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 وأثرها على االكتساب اللغوي  والصوتالنطق والكالم  اضطرابات

 دراسة ميدانية )الطفل المغربي بالمدرسة اإلبتدائية أنموذجا( 

 سمية فتحي 
 المدرسة العليا للتربية والتكوين، جامعة ابن طفيل، المغرب 

  . والصوتمنها تلك التي تتعلق باضطرابات النطق والكالم    اللغوي، خاصةالورقة البحثية الوقوف على أهم االضطرابات اللغوية التي تصيب السلوك  هذه    تروم
اللغوي    اإلنجاز  1يروزبل في ميكانيزمات االشتغال عليه حيث س  ،غةفاألمراض اللغوية قديمة قدم استعمال اإلنسان لملكة الل  ،  يستمد البحث جدته ليس في موضوعه

باعتبارها مشاكل جوهرية تحول دون الوصول إلى األنماط    ويقدم صورة راهنية عن هذه االختالالت،  تلك األمراض اللغويةليحدد    االبتدائيةللطفل المغربي في المدرسة  
ثم استشراف أنجع   العالجية،الممارسات  استراتيجيات التدخل بما فيها  وتقديم أهم وأفضل    من خالل وصفها وذكر أهم أسبابها وخصائصها،  وذلكالمثلى لألداء اللغوي  

له أمنا لغويا يسمح له بممارسة حياته االجتماعية    الذي يضمن  ومجتمعه، الشيءأقرانه    التربوية التي تمكن الطفل "الضعيف لغويا" من االندماج مع  واألساليبالطرق  
 تجنب األطفال اإلصابة بمثل هذه االختالالت. تطوير برامج وقائية كما تسعى هذه الدراسة إلى  دون تعثر أو خلل.

ثم   اإلحصائي  المنهج  الوصفي،   التالية: المنهجالمناهج العلمية    معتمديناإلشكالية المطروحة    ةقاربم  نا سنحاول من خالل هذا البحثالدراسات األكاديمية فإن  أب وكد  
 . لتحليليا المنهج

 النطق. اضطراب  ،الصوتاضطراب الكالم، اضطراب  لغوي، الاللغة، االضطراب  :فتاحيةالكلمات الم

This research paper aims to identify the most important language disorders that affect linguistic behaviour, especially those 

that are related to articulation, speech and voice disorders. The purpose of the research is not in the topic itself, as the linguistic 

diseases are ancient since the human’s use of the faculty of language, but rather in the mechanisms of working on it, where the 

linguistic realization of the Moroccan child will be evaluated in the elementary school to identify those linguistic diseases, and 

to present an actual image about those imbalances, considering them as substantial problems that prevent access to the optimal 

patterns of linguistic performance, and this through their description and mentioning the important causes and characteristics, 

then providing the main and best strategies for intervention, including curative practices, observing the most effective 

educational means and methods that enable the "linguistically vulnerable" child to integrate with his peers and society, the 

thing which guarantees his linguistic security that allows him to practice his social life without stumbling or failing. This study 

also seeks to develop preventive programs to avoid children suffering from such disorders. 

As for academic studies, this research approximates the problematic posed by adopting the following scientific approaches: the 

descriptive approach, the statistical approach, and the analytical approach. 

Key words: language, linguistic disorder, speech disorder, voice disorder, articulation disorder. 
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 تقديم

التواصل   أيسر مظاهر  اللغة من  إالبين    وشيوعهالبساطتها    البشري، نظراتعتبر  قد   األفراد،  أنها 
أحيائيا  تصاب بخلل أو اضطراب مثلها في ذلك مثل باقي أعضاء اإلنسان باعتبار القدرة اللغوية عضوا  

باختالف    هذه االضطرابات وتختلف  تمظهرات   العصبي. تتعدد في الدماغ البشري، ويتحكم فيه الجهاز    يتحيز
فهي   تعود أسبابها  كإصابة    إما  عضوية  الفيزيولوجيألسباب  أو السمعي/–التنفسي  )  الجهاز    النطقي( 

اجتماعي،  ألسباب ذات طابع نفسي  ن كثيرة  ي ألحاي   تعود   معا. وقد  (، أوكليهماالبيولوجي )الجهاز العصبي
الراشدين.    وأطفال الصغار  بين جميع الفئات العمرية سواء األينتشر هذا االضطراب    الحقا.سنرى    كما

كل  ات ومجهود تلك االضطرابات سنعتمد تصنيفا متكامال متعدد التخصصات تتضافر فيه خبرة  ولتصنيف
الخاصة   والتربيةاللغوي    التقويمو   والفيزياءفي البيولوجيا    والمختصين  واللسانيين  اآلباء والمعلمين واألطباء  من

والصوت   الكالم  اضطرابات  "ما  الرئيس  السؤال  على  اإلجابة  عملية    والنطق،بهدف  على  تؤثر  وكيف 
، اإلجرائيةات  اإلشكاليمجموعة من    إلى  البحوث األكاديمية يرتكز هذا البحث   ند  ي  وكد  االكتساب اللغوي؟  

 بينها: من 

 ؟ أنواعها  ما اللغوية؟ ضطرابات الما ا -
 ؟ موحدة عند جميع الضعفاء لغويا  هذه األسباب  االضطرابات؟ وهل وراء هذه األسباب الكامنة ما  -
يمكن    - االضطرابات؟  تشخيص كيف  يسه    هل  هذه  للعيان  واضحة  لغير ل  معالمها  معاينتها 

 ؟ عوارضها عياديا لتحديد المختصين، أم أنها تستلزم تدخال 
أساليب جديدة تأخذ بعين االعتبار هذه العينة من   هل استطاعت المقاربات التربوية الحديثة ابتكار -

 ؟هذه المقاربات  من والتربوي  موقع اللسانيما  ثم  ؟األطفال

 ، احصائي إ  اوصفي  اعلمي  اسيعتمد البحث منهج  األساس،  السؤاللإلجابة على هذه األسئلة المتناسلة عن  
ل بشبكة ، الظاهرة المدروسة من خالل بحث ميداني يتغيا وصف بالمغرب من أساتذة التعليم اإلبتدائي   توسَّ

 و استمارته، لملء  google formsباستعمال منصة  (والقروي أستاذ من الوسطين الحضري  700 تقدر ب )
 .وكيفيالتحليلها كميا   اتفريغ نتائجه 
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 الجانب النظري  

 د دَّ ح  أن ت    وتحليلهاقبل البدء في وصف الظاهرة  من الواجب    العلوم، فإنهأن المصطلحات مفتاح    بما
 الصوت.النطق اضطراب    الكالم، اضطراب   اللغوي، اضطراب االضطراب    ،اللغة  :من قبيل  مهاشبكة مفاهي

 :languageاللغة  1
  على غرار باقي أعضاء الجسم البشري   الدراسات اللسانية الحديثة إلى اللغة بوصفها عضوا أحيائيا  تنظر

منها    خاصة   ،2تشومسكي  أسسها المعرفية من أعمال  هذه الدراسات   المتكلم، تستمد تكمن في ذهن/دماغ  
  الذي استمد   Three linguistic factors in language designعمله الموسوم ب "ثالثة عوامل لتصميم اللغة "

ريك  إي  للساني البيولوجي   العمل المتميز  د  ع  ي    (، كما1650- 1596مدرسة ديكارت )  فلسفته العقلية من آراء
واحدا من بين الدراسات األساسية في    3األسس األحيائية للغة ن بو  ن  ع  الم    Éric Lennberg  1967  غلينبر 

اللغة بوصفها موضوعا طبيعيا يتجلى في   تنظر إلى  Biolinguistics  ف"اللسانيات اإلحيائية  هذا االتجاه.
بمعرفة اللغات الطبيعية   اإلنسان، وتتعلقمكونا من مكونات الذهن/الدماغ الداخلية لدى  عتبرقدرة معرفية ت  

 . 4" واستعمالها واكتسابها

حسب تشومسكي صوت و معنى يربط بينهما نسق حاسوبي تمثل تلك القدرة و الكفاءة اللغوية التي    فاللغة
المخلوقات، البشر عن سائر  إنتاج عدد ال    تميز  المثالي فهم و  المستمع/المتكلم  والتي بموجبها يستطيع 

،  غير متناهية    هاالمتكلم أدوار حدث وراثي ثاٍو في ذهن /دماغ  وهي    ،  محدود من الجمل السليمة نحويا
هي  الحيوانات  فشترك فيها اإلنسان مع ذوات غير بشرية   يفهي ال تقتصر فقط على عملية التواصل التي  

مستخدمة في أغلب األوقات    كان بطريقة بدائية  وإن  _نفسه فيما بين أفراد النوع    أن تتواصلتستطيع  األخرى  
الجوهري    _الصوت فقط   يكمن دورها  البشري   منحهافيبل  إنتاج  الجنس  من    د عدد ال محدو   القدرة على 

لِة  ب  كذلكهذه الكفاية اللغوية تسمح له    كالمه مفتوحا غير منغلق،  فيصبح بذلكالتعابير اللغوية   و    عالم الم ق 
األشياء التي ال رابط  ذلك التمثيل الرمزي الذي يقتضي الربط بين    ،و الترميز له  الممكن و غير الممكن

فال منطق يفرض مثال ضرورة الربط بين" الحرية " كصورة سمعية    منطقي بينها بل يتم بطريقة اعتباطية،
إمكانيات    اللغة للذوات البشريةب  ه  كما ت    .وتمثيلها الذهني الذي يتبادر إلى أذهاننا بمجرد سماع  تلك الكلمة

للخلق و اإلبداع لها  التفكير و  ال حصر  يقتصر دورها على    التخطيط....الخ.  و  ، وهي أسمى من أن 
 

2ChomskyThreefactors in languagedesing, Linguisticinquiry, V36, n1, N (2005), 
3Lenberg, BiologicalFoundation of language.1967 : 

 57ص  2007للنشر، الدار البيضاء، ، دار توبقال1غاليم، محمد ، النظرية اللسانية والداللة العربية المقارنة، مبادئ وتحاليل جديدة، ط4
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حيث تتعالق    وظائف اللغة،  ِذروة سنام  وظيفة التواصلتعتبر    5بعض الدراسات اللسانية   إال أن  .التواصل فقط
 ،رغم اختالف أنماط الخطاب   لتؤدي وظيفة أهم وهي التواصل  وتتكامل  ةبأبعادها المختلفجميع الوظائف  

عملية ذات أبعاد مختلفة :بعد"عالقي" وبعد "توجيهي" وبعد "إخباري  وبعد "استشاري"    التواصلذلك "أن  
تتعدد مستوياته من معجم و صرف   الرموز  من  ونظام نسق    اللغةو   .6تتكامل كلها لتأدية وظيفة التواصل"

ل على الوجاه الحسحركي)السمعي  و   وصواتة النطقي(  -تركيب تنسجم فيما بينها لتنتج صورة صوتية ت ؤ وَّ
  والصرفية   الصوتية   المختلفة،  مستوياته   تحكم  قواعد   له  المنطوقة،  األصوات   نظام  اللغةفهي نظام واتساق ف"

  الرموز   من  نظام  أو  نظمةأل   نظاما   فهي  ولهذا  وثيق،  مترابط ر  ظاه  انسجام   في  األنظمة  هذه  وتعمل  والنحوية،
 ذا النظام قد يتعرض للخلل واالضطراب. ه 7الصوتية."  

 االضطراب اللغوي  2
  األنساق، تتسبب النظام ألي نسق من    وعدمإلى حالة من الفوضى والبلبلة    لغةيحيل مفهوم االضطراب  

 وفي هذا االتجاه نجد مصطلحات  ،والمألوفعن العادي  واالعوجاجلهذا األخير في االنحراف 

ل االضطراب مساوقة  فنجد وتتضمن  Disorderمفهوم  غير  مدلوله،  تشوه  Abnormal  عاد   مثال:    أو 
Deformityعن العادي  ، انحراف  Anomaly   يحيل مفهوم االضطراب اللغوي إلى الخلل الذي يصيب اللغة  و

 handicapاللغوي اإلعاقة  language deficit القصور أو العجز اللغوي "حديثا سميت بتسميات متعددة منها:  و 

language التأخر اللغويDelay language،   ومصطلح المرض اللغويpathology language ،"8  ال أن إ
" القانون األمريكي الخاص أناالضطراب اللغوي يظل األكثر شيوعا و استعماال ألسباب عدة من أهمها  لفظ  

 االضطرابات اللغوية أو تسميتها بالعجز أو اإلعاقة اللغوية، بذوي االحتياجات الخاصة قد ابتعد عن وصف
ولهم حقوقهم البشرية، فمن    يتمتعون بقيمة إنسانية ونفسية واجتماعية ألنه يرى أن هؤالء المصابين بشر

األطفال المعوقين لغويا، بل من األفضل أن نسميهم األطفال ذوي االضطرابات اللغوية   الخطأ أن نسميهم
  المشكالت اللغوية وتخليصهم من هذه    عن وصفهم بصفة العجز واإلعاقة، واالنصراف إلى عالجهم  لالبتعاد 

إن تضارب اآلراء حول استعمال اللفظ األنسب للتعبير عن   ،9التي قد تخلف أثرا سيئا على مستقبل حيا تهم" 

 
الشعرية والوظيفة  يرى رومان جاكبسون أن وظائف اللغة تتحد في ست وظائف: الوظيفة المرجعية /اإلحالية والوظيفة التعبيرية والوظيفة التأثيرية والوظيفة 5

 ثيلية والوظيفة التعالقية والوظيفة النصية. اللَّغوية والوظيفة الميتالَغوية، في حين يوجزها هاليداي في ثالث وظائف: الوظيفة التم
 49إكلينيكية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، المغرب، ص-اللغةدراسة تشريحية2012عبد الفتاحبنقدور، ،6
 196، ص220-195، صفحات 2009أفريل  6 ، العدد2علوالطائي ،حاتم،نشأةاللغةوأهميتها،دراساتتربوية،مجلد 7

 بنقدور، عبد الفتاح،اللغة دراسة تشريحية-إكلينيكية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، المغرب، 2012، ص323-322. 8
 297، ص2013، 29، العدد2الدباس، صادقيوسف،االضطراباتاللغويةوعالجها،مجلةجامعةالقدسالمفتوحةلألبحاثوالدراسات، المجلد9
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تضارب في وصف تلك االضطرابات بين المتخصصين كل حسب خلفيته  يوازيه كذلك   االضطرابات اللغوية،
البحث يعتبر التعريف األقرب لالتجاه الذي يسلكه  ،(2010عواد أحمد) أن التعريف الذي أورده العلمية إال

غير متجانسة من االضطرابات التطورية و/أوالمكتسبة مع/أو بدون    بأنه »مجموعة االضطراب ف  يعر ِ   حيث 
اللغة المنطوقة أو المكتوبة ألهداف االستقبال    تأخر تتصف مبدئيا بنواقص و/أوعدم نضج في استخدام 

االستخدام اللغوي أيها  و/أو و/أو المحتوى  في مكونات اللغة )الشكل أن تؤثرويمكن  و/أو اإلنتاج اللغوي،
سواء منها النشوئية    أهم مالمح االضطرابات اللغوية مانعا، تناولويعتبر هذا التعريف جامعا  .10مع اآلخر" 

وهناك تصنيفات عدة لهذه االضطرابات فمنهم من يصنفها حسب أسبابها ومصادرها  فهي   التطورية.أو  
اجتماعي تربوي أو ت صنف حسب مرحلة ظهور االضطرابات إما   مصدر نفسيإما ذات مصدر عضوي أو  

أو يتم التصنيف إكلينيكيا  مرحلة ما بعد االكتساب  -)الطفولة( أو مرحلة التطور  اللغة    اكتساب و  نشوء مرحلة
_الجهاز  اللغوي  اإلنتاج  في  المتدخلة  األخرى  األجهزة  إصابة  أو  المركزي  العصبي  الجهاز  )إصابة 

يتم بموجبه تقسيم   في حين يعتمد هذا البحث تصنيفا إكلينيكيا لسانيا، التنفسي،الجهاز النطقي/السمعي(.
 ، اضطراب الصوت، اضطراب النطق.هذه االضطرابات إلى :اضطراب اللغة، اضطراب الكالم

 اللغة اتاضطراب 3
األداء الكالمي هو االستعمال اآلني لتلك    فإن تمثل تلك القدرة المحيَّزة في الدماغ  إذا كانت اللغة  

تلك العالقة التي تربط بين الصورة السمعية والصورة الذهنية مع وجود وسط فيزيائي   هو  الكالم  إذ أنالملكة  
وهذا ما سماه    صوتية باالنتقال من الجهاز التلفظي للمتكلم إلى الجهاز السمعي للمستمعيسمح للذبذبات ال

كنا استطعنا التمييز بين اللغة والكالم فإنه من البديهي أن نجد فرقا بين اضطراب   الكالم، فإذادوسوسير دورة  
الضروري التمييز بين اضطرابات الكالم واضطرابات اللغة حيث لكل منهما    من» الكالم  واضطراب اللغة  

أسبابا مختلفة وتدخالت عالجية خاصة، حيث أن اضطراب الكالم هو اضطراب يصيب النطق أو الصوت  
أو الطالقة، أما اضطراب اللغة فهو انحراف يؤثر على فهم أو استعمال اللغة المنطوقة أو المكتوبة، أو  

حيث ظهورها    نفسها، منباللغة  المتعلقة    -هي  -" االضطرابات اللغوية ف. 11"واصل الرمزي اللفظينظام الت
تأخرها معناها   أو  حيث  تركيبها من  سوء  أوأو  قراءتها    وقواعدها،  منصعوبة  مظاهرها:  أهم    وكتابتها. 

صعوبتها  أو  (Alexia)  القراءةالقدرة على    ، فقدان(Language Delay)ظهور اللغة    تأخر   ،(Aphasia)الحبسة
(Dyslexia)    الكتابة القدرة على  تذكر    فقدان ، (Dysgraphia)أوصعوبتها(Agraphia) فقدان  القدرة على 

 
 . 326، ص2012بنقدور، عبد الفتاح، اللغة دراسة تشريحية إكلينيكية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 10
 .22-21، صص2005اضطرابات الكالم واللغة "التشخيص والعالج"، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ابراهيم،الزريقات،11
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أسباب   أهممن  أو الورم    المركزي كالنزيفجهاز العصبي  العلل التي تصيب الوتعد   ،12" (Anomia) الكلمة
 .الوراثية.إلى األسباب المتعلقة بالعوامل  اللغوي، إضافةاالضطراب 

  والمضطربين  والبصروالنطقالسمع    وإعاقات الذين يعانون من إعاقات ذهنية    البحث األشخاص سيستبعد  
 ناتج عن هذه اإلعاقات التي يعانون منها.   اضطرابهم اللغوي اإلعاقات المتعددة ألن  وذوي انفعاليا 

 Speech disordersالكالم اتاضطراب 4
اضطرابات الكالم    اللغوية، فإنإذا كانت االضطرابات اللغوية تترتب عن الخلل الذي يصيب القدرة  

الحديث،  الذي يرد فيه    والسياق سلوكا فرديا تتحكم فيه الرغبة الشخصية للمتكلم  اللغوي باعتباره تتعلق باألداء  
سهل    النشاط  هذا اللحظة  وليد  يكون  خلل  يشوبه  قد  كماااللغوي  إلى   لتجاوز،  "يحتاج  "مرضا  يكون  قد 

 مظاهرها: أهم   المختصين. ومنمصاحبة المتدخلين 
إطالة  مرات أو    الكلمة عدةالصوت األول من    بالتأتأة بتكراركالم المصاب    يتميز  :الكالمالتأتأة في   ▪

  واليدين به قبل االنتقال إلى نطق الصوت الذي يليه يصاحبه بعض الحركات التعبيرية بالوجه  النطق  
ففي  وقد ع رفت منذ القدم وفي جميع الثقافات ،  يحاول من خاللها المتكلم اإلفصاح عما يريد قوله.

تدخلها الل ثغة  في باب ذكر الحروف التي    الثقافة العربية عرفها الجاحظ في كتابه "البيان و التبيين"  
قد فصلها الجاحظ شرحا و تمثيال، فمن   و13،...."والالم  ،السين  هي أربعة أحرف القاف ،و "....  وهي

، و القاف طاء مثل " قلت  "بثم هللاا  ""بسم هللاا"ثاء مثل :    تصبحالسين    ا: ض لهأمثلة اللثغة التي تعرَّ 
بدال من    "جمي"، أما اللثغة التي تقع في الالم فإن صاحبها يجعل الالم ياء مثل  "طلت له  ""له
عمغ  فتصبح" ،أو غينا  "  عمي" عمر"كذلك للثغة فتنقلب ياء فتصبح كلمة  الراء  تتعرض    كما،  "جمل"
 ".عمذ " ،أوذاال فتصبح "
المصاب بهذه الحالة عن الكالم لفترة ليست بالوجيزة توحي    : يتوقفالكالمالتوقف المفاجئ عن   ▪

تكون ناتجة عن ضعف ذخيرة   كذلك. وقد ه انتهى من حديثه في حين أنه ليس للمستمع أن مخاطب  
فيشعر   محددة،معجم للتعبير في سياقات   يجد المتكلم صعوبة في استدعاء  اللغوية. حيث المتكلم  

 واالرتباك.المصاب بالخجل 
 رسالته،يسرع المتكلم في خطابه لدرجة يستحيل معها إفهام   :Clutteringالسرعة الزائدة في الكالم ▪

  .والداللية ألدائه اللغوي   والتركيبيةفبسرعته الزائدة في الكالم يفقد التحكم في الخصائص الفونولوجية  

 
 333، ص2012نيكية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر ، بنقدور، عبد الفتاح، اللغة دراسة تشريحية إكلي12
 .55، ص1968الجاحظ، أبو عثمان، البيان والتبيين، حققه وقدمه فوزي عطوى، دار صعد، بيروت،13
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   Articulation disorders النطق اتضطرابا 5

"تعرف اضطرابات النطق بأنها ذلك الخلل الذي تخرج من خالله أصوات الكالم بصورة شاذة وغير عادية  
ل القول في ذلك  ، 14." إضافة، وكذلك تحريف في عناصر الكلمة إبدال، حذف،بحيث تكون على شكل  نفصِ 

 بأمثلة: 
ال يقتصر األمر    وقد وخاصة الصوت األخير    الكلمة،حذف صوت من أصوات  ي   :omissionالحذف ▪

 مثال:يقول الطفل  الكلمة. كأنسواء في أول أو وسط أو آخر  على ذلك فقد ي حذف مقطع بكامله
 
 

 غير الصحيحة الكلمة  الكلمة الصحيحة 
 جا* ء جا

 مدسة*  مدرسة 
 15*خييف خريف

 
حيث يتميز   من هذا الخلل كبار السن كذلك  قد يعانيكما    سنه،وقد يرجع سبب لحن الطفل إلى صغر  

في أجهزة    يعود السبب في ذلك إما لخللChilidish  16 كالمهم بعدم النضج أو ما يسمى الكالم الطفلي
 . واالرتباكعوامل نفسية كالخوف  قد يكون ناتجا عن العصبي، كما زالنطق أو خلل أصاب الجها 

 مألوفة. وغيراعتيادية أو الكلمة بطريقة غير  صوت : إنتاج الDistortionالتحريف أو التشويه ▪
 . ةجكأن ينطق الجيم داال فيقول ددادة* عوض دجاينتج عنها تشويه للكلمة 

إبدال حرف    ويعتبر .17"آخر  "يحدث عند استبدال الطفل نطق صوت بصوت :substitionاإلبدال ▪
القتراب مخرجيهما واشتراكهما في    إبدال القاف كافا  شيوعا أوأكثر  لجانبية ""بالالم  "التكرارية"  الراء

ينطق الصاد المفخمة    وترقيقالمفخمة، حيث أو تفخيم األصوات المرققة  18واالنفجار صفتي الهمس  
ذ/و/ظ/ أصواتا انفجارية فتصبح على  /، /سينا مهموسة. كما يجعل األصوات االحتكاكية مثل /ث 

 األمثلة التالية للمزيد من اإليضاح: . ت قدم/ض/، /د / ، /التوالي:/ت 
 

 الصوت /ق/ إلى الصوت /ك/               و إبدال   إبدال الصوت /ر/ إلى الصوت/ل/

 
،  16اد النفسي، العدد الوابلي، عبد اللطيف، "طبيعة المشكالت الكالمية لدى التالميذ ذوي التخلف العقلي وعالقتها ببعض المتغيرات الشخصية "، مجلة اإلرش14

 .58، ص2003
 تدل هذه العالمة )*( على لحن الكلمة، أي أنها خاطئة. 15
 426، ص2012إكلينيكية"،دار أبي رقراق للطباعة والنشر، المغرب ،-بنقدورعبد الفتاح، "اللغة دراسة تشريحية16
 132،ص2011كمال "اضطرابات النطق و الكالم  التشخيص والعالج "،دار المسيرة للنشر والتوزيع،عمان، العزالي ،سعيد17
 يتذبذب الوتران  ينطق الكاف عند ارتفاع مؤخر اللسان ضد الحنك اللين حيث يتوقف الهواء خلفهما لفترة من الزمن، ثم يطلق بقوة، وفي أثناء نطق الهواء ال18

الهواء خلفهما لفترة من   القاف يُنطق القاف عند ارتفاع مؤخر اللسان نحو منطقة اللهاة حيث يحبس- الصوتيان. فهو صوت من أقصى الحنك انفجاري مهموس. 
الصوت العربي، في   الزمن ثم يطلق محدثا االنفجار. وال يتذبذب الوتران الصوتيان أثناء إطالق الهواء. فهو صوت لهوي انفجاري مهموس. )قاسم، البريسم، علم

 (. 187، ص2018ضوء الدراسات الصوتية الحديثة، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،



 www. madjalate-almayadine.com       2020 الثالثالمجلد الثاني ـ العدد      اإلنسانيةمجلة الميادين للدراسات في العلوم 
 

115 

 الكلمة المبدلة  الكلمة الصحيحة 
 لجل*  رجل 

 مضلب*  مضرب 
 *بحل بحر

 الكلمة المبدلة  الكلمة الصحيحة 
ي ة* قرية  ك ر 
ل م   *ك ل م ق 

 
 التوالي  ، ض/ على/د /، /ظ/باألصوات /ت /، /ذ /،  /إبدال األصوات :/ث 
 بالصوت/ت/ إبدال الصوت /ث/ 

 الكلمة المبدلة/ت/  ث/ /الصحيحةالكلمة 
 تعلب* ثعلب
 تالجة* ثالجة 

 تم*  ثم
 إبدال الصوت/ذ/ بالصوت/د/

 د/ /الكلمة المبدلة ذ/ /الكلمة الصحيحة 
 دئب* ذئب
 الدي* الذي
 هدا* هذا

 
 
 

 إبدال الصوت /ظ/ بالصوت/ض/ 
 الكلمة المبدلة/ض/  الكلمة الصحيحة/ظ/

 مضلة*  مظلة 
 ضبي* ظبي

 نضافة*  نظافة 
 

وتبقى هذه الصور المذكورة أعاله مجرد أمثلة ألن اإلبدال قد يطال أصواتا أخرى ال يسع المجال  
 .وألوفوناتهالذكرها من ضمنها األصوات 

 :.Additionاالضافة ▪
كرات أو كأن يقول مثال ِدر همات    وينطقهاكأن يريد الطفل الحديث عنكرة واحدة    .إضافة حرف إلى الكلمة

 عوض ِدرهم. 
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 : Sound disorders الصوت باتاضطرا 6

الطبيعية. يير  ا المع  تردده عن شدته أو أو  ته  طبقأو    نوع الصوت  انحرافب الصوت    ات اضطراب  تتعلق
 : رئيسة  ثالثة أنواع وهي
  الصوتالمرتعش، أو الصوت، أو انخفاض :وتهم عل الخصوص ارتفاع  اضطرابات اإليقاع الصوتي ▪

الصوت  الطفلي،  الصوت  الغليظ،  أو  الخشن  الصوت  الرتيب،  المهتز،الصوت 
 19الهامس،بحةالصوت."

تلك األصوات    األنفي. فتعرفيخرج الصوت عبر التجويف    Rhinonaliaالخنخنة في الصوت   ▪
سببه باألساس إلى تشقق الحلق كما قد تكون ناتجة عن مشاكل في    األنفية. ويرجعباألصوات  

 الجهاز التنفسي.
 :ال صوت، عدم القدرة على إصدار صوت مسموع. Aphoniaاالنعدام الكلي للصوت ▪

 
 الجانب التطبيقي 

"التي تصف ظاهرة    Descriptives studiesتنتمي هذه الدراسة إلى نوعية الدراسات الوصفية    :الدراسةنوعية  
النتائج التي يمكن    واستخالص  وتحليلها وتفسيرها وتسجيلها ويتم جمع بيانات هذه الظاهرة وتصنيفها    معينة،

 20ة لهذه الظاهرة ".يأن ت بنى عليها فروض إيضاح
أعمارهم  تتراوح    والذينالمستهدفة بهذا البحث هم متعلمو المدرسة اإلبتدائية المغربية    : الفئة الدراسةمجتمع  

العينة باعتبارها فئة  هذه  أنه نظرا لصعوبة التواصل مباشرة مع    سنة، إال  12سنوات و 6المتوسط بين    في
األطفال   فئات  إلى  بمدرسي  القاصرين،تنتمي  تستعين  أن  الباحثة  ارتأت  المدرسة   فقد  من  الشريحة  هذه 

 . االستبيان العمومية لملءاالبتدائية 
رغبة منها في استقصاء أكبر قدر   والبيانات لجأت الباحثة إلى االستبيان لجمع المعلومات    الدراسة:أداة  

 .google driveن إليكتروني عبر  ارتأت الباحثة تصميم استبيا   المغرب، فقد من المعلومات من جميع مناطق  

 :الدراسةحدود 
 المغرب.: و زِ عت االستمارة االليكترونية على أغلب مناطق الحدود المكانية ➢
يونيو من العام    08و ماي   24 و زِ عت االستمارة االليكترونية في الفترة ما بين    :الزمانيةالحدود   ➢

 م. 2020
بالمدرسة    :الموضوعيةالحدود   ➢ المغربي  الطفل  التي يعاني منها  اللغوية  اإلبتدائية، االضطرابات 

 يعالجها؟  وكيفيشخصها األستاذ  كيف

 
 430، ص2012إكلينيكية"،دار أبي رقراق للطباعة والنشر، المغرب ،-، "اللغة دراسة تشريحيةبنقدورعبد الفتاح19
 
 131، ص1995سمير، حسن، بحوث اإلعالم، دراسات في مناهج البحث العلمي، عالم الكتاب، القاهرة ،20
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ارتأت الباحثة أن تستهل استمارتها بجمع معلومات عن األستاذ باعتباره المتدخل األول إلى جانب 

 المتعلمين: االضطرابات اللغوية لدى  وتشخيص األسرة في مالحظة 
 

 معطيات خاصة باألستاذ:-  1
 النسبة  البدائل 

 %50.6 ذكور النوع االجتماعي 
 %49.4 إناث

 %20.9 ثانوي تأهيلي  المستوى التعليمي 
 %79.1 جامعي

 %15.1 سنوات0-5 مدة التدريس 
 %9.2 سنوات  5-10

 %8.8 سنة   15-10
 %20.5 سنة  20-15

 %47.3 سنة فما فوق  20
 على األستاذ ( معلومات 1جدول )

هي  سنة    20يتبين من نتائج تحليل الجدول أعاله أن نسبة األساتذة الذين يتوفرون على تجربة مهنية تفوق  
مع باقي المتغيرات    يجب مناقشتهوهذا معطى مهم    البدائل،نسبة مرتفعة مقارنة مع نسب باقي    وهي % 47.3

من  %79.1ي الحظ أن نسبة  كما  هل للتجربة المهنية دور في مصاحبة "المريض لغويا".  لتحديد   األخرى 
يساعدهم   األساتذة لهم من المؤهالت العلمية ما قد   إن بالقول    قد ي سمحمما    عليا،األساتذة هم حاملي شهادات  

 لغويا. المضطربين  واحتضانعلى فهم 
 
 ة بوسط التدريس:معطيات خاص  -2

 النسبة  البدائل  
 %21.3 حضري  وسط التدريس 

 %79.9 قروي 
س أو المستويات   المستوى المدرَّ

سة   المدرَّ
 %26.6 المستوى األول
 %58.3 المستوى الثاني 
 %12.6 المستوى الثالث
 %61.5 المستوى الرابع

 %41.4 المستوى الخامس 
 %65.7 المستوى السادس 

 ( معطيات خاصة بوسط التدريس 2)جدول 
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سنة    12- 13- 11يقدر عمر هذه الفئة ب  ) %67.5وهيتالميذ المستوى السادس أعلى نسبة   تمثل نسبة

تمثل الفئة    فيما %58.3الثاني بنسبة  ثمتالميذ المستوى  %61.5تالميذ المستوى الرابع بنسبة    (، يليهتقريبا
أو  النسب المختلفة راجعة لكون األستاذ الواحد قد يدرس مستوى    . وهذه%26.6العمرية األصغر سنا نسبة 

الطفل كلما    إننسبة تالميذ المستوى السادس األكبر سنا قد تدحض الفرضية القائلة    أكثر. فيماأو    مستويين
مشاكله   قلت  كماكب ر  كذلك اللغوية.  الق  ي الحظ  الوسط  نسبة  أن  يمثل  الوسط    %79.9روي  مع  مقارنة 

 اقتصادي  والسوسيوما يحيل إلى التفكير في أثر المستوى الثقافي    وهذا ،%21.3الحضري الذي يمثل نسبة 
 أطفالها.   وتنشئةلهذه الشريحة الهشة المتواجدة بالقرى على نفسية 

 
 
 
 
 21إجراءات تشخيص االضطرابات اللغوية -3

 النسبة  العبارة  المتغير 
 %100 نعم 22؟ تشخيص في بداية السنة الدراسيةال بإجراءات التقويمهل تقوم 

 %0 ال
 %98.3 نعم ؟  هل تالحظ وجود اضطرابات لغوية على تالمذتك

 2.1 ال
 ( تشخيص االضطرابات 3جدول )

 من إجراء األساتذة للتقويم التشخيصي في بداية السنة الدراسية كون هذا اإلجراء   %100ترجع نسبة  
وإنما ط رح في االستبيان للتأكد من    اإللزامي،أصبح إلزاميا في التدريس المغربي في مختلف أسالك التعليم  

من   %98.3إجرائه لما له من دور في الكشف المبكر لالضطرابات اللغوية عند المتعلم. فيما تحيل نسبة 
هذه "العلل "و "األمراض" اللغوية" بين صفوف  مالحظة األساتذة لالضطرابات عند المتعلمين إلى انتشار  

 المتعلمين بالمدرسة اإلبتدائية.
 حديد نوع االضطرابات ت -4

 النسبة  المتغير التابع  المتغير المستقل 
 %16.3 ال يستطيع القراءة مرتبطة باللغة نفسها 

 %1.2 ال يستطيع الكتابة 
 %0.9 فاقد القدرة على تذكر الكلمة

 
 
م بها األستاذ المستلزمات الدراسية ل 22 ِّ لمتعلم بغرض الوقوف على مواطن القوة والضعف في تحصيله الدراسي،  يقوم التقويم التشخيصي على مجموعة روائز يُقو 

 الجديد. بغرض تعزيز الصحيح منها ومعالجة وتقويم الخاطئ وفق خطة عالجية مدروسة، وقد أصبح األستاذ ملزما به في إطار المنهاج الدراسي المغربي
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 %59.7 مكان آخر 23إبدال صوت  مرتبطة بنطق المتعلم 
 %26.6 حذف صوت من الكلمة 

 %23.2 موجود إضافة صوت غير 
 %2.1 تشويه الصوت  

 %11.3 عال جدا  مرتبطة بصوت المتعلم 
 %61.9 خافت 

 %6.5 ال صوت 
 %61.1 التأتأة  مرتبطة بالكالم 

 %22.2 السرعة في الكالم 
 %62 ضعف المحصول اللغوي 

 %17 الثرثرة
 المالحظة داخل الفصل الدراسي أنواع االضطرابات ( 4جدول )

 
المحصول اللغوي تمثل    خاصة ضعفبالكالم    خالل تحليل المعطيات يتضح أن االضطرابات المرتبطة  من

يليه اضطراب الكالم المتعلق بالتأتأة    %61.9فيما يمثل اضطراب خفوت الصوت نسبة  %62أكبر نسبة
 %59.7يليه االضطرابات المتعلق بالنطق في فرعه إبدال صوت مكان آخر بنسبة    ، ثم%61.1بنسبة 

 تبقى النسب المرتبطة باضطرابات اللغة منخفضة. فيما
 أسباب االضطرابات  -5

 النسبة  المتغير التابع  المتغير المستقل 
في نظرك، ما أسباب هذه  

 االضطرابات؟ 
 %65.7 نفسية

 %41.4 عضوية
 %61.1 اجتماعية 

 %12.6 تربوية
 أسباب االضطرابات اللغوية (5)جدول

بة أن أسباب االضطرابات اللغوية هي   ،يتضحهمن خالل تحليل المعطيات أعال حسب رأي الفئة المستجو 
أما األسباب   %61.1 تليها األسباب االجتماعية بنسبة 65.7%باألساس أسباب نفسية والتي تقدر بنسبة  

 يكون هناكتداخل بين األسباب وهذا ماتبينه النسب أعاله. وقد  .%41.4العضوية فت قدر بنسبة
 
 . االضطرابات على االكتساب اللغوي أثر هذه  -6

 النسبة  العبارة  المتغير 
 %89.1 نعم

 
 نقصد به الصوت اللغوي أو الفونيم. 23
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على سلبا هل تؤثر هذه االضطرابات  
 اكتساب الطفل للغة  

 %10.9 ال

 ( أثر االضطرابات اللغوية على االكتساب اللغوي 6جدول )
 

الطفل،  أن االضطرابات اللغوية تؤثر سلبا على اكتساب ملؤوا االستبيان  األساتذة الذينمن  %89.1يرى  
 منهم يرون أن هذه االضطرابات غير مؤثرة على سيرورة اكتساب الطفل للغة. %10.9فيما

 
 ؟ هل تستطيع أن تكي ِّف البرنامج التربوي ليالئم فئة المضطربين لغويا7-

 النسبة  العبارة  المتغير 
التربوي ليالئم فئة هل تستطيع أن تكيِ ف البرنامج 

 المضطربين لغويا؟ 
 %75.9 نعم

 %24.1 ال
 إمكانية تكييف البرنامج التربوي لمالءمة مستوى المضطربين لغويا. (7) جدول

 
لغويا  حتضان فئة المضطربين  ال  وحصصهم من األساتذة يستطيعون تكييف برامجهم    %75.9ي الحظ أن

 من األساتذة ال يستطيعون فعل ذلك. %24.1نجد  بينما
 
 ؟كيف يمكنك التعامل مع المضطرب لغويا -8

تحتاج خطة اإلجراءات العالجية إلى تدخل أفراد متخصصين يقومون بأدوار ال يستطيع غيرهم القيام  
أن دور األستاذ واألسرة يبقى دورا جوهريا    معالجته. إال وكيفية وأسبابهبعد تحديد نوع االضطراب    بها، وذلك

القرار المناسب حتى يتسنى للطفل مواكبة    واتخاذ أوال في مالحظة الظاهرة على الطفل ثانيا في التدخل  
 مسيرته التعلمية. 

فقد  نتائج   على بناءو  االستبيان  الحتواء  تفريغ  التدخالت  من  مجموعة  األساتذة  الطفل    ومعالجةاقترح 
 كلها.نقلها  وتعذرلكثرتها نظرا الواردة  االقتراحات الباحثة بنقل أهم  فت المضطرب، اكت

تدخل تربوي يشرف عليه األساتذة داخل فصولهم الدراسية  منهجية سيتم توزيع تلك التدخالت إلى    ولدواع
 . لمذكرات تنظيمية ويخضعمؤسساتي تشرف عليه السلطات التربوية  وتدخلعن طواعية واختيار 

 
 : تدخل تربوي 

  أسباب نفسية   االستبيان المشار إليه أعاله إلى   نتائجأسباب االضطرابات اللغوية حسب  يعزو األساتذة  
الخجل أو صراعات نفسية ال شعورية تجتمع كلها أو بعضها لتصنع   من قبيل الخوف أو   %65.7  بنسبة

 ل: من قبياإلجراءات التربوية  اقترح األساتذة مجموعة منلك ، لذ والنقص طفال مضطربا يشعر بالدونية 
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إعطاؤه الوقت الكافي للتأقلم   ،ثم التكرار بطريقة متأنية ستماع والتركيزأحاول منحه فرصة كبيرة لال -
 ؛ تصحيحها أخطائه ثموتقبل 

م نطقه وأشجعه على المشاركة -  ؛ أحاول أن أقوِ 
 خالل تحفيزه وتشجيعه على الكالم،  تعزيز ثقته بنفسه من إعطاؤه الوقت الكافي للتعبير عن آرائه، -

معاملته واجتناب ما قد يسبب خوفه، إشراكه في    حسن  منع أي سلوك قد يضعه موضع حرج،
 ؛ أنشطة الحياة المدرسية

 ؛ خلية التتبع واليقظة في محاولة لإلنصات إليه قصد التعرف على مشاكله النفسية واالجتماعية  تفعيل -
اليومي على تكرار الحرف الذي يجد فيه المتعلم    االضطرابات، التدريب معرفة السبب المؤدي لهذه  -

 ؛ على التعبير الشفهي  النطق، التركيزصعوبة في 
 ؛المقاطع وإعادة نطق الكلمة ة، دمجد  حِ بكل مقطع على  مقاطع، التلفظتجزيء الكلمة إلى  -
 ؛ القصص(  األدوار، الدمى، سرد اعتماد أسلوب تواصلي تفاعلي في التدريس )لعب  -
 ؛ التأتأةاعتماد الكالم اإليقاعي الموزون لمعالجة ظاهرة  -
تعماله  يستطيع اس  ا لغوي  ااعتماد شبكة الكلمات في شرح النصوص القرائية إلكساب المتعلم رصيد  -

 ؛ليكتسب طالقة كالمية
 ؛الحوار والتفاعل في ترسيخ مبادئ دور منله اعتماد أشكال العمل الجماعي لما  -
 من نقلل أننا إال الحياة مدى الشخص  تصاحب  الديسلكسيا وضمنها عامة  بصفة التعلم صعوبات  -

 ؛ ةشبهطبي والمواكبة التربوي  والدعم والمصاحبة المبكر التشخيص  خالل من تداعياتها
الطفل على أخصائي  أتواصل مع اآلباء وأتدارس معهم إمكانية عرض   إذا كان المشكل عضويا، -

 تقويم النطق. 

اللغوية   االضطرابات  أسباب  ذ  -تتنوع  ما  أعالهحسب  مرتبطة  -كر  وأخرى  واجتماعية  نفسية  أسباب  إلى 
تتعلق أخرى   فيما  المركزي،  الجهاز  يصيب  الذي  تستدعي  بالخلل  العضوي  الجهاز  تصيب  باضطرابات 

 . تدخال طبيا أو شبه طبي

 :وشبه طبيأ طبي تدخل 
والتي تستدعي    سواء منه السمعي/النطقي أو التنفسي بين هذه العيوب التي تصيب الجهاز العضوي   من

 مثال:نجد  تدخال طبيا أو شبه طبي
 ؛وجود مشاكل في الجهاز السمعي -
 ؛الصوتية  والحبال والشفتين واللسانإصابة عضو من أعضاء الجهاز التلفظي كالحلق  -
 ؛صوات وجود مشكل في الجهاز التنفسي يجد معه الشخص صعوبة في إنتاج األ  -
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 ؛حالة الحلق المشقوق  -
 ؛البعض عدم انطباق الفكين على بعضهما  -
 ؛حالة الشفاه العليا الشرماء -
 خاصة األمامية؛تشوه األسنان أو سقوط بعضها  -
 أنفية.وجود زوائد  -

إلى وسائل التواصل    لغويا، فيلجأ حينئذ قد يستعصي على المعالج إيجاد حلول بديلة تساعد المضطرب  
 فيما يتعلق بمعالجة االضطرابات التي يسببها الصمم.   البديل، خاصةالتكميلي أو 

 
 : تدخل مؤسساتي

تروم من   تعتمد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية مقاربة وطنية إدماجية،
األطفال  "ومن بينهم   ،خاللها تسهيل ولوج جميع األطفال المؤسسات التعليمية دون تمييز نوعي أو مجالي

و    6متوسطة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين  أو من إعاقة ذهنية خفيفة أو   يعانون من إعاقة سمعيةالذين  
ووعيا منها بضرورة إدماج هذه الفئة   ،24"سنة  والحاصلين على موافقة اللجنة النيابية لإلدماج المدرسي  15

  2019/2020من المتعلمين في المنظومة التربوية فقد ارتأت الوزارة أن تضع شعارا لها للموسم الدراسي  
التي وضعها   2030  -2015  25تفعيال لمقتضيات الرؤية االستراتيجية    مجة "دامواطنة  "من أجل مدرسة  

المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص واإلنصاف والجودة واالرتقاء 
لرافعة الفردي والمجتمعي والتدبير الجيد لعملية اإلصالح التعليمي والتربوي في شموليتها التي نصت فيها ا

الرابعة على  ضرورة تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين لألشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات  
تربية مبنية على حق الجميع في تربية ذات جودة  "منظمة اليونسكو التربية الدامجة بأنها   وقد عرفتخاصة.  

ة،  ــتتمحور بالخصوص حول الفئات الهش ألنها  ساسية، وتثري وجود المتعلمين. و األتستجيب لحاجات التعلم  
فهي تحاول أن تطور بالكامل إمكانات كل فرد. ولذلك يكون الهدف النهائي للتربية الدامجة ذات جودة هو 

إلى تفعيل مجموعة    سعت الوزارة وفي هذا اإلطار  و .26" جتماعياليز وتعزيز التماسك اإنهاء جميع أشكال التمي 
 :27من اإلجراءات العملية نورد بعضها على سبيل المثال ال الحصر

 ؛جةمدمإحداث أقسام 
 تكوين األساتذة العاملين بأقسام الدمج المدرسي؛ -
 ؛ الديالكتيكيةتجهيز األقسام المدمجة بالوسائل  -

 
 ،7.2014األطفال ذوي اإلعاقة في المنظومة التربوية،  ص ، موقعربية الوطنيةوزارة التالمملكة المغربية24
دي  االستراتيجية التي وضعها المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص واإلنصاف والجودة واالرتقاء الفرجاءت الرؤية 25

 .ليمي والتربويوالمجتمعي والتدبير الجيد لعملية اإلصالح التع
26Unesco, combattre l’exclusion inTESSA Un guide pour la formation des enseignants en éducation inclusive au 
TOGGO,2015, p12 

 (2012)(، بنقدور 2007)(، الكنوني 2003)للمزيد من المعلومات حول اإلدماج المدرسي بالمغرب، انظر الزمراوي  27
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 توفير الخدمات الطبية والشبه طبية لتالميذ األقسام المدمجة؛ -
 .تهيئ المناهج الدراسية الخاصة باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة -
 28"لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة  الشهاديةإصدار مذكرة تنظيمية للمراقبة المستمرة واالمتحانات   -

التدابير   العقلية    التي اتخذتها الوزارة المعنية أخذت بعين االعتبار حاالت االضطرابات   اإلدماجيةإال أن 
وتركت أمر االضطرابات ذات األساس  ذات المنشأ البيولوجي أو العضوي،  والنطقيةوالحسحركية    والذهنية

أو االجتماعي  حد - التربوي   النفسي،  في  األقل  اليقظة    -علمنا    على  خاليا  في المحد    واالستماعإلى  ثة 
 . ةيومسؤول  المؤسسات التربوية التي تضع هدفا لها اإلنصات إلى مشاكل المتعلمين والتعامل معها بكل جدية 

 
مع اآلخر بشكل    والتواصلمن التفاعل    الراشد  وأالطفل  ؤها  االضطرابات اللغوية أيا كان نوعها أو منش  تمنع

، واالنطواء  في العزلة  والرغبة والخجليسبب مشاكل نفسية للمضطرب تجعله يشعر بالدونية    وناجح ممافعال  
نمو اللغوي للطفل سواء فيما يتعلق باللغة االستقبالية  لمستوى المدعوون إلى االنتباه    والمربون فاآلباء    لهذا

low Recpective Language  اللغة اضطراب    من أهم سمات و  Low Expressive Language التعبيريةأو 
 :اللغة االستقبالية

 ؛والنطقي للتعليمات التي ت طلب منه رغم سالمة جهازه السمعي يستجيب   الطفل ال أن -
 ؛ التعليمة ألنه يجد صعوبة في فهم مدلولها وإنجازال يستطيع فهم  -
 . اللغويةال يفهم مفردات المعجم المتداول في بيئته  -

 التعبيرية فمن أهم تمظهراتها:  اللغةأما فيما يخص اضطرابات 
 ؛ أن لغة الطفل الم ستعملة في تعبيره أقل من لغة التعبير عند أقرانه -
 ؛قد يستعمل مفردة للتعبير عن مجموعة من المدلوالت  ضعيف، إذ رصيد الطفل المعجمي  -
 ؛ لذلك ولغةتعبير أو الخوض في نقاشات ألنه ال يمتلك أسلوبا يتحاشى ال -
 ؛صعوبة استدعاء الكلمات التي يحتاجها في سياق محدد  -
لتمويه األستاذ أو المربي قد يلجأ المضطرب إلى فرط الحركة وإحداث نوع من الشغب داخل القسم  -

 كنوع من الهروب من التواصل لعدم تمكنه من النجاح في ذلك. 
 والتدخل ألجل تتبع سلوك األطفال اللغوي    والمربينباء  يجب أن تسترعي انتباه اآل   ومثيالتهاكل هذه المظاهر  

مساعدة هؤالء األطفال أو إحالتهم على ذوي االختصاص في حالة االضطرابات   المناسب ألجل في الوقت 
ي الطفل من مشاكل لغوية وتواصلية  يق  والناجعالسريع    والتدخلوالدقيق    والشديدة، فالتشخيص المبكرالصعبة  

ر    ومهنية تؤدي في حالة استفحالها إلى إنتاج شخص مح بط يصعب عليه االندماج في مجتمعه كما يعسِ 
 وسلوكية.  ومعرفيةلغوية  وكفاءات عليه االلتحاق بسوق الشغل الذي يتطلب مهارات 

 د  من هذه الظاهرة: قتراحات لعلها تح  االوفي هذا اإلطار تبدي الباحثة مجموعة من 
 

 36، ص2014بية وزارة التربية الوطنية، موقع األطفال ذوي اإلعاقة في المنظومة التربوية، المملكة المغر28
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بالمؤسسات التعليمية، التي من أهم مهامها تقديم    واليقظةالتنزيل الفعلي ألعمال خاليا االنصات   -
 ؛والسلوكيةواللغوية المبكر عن االضطرابات النفسية  والكشفالرعاية النفسية للمتعلمين 

 ؛اللغوي لهيئة التدريس في مجاالت متعددة من ضمنها علم النفس  والمستمرالتكوين الدائم  -
تسمح   - متنوعة  بيداغوجية  بعدة  التدريس  هيئة  الديداكتيكية  تزويد  ووسائلهم  أنشطتهم  بتنويع  لهم 

 ة؛ (إلى نفس األهداف التربويوالمضطرب للوصول بجماعة الفصل المختلفة )الطفل العادي 
بسرعة   - المناسب  القرار  المضطرب    وبكفاءة أخذ  الطفل  بشأن  مع عالية  أولي    لغويا  استشارة 

 ؛االختصاص 
 ؛يين معطياتهملء الدفتر الصحي الخاص بكل متعلم بصفة دورية وتح -
بداية السنة الدراسية،وفي بداية كل حصة تعليمية بصورة   - تقويمات تشخيصية في  ضرورة إجراء 

لوضع خطة عالجية استباقية قبل استفحال ظاهرة االضطراب اللغوي خاصة لدى  إجرائية وفعالة  
 ؛ والسنوات األولى من التعليم اإلبتدائي التعليم األولي فئة أطفال

عبر تكييفه ليالئم جميع متعلمي  إعطاء صالحيات إضافية لألساتذة بشأن تمرير البرنامج الدراسي   -
 المستوى المدرَّس.
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 خاتمة 

أن   دم الحضارات اإلنسانية ،إالقديم قِ  الجديد فهوإن موضوع االضطرابات اللغوية ليس بالموضوع  
آباء ومربين وأطباء   للمهتمين من  التشخيص والعالج على مصراعيه  أبواب  العلمي و الطبي فتح  التقدم 

وغيرهم ألجل البحث عن إجابات أدق و أكفى تجعل المضطرب  علماء نفس و المهتمين بالتربية الخاصة...و 
له من خالل هذا    ي  عِ وهذا ما س   نفسية.يتمتع بأمن لغوي و نفسي يفتح له المجال للتواصل بدون عقد  لغويا  

وضعية االضطرابات اللغوية عند الطفل المغربي بالمدرسة نقل صورة واقعية وحديثة ل  الذي كان هدفهالبحث  
كما كان الهدف  قتراح الحلول خاصة منها التربوية،وااإلبتدائية من خالل دراسة ميدانية بهدف التشخيص  

الضطرابات خاصة في المراحل األولى الكتساب الطفل للغة ، تحت االنتباه لهذه ا  وضع خطة تربوية تروم
 شعار بالتشخيص الدقيق و المبكر نحمي الطفل من االنحصار اللغوي. 
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