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 تعريف اضطرابات التواصل   :اوال
:اضطراب ممحوظ في االستخداـ الطبيعي لمنطؽ أنيا عمى  تعرؼ اضطرابات التواصؿ 

أو الصوت أو الطبلقة الكبلمية أو التأخر المغوي أو عدـ تطور المغة التعبيرية أو المغة الكبلمية 
 أو االستيعابية، األمر الذي يؤدي إلى حاجة الفرد إلى برامج تربوية خاصة.

 :نسبة انتشار اضطرابات التواصل  نياثا
وىي نسبة مرتفعة مقارنة بنسب  (%4)اضطرابات التواصؿ بحوالي  تقدر نسبة انتشار

انتشار اإلعاقات األخرى، وغالبًا ما يكوف األطفاؿ مف ذوي اإلعاقات العقمية والسمعية والجسمية 
وصعوبات التعمـ وذوي االضطرابات االنفعالية يعانوف مف اضطرابات التواصؿ، وىذه 

 .والسموؾ االجتماعي بشكؿ سمبي لمفرد االضطرابات تؤثر عمى النمو المعرفي
% 88 )مشكبلت النطؽ أكثر اضطرابات التواصؿ شيوعًا، حيث تبمغ ما يقارب دوتع

مف أشكاؿ اضطرابات التواصؿ، ويرى بعض الباحثيف أف ىناؾ صعوبة في تقدير عدد الذيف (
يعانوف مف اضطرابات التواصؿ، وذلؾ بسبب وجودىا كمشكبلت مصاحبة لئلعاقات األخرى 
وليس كمشكمة رئيسية، كذلؾ اختبلؼ المجتمعات التي أخذت منيا عينات الدراسة لمعرفة نسبة 

واصؿ، ففي دراسة أجريت مف الواليات المتحدة األمريكية أشارت إلى أف انتشار اضطرابات الت
 مف األطفاؿ في سف المدرسة يعانوف مف اضطرابات تواصؿ بدرجة شديدة.( % 5-3)حوالي 

( في دراستيما إلى أف اضطرابات التواصؿ Kirk & Gallagherوأشار كؿ مف كيرؾ وجموفر )
 (%7 )تقؿ في الصفوؼ العميا، حيث أشار إلى أف حواليتزداد في الصفوؼ االبتدائية األولى و 

في الصؼ (% 2 )مف التبلميذ في الصؼ األوؿ يعانوف مف اضطرابات التواصؿ، بينما تشكؿ
 . الثالث الثانوي

 اضطرابات التواصل   أو تصنيف أنواع  :رابعا
 يميز الباحثوف بيف نوعيف رئيسييف مف اضطرابات التواصؿ، ىما :



:ػ  وىي اضطرابات تنتج بسبب مشكبلت في حركة الشفاه والمساف  النطق أو الكالم اضطرابات أ.
نما تعزى إلى أسباب بيئية مثؿ  والفؾ، وقد ال يكوف ليذه االضطرابات أسباب عضوية واضحة وا 

وتشمل اضطرابات النطق المظاهر .الحرماف البيئي أو المشكبلت االنفعالية التي يعاني منيا الفرد
 التالية :

( : وفي ىذه الحالة يقوـ الطفؿ بحذؼ حرٍؼ أو أكثر مف الكممة، وقد ال Omissionػ الحذؼ )1
 ينطؽ الطفؿ الحرؼ الساكف أو قد يتوقؼ عمى بشكؿ متقطع أثناء القراءة.

( : في ىذه الحالة يقوـ الطفؿ بإضافة حرٍؼ جديد أو أكثر إلى الكممة Additionػ اإلضافة )2
 المنطوقة.

( : وفي ىذه الحالة يقوـ الطفؿ بتبديؿ حرؼ بحرؼ آخر مف حروؼ Substitution) ػ اإلبداؿ3
 الكممة، وتحدث ىذه المشكمة عند األطفاؿ صغار السف خاصة.

( : وفي ىذه الحالة تكزوف مخارج الحروؼ غير سميمة عندما ينطؽ بيا Distortionػ التشويو )4
طبلؽ صوت الصفير عند محاولتو نطؽ الطفؿ وىذا ينعكس عف كبلمو فيكوف مشوىًا، مثؿ إ

 حرؼ السيف. 
فيي تتعمؽ بتنظيـ الكبلـ وسرعتو وطبلقتو ونغمتو، وتشمؿ  أما اضطرابات الكالم

 اضطرابات الكبلـ عمى المظاىر التالية :
ػ السرعة الزائدة في الكبلـ: حيث يكوف المتكمـ سريعًا في نطؽ الكممة ويصاحب سرعة الكبلـ 1

 غير عادية يؤثر في تواصمو مع اآلخريف لعدـ قدرتيـ عمى فيـ حديثو.مظاىر انفعالية 
ػ التأتأة في الكبلـ : يكرر المتكمـ الحرؼ عدة مرات أو قد يتردد في نطقو أيضًا لعدة مرات أو 2

يعمؿ عمى إطالة األصوات، ويصاحبو مظاىر سموكية وانفعالية وجسمية غير عادية، وتؤثر في 
ؿ سمبي لعدـ قدرتو عمى التحدث بالطريقة الطبيعية مع اآلخريف، وىناؾ مفيوـ الفرد لذاتو بشك

عدة أسباب تؤدي إلى ىذه المشكمة مف أىميا االضطرابات السموكية الفسيموجية واضطرابات 
 التفكير والصراعات االنفعالية، وقد تكوف سموكًا متعممًا بفعؿ النمذجة والتعزيز.

لحالة يتوقؼ المتكمـ عف الحديث أثناء الكبلـ، األمر الذي ػ الوقوؼ أثناء الكبلـ : في ىذه ا3
يشعر المتمقي أف المتحدث قد أنيى حديثو، وتصاحبو مظاىر انفعالية وسموكية غير عادية، 

 وتؤثر عمى تواصمو مع اآلخريف.
وىذه االضطرابات تتعمؽ بالمغة ومف حيث انحرافيا أو ضعفيا أو تأخيرىا  ب. اضطرابات المغة :ـ

وء تركيبيا مف حيث معاناىا وقواعدىا أو صعوبة القراءة والكتابة، ويمكف توضيح مظاىر أو س
 واضطرابات المغة بما يأتي :



ػ  تأخر ظيور المغة : وىو تأخر ظيور الكممة األولى لمطفؿ والتي ينبغي ظيورىا في السنة 1
التأخير مشكبلت في  األولى، فتتأخر إلى السنة الثانية والثالثة أو أكثر، ويترتب عمى ىذا

 التواصؿ مع اآلخريف.
 ( : Aphasiaػ فقداف القدرة عمى الكبلـ أو الحسية الكبلمية )2

وىنا ال يستطيع الطفؿ التعبير عف نفسو بصورة لفظية واضحة ومفيومة، وال يستطيع فيـ المغة 
الفقداف إما  المنطوقة مف قبؿ اآلخريف، وتصاحب ىذه الحالة مظاىر انفعالية غير عادية ويكوف

 كميًا أو جزئيًا ويكوف سببو عضوًا في الدماغ بسبب الحوادث أو الجمطة.
( : ويجد الفرد ىنا صعوبة في القراءة، وىي مف مظاىر Dyslexiaػ صعوبة القراءة )3

اضطرابات صعوبات التعمـ، ويكوف مستوى أداء الفرد ىنا أقؿ مما ىو متوقع منو مقارنة بالفئة 
 نتمي إلييا الفرد.العمرية التي ي

( : ىنا يجد الفرد صعوبة في كتابة الكممات والجمؿ بشكؿ Dysaraphiaػ صعوبة الكتابة )4
 صحيح، أي أقؿ مما ىو متوقع منو بالمقارنة مع الفئة العمرية التي ينتمي إلييا.

( : وىنا يجد الفرد في ىذه الحالة صعوبة في Language Deficultػ صعوبة تكويف جمؿ )5
 تركيب وتكويف الجمؿ بشكؿ صحيح، فيو يعمؿ عمى تركيب الجمؿ بشكؿ منحرؼ.

ػ صعوبة تكويف الجمؿ والعبارات وفيميا : ىنا يجد الفرد صعوبة في تكويف وتركيب الجمؿ 6
 بشكؿ صحيح وكذلؾ صعوبة فيميا.
 خامسا:أسباب اضطرابات التواصل 

 واصؿ، ومف ىذه األسباب :ىناؾ أسباب متعددة تؤدي إلى اإلصابة باضطرابات الت
 ػ األسباب العضوية :ػ1

قد يكوف السبب في اضطرابات التواصؿ اضطرابات كروموسومية أو فسيموجية أو نمائية 
يتعرض ليا الفرد وتسبب خمبًل أو ضعفًا في األجيزة العضوية المسؤولة عف الكبلـ والمغة، وقد 

لتواصؿ، ومف األمثمة عمى ذلؾ إصابة يكوف االضطراب الكروموسومي مسؤواًل عف اضطرابات ا
الفرد بما يعرؼ بالشفة األرنبية، ويعتقد أف إصابة الفرد بيذه الحالة سببو اضطرابات جينية عند 
الفرد، كذلؾ فإف اضطرابات التواصؿ الموجودة عند المعاقيف عقميًا كما ىو الحاؿ في اعرض 

 داوف قد تكوف ناتجة عف خمؿ جيني واضطراب كروموسومي.
 ػ أسباب مرتبطة بالتنشئة االجتماعية :ػ2

حيث تمعب أساليب التنشئة االجتماعية دورًا كبيرًا في حدوث اضطرابات التواصؿ، 
فتعزيز الوالديف ألطفاليـ الذيف يظيروف التأتأة أو السرعة الزائدة في الكبلـ أو التمعثـ يعمؿ بعناية 

الذي يتمقونو مف الوالديف، وكذلؾ تعرض تثبيت ىذه السموكيات عند األطفاؿ بفعؿ التعزيز 



األطفاؿ لمشكبلت نفسية وجسدية مف قبؿ الوالديف أظيرت الدراسات العبلقة االرتباطية الواضحة 
 بيف مظاىر اضطرابات التواصؿ وسوء التكيؼ األسري. 

 ػ أسباب عصبية :ػ3
ف تمؼ أو وىي األسباب المرتبطة بالجياز العصبي المركزي وما يحدث ليذا الجياز م

إصابة سواء كاف ذلؾ قبؿ أو أثناء أو بعد الوالدة، وذلؾ ألف الجياز العصبي المركزي يمعب دورًا 
ىامًا ومسؤواًل عف النطؽ والمغة، ومف أمثمة ذلؾ األطفاؿ المصابوف بالشمؿ الدماغي يعانوف مف 

ية واإلدراكية مما صعوبة في تحريؾ الفكيف والشفتيف والمساف ولدييـ مشكبلت في القدرات العقم
يؤثر عمى النمو المغوي عند ىؤالء األطفاؿ وذلؾ بسبب التمؼ الدماغي المسؤوؿ عف إصابتو 

 بالشمؿ الدماغي.
 ػ األسباب المرتبطة بإعاقات أخرى :ػ4

حيث تظير اضطرابات التواصؿ كصفة ظاىرة عند األفراد مف ذوي اإلعاقة العقمية، 
المغة أو التوقؼ أثناء الكبلـ، أما بالنسبة لذوي اإلعاقة حيث تتميز ىذه الفئة بتأخر ظيور 

السمعية فتتميز اضطرابات التواصؿ بصعوبة االستقباؿ والتعبير المغوي وفي الحاالت الشديدة 
 تظير ظاىرة غياب المغة.

أما بالنسبة لممضطربيف انفعاليًا وسموكيًا فتتميز اضطرابات التواصؿ في السرعة الزائدة أثناء 
 ـ والتأتأة باإلضافة واإلبداؿ والحذؼ وتشويو المغة.الكبل

أما بالنسبة لذوي صعوبات التعمـ فتتميز اضطرابات التواصؿ عند ىذه الفئة في فقداف 
( وحاالت صعوبة الكتابة Dyslexia( وحاالت صعوبة القراءة )Aphasiaالقدرة عمى النطؽ )

(Dysarphia وصعوبة فيـ الجمؿ والكممات وصعوبة تر ).  كيب الجمؿ 
 سادسا:خصائص ذوي اضطرابات التواصل 

 وىي : خصائص ذوي اضطرابات التواصؿبعض الدراسات إلى مجموعة مف  اظيرت
ػ الخصائص العقمية : لقد أشارت العديد مف الدراسات إلى تدني ذوي اضطرابات التواصؿ عمى 1

الزمني، وفي الوقت الذي يصعب  مقياس القدرة العقمية مقارنة مع العادييف المتناظريف في العمر
فيو تعميـ مثؿ ىذه االستنتاجات إال أف ارتباط االضطرابات المغوية بمظاىر اإلعاقة العقمية 

 .والسمعية وغيرىا يجعؿ تمؾ االستنتاجات صحيحة نوعًا ما
ػ الخصائص االجتماعية واالنفعالية : تظير ىذه الفئة مف األطفاؿ ردود فعؿ انفعالية عمى 2

مستويات عالية مف القمؽ والشعور بالذنب واإلحباط والعدواف، ىذا إلى جانب استجابات شكؿ 
تصدر عف الطفؿ بفعؿ تجاىؿ اآلخريف نحوه وتوقعاتيـ منو والتي تتضمف الرفض والعزؿ أو 

 الحماية الزائدة.
 ػ الخصائص السموكية : 3



ير في الكممة المناسبة عندما أ. يواجو األفراد الذيف يعانوف مف ضعؼ في المغة صعوبة التفك
 يتكمموف.

ب. يواجو األطفاؿ الذيف يعانوف مف اضطرابات في المغة المنطوقة صعوبات في تعمـ مفردات 
 جديدة.

جػ. يواجو األطفاؿ الذيف يعانوف مف اضطرابات لغوية مشكبلت في استخداـ المعمومات المفظية 
 لموصوؿ إلى استنتاجات مبلئمة.

 الذيف يعانوف مف اضطرابات في المغة مشاكؿ في فيـ الكممات. د. يواجو األطفاؿ
   ىػ. يواجيوف مشاكؿ في التكيؼ االجتماعي، حيث تكوف استجاباتيـ االجتماعية غير مبلئمة.

 
 
 
 

 طرائق عالج المصابين بصعوبات التواصل  :سابعا
لشباب المعوقيف ال يختمؼ المختصوف عمى أف تعميـ المغة لؤلطفاؿ وا أ. التواصل الشفهي :

ف كاف بالغ الصعوبة في تعمـ المغة، وذلؾ مف أجؿ نجاح ىؤالء  يعتبر أمرًا بالغ األىمية، وا 
الكبلـ قناة التواصؿ الرئيسية التي تجعؿ  داألطفاؿ في التواصؿ مع المجتمع الكبير، حيث يع

األشخاص الصـ أكثر قدرة عمى فيـ الكممات المنطوقة، وذلؾ مف خبلؿ اإلفادة مف التمميحات 
 واإليماءات الناتجة مف حركة الشفاه.

يقصد بيا قراءة الكبلـ بتفسير التواصؿ المنطوؽ بصريًا، وىذه الطريقة التي  ب. قراءة الكالم :
( وىي إحدى الطرؽ التي يعتمد عمييا األشخاص Lip Readingبقراءة الشفاه ) تعرؼ أيضاً 

 المعوقيف لمحصوؿ عمى المعمومات مف األشخاص السامعيف والتواصؿ معيـ .
( : وفقًا لطريقة التواصؿ الشفاىية يمكف التركيز Audiotory Training) جـ. التدريب السمعي

لمعمومات )قراءة الشفاه( أو التركيز عمى تطوير عمى استخداـ حاسة البصر لمحصوؿ عمى ا
 القدرة عمى استخداـ القدرات المتبقية في حاسة السمع.

وىو نظاـ يعتمد عمى استخداـ رموز يدوية إليصاؿ المعمومات لآلخريف  د. التواصل اليدوي :
 Sign)ولمتعبير عف المفاىيـ واألفكار والكممات، ويشمؿ ىذا النظاـ استخداـ لغة اإلشارة 

language.والتيجئة باألصابع ) 
ىػ. التواصؿ الكمي : ىي طريقة تتضمف استخداـ أنواع مختمفة مف طرؽ التواصؿ لمساعدة 
الصـ عمى التعبير واكتساب المغة، ومف ىذه الطرؽ الكبلـ ولغة اإلشارة واإليماءات والتعبيرات 

 اءة والكتابة أيضًا.الوجيية والجسمية وقراءة الكبلـ والتيجئة باألصابع والقر 



 


