
 في فيديو التأتأة لطفل تحت عشرة سنواتنطقي ضطرابات الإ
 (في علم اللغة النفسي تحليلية دراسة)

 

 جامعي حبث

 (S1) سرجانا درجة على للحصول النهائي االختبار شروط الستيفاء مقدم
 اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية اللغة قسم يف

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 
 :إعداد

 ثريا نور أفريدى

 00003331 رقم القيد:
 

 :شرفامل
 الدكتور الحاج ولدانا واركادناتا، الماجستير

 010330010111300330رقم التوظيف: 

 

 
 وأدبها العربية اللغة قسم
 اإلنسانيات العلوم كلية

 نجماال الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
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 االستهالل

 

 قال هللا تعالى:

ا َلَعلَُّكْم َتْعقِلُونَ  ا َجَعْلَناهُ قُْرآًنا َعَرِبي ً  (3)الزخرف:  إِنَّ

Artinya : “Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa 

Arab supaya kamu memahami(nya)” (Qs. Az-Zuhruf : 03) 
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 هداءإ

 

 هذا البحث اجلامعي إىل:هدى أ

 أيب أمحد صوهناجي احملبوب 
 أّمي فردا أّميةاحملبوبة 

 صغري نزار أمحد اجلّبار الأخي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 كلمة الشكر والتقدير

احلمد اهلل تعاىل الذي جعل اإلسالم دينا خمتيار بني سائر األديان، وجعله دينا 
الصالة والسالم على نبّينا حمّمد صلى اهلل منقذا يف يوم القيامة من اهللكة واخلسران، 

 عليه وسلم، الرسول الذي جاء بدين اإلسالم لكافة الناس إىل أخري الزمان.

إكراما وشكرا موفرا قدمت إىل ولدي الذي يربياين مند صغاري، وألن جهدمها 
 أستطيع أن أستمر حيايت لطلب العلم.

 يميع من ساهم يف هذا البحث وأقدام الشكري وحتييت حتية من قليب العميق إىل
 ومن شارك يف املراجعة، وإىل يميع زمالئي الذين يساعدونين مساعدة نافعة.

 وأشكر شكرا جزيال  خاصة:

فضيلة األستاذ الدكتور موجيا راهركو كمدير جامعة موالن مالك إبراهيم  .0
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 كعميدة كلية العلوم اإلنسانية.  ،املاجستري ،إستعادة الدكتورة فضيلة .2
 كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.  ، املاجستري،حممد فيصل الدكتور فضيلة .0
كمشرف يف كتابة هذا البحث ، املاجستري،  فضيلة الدكتور احلاج ولدانا واركادناتا .4

 اجلامعي على ارشادته الوافرة.
 يميع زمالئي الذين يساعدنين إلنتهاء هذا البحث اجلامعي. .5

 هذا البحث اجلامعي بكل نقصانه وأرجو منه أن ينفعين شكرا كثري إىل اهلل مث
 يف حيايت املستقبل وجلميع القارئني خاصة لطالب يف قسم اللغة العربية و أدهبا.
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 2300ماالنج، مايو 

 الباحثة

 

 ثريا نرر أفريدى

 00003331رقم القيد: 
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 الدينية الشئون وزارة
 اإلنسانية العلوم كلية
 وأدبها العربية اللغة قسم

 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 

 المشرف تقرير

 : هتقدم الذي اجلامعي البحث هذا إن

 أفريدى  ثريا نور:  االسم
 00003331:  القيد رقم

 نطقي يف فيديو التأتأة لطفل حتت عشرة سنواتإضطرابات ال: العنوان
 (يف علم اللغة النفسي حتليلية دراسة)

 

 املطلوب الشكل على ليكون الالزمة واإلصالحات التعديالت بعض فيه وأدخلنا نظرنا قد
 اإلنسانية العلوم لكلية (S-1) سرجانا درجة على واحلصول النهائي االختبار شروط الستيفاء

 .وأدهبا العربية اللغة قسم يف

 
 2300مايو  21 مباالنج، حتريرا

 املشرف
   

 الدكتور احلاج ولدانا واركادناتا، املاجستري

010330010111300330رقم التوظيف: 
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 الدينية الشئون وزارة
 اإلنسانية العلوم كلية
 وأدبها العربية اللغة قسم

 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 

 تقرير لجنة المناقشة عن البحث الجامعي

 : هتقدم الذي اجلامعي البحث هذا مناقشة متت قدل

 ثريا نور أفريدى:  االسم
 00003331:  القيد رقم

 حتليلية دراسة) نطقي يف فيديو التأتأة لطفل حتت عشرة سنواتإضطرابات ال:  العنوان
 (يف علم اللغة النفسي

( يف قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية S-1وقررت اللجنة جناحها واستحقاقها درجة سرجانا )
 احلكومية ماالنج.العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 

 2300مايو  21 حتريرا مباالنج،

   عبد الرمحن، املاجستري -0
  عارف مصطفى، املاجستري -2
واركادناتا، الدكتور احلاج ولدانا  -0

 املاجستري
 

 



 ز
 

 

 الدينية الشئون وزارة
 اإلنسانية العلوم كلية
 وأدبها العربية اللغة قسم

 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 

 اإلنسانية العلوم كلية عميدة تقرير

 نسانيةاإل العلوم كلية عميدة تقرير
 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة اإلنسانية العلوم كلية ةعميد تسلم

 :ثةالباح كتبه الذى اجلامعى البحث
 

 ثريا نور أفريدى:  االسم
 00003331:  القيد رقم

 حتليلية دراسة) نطقي يف فيديو التأتأة لطفل حتت عشرة سنواتإضطرابات ال:  العنوان
 (يف علم اللغة النفسي

 
 اإلنسانية العلوم لكلية (S-1) سرجانا درجة على واحلصول النهائي االختبار شروط الستيفاء

 .وأدهبا العربية اللغة قسم يف
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 الدينية الشئون وزارة
 اإلنسانية العلوم كلية
 وأدبها العربية اللغة قسم

 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 

 وأدبها العربية اللغة قسم رئيس تقرير

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا وأدهبا جامعة العربية اللغة قسم سلمي
 :ةالباحث هتكتب الذى اجلامعى البحث

 
 ثريا نور أفريدى:  االسم

 00003331:  القيد رقم
 حتليلية دراسة) نطقي يف فيديو التأتأة لطفل حتت عشرة سنواتإضطرابات ال:  العنوان

 (يف علم اللغة النفسي
 

 اإلنسانية العلوم لكلية (S-1) سرجانا درجة على واحلصول النهائي االختبار شروط الستيفاء
 .وأدهبا العربية اللغة قسم يف
 

 2300مايو  21، تقريرا مباالنج
 وأدهبا العربية اللغة قسم رئيس

 
 املاجستري ،لحممد فيص الدكتور

010400302330020334:  التوظيف رقم
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 ةالباحث تقرير

 : ةلباط بأنين علما أفيدكم

 ثريا نور أفريدى:  االسم

 00003331:  رقم القيد

 التأتأة لطفل حتت عشرة سنواتنطقي يف فيديو إضطرابات ال:  موضوع البحث
 (يف علم اللغة النفسي حتليلية دراسة)

 يف أحد ادعى وإذا .خراآل تأليف أو غريي إبداع من زادته وما بنفسي وكتبته حضرتهأ
 تكون ولن ذلك على املسؤولية أحتمل فأنا حبثي من فعال أنه وتبيني تأليفه من أنه املستقبل
 جامعة اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية اللغة قسم مسؤويل أو املشرفة على املسؤولية

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا
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        صلخستالم

لطفل حتت عشرة  يف فيديو التأتأة إضطرابات النطقي .00003331، ثريا نور أفريدى
 وأدهبا العربية اللغة قسم البحث اجلامعي. .()دراسة حتليلية يف علم اللغة النفسي سنوات

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة اإلنسانية العلوم كلية
 الدكتور ولدانا واركادناتا، املاجسترياملشرف: 

 .التأتأة ،نطقيضطرابات الإعلم اللغة النفسي، الكلمات الرئيسية: 

ويأيت علم اللغة النفسي اللغوية النفسية اشتقاقي املدى من كلمتني، وعلم النفس 
علم اللغة النفسي هو العلم الذي يصف العمليات النفسية اليت حتدث عندما  .واللغويات

التواصل وكيف مت يكون الشخص يولد األحكام وفهم اجلملة مسع قدرة اإلنسان على 
 .احلصول عليها من قبل الرجل

 ويةاللغ اتضطرابإ :قسيم إىل ثالث فئات، وهيوية ياللغ اتضطرابإ سيدرتاقال 
 اتضطرابوية الفكر. و التأتأة يذّل على إاللغ اتضطراب، إأخرى ويةلغالضطرابات ، إيلنطقا

 .يلنطقا ويةاللغ

عوامل و وصفي  التأتأة نطقياإلضطرابات الما يهدف هذا البحث الوصفي 
لتحليل البيانات  .فيديو يف التأتأة نطقياإلضطرابات الحّل و  التأتأة نطقيالاإلضطرابات 

بالفيديو  ة. وإستخدمت الباحثة مصادر البيانات األوليةتستخدم الباحثة حتليل الكيفي
 ولتحليل البيانات، إستخدمت منهج الصفي.. التأتأة

 02التأتأة يف فيديو األول  نطقيالا البحث هي ما إضطرابات ونتيجة هذ
عوامل اإلضطرابات. و  00 فيديو الثالث اإلضطرابات، يف 00اإلضطرابات، يف فيديو الثاين 

التأتأة  نطقيالحّل إضطرابات نيورولوجية سنسوركية.  عواملالتأتأة هي نطقي الإضطرابات 
جتنب األشياء األخرى  ،ةالقواعد الصحيحب عدم تكليف األطفال على التحدث العائلة هي

 ، اخل.اليت قد تتداخل مع التلفزيون أو الراديو
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ABSTRAK 

Soraya Noor Afriedha, 13310009. Gangguan Berbicara Dalam Video Gagap Anak 

Dibawah Sepuluh Tahun (Kajian Analisis Psikolinguistik). Skripsi. Bahasa dan 

Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Pembimbing: Dr. Wildana Wargadinata, LC, M.Ag. 

Kata Kunci: Psikolinguistik, Gangguan berbicara, Gagap. 

psikolinguistik secara etimologis istilah psikolinguistik berasal dari dua kata ، 

yakni psikologi dan linguistik. psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan 

proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan 

memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi dan bagaimana 

kemampuan manusia itu diperoleh manusia. 

Menurut Sidharta Gangguan berbahasa dibagi menjadi tiga gangguan. (1) 

Gangguan berbicara, (2) Gangguan berbahasa, (3) Gangguan berfikir. 

Adapun Tujuan penelitian bertujuan agar mengetahui apa gangguan berbicara 

dalam video gagap, faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan berbicara gagap, 

solusi dalam gangguan berbicara gagap. Jenis penelitian yang digunakan peneliti 

adalah penelitian pustaka. Sumber data dari video gangguan berbicara gagap dan 

buku-buku. Dan dianalisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian apa gangguan berbicara dalam video gagap adalah: video 

pertama terdapat 12 gangguan, video kedua 11 gangguan, dan video yang ketiga 11 

gangguan. Kemudian, Apa faktor yang mempengauruhi gangguan berbicara gagap 

yaitu dari segi Neurologi Motorik. Dan solusi dalam menangani gangguan berbicara 

gagap yaitu orang tua memperbanyak berbicara kepada anak dengan kata-kata yang 

benar, menghindari hal-hal lain yang mungkin mengganggu dalam belajar seperti: 

TV atau radio, dll. 
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ABSTRACT 

Soraya Noor Afriedha, 13310009. Disorders of Speaking In The Video Stuttering 

Children Under Ten Years Old (The Study Of The Analysis Of Psycholinguistics). 

Thesis. Arabic Language and Letters Departement, Humanities Faculty, Maulana 

Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.0 

Advisor: Dr. Wildana Wargadinata, LC, M.Ag. 

Keyword: Psycholinguistics, impaired speech, stuttering. 

 

Psycholinguistics is etymologically the term derives from two words 

Psycholinguistics, is Psychology and Linguistics. Psycholinguistics is the science of 

describing the psychological processes that occur when someone generates sentences 

and understand sentences that tell time communicating and how human abilities it 

gained a man. 

According to Sidharta is divided into three language Disorder disorder. (1) 

speaking Disorders, (2) language Disorders, (3) Interruption of thinking. 

As for the goal of the research aims in order to know what distractions are 

talking in the video stutters, factors that affect the interference talks stuttering, the 

stuttering disorder solution in talk. The type of research that is used for library 

research researchers are. The data source from the video stuttering and speaking 

disorders books. And analyzed are descriptive. 

What disorders research results speak in the video stuttering are: first video 

there is a 12 second video interference, disruption, and 11 third 11 video 

interference. Then, what are the factors of mempengauruhi disorder speaks i.e. in 

terms of Neurological stuttering Motor. And solutions in dealing with disruption of 

speech stutters IE parents reproduce speak to the child with the correct words, avoid 

other things that might bother in learning such as: TV or radio, etc. 
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 األول فصلال

 المقدمة

 خلفية البحث .أ
مؤسسة لديها خطة أو قواعد اليت يطاع وتستخدم يف بعض اللغة هي 

فمعين اللغة يقول 0األحيان تدري من احملاضرين يف التكلم ألن نفهم بعضهم بعضا.
وأرقي من جمرد الرمزية ألهنا الدكتور أنيس هو أمنا اكتسبت مع الزمن صفة أمسى 

 2فأصبحت جزء من هذا أفكار. ،اتصلت حبواطر الناس وأفكارهم

اللغة هي وسيلة التواصل بني أفراد اجلمهور يف شكل رمز للصوت اليت تنتجها 
لغة للتواصل العملية. التحدث عملية يف حد الاألجهزة الصوتية اإلنسان. يتحدثون 

اليت تقوم هبا الدماغ البشري إلنتاج الكلمات أو ذاته يتطلب األفكار واملشاعر 
اجلمل. تبدأ الناحية النظرية العملية مع الرتميز الداليل، ترميز ترميز النحوية والصوتية. 
ترميز الرتميز الداليل والنحوي حيدث يف الدماغ، يف حني يبدأ الرتميز الصويت من املخ 

على اجلهاز العصيب للحديث الدماغ.  ومن مث إرساهلا تنفيذه عن طريق التعبري تنطوي
التشفري الثالث املتعلقة بأنشطة إنتاج لغة واحدة، والذي هو أيضا ترتبط ارتباطا وثيقا 

 العالقة بني الدماغ وأجهزة شخص يتحدث.
أن اللغة  خذ اللغة بألغراض البحثأعلم اللغة هو علم اللغة أو علم الذي ي

يف علم اللغة هناك الفصول  0نشطة البشرية.نفسها هي ظاهرة التيحضور يف يميع األ

                                                            
1Abdurrahman Rohman Nur Indah, Psikolinguistik Konsep Dan Isu Umum, (Malang, UIN Press, 

2008), hlm: 68 
 05, ص : 0113القاهرة,  (,, علم اللغة العامتوفيق حممد شاهني2

3Chaer Abdul, Psikolinguistik Kajian Teoretik, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003), hlm: 4 
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علم اللغة االجتماعي، علم اللغة اآلىل، صناعة املعجم، تعليم الذي يبحث عن 
 اللغة النفسي.علم  اللغات، وكذالك

اليت متريرها و أما علم اللغة النفسي هو العلم الذي يدرس العمليات العقلية 
يدرس العالقة بني ، و علم اللغة فرع من الفروع علوم اللغة 4الناس يف حتديث.

 .وفيعتقد أهنا تفسري ذلك الفلوس ذيالسلوك اللغوي والعمليات النفسية ال

 .ميكن العادية وظائف املخ والكالم أدوات اإلنسان يتكلم بالتأكيد أيضا
ومع ذلك، أولئك الذين لديهم وظائف املخ غري طبيعية ووسائل التعبري، وجود صعوبة 

وهكذا، فإن (.تلقي ردود الفعل من اآلخرين)يف احلديث، سواء إنتاجية أو تقبال 
 .نقطاعإالقدرة على التحدث دون 

قسيم إىل ثالث فئات، وهي وية ياللغ اتضطراباإلSidhartaقال 
وية اللغاتضطراب( اإل0) أخرى، ويةلغالضطرابات (اإل2) ،لنطقاويةاللغ اتضطراب(اإل0)

قوة  اتضطراباإلضطرابات إذا كان لدى الذين يعانون اإلوتناولت ثالثة الفكر. 
 التأتأة.5إن مل يكن، وسوف يكون من الصعب أو من الصعب جدا.السمع العادية

ضطرابات النطق اإلهو ، أّما اإلضطرابات النطق املتضمنة اإلضطرابات النطق هي
حدث أو التدخل يف جودة تاملرتبطة األصوات صعوبات يف انتاج اليت ختص ال

أو التأتأة أو التلعثم، هو انقطاع يف احلديث على dysfluency اهنا تسمى .الصوت
التأتأة ميكن أن ختتفي يف . حنو سلس، وعادة ما تظهر يف سن ثالث أو أربع سنوات

 .ال دائما أن عالج النطق وبجب النظردائمامرحلة املراهقة، ولكن ليس احل

                                                            
4Darjowidjojo Soenjono, Psikolinguistik Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia, (Jakarta, 2005), 

hlm: 7 
5Chaer, Abdul. Psikolinguistik kajian teoretik. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015) hlm: 148-149 
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وهذا ما يسمى االضطرابات  يقد تكون أيضا اضطرابات يف النطق يضطرابات النطقإ
اضطراب التعبري هو استبدال بصوت واحد مع صوت آخر، أو إزالة صوت  .الصوتية

 .واحد، أو الصوت إىل تغيري على اإلطالق
سيؤثر إىل حد كبري على عملية التواصل  نطقيضطرابات الإيف الواقع 

قضية، مث هذه العوامل سوف تتسبب  ويةوحتدث. تؤثر عوامل كثرية واضطرابات اللغ
 ويةيف حدوث تداخل الكالم. وهكذا، يف هذه الدراسة سوف تكون اضطرابات اللغ

وضعت ذوي اخلربة بالبشر أن يتحدث أحد عن التأتأة مع العوامل اليت تسببت يف 
 .اتاحللول من االضطراب وكيف

اليت  نطقيضطرابات الإالفيديو تلعثم السبب للفيديو وفقا حلالة  الباحثةقام 
أما بالنسبة الضطرابات اللغة  .ال تزال تعاين من كثري من الناس، وخصوصا األطفال

 .اليت يعيشها شعب واحد والتأتأة

ضطرابات إدراسة أنفسهم هو الفيديو الذي يشرح عن  ةوجوه من الباحث
الفيديو نفسه يأيت من يوتيوب، أول شريط  .التأتأة اليت يعاين منها األطفال نطقيال

دقائق، 1:50مدة "آنيسق"على 2304أكوستوس  00 فيديو مت حتميلها من قبل
على "عبد العزيز امحد"،مدة  2304أبريل  03 حتميلها من تاريخ ينثاالشريط فيديو 

،على:  2302سبتمبري  20: تاريخاللها منفيديو الثالث حتميدقائق. و 06:53
 دقائق. 5:06"الشراغ"، مدة 

النفسي  علم اللغة مع النهج ويةنظرية اضطرابات اللغ ةختار الباحثإوالسبب 
اللغة  الدقيق، هنج علم ةألن هذه النظرية يناسب متاما مع الكائنات يف الباحث

 .يالنفس
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وملا تبحث الباحثة حبثا تاما هلذا البحث اجلامعي فلذالك حتاول الباحثة يف 
)دراسة لطفل حتت عشرة سنوات التأتأةفيديو يف  نطقي"إضطرابات الالبحث مسألة 

 ".لغة النفسي(يف علم الحتليلية 

 

 أسئلة البحث .ب
 إنطالقا من خلفية البحث يعني الباحثة خلفية البحث كما يلي :

 ؟لطفل حتت عشرة سنوات التأتأة فيديو يف نطقيال إضطراباتما  .0
 ؟لطفل حتت عشرة سنوات التأتأة فيديو يف نطقيما عوامل إضطرابات ال .2
 ؟لطفل حتت عشرة سنوات التأتأة فيديويف  ويةاإلضطرابات اللغما حّل  .0

 
  أهداف البحث .ج

نظر إىل أسئلة البحث السابقة، يريد الباحثة أن تبني األهداف من هذا 
 البحث شرحا، وهي كما يلي :

 .لطفل حتت عشرة سنوات التأتأة فيديو يف نطقيإضطرابات الما عرفة مل .0
 .لطفل حتت عشرة سنوات التأتأة فيديو يف نطقيعرفة عوامل إضطرابات المل .2
  لطفل حتت عشرة سنوات. التأتأة فيديو يف نطقيإضطرابات الحّل  عرفةمل .0
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 البحث فوائدد. 

 البحث أن تفيد قراءها فائدتان:يرجي من هذا 

 فائدة نظرية .0
أن يكون هذا البحث لزيادة املعلومات و العلوم لطالب يف قسم اللغة العربية 

 وأدهبا خصوصا يف الدراسة علم اللغة النفسي.
 فائدة التطبيقية .2

إضطرابة  زيادة املعلومات والفكرة اجلديدة عن كفاءة الطالب يف فهم املادة .أ
 اليت يستفيد منها املدرسون. التأتأة النطقي

أن يكون مرجعا للباحثة القدمية يف أخد القرار على ممارسة تعلية اللغة  .ب
 خاصة يف تدريس علم اللغة النفسي.

 
  د البحثيحدته. 

 ة حدود البحث كما يلى:ثوضعت الباح

وحتدّد الباحثة حبثها يف املصطلحاة املسألة مبجال إضطرابة النطقي 
. وختّص الباحثة يأخد فقط ثالث األشخاص الذين يعانون من التأتأةوباخلصوصها 

 ."لطفل حتت عشرة سنواتالتأتأةفيديو إضطرابة النطقي"
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 دراسة سابقة .و
وقد وجدت الباحسة بعض دراسة سابقة على اللغة النفسى على أصالة حبثها 

 ومنها كما يلي: ،اليوم
اكتساب اللغة الثانية لدى حتت املوضوع   02003035كن هنيئة مربورة,  .0

الطلبة يف معهد "الرتبية اإلسالمية احلديثة األنوار" فلوصو باجتان, دراسة حتليلية 
سيكولوجيا. شعبة اللغة العربية وأدهبا يف كلية العلوم اإلنسانية باجلامعة اإلسالمية 

هذا البحث يبحث اكتساب اللغة و باخلاصة  ،2306احلكومية  مباالنج ، سنة 
ساب املفردات يف مدرسة العالية فصل التاسعة فلوصو جبيتان. يف مدرسة اكت

العالية النتائج متنوعة مثل : تري و حيوين ستة املفردات و فاجار نور عزيزة 
 تكتسبها تسعة املفردات وغريها.

حتت املوضوع اكتساب اللغة العربية عند األطفال يف  4003326اينيالفة عني  .2
شعبة اللغة العربية وأدهبا يف كلية العلوم اإلنسانية ،روضة األطفال الفضلي

هذا البحث يبحث اكتساب  ،2331باجلامعة اإلسالمية احلكومية  مباالنج سنة 
رحيان(. يف روضة  ،بابا، اللغة العربية الذذى يقع على ثالثة األغنية )او فيك

اللغة العربية إكتساب اللغة العربية املفيد ألن يف الشهر ، األطفال الفضلى مالنج
 6مفردات واما رحيان تكتسب  00املفيد ألن يف شهر او فيك و بابا تكتسبان 

 مفردات.
حتت املوضوع عوامل اإلكتساب اللغة  02003355مفلح خالب املستقيم  .0

العربية كاللغة الثانية لدى التالمذة يف معهد "هداية اإلسالمية بطوبان جاوي 
لغة النفسي. شعبة اللغة العربية وأدهبا يف كلية دراسة حتليلية يف علم ال،الشرقية

. هذا 2306العلوم اإلنسانية باجلامعة اإلسالمية احلكومية  مباالنج ، سنة 
عوامل اإلكتساب اللغة العربية يف معهد "هداية اإلسالمية بطوبان البحث يبحث 
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، %01,61, عوامل عمر %20,36النتائج عوامل حافر ،جاوي الشرقية
 وغريها. %04,33مة صوري عوامل متعل
 

 ج البحثهمن ز.

البحث هو العمل الذي يتم اجناز حلل أو حماولة حل مشكلة ذات حقيقة 
مادية بينما يرى آخرون. أن البحث هو الفحص والتقصى املنظم املادة أي موضوع 

 6من أجل إضافة املعلومات الناجتة إىل املعرفة اإلنسانية أو املعرفة الشخصية.

 الباحثة أن تبحث هذا البحث اجلامعى بطريقني:وأراد   

 نوع البحث .2
أّن نوع البحث الذي بجعله الباحثة رقيبا يف هذا البحث هو نوغ البحث 
املكتيب، وأما املعين عنه فهو حبث علمي يتعلق باألناشط حصوال علي البيانات 

والتحيلية.وبكفاية ( بتحقيق القرأة و الكتابة library research ) املتصفة املكتبية 
العربة، ل أّن هذا النوع البحث اجملتيب حتدد غليها مبا يف املكتبة من الكتب 

 0العلمية، وبالرفوض علي البحث امليدايّن فيه.
 

 مصادر البيانات .1
تؤخد مصادر البيانات يف هذه الدراسة، وهناك نوعان من مصادر 

 البيانات، وهي:

                                                            
 :.ص)0105دمشق، (. حلات يف املكتبة والبحث واملصادرحممد عجاج اخلطيب : 6

7Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm: 2-3 
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مصدر البيانات األول، ومصادر البيانات الرئيسية املستحدمة ككائن  .0
الدراسة يف اجملال البحوث، يف هذه الدراسة أخذ الباحثة مصدر البيانات 

 .التأتأة ويةاإلضطراباتاللغاألساسي الذي هو فيديو 
مصدر البيانات الثانية، ومصادر البيانات اليت يلزم يف إعداد واكتمال  .2

دراسة، قام باحثون الكتب املتعلقة بالدراسة احلالية، والذي إجناز هذه ال
 ويةاإلضطراباتاللغيرتبط أساسا إىل علم اللغة النفسي وخاصة يف فيديو 

، واملراجع اليت تدعم اكتمال البيانات من هذه الدراسة. أّما التأتأة
املراجع البحث اجلامعي هو: الكتاب علم اللغة النفسي وكذالك 

 طرابات اللغوية.الكتاب اإلض
 

 طريقة جمع البيانات .3
خطوات يف يمع البيانات للحصول إىل النتائج، فتقدم الباحثة مما  وأّما 

 يلى: 
 .التأتأة نطقيإضطرابات ال فيديوالباحثةشاهدت  .0
 .التأتأة نطقيإضطرابات الاكتب العالمة على فيديو  .2
 يف فيديو. التأتأة نطقيإضطرابات الحتليل ما  .0
 يف فيديو. التأتأة نطقيإضطرابات الحتليل ما عوامل  .4
 يف فيديو. التأتأة نطقيإضطرابات التقدمي احللول ملرضى  .5

 
 طريقة تحليل البيانات .4

إذا كانت الباحثة قد انتهت من يمع البيانات فتقوم الباحثة بتحليل 
البيانات. والتحليل البيانات هو استخراج األدّلة واملؤشرات العلمية الىت تربهن على 
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لتحليل البيانات 1إجابة أسئلة البحث أو تؤكد قبول فروضه أو عدم قبوله.
والتحليل الكيفي يعين  .Analysis (Qualitative) ةتستخدم الباحثة حتليل الكيفي

أن الرتكيز ىف معاجلة البيانات على ما يدركه الباحث منها ويفهمه ويستطيع 
تصنيفه ورصد العالقات الىت ميكن مالحظاهتا مالحظة علمية وهنا بجب أن يبتعد 

والتحليل الكيفي يتعامل مع األفكار واآلراء مباشرة دون  ،الباحث عن الذاتية
 1حتويلها إىل أرقام.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 علي معمر عبد املؤمن, مناهج البحث يف العلوم اإلجتمائي)األسسيات والتقنيات واألساليب(،ليبيا، 2331، ص: 8015

 421-420املراجع ، ص: نفس 1
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظرى

 تعريف اللغة .أ
 ميكن تقدمي تعريفات عديدة اللغة:

 .اللغة نظام اتصال بني طرفني.0
 . اللغة نظام لتبادل املشاعر واألفكار بني الناس.2
 عن احلاجات واآلراء واحلقائق بني الناس. . اللغة وسيلة للتعبري0
. اللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني أعضاء 4

 يماعة لغوية متجانسة.
إذا دفعنا يف التعريف األول جند أن إشارات املرور )محراء وخضراء وصفراء( 

اتصال بني اإلشارة  تدخل ضمن مصطلح اللغة مبقتضىي هذا التعريف. فهي نظام
والسائق: اللون األمحر يعين قف، واللون األخضر يعين سر، واللون األصفر يعين انتبه 

 03و استعد للوقوق.
 

 مفهوم علم اللغة  .ب
درسة  -أي اللغة -علماللغة، أو علم اللغة احلديث هو: دراسة اللغة

م رائد علم عمليةموضوعية، تعتمد علي الوصف والتحليل. وقد عرب عن هذا املفهو 
م(، يف 0150-0100)Ferdinand de saussureاللغة احلديث، فردينا دي سوسري 

                                                            
 علي حممد اخلويل، مدخل إىل علم اللغة، )األردون: دار الفالح للنشر والتوزيع، 0110( ص:1002
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حديثه عن موضوع علم اللغة حني قال: )إمنوضوع علم اللغة الوحيد و الصحيح هو 
 00اللغة مغتربة يف ذاهتا ومن أجل ذاهتا(.

يف وقد الشرح الدكتور حممود السعران معىن قول دي سوسري هذا بأن الباحث 
اللغة )... يدرسها من حيث هي لغة، يدرسها كما هي, يدرسها كما تظهر, فليس 
للباحث فيها أن يغري من طبيعتها ... وليس له أن يقتصر يف حبثة على جوانب من 
اللغة مستحسنًا إياها، وينّحي جوانب أخرى استهجانًا هلا، أو استخفافًا هبا، أو 

 02(.سبابلغرض يف نفسه أو ألي سبب آخر من األ
 وفيها يلي التقسيمات والفروع لعلم اللغة:

 Theoritical Linguistics. علم اللغة النظري 0أوال : 
 Phonology-.دراسة النظام الصويت )الفونولوجيا(2
   Morphology–.بنية الكلمة )علم الصرف(0
   Syntax-.نظام اجلملة )النحو(4

   Semantics-علم الداللة..5
 Applied Linguistic. علم اللغة التطبيقى 0ثانيا: 

  Psychilinguistics-. علم اللعة النفسي2

 Sociolinguistics-علم اللغة االجتماعي .0
 Computational Linguistics-علم اللغة اآلىل .4
   Lexicography-صناعة املعجم .5
00تعليم اللغات .6

Language Teaching  - 

                                                            
 العزير عبد بن إبراهيم العصيلي، علم اللغة النفسي، )الرياض، 0420(، ص: 1102-00

 نفس املراجع، ص:1202-00
 00-0ص: (. 0432 ،الرياض،)علم اللغة النفسي،منصور عبد اجمليد أمحد منصور00



12 
 

 (Psycholinguisticsعلم اللغة النفسي ) .ج
 التاريخ التنمية علم اللغة النفسي  .0

باجلرليس باكتب علم اللغة  0154علم اللغة النفسي يولد يف السنة 
لكنه يقع يف اجلانب علم اللغة النفسي فرع من فروع علم اللغة،04النفسي.

التطبيقي منه، أي يقع يف جمال علم اللغة التطبيقي أو اللغويات التطبيقية  
Applied Linguistics بالنظر إىل أن معظم موضوعاته املعاصرة تقع يف هذا،

اجلانب، على الرغم من أن معظم هذه املوضوعات نشأت نظرية فلسفية، 
وخباصة عند نوم تشو مسكي و أتباعه من اللغويني املعرفيني الذين مل يهتموا 

علم اللغة النفسي تتكون من كلمة "علم النفسي"  05باجلوانب اللغوية التعليمية.
و "علم اللغة" مها من جمال العلم املختلفة. لكنهما يبحث اللغة لتكون 
دراستهما. علم اللغة يبحث يف الرتكيب اللغة لكن علم النفسي يبحث يف 

 06معاملة اللغة وطريقة اللغة.
النفسي ) (  الستخدام مصطلح علم اللغة -بعيدا عن تقليعة -ما املربر

الدي صيغ حديثا بدال من مصطلح سيكولوجيا اللغة ) ( النافع متاما؟ سأحاول 
أن أثبت أن املصطلح اجلديد مبثل حتويال فعليا عن مداخل أقدم للسلوك اللغوي، 
ويشيلر كمالو أن هناك موازنة بني علم اللغة وعلة النفسي، وقبل أن نسري إىل 

أن نتمسك بأن علم اللغة النفسي يظل  -العلي كل ح -مسافة أبعد من أمهية
 00ختصصا فرعيا يف علو النفسي.

                                                            
14Guntur, Henry Taringan. Psikolinguistik. (Bandung: Angkasa, 1984) hlm: 2 

 25( ص:0420 ،)الرياض، مكتبة امللك،علم اللغة النفسي،العزير عبد بن إبراهيم العصيلي15

 يوسوف، سيد. سيكولوجيا اللغة واملرض الغقلى. )القاهرة: دار غريب للطباعة و النشر و التوريع، 0113( ص: 1606
 17التوين، املصطفي. علم اللغة النفسي تشومسكي وعلم النفسي. )املصرى: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 0110( ص: 20



13 
 

ويقول . 0154كما أهنا طرحت أن علم اللغة النفسي ولد بعد عام 
معظم الناس، حيث مت دراستها ومناقشتها، ال سيما يف أملانيا منذ القرن التاسع 

ا هو معروف، كم.عشر، إال بشروط خمتلفة الفعلية ميسكوبون علم اللغة النفسي
هو والد علم النفس التجرييب من فونت، الذي بين أواًل استخدام خمترب لعلم 
النفس يف أملانيا. وولدت يدخل باسم علم النفس اللغة، مادة ال خالف جاوج 
علم اللغة النفسي. علم اللغة النفسي هو اسم لغة علم النفس مطالبات 

 .01املية الثانيةالعاطلني عن العمل اليت نشأت بعد احلرب الع
و جرليس أسكوت )  George Miller)جرجا مّلر ) 0153السنة 

(Charles Osgood  إحضار العلم اجلديد يف جمال دراسة اللغة املنسوبة إىل الناحية
 James( و يميس جنكنس)John Carrolجون كرول) 0150، السنة النفسية

jenkins حتت علم اللغوي مناقشة العالقة بني علم النفس و ( و أخواته
( يف Social science research council)رعايةكورسيل هول العلوم االجتماعية

 (.Universitas Cornellجامعة كورنيل)
 .علم اللغة النفسي2

ويأيت علم اللغة النفسي اللغوية النفسية اشتقاقي املدى من كلمتني، وعلم 
يصف العمليات النفسية علم اللغة النفسي هو العلم الذي .النفس واللغويات

اليت حتدث عندما يكون الشخص يولد األحكام وفهم اجلملة مسع قدرة اإلنسان 
 .على التواصل وكيف مت احلصول عليها من قبل الرجل

فرع من فروع علم اللغة، أو علم اللغة –psikolinguisticsعلم اللغة النفسي 
يقع يف –يف عمومة –كما يسمى أحيانًا. بيد أن علم اللغة النفسي احلديث،

                                                            
18Mar’at, samsunuwiyati. Psikolinguistik suatu pengantar. (Bandung: PT refika Aditama: 2005) hlm: 

5-6 
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اجلانب التطبيقي من علم اللغة؛ ألن معظم موضوعاته لغوية تطبيقية. لذا فإن 
من املفيد أن اعرف بعلم اللغة األصل، وأذكر أهم فروعة، وخباصة الفروع ذات 

 01الصلة الوثيقة بعلم اللغة النفسي.

علم اللغة النفسي انضباط جديدة نسبيا. هذا مشرتك متعدد التخصصات 
 ". ختصصات هي: االنضباط يف "علم النفس" و االنضباط "اللسانيات

أن حيقق بسيكولينجويستيكس العقل أكواتيون  (Hartley)ويقول هاريل
إينترييالتيونس اللغة يف بروسيسينج والكالم ويف إنتاج أكواتيون 

 Psikolinguitics investigated the interelations of language and mind).اللغة

in prosecing and producing utterance an in language (acuation . علم اللغة
(. 0113:00الكالم يف اللغة أكويسي )منصور باتيدا، -النفسي مناقشة الكالم

الكالم وضوحًا طفل يف حماولة للحصول على لغة أوىل دائمًا له التفرد -الكالم
 .21 جاجنوان الناطقةوأيضا األطفال الذين عانوا من االضطرابات يف

 

 اإلضطرابات اللغوية .د
حتدث وسائل االتصال عن طريق استخدام اللغة. كيف يكون اإلنسان 
املهارات اللغوية اليت تسيطر عليها، ذات الصلة عن كثب ومتشيا مع تطوير اإلنسان 

األطفال الذين يولدون مع عادي السمع والنطق سوف تكون قادرة على  .اجلديد ولد
 .20الكلمات مع تيلينجانيا جيدا وميكن أيضا تقليد الكلمات بشكل صحيحمساع 

                                                            
 0(ص:0420 ،مكتبة امللك :)الرياض،علم اللغة النفسي، لعزير عبد بن إبراهيم العصيلي19

20Suroso, Eko. Psikolinguistik.  (Yogyakarta: Ombak, 2014) hlm: 1 
21Chaer Abdul, Psikolinguistik kajian teoretik ( Jakarta : Rineka Cipta, 2015) hlm:154 
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نتيجة  ويةلغالاألول، االضطرابات  .نقسم إىل قسمنيويةيضطرابات اللغاإل
عامل .النايمة عن العوامل البيئية االجتماعية ويةلعوامل الطبية وثانيا، واضطرابات اللغ

يف حني أن ما .أو بسبب الكالمالطيب تدخل، إما بسبب شذوذ شذوذ وظائف املخ 
 :يسمى العوامل البيئية االجتماعية ليست هي البيئة الطبيعية حلياة اإلنسان، مثل

 .املهمشة أو معزولة عن البيئة من منظور حياة اجملتمع البشري
اضطراب (0)قسيم إلىثالث فئات، وهي ويةياللغ اتاضطرابSidhartaقال 

وتناولت ثالثة وية الفكر. اللغاتاضطراب( 0) ،ويةاضطرابات لغ(2)،لنطقاويةاللغ
إن مل يكن،  .قوة السمع العادية اتاضطرابات إذا كان لدى الذين يعانون اضطراب
 .وسوف يكون من الصعب أو من الصعب جدا

 
 النطقيضطرابات اإل .2

نفسية. ولذلك،  ةاحلديث هو النشاط احلركي الذي حيتوي على طرائق
تحدث اتييف فئتني. أواًل، يعين اآللية من اضطرابميعها بجضعف حديثة هذا ميكن 

 تحدث االحنرافات بسيكوجينيك.ييف عضوية. وثانيا،  اتاضطراب
 ألف تدخل إليه احملادثات .أ

آليات التعبري هي عملية إنتاج الكالم )اخلطاب( من خالل أنشطة متكاملة 
واملريء والرئة من احلبال الصوتية، واللسان، والعضالت اليت تشكل جتويف الفم 

وبريو. مث حبثت اآلليات القائمة البكم ميكن تقسيمها إىل اضطرابات الكالم 
، واللسان (laringan) بسبب تشوهات يف الرئة )الرئة(، واحلبال الصوتية الرينجان

 (.resonantal))اللغات(، وجتويف الفم واملريءريسونانتال 

 اإلضطرابات بسبب عوامل الرئوي .0
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اخلطاب اليت يعاين منها املرضى الذين يعانون من أمراض هذا ضعف 
أمراض الرئة املريض يف قوة التنفس ونقص، وبالتايل فإن الطريقة اليت .الرئة

حتدث تتميز هلجة رتيبة، صغرية احلجم، ومفككة، على الرغم من حيث 
 .دالالت وبناء اجلملة أي مشكلة

 (laringan)اإلضطرابات بسبب عوامل الرينجان  .2
يسبب املساعد الشخصي الرقمي اضطراب األحبال الصوتية تصبح 

بسبب  laringanأجش الصوت إنشاء أو فقدت متاما. يتميز البكم عامل 
بصوت أجش أو فقدت، دون دالالت تشوهات وبناء اجلملة. وهذا هو، من 

 حيث دالالت ويملة من الكلمات غري املقبولة.
 اإلضطرابات بسبب عوامل اللغة. .0

ملنع األمل عند احلديث .اللسان أو إصابة سوف اللدغة إذا مت نقله القالع
يف هذه الظروف عدد النطق الصوتيات .مت ختفيض سان نشاط احلركة يف اإلرادة
من "بالطبع انه سوف ينكر" فإن عبارة: ليست مثالية، لذلك على سبيل املثال

يف الناس  كلر.-ين-سوفا -انه -الطبغ -"ايل" با احملتمل أن تكون واضحة
ولذلك،  .الذين لديهم السكتة الدماغية وجسمه بالشلل، مث كان لسانه بالشلل

املصطلحات  .فإن الطريقة اليت حتدثت أيضا أن تتعطل، لتصبح بيلو أو لثغة
 .وهو ما يعين تعطل التعبري) Disatriaالطبية

 
 

 .صدىاإلضطرابات بسبب عوامل .4
الرنني مما تسبب يف الصوت االضطرابات الناجتة عن هذه العوامل 

صوته يصبح هلجة :على احلنك، على سبيل املثال .الناتج إىل نغمة األنف
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األنفية ألن جتاويف الفم واألنف اليت تستخدم لالتصال عرب وجود خلل يف 
حيدث هذا  .، حبيث بجب باالنزعاج األصداء(سقف احللق) احلنك الصلب

مل جتويف السقف مل  .(اللهاة الشراعأيضا يف بشري الذين عانوا من الشلل من 
املرضى الذين يعانون من  .، حبيث يصبح صوهتا نربة األنفية(يرتك صدى ينبغي

يف   (اضطراب يسبب ضعف العضالت والتعب السريع)الوهن العضلي الوبيل 
 .كثري من األحيان يتم التعرف بشكل مباشر بسبب هذه النغمة األنف

 
 لسياقاتهب.اإلضطرابات بسبب 

ونتيجة الضطراب متعدد العوامل أو جمموعة متنوعة من العوامل اليت قد 
 :من بني أمور أخرى ما يلي .تسبب اضطرابات اضطرابات خمتلفة من الكالم

 احلديث ال مربر له .0
يتحدث كيفما اتفق أو اإلمهال يتحدث بسرعة كبرية، مع صياغة 

كان يتحدث بعيد عددا من املقاطع، حبيث ما   "ابتالع"معيب، إىل جانب 
ولكن كثريا ما تصادف يف املمارسة  .يف احلياة اليومية هذه احلالة نادرة .املنال
هو "صباح أمس لقد كنت هنا عدة مرات"على سبيل املثال عبار .الطبية

آت". لقد كنت هنا عدة مرّ  يصباح أمس "واضح وسرعان ما أصبحت 
ميكن أن حتدث بعد  تتحدث هذه العشوائية بسبب تلف يف املخيخ أو أهنا

 .شلل خفيف يتعرض جبانب اجلسم
 

 يتحدث تسريي .2
عادة ما تكون موجودة اضطرابات النطق الدافعة يف الناس مع 

تلف يف خاليا املخ اليت تسبب ارتعاش العضالت، وقاسية ) parkoinsonمرض
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األشخاص الذين يعانون من هذا املرض عادة صعوبة يف القيام (.وضعف
ومع ذلك، عندما يتحرك حىت يستطيع .ة جدا لبدء احلركةفهي صعب.احلركات

ويف .كان يسمى احلركة اليت حتافظ على وترية الدفع.باستمرار دون توقف
التعبري منزعجة جدا نظرا .الوقت احلديث هذه اخلاصية سوف تظهر أيضا

ملرونة عضالت اللسان وعضالت الوجه واحلبال الصوتية، اختفت إىل حد  
صوته يف (.رتيبة) ثناء، وحجم صغري، واإليقاع هو شقةيف هذه األ .كبري

لذلك، وكيفية .البداية برتدد، مث بشكل مستمر، ويف النهاية وقف الظهر
 .التحدث مثل هذه تسمى تسريي

 (Mutisme)الكالم موتيس  .0
قد  .هذا الذين يعانون من اضطراب خرس ال يتكلمون على اإلطالق 

 .صامتة، الذي كان عمدا ال تريد التحدثال يزال يعترب معظمهم أن تكون 
خرس هو يف الواقع ليس فقط ال ميكن التواصل لفظيا، ولكن أيضا غري قادر 

 اإلمياءات، وغري ذلك. :على التواصل بصريا والعظة، مثل
مل يكن العامل العلمي الفعلي قادرة على شرح بالضبط ما هو عليه، 

حصلنا على جمموعة متنوعة من ولذلك، ال ينبغي أن نندهش إذا  .وخرس
ومن هنا أيضا، كل شخص ال س. النظريات وتويل خمتلف األطراف حول خر 

مع ذلك شخص صامت كما . mutistikيستطيعون التواصل لفظيا كنسبة
يعانون من خرس هستريي، يف حني  protesnonverbalميكن اعتبار اإلجراءات

هلسترييا هو خرس انتخايب جتسيد آخر من ا .أنه هو متالزمة حتويل هستريي
ألن تناول الصمت ألشخاص معينني، على سبيل املثال املعلم أو 

اليوم ما كان يعرف باسم خرس تعذر احلركة املعروفة باسم ختوض يف .صديقة
يف هذه احلالة، أن املريض ال يزال على قيد احلياة بسبب القلب .أعراض
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فقط الطوعية احلركات،  .عملوالرئتني والكلى والكبد، وأجهزة قرابة تزال ت
واألفكار، واملصاحل، والرغبات وكل وظيفة النبيلة األخرى ال يعمل على 

فقط قد يكون خرس مؤخرا وقدرت .آخر خرس يعرف السبب.اإلطالق
 .املزاج، مضطربا منذ والدته

Multisme ال ميكن أن تتساوى مع أن غبية املباين، والبكم
هو يف الواقع من الضروري أن منيز ثالثة يف حالة هذا الصمت .الصمعالوة

أوال، والناس صامتون بسبب وقوع اضرار او تشوهات اجلهاز  .أنواع من الناس
التعبري، لدرجة أنه ال ميكن أن تنتج لغة الكالم؛ ولكن السمع أداة لدرجة أنه 

ثانيا، والناس صامتون بسبب األضرار .ميكن مساع صوت لغة الشخص اآلخر
عبري أداة ومساعة األذن، لدرجة أنه ال ميكن أن تنتج لغة الكالم اضطرابات الت

ثالثا، كتم الصوت الفعلي  .ولغة اخلطاب أيضا مل يسمع أي شخص آخر
ولكن أداة السمع  .لألشخاص الذين يعانون من أداة التعبري العادية أي شذوذ

 أصبحت اجملموعة الثالثة من الشعب الصامت ألنه مل .التالفة أو احنراف
يسمع خطاب لغة شخص آخر، حىت انه ال يستطيع تقليد خطاب تلك 

 .22اللغة
 (Psikogenik) يف بسيكوجينيك ويةضطرابات اللغاإل .4

هذه االضطرابات خفيفة نظراً ألهنا أكثر دقة املشار إليها كتباين طريقة 
طبيعية حتدث كتعبري عن اضطراب عقلي. وطرائق هذا هلجة العقلية 

الصوت، والنطق واإللقاء. الكالم اإليقاعي السلس أو والتجويد، وشدة 
بصوت يرجتف أيضا تعكس موقف املتكلم العقلية. بسيكوجينيك 

 االضطرابات تشمل ما يلي:
                                                            

 22نفس المراجع، ص: 152-144 
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 احلديث مدلل .أ
ودعا احملادثات مدلل ألن هناك انطباعا بالرغبة يف أن تكون املدللة  

(  c(؛ )sكطفلة صغرية بإجراء تغيريات على طريقة احملاور. فونوم )
هذه األعراض تعطي مثل سئرت باملريض أي أنا مريض جداً. كعقوبة

االنطباع بأن هيكل اللغات الركيزة اليت قد سرييربات. ولكن ما هو شكل 
 .من أشكال التنظيم مل تنظر ال يزال

 يتحدث كيمايو .ب
( كيمايو مصطلح يشري إىل 2330وفقا سيدهارتا )دالل شاعر، 

يف هذه احلالة يرد على رجل.احلديث كيمايو تتميز ثقافة األنوثة املفرطة، 
بالشفاه واللسان اليت جتذب االنتباه والنطق بارزة أو إمدادات إضافية 
ضعيفة. على الرغم من أن هذا النوع من احملادثات غري املباشرة مبا يف ذلك 

، ولكن ميكن اعتبار الكشف عن علم األصوات متالزمة ويةاضطرابات لغ
 اهلوية اجلنسانية. اتاضطراب

 وحتدث من التأتأة .ج
التأتأة هو يتحدث مشوه، يرجتف صوت، توقفت فجأة، ومث تكرار 
األول مقطع، الكلمات التالية وبعد جناح تكلم عبارة أن يملة ميكن أن 
تكتمل. سبب التأتأة غري معروف متاما. ومع ذلك، األمور اليت تعترب القيام 

التعليم لألطفال الذين يصعب جداً ( 2( عوامل اإلجهاد ، )0بدور:)
( وجود الضرر إىل 0وضيقة، وعدم السماح لألطفال وبجادل ونزاع، )

( عامل 4األجزاء من الدماغ )نصف الكرة األرضية( كانت مهيمنة، )
 العصبية فاميال.

 كالم ثرثارةد.
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أي سلوك أو حياكي خطاب اآلخرين. هذا هو مرض الذي التأتأة 
طار اللفظية املتكررة اليت أكثر واضطرابات يتألف من هطول األم

لوكوموتوريك اليت ميكن أن تكون ديبانسينج. كلمات مرتهل الفذة متيل إىل 
أن يكون التوجه يف األعضاء التناسلية الذكرية. اليت غالبًا ما كانت مصابة 

سنة وما فوق. حاالت يرتبط  43هبذه املتالزمة هي النساء من سن 
 20ريي.بشخصية ثرثارة هست

 
 اإلضطرابات اللغوية  .1

كيف يتقن البشر مهارات اللغة ترتبط  .التحدث إىل التواصل باستخدام اللغة
واستمرت عملية إنتاج . ارتباطا وثيقا ويتفق مع تطور هذه البشرية حديثي الوالدة

يف ( kognisis الغنوص و) الكلمات وذلك متشيا مع عملية التنمية يف إدراك وفهم
التطورات، فإن الكلمات تكون الكلمات اليت هي جتريدات أو الكلمات اليت هذه 
 .يعين

يف تطويره وتنتج خمتلف التصنيفية مربكا جدا، ولكن afasiologiودراسة حبسة أ
يتميز حبسة فوق حبسة التعبري أو حبسة حركية،  .مت تبسيط التصنيف كما حبسة

حبسة، أو حبسة حسية، املعروف aseptifاملعروف سابقا باسم نوع حبسة بروكا و
 :وفيما يلي أنواع احلبسة .حبسةwernickeyسابقا باسم 

 حبسة حركية .أ
األضرار اليت حلقت نصف الكرة املهيمنة يف الدماغ الذي يسبب فقدان 
القدرة على الكالم احملرك ميكن أن يكون موجودا يف الطبقة السطحية 

                                                            
23Nur, Rohmani Indah. Gangguan berbahasa kajian pengantar. ( Malang : UIN Press, 2011) hlm : 55-58 
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(leksikortikal)ت السطحيةاآلفة حتت القشريةمنطقة أو على طبقة حت .منطقة بروكا
آفات warnickeبروكا أو أيضا يف املنطقة الواقعة بني الدماغ ومنطقة بروكا

transkortikal).)وبالتايل، هناك ثالثة حبسة حركية: 
 حبسة حركية قشرية .ب

مث عندما مت تدمري .مكان لتخزين كلمات الرموز هو السياق منطقة بروكا
لذلك حبسة حركية .الكلمات اليت ميكن أن تصدرمستودع، لن يكون هناك 

 .القشرية يعين فقدان القدرة على التعبري عن حمتويات العقل باستخدام الكلمات
 حبسة حركية حتت القشرية .ج

منطقة بروكا، مث ق(السيا)األصفار الكلمات املخزنة يف الطبقات السطحية 
حتت )  أسفلعندما حيدث الضرر عند حدوث الضرر عندما حيدث الضرر إىل

 .كل الكلمات ما زالت ختزين سليمة داخل املستودع(القشرة
 transkortikalحمرك حبسة  .د

بسبب عالقة تبعية بني املناطق بروكا transkortikalحتدث حبسة حركية
 .وهذا يعين، عالقة مباشرة بني الفهم والتعبري عن لغة ضعف.وفرينيك

 حبسة حسية .ه
أسباب فقدان القدرة على الكالم احلسية هي نتيجة األضرار اليت حلقت 

وهي تقع يف املنطقة . املهيمن فرينيكhemisferiumعلى leksikortikalمنطقة 
الواقعة بني املناطق البصرية النقايب، واملناطق احلسية، وجماالت املناطق احلركية 

 .غة املنطوقة واللغة املكتوبةلذلك، فقد الناس مع حبسة حسية فهم الل.والسمعية
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ومع ذلك، ال تزال لديه معظم اللفظية ولكن ليس من املفهوم من قبل نفسه أو 
 .24من قبل اآلخرين

 ( kognitifضطرابات اللغوية من حيث خيرجهم )اإل .و
قبل أن نبحث عن ترابط اللغة مع العقل بسبب اللغة ديبريسيارايت 

فإنه ميكن االستدالل على أن التعبري اللفظي بريكوجنيسي القدرة البشرية. ولذلك، 
 .عن االنزعاج من مصادر بسبب اضطراب العقل

 (Demensia)  اخلرف .0
دميينسيا األجل تشخيص واسع يغطي سينتوم من تراجع الفكر خلية 
الشبكة بسبب تغيريات يف الدماغ. األشخاص الذين يعانون من مثل هذه 

)صعوبة االعرتاف بالكائنات  agnosiaاالضطرابات يظهر الكثري من دمييسيا: 
عن طريق املنبهات احلسية(، فقدان الذاكرة )اضطرابات الذاكرة(، أبراكسيا 
)عدم القدرة على أداء معقدة وحاذق وفقا للوصايا(، والتغيريات يف شخصية، 

 واالخنفاض يف أنواع الوظيفة الفكرية.
 (Huntington’s Diseare) ديسريى هنتنغتون .2

وراثي يؤدي إىل االخنفاض التدربجي لتعاطي احلركية  هو اضطراب
واإلدراكية والنفسية نيوروجينرياتيف. اكتشف جورج هنتنغتون، يظهر املرض 
امسه من فقدان القدرة: تشغيل )مراقبة حركة السيارات(، التحدث )التعبري عن 

 األفكار(، نظراً لالستقالل )الذاكرة واإلدراك(، )يتطلب املعاملة(.

                                                            
24Ahmadi, Annas dan Mohammad Jauhar. Dasar-dasar Psikolinguistik. (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 
2015) hlm: 148-149 
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موتوريكنيا وهناك سيمتوم اليت حتدد األشخاص املختفني: تغيري يف قبل 
السلوك )السلوك املعادي للمجتمع، ال يهدأ، وتعكر املزاج، وجنون العظمة، 

 إخل(، أعراض اإلجهاد، والقلق، ويرجتف، بطيئة احلركة.
 (Schizopheria) انفصام الشخصية .0

ن اهلذيان املتأمل سبب ضعف التفكري. ميكن أن يكو  ويةضطرابات اللغإ
باستمرار. أوسيهاننيا ببساطة تكرار هطول األمطار اللفظي األصلي مع القليل 
إضافية أو ختفيض بعض األحكام. وميكن متييز منط اللغة سيسوفرين يف عدة 

 مراحل ومعايري املفاضلة األسلوبية يف سيسوفرينيا يريو اهللوسة واهللوسة.
 (Depresif)االكتئاب .4

تبحث الروح اهلابطة من النمط تفكر يف هطول األمطار،  الناس الذين
ومعىن فريبالنيا. حجم هطول األمطار فريبالنيا الضعيف وكيالنكارانيا متقطع يف 

 ويةاللغ اتفرتة طويلة مبا فيه الكفاية. متالزمة والتوحد وتناقش بعمق يف اضطراب
 لدى األطفال.

 
 اإلضطرابات الفكر .3

كن أن يقال أن كل شخص لديه ميل الستخدام يف علم اللغة االجتماعي مي
هو يف علم اللغة  .أقواله املفضلة حبيث يطابق كانت اللغة منوذجية بالنسبة له

 .االجتماعي تسمى هلجة فردية، أو جمموعة متنوعة من اللغة الطبيعية
يف اختيار  التيعين أفيكسيا وله قيمة شخصية يف الكلمات واجلم

واستخدام املفردات، والنحوية والداللية لشخص معني. وهذا يعين، اجلميع هو 
إسقاط شخصيته يف النظر. مث إذا أبقى العقل الذي التعبري اللفظي للتوضيح 

 .حملتويات العقل
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 احملددة )نيورولينجويستيك( ويةاللغ اتضطراباإل .0
العقد املاضي أن مصطلح العصبية وأفاسيولوجي هو قضية جديدة يف 

يدرس ويتناول بالتفصيل العالقة بني اللغة والدماغ. األساليب واملفاهيم اليت 
تسهم يف هاتني الدراستني مبا يف ذلك حمافظة الفرعية للسانيات وعلم اللغة 

إعادة توجيه كلياً على . النفسي، نيوروتونومي، والذكاء االصطناعي، واجملال الطيب
يها بشأن اضطرابات اللغة اليت هتدف إىل فهم أكثر مشوالً النتائج اليت توصل إل

 .للعالقة بني اللغة والدماغ

 اخلرف )العتة( .2
شخص خرف الذي يظهر الكثري من االحنرافات مثل عمه، تعذر األداء، 
فقدان الذاكرة، تغريات يف الشخصية، والتغريات السلوكية، واخنفاض يف يميع 

االضطراب نقص يف التفكري، وبالتايل فإن يسبب هذا  .أنواع وظيفة الفكرية
عبارة كثريا ما  .التعبري اللفظي تتميز صعوبة يف العثور على الكلمات املناسبة

تتكرر، وكرر ما قيل، وغالبا ما انقطع احلديث ألن احلديث مل تذكر أو مل يعرف 
 .بعد، لذلك ننتقل إىل موضوع آخر

ملخ بأعداد كبرية، مبا يف سبب اخلرف وغريها يرجع إىل اختالل وظائف ا
عادة حجم املخ يتقلص  .ذلك اخنفاض يف عدد من املواد الكيميائية يف الدماغ

ولكن ميكن أيضا أن يكون سبب  .وينكمش و، حبيث جتاويف يف متدد الدماغ
األمراض مثل السكتة الدماغية واألورام الدماغية، واالكتئاب، واالضطرابات 

االكتئاب واالضطرابات اجلهازية ميكن اسرتداد اخلرف الناجم عن  .اجلهازية
 .ولكن معظم حاالت أخرى من اخلرف ال يستطيعون العودة إىل حالتها السابقة

 



26 
 

 سيسوفرينيك .0
سيسوفرينيك اضطراب لغة الناجتة عن ضعف التفكري. هطول األمطار 
فريبالنيا مليئة بالكلمات نيورولوجيسمي. تنغيم وإيقاع تنتج هطول األمطار 

وميكن الكالم املتأمل سيسوفرينيا باستمرار. أوسيهانيا هو ببساطة فظية حلين. الل
تكرار هطول األمطار اللفظي األصلي مع إضايف بت أو ختفيض بعض 
األحكام. وميكن متييز منط اللغة سيسوفرين على عدة مراحل ووفقا ملعايري خمتلفة. 

 .من الغيبوبة والغيبوبةالشيء الرئيسي هو التباين يف منط اللغة سيسوفرينيا 
 كئيب .4

النفوس االكتئاب إسقاط يعانون يف أسلوب اللغة اللفظية السائبة 
ومفككة حجم باجلملة والطالقة اللفظية لطيف قبل فرتة طويلة .واملعىن
طالقة التعبري توقف يف  .ومع ذلك، ال تضطرب االجتاه احلايل االعتبار.نسبيا

معظم  .العاطفي يرتبط االكتئاب هو عامليمزاجه .التنفس والتنفس بيان طويل
اللفظي بإحباط شديد من موضوع االكتئاب، تنتهك وتدين نفسك، وفقدان 

بدال من  .االهتمام يف العمل وشغف احلياة، لعدم متكنه من االستمتاع باحلياة
 .ذلك متيل إىل وضع حد هلا

 تطل البيئة اإلجتمائية .5
البشري، واجلوانب البيولوجية للغة  هو نتيجة لعامل البيئة هي البعد الطفل

ميكن أن يكون سبب االغرتاب تعامل  .الطبيعية للبيئة احلياة البشرية
ميكن أن يكون بسبب وجود احلياة البيئية ليس يف طبيعة  (كتجربة)عمدا

 اإلنسان، ولكن مت احلفاظ عليها من قبل الذئاب احليوانات، مثل حالة كماال و
 (61-61: 0110موغلى. )جورجارد،
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 حالة كاماال .6
حاالت األطفال البشري أطلت من قبل الذئاب، وفقا لسجالت زينغ 

واحد منهم هو كماال وأخته والطفولة امرأة  .حالة00 كانت هناك0044 منذ
الذئب اهلندي  .هندية الذي وجدت من قبل أحد املبشرين يف ميدنابور، اهلند

 .ليس بعض الربية، وتستخدم للعيش مع البشر
ما اكتشف حديثا تقدر كماال من العمر مثاين سنوات، وسنتني عند
كاماال أهنا ميكن أن ترقى إىل وقت الحق من تسع سنوات يف  .األصغر سنا

ألن احلياة يف وسط  .حني مت العثور على شقيقته بالرصاص بعد فرتة وجيزة
ركض بسرعة مع كل من القدمني واليدين،  .ذئاب، وتشبه اىل حد بعيد الذئاب

طافوا، يف كثري من األحيان ربط مع الذئاب، ال يتكلم كلمة وليس التعبري املرئي 
من الصعب جدا أن يعلمه على الوقوف، واملشي،  .من االنفعال على وجهه

حىت مات ما ال يزيد عن مخسني )ناهيك عن التحدث  .واستخدام أيديهم
فحص كل شيء انه  .نه مشموم ومشموم الطعام(.أالكلمات اليت ميكن تعلمها

انه  .عن طريق الشم، لديها رؤية ليلية حرص ويكون السمع احلاد على أي حال
 .مل يبتسم أو يضحك

 حالة اجلين .0
إذا كاماال نفور من اجملتمع البشري، ومن مث احملافظة أو نشأ يف وسط   

ذئاب، يبقى اجلين دلع رعاية والديه، ولكن بطريقة بصرف النظر عن حياة 
منذ سن العشرين أشهر إىل ثالث عشرة سنة وتسعة أشهر، .العادياإلنسان 

اجلين حياة منعزلة يف املساحات الضيقة واملظلمة يف وضعية اجللوس والقدمني 
مل يكن هناك الراديو أو .باب الغرفة كان دائما مغلق ونافذة ستارة مسيكة .مرتبطة

مل يكن يسمح له أن  والدها .التلفزيون يف املنزل، والد اجلين يكره أي ضجيج
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وكان  .يسمع أي ضجيج، وقال انه يعاقب جسديا عندما صنع ضجيج
ومع ذلك، كان ممنوعا أم  .الشخص الوحيد الذي التقت الدوري االيطايل والدهتا

دون أن يقول أي شيء األم بتغذية اجلين  .البقاء طويال مع اجلين عند إطعامه
 .اليت كتبها دائما يف عجلة من امرنا
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الثالث فصلال  

 عرض البينات وتحليلها

 

حيتوى هذا البحث علي عرض البيانات وحتليلها اعتمادا على أسئلة البحث 
 لنطقياليت عرضتها الباحثة ىف الفصل األول. ويتكون هذا الفصل على إضطرابات ا

إضطرابات ، عوامل التأتأةإضطرابات النطقي يف فيديو حيتوي على : ما  التأتأة
 . التأتأةإضطرابات النطقي و كذالك حّل  التأتأةالنطقي 

 عرض البيانات  .أ
ضطرابات إدراسة أنفسهم هو الفيديو الذي يشرح عن  ةوجوه من الباحث

الشبكة الدولية  الفيديو نفسه يأيت من لطفل حتت عشرة سنوات.  التأتأةنطقي ال
 2304أكوستوس  00 ، أول شريط فيديو مت حتميلها من قبل"يوتيوب"

أبريل  03 حتميلها من تاريخ ينثاالدقائق، شريط فيديو 1:50مدة "آنيسق"على
فيديو الثالث حتميلها دقائق. و 06:53على "عبد العزيز امحد"،مدة  2304

 دقائق. 05:40،على: "عبد العزيز امحد "، مدة  2304أبريل  4: تاريخالمن
اعلة، وهي املرضى واألطباء نوعان من اجلهات الفيف ذالك فيديو منها 

أما بالنسبة لالسم وأصل املريض والطبيب النفسي ليست مدرجة أو  .النفسيني
أما بالنسبة للفي الفيديو حيكي قصة طبيب نفساين الذي كان يعلم الطفل  .وصفها

 .على الكالم، والتغلب على التلعثم
من  ويةاللغ اتضطراباالالذين يعانونالتي كما حدث من قبل كثري من الناس

التأتأة اختذت كثريا من املسلمات من قبل الشعب، وحىت العديد من العديد 



31 
 

أخرى، ما هي العوامل اليت  ويةلغالضطرابات اإلاجلمهور ال يعرف ما إذا كانت 
والسماح للطفل بعيدا دون أي عالج أو حلول  النطقيضطرابات اإلتسبب 

 .للمرضى الذين يعانون من التأتأة
قدرة على التواصل طفل يف وقت متأخر إذا الكالم واكتساب اللغة وتعترب ال

 .واحدة من اضطرابات الكالم غري متعثرة .هو أقل بكثري من قدرة األطفال عصره
تدخل على كل طفل هو  .تلعثم هو اضطراب اليت فقدت الطالقة يف دائرة واحدة

خمتلفة من  أشكال خمتلفة من االضطراب، يف غضون فرتة زمنية حمددة أنواع
 .االضطرابات الناشئة تلعثم

الكالم الفوضى ألن غالبا ما وقف، توقفت فجأة، مث تكرار : هيالتأتأة 
املقطع األول، على حد قول املقبل، وبعد بنجاح الكلمات اليت حكم ميكن أن 

 .25تكتمل

ومع  .ميكن العادية وظائف املخ والكالم أدوات اإلنسان يتكلم بالتأكيد أيضا
ذلك، أولئك الذين لديهم وظائف املخ غري طبيعية ووسائل التعبري، وجود صعوبة يف 

وهكذا، فإن (. تلقي ردود الفعل من اآلخرين)احلديث، سواء إنتاجية أو تقبال 
 .القدرة على التحدث دون انقطاع

تكرار األصوات أو املقاطع، على املثال من اإلضطرابات اللغوية التأتأة منها: 
مث مّث   االحتفاظ-الشركة املصرية لالتصاالت الشركة املصرية لالتصاالت"(ل سبي

 باإلضافة إىل ذلك) للللللالال تتتتتتغضب!(،  متديد الصوتكيف؟"(، 
، مبا يف ذلك (كلمات مكسورة)النطق التالفة  •)ار اريد(،  على سبيل (مداخالت)

                                                            
25Ahmadi, Anas dan Mohammad Jauhar. Dasar-Dasar Psikolinguistik. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 

2015) hlm: 147 
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(، اول سيقول الطعامتن)هي هي هي.... على سبيل املثال وقفة يف كلمة واحدة
 وغري ذلك.

 

 تحليل البحث .ب
 التأتأةإضطرابات النطقي ما  .2

تلعثم أو التلعثم يتحدث الفوضى ألن غالبا ما وقف، توقفت فجأة، مث كرر 
املقطع األول، على حد قول املقبل، وبعد بنجاح الكلمات اليت حكم ميكن أن 

ابتداء، إال بصعوبة بالغة يف كثري من األحيان املتحدث مل تنجح املقاطع  .تكتمل
مث اختار كلمة أخرى، وبنجاح  .متكنت من نطق احلروف الساكنة أو غناء البداية

يف جهودها للفظ الكلمة األوىل اليت متتابعة فشل،  .اجلملة بصعوبة كبرية كذلك
 26بدا رئيس متعب وخيبة األمل.

ب الكالم وينص الرأي اآلخر أن التأتأة هي املشاكل اليت تؤثر على اضطرا
أولئك الذين لديهم صعوبة يف تكرار يتميز اجلزء األول من الكلمة يريدون .بالغة

ل: ، أو عقد صوت واحد وسط كلمة )على سبيل املثا(اااا كا كل(أن يقولوا كما
بعض الناس الذين تلعثم أسوأ من ذلك، ال يوجد صوت واحد أن ههههكذا؟(.

لعثمة الشعب اإلجنليزي الذي يطلقعليه التأتأة أو . خيرج، متسك كل يف املريء
 يكون اها تأثري على القدرة على الكالم بطرق خمتلفة. معقد وميكن أن اتاضطراب

تعريف أعاله ميكننا أن نرى بعض عناصر التعريف، ومها األول هو التأتأة 
يف هذه التعريفات .الكالم، وبشكل أكثر حتديدا يف مسألة بالغة اتهي اضطراب
يميع األفراد الذين يعين  م.الكال disfluenciesن يميع األفراد قد شهدتذكر أيضا أ

                                                            
26 Chaer, Abdul. Psikolinguistik Kajian Teoretik.(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009)  
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من الذكور أو اإلناث، األطفال أو الكبار، صغارا أو كبارا كلهم 
 .يف الكالمdisfluenciesشهدت

قبل معرفة أعراض التأتأة أكثر من ذلك، يرجى مالحظة أن هناك ثالثة أنواع 
 ، وهي:اخلفيفةأو  التيتدخاللثقيلة التأتأة من

 إن التأتأة تنمية .أ
 4-2التأتأة أمر شائع يف تنمية األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 

 4-2التأتأة حالة خالل الفرتة من  .سنوات واملراهقني الذين يدخلون سن البلوغ
سنوات من العمر هي الدولة اليت ال تزال الطبيعي أن حيدث، ألنه فقط كجزء 

التأتأة عادة ما تنشأ بسبب املرضى السيطرة  .ب الطفلمن عملية التنمية خطا
العاطفية ال تزال منخفضة نسبيا، ومل رافقت احلماس للطفل للتعبري عن أفكاره 

بينما يف األطفال الصغار عادة ما يكون سببها انعدام  .من خالل نضج أدواته
وهكذا، . مترالثقة والقلق نتيجة للتغريات جسدية، وأيضا العقلية واالجتماعية اليت

 .تلعثم يف مرحلة تطوير التأتأة اليت ال تزال حتت عادي وطبيعي متاما
 التأتأة املؤقتة / التأتأة الضوء .ب

سنوات غالبا ما تعاين من التأتأة  1-6األطفال الذين ترتاوح أعمارهم 
تسبب عادة عن عوامل نفسية، مثل  .املؤقتة، فإنه يأخذ عادة سوى حلظة

إدخال البيئة األوسع جديدة، مثل املدارس والبيئة االجتماعية، األطفال البدء يف 
 .لذلك حيتاج األطفال إىل وقت للتكيف عقليا واجتماعيا
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 التأتأة سكين .ج
 1-0ميكن أن حتدث التأتأة لدى األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني   

 وعادة ما تسبب أكثر من العوامل الفسيولوجية ختليق خطاب تشوهات.سنوات
وسوف تستمر يف اختاذ مكان، وسوف حتدث بعض الكلمات من قبل 
األشخاص الذين يعانون من التأتأة سوف تشعر فقدت، على الرغم من أن 
رئيس يعرف الكلمات اليت أراد املنطوقة، لكنه مل يكن قادرا على إنتاج هذه 

البديل هو الكلمات متاما ، األطفال الذين يعانون من التأتأة قائما، والتعامل مع 
 20(.أن تفعل املعاجل الكالم )عالج النطق

ال ميكن الكشف عن الطفل التأتأة يف الواقع منذ مرحلة قول احلقيقة يف   
سنوات ألنه يف  5-4شهرا. وهذا التلعثم يكون واضحا يف سن  مثانية عشرسن 

هذا العمر األطفال ينبغي أن يكون تطور اللغة جيدة، والفهم هو جيد، 
وتشكيل اجلملة، واللغة التعبريية وطالقة الكالم كان أيضا جيدة، وكانت التنشئة 

 االجتماعية لألطفال بالفعل أكثر انتشارا.
فال ختتلف من معتدلة إىل حادة. يف تلعثم شروط التأتأة عند األط 

شديد، إىل جانب صعوبة أو حىت غري قادر على نطق الكلمات اليت تبدأ حبرف 
هو حرف اليت تتطلب قوة عندما ونطق بالضبط الكلمات  ،ر،ن ،خ، قمب، 

 اليت تبدأ حبرف اليت غالبا ما تضعف يف الناس مع النطق متعثرة.
حيان تلعثم املتبعة عادة من قبل احلركات املرضى أيضا يف كثري من األ 

التكرارية من جزء من اجلسم انه ال يستطيع السيطرة عليها. له العرات االسم، 
والذي حيدث على الوجه أو صغرية حتركات العمود الفقري الملتكررة والسيطرة 
                                                            
27http://niethazakia.blogspot.co.id/2012/10/gangguan-kelancaran-berbicara-gagap.html diambil pada 

tanggal 05 April 2017. 

http://niethazakia.blogspot.co.id/2012/10/gangguan-kelancaran-berbicara-gagap.html
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عليها. ومتثل هذه احلركة صراعا داخل وزهنا لتكون قادرة على التحدث بطالقة.  
ن تنفسه سريع نسبيا. هذا اهلجوم التأتأة ميكن أن حيدث يف أي وقت ويف كا

حاالت حمددة مثل احلاجة إىل التحدث أمام الناس الذين يعتربون أن يكون من 
 املزايا من نفسه.

 يف ذلك فيديو هي: التأتأةأّما إضطرابات النطقي 

 فيديو األول: .أ
قدم بسهولة تياألطفال كلمات عامل النفسييعلم  يف فيديو شخصاناألوىل من 

: َأ أَ، َب َب، َت مث تدرس املرضى أكثر صعوبة مثلA ،I ،U ،E،.Oأكرب كما كلمة 
يف كلمة .الكلمات بشكل واضحيتكلم  األطفال ال يستطيع َأ َأ وغريها معظمَت.في

" أو صعوبة يتكلم باحلركة  ، الطفل"َق، ُق، ق   واحدة  ال يستطيع أن يتكلم بكلمة "ق 
 ة وغريها.كسر 

إضطرابات النطقي األول يف فيديو التأتأة َأ أَ، َب َب، َت َت و األصل كلمات  .0
، لكن تأول كلمة نطق األساسي مع أ، ب، َأ أَ، َب َب، َت َت والوصفهو: 

 . يف بعض األحيان ليست واضحة، وينبغي أن يتم النطق مرارا وتكرارا
إذا كانت أعو"، أّما الوصف إضطرابات النطقي "أعو" و األصل كلمات " .2

الكلمات الثاين بعض الشيء وسطحية،  و قال بشكل واضح  األولالكلمات 
 .غامضة عندما حتدث"عو" كما قال 

بَاَت"، لكّن يف كلمة الثاين يوجد إضطرابات النطقي "بَاَت" و األصل كلمات " .0
 اليت يسبب الكلمة الثاين غري واضح. الرتكيز

فتحة  كان مع نفس العلة   إذاتابا"، رابات النطقي "إضطتابا" و األصل كلمات " .4
 .الكلمة الثانية غري واضحبالفتحة
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إذا  تويب، توبا، تيبو"، إضطرابات النطقي "تويب، توبا، تيبو" و األصل كلمات " .5
 .خمتلفة الكلمة املستخدمة بشكل واضححراكة كانت 

إذا كانت توْب، تيْب"، إضطرابات النطقي "توْب، تيْب" و األصل كلمات " .6
 .لقمعمن املطابع االثانية مث قال اخلبز  ونشكالكلمة األخرية يف كلمتني 

" و األصل كلمات " .0 "، ك  عادة إذا جاء يف الرسالة هناك إضطرابات النطقي "ق 
 .يتم تبديل، ميكن النطق أوجه تشابه مع نطق حرف آخر

 
 التأتأة الطفل هي: نطقي فيديو األول اإلضطرابات اليف

 .هناك كلمة واحدة حتدثت الكلمات واضحةإذا كان  .أ
 .إذا كان هذا هو البخار كلمتني الكلمة الثانية ليست واضحة .ب
 .إذا كنت أريد أن أقول هناك تركيز مسبقا .ج
 .الكلمة الثانية ناقصة فتحةمع فتحة إذا  .د

 .أو آخر يتحدث هبا بشكل واضح فتحةمع  ةمتنوعفتحةولكن إذا  .ه
 .مث هناك الرتكيز على النطق ةساكنالثانية إذا كانت الكلمة  .و

 
 فيديو الثاني: .ب

اليت يعلم املرضى عامل النفسي : املرضى و يف فيديو الثاين شخصان
 إضطرابات النطقي التأتأة.

عّبو" وإضطرابات النطقي "أبّو"، والوصف يف النطق "ع" إىل " األصل كلمات " .0
 أ "، أخطاء يف خمراجه.

اَنا"، والوصف يف كلمة الثاين هناك "اَنا" وإضطرابات النطقي األصل كلمات " .2
 القمع يف النطق.
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يف كلمة "ط" إىل بطّة" وإضطرابات النطقي "بّتة"، والوصف األصل كلمات " .0
 .ولكن بعد تكرار عدة مرات بعد فرتة طويلة املنطوقة النطق ناعمة"ت" 

الكلمة يف النطق  أقْل" وإضطرابات النطقي "أقْل"، والوصفاألصل كلمات " .4
 .واضح

" و" إىل "ي" يف كلمةمّيا" وإضطرابات النطقي "مّوا"،والوصف األصل كلمات " .5
 .بعد تكرار عدة مرات بعد فرتة طويلة املنطوقة النطق ناعمةلكّن 

" إىل اليف كلمة ""ال" وإضطرابات النطقي "نا، ما"، والوصف األصل كلمات  .6
 .بعد فرتة طويلة املنطوقة النطق ناعمة بعد تكرار عدة مرات" لكّن نا أو ما"

بقرة" وإضطرابات النطقي "بقانة"، والوصف  أخطاء النطق األصل كلمات " .0
 "ق" يكون طويل و كلمة "ر" يكون "ن".

اللبان" وإضطرابات النطقي "اللبمان"، والوصف أخطاء النطق األصل كلمات " .1
 كلمة وهي كلمة "م".اللبان يكون اللبمان، حركة "ب" يكون السكون و يزيد  

الكلمة يف "، والوصف اللحم" اإلضطرابات اللغويتها" و اللحماألصل كلمات " .1
 .ولكن القليل خفي بدالواضحالنطق 

 " كلب"، والوصف النطق واضح.وإضطرابات النطقي كلب"   األصل كلمات " .03
" محار"، والوصف  النطق صحيخ وإضطرابات النطقي محار" األصل كلمات " .00

 .وينبغي أن تتكرر عدة مراتلكّن يف كلمة األول غري واضح و 
 

 لطفل هي:التأتأة النطقي إضطرابات  لثاينيف فيديو ا

 .الكلمة الثانية هي غري واضح .أ
 .الكلمة الثانية هيفوضى .ب
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 تقرير مررا يف النطق. الكلمة .ج
املتأمل ينطق نوعا ذا كان كال من الصعب قول الكلمة إىل قسمني، إ .د

 .ميمبينتاكان عندما حتدثما
يف نطق األخصائي عامل النفسي عدم نطق الكلمة األصلي ولكن هناك عبارة  .ه

 املثال: قط يكون أقط. .إضافية
إذا كان من الواضح أن ثالث كلمات مثل البقرة، الكلمة األوىل فقط، أن كيتوجا  .و

 .ت أهنا ميكن أن تتكرروالكلمة الثانية ليست واضحة. ولكن بعد عدة مرا
 الكلمة ترقيق سهلة يف النطق. إذا كانالكلمة تفخيم صعبة للنطق، و  إذا كان .ز

العامل النفسي يعامل إيل املرضى إذا  كان يتكلم بالكلمة ك،  .ح
تتطلب فتح الفمالعامل األطفال يدخل االصبع الوسطى إىل الفم ل، ن اليت 

ا كان من املتوقع أن يغلق فمه يف حني إذ .قليال، ومتكن الطفل يف الكالم
 .بأشجار النخيل على النطق مع شفاه األطفال

 
 فيديو الثالث .ج

اليت يعلم املرضى عامل النفسي أيضا: املرضى و  شخصان لثيف فيديو الثا
 اإلضطرابات النطق التأتأة.

 نطق كلمةفي الوالوصفعربّيا" وإضطرابات النطقي "عربّيا"، " األصل كلمات .0
 و يف النطق شرعا لكّن بعد مرّة واضح. واضح " غريب"عربّيا، كلمة

يف كلمتني فتحة مع  والوصفأنا" وإضطرابات النطقي "أنا"، " األصل كلمات .2
 فتحة واضح.

يف كلمتني فتحة مع  والوصف"بابا"،  هابابا" واإلضطرابات نطق" األصل كلمات .0
 فتحة واضح.



38 
 

يف كلمتني فتحة  وصفوالماما"، " هاماما" واإلضطرابات نطق" األصل كلمات .4
 مع فتحة واضح.

يف النطق  والوصفشي"، -"كم هاكمشي" واإلضطرابات نطق" األصل كلمات .5
 التلعثم.واحد فواحدا  أو 

يستطيع أن  والوصف"طّيارة"،  هاطّيارة" واإلضطرابات نطق" األصل كلمات .6
 يتكّلم لكّن غري واضح.

يستطيع أن يتكّلم والوصف"فوق"،  ها"فوق"واإلضطرابات نطقاألصل كلمات .0
 لكّن غري واضح.

ال والوصف، أطراق"" هاواإلضطرابات نطق(" قطار"أطراق )األصل كلمات .1
 تستطيع يف النطق "ر" و "ق".  

واضح يف والوصف"طويل"،  هاطويل" واإلضطرابات نطق" األصل كلمات .1
 النطق.

كلمة "ن" يبدل والوصف"سفّية"،  هاسفينة" واإلضطرابات نطق" األصل كلمات .03
 ا.النطق بجب ختفيف تتكرر بالكلمة "ي" و 

"يف الباحر"، والوصفواضح يف  يف الباحر" واإلضطرابات نطقهااألصل كلمات " .00
 النطق.

 

 لطفل هي:التأتأة النطقي إضطرابات الثالث يف فيديو 

 النطق غري واضح. .أ
 إذا كان يتكلم البّد تقرير مرارا. .ب
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إذا كان غثنني أو ثالثة كلمة النطق غري  إذا كان كلمة واحد مزلت واضح و .ج
 واضح.

 ال يستطيع أن يتكلم كلمة تفخيم. .د
 الكلمة مشوه يف النطق. .ه
 ال يستطيع أن يتكلم كلمة "ب" يف الكلمة "عربّيا". .و

هو شكل من أشكال التعبري أو اللغة باستخدام الكلمات اليت تستخدم  الكالم  
لنقل املعىن. ألن احلديث هو الوسيلة األكثر فعالية لالتصال. استخدامه هو األكثر 
مشوال واألكثر أمهية، ولكن يف السنوات األوىل من الطفولة ال يستخدم كل خطاب 

مع نفسه أو مع ألعابه. ومع لالتصال. يف وقت لعب األطفال غالبا ما يتحدث 
ذلك، يف الوقت يريد أن يكون جزءا من جمموعة االجتماعية املتنامية. لذلك معظم 
احلديث على التواصل مع اآلخرين وإال حتدث من حني آلخر من أولئك الذين تلقائيا 

 حيدد أيضا تشكيل مفهوم الذات.
يتم جتميع تطور وتطور اللغة لن تكون هي نفسها يف كل طفل. بشكل عام،   

اللغة يف الفئات العمرية، وذلك ألن من الصفات املشرتكة اليت توجد دائما يف الفئة 
العمرية. ولكن بالطبع هناك استثناءات، قد يكون طفل معني أكثر سرعة وبعضها 
بطيء. بالطبع اليت بجب مراعاهتا من قبل الوالدين أو أولياء األمور هم من ذوي اخلربة 

ها عند احلديث هو مساعدة األكثر قيمة هلم. الكالم بالطبع وفهم أهنا عموما تنميت
ليست سهلة كما يتحدث للبالغني. ألن األطفال لديهم قيود. بعض القيود يف 
الكالم واللغة، مث يف التواصل معهم، بجب أن يكون الكبار على بينة من أوجه 

ترتاوح أعمارهم رياض القصور لديهم وعدم السماح لقلة منهم يف األطفال الذين 
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األطفال عادة ما يبدأ احلب للحديث ولكن غالبا ما يكون هناك عدم توازن بني 
 سرعة يف التحدث مع سرعة التفكري.

االطفال فعال تريد ان نتحدث كثريا، وبالتايل فإن وظيفة فسيولوجية للعضالت  
دة ما يتعرض )نقاش( ليست مثالية، ولذلك فمن السهل أن تتعثر. يف املدرسة، وعا

األطفال لبعض القواعد، على سبيل املثال يف وقت لتكون صامتة، ولكن يف أوقات 
أخرى وقال انه كان للرد على أسئلة معينة من قبل املعلم، وذلك ألن األطفال 
اآلخرين اضطر لالنتظار دورهم يف حني أن الوقت أمر ملح. يؤدي هذا املوقف 

وقف. يف هذا الوقت حركات بدائية خطاب الطفل لتكون عصبية أن خطابه أصبح 
العضالت، وأحيانا عندما نتحدث انه عقد أنفاسه حبيث يبدو الفم مع الشفاه 
االنتباه إىل احلافة. كشخص كان ساخرا، يعقبه أحيانا ذبذبات صغرية على الشفتني. 
والطفل الذي يدعى الطفل متعثرة، لألطفال الذين يعانون من التأتأة ال ميكن 

صال معرض / واضح / تعثرت. يف تلعثم النايمة عن الوظائف الفسيولوجية بدائية االت
سوف خيتفي من تلقاء نفسه عندما يتم احلديث عنه. سوف األطفال ال يشعرون 

 هي: العوامل املؤثرةالعصيب بعد اآلن عندما نتحدث.
 املرحلة األوىل:  .0

 اللغوية:مرحلة التعرف املبدئي على األطفال ذوي املشاكل 

وفيهذه املرحلة يالحظ اآلباء واألمهات، واملعلمون واملعلمات، مظاهرالنمو 
اللغوي، وخاصة مدى استقبال الطفل للغة، وزمن ظهورها والتعبري بواسطتهاواملظاهر 
غري العادية للنمو اللغوي مثل التأتأة، أو السرعة الزائدة يف الكالم، أوقلة احملصول 

لة حيول اآلباء واألمهات أو املعلمون واملعلماتالطفل الذي اللغوي ويف هذه املرح
 يف قياس وتشحيص اإلضطرابات نطقية. يعاين من مشكالت لغوية إىل األخصائيني
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 املرحلة الثانية: .2

 :مرحلة االختبار الطيب الفسيولوجي لألطفال ذوياملشكالت اللغوية
اللغوية، أوالذين يشك بأهنم ويف هذه املرحلة وبعد حتويل األطفال ذوي املشكالت 

يعانون من اضطرابات لغوية، إىل األطباء ذوي االختصاص يف موضوعاتاألنف 
واألذن واحلنجرة، وذلك من أجل الفحص الطيب الفسيولوجي، وذلك ملعرفة مدى 

 األجزاء اجلسمية ذات العالقة بالنطق، واللغة، كاألذن، واألنف، واحلبال = سالمة
 واحلنجرة. الصوتية، واللسان،

 املرحلة الثالثة: .0

 :مرحلة اختبار القدرات األخرى ذاتالعالقة لألطفال ذوي املشكالت اللغوية
ويف هذه املرحلة وبعد التأكد من خلواألطفال ذوي املشكالت اللغوية من 
االضطرابات العضوية يتم حتويل هؤالء األطفال إلىذوي االختصاص يف اإلعاقة 

لل الدماغي، وصعوبات التعلم، وذلكللتأكد من سالمة أو العقلية، والسمعية، والش
إصابة الطفل بإحدى اإلعاقات اليت ذكرت قبل قليل، وذلك بسببالعالقة املتبادلة 
بني االضطرابات اللغوية وإحدى تلك اإلعاقات، ويف هذه احلالة يذكركل 
 اختصاصي يف تقريره مظاهر االضطرابات اللغوية للطفل ونوع اإلعاقة اليت

يعانيمنها، ويستخدم ذو االختصاص يف هذه احلاالت االختبارات املناسبة يف 
 .تشخيص كل مناإلعاقة العقلية أو السمعية أو الشلل الدماغي، أو صعوبات التعلم
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 املرحلةالرابعة:. 4

 :لألطفال ذوي املشكالتاللغويةالنطق مرحلة تشخيص مظاهر االضطرابات 
ائج املرحلة السابقة، حيدد األخصائي فيقياس ويف هذه املرحلة وعلى ضوء نت

وتشخيص االضطرابات اللغوية مظاهر االضطرابات اللغوية اليت يعاين منها 
 املعروفة يف هذا اجملال: الطفل،ومن االختبارات

اختبار الينوي للقدرات السيكولوجية،والذي يتكون من اثىن عشر اختباراً فرعياً،  .أ
 .العمرية من سنالثانية وحىت سن العاشرةويصلح هذا االختبار للفئات 

فقرة  24اختبار مايكل بست لصعوبات التعلم، ويتكون هذااالختبار من  .ب
 .موزعة على مخسة أبعاد، وقد مت تطوير هذا املقياس على عينةأردنية

 اإلضطرابات النطق والكالم:

يعرف اضطرابات النطق والكالم بأهنا اضطراب ملحوظ يف النطق أو الصوت 
أو الطالقة الكالمية أو التأخر اللغوي أو عدم تطور اللغة التعبريية أو اللغة االستقبالية 
األمر الذي بجعل الطفل حباجة إىل برامج عالجية أو تربوية خاصة.وحىت نطلق على 

 . البّد أن تتوافر الشروط اآلتية:الصعوبة يف التواصل اضطراباً 

 باهلا.اخلطأ يف عملية إرسال الرسائل أو إستق .أ
 إذا أثر هذا اخلطاء على الفرد وجعله يف صعب تعليما أو إجتماعياً. .ب
إذا أثرت هذه الصعوبة على تعامل الفرد مع اآلخرين حبيث يكونون اجتاهًا سلبياً  .ج

 .حنوه
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لذا من التحليل الوارد أعاله، الطفل الصعب ويقول الثانية أو الثالثة، إذا القول  
ليست واضحة على اإلطالق، وال ميكن أن يفهم. الطفل الثاين، والكلمة الثانية 

من التحليل أعاله عندما يتحدث أحيانا متشنج بعض الشيء إذا من الصعب تنطق.
سنوات  1-6األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ألّن  مشل التأتأة املؤقتة / التأتأة الضوء

تسبب عادة عن عوامل  .غالبا ما تعاين من التأتأة املؤقتة، فإنه يأخذ عادة سوى حلظة
نفسية، مثل األطفال البدء يف إدخال البيئة األوسع جديدة، مثل املدارس والبيئة 

 .االجتماعية، لذلك حيتاج األطفال إىل وقت للتكيف عقليا واجتماعيا
 
 

 التأتأةعوامل إضطرابات اللنطقي  .1
املادية العوامل  .ميكن أن يكون سبب التأتأة بسبب عوامل جسدية أو نفسية

على األرجح جاءت من نسل الذي يسبب عيوب جسدية، مثل اضطرابات يف الكالم 
بينما العوامل النفسية،  .العصيب، ضعف ختليق خطاب، والقيود املفروضة على اللسان

ومها التوتر الذي يأيت من رد فعل الشخص على البيئة، ومن بينها اإلجهاد العقلي ألن 
 القيام به.يستطيع  شيئا شعر، لكنه مل

. ووفقا للدراسة، هو سبب أكثر من التلعثم عن عوامل نفسية من الفسيولوجية
الصدمة واخلوف والقلق، واحلزن يف مرحلة الطفولة ميكن أن يسبب الناس إىل تلعثم يف 

األطفال الذين اآلباء غالبا ما يتشاجر، وذلك جلعل  :على سبيل املثال .مرحلة البلوغ
كيفية التحدث تلعثم عندما يصبح البكاء  .واحلزن وغالبا ما بكى الطفل خائفا، والقلق

 .عادة حىت أهنا كانت مرحلة البلوغ
ومع ذلك، تعترب األمور التالية أن يكون  .سباب التأتأة ليس معروفا متاماأّن األ .أ

 .هلا دور يف التسبب يف التأتأة
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 .يف احلياة األسرية "التوتر" عامل .0
الصعب وضيق مع يصيح، وال تسمح لألطفال بجادل ويتم تعليم األطفال من  .2

 .وبجادل
 .هي املهيمنة(نصف الكرة األرضية)األضرار اليت حلقت نصفي الكرة املخية  .0
 .(famialفاميال ) عامل العصايب  .4

هناك كان يعتقد أن التأتأة حتدث بسبب إكراه الستخدام اليد اليمىن لألطفال 
 بواسطة. ال ميكن الدفاع عنه ومع ذلك، واآلن افرتاض.الوفاض اليسار

Sidharthaهذا التلعثم هو أكثر شيوعا يف الرجال  .التأتأة هي خلل الكالم معتدل
، (Chauchardأكثر من النساء، وأكثر من ذلك يف فئة املراهقني من جمموعة البالغني 

0110)21 
نصف ) يف شريط الفيديو، مبا يف ذلك األضرار اليت حلقت نصفي الكرة املخية

 .العصايبfamialوكذلك العامل املهيمن ( لكرة األرضيةا
 

. ألن التأتأة بسبب العديد من العوامل البيولوجيةعوامل اإلضطرابات اللنطقي 
املركز الثالث يف الفيديو يبدو أن الطبيب النفسي يؤدي يف ثالثة فيديو التأتأة منضور 

العوامل البيولوجية؟ ألنه يف ملاذا تشمل  .املريض أن ينطق الكلمات، وتعليم املصابني
بيولوجيا  ا.املريض، مرياكا الصعب القول مع فمك مفتوحة أو مغلقة، حىت يتمكنو 

 مثال على ذلك هو أنه يف الصم الطبيعي، .يتحدث تدخل النايمة عن عيوب اجلهاز
 أعمي، والناس والذين من اإلضطرابات آلية التحدث.

                                                            
28Chaer, Abdul. Psikolinguistik Kajian Teoretik. ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015) hlm: 153-154 
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واليت  (الكالم)عيوب اجلهاز مينع قدرة الشخص على إنتاج خطاب الكالم 
تتكامل يف الواقع على احلبال الصوتية، واللسان، والعضالت اليت تشكل الفم 

ووفقا ألبدول شر يف كتابه علم اللغة . ويسمى التدخل آلية الكالم .واحلنجرة والرئتني
اآلليات القائمة اليت قد تنجم عن  الدراسات النظرية والكالم ضعف(2009) النفسي

واللسان اللغات، وجتويف الفم  ،(laryngeals)، واحلبال الصوتية (الرئة)خلل يف الرئة 
 .(resonantal)واملريء 

 :خصائص التأتأة الضطرابات التواصل

يتميز هذا االضطراب قبل  .يف حنو سلس ومنط من وقت الكالم اتاضطراب .1
 :ظهور متكرر إىل حد ما على

 تكرار األصوات أو املقاطع، على سبيل املثال: .أ
 متديد الصوت، مثل: .ب

 باإلضافة إىل ذلك )مداخالت(، على سبيل املثالج. 
 النطق التالفة )كلمات مكسورة(، مبا يف ذلك على سبيل املثال:د. 

تأخر أو الصمت مسموعة أم ال )مسموع أو صامت احلجب(، مبا يف ذلك  .ه
 .يبدو )ال شغل( الصوت وقفة مسموع )شغل(، وأنه ال

اإلطناب )استبدال كلمة لتجنب الكلمات اليت هي مشكلة أو صعوبة يف  .و
 نطق(

 .الكلمات تكبدها سبب التوتر اجلسدي، وخاصة يف وجهه .0
 "آنا؟-م-م-تكرار مقطع واحد )أحادي الكلمة كاملة(، مثل "كتاب م .2
املهارات، فضال اختالل حتقيق الطالقة من املهارات األكادميية أو غريها من  .0

 .عن التواصل االجتماعي الفردي
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التأخري حمرك أو حسية اضطرابات مث مشكلة حتدث عند التحدث إىل  .4
 .املشاكل املتعلقة تأثري

يف معظم احلاالت، التأتأة ميكن أيضا أن يكون من ذوي اخلربة من قبل 
تدربجي، هذا الوضع هو نتيجة إلصابات بالغة يف الرأس، وهو مرض عصيب ال.الكبار

الصدمات النفسية واألدوية ميكن أيضا أن يسبب التأتأة  .أو السكتة الدماغية عموما
 .تأخر ظهور يف البالغني

العصب احلسي، العصب احملرك،  .هناك ثالثة أنواع من األلياف العصبية
ومسح هلذه النبضات العصبية لنقل اجلهاز العصيب احلسي  .واالتصاالت العصبية

 .واحلركي

 العصب احلسي/ نيورولوجية موتورك .0
األعصاب احلسية معقدة جدا وهي املسؤولة عن نقل املعلومات احلسية من 

وهناك أنواع عديدة من األعصاب احلسية يف  .احلواس إىل اجلهاز العصيب املركزي
نوع واحد أن بجعل شبكية العني، مما بجعلها مسؤولة عن  .اجلهاز العصيب البشري

البعض اآلخر يف  .ر هو املسؤول عن السمع وآلية التوازن يف األذننوع آخ .الرؤية
هناك أعصاب حسية  .اجللد والعضالت واملفاصل والرئتني وغريها من األجهزة

خاصة للكشف عن األحاسيس مثل احلرارة والربودة، واملوقف، واحلركة، والضغط، 
ونقل األحاسيس من واألمل، والتوازن، طعم اخل املستقبالت العصبية احلسية كشف 

ويتم تنسيق هذه العملية من  .خالل األعصاب احلسية إىل اجلهاز العصيب املركزي
 .خالل اخلاليا العصبية احلسية، واليت تقع على طول مسارات التوصيل العصيب

 األعصاب احلركة/ نيورولوجية سنسورك .2
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ن األعصاب احلركية ربط اجلهاز العصيب املركزي والعضالت يف اجلسم، م
يقع أجسام اخلاليا . خالل اخلاليا العصبية احلركية، والذي األعصاب احلركية تنشأ

كل األعصاب احلركية ربط عضالت معينة يف  .العصبية لكل على احلبل الشوكي
 .21اجلسم، وحيمل النبضات اليت تسبب العضالت تنقبض

احلركة/ اإلضطرابات اللغوية التأتأة هي األعصاب يف حبث علم مبا فيه عوامل 
 نيورولوجية سنسورك ألن يف حركة خروج الصوت.

املرضى الذين  .املرضى تلعثم عادة ما بجدون صعوبة يف قول ما يريدون أن ينقل
بل ان  .يعانون من التأتأة ميكن أن إطالة أو تكرار كلمة أو عبارة عند التحدث

صائص بعض خ .بعضهم ال ميكن جعل صوت على اإلطالق بالنسبة لبعض املقاطع
 :املرضى الذين يعانون من التأتأة

 إطالة الصوت من كلمة واحدة، مثل: عربّيآ .0
 تكرار األصوات أو املقاطع على سبيل، مثل: با بابا .2
 لديك إنقطاع أو الكلمة الىت ال ميكن أن تكون وضوحا على اإلطالق. .0

بعض من أسباب التأتأة أن يتطور إىل حالة دائمة، ميكن أن يكون لألسباب 
 :التالية

اضطرابات يف التحكم يف احملركات الكالم، مثل التنسيق احلركي واحلواس  .0
 وترية أو الوقت. التعبري، فضال عن حتديد

األقارب الذين يعانون من التأتأة ميكن أيضا أن تزيد من خطر العوامل اليت  .2
هذا الشرط. هذا غضطرابات وراثي يؤثر على مركز  تعرض الشخص لوضع

 ماغ.اللغة يف الد
                                                            
29 http://www.sridianti.com/perbedaan-antara-saraf-sensorik-dan-motorik.html  )diakses 30 Mei 2017) 
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األحوال الصحية، على سبيل املثال نتيجة للصدمة، والسكتة الدماغية، أو  .0
 اإلضطرابات النفسية، الصدمة العاطفية. إصابة يف الدماغ،

ويف مواجهة املواقف العصيبة، مثل التحدث أمام حشود ميكن أيضا أن يسبب 
 شخص تلعثم عادة التحدث بشكل جيد وبطالقة عندما .هذا االضطراب تظهر

التأتأة هي حالة  .نتحدث إىل نفسه، والغناء، أو التحدث يف انسجام مع اآلخرين
 .شائعة اليت ميكن أن تنشأ على منو األطفال وميكن أن تستمر يف مرحلة البلوغ

 :بعض عوامل اخلطر أيضا أن تلعب دورا يف التسبب يف حالة التأتأة، وهي

 .ور أكثرحاالت التأتأة هي أكثر انتشارا يف الذك .اجلنس .0
األطفال الذين النمو مشاكل أو يعانون من اضطرابات الكالم  .تثبيط النمو .2

 .األخرى هي أكثر عرضة للمعاناة من التأتأة
 .وجود أحد أفراد األسرة الذين لديهم تاريخ من التأتأة .0
الضغط الناشئة عن األسرة يتضمن توقعات عالية من اآلباء واألمهات ميكن  .4

 .حلقت هبمأن تفاقم التأتأة 
أعراض التأتأة ميكن أن تزداد سوءا عندما يكون املريض حتت الضغط، 

بعض من أعراض التأتأة اليت قد تنشأ،  .واالكتئاب، القلق، سعيد أو يف ظروف مربكة
 :من بني أمور أخرى

 التواصل قوي حمدود وأقل فعالية، .0
 األرق بينما كان يتحدث، .2
 غمزة بسرعة، .0
 جتنب مالمسة العينني، .4
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 صافحة أو اهلزات يف الفك أو الشفة،امل .5
 وجود صعوبة يف نطق بعض الكلمات، املقاطع، أو الكلمات، .6
تعاين من التوتر على الوجه أو اجلزء العلوي من اجلسم عند إصدار كلمة  .0

 واحدة،
 عقد أو إطالة كلمة أو صوت يف كلمة واحدة، .1
 تكرار مقطع لفظي، األصوات، أو الكلمات، .1

 توقف لبعض املقاطع أو يف وسط الكلمة، اختاذ وقفة صامتة أو .03
قبل أن يقول الكلمة التالية اليت تعترب  "أم" إضافة كلمات إضافية، مثل .00

 معقدة،
 .قريد رأسه .02
 .عضالت الوجه والوخز .00
 أيدي اإلحكام، .04

املرضى أيضا يف كثري من األحيان تلعثم املتبعة عادة من قبل احلركات املتكررة 
له العرات االسم، والذي حيدث على الوجه  .يطرة عليهاعلى اجلسم اليت ال ميكن الس

ومتثل هذه احلركة صراع  .أو صغرية حتركات العمود الفقري الملتكررة والسيطرة عليها
خطري داخل نفسه أن يكون متثيل النضال داخله الثقيلة لتكون قادرة على التحدث 

ن حيدث يف أي وقت ويف هذا اهلجوم التأتأة ميكن أ .كان تنفسه سريع نسبيا .بطالقة
حاالت حمددة مثل احلاجة إىل التحدث أمام الناس الذين يعتربون أن يكون من املزايا 

 .من نفسه
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، دكتوراه من قسم النطق والسمع العلوم، جامعة يرييووفقا للدكتور ايهود 
إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية، وعالمات لألطفال الذين لديهم تلعثم هي كما 

 :يلي

 .يبدو الطفل لتكرار األصوات أكثر من مرتني، وأنا وأنا وأنا وديك .أ
 بدا األطفال توتر وصعوبة يف الكالم، وميكن أن ينظر إليه من عضالت وجه .ب

 الطفل، وخصوصا حول الفم.
 نربة الصوت ليست مستقرة، قد ترتفع مع التكرار. .ج
الصوت يف بعض األحيان بدا صوت الطفل أيضا مثل اختنق، واهلواء أو  .د

 لبضع ثوان. مكتوما
أكثر على  ٪03إذا كنت قد الحظت والطفل من ذوي اخلربة والتلعثم يف .ه

 .03حديثهما، والتلعثم الذي حدث يعترب بالغ احلدة

 أنواع من التأتأة األطفال:

املرضى تكرار دون وعي الكلمات والصوت من املقاطع، أو اإلبتدائية التأتأة  .0
 وعدم االبقاء على ردود الفعل األخرى. إصالحه،عبارة. والناس مل حياولوا 

مرضى تنظيم بوعي رد فعل على االضطراب. ومتحيزا التأتأة الثناوية  .2
لآلخرين، وهذا هو بالضبط هذا االفرتاض أن رد فعل والكثري خشن أو تعقيد 
الطريقة اليت حتدث. وقالت اهنا بدأت توخي احلذر عند احلديث، وتسعى 

                                                            
30efnidaskrb.blogspot.co.id)   20 April 2017) 
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ة التعبري اليت تعترب غري مواتية، مع الشوارع تواجه جاهدة لتجنب الطريق
 00نظمت العديد من احلركات، وأطرافه، كثقل موازن هلذا االضطراب.

 
 التأتأةحّل اإلضطرابات اللنطقي  .3

التأتأة هي متنوعة، خمتلفة لكل شخص يف إعطاء النطق إلضطرابات حّل 
أو علماء النفس لتقدمي  توجيه الطفل، بجب أن تكون ذكية، ذكي اآلباء واملعلمني

التوجيه للطفل ارتداء أي طريقة، ولكن هنا وأنا أقرأ بعض النظريات حول كيفية حل 
 . للتغلب على األطفال الذين يعانون من اضطرابات اللغة التأتأة

وباإلضافة إىل الوصف أعاله احللول والعالج وميكن أيضا أن يتم التعامل مع 
كلمة اضطرابات، ويتم العالج هبا، من بني أمور   األطفال الذين لديهم خطاب أو

 :أخرى
 ممارسة التكلم .0
 .لتعليم األطفال كيفية قول احلقيقة .2
مع مزيد من االتصاالت اليت مت إجراؤها على الكالم، يف كثري من األحيان  .0

مدعوون األطفال على التحدث هبا هي أيضا قادرة على تعزيز أواصر املودة 
 واآلباء و األمهات. بني األطفال

تعليم حتدث الكلمات اليت مت حفظها وحتدثا بشكل صحيح للطفل، فإنه  .4
سيضيف إىل روح وترك اآلباء ال ترتدد يف إعطاء املديح عندما متكن الطفل 

 .على نطق الكلمات بشكل صحيح

                                                            

31https://duniapaud2015.wordpress.com/2015/11/03/anak-gagap-dan-cara-mengatasinya-2/ (10 April 

2017) 

https://duniapaud2015.wordpress.com/2015/11/03/anak-gagap-dan-cara-mengatasinya-2/%20(10
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متارين التنفس، واليت سوف تدعم اخلطاب، والتنفس الزفري هنا يعمل على  .5
 .صوتيةردع احلبال ال

العالج االسرتخاء، طفل طبيعي ال ميكن االسرتخاء بسبب التوترات واملشاعر  .6
ألن يتم  .املتضاربة، والقلق يسبب تشنج يف العضالت اليت تعمل على الكالم

تدريسها لألطفال لتكون قادرة على االسرتخاء ومتارين احملرز يف جو وهي 
 .التعبري عن رأيه ليست متوترة، وستجعل الطفل أيضا يصبح بجرؤ على

 العالج النفسي. .0

باإلضافة إىل اخلطوات املذكورة أعاله، هناك بعض اخلطوات اليت ميكن القيام   
به من قبل اآلباء واألمهات الذين مقتبسة من مقال "نصائح للتغلب على التأتأة عند 

مل مع األطفال" تفيد املشورة بشأن املوقف من املوصى هبا أو مل يوص اآلباء يف التعا
األطفال الذين يعانون من التأتأة، وذلك هبدف خلق يعترب جو "مريح" ملساعدة 

 الطفل.وتشمل هذه املواقف:
بجب على اآلباء عدم تكليف األطفال على التحدث دائما مع القواعد  .0

 .مع مرحية وممتعة الصحيح. السماح للطفل للحديث
جتنب األشياء األخرى خذ وقتك تناول الطعام معا لتدريب بالغة الطفل.  .2

 .اليت قد تتداخل مع التلفزيون أو الراديو، وخلق جو من اهلدوء يف املنزل
فإنه ال ينبغي دائما انتقاد الطفل مع مثل هذا الكالم إال ببطء أو شيء من  .0

هذا. تعليقات من هذا النوع، على الرغم من أن حتدث مع النوايا الطيبة، لن 
 .االكتئاب يؤدي إال الطفل يشعر أكثر من
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ال دائما تشجيع االطفال على توخي احلذر يف الكالم، والسماح لألطفال  .4
الكالم ونطق اجلملة إلكمال، والسماح للطفل التوقف عن احلديث إذا كان 

 .يشعر بعدم االرتياح
 .ال ترسل األطفال لتكرار الكلمات .5
يتكلم ببطء وبشكل واضح للطفل. التحديق يف عيين الطفل عند احلديث  .6

معه. ال تنظر يف االجتاه اآلخر وأنه ال يقل أمهية هي أن اآلباء ال تظهر خيبة 
 .األمل أمام األطفال

أمهها: املمارسة املتكررة! كن مثاال جيدا لألطفال للتحدث دائما بشكل  .0
 واضح.

 
يف الفيديو النطق يف حتليل لتوفري حلول لألطفال الذين يعانون من اضطرابات  

 ن علماء النفس تعليم األطفال بطريقة:تلعثم أن العديد م
اللعب يف الوقت الذي تعلم. يف تعليم األطفال للعب األطفال سوف أشعر  .0

بالسعادة ألن التعلم ليس من الضروري أن تكون خطرية ولكن عن طريق 
 نكتة أكثر استيعاهبا من قبل األطفال.

تدريب الدماغ املعلمني تكرار كلمة مرارا وتكرارا، ألن ذلك السرعة طفل  .2
 وتساعد على تسهيل كلمات اآلخرين.

 
أن التفاعل  .االتصاالت أمر مهم بالنسبة لنا للتفاعل مع شخص ما 

ومن هنا  .االجتماعي يكون لطيفا اذا كان شخص ما ميكن التواصل بشكل جيد
إذا كان الشخص ال يستطيع أن يفهم ما  .تأيت أمهية التواصل يف العالقة مع اآلخر

حدث عنه، مث ال أحد يدفع ستكون صعبة ويصعب فهم ما الذي نتحدث الذي نت
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مث كيف اجلار شخص يعانون من اضطرابات الكالم وضعف مثل التأتأة؟، .عنه
وبالتايل فإنه سيكون من الرائع إذا عرفنا عن اضطراب متعثرة ملنع ضد الفوضى 

 .متعثرة
رات واالسرتاتيجيات الرعاية املقدمة لألشخاص الذين تلعثم هو تعليم املها 

 هي: والسلوكيات اليت ميكن أن تساعده على التواصل،
مراقبة وخطاب القدرات، تدريب له أن يتكلم ببطء باستخدام يمل  .0

إذا  .قصرية أو العبارات اليت كان يدرس متتد بني حروف العلة واحلروف الساكنة
عالية ومنع حثالة جتري بانتظام على املدى الطويل نسبة النجاح ميكن أن تكون 

 .امليناء
السيطرة يدرس املرء التنفس كيفية إدارة ومراقبة تنفسه والربط بني  .2

 .الشفتني والفك واللسان
 العالج التعديل متعثرة .0
مث، وذلك باستخدام وسائل اإلعالم  .تدرس التحدث عن طريق اللعب .4

 .املتعددة مثل الصور واألفالم واألصوات أو غريها
 

العالج هو تعديل التأتأة أن يكون للرقابة وليس القضاء، مثل واهلدف من هذا  
 .التعامل مع القلق واخلوف اليت ميكن أن تؤدي إىل تفاقم احلالة

 :وهذا ينطوي على ثالث مراحل  
 حتديد السلوك الذي يصاحب األساسية والثانوية التأتأة، .0
 ممارسة يقلل من اخلوف والقلق اليت ميكن أن متنع تلعثم شديد، .2
وكذلك تعديل هذه املمارسة من تكرار وتوقع الكلمات اليت ميكن أن يكون  .0

 .صعبا تنطق
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كثري من الناس الذين لديهم تلعثم ميكن عالجها بشكل صحيح ويقلل من  .4
 عند العالج بشكل صحيح وبانتظام. معدل االنتكاس

 
 االضطرابات العاطفية أو التوترات مع اآلباء واألمهات، ميكن للناس يف يميع

أحناء أو البيئة تؤدي إىل عدم انتظام ضربات أو التأتأة. يف اضطراب الكالم هذا ال 
ميكن السيطرة عليها التكرار، إطالة أمد الكلمات / املقاطع، إهناء )كتلة صامت(، 
وأحيانا ميكن احلصول عليها التوتر املفرط على الوجه واحللق واخلوف أثناء احلديث. 

س غري عادي أو كما تتطلب النضال من أجل الكلمات. تنشأ أحيانا أصوات التنف
 عادة الناس على جتنب بعض الكلمات أو املواقف.

يف مرحلة الطفولة املبكرة هي عادة كثري تكرار الكلمات أو املقاطع احملكية، 
عند عبور هذا اخلط تعترب شاذة  .عندما تلفظ فقط بضع كلمات أو أخطاء يف اللغة

 .أو التأتأة
الدراسة املذكورة يف الفيديو متعثرة، وجه يعانون من ضعف اضطراهبم يف أخذ 

التأتأة حتدث برتدد وقال غامضة، أقل وضوحا، وهو متشنج قليال والتحدث متقطع 
 .وهكذا دواليك

حبلول الوقت الذي كان يعاين من اضطراب التأتأة، وقالت ان االمر يستغرق 
ألنه من ذوي اخلربة أوال التأتأة  ثواين لتكون قادرة على الكالم، 0-5حوايل 

اضطراب وفقا للنظرية املذكورة أعاله أن لديه تلعثم التأتأة مؤقتة أو معتدلة، لذلك 
حياول دائما ل تعويد نفسه على التحدث كلما كان ذلك ممكنا من خالل إجراء 

 (.عالج النطق) عالج النطق
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الفيديو النطق يف ابات يف حتليل لتوفري حلول لألطفال الذين يعانون من اضطر 
 :تلعثم تلعثم أن العديد من علماء النفس تعليم األطفال بطريقة

يف تعليم األطفال للعب األطفال أشعر بالسعادة  .اللعب يف الوقت الذي تعلم .0
ألن التعلم ليس من الضروري أن تكون خطرية ولكن عن طريق نكتة سوف 

 قبل األطفال. أكثر استيعاهبا من
 األطفال مرارا وتكرارا أن نتذكر بسهولة وسهلة تنطق.تعليم  .2
إذا كان الطفل من الصعب القول علماء النفس تعليم ميلؤه اليد إىل الفم ووضع  .0

 .اليد إىل الفم للمساعدة على النطق
 .اآلباء يف كثري من األحيان تعليم األطفال يف الكالم .4
 .دائما دعم وتشجيع األطفال .5
 .لألطفالتوفري عالج النطق  .6
توفري العالج لألطفال الذين يعانون من التأتأة يكون هلا تأثري تساعد  .0

األشخاص الذين يعانون من التأتأة االضطرابات للحد من التأتأة له، يف 
االضطرابات ترتيب تلعثم الكالم تناقص كما مفيدة للغاية لعالج املرضى الذين 

 .متعثرة اتيعانون من اضطراب
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 الفصل الرابع

 اإلختتام

 الخالصة .2
بناء على حتليل يف الباب السابق، خّلص الباحثة بإجابة علي أسئلة البحث يف 

 الباب األول كما يلي:

اإلضطرابات، يف فيديو  02ما اإلضطرابات النطق يف فيديو التأتأة هي: األول  .0
 اإلضطرابات. 00اإلضطرابات، يف فيديو الثالث  00الثاين 

األعصاب احلركة/ نيورولوجية  التأتأة الباحثة وجود: من عواملعوامل يف  فيديو  .2
 سنسورك.

جتنب ة، القواعد الصحيحبعدم تكليف األطفال على التحدث حّل هي العائلة .0
 ، اخل.األشياء األخرى اليت قد تتداخل مع التلفزيون أو الراديو

 
 اإلقتراحات .1

 يلي: بمااستنادا إيل البيانات املوجودة يف البحث اليت توصلت
وينبغي كل مرحلة يف شعبة  التأتأةإضطرابات النطقيلتمام حبث العلمي مبوضوع .أ

 اللغة العربية وأدهبا أن تبحثوا أو حتللوا ها يف سور متفرقة.
حىت الباحثون بفحص للباحثة أخرى ينبغي أن يبحث إضطرابات النطقي .ب

 نطقي.الحقا مبزيد من التفصيل، أكثر تنوعا يف اضطرابات ال
اقرتاحات إلجراء مزيد من البحوث إلضافة املراجع أكثر، من أجل مواصلة  .ج

 .تطوير البحوث
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 ملحق

 

 :فيديو األول 
 الوصف اإلضطرابات اللغة األصل النمرة
أَ أَ، َب َب،   .0

 َت تَ 
أول كلمة نطق األساسي مع أ،  أَ أَ، َب َب، َت تَ 

ب، ت، لكن يف بعض 
األحيان ليست واضحة، وينبغي 

 نطق مرارا وتكراراأن يتم النطق 
إذا كانت الكلمات األول قال  أعو أعو  .2

الكلمات الثاين و بشكل واضح 
بعض الشيء وسطحية ، كما 

غامضة عندما "عو" قال 
 .حتدث

لكّن يف كلمة الثاين يوجد  بَاتَ  بَاتَ   .0
اليت يسبب الكلمة الثاين  الرتكيز

 غري واضح.
فتحة  كان مع نفس العلة   إذا تابا تابا  .4

الكلمة الثانية غري بالفتحة
 .واضح

تويب، توبا،   .5
 تيبو

خمتلفة الكلمة حراكة إذا كانت  تويب، توبا، تيبو
 .املستخدمة بشكل واضح
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إذا كانت الكلمة األخرية يف   توْب، تيبْ  توْب، تيبْ   .6
مث قال اخلبز  ونكلمتني شك

 .لقمعمن املطابع االثانية 
الرسالة هناك عادة إذا جاء يف  ق   ك    .0

أوجه تشابه مع نطق حرف 
 .يتم تبديل، ميكن النطق آخر

 

 :فيديو الثاني 
اإلضطرابات  األصل النمرة

 اللغة
 الوصف

يف النطق "ع" إىل " أ "، أخطاء يف  أبّو عّبو  .0
 خمراجه.

يف كلمة الثاين هناك القمع يف  اَنا اَنا  .2
 النطق.

ولكن بعد يف كلمة "ط" إىل "ت"  بّتة بطّة  .0
تكرار عدة مرات بعد فرتة طويلة 

 .املنطوقة النطق ناعمة
 .واضحالكلمة يف النطق  أقلْ  أقلْ   .4
بعد " لكّن و" إىل "ييف كلمة " مّوا مّيا  .5

تكرار عدة مرات بعد فرتة طويلة 
 .املنطوقة النطق ناعمة
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" لكّن نا أو ما" إىل "اليف كلمة " نا، ما ال  .6
طويلة بعد تكرار عدة مرات بعد فرتة 

 .املنطوقة النطق ناعمة
أخطاء النطق "ق" يكون طويل و   بقانة بقرة  .0

 كلمة "ر" يكون "ن".
أخطاء النطق اللبان يكون اللبمان،  اللبمان اللبان .1

حركة "ب" يكون السكون و يزيد  
 كلمة وهي كلمة "م".

واضحولكن القليل الكلمة يف النطق  اللحم اللحم .1
 .خفي بدال

 النطق واضح. كلب كلب .03
النطق صحيخ لكّن يف كلمة األول  محار محار . 00

وينبغي أن تتكرر عدة غري واضح و 
 .مرات

 

 فيديو الثالث 
 الوصف اإلضطرابات اللغة األصل النمرة

" ب"عربّيا، كلمة نطق كلمةيف ال عربّيا عربّيا  .0
و يف النطق شرعا لكّن  واضح غري

 بعد مرّة واضح.
 كلمتني فتحة مع فتحة واضح.يف   أنا أنا  .2
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 يف كلمتني فتحة مع فتحة واضح. بابا بابا  .0
 يف كلمتني فتحة مع فتحة واضح. ماما ماما  .4
يف النطق واحد فواحدا  أو  شي-كم كمشي  .5

 التلعثم.
يستطيع أن يتكّلم لكّن غري  طّيارة طّيارة  .6

 واضح.
يستطيع أن يتكّلم لكّن غري  فوق فوق  .0

 واضح.
 ال تستطيع يف النطق "ر" و "ق".   أطراق (قطارأطراق ) .1
 واضح يف النطق. طويل طويل .1
كلمة "ن" يبدل بالكلمة "ي" و  سفّية سفينة .03

 االنطق بجب ختفيف تتكرر 
 واضح يف النطق. يف الباحر يف الباحر .00

  
 

 


