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 اضطرابات مخارج الحروف
Articulation Disorder

ي��واج��ه �شخ�ص  ا�شطرابات خم��ارج احل���روف عندما   حت��دث 

م�شاكل يف تعّلم اأحرف معينة واإ�شدار بع�شها )غالباً يف احلروف 

وال�شخ�ص  ال��ع��ّل��ة(،  ح���روف  يف  واأح��ي��ان��اً  ال�شاكنة  الأ����ش���وات  اأو 

�شعوبة يف جعل كالمه  يواجه  �شديدة  ا�شطرابات  يعاين  الذي 

مفهوماً.

وهي  امل�����ش��ك��ل��ة  ن��ف�����ص  اإىل  ت��رم��ز  اأخ����رى  م�شطلحات  ه��ن��اك   

ا�شطرابات النطق )Articulation( وهي اإ�شدار الأ�شوات اأو 

الأ�شوات يف  )Phonology( وهي نظام  الأ�شوات  ا�شطرابات 

اللغة.

معظم هذه الأخطاء تقع يف 4 جمموعات:

الأ�������ش������وات  ب���ع�������ص  اإ��������ش�������دار  ع�������دم  اأي  احل�����������ذف:   1   

ي����������ارة. ��������ش�������ي�������ارة    م������ث������ل:  م����ع����ي����ن����ة  م������وا�������ش������ع   يف 

2  ال�شتبدال: اأي اإ�شدار �شوت مكان �شوت اآخر مثل:    

 �شجرة  �شجرة.

اأ�شوات م�شابهة لل�شوت املرغوب  اإ�شدار  اأي  3 التحريف:   

ولكن لي�ص دقيقاً.

4 الإ���ش��اف��ة: وه��ي الأق���ل ح��دوث��اً ب�شكل ع��ام وه��ي اإ�شافة    

�شوت جديد غري موجود يف الكلمة اأ�شا�شاً.

ب��ع�����ص الأخ���ط���اء جت��ع��ل ك���الم ال��ط��ف��ل غ��ري م��ف��ه��وم اأك����ر من 

غريها، فعلى �شبيل املثال عندما يحذف الطفل بع�ص الأ�شوات 

يكون كالمه غري مفهوم ب�شكل اأكر من الطفل الذي يحّرف 

الأ�شوات.

 معظم الأطفال يبدوؤون يف مرحلة اإ�شدار الأ�شوات املبكرة يف 

عمر 12 �شهراً.

 يحدث تطّور كبري بني 18 �شهر و 3 �شنوات من العمر يف عدد 

واأنواع الأ�شوات امل�شدرة.

 يف �شن 4 �شنوات، الأطفال الطبيعيون ي�شدرون اأغلب خمارج 

احلروف والعدد املنا�شب من املقاطع والأ�شوات يف الكلمة ب�شكل 

�شحيح.

 ميكن اأن ي�شتمر الطفل بال�شتبدال واحلذف )لتغة( يف خمارج 

احلروف اإىل ما بني اخلام�شة وال�شاد�شة من العمر.

 عند عمر ال�شابعة ُيفرت�ص يف الطفل نطق جميع الأحرف يف 

اللغة  ب�شكل �شحيح.

الأحيان  ت�شبه يف بع�ص  الأخ��ط��اء يف نطق خم��ارج احل���روف   

كالم الأطفال لأن العديد منهم ل ينطقون الأ�شوات اأو املقاطع 

اأو الكلمات ب�شكل �شحيح.

 منط كالم الطفل ب�شكل عام ي�شبح مفهوماً ب�شكل اأكر عندما 

يكرب وين�شج ولكن يف بع�ص الأحيان قد يحتاج اإىل عالج مبا�شر 

للحد من اأخطاء النطق، كما اأن طبيعة اأمناط اأخطاء الطفل يف 

 نطق خمارج احلروف هي التي حتدد اجلواب على هذا ال�شوؤال.

 ما هي ا�ضطرابات خمارج احلروف؟
 ما هي اأنواع اأخطاء نطق خمارج احلروف؟

 متى يتعلم الطفل اإ�ضدار الأ�ضوات؟

هل الأخطاء يف نطق خمارج احلروف
يجعل الكالم �ضبيهًا بكالم الأطفال؟

 

هل يتغلب الطفل على م�ضكلة
 نطق خمارج احلروف؟



 معظم م�شاكل نطق خم��ارج احل��روف عند الأط��ف��ال حتدث 

ع�شوية،  اأو  ج�شدية  اإع��اق��ة  اأو  م�شكلة  اأي  وج��ود  ع��دم  يف  حتى 

الأخطاء يف نطق خمارج احلروف قد يحدث كنتيجة خلطاأ يف 

ب�شبب  تكون  قد  النطق  اأخطاء  وبع�ص  ال�شوتي،  النظام  تعّلم 

اأمرا�ص  اأو  ع�شبية  م�شاكل  اأو  ال�شمع  كفقد  ع�شوية  م�شاكل 

خمتلفة اأو ب�شبب بع�ص التاأخر يف التطّور والنمو.

اإىل   يتعلم الأطفال نطق الأح��رف عرب ال�شتماع يف بيئتهم 

الكالم من حولهم وهذا النوع من التعلم يبداأ يف مرحلة مبكرة 

جداً من حياة الطفل.

 اإذا عانى الطفل من م�شاكل يف الأذن ب�شكل متكرر خالل هذه 

وهذا  ال�شتماع  عملية  ذلك  ف�شيعيق  حياته  من  املهمة  املرحلة 

�شيوؤدي اإىل الف�شل يف تعّلم كيفية نطق خمارج احلروف.

 يتم ذلك بتقدمي مثال جيد بلفظ الكلمة بطريقة �شحيحة   

قد  التي  الأم���ور  بع�ص  م��راع��اة  ث��م  وم��ن  الطفل،  بها  ليحتذي 

تغيب عن ذهن البع�ص كعدم مقاطعة اأو ت�شحيح الطفل ب�شكل 

دائم وعدم م�شايقة الطفل وال�شتهزاء به مبا يف ذلك الأ�شدقاء 

والأقارب.

 اللهجات واللغات غري مرتبطة با�شطرابات نطق الأ�شوات، 

ولكنها تعك�ص اختالفات نطق الأحرف التي تتاأثر باللغة الأ�شلية 

لل�شخ�ص اأو املنطقة اجلغرافية التي ترّبى وعا�ص فيها.

يودون  م��ن  م�شاعدة  وال��ت��خ��اط��ب  النطق  لأخ�����ش��ائ��ي  ميكن   

بع�ص  با�شتعمال  الكالم  على  لهجاتهم  تاأثري  تقليل  اأو  تغيري 

طرق التقييم والتعليمات والإج��راءات التي تتعلق با�شطرابات 

نطق خمارج احلروف.

تتح�شن  اأو  ُتعالج   معظم م�شاكل نطق خم��ارج احل��روف قد 

بغ�ص النظر عن عمر ال�شخ�ص ولكن كلما زادت مدة امل�شكلة كان 

من الأ�شعب تغيريها اأو التغلب عليها.

الع�شالت  يف  اخل��ل��ل  اأو  باجللطة  املرتبطة  امل�شاكل  بع�ص   

�شعباً،  وتعديلها  عليها  التغلب  يكون  الكالم  خالل  امل�شتخدمة 

وقد ت�شتوجب وقتاً طوياًل ومقداراً مكثفاً من العالج ومع ذلك 

قد ل ي�شتطيع بع�ص الأ�شخا�ص اإ�شدار اأحرف م�شابهة لأحرف 

الأ�شخا�ص ال�شليمني.

 هناك حالت اأخرى توؤثر على فعالية العالج، نذكر منها على 

�شبيل املثال:

 حالة ال�شمع .

 ال�شتعداد لقبول العالج .

 القدرات العقلية .

 مقدار العالج .

 واأخرياً حالة اأع�شاء الفم مثل الأ�شنان والل�شان.

 عندما توؤثر هذه امل�شاكل على التطور الجتماعي والعاطفي 

يكون  الوظيفية   والكتابة( واحلالة  القراءة  )تعلم  والأكادميي 

العالج لهذا النوع من امل�شاكل مهماً و�شرورياً، لأن الكالم جزء 

وقدرتنا  كفاءتنا  بدرجة  نوعيتها  تتاأثر  التي  حياتنا  من  مهم 

على الكالم.

النطق  م�شاكل  لعالج  امل��وؤه��ل  والتخاطب  النطق  اأخ�شائي   

من  ي��ع��اين  ال���ذي  البالغ  اأو  للطفل  امل�شاعدة  ت��ق��دمي  ي�شتطيع 

م�شكلة خمارج احلروف اأو اأي ا�شطرابات للنطق واللغة.

جل�شات  ترتيب  يف  وامل�شاعدة  الن�شائح  الأخ�شائي  وي��ق��دم   

ع��الج م�شاكل نطق خمارج  اأو  تقليل  اأو  ملنع  العالج واخل��دم��ات 

احلروف، والعالج املبكر هو الأهم بالن�شبة للم�شاكل ال�شعبة اأو 

ال�شديدة.

هل تعترب اللهجات واللغات ا�ضطرابات يف نطق 
 خمارج احلروف؟

كيف ميكنني اأن اأ�ضاعد يف تعليم الطفل نطق الأحرف 
 ب�ضكل �ضحيح؟

 من هو امل�ضوؤول عن امل�ضاعدة؟

 هل هو مهم عالج م�ضاكل خمارج احلروف؟

هل ميكن م�ضاعدة البالغ الذي يعاين من ا�ضطراب 
نطق الأ�ضوات؟

هل هناك عالقة بني التهابات الأذن خالل
الطفولة وبني التاأخر يف تطّور خمارج احلروف؟

 

 ما هو �ضبب م�ضاكل نطق خمارج احلروف؟




