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مرحبًا أولياء األمور المحترمين - والطلبة األعزاء،

أمورهم  وأولياء  الطلبة  على  نتعرف  حينما  لنا  بالنسبة  أكبر  مغزى  ذات  الحياة  تصبح 
الفاضلين والموهوبين والواعين مثلكم. والى جانب ذلك فإننا نبذل جهدًا مكثفًا مع جميع أصدقائنا 
لنقدم الدعم لكم وألولياء أموركم. إن من دواعي فرحنا الذي ال يقدر بثمن بالنسبة لنا أن نقدم الدعم 

لكم وألولياء أموركم في مرحلة التعليم وجني ثمار هذه المساهمات في الدعم.

في هذا السياق، قمنا بإعداد سلسلة من كتيبات الدعم التربوي من أجل إرشاد أولياء األمور 
الكتيبات  هذه  إصدار  من  والهدف  ألطفالهم.  دائًما  المكثفة  للجهود  بذلهم  شهدنا  الذين  القيمين 
يحتاجون  الذين  األعزاء  طلبتنا  تمكين  هو  األساسية،  المعلومات  على  تحتوي  التي  اإلرشادية 
والتعرف على  أكثر،  بشكل  أمورهم  أولياء  قبل  الواعي من  الدعم  تقديم  تعليم خاص من؛  إلى 
أوجه القصور لديهم عن قرب، ومعرفة خصائص المواقف التي يعيشون فيها، ومعرفة المشاكل 

المحتملة التي قد تواجههم وطرق حلولها.

في البداية، أود أن أشكر اليونيسف UNICEF على دعمها لتعزيز قدرة مراكز االستشارة 
والبحوث من حيث توفير خدمات التعليم الشامل )RAMKEG(، وأشكر األكاديميين المحترمين 
للمدرسين  الشكر  وأقدم  العلمية،  المعرفة  ضوء  في  الكتيبات  هذه  إعداد  في  ساهموا  الذين 
المحترمين. أود أن أشكر بشكل خاص أولياء األمور وأقارب الطالب اآلخرين الذين سيدعمون 

طالبنا باستخدام هذه الكتيبات اإلرشادية.

آمل أن تساهم هذه الكتيبات التي تم إعدادها وفقًا ألنواع إعاقات طلبتنا الذين يحتاجون إلى 
تعليم خاص في توفير حياة تعليمية أكثر تأهياًل لطلبتنا ولكم أنتم أيها األبوين الغاليين.

يشرفنا أن نكون مع طالبنا المميزين وعائالتهم في أي وقت وفي أي مكان وفي أي موقف.

نتمنى لكم الصحة والسعادة.

محمد نزير جول
المدير عام للتعليم الخاص والخدمات اإلرشادية

المقدمة
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المقدمة
على الرغم من استخدام اللغة والكالم كمفهوم واحد، إال أنهما مفهومان مختلفان تماًما عن بعضهما 
وأفكارهم. عند  لمشاركة مشاعرهم  الناس  يستخدمه  القواعد  نظام شائع من  اللغة هي  البعض. 
الحديث عن »اللغة«، ال ينبغي أن يتبادر إلى الذهن اللغة اللفظية )الكالم( فقط؛ فاستخدام الكتابة 
واإلشارات هو أيًضا لغة. الكالم هو نظام لتمثيالتنا العقلية، والتي تشمل عواطفنا وأفكارنا، ويتم 
تجسيدها بمساعدة األعضاء الالزمة في إطار قواعد معينة. قد يكون لدى الطفل المعرفة اللغوية 
الكافية للتعبير عن مشاعره وأفكاره، ولكن أعضاء النطق لديه )اللسان والشفتين وما إلى ذلك( 
ال تعمل بشكل صحيح، وبهذا ال يتمكن الطفل من الكالم. من ناحية أخرى، قد يكون طفال آخر 
غير قادر على التحدث بسبب فشل تطور اللغة، على الرغم من أن أجهزة الكالم تعمل بشكل 
مثالي، أو يمكن رؤية كليهما في نفس الوقت]1[ . وتسمى هذه الحالة اضطرابات اللغة والكالم. 
وفقا لبيانات المعهد التركي لإلحصاء )TÜİK( بتاريخ 2011، يبلغ مجموع السكان في تركيا 
من ذوي اإلعاقة 6.9%، في حين أن 0.7% هي نسبة األشخاص الذين يعانون من إعاقة الكالم 
]2[. تُصنف اضطرابات اللغة والكالم حسب سبب حدوثها أو وقت حدوثها أو األعراض التي 

أظهرتها.

في هذا الكتيب، سيتم تصنيف اضطرابات اللغة والكالم على أساس الوحدات في برنامج دعم 
التعليم لألفراد الذين يعانون من صعوبات في اللغة والنطق الذي أعدته وزارة التربية الوطنية 

)MEB(. وفيما يلي التصنيف المذكور:

إضطرابات اللغة والكالم
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 اضطرابات
الطالقة

التعريف

من أجل التحدث بطالقة، من الضروري إصدار قدر معين من الصوت شفي وقت معين دون 
القيام بأي جهد غير عادي ويجب أال يكون هناك توقف مؤقت غير مناسب أثناء هذا اإلصدار. 

اضطرابات الطالقة، التأتأة والكالم السريع-المشوه )takfiemi(، تقسم الى نوعين:

التأتأة: هو اضطراب في الطالقة يظهر فيه تكرار، الصوت / المقطع، اإلطاالت و / أو االنحباس 
في الكالم.
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 اإلنترنت: للحصول على معلومات مفصلة عن اضطرابات الطالقة، جامعة األناضول، مركز
//:https( يمكنك زيارة صفحة )DILKOM( اضطرابات الطالقة للتعليم والبحوث والتطبيق

dilkom.anadolu.edu.tr/sayfa/akıcılık-bozuklukları-kekemelik-ve-hızlı-bo-
zuk-konuşma (.

األسباب

العوامل  أن  المعروف  فمن  تماًما،  واضح  غير  الطالقة  اضطرابات  سبب  أن  من  الرغم  على 
الوراثية والحركية والمعرفية واللغوية والنفسية واالجتماعية تلعب دوًرا في ظهورها أو زيادتها 

أو نقصانها أو استمرارها أو اختفائها تلقائيًا. ]5[ .

الكالم المشوه السريع: هو أيضا اضطراب طالقة، مثل التأتأة، لكنه يختلف عن التأتأة. يحتوي 
خطاب أولئك الذين لديهم كالم مشوه سريع على كلمات أو تعبيرات سريعة للغاية وغير منظمة 

وغالبًا ما تكون غير مترابطة. يمكن أن يحدث الكالم المشوه والتلعثم معًا ]3[ و ]4[ . 

اإلنترنت



الخصائص

التلعثم  إلى  مؤدية  الكالم  طالقة  تعطل  التي  واالنحباس  واإلطاالت  التكرار  عمليات  تسمى 
)على  المقطع  أحادية  والكلمات  والمقاطع  تكرار لألصوات  التكرار هو  األساسية.  بالسلوكيات 
سبيل المثال، با با باب(. المد او اإلطالة هو امتداد حرف العلة واألحرف الساكنة )على سبيل 
المثال صصصاري(. االنحباس يحدث بعد التكرار والمد، وتحتاج جهد أكبر من التكرار والمد. 
من  لفترة  الخ(  واألسنان،  والشفتين  )اللسان  الكالم  وأجهزة  الصوتية  الحبال  توقف  االنحباس؛ 
 / بالتلعثم  بعد تطوير وعيهم  يتلعثموا  األطفال حتى ال  التي يظهرها  السلوكيات  تسمى  الوقت. 
السلوكيات  على  أمثلة  إعطاء  يمكن  التأتأة،  من  التخلص  أجل  من  الثانوية.  بالسلوكيات  التأتأة 
التلعثم باستخدام الكلمات: حسنًا، أي أي،  الثانوية التي تستخدم في حال كان متوقعا متى سيتم 
شيء، وما إلى ذلك، لتجنب استخدام الصوت والنطق بالكلمة التي يتم التأتأة بها: يتم ضرب القدم 

على األرض، أو الغمز، أو دفع الرأس إلى األمام، إلخ.
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مراحل التشخيص

الكالم  ذلك  ويصاحب  للكالم،  الطبيعي  التدفق  في  الفواصل  تظهر  السريع،  المشوه  الكالم  في 
السريع المفرط، واإليقاع غير المنتظم، والكلمات غير الصحيحة / غير المكتملة، وصعوبات في 

تنظيم وتخطيط التعبير، وعدم التأكد مما يجب قوله، وانخفاض الوعي.

أ التشخيص الطبي:	-

لتشخيص اضطراب الطالقة، كثيرا ما يتم استشارة أطباء نفسيين لألطفال والمراهقين. باإلضافة 
الى الطبيب النفسي لألطفال والمراهقين، فإن طبيب األطفال وطبيب األعصاب وطبيب أعصاب 
اإلحالة  تتم  استشاراتهم.  أخذ  يتم  أطباء  هم  والحنجرة  واألنف  األذن  طب  وأخصائي  األطفال 
للترتيبات   )TKD( اللغة والكالم إلى معالج  الطبي  بالتشخيص  الذين يقومون  من قبل األطباء 

التعليمية، وإلى مركز التوجيه والبحث ذي الصلة للتقييم والتشخيص التربوي. 

التقييم والتشخيص التعليمي :	-أ

يتم إجراء التقييم والتشخيص التربوي من قبل مجالس التقييم التربوي الخاصة المنشأة في مراكز 
التوجيه والبحوث التابعة لوزارة التعليم والتي تقدم الخدمات في المحافظات والمناطق. 

نتيجة للتقييم والتشخيص التربوي، يتم تقديم اإلحالة إلى األوساط التعليمية المناسبة للفرد ويتم 
تحديد توافر برامج التدريب الداعمة.

يمكن أن تبدأ عملية التشخيص أيًضا باستشارة األسرة لـ TKD نتيجة للمخاوف بشأن طالقة الطفل 
في الكالم. مرحلة التقييم مهمة جداً لفعالية عملية التدخل الضطرابات الطالقة. وينبغي التساؤل 
تؤثر  التي  واالجتماعية  والنفسية  واللغوية  والمعرفية  والحركية  الجينية  العوامل  بالتفصيل عن 
على التأتأة. يجب أخذ القصة السريرية للعائلة وللطفل، والحصول على معلومات حول مراحل 
نمو الطفل، وتقييم المهارات المعرفية للطفل )االنتباه، والذاكرة، والتسلسل، والتخطيط، إلخ(، 
ومهارات التخطيط الحركي الفموي، والمهارات اللغوية، وأنواع التلعثم )التكرار، واالنحباس، 
واإلطالة(، وشدة التلعثم مهم. يجب أيًضا تقييم العوامل النفسية )سمات الحالة المزاجية وما إلى 
ذلك( والبيئية )سرعة التحدث لدى أفراد األسرة، والقدرة على التناوب أثناء المحادثة، الخ( التي 
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تكون فعالة في زيادة أو تقليل حدة التلعثم. 

ان كانت األعراض التالية موجودة لدى الطفل فإن احتمال الشفاء مع الوقت من التلعثم قليل 

أن تكون صبياً )من 3 إلى 4 أضعاف أكثر شيوعاً بين الفتيان من الفتيات(- 

وجود شخص في األسرة لديه أي مشكلة في اللغة والكالم )وخاصة التأتأة( - 

استمرار المشكلة لدى هذا الشخص من األسرة الذي لديه مشاكل اللغة والكالم - 

بدأ التلعثم قبل سن 5.3 سنة- 

صفات المزاج )متردد، خجول، عصبي، غاضب، لَحوح الخ(.- 

فترة االضطراب أطول من 6 أشهر- 

عدد االضطراب اللفظي أكثر من 3 مرات- 

يعاني األطفال من اضطرابات أخرى في اللغة والكالم باإلضافة إلى التأتأة- 

تلعب العوامل المذكورة أعاله دوًرا مهًما في استمرار عدم الطالقة الملحوظ في خطاب طفلك. 

عند تقييم الطفل الذي يعاني من اضطرابات النطق السريع، قد تكون هناك حاجة لتقارير الخبراء 
اللغة  الذين سبق ان زارهم من قبل، واضطرابات  إلخ(  النفس،  اآلخرين )المعلمين وأخصائي 
كان  إذا  وما  والرياضيات(،  والكتابة  )القراءة  األكاديمي  واألداء  المصاحبة،  األخرى  والكالم 

األشخاص من حوله يفهمونه أو ال.

يفضل استخدام كلمة تأهيل لمرحلة التدخل باضطرابات طالقة الكالم بدال عن كلمة عالج، في 
حين أن العالج يعني القضاء التام على الحالة يشير التأهيل إلى العمل الذي تم إجراؤه لتغيير 
الحالة في االتجاه المطلوب. التدخل في اضطرابات الطالقة، يهدف إلى التحكم في المتغيرات 

التي تؤثر سلبًا على طالقة التحدث بدالً من القضاء على عدم الطالقة الحالية تماًما.

 مراحل التعليم والتدريب
والعالج



10

قبل بدأ المداخلة عند المتلعثم، يجب أوالً تحديد ما إذا كانت عدم طالقة الطفل طبيعية أم هي نوع 
من التلعثم. التعبيرات التي تطول مع تطور المهارات اللغوية، خاصة بعد سن الثانية، والجهود 
المبذولة للتعبير عن األفكار المعقدة قد يؤثر سلبًا على طالقة الطفل. عدم الطالقة من نوع التلعثم، 
الطفل  كانت عدم طالقة  إذا  أكثر ألداء كالم.  أكثر من 3 مرات ويظهر مجهودًا  الطفل  يتأتئ 
طبيعية، فال يتم التدخل، بل يتم إبالغ األسرة. إذا كان افتقار الطفل إلى الطالقة هو نوع من التأتأة، 
يتم تحديد ما إذا كانت طريقة التدخل ستكون مباشرة أو غير مباشرة أو معاً )ال مباشرة ومباشرة(. 
في طريق التدخل الالمباشر، ال يتم التدخل المباشر في الطفل. يتم إطالع الوالدين على العوامل 
النفسية والبيئية الفعالة في زيادة التلعثم أو تقليله. يتم إجراء المزيد من الترتيبات لبيئة صديقة 
للطالقة للحد من تلعثم الطفل. طرق التدخل المباشر يتم التعامل مع الطفل. يتم تدريس أساليب 
للتدخل  الطفل. وأكثر طريقتين شيوعاً  التحكم في عدم طالقة حديث  أجل  وتقنيات مختلفة من 
المباشر هما: تشكيل الطالقة )fluency shaping( وتعديل التأتأة )stuttering modification(. يتم 
استخدام كل من أساليب التدخل المباشر وغير المباشر معا، وخاصة إذا كان هناك مشكلة أخرى 

في اللغة والكالم ترافق التأتأة الموجودة عند الطفل. 

-ببا
-حا
ممر
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للطالقة؛ مع  بيئة صديقة  كيفية خلق  اآلباء  يتعلم  المباشر،  التدخل غير  المثال، مع  على سبيل 
التدخل المباشر، يتم إجراء دراسات على مهارات اللغة والكالم التي يجب دعمها عند الطفل. 

في حالة التعامل مع الكالم المشوه السريع، يهدف إلى تقليل سرعة الكالم، وزيادة الوعي بسرعة 
ومهارات  الكالم  فهم  وزيادة  طالقته،  عدم  وتقليل  الفهم،  عدم  من  والتقليل  الطفل  لدى  الكالم 
التعبير. لكي يكون التدخل فعاالً، يجب أن يكون لدى الطفل دافع كبير، وأن يكون على دراية 

بالمشكلة الحالية، وأن يقتنع ببيئته ويثق في معالجه.

االقتراحات

يجب إزالة ضغط الوقت. عدم التحدث بسرعة. كيف؟
التحدث ببطء لتشكيل النموذج المثالي أمام الطفل. ينتقل كل من األم واألب والمعالج والطفل 	 

إلى الكالم البطيء. عند الدردشة مع الطفل، يتم إبطاء سرعة المحادثة. ما يقال بهذه الطريقة 
سيكون أكثر قابلية للفهم.

عند 	  نتوقف  كما  التحدث  أثناء  واالستمرار  التوقف  هي  الكالم  لتقليل سرعة  أفضل طريقة 
عالمات الترقيم )مثل النقطة، الفاصلة( في المقالة. 

ال ينبغي أن يتم طرح أسئلة غير محددة أو كثيرة.
الكثير من األسئلة التي تطرح على الطفل تجعل الطفل يتكلم أكثر ضد إرادته. قد يزيد هذا 	 

الموقف من مستوى قلق الطفل ويجعله يتلعثم أكثر.
األسئلة المفتوحة الموجهة للطفل )ماذا، كيف، لماذا، ألجل ما( تجعل الطفل يفكر في »ماذا 	 

سيقول« باإلضافة إلى »إن تلعثمت”. قد يؤدي الحمل المعرفي المتزايد والقلق الناجم عن 
هذا العبء إلى زيادة تلعثم الطفل.
يجب أن يتم التحدث بالترتيب. كيف؟

أثناء التحدث، يجب أن يُسمع الطفل حتى النهاية دون مقاطعة.	 
يجب إنهاء الممارسة الخاطئة لـ »من يرفع صوته يأخذ الحق ويتكلم«. يمكن مناقشة التناوب 	 

على الحديث والقواعد المتعلقة بذلك في وقت يكون فيه الجميع معًا )على سبيل المثال أثناء 
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الجلوس على مائدة العشاء أو الجلوس بعد العشاء(. ماذا فعلنا اليوم، ما الذي مررنا به؟ هال 
تحدثنا؟ ويمكن طرح األسئلة بهذا النموذج. من يريد أن يخبرنا يمكنه أن يرفع إصبعه أوالً 

ويمكنه المبادرة بالحديث والبدء ببطء.
وينبغي تبسيط المحتوى من خالل اللغة المستخدمة في المحادثة. كيف؟

بدال من الجمل المعقدة التي تفوق مهارات اللغة والكالم لدى الطفل، يجب إنشاء جمل بسيطة 	 
وقصيرة وموجزة ومفهومة. ال ينبغي إنشاء جمل طويلة. ال ينبغي إنشاء جمل مجازية أو 

صعبة.
نحتاج 	  فسوف  بهم،  الخاصة  التلعثم  عمليات  في  التحكم  سيكون  األساسي  هدفنا  ألن  نظرا 

إلى تجاهل األخطاء الصوتية )مثل ءءءء وما إلى ذلك.( لفترة من الوقت. ال ينبغي تصحيح 
األخطاء الصوتية خالل هذا الوقت. ويحذر من قول »هذا ليس ما نقوله«.

وال ينبغي تقديم تنبيهات على النحو التالي:
ابطئ،	 
استرخي، فكر قبل أن تتكلم،	 
خذ نفسا عميقا	 
توقف وقل مرة أخرى	 

ينبغي على اآلباء عدم التعبير عن مخاوفهم أو هواجسهم. 
يجب على اآلباء أال يجعلوا أطفالهم يشعرون بالقلق من االضطراب اللغوي بأي كلمات وال 	 

حتى بلغة الجسد. ال ينبغي أن ننسى أن نظرة قلق من األهل أو حتى العبوس يمكن أن تزيد 
من مستوى القلق للطفل.

يجب أن يكون التركيز على ما يقوله الطفل، وما يمر به، وليس كيف يقوله.
يجب أن يشعر أننا مهتمون به من كل النواحي. كيف؟

ينبغي إنشاء تواصل العين.	 
علينا أن ننزل إلى مستوى عين الطفل، ونجعله يشعر أننا نستمع إليه.	 

يجب على اآلباء تهدئة أطفالهم عندما يكونون قلقين، مدركين أنهم يتأتؤون، وغاضبون ألنهم 
ال يستطيعون الكالم. كيف؟ 

وينبغي عدم تجاهل حاالت التلعثم تماما، وال ينبغي المبالغة في الوضع. الجميع يمكن 	 
أن يكون لديه صعوبات في بعض األمور. أنا وأنت وأخوك ووالدك أيًضا. نحن جميعا نواجه 
أن  للجميع  يمكن  ليست شيئا سلبيا،  الصعوبات  أن  يفسر  أن  أحيانا. وينبغي  الحياة  تحديات في 
يواجهوا صعوبة من وقت آلخر، يمكن أن يكون من الصعب التحدث. حتى أنه يمكنك أن تتظاهر 

بمواجهة الصعوبة أثناء المحادثة. إليصال فكرة »إنه ليس شيئاً سيئاً، إنه يحدث للجميع«
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اضطرابات
اللغة

تسمى الصعوبة التي يواجهها الطفل في فهم ما يقوله اآلخرون )اللغة المستقبلة( أو في التعبير 
الشفهي لمشاعره وأفكاره )اللغة التعبيرية( باضطراب اللغة.

التعريف

األسباب

قد يكون هناك اضطراب لغوي تنموي )اضطراب لغوي محدد( ال ينشأ عن سبب معروف؛ هناك 
أيًضا اضطرابات لغوية تتطور بسبب محدد مثل الصعوبات العقلية والمشاكل العصبية وضعف 

السمع. في هذا القسم، سيتم مناقشة اضطراب اللغة التنموي )BDG( بدون سبب محدد. 
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األطفال الذين يعانون من GDB لديهم صعوبة أكبر في فهم اللغة، وتنفيذ األوامر المعطاة، ومن 
المعروف أنهم يستخدمون اإليماءات أقل بكثير من أقرانهم في )0-12 شهرا( فترة ما قبل التحدث. 
األطفال الذين يعانون من GDB في سن 2 سنة لديهم أقل من 50 كلمة من مفردات ذات معنى، 
وال يمكنهم عمل تركيبات ثنائية )مثل أمي تعالي، أريد طعام( أثناء الكالم. عندما يبلغ األطفال 
المصابون بـ GDB سن الثالثة، ال يمكنهم تكوين جمل مكونة من 3-5 كلمات، وال يمكنهم تكوين 
بناء مناسب للجملة أو لواحق تصريفية للكلمات. عندما يبلغون من العمر أربع سنوات، ال يمكنهم 
اإلجابة على األسئلة »لماذا، كيف، ألجل ما«، ال يمكنهم سرد قصة قصيرة يستمعون إليها، ال 
يمكنهم تنفيذ أوامر معقدة. األطفال الذين لديهم GDB يؤثر وضعهم على المهارات االجتماعية 
باإلضافة إلى هذه السمات في المهارات اللغوية. هؤالء األطفال يتواصلون مع معلميهم أكثر من 

أقرانهم؛ يالحظ أنهم يواجهون صعوبات في متابعة األلعاب والمشاركة فيها.

الخصائص

مراحل التشخيص

أ التشخيص الطبي	-

لتشخيص االضطراب اللغوي كثيرا ما يتم استشارة أطباء نفسيين لألطفال والمراهقين. باإلضافة 
الى الطبيب النفسي لألطفال والمراهقين، فإن طبيب األطفال وطبيب األعصاب وطبيب أعصاب 
األطفال وأخصائي طب األذن واألنف والحنجرة هم أطباء يتم أخذ استشاراتهم. تتم اإلحالة من 
قبل األطباء الذين يقومون بالتشخيص الطبي لمعالج اللغة والكالم )TKD( للترتيبات التعليمية، 

وإلى مركز التوجيه والبحث ذي الصلة للتقييم والتشخيص التربوي.



15

التقييم والتشخيص التعليمي 	-أ

يتم إجراء التقييم والتشخيص التربوي من قبل مجالس التقييم التربوي الخاصة المنشأة في مراكز 
نتيجة  المحافظات والمناطق.  الخدمات في  تقدم  التعليم والتي  التابعة لوزارة  التوجيه والبحوث 

للتقييم والتشخيص التربوي، 
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إذا كان عمر طفلك بين 3-5 سنوات ولديه الخصائص التالية، فقد يكون معرًضا لخطر اإلصابة 
باضطراب اللغة التنموي. 

تأخر بدء الكالم- 
صعوبة فهم ما يقال- 
إنشاء جمل قصيرة أو غير صحيحة نحويًا- 
صعوبة تنفيذ األوامر- 
يواجهون صعوبة في إيجاد الكلمات الالزمة للتعبير عن أفكارهم- 

يتم تقديم التوجيه إلى األوساط التعليمية المناسبة للفرد ويتم تحديد وتوفير برامج التدريب الداعمة.
يمكن أن تبدأ عملية التشخيص أيًضا باستشارة األسرة لـ DKT كنتيجة للمخاوف بشأن تطور 
لغة أطفالهم. تبدأ عملية التشخيص بتقييم معايير االستبعاد. كما ذكرنا سابقا، ال يحدث اضطراب 
النفسي  والطب  األعصاب  طب  من  تقارير   DKT يضم  محدد.  لسبب   GDB التنموي  اللغة 
لألطفال تفيد بأن الطفل ال يعاني من أي مشاكل في النمو العصبي؛ يجب أن يطلب تقرير سمع 
الذي يوضح أنه ال توجد مشكلة في السمع وأن نتائج االختبار تظهر أن درجة الذكاء غير اللفظي 
االستبعاد  معايير  جميع  يستوفي  الذي  الطفل  تشخيص  يتم   .)85+ األقل  )على  طبيعية  للطفل 
باضطراب اللغة التنموي GDB. أثناء عملية التقييم، يتم أخذ القصة السريرية للعائلة والصحي 
للطفل بالتفصيل، والحصول على معلومات مفصلة حول مراحل نمو الطفل، وتقييم التطور العام 
للطفل، والمهارات المعرفية للطفل )االنتباه، والذاكرة، والتعاقب، والتخطيط، وما إلى ذلك(، ويتم 
اللغوية  المهارات  لتقييم  قياسية  اختبارات   ،DKT .بالتفصيل الشفوية  الحركية  المهارات  تقييم 
)اختبار تطوير اللغة التركية المبكرة )TELİT( ]6[، اختبار تطوير اللغة التركية لسن المدرسة 
التعبيرية والمتلقي )TİFALDİ( ]8[ ( وتحليل عينات  اللغة التركية  )TODİL( ]7[ اختبار 
اللغة الطبيعية. ويمكن أيضا استخدام أدوات تقييم إضافية إذا لزم األمر. للتشخيص المبكر، يجب 

على اآلباء مراقبة تطور أطفالهم عن كثب. 

 إنترنت: للحصول على معلومات مفصلة حول المجاالت التنموية لما بين 0-36 شهر، يمكنك
. ) https://www.gedep.org/gelisimsel-alanlar( زيارة صفحة برنامج الدعم التنموي

اإلنترنت

 عملية التربية والتعليم
والمعالجة
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مراحل التعليم والتدريب والعالج
الغرض من التدخل في اضطرابات اللغة التنموية؛ التأكد من أن األطفال يمكنهم تقوية مفرداتهم 
واستخدام هذه الكلمات في السياقات الصحيحة، واكتساب القواعد النحوية التي لم يتم اكتسابها، 
وتطوير مهاراتهم التعبيرية واكتساب مهارات التواصل االجتماعي. وتنقسم أساليب التدخل إلى 
ثالثة: نهج يركز على الطفل، نهج يركز على السريرية ونهج المختلط )الطفل + الطبيب(. ولكل 
نهج إجراءاته الخاصة. يختار معالج اللغة والنطق النهج الذي يناسب الخصائص الفردية للطفل 

واحتياجاته وحركية األسرة. مشاركة األسرة في عملية التأهيل مهمة للغاية. 

وكثيرا ما يالحظ أن اآلباء الذين يعانون من إعاقة لغوية يجبرون أطفالهم على التحدث. مطالب 
اآلباء تفوق قدرة الطفل. في هذه الحالة، يزداد مستوى قلق الطفل، ويصبح غاضبًا وعدوانيًا أو 

يظهر حزينًا وخجاًل. ولذلك، ال ينبغي إجبار األطفال على الكالم.
تظهر الدراسات أن آباء األطفال الذين يعانون من مشاكل لغوية يتحدثون مع أطفالهم بدرجة أقل 

من آباء األطفال الذين ال يعانون من مشاكل لغوية. ولهذه األسباب؛ 
تحدث إلى طفلك دائماً بما يتناسب مع مستوى اللغة الخاصة بطفلك.	 
ال تهمل أن تتفاعل مع األصوات التي يصدرها الطفل.	 
العب األلعاب معه من المراحل األولى. 	 
العب اللعبة التي يريدها وال تكن لحوحاً.	 
عند التواصل، التفت إليه اطرح السؤال وانتظر 5-10 ثوان إذا لزم األمر حتى يجيب على 	 

السؤال.
أخبره بما فعله خالل النهار، ما شعر به، وما الخبرة التي اكتسبها.	 
اقرأ القصص له وشجعه على إخبارها لك. 	 
وّسع كلماته، على سبيل المثال إذا قال »سيا« مشيراً لـ »سيارة« أجب »نعم هذه سيارة«.	 
ال تنتقد األخطاء النحوية، كن النموذج الصحيح فقط.	 

 اإلنترنت: لدعم مهارات طفلك اللغوية، يمكنك زيارة صفحة مشروع التعليم الطبيعي
) https://www.dogalogretimprojesi.com(.

االقتراحات

اإلنترنت
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 اضطرابات اللغة
المكتسبة

التعريف

تسمى الصعوبات الموروثة أو غير الخلقية، التي تتميز بفقدان واحد أو أكثر من مهارات اللغة 
تصنف   .)EDB( المكتسبة  اللغة  باضطرابات  مختلفة  ألسباب  المكتسبة  المعرفية  والتواصل 
فقدان  التالي؛  النحو  على  المصابة  الدماغ  ومناطق  أسبابها  حسب  المكتسبة  اللغة  اضطرابات 

القدرة على الكالم واضطرابات التواصل المعرفية.

األسباب

عن  تنتج  قد  بالتالي  والتي  الدماغ  في  األكسجين  نقص  عن  تحدث  المكتسبة  اللغة  اضطرابات 
السكتة الدماغية، إصابة الرأس )حوادث السير، السقوط، اإلصابات المسلحة، االعتداء الجسدي، 

اإلصابات الرياضية(، الورم، العدوى )التهاب السحايا، إلخ.(.
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والمنطق،  والتركيز،  واالنتباه  والذاكرة  واللغة-الكالم  اإلدراك  من  المكتسبة  اللغة  اضطرابات 
يكون  المعلومات  ومعالجة  واالجتماعي،  النفسي  واألداء  البدنية  الوظائف  المجرد،  والتفكير 

خفيف، متوسط وشديد.

أ التشخيص الطبي	-

يعالج  وهو  المكتسبة  اللغة  اضطراب  مرة  ألول  األعصاب(  )طبيب  الطبيب  يالحظ  ما  غالبًا 
الشخص المصاب بإصابة في الدماغ. إذا اشتبه الطبيب في وجود اضطراب لغوي مكتسب بعد 
إجراء تقييم سريري قصير، يتم تحويل المريض لـمعالج اللغة والنطق إلجراء تقييم أكثر تفصيال 

لمهارات االتصال.

التقييم والتشخيص التعليمي:	-أ

يتم إجراء التقييم والتشخيص التربوي من قبل مجالس التقييم التربوي الخاصة المنشأة في مراكز 
نتيجة  المحافظات والمناطق.  الخدمات في  تقدم  التعليم والتي  التابعة لوزارة  التوجيه والبحوث 
للتقييم والتشخيص التربوي، يتم تقديم التوجيه إلى األوساط التعليمية المناسبة للفرد ويتم تحديد 

توافر برامج التدريب الداعمة.

الخصائص

مراحل التشخيص

وبحوث تعليم  مركز  زيارة صفحة  يرجى  المكتسبة،  اللغة  مفصلة عن اضطرابات  معلومات   للحصول على 
األناضول بجامعة  والكالم  اللغة  اضطرابات  .https://dilkom.anadolu على )DİLKOM( وتطبيقات 
edu.tr/sayfa/edinmiş-dil-bozuklığı-afazi ،زيارة /https://dilkom.anadolu.edu.tr يمكنك 

sayfa/travmatik-beyin-hasar(،.

اإلنترنت



يقوم معالج اللغة والنطق بتقييم المهارات اللغوية للحالة مثل »الكالم التلقائي )الطبيعي(، والفهم 
السمعي، والتكرار، والتسمية، والكتابة، واالستخدام السليم للغة في سياق الحديث«. يجب تقييم 
المهارات اللغوية لألشخاص الذين يعانون من اضطراب اللغة المكتسبة، وكذلك مهارات الكالم 
الحركي وأداء البلع لتحديد حالة الضعف المحتملة في هذه المجاالت. يجب أيًضا إجراء التقييم 
واالنتباه  الذاكرة  مثل  المعرفية  المهارات  في  مختلفة  قصور  أوجه  تحدث  قد  حيث  المعرفي، 
استخدام  على  القدرة  تقييم  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة  المعلومات.  ومعالجة  المنطقي  والتتابع 
أنظمة االتصال البديلة والداعمة من أجل إنشاء برنامج عالج مناسب للخصائص واالحتياجات 
الشخصية المناسبة للفرد. اختبارات موحدة تستخدم في تقييم الناس مع مجلس التنمية االقتصادية 
في تركيا هي كما يلي: اختبار جولهان لفقدان القدرة على الكالم )GAT( ]9[ اختبار جولهان 
 ]11[ )EAT( اختبار ايجه لفقدان القدرة على الكالم ]10[ )GAT-2( 2 لفقدان القدرة على الكالم

. ]12[ )ADD( اختبار تقييم حبسة اللغة
 Gülhane Afazi Testi )GAT( ]9[, Gülhane Afazi Testi -2 )GAT-2( ]10[, Ege Afazi

.]Testi )EAT( ]11[, Afazi Dil Değerlendirme Testi )ADD( ]12

بعد تقييم مفصل، يقوم معالج اللغة والنطق بإنشاء برنامج عالج شخصي عن طريق اختيار نهج 
الرعاية  المتخصصين في  يعتقد معظم  الشخص.  يحتاجها  التي  اللغوية  للمناطق  عالجي مثبت 

ما  هو  فعالية  األكثر  العالج  أن  الصحية 
هناك  كان  إذا  مبكر.  وقت  في  يبدأ 
المستشفى  في  والنطق  اللغة  معالج 
حيث يتم عالج الشخص، يمكن أن 
الشخص  وجود  أثناء  التأهيل  يبدأ 
العالجات  وتشمل  المستشفى.  في 
والدقة.  اليقظة  دراسات  المبكرة 

يمكن دراسة المهارات األساسية 
على  التعرف  مثل  للتواصل 
به،  المحيطين  األشخاص 
والزمان،  المكان  ومالحظة 
العالجات  له.  يقال  ما  ومعرفة 
إنشاؤها  تم  التي  الفردية 
المتأثرة  اللغة  لمناطق  وفقًا 
المكتسبة  اللغة  باضطرابات 

 مراحل التعليم والتدريب
والعالج
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وشدة الضرر تركز على االحتياجات الوظيفية للشخص. الهدف من العالج هو تحسين مهارات 
مهاراتهم  إعادة  خالل  من  المكتسبة  اللغة  اضطرابات  يعانون  الذين  األشخاص  لدى  التواصل 
اللغوية قدر اإلمكان، واالستفادة من المشاكل اللغوية، وتعليم األشخاص طرق أخرى للتواصل 
الحركية  الفموية  التمارين  الموجودة. يجب ممارسة  اللغوية  استخدام مهاراتهم  وتحفيزهم على 
وعالج البلع إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في وضوح الكالم أو البلع. باإلضافة إلى ذلك، 
إذا كان هناك نقص في المهارات المعرفية، يجب أن يضم معالج اللغة والنطق أيًضا الدراسات 
التي تدعم المهارات المعرفية في عملية التأهيل. العوامل التي تؤثر على عملية التعافي للشخص 
هي: منطقة الدماغ المتضررة، مدى الضرر، عمر الشخص، الحالة الصحية، الدافع، استخدام 
اليد السائدة، المستوى التعليمي. مشاركة األسرة في العالج هو أيضا عنصر مهم يؤثر على مسار 

عملية التأهيل. ولهذا السبب، يتم تدريب األقارب وإشراكهم في عملية التأهيل. 

إذا وجد قريب يعاني من ضعف لغوي مكتسب؛

قبل أن تبدأ الحديث تأكد من أن الشخص الذي لديه اضطرابات اللغة المكتسبة ينتبه إليك.	 

االقتراحات
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تقليل الضوضاء الخلفية أو القضاء عليها )التلفزيون، الراديو، أشخاص أخرين(.	 
حافظ على صوتك في المستوى العادي ما لم يطالب الشخص الذي لديه اضطرابات اللغة 	 

المكتسبة بخالف هذا.
قم بتبسيط بنية جملك وإبطاء معدل سرعة حديثك.	 
نغموا الكلمات المهمة.	 
ال تكمل على الفور جمل الشخص المصاب باضطراب اللغة المكتسبة، وينبغي عدم تذكيره 	 

بالكلمات التي لم يجدها على الفور.
باإلضافة إلى التحدث، يمكنك التواصل من خالل الرسومات واإليماءات والكتابة وتعبيرات 	 

الوجه.
أخطائه 	  من  والحد  المكتسبة  اللغة  اضطراب  في  قريبك  محادثة  مبادرات  جميع  على  أثني 

كنموذج.
ال تصر على الشكل المثالي لكل كلمة.	 
في 	  تتجاهلهم  أو  العائلة  من  المكتسبة  اللغة  اضطرابات  لديهم  الذين  األشخاص  تستبعد  ال 

الدردشات الجماعية.
 بدال من ذلك، حاول إشراكهم في صنع القرار العائلي قدر اإلمكان.	 
أبقهم على علم باألحداث ولكن تجنب اإلغراق في التفاصيل اليومية.	 
تشجيع االستقالل وتجنب اإلفراط في الحماية.	 
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 اضطرابات الكالم
الصوتي

التعريف

إنتاج  في  نتيجة لصعوبات  الكالم  الكالم )KSB( هي ضعف في وضوح  اضطرابات صوت 
صوت  اضطرابات  وتصنف  الكالم.  لقواعد  وفقًا  استخدامها  أو   / و  وإدراكها  اللغة  أصوات 
الكالم )KSB( وفقا ألسبابه والميزات المملوكة. في هذا الكتيب، سيتم مناقشة العناوين الفرعية 
الضطرابات صوت الكالم )KSB( واضطراب النطق واالضطراب الصوتي وتعذر الكالم في 

مرحلة الطفولة. 

لمكان وشكل وسرعة وتوقيت وضغط  الخاطئ  اإلنتاج  ناتج عن   KSB النطق هو اضطراب 
أصوات الكالم.  

االضطراب الصوتي هو اضطراب الكالم الصوتي الناجم عن عدم القدرة على الحصول على 
القواعد التي تحدد توزيع األصوات في اللغة.
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مهارات التمييز السمعي لألطفال الذين يعانون من اضطرابات التعبير هي أفضل من األطفال 
الذين يعانون من اضطرابات صوتية. األطفال الذين يعانون من اضطرابات النطق والصوت 
ينتجون األحرف المتحركة بشكل صحيح، بينما يصدرون األحرف الساكنة بشكل غير صحيح، 
عندما يكون البالغ نموذًجا صحيحاً للصوت الناتج بشكل غير صحيح يقترب الطفل من اإلنتاج 
ثابتًا، ويكون التركيز والتنغيم في كالم  الصحيح في كل محاولة تقليد أو يظل اإلنتاج الخاطئ 
هؤالء األطفال أمًرا طبيعيًا. يمكن لألطفال الذين يعانون من AKÇÇ أن ينتجوا كاًل من الحروف 
المتحركة واألصوات الساكنة بشكل غير صحيح، عندما يكون الشخص البالغ نموذًجا للصوت 
الناتج بشكل خاطئ، فإن الطفل الذي لديه AKÇÇ يتحرك بعيدًا عن اإلنتاج الصحيح في كل 
محاولة تقليد، وأحيانًا تكون األصوات المنتجة بشكل غير صحيح غير متسقة، والتأكيد والتنغيم 

في كالم هؤالء األطفال مشوه.

األسباب

الخصائص

تعذر األداء النطقي في مرحلة الطفولة )ÇÇKA( هو KSB متطور بسبب عدم القدرة على 
التخطيط الحركي وبرمجة الحركات المتسلسلة المطلوبة من قبل أعضاء الكالم إلنتاج الكالم، 
على الرغم من عدم وجود مشكلة في التركيب العضلي ألعضاء النطق )اللسان، الشفتين، الحنك، 

إلخ(.  

 / الحركية  مثل  محدد  لسبب   BSK يوجد  كما  وظيفيًا؛  معروف  غير  لسبب   KSB يكون  قد 
العصبية، الهيكلية )الشفة والحنك المشقوق، إلخ(، الحسي / اإلدراكي )ضعف السمع(.
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أ التشخيص الطبي	-

لتشخيص اضطراب الكالم الصوتي وكثيرا ما يتم استشارة أطباء نفسيين لألطفال والمراهقين. 

بصرف النظر عن الطبيب النفسي لألطفال والمراهقين، فإن أخصائي صحة وأمراض األطفال 
قبل  من  اإلحالة  تتم  استشاراتهم.  أخذ  يتم  أطباء  هم  والحنجرة  واألنف  األذن  طب  وأخصائي 
األطباء الذين يقومون بالتشخيص الطبي لمعالج اللغة والكالم )TKD( للترتيبات التعليمية، وإلى 

مركز التوجيه والبحث ذي الصلة للتقييم والتشخيص التربوي. 

مراحل التشخيص
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التقييم والتشخيص التعليمي 	-أ

يتم إجراء التقييم والتشخيص التربوي من قبل مجالس التقييم التربوي الخاصة المنشأة في مراكز 
نتيجة  المحافظات والمناطق.  الخدمات في  تقدم  التعليم والتي  التابعة لوزارة  التوجيه والبحوث 
للتقييم والتشخيص التربوي، يتم تقديم التوجيه إلى األوساط التعليمية المناسبة للفرد ويتم تحديد 

توافر برامج التدريب الداعمة.

يمكن أن تبدأ عملية التشخيص أيًضا باستشارة األسرة لـ DKT كنتيجة للمخاوف بشأن تطور لغة 
أطفالهم. نظًرا ألن برنامج التدخل سيتم تشكيله اعتمادًا على سبب KSB، تبدأ عملية التقييم من 
القصة السريرية الطبية لألسرة والتاريخ الصحي المفصل للطفل. يتم الحصول على معلومات 
عن مراحل نمو الطفل، ويتم تقييم التطور العام للطفل والمهارات الحركية الفموية بالتفصيل. 
على معالج اللغة والنطق، استخدام اختبارات قياسية لتقييم المهارات اللغوية، اختبار النطق وعلم 
األصوات التركي )SST( ] 13 [ اختبار اللفظ أنقرة )AAT( ] 14 [  ويمكن أيضا استخدام 
أدوات تقييم إضافية إذا لزم األمر. نظًرا ألن انخفاض وضوح الكالم قد يؤثر سلبًا على تواصل 

الطفل مع أقرانه واألشخاص اآلخرين، يجب أيًضا تقييم العوامل النفسية االجتماعية.

يتم تحديد تدخل KSB من خالل مراعاة عمر الطفل ومستوى الوضوح وأنواع الخطأ وأنماطه 
التي يمكن استخدامها  إلى ذلك. الطرق  النمو وما  المهارات الحركية وحالة  وتخطيط وبرمجة 
في العالج KSB متنوعة جدا. بعد تقييم مفصل، يتم تحديد طريقة العالج التي تناسب احتياجات 
الطفل وفقا لسبب ونوع KSB. خالل فترة العالج، يمكن التعامل مع أصوات الكالم التي يصدرها 
الطفل بشكل غير صحيح أو التي ال يستطيع إنتاجها على اإلطالق بالتتالي واحدة تلو األخرى؛ 
ويمكن استهداف مجموعات الصوت المراد دراستها وأنواع األخطاء من خالل مراعاة أنماط 
األخطاء التي يرتكبها. الهدف الرئيسي لعملية التدخل هو زيادة وضوح الكالم من خالل تقليل 
األخطاء في أصوات الكالم وتمكين الفرد من نقل أصوات الكالم التي يمكن إنتاجها بشكل صحيح 
ك في  في جلسات العالج إلى الحياة اليومية. وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن الـ BSK غير الُمدَرَّ

وقت مبكر يمكن أن يسبب مشاكل في االنتقال إلى تعلم القراءة والكتابة. 

 مراحل التعليم والتدريب
والعالج
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إذا كان طفلك يعاني من BSK؛

كن النموذج المناسب لطفلك من خالل التعبير بشكل صحيح عن الكلمة التي ينتجها طفلك 	 
بشكل غير صحيح )على سبيل المثال، عندما يقول طفلك »بايون بفنشي«، تقول »نعم، بالون 

بنفسجي.« وكرر كـ: » البالون البنفسجي يطير .  

ال تقاطع كالم طفلك أو تصححه باستمرار.	 

ال ينبغي السخرية من أخطاء صوت طفلك من قبلك ومن قبل محيطك، ال ينبغي تعزيز هذه 	 
األخطاء الصوتية من خالل اعتبارها لطيفة.

االقتراحات
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 اضطرابات النطق
الحركية

التعريف

في  الرئتين  من  القادم  الهواء  نتيجة  المستمع  يدركه  وديناميكي  معقد  حركي  نشاط  هو  الكالم 
والتلفظ  التنفس،  مكونات:  من خمس  الكالم  يتكون  أصوات.  إلى  وتحوله  واألنف  والفم  الحلق 
)إنتاج الصوت(، والتعبير )تشكيل الصوت إلى نطق(، والرنين، والنغم. تسمى المشاكل العصبية 
الحركية التي تحدث في عملية معالجة الكالم بسبب المرض والضرر اضطراب الكالم الحركي 
الكالم.  أو  الحركي  التخطيط  أكثر من مكونات  أو  يتأثر واحد  والذي يحدث عندما   ،)MKB(

تنقسم اضطرابات النطق الحركي إلى عسر الكالم وتعذر األداء المكتسب. 
إن عسر التلفظ، بسبب تلف تحكم في العضالت الجهاز العصبي المركزي و / أو الجهاز العصبي 
المحيطي أو كال الجهازين يتميز بخلل التحكم في العضالت، واضطراب في التنسيق، ونتيجة 
للكالم، والتنفس، والتلفظ )إنتاج الصوت(، والتعبير )تشكيل الصوت في صوت الكالم( والرنين، 

وهي مميزات تأثر على MSB مما يحد من الوضوح الكالم.
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تعذر األداء اللفظي المكتسب، هو MKB ناجم عن مشاكل في التخطيط للحركات التي تتطلب 
مهارة، باستثناء أي ضعف أو نغمة أو وضعية غير طبيعية أو ضعف في الوظائف اإلدراكية أو 

ضعف في الفهم.

مثل  العصبية  األمراض  مع  جنب  إلى  جنبًا  الدماغية  الوعائية  األحداث  مالحظة  يتم  ما  كثيًرا 
السكتة الدماغية وإصابات تلف الدماغ واألورام والشلل الدماغي والخرف وداء باركنسون. 

اآلفات المختلفة في الجهاز العصبي تشكل أنواع مختلفة من العسر. أنواع عسر التلفظ هي: عسر 
التلفظ التشنجي، عسر التلفظ المتدفق، عسر النطق الرنح، عسر التلفظ الناقص الحركة، آفات 

العقد القاعدية. 
ينتج عسر التلفظ التشنجي عن التشنج والبطء والضعف ومشاكل التنسيق في عضالت الحنجرة. 
والنبرة  المتوتر،  القاسي،  السميك،  الصوت  مالحظة  يمكن  للكالم،  الرئيسية  السمات  بين  من 

الصوتية المنخفضة اإلجبارية المكتومة والكالم األنفي )فرط األنف(.
اآلفات  في  التنفس  صوت  التنفس،  في  صعوبة  التنفسي،  الجهاز  دعم  انخفاض  الكالم،  عسر 
التنفس  فرط  الصوت،  فقدان  شدته،  ومستوى  الصوت  حدة  انخفاض  مسموع،  تنفس  الثنائية، 
األنفي  واالنبعاث  الفم(،  الفموي-من  الحرف  إلخراج  الكافية  الطاقة  )توليد  الفموي  واالنبعاث 
)توليد الطاقة الكافية إلخراج الحرف األنفي-من األنف(، إنتاج صوت ساكن غير مفهوم بشكل 
واضح أو عدم القدرة على إنتاج الحروف الساكنة، قصور عرضي، يمكن مالحظة هذه األمور 

خالل الكالم الرتيب.
 يمكن مالحظة عسر النطق الرنحي أثناء الكالم منخفض النبرة، والتباين المفرط في الصوت 
الطبيعي أو ارتفاع الصوت، واألفعال المفاجئة، والتشقق، والخدش، وإنتاج حرف ساكن غير 
واضح، والتشوهات الرتيبة في إنتاج حروف العلة، والتركيز البطيء والمبالغ فيه على كل مقطع 

لفظي، والمقاطع الصوتية الممدودة، وقفة بعد كل مقطع لفظي.

األسباب

الخصائص
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يسبب عسر التلفظ الناجم عن نقص الحركة آفات العقد القاعدية، داء باركنسون )الشلل الرعاشي(، 
الجهاز  دعم  انخفاض  مالحظة  يمكن  باركنسون،  داء  في  توريت.  ومتالزمة  العضلي،  الرمع 
التنفسي، وضيق التنفس أثناء التحدث، والتصلب، والرعشة، وانخفاض شدة الصوت، وفي بعض 
الحاالت فرط التنفس، والكالم الرتيب، والكالم المتقطع القصير. في الرمع العضلي ومتالزمة 
الفردية  النغمة  الصوت والحجم، وفواصل  المنتظم في طبقة  يمكن مالحظة االهتزاز  توريت، 

والنغمة، والعبارات على فترات طويلة، والكالم الرتيب.
في تعذر األداء اللفظي، يتم مالحظة مشاكل في إنتاج األصوات المتحركة واألصوات الساكنة، 
اإلنتاج  تقليل  فيتم  خلل،  من  بينة  على  المرضى  للغة.  النثرية  والخصائص  النطق  تنظيم  وفي 
التعبيرات  إنتاج  يتم  بينما  التعبير.  طول  زيادة  اللفظية  يعمل  أنه  وضوح  في  لتحسن  الصوتي 
نفس  أن  ياُلحظ  ودقيق،  مريح  بشكل  إلخ(  فيك،  هللا  بارك  )مرحبًا،  متكرر  بشكل  المستخدمة 

الحروف المتحركة واألصوات الساكنة يتم إنتاجها بشكل غير صحيح أثناء الكالم. 
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التشخيص الطبي:أ- 

أعصاب  وأخصائي  أعصاب  طبيب  استشارة  يتم  الحركي  الكالم  اضطراب  لتشخيص  غالبا 
أطفال. الى جانب أطباء األعصاب وأطباء أعصاب األطفال، فإن األطباء اآلخرين الذين يمكن 
استشارتهم هم طبيب نفساني لألطفال والمراهقين وطبيب أطفال وأخصائي أنف وأذن وحنجرة. 
 )DKT( والكالم  اللغة  لمعالج  الطبي  بالتشخيص  يقومون  الذين  األطباء  قبل  من  اإلحالة  تتم 

للترتيبات التعليمية، وإلى مركز التوجيه والبحث ذي الصلة للتقييم والتشخيص التربوي. 

التقييم والتشخيص التعليمي ب- 

يتم إجراء التقييم والتشخيص التربوي من قبل مجالس التقييم التربوي الخاصة المنشأة في مراكز 
نتيجة  المحافظات والمناطق.  الخدمات في  تقدم  التعليم والتي  التابعة لوزارة  التوجيه والبحوث 
للتقييم والتشخيص التربوي، يتم تقديم التوجيه إلى األوساط التعليمية المناسبة للفرد ويتم تحديد 

توافر برامج التدريب الداعمة.

يتطلب سلسلة من  المكتسبة  اللغة  الحركي في اضطرابات  النطق  عملية تشخيص اضطرابات 
عمليات التقييم. أثناء تقييم التنفس، يتم فحص األصوات )إنتاج الصوت(، والتعبير )تشكيل الصوت 
في صوت الكالم(، والرنين ومكونات الكالم، والتحكم في عضالت المريض، وتوتر العضلي، 
والقوة، وسرعة الحركات في وضعي االستماع والتحرك. يتم إجراء فحص الفم الحركي. كما 
يتم فحص عالمات اضطراب البلع، وتصريف اللعاب التي يمكن أن تكون مصاحبة. أثناء عملية 
التقييم، تُستخدم األساليب اآللية مثل طرق التنظير المرئي وطرق التنظير الداخلي للحصول على 
معلومات حول تقييم أصوات الكالم باستخدام برامج تحليل الصوتي فيما يتعلق ببنية ووظائف 

الحبال الصوتية.

مراحل التشخيص
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تبدأ عملية التدخل بالتوصيف الوظيفي للمناطق المتضررة والمحفوظة وإنشاء خطة عالج فردية 
خاصة باحتياجات الفرد.  والهدف من العالج هو زيادة مهارات التواصل مع الناس والمشاركة 
الفعالة في الحياة وتوفر األنشطة. من أجل زيادة مهارات االتصال، يتم إجراء دراسات لتحسين 
تطوير اللغة، واستخدام اللغة، ووضوح الكالم، والسرعة، والمدة، والمستوى الطبيعي، والسمات 
النثرية للشخص. تقنيات التيسير في عملية التدخل تنطوي على تعويض التقنيات واألنظمة البيئية. 
الفسيولوجية  الوظائف  تحسين  أو  الدماغ  تلف  آثار  لتقليل  مصممة  تقنيات  هي  التيسير  تقنيات 
المحفوظة.   / المحمية  الفرد  وظائف  استخدام  لدعم  تقنيات  هي  التعويضية  التقنيات  األساسية. 
الحياة  في  الشخص  مشاركة  لضمان  االجتماعية،  الحواجز  من  للحد  تنظيم  هو  البيئي  التنظيم 

اليومية. 

إذا كان أحد أفراد األسرة يعاني من اضطراب الكالم الحركي:
قبل أن تبدأ الحديث تأكد من أن الشخص الذي لديه اضطرابات النطق الحركي ينتبه إليك.	 
تقليل الضوضاء الخلفية أو القضاء عليها )التلفزيون، الراديو، األشخاص األخرين(.	 
حافظ على صوتك في المستوى العادي ما لم يطالب الشخص الذي لديه اضطرابات النطق 	 

الحركي خالف هذا.
قم بتبسيط بنية جملك وإبطاء معدل سرعة حديثك.	 
نغموا الكلمات المهمة.	 

 مراحل التعليم والتدريب
والعالج

االقتراحات
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ال تكمل على الفور جمل الشخص المصاب باضطراب النطق الحركي، وينبغي عدم تذكيره 	 
بالكلمات التي لم يجدها على الفور.

باإلضافة إلى التحدث، يمكنك التواصل من خالل الرسومات واإليماءات والكتابة وتعبيرات 	 
الوجه.

الحركي والحد من أخطائه 	  النطق  قريبك في اضطراب  مبادرات محادثة  أثني على جميع 
كنموذج.

ال تصر على اللفظي المثالي لكل كلمة.	 
في 	  تتجاهلهم  أو  العائلة  من  الحركي  النطق  اضطرابات  لديهم  الذين  األشخاص  تستبعد  ال 

الدردشات الجماعية.
بدال من ذلك، حاول إشراكهم في صنع القرار العائلي قدر اإلمكان.	 
أبقهم على علم باألحداث ولكن تجنب اإلغراق في التفاصيل اليومية.	 
تشجيع االستقالل وتجنب اإلفراط في الحماية.	 
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 اضطرابات
الصوت

الصوت العادي: صوت الشخص مناسب لعمره وجنسه ومظهره البدني من حيث الجودة والدقة 
وخصائص العلو. يُطلق على االضطرابات في واحدة أو أكثر من هذه الميزات ضعف الصوت.

إساءة استخدام الصوت )االستخدام المفرط والمكثف لألصوات، والكالم بصوت عاٍل، والصراخ، 
والتنظيف المتكرر للحلق، وما إلى ذلك(، واألمراض المزمنة )مشاكل الجهاز التنفسي، والمشاكل 
الهرمونية، ومشاكل المعدة، والحساسية، وما إلى ذلك(، والعادات )التنفس غير المنتظم، وتدخين 
واستخدام الكحول(، أو أسباب طبية )تكتالت في األحبال الصوتية، وإزالة الحنجرة، وجراحة 

التعريف

األسباب
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العصبية هي  االضطرابات  بعض  أو  ذلك(  إلى  وما  القلب،  والتنبيب، وجراحة  الدرقية،  الغدة 
أسباب اضطرابات الصوت.

يكون صوت الشخص الذي يعاني من ضعف الصوت ذو صوت أجش على فترات أو بشكل دائم، 
ومع تنفس، ونشعر أن صوته عميق، ونغمة الصوت وشدته غير منتظمة، ويمكن مالحظة فرط 
/ توتر أو خلل وظيفي / ميوعة أثناء إصدار الصوت. في حاالت فرط الوظائف، تاُلحظ حركات 

العضالت المتوترة أيًضا في الحنجرة حيث توجد الحبال الصوتية.

التشخيص الطبي:أ- 
يتم  يوًما،  الحنجرة ألكثر من خمسة عشر  الراحة في  الصوت وعدم  المعاناة من بحة في  بعد 
كان  إذا  ما  والحنجرة  واألذن  األنف  طبيب  سيقرر  والحنجرة.  واألذن  األنف  طبيب  استشارة 
يمكن حل مشكلة الصوت عن طريق الجراحة أو العالج الصوتي. تتم اإلحالة من قبل األطباء 
الذين يقومون بالتشخيص الطبي لمعالج اللغة والكالم )TKD( للترتيبات التعليمية، وإلى مركز 

التوجيه والبحث ذي الصلة للتقييم والتشخيص التربوي. 

الخصائص

مراحل التشخيص
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التقييم والتشخيص التعليمي:ب- 

يتم إجراء التقييم والتشخيص التربوي من قبل مجالس التقييم التربوي الخاصة المنشأة في مراكز 
نتيجة  المحافظات والمناطق.  الخدمات في  تقدم  التعليم والتي  التابعة لوزارة  التوجيه والبحوث 
للتقييم والتشخيص التربوي، يتم تقديم التوجيه إلى األوساط التعليمية المناسبة للفرد ويتم تحديد 

توافر برامج التدريب الداعمة.

يمكن أن تبدأ عملية التشخيص أيًضا بالتشاور مع معالج اللغة والنطق نتيجة لمخاوف الشخص 
مع  ووظيفياً  هيكالً  الصوت  بتقييم خصائص  والنطق  اللغة  معالج  يقوم  الصوت.  بشأن صحة 
األجهزة المشاركة في اإلنتاج الصوتي، وتأثير هذا التغيير في الصحة السليمة على حياة الشخص.

جودة  وطبيعة  الصوت،  وشدة  الشخص،  درجة صوت  تحليل  هو  السمعي:  اإلدراكي  التحليل 
التحليل  نظام  باستخدام  للصوت  مالءمتها  ومدى  الصوت 
التحليل  بروتوكوالت  أكثر  السمعي.  اإلدراكي 
العام،  )المستوى   GRBAS اإلدراكي شيوًعا هي
R / الخشونة، B / ضيق التنفس، A / الضعف، 
 )3-0 بين  تقدًما  األكثر  التشويه   strain  3  /  S
و V-epaC )التقييم الصوتي اإلدراكي السمعي 

التوافقي(..

بنية  تصور  هو  الحنجرة:  تنظير  تقييم 
ما  تقييم  أجل  من  الصوتية  األحبال  ووظيفة 
إذا كان هناك تغيير في حالة األحبال الصوتية 
سواء في التقييم أو في وقت الحق في عالج 

الصوت. 

أي   إلى  واالجتماعية:  النفسية  اآلثار  تقييم   
الحياة  على  الصوت  اضطراب  يؤثر  مدى 
الحياة،  ونوعية  للمريض،  االجتماعية 
تم  الذي  التقييم  إنه  اليومية؛  واألنشطة 
األسئلة.  هذه  على  لإلجابة  إجراؤه 
أداة التقييم النفسي االجتماعي األكثر 
استخداًما هي مؤشر اإلعاقة ومقياس 
بالصوت  المرتبط  الحياة  جودة 

.)V-RWOL(

تحليالت إضافية ال تستخدم ألغراض التشخيص 
الصوتي  التحليل  القياسات:  لدعم  تستخدم  ولكنها 

والتحليل الديناميكي الهوائي.
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التحليل الصوتي: لتوفير معلومات عن الصوت والحنجرة والمجرى الهوائي؛ وتوفير القياسات 
األساسية للصوت وللوظيفة الصوتية؛ ومراقبة تقدم العالج، ورؤية النتيجة وهو تقييم موضوعي 

وغير جراحي يستخدم للتمييز بين الحاالت الطبيعية والمرضية.

أجل  من  الصوتية  الحبال  ووظيفة  بنية  قياس  يتم  الحنجرة،  نشاط  الهوائي:  الديناميك  تحليل 
المساعدة في فهم ضغط الهواء وتدفق الهواء. تعكس التغييرات في تدفق الهواء التغييرات في 
للتشوهات  فهًما  الهواء  تدفق  تقييم  يوفر  المتحركة.  والحروف  الساكنة  األصوات  عن  التعبير 

وأوجه القصور في الكالم أو نظام الصوت. 

باستخدام األنظمة  إنتاج أفضل صوت ممكن  المرضى كيفية  تعليم  إلى  الصوتي  العالج  يهدف 
الصوتية، وكيفية التعافي من األذى أو المرض، وكيفية حمايتهم، وتعزيز توازن فسيولوجيا إنتاج 
الصوت، والمساعدة في تنسيق التنفس، وإنتاج الصوت، والنغمة المناسبة الالزمة لصحة الحبال 
الصوتية. هو برنامج يتضمن تمارين لضمان طول وجودة الصوت. إنه نهج وقائي كجزء من 
برنامج إعادة التأهيل لتقليل أو إزالة التأثيرات والسلوكيات البيئية التي قد تضر بالصوت، فضالً 
العالج  أساليب  تختلف  الصوت.  على صحة  للحفاظ  الالزمين  والرعاية  االستخدام  توفير  عن 

المطبقة حسب المرض وأعراضه. 

تسمى جميع السلوكيات التي تهدف إلى حماية النظام الصوتي بـ النظافة الصوتية. العناصر التي 
يجب مراعاتها في النظافة الصوتية السليمة هي كما يلي:

من المهم أن تتنفس بشكل صحيح بحيث تهتز الحبال الصوتية دون ضرر. التنفس الصحيح 	 
الوقوف  المهم  من  الحاجز،  الحجاب  تنفس  استخدام  أجل  من  البطني.  التنفس  هو  للتحدث 
منتصبًا، بمعنى آخر الوقف الصحيح. تأكد من أن الشخص الذي يعاني من ضعف الصوت 

يقف منتصبًا عند التحدث.

 مراحل التعليم والتدريب
والعالج

االقتراحات
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التنظيف 	  السلوكيات،  هذه  يتجنب  الصوت  ضعف  من  يعاني  الذي  الشخص  أن  من  تأكد 
المتكرر والشديد للحلق والسعال المتكرر والشديد ألنها تهيج الحبال الصوتية.

من المهم ترطيب الحبال الصوتية، واالحتفاظ بها رطبة وتجنب المهيجات. استهلك ما ال يقل 	 
عن لترين من السوائل الخالية من الكافيين أو السوائل الحاوية على التانين يوميًا. الكافيين، 
التانين )الشاي، القهوة، الكوال(، والكحول ومنتجات األلبان تجفف الماء وتقلل من نسبته لتزيد 
من المخاط الذي يتسبب يلتف حول الحبال الصوتية مشكال طبقة من البلغم مما يؤدي الى 
تضرر األحبال الصوتية. لذلك، حاول أن تستهلك الشاي والقهوة والكحول ومنتجات األلبان 

بأقل قدر ممكن.

ال تتحدث بصوت عالي وال تصيح أو تصرخ بشكل مفرط، ألن التحدث بصوت عاٍل سيهيج 	 
الحبال الصوتية. عوضاً عن إرسال صوتك بعيدا، اذهب إلى هناك.

ذلك 	  على  مجبراً  كان  إن  إال  يتكلم  ال  الصوت  باضطراب  المصاب  الشخص  أن  من  تأكد 
وخصوصاً في األماكن الجافة والمتربة والدخانية والمكيفة والصاخبة.

ال تدخن ألن التدخين يهيج الحبال الصوتية.	 
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المعدة 	  االرتجاع مهم ألن حمض  مباشرة. عالج  الصوتية  الحبال  المريء خلف  بداية  تقع 
الصاعد من المريء سيهيج الحبال الصوتية. احصل على العالج إذا كنت تعاني من ارتجاع 

المريء.

تحت 	  األدوية  هذه  استخدام  يجب  الصوتية.  الحبال  تجفف  أن  للبول  المدرة  لألدوية  يمكن 
إشراف الطبيب. 

اشرب عددًا محدودًا من شاي األعشاب، ألن العديد من أنواع شاي األعشاب مدرة للبول.	 

إذا كنت تعاني من الحساسية والتهاب الجيوب األنفية والتهاب البلعوم والتهاب األذن واحتقان 	 
األنف وأمراض الرئة، فتأكد من عالجها. الن جميع األخطاء والمشاكل في جسمك تؤثر على 

صوتك بشكل سلبي. لذلك عالج جميع مشاكلك الصحية.

تأكد من حصولك على قسط كاف من النوم كل يوم.	 

الحبال الصوتية هي أيضا عضالت. لكي تعمل هذه العضالت بقوة وبشكل منتظم، قم بتمارين 	 
الصوت الموصى بها من قبل معالج النطق واللغة بانتظام.

أن تشعر باستمرار بالحاجة إلى التحدث والصراخ بسبب فقدان السمع، إذا كنت تعاني من 	 
فقدان السمع، فتأكد من معالجته.

في حين أن بعض الهرمونات يمكن أن تؤدي إلى خشونة دائمة لصوتك، فإن حبوب منع 	 
الحمل تضيق أيضا النطاق الديناميكي لصوتك. استشر طبيب األنف واألذن والحنجرة دائًما 

قبل استخدام األدوية ذات التأثيرات الهرمونية.
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اضطرابات الرنين

التعريف

بالنسبة  فمثال؛  النطق.  صدى  تحدد  والمفاصل  الصوتية  الحبال  ووظيفة  هيكل  في  التغييرات 
لألصوات / ب / و / م /، تهتز الحبال الصوتية لدينا بنفس الطريقة، فنحن نلمس شفاهنا إلنتاج 
كال الصوتين. ومع ذلك، فإننا نستخدم فقط تجويف الفم للصوت / ب /، بينما نستخدم تجويف 
األنف باإلضافة إلى تجويف الفم عند إنتاج / م / الصوت.  إن إدراكنا لصوتين بشكل مختلف 
يرجع إلى االختالف في ترددات الرنين لهذه األصوات. اآللية التي تفصل بين األنف وتجويف 
الفم عن بعضها البعض تسمى آلية البلع. ترتبط آلية البلع بوظيفة البلعوم الملقبة بـ »البلع«. في 
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كثير من األحيان الجدران الخلفية والجانبية للبلعوم، وكذلك الحنك الرخو، الذي يوجه الهواء من 
الرئتين بشكل صحيح ألصوات الكالم التي تحتاج إلى الخروج من الفم أو األنف، ولكن أيضا 
المنطقة التي يتم منع المواد الغذائية من الهروب إلى تجويف األنف أثناء البلع يسمى المزمار. 
إنتاج  أثناء  وبإحكام  تماما  ينسد  فإنه ال  المزمار،  آلية عمل  في  هناك اضطرابات  تكون  عندما 
األصوات التي يجب أن تخرج من الفم. في هذه الحالة، يمكن اعتبار كالم الشخص على أنه كالم 
أنفي. اضطرابات الرنين هي ضعف رنين الكالم لدى الشخص بسبب ضعف في عمل المزماز. 
التنفس. يحدث فرط  لفظي وتعبير تعويضي بسبب فرط  إلى تسرب  الرنين  تنقسم اضطرابات 
التنفس عندما يكون حديث الشخص بأكمله أنفيًا بشكل مفرط.  التسرب األنفي الصوتي )انبعاث 
صوتي محدد من األنف -fonem spesifik nazal emisyon( هو إنتاج بعض أصوات الكالم 

من قبل الشخص. 

تحدث اضطرابات الرنين بسبب التعلم غير السليم أو األسباب الهيكلية )الحنك والشفة المشقوقه، 
تشوهات الوجه(.

الكالم بشكل غير  بإنتاج أصوات  الشخص  يقوم  أن  التنفس هو  التعويضي بسبب فرط  التعبير 
صحيح للحد من تأثير الكالم األنفي الناجم عن فرط التنفس. في تسرب األنف الخاص بوحدة 

الصوت، ينتج الشخص أصواتا عالية الضغط )s, z, ş, j, ç, c( أنفيا.

األسباب

الخصائص
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أ التشخيص الطبي:	-

الطبيب الذي تتم استشارته لتشخيص اضطراب الرنين هو غالباً أخصائي أنف وأذن وحنجرة. 
أخصائي  والمراهقين،  لألطفال  نفساني  طبيب  والحنجرة،  واألذن  األنف  طبيب  إلى  باإلضافة 
صحة وأمراض أطفال، طبيب أعصاب وأخصائي أعصاب األطفال، هم أطباء آخرون يمكن 
اللغة والكالم  بالتشخيص الطبي لمعالج  الذين يقومون  تتم اإلحالة من قبل األطباء  استشارتهم. 
)DKT( للترتيبات التعليمية، وإلى مركز التوجيه والبحث ذي الصلة للتقييم والتشخيص التربوي. 

ب- التقييم والتشخيص التعليمي:

يتم إجراء التقييم والتشخيص التربوي من قبل مجالس التقييم التربوي الخاصة المنشأة في مراكز 
نتيجة  المحافظات والمناطق.  الخدمات في  تقدم  التعليم والتي  التابعة لوزارة  التوجيه والبحوث 
للتقييم والتشخيص التربوي، يتم تقديم التوجيه إلى األوساط التعليمية المناسبة للفرد ويتم تحديد 

توافر برامج التدريب الداعمة.

يمكن أن تبدأ عملية التشخيص أيًضا باستشارة األسرة لـ DKT كنتيجة للمخاوف بشأن تطوير 
لغة أطفالهم.  التقييم والتشخيص التعليمي الضطرابات الرنين مماثلة ل BSK. نظًرا ألن برنامج 
القصة  التقييم من  تبدأ عملية  الرنين،  اعتمادًا على سبب ونوع اضطراب  التدخل سيتم تشكيله 
عن  معلومات  على  الحصول  يتم  للطفل.  المفصل  الصحي  والتاريخ  لألسرة  الطبية  السريرية 
مراحل نمو الطفل، ويتم تقييم التطور العام للطفل والمهارات الحركية الفموية بالتفصيل. على 
 .] 14 [ AAT ] 13 [معالج اللغة والنطق استخدام االختبارات القياسية لتقييم المهارات اللغوية
ويمكن أيضا استخدام أدوات تقييم إضافية إذا لزم األمر. نظًرا ألن انخفاض وضوح الكالم قد 
يؤثر سلبًا على تواصل الطفل مع أقرانه واألشخاص اآلخرين، يجب أيًضا تقييم العوامل النفسية 

االجتماعية. 

مراحل التشخيص
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مرحلة عالج اضطرابات الرنين مشابهة ل KSB. يتم تحديد تدخل نوع اضطراب الرنين من 
خالل مراعاة عمر الطفل ومستوى الوضوح وأنواع الخطأ وأنماطه ومهارات تخطيط وبرمجة 
التي يمكن استخدامها في عالج نوع اضطراب  الطرق  إلى ذلك.  النمو وما  المحركات وحالة 
احتياجات  تناسب  التي  العالج  تحديد طريقة  يتم  تقييم مفصل،  بعد  متنوعة جدا.  للطفل  الرنين 

 مراحل التعليم والتدريب
والعالج
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الطفل وفقا لسبب ونوع اضطراب الرنين للطفل. خالل فترة العالج، يمكن التعامل مع أصوات 
الكالم التي يصدرها الطفل بشكل غير صحيح أو التي ال يستطيع إنتاجها على اإلطالق بالتتالي 
واحدة تلو األخرى؛ ويمكن استهداف مجموعات الصوت المراد دراستها وأنواع األخطاء من 
زيادة وضوح  هو  التدخل  لعملية  الرئيسي  الهدف  يرتكبها.  التي  األخطاء  أنماط  مراعاة  خالل 
الكالم من خالل تقليل األخطاء في أصوات الكالم وتمكين الفرد من نقل أصوات الكالم التي يمكن 

إنتاجها بشكل صحيح في جلسات العالج إلى الحياة اليومية.

إذا كان طفلك يعاني من اضطراب الرنين.

كن النموذج المناسب لطفلك من خالل التعبير بشكل صحيح عن الكلمة التي ينتجها طفلك 	 
بشكل غير صحيح )على سبيل المثال، عندما يقول طفلك »بايون بفنشي«، تقول »نعم، بالون 

بنفسجي.« كرر كـ: » البالون البنفسجي يطير. »   

ال تقاطع كالم طفلك أو تصححه باستمرار.	 

ال ينبغي السخرية من أخطاء صوت طفلك من قبلك أنت ومن محيطك، ال ينبغي تعزيز هذه 	 
األخطاء الصوتية من خالل اعتبارها لطيفة. 

االقتراحات
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وتتيح اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ودستور جمهورية تركيا، والقانون 
االحتياجات  ذوي  لألشخاص  والدولية  الوطنية  القانونية  الحقوق  سيما  وال  بالمعوقين،  المتعلق 
والمنظمات  المؤسسات  أعدتها  التي  التشريعية  اللوائح  الخاص. وتستند  التعليم  الخاصة فرصة 

المختلفة لألفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة إلى هذه الحقوق القانونية. 

لالستفادة من هذه الحقوق في بالدنا، يتم االعتماد على تقرير يتم الحصول عليه من مستشفى 
مرخص من قبل وزارة الصحة إلصدار تقرير اللجنة الصحية لإلعاقة، أو وفقًا لالئحة خاصة 
ال  التي   ،2019 شباط   20 في  المنشورة   )ÇÖZGER( لألطفال  الخاصة  االحتياجات  بتقييم 

.“ )ÖGV( تحتوي معدل اإلعاقة بل جملة: لديه احتياجات خاصة

الحقوق القانونية

 من يستطيع أن يستفيد من
حقوقه القانونية؟
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التعليم اإللزامي  التعليمية الخاصة ألي سبب كان. يبدأ سن  ال يمكن منع حق التعليم لذوي االحتياجات 
لألفراد الذين يتبين أن لديهم احتياجات تعليمية خاصة من عمر 36 شهرا. يمكن استباق فترة التعليم الى 
فترة ما قبل المدرسة أخذين بعين االعتبار تطور وخصائص األطفال. على الرغم من أنه من الضروري 
فترة  طوال  االنسجام/االندماج  خالل  من  تعليمهم  مواصلة  الخاصة  التعليمية  االحتياجات  ذوي  لألفراد 
التعليم اإللزامي، يمكنهم أيًضا االستفادة من مدارس التربية الخاصة أو فصول التربية الخاصة المفتوحة 

لهؤالء األفراد.  وأيضا:
التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال بين 0-36 شهر لذوي االحتياجات التعليمية الخاصة،	 
خدمة التعليم المنزلي لألفراد الذين يوثقون أنهم طالب ذوي إعاقة وفي عمر مرحلة التعليم اإللزامي 	 

لن يستفيدوا من المؤسسات التعليمية الرسمية لمدة ال تقل عن اثني عشر أسبوعاً وحتى إن استفادوا 
فهذا قد يضع صحتهم في خطر

وذوي 	  اإللزامي  التعليم  سن  في  للطالب  المستشفيات  داخل  الدراسية  الفصول  في  التعليم  خدمة 
االحتياجات التعليمية الخاصة الذين يتلقون عالج داخلي في المؤسسات الصحية بسبب مشاكل صحية 

لمواصلة تعليمهم.
ويمكن أن تقدم مراكز التعليم العام لهؤالء األفراد خدمات تعليمية واسعة النطاق من أجل تزويد األفراد 	 

ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة بالمعرفة والمهارات في المجاالت المهنية والتقنية واالجتماعية 
والثقافية، إلعادتهم إلى الحياة، وليصبحوا أفرادا منتجين.

 خدمة نقل مجانية للمدرسة 
في مدارس  تعليم خاص  إلى  يحتاجون  الذين  لألفراد  التعليمية  للمؤسسات  الوصول  إمكانية  تتاح مجاناً 

التعليم الخاص الرسمية، وفصول التعليم الخاص، والمؤسسات التعليمية المشتركة.
الدروس المعفاة 

بين األفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة؛ يمكن إعفاء الطالب الذين يعانون من ضعف السمع أو 
أنواعها ومستوياتها، ويمكن إعفاء الطالب  اللغة األجنبية بجميع  التوحد من دروس  أو  الذهنية  اإلعاقة 

الذين يعانون من إعاقات حركية من األجزاء العملية من الدورات التي تتطلب مهارات حركية.
غرفة التعليم الداعم 

وبالنسبة للطالب الذين يواصلون تعليمهم من خالل االندماج/االنسجام بدوام كامل في المدارس بالمرحلة 
التعليم االبتدائية واإلعدادية، تفتح مديريات التعليم الوطنية للمقاطعات أو المناطق غرفة التعليم الداعمة 
في المدارس. يمكن لهؤالء الطالب الحصول على تدريب في غرف التعليم الداعم بنسبة تصل إلى %40 
من إجمالي ساعات الدورة األسبوعية بقرار من وحدة تطوير خطة التعليم الفردي )BEP( المنشأة داخل 

المدارس.

الحقوق التعليمية
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التعليم المتمم: 
ويمكن تنظيم أنشطة تعليمية تكميلية للطالب الذين يحتاجون إلى تعليم خاص في مدارس التعليم الخاص 

الرسمية، مع ساعتين أسبوعيا خارج ساعات التدريب الرسمي. 
خدمات الفحص االحترازية:

يمكن الحصول على خدمات في االمتحانات المقامة من قبل النظام المركزي عن طريق مراكز التوجيه 
والبحث بما يتناسب مع كفاءة األفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة. 

تقديم طلبات امتحان الجامعة:
يطلب من الطالب تقديم تقارير مجلس اإلعاقة الصحية إلى مكاتب تسجيل OSYM )مركز امتحانات 
ودعم  والقارئ،  اإلضافي،  الوقت  مثل  ترتيبات  اتخاذ  أجل  من  التقديم  مرحلة  خالل  الجامعي(  التقييم 

العالمات وفقا لحالة اإلعاقة في امتحان الجامعة.
باإلضافة إلى حقوق التعليم لذوي االحتياجات التعليمية الخاصة؛ لديهم أيًضا حقوق في مجاالت المؤسسات 
العامة، والصحة، واإلعفاء والخصم الضريبي، والعمل، والحياة العملية، والضمان االجتماعي، والمساعدة 
االجتماعية، كما الموظفين الذين لديهم أطفال / أقارب معاقون. للحصول على معلومات مفصلة حول هذه 

الحقوق، يمكنك استخدام المواقع اإللكترونية وأرقام االتصال أدناه.

https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/tr،54457/engelli-haklari-rehberi.
 - html
ht tps: / /www.ai levecal isma.gov. t r / t r- t r /sss /engel l i -ve-yas-  
- /li-hizmetleri-genel-mudurlugu
- https://ailevecalisma.gov.tr/media/19199/engelli-bilgilendirme.pdf
- ALO 183 الخدمات االجتماعية  
- ALO 144 المساعدات االجتماعية  
-  ALO MEBİM 444 0632 وزارة التربية الوطنية  
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في هذا الكتيب ، يتم تصنيف اضطرابات اللغة والتحدث بناء على التشخيص 
القومية.  التربية  لوزارة  التابعة  اإلرشادية  البحوث  مركز  في  المستخدم 
الكتيب هي: اضطرابات الطالقة، اضطرابات  اليها في  المشارة  االضطرابات 
اضطرابات  الصوتي،  النطق  اضطرابات  المكتسبة،  اللغة  اضطرابات  اللغة، 

النطق الحركي، اضطرابات الصوت، اضطرابات الرنين.
والخصائص  واألسباب  التعريف  حول  معلومات  على  الكتيب  هذا  يحتوي 
التعليم  عمليات  حول  ومعلومات  والتعليمي،  الطبي  التشخيص  وعمليات 
والتدريب وعمليات المعالجة لكل اضطراب في اللغة والتحدث. باإلضافة إلى 
ذلك، تم تقديم االقتراحات لألطفال الذين يعانون من اضطرابات اللغة والتحدث 

وأسرهم.

 األفراد الذين يعانون من
صعوبات في اللغة والكالم

"دليل للعائالت"


