وجهجئر ا، 

جد ضػىبت في لفظ ولماث هثحرة،  فبػػهم كد ال ٌظخىغب خ ى الُجَمل البظُؿت هما ٍو

ًؤّعي إلى غدم الاطدُػاب والخفظحر الصخُذ للخػلُماث. إغافت إلى غدم اللدزة غ ى مما 



عزيز هعواشد/   
 

212 

 

الخػبحر ووضف الىاض وألاماهً وألاشُاء بىغىح، خُث أن م غػُفى الخدطُل في 

م باللساءة
ّ
 في ما ًخػل

ً
 .اإلادزطت باإلالازهت مؼ ألافساع الػاعًحن خطىضا

 إال إذا باعز لهرا هجد ألافساع مً ذوي الػُىب الىالمُت كل
ً
ُ ي الىالم إحماال

مىن بطىٍث ؾحر مظمىع 
ّ
ًخيل ًخدّدزىن فهم  آلاخسون بالىالم مػهم، هما أن م غىدما 

يىن خدًث م ملفذ لالهدبٍا ألن م ال ًخيلمىن  دّسوىن اللظان والسأض والرزاغحن، ٍو ٍو

ِئىن اطخػ ماٌ بظالطت وؾالكت، فطىت م ؾحر ُمٍسذ غىد الخدّدر، إغافت إلى أن م ٌظ

طػب غ ى آلاخسًٍ فهمها ألن  لتً  خدّدزىن بؿٍس اللؿت )ٌظخػملىن اللؿت ؾحر اإلاؤّعًت(، ٍو

م، هما أن م ًخجلىن في جىاضلهم مؼ آلاخٍسً ما   مؼ أغماَز
ً
مفسعات م مددوعة كُاطا

ًؤّعي إلى اوسخاب م مً اإلاىاكف الاحخماغُت، خُث ًطبذ َؤالء ألافساع واغحن أو مدزهحن 

ُػىن اللُام بدوز فاغل في ألالػاب أو لػُىب م في الخ ً، ولرلً ال ٌظخؿ ىاضل مؼ آلاخٍس

م في ظهىز مُىٌ غدواهُت لدي م وكلم  ظَا ٌُ ف َرا  ُّ في اليشاؾاث الجماغُت، وطىء الخى

 .ومخاوف غامت، ما ًجػلهم وبشيٍل غام ال ًخىافلىن مؼ مػُاز الظلىن الػام

  :. أساليب عالج اضطساب الخواصل 8

الخخؿُـ لػالج اغؿساب الخىاضل ألاخر باالغخباز اإلايىهاث ألاطاطُت ًجب أزىاء 

 :(http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action:)الخالُت

 .وغؼ أَداف مددعة -  

 .وغؼ خؿت مددعة لخدلُم جلً ألاَداف -

جب ألاخر  .جلً الخؿت ًجب أن حظحر في طُاق مددع لبلىؽ ألاَداف ٍو

ساعي حمُؼ بىىع الىمى في اللؿت والىالم واإلاشاول الظمػُت باالغخباز أن الػالج  ًجب أنً 

ٌ آلاحم ً خُث أو ًدىاو  :م

 .جدظحن الاطدُػاب الظمعي -

 .جدظحن الخمُحز الظمعي -

 .جدظحن هؿم ألاضىاث -
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 .جدظحن هؿم اليلماث -

 .جدظحن إعزان اإلاػاوم -

 .جدظحن اإلافهىم -

 .واإلافهىمجدظحن السوابـ بحن اليلماث واإلاػاوم  -

ٌ اللؿىي  - اعة اإلادطى  .ٍش

هما ًخم غالج غُىب الىالم واللؿت بػدة أطالُب ًخم الخػسف غلي ا بػد حصخُطها وَى 

شمل ً الػالج الىفس ي ـ الاحخماعي َو  :الخؿىة ألاولى زم ً ي ذل

 .أطلىب ؤلازشاع الىفس ي الفسعي -

 .أطلىب ؤلازشاع ألاطسي  -

 .أطلىب الخثلُف الاحخماعي -

ىاث غ ى هؿم الخسوف واليلماث زم ً  خػمً جمٍس ي ذلً الػالج الىالمم ٍو

جُت.   (9:، ضفدت 2:86)الخالًلت، والجمل بأطالُب جدٍز

ً مساغات ا غىد الخدٍزب الظمعي ما ا  :َىان بػؼ ألاطع ال ي البد م

حػىٍد الؿفل الخمحز بحن ألاضىاث اإلاخخلفت )هأبىاق الظُازاث، هباح الىالب، أضىاث  -

 .اضألاحس 

ىاث ًلطد ب ا حػىٍد الؿفل غ ى مالخظت ألاضىاث اإلاخخلفت الدكُلت والهمع  - جمٍس

 .والطفحر بطىث مىخفؼ

ىاث جخيىن مً أضىاث هالمُت جىؿم بشيل واضح غ ى مظافت ًخمىً ما ا الؿفل  - جمٍس

ً الخمحز بحن ول ما ا  .م

يىن ذلً غً ؾٍس - ىاث ًلطد ب ا الاهدباٍ الظمعي لدي الؿفل ٍو م الدسجُالث جمٍس

لازهه بطىث آخس. ، 2:86)فهمي،  الطىجُت ال ي ًخاح له بىاطؿر ا أن ٌظمؼ ضىجه ٍو

  (33ضفدت 
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 . دوز اخخصاص ي النطم  2.  9

ٌػخلد البػؼ أن عوز اخخطاص ي غالج أمساع الىؿم واللؿت ًترهص غ ى جصخُذ      

اخخطاص ي غالج  غُىب الىؿم، وَرا الاغخلاع ال ًؿابم الىاكؼ بأًت خاٌ؛ إذ إن عوز 

 ً أمساع الىؿم واللؿت ًخػدي ذلً بىثحر، ولىً ألامس كد ًلخبع غ ى البػؼ خ ى م

مظمى اخخطاص ي غالج »في « هؿم»، ولىً اإلالطىع بيلمت «اإلاظمى اإلانهي»ؾبُػت 

َى مظخىي الىالم وما ًخػمىه مً اغؿساباث الؿالكت والطىث « أمساع الىؿم واللؿت

خُا أن الاطم ألاٌو للجمػُت  والخىؿُم باإلغافت إلاشىالث ف جاٍز الىؿم. ومً الؿٍس

ُت  2:36ألامحرهُت للىؿم واللؿت والظمؼ غىد إوشائ ا في غام  وان ألاواعًمُت ألامحره

ً   (American Academy of Speech Correction) إلاصخحي الىؿم زم حؿحر بػد ذل

جىامى الػدع خ ى وضل  غػىا زم 36للدظمُت الخالُت. ومً الجدًس بالرهس أن ا بدأث بـ

وَى ما ٌػىع الخؿىز الهائل الري ؾسأ غ ى  3127ألف غػى مػخمد في غام  297إلى 

ٌ غالج أمساع الىؿم واللؿت  .(https://aawsat.com/home/article) مجا

 خدماث اخخصاص ي عالج النطم واللغت:   . 3.  9

ف الجمػُت ألامحرهُت للىؿم والظمؼ فئن اخخط    اص ي غالج أمساع وجبػا لخػٍس

ُت  الىؿم واللؿت اإلاؤَل َى الىخُد اإلاىىؽ بخلدًم خدماث حصخُطُت وغالح

الغؿساباث الىالم واللؿت والبلؼ ال ي كد جيخج غً ؤلاضابت بدىاعر أو أمساع أو غُىب 

 ً وزازُت أو خاالث اغؿساب همائم ووىهه كاعزا غ ى الػمل بشيل مظخلل، ألهه ًملً م

خطظ ما ًؤَله لخلدًم الخدماث الخلُُمُت والػالحُت للمسض ى الخدٍزب والخبرة والخ

يىن مطدزا لخدٍزب  ظِهم في غالحهم وجأَُلهم، بل ٍو
ُ
لت ال ي ح بالشيل والؿٍس

اإلاخخططحن غ ى اخخالف حظمُات م )أؾباء ألاؾفاٌ، ألاؾباء الىفظُحن، أؾباء ألاهف 

خخطاضيي الػالج وألاذن والخىجسة، أؾباء ألاغطاب، الاخخطاضُحن الىفظُحن، ا

ُت والدوز اإلاخىكؼ ما م لدغم َرٍ ؤلاحساءاث  م( بؿبُػت ؤلاحساءاث الػالح الىظُفم وؾحَر

جب جىغُذ أن اخخطاص ي غالج أمساع الىؿم واللؿت كد  جبًػا الخخُاج ول خالت ٍو

م مخػدع الخخططاث  : (https://aawsat.com/home/article) .ًيىن غمً فٍس
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ٌ  وغلُه، فئهه مً اإلاظخدُل أن ًلدم شخظ ؾحر مؤَل خدماث فاغلت للمسض ى في مجا

ىص ي الدهخىز الدهسوزي بػسوزة البدء فىزا  اغؿساباث الىؿم واللؿت والظمؼ والبلؼ. ٍو

ُلهم وغُاع الىكذ الثمحن  ٌ وجػل ػاث الالشمت لخماًت اإلاسض ى مً الاخخُا في غمل الدشَس

م الػىاضس في بسامج الخدخل اإلابىس الفاغ لت إلاظاغدة اإلاسض ي وذوي م الري ًمثل َأ

ٌ للشفاء أو جدظحن همـ خُات م.  للىضى

 .العالج4.  9

            ً مثل حمُؼ أهىاع ؤلاغاكاث، ال ًىحد عواء مباشس إلغاكت اللؿت والىالم، ولى

يىن الؿالب اإلاػسوف بمػاهات م مً إغاكت اللؿت   ً جىحد غالحاث فػالت. فىثحًرا ما

َلحن لـخؿت الخػلُم شخمل ذلً غ ى  والىالم مؤ الفسعي وهرلً الخدماث الخاضت. َو

خدماث مباشسة مؼ اخخطاص ي غلم أمساع اللؿت والىالم. خُث جخػمً ألامثلت 

اإلاظخخدمت في الجلظت مفسعاث اليلماث، والخػسف غ ى أضىاث مخدسهت مددعة زم 

 / (https://ar.wikipedia.irg/wiki) حؿُحر الظُاق، مؼ مالخظت الفسق.

ا ًىحد بمدزطت اإلالاؾػت في الىالًاث اإلاخددة اخخطاضىن في غلم وؾالًبا م

أمساع الىالم واللؿت غمً ؾاكم حػلُمي خاص للػمل مؼ الؿالب. باإلغافت إلى أهه 

ًمىً إلادزطت اإلالاؾػت وغؼ الؿالب ذوو ؤلاغاكاث في اللؿت والىالم في ؾسفت اإلاىازع 

الخدخل اإلابىس والدغم الفسعي  للخطىٌ غ ى الخىحُه الفسعي. وكد أظهس الجمؼ بحن

اعة واغدة في ؤلاهجاش ألاواعًمي غ ى اإلادي الؿىٍل باليظبت للؿالب الرًً ٌػاهىن مً  ٍش

ٍ ؤلاغاكت ( /https://ar.wikipedia.irg/wiki)      َر   

أما الدمج الاحخماعي هىىع مً أهىاع الػالج الىفس ي فهى مخطظ لخدماث 

حن شبه إلى خد ما ألاؾفاٌ الػاعًحن وؾحر الػاًع ُاة الػاعًت، َو ، وعمجهم في الخ

ٌ غلُه ًجب أن ًخدزب  الدمج ٌ الػمل وجأَُل اإلاػاق للخطى   .في مجا

وحػخبر غملُت الدمج مً أَم الػملُاث ال ي جخللى ضػىبت في الىاكؼ     

غ ى مظخىي حمُؼ اإلاؤطظاث الاحخماغُت، وما ا اإلاؤطظت اإلادزطُت ال ي ال   الاحخماعي

ػاوم مً ضػىبت عمج ذوي الاخخُاحاث الخاضت في اإلادازض الػاعًت خ ى ولى ذو شالذ ح

حن، والشػىز بالىلظ   ؤلاغاكت البظُؿت. وكد ًخلم هىع مً خالت الال اجصان غىد الػاًع
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م الخىغُت ووطائل الاجطاٌ واإلاىاشحر  غىد اإلاػاكحن، وغلُه وحب وشس الىعي غً ؾٍس

ً اإلاظ ا لخلم هىع م  .اواة بحن ألاؾفاٌ الػاعًحن وؾحر الػاعًحنوالدغاًت وؾحَر

        /(httsps//jilrc.com) :مشىالث الدمج لروي الاخخُاحاث الخاضت -

ت،  - مشيلت اللؿت: بدُث ٌػاوم ذوي ضػىباث الخػلم مً اللؿت الاطخلبالُت والخػبحًر

أو   وإؾالت في الىالم أو الػىع، وغدم وغىح بػؼ الىالم هدُجت خرف أو إبداٌ     

ىحد حملت أخسي مً اإلاشاول هدُجت الخظاطُت اإلافسؾت لدي َرٍ الفئت، . حشىي  ٍو

وجىفحر الظسوف اإلاىاطبت لخػلم َرٍ الفئت  لرلً وحب مساغاة حمُؼ الجىاهب

 الخاضت.

 الخاجمت

لألؾفاٌ والشباب مً ذوي الاخخُاحاث الخاضت وامل الخم في الخيشئت الاحخماغُت  -

ً ألاصخاء. الظلُمت واهدظاب مهازاث م م   اللؿىٍت هؿحَر

ذوي الاخخُاحاث الخاضت حظاغد الدزاطاث الخدًثت في مجالي اللؿت وغلم الىفع  -

لت الصخُدت في الاخخُاحاث الخاضت غ ى مداولت عمج ألاشخاص مً ذوي  بالؿٍس

اإلاجخمؼ مً خالٌ البرامج الػالحُت وأطالُب الخيشئت اإلاخخلفت اإلاىافلت للىغػُت 

 الصخُت. 

مشاول  (communication Disorder :تاباث الخىاضل )باإلهجلحًزاغؿس  ًجخػم -

ألاضىاث ال ي حظمذ ؿم إلى إهخاج ، واللؿت، والخىاضل. ٌشحر الىؿممخػللت بالى

الكت اللم، وجخػمً ؾٍسلألفساع بالخػبحر غً أهفظه
َّ
ؿىٍت، لت لفظ اليلماث، والؿ

مىش مثل هظام مً الس  ؿت إلى اطخخدامىث، وحىعة ؾبلت الطىث. حشحر اللوالط

 ىبت، أو الطىز، ال ي حظمذ، أو اليلماث اإلاىخؤلاشازةؿت اليلماث اإلاىؿىكت، أو ل

لت جدىمها كىاغد مػُىت. ٌشحر الخىاضل إلى أي طلىن للىاض أن ًخىاضلى  ا بؿٍس

 .خظ ألاخسلظلىن، أو ألافياز، أو مىاكف الصًؤزس غ ى ا لفظم أو ؾحر لفظم
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لظىء    ،مىساز الطىحم البظُـ مثل الخلػثل مً الخاضكد جتراوح اغؿساباث الخى  -

طخخدام الىالم أو اللؿت ا، لػدم اللدزة باليامل غ ى اجلفظ اليلماث أخُاه

 ل. للخىاض

ً خالٌ اإلاػسفت واإلاػخلداث والظلىناللؿت هي الخػبح  ،ر غً الخىاضل البشسي م

ؿت َى غػ
ُّ
ف أو اهدساف في خُث ًمىً اخخباٍز أو شسخه أو مشازهخه. اغؿساب الل

ً َرا الاغؿساب شيل  لت الخػبحر، وفهم اليلماث في الظُاق. كد ًخػمَّ جؿىٍس ؾٍس

ؿت هأعاة للخىاضل
ُّ
ؿت، و وظُفت الل

ُّ
ؿت، ومدخىي الل

ُّ
 .الل

 الاخخُاحاث الخاضت والىباز بشيل ؿت غ ى ألاؾفاٌ ذوي ًؤزس اغؿساب الل

ظهس الاغؿساب اللؿت مىر الىالعة بشيل  لألؾفاٌ الرًً ال ٌظخخدمىن  مخخلف. ٍو

خُث ًطِب ، ت في مسخلت الؿفىلتضِبىا باغخالٌ كدزات م اللؿىٍأو الرًً أ ؾبُعي

طاب ىظام اللؿىي الري لم ًخم ًؿىز أو ًىدظب بشيل وامل بػد. ًالاغؿساب ال

ت، أو إضابت اللؿت بظبب الظىخاث الدماؾُ الػدًد مً الىباز ب رٍ الاغؿساباث في

ا ػؿت في الىباز أًوزام الدماؾُت. ًظهس اغؿساب الل)الخسف(، أو ألا السأض، أو الػخه 

س الل في الؿفىلت، أو غػف الظمؼ، أو أي  دالخىخ ؿت الػاعًت بظببالرًً فشلىا في جؿٍى

 .اغؿساباث أخسي ُمىدظبت هدُجت همى الدماؽ

ز الاطخماع بشيل حُد لألشخاص الرًً لدي م ضػىباث في الىالم والاهخظا

س بفهم خدًث م وبدال  ىبخّ ى الاهر اء مً خدًث م، وجج ل إغاعة فػمً ذلً ً الخظَا

في خاله الػسوزة جىساز ما فهمه الصخظ اإلاظخمؼ مً َرا الىالم والظماح له بالسع، و

 .ل ؾسح ألاطئلت اللطحرة ال ي جدخاج إلى إحاباث كطحرةوغدم الفهم ًفػ

 كائمت املساحع 

َُم غبدهللا الصزٍلاث .2 ، عاز الفىسـ غمان تاضطساباث الىالم واللغ، (3116)إبسا

 .ـ ألازعن

، مسهص اللغت والخواصل لدى الطفل، (3116)أوس ي مدمد أخمد كاطم .3

ت للىخاب  .ؤلاطىىدٍز

https://www.mshlwahdk.com/journal/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a3%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac/
https://www.mshlwahdk.com/journal/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a3%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac/
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، سلسلت حشخيص الاضطساباث النفسيت، (3111)بشحر السشُدي وآخسون .4

 .، اليىٍذ2مجلد 

 .زاض ي الىكفم، ملدمت في غلم الىفع، عاز البشحر، غمان  .5

حلوق املعاكين في املجخمع ، (3114)سونالظػُدي، ب اء الدًً وآخ .6

 .فلظؿحن .، الهُئت اإلاظخللت لخلىق اإلاىاؾًالفلسطيني

7.  ٌ ت، موسوعت التربيت الخاصت، (2:98)غاعٌ ألاشى ،  مىخبت ألاهجلى اإلاطٍس

 .اللاَسة

م الخالًلت وغفاف اللبابُدي .8 ، عاز الفىس جطوز لغت الطفل، (2:88)غبد الىٍس

 .لليشس والخىشَؼ

ًين واستراجيجياث ، (2:93)غبد السخُم فخحي الظُد .9 سيىولوحيت غير العاد

 .3، عاز الللم ـ اليىٍذ ـ ؽ التربيت الخاصت

ت، (3116)مدخذ أبى الىطس .: ، إلاعاكت العلليت املفهوم وألاهواع وبسامج السعًا

 .مجمىغت الىُل الػسبُت، اللاَسة /مطس

   .، أمساع الىالم،  مىخبت مطس ،اللاَسة(2:86)مطؿفى فهمي .21

  حامعيت زسائل

العوامل املؤثسة في جمثيل ذوي إلاعاكت في ، (3125)غسفاث، مدمد أبى حسي  .2

، زطالت الوظائف الحىوميت إلادازيت من وحهت هظس إلادازة العليا والوسطى

ماحِظخحر، إشساف وطُم إطماغُل الهاًُل، ًاطس غبد الشسفا، الجامػت 

 ؤلاطالمُت ؾصة.
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