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يشكل الصوت اإلنساني مادة اللغة األولى في الدراسة اللغوية، ألن كل جماعة لغوية 

تعتمد منهجا محددا و مميزا في صوغ كلماتها من األصوات التي ينتجها  الجهاز النطقي 

اإلنساني، ثم تصوغ من الكلمات، الجمل و التراكيب بغية التعبير بها عن حاجاتها المادية و 

  .1 حصر لهاالمعنوية التي ال

  

تعتبر الدراسة الصوتية من أصل العلوم عند العرب، ألنها تتصل اتصاال مباشرا بتالوة 

القرآن الكريم، وقد سبق العرب أمم في دراسة اللغة دراسة صوتية وصفية أدهشت علماء 

الغرب و الشرق، فأقروا بأنه لم يسبق العرب، زمنيا سوى الهنود القدماء الدين درسوا 

 ووصفوها Védas » 2 »، لغة كتابهم المقدس الفيدا « Sanscrit »السنسكريتية لغتهم 

 .وصفا صوتيا دقيقا جدا

  

 وصفية تعتمد على المالحظة الذاتية مضافة إلي 3بحيث بدأت الدراسة الصوتية عند العرب

ثقافة الدارس و التزامه و أمانته العلمية، فدرس علماء العرب الصوت اللغوي و سد ابن 

 هجرية، ثغرة كبيرة في الدرس الصوتي فقدم وصفا دقيقا ألسباب 428نا المتوفى سنة سي

حدوث الحروف، و لمخارجها، وقد يكون أول من شرح الحنجرة و عرف دورها كمرنان و 

 .عرف دور الوترين الصوتين في إحداث الصوت اإلنساني

  

اسات الصوتية العربية إن علماء األصوات المعاصرين لم يخرجوا كثيرا عن أسلوب الدر

فتوصلوا إلى عزل الصوت، و استطاعوا إعادة تركيبه، الن الصوت  اإلنساني مادة، و 

دراسة المادة تكون علمية، تبدأ مند  لحظة تشكل الصوت في الجهاز النطقي بدءا من  ضغط 

جرة و الحجاب الحاجز على الرئتين اللتين تدفعان الهواء في القصبة الهوائية، مرورا بالحن

                                           
 5، دار الفكر اللبناني، بيروت، ص  اللغوية الفونيتيكاتد عصام نور الدين، علم األصوا 1

10. ، ص1990 ابراهيم أنيس، االصوات اللغوية، مكتبة االنجلو المصرية، الطبعة الثانية،  2  
أصوات اللغة العربية، مركز االنماء القومي ، جامعة الفاتح، ليبيا،بدون -  بسام بركة، علم االصوات العام3

179 تاريخ، ص 3  
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وصوال إلى األذن السامعة، بل وحتى وصول األصوات إلى الدماغ و تحليلها، . . . . .الفم

ورد الفعل الذي تحدثه، مما فرض على عالم األصوات اللغوية دراسة الجهاز النطقي كله، و 

مخارج األصوات و صفاتها، خصائصها، و تأثر بعضها ببعض، الن مادة الصوت األولى ال 

تها المنفردة، أثناء الكالم، نتيجة تأثير الصوت السابق بالالحق و العكس، تحتفظ بصفا

ككل األصوات تحديده و تمييزه ن غيره، فالصوت اإلنساني فللصوت وضيفة تغيير المعنى و 

ينشأ من ذبذبات مصدرها في الغالب الحنجرة لدى اإلنسان  فعند اندفاع النفس من الرئتين 

الهتزازات التي بعد صدورها من الفم أو األنف تنتقل خالل الهواء يمر بالحنجرة فيحدث تلك ا

الصوت من النعم العظيمة التي أنعم اهللا ، فالخارجي على شكل موجات حتى تصل إلى األذن

بها على اإلنسان، ويعرف الصوت بأنه الموجة الحاملة لالتصال اللفظي، وهو ينتج عن 

موجودين في الحنجرة أثناء خروج هواء الزفير ال) الوترين(اهتزاز الثنيتين الصوتيتين 

بينهما، وبناءاً على معدل تكرار هذه االهتزازات بالثانية، يتحدد تردد الصوت، وتعتمد سالمة 

الصوت على التركيب السليم للحنجرة عامة وللثنيتين الصوتيتين خاصة، وعلى التحكم 

 . الدماغي بعضالت الحنجرة وبالجهاز التنفسي

  

  فـي   الحصول علـى شـهادة الماجـستير       إطار التي كانت في     4قةابنا الس في دراست 

اختصاص االرطوفونيا، قمنا بتقديم بروتوكول إلعادة التأهيل الصوتي لمـستأصل الحنجـرة            

، فكانـت   عربية عامية، امازيغية، فرنـسية    : ي متعدد اللغات  رالكلي بالوسط العيادي الجزائ   

 بتدوين المالحظات التي تحصلنا عيها من لجنـة         النتائج مرضية رغم بعض النقائص، فقمنا     

 بعين االعتبار في دراستنا الحالية حيـث قمنـا بتطـوير البرتوكـول و               أخدنهاالتحكيم التي   

كانت أم  ة  معالجته، ليصبح برنامجا معلوماتي للتأهيل الصوتي لالضطرابات الصوتية، عضوي        

عـالج االضـطرابات الـصوتية      ، مستندا على استبيان مدقق للتشخيص و برنامج لل        وظيفية

                                           
4 بروتوكول عالجي متعدد اللغات عربية عامية، فرنسية، أمازيغية لمستأصلي ، اقتراح موسى المياء بن

-2003الحنجرة الكلي بالوسط العيادي الجزائري، رسالة ماجستير اختصاص أرطوفونيا، جامعة الجزائر، 
2004 
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  برامج معلوماتية متعددة  ا ب م IBMشركة العالميةال لقد قدمت بالوسط العيادي الجزائري

 .، و حتى البرامج المتعلقة بالصوت و تحليلهللتكفل باضطرابات الكالم و اللغة

  

لقد قمنا بتقديم ميزانية للتشخيص االضطرابات الصوتية معتمدين علـى الدراسـات            

الصوتية استنادا للدراسة فرنسوا ليوش      التمرينات بعض   إلى إضافة في هذا المجال     ةابقالس

تأثير علـى   ال في   ة و الصوت   عامل اإلعالم اآللي عليه، قصد اختبار فعالية الصور        مدمجين  

 و من ثمة التركيز، حيث تعد القدرات العقلية و المعرفية و الحسية و              االنتباه ،عملية التعرف 

 مثير معـين    إلى اإلصغاء النظر و    باالنتباه للتعلم و يقصد     األساسيةاالنفعالية من المهارات    

ـ  يستطيع الفرد فيها أن يركز على موضوع معين       لفترة زمنية و هي الفترة التي        ت هـده    تم

 على التعليمة   التعرف باعتماد (نة االستجابة بين التمرير األول       من خالل مقارنة أزم    عملية  ال

الـصورة الممثلـة    على التعليمـة الـصوتية و     التعرف باعتماد   (والتمرير الثاني   ) الصوتية

 ).تعليمةلل

  

أما هدف الدراسة التي نحن بصدد تقديمها في أطروحة الدكتوراه فهـي محاولـة لتفـسير                

ئصها اإلكلينيكية، العضوية منها و الوظيفية، مع تقديم        االضطرابات الصوتية من حيث خصا    

ميزانية للتشخيص االضطرابات الصوتية، وأهم خطوات التربيـة الـصوتية فـي الوسـط              

اإلكلينيكي الجزائري بدون تجاهل خاصية الوسط اللغـوي الغنيـة بمـستوياتها اللـسانية،              

ية للمصاب على فهم التعليمـة و       الصوتية و الصوتمية، و بأخذ بعين االعتبار القدرة المعرف        

 .تطبيق التمرينات الخاصة  بالتربية الصوتية

  

  :و لهذا قمنا بتنظيم خطوات البحث على النحو التالي

ظـاهرة الـصوت،    : فيزيولوجية الصوت، و فيه تناولنا النقاط التاليـة       :  ضم الفصل األول  

تمي للغة العربية الجزائريـة     النظام الصوتي الصو  اكتساب اللغة اللفظية، المستوى الصوتي،      

   .مفاهيم حول العوامل الفيزيائية للكالمالعامية، الفرنسية و األمازيغية، و نختم الفصل ب
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 و فيه تناولنا الجهـاز الـسمعي و         أما الفصل الثاني كان موضوعه علم األصوات المعرفي       

  الذاكرة اإلدراك و االنتباه: العصبي، و من ثمة النشاطات المعرفية

 ؛ والغاية منه هـو      االضطرابات الصوتية إلى الجانب المرضي أي      الفصل الثالث    قنا في تطر

االضطرابات الصوتية العضوية،  االضـطرابات الـصوتية        أعضاء الجهاز الصوتي،    التطرق  

، ثم التطرق إلى الكفالة األرطوفونيـة        .الوظيفية، الكفالة األرطوفونية لالضطرابات الصوتية    

 .و برنامج الوقاية

  

نظـرة الكومبيـوتر فـي التكفـل        :  و فيـه   الجانب المنهجـي   فخصصناه إلى    لرابع ا الفصل

استعمال اإلعالم اآللي  باالضطرابات الصوتية بالوسط العيادي الجزائري و تناولنا فيه حدود 

البحــث، تقنيـة   مكـان  منهـج البحـث، ،  I إجراءات الدراسة في الكفالة االرطوفونية،

  Iلبـحث، نتائج الدراسة ينـة االبحـث، ع

  

ثـم عرضـنا    Th- VOCتقنين البروتوكول ألمعلوماتي  فعرضنا فيه،: خامسأما الفصل ال

النتائج التي أحصيناها من تمرير االختبار األول والثاني، وقمنا بتحليلها، وإبراز العالقة بين             

م لنتائج المفحوصين، ثـم     المعطيات النظرية والنتائج العملية، وقدمنا على إثره التحليل العا        

االستنتاج العام والذي يعد خالصة لعملنا ككل باقتراح نماذج افتراضية لعمل سياق التعـرف              

، وهذا ما اشتمل عليـه      )استجابة المرضى  باعتماد المعطيات العادية، وتكييفها حسب آليات     (

  ماتي  تطبيق بروتوكول التربية الصوتية ألمعلو: من هذه الدراسةسادسالفصل ال

 Th- VOCفي الوسط العيادي الجزائري    

في األخير؛ طوينا صفحات بحثنا بخالصة جامعة للقسمين النظري والعملـي، وفتحنـا مـن               

  . اآلفاق لباحثي الغد- إن شاء اهللا–خاللها 

 و فيما يلي إشكالية الدراسة و فراضيات الدراسة
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االهتمام نظراً لما  اضطرابات الصوت أقل شيوعياً من عيوب النطق ولكنها تظل تلقى تعتبر

األفراد من ناحية، ولما يترتب عليها  لها من أثر على أساليب االتصال الشخصي المتبادل بين

 أصحابها من خجل من ناحية أخرى فالصوت به  نتيجة لما يشعر–من مشكالت في التوافق 

ركيزة االتصال، باإلضافة إلى دوره األساسي في إيصال األفكار ألنه انعكاس لشخصية 

وغالبا ما تجهل هذه الخاصية، و يدركها الفرد في حالة اإلصابة خلل .  ، و ذاته1الفرد

ي عن صوته صوتي، فلصوت أيضا بعدا جماليا، يكون بمثابة محفزا للشخص في التقص

فاالضطراب الصوتي المتمثل في البحة الصوتية يكون نتيجة خلل عضوي أو وظيفي لعملية 

 2Plisاإلنتاج اللغوي، فالتصويت المتمثلة في عملية الكالم  متعلقة أساسا باألوتار الصوتية 

Vocales ، ففي حالة تدهور الصوت، يلجأ المصاب إلى  األخصائي الذي يضع بدوره

  .نيا على المالحظات اإلكلينيكية للحنجرة، و التقييم الذاتي للصوت المفحوصتشخيصا مب

  

و أخذا بالميزة الذاتية لالستماع الشخصي للصوت بالنسبة لألخصائي المبنية على التقييم 

 ماإلدراكي الذي يستلزم وجود متغيرين متعلقين بقدرة الفاحص الوجدانية و المعرفية  للتقيي

هذا ما يفوق طاقة الفرد، و لهذا فإننا نسعى في هذا البحث للتطوير ومن ثمة الحكم،  و

مختلف وسائل التشخيص حتى تكون الكفالة فعالة ومنه يجب أن يكون التشخيص  مبني وفقا 

مبدأ التحليل الموضوعي المبني على التقييم متعدد المستويات، كميا و كيفيا : لمبدأين 

ن وضع قياس فيزيائي أكوستيكي و فيزيولوجي، و لالضطراب الصوتي،  كما يتمكن لنا م

مبدأ التحليل الذاتي الذي يعتمد على تحليل القدرة الذاتية للمفحوص على التجاوب مع التربية 

  . الصوتية، وهي مبنية على تقيم القدرة المعرفية اإلدراكية للمفحوص

                                           
6 LAFOND. Doris st pierre, Troubles de la résonance malformations oro-faciales 
laryngectomies et autre chirurgie majeures oropharyngées, notes et cours, université de 
Montréal faculté de médecine école d’orthophonie et audiologie, Canada, novembre 2000-2001, 
p.  17 
 
7 LEHUCHE. François et ALLALI. André, La voix- anatomie, physiologie, thérapeutique, vol.1, 
Masson, Paris, 1991, 270 p. 45 
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د الثالثة األخيرة من عكست دراسات و بحوث العلم المعرفي تطورا بالغ االطراد خالل العقو

  ، و كانت أبرز هذه الدراسات و البحوث و أكثرها تناميا الدراسات التي 1القرن العشرين

 التي تداعت أصداؤها و تنامت تطبيقاتها في مختلف فروع .تتعلق بعلم النفس المعرفي

ري يقوم و التربية الخاصة، و الفروق الفردية و غيرها فالعقل البش منظومة العلوم النفسية،

بالعديد من العمليات المعرفية، التي تتباين من حيث الكيف و الهدف، و التي تتدرج من 

البسيط إلى المعقد، بحسب متطلبات المواقف التي يواجهها خالل حياته اليومية، فاالنتباه، و 

  اإلدراك، و التعرف، و الذاكرة، و االسترجاع، و التعلم، و اتخاذ القرار،  

 ية يجريها العقل البشري، فتمكن اإلنسان من إثراء خبراته و معلوماته عمليات معرف

و تطويرها، و التحكم فيها و من ثمة تم طرح األسئلة التالية، بحيث فرضوا في هذه الدراسة 

األرطوفونين و : على رؤى و توجهات علماء علم النفس المعرفي و أخصائي الصوت

  :ى التوالي و هما علPhoniatres et ORL2األطباء 
 
 

ماهي درجة انتشار البرامج المعلوماتية والتقنيات التكنولوجية الحديثة في الكفالة * 

  األرطوفونية و باألخص الصوتية في الوسط العيادي الجزائري؟

  

 الصوتية بالوسط العيادي تمامدى استعمال التكنولوجيا في مجال التكفل باالضطرابا* 

  الجزائري؟
 
هل وضع تقنية مقننة و معيرة معلوماتية، هدفها تحديد خصائص االضطراب الصوتي في * 

  معرفي  يسمح بتشخيص أدق و محدد لالضطرابات الصوتية علما يفضاء أكوستيكي فيزيائ

  أنه أساس و ركيزة الكفالة األرطوفونية ؟ 

  

                                           
28 .، القاهرة،  ص1995ي، مكتبة مدبولي، المجلد األول، الطبعة الثانية، عبد المنعم ألحفني،  موسوعة الطب النفس 1  

8 ORL : Médecin spécialiste des maladies du nez, de la gorge et des oreilles,  Oto-Rhino-
Laryngologiste 
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اعتبارها تجمع ما مدى تأثير نظم معالجة المعلومات لدى المصاب باضطراب صوتي ب* 

من التراكيب أو األبنية التي تشكل منظومة مكونات النشاط العقلي المعرفي على نجاح 

 التربية الصوتية؟
 

 في الكفالة األرطوفونية Th-VOC اللغات ألمعلوماتي دما مدى فعالية البرتوكول متعد* 

  بالوسط العيادي الجزائري؟

  

  :فراضيات الدراسة تتلخص كاألتي

  

تشار البرامج المعلوماتية والتقنيات التكنولوجية الحديثة في الكفالة األرطوفونية و درجة ان* 

باألخص الصوتية في الوسط العيادي الجزائري، متفاوتة حسب ثقافة المختص األرطوفوني 

  .و قدرته المادية

  

لة يتعلق نجاح التربية الصوتية بدرجة إدراك المصاب و تنظيمه للمعلومات المتعلقة بمرح* 

  .نشاطه العقلي المعرفيالكفالة حيث تمثل 

  

  : يتعلق استعمال التكنولوجيا في الوسط العيادي الجزائري بعاملين هامين* 

   مدى توفر وسائل التكنولوجيا في مكاتب المختصين االرطوفونين-              

   المعلوماتية و مدى إلمام و تمكن المختص االرطوفوني بمجال التكنولوجيا-              

  

  معرفي  يسمح يتحديد خصائص االضطراب الصوتي في فضاء أكوستيكي فيزيائ* 

، ذا Th-VOCبتشخيص أدق و محدد لالضطرابات الصوتية، ومنه فالبرتوكول ألمعلوماتي 

 فعالية في صيرورة الكفالة األرطوفونية
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ية، فرنسية، عربية عام( متعدد اللغات Th-VOC ألمعلوماتي ليقدم البروتوكو* 

بالوسط اإلكلينيكي الجزائري و المبني على أسس علمية  للتشخيص و العالج ) واألمازيغية

 .نتائج جد مرضية في ميدان الكفالة األرطوفونية

  

اضطرابات الصـوت في الوسط العيادي الجزائري خالل تقديم وقبل أن نشرع في دراسة 

 ، اللغات مبرمج على جهاز الكومبيوترلتشخيص و العالج متعدد لبروتوكول ألمعلوماتي

 نستعرض المعطيات النظرية التي يرتكز عليها بحثنا 
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I. 1 –ظاهرة الصوت   

الصوت ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون  أن ندرك كننها ، فقـد اثبـت علمـاء                 

الصوت أن كل صوت مسموع يستلزم وجود جسم يهتز ، على أن هذه الهزات ال               

 تدرك بالعين في بعض الحاالت كما اثبتوا أن هزات مصدر الصوت تنتقـل فـي              

  .9وسط غازي أو سائل أو صلب حتى تصل إلى األذن اإلنسانية

 و الهواء هو الوسط الذي تنتقل خالله الهزات في معظم الحـاالت فـي شـكل                

موجات حتى تصل إلى األذن كما تتوقف شدة الصوت أو ارتفاعه على بعد األذن              

من مصدر الصوت و درجة الصوت تتوقف على عدد االهتزازات في الثانيـة ،              

ما  نوع الصوت فهو تلك الصفة التي تميز صوتا من صوت و إن اتحـدا فـي                  أ

 .الدرجة و الشدة

  

I. 1.1 – الصوت اإلنساني  

هو ككل األصوات ينشأ من ذبذبات مصدرها في الغالب الحنجرة لدى اإلنـسان،             

فعند اندفاع النفس من الرئتين يمر بالحنجرة فيحدث تلك االهتزازات التـي بعـد              

لفم أو األنف تنتقل خالل الهواء الخارجي على شكل موجات حتى           صدورها من ا  

  .10تصل إلى األذن

و مصدر الصوت اإلنساني في معظم األحيان هو الحنجرة أو بعبارة أدق الوتران             

الصوتيان فيها فاهتزازات هذين الوترين هي التي تنطلق من الفم أو األنـف ثـم               

  .تنتقل خالل الهواء الخارجي

وت المرء على سنه و جنسه فاألطفال و النساء احد أصـواتا            و تتوقف درجة ص   

من الرجال و ذلك ألن الوترين الصوتين في األطفال و النـساء اقـصر و اقـل                 

ضخامة و يؤدي هذا إلى زيادة ذبذبتهما في الثانية ، و حين يصل الطفـل إلـى                 

                                           
  9 17، ص 1990 الثانية، طبعة المصرية، جلواألن مكتبة اللغوية، األصوات أنيس،  إبراهيم

   ،1992 األولى الطبعة بيروت، البناني، الفكر دار الفونيتيكا، اللغوية، األصوات علم الدين، نور عصام

  10 59ص
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 فـي   البلوغ يتضخم وتراه الصوتيان فجأة كما يطوالن ، و يترتب على هذا عمق            

صوته يجهله اقرب إلى الرجال منه إلى النـساء ألن عـدد ذبـذبات الـوترين                

  و يتكلم اإلنسان فتختلف درجة صوته عند معظم المقاطع،، الضخمين اقل كثيرا

  .و لكن يندر أن يكون تغيير درجة الصوت في أثناء الكالم فجائيا، بخالف الغناء

أن عالء التشريح لـم يلحظـوا أي        و من الحقائق العلمية التي تدعوا إلى الدهشة         

فرق مادي بين حناجر النوع اإلنساني ، فليس في حنجرة المطـرب أي عنـصر               

مادي تمتاز به عن حنجرة غيره من الناس و إنما الفرق في الموهبة التي اختص               

بها و هي سيطرته على عملية التنفس و السيطرة على الهواء المندفع من الرئتين              

ه و إخضاعه لنظام خاص في جريانه من الرئتين حتى يصدر           و القدرة على تكييف   

  .من الفم أو األنف
 
I. 1.2 –  ثر في درجات الصوت اإلنسانيتؤالعوامل التي:  

السيطرة على الهواء المندفع من الرئتين و تجديد نسبة ما يندفع مع التنفس              - 1

  .و تنظيم هذا حسب اإلرادة

نة تتوقف درجة الـصوت     مرونة عضالت الحنجرة، فعلى قدر هذه المرو       - 2

 .فكلما ازدادت مرونته كثرت الذبذبات و ازداد الصوت حدة
 
طول الوترين الصوتيين يؤثر في درجة الصوت تأثيرا عكسيا ، بمعنى انه             - 3

كلما طال الوتران الصوتيان قلت الذبذبات ، و ترتب على قلتهـا عمـق              

 .قرارالصوت حتى يصل في بعض حاالته إلى ما يسميه الموسيقيين بال
 
و لكن نسبة شد الوترين تؤثر تأثيرا مطردا في درجة الصوت ، فالصوت              - 4

المنبعث من ذبذبة وترين مشدودين شدا محكما يكون كصوت المغنيـات ،            

في حين أن غلظ الوترين في الرجال يقلل من نسبة هذا التوتر مما يجعـل               

 .درجة الصوت عند الرجال عميقة الن عدد الذبذبات اقل
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شدة الصوت اإلنساني فتتوقف إلى حد كبير على سعة الرئتين و نـسبة             أما   - 5

ضغط الهواء المندفع منهما ، هذا إلى توقف توقفهما أيضا على تلـك الفراغـات               

الرنانة المضخمة للصوت و هي التي يمر خاللها الهواء بعد الحنجـرة ، ففـراغ           

لصوت و منحه صفته   الحلق و فراغ الفم و الفراغ األنفي كلها تستغل في تضخيم ا           

  الخاصة به التي تميزه من غيره من األصوات

  

I. 2-اكتساب اللغة اللفظية   

                  اللّــغة

  

  

  لفظية                                                                                غير لفظية

                  التي نعبر عنها                                 لفاظ    التي تعبر عنها باأل

  بكل الوسائل غير اللفظية

  

                  اللغة من حيث الحواس

  

  

         لغة تدرك باألذن                                         لغة تدرك بالعين

–                   مثـل الكـالم المكتـوب                            مثل الحديث المسموع                    

  تعبيرات الوجه

  

  

  مكتسب شعوري        تلقائي ال شعوري       

  

   يمثل خطوات اكتساب اللغة اللفظية01مخطط 
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اللغة أللفضية مظهر قوي من مظاهر النمو العقلي و الحسي و الحركي إذ تعتمـد               

 و على مـستوى التوافـق       في نموها على مدى نضج و تدريب األجهزة الصوتية        

العقلي و الحركي الحسي الذي تقوم عليه المهارة اللغوية و خاصة في بدء تكوينها              

و تدل األبحاث الحديثة على أن األجهزة الصوتية المختلفـة كعـضالت الفـم و               

اللسان و الحنجرة تصل في نموها إلى المستوى الذي يمكنها من أداء وظيفتها قبل              

  :ور األصوات أللفضية في مراحل نلخصها فيهذا و تتط. الميالد

  

يبدأ مظاهر الحياة عند الطفل بصيحة الميالد التي تنتج من           : صيحة الميالد  - 1

اندفاع الهواء بقوة عبر حنجرته في طريقه إلى رئتيـه ، فتهتـز لـذلك أوتـار                 

الحنجرة ، و تصدر عن الطفل صيحة الميالد المألوفة ، هـذا و تختلـف هـذه                 

ل إلى آخر تبعا الختالف نوع الوالدة و حالة الطفل الـصحية ،             الصيحة من طف  

 .فصيحة الطفل القوي حادة و صيحة الطفل الضعيف خانقة متقطعة

  

تتطور صيحة الميالد حتى تصبح معبرة عن        : مرحلة األصوات الوجدانية   - 2

حاالت الطفل االنفعالية و رغباته النفسية ، فالصرخة الرتيبة المتقطعة تدل على            

يق ، و الصرخة الحادة تدل على األلم ، و الصرخة الطويلة تدل على الغيظ               الض

و الغضب ، و هكذا يستمر هذا التطور المعبر حتى قبيل نهاية الـشهر الثـاني                

 .الميالدي
 

تتطور هذه األصوات من صيحات إلـى أنغـام يرددهـا           :  مرحلة التنغيم  - 3

ف لنفسه جميع الدعائم    الطفل في لعب صوتي ، ثم يستطرد في تنغيمه حتى يكتش          

الصوتية ألي لغة يتحدث بها النوع اإلنساني ، و هكذا يـستطيع أوال أن ينطـق                

ثم يتطور به النمو إلى حروف سـقف        ) غ-ع( بحروف الحلق اللينة المرنة مثل      

هـذا فـان نـسبة      )  م -ب( الفم ، و تظل كذلك حتى إلى حروف الشفاه مثـل            

 فـي   4:1 في أصوات الطفل تبلغ مـن        الحروف المتحركة إلى الحروف الساكنة    
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 ثم تبلغ في نهاية هذه السنة       1 : 2البدء ثم تتطور في منتصف السنة األولى إلى         

هذا و يتجه النمو الصوتي للحروف المختلفة في اتجـاهين متـضاربين            ،  3: 1

فتنمو الحروف الحلقية في تكوينها السوي من الحلق إلى الشفة، و تنمو الحروف             

شفة إلى الحلق، و يطرد النمو الصوتي الحركي مـن العـضالت            الساكنة من ال  

 .الكبيرة القوية إلى العضالت الصغيرة الدقيقة

  

  .مرحلة التقليد و االستجابة اللغوية -4

يستجيب لألصوات البشرية المحيطة به فيما بين الشهر الثـاني و الثـامن لبـدء               

 ثم يتطور به األمـر      ميالده ، فيصبح معبرا عن سروره أو عن رضاه و قبوله ،           

فيقلد األصوات التي يسمعها ، و يضطره هذا التقليـد إلـى إجـادة االسـتماع و         

اإلصغاء و االنتباه إلى كل صوت يقع على أذنيه ، و هو يجيـد هـذه المهـارة                  

الجديدة فيما بين الشهر الثامن و العاشر ، و يستجيب للتحيـة اسـتجابة متميـزة                

  .و نهاية السنة األولىواضحة فيما بين الشهر التاسع 

  

3. I -المستوى الصوتي  

إن اللغة اإلنسانية عبارة عن أصوات تكون نظاما خاصا هو النظـام الـصوتي              

فالصوت اإلنساني الحي هو موضوع علم األصوات اللغوية ، و لم يكن هذا العلم              

وليد العصر الحاضر فقد شغل اللغويون من قديم بالنظر في األصـوات اللغويـة              

د جهود اليونانيين و الرومانيين و الهنود و العرب غير أن ما وصـلوا إليـه                فتج

قديما لم يكن قائما على أساس علمي ثابت و لهذا لم يبلغ من الدقـة و اإلتقـان و                   

  .11الضبط ما وصل إليه المحدثون من علماء اللغات

نتبـاه  و لعلماء العربية جهود في هذا اآلن فأصوات اللغة من األمور التي جذبت ا             

علماء العرب األوائل فعندما انتشر اإلسالم في بقاع األرض المختلفة و طرقـت             

                                           
. ، علم اللغة، المرجع السابقمحمود السعران.د - 11  
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أسماع العرب أصوات اللغات األخرى خشى العلماء أن تنحرف أصوات العربية           

بتأثرها بأصوات تلك اللغات، فلم يكد القرن الثاني الهجري يبدأ حتى قام من بين              

تمدا على التجربة باللـسان و األذن       علماء العرب من يصف األصوات العربية مع      

  12.ال على المعامل واألجهزة

  

I.4 –النظام الصوتي الصوتمي للغة العربية الجزائرية العامية .  

  .تقسم األصوات إلى صوائت و صوامت

 -1.4.Iتصنيف الصوامت:  

  تعريف الصامت   -1

الصوت المجهور أو المهموس    " علماء األصوات يحددون الصوت الصامت بأنه       

  ".لذي يحدث في نطقه أن يعترض مجرى الهواء اعتراضا كليا أو جزئيا ا

 على تحديـد و  Consonant  عند تصنيفهم للصوامت تو يعتمد علماء الصوام

  :تعيين جوانب ثالثة لهذا الصوت هي 

  

  المعايير الثالثة في تحديد الصوت -2

  Point d’articulation  مخرج الصوت أو موضع النطق -1

  قف على شكل أو صفة الصوتو هي تتو

صورة االعتراض لمجرى الهـواء بواسـطة     صفة الصوت أو طريقة النطق-2

  الناطق 

 إذا كان االعتراض كليا بحيث يؤدي إلى تجمع الهواء خلفه ثم يفتح و يـسمع                -3

  . عبر عند القدماء شديدExplosive انفجار يوصف الصوت بأنه انفجاري 

 بحيث يسمح بمرور تيار الهواء من بين النواطق          و إذا كان االعتراض جزئيا     -4

  . احتكاك مسموع سمي الصوت احتكاكياFricative مع حدوث 

                                           
.، المدخل إلى علم اللغة، المرجع السابقرمضان عبد التواب.د  - 12  
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تتجه الرتفاع طرف اللسان بأقصاه   و قد توصف بعض األصوات بأنها مطبقة-

نحو الحنك و يتقعر وسطه مما يكون فراغا يضخم الصوت نسميه اإلطباق فالطاء             

يحدث نتيجة لتذبذب الوترين الصوتيين أما      ،  ف مرقق حرف مطبق بينما الثاء حر    

  .الهمس الجهر

  .فيظهر من عدم تذبذب الوترين الصوتيين:  الجهر و الهمس -3 

و بناء على هذه المعايير الثالثة صنف العلماء الصوامت اللغويـة فـي اللغـات               

المختلفة و هذه المعايير على أسس فسيولوجية من حيث موضع النطـق و علـى         

  . سمعية من حيث صفة النطق صوتية بما في ذلك الجهر و الهمسأسس

  

   الصوامت العربية -3

 الصوامت تتميز نطقيا بان ممر تيار الهوا ء الصادر من الرئتين يكـون              أنقدمنا  

 مجموعة األصوات شبه الرنانـة و غيـر         إلىضيقا ، و تتميز فيزيائيا بانتمائها       

دخل من المزمار الواقع بين الوترين الصوتيين       و تبدأ نقاط التضييق أو الت     ،  الرنانة

  .و يمتد ليشمل تجويف البلعوم و تجويف الفم ينتهي بالشفتين

  :و يقع التمايز نطقيا بين األصوات تبعا للمعايير اآلتية

  

  .نشاط الوترين الصوتيين: أوال 

 و  نتيجة اإلغالق ) نغمة الحنجرة (= ذكرنا فيما بق الكيفية التي يحدث بها الجهر         

 تيار  الهواء    أنإذا افترضنا في هذه الحال      .  الفتح المتتابعين للوترين الصوتيين     

لم يصادف تضييقا في التجاويف العليا فان النطق سيتصف بـصفة االنفتـاح ، و             

و حينئذ يمكن القول بان تأثير التجاويف العليا يتمثل         . يكون الصوت الناتج صائتا   

  . أخرىإلى تختلف شكال و حجما من حركة أساسا في تشكيل غرف الرنين التي

أما إذ تقاربت حافتا الوترين الصوتيين على نحو يزيد من ضغط الهواء المار من              

المزمار ، و يتسبب في إحداث دوامة من الهواء المضطرب ، تدركه األذن على              

هيئة احتكاك أو حفيف فحينئذ يختلف تصنيف الصوت الحركة النـاتج بـاختالف             
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 طائفة السواكن و يرمز لـه فـي األبجديـة           إلىهو في العربية ينتمي     اللغات ، ف  

 أما في بعض اللغات h" هـ"برمز خاص هو    ) التي هي أبجدية سواكن     ( العربية  

 وصفه بالصائت المهموس و قد يبدو       إلىاألخرى كاليابانية فيميل بعض الباحثين      

 بعبارة –لصائت أو هذا تناقضا في المصطلح عند من يرون الجهر مكونا أساسيا ل

  . يكون من فئة الحركاتأن األصل في الصائت أن عند من يرون -أخرى

 وظيفتـه فـي   إلى من يصفون هذا الصوت بأنه صائت إنما ينظرون أنو الواقع   

 كان  أننظام اللغة ، حيث يقوم في مثل تلك اللغات بالوظيفة الفونيمية للصائت و              

 أنالفيزيائية غير حركـة ، و لـذا يمكـن           في حقيقة أمره من الناحية النطقية و        

صوت (  صوت مقطعي غير حركي      - بمصطلح بايك  –يوصف بأنه مهموس أو     

  ) .مقطعي صامت

 بالنطق المفتوح فقط بال اشتراط للجهـر   يربط بعض العلماء المصطلح: مالحظة

  .الحركة المجهورة و الحركة المهموسة: و من ثم نجد لديهم مصطلحات مثل 

. التجاويف العليا ) أو إغالق (  يصحب عملية الجهر تضييق      أنال آخر   و ثمة احتم  

أما إذا حدث التـضييق     . و سيكون الصوت الناتج في هذه الحال صامتا مجهورا          

في التجاويف العليا في الوقت الذي يمر فيه تيار الهواء من خالل المزمـار مـن         

 منعـدم   أي (  يحدث الجهر فان الصوت الناتج سيكون صامتا مهموسـا         أنغير  

 أو عـدم    –و هكذا تتنوع الصوامت بحسب اهتزاز الوترين الصوتيين         ) . الجهر

  ). غير مجهورةأي(  صوامت مجهورة و صوامت مهموسة إلى -اهتزازهما

  

  .اتجاه تيار الهواء: ثانيا 

يتم إصدار الغالبية العظمى من أصوات الكالم أثناء الزفير ، حيث يتخـذ تيـار               

 بعـض   أن الخارج  يسمى في هذه الحال تيارا طرديـا غيـر             ىإلالهواء اتجاهه   

اللغات تشتمل على وحدات داخل نظامها من النوع الذي يتم إنتاجـه فـي أثنـاء                

و تسمى األصوات الناتجة في هـذه       . الشهيق ، و بذلك يصبح تيار الهواء شفطيا       

كانت  أن و   –و هي   ). و يميها بعضها أهل العلم طقطقات     ( الحال اصواتا شفطية    
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 لها وجود لغـوي مـا،       –ال تستعمل في العربية بوصفها صوتيما من صوتيماتها         

و منها اللهجة المصرية للداللة على النفي ، و فـي           . حيث تستخدم في اللهجات     

استدعاء بعض أنواع الحيوان و الطيور و زجره ، كما يـستخدم فـي اللهجـة                

  . الموافقةالسودانية صوت شفطي جانبي للداللة على اإليجاب أو

 صـوامت طرديـة و      إلىو هكذا يتم تصنيف الصوامت حسب اتجاه تيار الهواء          

  .صوامت شفطية

  

  .وضع الحنك اللين و اللهاة: ثالثا

تناولنا عند الكالم على التشريح الوظيفي للحنك اللين الدور الذي يقوم به الصمام             

البلعوم األنفـي أو    البلعومي ، و هو الصمام الذي يتحكم في فتح البرزخ            -اللهوي

إغالقه ، و حين ينخفض الحنك اللين و يسمح لجزء من تيار الهـواء بـالمرور                

خالل تجاويف األنف فان الصوت الناتج يكون انفيا إذا ما صاحب ذلك إغالق في              

  .نقطة ما من تجويف الفم

أما عند انعدام اإلغالق في تجويف الفم و استمرار انطالق الهواء عبر تجويـف              

 كمـا أطلـق عليـه       –أيضا فان الصوت الناتج يكون متصفا بالغنة أو يكون          الفم  

و هو مـصطلح    ( أستاذنا المغفور له بإذن اهللا الدكتور إبراهيم أنيس صوتا انفميا           

و حين يرتفع الحنك اللين و يقوم بعزل تجاويف األنف          ) منحوت من األنف و الفم    

  . فمويا خالصاعن تجويف الفم عزال تاما فان الصوت الناتج يكون

 أصوات فمويـة ، و      إلىو هكذا تتنوع األصوات حسب دور الحنك اللين و اللهاة           

  .أصوات أنفية و أصوات انفمية
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  ).المخارج( نقاط التدخل : رابعا 

يطلق على النقاط التي يحدث فيها التدخل في العربية مصطلح المخارج،  إليهـا              

  .ينسب الصوت عادة وصفه وصفا نطقيا

بدء من المزمار و انتهاء بالـشفتين، و        :  نقطة أي يتم االعتراض في     أنمكن  و ي 

 تتكون المخارج بواسطة حركة عضو نشيط من أعضاء النطـق فـي             أنالغالب  

و هذه هي مخارج الصوامت في العربيـة        . اتجاه عضو آخر يتميز بالثبت النسبي     

  :األدبية

  

  
  

   يوضح مخارج الحروف02رسم تخطيطي 

  

  . الصوتيان و منهما مخرج الهمزة و الهاء الوتران-أ

  . جذر اللسان مع الجدار الخلفي للبلعوم الفموي و منها مخرج الحاء و العين-ب

  . مؤخر اللسان مع اللهاة و منهما مخرج القاف-ج
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  مؤخر اللسان مع الحنك اللين، و منهما مخرج الخاء و الغين و الجيم و الكاف               -د

  . إنتاج الواو المتحركة الشفتين فيمعكما يشتركان 

 مقدم اللسان مع الحنك الصلب و منهما مخرج الـشين و اليـاء و الجـيم                 -هـ

  الفصحى

   نصل اللسان مع أصول األسنان و منهما مخرج التاء و الدال و السين-و

 الجزء المحزز من اللثة     إلىو الزاي و الالم كما يخرج منهما أيضا بتراجع قليل           

  . و الضاد و الصاد و الراء في بعض صورهاالطاء: المفخمات و هي 

  . طرف اللسان مع األسنان العليا و منهما مخرج الثاء و الذال و الظاء- ز

  . األسنان العليا مع باطن الشفة السفلى و منهما مخرج الفاء-ج

 الشفتان و منهما مخرج الباء و الميم ، كما يشتركان مع مـؤخرة اللـسان و                 -ط

  .ج الواو المتحركنك اللين في إنتاالح

  

  .هيئة التدخل: خامسا 

 يصدر عن المخرج الواحد صوامت متعددة تبعا الختالف الهيئة التي يتم            أنيمكن  

  :األساسيةبها تدخل العضوين الناطقين وها هي ذي أنماط التدخل 

  

  :  اإلغالق التام-1

  :حين يلتقي العضوان الناطقان التقاء تاما تنتج االحتماالت اآلتية

  

  :حتباس و االنفجاراال  - أ

و يسمى الصامت احتباسيا أو وقفيا إذا نتج عن التقاء العضوين الناطقين التقـاء              

  .تامات توقف تيار الهواء في الفم عند نقطة التداخل

و غالبا ما يعقب ذلك تسريح للهواء نتيجة انفصال العضوين الناطقين و الـسماح              

  .ج الخارإلىلتيار الهواء باالستمرار في مساره 
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فحـسب و مثالـه النطـق المـصري         ) أو وقفيا ( و قد يكون الصامت احتباسيا      

حيث الباء و التاء هنا احتباسيان ضعف فيهما عنـصر          ' ابتكار' المعاصر للكلمة   

  . حد كبيرإلىاالنفجار 

  :أما االنفجار ففي أنواعه تفصيل

يف فحين يصحب النطق إغالق تام لبرزخ البلعوم األنفي بحيث يتم عـزل تجـاو             

و يتبع االحتباس تسريح سريع و فوري فـان         . األنف عزال تاما عن تجويف الفم       

: مالحظة( االنفجار الناتج يكون انفجارا فمويا ، و يسمى الصوت الناتج انفجاريا            

وقفي و انفجاري في كثير مـن المـصنفات العربيـة و            : تستخدم المصطلحات   

  ).ز بينهما على ما تقدماألجنبية على سبيل الترادف ، و األولى التميي

 يـتم   أنفـي   _  حين يتبع االحتباس صوت انفي       –و قد يتسبب الجوار الصوتي      

االنفجار ال بانفصال العضوين الناطقين ، بل بانفصال الحنك اللين عـن الجـدار              

و حينئذ يكـون انفجـارا انفيـا و         ) .  بانتفاخ البرزخ األنفي   أي( الخلفي للبلعوم   

ادة خلو االنفجار األنفي من عنصر الجهر ، و من ثم نلم            يترتب على هذا النطق ع    

في التجويد القرآني حرصا على قلقلة الصوت االحتباسي بإضافة حركة مركزية           

حتى يظل االنفجار فمويا  و ليس لنفيا ، و يحتفظ الصوت األنفي بنغمة              . قصيرة  

  .الحنجرة مكونا أساسيا من مكوناته

و نتيجـة لـذلك ينطلـق       .  تسرح بطيء للهواء     و قد يتخذ االنفجار الفموي شكل     

الهواء من خلف نقطة االحتباس خالل مضيق صغير يسمع للهواء بـان يحـدث              

دوامة ينتج عنها احتكاك مسموع عقيب تريحه ،  هذا النوع من الصوامت يشكل              

  .مجموعة من االنفجاريات تسمى االنفجاريات المحتكة

من الـصوامت يتكـون مـن عنـصرين          هذا النوع    أنو ثمة أدلة تجريبية على      

 مجموعة الوقفيـات و     إلىواضحي التميز ، أولهما يأتي نتيجة االحتباس و ينتمي          

 مجموعة االحتكاكيات  غير انه يعامـل        إلىاآلخر نتيجة احتكاك الهواء و ينتمي       

  . و العربية بوصفة ساكنا واحداالفرنسيةوظيفيا في 
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  : الوقفيات شبه الرنانة-ب

الوقفيات عند بعض الدارسين ليمل األصوات األنفية مثل المـيم و           يتسع مصطلح   

النون و الجانبية شبه الرنانة مثل الالم و اللمسية نـصف الرنانـة مثـل الـراء                 

المتحركة، حيث يتم التقاء العضوين الناطقين باإلغالق التام ، و لكن االلتقاء التام             

اء، بل ينطلق الهـواء مـع       في نطق هذه الصوامت ال ينشا عن توقف التيار الهو         

الميم و النون من األنف ، و مع الالم من جانبي اللسان ، و مع الراء مـن الفـم                    

  . يحتبس خلف نقطة اإلغالقأنبسبب كونه التقاء لمسيا ال يتيح للهواء 

و الجامع بين االحتباسيات الفموية و هذه المجموعة من األصوات وجود اإلغالق            

غيـر  ).  ما عرفنه بااللتقاء التام بين العضوين الناطقين       و هو ( التام في كل منها     

  التكوين االكوستيكي يختلف بين أن

المجموعتين اختالفا كبيرا ، و من ثم نؤثر معالجة المجموعة األخيـرة بوصـفها     

  .صوامت انطالقية شبه رنانة

  

  : اإلغالق المزدوج-ج

ت نفـسه التقـاء عـضوين       يتزامن معه في الوق   . و يتم بالتقاء ناطقين التقاء تاما     

ناطقين آخرين، بحيث يتم االنفصال و تسريح الهواء في النقطتين معا في لحظـة              

و مثال ذلك الطاء و القاف المهموزتان ، حيث يصاحب التقاء العـضوين             . واحدة

الناطقين في مخرج كل منهما التقاء تام للوترين الصوتيين ، و يتم تسريح الهواء              

واحدة و يشيع هذان الصوتان في بعض اللهجات العربيـة          في النقطتين في لحظة     

  .المعاصرة

و تختلف الصوامت الناتجة عن وضع اإلغالق التام بحسب حـدوث الجهـر أو              

 وقفيات أو انفجاريات مجهورة و أخرى مهموسة علـى          إلىغيابه أثناء هذا القفل     

  .الترتيب

مكوناتها و لكنهـا    أما الصوامت الوقفية نصف الرنانة فالجهر مكون أساسي من          

تفقد جهرها في بعض المواقف ، و مثاله النون حين تحدث على هيئة انفجار انفي               
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 ينتهـي   أيو الراء إذا وقعت في موقع النهاية في مقطـع مـزدوج اإلغـالق ،                

  بصامتين متتابعين في الوقف 

 بعض الصوامت في هذه المجموعة قد تتفق في جميع الخـصائص            أنو يالحظ   

تثناء ما يعرف بالتفخيم ، و يتحقق التفخيم نتيجة تقعر سطح اللسان في             النطقية باس 

و يتضح ذلك بمقارنة التاء بالطاء ، و الـدال          . أثناء النطق و تراجع مؤخره قليال     

 بالضاد و السين بالصاد

  

  : الصوامت االنطالقية-2

ا كـان   الصوامت االنطالقية هي القسيم المقابل للصوامت الوقفية االحتباسية ، فإذ         

تيار الهواء في الثانية يتوقف عند نقطة االلتقاء المحكم بين العضوين النـاطقين ،              

فانه مع الصوامت االنطالقية يستمر في مساره عند النطق بال توقف ، و يتم ذلك               

بكيفيات و هيئات مختلفة تجعل من الصوامت االنطالقية أنواعا متعـددة يمكـن             

ه : هو االنطالقيات غير المحتكة و الثاني     : اأولهم: جمعها تحت قسمين رئيسيين     

  .و هاو ذا تفصيل القول في أنواعها. االنطالقيات المحتكة 

  :تشمل االنطالقيات غير المحتكة

  

  :االنطالقيات األنفية  - أ

  :تتسم الصوامت االنطالقية األنفية من ناحية النطق بسمتين أساسيتين

  .الفم نقطة من تجويف أيحدوث إغالق تام في : األولى

انخفاض الحنك اللين و اللهاة ، و السمح لهواء الزفير باالنطالق مـن             : و الثانية 

لكن انخفاض الحنك   .  الخارج عبر تجاويف األنف    إلىخالل برزخ البلعوم األنفي     

 تجويف الفم ، و إنما هـو لمجـرد   إلى إغالق الطريق إلىاللين و اللهاة ال يصل    

ألنف ، نقول ذلك و نلح عليه تصحيحا لـبعض          السماح لتيار الهواء بالمرور من ا     

إذ يحدد لـبعض مـا      . ما كتب بالعربية بشان الوصف النطقي للصوامت األنفية         

 –كتب بالعربية يشان الوصف النطقي للصوامت األنفية ، إذ يحدد بعض العلماء             
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 إلـى  دور الحنك اللين في نطقها بإغالق الطريق         –و منهم الدكتور إبراهيم أنيس      

لفم بالتعاون مع مؤخر اللسان ، و ذلك في قوله واصفا طريقة النطق بالميم              ممر ا 

 : و النون

 

I.1.2- ميكانيزم النطق بالصوامت:  

تحتوي الصوات على ضجيج وتنطق بغلق الممر الهوائي أي أنها تفترض حبـسا             

كليا متبوع بانفجار مفاجئ ولذا فهي تسمى الوصـامت االنفجاريـة أو الحبـسية              

في ) Rétrécissement(ك أن تكون هذه الصوامت ناتجة عن تطبيق         ويمكن كذل 

القناة الزفيرية، وهذا ما تنتج عنـه التـسريبيات أو الـصوامت أو الـصوامت               

المتواصلة، كما تتحدد كذلك صفة الصوامت بخروج اتلهواء، فخروج هذا األخير           

 الحنجريـة   من األنف ينتج عنه الصوامت الشفوية أو الفمية، كما أن لإلهتزازات          

دور في تكوين األصوات الجهرية، أما في غياب هذه األخيـرة أي االهتـزازات              

الحنجرية فتكون لدينا األصوات المهموسة، ومنه يمكن القول أن النطق يتـصف            

  :بصفتين أساسيتين هما 

  )Point d’artculation: (نقطة النطق  -

 Mode d’articulation(13: (صفة النطق  -
 
 تتوضح لنا الصوامت االنفجاريـة عبـر   ) :Les occlusives: ( االنفجارية -

  :مجموعة من النقاط يمكن تلخيصها فيما يلي 

االنفجارات الشفوية من خالل تـدخل    تتضح) :La labiale: (النقطة الشفوية 

االهتزازات الحنجرية، ومن خالل الطاقة المستعملة، وفيمـا يخـص الحـروف            

أمـا بالنـسبة   ] n[ضجيج إنفجاري واحـد وهـو      المهموسة القوية، فال يوجد إال      

  ].b[ألضعف حرف جهري فنجد الحرف الجهوي 

                                           
13 ZELLAL Nacira, Introduction à la phonétique orthophonique arabe , O.P.U., 1984,  p. 20. 
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 ويتم انتاج هذه الحروف عندما يكـون  ) :Apico dental: (الذولقية النطعية 

رأس اللسان متصال بالجهة االخلية للقواطع وبشراع لحنك، ومنه ينتج الحبـسية            

  ].t[والحبسية المهموسة ] d[المجهورة 

 عندما يكون طهـر  ) :Pré-dorso / Pré-palatale: (ظهري قبل حنكي قبل 

  ].ğ[والمجهورة ] Č[اللسان متصال بالشجر تكون لدينا المهموسة 

 تتم عندما يكون ) :Post dorso / Post palatale: (بعد ظهري، بعد حنكي 

القسم ما يع الظهري ف اتصال مع القسم ما بعد الحنكي من أجل انتاج مـا بعـد            

  ].g[والمجهورة في نفس النقطة ] k[ظهري ما بعد حنكي المهموسة 

 يكون فيها الجزء الجذري في مقابـل اللهـاة إلنتـاج            ) :Uvulaire: (اللهوية  

  ].q[اللهوية 

 r.[14[ تتميز باإلنفجار الحنجري وتنتج ) :Laryngale: (الحنجرية 

  

 ) Constrictives: ( التسريبيات -

تسريبيات على مستوى محور وسط اللـسان والتـضييق         يتم خروج الهواء في ال    

، ويتـصف هـذا     ]W[األول يكون على مستوى المسفتان بحيث ينتج الـصامت          

 Semi(أو نـصف صـامت   ) Semi - voyelle: (الصامت  بنصف جهـري  

consonne.(  

كما توجد تسريبية أخرى تتم بواسطة الشفا السفلى التي تتصل بـالقواطع العليـا              

المجهـورة  ) األسنانية(والشفوية السنية   ] f[شفوية األسنانية المهموسة    وتنتج لنا ال  

]v.[  

أما عندما يكون اللسان متصال بالجهة الداخلية للقواطع لـسفلى ينـتج الذولقيـة              

، كما يمكن أن تكـون  ]z[والمجهورة ] s[المهموسة ) L’apico dental(النطعية 

] Š[المهموسـة   :  وتكون لـدينا     التسريببية ناتجة عن ما قبل ظهرية، قبل حنكية       

  ].Ž[والمجهورة 

                                           
14 ZELLAL Nacira , loc. cit., p. 22. 
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وإذا كانت األطراف الجانبية مرتفعة في منطقة أكثر خلفية وطرف اللسان يكـون             

 / j [)Medio  dorso[متصال بالجهة الداخلية للقواطع السفلى فتنتج الجهريـة  

Medio palatale.(  

فيـتم  ) Post dorso  /  Post vélaire(أما على مستوى بعد حنكي بعد لهوي 

  ].σ[والمجهورة ] x[التمييز بين المهموسة 

  ].ξ[والحلقية المجهورة ] ħ[وعلى مستوى الحلق يتم انتاج الحلقية المهموسة 

  h.[15[أما على مستوى الحنجرة فيتم إنتاج الحنجرية المهموسة 

 ) Nasales: (الغنية  -

  :تعرف القناة الزفيرية مرورا من األنف نقطتين للنطق هما 

  ].m[الشفوية  -

 ].n[والذولقة النطعية  -

  .وتتميز هاتين الغنيتين بالجهر

 ) Vibrantes: ( اإلهتزازية -

العضو الذي يتم فيه نقطة النطق يتمثل في الذولق هذا األخير يـشكل مجموعـة               

، وتتمثل هذه النقطة فـي  )Contre alvéoles du palais(انفجارية جد وجيزة،

  ].r[الذولقية النطعية 

  

 ) Emphatiques: (المفخمة  -د

، أي أنا تنطق )Les sons pharyngalisés(هي أصوات تأتي من وسط الحلق 

بحيث تكون المنطقة الجذرية للسان مضغوطة حتى تتوغل داخل الحنجرة وهـذه            

  ].t[ ،]r[ ،]s[ ،]d: [الحروف كلها ذولقية نطعية وهي 

 صغيرة كلمـا كانـت      إن درجة انفتاح الصوانت صغيرة جدا وكلما كانت درجة        

  .وعندما تكون منعدمة يكون الصوت انفجاري. الطاقة المطلوبة للنطق كبيرة

  :ويمكن تصنيف الصوانت كاآلتي 

                                           
15 ZELLAL Nacira, loc. cit., p23 



فيزيولوجية الصوت: الفصــل األول  
 

 41 
 

   االنفجارية–درجة اإلنفتاح  -

  الغنية–درجة اإلنفتاح  -

 . التسريبية–درجة اإلنفتاح  -

  االهتزازية–درجة اإلنفتاح  -

 1 . نصف صانت–درجة اإلنفتاح  -

/ W/  ،/j/وامت األمامية قبل الصوامت الخلفية ثم الحروف اللينـة          وتكتسب الص 

وبهذا فإن كل الحروف خـالل الـسنوات الثالثـة          / r/واالهتزازية  / l/والجانبية  

  JACKSSON. 2 األولى بتم اكتسابها وهذا ما وضحه 

 ) Voyelles: ( ميكانيزم الصوائت -

ن البلعوم والفم وذلك باتبـاع      عن طريق حركات اللسان يمن التمييز بين تأثير رني        

 مختلف درجات االنفتاح وتتحصل مختلف النبرات أو األلوان الصوتية

) Differents  timbres – Colorations vocaliques.(  

 ) voyelles fermées: ( الصوائت المغلوقة -

 ) Coloration antérieure(طابع أمامي 

  ].i[وضعية اللسان تكون مرتفعة والشفتان ممتدة 

 ) Coloration postérieure(طابع خلفي 

  ].u[اللسان ينزل والتجويف الفمي يتوسع والشفتان تكونان دائرة 
 
  ) Voyelles semi fermées: ( الصوائت نصف مغلقة -

يرتفع اللـسان ويتقـدم نحـو    ) : Coloration centrale(طابع وسطي  -

في درجة إنفتـاح    الحنك الصلب مع انخفاض في درجة انفتاح الفم وزيادة          

  ].é[، والشفتان تكون ممتدة فنتحصل على )Pharynx(الحلق 

يكون اللسان فـي وضـعية   ) : Coloration médiane(طابع وسطي  -

 .∅مشابهة لما سبق مع الشفوية، قليلة األهمية، أو كبيرة األهمية 
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يكون اللسان فـي وضـعية   ) : Coloration postérieure(طابع خلفي  -

 .Oََ وتكن أكثر غلقا oمع الشفوية، ) Intermédiaire(وسطية 

 ) Voyelles mi-ouvertes: ( الصوائت نصف مفتوحة - 

  :هي ذات 

 ورأس اللـسان  s’étaleاللـسان  ) : Timbre centrale(نبرة وسـطية   •

  .oَمنخفض فنحصل على 

 ) Voyelles ouvertes( الصوائت المفتوحة -

  :هي ذات 

يبقى اللسان مسطحا في الفـم، أي  ) : Timbre antérieure(نبرة أمامية  •

في ووضعية قريبة جدا عندما يكون في حالة راحة ودرجة الرنين الفميـة             

 ].a[والبلعومية تكون تقريبا متساوية 

 a[16[نبرة خلفية مع الشفوية  •
 
 
 
 
 
 
 
  

  

   يوضح النظام الصوتي للغة العربية30مخطط 

  

ـ        :مالحظة   ] vagõ: [ات الداخليـة مثـل       الصوانت الغنية ال توجد إال في الكلم

وإلنتاج صوتي للصوائت فإن التعارض الطولي يكون دائما بدون مفعـول وفـي             

                                           
16 ZELLAL Nacira, Loc. Cit. pp 25-26. 

i u 

Oَ 

oَ 

α 

E Ø  

é  

α 
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والرسم التالي كذلك يوضح لنا توزيع الصوائت بناءا علـى دورة           . 17نهاية مطلقة 

  .اإلنفتاح وموضع النطق برسم هندسي توضيحي

سقف الحلق إلى   فنالحظ في المخطط أن الخط العمودي المنقط يمثل خطا يفصل           

الحنك الصلب والحنك اللين، أما الخطـوط األفقيـة المنقطـة فهـي             : منطقتين  

  .الصوائت ذات درجات إنفتاح متساوية تقريبا

  

  / i /« nid »  /i /« mur »  « tour »/ i/     صوائت مغلقة

  /e /« dé »    /ø /« peu »  « pot »/ O/   صوائت نصف مغلقة

  « ζ /« selle »    /œ /« fleur/  صوائت نصف مفتوحة

« port »/ σ/  

  /a /« patte »    /i /« a »  « pas »/ i/    صوائت مفتوحة

  

  18 يوضح الحركات المعيارية األساسية 01جدول

  

  التنسيق األساسي للكميات الصوتية :  التنسيق -

  

  طويلة         قصيرة    

  
    /u/    /u/      /u/  /u/  /u/ 

  

  ياألساس  يوضح التنسيق 02جدول

  

                                           
17 ZELLAL Nacira,  loc. cit. p . 32. 

  .71ص، ص163، 1986 منشورات جامع الفاتح، ،وات ووظائفها، األصمحمد منصف القمطاني 18
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مجموعـات معرفـة    ) 3(تسلسالت معرفة بالطبع وثالث     ) 3(وترجع إلى ثالث    

  .بدرجة فتح الشفتين

- /υ /← طابع وسطي← فتح متوسط   

- /u /← طبع خلفي← فتح أدنى  

- /i /← طابع أمامي← فتح أدنى  

- /u /← طابع خلفي← فتح أدنى  

- /a /← 19 طابع خلفي← فتح كبير 
 

5 .I- الفرنسيةالنظام الصوتي الصوتمي للغة   

 حـرف   17 حرف صـوتي، و    16 حرف منقسم إلى     36تتضمن اللغة الفرنسية    

  . حروف تسمن شبه صوامت أو شبه صوائت3صوتمي و

  

1 . 5 . I -  ميكانيزم النطق بالصوائتVoyelles:   

  Résonateursطابع الصوائت يتعلق بعدد 

  Résonateur buccal الفمي  الرنات* 

      Résonateur labialالشفوي   الرنان * 

  Résonateur nasalاألنفي   الرنان* 

  

  

  

  

  

  

  

                                           
19 ZELLAL Nacira,  loc. cit., p. 55. 
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 20 يوضح مخطط الموالي التمثيل النطقي وللصوائت للغة الفرنسي04مخطط 

  

في الفونولوجيا، لدينا أربع خصائص صوتية التي تسمح بإصدار الحروف نميزه           

  .من خالل التناسق الحرفي

Les combinaisons de phonèmesكون أصغر زوج لوحدة داللية الذي ي 
 Paires minimales d’unités significatives  
  

  

  21 يوضح الخصائص األربعة04والجدول 

  
                                           
20 Site internet, « http://www.linguistes.com/phonetique/phon.html », p. 3. 
21 Site internet, loc. cit. p. 4. 

Eg : de paires minimales Traits distinctifs des voyelles 
Relis (+ écartée) / relu (- 

écartée) 
Brin (+ écartée) / brun (- 

écarté). 
Rue (+ ant) / rove (- ant). 

Vis (+ fermée) / va (- fermée) 
Beau (-nasale) / bon (+ nasal)

- Labialisé (écartée / 
arrondie). 

- Antériorité (ant / post) 
- Aperture (fermée / ouvert)
- Nasalité (Orale / nasale) 

Postérieures 
arrondies AntériEcartées 

Très fermées 

fermées 

Ouverte 

Très ouverte 

y i u 

O 

a  ã a   

Moyenne 

œε
έ œ

e ø

a
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  Consonnes22 ميكانيزم النطق بالصوامت -

تسمح بتمييز فونولوجيـا الـصوامت      مثل الصوائت، لدينا عدد من الميزات التي        

 23.الفرنسية والجدول الموالي يوضح ذلك

 ترتيب الصوامت حسب صفة الجهر والهمس •

]r[  Consonne roulée 
[R], [l] Consonne liquides 
[S], [Z] Consonne sifflantes 
[f], [ε] Consonne chuintantes 

[j] Consonne mouillée 
  

 الصوامت حسب صفة الجهر والهمس يوضح ترتيب 05الجدول 

  

 Semi consonnesشبه صوامت  •
Hiers [jεr] Orale, fricative, 

 médio-doso-
palatale 

[j] 

Lui [lyi] Orale, fricative, 
Antérieure, arrondie

r 

Oui [wi] Orale, arrondie, 
Fricative, 

postérieure 

w 

  

الشبه الصوامت معروفة أيضا بشبه صوائت تمثل الصوائت  يوضح 06جدول 

  ].i[ ،]y[ ،]u[التالية في النطق 

  

  

  

                                           
22 H. GEZUNDHAJT, Site internet, Loc. Cit. P4. 
23 MARTINET. André., La description phonologique avec application au parler , loc. cit., p. 35. 
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2 . 5 . I -  صفة الصوامت :  

، ]j: [ باهتزاز األحبال الصوتية لدينا الصوامت المجهورة وهـي          :الجهر   -

]z[ ،]v[ ،]g[ ،]d[ ،]b.[  

لمهموسـة   عدك اهتزاز األحبال الصوتية يعطي لنا الصوامت ا        :الهمس   -

 ].š = ]S[ ،]s[ ،]f[ ،]k[ ،]t[ ،]p: وهي 

 :شفوية  -

، ]g[  ،]k: [عند مرور الهواء من التجويف الفمي لدينا الـصوامت الـشفوية            

]d[ ،]t[ ،]b[ ،]p.[  
 
 :الغنية  -

، ]n[ عند مرور الهواء عبر التجويف األنفي لدينا الصوامت الغنيـة وهـي             

]m[ ،]in [ مثل)Parking.( 
 
 :سريبية الصوامت الت -

، ]S[عدم وجود غلق تام للممر الهواء يعطي لنا الصوامت التـسريبية وهـي              

]z[ ،]s[ ،]v[ ،]f.[  

 :الصوامت الحبسية  -

، ]g[  ،]k[  ،]d: [ عند الغلق التام للممر الهوائي نجد الصوامت الحبسية وهي          

]t[ ،]b[ ،]p.[ 

  

  : لدينا في الوصامت التسريبية قسمين  :مالحظة

  ].s[ ،]z[ وهي Spirantesخوة الصوامت الر -

 ].  [، ]S[ وهي Chuintantesالصوامت  -

بمرور الهواء على حوافي اللـسان نحـصل علـى          : الصوامت الجانبية    -

 ].latérale] lالصامتة الجانبية 
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وضعية اللسان على مستوى األسنان      : Vibrantesالصوامت االهتزازية    -

الصوامت االهتزازيـة وهـي      األفقية، مع اهتزاز للمرور الهواء تقدم لنا        

]r.[ 
 

6 .I- النظام الصوتي الصوتمي األمازيغي  

األمازيغية لغة من اللغات الحامية السامية، وهي لغة أصلية لسكان شمال إفريقيـا             

) bubes(والمغرب األقصى والجزائر وتونس وليبيا ومصر وتحـت الـصحراء           

  .ومالي ونيجر وموريتانيا

الذي يحتوي على عدد كبير من متكلمي هذه اللغـة،          يعتبر المغرب األقصى البلد     

  %.30من سكانه، وتأتي بعده الجزائر % 45وذلك بنسبة 

كما أنها تتفرع إلى لهجات متعددة تتمثل في اللهجات المتمركـزة فـي الـشمال،         

ففي الشمال نجد اللهجة القبائلية في منطقة القبائـل   . وأخرى متمركزة في الجنوب   

 بباتنة، ونجدها أيضا في منـاطق أخـرى كجبـال البليـدة             والعاصمة، والشاوية 

وأرسانيس، وفي حدود المغرب األقصى، بشار، وفي الجنوب نجد الترقية، فـي            

أما في المغرب األقصى فنجد لهجـات       . منطقة الهقار، واحات وادريغ، الميزابية    

  1...أخرى غير موجودة في الجزائر، وهي الشلحية والبربرية

 :   لقبائلي يتميز بخصائص هيالنظام النطقي ا

                                                      

     la tension consonantique)(  الشدة الصوتمية -1

من القول بـان فـي       ) L.Galand:(    لقد مكنت دراسة علمية لمختصين مثل       

 الشديدة، يرتكـز    اللهجة القبائلية التمييز بين الصوامت الشديدة و الصوامت الغير        

  بالخصوص علي المدة 

     )                        صوت غير شديد(يقابله   )   صوت غير شديد ( 

 برهنت كدالك انه التفريق     1975 سنة   سالم شاكر و هناك دراسة أخري قام بها           

بين المجموعتين، يرتكز بالخصوص علي المدة لكـن يجـب أخـد نـوع مـن                
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  بسبب الصعوبات النظرية التي نتلقاهـا  ,التي تتوصل إليه االحتياطات في النتائج    

عند القيام بالتفسيرات الفونولوجية كما نالحظ تردد سؤال مهم،  يتعلق بالمكانـة             

هل الصوامت الشديدة عبارة فونيمات فردية، أو تتابع        ).1(الفونولوجية للصوامت 

دة ضـمن هـدا      و بعبارة أخري، هل بإمكاننا إدخال تطابق في الـش           لفونيمين؟

 André( النظام؟   و لإلجابـة علـي هـدا الـسؤال نعتمـد علـي منـشور        

MARTINET " ( واحد أو فونيمين" ،)(Un ou deux phonème    

  

) Les occlusives simples: (  البسيطة أو غيـر الـشديدة  ت االنفجاريا-2

القبائلية في  ) spirantes( االنفجاريات الغير شديدة للغة االمازيغية تصبح رخوة        

البربرية التي ) non tendu(   غير شديدة تاالنفجاريا: و هده األخيرة تأتي من

، اسـتعارات مـن اللغـة    )( spirantisationلم تتعرض لبروز ظاهرة الرخاوة

و فيما يخص كل هده األصوات االنفجاريـة البـسيطة          . العربية و اللغة الفرنسية   

لفونولوجية،  و في هدا المنهج التطوري       نالحظ فيها نوع من التطور من الناحية ا       

( ،   )t(الحـرفين   : الدور الرئيسي يعود غالبا إلي تأثير االستعارات العربية فمثال        

q( حرفين مستعارين بكثرة من اللغة العربية لدا يجب ،  

تغيير اعتبارها كصوامت كاملة للهجة القبائلية، و التمييـز بـين اللفـظ الـشديد               

)tendu (    و البسيط) يكون صعب ما عدا ادا تواجد في وسـط الكلمـة           )  الرخو

)1                                   .(  

  

]   vƏtƏℓ[  ]   vƏtƏℓ[  

  

  )غاب)            (ناقص ( 

  

   )manquer(     )   manquer(   
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Ata :n]٢                 [  Ata :s] ٢       [  
  )كثير)              (مرض( 

  

  )maladie  (         )beaucoup(   
 
و لكن نالحظ إن هـده       " non "] ٢ ٢aha٢  [ ال يظهر إال في كلمة واحدة        ]٢ [

 ).                          allons(     تعالي ]  ٢aha٢ [الكلمة تشكل زوج أخر لالسم النداء  

  ]  p [     لغة القبائلية و لكن استعمل في بعـض الكلمـات           ال ينتمي إلي قاموس ال

:                                                               المستعارة من اللغة الفرنسية مثال 

                                     

]   ٢ apa :Ki ٢[   aba :ki  ]٢[  

 )الحزمة ( 

  

   )paquer(                             )Baquet(    
 

 يبقي دائما ضعيف أو قليل االستعمال و هو ينتمي إلي           ] p[و لهدا فان الحرف         

.                                                                    القاموس من األصل الفرنسي

]  k [ ,] t  [, ] g  [, ] d  [, ] b  [        معظم هده األصوات االنفجارية البـسيطة  

.                                                                        أصلية في اللهجة القبائلية

األصوات االنفجارية عبارة عن إصدار ضعيف لصوامت شديدة مماثلة لها، األمر           

فـي  .  الصوامت في وضعية مقدمة أو مؤخرة الكلمة       الذي نالحظه عندما تتواجد   

( هاتين الوضعيتين يصعب علينا التفريق ما بين الصامتة الشديدة و غير الشديدة             

و في بعض األحيان نالحظ تعارض ما بين األصوات المجهـورة           ). 2) (الرخوة  

  :                             الشديدة التالية

]  t [,  ] b  [      و خاصة ] k  [, ] g  [,  ] d  [        و األصـوات الرخـوة التـي 

  :             تقابلها مثل



فيزيولوجية الصوت: الفصــل األول  
 

 51 
 

] vava  [      ~ ]  bibb [        ~       ]  v [      ~   ]  b [24  

  )أبي (      )يحمل علي الظهر(

  )mon père(     )porter sur le dos(    

  

]  aθarℓ[  ~  ] atè :jℓ [  ~  ]  θ[ ~  ]  t [  

  

  )اآلثار(          )     الشاي(

 )la trace )          ( le thé (    

  

]   aδrèr٢[  ~  ]   nadè :m [~  ] δ  [  ~  ]  d [  

  

  )الجبال(    )النوم( 

)la montagne (         )le sommeil(  
 

]  nni igδ٢[        ~      ]  agu :s٢ [  ~ ] g  [ ~          ] g   [ 

  

  )السماء (   )الحزام ( 

     )le ciel            (    )la ceinture(   

  

]  a è :ℓ٢ [~  ]  ki    ivδ٢[~] K  [~] K[  

  

  )األرض(                               )القرد(                
1                 )la terre(                         )le singe(  

  

                                           
1-2- CHAKER  Salem, loc.cit,p.85-87.   
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                                           )   les labio-vélarisé    (:  الشفهيات اللهوية-3

   

] XW  [       ] KW  [ ] GW  [        ]  Wγ [  

]   gw[   ]  kw [  ]   qw[  

]  Bw [  ]  pw [   ]  GW [ ] KW  [  ] XW  [  ]  QW [  

  

مازيغية، التشفيه اللهوي    انه بالنسبة للمعجم الخاص باللغة اال      سالم شاكر يؤكد هنا   

)La labio-vélarisation) (      يظهر خصوصا بإضافة]  W [.  

  تنطق أيضا مهموسة] bw  [و هناك مالحظة أخري تتمثل في أن الصامتة   

  ] pw  [25. عند النساء  

 ap[:، و تنطق عند النساء]ab w urθθ [:   تنطق عند الرجال) الباب(كلمة : مثال
w urθθ  [  
 
   ) les sons tendues ( : ألصوات الشديدةا -

]  BW [  ] WG  [ ] KW  [  ] w Q  [ ] wX [ 

 ) les occlusives simple  ( :  األصوات االنسدادية البسيطة-
[  qw] [gw] [kw] 

   .و لكن ليس من السهل التفريق بين ما بين الصوامت البسيطة و الشديدة
 

   )les affriquées( : األصوات االحتكاكية

  

]  žd [  ] tŠ  [  ] Zd  [  ] St  [  

] Dž  [  ] TŠ  [  ] DZ  [  ] TS  [ 

  :  في القبائلية تأتي من   )Les affriquées (  تاريخيا األصوات االحتكاكية 

      ) occlusion dentale   ( :   االنفجارية اللثوية-
                                           
1- CHAKER Salem, loc.cit, p. 88 
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]  T [,] t  [         فيما   ,ير تام  التي أصبحت تنطق بطريقة رخوة نتيجة انغالق لكنه غ  

 يخص  

] t  [  في اللهجة القبائلية الذي يصبح ] T  [في بعض الحيان .  

]  T [   الذي  يصبح   ] T  [  

]   tawi :ℓ[   التي  تصبح   ]   Tawi :ℓ[  

  )الحل (   

    )la solution(    

  

      )les constrictives tendues   ( :  التسريبات الشديدة-

  ]  S [ ،] Z  [ ،] Š  [ ،]  Ž [  

  و قد يصل تحولها إلـي        , علي عكس األولي عرفت نوع من التشديد في النطق        

  : انفجارية جزئيا، مثال

]  fƏtti [,  ] fƏssi  [,  ]   S[  

   )Défaire (      

  )انحل(  

التدخل الصوتي بين الصوامت التي لها تقريبا نفس مخـرج الـصوت،  و فيمـا     

لشديدة و الغير شديدة  فإننا ال نتمكن من القيـام           يخص التمييز ما بين التسريبات ا     

  .بها بطريقة جيدة إال مع األزواج اآلتية

      ]   dz[  ال يظهر إال في كلمة ]  dzèjir ℓ[  

  )الجزائر( 

  )L’Algérie(   
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26]  Dz [               نجده تقريبا في عشرة كلمات فقط و نجده أيضا في وضـعية الوسـط 

  : مثال

  

]wƏdziℓ [ ~  ]gƏdzƏm[  

  )يقطع(  )        قصير(

)il est court(  )   couper(    

  

]žD[ ~  ]dž[  

]nƏğğar[~                      ]nğar[  

  

  )نحت(  ) نحت(

)tailler(    )tailler(   

  

] anağğa :r٢[ ~  ] anağa :r٢ [  

  )النحت(  ) النجار(

)minuisier (1)(    )fait de tailler(    

  

    ) les pharyngalisées emphatique  (:  الحلقيات المفخمة-5

  : كل األبحاث بينت انه في القبائلية نجد الصوامت المفخمة التالية

] Ž[,]ℓ [,  ]Š [, ]  r [, ]z   [, ] s  [, ] t  [, ] δ  [     باإلضافة إلي الـصوامت 

  ]   Z  [, ]  L [, ]  S [ ,]   R[, ] Ž  [, ]Š   [, ]T [:   المفخمة الشديدة

 أكد علي 1993 سنة ) Mohand oulhadj LACEB(صاب محند ولحاج ال

  :انه في القبائلية نجد خمسة صوامت مفخمة

                                           
1- CHAKER Salem, Un parler berbère d’Algérie (Kabyle), Syntaxe, thèse pour le doctorat 
d’Etat et lettre, université de paris V,1978,549p, p.52, publié sous le même titre en 1983, 
Aix, Marseille, université de Provence.   



فيزيولوجية الصوت: الفصــل األول  
 

 55 
 

   ]  z [, ] s  [, ] r  [, ]t   [ [ δ]      باإلضافة إلي أربعـة صـوامت شـديدة 

)consonnes tendues (   تقابلها] T  [, ] R  [,  ]S   [ ]Z   [   

  

لتفخيم يكون غالبا راجـع إلـي اشـراط و    ،  ا] Š  [  ،]  Š [: بالنسبة للصامتتين 

 .التفخيم يكون غير منتظر و تقريبا منعدم و نجده غالبا في الكلمتين
27  ] ušè :n٢[  ] uŠajƏn٢ [  

  )سلوقي  كلب صيد(   ) ابن آوي (            

)les chacals(         )lévriers(  

  

]ž [ و ]Ž :[  مشتقات مشترطة هاتين الصامتتين ال تتواجد إال كمتغيرات أو

  . لصوامت غير حلقية

] r  [ و ]R   [ :خصوصا كمتغيرات للصامتتين   نتظهر هاتين الصامتتي ]r   [ 

أو صوامت  ) pharyngalisée( قرب أو مجاورة لصوامت حلقية ]   R[و 

نؤكد علي :  ] ℓ [ ]L[ ] aγrom٢ [:  ،  مثل vélo pharyngaleلهوية حلقية

 . متتين في بعض األواسط التي تستعمل التفخيم بكثرةالتفخيم في هاتين الصا
 

  ]JƏLoz[  ] iℓazwi٢[  :     مثال

  )قطعة من حديد(   ) جائع(  

   )il a faim(  )fil de fer(  

  

  

  

  

  

                                           
1- CHAKER SALEM , loc. cit, 1991, p. 95. 
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    ] w[   و]   y[:    نصف صوائت-6

النصف صائتة جد مهمة  لكن قبل أو بعد الصامتة، و يمكن أن تعارض الصامتة 

  :    ا نوضحه فيما يليالتي تقابلها هدا م

] irgƏℓ٢[  ]jƏrgƏℓ[  

  )يسد(  )جفن(

)paupière(   )il a bouché(   

] è :ru٢  [              ] è :rƏw٢ [  

  )يلد(  )يكتب(

)écrire(  )enfanter(   

] Əgwè :j٢ [              ] è :wi٢[  

  )يحمل(  )يحمل(

)fait d’emporter(              )emporter((1) 
 

طيع القول انه النصف الصوائت و لديها دورا كبيرا في الكلمات و عامة نست28

  ) 1(القبائلية

  

  )les voyelle: (  الصوائت- 

النظام الصوتي القبائلي بسيط جدا بما انه يقتصر علي ثالثة أصوات أساسية أال و              

 و كل هده الصوائت تعرف تحوالت مختلفة و نرمـز لهـا             ] a[ ]u [ ]i [:  هي

  : يبالمثلث األساس

  

  

  
                                           
1-1- LACEB Mohand Oulhadj, Problème de phonologie générative du Kbyle – le cas de 
l’emphase , thèse pour le doctorat nouveaux régime, université de paris vincennes, 1993,  
p. 195.  
 



فيزيولوجية الصوت: الفصــل األول  
 

 57 
 

A  
  

                  

  

  

  

  
u          i          
  

و هده األصوات الثالثة تنطق بطريقة غير شديدة و هده األخيرة شـديدة التـأثر               

   )l’environnement phonétique(بالوسط الصوتي،  

]e [ ] i[ ]i [ ] i[    

]Ə[ ] a[ ]ae [ ]a [  

]o [ ] [  ]u [ ]U [ ]u [)2(  

 و  ] e[ أخري و هي حيادية، بمعني أنهـا ال تنطـق            كما نشير إلي وجود صائتة    

كثيرة التردد و عديمة االستقرار و هدا ما يؤكد علي طبيعتها الفونيميـة و مـن                

الناحية النظرية هده الصائتة  ال تمتلك أي خاصية فونولوجيـة و ال تظهـر إال                

التي يستحيل  )   Groupes consonantique(لتجنب تشكيل مجموعة صوامت 

 :ق بها ألكثر من صامتتين متتاليتين مثلالنط
 
 
   

]zgƏr[  ]zgƏrƏθ[  

  )هي عبرت(  )تعبر(

)traverser(  )elle a traversé(  
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   :Consonnesميكانيزم النطق بالصوامت 

 29 التالي الصوامت في اللغة األمازيغية حسب المخرج07 يوضح الجدول

  :30والنطق

 النطق المصوتة المخرج
[b] -  الفول  

- Les fèves]  Ibawen[  
[f] - اليد  

- La porte] afus[ 
[p] - الباب  

- La porte]  tapurt[ 

  Labialesالشفوية 

[m] - الماء  

- L’eau] Aman[ 
[d] - هنا  

- Ici] da[ 
[t] - هذه  

- Celle-ci] tagi[ 
[d] - األصبع  

- Le doigt] adad[ 
[t] - العين  

- L’œil] ti:t[ 

  dentalesاألسنانية 

[n] -  قل  

- Dire] ini[ 

                                           
29 CHAKER Salem, Manuel de linguistique Berbère , Tome I, édition Bouchene, 
Alger, 1991,           PP 113-114. 
30. TASSADIT Yasmina, Poésie Berbèr et identité, édition bouchene Awal, Alger 
1990, PP 429-430. 



فيزيولوجية الصوت: الفصــل األول  
 

 59 
 

[z] - ذبابة  

- La mouche] Izi[ 
[s] -  النهار  

- Le jour] ass[ 
[z] - الجذور  

- La racine ]  azar[ 

  sifflantesية الصفير

[s] - النزول  

- Descendre] Sub[ 
[j] - ا  

- Grincer] gerger[ 

  chuintantesجرية شال

c=[š]   - قليل  

- Peu] šzit[ 
 [g] - ا  

- Boucher] rgel[ 
 [k] - أنت 

- toi] kem[ 

Gh=[y] - الخبز  

- Le pain] aδrum[ 

  vélairesاللهوية 

Kh=[x] - المنزل  

- La maison] axxam[ 

 ]δεebbud[البطن  - Pharyngales  [ε]الحلقية 
- le ventre 

 المشي - laryngale  [h]الحنجرية 

- marcher] lhu[ 
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[h] - إذن  

- Alors] ihi[ 
[ţ] -  الحقيقة  

- Vérité] tdet 
[z] - الجزائر 

- Algérie] lezzajer[ 
[č] - كل  

- Mange] ečč[ 

affriquées 

[ğ] - أترك  

- Laisser] eğğ[ 
 [bw] - الطهي  

- Cuire] ebbw[ 
 [gw] - الطبيعية  

- Puisage] agwam[ 
 [kw] - استيفاض 

- réveiller] akwi[  
 [yw] - الجمل  

- Chameau] alywen[ 
 [xw] -  السحاب  

- Bruyére] axwleng [ 
 [qw] - كبير  

- Grand] ameqqwran[ 
 [l] - يكون  

- Etre] illi[  
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   :Voyellesانيزم النطق بالصوائت ميك
 

  الموالي ميكانيزم النطق بالصائتة08 يوضح الجدول

  

 درجة االنفتاح المخرج الصائتة
[a]  داخليAntérieur   قصوىMaximal  
[I]  داخليAntérieure   دنياMinimal  
[u]  خارجيPostérieur   دنياMinimal  
[l]  متوسطMoyenne   متوسطMoyenne 

  

  :فة إلى باإلضا

ll] = j = [شبه صائتة مثال       [jemma] = Ma mère  

  

]w = [شبه صائتة مثال    [awal] = Mot  
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7 .I -مفاهيم حول العوامل الفيزيائية للكالم    

      الصوت ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون  أن ندرك كننها ، فقد اثبت علماء              

  وجود جسم يهتزالصوت أن كل صوت مسموع يستلزم 

  

  يوضح الحركة االهتزازية للصوت: 1الشكل 

 

على أن هذه الهزات ال تدرك بالعين في بعض الحاالت كمـا اثبتـوا أن هـزات              

مصدر الصوت تنتقل في وسط غازي أو سائل أو صلب حتى تصل إلـى األذن               

   1 الشكلأنظر إلى اإلنسانية

في معظم الحـاالت فـي شـكل         و الهواء هو الوسط الذي تنتقل خالله الهزات         

موجات حتى تصل إلى األذن كما تتوقف شدة الصوت أو ارتفاعه على بعد األذن              

من مصدر الصوت و درجة الصوت تتوقف على عدد االهتزازات في الثانيـة ،              

أما  نوع الصوت فهو تلك الصفة التي تميز صوتا من صوت و إن اتحـدا فـي                  

  . الدرجة و الشدة

  

المثيـر الـذي    : سمعي يتكون على وجه العموم من جزأين اثنين       كما ان النظام ال   

. يعتبر مصدر أو أصل الصوت و الرنان و هو المدى الذي تنتشر فيـه اإلثـارة               
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أين ستضعف أو تتدعم بعض المكونـات فـي         " إشارة مصدر " يصدر عن المثير    

ية مزمار و أوتار صوت   (مثير  : يتكون الجهاز الصوتي عند اإلنسان من       . الرنان  

التي تعدل اإلشـارة    ) تجويفات فوق مزماريه  ( باإلضافة إلى مجموع الرنانات     ) 

  .الصدر

  عن العمل المتزامن للرئتين و الحنجرة        - و كما تم تحديده أعاله       -ينتج الصوت   

و . و التجويفات فوق المزمارية و التي يتغير شكلها و حجمها حـسب الـصوت             

الفموية و األنفية دور الرنـان الـسمعي ، و          بالتالي تلعب التجويفات البلعومية و      

تشابهت أغلبية األصوات لو كان الصوت حنجريا فقط غير أن التغيـرات التـي              

تطرأ على الفم و الحنجرة في الشكل و الحجم حين إصدار الصوت تعطيه طابعا              

  .خاصا بكل فرد

 يضم الصوت البشري من الجانب الفيزيائي موجات دورية تحتوي على تـواتر و   

 :نغمات و في نف الوقت أصوات ال دورية تتميز في الصوتيات بالعوامل التالية
 

  )pitch (التواتر األساسي - 1

 fيمثل التواتر األساسي مجموع ادوار األوتار الصوتية في الثانية و يرمز لها بـ

و يتغير هذا التواتر األساسي الذي يطلق . و تقاس بالهرتز" ف صفر " و تقرا    0

 : على وجه العموم بالشكل التاليpitchعليه اسم 

  . هرتز بالنسبة لصوت الذكر200 إلى 80من  -

 . هرتز بالنسبة لصوت األنثى450 إلى 150من  -

 . هرتز بالنسبة لصوت الطفل600 إلى 350من  -

Harmoniques    و تسمى القيم التي هي أضعاف التواتر األساسي بالنغمات
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  Intensitéشدة الصوت  - 2

لشدة الصوتية طاقة الفعل الصوتي و تتوقف على وجه الخصوص علـى            تقيس ا 

و قد نقيس مدى االهتـزاز بـشكل موضـوعي          . ضغط الهواء تحت المزماري   

كما نستعمل في غالب األحيـان      . 2سم/  بحساب اهتزازات ضغط الهواء بالواط      

ويوضح سلم ضـغط    . وحدة قياس نسبية ، الديسبل من أجل قياس شدة الصوت           

التي يخضع لها اإلنسان و هي مرقمة ابتداء من الـصفر و هـو عتبـة                الصوت  

  . التي تعتبر عتبة األلم120السمع لدى اإلنسان إلى 

التي تساعدنا على التمييز بين الـصوت القـوي و          " النوعية" تمثل شدة الصوت    

كما ترتبط الشدة بمدى االهتزازات الصوتية و ترتفع بارتفاع         . الصوت الضعيف 

  .المدى

  

 Formants البواني الصوتية  -3   

أثناء مرور الهواء عبر التجويفات فوق مزماريه، يتسع هذا األخير و يتعـرض             

لتغيرات مختلفة ترجع إلى درجات االنفتاح و االنغالق على مستوى كل تجويـف           

الخ تمتلك هذه التجويفات تـواترات و رنـات         ...حسب وضعية اللسان و الشفتين    

  .ف في المصادر المثيرةتقوي بعض مناطق الطّي

يطلق اسم البواني الصوتية على تواتر الرنات التي تتطابق مع تجويفات مجـرى             

  .الصوت و تختلف حسب التجويف و سطح انفتاح الرنان

إذ . و بشكل عام فإن للبواني الصوتية قيمة تواتر نسبية معاكسة لحجم التجويـف            

كس صحيح فكلما كان حجـم      كلما زاد حجم التجويف كان التواتر منخفضا و الع        

  .التجويف صغيرا كان التواتر مرتفعا

لكل صوت بوانيه المميزة  قد تم تمثيل البواني الصوتية على المطياف بشرائط 

سوداء و تشير درجة السواد إلى الطاقة الصوتية ، فكلما زادت درجة السواد كلما 

روف البد من ارتفعت درجة الطاقة الصوتية و حتى نتمكن من نطق مختلف الح
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توفر اثنين أو ثالث من البواني الصوتية ، و قد نصل عموما إلى خمس بواني 

.صوتية من اجل توليد كالم ذو مستوى عال  

و عليه نقبل عموما أن يميز الوضع التواتري للبواني الصوتية الثالث الطابع 

:الصوتي  

. ن تظهر   في التجويف الرنان الموجود بين الحنجرة و ظهر اللسا  F 1    

في التجويف الرنان الموجود بين ظهر اللسان و الشفتين تظهر   F 2    

عند استدارة الشفتين تتوقف   F 3    

 
 

 
 

عن طريق جهاز صوت لل الخصائص الفيزيائيةرسم تخطيطي يوضح 

 الصوناغراف
 
 
 
 



فيزيولوجية الصوت: الفصــل األول  
 

 66 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  : مستويات التحليل الصوتي-

في مواقف  " ظهر الحق   " بجملة مثل     مجموعة من األشخاص النطق    إلىإذا طلبنا   

 تسجيل ، فإننا سـنخرج لـدى إعـادة          طمختلفة ، وسجلنا ما نطقوا به على شرائ       

أننا نعد جميع الناطقين قد نطقوا بجملة واحـدة         :االستماع إليها بحقيقة مهمة هي      

بالرغم من اشتمال األصوات المسجلة على طائفة كبيرة من الفروق و التميـزات             

 تباينهم في العمر و الجـنس و الخـصائص الفرديـة و الحالـة               إلىبينها ترجع   

 المالحظة الصوتية   أن عوامل أخرى كثيرة يصعب حصرها ، بل         إلىاالنفعالية ،   

 تؤدي إلى اكتشاف فروق و اختالفات فـي الجملـة           أنالدقيقة للتفصيالت يمكن    

لية الكشف  وعم. الواحدة حين ينطق بها متكلم واحد في زمنين و حالين مختلفين            

عن أسس هذا التمايز أو االختالف و مظاهره ال تتم إال بدراسة معملية تجريبيـة               

ويمكن صياغة هذه الفكرة بعبـارة      . الفيزيائية للكالم –مفصلة للخصائص النطقية    

 عملية الكشف هذه تستلزم تحليل الكلمة أو العبـارة أو الجملـة             أن: أخرى فنقول 

 لتكشف في النهاية عن الظواهر الصوتية التـي         .المنطوقة على مستويات متتابعة   

  . على أساسها تمايز أصوات الكالم بعضها من بعضدتعد معايير يتحد

  :و يمكن تحديد هذه الظواهر على النحو األتي 
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  : الظواهر الصوتية غير اللسانية-

 و حتى من غير تغلغـل فـي         -يكشف لنا إعادة سماع هذه التسجيالت أول وهلة       

 أسباب غيـر لغويـة، فمـن        إلىعن قدر من االختالفات يمكن رده        –التفاصيل  

، ' التزمين' يختلف المتكلمون في مدى علو الصوت أو في سرعة نطق    أنالمتوقع  

و قد يكون السبب في اخـتالف       . أو في بعض الجوانب المتعلقة بدرجة الصوت        

 إلىلمتكلم، أو    الطبيعة الخاصة ل   إلىالعلو بين اثنين أو أكثر من المتكلمين راجعا         

و كذلك االختالف فـي سـرعة       . اختالف المسافة الفاصلة بين المتكلم و السامع      

 انشغاله ببعض   إلى طبيعة المتكلم و عاداته النطقية، أو        إلىالنطق قد يعود أحيانا     

و هو يتهيأ في سـرعة لمغـادرة        .  ينطق بالكالم على عجل    أنشانه مما اقتضى    

  .المكان

 االخـتالف فـي   إلى الصوت حدة و غلظا فمنه ما يرجع      أما االختالف في درجة   

 انعدام التطابق التام بين المتكلمـين فـي جميـع           إلىكما يرجع   .العمر او الجنس  

و الـشكل   . التفاصيل التشريحية الدقيقة ، و ال سيما في تكوين الوترين الصوتيين          

  : أمرين اثنينإلىالعام للتجاويف، و يمكن رد جميع هذه الفروق 

  .االختالف في ماجريات الموقف االجتماعي: اأولهم

الفروق التفصيلية في التكوين التشريحي التي ال مفر من وجودها بين           : ثانيهما و  

تلك الفروق التي تؤثر على األصوات الناتجة، بحيث تجعل من الـسهل            . األفراد

 كانوا يتكلمون فـي     أن نحدد شخصية من نعاشرهم من أصواتهم حتى و          أنعلينا  

و يمكن الكف عن األساس الفيزيـائي لهـذه         . ظالم الدامس أو من وراء حجاب     ال

  .التمايزات بدراسة الشدة، و المدة، و التردد

  

  : الظواهر الصوتية اللسانية-

 أسباب من خارج اللغة واجهتنا طائفة       إلىو إذا انتقلنا من طائفة الفروق الراجعة        

و ذلك الن التمايز فـي المـادة        . أخرى من الفروق تعد من صميم النظام اللغوي       
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الذي يدركه  ) أو المعنى ( الفيزيائية للصوت كثيرا ما يرتبط بتمايز في المضمون         

  ). جماعة لغوية واحدةإلىعلى فرض انتمائه ( السامع 

أما  الظواهر الصوتية غير اللسانية التي سبق تناولها فال ترتبط بتغيـر مفهـوم               

 أنها معبرة عـن     أيعليها لونا انفعاليا خالصا     الرسالة المنطوقة ، و لكنها تضفي       

  .موقف المتكلم أكثر من كونها ناقلة ألفكار المتكلم

 الفيزيائية لهذه األجزاء في انفصالها أو تجاوزها و –و دراسة الخصائص النطقية    

الظواهر الصوتية المتعلقة بها هو موضوع أصيل مـن موضـوعات الدراسـة             

(  الدرس الصوتي عل تحليل المنطوق إلى األجزاء       الصوتية و يقوم هذا النوع من     

المكونة له و دراستها و يقتضي هذا التحليل على مستوى دراسـة            ) او الفصوص 

النواطق و الكيفيات النطقيـة التـي       : النطق تحديد األعضاء المشاركة فيه و هي        

تـي  كما يقتضي على المستوى الفيزيائي تحديد الكميات االكوستيكية ال        . تقوم بها   

أما على مـستوى االرتبـاط       . يتألف منها الصوت ، و التأثيرات المتبادلة بينهما       

 الفيزيائي فالبد من دراسة وجوه االرتباط بين الكيفيات النطقية و اثـر             –النطقي  

  .تغيرها على تغير الكميات االكوستيكية المقابلة

 ، ال فـي     و التمييز بين الصوامت و الحركات ذو أهمية نظرية و علمية كبيـر            

و يقوم هذا   . الجانب الصوتي من اللغة فحسب بل على جميع المستويات التحليلية           

  .التمييز على أسس نطقية و فيزيائية و وظيفية 

 يتعارض تصنيف الصوت بحسب وظيفته فـي اللغـة مـع            أنو ليس من النادر     

  كان من المصادفات الطيبـة     أنتصنيفه بحسب خصائصه النطقية و الفيزيائية و        

   يتطابقا التصنيفانأنبالنسبة للغة العربية 

  

  .األساس النطقي: أوال

تتميز الصوامت نطقيا بان ممر الهواء أثناء إصدارها يكون ضيق و قد يأتي هذا              

و أما الحركـات    . التضييق على هيئة إغالق تام أو جزئي أو متقطع لهذا الهواء          

أنـواع االعتراضـات أو     و تعبـر    . فيكون ممر الهواء أثناء النطق بها مفتوحـا       
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 ينعدم وجـود    أنالعقوبات من طريق تيار الهواء و ينشا عن انعدام االعتراضات           

  . احتكاك يصاحب النطقأي

 هذه المقولة تثير بعض المشكالت و ال تصلح معيارا صارما للتمييز بين             أنغير  

هذين النوعين على مستوى لغة بعينها ففي بعض األحيان يترتب على اإلغـالق             

 أن احتباس للهواء ، و هو ما نالحظه عن النطق بصوت الالم ، حيـث                أيتام  ال

اإلغالق التام الذي يصنعه طرف اللسان و وسط الفم ال يعوق انطالق الهواء مما              

فهل مثل هذا الصوت . يسمع لمروره احتكاك او حفيف   أنحول جانبي اللسان دون     

ذه المواصفات تجعل هذا     ه أنفي عداد الصوامت أم في عداد الحركات ؟ ال شك           

 وضيفته التي يقوم بهـا      إلىالصوت قابال لألمرين جميعا  ووكل الحكم في أمره          

في اللغة المتعينة ، فان قام الدليل على انه يقوم وظيفة الـصائت أعـددناه مـن                 

 كان ينتمي باالعتبار    أن، حتى و    )  الصوتيمي أي.( الصوائت باالعتبار الوظيفي    

 كان يقوم في تلك اللغة بوظيفـة الـساكن فانـه            أنأما   .  الصوامت إلىالصوتي  

فـي  ]ç[  معا و مثال ذلك صوت العين        أنسيصدق عليه انه صامت و ساكن في        

اللغة العربية إذ ترجح بعض المعطيات التجريبية انه في النطـق المعاصـر ذو              

و لعل ذلك ربمـا جعـل       .  الصوامت إلى الحركات منه    إلىطبيعة صوتية اقرب    

من القدماء يضعون في الطبقة الثانية مباشرة ألصوات المد التـي سـموها             كثيرا  

 إلـى باألصوات المتوسطة لكن هذا الصوت ال يزال يعزى من حيـث الوظيفـة              

  .طائفة السواكن

 [w]و[y]  تقدم لنا العربية أيضا مثاال آخر مقابال للمثال السابق، فالواو و اليـاء 

ة و النطقية المميزة للحركات و ال سـبيل         صوتان تتوفر فيهما كل الصفات النطقي     

و هنـا   .لعدهما من السواكن إال بأعمال األساس الوظيفي على ما سنبنيه بعد قليل           

  .تأتي ضرورة االعتماد على وظيفة الصوت في اللغة المتعينة أساسا في التصنيف

  

  :األساس الفيزيائي:ثانيا
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 بين الصوامت و الحركـات و       ربما كان األساس الفيزيائي أكثر توفيقا في التمييز       

  :يقوم هذا التصنيف على معيارين هما

و تشاط التجاويف ما فوق الحنجرة و لقد اشرنا .وجود أو انعدام النغمة الحنجرية

 نغمة الحنجرة تتكون من عدد كبير من التوافقيات و هذا ما يجعلها أن إلىمن قبل 

 عرضة للترشيح و -جرةعند مرور الهواء المهتز خالل التجاويف ما فوق الحن

الرنين و التقوية و ذلك لما تتمتع به هذه التجاويف أو معظمها من قدرة كبيرة 

 اهتزاز الوترين أن. على تغيير شكلها و حجمها بمعدل سريع أثناء الكالم

 اضطراب الهواء اثر مروره من إلىالصوتيين و حدوث نغمة الجهر يؤديان 

 المقابل االكوستيكي لالرتباط بين درجة انفتاح و حين إذن يتضح. التجاويف العليا

.  صوامت و حركات إلىممر الهواء في أثناء النطق و بين تصنيف األصوات 

فكلما كان الممر اقرب لالنفتاح وانعدمت الموانع المؤثرة في طريقه كان الصوت 

الناتج رنانا حيث تعمل التجاويف العليا عند النطق به على تشكيل غرف الرنين 

 عنصر من أي تضيف من جانبها أنالتي تكيف نغمة الحنجرة وتعدلها ، دون 

عناصر الضجيج نتيجة لتدخلها تدخال مؤثرا بتضييقها الشديد لممر الهواء أما 

 جزئي أو متقطع مع استمرار حدوث الجهر و قعندما يضيق الممر بانطال

ل يستضاف إليه  فان الرنين الناتج لن يكون رنينا خالصا ، ب- انطالق الهواء

عنصرا ضئيال من الضجيج و من ثم تسمى األصوات الناتجة شبه رنانة و لكما 

زادت شدة التضييق أو أحكام اإلغالق زادت نسبة الضجيج و انعدام الرنين بحيث 

يمكن وصف الصوت الناتج بأنه غير رنان و بناء على التصنيف الفيزيائي أو 

 حين تعزى إلى طائفة الحركات ىإلاالكوستيكي تعزى األصوات الرنانة 

  . طائفة الصوامت إلىاألصوات الشبه الرنانة و غير الرنانة 

  

  :األساس الوظيفي:ثالثا

األساس النطق و األساس الفيزيائي للتمييز لبين الحركات و الصوامت هما ادخل            

 الخاص  إلىو من الطبيعي أننا حين ننتقل من العام         . في باب علم األصوات العام      
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صادفنا مشكالت كثير تتبع من خصوصية لغة بعينها ، و من طبيعـة النظـام               ست

 األساس الـوظيفي الـذي      إلىو حين إذن يلجا الباحث      . الصوتي الذي تتميز به     

 سواكن و صوائت بحسب     إلى صوامت و حركات بل      إلىتنقسم إليه األصوات ال     

  .التمييز المصطلحي الذي أسفلنا بيانه

 إلـى يفي يمكن تصنف األصوات العربية تصنيفا صـارما         و بإتباع األساس الوظ   

 الحركة وحدها هي الصوت الـصالح الن        أنفإذا عرفنا أوال    . سواكن و صوائت  

 ذروة تحظى بأكبر قدر من الطاقة االكوسـتيكية و          أييكون نواة للمقطع العربي،     

 أننـا   البروز في اإلسماع و ثانيا أنها ال تقع في موقع البداية من الكلمـة ، أمكن               

 تكـون   أن التي يمكن بإتباع األساس النطقي الفيزيائي        –نصنف جميع األصوات    

 سواكن أو صوائت باعتبار وظيفتها على نحو مقطوع بـه،           إلى -موضع إشكال 

حيث تصدق الصوائت على كل صوت يقع قمة لمقطع و ال يقبل موقعية البداية ،               

ائرة الصوائت وظيفيـا     على ما سوى ذلك و على هذا تنطبق د         نو تصدق السواك  

على دائرة األصوات الرنانة فيزيائيا ، كما تشمل دائرة السواكن وظيفيا األصوات            

  .شبه الرنانة و غير الرنانة فيزيائيا

  

 البالغة في ألهميتهو اآلن سنعرض في الفصل الموالي علم االصوات المعرفي 

 .هذه الدراسة
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II. - 1  السمعي الجهاز  

 الـسمع، ( س  يعتمد إدراك اإلنسان لعالمه على المعلومات التي يستقبلها عبر الحوا         

و حدوث أي خلل في واحدة أو أكثر مـن هـذه             ). الذوق، اللمس    الشم، البصر،

  .الحواس ينجم عنه صعوبات

إن حاسة السمع تلعب دورا رئيسيا في نمو اإلنسان و تجعله قادرا على تعلم اللغة               

  1.او تمكنه من فهم بيئته و معرفة المخاطر الموجودة فيها فتدفعه إلى تجنبه

فان السمع يعتبر امرأ حيويا و أساسيا في كل مظهر من مظـاهر حياتنـا               من هنا   

 الحواس ال تستطيع إدراك كل الحقيقة الموجودة فـي العـالم            أنفال شك    اليومية،

المحيط على ما هي عليه  و شان السمع في ذلك شان البصر و سائر الحـواس،                 

ما ال يرى إال باسـتخدام      فاألشياء منها ما هو قابل للرؤية بالعين المجردة، ومنها          

 السمع و البصر كليهما يتأثر تأثرا كبيرا بتقـدم          أن، كما   )التليسكوبات  (الجماهير  

 و األذواق و المرئيات التي ندركها وجـودا و ال ك فـي عـالم                للطعم أن. السن  

 قدرة اإلنسان على إدراكها محكومة بعوامل كثيـرة تجعـل فـي           أنالواقع ، غير    

 ما بين الواقع و المدركات الحسيسة التي يتلقاها اإلنسان عـن            اإلمكان وجود فجوة  

 جهاز السمع محكوم بحد أدنى و حد        أنومن هنا قررنا فيما سبق       . رطريق الحوا 

 وان كان عدم إدراك هـذه       السمع، و الترددات فيقع خارج قدرة        أعلى من القوى  

سواء أدركها أو   القوى و الترددات ال يعني نفي وجودها الواقعي بل هي موجودة            

  2لم يدركه

  

  
  

                                           
قسم اإلرشاد و التربية الخاصة ، الطبعة :  اإلعاقة السمعية، الجامعة األردنية الخطيب جمال محمد سعيد، 1

.15 ، ص 1997أولى ،   
دار صفاء للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى :  السامعون بأعينهم اإلعاقة السمعية ، عمان عبيد ماجدة السيد،2

.18، ص 2000،   
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:أهمية السمع في إدراك الصوت اللغوي  - .1 1 .II 

تصدر األصوات من اإلنسان فتنتقل أوال خالل الهواء الخارجي على شكل موجات            

 فالسمع هو   تفسر، و منها إلى المخ فتترجم هناك و         اإلنسانية،حتى تصل إلى األذن     

  .ك األصواتالحاسة الطبيعية التي ال بد منها لفهم تل

و لقد سبق السمع في نموه و نشأته نمو الكالم و النطق ، و الـسمع أقـوى مـن                    

  :الحواس األخرى و اعم نفعا لإلنسان ، و مزايا المع يمكن إدراكها مما يلي

أن إدراك  األصوات اللغوية عن طريق السمع يدع سائر األعضاء حرة طليقـة،              

ألخرى ، فالتفاهم باإلشارة يحرم اإلنسان      فيمكن االنتفاع بها في ضروريات الحياة ا      

من يديه و أطرافه فال تستغل في وظائفها األصلية التي خلقت لها ، هذا إلـى أن                 

االلتحاء إلى السمع بصرف النظر إلى وظيفته اآللية دون حاجة إلى التعبير بالنظر             

  .عما يختلج في النفس

 عندها إدراكا فحين تحول      السمع يدرك األصوات من مسافة قد ال يستطيع النظر         و

موانه من جبال و وديان ال يستطيع المرء أن يستغل حاستي النظر و الشم و لكته                

يدرك رغم ذلك األصوات و اتجاهاتها ، هذا إلى أن الـصوت قـد ينتقـل ضـد                  

  .التيارات الهوائية بخالف الشم الذي تذهب به الرياح أينما اتجهت
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  ك األصوات يمثل  عملية إدرا05مخطط 

و السمع حاسة تستغل ليال و نهارا، و في الظالم و النور ، في حين أن المرئيات                 

 .ال يمكن إدراكها إال في النور

و أخيرا و ليس آخرا استطاع اإلنسان أن يدر عن طريق نلك المقاطع الـصوتية               

التي تسميها كالما أفكارا أرقى مما قد يدركه بالنظر الذي مهمـا عبـر فتعبيـره                

  .حدود المعانيم

و ليس علينا لندرك فضل السمع إالّ أن نقارن بين ما يمكن أن يصل إليه إنسان فقد          

بصره، من رقي و بين آخر أصم، فالنبوغ كثير االحتمال بين المكفوفين في حـين         

  .انه نادر بين الصم و أن كانوا مبصرين

بيعية التي هـي    و األصل في الفهم و اإلفهام أن يكون عن طريق تلك الوسيلة الط            

عماد كل نمو عقلي و أساس كل ثقافة ذهنية، تلك الوسيلة التي أشار إليهـا ابـن                 

  ." السمع أبو الملكات اللسانية: " خلدون في مقدمته بكلمته المشهورة حين قال

فيها من الرموز ما ال حاجة إليه        و ليست الكتابة إال وسيلة ناقصة لتصوير اللغات،       

الرموز حتى يمكن أن يكـون تـصويرها للغـة تـصويرا            كما ينقصها كثيرا من     

صحيحا دقيقا ، ثم هي مع هذا حديثة النشأة إذ قيست بنـشأة النطـق اإلنـساني،                 



علم األصوات المعرفي: الفصــل الثاني   
 

 
74 

 

صنعها اإلنسان و لم يتقن صنعها ، و ال تزال تلك الرموز الكتابية بمثابة الجـسد                

  .الهامد حتى يبعث فيها النطق الحياة

 هي مقعد التركيب يقمها علماء التـشريح إلـى          و أداة السمع الطبيعية هي األذن و      

األذن الخارجية و األذن الوسطى ، و األذن الداخلية و نحن نـدرك             : ثالثة أقسام   

األصوات المختلفة و نتعرف على اتجاهاتها من خالل اتـصال األذن بـالمراكز             

  .3السمعية في المخ
 

 II .1 .2 -نظريات السمع .1

 عدة نظريات حاول العلماء بها تفسير عمل        عرف تاريخ البحث في علم السمعيات     

األذن الداخلية بالربط بين آلية السمع واإلحساس السمعي المدرك، وقـد حـضي             

  :وهذه هي أهم هذه النظريات.إدراك الدرجة باالهتمام األساسي في هذا الصدد

  

  :  نظرية المكان الرنينية-ا

نيا على يد العالم الطبيعي     األوائل القرن التاسع عشر  ظهرت هذه النظرية في ألما         

 إلـى  وتخلص في تأكيد قدرة الجهاز السمع على تحليل الـصوت المركـب              اوم

 فيمـا أصـبح     -ويرى اوم     .  النغمات النقية    إلىالترددات الداخلة في تكوينه أو      

يعرف بعد ذلك بقانون اوم االكوستيكي  إننا وان كنا ال نعي قدرتنا على القيام بهذا                

 يحلل  أن حد ما    إلى السامع المدرب يمكنه     أناعنا لألصوات ، إال     التحليل عند سم  

  . صوت مركب أيالتوافقيات المنفصلة في 

و قد طورت هذه النظرية على يد العالم األلماني الشهير هيرمن فون هيلمهولتز و              

و تمكـن علمـاء     ). الميكروسكوبات  (ساعد على تطويرها تقدم صناعة المجاهير       

وير على الدرجة معقولة من الدقة لتركيب األذن الداخليـة ،           التشريح من عمل تص   

  .وبذلك تم اكتشاف دور إلغاء القاعدي في عملية السمع 

                                           
.15، األصوات اللغوية،  ص  إلبراهيم أنيس  3  



علم األصوات المعرفي: الفصــل الثاني   
 

 
75 

 

 يكون وضـيفة    أن إلى تحليل األصوات اقرب     أنو تتلخص إضافة هيلمهولتز في      

 الغـشاء  أنمن وظائف الغشاء القاعدي من كونه وضيفة من وظائف المخ و يرى          

ن سلسلة من األلياف الممتدة عرضيا ، تقـوم بعمـل األجـسام             القاعدي يتكون م  

المستجيبة للرنين و تتفق الفواصل بين ترددات هذه األلياف مع مجال التـرددات             

 –الذي يشبه في رايته أوتار البيـانو        –غضروفي هذا النظام    . المسموعة لإلنسان   

د معـين ، و     تستجيب وحدة معينة في مكان معين على طول الغشاء القاعدي لترد          

  .يعتمد ذلك على وزنها و درجة توترها 

  

 إلى الغشاء القاعدي يهتز اهتزازا جيبيا ، بحيث تتم إزاحته           أنو ترى هذه النظرية     

مسافة متساوية على جانبي وضع الراحة ، وان هذه الحركة ينـتج عنهـا إثـارة                

لمخ بتفسير  العصب الخاص بكل ليفة من األلياف المستجيبة للرنين ، ويقوم لحاء ا           

وترى هذه النظرية   .كل إشارة عصبية بوصفها درجة معينة من درجات الصوت          

 تحليل الترددات المنخفضة يتم عند طرف الغشاء ، بينمـا يـتم تحليـل               أنأيضا  

أما بالنسبة للموجة المركبـة فـان منطقـة معينـة      . الترددات العالية عند قاعدته     

  .لنغمات التوافقيةتستجيب لنغمة األساس تجيب مناطق أخرى ل

  

ولعل . و قد ثارت عدة اعتراضات ضد هذه النظرية ليس هنا مجال في تفصيلها              

ابرز هذه االعتراضات ما تشتمل عليه من بعض وجوه التنـاقض ، فهـي مـثال                

 ألياف الغشاء القاعدي مثبتة في أرضية ذات مادة متجانسة ، تجمعهـا             أنتفترض  

 هذا الفرض ال يتسق مـع افتـراض         أنل  جميعا في تركيب متصل ، ويمكن القو      

اهتزاز كل ليفة اهتزازا مستقال بوصفها جسما يستجيب لتردد خاص به ال يشترك             

  فيه مع غيره من األجسام 
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  : نظرية الهاتف-2

. هذه النظرية هي من أوائل النظريات التي ظهرت في مجال تفسير عملية السمع              

 أن و من بعده رايـستون    ) م1886 عام(،و يفترض صاحب هذه النظرية رذرفورذ     

 التمييـز بـين     أنالغشاء القاعدي يهتز اهتزازا كليا مثل غشاء سماعة الهاتف، و           

 خاصة الرنين في القوقعة، و إنما يعتمد على تردد          إلىالترددات المتنوعة ال يرجع     

و بذلك . المثيرات التي تنتقل عبر عصب السمع و تستقبلها مراكز السمع في المخ           

 أن األعصاب أشبه بأسالك الهاتف التي تحمل اإلشارات الكهربية من غير            تصبح

  . المستويات العليا في النظام العصبي المركزيإلىتغير من طبيعتها 

  

   نظرية المكان الغير الرنيني-3

فهي تقرر مثلها و خالفا     : تتفق هذه النظرية مع نظرية المكان الرنيني في أمور            

 مكوناتها إنما هو من عمل القوقعة       إلىيل الموجة الصوتية     تحل أنلنظرية الهاتف     

 تمييز الدرجة يرتبط بالمكان الذي يحدث فيه أقصى         أن، كما تتفق معها كذلك في       

اهتزاز في الغشاء القاعدي  و لكنها تختلف معها بإهمالها االعتماد على خاصـية              

  .جسام للرنين الرنين ، فالخاليا الشعرية في هذه النظرية ال تقوم بدور األ

و تتلخص المالمح األساسية لهذه النظرية في قولها باشتمال الغشاء القاعدي علـى             

  30000و  29000 عدد كبير من الخاليا الشعرية القاعدية ، يتراوح العدد ما بـين           

خلية ، كما يوجد أيضا مثل هذا العدد من األلياف العصبية التي تمتد مـن أعلـى                 

  .ل العقدة الحلزونية لعضو كورتي داخإلىالخاليا الشعرة 

و تربط كل منطقة من مناطق      . نواة القوقعة في ساق المخ       إلىو تدخل هذه اآلالف     

 األوضاع أنو ترجح هذه النظرية   . الغشاء القاعدي بمنطقة معينة في نواة القوقعة        

 مستويات  إلىالنسبية لألعصاب ال تتغير ، على حين ينتقل نمط المثير من خاللها             

  .مخ العلياال
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 الموجة الصوتية تثير منطقـة معينـة مـن الغـشاء القاعـدي ، وان                أنو يعتقد   

 اهتزاز لها في جزء ما و قـد تحمـل           أقصى إلىاهتزازات الغشاء القاعدي تصل     

 العصبية  األليافالنغمة النقية جانبا كبيرا من الغشاء على االهتزاز ، وحينئذ تقوم            

 مـستوى مـن     أقـصى ستجابة القصوى بتفريغ     في منطقة اال   أصولهاالتي تستقر   

 الدرجة عن طريق المستويات العليا فـي المـخ          إدراكويتم  . شحنتها الكهربائية   

 تغير الدرجة فتحقق مـن خـالل        أما من التفريغ ،     األقصى ىالمستوبتقويمها لهذا   

  .تغير موضع نقطة االستجابة القصوى على طول الشاء القاعدي

  

  II .1 .3 -   نمجال السمع عند اإلنسا 

ذكرنا أن جهاز السمع عند اإلنسان غير مؤهل إلدراك الترددات و كميات الـشدة              

و على ذلك يمكن تصنيف هذه الترددات و كميات الشدة          . التي تحدث في الطبيعة   

  :إلى

ترددات و كميات من الشدة تقع في متناول سمع اإلنسان ، و تسمى مجـال           .1

   audible rangeالسمع 

كميات من الشدة تقع دون مجال السمع ، وتسمى المجال تحـت            ترددات و    .2

 .Infrason Rangeالصوتي 

ترددات و كميات من الشدة تقع دون مجال السمع ، وتسمى المجال تحـت               .3

 .الصوتي

أما بالنسبة لإلنسان فان السمع بالنسبة له يمثل وسيلة من وسائل االتصال بينـه و               

التصال اللغوي بينه و بين بنـي جنـسه، و          بين العالم، وحلقة من حلقات عملية ا      

 إلى االهتزازات االكوستيكية و تحويلها     لالوظيفة األساسية لجهاز السمع هي استقبا     

  . المخ إلىإشارات تتنقل عبر عصب المع 
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و تشكل هذه اإلشارات ذات الطبيعة المعقدة عالم الصوت الذي ندركـه و للـسمع         

وأولهما . ين طبيعة تلك الوظيفة و كيفية أدائها        جانبان ال بد من تناولهما ، حتى نتن       

الجانب التشريحي الوظيفي لهذا الجهاز بدءا من الجزء الخارجي الظاهر للعيان           : 

و يقوم هذا   .  نشاط عصبي    إلىحتى النقطة التي تتحول عندها المثيرات الصوتية        

تجابة األذن  فهو الجانب الخاص باس   : الجانب بوظيفة استقبال الصوت ، أما ثانيهما        

و حكمها على المثيرات الصوتية المختلفة التي تتلقاها ، ويخـتص هـذا الجانـب               

بادراك الصوت  ، وهو مجال خصب من مجـاالت الـسمعيات و علـم الـنفس                 

  .التجريبي على وجه الخصوص ذلك الفرع الذي يسمى علم النفس االكوستيكي

ريح الـوظيفي لجهـاز     و سنخصص هذا الفصل لمعالجة الجانب األول و هو التش         

  .السمع 

  

:األذن الخارجية  - 4. 1. II  

  : تتكون األذن الخارجية من أجزاء ثالثة هي

  : صيوان األذن -1 .1

 الـصماخ   إلـى و هو تكوين غضروفي محدب يقوم بتوجيه الموجات الـصوتية           

و يساعد هذا الجزء كثيـرا      ) . أو ما يسمى قناة األذن الخارجية       (الخارجي لألذن   

ع الحيوان على تحديد موضع مصدر الصوت، وذلك بسبب قابليته للحركة           من أنوا 

   يؤدي بالنسبة للحيوان وضيفة غرفة رنين بالنسبة لبعض الترددات أن، كما 

 العضلتين اللتين يستخدمهما الحيوان في تحريك       أنأما بالنسبة لإلنسان فبالرغم من      

 يـستخدمهما   أن النـادر      صيوان األذن مازالتا موجودتين عنده ، إال أنهما مـن         

اإلنسان ألداء مثل هذه الوظيفة ، ولذلك فان اثر هذا الجزء على عملية السمع عند               

 حد ما في تحديد موضع       إلىاإلنسان غير كبير ، وان كان ال يزال محتفظا بأهميته           

 يميز االهتزازات االكوستيكية القادمـة      أنمصدر الصوت ، فيه يستطيع اإلنسان       

 االهتزازات القادمة بشكل غير مباشر مـن االهتـزازات القادمـة            بشكل مبار من  



علم األصوات المعرفي: الفصــل الثاني   
 

 
79 

 

بشكل غير مباشر من الخلف ، وذلك نتيجة حدوث فـروق فـي الـشدة  نوعيـة              

  .الصوت 

  

 إحدى األذنين تختلف من الموجـات  إلى الموجات الصوتية التي تصل  أنو الواقع   

لشدة و اخـتالف    اختالف كمية ا  : التي تصل إلى األذن األخرى من ناحيتين هما         

و هذا األمر هو الذي يساعد اإلنسان على تحديد         .  كل منهما    إلىتوقيت الوصول   

مكان مصدر الصوت، كما يساعده على التركيز على ما يهمه من حديث في وسط              

 مثيرين صوتيين و اغرفة تضج باألحاديث المختلطة ، و يضح ذلك إذا ما استخدمن       

ماعتين في األذن بحيث يمكن التحكم فـي        عرضنا لهما احد األشخاص بواسطة س     

  ).ث/مقيسا بالوحدة م(و في توقيت وصول الصوت إليهما . كمية الشدة 

  

  
  شكل توضيحي للمكونات األذن

  

  :  النتائج اآلتية  إلىومن هذه التجربة استطاع العلماء الوصول 

ديد الموضع   تح إلىإذا تساوى المثيران في الشدة و التوقيت فان السامع يميل           : أوال

  .الصوت على انه عند مركز الرأس
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 األذن اليمنى يتحـرك موضـع مـصدر         إلىعند التأخير وصول الصوت     : ثانيا

  .الصوت بالنسبة للسامع في اتجاه األذن اليسرى ، و العكس صحيح 

 األذن اليمنى يجعل موضـوع مـصدر        إلىزيادة شدة الصوت الذي يصل       : ثالثا

  . العكس صحيحو .الصوت يتحرك قريبا منها 

  

 :الصماغ الخارجي للسمع -2 .2

 بوصة ، وهو مغلق تمامـا مـن         1¼ يبلغ طول الصماخ الخارجي للسمع حوالي       

ويتكـون  . الداخل بطبلة األذن و مفتوح من الطرف اآلخر عند اتصاله بالخارج              

الثلث األول الذي يشكل فتحة الصماخ الخارجي من غضروف متصل بغضروف           

  .الثلثان الداخليان فهما تركيب يمتد داخل عظمة الصدغإما . صيوان األذن 

 وفي مدخل الصماخ تنبت الشعيرات التي تقوم بدور مهم في حماية طبلـة األذن              

 و ضيفته   إلىباالشتراك مع المادة الصمغية التي تفرزها غدد معينة ، و باإلضافة            

الموجـات  الواقية للطبلة يقوم الصماخ بوظيفة غرفة الـرنين ، تتـولى تـضخيم              

وهكذا يمكن اضـغط الهـواء   .الصوتية عند الترددات القريبة من ترددها الطبيعي     

 تبلغ الضعفين أو    أن)ث/ذ( هيرتز   4000و  3000بالنسبة للترددات الواقعة ما بين      

و بـذلك تـتمكن     . أربعة األمثال بالنسبة لضغطها عند مدخل الصماخ الخارجي         

 طبلـة األذن كانـت      أننا لندركها لـو     األذن من تمييز بعض األصوات التي ما ك       

  . ظاهرة على السطح

  

بعبـارة  –و ليست هذه الميزة الوحيدة لوجود الصماخ الخارجي قبـل الطبلـة أو              

إن ذلك الوضع يحميها مـن      . لوجود الطبلة على الفتحة الخارجية لألذن        –أخرى  

التعرض بسهولة للتلف ، كما يجعل درجة الحـرارة و الرطوبـة فـي المنـاطق        

المالمسة لها في معزل عن ظروف الطقس الخارجيـة و بـذلك تتمتـع الطبلـة                

  بالمرونة الالزمة ، وتستجيب في يسر لالهتزازات 
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   :األذن طبلة -3

تشكل طبلة األذن نهاية الطرف الداخلي لصماخ األذن الخارجي كما تشكل أيـضا             

ن ثالث طبقـات     الطبلة تتكون م   أنو بالرغم من    . الجدار الجانبي لألذن الوسطى     

مم ارتفاعـا و تتخـذ      9مم عرضا و    8ملم و يبلغ بعداها     0.1فان سمكه ال يتجاوز     

 الداخل من أسفل كما أنها محدبة من الناحيـة المواجهـة            إلىالطبلة و ضعا مائال     

ويدعم الغشاء من ناحية محيطة حلقات عظمية تكل دائرة حول          . لألذن الخارجية   

  . علىالمحيط، و بها قصور طفيف من األ

  

 أيو هو رقيق و ال يشتمل على        .و يسمى الجزء العلوي من الغشاء الجزء الرخو       

 الطبلة التي يشكل النـسيج الـضام      أننسيج ضام ، وعلى عكس األجزاء األخرى        

و طبلة األذن غشاء بالغ الحساسية للموجات الصوتية بحيث         ،  إحدى طبقاتها الثالث  

ت الصادرة عن الجسم المهتز الذي هـو      يحدث عند تحركه ترددات مطابقة للترددا     

دان و  نالـس (مصدر الصوت ، وحينئذ تقوم المطرقة مع العظيمتـين األخـريين            

 الطبلة ال تهتـز     أنو هذا يعني    . بمحاكات اهتزازت الطبلة محاكاة أمينة    ) الركاب

طبقا لمعدل ثابت خاص بها ، و لكن طبيعتها االهتزازية تتميز بانعـدام الدوريـة               

و تعد الطبقة الوسـطى     . لة لنقل جميع الترددات الواقعة في مجال السمع       لتكون قاب 

في تكوين الطبلة هي المسؤولة عن انعدام دورية االهتزاز ، و ذلك بحكم تكونهـا               

و تختلـف   . من ألياف دائرة تنتشر على هيئة انتشار األشعة من مصدر الـضوء           

 الداخل،  إلىة تشد الغشاء    درجة توترها باختالف المناطق ، فعندما تهتز يد المطرق        

و . فيتخذ شكال مخروطيا ، و يقع طرفه المخروطي تحت المركز األصلي للغشاء           

هذه الخواص هي المسؤولة عن انعدام الدورية في االهتزاز بعد االنقطاع العارض            

  .الهتزازات الصوت

  

  و تهتز طبلة األذن عادة بالطريقة نفسها التي يهتز بها غشاء مكبر الصوت
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، حيث اتساع االهتزازات ضئيل جدا، و لكنه كاف الن نميـز بـه              )لميكروفونا( 

و هذا إنما يعكس الحساسية البالغـة لطبلـة األذن          . مجاال كبيرا من درجات الشدة    

  .تجاه كميات الشدة التي تتضمنها الرسالة المسموعة

ا و ال تقتصر وظيفة الطبلة على استقبال االهتزازات و لكنها تقوم أيـضا جـدار              

  .يحمي التركيب الدقيق لألذن الوسطى

  

  II .1 .5 - األذن الوسطى

 النافذة البيضاوية   إلىتقوم األذن الوسطى بنقل الطاقة الصوتية من األذن الخارجية          

  .التي تشكل بداية األذن الداخلية

المطرقة ، و   : و تتكون األذن الوسطى من عظيمات السمع و هي ثالث عظيمات            

 إلـى و تقع العظيمات بهذا الترتيب ابتداء مـن طبلـة األذن            .ابالسندان ، و الرك   

النافذة البيضاوية لتشكل وصلة آلية ، تعمل بطريقة الروافع بين األذن الخارجية و             

 و الذي هـو     – ىاألذن الداخلية ، و تتدلى هذه العظيمات في تجويف األذن الوسط          

لها بجـدران    بواسطة أربطـة متعـددة تـص       -تجويف يقع داخل عظام الجمجمة    

  .التجويف

و ترتكز يد المطرقة على طبلة األذن، و تتصل بها اتصاال وثيقا ، مغطية حوالي               

و يمكن رؤية المطرقة من خالل المنظار على هيئة شريط          . نصف مساحة الطبلة    

و تنقل المطرقة اهتزازات طبلـة      .  أسفل حتى مركز الطبلة تقريبا     إلىابيض يتجه   

 –و تغشي عظمة الركاب     . ي يتصل بدوره بعظمة الركاب     السندان، الذ  إلىاألذن  

 تشكل هذه النافذة مدخل مرقاة الدهليز في        البيضاوية و  النافذة   –بصفيحتها السفلية   

  .األذن الداخلية

 يكون ضغط الهـواء الجـوي       أنو يقتضي توفير الحساسية الالزمة لطبلة األذن        

الهواء خلفها فـي تجويـف      أمامها من ناحية الصماخ الخارجي متعادال مع ضغط         

و هنا تبرز أهمية قناة استاخيو التي تصل تجويف األذن الوسطى           . األذن الوسطى 

بتجويفي البلعوم األنفي ممتدة بينهما     )  شئنا الدقة  أنأو تجويفي األذنين الوسطيين     ( 
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علـى  ) من ناحية البلعوم األنفـي    (  بوصة تقريبا و يشتمل ثلثا القناة        1½ مسافة  

مـن ناحيـة األذن     ( وفي و ليفي على حين يحاط الثلـث األخيـر           تكوين غضر 

  .بالعظم الصدغي) الوسطى

و يقع الطرف البلعومي من القناة في داخل الغشاء المخـاطي المـبطن للبلعـوم               

و تكون القناة عند    .  مم 9 حوالي   إلىو يصل اتساع القناة من هذا الطرف        . األنفي

 3 إلـى  2وفي مضيقا يبلغ ارتفاعه من      اتصال الجزء العظمي منها بالجزء الغضر     

ثم تبدأ في االتساع التدريجي متجهة نحو األذن        .  مم 1 ½ إلى 1مم و عرضه من     

  .الوسطى

و باتصال قناة استاخيو بالبلعوم األنفي يتحقق اتصال الهواء المحتبس في تجويـف         

 األذن الوسطى بالهواء الخارجي ، بحيث يمكن معادلة ضغطيهما و هو شرط البد            

 األذن  إلىمنه لتمكين الطبلة من االهتزاز بطريقة عادية و من ثم لنقل االهتزازات             

  .الداخلية

و تكون القناة مغلقة بشكل طبيعي عند منطقة المضيق، و ال تنفـتح إال لمعادلـة                

 عند اإلقـالع أو الهبـوط فـي    - على سبيل المثال–فروق الضغط و بحدث ذلك      

  .أو التثاؤب على فتح القناةالرحالت الجوية، و يساعد البلع 

العـضلة الطبليـة المـوترة و       : و تشمل األذن الوسطى كذلك على عضلتين هما         

 22العضلة الركابية و أوالهما عضلة اسطوانية مغزلية الشكل ، يبلغ طولها مـن              

و تكون .  يد المطرقةإلى مم و تمتد من الطرف العلوي لفتحة قناة استاخيو     25 إلى

الة ارتخاء أثناء الصمت، أما أثناء استقبال الصوت فتقوم بجذب          هذه العضلة في ح   

و بذلك تزيد من توتر الغـشاء ممـا         . الداخل و معها غشاء الطبلة     إلىيد المطرقة   

  .يرفع من حساسية طبلة األذن للترددات العالية

 6 إلىأما العضلة الركابية فتتكون من ألياف متوازية قصيرة يصل متوسط طولها            

ها اصغر عضالت الجسم ، و تمتد من الـدار الخلفـي لتجويـف األذن          مم ، يجعل  

و وظيفة هذه العضلة دفع الركاب فـي        .  السطح الخلفي لعنق الركاب    إلىالوسطى  

  .اتجاه هابط خارج و توتير النافذة البيضاوية
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و هـي   : و تقوم األذن الوسطى بمساعدة هاتين العضلتين بوظيفة من أهم وظائفها          

داخلية من األصوات البالغة العلو،  بان تقوم العضلة األولى بإيقاف           حماية األذن ال  

الطبلة ، على حين تقوم األخرى بتحريك الركاب بعيدا عن النافذة البيـضاوية ، و               

تصحب هذه العملية عملية أخرى لتغيير المحور الذي يدور حوله الركاب ، فعنـد              

  استقبال األصوات العادية يهتز الركاب 

كون اإلشارة الصوتية بالغة الشدة فيتسبب االنقباض العضلي في تحويل           أما حين ت  

 أناهتزاز يعوق عمل األذن الوسطى عن أداء هذه الوظيفة الواقية ، و حينئذ يمكن     

  . حدوث تلف باألذن الداخليةإلىيؤدي الصوت المفاجئ شديد العلو 

الطاقـة االكوسـتيكية   أما الوظيفة األساسية الثانية لألذن الوسطى فهي زيادة كمية        

 النافـذة   إلـى  موجة صوتية وصلت     أن األذن الداخلية فلو تصورنا      إلىالتي تنقل   

 تمر بطبلة األذن و العظيمات الثالث فان الطاقة الناتجة          أنالبيضاوية مباشرة دون    

سترتد ، كما يرتد الصوت حين يصطدم بسطح صلب ، لذلك كان من الضروري              

 األذن الداخليـة    إلـى ة الطاقة التي ينتقل بها الصوت       لرفع كفاءة جهاز المع زياد    

بزيادة اتساع الضغوط المتنوعة على النافذة البيضاوية و العامالن ييسران لـألذن            

  :الوسطى أداء هذه الوظيفة هما 

طبيعة تركيب العظيمات الثالث التي هي رافعة من النوع األول حيث يقـع              : أوال

اومة ، و حيث ذراع القوة اكبر من ذراع المقاومة          محور االرتكاز بين القوة و المق     

و تساوي  . ، لذلك تكون القوة الناتجة عند الركاب اكبر من القوة المحركة للمطرقة           

النسبة بين القوتين النسبة بين إزاحة طبلة األذن و إزاحة الركاب ، حيث تـساوي               

  . بالنسبة األولى1½ الثانية 

و هي كما ذكرنـا اكبـر مـن القـوة           ( ركاب   مجموع القوة المحركة لل    أن: ثانيا

إنما تستخدم للضغط على النافذة البيضاوية، و هـي منطقـة           ) المحركة للمطرقة   

  اصغر مساحة بكثير من طبلة األذن 

 35 مساحة طبلة األذن اكبر من مساحة النافذة البيضاوية بحوالي           أنو يظهر منه    

ع على النافذة البيـضاوية اكبـر   مثال، وتتضافر هذه التأثيرات لتجعل الضغط الواق 
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بخمسة و ثالثين مثال من الضغط الواقع عليها في حالة عـدم وجـود الطبلـة و                 

  .العظيمات الثالثة

  

 II .1 .6 - : األذن الداخلية 

حفظ توازن الجسم، وتقوم بها القنـوات       : أوالهمالألذن الداخلية وضيفتين مهمتان     

 نـشاط   إلـى آللية لعظيمات السمع الثالث     تحول االهتزازات ا  : وثانيهما. الهاللية

وتقوم بهذه الوظيفـة القوقعـة و       .  المخ بطريق العصب السمعي    إلىعصبي يصل   

سنقصر حديثنا على الجانب  الثاني متناولين تركب القوقعة و كيفية قيامهـا بهـذه           

الوظيفة ، التي هي آخر حلقة في عملية السمع ، بل هي آخر حلقة فـي عمليـة                  

  .غوي حين يتم بين متكلم وسامع االتصال الل

  

و القوقعة دهليز مغلق تماما و دون جدران صلبة وهو مملوء بسائل يسمى الـبلغم               

المحيطي ،تبلغ لزوجته ضعف لزوجة الماء تقريبا و تلتف القوقعة حـول نفـسها              

على نحو شبه محارة حلزونية ، وتبلغ عدد لفاتها لفتين و نصف تقريبا و تنقـسم                

ا قسمين بواسطة حاجز غشائي يسمى الفاصل القوقعي، و يشكل هـذا            القوقعة أفقي 

الفاصل حاجزا ما بين القسم العلوي من القوقعة ، ويسمى مرقاة الدهليز ،و تبـدأ               

من ناحية األذن الوسطى بالفتحة الغشائية المسماة النافذة البيضاوية ،و مـا بـين              

اعدة القوقعة بفتحة غـشائية     القسم السفلي الذي يسمى مرقاة الطبلة،و تنتهي عند ق        

، ومن هنا أطلق علـى      ) أو غشاء الطبلة الثانوي     (أخرى تسمى النافذة المستديرة     

  .اسم مرقاة الطبلة ) الذي يبدأ عندها الغشاء(المرقاة 

  

 الفاصل القوقعي ال يفصل مرقاة الدهليز عن مرقاة الطبلة فصال تاما ،             أنو الواقع   

. امي للقوقعة تاركا ثمة فتحة تسمى الممر الحلزوني         ولكنه ينتهي قبيل الطرف األم    

وتسمح هذه الفتحة للبلغم المحيطي بالوجود و حرية الحركة ما بين مرقاة الـدهليز       

و مرقاة الطبلة إذا ما حدثت له إزاحة نتيجة ضغط الركاب على النافذة البيضاوية              
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ضوح تعـارف   و تبسيطا لشكل القوقعة و حتى يمكن تصورها بقدر أوفر من الو           .

 على فرض امتدادها طوليا مـن       .تخطيطاعلماء التشريح على تمثيل شكل القوقعة       

وهذا ما يصوره الشكل، وفيه تتضح عالقة النافذة البيضاوية بمرقاة          . غير التفاف   

الدهليز و عالقة النافذة المستديرة بمرقاة الطبلة ، وتجويف الممر الحلزوني الـذي             

ي و انتقاله بين المرقاتين ، و تكوين الفاصل القوقعي و           يسمح بوجود البلغم المحيط   

وسـنحاول  . الوظائف التي يقوم بها هو أمر ذو أهمية حيوي في عملية الـسمع              

  شرح ذلك من خالل الشكل الذي يصور رسما تخطيطيا لقطاع عرضي في القوقعة 

وسطها و تسمى كذلك المرقاة الوسطى لت     (يتكون الفاصل القوقعي من قناة القوقعة       

 العالم االيطالي   إلىنسبة  (ومن عضو كورتي    ). بين مرقاة الدهليز و مرقاة الطبلة       

، وهو العضو الـذي     )1851مارشيز الفونسو كورتي الذي اكتف هذا العضو عام         

  .المخ إلىيقوم بتوصيل المثيرات السمعية 

  

يسمى و قناة القوقعة هي فراغ أجوف يمتلئ بسائل هالمي ذي نسبة لزوجة عالية و             

 أيسائل التيه الغشائي ،و ال مكان لهذا السائل إال قناة القوقعـة ، ولـيس هنـاك                  

إمكانية التصاله بالبلغم المحيطي الذي تمتلئ به مرقاة الدهليز و مرقـاة الطبلـة ،    

 الفاصل القوقعي مفصول تماما عن مرقاة الدهليز بتركيب غشائي يسمى           أنحيث  

الغشاء في عملية السمع غير معروفة ، و لعل         غشاء ريزنر و ال تزال أهمية هذا        

فصله بين سائل التيه الغشائي و سائل البلغم المحيطي هو الوظيفة المؤكدة له حتى              

كذلك يفصل الفاصل القوقعي عن مرقاة الطبلة تركيب عظمي يسمى الرف           . اآلن  

العظمى، يحتل نصف الدورة الحلزونية ، ويمتد في النصف البـاقي علـى هيئـة               

الذي .و يرتبط هذا الغشاء بدوره بالرباط الحلزوني      ..ء يسمى الغشاء القاعدي     غشا

  .يلتف بطول الجدار الخارجي للقوقعة 

  

أما عضو كرتي فيقع فوق الغشاء القاعدي مباشرة و هو مغمور بسائل التيه الغائي              

أو (ويتكون من سلسلة من األقواس      )  المرقاة الوسطى   (الموجود في قناة القوقعة     
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وبين سلسلة األقواس   . ، تصطف بالترتيب على طوال الغشاء القاعدي        ) ألعمدة  ا

توجد الخاليا الشعرية ،التي تتكون من شعرات توجد على هيئـة صـفوف علـى               

و هي العصا الذي يكتمل بها مظهر       (الجانب الخارجي من عصا القوس الخارجية       

عـدد الكلـي للخاليـا      و يصل ال  . وتسمى الخاليا الشعرية الخارجية     .) . القوس  

خلية شـعرية داخليـة و حـوالي        8.000 خلية منها    21.000 حوالي   إلىالشعرية  

و يستقر فوق هذه الخاليا غشاء يـسمى غـشاء          .  خلية شعرية خارجية   23.000

و هو غشاء هالمي مرتبط من احد طرفيه بالصفيحة الحلزونيـة و            .سقف كورتي   

أما نهاية الخاليا   . الخاليا الشعرية حر من الناحية األخرى، حيث تتصل به أهداب         

الشعرية من ناحية الغشاء القاعدي فترتبط باأللياف العصبية التي تتجمـع لتـشكل             

  .الحزمة األساسية للعصب السمعي

 نـوع الوظيفـة     أنو يمكن استحضار الوصف التشريحي الوظيفي لألذن الداخلية         

السمع الثالث يهتز الركاب    فعندما تهتز عظيمات    . التي تقوم بها في عملية السمع       

اهتزازات مماثلة الهتزازات طبلة األذن ، فيضغط على النافذة البيضاوية ضغوطا           

 البلغم المحيطي الموجود  إلىتتنوع بحسب هذه االهتزازات ، و بذلك ينتقل الضغط          

في مرقاة الدهليز ، فيحدث فيه موجات يختلف بعد مل منها عن النافذة البيضاوية              

 الوقعة عليه من الركاب و تحدث هذه الموجات أثرها عندما تضغط            بحب الضغوط 

على الفاصل القوقعي فيهتز، و تهتز معه الخاليا الشعرية تبعا الهتزاز غشاء سقف 

تنقلها األلياف العـصبية    . و حينئذ تتولد دفعات كهربية في عضو كورتي         .كورتي

ـ           تجاباتها عبـر العـصب     المثبتة في الغشاء القاعدي و يتم إرسال إشاراتها و اس

و تقوم النافذة المستديرة في هذه العملية بدور تنفيسي للحركـة           .  المخ إلىالسمعي  

وذلك باندفاعها في اتجـاه األذن الوسـطى        . الموجية الحادثة في البلغم المحيطي      

لـذلك  .  وضعها الطبيعي ليستعاد التوازن      إلىأثناء الموجة ، ثم ارتدادها بعد ذلك        

ذه النافذة في إحداث اضطرابات في السمع ، ألنها تـوفر القـدر             يتسبب تصلب ه  

  .الالزم من المرونة لحركة السائل في التيه العظمى المغلق 
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بطول المسافة الواقعة بـين النافـذة       –و تتوقف عملية انتقال الضغط من الركاب        

دد  على تردد النغمة المسموعة، فالنغمات ذات التر       –البيضاوية و الممر الحلزوني     

.  الطرف األمامي للقوقعة قرب الممر الحلزونـي       إلىالمنخفض تصل في حركتها     

أما النغمات ذات التردد العالي فان اهتزازاتها تتقارب و تتالمس قـرب الطـرف              

 مرقاة الطبلة محدثـة اهتـزازات       إلىالقاعدي للقوقعة، وتنتقل من مرقاة الدهليز       

  .موضعية للغشاء القاعدي

عي للمثيرات الصوتية بما تحدثه موجات الضغط فـي الـبلغم            ويرتبط األثر السم  

 أنوما ينشا عن ذلك من تعديالت و إزاحات للغشاء القاعدي ، ذلـك              . المحيطي  

جزءا معينا من هذا الغشاء يهتز مع الحركة الموجية اهتزازا اقو نسبيا من اهتزازه 

 في حمل العقـد     وتسبب الترددات ذات العلو الشديد    . في باقي القطاعات األخرى     

انظر الفـصل التـالي     (الرنينية الواقعة بالقرب من قاعدة القوقعة على االستجابة         

، كما تتسبب الترددات المتوسطة في اسـتجابة العقـد          )حديثنا عن الجهاز العصبي   

أما الترددات المنخفضة فتقع منطقـة الـضغط      . الرنينية الواقعة في وسط القوقعة      

وهكذا يتغير موضـع الـرنين   . لطرف األمامي للقوقعة   الرنيني الخاصة بها عند ا    

تبعا للمنطقة التي يحدث فيها أقوى اهتزاز  و العامل الذي يسهم في تجديد استجابة               

بعض أجزاء الغشاء القاعدي استجابة أقوى بالنسبة بترددات معينة هـو طبيعـة             

 إلىعدي  تركيب الغشاء القاعدي نفسه ، فهذا الغشاء يصل عرضه عند الطرف القا           

أما عند الطـرف األمـامي      . مم ، ويتصف في هذه المنطقة بالتصلب        0.4حوالي  

 مم، حيث نجده اكبر سمكا و أكثر مرونة ومن هنا كانتـا             0.5 إلىفيصل عرضه   

استجابة الغشاء القاعدي للترددات العالية اكبر في المنطقة الواقعة بـالقرب مـن             

ي و متصلبا، على حين تنتقـل منطقـة         النافذة البيضاوية، حيث يكون الغشاء رقيق     

  .االستجابة للترددات المنخفضة في اتجاه الطرف األمامي

 إلـى  الطريقة التي تنتقل بها اإلشـارة        –حتى اآلن   –و ال يعرف على وجه الدقة       

الخاليا الشعرية ، فربما كان انتقالها من خالل العصوات التي تشكل أقواس عضو             
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توقف على إثارة أهدابها التي تبرز في وسط سائل         كورتي ، وربما كانت إشارتها ت     

  .التيه الغشائي

  

 II - 2.  الجهاز العصبي  

نقطة البداية و نقطة النهاية في عملية االتصال اللغوي هي المخ ، و فيمـا بـين                 

النقطتين يقوم الجهاز بالغ التعقيد من الممرات العصبية و األعصاب المحركـة و             

دى كل من المتكلم و السامع بمهمـة الـتحكم و           أعصاب اإلحساس و العضالت ل    

وهذا ما جعلنا نؤثر معالجة الجانب العصبي من عملية االتصال اللغوي   . التوصيل  

  .بجانبيها الكالم و السمع معالجة مترابطة 

  
  رسم توضيحي للجهاز العصبي

  

  شفرة عصبية تنتقل مـن     إلىو إذا تصورنا السرعة التي يتم بها تحويل المفهوم ،           

 أعصاب الحركـة ، ثـم تتحـول الـشفرة           إلىمخ المتكلم عبر الممرات العصبية      

 العضالت المتحكمة فـي جهـاز   ت شفرة فزيولوجية بواسطة استجابا  إلىالعصبية  

ثـم تـصير الـشفرة    . شفرة اكوستيكية  إلى ةثم تؤول الشفرة الفيزيولوجي   . النطق  
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ـ  ت استجابا ة شفرة فيزيولوجية بواسط   إلىاالكوستيكية   از الـسمع عنـد األذن       جه

 شـفرة   إلـى الخارجية و األذن الوسطى و األذن الداخلية حيث تتحول مرة أخرى            

 مخ السامع ، حيـث      إلىعصبية ، تنتقل عبر العصب المعي و الممرات العصبية          

يتم تفسيرها  إذا تصورنا السرعة التي تتم بها هذه العمليات البالغة التعقيد ادركنـا                

  .ه التكوين التشريحي و الفسيولوجي و العصبي لإلنسان السر الذي ينطوي علي

 معرفة الكثير عن المخ و تـشريحه و عـن           إلى العلم قد توصل     أنو بالرغم من    

 أنالجهاز العصبي و عالقاته بالعمليات الحيوية و الذهنية التي يؤديها اإلنسان، إال             

ظيم ، فال يزال من       جميع مغاليق السر الع     أنجهود العلماء الدءوب لم تستطع بعد       

 يجد العلم جوابا حاسما لتـساؤالت ، فكيـف يـتم اختـزان              أنالعسير حتى اآلن    

المعلومات و التجارب في المخ ؟ و ماذا يحدث على وجه التحديد عندما تنبثق في               

مخ إنسان فكرة يريد التعبير عنها ؟ و ماذا يحدث في المخ علـى وجـه التحديـد              

 ، أو عندما تدرك اإلشارات الخفيـة و مـا وراء            عندما تفهم  مرئية أو مسموعة     

 القصة الكاملة للجهاز العـصبي عنـد        أنالسطور ؟ إنها أسئلة ال نهاية لها تؤكد         

اإلنسان ال يزال فيها الكثير من الفصول المجهولة و األلغاز التي يحـاول العلـم               

  .جاهدا فك طالسمها 

  

لمعرفة ما يجـري داخـل      و السبب في هذا الغموض انه ليس هناك سبيل مباشر           

فالتدخل المباشر من جانب علمـاء التـشريح و الفـسيولوجيا و األطبـاء              . المخ  

المعالجين في هذه المنطقة ليس على درجة واحدة من السهولة التي يمكـنهم بهـا               

التدخل في أي منطقة أخرى من الجم ، ومن ثم كانت  جراحة المخ و األعـصاب                 

حيث ال يتم إجرائها إال بعد التأكد من أنها الحل          من أصعب الجراحات و أدقها ، ب      

  .   آخر الدواء الكي كما يقولون أن لم تكن مأمونة العواقب إال أناألخير ، وهي 

و إذا كان االعتماد على أمخاخ الموتى أمرا ليس كبير الجدوى، والتدخل المباشـر    

 على التجـارب    في أمخاخ األحياء أمرا صعب المنال، فال سبيل إذن إال االعتماد          

التي تجري على حيوانات كالقطط و الكالب و القردة بإيالج أقطـاب كهربائيـة              
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لقياس الجهد الكهربائي الكامن لنشاط المخ أو بالتدخل الجراحي في مخ الحيـوان             

  مع تعريضه لمثيرات مختلفة ، ومالحظة استجابته و تأثير ذلك على السلوك العام 

كهربية خارجية لقياس الجهد الكهربي في نقاط مختلفة        و قد استخدم العلماء أقطابا      

من سطح الرأس أثناء التعريض الجهاز العصبي لمثيرات مختلفـة، كمـا أعـان              

 تحديـد   هاستخدام جهاز تخطيط المخ على عمل مخطط للمخ، وأمكـن بواسـطت           

  .مواضع استجابات المخ لبعض األنشطة الغير عادية

ى التكوين التشريحي و الفـسيولوجي العـام         نلقي نظرة سريعة عل    أنو يحسن بنا    

للجهاز العصبي لنمهد بذلك التناول الجانب العصبي من عمليتي الكالم و السمع ،             

  وهو موضع اهتمامنا األساسي 

  

 II .2 .2 - التكوين األساسي للجهاز العصبي

الوحدة األساسية فـي بنـاء الجهـاز        ) .النيرون  (تمثل الخلية العصبية الواحدة أو      

من المادة الحيـة    ) غالبا ما تكون ميكروسكوبية     (لعصبي ، وهي كتلة صغيرة أو       ا

يغلفها غشاء رقيق نصف نافذ ،تتمكن من خالله المواد الضرورية          ) البروتوبالزم  (

ومن . لحفظ حياة الخلية من الدخول إليها ، كما تتمكن المخلفات أيضا من الخروج          

وصيل ما بين النظام العـصبي الفرعـي و         مجموع الخاليا العصبية تتشكل آلية الت     

. يتكون من األلياف العصبية التي تربط المخ و الحبل الشوكي بجميع أجزاء الجسم            

و يتم توصيل الحوافز العصبية من النظام العصبي المركزي إليه بواسطة نـوعين           

  .خاليا الحركة و خاليا اإلحساس: رئيسيين من الخاليا هما

انظـر  ( اتحدت جميعها في مالمحهـا العامـة         أنختلفة و   و تتخذ الخلية أشكاال م    

فهي تتكون من جسم الخلية،وهو جسم ذو امتداد علة نواة الخلية ،و يتفرع             ) الشكل

و يقوم المحور بعمليـة  ) .أو الليفة العصبية(من الجسم خيط يسمى محور العصب    

  .التوصيل العصبي بين الخلية و غيرها من الخاليا المجاورة 

الميكـرون  (ون المحور قصيرا جدا بحيث ال يتجاوز طولـه ميكرونـان            و قد يك  

 بضعة أقدام و قد يتشعب فـي        إلى مسافة كبيرة تصل     إلىو قد يمتد    )مم1/1000=
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 شبكة من األلياف تـسمى النهايـات        إلى ينتهي   أن تفرعات جانبية قبل     إلىمساره  

  .الشجرية 

عصاب فـسنجد الجـزء     و إذا فحصنا قطاعا عرضيا لمحور عادي من محاور األ         

مغلفا بغشاء شطحي ، يحتفظ بفارق مؤثر فـي         ) أو العصب   (الداخلي من المحور    

التركيب الكيميائي للجزء الداخلي و الخارجي من الخلية العصبية ، وفـي داخـل              

المحور توجد مادة هالمية تحتوي على تركيب مركز من ايونات البوتاسـيوم ذات             

ا من الخارج فيمر المحور من خـالل الـسائل          أم ) +Kورمزها(الشحنة الموجبة   

الذي يشبه في تركيبه ماء البحر ،  حيث يحتوي   ) أو سائل ما بين الخاليا    (العصبي  

أمـا  ) ورمزه الكيميائي   (على عدد كبير من ايونات الصوديوم ذات الحنة الموجبة          

 العنصر المشترك بين السائل الموجود داخل المحور و السائل الكيميـائي الـذي            

   المحور فهو ايونات الكلورين ذات الشحنة السالبة ، ورمزه(-cl).هخالليمر

و يتسبب اختالف التركيب الكيميائي في تولد جهد كهربـي عنـد إثـارة الخليـة                

  . الذرة تتكون من نواة  و الكترونات أنفنحن نعلم . العصبية 

معادل الشحنة  وهو  ( النواة بدورها تتكون من نيوترون       أن). وهي سالبة الشحنة    (

وتكون الذرة في حالة ثبات عند تساوي عدد        ). و هو موجب الشحنة     (و بروتون   ) 

وعندما ينقص عدد البروتونات    . البروتونات الموجبة مع عدد االلكترونات السالبة     

عن عدد االلكترونات فان الذرة تكون موجبة الحنة و تسمى االيون الموجب، أمـا              

لى عدد البروتونات فان الذرة تكون سالبة الـشحنة         حين يزيد عدد االلكترونات ع    

و نتيجة لهذا التركيب الكيميائي الدقيق تكون الخلية العصبية فـي           )  ايون سالب   (

 إثارة عصبية ، وحينئذ يكون الغشاء الـسطحي عـازال           أيحالة ثبات عند غياب     

خـارجي  كهربيا ، فال يقوم بتمرير أي تيار كهربي بين الجزء الداخلي و الجزء ال             

  . من المحور 

المملـي  " مللي قولـت    70ال  50 ويبلغ الجهد الكهربي داخل محور العصب من        

. و هو سالب بالنـسبة للجهـد الكهربـي الخـارجي          "من القولت   1/1000=قولت  

 نتبين صغر هذه القوة إذا قارناها بالجهد الكهربـي لمـصباح كـشاف              أننستطيع  
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و مع ذلك فمن ) .  مللي قولت 1.000 أي( قولت 2/11الكهربي العادي الذي يبلغ 

  .الممكن مالحظته بوسائل القيا االلكتروني 

و تضل الخلية العصبية في حالة ثبات ، ما لم تتم إثارتها بمثير كاف ، إمـا عنـد        

وجود المثير الكافي فينقلب التوازن األيوني الدقيق للخلية عند السطح الـداخلي و             

ور àتولد حافز كهربي ينتشر على طول  المح       السطح الخارجي لغالف الخلية ، وي     

يتم انتشار الحافز بتحرك نقطة معينة من النشاط الكهربي في موضـعها علـى              . 

 نقطة مجاورة و تتحرك     إلىوليس بانتقال النشاط الكهربي من نقطة       . طول المحور 

   اتجاه انتشارها إلىهذه النقطة في كل زاوية قائمة بالنسبة 

وهـو  " د الكهربي للحافز العصبي بإيالج ميكرو اليكتـرود          يقاس الجه  أنو يمكن   

-ة يبلغ الجهد الكهربي داخل المحـور  . داخل المحور  " قطب كهربي صغر جدا     

 موضـع   إلـى و حين يصل الحافز     . مللي قولت بالنسبة لجهد السائل العصبي       60

و  إلـى  و حينئذ يتغير الجهد و يعود تـدريجيا          .40+يبلغالقطب فانه يسجل جهدا     

  .  تتم عملية التوصيل بين المحاور من غير هذا النشاطأنضع الثبات، و ال يمكن 

 أنكمـا   . تختلف في سمكها و قطرها و طولهـا       " المحاور  " و األلياف العصبية    

بعضها مغلف بمادة الميلين ، وهي مادة دهنية عازلة ال تغطي المحور كله ، بـل                

 األصـلي للمحـور ، وتـسمى هـذه          تترك فيما بينها فراغات يظهر فيها العشاء      

الفراغات عقد رانفير و لما كانت األلياف العصبية على هذا النحو من التمايز فإن              

سرعة التغيرات الكهربية تختلف بحب نوع المحور و سمكه و قطـره ، فتكـون               

بطيئة في األلياف العصبية ذات القطر الضيق و غير المغلفة بالميلين ، وسـريعة              

  .ميكة المغلفة بالميلين في األلياف الس

 الكهربية بحسب نوع المحور و سمكه و اشتماله أو          تو كما تختلف سرعة التغيرا    

 هي الطاقة الالزمـة     - عتبة اإلثارة    ىعدم اشتماله على غالف الميلين فان مستو      

فاألليـاف  :  يختلف كذلك تبعا لهذه العوامـل        –إلحداث التغير الكهربي المطلوب     

 مثير أقوى ، على حين ال تحتاج األلياف المغلفـة           إلىلين تحتاج   غير المغلفة بالمي  

  .بالميلين إال لمثير اقل بكثير لكي تتنبه و تنقل التيار  العصبي بين الخاليا 
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 عتبة اإلثارة من وجود مثير ذي قوة كافية، وحينئـذ يحـدد             إلىو ال بد للوصول     

 مـن مقارنـة اسـتجابة       و يتضح ذلك  . التأثير المركب للمثيرات طبيعة االستجابة    

اإلنسان إذا ما وخز بإبرة بطريقة مفاجئة ، واستجابته لوخزة إبرة طبيـب عنـد               

الحقن ، ففي األولى يكون تأثير المشتبكات العصبية مهيجا ، وفي الثانيـة يعمـل               

  الكفّّ على تقليل رد الفعل ، على الرغم من شعور اإلنسان باأللم في الحالتين 

  

: كزي و الفرعيالنظام العصبي المر - 3. 2. II  

 إلـى  على تقسيم الجهاز العـصبي       – من باب تيسير الوصف      –اصطلح العلماء   

نضام عصبي مركزي، ويشتمل على المخ، و الحبل الـسري، و نظـام             : نظامين

عصبي فرعي ، ويتكون من مجموعة كبيرة من حزم األلياف العصبية التي تربط             

 . و تضم هذا الحزم آالفا من المحاور. النظام العصبي بجمع أجزاء الجسم 

 إلـى المتميزة تسمى عادة األعصاب، و تنقسم هذه األلياف وظيفيا          ) أو األلياف   ( 

ألياف الحركة ،و ألياف اإلحساس ، وتخـتص أليـاف اإلحـساس بنقـل              : نوعين

الحوافز الناتجة عن المثيرات الخارجية ، ومثال ذلك استجابة العـصب الـسمعي             

أما ألياف الحركة   . حدث بواسطة الخاليا الشعرية في عضو كورتي        للحركة التي ت  

 أجزاء الجـسم ،     إلىفإنها تقوم بنقل الحافز العصبي من النظام العصبي المركزي          

 أجزاء الجـسم ،     إلىحيث تقوم بنقل الحافز العصبي من النظام العصبي المركزي          

  .حيث تقوم بتحريك العضالت أو تنظيم إفرازات الغدد

فـي تنـسيق    ) المخ و الحس الشوكي     ( مسؤولية النظام العصبي المركزي      تتمثل

ويقـوم النظـام العـصبي      ) انظر الشكل (جانب كبير من نشاط اإلنسان و تنظيمه        

 النظـام العـصبي     إلـى الفرعي بتلقي الرسائل من الخاليا المستقبلة ، و توصيلها          

 ، ثـم يـصدر      المركزي بواسطة األعصاب الحسية ليقوم بتصنيفها و تفـسيرها        

 خاليا االستجابة، لتقوم برد الفعل المالئم       إلى األعصاب المحركة    ةتعليماته بواسط 

هذا ، وان كان من الممكن بطبيعة الحال تولد نشاط داخـل النظـام العـصبي                . 

 مثيـر خـارجي     إلـى  من غير حاجة     – و خاصة في النشاط الذهني       –المركزي  
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 تندرج وظائف النظام العصبي المركزي في ترتيب هرمي ، يبـدأ مـن              مباشرو

 أرقى درجاته تعقيدا في     إلىالجبل الشوكي و يمر خالل مستويات المخ حتى يصل          

: وف تقسيم الوظائف يختص الحبل الـشوكي وظيفتـين  همـا             . مستوياته العليا   

ية لألفعال المنعكسة   ابة التلقائ توصيل الحوافز العصبية من المخ و إليه ، و االستج         

وتسمى النهاية العليا للحبل الشوكي النخاع المستطيل ،و يحتوي النخاع المستطيل           

على مجموعات من الخاليا تتحكم في بعض الوظائف الحيوية كالتنفس في الدورة            

 أعلى حيـث المـخ      إلىالدموية كما تحتوي على توصيالت لنقل الحوافز العصبية         

  .األوسط و المخ األمامي 

، وهما كتلة مـن الخاليـا و   .و في الجهة العلوية الخلفية يوجد نصفا كرة المخيخ     

األنسجة العصبية ، ترتبط بأجزاء متعددة من المخ ، وتؤدي مجموعة من الوظائف             

  .المهمة تتعلق بتوازن الجسم و ضبط قوة انقباض العضالت 

 ، الـذي يـشكل       النخاع المستطيل و المخيخ يوجد جسر المخـيخ        إلىو باإلضافة   

و يشتمل هـذا الجـسر علـى        ) أو الدماغ المعيني    (معهما ما يسمى المخ الخلفي      

محاور تربط ما بين نصف كرة المخيخ ، و على امتدادات أللياف عصبية تنقـل               

  الحوافز العصبية من الجهاز العصبي و إليه

 التنسيق  و تختص نصفا كرة الدماغ  بما تشتمل عليه من الثنايا العميقة بالضبط و             

كالوعي و الذاكرة و النشاط اإلرادي ، و ربما كانـت           : لكثير من الوظائف العليا     

كرة الدماغ قمة التعقيد في نوعية النشاط و يكمن في تركبها التمايز بين اإلنسان و               

  . سائر الحيوان

 ويفصل ما بين نصفي كرة الدماغ أخدود عميق يسمى الشق الطولي ، ويربطـان              

  .ة من األلياف العصبية تسمى الجسم الجاسئ بواسطة مجموع

و تصل قمة التركيز في الخاليا العصبية في السطح المتغضن ة الذي يسمى لحاء              

المخ ، وهي طبقة تتكون أساسا من أجسام الخاليا الـصبغية و تغطـي الـسطح                

   1/8 إلـى   1/4الخارجي لكرة المخ ، و تشكل غطاءا  رماديا يتراوح سمكه من             

ا تحت اللحاء مباشرة فتوجد بقية كرة المخ التي تتكـون مـن محـاور               بوصة أم 
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عصبية مغطاة بالميلين األبيض لتميز هذا الجزء من الطبقة الرمادية الـسطحية و             

  . من ثم تسمى الجسم األبيض

  

1.   4. 2. II النظام العصبي المستقل  

التحكم في  ويتم  . ثمة قسم آخر من الجهاز العصبي يسمى النظام العصبي المستقل           

ويقوم هذا الجهاز بالمحافظة    . هذا الجهاز ذاتيا من غير وعي و اختيار من اإلنسان         

ويتكـون الجهـاز    . على البنية الداخلة للجسم، وإعداده لمواجهة المواقف الطارئة         

العصبي المستقل من جهازين فرعيين يعمل كالهما في اتجاه معارض لآلخـر و             

و الجهـاز العـصبي نـضير الـودي         ) سمبثاويال(الجهاز العصبي الودي    : هما  

  ).الباراسمثاوي(

 ويسيطر الجهاز الودي في حاالت االنفعال و التهيج و اإلثارة و هو مؤول عمـا               

أما القسم  . يحدث في هذه المواقف من زيادة دقات القلب و زيادة إفرازات العرق             

لـب و خفـض     نظير الودي فيعمل على السيطرة على االنفعال بتهدئة ضربات الق         

  .ارتفاع ضغط الدم

 أنهذه هي األقسام المختلفة التي يتكون منها الجهاز العصبي عند اإلنسان ، غير              

 أن هذه التقسيمات إنما هي تقسيمات ألغراض الدراسة فقط ، و            أنالجدير بالذكر   

 هي حصيلة   ة االستجاب أنجميع نظم الجهاز العصبي تعمل متكاملة و مترابطة ، و           

  . العصبي بنظمه المختلفةعمل الجهاز

  

 II .2 .5 - الجانب العصبي في عملية الكالم

 العضالت المتحكمة في جهاز النطق      إلىتقوم ألياف الحركة بنقل الحوافز العصبية       

و ذلـك   . من منطقة بروكا، التي تتحكم في النشاط الحركي المعقد ألعضاء النطق          

، و توقيت الحركـات فـي       عن طريق التحكم في تقلص هذه العضلة و استرخائها        
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و تقع هذه المنطقة في الجهة الجانبية من الفص األمامي للمخ           . ا4تزامنها أو تتابعه  

و تكون عادة في النصف األيمن من المخ بالنـسبة          . أمام األذن و أعلى منها قليال     

) الذي يستعمل يده اليسرى في الكتابة و غيرها من ألوان النشاط          ( لإلنسان األعسر   

  .النصف األيسر بالنسبة لمن يستعمل يده اليمنى كالمعتادو في . 

و تقتضي الممارسة العادية للكالم تعاونا بين مركز النـشاط الحركـي ألعـضاء              

 الحوافز العصبية المعيـة ذات أهميـة   أنالنطق و مركز السمع في المخ ، و ذلك  

طقة أخرى  و ثمة من  . كبيرة في ضبط أنماط التحركات التي تقوم بها أعضاء النطق         

 لها عالقة وثيقة بالقدرة على اكتساب اللغة        أنفي المخ تسمى منطقة فرينيكه يعتقد       

 القدرة علـى الكـالم ال تتـأثر         أنو استخدامها ال بالقدرة على النطق فقط لوحظ         

كما تتأثر  . بإصابة هذا الجزء ، بل تتأثر قدرة اإلنسان على اختيار األلفاظ المناسبة           

و ال يزال علماء األعصاب و الدراسات النفسية يدأبون         . و الفهم قدرته على الكتابة    

و قد اضـطلع    . على دراسة هذه المنطقة التي لم تكشف لهم بعد عن كل أسرارها           

بهذه المهمة علم يشترك في مباحثه اللسانيون و علماء األعـصاب، و هـو علـم                

 التي تتـابع    اللسانيات العصبية ، كما ظهر عدد من الدوريات العلمية المتخصصة         

أما ألياف اإلحساس فتقوم بمهمة عكسية و مكملة لـدور        . األبحاث في هذا المجال     

ألياف الحركة، و ذلك بنقلها للحوافز العصبية من المستقبالت الحسية فـي هـذه               

و يكون المخ علـى     . و هكذا تكتمل دائرة الحركة و اإلحساس      .  المخ إلىاألعضاء  

كمـا  . ومات المتعلقة بممارسة جهاز النطق لوظائفه       علم في أثناء األداء بكل المعل     

يستكمل األداء انضباطه من طريق أخرى، تتمثل في عملية التغذية الراجعة التـي             

و هنا  يأتي التعاون الذي اشرنا إليه        . تقوم بها لدى سماعنا ألنفسنا في أثناء الكالم       

  .بين مراكز المع و مراكز الكالم
                                           

، 1990  ، 2 دار المريخ للنشر،  الرياض،  ط ، ، اللغة و اضطرابات النطق و الكالمفيصل الزاد محمد،4  

  19. ص

آخرون،  إعداد و ترجمة نصوص مختارة اللغة،  دار توبقال للنشر،  دار البيضاء،  الجزائر، محمد سبيال و 

  5  53. ص1998،  2 ط
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النسبة لنشاط أعضاء النطق األساسـية لتنظـيم األداء ،           و عملية التغذية الراجعة ب    

ذلك الرتباطها عند اإلنسان بما يسمى اإلحساس بالحركة و نعني به قدرة الجهـاز              

على تنظيم حركة أعضائه في أثناء ممارسة الكالم و يتم هذا التنظيم لحركة معظم              

ريقة متسقة  العضالت بواسطة تبادل عمليتي التقلص و الكف فالعضالت تعمل بط         

متناغمة و حين تتقلص إحداهما لتعمل على تحريك عضو ما يقوم الجهاز العصبي             

بكف العضلة ذات التأثير المضاد، و قد يتغير نوع النشاط فتصبح العـضلة التـي               

كانت متقلصة في حالة كف و تبدأ العضلة ذات التأثير المـضاد فـي الـتقلص و                 

  .هكذا

 ما بين مراكز الكالم فـي المـخ و أعـضاء         و تتألف أعصاب الحركة التي تربط     

  :النطق من األعصاب اآلتية

 -و تختص العضلة الخلفية   .  العصب الحائر، و يقوم باإلثارة العصبية للحنجرة       -أ

الدرقية بأحد فرعي العصب الحائر، و يسمى العصب الحنجري العلوي، على حين            

العـصبية لـسائر    يتولى الفرع اآلخر و هو العصب الحنجري الـسفلي اإلثـارة            

  .عضالت الحنجرة األخرى

أما عضالت الزفير و عضلة اللهاة فيتم التحكم فيها ذاتيا بواسطة الجهاز العصبي             

  .دون وعي و اختيار من اإلنسان.المستقل

 عصب الوجه، و يتحكم في عضالت الوجه بما في ذلك عضالت الـشفتين و               -ب

  .الخدين

عضالت المحركة للسان فـي عمليتـي      العصب تحت اللساني ، و يتحكم في ال        -ج

  .الكالم و البلع

 البلعومي، و يتولى باالشتراك مع العـصب الحـائر إثـارة            - العصب اللساني  -د

  .عضالت البلعوم و الحنك اللين

 العصب الحجابي ، و يتم بواسطته إثارة عضالت الجهاز التنفسي ، و يمتـد           -هـ

حين يتولى العصب الظهـري      عضلة الحجاب الحاجز على      إلىمن منطقة الرقبة    
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تنشيط العضالت بين الضلعية ، و تتفرع مجموعة األعصاب الظهرية من الحبـل             

  .الشوكي ، و لذلك تسمى األعصاب الشوكية

  . العصب مثلث القوائم و يتحكم في حركة الفك األسفل-و

  

 II .2 .6 - الجانب العصبي في عملية السمع

 بالخاليا الـشعرية داخـل      - بمعناه الدقيق  –يبدأ النشاط العصبي في عملية السمع       

عضو كورتي، على حين تقع آخر حلقات إدراك الصوت في المخ، حيـث تنتقـل               

 مراكـز   إلـى اإلشارات التي تستقبلها الخاليا الشعرية عبر ممرات عصبية معقدة          

  .االستقبال في لحاء المخ

دد من أجسام    على ع  - التي تسير موازية لعضو كورتي     -و تشتمل العقد الحلزونية   

 خلية في كل أذن، و تضم هذه أجزاء الخاليا العصبية           31.000 إلىالخاليا يصل   

 داخل محور القوقعة و     إلىالمستقبلة، و تتجه محاور األعصاب من أجسام الخاليا         

هو المركز األجوف للقوقعة، حيث تتكون حزمة األلياف العصبية التـي تعـرف             

قدة الحلزونية ألجسام الخاليا علـى هيئـة        بعصب السمع ، و تتفرع امتدادات الع      

شجرة داخل عضو كورتي ، و هنا تتصل نهاياتها بالخاليا الشعرية صانعة معهـا              

 خليـة شـعرية     أنو غالبا ما تتصل األلياف بعدة خاليا، كمـا          . مشتبكات عصبية 

  .تستقبل امتدادات من أكثر من ليفه عصبية واحدة

  

من النوايا القوقعية في حزمة عصبية      '' األلياف العصبية '' و تتجه المحاور    

 الجسم شبه المنحرف ، و هناك تتصل بمجموعة الخاليا التالية التـي تـشتمل               إلى

و منـه   . على المشتبكات العصبية ، وتسمى هذه الكتلة التركيب الزيتوني العلوي           

 و يالحظ من الـشكل أيـضا أن بعـض           و( تستمر األلياف خالل ممرات معينة      

تتجاوز بعض أجسام الخاليا من غيران تتصل بها ، و أنها تصل إلـى              األلياف قد   

مستوى معين بعد عبورها من خالل عدد من المشتبكات العصبية أقل من المعتاد ،              

كما يالحظ أيضا وجود نظام مماثل من الممرات هابط مـن المـخ إلـى األذن ،                 
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تصل األلياف من   لتوصيل الحوافز العصبية من المخ إلى المشتبكات العصبية ، و           

خالل الممرات السمعية إلى نهاية مسارها عند الجسم الركبي األوسط و منه تتجه             

إلى منطقة السمع في لحاء المخ ، و تقع منطقة السمع بالنسبة لألذن اليمنـى فـي                 

النصف األيسر من كرة الدماغ ، و منطقة السمع بالنسبة لـألذن اليـسرى فـي                

  .النصف األيمن منها 

  

II - 3.  المعرفيةالنشطات. 

بفضل الوظائف المعرفية يعيش اإلنسان كفرد يؤثر و يتأثر بالوسط الخارجي، هـذه             

الوظائف الفكرية تتبلور و تسمح للمخ باالكتساب، التخزين، واستعمال المعلومـات، أو            

  .فعل السلوك المالئم

رة البـصرية   الذاكرة، اللغة، قدرات االنتباه، المهـا     : الميادين المعرفية الكبرى هي   

 الذاكرة  ىالفضائية، و مهارات اإلبداع و االستدالل أما في هذه الدراسة فسوف نركز عل            

و اإلدراك ومختلف النشاطات المتعلقة بها أي السيرورات المعرفية التي تتم من خاللها             

   5عمليات التخزين، االحتفاظ، االسترجاع

 و البيوكيميائية اهتمت بدراسـة      إن معظم الدراسات الطبية و النفسية و الفسيولوجية       

الدور الذي تلعبه الخاليا العصبية في عملية اإلكتساب و التعلم و في عملية اإلحتفاظ و                

التذكر و النسيان، و تبين للباحثين و العلماء في هذا المجال أن هـذه العمليـات تتـأثر                  

اب، كمـا تبـين     بالعامل الوراثي و بعامل اإلستعداد إلى جانب عوامل البيئة و اإلكتـس           

لهؤالء الباحثين أن الذاكرة كمفهوم تفترض وجود عملية التعلم و اإلكتـساب، و الـتعلم               

كما نعلم هو تغير في خبرات الفرد بسبب تلقيه خبرة معينة، أو هي خبرات تؤدي إلـى                 

                                           
 21. ، الجزائر، صالمؤسسة الوطنية للكتاب و الطباعة و النشر  ،اللغة عند الطفل، إسماعيل لعيس- 5

   54. ، الجزائر، ص و الطباعة المؤسسة الوطنية للكتاب و النشر، دعائم الفلسفة، إدريس خضري-7

- 6 Emil  Benveniste,  Problème de linguistique générale,  édition, GALIMARD, Paris, 1996, p . p. 23 
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تغير في السلوك، نحن نعلم أن الحياة المحيطة بالفرد متغيـرة، و أن الفـرد ال يكـرر                  

ن الفرد سيستفيد من تجاربه و خبراته السابقة في توافقـه           و لك نفس الموقف   ماتعلمه في   

  .مع مواقف الحياة المختلفة

إن عملية التعلم و ثبات المادة المتعلمة في الذهن يتطلب اإلحتفاظ بالمادة المتعلمة،             

و عملية اإلحتفاظ هذه تتأثر بدورها بمجموعة عوامـل مثـل طريقـة الـتعلم و                

مراض وإصابات الدماغ، و يلي عملية اإلحتفاظ بالمادة المتعلمـة          اإلكتساب، و األ  

قدرة الفرد على استدعاء هذه المادة المتعلمة و تذكرها في المواقف التي تتطلـب              

  . 6ذلك

هذا و قد أصبحت مشكلة الذاكرة في النصف الثاني من القرن العشرين مـن أكثـر                

االهتمام  وحققت تطـوراً عظيمـاً،       مشكالت علم النفس العلمية التي حظيت بالدراسة و       

حيث تجري دراستها في فروع  ومجاالت علمية عديدة بما في ذلك تلك العلـوم التـي                 

تبدو وكأنها بعيدة عن علم النفس مثل تكنولوجيا االتصاالت والحاسـوب، وباسـتخدام             

ويعـود   مداخل متنوعة، وقد تمخضت هذه الدراسات عن حجم هائل من المعلومـات،           

 :إلى جملة أسباب من أهمها ما يليسبب ذلك 

إن تطور تقنيات اآلالت الحاسبة اإللكترونية المرتبطة بنمذجة عمليات الـذاكرة،           ) 1

كشف عن مدى تعقد هذه العمليات، فقد كان ينظر إلى عهد قريب إلى الذاكرة على أنها                

  .عملية انطباع واحتفاظ واسترجاع بسيط لآلثار

ة ودقة هذه التصورات لذا أصـبح الدارسـون للـذاكرة            أما اآلن فقد تبين عدم كفاي     

واالسـترجاع  ) التخـزين (واالحتفـاظ   ) اإلدخال(البشرية ينظرون إلى عمليات التذكر      

باعتبارها عمليات معقدة لمعالجة المعلومات والتي يتألف كل منها من عـدد            ) اإلخراج(

التعقيـد والرفيـع    من المراحل، وتقترب من حيث طابعها من النشاط المعرفي الـشديد            

التنظيم، وهذا التغيير الجذري الذي طرأ على تصوراتنا للذاكرة أدى إلى دراسة بنائهـا              

  .على نحو أدق، وقدم تحليالً أكثر تفصيالً آلليات عملها

  



علم األصوات المعرفي: الفصــل الثاني   
 

 
102 

 

السبب الثاني الكامن وراء تنشيط االهتمام بدراسة الذاكرة يعود إلى االنجـازات            ) 2

لطبيعة اآلثار التي تتركها التأثيرات المختلفة في الذاكرة،        التي حققها التحليل البيولوجي     

حيث سمحت الدراسات البيولوجية التي جرت في المستوى الجزيئـي بالتوصـل إلـى              

بدور حاسـم فـي     ) RNA(سلسلة وقائع تشير إلى احتمال قيام الحمض الريبي النووي          

  .عمليتي تسجيل وحفظ اآلثار
 

صل إليها في الدراسات التي أجريت في المستوى        إضافة إلى المعطيات التي تم التو     

، إذ تبين أن التنبيه الذي ينشأ في العصبون يتعـرض لتغيـرات             )النيروني(العصبوني  

متالحقة، مما يؤدي إلى تغير فاعلية الخلية العصبية كما يـؤدي إلـى انتـشار التنبيـه                 

  .واالحتفاظ بأثره، وفي الوقت نفسه إلى تكون اإلشراط الخاص به

  

قد أتاحت هذه الدراسات الدقيقة معرفة العالقات المتبادلة بين الخاليـا العـصبية ،              ل

وحملت معها معلومات جديدة مهمة حول آليات االحتفاظ باآلثار في الذاكرة، كما أكدت             

وجود جهاز دماغي متخصص يقوم بوظيفة استقبال وتحليل المعلومات، وبإجراء مقارنة           

ردة وبين المعلومات السابقة المخزونة، وقد سـاعدت هـذه          بين المعلومات الجديدة الوا   

  .الدراسات على فهم الدور الذي تساهم به هذه العمليات العصبية في عمليات الذاكرة

  

II - 4.الذاكرة :  

 بـسيط  جزء ىسو اإلنسان عند الذاكرة تشكل ال البيولوجيا و الطب علماء حسب

 و إال الـذاكرة  ماهيـة  عن األرض وجه ىعل عاقال تسال تكاد ال لكن الدماغ، من

 ىترق و المعلوماتية و المعرفية القرارات اكتساب و لالحتفاظ المرادف أنها يجيبك

 المعاني هاته كل تحمل كلمة ،"األمم و الشعوب تاريخ " مصاف إلى الخواص عند

 بين الذي البحث مستهل في هذا و بها معرفته من يزيد و يتوسع أن بالمرء جدير

  .يديك
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  :الذاكرة تعريف -

  :نذكر أهمها من و الذاكرة حول التعاريف اختلفت

 تخزين في يتمثل و اإلنسان، حياة في األساسية المعرفية العمليات احد التذكر يعتبر

  .التذكر بفترة تسم و الوقت من لفترة اكتسب ما

 و العلـم  مـع  انقضت و مضت شعورية حالة إحياء ىعل القدرة بالذاكرة نقصد و

  .6الماضية حياتنا من جزء أنها من قالتحق

 أن إال ، تماما الحاسوب مثل ذلك و ، المعلومات لمعالجة نسق عن عبارة أنها كما

 نفـسية  و فيزيولوجية عوامل فيه تتدخل ديناميكي أساس تكون للمعلومات المعالجة

 .خاصة

  

  :النفس علم معجم تعريف -أ

 عنـد  استرجاعها أو بها ظاالحتفا و المعلومات اكتساب ىعل القدرة هي الذاكرة'' 

  .7الحاجة

 (George MILLER) ب- تعريف جورج ميلر 

  . 'اكتسابها السابقة المعلومات و المهارات بقاء أو ظحف هي الذاكرة'' 

 (TARIF Jauche) تاريف جاك تعريف -ج  

 تمر التي هي و اإلنسان عند المعلومات مع للتعامل الرئيسية الوحدة هي الذاكرة'' 

 أو اجتماعيـة  نفسية، ، معرفية قرارات كانت سواء يتخذها التي القرارات كل بها

  .حركية

 (DREVER James) درفر جيمس تعريف -د:  

 يـؤثر  الذاكرة أي األثر هذا ، ّ الراهنة الخبرة تتركه الذي األثر ذلك هي الذاكرة'' 

 في سجله نفسي تاريخ للفرد يتكون اآلثار تلك مجموع من و المستقبلة الخبرات في

  .8نفسه

                                           
.396، ص 1976، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، "علم النفس" صاليبا جميل،   6 

7 GHABLIJ.Paule ‘’ dictionnaire psychologique, PSF, Paris, 1991, p 425. 
8TARIF Jauche, LOC cit, p 163.  
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 الرسـالة  في المحتواة المعلومة استعادة ىعل القدرة هي الذاكرة أن نستنتج هنا من

 و ، أخـرى  رساالت بين المعلومة هذه ىعل التعرف أو ، األخير هذا يغيب عندما

 .9االتصال في الزمة وظيفة هي

  

  :الدماغ في الذاكرة موقع

 وثيقـا  ارتباطا يرتبط الذي الحاجز الجهاز في الذاكرة عن المسؤولة المنطقة توجد

 Moelle (الـشوكي  النخـاع  و)Hypothalamus (الهيبوتالمـوس  مـن  بكل

Epinaire .(ـ  تدع بنيات عدة من الحاجز الجهاز يتكون و  Hippocampe بـ

. للـدماغ  الجانبيين الفصين كال في موجودة هي و ، التذكر عملية عن المسؤولة 

 الفصان أصيب إذا أما الذاكرة عمل ىعل يؤثر ال فهذا الفصين احد أصيب ما فإذا

  .اضطرابها إلى يؤدي فهذا معا

  :أهمها من العصبية النواقل من كبيرة كميات ىعل المنطقة هذه تحتوي و

 أو المعلومـة  تنقـل  كيميائيـة  مواد هي العصبية لقالنوا هذه ،'' كولين االستيل'' 

 عن نتج كولين االستيل مادة نقصت افإذ ، آخر إلى عصبون من العصبية الرسالة

 .10الذاكرة في اضطرابات ذلك

  

  

  

  

  

  

  

                                           
9ALAIN L , «  la mémoire résultats et la théories », Pierre magoda, Bruxelles, 1992, p 236. 
  
10 LAPP .Daniel ,  comment améliorer sa mémoire à tout âge, Bordas, paris, 1998,p  
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   :الذاكرة بنيات

 (ATHKINSON ET SHIFFREN)  اتكنسن و شفرن أبحاث خالل من تبين

  :الذاكرة من أنواع ثالث يوجد انه

 .الحسية الذاكرة .2

 .ىالمد قصيرة الذاكرة .3

 .ىالمد طويلة الذاكرة .4

  .الزمن املع في يكمن بينهم االختالف و

هي جزء من العقل البشري موجود لـدى        ، ف للذاكرة عدة تعريفات متشابهة من بينها     

كافة الكائنات الحية، و هي المستودع لكل اإلنطباعات و التجارب التي اكتسبها اإلنسان             

ن طريق العالم الخارجي أو ن طريق الحواس، و هي انطباعات توجد على شكل صور               

  .11اسيس و مشاعر سواء سارة او غير سارة لإلنسانذهنية و ترتبط معها أح

و حسب الدكتور فيصل خير الزراد هي الوظيفة العقلية العليا التي يتمكن اإلنـسان              

بواسطتها حفظ نتائج و آثار تفاعله مع العالم الخارجي، و ذلك في سياق حياته اليوميـة                

  7ات العقلية لدى اإلنسانمنذ لحظة والدته حتى مفارقته الحياة، و هي واحدة من العملي

و تعرف أيضا على أنها مجموعة الخبرات الشخصية كما هي مسجلة فـي دمـاغ               

 .اإلنسان، و أنها الدوام النسبي آلثار الخبرة المكتسبة

 على أنها دراسة مكونات عمليـة التـذكر والعمليـات           (SOLSO1988)ويعرفها  

 .12المعرفية التي ترتبط بوظائف هذه المكونات

 على أنها القدرة على تذكر ماتعلمـه الفـرد          (HABERLANDT1994) ويعرفها

  .13سابقا

  هذا ما يمكن قوله بصدد الذاكرة القصيرة المدى فماذا بشأن الذاكرة الطويلة المدى ؟

                                           
 .16ع السابق، ص  فيصل محمد خير الزراد، المرج-11

12 R.SOLSO, Cognitive Psychology. 2nd Allyn and Bacon, BOSTON 1988. 

13 K HABERLANDT Cognitive Psychology. Allyn and Bacon, BOSTON. 1994  
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يروي بياجيه واينهلدر نتائج مثيرة للدهشة بصدد التذكر الطويل المدى، فقـد أنكـر              

وأنـه خـزن بـسيط واسـتعادة        ) التجربة(اناة  الباحثان أن يكون التذكر نسخاً عن المع      

للمخزون من الطبيعة نفسها،  إن التذكر برأي بياجيه ورفيقه فعاليـة نـشيطة تخـضع                

لتحوالت عديدة عميقة قبل أن تسترجعها، وما يتـذكره         ) التجربة األولية (المعاناة األولية   

خير الزراد من أن    و هذا ما يؤكده الباحث فيصل محمد        الطفل ال يشابه األصل المختزن،    

مايتذكره اإلنسان يتعرض إلى التشويه، التحليل، و التفكيك، أي ضياع التفاصيل الدقيقة            

و بقاء الشيء العام أو األساس، كما أن الفرد عند تذكره بعض الخبـرات فـإن هـذه                  

وفي الواقع لم تكن نتـائج بياجيـه        ،  14الخبرات تتعرض إلى عمليتي الحذف و اإلضافة      

ديدة إذ سبق لبارتليت وفرويد أن أوضحا أن المخزون المتـذكر يتعـرض             واينهلدر بج 

للعديد من التحوالت التلقائية، لقد وضح بارتليت أن القصص المتذكرة تستوي و تتعـدل              

في بعض الجوانب و تتغير في جوانب أخرى، والحظ فرويد بـدوره أن الكثيـر ممـا                 

شاهد بناها الالشعور إلخفـاء     تذكره مرضاه لم يخرج عن كونه تخيالت مصطنعة أو م         

  الحوادث المؤلمة أو تمويهها
 
  - 1. 4. II الذاكرة و الميكانيزمات العصبوحيوية:  

شكل االهتمام بالتغيرات الحاصلة بمشابك الخاليا العصبية فرصة كبيرة سمحت              

للباحثين بالتعرف على عدد من الميكانيزمات العصبوحيوية المزامنة لعمليات اكتـساب           

  .الدماغ للمعلومات 

  

    

   يبين المعطيات العصبوكيميائية التجريبية المكتشفة بالحصين2 و 1رسم ال

  

                                           
  .29  فيصل محمد خير الزراد، مرجع سبق ذكره، ص -14
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 بواسـطة التـدفق     1 إثارة مسلك عصبي ألول مرة ينشط الخلية العصبية رقم            إن  

الكهربائي، وتفرز كمية طفيفة من الوسيط العصبي بـالحيز المـشبكي تحـت تـأثير               

، بعد ذلك يتم تالحم الوسيط العصبي بالمستقِبل العصبي الموجود      No   مونوكسيد اآلزوت   

 .2بالخلية العصبية 
 

 تفرز كمية كبيـرة مـن الناقـل         2 بظهور التنبيه الثاني يالحظ أن الخلية العصبية        

  .  الذي يثير الحويصالت اإلفرازية No العصبي أو الوسيط العصبي وذلك تحت تأثير 

دة المستقِبلة تمكن من ترسيخ عدد كبيـر مـن جزئيـات            هذه الكمية الكبيرة من الما    

 . الوسيط العصبي ويتولد عن ذلك تنشيط أكثر للخلية العصبية الثانية 

هكذا تنشط الميكانيزمات العصبوكيميائية الخاليا القبل و البعد مشبكية وتمكـن مـن             

مية و الثقافية ،    ترسيخ الذكريات السارة و الغير السارة، وكذلك المعلومات األدبية و العل          

  . 15و بالتالي تمكن دماغنا من نسج ذاكرة معقدة ومتنوعة للمعلومات و المعطيات

 بمسلك عـصبي    Potentiel Action أظهر عدد من الباحثين أن مرور جهد العمل         

 يرفع لمدة طويلة نشاط وفاعلية مشابك       Hippocampe موجود بالحصين أو قرن آمون      

ترتب عن إفرازات المـواد الناقلـة أو الوسـيط  تمريـر             هذا المسلك، بعبارة أخرى ي    

معلومات كهروفيزيولوجية من خلية إلى أخرى بكيفية أكثر سهولة، وهكـذا فالمـسالك             

العصبية التي تم تنشيطها بمرور المعلومات التي هي في مرحلة التخزين تصبح أكثـر              

المكرر لجهـد عمـل     فاعلية وترسيخا للمعلومات المعالجة، وتؤكد التجارب أن المرور         

خاص بنفس المعلومات المعالجة يجعل المسالك المعنية أسهل و أسـرع لتعزيـز هـذه               

  .المعلومات من مرور معلومات جديدة

 وبينت نفس التجارب أن هذه التغيرات الفيزيوكيماوية يمكن أن تدوم لعدة أيام،                 

رة الطويلة المدى، هذه    ولهذا افترض أنها قد تشكل آثارا أو بصمات خلوية خاصة بالذاك          

اآلثار و البصمات  تمثل الميكانيزمات العصبوكيميائية المنظمـة للمـسالك العـصبية             

                                           
15-.www.khayma.com 
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الرابطة بين األنظمة العصبية النشيطة و الخاصة بنوع المعلومات التي يعالجها ويحاول            

   .16تخزينها المتعلم

ـ          شرة الدماغيـة   إن فهم الميكانيزمات و السيرورات الخاصة بالتخزين المستمر بالق

هل تخزن المعلومـات    : يتعلق  بمحاولة فهم نوعية تخزين المعلومات بالجهاز العصبي        

فعال على شكل آثار ؟ و ما هـي هذه اآلثار؟ و هل هي بـصمات مـرور الـدفعات                   

الكهروفيزيولوجية أو أنها آثار للناقل العصبي النشيط أثناء مرور هذه الـدفعات، أو أن              

ر يمكن افتراضه على نحو تفاعالت بين الدفعة الكهروفيزيولوجية         األمر يتعلق بشيء آخ   

  و الناقل العصبي الموظف في النشاط العصبي المزامن لمعالجة المعلومات و اكتسابها ؟ 

إن كل هذه األسئلة مقبولة ، خاصة و أن األمر يتعلق بتحديد آليـات وميكانيزمـات                

بعبارة أخـرى يمكـن أن      . و اختزانها الخاليا العصبية ودورها في اكتساب المعلومات       

نتساءل عن شكل ونوع اآلثار العصبوفيزيوكيميائية التي تمكن من اكتـساب وتخـزين             

و لكن ال بد أن نكون حـذرين بالنـسبة للتفـسيرات و             . المعلومات بالجهاز العصبي    

ن التأويالت التي يمكـن أن نصدرها في هذا المضمار، أوال ألننا الزلنا نجهل الكثير ع             

ميكانيزمات الجزيئات العصبية المرتبطة فعال بالذاكرة، كما أنه ليس لـدينا لحـد اآلن              

سوى فرضيات تم تمحيصها بواسطة مقاربات محدودة وتقنيات جزئية لم تمكننـا مـن              

تحقيق التوقعات النظرية التي صيغت في جل ميادين علوم األعـصاب وخاصـة علـم            

  .Neurosciences cognitives17 األعصاب المعرفي  

ويبدو هذا طبيعي ألن ميدان البحث العلمي يتغذى بما هو نظـري قبـل أن تثبـت                 

فالفرضيات إما أن تعزز وتفـسر أو       . التجارب صحة أو عدم صحة التوقعات النظرية        

ترفض وتعاد صياغتها وفق المعطيات التي أبانت عدم صحتها، وهذا ما يجعل المعرفة             

على التفسير و التأويل بل كذلك على المعطيات التطبيقية         العلمية تبنى انطالقا ليس فقط      

التي تعطي للتنظير المصداقية و المتانة المعرفية ، وذلك وفق معايير علمية متفق عليها              

 .إبستيمولوجيا

                                           
16 www.khayma.com/ 
17. www.khayma.com/ 
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- 2. 4. II مراحل الذاكرة :  

ارتبطت دراسة الذاكرة مع نظام معالجة المعلومات، وبذلك اعتبر العلماء أن هنـاك             

  :مراحل في الذاكرة اإلنسانيةثالث 
 
 codage:الترميز مرحلة -1 .5

 الشفرة من نوع إلى الصورة أو كالصوت الحسية المعلومات تحويل الترميز يتضمن

 فكثيـرا  ، هي كما إلينا الواردة المعلومات نسجل ال حيث ، الذاكرة تقبله الذي الرمز أو

 صورة، أو بطاقة شكل ىعل لسابقةا بخبرتها ربطها أو للمادة تحليال الترميز يتضمن ما

 إلعـداد  الزمـة  عمليـة  الترميز و ، بعد فيما المعلومات نجد أن من يمكننا ما ذلك و

ـ  المـادة  بتشكيل يسمح الشفرة وضع فان ، للتخزين المعلومات  لجهـاز  يـتمكن  ى  حت

ويتم إعطاء المعاني للمثيرات الحسية الجديدة من خـالل عمليـات           .يتمثلها أن التخزين

 .تسميع والتكرار والتنظيم والتلخيص وغيرهاال
 
 :Stockage  مرحلة التخزين اإلحتفاظ-2 .6

 وتحدث العلماء عن نظام التخزين المؤقت في الذاكرة القصيرة وآخـر فـي              .7

  فهو  الذاكرة طويلة المدى التي تجعل المعلومات جاهزة ومنظمة لإلستخدام وقت الحاجة          

 الذاكرة في تخزن أن يمكن و تخزينها، أي الذاكرة يف ترميزها يتم التي لمعلوماتل حفظ

 18العمر طوال و ثواني بضع تتراوح مختلفة زمنية لفترات

 :   Récupération مرحلة اإلسترجاع التذكر-3 .8

 ا المالحظة تجدر و إليها، الحاجة عند المخزن من المعلومات سحب مرحلة هي و

 .19الثالثة اآلليات هذه من أكثر أو إلية عند تفشل أن يمكن التذكر عملية الن

                                           
18 GHABLIN J.P, loc. cit, p 245.. 
 

 ،1993 اإلسكندرية، الجامعية، المعرفة دار ،"مبادئه و أصوله النفس علم " الخالق، عبد محمد أحمد  19

  229.230. ص.ص
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  : الذاكرة عمل شروط -4     

 وتتمثل في ممارسة استدعاء أو استرجاع المعلومات والخبرات السابقة التـي تـم             

  .20ترميزها وتخزينها في الذاكرة طويلة المدى

  :للتذكر مبسط نموذج -5      

 الدماغ إلى اتالمعلوم تصل حيث الذاكرة، في المعلومات معالجة النموذج هذا يبين

 المعلومات لهذه انتباهنا ركزنا إذا و الحسية الذاكرة في جدا قصير لوقت تسجل و

  .تستعمل و تعالج أين ىالمد القصيرة الذاكرة من جزءا تكون فإنها

 مـن  تمكن التي و االسترجاع تمكن التكرار، مثل Encodage الترميز تقنيات إن

  .ىالمد الطويلة كرةالذا من ابتداء المعلومات تنشيط إعادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 ط األولى، -األردن- عمان .دار المسيرة.علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق. عدنان يوسف العتوم:  د   20

 117ص
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  Information                                  المعلومات 
 
  

  
 

 Attentionاالنتباه                                                             

  

 Attention    االنتباه 

    

  

  

  

  

  Encodage التمييز     Récupération  االسترجاع

  

  
 

  

  

  

  

  الذاكرة في المعلومات معالجة  يوضحنموذج

  

  

  

  

الحسيةالذاكرة

  ''حسية و بصرية فورية '' 

)جدا قصيرة(   

 تخزين '' ىالمدقصيرةالذاكرة

  '' المعلومات معالجة و مؤقت

ىالمدطويلةالذاكرة

 كامل و طويل تخزين '' 

'' المعلومات
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 - 3. 4. II أنواع الذاكرة:  

  :يلييوجد عدة أنواع من الذاكرة إال أن أهمها ما 

  

 يقوم العالم من حولنا بتزويدنا بآالف من المثيرات الـصوتية           :الذاكرة الحسية   - 1

رها بنقل هـذه    التي تدخل الحواس، وتقوم الحواس بدو     ... والبصرية واللمسية 

ولكـن  ) . الذاكرة قصيرة المدى  (المعلومات إلى المرحلة القادمة من التخزين       

بحكم اإلنتباه فإن بعض هذه المعلومات تصل فقط إلى الذاكرة قصيرة المـدى،             

بينما يتم نسيان بقية المعلومات التي النركز عليها انتباهنا، وقد اختلف علمـاء             

علومات التي النركز عليها انتباهنـا، فقـال        النفس المعرفي في مصير هذه الم     

غالبيتهم بفكرة فقدانها وبالتالي عدم قدرتها في التأثير على خبرات المـستقبل            

  .الحقا، وقال بعضهم ظانه يتم تخزينها في منطقة الالشعور

وتعرف الذاكرة الحسية بالمخزن أو المسجل الحسي، فلو طلبت من شخص أن ينظـر         

ني ثم طلبت منه غلق عينيه فإنه يستمر في مشاهدة الـضوء            إلى ضوء مدة عشر ثوا    

  :ويمكن تلخيص خصائص الذاكرة الحسية بما يلي.بعد غلق عينيه لبضعة ثواني

  

  : خصائص الذاكرة الحسية* 

 .تنظيم الذاكرة الحسية لتمرير المعلومات بين الحواس والذاكرة قصيرة المدى .1

ا لمدة قصيرة من الزمن التتجـاوز       تخزن الذاكرة الحسية المعلومات بعد زواله      .2

 .الثانية

تنقل الذاكرة الحسية صورا حقيقية عن العالم الخارجي بدرجة من الدقة عـن              .3

 .طريق الحواس الخمسة
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التقوم الذاكرة الحسية بأية معالجة معرفية للمعلومات بل تترك ذلـك للـذاكرة              .4

 21القصيرة، فهي ليست مسؤولة عن تشويه المعلومات المستقبلة

- 4. 4. II لذاكرة قصيرة المدىا :  
 

تظهر المعطيات اإلكلينيكية و التجريبية أن الذاكرة قصيرة المدى تتشكل من حيـز              

 ، وهي تكون سجال تذكريا يتميز بمعلومات هشة وسريعة          بضع ثواني زماني ال يتعدى    

مـل  االندثار و النسيان، ويتالءم هذا مع المعطيات التجريبية التي تبـين أن جهــد الع           

المنتقل عبر المسالك العصبية النشيطة و الخاصة بهذا السجل التذكري هو الذي يجـسد              

المعلومات الخاصة بالذاكرة القصيرة المدى وهي معلومات كهروفيزيولوجية محـصنة،          

كما تبين هذه المعطيات التجريبية الواضحة أن ميكانيزمات مرور الدفعات الكهربائيـة            

 يمكن تصورها كدفعات لها نشاط مستديم، بالفعل  يتميز          من خلية عصبية إلى أخرى ال     

جهد العمل هنا بنشاط جد محدود حيث إنه ال يتعدى بعض آالف أجزاء الثانية، ويفـسر               

  22وسرعة اندثار المعلومات ونسيانها في الذاكرة قصيرة المدى" هشاشة"هذا 

ب على اإلنسان   لقد أجريـت التجارب كثيرة في علم النفس التجريبي وعلوم األعصا         

و الحيوان لدراسـة هذه الظاهرة، فمثال إذا قدمنا لمتعلم ما معلومات لكـي يحفظهـا و                

مباشرة بعد ذلك طلبنا منه القيام بعمليات حسابية كالضرب أو الجمـع أو أي عمليـة ال        

تترك له الفرصة لتكرار المعلومات المقدمة للحفظ، أو قمنا بإعطائه ومباشرة بعد تقديم              

ومات صعقة كهربائية وطلبنا منه أن يـسترجع المعلومـات األولـى يالحـظ أن               المعل

المبحوث ال يستطيع تذكر المعلومات التي كان عليـه اسـترجاعها، بالفعـل نجـد أن                

المبحوث يفاجأ بالنسيان السريع للمعلومات التي قدمت له للحفظ، كما يالحظ من خـالل              

اوالت إليجاد المعلومـات المقدمـة، وقـد      مالمح وجهه وحركاته التعبير عن القيام بمح      

                                           
 ط -األردن- عمان .دار المسيرة.علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق. وسف العتومعدنان ي:  د .21

 .123األولى،ص
22 . www.khayma.com/ 
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تطول مطاردة المعلومات لمدة تستغرق بضع ثواني، وفي األخير يصرح المبحوث أنـه          

  . يعرف ماهي المعومات المطلوبة ولكنه يعجز عن تذكرها

ولقد أجريت تجارب مماثلة على الحيوان، حيث تم وضع فأر أو قردة في متاهة                  

ه من معالجة جد محدودة كاالتجاه نحو ضوء أزرق ليجد قطعة           سهلة أو معقدة وتم تمكين    

جبن أو أكلة مفضلة لديه، ومباشرة بعد ذلك يفاجأ بصعقة كهربائية ثم يوضع في نفـس                

الحالة التجريبية، فالفأر أو القردة ال يتمكن من تذكر السبيل الذي يؤدي إلى قطعة الجبن               

أي الحيوان الذي لـم يخـضع للـصعقة         أو الموز مقارنة مع الحيوان الضابط للتجربة        

  .الكهربائية

 تتالءم هذه المعطيات التجريبية مـع المعطيـات الكهروفيزيولوجيـة المـسجلة               

بالمسـالك العصبية النشيطة و المزامنة لعملية معالجة المعلومـات بالـذاكرة قـصيرة             

ليـات  المدى، وهكذا تم افتراض أن الذاكرة قصيرة المدى خاضـعة لميكانيزمـات و آ             

  .23تقتصر على النشـاط الكهروفيزيولوجي

  

- 5. 4. II  المدىالذاكرة طويلة:   
 أما بالنسبة للذاكرة طويلة المدى، فهي تبدو نتـاج ميكانيزمـات و آليـات                       

فيزيوكيميائية مختلفة حيث أن مجموعات من الخاليا العصبية التي تـشكل مـسالك أو              

. امنة للمعلومات المعالجة و الذكريات المتولدة عنها        أنساقا، تتميز بارتباطات جديدة مز    

و الشيء الذي يظهر هو أن الذاكرة طويلـة المـدى تـستلزم آليـات و ميكانيزمـات                  

كهروفيزيولوجية و عصبوكيميائية متعددة ومعقـدة تمكـن مـن ترسـيخ واسـترجاع              

 -ت الكهـرو  و الميكانيزمـا  . المعلومات لمدة تفوق الدقيقة إلى سنوات أو عقود متعددة          

 عصبية تشكل عمليات معقدة لكل منها دور جـوهري فـي ترسـيخ              - كيمياء   -فيزيو

  .24المعلومات بالمسالك الموظفة وتذكرها و استغاللها في السياق المالئم
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و يعتقد الباحثون أن موضوعات الذاكرة قصيرة المدى تتالشى مع مرور الزمن، و             

أن تبقى هذه الخبرات مـدة كافيـة فـي          من أجل الحفاظ على الخبرات المكتسبة يجب        

  25الذاكرة قصيرة المدى قبل أن يتم نقلها إلى الذكرة طويلة المدى

هذا ، وقد أظهرت تجارب أجريت على الفئران و األرانب وحلزون البحر مـثال ،                

أنه بعد كل عملية تعلم أو معالجة معلومات توظـف مـسالك عـصبية وتتـشكل بهـا                  

غير أنه لوحظ إذا    . من الخاليا العصبية المكونة لهذه المسالك       ارتباطات جديدة بين عدد     

لم تكرر أو تعزز المعلومات أو لم تحدث إثارة هذه المسالك بعد وقـت معـين ، فـإن                   

  : و ما يمكن استخالصه من هذه التجارب هو . االرتباطات المشكلة تندثر وتختفي 

  . لذاكرة قصيرة المدى لقدمناه بالنسبة تأكيد ما : أوال      

يظهر أن التكرار عملية أساسية للتعلم و ترسيخ المعلومات وتخزينهـا           : ثانيا       

لكن البد من األخذ بعين االعتبار أن عملية التكرار هي عملية ديناميكيـة و              . بالذاكرة  

في األربعينيات من القرن العشرين أن ليس لهـا         " تورندايك"وظيفية وليس كما اعتبرها     

و بالفعل قـد بينـت      " تورندايك"لكن المعطيات التجريبية تبين عكس ما افترضه        . دور  

كثير من التجارب الحديثة التي أجريت في الميادين التي تهتم بظاهرة الذاكرة و الـتعلم               

ذا ال يعني أنه لـيس هنـاك        وه. أن للتكرار دورا أساسيا في عمليات التعلم و الذاكرة          

فالعمليـات تختلـف    . عمليات ووظائف أخرى جوهرية تتدخل فـي ظـاهرة الـتعلم            

وميكانيزماتها و آلياتها الوظيفية تتدخل في اكتساب المعلومات وفق طرق سـيكولوجية            

ترتيـب المعلومـات ،     : مـثال   . متعددة ومواد عصب ناقلة وعصب مستقبلة مختلفـة         

  ...  مـن هـذه العمليـات مميـزات عـصبوحيوية خاصـة              إدماجها وفهمها ولكـل   

 إذن ، ال يمكن إنكار أن للتكرار دورا أساسيا في التعليم ، حيث إنه كلما كـرر                 

المتعلم معالجة قطعة شعرية مثال ، فإنه يعزز بذلك ارتباطات بين عـدد مـن الخاليـا                 

ل نشيطة لمدة زمنية طويلة     العصبية التي تشكل بدورها أنساقا أو أنظمة شبه مستقلة تظ         

فقد يعمل مرور المعلومات للوهلة األولى على تنظيم المشابك و المسالك و األنـساق              . 
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الخاصة بالمعلومات  المعالجة من طرف المتعلمين ، أما بالنسبة للمعلم فإن ما يقوم بـه                

مـتعلم  يقتصر على إعادة تنشيط المشابك و المسالك و األنساق الحديثة التشكيل عنـد ال             

هكذا ، وبعد كل معالجة للمعلومات ،       . أكثر سرعة ومرونة مقارنة مع المعالجة األولى        

فإن المشابك و المسالك و األنساق تنشط بكيفية شبه آلية ، مما يجعل التذكر أكثر سالسة                

و البد من اإلشارة هنا إلى أنه كلما عمد فقيه أو عالم أو مدرس مـثال                . وسرعة ودقة   

يء أو تبريره وتفسيره وتأويله ، فإنه يلجأ إلى سرد سـورة أو حـديث أو                إلى إثبات ش  

مقولة أو أنه يذكر بتعريف المصطلحات و القواعد و المبادئ المؤسسة للمعلومات التي             

وتقوم عملية اللجوء إلى هذه الوظائف العليا على إثـارة معلومـات            . عالجها ويعالجها   

.  عديدة في ذاكرة الفقيه و العالم و المـدرس          اختزنت منذ مدة طويلة أو قصيرة ولحقب      

وهي ناتجة عن إعادة تنشيط مسالك و أنـساق خلويـة تذكريـة بنيـت وفـق آليـات                   

  "وميكانيزمات كهروفيزيولوجيـة وعـصبوكيميائية تمكـن مـن ترسـيخ إعالمـي       

Informationnel"    تمكن هذه المعطيات من تفسير ثبات عدد مهم        .قد يستمر لعدة عقود

معنى . كريات التي تظل راسخة بأذهان الراشدين حتى سن متقدم من شيخوختهم            من الذ 

ذلك أن ما يقوم به المتعلم أو أي فرد يتذكر إنما هو إعادة تنشيط االرتباطات الخاصـة                 

بالمسالك و األنساق العصبية المبنية أثناء آليات حفظ القرآن أو الحديث أو صيغة شاملة              

م أو المدرس يشكلون أشخاصا في حالة تعلم مستديمة ولو أنهـم          مفادها أن الفقيه أو العال    

في الواقع ، يمكن اعتبار عملية التدريس عملية تعليم مستديمة          . يقومون بتعليم اآلخرين    

ولهذا ال يمكن أن نـستغرب أنـه        . ، و يتالءم هذا مع التعريف العصبي لظاهرة التعلم          

هذا ال يعني أنه أصبح عـاجزا عـن         كلما عمد مدرس إلى تكرار بعض المعلومات ، ف        

إيجاد معلومات حديثة أو جديدة ، بل إنه يدرك ، في الكثير من األحيان ، تمام اإلدراك                 

أن تدريس األشياء يكمن في تكرارها ، وبهذا يمكننا اقتراح افتراض مفـاده أن عمليـة                

ب أن  وليس بغري . ويحصل هذا في جل ميادين المعرفة       . التكرار هي جوهر التدريس     

ولتبرير ذلك ال بد من اإلشارة إلى أن الغبطة التي يشعر           . نعتبر ألن الذاكرة ترتاح لهذا      

بها اآلباء كلما تمكن طفل لهم من سرد معلومات حفظها عن طريق تكرار لسورة مـن                

وتؤدي بنا هذه المعطيات إلى طرح الـسؤال        ... القرآن الكريم أو أبيات شعرية معينة       
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   وترسـخ المعلومـات و آثـار التـذكر و الـذكريات بـدماغنا ؟                أين توجـد  : التالي  

 تستلزم اإلجابة عن هذا السؤال اللجوء إلى المعطيات العصبوحيوية النظرية و                    

بكيفية عامة ، تبين الدراسات التـي أجريـت علـى           . التجريبية التي تم التوصل إليها      

الذاكرة تتموقع بعدد مـن جهـات       الجهاز العصبي المركزي عند اإلنسان و الحيوان أن         

ويمكن انتقاء المعطيات األساسية من األعمال التشريحية للدماغ حيـث          . ونوى الدماغ   

مكنت هذه األعمال من بلورة معطيات تشخيصية عند بعض المرضى الذين يعانون من             

مثال ، هناك من يعاني من أعراض خاصة بالذاكرة         . أعراض تختلف في النوع و الحدة       

وقـد تـشمل االضـطرابات      . ة األمد أو من أعراض تهم الذاكرة طويلة األمـد           قصير

. معلومات جزئية أو شاملة أو تكون مركزة بسجل تذكاري معين أو بفترة زمنية محددة               

كما أظهرت الدراسات التشريحية أن األعراض ترتبط بمناطق قشرية أو نوى دماغية ،             

اسي أو ثانوي بالنسبة للوظيفة التذكارية المعنية       و أن لهذه المناطق أو النوى دورا إما أس        

وفي ما يلي سنحاول دراسة بعض الباحات و النوى الدماغي التي لهـا             . باالضطرابات  

  .26دور في التذكر و الذاكرة

  

- 5. II هاإلنتبا   

يتعرض اإلنسان يوميا إلى آالف المثيرات الحسية من خالل الحـواس الخمـسة،             

مية والعقلية أن يتعامل مع كل هذه المثيرات كأن يسمع إلى      والتسمح له طاقته الجس   

شخصين أو يدرك صورتين متباعدتين في نفس الوقت، وبالتالي فإن اإلنتباه يساعد            

التـي  اإلنسان على أن ينتقي المثيرات التي يريدها ويعزل المثيـرات األخـرى و            

 التي يـسمح  كأنها غير موجودة، وعلى ضوء ذلك فإن تحديد عدد المثيرات     تصبح  

لها بدخول نظام المعالجة لدى اإلنسان تجعل من عملية اإلدراك ممكنـة وفعالـة              

 مفاهيم مترابطة   03وتوفر الطاقة والجهد الجسدي والعقلي، وهنا البد أن نميز بين         

  .اإلحساس، واالنتباه، واإلدراك: ومتسلسلة في معالجة المعلومات وهي
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حواس الجسم منبها ما مشيرا إلـى       فاإلحساس يتم عندما تستقبل حاسة من        .1

حدوث شيء معين في العالم الخارجي، فهنا تقوم هذه الحاسة المسؤولة عن            

التقاط الشيء بنقل هذا المنبه إلى الدماغ على شكل نبضات عصبية، غيـر             

التنقل هذا المنبه منعزال عن باقي المنبهات األخرى بل         ) أي الحواس (أنها  

ت التي حدثت معه، مما يصعب على الدماغ        تنقله في خضم مختلف المنبها    

 .وهنا يأتي دور اإلنتباه. معالجتها في آن واحد

2. - 6. IIاالدراك  

االنتباه يبدأ دوره عند وصول هذا الكم الهائل من المنبهـات إلـى الـدماغ         .3

ليقرر الفرد أي هذه المنبهات يهتم بها ويتعامل معها وأيها يهمـل، وهنـا              

لومات التي الننتبه لها التتم معالجتهـا وبالتـالي         تجدر اإلشارة إلى أن المع    

 .فهي ليست ضمن خبرات اإلنسان

اإلدراك وهي العملية الثالثة التي يبدأ عملها بعد اإلنتباه أين يقـوم الفـرد               .4

بتحليل المثيرات القادمة إليه من المحيط وترميزها وتفسيرها فـي ذاكـرة            

 .27الفرد حتى تظهر اإلستجابة
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 كمخطط اإلدرا

5.  

  
 

  

  

  

  

  

من خالل هذا المخطط ندرك التداخل بين عملية اإلنتباه والذاكرة الـشيء الـذي              

اعتمدنا عليه في تنمية الذاكرة من خالل اقتراح بروتوكول عالجي يشمل نشاطات            

  .اهاإلنتب

و قبل استعراض أثر هذا االخير على الكفالة الصوتية، نوضح ماهية االضطراب            

  .الصوتي، وطرق التكفل به، في الفصل الموالي
 
 

  اإلنتباه
 

  اإلدراك
 

الــذاكرة 

  الحسية
 

الــذاكرة 

ــة  طويلـ

 المدى

الــذاكرة 

قــصيرة 

 المدى
  النسيان
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 III.  – 1 تناول تاريخي وابيستميولوجي في البحث عن الكالم و الصوت :  

  

إن اللغة اإلنسانية عبارة عن أصوات تكون نظاما خاصا هو النظـام الـصوتي              

فالصوت اإلنساني الحي هو موضوع علم األصوات اللغوية ، و لم يكن هذا العلم              

يم بالنظر في األصـوات اللغويـة       وليد العصر الحاضر فقد شغل اللغويون من قد       

فتجد جهود اليونانيين و الرومانيين و الهنود و العرب غير أن ما وصـلوا إليـه                

قديما لم يكن قائما على أساس علمي ثابت و لهذا لم يبلغ من الدقـة و اإلتقـان و                   

  .1الضبط ما وصل إليه المحدثون من علماء اللغات

صوات اللغة من األمور التي جذبت انتبـاه        و لعلماء العربية جهود في هذا اآلن فأ       

علماء العرب األوائل فعندما انتشر اإلسالم في بقاع األرض المختلفة و طرقـت             

أسماع العرب أصوات اللغات األخرى خشى العلماء أن تنحرف أصوات العربية           

فلم يكد القرن الثاني الهجري يبدأ حتى قام من بين   بتأثرها بأصوات تلك اللغات،

ء العرب من يصف األصوات العربية معتمدا على التجربة باللـسان و األذن             علما

   .2ال على المعامل واألجهزة

  

III.  –1 .1 تطبيق دراسات علمية حول الصوت و الكالم  

   

الذي " مارين مورسن"نظرية وتطبيق الموسيقى "  العالميةةالسيمفوني"تضمنت 

الفينوسكوبيا أو " عالج الصوت "أقترح، حيث كرس كتابه األول لدراسة الصوت

بعد دراساته األولى  ل راوول "العالج العضوي" ظهر 1671 سنة ، علم الصوت

                                                                   1650عن إنتشار الصوت سنة 

                                           
، 2005اولليرون، اللغة و النمو العقلي، ترجمة محمود براهم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  بيار

163. ص 1 
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عي بتشريح الجهاز السم " جون باتيست" قام الدكتور الجراح 1673أما سنة 

  . تنوعها وتغيراتهامراعاةلألسد وقد وصف الحروف الصوتية مع 

  .كان تطبيق هذه الدراسات المتعمق فيها كثيرا خاصة في مجال التعليم

السباق في نشر نظريات أو طرق تعلم الكالم أو إخـراج             أو ة األولى المبادرأما  

العمـل  لكن وفاتـه حالـت دون إكمـال          "سبيون بيرو"الصوت العالم الفرنسي    

 الذي نشرها في مادريد بإسبانيا سـنة      " جون بابلو "فضاعت النظرية إلى أن جاء      

1620 .   

 إضافة إلى 1669سنة " وسائل الكالم" و كتاب 1692سنة " أمون"كما ظهر كتاب 

   1680سنة " الرجل القارىء لألصم واألبكم "تحت عنوان " دالجارنو"كتاب 

ل تلك الفلسفية و الدينية  خاصة بالنـسبة          حلت التأمالت العامة مح    19في القرن   

 جديدا وعلى وجه الخصوص مع التصاعد الباهر للعلوم         مجرىللعلم حيث أخذت    

 النظريـات   انتـشرت  البيولجيا عن باقي العلـوم       استقاللالطبيعية التي أدت إلى     

  .المادية 

وفي ظـل غليـان     "علم النفس "ما سمي ب     مجيء مع   األمر في نهاية القرن تعقد   

 أخذت النـصوص العلميـة والتقنيـة مجراهـا          19 الفلسفية طوال القرن     فكاراأل

 العلمية التي أمست اليوم هدف علمـاء الـصوت          لالستنتاجاتوأصبحت مناسبة   

  .خاصين وانتباها اهتماماالذين أعاروها 

 ففـي   ، العلميـة  االستنتاجاتكما أن التطور التكنولوجي دور فعال في البحوث و          

  .انقطاعستطلق التكنولوجيا أبحاث جديدة بال السنوات المقبلة 

لقد مرت اضطرابات الصوت بعدة مراحل حتى أصبحت اليوم لها اسم وأقسام و             

 :تلخص هدا التاريخ في أربعة مراحل.منهجية 
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 :ارتباط الصوت والكالم بنظريات المعرفية والتاريخ -

ت الصوت بطريقـة    حاول القدماء اكتشاف خبرات جديدة  لبداية دراسة اضطرابا        

أختيـر موضـوع أومـشكل      .ايبيستيمولوجية أي في ايطار نظريات المعرفـة        

اضطرابات الصوت لقيمته الشخصية عندكل فـرد وجمعـت المراجـع القيمـة             

والملموسة وهي التي صنعت من طرف أشخاص يتكلمون وما يخرج من أفواههم            

مستمع و يـستوعبه    يحول الى المستمع ليتحول من مجرد سند الى معنى يفهمه ال          

 يظهر جوهره بسرعة يساعد علـى تحديـد         الذيلك فان الصوت    ا د إلى اإلضافةب

 .  هوية المتكلم  وشخصيته الخاصة به

 ومـن بـين هـده       إليهـا ظهرت بعض األفكار و الفلسفات التي ضمت الصوت         

 التعويض  إلىالضروري الرجوع    لشرح هده الوضعية من   " .سمو الروح ":األفكار

تطور التاريخي لمفهوم الكلمتين يظهر لنا أن في التأمالت الغربية وفـي            فبتتبع ال .

كمـا   .اإلنسانأي روح   "اإلنسان ذات "دراساتظل الحركة األيديولوجية ظهرت     

 ".األهواءصوت "ضد "  العقلكالم«متناقضتان ظهرت فكرتان 

ة الثانيـة    الحق أما الفكر   إلى اإلنسانتمثل الفكرة األولى النفس العاقلة التي توجه        

 . فتمثل النفس الشهوانية األمارة بالسوء
 

نستنتج من جملة هده األفكار أن الدراسات الفلسفية لم تكن مناسبة لدراسة علميـة    

مع دلك وجدت دراسات بسيطة رغم صـعوبة المالحظـة علـى            ,حول الصوت 

فالمعـارف  .مستوى  الجهاز النطقي بسبب الحركة السريعة للحبـال الـصوتية            

فاستوجب انتظـار التطـور التقنـي لألبحـاث     ,ية القديمة لم تكن كافية       التشريح

المخصصة للتغلب على هده الصعوبة األولية في المالحظة تقدم عمـل األحبـال             

لكن األسباب المتعلقة بالنظريات المعرفية هي تعرض علـم الـصوت           .الصوتية  

وضـية  فالبحوث التي نجحـت فـي مجـال الظـواهر العر     ,إيديولوجيةلمقاومة  

المتخصصة في تغيير مقام الصوت أو حدة الـصوت تقـيم دور الـصوت فـي                
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 وهدا ما جلب االنتبـاه نحـو االسـتخدام االحترافـي            لآلالم اإلجماليةالتفسيرات  

 .  للصوت

III.  – 2أعضاء الجهاز الصوتي   

  -:  ما تحت الحنجرةءأعضا

  : القفص الصدري -1

في األمام ،و اثنـي     ) الصدرعظمة  (يتكون القفص الصدري من عظمة القص أو        

عشرة زوجا من الضلوع على الجانبين ، و اثني عشرة فقرة من العمود الفقـري               

في الخلف أما أرضية القفص الصدري فتشكلها عضلة الحجاب الحاجزأنظر إلى           

  2 لالشك

                                                       

  

  

  الحاجز                      الحجاب                          

  

 يوضح القفص الصدري: 2الشكل 

 عظمة القص
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  :  الرئتان-2

و هو الحيز الذي يشغله القلب في منتصف        . تقع الرئتان على جانبي خط المنصف     

وهما كتلتان مخروطيتان من مادة أسفنجية عظمية المرونـة         . التجويف الصدري   

ية  كيميائية تخليص الدم من حمولته       و في الرئتين يتم بعمل    . يغطيها غشاء بلوري    

و هذه  . ثاني أكسيد الكربون بواسطة إمداده باألكسجين النقي من الهواء الخارجي           

الشهيق والزفير أنظـر إلـى      : هي الوظيفة الحيوية األولى لدورة التنفس بجانبيها      

 .3الشكل 

  
  

 أثنـاء   ثمة عدد قليل من األصوات المستخدمة في لغات البـشر يـتم إصـدارها             

وتسمى في علم األصوات الشفطية، ولكن هذه الحاالت تبقى استثناء من           . الشهيق

 R.H.Robins . الكالم في جوهره نوع مـن االسـتغالل  أنالقاعدة العامة، و هي 

  لهواء الزفير و التحكم فيه و لذلك يقول روبنز

و  يستغل النفايات بطريقـة أجـدى        أن تدلني على احد يستطيع      أنهل تستطيع    

  ".أكثر كفاءة وأهمية من استعمال اإلنسان لنفايات عملية التنفس ؟

 دخول اهلواء

 خروج اهلواء
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و خالل التنفس العادي يتنفس اإلنسان حوالي نسف لتر من الهواء، علـى حـين               

و تسمى كمية الهـواء     .  لترات 5 أو 4 مابين   إلىتصل أقصى كمية لهواء الشهيق      

ي للرئتين و يبـدأ     التي يقوم اإلنسان بطردها بعد شهيق عميق كامل الوسع الحيو         

 نـصف كميـة الوسـع       إلـى  يصل حجم الهواء المستنشق      أنالكالم العادي بعد    

  .الحيوي

و االحتفاظ بكمية ما من ضغط الهواء تحت الحنجرة أمر جوهري طوال عمليـة              

وقد أثبتت بحوث درابر  و الديفوجد وهوايتبردج انه عند بدأ الكالم تكـون              .التكلم

تين المتمددة كافية لالحتفـاظ بـضغط ثابـت تحـت           قوة المرونة في أنسجة الرئ    

الحنجرة ، ولكن تناقص هذه القوة تدريجيا تعوضه العضالت بين الضلعية التـي             

تتولى االحتفاظ بمستوى ثابت من ضغط الهواء تحت الحنجرة حتى تـتم عمليـة              

  .التصويت

  

   الحنجرة-3

صمام الذي يحمـي    فهي تقوم أوال بدور ال    : و تقوم الحنجرة بوظيفتين أساسيتين      

كما تقوم ثانيا   .  جسم غريب إليهما أثناء البلع     أي الرئتين من تسلل     إلىممر الهواء   

  .بوظيفتها بوصفها العضو األساسي في عملية التصويت

 الصوتيين فهما يتمتعان بقدرة كبيرة على أحداث أنماط متنوعة و           ن و هما الوتري  

و ذلك بفضل تكوينهما الغشائي و      دقيقة من التدخل و االعتراض لمجرى الهواء،        

  العضلي، و نظام الحركة المفصلي، و مجموعة 

و هذه هي أهـم مـا يتخـذه         . العضالت الحنجرية الخالصة، و الخارجية أحيانا     

  4 الشكلالوتران الصوتيان من أوضاع أنظر
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  :وضع الراحة  - أ

من كال يكون المزمار في وضع الراحة على هيئة شق طولي مثلث الشكل ، يحده             

. الجانبين الرباط الصوتي و الغضروف الهرمي ، و من الخلف العضلة الهرمية             

و ال يتلف وضع التنفس العادي عن وضع الراحة ، ففيهما تكون العضالت فـي               

 تميزت فتحة المزمار في حالة الـشهيق بأنهـا          أنحالة استرخاء بوجه عام ، و       

 .أوسع نسبيا منها في حالة الزفير
 
  :غالق المحكم و ضع اإل-ب

يتم في هذا الوضع اعتراض مجرى الهواء و إغالق الوترين الصوتيين إغالقـا             

 الحلقية و جذبت    –و يتحقق ذلك نتيجة تقلص العضلة الهرمية        . محكما في طريقه  

و يتخـذ   .  الخلف، مع تنشيط العضالت الهرمية المقربـة       إلىالغضروف الهرمي   

 بهمزة القطع العربية ، و لـذا تـسمى          الوتران الصوتيان هذا الوضع عند النطق     

 .الوقفة الحنجرية
 
  : وضع الوشوشة-ج

يتميز الصوت الصادر عن جهاز النطق في حال الوشوشـة بانعـدام االهتـزاز              

 تصدر دون   أن بعض أصوات الوشوشة يمكن      أنالمنتظم للوترين الصوتيين ، بل      

البلعـوم و    مشاركة من الجانب الوترين الصوتيين ، حيث يتـولى تجويـف             أي

 .تجويف الفم مهمة اعتراض الهواء إلنتاج الصوت
 
 
 
 
 
 
 
 
  



االضطرابات الصوتية:الفصل الثالث  
 

 127

   يوضح  بعض أوضاع الوترين الصوتيين4شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :وظائف البلعوم في عملية الكالم  -4

  . أهمية البلعوم لعملية الكالمإلى نشير هنا باختصار أننود 

ا يتمتع به الحد األمامي      م إلى باإلضافة   –يقوم نظام العضالت المضيقة و الرافعة       

 بالتحكم في أبعاد تجويف البلعوم و تغيير        –للبلعوم من قدرة عظيمة على الحركة       

و لهذه التغييرات تأثيرات كبيرة على تجويف البلعوم، مـن حيـث كونـه              . شكله

واحدا من أهم تجاويف الرنين التي تتعرض لنغمة الحنجرة بالتكييف و التعـديل             

  .يح و التقوية و الرنينبوسائل شتى من الترش

و تمتاز اللغة العربية من كثير من اللغات األخرى باستخدامها تجويـف البلعـوم              

  في نظامهاالصوتياتمخرجا لبعض األصوات التي تمثل 
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III - 3. االضطرابات الصوتية العضوية   
 

 لغة منطوقة لإلنسان ووضوح هذا أي تتكون منها التيالصوت هو المادة الخام 

صوت وصدوره بصورة طبيعية له أهميته فى جعل اللغة مفهومة وتؤدى ال

  .وظيفتها بالنسبة لمن يستخدمها

أما انعدام الصوت أو حدوث خلل به يؤدى باإلنسان إلى كثير من المشاكل فى 

  .عملية التخاطب واالتصال باآلخرين عن طريق اللغة المنطوقة

نجرة والجزء المهم فى إحداث قد عرفنا أن مصدر الصوت فى اإلنسانه هو الح

  .الصوت بالحنجرة هو الوتران الصوتيان

و نتيجة لذلك فإن أمراض الصوت هى كل ما يصيب وظيفة الصوت من علل أو 

متاعب وقد تكون هذه األمراض ناتجة عن أسباب عضوية تصيب عضو الصوت 

 لدى اإلنسان وهو الحنجرة وقد تنتج هذه األمراض من سوء استعمال الشخص

  .ألداة الصوت لديه

  )البحة الصوتية(و أبرز هذه األمراض ما يطلق عليه اسم 

وهى عبارة عن تغير فى الصوت األصلى لإلنسان بحيث تخرج األصوات 

  :اللغوية غير واضحة وطبيعة الصوت متغيرة وهى تنقسم إلى

 بحة عضوية وهذه تكون نتيجة ألسباب عضوية تصيب الحنجرة أو الثنايا -أ 

  .يةالصوت

 بحة وظيفية وهى تتمثل فى متاعب فى الصوت ليست ناتجة عن علَّة -ب

  .عضوية وإنما هى ناتجة عن سوء استخدام الشخص لعضو الصوت لديه

تعرف بأنها أي خلل يؤدي إلى تغيير في جودة الصوت أو حدته أو نبرته، وتصل 

كثر ولعل أ.  سنة18تقريباً للعمر أقل من % 9-6نسبة اإلصابة بها إلى 

االضطرابات شيوعاً تلك المتعلقة بإساءة استخدام الصوت التي تؤدي غالباً إلى 

  على جانبي الثنايا الصوتيةvocal nodulesتكون حبيبات 
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كما يعرفها ليوش انها اصابة صفة أو مجموعة الصفات الفيزيائية للصوت، و أنه             

اب أو المحـيط    اضطراب مؤقت أو دائم للوظيفة الصوتية و الذي يشعر به المص          

 .الدي يعيش فيه

  : الصوتية من حيث األصل، وهي تنقسم إلى صنفينتو تصنف االضطرابا

   االضطرابات الصوتية الوظيفية-

   االضطرابات الصوتية العضوية-
 
  :  العيوب الخلقية للحنجرة مثل-أ 

  . هامرض لين الحنجرة وهو يظهر عند الوالدة أو خالل االيام القليلة التالية ل  1- 

  

وينتج بسبب عدم اكتمال تكوين قناة الحنجرة أثناء تكوينهـا          :  غشاء المزمار  2- 

في الرحم، وقد يمنع هذا الغشاء التنفس تماماً ويؤدي إلى وفاة الطفل عند والدته،              

  . وقد يكون بسيطاً فيجعل بكاء الطفل خافتاً بصورة ملحوظة

 طولي على الحافة الحرة للثنية      وهو عبارة عن اخدود   :  أخدود الثنايا الصوتية   3- 

 . الصوتية يؤدي إلى عدم االغالق الكامل للفجوة المزمارية

  

  :  اصابات الحنجرة-ب 

سواء كان جرحاً قطعياً، أوضربة قوية موجهة إلى الرقبة، أو اصابات فيزيائيـة             

  . مثل الحرق الحراري أو الكيمائي أو االشعاعي

  . اً أو مزمناً التهاب الحنجرة، سواء أكان حاد-ج 

  .  حساسية الحنجرة-د 

  .  أورام الحنجرة، الحميدة والخبيثة-هـ 

  . الحركية والحسية:  االضطرابات العصبية-و 

مثل اضطرابات الغدة الدرقية، أو الجار الدرقيـة        :  اضطرابات الغدد الصماء   -ز  

ة، لـذا   أو الغدة النخامية، أو حتى أخذ االدوية التي تحتوي على هرمونات الذكور           
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يجب على المرأة اال تستعمل أية ادوية تحتوي على هرمونات الـذكورة لزيـادة              

وزنها ألن صوتها سيصبح مثل صوت الرجال، وهذا التغير في الصوت سيكون            

 . دائماً
 

III -1 . 3. اضطرابات الصوت غير العضوية :  
 وهي تلك االضطرابات الصوتية التي ال يصاحبها تغيرات عضوية واضحة فـي           

تركيبة الثنايا الصوتية، وإن كان من الممكن أن تؤدي إلى تغيـرات باثولوجيـة              

  . بسيطة على المدى الطويل

 : وتقسم هذه االضطرابات غير العضوية إلى

  

  .  اضطرابات اعتيادية-أ 

  .  اضطرابات نفسية-ب 

  : وهي:  اضطرابات الصوت غير العضوية االعتيادية-أ 

األطفال وهي تحدث عند األطفال الذين يميلون       بحة الصوت المزمنة عند      -1

للصراخ ورفع الصوت طوال اليوم، ويؤدي هذا االستخدام الخاطئ للـصوت           

  . إلى تكوين حبيبات بالثنايا الصوتية تؤدي إلى بحة الصوت

نطلق هذا المسمى عند فشل الصوت في       : اضطرابات الصوت عند البلوغ     - 2

الخاص بمرحلة الطفولة إلى    ) المرتفعالتردد  (االنحدار التدريجي من الحدة     

التردد المنخفض المميز للبالغين الذكور، حيث تبقى الحنجرة على بعـض           

خصائص حنجرة الطفل، فتصدر صوتين لكل منهما تردد مختلف بدالً من           

صوت واحد، وهما صوت حنجرة الطفل بتردده المرتفع باإلضـافة إلـى            

نية المصاحبة للبلوغ، ويكون ذا     الصوت الجديد الناتج عن التغيرات الهرمو     

تردد منخفض، ويؤدي ذلك إلى ضغط نفـسي كبيـر علـى الـشاب ألن               

  . اصدقائه سيعيرونه بأن له صوت امرأة
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وتشمل جميع أنواع الشد العـضلي الزائـد        : بحة الصوت فوق الوظيفية     - 3

للحنجرة والعنق، ويكون نتيجة االستخدام الخاطئ للصوت، مما يؤدي إلى          

ت اصدار الصوت باإلضافة إلى عضالت التنفس، ويـشكو         انقباض عضال 

المريض من تغير صوته باإلضافة إلى وجود أعـراض وهـن صـوتي             

  . مصاحبة ويكون الصوت مضغوطاً ومتسيباً

وجد ان استخدام الصوت بالطريقـة فـوق        :  بحة الصوت تحت الوظيفية    - 4

لعـضلي  الوظيفية السابقة الذكر لمدة طويلة يؤدي إلى خلل في الـتحكم ا           

للحنجرة ينتج عنه بحة الصوت تحت الوظيفية فيكون الـصوت ضـعيفاً            

  . وتنفسياً

جفاف الحلـق، آالم الحلـق،      : وله اعراض عديدة منها   : الوهن الصوتي   - 5

، احساس بوجود جـسم     )نحنحة متكررة (رغبة متكررة في تنظيف الحلق      

غريب بالحلق، بذل مجهود زائد لمواصلة القدرة على اصدار الـصوت،           

عدم القدرة على مواصلة الكالم بعد فترة من بدءه نتيجة ارهاق الـصوت،       

وينتج الوهن الصوتي عن االستخدام الخاطئ أو المكثف للصوت خاصـة           

عند محترفي استخدام الصوت، أو نتيجة للتعرض لبيئة متربة أو جافة جداً            

أو للدخان، وعادة ما تكون االعراض غير موجودة أول النهـار ولكنهـا             

 . يد بعد فترة من استخدام الصوتتز
 
بحة الصوت نتيج استعمال الثنايا الصوتية الكاذبة حيث يستعمل المريض             - 6

الثنايا الصوتية الكاذبة في اصدار الصوت فيكون صوته خشناً ومـنخفض           

  . الحدة
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  : الوظيفية اضطرابات الصوت - *

الصوت تمامـاً   ) امرأةوغالباً ما تكون    (حيث يفقد المريض    :  تام للصوت   فقدان -

فتفقـد  . لفترة معينة، ويكون لهذا سبب نفسي واضح أو ضـغط نفـسي شـديد،             

المريضة الصوت كمحاولة للهروب من مواجهة موقف معين تخشاه، وعـادة ال            

  . تتأثر الوظائف المصاحبة للحنجرة مثل السعال أو الضحك

وت حيث تكـون بحـة الـص      : اضطرابات صوتية مصاحبة المراض نفسية     - 

  . عرضاً ثانوياً لمرض نفسي مثل الفصام، أو القلق النفسي أو االكتئاب

  : اضطرابات الصوت نتيجة اصابات باثولوجية مصاحبة بسيطة -*
كما سبق وأن ذكرنا بأن بحة الصوت غير العضوية عادة ال يصاحبها تغيـرات              

لـصوت  عضوية واضحة في تركيبة الثنايا الصوتية، ومع ذلك فانه مع استخدام ا           

لمدة طويلة وبطريقة خاطئة تؤدي االضطرابات غير العـضوية إلـى حـدوث             

أعطاب عضوي بالثنايا الصوتية، وهذا ما نسميه باالضطرابات الصوتية نتيجـة           

 : اصابات باثولوجية بسيطة مصاحبة، وهي تشمل

  

   وهي نوعان رئيسان:الحبيبات الصوتية - 

  

  
  العقيدة
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، وهذه توجد فـي االوالد اكثـر مـن          )لصراخحبيبات ا ( نوع يصيب األطفال     -

  . البنات

، وهي تـصيب أساسـاً االنـاث        )حبيبات المغنى ( النوع الثاني يصيب البالغين      -

 . ونادراً ما تصيب الذكور

  

غالباً ما تصيب الذكور، وعادة ماتكون على ثنيـة         : لحمية الثنايا الصوتية  ال -

لى ردة فعل على الثنية     صوتية واحدة، ويمكن على المدى الطويل أن تؤدي إ        

االخرى، وتعد لحمية الثنايـا الـصوتية اكثـر االضـطرابات الباثولوجيـة             

  . المصاحبة شيوعاً

  

  
  

  

  

األشكال الخاصة لالضطرابات الصوتية الوظيفية تظهر في البحة أو خشونة 

  .الصوت لدى الطفل
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  .سرطان على مستوى األحبال الصوتية

  

 عادة البالغين من الجنسين، وتظهر في صورة        تصيب: أكياس الثنايا الصوتية   -

  . كيس واحد أو أكياس متعددة داخل جسم الثنية الصوتية

وتنشأ نتيجة االستخدام الخاطئ أو المكثف للصوت، أو بسبب         : وأزمة راينك  -

التدخين بكثرة، أو بسبب االلتهاب المزمن للجهاز التنفسي العلـوي خاصـة            

ورة انتفاخ للثنية الـصوتية، ويمكـن أن        للجيوب االنفية، وتظهر عادة في ص     

تؤدي الحقاً إلى تغيرات تليفية ينتج عنها انتفاخات غير منتظمـة ومتعـددة             

 . وبصورة غيرمماثلة على الناحيتين

  

وهي زائدة صغيرة باهتة اللون على النتوء الصوتي الحـد          : الحبة االحتكاكية  -

  غضاريف الحنجرة

  : عيوب خلقية مثل: أوالً

  .ضعف الغضاريف المكونة للحنجرة
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  وجود غشاء بين الوترين الصوتيين يعوق حركتهما الطبيعية فى االلتقاء والتباعد 

  .وجود شق طولى بامتداد الوترين الصوتيين

  

  : إصابات مثل:  ثانيا

تعرض الحنجرة لمواد كيميائية تؤدى إلى تورم أو عدم نعومة سطح الوترين 

ة لجرح قاطع أو نافذ يؤدى إلى تهتك أو كسر الصوتيين أو تعرض الحنجر

  .لغضاريف الحنجرة

لتهابات حادة كما يحدث فى التهابات الحنجرة نتيجة اللتهاب بالجهاز ا :  ثالثا

  .التنفسى مؤقتة أو مزمنة كما فى إصابة الحنجرة بالسل

  . توقف حركة الوترين الصوتيين نتيجة لشلل فى العصب المغذى للحنجرة: رابعا

  .ورام حميدة، أو أورام سرطانيةأ: مساخا

  . اضطرابات فى الغدد الصماء:سادسا

وهى تعنى أن تغير الصوت ينشأ بغير وجود سبب عضوى وإنما يرجع إلى سوء 

  :استخدام الشخص آللته الصوتية بالطريقة المثلى وأهم أسباب هذه البحة ما يلى

اسـتخدام   ف  خاطئـة  استخدام المريض لحنجرته بطريقة   :  أسباب سلوكية مثل   -

الصوت لفترات طويلة وبدرجة مرتفعة مما يؤدى إلى إرهاق الحنجرة والثنايا           

 .الصوتية فيؤدى هذا إلى تغير فى طبيعة الصوت

  

  : أسباب نفسية مثل -

احتباس الصوت الهيستيرى ويحدث نتيجة لتعرض المريض لصدمة نفسية 

  .شديدة ينتج عنها فقد المريض لصوته

ة إلى قد تؤدى إلى بحة فى الصوت وتعرف باسم البحة النوبات التشنجي

  .التشنجية 

اإلصابة باألمراض النفسية المختلفة والتى قد تؤدى إلى اضطراب فى 

  .الصوت وتغير فى طبيعته
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و على الرغم من تقسيم البحة الصوتية إلى عضوية ووظيفية إالَّ أن االنفصال 

لوظيفية نتيجة الستمرارها لوقت بينهما ليس كامالً تماماً فقد تؤدى البحة ا

طويل إلى تغيرات عضوية مثل عقد أو انتفاخات أو لحميات فى الثنايا 

 .»عضوية«الصوتية مما قد يؤدى إلى بحة صوتية 
 
  عالج االضطرابات الصوتية -

   طرق التشخيصالتناول ألسببي و 

 ايةالجدير بالذكر أن إهمال عالج اضطرابات الصوت الوظيفية قد يؤدي بالنه

 وتتمثل مهمة أخصائي النطق و اللغة في. إلى تحويلها إلى اضطرابات مزمنة 

تشخيص اضطرابات الصوت الوظيفية وعالجها وتعريف المصاب بطرق 

. بشكل صحيح وتجنب ما يضره من سلوكيات أو مواد غذائية  استخدام الصوت

 العالج تشبه) غير دوائية(الصوت بتنفيذ برامج عالجية  كما يقوم اختصاصي

. ولكنها تستهدف عضالت الحنجرة الداخلية والخارجية الطبيعي إلى حد كبير

والذي يؤدي إلى تخفيف التوتر في عضالت ) الحنجرة مساج(ومن هذه األساليب 

التمارين الصوتية الوظيفية والتي تستهدف عضالت  ومنها. الحنجرة الخارجية 

  وهناك أيضا تمارين . حالتها المثلى بتدريبها لتعود إلى الحنجرة الداخلية وتقوم

  تستهدف فسيولوجيا التنفس، ذلك أن الجهاز التنفسي ذو صلة وثيقة باضطرابات

 الصوت ، والبد من أخذ التناسق بين الحنجرة والجهاز التنفسي وأعضاء النطق

 وقد أثبتت هذه األساليب. بعين االعتبار عند التعامل مع صعوبات الصوت

ومن المهام األخرى ألخصائي . تخلص من اضطرابات الصوت فعاليتها في ال

و اللغة أن يشارك كجزء من الفريق الطبي الذي يتعامل مع اضطرابات  النطق

العضوية، فهو مثالً يساهم مساهمة واسعة في إعادة تأهيل المصابين  الصوت

الحنجرة عند استئصال الحنجرة بشكل كامل أو جزئي ، حيث يضطلع  بسرطان

و اللغة بمهام تثقيف وتجهيز المريض نفسياً لعواقب استئصال  ئي النطقأخصا

لالستعاضة عن فقدان الصوت  البدائل التي يمكن استخدامها الحنجرة وتوفير
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 فمثال، يقوم أخصائي النطق و اللغة بتدريب المريض على  .بشكل كلي أو جزئي

   : و من ثمة فاالخصائي يقوم باستخدام المريء كمصدر للصوت

 .يقَيم درجة المرض ويحدد نوعه -

 .يحدد أسباب المرض -

 .يحدد نوع التدخل العالجى الالزم اتباعه -

 :وسائل التشخيص -

 .فحوص أولية الجراء ا -

 .الفحص اإلكلينيكى للحنجرة بما قد يلزم لذلك من أشعات -

مقابلة المريض مقابلة صوتية بمعنى سماع صوته وتحديد نوعيته ودرجته           -

 . فيهومظاهر التغير

 .الفحص المعملى للحنجرة عن طريق التحليل لعينة تؤخذ جراحياً منها -

  

  عالج باألدوية و الجراحة

  أساليب العالج .1

يختلف العالج ألمراض الصوت تبعاً الختالف نوع وطبيعة المرض فإذا كانـت             

  :البحة الصوتية من النوع العضوى فإن العالج يتمثل فى االتى

 .المختلفةعالج بالعقاقير الطبية  -

أو عالج بالتدخل الجراحى إلعادة الصورة التشريحية للحنجرة إلى حالتها           -

 .الطبيعية

تدريبات للنطق والكالم لمساعدة المريض على إخراج الصوت بـصورة           -

 .طبيعية

 وظيفية أسباب يرجع إلى الذيأما إذا كانت نتيجة البحة الصوتية من النوع          -

 :فإن العالج يتمثل فيما يلى

هيجات الثنايا الصوتية مثل شرب الكحوليـات أو اإلكثـار مـن            تجنب م  -

 .التدخين أو الصراخ
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 فى استخدام الحنجرة إلى سلوك صحيح عن طريق         الخاطئتغيير السلوك    -

 :يليما 

 . التدريب على التنفس السليم-أ -

 التدريب على إخراج الصوت وعضالت الجهاز النطـق فـى حالـة             -ب -

 .استرخاء وبصورة طبيعية

تدريب على إخراج األصوات المتحركة أوالً ثم األصوات الساكنة          ال -جـ -

 .فيما بعد

 التدريب على نطق مقاطع صوتية تتكون من أصوات متحركة وأخرى           -د -

 ساكنة

 التدريب على نطق كلمات وجمل فى كالم مسترسل حتـى يـصبح             -هـ -

 استخدام المريض لحنجرته 

 .فى صورة عادية تلقائية -

لتدريب فى جو من الود والتشجيع لمساعدة المريض        من المهم أن يتم هذا ا      -

على الثقة فى قدرته على إخراج الصوت بصورة طبيعية وِمن ثَم يحـدث             

   . فى حالته وما لديه من مشكالت صوتيةاإليجابيالتطور 

   

III. - 5 الكفالة األرطوفونية لالضطرابات الصوتية  

 و هـدا ماسـنتطرق      ألخر  التأهيل الصوتي متنوعة و مختلفة من مختص       تمارين

  ي الفصل الرابع بالتفصيل فإليه



االضطرابات الصوتية:الفصل الثالث  
 

 139

إن التمرينات الصوتية هي األولية التي يحتاج إليهـا المفحـوص           

باإلضافة إلى تمرينات تنفسية للحصول على زفير قوي وفعال الـذي           

يعمل على التقويم الوظيفي و العـضوي للـوترين، وعنـدما تكـون             

صل علـى حركيـة األوتـار       تمرينات التنفس مطبقة بصفة جيدة نتح     

  . الصوتية وااللتحام

عند التكفل بالمصاب، على المختص األرطوفوني القيام بالميزانية        

و ذلك لمعرفة الخصائص الفيزيائية للصوت أثناء الكالم، عند النـداء،           

الضحك، وفعالية السعال، كما يفحص السلوك الصوتي في مجمله بحثاٌ          

ضات المفرطـة الغيـر مالئمـة       عن الحضربة العضلية و عن التعوي     

 مـسالك    لألوتار الصوتية، إمكانية وجود غلق مزمـاري و وجـود  

  .خاطئة

ال يكون التقييم كامال إال إذا كان مصحوبا بفحوصات الطبيب 

المختص في الصوت أو في أمراض األذن، األنف و الحنجرة حيث 

يرجع يكمل التقرير الطبي الميزانية األرطوفونية  و زيادة عن ذلك 

 تحتوي هذه  Laryngo-vidéo-strobscopiques الفضل للمعطيات

الميزانية على مختلف المعطيات اإلكلينيكية التي نستنتج منها اتجاهات 

عالجية مختلفة و متخصصة وعلى المختص األرطوفوني اختيار 

  .الطريقة اإلكلينيكية المناسبة لكل حالة

  : ونذكر منهاةج عيا دييستطيع أن يعطي التقييم األولي عدة نتائ

الصوت الجيد، مع وتر صوتي مشلول في  -

وضعية وسطية، العضلة الصوتية هزيلة نوعا ما، سلوك 

صوتي جيد، هنا يقرر المختص عدم العالج مع نصائح 



االضطرابات الصوتية:الفصل الثالث  
 

 140

وإرشادات خاصة بالوقاية الصوتية و السلوك الصوتي 

  .فقط

الصوت المهجور، ولكن ثنائي، وهذا يشير  -

تربية مع التكثيف من تمرينات إلى وجوب إعادة ال

تمرينات اإليقاع، النغمة، : التغيير في التواتر منها

 والطابع

الصوت محجوب، الوتر الصوتي مضمر  -

Atrophie نوعا ما في الوضعية الوسطية أو شبه 

 .وسطية، إعادة التربية تكون بالحد من الضمور العضلي

 مصحوب Souffléeالصوت مرهق مصفر  -

ي السعال غير فعال مشاكل في بتعب صوتي و جسم

البلع و مسالك خاطئة تضع حياة المصاب في خطر 

تستوجب تدخل جراحي فوري قبل البدء في إعادة 

 .التربية

الصوت مصفر و قليل الجهر الوتر الصوتي  -

مضمر نوعا ما و في وضعية تباعد في هذه الحالة إعادة 

ج التربية الصوتية الزمة و مستمرة و إذا كانت النتائ

غير مرضية البد من تدخل جراحي لتقريب الوتر 

 .الصوتي المشلول إلى الوضعية الوسطية

بعد قيام المختص األرطوفوني بالميزانية يليها التبليغ و يعتبر مرحلة مهمة 

قبل البدء في إعادة التربية الصوتية و نقصد به إيصال المعلومات إلى المفحوص 

ه و عما سينجر عنها فيقدم له كل الشروحات و إزالة الغموض و اإلبهام عن حالت

 و التفسيرات حول 
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  االضطرابات التي يعاني منها و تمثيلها على شكل رسومات -        

  .مبسطة

  .  وظيفة الجهاز الصوتي السليم-        

 الصوت و التي عن ل  تعليمة واضحة و دقيقة حول ا استعما-        

كرة عامة عن صورته الجسدية و التي طريقها يستطيع المفحوص أن يكون ف

 .تساعده على دقة أداء السلوك الصوتي

 .  شرح تطور االضطرابات-        

  كيفية إجراء إعادة التربية الصوتية في إطار العالج المقترح و -      

  .تحديد اإلمكانيات التي يتدخل بها األخصائي

إلى المرسل إليه فإذا  صالهإن الهدف من التبليغ هو تكوين فكرة معينة نريد إي

اتبع المفحوص كل تعليمات الفاحص من خالل فكرة التبليغ و المتمثلة في 

اإلرشادات النصائح و التوجيهات فهنا نقول أن المختص قد وصل إلى مراده و 

أن تبليغه كان مناسبا للحالة أما إن حدث العكس و لم يفهم المفحوص فكرة التبليغ 

  . يقدم التبليغ المناسب للحالةفمعناه أن الفاحص لم

بعد إجراء الميزانية و التبليغ يقوم المختص بوضع بروتوكول عالجي إلعادة 

  : التربية الصوتية و من أهدافه

تقويم التعويضات الوظيفية، والتقليل من التعويضات  -

الغير مالئمة خاصة ما فوق المزمارية والتي تستطيع أن تظهر 

، وهنا تكمن فمجال  التكفل أو على أي مستوى من الوظيفة

 .خارجه
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استرجاع الصوت بحيث يحتفظ الوتر الصوتي بإمكانية  -

 .على االهتزاز

التقليل من حدة الفتحة المزمارية التي قد تكون سبب  -

 .ةالبحة الصوتي

محاولة العمل على أن يتجاوز الوتر الصوتي السليم  -

ي حالة  فالوضعية الوسطية الحتكاكه بالوتر الصوتي المشلول

 .بشلل العصب المشال إلى الوراءاإلصابة 

تحسين مردود الصوت بتحفيز انقباض العضلة  -

عندما نتوصل إلى هذه النتيجة يسترجع الصوت إمكانية ’ الصوتية

 .التصويت

والتصاق   ،L’atrophie تفادي الضمور العضلي -

L’ankylose العضلة الحلقية الدرقية لذلك يجب أن تكون إعادة 

  . مبكرة ومكثفةالتربية

 الدرقية المتصلة بالعصب –تعويض العضلة الحلقية  -

الحنجري العلوي الذي يشد العضلة الصوتية ويسمح باهتزاز أحسن 

 .في سلم الصوت الحاد
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  تمرينات التنفس  -

  تكون تمرينات التنفس في ثالث وضعيات وهي كالتالي 

 : في وضعية االستلقاء -

على البطن، ثم نطلب منه أن المفحوص مستلقي، اليدين  •

 .يكون واعي بكمية الهواء الداخلي و اإلحساس به

 .على المفحوص أن يكون واعي بالتباعد العضلي •

نطلب منه إعادة الحركة بوعي مع تصور حركة الحجاب  •

   . Diaphragmeالحاجز

 :في وضعية الجلوس -

نطلب من المفحوص االنحناء أو الميل نحو األمام، المرفقين  •

  .الركبتينعلى 

الفاحص يكون وراء المفحوص، مع وضع اليدين في أسفل  •

الجانبين و مراقبة الكتفين اللتان يجب أن تبقيا في الوضعية 

 .  العادية

نبدأ التمرين بعملية زفير بحيث نطلب من المفحوص إخراج  •

 La sangleالهواء من الرئتين مع وضع حزام البطن 

abdominale ب من المفحوص في وضعية الضغط، و نطل

 .إرخاءه و هذا حتى ينزل الحجاب الحاجز

ثم نعمل العكس بحيث تكون عملية الشهيق قصيرة، وعملية  •

الزفير طويلة  نستطيع القطع لمدتين من الراحة، الرئتين 

 .فارغتين، الرئتين مملئتين

  : هذا العمل يسمح بالتركيز على بعض النقاط الثابتة وهي



االضطرابات الصوتية:الفصل الثالث  
 

 144

، ثم راحة مقسمة على ثالث إفراغ الهواء من الرئتين -

  أوقات

استنشاق على ثالث مرات ، ثم راحة مقسمة على  -

  ثالث أوقات

 .   و أخيرا زفير على تسع مرات -

ثم نتقل للعمل على المفحوص إلنتاج حروف تسريبية 

 →.…f           :مهموسة بصفة طويلة مثل
s….→ch….→  

ثم نطلب من المفحوص القيام بمجموعة من الحروف 

 – P.P.P-T.T.T: جارية مهموسة، ثم مهجورة مثل انف
K.K.K 

ونطلب منه إدخال الهواء من الفم في نفس  •

 .الوقت

 :في وضعية الوقوف -

نطلب من المفحوص االتكاء على كرسي أو مكتب حيث  •

يكون الجسم نحو األمام، والفاحص األرطوفوني يراقب 

  .التباعد العضلي في الظهر

لمفحوص باستعمال تمارين بدون مساعدة المختص، يقوم ا •

  .خاصة بالعمودية، و التمدد باإلضافة إلى االلتفات

نطلب من المفحوص أن يضع يديه على ميل حزام البطن،  •

وهو في وضعية اتكاء على جدار مع وضع وسادة تحت 

 .الرقبة و ذلك إلبقاء الذقن نحو الداخل

 نكمل هذا التمرين بحروف أخرى مع زفير بطيء مثل •
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V-- → Z-- →J-- → 
إذا كانت عملية التنفس غير ممكنة مع بعض المفحوصين  •

  .هنا نبحث عن زفير أكثر فعالية

Exercices de fermeture du sphincter :   

- Couts de glotte:   

  .نطلب من المفحوص استنشاق الهواء •

  .نطلب منه فتح الفم •

  .الضغط على األوتار الصوتية •

 .نطلب منه االسترخاء •

- Question du pusting : 

 من طرف 1955هي تقنية استعملت ألول مرة في 

Froeschels  وهذا من أجل عالج شلل العصب المشال أحادي 

  .الجانب

ترتكز هذه التقنية على أهمية تطبيق الجهد العضلي، كالجهد 

الذي يطبق في دفع شيء ثقيل باألطراف العلوية و هذا ال يتطلب 

وفي غلق المزمار، إن هذه ارتفاع الضغط داخل القصبة الهوائية 

التقنية حاليا عرفت انتقادات كثيرة، حيث تستطيع أن تسبب إصابة 

على مستوى مخاطية األوتار الصوتية من جهة، ومن جهة أخرى 

  .  إجهاد مع حركة مفرطة لألوتار الصوتية الكاذبة
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  : تمرينات الصوت  - 

 Exercices de fermeture du sphincter العاصرة تمرين االنغالق للعضلة

glottique :  

قصيرة  [K]نطلب من المفحوص استعمال مصوتات مصحوبة بـ  •

  :انفجارية مثل

a.a.a.a.a.k  

é.é.é.é.é.k 

i.i.i.i.i.k 

 فهو يجري بسرعة  Exercice douxباإلضافة إلى هذا التمرين لطيف  •

وديناميكية حيث يجب التأكيد على البدء بمصوتة يتبعها حرف انفجاري 

[K]  وعند نطق ،[i]نحس باالهتزازات على مستوى الحنجرة .  

ثم نطلب من المفحوص أن يقوم بزفير مقطوع وهذا بجذب اللسان عند  •

  .إصدار المصوتة

  : تكون المصوتة طويلة مثل •

a.a.a.a.. → é.é.é.é.. → i.i.i.i..→ 

  .هدا التمرين يعطي نتائج مرضية و ايجابية

 : Les Manipulations laryngées الضغط الحنجري تقنية -

 من تمرينات االسترخاء، وبيداغوجية التنفس و التصويت ننتقل ءبعد االنتها

إلى مرحلة أخرى من العالج، و هي تقنية الضغط أو التالعب الححري، 

  وجود خلل ف تالمس عند وتستعمل هذه التقنية في حاالت البحات العضوية ة

 .الوترين الصوتين ببضعهما البعض
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 : Travail vocale spécifiqueتي معين عمل صو •

حيث يرتكز هذا العمل على إمكانية فعل ميكانيكي غير مباشر في الهزاز 

الحنجري بواسطة الضغط الحنجري والهدف هو تقريب األوتار الصوتية 

وبالتالي السماح للوتر الصوتي السليم أن يجتاز الوضعية الوسطية ليتجاوب 

  . اهتزاز أحسن للمخاطيةالوتر وبالتالي للحصول على

إن الضغط الحنجري له أهمية التنبؤ، ويمكن استعماله من ول التشخيص، 

  .الطابع، الشدة، تكون عالمة جيدة لتطور الحالة: والتغير في خصائص الصوت

 :كيفية الضغط الحنجري •

في أول األمر البد من تحديد المنطقة الخاصة بالضغط الحنجري حيث 

  بأخذه بأصبعين بين السبابة و اإلبهام بحيث Os hyoïdeنحس بالعظم الالمي 

تطبع الحنجرة بحركة التأرجح الجانبي مع الضغط على صفيحات الغضروف 

الدرقي في نفس الوقت، ويتحصل الفاحص على الحركة بالضغط على جانب 

من جانبي الحنجرة من األسفل إلى األعلى ويختار جانب الوتر الصوتي 

  . عن الوضعية الوسطيةالمشلول ابتعادا 

  



االضطرابات الصوتية:الفصل الثالث  
 

 148

  

  يوضح الشكلين كيفية الضغط الحنجري
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أما حالة نقص أي انغالق في المنطقة المزمارية فإن تدوير الرأس من 

جانب الوتر الصوتي المتضرر يحسن من طابع اإلصدارات الصوتية، كما 

يجب أن تضاف لحركة تدوير الرأس، انثناءه أي بعد تدوير الرأس يجب أن 

 ولتقوية التقارب بين الوترين الصوتين،  Clavièreالذقن إلى الترقوة يقرب 

ويجب أن تضاف لحركة تدوير الرأس ضغط على الجهة المعاكسة لعملية 

  .التدوير

  : نعرض في التالي طريقتين للضغط الحنجري

 في حالة شلل العصب المشال األيمن -

 :الطريقة األولى •

 خلفه من الجهة يجلس المفحوص على كرسي ويقف المعالج

 ياليسرى، باستعماله يده اليسرى يضع اإلبهام على الجناح الدرق

 في مستوى الغضروف الطرجهالي  L’aile thyroïdienne األيسر 

L’aryténoïde والسبابة تحت الغضروف الحلقي األيمن حيث يدير 

المفحوص رأسه إلى الجهة اليمنى، و يقوم المختص األرطوفوني 

ة بين السبابة و اإلبهام حيث يقوم برفع الغضروف بعملية تأرجحي

الحلقي بالسبابة وينزل الجناح الدرقي باإلبهام، و ذلك للحصول على 

 .     تغيير طابع و شدة الصوت

 : الطريقة الثانية •
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يقف المعالج أمام المفحوص، وباستعمال السبابة و اإلبهام يقوم 

 في مستوى Les lamesبالضغط على أربطة الغضروف الدرقي 

  .تفاحة آدم

يحس المفحوص في هذه الطريقتين بالضغط داخل و وراء الحنجرة 

الذي يكون مزعج و لكن غير مؤلم، يرخي المعالج عملية الضغط عند 

  .تنفس المفحوص

إذا كانت عملية الضغط الحنجري فعالة فيمكن استعمالها في جميع 

  :التمرينات الصوتية، مجموعات من الحروف مثل

   

ik.ik.ik.ik….ek.ek.ek. 
ut.ut.ut……ap.ap.ap.  

استعمال مجموعات من حروف مهجورة، وكذلك استعمال الحرف 

  : مصحوبة بصامتات انفجارية أكثر إيقاع مثل[R]اإلرتجاجي 

Krrrra,Krrrré,Krrrri,Krrrro 

  [G] بحرف آخر مثل [K]ثم نعوض حرف 

Grrrra,Grrrré,Grrrri,Grrrro 

  :  Travail vocal non spécifiqueعمل صوتي عادي  -

هو عمل كالسيكي يستدعي كل إمكانيات المختص األرطوفوني في إعادة 

تربية المتغيرات  الصوتية المختلة للمصاب ونتطرق فيما يلي إلى بعض 

  :التمرينات
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 العمل على تغيير االرتفاع على جمل ذات نبرة قوية  •

 .ةعلى حمل مكيف) تحول في  الشدة (العمل الدينامكي  •

العمل على نجاعة اإلصدارات الصوتية بطريقة ثابتة و أفقية،  •

واألفضل هو إتباع محيط المثلث الصوتي من أجل االنتقادات األقل 

 شدة مثنى مثنى في ألول األمر ثم مجموعات كاملة

[u o c a],[a z e i],[u o c a e  i y o u a ..] 

  ويكون العمل على تحسين في المدة و االستقرار 

عمل بمنذرات سيارات اإلسعاف، وهي إصدارات صوتية تستدعي ال •

 عمل أكبر

العمل على الغناء عندما يصبح األمر ممكنا وبداية بالغناء السهل واالنتقال إلـى             

  .   الصعب يكون تدريجيا

  

أثر البـرامج المعلوماتيـة فـي        سنتطرق الى الفصل الثالث حيث سنقدم        أالنو  

  .بالوسط العيادي الجزائريالتكفل باالضطرابات الصوتية 
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IV .- 1 استعمال اإلعالم اآللي في الكفالة األرطوفونية  حدود   

  

   1 .1 . IV  - إجراءات الدراسة 

في الوسـط    ة الصوتي تبدراسة االضطرابا بعد اختيارنا لموضوع البحث و المتعلق       

 عن الحاالت التي تناسب بحثنا قمنـا        االستطالعو قصد البحث و      الجزائري   اإلكلينيكي

الزيـارات  وكـان مـن أهـداف قيامنـا ب        و المستشفيات     بزيارات استطالعية لمراكز    

االستطالعية، تهيئة األرضية المناسبة للقيام بالدراسة التطبيقية، من خالل التعرف على           

عالم اآللي مـن طـرف المختـصين االرطوفـونين فـي الكفالـة              حدود استعمال اإل  

  . ، ةباالضطرابات الصوتي

 إن مرحلة البحث في العلوم مهما كان نوعها تتطلب خطوات منهجية            :مرحلة البحث 

 :منها
 
IV.- 2.1 منهـج البحـث 

 الن هـذا المـنهج يعتمـد        العلمي من أفضل مناهج البحث      التجريبييعتبر المنهج   

 التجربة العلمية مما يتيح فرصة عملية لمعرفة الحقائق وسن القوانين      على باألساس

 اهللا  أوجـده  إن فمنذ   اإلنسان قديم قدم    التجريبيو المنهج   . عن طريق هذه التجارب   

 استطاع عن طريـق المالحظـة      الطبيعة، وبدأ في التعامل مع      األرضعلى سطح   

 األول اإلنـسان ن شغل    كا أنفبعد  . والتجريب الوصول إلى ابعد مما كان يتصور      

 يتجه  اآلن أصبح األرضهو كيفية التكيف واستثمار الطبيعية للسيطرة على كوكب         

 .إلى الفضاء ليكتشف ما فيه

ومما الشك فيه إن هذا المنهج في البحث العلمي مر بمراحل عديدة مـن التطـور           

ا المـنهج   شأنه شأن الحضارة اإلنسانية فبينما كان اإلنسان األول يقوم باستخدام هذ          

دون أن يشعر أصبح هذا المنهج اآلن مكتمل الصور ويتم استخدامه بطريقة تعتمد             
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 العلوم البحتـة    فيوتتضح قيمة المنهج التجريبي     . في األساس على القواعد العلمية    

  .اوالتطبيقية، لهدا فهو األنسب للدر استن

IV 1.. - 3  البحـثمكـان  

يات عامة و خاصة التي تضم مختصين مكان الدراسة األولى هو مراكز و مستشف

المستشفيات الجامعية بالجزائر أرطوفونيين يتكفلون باالضطرابات الصوتية، و هي 

و  شرق و جنوب العاصمة الجزائرية، غربوسط، في العاصمة و المراكز االستشفائية 

  :نذكر منها على سبيل المثال

 مستشفى عين النعجة العسكري -

 مستشفى مصطفى باشا -

 اسعد حساني بني مسوسى مستشف -

   باب الوادمستشفى -

   القبةمستشفى  -

 بن عكنونمستشفى   -

 الحراشزميرلي  مستشفى -

 ايت أيديرمستشفى  -

 البليدة بن بولعيد،   مستشفى -

 دلس، بومرداس مستشفى -

 بشار مستشفى -
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IV 1.. - 5 عينـة البـحث 

عاصمة  ال و شرق و جنوب موزعين على وسط و غرب مختص أرطوفوني100

   يتكفل باالضطرابات الصوتيةالجزائرية

  

  المختص

األرطوفوني

  الخبرة  المصلحة  مكان العمل

1  
  

   سنة20  أ.ط  بني مسوس: ج.م

2  
  

   سنة25 أ.ط  بني مسوس: ج.م

3  
  

   سنوات05 أ.ط  بني مسوس: ج.م

4  
  

   سنوات05 أ.ط  بني مسوس: ج.م

5  
  

   سنوات08 أ.ط  بني مسوس: ج.م

6  
  

   سنوات03 أ.ط  بني مسوس: ج.م

7  
  

   سنوات06  ح.أ.ج  بني مسوس: ج.م

8  
  

  سنوات06 ح.أ.ج  بني مسوس: ج.م

9  
  

  سنوات06 ح.أ.ج  بني مسوس: ج.م

10  
  

  سنوات06 ح.أ.ج  بني مسوس: ج.م

11  
  

  سنوات06 ح.أ.ج  بني مسوس: ج.م



نظرة الكومبيوتر في التكفل باالضطرابات الصوتية بالوسط : الفصــل الرابع 

 العيادي الجزائري
 

 
 

156

12  
  

  سنتين ح.أ.ج  بني مسوس: ج.م

13  
  

   سنوات06  ت. أ  بني مسوس: ج.م

14  
  

   سنوات06  ت. أ  ي مسوسبن: ج.م

15  
  

   سنوات07 ح.أ.ج  مصطفى باشا: ج.م

16  
  

   سنوات04 ح.أ.جمصطفى باشا: ج.م

17  
  

   سنوات05 ح.أ.جمصطفى باشا: ج.م

18  
  

   سنة25 ح.أ.جمصطفى باشا: ج.م

19  
  

   سنة15 ح.أ.جمصطفى باشا: ج.م

20  
  

   سنوات03 ح.أ.جمصطفى باشا: ج.م

21  
  

   سنوات06   اع.أمصطفى باشا: ج.م

22  
  

   سنوات04  اع. أمصطفى باشا: ج.م

23  
  

   سنوات09  ح.أ.ج  باب الواد:ج.م

24  
  

   سنوات08 ح.أ.ج باب الواد: ج.م

25  
  

  

   سنوات05 ح.أ.ج باب الواد: ج.م
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26  
  

  سنوات05 ح.أ.ج باب الواد: ج.م

27  
  

  سنوات05 ح.أ.ج باب الواد: ج.م

28  
  

   سنوات06 ح.أ.ج  القبة: ج.م

29  
  

   سنوات06 ح.أ.ج القبة: ج.م

30  
  

   سنوات07 ح.أ.ج القبة: ج.م

31  
  

   سنوات04 ح.أ.ج القبة: ج.م

32  
  

   سنوات05 ح.أ.ج القبة: ج.م

33  
  

   سنة22   ت.ا ايت ادير:م

34  
  

   سنة15   ت.ا ايت ادير:م

35  
  

   سنوات03   ت.ا ايت ادير:م

36  
  

   سنوات06  أ.ج ايت ادير:م

37  
  

   سنوات04 أ.ج ايت ادير:م

38  
  

   سنوات09 أ.ج ايت ادير:م

39  
  

  

مستشفى عين 

 النعجة العسكري
   سنوات08  ح.أ. أ. ج
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مستشفى عين   40

 النعجة العسكري
   سنوات06 ح.أ. أ. ج

مستشفى عين   41

 النعجة العسكري
   سنوات06 ح.أ. أ. ج

مستشفى عين   42

 النعجة العسكري
   سنوات07  أ. ج

43  
  

  سنة 17 ت. ا بن عكنون

44  
  

   سنة15 ت. ا بن عكنون

45  
  

   سنوات09 ت. ا بن عكنون

46  
  

   سنة11 ت. ا بن عكنون

47  
  

   سنوات06 ت. ا بن عكنون

 48  
  

   سنوات05 ت. ا بن عكنون

49  
  

   سنوات07 ع. ا بن عكنون

50  
  

   سنوات07 ع. ا بن عكنون

51  
  

   سنوات08   ع.ط  البليدة. م

52  
  

   سنوات04 ع.ط البليدة. م

53  
  

   سنتين02 ع.ط البليدة. م
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54  
  

   سنة01 ع.ط البليدة. م

  
55  

  سنوات06 أ.ح.ج.ص.م دلس. م

56  
  

  سنوات06 أ.ح.ج.ص.م دلس. م

57  
  

  سنوات06 أ.ح.ج.ص.م دلس. م

58  
  

  سنتين أ.ح.ج.ص.م دلس. م

59  
  

   سنوات06 أ.ح.ج.ص.م دلس. م

60  
  

   سنوات06 أ.ح.ج.ص.م دلس. م

61  
  

   سنوات07 أ.ح.ج.ص.م دلس. م

62  
  

   سنوات04 أ.ح.ج.ص.م بشار. م

63  
  

   سنوات05 أ.ح.ج.ص.م بشار. م

64  
  

   سنة25 أ.ح.ج.ص.م بشار. م

65  
  

   سنة15 أ.ح.ج.ص.م بشار. م

66  
  

   سنوات03 أ.ح.ج.ص.م بشار. م

67  
  

  

   سنوات06 أ.ح.ج.ص.م بشار. م
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68  
  

   سنوات04 أ.ح.ج.ص.م بشار. م

69  
  

   سنوات09 أ.ح.ج.ص.م بشار. م

70  
  

   سنوات08 أ.ح.ج.ص.م بشار. م

71  
  

  سنوات06 أ.ح.ج.ص.م بشار. م

72  
  

  سنوات06 أ.ح.ج.ص.م بشار. م

73  
  

  سنوات06 أ.ح.ج.ص.م بشار. م

74  
  

  سنتين أ.ح.ج.ص.م غرداية. م

75  
  

   سنوات04 أ.ح.ج.ص.م غرداية. م

76  
  

   سنوات06 أ.ح.ج.ص.م غرداية. م

77  
  

   سنوات03 أ.ح.ج.ص.م غرداية. م

78  
  

   سنوات04 أ.ح.ج.ص.م غرداية. م

79  
  

   سنوات05 أ.ح.ج.ص.م تيزوزو. م

80  
  

   سنة06 أ.ح.ج.ص.م تيزوزو. م

81  
  

  

   سنة15 أ.ح.ج.ص.م تيزوزو. م
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82  
  

   سنوات03 أ.ح.ج.ص.م تيزوزو. م

83  
  

   سنوات06 أ.ح.ج.ص.م تيزوزو. م

84  
  

   سنوات04 أ.ح.ج.ص.م تيزوزو. م

85  
  

   سنوات09 أ.ح.ج.ص.م تيزوزو. م

86  
  

   سنوات08 أ.ح.ج.ص.م تيزوزو. م

87  
  

  سنوات06 أ.ح.ج.ص.م تيزوزو. م

88  
  

  سنوات06 أ.ح.ج.ص.م تيزوزو. م

89  
  

  سنوات06 أ.ح.ج.ص.م بجاية. م

90  
  

  سنتين أ.ح.ج.ص.م بجاية. م

91  
  

   سنوات06 أ.ح.ج.ص.م بجاية. م

92  
  

  وات سن06 أ.ح.ج.ص.م بجاية. م

93  
  

   سنوات07 أ.ح.ج.ص.م بجاية. م

94  
  

   سنوات04 أ.ح.ج.ص.م بجاية. م

95  
  

   سنوات05 أ.ح.ج.ص.م بجاية. م

   سنة25 أ.ح.ج.ص.م وهران. م  96
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97  
  

   سنة15 أ.ح.ج.ص.م وهران. م

98  
  

   سنوات03 أ.ح.ج.ص.م وهران. م

99  
  

   سنوات06 أ.ح.ج.ص.م وهران. م

100  
  

   سنوات04 أ.ح.ج.ص.م وهران. م

  

 مختص أرطوفوني موزعين على وسط و غرب و شرق و 100يوضح  جدول 

  جنوب العاصمة الجزائرية
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IV .- 4.1تقنية البحـث  

 اإلحصائي  مراحل التي تسبق مرحلة التحليلأهمتعد مرحلة تصميم االستبيان من 

ذلك   سوف نذكريان،استب أي الواجب توفرها في واألموروهناك الكثير من الشروط 

 :باختصار

 
 تصميم االستبيان ماقبل

عن استعمال التكنولوجيا نظرة  محاولة تقديم: تحديد الهدف من الدراسة  - 

    في التكفل باالضطرابات الصوتية بالوسط العيادي الجزائري"الكومبيوتر"

 .المختصين االرطوفونيين: تحديد المجتمع المستهدف  - 

 طرق المناسبة اإلحصائيةذلك باستخدام الطرق تم : ة المناسبتحديد حجم العين - 

  المعاينة

   . استفسارأي في حالة المختصين إلىاللجوء  -

 : البحثأداةتقديم  - 1

 و  ذالك لتسهيل اإلجابة للمختص االرطوفوني، طتم تقديم االستبيان على الشكل المبس

 :موضحا كاألتي
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  :موضوع االستبيان هو 

  

 ومبيوتر في التكفل باالضطرابات الصوتية بالوسط العيادي الجزائرينظرة الك

  .االستمارة من المختص األرطوفوني ملئ الرجاء 

 :االسم -

 :السن -

 :ختصاصاال/ المهنة -

 :سنوات العمل -

 :مكان العمل -

  ؟استعملت الكومبيوتر في كفالتك باالضطرابات الصوتية هل سبق وأن -

         نعم                          ( ) 

  ال ( ) 

  ...............................إجابة أخرى
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 ؟هل تعلم بوجود برامج معلوماتية خاصة بالتكفل باالضطرابات الصوتية -

  نعم  ( )

  ال ( ) 

               طريقة للتكفل باالضطرابات الصوتية؟ أفضلاعتقادك ما هي في  -

 الطريقة الكالسيكية    ( )

 البرامج المعلوماتية ( ) -

 هل يتوفر لكم جهاز الكمبيوتر في مكتبكم؟  -

 نعم       ( ) -

      ال ( ) -

  في األخير نشكركم على كرمكم في اإلجابة على االستبيان، ومساهمتكم في

   العملا انجاز هذ

       الباحثة
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IV. 1. - 6نتائج الدراسة  I  
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 التحليل الكمي:أوال
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IV. 1. - 6 نتائج الدراسةI   

  

  التحليل الكمي:أوال

  

استعملت  هل سبق وأن

الكومبيوتر في كفالتك 

  ؟باالضطرابات الصوتية

  

  ال   نعم

  عدد اإلجابات

  

  

13  87  

  النسب المئوية

  

  

13%  87%  

   

  

 و األوليوضح النسب المئوية المتحصل عليها بالجواب على السؤال  األولالجدول 

  ؟استعملت الكومبيوتر في كفالتك باالضطرابات الصوتية هل سبق وأن:  هو
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هل تعلم بوجود برامج  -

معلوماتية خاصة بالتكفل 

 ؟باالضطرابات الصوتية

  

  ال   نعم

  عدد اإلجابات

  

  

67  33  

  النسب المئوية

  

  

67%  33%  

 
  

الجدول الثاني يوضح النسب المئوية المتحصل عليها بالجواب على السؤال الثاني و 

  ؟ هل تعلم بوجود برامج معلوماتية خاصة بالتكفل باالضطرابات الصوتية:هو
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 أفضلاعتقادك ما هي في  -

طريقة للتكفل باالضطرابات 

 الصوتية؟

  

 البرامج المعلوماتية   الطريقة الكالسيكية 

  د اإلجاباتعد

  

  

25  75  

  النسب المئوية

  

  

25%  75%  

  

  

الجدول الثالث يوضح النسب المئوية المتحصل عليها بالجواب على السؤال الثالث 

  طريقة للتكفل باالضطرابات الصوتية؟ أفضلاعتقادك ما هي  في :و هو
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هل يتوفر لكم جهاز الكمبيوتر -

  في مكتبكم؟

  

  ال  نعم

  عدد اإلجابات

  

  

24  76  

  النسب المئوية

  

  

24%  76%  

  

 الرابع يوضح النسب المئوية المتحصل عليها بالجواب على السؤال :الجدول الرابع

   هل يتوفر لكم جهاز الكمبيوتر في مكتبكم؟:و هو
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  األولىئج التحليل الكمي للدراسة ااني للنتي التمثيل الب-

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

REP 1 REP2 REP4

oui

non

  
 

ل المخطط التالي التمثيل البياني للنسب المئوية المتحصل عليها من اإلجابات يمث

على األسئلة المطروحة في االستبيان الذي قدمناه في الدراسة األولى الذي كان 

  األرطوفونيةهدفها معرفة مدى استعمال اإلعالم اآللي في الكفالة 
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0%

10%
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80%

الطريقة الكالسكية

البرامج المعلوماتبة

لي التمثيل البياني للنسب المئوية المتحصل عليها من اإلجابات يمثل المخطط التا 

على السؤال الثالث المطروح في االستبيان الذي قدمناه في الدراسة األولى الذي كان 

  :طريقة للتكفل باالضطرابات الصوتية، حيث كان السؤال أفضلهدفه معرفة 

  تية؟طريقة للتكفل باالضطرابات الصو أفضلاعتقادك ما هي  في -
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  التحليل الكيفي:ثانيا

  

  

  

  
  :الكيفيالتحليل :ثانيا
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 إال و اكتساحه لمختلف الميادين العلمية و الطبيـة،          اآللي اإلعالمبرغم من انتشار    

 األرطوفونياستعمال الكومبيوتر أو التكنولوجيا بصفة عامة في الوسط العيادي           أن

و هذا ما وضحته دراستنا، حيث لـم يتعـدى نـسبة            جد محدود،   قى  يبالجزائري  

   ال تستعمله من هذه الفئة %87، من الفئة المستجوبة، بينما %13 مستعمليه

 :و هذا ما وضحته نتائج الجواب على السؤال األول

  

  ؟استعملت الكومبيوتر في كفالتك باالضطرابات الصوتية هل سبق وأن

  %13 بنعم عدد اإلجابات

  %87" ال" ب عدد اإلجابات

و عدم توفر وسائل التكنولوجيا لدى المختصين االرطوفونيين بالوسـط العيـادي            

الجزائري ال يعني عدم وجود الميول الستعماله، بل العكس، هذا ما توضحه نتائج             

  .السؤال الرابع

  

   هل يتوفر لكم جهاز الكمبيوتر في مكتبكم؟

  %24 بنعم عدد اإلجابات

  %76" ال" ب عدد اإلجابات

 تعلـم  %67 أن نسبة معتبرة من المختصين االرطوفـونيين و التـي تعـادل       اكم

ي تعرفه االرطوفونيا في الدول األجنبية، و هـذا األمـر           ذالتطور التكنولوجي ال  ب

يدعو للتفاؤل، بحيث تبقى نسبة قليلة من المختـصين الـذين يجهلـون البـرامج               

 ذا ما وضـحه الـسؤال     ، و ه  بالتكفل باالضطرابات الصوتية  المعلوماتية الخاصة   

  :التالي
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  ؟هل تعلم بوجود برامج معلوماتية خاصة بالتكفل باالضطرابات الصوتية

  %67 بنعم عدد اإلجابات

 %33" ال" ب عدد اإلجابات

  

 استعمال البرامج المعلوماتية فـي      أهميةأما الهدف الرابع لهذه الدراسة و هو مدى         

 :لتاليالكفالة االرطوفونية، الموضح في السؤال ا

  

  طريقة للتكفل باالضطرابات الصوتية؟ أفضلاعتقادك ما هي في 

  %25الطريقة الكالسيكية عدد اإلجابات

 %75البرامج المعلوماتية عدد اإلجابات

  

فالرغبة في استعمال البرامج المعلوماتية، تبقى ذات نسبة عالية، حيث تمثل نـسبة             

 .ةيالكالسيك الستعمال الطريقة %25، مقابل نسبة 75%
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  :جستنتااال
اإلنسانية تتسم بالتغير السريع المتالحق في المعارف وازدياد  أصبحت الحضارة

التكنولوجية كما ونوعا مما نتج عنه تغير في معايير تقييم المجتمعات  تطبيقاتها

 لمدى االرتقاء التكنولوجي والمعلوماتي وعلوم المستقبل للتحول من مجتمعات وفقا
  مجتمعات منتجة متحررة من الملكية الفكرية عن طريق شية مستهلكة إلىهام

 للتكنولوجيا    التعليمية والتوظيف الجيدةومعايير الجودالتأكيد على مستويات اإلتقان 
تطوير مظاهر العيش فيها   إلى– المتقدم منها و النامي –تسعى دول العالم أجمع 

و توطيد . من مواطينها د و الجماعاتو إذكاء روح النمو الشامل بين األفرا

يتطلب اللهاث في طلب العلم  اتصالها بما يعيشه العالم من تغيرات متسارعة وهذا

بأسباب التطبيقات العلمية، و هو  على اعتبار أن طلب العلم فريضة ، و في األخذ

 بأبعادها النظرية و التكنولوجية، و امتداد للفريضة، و في إشاعة الروح العلمية

تفرضه الثورة العلمية و التكنولوجية التي  هي سنة تتوارثها أجيال األمم، و أمر

تكنولوجيا االتصاالت و التطبيقات األخرى  من أهم مظاهرها التقدم الهائل في

و  CYBERNETICS لنظريات السيبرنطيقا الجبارة على األرض و في الفضاء

 . نظريات االتصال األخرى
سوب ضروريا في حياتنا وما نشاهده من تطور هائل استخدام الحا لقد اصبح

تكنولوجيا المعلومات ما هو إال دليل على أهمية استخدامه ، إذ لم يعد  وسريع في

 .  األكبر فيهرحقل من حقول المعرفة إال والحاسوب يلعب الدو هناك
أن الكمبيوتر قد نال حظاً وافراً من االهتمام بين المتخصصين و  و ليس من شك

المتخصصين، و لعل مرد ذلك االهتمام أن الكمبيوتر بأشكاله المختلفة و  رغي

يتطلب توافر حد أدنى من المعرفة لكل فرد،   مما،بيت  إشكالياته قد غزا كل

الكمبيوترية و أسباب استهالكه لها و مداه، و  تحدده أساليب استهالكه لآلالت

عا ذلك دول العالم المتقدم أن في هذا المجال، و د المتغيرات المجتمعية من حوله

الكمبيوتر اله لمعالجة المعلومات  األمية الكمبيوترية تعالج مصطلحاَ جديداً هو
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 . والبيانات الحسابية وفق نظام إلكتروني وباستخدام لغة خاصة
فهو يستخدم اآلن في المؤسسات  إن استخدام الحاسوب في الحياة أمر ال جدل فيه

والمتاجر ومكاتب البريد والسياحة  ائر العامة والمصانعالتجارية والبنوك والدو

 والسفر وغيرها
 إن استخدام الحاسوب فيو كيف ال يستعمل في  مكاتب المختصين االرطوفونيين؟ 

 عمليتي التعلم والتعليم تعد من احدث المجاالت التي اقتحمها الحاسوب ومن
 عينهم على أداء يقومون دائما بالبحث عن وسائل تالمختصينالمعروف إن 

الملونة  وظائفهم التعليمية من اجل الوصول إلى تعليم افضل فتارة تستخدم الصور

األجهزة  وتارة تستخدم األشكال المجسمة كما تستخدم السبورات والكتب وبعض

التسجيل  البسيطة وفي السنوات األخيرة ظهرت بعض األجهزة الحديثة مثل أجهزة

التعليمية وأجهزة  زة اإلسقاط الخلفية واألفالموالميكروسكوب والتلسكوب وأجه

تعدد هذه الوسائل  العرض السينمائي وأجهزة التلفزيون التعليمي وغيرها ورغم

الوسائل معقدة في تركيبها  وتنوعها فأن كل وسيلة تخدم هدفا محددا وقد تكون هذه

 الكثير الثمن مما أدى إلى إحجام واستخدامها في بعض األحيان كما أنها مرتفعة

 . من المدارس على شرائها واستخدامها
 

  في الدولإعادة التربيةالسنوات األخيرة بدأ استخدام الحاسوب في عمليتي  وفي
 المتقدمة والحاسوب ليس مجرد وسيلة تعليمية بل هو عبارة عن عدة وسائل في
 وسيلة واحدة كونه يقوم بوظائف جديدة يعجز عن تحقيقها بأي أسلوب أخر فهو

 . وفر بيئة تعليمية تفاعلية ذات اتجاهيني
في مجال تعليم وتعلم مختلف الموضوعات ومع  يعتبر الحاسوب مدخال او منهجا

 ظاهرة وأصبح تطور هذا المدخل المعرفيونظريات التعلم  تطور أجهزة الحاسوب

   .وأثارهاومبرراتها  لها مدلوالتها
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 : في الجوانب التاليةهده الدراسة  أهميةتتمثل 
الكفالة الفاعل في ه  دورإلى لفت االنتباه أو الحاسوب أهمية إلى اإلشارة  -

الكفالة  من الخدمات التي يقدمها في تطوير اإلفادة و كيفية االرطوفونية

 .االرطوفونية في الجزائر
 
الحكومية و الوزارات في التركيز على   الثانية في دور المؤسسةاألهميةجاءت   -

انب التي يمكن االشارة الى الجو  ،حيث كان ال بد منالرطوفونيةالكفالة اقطاع 

 الكفالة االرطوفونية في تطوير  المختصين االرطوفونيين دورالتركيز عليها مثل

 فوائد الحاسب و الشبكات و إلى اإلشارةو  والتعليم االلكتروني و التعلم عن بعد

 .االنترنت
 
للكمبيـوتر فـي عـالج     الوظيفيـة الفعاليـة   هدف هذه الدراسة هي اثبات أما

الكمبيوتر باإلسهام فـي    وإمكانية توظيف هذه البرامج فيالصوتية االضطرابات

تبسيط عملية تحليل المعلومات مـن     نسبة نجاح الكفالة االرطوفونية ، ان         زيادة  

تكـون الكفالـة    :  و بالتـالي   لاالتصارطوفوني تسهل عملية    طرف المختص األ  

 و هـذا مـا      أفـضل علمية معاصرة و نتائجها تكـون        في ظروف    األرطوفونية

  سنوضحه في الفصل الموالي
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تقنين البروتوكول  :الفصل الخامس

   TH- VOCألمعلوماتي 
  

V. 1– شروط تقنين البروتوكول ألمعلوماتي TH- VOC    

V  - 2. إجراءات الدراسة    

V  .3- منهـج البحـث      

V .4 - تقنية البحـث       

V. 5 - عينـة البـحث    

V. 6 -  نتائج الدراسة II    

    التحليل الكمي:اوال

    التحليل الكيفي:ثانيا
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V. 1– شروط تقنين البروتوكول ألمعلوماتي TH- VOC  

V  - 2. إجراءات الدراسة II  

 دعالجي متعدتم وضع هذا الرائز مبدئيا في دراسة الماجستير، حيث اقترحنا برتوكول 

  الحنجرة الكلي، بالوسط العياديلمستأصليعربية عامية، فرنسية، أمازيغية،  : اللغات

، إليهالجزائري، بعد ذالك صحح وعمم على اضطرابات الصوت، نظرا للحاجة الماسة 

علما  حيث ال يوجد أي رائز مقنن في الوسط العيادي الجزائري يقيس القدرات الصوتية،

 لألستاذةية ـأنه تم تقنين بعض الروائز في البيئة الجزائرية  مثل الميزانية النفس لسان

 براهيمي، الذاكرة العاملة . للدكتورة سSPEECH TERAPY و 1MTA ن زالل 

، و من جهة أخرى ظروف المهنة دفعتني هذا من جهة بوعكاز، .نواني و س. ح اذتلألس

إلى التكفل باالضطرابات الصوت حيث أمارس مهنتي قرابة تسع سنوات بمصلحة جراحة 

فكرت بأداة تقيس األذن و الحنجرة بمستشفى الجامعي اسعد حساني بني مسوس، وبالتالي 

 التقدم إلى، و فقا ئة العالج الذي أقوم بهاالقدرات الصوتية من اجل الحكم على مدى كف

 عنصر الحداثة في البرنامج إدخال إلى ارتأيتالتكنولوجي الذي يعرفه الميدان العلمي 

العالجي اال وهو البرمجة المعلوماتية بحيث سأقترح البرنامج وفق دراسة قبل تنفيذية 

  . ذو تكاليف مادية معتبرةاألخيرلبرنامج معلوماتي و ذالك ألن هذا ل

  

V  .3- منهـج البحـث    

إن المنهج التجريبي ال يقف عند مجرد وصف موقف، بل يقوم بمعالجة : " 2مورفييقول 

 حدوث شرط أو ةعوامل معينة، تحت شروط مضبوطة ضبطا دقيقا، لكي يتحقق من كيفي

 .لهذا فالمنهج التجريبي هو األنسب لدراستنا، "أسبابهاحادثة معينة، مع تحديد 
 
 
 
 

                                           
1 ZELLAL Nacira, Protocole Montréal-Toulouse, version plurilingue algérienne, Livret 
d’élaboration, centre d’impression université d’Alger, 1999, 121p 
2 MURPHY. G, The futur of social psychology in historial perspective, INK Linberg, New-
york, 1965 
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V .4 -   البحـثتقنية  

فقد أشار  . تعد االضطرابات الصوتية والنطقية من أكثر االضطرابات اللغوية شيوعا ً         

 05مـابين  من مجمل األطفال في مرحلـة  ) ٪ 75(  إلى أن Gibson (2003)جبسون 

وعلى الرغم من قلة  الدراسات العربية حول        . ية لديهم اضطرابات صوتية ونطق     سنة 12و

، إال أن ظاهرة شيوعها فـي العديـد مـن           لهذه المرحلة االضطرابات الصوتية والنطقية    

،  فقـد أصـبحت االضـطرابات        )Mowrer,1971(المجتمعات أمراً  ال يمكن تجاهله       

 ,.Angew et al ( و الراشد رجل كان أم امرأة الطفلالصوتية ظاهرة تلفت االنتباه بين 

مما حث العاملين في مجال عالج اضطرابات اللغة و النطق لالهتمام بهذه الفئـة              ) 2004

ميزانية اكوستيكية   ومن هنااعتمدنا في بحثنا هذا على        وتقديم البرامج العالجية المناسبة لها    

 .يقيس القدرات الصوتية للتشخيص والعالج معرفية لسانية

  

  :أهمية الدراسة -

الدراسة الحالية في  كونها تركز على عالج االضـطرابات الـصوتية            تكمن أهمية   

، كذلك تعـود أهميتهـا إلـى معرفـة خـصائص              في الوسط العيادي الجزائري    والنطقية

االضطرابات الصوتية والنطقية ، وبناء الخطط العالجية المناسبة التي تـساعدهم علـى             

بر من الجوانب اللغوية التواصـلية      تجاوز هذه المشكالت السيما وأن الجوانب اللفظية تعت       

بصحة التواصـل    من مشكالت تتعلقالطفل والراشدلما يعانيه  الضرورية لكل فرٍد نظراً 

االجتماعي واألكاديمي، وتعد هذه الدراسة محاولة لتحقيق هذه األهمية عن طريق تصميم            

، الجزائـري  في الوسط العيادي     برنامج عالجي لمعالجة االضطرابات الصوتية والنطقية     

 .الناحية التطبيقية وال شك أن هذا الجانب ينطوي على أهمية كبيرة من

 
 
 
 

  :أهداف الدراسة -
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  :هدفت الدراسة الحالية إلى

في الوسـط العيـادي     دراسة أثر برنامج عالجي لالضطرابات الصوتية والنطقية         •

  الجزائري

  م مـابين  تتـراوح أعمـاره   وضع برنامج لعالج االضطرابات الصوتية لدى عينة         •

سـنة  80 -60سنة لدى الراشـد للجنـسين،       50-20، و   األطفالسنة لدى   05-12

 .للجنسين

 

 :مصطلحات الدراسة -

عنـد نطقـه    الفـرد  وهي األخطاء التي يقع فيها : االضطرابات النطقية لألصوات •

الحذف، أو التشويه، أو اإلبدال،     : لألصوات اللغوية والتي تتخذ أحد األشكال التالية      

 .فة سواء كان ذلك في بداية الكلمة أو منتصفها أو آخرهاأو اإلضا

هو خطة محددة تشمل مجموعة التدريبات النطقية       : برنامج تنمية األصوات اللغوية    •

 .ذوي االضطرابات النطقية والصوتيةلالضرورية لتنمية األصوات اللغوية 

كالمية  وهو النظام المسؤول عن إنتاج األصوات ال: والصوتميالنظام الصوتي   •

باللغة العربية العامية والمتمثل بجهاز النطق الذي يعمل على إنتاج األصوات الكالمية 

 ).1991ن، . زالل( على اختالف مخارجها 
 
 : عينة الدراسة -

سنة لدى الراشـد    50-20سنة لدى األطفال، و     12-05  تتراوح أعمارهم مابين  عينة   -

 .سنة للجنسين80 -60للجنسين، 

-  
  : بحيث  التاليينممثلة في جدولين

  عية اللسانيةضالو  متعدد اللغة:  ع-    مزدوج اللغة:  م-         ذكر         الجنس: ذ -

  ثالثي اللغة: ث -                        أنثى:  أ-
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 يوضح العينة التي استعملت لتقنين البرتوكول المعلوماتي في الوسط العيادي 01الجدول 

  :الجزائري

  

  الوضعية اللسانية  جنسال  العمر 

  ذ  سنة5-12

  أ

  .ث.م

  ذ   سنة20-40

  أ

  ع.ث.م

  ذ   سنة40-60

  أ

  ع.ث.م

  ذ   سنة60-80

  أ

  ع.ث.م
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   يوضح الشريحة العمرية للعينة وفق الهيئة اللسانية02الجدول 

  الهيئة اللسانية  الجنس  العمر

  ذ  سنة5-12

  أ

  فرنسية+ عربية عامية : م

  ةأمازيغي+فرنسية+ عربيةعامية:ث

  ذ   سنة20-40

  أ

  فرنسية+ عربية عامية : م

  أمازيغية+فرنسية+عربيةعامية:ث

  أمازيغية+فرنسية+ عربية عامية:ع

  العربية األكاديمية    +

   سنة40-60

  

   سنة60-80

  ذ

  أ

  ذ

أ

  فرنسية+ عربية عامية : م

  أمازيغية+فرنسية+ عربية عامية: ث

  أمازيغية+فرنسية+ عربية عامية: ع

  ألكاديميةالعربية ا   +
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  :دالالت صدق المقياس -

  في قياس الظاهرةالفعالة القياس أدواتيعتبر صدق االختبار أساسيا من شروط 

وبكلمة  موضوع القياس ويقصد بصدق االختبار أن يقيس االختبار ما وضع من اجله،

جانب محدد  أخرى فان المقصود بصدق االختبار مدى صالحية االختبار لقياس هدف أو

  )1996الروسان، . ( متعددةأشكالهذه الصالحية في وتبدو 

  : على النحو التالياألشكالويمكن توضيح هذه 

  :صدق المحتوى -1

  .واألهداف  المادةأجزاءتكون األسئلة الموضوعية ممثلة تمثيال صادقا لمختلف 

  :الصدق ألتنبؤي -2

 يتضمن التنبؤ بنتائج قرار التوصل إلى ألغراضكثيرا ما يكون هدفنا استخدام اختبار 

  .معينة تقع في المستقبل

   : و هيصدقالللتعرف على دالالت صدق المقياس تم استخراج دالالت 

  :صدق المحكمين -

للحكم على صدق االختبار تم عرض االختبار على لجنة من المختصين تألفـت مـن               

 فـي  بيةالطمن كلية العلوم ORL  الحنجرة ، األنف وجراحة األذنمختصين اثنين في 

أورطوفـونين   للدراسات العليا بدرجة  دكتوراه، وثالثة من أخصائيي       الجزائر  جامعة  

 فـي   الليـسانس   وست  من المختصين الحاصـلين علـى درجـة             بدرجة ماجستير 

  : و يتمثلرطوفونيااأل
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تصديق فقرات أداة البرنامج ألمعلوماتي للتشخيص استبيان للجنة المحكمين حول  -1

  Th Voc  و العالج

  :معلومات حول الباحث

  

  ......:.....................................................................االسم

  ....:.......................................................................اللقب

  ..........:...........................................................االختصاص

  ...:..............................................................الدرجة العلمية

  ...:..................................................................مكان العمل
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Th Voc البرنامج ألمعلوماتي للتشخيص و العالج االضطرابات الصوتية بالوسط 

 العيادي الجزائري

 

و ما تحويه من بنود هدفها محاولة الميزانية  نتناول في الجزء األول :البند األول

  .تشخيص االضطراب الصوتي

  

  االستبيان
Questionnaire anamnestique  

 (thiste 1983)  

  المالحظات  غير صالحة  صالحة

01  
  

       الحالة المدنية

02  
  

        السوابق المرضية

03  
  

        رض الحاليةاألع

04  
  

        تطور الحالة المرضية

05  
  

        الحياة المهنية

07  
  

  الخصائص المعرفية
 

      

08  
  

  

الميزانية الصوتية 

  الصوتمية
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  : الثانيالبند

   التقييم الموضوعي

  الموضوعي التقييم الصوتي
L’évaluation vocale 

objective 

  المالحظات  غير صالحة  صالحة

01  
  

  

  الصوتيةالهيئة
 Profil 

vocale 

      

02  
  

  

 القدرة التنفسية
Capacité 

vitale  

      

03  
  

  

  الشدة الصوتية
Intensité 
vocale  

      

04  
  

  

 زمن التصويت
Temps de 
phonation  

      

05  
  

  

  المد
L’étendue 

  

      

06  
  

  التردد
Fréquence 

      

07  
  

  

Quotient 
phonatoire 
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  : الثالثالبند

   اتيالتقييم الذ

  

  الذاتي التقييم الصوتي
L’évaluation vocale 

Subjective 

  المالحظات  غير صالحة  صالحة

01  
  

  

 التعب الصوتي
Fatigue 
 vocale 

      

02  
  

  

 االسترجاع
Récuperation  

      

03  
  

  

درجة االضطراب 

    1الصوتي
Estimation du 

DSPV/P  

      

04  
  

  

درجة االضطراب 

  2الصوتي
Estimation du 

DS/S  

      

05  
  

  

  الصواتم
Phonèmes 

      

06  
  

 الصوائت
Voyelles 

      

07  
  

  

  صوت الكالم
Voix parlée 
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  : الرابعالبند

  العالج االرطوفوني 

تمارين خاصة بالبنية  - 1

 المعرفية

  المالحظات  غير صالحة  صالحة

01  
  

  

عالج صعوبة 

 االنتباه

      

02  
  

  

عالج  صعوبة 

  اإلدراك

      

03  
  

  

        أنشطة التفكير 

  

تمارين خاصة بالتأهيل  - 2

 الصوتي

  المالحظات  غير صالحة  صالحة

01  
  

      تمارين االسترخاء

02  
  

        تمارين التنفس

03  
  

        تمارين الصوت 

04  
  

  

تمارين الضغط 

  الحنجري
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  : الخامسالبند

  التمثيل

غير   صالحة الصور

  صالحة

  المالحظات

01  
  

  

      

02  
  

  

  

      

03  
  

  

 

      

04  
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05  
  

  

      

06  
  

        

07  
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  : السادسالبند
Terminologie   

  
Terminologie المالحظات  غير صالحة  صالحة  

01  
  

  

االضطراب 

  الصوتي

      

02  
  

  

االضطراب 

  العضوي 

      

03  
  

  

االضطراب 

  الوظيفي

      

04  
  

  

        البحة

05  
  

  

       الوتر الصوتي

06  
  

علم األصوات 

 المعرفي

      

07  
  

  

علم األصوات 

 الفيزيائي
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قرار لجنة المحكمين و المختصين حول صدق فقرات البرنامج ألمعلوماتي لتشخيص و 

  Th Vocالعالج 

  المالحظات  ال  نعم  القرار

التوصية باستخدام البرنامج 

  Th Vocالمعلوماتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

عدم التوصية باستخدام البرنامج 

   Th Vocالمعلوماتي 
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 :متغيرات الدراسة -

 ThVOCالمعلوماتي هو البرنامج : المتغير المستقل

 االضطرابات الصوتية والنطقية: المتغير التابع       

 :العالجيالبرنامج  -

  العيادي الجزائري  طور هذا البرنامج لمعالجة االضطرابات الصوتية

o األهداف الفرعية للبرنامج:  

م االضطرابات  الصوتية، واألعراض المـصاحبة لهـا،         إدراك مفهو على  مساعدة   .1

  .وأسس البرنامج المقترح لعالج هذه االضطرابات

تحسين قدرة األطفال ذوي االضطرابات الصوتية على نطق األصـوات بطريقـة             .2

 .صحيحة

 قـدرة   إكساب مهارات تواصلية سليمة خالية من األخطاء، وتشجيع على تطـوير           .3

  .التصويت

 . في العملية العالجيةمشاركة الالتأكيد على دور  .4

  :جلسات البرنامج -

 عالجية، وكانت المدة الزمنية لكل جلـسة        ات جلس عشرلقد تم تقسيم البرنامج على        

نصف ساعة وذلك وفقاً  للنظام المتبع في عالج االضطرابات الصوتية، وقد تـم توزيـع                

  :الجلسات العالجية على النحو التالي
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 بتعريفهـا ، وذلـك    لتبليـغ الحالـة   ي البرنامج خصصت     ف  والثانية  األولى تينالجلس .1

 ءوليـا ألودور ا ، وخطة العـالج،      الصوتي و دوره في عملية االتصال      بباالضطرا

  . في تطبيق البرنامج العالجي المقترحبالنسبة للطفل

  بواقـع  أربع أسابيع  على   ات جلس ثمانيتم توزيع الجلسات العالجية المتبقية وعددها        .2

  . أسبوعياً ينجلست

طبقت بعد ذلك اختبارات االضطرابات الصوتية  على أفراد الدراسة وذلـك لقيـاس               .3

 .الصوتمدى فاعلية البرنامج المقترح، ونسبة التحسن 

  

  :أسس اختيار محتويات البرنامج -

الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، والبرامج العالجية المرتبطة    بمعالجة            . 1

  .النطقيةاالضطرابات الصوتية و

  

الدراسات واألبحاث التي اهتمت بتـصميم البـرامج العالجيـة المرتبطـة بمعالجـة              . 2

  .االضطرابات النطقية والصوتية، ودراسة أثر وفعالية هذه البرامج

 

الدراسات التي اهتمت بدراسة أثر طريقة محددة، أو أسلوب خاص ضـمن البرنـامج              .3

  .المقترح

 

  . المناسبة ألعمارهمالطريقة الدراسة، وذلك باختيار مراعاة العمر الزمني ألفراد. 4

  

مراعاة استعداد أفراد الدراسة واهتماماتهم وذلك باختيار المفردات التي تناسـب هـذه             . 5

  .االهتمامات
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 بعين االعتبـار عنـد التعامـل ذوي االضـطرابات           الجزائريأخذ لهجات المجتمع    . 6

 الوسط اللساني  وذلك تحييداً  ألثر       للحالة يلسانالفنستعمل اللغة المناسبة بالوسط     الصوتية؛  

  .على نتائج الدراسة

  

تنويع الوسائل التعليمية المستخدمة في تحقيق األهداف اللغوية المرجـوة، واختيـار             . 7

ـ   الوسائل التي تساعد في تسهيل االســـتقبال اللغوي         إدراكـه  ، وزيـادة    ةلـدى الحال

 .لألصوات

  :ب التاليةوقد تضمن البرنامج الجوان   

  :التهيئة

  بتصحيح وضعية التصويت المختص االرطوفونيال بد قبل البدء بالتدريب أن يقوم  •

 .استخدام أساليب التعزيز المناسبة اللفظية والمعنوية •

 الميكروفون، جهاز الكومبيوتر، جهاز قياس التنفس، جهـاز         التسجيل،استخدام آلة    •

 .قياس الشدة، جهاز قياس الغنة

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Th‐ VOC  تقنين البروتوآول ألمعلوماتي: الفصل الخامس  
 

 199

  :ديم البروتوكولتق

*Th- VOC*

للتشخيص والعالج ميزانية اكوستيكية معرفية لسانية 
حنطا بلي_ المياء بن موسى : تقدمي

أخصائية أرطوفونية

ЂѴ  
اعتمدنا في هذا البروتوكول على السيرورات المعرفية التي تساهم في التذكر كاإلنتباه و 

التركيز، استمد هذا البروتوكول مصمم لتنمية االنتباه، كما يحتوي على عمليات انتباه تتماشى 

لراشد، الرجل و المرأة،  فاشتمل على االنتباه للون مع مختلف مراحل اإلنتباه عند الطفال و ا

 : رئيسيةبنود 4و يحتوي على . في البداية، ثم االنتباه للشكل، ثم للون و للشكل معا
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 الميزانية
Questionnaire 
Anamnestique

التقييم
Evaluation

التأهيل 
الصوتي 
Thérapie 
vocale

 لتمثيلا
Illustration

Terminologie

1

2

4

5

3

ЂѴ

Architecture du Th- VOC
مخطط البروتوآول ألمعلوماتي

 
 

  :Questionnaire Anamnestiqueلميزانية ا
 

QUESTIONNAIRE ANAMNESTIQUE
الميزانية

ЂѴ  
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الوثيقة اإلكلينيكية و تحوي على كل المعلومات الشخصية للحالـة  تعتبر   :الهـدف         

 و  االضـطرابات الـصوتية    و   األم و بالتالي الوسط اللـساني     سمح بتحديد اللغة    كما أنها ت  

 هدفها استرجاع   أخرى أسئلة إلى باإلضافة من طرف المفحوص،      باالستماع الذاتي  النطقية

ننسى السوابق المرضية، او الجراحيـة و        أن بدون   أسبابهو   تاريخ االضطراب الصوتي  

  : التالية المكملةاإلكلينيكية جزئ خاص باالختبارات أيضاتضم 

  

هدفها معرفة حالة االوتار الصوتية، ومعرفة الحالة : الفحص الحنجري

  .الفيزيولوجية و التشريحية للجهاز التصويت الخاص بالحنجرة

  

  ف ألفمي و إن يوجد تشويه ما هدفه معرفة حالة التجوي:فحص التجويف ألفمي
 

 هدفه معرفة حالة التجويف األنفي و إن يوجد تشويه :فحص التجويف األنفي

  ،خاصة في حالة تسرب الهواء عبر الخياشيمما
 

  هدفه معرفة القدرة التنفسية للحالة : الفحص التنفسي
 

   هدفه معرفة الحالة العصبية للحالة: الفحص العصبي
 

  معرفة درجة السمع للتحقق من إدراك األصواتهدفه : الفحص السمعي
 

هدفه معرفة الحالة النفسية للحالة، معرفة قدرته على النشطات : الفحص النفسي

  درجة التركيز، اإلدراك، الفهم: المعرفية
 

  هدفه معرفة االضطرابات النطقية: الفحص االرطوفوني
 

  بعارتفاع، شدة، طا: هدفه معرفة خصائص الصوت: الفحص الصوتي
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 :التقييم الموضوعي

   Françoise  و  DEJONCKERE من طرف الدكتور  1985وضع سنة 

ESTIENNE على سبيل ونذكرمستندين على انتقادات التي كانت موجودة آن داك 

  :المثال

 WILSON  3 1970سنة  

ERELLO 1984-1975 سنة 

 . وتم تعديله في هده الدراسة ليناسب الوسط اللساني الجزائري

 و Quotient Phonatoireعلى حساب المتوسط الصوتي  هده الدراسة عتمد ت:دفاله

هو نسبة الغنة الممثلة باملل على الزمن االقصى للتصويت ممثل بالثانية، فهو عبارة 

   قيمة ازدواجية التنفس و التصويتمتوسط مجرى التصويت في الهواء و هدفه تقدير
 
 Evaluation Subjectif التقييم  الذاتي 

هده الدراسة تسمح بتحليل ذاتي للصوت حيث تسمح للمفحوص ؟أن :الهدف       

يدرك و يحدد المشاكل التي تؤثر على عملية تصويته و للتقييم الذاتي سلم للقدرة 

 الصوتية الذاتية

-       لتأهيل الصوتيا  

   للتكفل باضطرابات الصوتمتعددةبرنامج عالجي وفق تقنيات  :الهدف           
 
  

  

  

  

  
 

                                           
3 Françoise ESTIENNE, voix parlée, voix chantée, examen et thérapie, édition MASSON,  
Paris, 1998, p. 20 
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  Illustration لتمثيلا

 سمعي بصري لمختلف تقنيات العالج الصوتي توضيح تقديم :الهدف            

  إدراكه و يسمح بشرح التعليمة بشكل يسهل فهمه

  

  :لتنقيطامفتاح 

االختبارات  يوفر دليل المقياس تعليمات واضحة لتسهيل عملية تصحيح االختبار وخصوصاً

خاصة بكل اختبار فرعي  ات على فقرات االختبار وفق أسس ومعاييراللفظية، وتعطى الدرج

  . تفصيل أدق في التحليل الكمي،وفق النسب المئوية منقط  بندكل فعلى حدة
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V. 7 -  نتائج الدراسة II 

 التّحليل الكمي:أوال  
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  التحليل الكمي:اوال

   سنة60-20 مابين  سنة60-20 نساء يتراوح عمرهن مابين :مجموعة االولىالتمثل 

  

   حالة مرضية  حالة طبيعية التجاوب  العينة ThVOCالبرتوكول 
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 % %  

الميزانية 
Questionnaire 
Anamnestique 
  الفحص الحنجري

 
  فحص التجويف ألفمي

 
  فحص التجويف األنفي

 
 الفحص التنفسي

  
  الفحص العصبي

 

  الفحص السمعي

 

 حص النفسيالف

 

 األرطوفونيالفحص 

 

  الفحص الصوتي

  

     سنة20-40

+++4  

+  

++  

+  

+++  

+  

++  

+  

  

+++  

++  

85 %  25 %**  

  التقييم الموضوعي

  

  % 0  %100  +++   سنة20-40

                                           
  جيد+++متوسط، ++ ،  ضعيف: +درجة التجاوب مع التعليمة، وهي متافوتة  4
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  التقييم الذاتي

  

  

  % 0  % 76  +   سنة20-40

  لتأهيل الصوتيا

  

        

  % 0  100% +++  سنة20-40

  لتمثيلا

  

  

  

  

  % 0  %100  +++   سنة20-40

  

   يوضح نتائج التحليل الكمي للمجموعة األولى من العينة03الجدول 

  

 من نسبة العينة التي استعملت لغرض التقنين ألننا وجدنا % 25ألغيت النسبة **: 

  .....بعض االضطرابات العضوية مثل بعض أمراض الحساسية كالربو، و الرشح

  

  

   سنة60-20هم مابين  رجل يتراوح عمر200:  تمثلالثانيةالمجموعة 

  حالة مرضية  حالة طبيعيةالتجاوب  العينة ThVOCالبرتوكول 
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 %  %  

الميزانية 
Questionnaire 
Anamnestique 
 : الفحص الحنجري

 
فحص التجويف 

  :ألفمي
 

فحص التجويف 

  :األنفي
 

 :الفحص التنفسي
  

 : الفحص العصبي

 

 : الفحص السمعي

 

 :الفحص النفسي

 

الفحص 

 :ياالرطوفون

 

  :الفحص الصوتي

  

   + سنة20-60

+++  

+++  

++  

+++  

+++  

+++  

+++  

+++  

  

+++  

+++  

  

  

100 %  0 %  

  % 0  %100     سنة60-20  :التقييم الموضوعي
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  التقييم الذاتي

  

  

  % 0  % 100     سنة20-60

  لتأهيل الصوتيا

  

  

  % 0  100%   سنة20-60

  لتمثيلا

  

  

  

  

  % 0  %100  +++   سنة20-60

  

  تائج التحليل الكمي للمجموعة االثانية من العينة يوضح ن04الجدول 

  

  

  

  

  

  سنة12-05 رجل يتراوح عمرهم مابين 200:  تمثلالمجموعة الثالثة
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 حالة طبيعية   التجاوب  العينة ThVOCالبرتوكول 

% 

  حالة مرضية

 %  

الميزانية 
Questionnaire 
Anamnestique 
 : الفحص الحنجري

 
فحص التجويف 

  :ألفمي
 

ويف فحص التج

  :األنفي
 

 :الفحص التنفسي
  

 : الفحص العصبي

 

 : الفحص السمعي

 

 :الفحص النفسي

 

الفحص 

 :االرطوفوني

 

  :الفحص الصوتي

    سنة05-12

+  

+++  

++  

+++  

+++  

+++  

+++  

+++  

+++  

+++  

+++  

+++  

  

65 %  35 %  

  % 0  %100    سنة12-05  :التقييم الموضوعي
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  التقييم الذاتي

  

  

  % 0  % 100    سنة05-12

  لتأهيل الصوتيا

  

  

  % 0  100%   سنة05-12

  لتمثيلا

  

  

  

  % 0  %100  +++   سنة05-12

  

   يوضح نتائج التحليل الكمي للمجموعة الثالثة من العينة05الجدول 

  

  

  

  

  

  

  التمثيل البياني للدراسة الكمية
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   سنة60-20نساء يتراوح عمرهن مابين : المجموعة االولى

  

  
  

   سنة60-20 رجل يتراوح عمرهم مابين 200: الثانيةالمجموعة 

  

  
 سنة12-05 رجل يتراوح عمرهم مابين 200: المجموعة الثالثة
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V. 7 -  نتائج الدراسة II 

 التّحليل الكيفي:ثانيا  
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  :حليل الكيفيالت:ثانيا

  :صدق البناء  -

بحيـث  تم التحقق من صدق البناء للمقياس  من خالل  استعراض أراء المحكمـين،               

أجريت التعديالت الضرورية على فقرات االختبار حسب االقتراحات المقدمة، فتم إزالـة            

 والمستويات التـي سـتتم عليهـا         لبعض الحاالت  ةالنفسية المرهف الصور التي ال تناسب     

  .ة، كما أضيفت فقرات جديدة على االختبارالدراس

كان تجـاوب    ف  فرد قصد تقنين البرنامج    200أما تطبيق البرنامج على العينة المتمثلة في        

 60 و   20العينة ذو نسبة عالية، سواء للعينة المتعلقة بالفئة العمرية التي تتراوح مـابين              

 سنة أطفال، 12 و 05لفئة العمرية  سنة بالنسبة للراشدين رجال و نساء و العينة المتعلقة با         

  أما الراشدين نساء التجاوب  تمثل        %100 للرجال كان التجاوب بصفة      بالنسبة للراشدين 

 تمثل نسبة الحالة المرضية أما العينة المتعلقة بالفئة العمريـة           %25تجاوب و    %85في  

المـشكل   نكـا  % 35 الن   % 65 سنة المتعلقة بفئة االطفال فهي       12 و   05المتمثلة في   

بدأ استعداد الطفل لتدريب الجهاز الصوتي منذ لحظة الوالدة عندما يصدر الطفل            ميتعلق ب 

الصرخة األولى، ويستمر الطفل باكتساب النظام الصوتي من خالل األصـوات البـسيطة             

ويكون ذلك في حوالي الشهر     , التي تخرج منه حتى يمتلك الطفل نظامه الصوتي المتكامل        

ن؛ أي في السنة الثانية من العمر، ويبدأ الطفل في هذا العمر إدراك الفروق   الرابع والعشري 

،  )Khan & Lewis,1986 وتجاهل الفروق المرتبطة باللغات األخرى, التي تخص لغته

يبقى محيط الطفل الصوتي ينتظم حتى نهاية السنوات األولى من ذهابه للمدرسة، وهـذا              ف

تسلسل الصوتي البارز المعروف بالمثـافولوجي؛ أي       يعني أيضاً  نمو مراحل جديدة من ال       

  قدرة الطفل على اكتساب مهارات صوتية يستطيع من خاللها تعلم القراءة الجيدة

 Hodson( ولذلك فقد ركزت بعض الدراسـات كدراسـة هودسـن    ) 1980الخاليلة،( 

ن هم    على أهمية السنوات األولى من حياة الطفل في تطور النظام الصوتي، وكا             1986)

الباحثين مركزا على معرفة طرق التطور الصوتي لدى األطفال، ولذلك ربطت الدراسات            

والذي يتكون لدى األطفال    , التطورات الصوتية لدى األفراد بمدى الفهم الذي يمتلكه الطفل        

ويستمر التطور الصوتي لدى األطفال حتى يبلغ الطفـل سـن           . في سن السابعة من العمر    
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، مثال ذلك يواجه األطفال صعوبة صوتية في نطق )Steed & Yaynes,1988(السابعة 

بعض األصوات بطريقة صحيحة كصوت الراء إذ أن األطفـال ال يتقنـون نطـق هـذا                 

  .الصوت بطريقة سليمة إال في سن السابعة أي بعد دخولهم للمدرسة

ة  سـن  12 و   05 و سبب اختيار الشريحة العمريـة مـابين          أثر العمر في النمو الصوتي    

  :بالنسبة للمجموعة الثالثة

( ففي دراسة هينـز وجاكـسون       , يرتبط النمو الصوتي بمتغير العمر ارتباطاً  وثيقا ً        

Haynes & Jackson  (1982   التي هدفت إلى التعرف على أثر العمر فـي امـتالك  

طفالً  في دراسة طوليـة      ) 20(الطفل للصوت، قام الباحث بأخذ عينة من األطفال قوامها          

عرف على مراحل اكتساب األطفال لألصوات، توصل الباحث إلى وجود أثر ذي داللة             للت

فاألطفال يكتـسبون األصـوات علـى       , إحصائية لمتغير العمر في نمو األصوات اللغوية      

( مراحل حتى يبلغوا سن السابعة فيكونـوا قـد امتلكـوا مجمـل األصـوات اللغويـة                  

Topdas,2003(         ًبارزاً  في نمو األطفال الصوتي فليس من        ، وبما أن العمر يلعب دورا

           نجد طفالً  في الثانية من عمره ينطق الكاف تاء فيقول في      , الغرابة أن وينطق السين ثاء "

ألن األطفال في هذه المرحلة العمرية لم يكتسبوا أياً من الكاف أو            " كاسة" بدالً  من      " تاثة

ئ لبعض األصوات داخل الكلمـات لطفـل        السين بعد، لذلك ال يمكن اعتبار التبدل الخاط       

الثانية اضطراباً  صوتياً  ألن الطفل قد يتأخر قليالً  في اكتسابه للمهارات الصوتية، وذلك                

ألن النمو الصوتي شأنه شأن جميع جوانب اللغة، ال يكتسب دفعة واحدة، وإنما يكتـسب               

تبر طبيعياً  في الثالثة     على مراحل فالتطور الصوتي عملية تدريجية، فكالم الطفل الذي يع         

  .(Carter &  Buck,1985)من عمره ال يكون طبيعياً  لطفل يبلغ من العمر السابعة 
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  :تصنيف األخطاء الصوتية

تتخذ االضطرابات الصوتية أشكاالً  متعددة يمكـن تـصنيفها وفقـاً  لخصائـصها               

ـ   الصوت الطبيعي يتميز بطول الوقتف ول الفواصـل،  المستغرق في قراءة الجملـة، وط

الـصوت وطبقتـه ،مـن حيـث االرتفـاع       والطبقـة العـريضة وكثرة التغير في مقام

جنس الفـرد وعمـره الزمنـي     واالنخفاض ،كما أن الصوت العادي يجب أن يتناسب مع

والخـشونة أو الغلظـة ،    فالصوت السليم يجب أن يكون مرغوباً ،وخاٍل مـن البحـة ،  .

خصائـصه عـن    ز بالمرونة وأي صوت يشذ فـي والهمس ، كما أنه صوت معبر يتمي

% 15-5خصائص الصوت العادي يعتبر مضطرباً ـ اضطرابات الصوت تمثل حوالي  

منها % 25من اضطرابات الصوت وظيفية ،  % 75ـ . اضطرابات النطق والكالم  من

ـ تنتشـر اضطـرابات الصـوت بين الذكـور بنسبة تفوق . أسباب عضوية  ترجع إلى

  .بين اإلناث  شارهاكثيراً انت

  

  لصوت ا خصائص
تشير طبقة الصوت إلى ارتفاعه أو    الطبقة  الشدة Pitch النوعية طبقة الصوت 

  فرد مدى معين لطبقة الصوت يتناسب مع عمره الزمني وتكوينه الجسمي ولكل.انخفاضه 
 
  :اضطرابات طبقة الصوت تشمل  

ـاع أو االنخفـاض وخاصـة تلك االسـتخدام غـير السـليم للصـوت بـاالرتف -1 

ارتفـاع الطبقـة بصـورة مصـطنعة ومـزعجـة بـين الذكـور  التي تتضمـن

. عدد كبـير من األسـباب العضـوية أو الوظيفيـة  بصـورة خاصة ويرجع ذلك إلى

تنخفـض كثـيراً عن طبقة صـوته الطبيعيـة  وقـد يتعمد الفرد التحدث بطبقة صـوت

الكـبريـاء أثنـاء الحـديث ، أو هـالة مـن   إلظهـار نـوع منأو المفضلة ، وذلك

  ضرراً بالغاً بحباله الصوتية المسئولية أو الفخامـة وغالبـاً ما يلحـق

  . العشوائية في طبقة الصوت   اختالف الفواصل التي تشمل التغيرات السريعة-2 
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   الصوت االهتزازي المرتعش - 3

أي الذي يسـير على وتيرة واحدة في  Monotone ويتم تحديدالرتيب  الصوت  - 4

: مستوى طبقة الصوت لدى الفرد استناداً إلى ثالثة عوامل تشمل   جميـع الظـروف

 حجم الهواء الخارج من فتحة ،)شدها (  درجة توترها ،سمكها ،طول الحبال الصوتية

  . المزمار
 

   ارتفاع الصوت
مقدار : * شدة الصوت ببعض العوامل منها تتأثر   οيشير ارتفاع الصوت إلى الشدة 

المسافة بين * درجة شد الحبال الصوتية * تدفق هواء الزفير   . التي يظهر بها ومعدل

المكان وشكله وتحدث هذه االضطـرابات نتيجة تغير مقـدار  حجم* المتحدث والسامع 

د من خروج ولكي يحدث الكالم بصورة عادية ال ب.الرئتين  ومعـدل خروج الهواء من

يستطيع الفـرد التحكم فيه حسب مقتضيات عملية الكالم ،  هواء الزفير بمعدل منتظم ،

يسفر عن إصابة الفرد باضطرابات تتضمن ارتفاع الصوت  وأي خلل في هذه الدورة قد

 . أو انخفاضه بصورة غير عادية
 

رد تعطي لصوت كل ف تشير نوعية الصوت إلى تلك الخصائص التي الصوتنوعية 

  .لهالطابع الخاص المميز 
 
ويمكن  نفحال  ،األنفية الخشونة أو الغلظة ،البحة ،الهمس: خصائص نوعية الصوت  

،ألن انحرافها  الحكـم على اضطراب الصوت بسهولة باالستعانة بهذه الخصائص

 وهي من بصـورة ملحوظة عن النمـط العادي يعبر عن اضطراب نوعية الصـوت،
 حدوثاً ، ورغم ذلك فقد يصـعب تحديدها بدقة مقارنة إلى اضطراباتأكثر االضطرابات 

فعندما نتحـدث عن اضطرابات نوعيـة الصوت غالباً ما نقصد . طبقة الصوت وشدته 

واضح ،أو غير سار ،وقد نصفه بأنه هامس أو خشـن أو مبحـوح ، بيد أن هذه  أنه غير

  . ال تعني نفس الشيء بالنسبة لكل مستمع الصـفات قد
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  :وتشمل  اضطرابات نغمة الصوت اضطرابات نغمة الصوت

 يتميز بالضعف وإفراط تدفـق الهواء ، وغالباً يبدو الصوت: الصوت الهامـس . 1 
  .وكأنه نوع من الهمس المصاحب بتوقف كامل للصوت في بعض األحيان 

صوت يتميز بارتفاع شدته وانخفاض طبقته ، وهـو : الغليظ  الصوت الخشن أو. 2 

  .يحـدث بصـورة مفاجئة ، ومصحوب بالتوتر الزائد  غـير ســار ، وغـالبـاً

  

خليـط من النـوعين السـابقين ويتمـيز  يوصـف عادة بأنه: الصوت المبحوح . 3 

يحدث نتيجة لتهيج الحنجرة بسـبب  هـذا الصـوت ـ غالبـاً ـ بانخفاض طبقته ، وقد

اإلصابـة بالـبرد أو غــيرها مـن  ـد ، أوالصـراخ الشـدي: سـوء االستخدام مثل 

  . األمـراض التي تصـيب الحنجرة
 

إلى ما يحدث   اضطرابات رنين الصوت يشير رنين الصوت  اضطرابات رنين الصوت

أشكاالً  من تعديـل للهواء عـن طريق التجويف الفمي والتجويف األنفي ، بحيث يتخذ

أن  من المعـروف. لنمط العادي للكالم ـ ا. معينة طبقاً الختالف أصوات الكالم 

معظـم أصـوات حـروف الكالم تنطـق من الفم وتتشكل عبر التجويف الفمي ، بينما 

في بعض . ـ التجويف األنفي المفتوح . قليل منها عن طريق التجويف األنفي  يخرج

ـرج يحدث غلق للتجويف األنفي ،األمر الذي يجعل كثيراً من األصـوات تخ الحاالت ال

 ـ) . الخنف ( وهنا تحدث اللهجة األنفية  تـزداد األصـوات األنفيـة منـه ، أي
 تحدث حاالت عكسية عندما يكون التجويف األنفي مغلقاً ، بحيث. التجويف األنفي المغلق 

يعوق خروج الحروف األنفية ، كما في حالة وجود لحمية تسد األنف ، أو في حالة 

  تصاحب هذه الحالة بنقص في األصوات األنفيةو.بالبرد الشديد  اإلصابة
 

  أسباب اضطرابات الصوت
  :كثيراً من األسباب نذكر منها على سبيل المثال  األسباب العضوية وتشمل: أوالً  

  .العيوب الخلقية في الحنجرة . 1 

  .إصابة الحنجرة سواء الناجمة عن األمراض أو الحوادث .2 
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  .الصوتيةشلل الحبال . 3 

  .سقف الحلق  شق. 4 

  .اإلعاقة السمعية . 5 

  .الشلل الدماغي . 6 

  . الدرجات الشديدة منه : ثانياً  التخلف العقلي وخاصة. 7 

    . اختالل األعصاب المحركة للحبال الصوتية. 8 

األسباب الوظيفية قـد تـرجع اضطرابات الصوت إلى كثـير من األسباب غير 

  :على سبيل المثال  العضـوية منها

  . ما يتعلق بسوء استخدام جهاز الصوت . 1

  .االنفعالية لدى الفرد  ما يتعلق باالضطرابات. 2

قد ترجع اضطـرابات  كما. ما يتعلق بالعادات غير السليمة في استخدام الصوت . 3

فضالً عن تلك  . الصـوت أيضاً إلى العـادات السـيئة في التنفـس لـدى األطفال

يتعلـق  ن االضطـرابات البيئيـة المحيطة بالفرد وخاصة ماالتـوتـرات الناجمـة ع

نتيجة  باإلضافـة إلى تأثـير تلـوث البيئـة على الجهـاز الصوتي. منها باألسـرة 

 . إلصابات الجهاز التنفسي
 

اضطرابات الصـوت من  تعد عملية تشخيص  تقييم وتشخيص اضطرابات الصوت

أو أجهـــزة   توجد اختبارات معينـة ،العمليـات الدقيقة والصعبـة ، حـيث ال

أساساً على  دقـيقـة يمكن اسـتخدامهـا في ذلك ، وإنمـا تعتمد عمـليـة التشخيص

 كما تعتمـد على.خبرة اختصاصي عالج اضطـرابات النطــق والكالم ومهارته 
حسـاسية االختصاصي للصـوت الذي يسـمعه ، مع قدرته على تقييمـه في ضـوء 

 . ألربع سالفة الذكرا الخصـائص
 

: العالج النفسـي  سـواء بالجراحة أو: العالج الطبي   عالج اضطرابات الصوت

يتضـمن تعـديـل : المعرفيالعالج  .يشـمل العـالج الطبـي، أو بالعالج الطبيعي
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يتضمن تغيير الظروف : العالج البيئي   .فقطالنفسـي أو العـالج النفسي  السـلوك

المواتية التي يعيش فيها الفرد وتكمن خلف   . تي غير العادي لدى الفردالبيئية غيرالصـو

اسـتخدام أكـثر من أسـلوب من األسـاليب  وربما يتطلب عـالج الفـرد. اضطرابه 

  .السابقة ،أي يحتاج إلى فريق من المتخصصين

    

 : سنة فنالحظ مايلي12-5فيما يخص الفئة العمرية 

وتعد اضطرابات امـتالك الطفـل للوحـدة        : وتيةاضطرابات امتالك الوحدة الص    •

الصوتية من أكثر االضطرابات التواصلية شيوعاً  لدى األطفـال علـى اخـتالف          

٪ من مجمل األطفال يعانون من 75   أن  Crain (2001(إذ يعتقد كراين . لغاتهم

اضطرابات صوتية، تكون على شكل حذف أو إضافة أو إبدال وهي مـن أبـرز               

  : و هي االضطرابات النطقيةمنتشرة بين األطفالاالضطرابات ال

  : استبدالهم الصوت بصوت يناظره، كأن يستبدل. أ 

]mesi;d [>]metid[ 

أما فيما يتعلق بالتناغم الصوتي لدى األطفال من حيث الشدة واالرتفاع واالنخفـاض             

مـا  في درجة الصوت عند التكلم، وخاصة عندما يصادف الطفل عامل المفاجأة أو يسمع              

يسر به، يالحظ أن األطفال يستحوذون على مهارات التطور التـوازني فـي طفـولتهم               

المتأخرة، وذلك من خالل قواعد لغوية أكثر تعقيداً  من التوازن الذي يمتلكونه، ومـا أن                

يبلغ األطفال الخامسة من العمر حتى تتطور لديهم اإلمكانيات الفعالة في اسـتعمال اللغـة    

بشكل سليم، بحيث يستطيعون التفاهم مع نظائرهم مـن البـالغين،           ) ة  المحكي( المنطوقة  

                حيث تكون سلسلة التفاهم هذه مطابقة لما يجري في مجتمعهم، ولكن مـن المالحـظ أن

الطفولة ال تزال متغلبة على أصواتهم بحيث تكون هذه األصوات حادة ورفيعـة، ومـن               

  .ترة متأخرة من طفولتهمت يستمر لفالمالحظ أيضاً  أن تطور نطقهم للكلما
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  : الفصل السادس

تطبيق بروتوكول التربية الصوتية 

 في الوسط TH- VOCألمعلوماتي 

  العيادي الجزائري
  

VI. 1–إجراءات الدراسة     

VI  - 2. منهـج البحـث      

VI  .3- البحـث مكـان    

VI  .4-تقنية البحـث     

VI .5 -عينـة البـحث     

VI. 6 - نتائج الدراسة    

    التحليل الكمي:اوال

    التحليل الكيفي:ثانيا

    

    لـخاتمةا
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VI. 1–إجراءات الدراسة   

VI  - 2. منهـج البحـث  -   

، حيث تم إجراؤه على فئة واحدة من المرضى »دراسة حالة«هذا البحث مونوغرافي أي 

  .الذين يعانون من اضطرابات الصوت وهي البحة

 :ميدان التخصص 

والتي تقوم  ،)Interdisciplinaire(تخصصات يصنّف بحثنا ضمن البحوث المتداخلة ال

 على مساهمة تخصصين أو أكثر بصفة مشتركة حول نفس الموضوع، ومنه فإن

الصوتيات ، الصوتيات الفيزيائية: التخصصات التي تم إدماجها في هذا البحث هي

  . تحليل المعلومة،اإلعالم اآلليالمعرفية، 

 :بحث تفسيري 

الصور الذهنية البصرية، والغاية : القة بين المتغير المستقلالهدف من ورائه هو إقامة ع

  .من إدماجها، أي مدى تحسين زمن االستجابة وهو المتغير التابع

 :طبيعة إجراء البحث 

). التمرير الثاني( وبعدي ) التمرير األول( ، أي إجراء قبلي )Diachronique(متعاقب 

 .كل حالةقصد إجراء مقارنة بين أزمنة االستجابة لدى 

  

VI  .3- البحـث  مكـان  

حساني بني مسوس  شمل ميدان الفحص بمستشفى بالعاصمة، المستشفى الجامعي اسعد

 ):الجزائر(

  :يحتوي على مصالح طبية متعددة نذكر على سبيل الحصر

التي أعمل فيها منذ اسعد حساني بني مسوس، مصلحة جراحة األذن، الحنجرة،  -

تضم خمسة زميرلي و التي .  المصلحة البروفيسور ع تحت اشراف رئيسسبع سنوات

 وعلم األرطوفونياجناح للرجال، جناح للنساء وجناح لألطفال، مع وجود قاعتين : أقسام

 .النفس و كما تضم قسم للجراحة



Th‐ VOC   التربية الصوتية ألمعلوماتي في الوسط تطبيق بروتوآول: الفصل السادس
 العيادي الجزائري

 

 
 

 

223

VI  .4-تقنية البحـث :  

  : طابع المعلوماتية-أ

علومات، وهو أمر أصبح ضروري، لما توفّره من موضوعية ودقة في إحصاء الم

وهي نقاط كثير ما يعتمد عليها الباحث في بلورة معطيات بحثه، . معالجتها وتخزينها

فالحاسوب أداة تساعد الباحث في ادخار جهد مادي . قصد إثبات أو دحض فرضية بحثه

  .وفكري

بصفة خاصة ) األرطوفونيا(فإدماج الحاسوب في البحث العلمي بصفة عامة وفي ميدان 

، لما تحويه هذه اآللة من ديناميكية في جمع المعطيات وعرضها، أصبح أمرا ملحا

  .إحصاء األجوبة وتنظيمها

فالهدف من البحث هو النهوض بمختلف جوانب الموضوع المبحوث فيه، فإلى جانب 

إعطاء تفسير ألسباب حدوث االضطرابات، علينا كذلك التفكير في التقنيات والوسائل 

بصفة ) Approcher le trouble(علميين مقاربة االضطراب التي تسهل علينا كعياديين و

أكثر موضوعية، ولما ال استغالل اإلعالم اآللي في عرض النتائج بصفة آلية؛ عندما 

  .ينجح األرطوفوني من وضع برمجة لتنظيم وعرض المعطيات قصد تحليلها الحقا

 . الفصل السابق ذكرناه فيأن، سبق و البرنامج المعلوماتي المقترح في الدراسةو 

  

VI .5 -عينـة البـحث    

تتكون مجموعة بحثنا من اثنى عشرة مرضى يعانون من اضطراب صوتي ، تم مراعاة 

  :في انتقاء العينة المعايير اآلتية

اختيار هذه   سنة،60-20 سنة و 12-05 تتراوح أعمارهم بينالمفحوصين، -

تعليمي مرتبطين بمدى تطور الشريحة لم يكن اعتباطيا، فمراعاة السن والمستوى ال

  .مكتسبات الفرد، فالتنوع في المعجم وتطّوره يؤهالن المفحوص من خوض التجربة
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 :االضطراب الصوتينوع  -

انتقاء مرضى يعانون من بحة صوتية، يقوم على أساسه جانب هام من القسم النظري 

  .الذي قدمناه في بحثنا

  

من الجنس الذكري أو االنثوي، فحتى تكون لم تقتصر دراستنا على الحاالت : الجنس

  العينة متجانسة اخترنا الجنسين

  

حتى نقيم البرنامج ألمعلوماتي قمنا  بتطبيق دراستنا في بداية الكفالة قبل : فترة الكفالة

  .  الشروع في إعادة التأهيل الصوتي

  :خصائص العينة

  

  االضطراب  السن  الجنس  العينة

  ي. أ  1الحالة 

  

  ذكر

  

52 
  ةسن

  

استئصال جزئي 

  للحنجرة

2الحالة   ث. س 

  

  ذكر

  

32 
  سنة

  

شلل للعصب 

  المعاود

3الحالة   غ.ع.و 

  

  ذكر

  

77 
  سنة

  

Kissing 
nodule 

4الحالة   ط.ط 

  

  ذكر

  

   سنة45
  

بحة صوتية 

  نفسية

5الحالة   ك.ب 

  

  أنثى

  

   سنة33

  

شلل الوتر 

  الصوتي
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6الحالة   ز.ح 

  

  أنثى

  

   سنة24
  

Fuite 
glottique  

7الحالة   ف.ك 

  

   سنة35

  

  أنثى

  

Paralysie du 
nerf récurrent 

gauche  
8الحالة   ر.ط 

  

   سنة65

  

  أنثى

  

tyroidectomie 

9الحالة   ي. أ 

  

10 
  سنوات

  

  ذكر

  

polypes  

10الحالة   ع. أ 

  

   سنة12

  

  ذكر

  

  بحة صوتية

11الحالة   ب.ح 

  

07 
  سنوات

  

 بحة صوتية  أنثى

12الحالة  06 ص.ع.ب 
  سنوات

  ذكر

  

 بحة صوتية

  

  :ديم وسيلة البحثتق

   ThVOCالبروتوكول إعادة التأهيل الصوتي ألمعلوماتي 

  .، و نجده كامال في المالحقسبق تقديمه في الفصل السابق

  

  طريقة تطبيق التقنية المقترحة في هذه الدراسة

 ، اللغة اللغة األمازيغية فيهامميزات منها أنها دراسة متعددة اللغات، للتقنية المقترحة 

بالوسط ية و العربية العامية، بحيث تم بناء هذه التقنية العادة التأهيل الصوتي الفرنس

، كما )لغة األم(  الجزائري تتالئم مع الوسط االكلينيكي لهذا األخير و لغة تخاطبه العيادي
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أضفنا دراسة المد بواسطة الصائتة خاصة مع العلم أن النظام الصوتي للغة الفرنسية 

، أما النظام الصوتي للغة العربية )Système vocalique français est isolé( معزول

 واالمازيغية يكون دوما مصحوب بصامتة
.(Système vocalique arabe est précéder par une consonnes)  

  : تم تطبيق التقنية في معدل حصتين أسبوعيا، مع إتباع الخطوات التالية

و ما تحويه من بنود هدفها محاولة لميزانية ا نتناول في الجزء األول :البند األول

  .تشخيص االضطراب الصوتي

  االستبيان
Questionnaire anamnestique  

 (thiste 1983)  
01  
  

 الحالة المدنية

02  
  

  السوابق المرضية

03  
  

  األعرض الحالية

04  
  

  تطور الحالة المرضية

05  
  

  الحياة المهنية

07  
  

  الخصائص المعرفية
 

08  
  

  

انية الصوتية الميز

  الصوتمية
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 أسئلة متفرعة سبع يحوي الذيإجراء المقابلة عن طريق تقديم االستبيان  نبدأ •

 1مثال  :جزئيةبدورها إلى أسئلة 

 أين تعمل؟:ة المهنيالحياة

 ماهي طبيعة عملك؟

  

 المقاطع للمفحوص أوال  ممثلة في تقديمالميزانية الصوتية الصوتمية: 2مثال

ن من تشخيص األصوات المصابة من خالل النطق األول، ثم كتابيا، حتى نتمك

  .نعيد تقديم المقاطع شفويا حتى يتمكن للمفحوص عملية التصحيح

المتصل بجهاز الكومبيوتر     تسجيل المقاطع، الكلمات، النص بمسجل الصوتي  •

 .لتسهيل المالحظة و عملية االستنساخ الصوتي

 ستة بنود تنقسم التقنية الى  •

  الميزانية الصوتية الصوتميةاص ب مثال خ

جزء خاص بالمقاطع األحادية، هدفها دراسة المدة من خالل الحركة  •

 .الطويلة و القصيرة
  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  
[p] 
[pa] - [pa:] - [ap] - [a:p]   [pi] - [pi:] - [ip] - [i:p] 
 
[pu] - [pu:] - [up] - [u:p]  [po] - [po:] - [op] - [o:p] 
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لمات، و هذا الجزء بدوره ينقسم الى كلمات ذات جزء خاص بالك •

مقطع و مقطعين، و ثالث مقاطع فما فوق، و هدفها هو التقديم من 

 .البسيط الى المركب
 
  

[fumm] (bouche) [m∂ftạћ] (cléf) [xặf] (il a peur) / 
[foli] [véréfjé] [bufé] /
[fehmer](comprend) [afūs] (main) [élif] (éléphant)

 

                 

تجدر االشارة الى أن أجزاء هذه التقنية المقترحة مقدمة في اللغة العربية الجزائرية 

العامية، اللغة الفرنسية، و اللغة األمازيغية، و ذالك للثراء اللغوي للوسط االكلينيكي 

  .الجزائري

   التقييم الموضوعي: الثانيالبند

  الموضوعي التقييم الصوتي
L’évaluation vocale 

objective 
01  
  

  

 الهيئة الصوتية
 Profil 

vocale 

02  
  

  

 القدرة التنفسية
Capacité 

vitale  

03  
  

  

  الشدة الصوتية
Intensité 
vocale  
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04  
  

  

 زمن التصويت
Temps de 
phonation  

  المد  05
L’étendue 

  
06  
  

  

  التردد
Fréquence 

07  
  

Quotient 
phonatoire  

 
  يةالشدة الصوت : 3مثال

  

 سم من الجهاز و يقوم المفحوص ب ثالث محاوالت 30 على مسافة 30الى 1العد من 

   للتأكد من النتائج

  
1                                                                                 30 

   سم30مسافة 
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  : الثالثالبند

   التقييم الذاتي

  

  الذاتي التقييم الصوتي
L’évaluation vocale 

Subjective 
01  
  

  

 التعب الصوتي
Fatigue 
 vocale 

02  
  

  

 االسترجاع
Récuperation  

03  
  

  

درجة االضطراب 

    1الصوتي
Estimation du 

DSPV/P  
04  
  

  

درجة االضطراب 

  2الصوتي
Estimation du 

DS/S  
05  
  

  

  الصواتم
Phonèmes 

06  
  

 الصوائت
Voyelles 

07  
  

  

  صوت الكالم
Voix parlée 
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  : الرابعالبند

  العالج االرطوفوني 

تمارين خاصة بالبنية  - 1

 المعرفية
01  
  

  

عالج صعوبة 

 االنتباه

02  
  

  

عالج  صعوبة 

  اإلدراك

03  
  

  

  أنشطة التفكير 

  

تمارين خاصة بالتأهيل  - 2

 الصوتي
01  
  

تمارين االسترخاء

02  
  

  تمارين التنفس

03  
  

  تمارين الصوت 

04  
  

  

تمارين الضغط 

  حنجريال
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  : الخامسالبند

  التمثيل

 الصور
01  
  

  

02  
  

  

  
03  
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04  
  

  

  
05  
  

  

06  
  

  

07  
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  : السادسالبند
Terminologie   

  
Terminologie 

01  
  

  

االضطراب 

  الصوتي

02  
  

  

االضطراب 

  العضوي 

03  
  

  

االضطراب 

  الوظيفي

04  
  

  

  البحة

05  
  

  

 الوتر الصوتي

06  
  

علم األصوات 

 المعرفي

07  
  

  

علم األصوات 

 الفيزيائي
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V. 6 - نتائج الدراسة  

  

  التحليل الكمي:أوال
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 :نتائج تطبيق البرنامج على العينة -

 01 ة الحالتقديم: جدول

  التأهيل الصوتي

  

  01الحالة   الميزانية  التقييم

تحفيز ميكانيزم  -

 التنفس الباطني

تمارين للتحكم  -

في ميكانيزم 

 البلع

:  موضوعيمالتقيي

  
Q.P : 
3000÷20 =150

  

  :التقييم الذاتي

  التمرير األول: 4

 التمرير الثاني: 1

- عربية عامية: ل.م -

  فرنسية

استئصال : ح. ف-

  جزئي للحنجرة

  عادي: ف.ف -

 = غ -عادي: أ.ف -

  ملل125

  عادي: ت. ف-

  عادي: ع. ف-

عتبة السمع : س. ف-

  عادية

 85: جيدة: م.ن. ف-

%  

  %100: أ. ف-

 : FF Hz: ص. ف-
189.9 

In Db:82.6, Tr S: 
0.283 

  ي. أ

   سنة52

 ذكر
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 02 ة الحالتقديم: جدول

  التأهيل الصوتي

  

  02الحالة   الميزانية  التقييم

تحفيز ميكانيزم  -

 التنفس الباطني

تطبيق تمرين  -

 الصوائت

:  موضوعيمالتقيي

  
Q.P : 
3000÷25 =125

  

  :التقييم الذاتي

  التمرير األول: 4

 التمرير الثاني: 1

  عربية عامية: ل.م -

 kissing:  ح. ف-
nodules 

  عادي: ف.ف -

 = غ -عادي: أ.ف -

  ملل124

  عادي: ت. ف-

  عادي: ع. ف-

عتبة السمع : س. ف-

  عادية

 95: جيدة: م.ن. ف-

%  

  %100: أ. ف-

 : FF Hz: ص. ف-
192.3 

In Db:69.6, Tr S: 
0.369 

  ث. س

   سنة32

 ذكر
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 03 ةل الحاتقديم: جدول 

  التأهيل الصوتي

  

  03الحالة   الميزانية  التقييم

تحفيز ميكانيزم  -

 التنفس الباطني

تمارين للتحكم  -

في ميكانيزم 

 البلع

:  موضوعيمالتقيي

  
Q.P : 
3000÷20 =150

  

  :التقييم الذاتي

  التمرير األول: 4

 التمرير الثاني: 1

 - عربية عامية: ل.م -

  أمازيغية

شلل الوتر : ح. ف-

  الصوتي

  عادي: ف.ف -

 = غ -: أ.ف -

  ملل230

  عادي: ت. ف-

  عادي: ع. ف-

عتبة السمع : س. ف-

  عادية

 35: جيدة: م.ن. ف-

%  

  %75: أ. ف-

 : FF Hz: ص. ف-
189.9 

In Db:60.6, Tr S: 
0.283 

  غ.ع.و

   سنة77

 ذكر
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 04 ة الحالتقديم: جدول 

  التأهيل الصوتي

  

  04الحالة   الميزانية  التقييم

م تحفيز ميكانيز -

 التنفس الباطني
 

:  موضوعيمالتقيي

  
Q.P : 
3000÷20 =150

  

  :التقييم الذاتي

  التمرير األول: 4

 التمرير الثاني: 1

- عربية عامية: ل.م -

  فرنسية

  بحة نفسية : ح. ف-

  عادي: ف.ف -

 = غ -عادي: أ.ف -

  ملل125

  عادي: ت. ف-

  عادي: ع. ف-

عتبة السمع : س. ف-

  عادية

  % 76: م.ن. ف-

  %100: أ. ف-

 : FF Hz: ص. ف-
189.9 

In Db:82.6, Tr S: 
0.283 

  ط.ط

   سنة45

  ذكر
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 05 ة الحالتقديم: جدول 

  التأهيل الصوتي

  

  05الحالة   الميزانية  التقييم

تحفيز ميكانيزم  -

 التنفس الباطني

تمارين  -

 التصويت

:  موضوعيمالتقيي

  
Q.P : 
3000÷20 =150

  

  :التقييم الذاتي

   األولالتمرير: 4

 التمرير الثاني: 1

- عربية عامية: ل.م -

  فرنسية

استئصال : ح. ف-

  الغدة الدرقية

  عادي: ف.ف -

 = غ -عادي: أ.ف -

  ملل125

  عادي: ت. ف-

  عادي: ع. ف-

عتبة السمع : س. ف-

  عادية

 85: جيدة: م.ن. ف-

%  

  %100: أ. ف-

 : FF Hz: ص. ف-
189.9 

In Db:82.6, Tr S: 
0.283 

  ك.ب

   سنة45

  انثى
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 06 ة الحالتقديم: جدول 

  التأهيل الصوتي

  

  06الحالة   الميزانية  التقييم

تحفيز ميكانيزم  -

 التنفس الباطني

تمارين للتحكم  -

في ميكانيزم 

 البلع

:  موضوعيمالتقيي

  
Q.P : 
3000÷20 =150

  

  :التقييم الذاتي

  التمرير األول: 4

 التمرير الثاني: 1

  عربية عامية: ل.م -

شلل الوتر : ح. ف-

  الصوتي األيسر

  عادي: ف.ف -

 = غ -عادي: أ.ف -

  ملل125

  عادي: ت. ف-

  عادي: ع. ف-

عتبة السمع : س. ف-

  عادية

 85: جيدة: م.ن. ف-

%  

  %100: أ. ف-

 : FF Hz: ص. ف-
189.9 

In Db:82.6, Tr S: 
0.283 

  ز.ح

   سنة24

  أنثى
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 07 ة الحالتقديم: جدول 

  التأهيل الصوتي

  

  07الحالة   لميزانيةا  التقييم

تحفيز ميكانيزم  -

 التنفس الباطني

تمارين للتحكم  -

في ميكانيزم 

 البلع

:  موضوعيمالتقيي

  
Q.P : 
3000÷20 =150

  

  :التقييم الذاتي

  التمرير األول: 4

 التمرير الثاني: 1

- عربية عامية: ل.م -

  فرنسية

استئصال : ح. ف-

   الصوتيرالوت

  عادي: ف.ف -

 = غ -عادي: أ.ف -

  ملل125

  عادي: ت. ف-

  عادي: ع. ف-

عتبة السمع : س. ف-

  عادية

 85: جيدة: م.ن. ف-

%  

  %100: أ. ف-

 : FF Hz: ص. ف-
189.9 

In Db:82.6, Tr S: 
0.283 

  ف.ك

   سنة35

  أنثى
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 08 ة الحالتقديم: جدول 

  التأهيل الصوتي

  

  08الحالة   الميزانية  التقييم

تحفيز ميكانيزم  -

 التنفس الباطني

تمارين للتحكم  -

في ميكانيزم 

 البلع

:  موضوعيمالتقيي

  
Q.P : 
3000÷20 =150

  

  :التقييم الذاتي

  التمرير األول: 4

 التمرير الثاني: 1

- عربية عامية: ل.م -

  فرنسية

استئصال : ح. ف-

  جزئي للحنجرة

  عادي: ف.ف -

 = غ -عادي: أ.ف -

  ملل125

  عادي: ت. ف-

  عادي: ع. ف-

عتبة السمع : س. ف-

  يةعاد

 85: جيدة: م.ن. ف-

%  

  %100: أ. ف-

 : FF Hz: ص. ف-
189.9 

In Db:82.6, Tr S: 
0.283 

  ر.ط

   سنة65

 أنثى
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 10 ة الحالتقديم: جدول 

  التأهيل الصوتي

  

  10الحالة   الميزانية  التقييم

تحفيز ميكانيزم  -

 التنفس الباطني

تمارين للتحكم  -

في ميكانيزم 

 البلع

:  موضوعيمالتقيي

  
Q.P : 
3000÷20 =150

  

  :التقييم الذاتي

  التمرير األول: 4

 التمرير الثاني: 1

- عربية عامية: ل.م -

  فرنسية

  بحة صوتية:ح. ف-

  عادي: ف.ف -

 = غ -عادي: أ.ف -

  ملل125

  عادي: ت. ف-

  عادي: ع. ف-

عتبة السمع : س. ف-

  عادية

 85: جيدة: م.ن. ف-

%  

  %100: أ. ف-

 : FF Hz: ص. ف-
189.9 

In Db:82.6, Tr S: 
0.283 

  ي. أ

   سنوات10

  ذكر
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 11 ة الحالتقديم: جدول 

  التأهيل الصوتي

  

  11الحالة   الميزانية  التقييم

تحفيز ميكانيزم  -

 التنفس الباطني

تمارين للتحكم  -

في ميكانيزم 

 البلع

:  موضوعيمالتقيي

  
Q.P : 
3000÷20 =150

  

  :التقييم الذاتي

  التمرير األول: 4

 نيالتمرير الثا: 1

  عربية عامية: ل.م -

  polype: ح. ف-

  عادي: ف.ف -

 = غ -عادي: أ.ف -

  ملل125

  عادي: ت. ف-

  عادي: ع. ف-

عتبة السمع : س. ف-

  عادية

 85: جيدة: م.ن. ف-

%  

  %100: أ. ف-

 : FF Hz: ص. ف-
189.9 

In Db:82.6, Tr S: 
0.283 

  ع. أ

   سنة12

  ذكر
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 12 ة الحالتقديم: جدول 

  ل الصوتيالتأهي

  

  12الحالة   الميزانية  التقييم

تحفيز ميكانيزم  -

 التنفس الباطني

تمارين للتحكم  -

في ميكانيزم 

 البلع

:  موضوعيمالتقيي

  
Q.P : 
3000÷20 =150

  

  :التقييم الذاتي

  التمرير األول: 4

 التمرير الثاني: 1

  عربية عامية: ل.م -

  polype: ح. ف-

  عادي: ف.ف -

 = غ -عادي: أ.ف -

  للم125

  عادي: ت. ف-

  عادي: ع. ف-

عتبة السمع : س. ف-

  عادية

 85: جيدة: م.ن. ف-

%  

  %100: أ. ف-

 : FF Hz: ص. ف-
189.9 

In Db:82.6, Tr S: 
0.283 

  ب.ح

   سنة07

  ذكر
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  الميزانية: التمثيل البياني لنتائج تطبيق البرنامج

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1,ح

2,ح

3,ح

4,ح

5,ح

6,ح

7,ح

8,ح

9,ح

10,ح

11,ح

12,ح

الميزانية

الميزانية

  
 

  الميزانية: تائج تطبيق البرنامجالتمثيل البياني لن
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0 50 100 150 200

1,ح

2,ح

3,ح

4,ح

5,ح

6,ح

7,ح

8,ح

9,ح

10,ح

11,ح

12,ح

التقييم

  
 

  التقييم: التمثيل البياني لنتائج تطبيق البرنامج
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0 1 2 3 4 5 6

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Série 3

Série 1

  
 

   الصوتيلالتأهي: التمثيل البياني لنتائج تطبيق البرنامج
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  التحليل الكيفي:ثانيا
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 تعاني من  عشر حالةىلجزء من الدراسة بتطبيق البرنامج على اثنلقد قمنا في هدا ا

اضطراب صوتي، عينة متشكلة من ثالث مجموعات، األولى متكونة من أربع رجال، 

تتراوح أعمارهم ما بين عشرين و ستين سنة، المجموعة الثانية تتألف من نساء يتراوح 

ثة فهي متكونة من أربع أطفال عمرهن ما بين عشرين و ستين سنة، أما المجموعة الثال

يتراوح عمرهم ما بين الخامسة و اثني عشر سنة، الكل يعاني من اضطراب صوتي ناتج 

  .، تم تطبيق االختبار بنسبة حصتين أسبوعيا عن سبب عضوي، أو وظيفيإما

 ثماني أسئلة رئيسية متفرعة تم ملئ البند االول من البرنامج و هو االستبيان المتكون من

  :أسئلة جزئية و هيالى 

  الحالة المدنية -

 السوابق المرضية -

 االعراض الحالية -

 تطور الحالة المرضية -

 الحياة المهنية -

 الخصائص المعرفية -

 الميزانية الصوتية و الصوتمية -

علما أن الميزانية تتميز بثالثية اللغة، العربية العامية، االمازيغية و الفرنسية فاننا 

  :استخلصنا مايلي

ألولى و المتكونة من أربع رجال، التي تتراوح أعمارهم ما بين عشرين و المجموعة ا -

  100% صوتي و كان نجاح الميزانية بنسبة اضطرابستين سنة، لم نالحظ أي 

المجموعة الثانية و التي تتألف من نساء يتراوح عمرهن ما بين عشرين و ستين سنة،  -

 100%بة لم نالحظ أي اضطراب صوتي و كان نجاح الميزانية بنس

أما المجموعة الثالثة التي تتكون من أربع أطفال يتراوح عمرهم ما بين الخامسة و اثني  -

عشر سنة فنجد نسب متفاوتة من األخطاء النطقية، تختلف من طفل الخر، حسب 

االصابة حسب لغة األم للطفل التي أثرت بشكل من األشكال على الخصائص الصوتية، 

 :و نلخصها كمايلي
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:للغة العربية العامية النسب التاليةنجد في ا  

  يقابل النسبة المئوية: التغير  -  %25، 

38% يقابل النسبة المئوية: الحذف   -    

.34 يقابل النسبة المئوية:  التقديم  -  %  

.، فهو بذالك معدوم يقابل النسبة المئوية:  التأخير  -   0%  

  يقابل النسبة المئوية : اإلدغام  -  % 15.63
 

  :د في اللغة الفرنسية النسب التالية نج

. ، فهو بذالك معدوم   يقابل النسبة المئوية: التغير  -   0%

  45.2 % يقابل النسبة المئوية: الحذف    -  

.، فهو بذالك معدوم   يقابل النسبة المئوية:التقديم   -   0%

.، فهو بذالك معدوم   يقابل النسبة المئوية:التأخير   -   0%

 

:ة األمازيغية النسب التاليةنجد في اللغ  

.  ، فهو بذالك معدوم يقابل النسبة المئوية: التغير   -   0%  

  45.6 % يقابل النسبة المئوية: الحذف    -  

 

 

كما نالحظ أن الصعوبات كانت منحصرة أيضا في المقاطع التي تحتوي على أصوات 

 هو موضح في المثال تتطلب أكبر سعة من الهواء كاالهتزازية، الجانبية والغنية كما

  :التالي

 

[µinxeddem] >  [xeddem] 

 

[cvccvccvc] >  [cvccvc] 
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 هو الحذف و هنا نلجأ إلى مفهوم التماثل بحيث االطفالنوع الخطأ األكثر شيوعا عند * 

:المثال التالي هذا المفهوميوضح   

 

[ğuħг] >  [ğu:г] 

[cvcc] >  [cvc] 

. المهموسة [ħ]  المجهورة أقوى من [г] نجد هذا الحذف راجع ألن   

 

:و نوضح أيضا المثال التالي  

 

[rifri:] >  [riri] 

 

[cvccv] >  [cvcv] 

. المهموسة [ f]  المجهورة أقوى من [г]نجد هذا الحذف راجع ألن  
  

:و نوضح أيضا المثال التالي  

 

[µίdo£èn] >  [do£èn] 

 

[cvcvcvc] >  [cvcvc] 

 

 مركزا في اللغة األمازيغية، و ذالك راجع للنظام المرتبة الثالثة هو التأخير حيث كان* 

، مع العلم أن المفحوص ..........الصوتي الصوتمي األمازيغي  والمتكون من صوامت

ليس من متكلمي األمازيغية، و هذه التجربة تسمح لنا من معرفة مدى تأثير هذه اللغة أي 
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مثال التالي التأخير على فعاليته على البوتوكول المقترح في هذه الدراسة، يوضح ال

 مستوى الكلمة ذات ثالث مقاطع 

 عشر عشر، أحرزنا تحسن في كفاءة تعرف  االثنىمن خالل نتائج الحاالتبصفة عامة و 

نتائج أزمنة على ذالك باعتماد و، ) مفحوص12(مفحوصين من المجموع الكلي 

 به أثناء التمرير األول مع الذي قمنانتائج التقيم الموضوعي و الذاتي بمقارنة : استجاباتهم

وعليه سيتم التحليل . زمن التعرف باعتماد الصورة وذلك بعدما أجرينا التمرير الثاني

  . حسب هذين اإلجراءين

التعليمة التعرف على و  الموضوعي و الذاتيمبالتقيي الخاص :التمرير األول 

  . المثيرالصوت و الصورة المقصودة باعتماد 

): Temps sélecteur( الزمن االختياري م في آلية االستجابة، بتقسياشترك جّل المفحوصين

  :الزمن المستغرق في التعرف على الكلمة إلى

  :1 منزال -

التعليمة ( أين تكون المعالجة سطحية وذلك بتكوين فكرة عامة حول المعلومة المعروضة 

اء مسح عام ، بإجرالسمعي ي، حيث يركز المفحوص على الطابع المورفولوج)المسموعة

ينتج عن هذه المعالجة تسجيل محاوالت، ويتم هذا في أزمنة قصيرة، : على الكلمة،

 وخاطئة، وهذا يعكس طريقة إدراك المفحوص عفوية تكون فاإلجابات. متعاقبة ومتسلسلة

 .للمثيرات، حيث يكون عام دون إجراء فحص وتحقق من األجزاء
 

  :2 الزمن -

قا، تقوم أساسا على عنصري المطابقة واالختالف بين خالله أكثر عممعالجة التكون 

، ينشأ على إثرها المفحوص سلّم، يقصي من خالله الصوت و الصورةالكلمة المثير 

أي (االحتماالت الخاطئة دون إجراء اختيارات حيث تتم هذه العملية على مستوى ذهني 

 ني فالفحص للمثيراتمراجعة المعجم الذهني بإحداث مقارنة بين المثير الخارجي الذه

  .، ونسجل على إثرها زمن استجابة طويل2بإحداث معالجة جزئية لإلشارات النوعية:يكون
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. ترتبط هذه األزمنة بنوعية النماذج الذهنية التي ينشطها المفحوص على مستوى ذهنه 

فبالنسبة للزمن التحرري، ينشط المفحوص نموذج المعجم الذهني الخطّي، حيث يكون 

ويؤثر التشابه في السمات على ) السمعي للتعليمةالمورفولوجي  الشكل(لمثير عام إدراك ا

 .عملية االختيار دون التدقيق في األجزاء

أما بالنسبة للزمن الكفي؛ فنرفق به نموذج التنشيط التفاعلي، والذي يفرض على  

الفضائي التسلسل الزماني للحرف داخل الكلمة، توجهه (المفحوص التدقيق في التفاصيل 

 الواعي للعناصر يومعالجة األجزاء وهذا يتطلّب توظيف اإلدراك الجزئ) وسمة الغرافيم

  .المكونة للمثير

  التعليمة في التعرف ةخالله إدخال الصورة كركيزتم  :التمرير الثاني 

ساعدت الصورة؛ هؤالء ، نجد أن نتائج االستجابة متفاوتة ومتباينة من حالة إلى أخرى

بالنسبة للعينة  ٪ 80أي بنسبة نجاح ( 12 من مجموع 10والذين بلغ عددهم  نالمفحوصي

  .، على التحكم في الزمن االختياري)ككل

مفردة : نموذج الترميز المزدوج(عملت الصورة كمعلومة بصرية صاعدة وركيزة ذهنية 

 على توجيه االختيار للكلمة المقصودة من مجموع الكلمات المموهة، التي يتم) صورة+ 

تصفيتها على مستوى الذهن، والدليل على ذلك انخفاض عدد المحاوالت، وحدوث التعرف 

 ..السليم
 

  :التحليل الصوتيأما فيما يخص 

:يتمثل التحليل الصوتي في  

:   شبحية للكلمات التالية- 1  
 

 ]ada:r[ ، ]pjé[ ،

]rğel[  
 

]ečč[ ،]mãğe [ ،
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]ku:l[  
 

]š:amši[ ،:]šạ[ ،]qet[  
 

]azekka[ ،]demã[ ،

]γεdwa[  

 

 ثا لم يظهر على الجهاز أي اهتزاز أما في المدة 0.099 ثا 0.000عند بداية التحليل أى

 هرتز والذي الحظناه أنها كانت أعلى قيمة ثم 315القيمة الى  ثا ارتفعت0.124الزمنية 

وتنعدم من جهة أخرى، بحيث في  بدأت الترددات تنخفض بالتدرج، تنخفض من جهة

. هرتز275.63ان االهتزازات بمقدار ثا ك0.174  

 

 0.324 هرتز وفي اللحظة239.67 ثا نفس القيمة وهي 0.244وقد سجلت في اللحظتين 

 ثا تغيب االهتزازات

. هرتز172.27 ثا ظهر هدا التردد بنسبة تقدر ب0.349 ثا أي في 0.025وبعد  

خر، وكان أدنى تردد وهكذا تبقى القيم جد متقاربة يتخللها انعدام التردد من حين الى أ

 ثا ، ثم 0.673 هرتز في اللحظة 80.47لوحظ في الجهاز للكلمات المدروسة سابقا هو 

. أين لم تسجل أي ترددات0.773 ثا حتى 0.698تلتها في اللحظات   

:الطاقة الصوتية المبذولة أثناء النطق بالكلمات  

  ثا0.000:  بداية التحليل

  ثا0.782:  نهاية التحليل

37.75:  ألدنى لهذه الطاقة الصوتيةالحد ا  

75.21: الحد األقصى لهذه الطاقة الصوتية  

db 63.89:  المعدل لهذين الحدين   
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 ثا كانت الطاقة ضئيلة جدا بحيث كانت 0.139 ثا حتى  0.000في البداية و في اللحظة 

d و        55.06تتراوح ما بين  ة  ثا بطاق0.159 لتبدأ بارتفاع نسبي في اللحظة 
76.59 db60.01 

و تبقى بين هذه القيمة و بين أعلى قيمة تمثل أعلى طاقة صوتية بذلت في إصدار 

.الكلمات  

و ما لوحظ على هذا الصوت ذبذبات متقاربة النسب و تتوسطها عدم وجود أي تردد 

.بطاقة متوسطة و لكنها تعتبر أقل طاقة من نغمات الحنجرة  

وي على مكونات اهتزازية أي النغمات، و هذه حتخالصة القول أن البحة الصوتية ت

األخيرة كما سبق ذكره ناتجة عن  و الحلق، وتتكيف هذه االهتزازات داخل التجاويف 

اهتزازات لغشاء جدران المريء  كأي صوت حنجري عادي و تنبع شبه بواني لهذا 

معتبر  الضجيج يغطي هذه المكونات بكاملها و يعود ذالك الحتكاك هوائي نالصوت لك

ألن الدفعة الهوائية للتجشؤ البد منها لكي يتشكل الصوت الجديد داخل الحلق و الفم دون 

.الحنجرة   

في الصوت العادي تميزت الوحدات الصوتية بعضها عن بعض و تسلسلت بوضوح حيث 

:  من خالل مدة زمنية معتبرة و تفصيلها الصوامت المهموسة مثلتسجلت ذبذبات الحركا  
 
 
 
 

وفي أسفل الرسومات للصوت العادي وردت شبحية تبين كيفية توزيع النغمات المكونة 

لهذه األصوات حسب تردداتها، ظهرت بواني الحركات بخصائصها المعروفة كالتوزيع 

و الثانية للكسرة لكونها  للفتحة و ارتفاع البانية الثالثة عن األولى  

. الالم المعروف بالجهر واالنحراف]  l    [ مصوتة حادة، كما نالحظ شبه بواني لصوت
 

zبنغمات مبعثرة تحمل طاقة  تالصوام مصوتة حادة، جاءتكما نالحظ شبه بواني لصوت 

  :المهموسة و منها

[azekka]  
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الذي تأثر بجهر المصوتتين المحيطتين به، حيث سجلت ]  k ]   مستوى ىبسيطة عل   ل 

.ث للفتحة أي كثافة تسبق البانية الثالثة للفتحةكثافة قبل التردد الثال التردد الثاني و الثالث  

 

 فجاءت المنحنيات الممثلة للموجات الكلية للكلمات السابقة المضطربأما عند صوت 

 المعتبر على عالذكر بكثافة غير مألوفة حيث سجل الصوت في شكل شبه ضجيج باالرتفا

.لمقطع الصوتيمستوى الحركات التي لم تنفصل عن الحروف األخرى الواردة في ا  

 

 الممثل للشبحية ظهرت النغمات تحت غطاء شكله ضجيج ترتفع كثافته مو في أسفل الرس

في مواضع األصوات المجهورة، فلو لم يكن التحليل بجهاز الكمبيوتر لما عثرنا على 

.نغمات قد تختفي تحت هذا الضجيج الكثيف  

 

 الممثلة في الحركات، فقدت فاألصوات المجهورة المعروفة باالستقرار و االنسجام و

جانبها الدوري الذي يعود إلى التردد األساسي و التوقيفات التي تعتبر مضاعفات لهذا 

التردد األساسي، و يعود هذا التردد األساسي إلى اهتزاز األوتار الصوتية أي إلى الصوت 

.الحنجري  

 

 
 

  

  

  

  

  

  



 259

  

  

  

  

  

  

  االستنتاج العام
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  :التناول االكوستيكي للدراسة

لحنجرة متغيرة مع Excitation Acoustique ينتج الكالم من تحريض صوتي 

 إلى Plis Vocalesالزمن هي الجهاز أو السبيل الصوتي، الذي يمتد من الحبال الصوتية 

 الكالمية بتغيير نوع التحريض وتنتج مختلف األصوات. الشفاه مروراً بالتجويف الفموي

  :ويمكن تمييز األصناف التالية من األصوات. وشكل الجهاز الصوتي

تنشأ من تحريض السبيل الصوتي بموجة هوائية شبه دورية، ناتجة : ـ الصوائت

 اآلتي من الرئتين بتردد الهوائيعن اهتزاز الحبال الصوتية، يعدل هذا االهتزاز الدفق 

ومن هذه .  هرتز لألطفال500 أو 400 مرة في الثانية للذكور، و60يراوح بين 

الفتحة (األصوات أحرف المد الثالث األلف والواو والياء، إضافة إلى الحركات الثالث 

  .في اللغة العربية) والضمة والكسرة

 إلى الهوائي حيث ينحرف جزء من الدفق] n[و] m[مثل الصوتين : ـ األنفيات

  .التجويف األنفي عند فتح الشراع بين التجويفين األنفي والفموي، وهي من الصوائت

 في السبيل الهوائي تنتج من تحرر مفاجئ للضغط: ـ األصوات االنفجارية

وهي إما صائتة، حين تهتز الحبال قبل . الصوتي، بعد انسداد لحظي في إحدى نقاطه

إذا لم تهتز ]k[و] t[مثل  ) غير صائتة(أو صامتة ] d[و [b]تحرر الضغط مثل األصوات 

  .هذه الحبال

 إحدى نقاط تنتج من نشوء دوامة هوائية بفعل تضيق في: ـ األصوات االحتكاكية

] z[فإذا رافق ذلك اهتزاز الحبال الصوتية تحصل أصوات صائتة مثل . السبيل الصوتي

  ]š[و]s[وإال فتحصل أصوات حروف صامتة مثل ]ğ[و

اللسان، (نظام النطق عند اإلنسان هو نظام ميكانيكي تحكمه مجموعة عضالت 

 وحركته البطيئة نسبياً ، ونتيجة لعطالة هذا النظام)والحنك، والحبال الصوتية وغيرها

 ميلي ثانية، مما يسمح بنمذجته بعدة 20 و10 ساكناً في مدة تراوح بين عدهيمكن 

تمييز عدة أنواع من مركبات . تسمح هذه النمذجة عملياً من. موسطات في هذه المدة
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الكالم التي تختلف باختالف طريقة نمذجة نظام النطق المذكور، ومن بين هذه المركبات 

المركبات المفصلية الموجية ، ومركبات البواني أو المشكِّالت والمركبات التي : هناك

  . تعتمد تقنية التنبؤ الخطي الدي يعتمد عليها برنامجنا المعلوماتي  

وهي تعتمد على محاكاة ميكانيكية للسبيل الصوتي : ـ المركِّبات المفصلية الموجية

يقَرب شكل السبيل الصوتي بسلسلَة . لكالموحركة العضالت المشاركة في عملية إنتاج ا

نحو عشرين مقطعاً أسطوانياً منتظماً، ويمكن الحصول على مساحة كل من هذه المقاطع 

المعنية وهي ) العضالت(باالستعانة بالتصوير الشعاعي، أو حسابها من مواقع المفاصل 

ة باستعمال خوارزميات أو من تحليل اإلشارة الكالمية الناتج. اللسان والشفاه والحنك

إال أن هذه النمذجة ال . أو بضجيج/أما التحريض فينمذج باهتزاز ميكانيكي و. متطورة

  .تعطي كالماً مركباً جيداً

وهي طريقة كهربائية تعتمد على نمذجة السبيل الصوتي : ـ مركِّبات البواني

 تتميز االستجابة في الحقيقة،. بمجموعة مرشحات تمرير حزمة بسيطة من الدرجة الثانية

الترددية للسبيل الصوتي بوجود ترددات تتمركز عندها الطاقة نسمي هذه الترددات 

يمكن . توافق ترددات الطنين لمرشحات تمرير الحزمة ترددات هذه البواني. بالبواني

يجري تحريض . وضع هذه المرشحات على التوازي؛ أو على التسلسل أو بتشكيلة هجينة

أو /له تردد اهتزاز األوتار الصوتية و) قطار نبضات(نبع شبه دوري هذه المرشحات بم

ومع أن هذه . أشهر هذه المركبات ومتغيراته. منبع ضجيج حين تتطلب األصوات ذلك

الطريقة طبيعية ألنها ترتبط مباشرة بموسطات طبيعية هي ترددات الطنين للجهاز 

الموسطات شاقة وطويلة وتتطلب الصوتي إال أن عمليات تحليل األصوات الستنتاج هذه 

  .الكثير من الوقت والخبرة

وهي أيضاً كهربائية تعتمد نمذجة السبيل الصوتي بمرشح : ـ مركِّبات التنبؤ الخطي

يجري حساب ثوابت هذا المرشح باستعمال تقانة التنبؤ الخطي والتي . وحيد له عدة أقطاب

لكالم كتركيب خطي لعدة عينات سابقة تعتمد على إمكان التنبؤ بقيمة كل عينة من إشارة ا

تتميز هذه الطريقة بكونها قابلة لألتمتة في مرحلتَي التحليل والتركيب، ). بدقة مقبولة(
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ويمكن تحسين جودة الكالم المركب بنمذجة إشارة التحريض بعدة نبضات في دور اهتزاز 

 أو بإشارة أكثر  أوواحد للحبال الصوتية، فتسمى تقانة التنبؤ الخطي المتعدد النبضات 

  .تعقيداً كما في عملية التنبؤ الخطي المحرض برماز وغيرها

  تحليل األصوات 

ينتج عن عملية الكالم أمواج صوتية يمكن تحويلها إلى إشارة كهربائية باستعمال 

يمكن التعامل مع هذه اإلشارة كأي إشارة كهربائية، ). مكرفون(محول طاقة مناسب 

. لزمنية بغض النظر عن اآللية التي جرى فيها إنتاج الصوت البشريومحاكاة تغيراتها ا

تعتمد هذه الطرق، في مرحلة التحليل، على أخذ عينات من اإلشارة الكالمية وتكمية كل 

نستعيد، عند التركيب، قيم العينات من الرمازات . عينة بعدد من البتات يكون رمازها

المستَعملة ] تعديل اإلشا رة. ر[يل النبضي المرمز وكمثال على هذا، تقانة التعد: الموافقة

ويمكن الحصول بهذه . في المقاسم الهاتفية الرقمية، وتقانات تعديل دلتا بتشكيالتها المختلفة

الطرق على نوعيات جيدة جداً؛ إال أنه اليمكن إال إعادة إنتاج الكالم الذي سجل قبالً 

لك، تستعمل هذه الطرق في نظم تركيب كالم لذ. وتحليله وال يمكن إنتاج أي كالم آخر

تنتج كلمات أو جمل محددة معروفة من قبل مثل الساعة الناطقة، مواعيد رحالت الطيران 

وال يمكن استعمال هذه التقانات في نظم تركيب الكالم التي عليها إنتاج الكالم . وغيرها

  .من دون أن يجري تسجيله

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 263

 :التحليل المعرفي للدراسة

 تحديد التعليمة بعد إنه حيث . مراحل بعدة تمر أنها لغوية ال األصوات إخراج في رأينا

 إلى لتصل الدماغ من عصبية إشارات إرسال فونيمات، يتم من كلمة كل تحويه وما

 على تكون اإلشارات هذه . الصدري القفص عضالت فيها بما الصوتي الجهاز عضالت

 فونيم بكل الخاصة العصبية اإلشارات يتم إرسال بحيث ع،التنسيق والتتاب من عالية درجة

 تصل وعندما . الفونتيكي المستوى إلى الفونولوجي المستوى من أن تنتقل بعد ، حده على

 تؤثر بحيث باالنقباض العضالت هذه تقوم النطق جهاز عضالت إلى اإلشارات العصبية

 . صوتية موجات بذلك مصدرة التنفسي الجهاز من الخارج على الهواء

 البدء بالموجات يكون إذ . تماما ذلك عكس هو اللغوية األصوات إدارك أثناء يحدث وما

 إلى الموجات الصوتية تصل أن بعد ألنه ؛ الفونيمات بإدارك االنتهاء ويكون الصوتية

 الفيزيائية معها الخصائص حاملة الدماغ إلى األذن من   عصبية إشارات تنتقل ، األذن

 المستوى إلى تتخطاه  ثم1األكوستي المستوى إلى فتصل ، وتردد شدة من الموجات لتلك

 األكوستية على خصائصه بناء الصوت تحديد فيه يتم والذي األصواتي/ الفونتيكي

 مستويات إلى ثم المستوى الفنولوجي إلى تنتقل ذلك بعد ، السابق الفصل في المذكورة

 نهاية في الفكرة والصرفية الستخالص النحوية يبوالتراك الكلمات تحديد يتم حيث أعلى

 . األمر

 التي هي الصوتية الفيزيائية للموجات الخصائص الجانب المعرفي و بين قوي ترابط هناك

 من بشيء عنها فإننا سنتحدث ذا وله اللغوية األصوات إدارك في السامع يستخدمها

 على التعرف سبيل في تيةالموجات الصو على عملت التي التجارب وخصوصا التفصيل

 فإننا ذلك أجل ومن . اإلنسان اللغوي عند واإلدارك السمع جهاز ينهجها التي الطريقة

 إلى العصبية اإلشارات تنتقل طريقه عن الذي اإلنسان عند السمع جهاز نعرف أن نحتاج

                                           
 المستوى هذا على يتم والذي . اإلنسان مع الحيوانات فيه وتشترك الدماغ في تحليلي مستوى هذا ١ 

 ومصدرها الصوتية اإلشارة نوعية لتحديد الدماغ في أخرى لمناطق وإرسالها اإلشارة هذه تحليل هو

 ثم الفونتيكي المستوى إلى المستوى هذا تتعدى فإنها لغوية اإلشارة كانت وإذا ، بالسامع قتهاوعال

  1 إنسانًا السامع كان إذا ما حالة في الفنولوجي المستوى
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 فللتعر وإرسالها دماغيا تحليلها ثم يتم ومن الصوتية الموجات خصائص حاملة الدماغ

  بروكا  منطقة إلى اللغوية الرسالة على

 

 األكوستية المشعرات -

 بأننا نستطيع وقلنا . الفيزيائية خصائصه لغوي صوت لكل بأن الفصل النظري في ذكرنا

 إلى ننظر بصريا عندما اللغوية األصوات موجات بين نميز أن الخصائص هذه طريق عن

 هذه صحة الختبار مدى تجارب عملب األصواتيون قام هنا ومن . الطيفية رسومها

 أكوستية وتنقسم تسمى مشعرة فإنها محددة أكوستية خاصية دور ثبت وإذا . الخصائص

 : قسمين إلى النوع هذا من السمعية االختبارات

مثيرات  تسجيل ، األول stimuli خصائصها إحدى في التحكم السهل من يكون التي

 .الذي سمعوه الصوت أو الكلمة على التعرف األشخاص بعض من يطلب ثم . الفيزيائية

 وبعد ذلك المثيرات إحدى إلى اإلنصات منهم يطلب أن هو ، عا شيو األكثر وهو ، اآلخر

 يتناسب مع صوت أو كلمة أقرب اختيار منهم يطلب ثم أكثر أو خياران عليهم يعرض

 تجارب  وفياألصوات بين بالحدود يسمى ما ظهر هنا ومن . له استمعوا الذي المثير

 حتى وذلك ، الصوتية بتصنيع الموجات يقوم آلي بحاسب يستعينون الباحثين فإن كهذه

 الصوتية اإلشارة خصائص بقية على اإلبقاء مع محددة مشعرات في التحكم لهم يتسنى

 . ثابتة

  الزمنية  المدة-

 السامع يعتمد التي، اللغوية األصوات من كثير بين للتمييز الزمن عامل على السامع يعتمد

 ثابتة صوتية أمد موجات في تكون مختلفة أن إما بينها للتفريق الزمن عامل على

 الخصائص  متغيرة صوتية أمد موجات في مختلفة تكون أن وإما الفيزيائية الخصائص

   أحدهما، أمد يكون أن ، وثابتي الخصائص األمد مختلفي صوتين ومثال . الفيزيائية

 كال في تقريبا ثابت الرنينية وتردد النطق ةملي ثاني 150 واآلخر ةملي ثاني 70 ، مثال

 ولكن الصوتين بين ليس الفيزيائية في الخصائص اختالف يوجد ال أنه بمعنى . الصوتين

  . المفردة ونظائرها المضعفة األصوات بين شبيه بالفرق وهذا .نفسه الصوت داخل
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 بتحويل الموجات يقوم إذ . النطقي جهازال به يقوم ما عكس بعمل السمعي الجهاز يقوم

 . وتصنيفها تحليلها ليتم الدماغ إلى ترسل عصبية إشارات إلى الصوتية

المستوى  إلى األكوستي المستوى تتعدى فإنها لغوية الصوتية الموجة ن تكو وعندما

 على األصوات التعرف ثم ومن األكوستية المشعرات تحديد عملية فيه تتم الذي الفونتيكي

 . اللغوية

و من هنا نستخلص مايلي لقد كانت إشكالية الدراسة عبارة عن أربع تساؤالت تمت 

  : اإلجابة عليها في أربع فصول من هده الدراسة، و هي على الترتيب

ماهي درجة انتشار البرامج المعلوماتية والتقنيات التكنولوجية الحديثة في الكفالة * 

  ي الوسط العيادي الجزائري؟األرطوفونية و باألخص الصوتية ف

 الصوتية بالوسط العيادي تمامدى استعمال التكنولوجيا في مجال التكفل باالضطرابا* 

  الجزائري؟

  : و الجواب كان في الفصل الرابع بتحقق الفرضية األولى التي مفادها 

رطوفونية درجة انتشار البرامج المعلوماتية والتقنيات التكنولوجية الحديثة في الكفالة األ* 

و باألخص الصوتية في الوسط العيادي الجزائري، متفاوتة حسب ثقافة المختص 

  .األرطوفوني و قدرته المادية

  :أما التساؤل الثالث الذي تم اإلجابة عليه في الفصل الخامس

هل وضع تقنية مقننة و معيرة معلوماتية، هدفها تحديد خصائص االضطراب الصوتي * 

  معرفي  يسمح بتشخيص أدق و محدد لالضطرابات ييزيائفي فضاء أكوستيكي ف

  الصوتية علما أنه أساس و ركيزة الكفالة األرطوفونية ؟ 

  :فكان الجواب

  : يتعلق استعمال التكنولوجيا في الوسط العيادي الجزائري بعاملين هامين* 

  ن مدى توفر وسائل التكنولوجيا في مكاتب المختصين االرطوفوني-              

 و مدى إلمام و تمكن المختص االرطوفوني بمجال التكنولوجيا -              

 المعلوماتية 

  



 266

  معرفي  يسمح يتحديد خصائص االضطراب الصوتي في فضاء أكوستيكي فيزيائ* 

، Th-VOCبتشخيص أدق و محدد لالضطرابات الصوتية، ومنه فالبرتوكول ألمعلوماتي 

 األرطوفونيةذا فعالية في صيرورة الكفالة 

  :التساؤل التالي على جواب الماغرضهأما الفصل السادس كان 

ما مدى تأثير نظم معالجة المعلومات لدى المصاب باضطراب صوتي باعتبارها تجمع * 

من التراكيب أو األبنية التي تشكل منظومة مكونات النشاط العقلي المعرفي على نجاح 

 التربية الصوتية؟

 في الكفالة األرطوفونية Th-VOC اللغات ألمعلوماتي درتوكول متعدما مدى فعالية الب* 

  بالوسط العيادي الجزائري؟

  :و الجواب كان بتحقق الفرضية التالية

عربية عامية، فرنسية، ( متعدد اللغات Th-VOC ألمعلوماتي ليقدم البروتوكو* 

بني على أسس بالوسط اإلكلينيكي الجزائري و الم للتشخيص و العالج ) واألمازيغية

 .علمية نتائج جد مرضية في ميدان الكفالة األرطوفونية
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 اإلنسانية تتسم بالتغير السريع المتالحق في المعارف وازدياد تطبيقاتها أصبحت الحضارة
لمدى االرتقاء  التكنولوجية كما ونوعا مما نتج عنه تغير في معايير تقييم المجتمعات وفقا

 كة إلىهامشية مستهل التكنولوجي والمعلوماتي وعلوم المستقبل للتحول من مجتمعات

التأكيد على مستويات اإلتقان  مجتمعات منتجة متحررة من الملكية الفكرية عن طريق

 . للتكنولوجيا   التعليمية والتوظيف الجيدةومعايير الجود
تطوير مظاهر العيش فيها و إذكاء   إلى– المتقدم منها و النامي –تسعى دول العالم أجمع 

و توطيد اتصالها بما يعيشه . من مواطينها عاتروح النمو الشامل بين األفراد و الجما

يتطلب اللهاث في طلب العلم على اعتبار أن طلب العلم  العالم من تغيرات متسارعة وهذا

بأسباب التطبيقات العلمية، و هو امتداد للفريضة، و في إشاعة  فريضة ، و في األخذ

 توارثها أجيال األمم، و أمربأبعادها النظرية و التكنولوجية، و هي سنة ت الروح العلمية
تكنولوجيا  تفرضه الثورة العلمية و التكنولوجية التي من أهم مظاهرها التقدم الهائل في

 لنظريات السيبرنطيقا االتصاالت و التطبيقات األخرى الجبارة على األرض و في الفضاء
CYBERNETICS و نظريات االتصال األخرى . 

 ا في حياتنا وما نشاهده من تطور هائل وسريع فياستخدام الحاسوب ضروري لقد اصبح
حقل من  تكنولوجيا المعلومات ما هو إال دليل على أهمية استخدامه ، إذ لم يعد هناك

 .  األكبر فيهرحقول المعرفة إال والحاسوب يلعب الدو
 أن الكمبيوتر قد نال حظاً وافراً من االهتمام بين المتخصصين و غير و ليس من شك

ين، و لعل مرد ذلك االهتمام أن الكمبيوتر بأشكاله المختلفة و إشكالياته قد غزا المتخصص

يتطلب توافر حد أدنى من المعرفة لكل فرد، تحدده أساليب استهالكه   مما،بيت  كل

في  الكمبيوترية و أسباب استهالكه لها و مداه، و المتغيرات المجتمعية من حوله لآلالت

 األمية الكمبيوترية ل العالم المتقدم أن تعالج مصطلحاَ جديداً هوهذا المجال، و دعا ذلك دو
الكمبيوتر اله لمعالجة المعلومات والبيانات الحسابية وفق نظام إلكتروني وباستخدام لغة 

 . خاصة
فهو يستخدم اآلن في المؤسسات التجارية  إن استخدام الحاسوب في الحياة أمر ال جدل فيه

إن و كيف ال يستعمل في  مكاتب المختصين االرطوفونيين؟ ،  وغيرها.....والبنوك 

عمليتي التعلم والتعليم تعد من احدث المجاالت التي اقتحمها  استخدام الحاسوب في



 269

  يقومون دائما بالبحث عن وسائل تعينهم على أداءالمختصينالمعروف إن  الحاسوب ومن
الملونة وتارة  ة تستخدم الصور فتارأفضلوظائفهم التعليمية من اجل الوصول إلى تعليم 

األجهزة البسيطة وفي  تستخدم األشكال المجسمة كما تستخدم السبورات والكتب وبعض

التسجيل والميكروسكوب  السنوات األخيرة ظهرت بعض األجهزة الحديثة مثل أجهزة

ة التعليمية وأجهزة العرض السينمائي وأجهز والتلسكوب وأجهزة اإلسقاط الخلفية واألفالم

تعدد هذه الوسائل وتنوعها فأن كل وسيلة تخدم هدفا  التلفزيون التعليمي وغيرها ورغم

الوسائل معقدة في تركيبها واستخدامها في بعض األحيان كما أنها  محددا وقد تكون هذه

 . الثمن مما أدى إلى إحجام الكثير من المدارس على شرائها واستخدامها مرتفعة
 

المتقدمة   في الدولإعادة التربيةأ استخدام الحاسوب في عمليتي السنوات األخيرة بد وفي

وسيلة واحدة كونه  والحاسوب ليس مجرد وسيلة تعليمية بل هو عبارة عن عدة وسائل في

يوفر بيئة تعليمية تفاعلية ذات  يقوم بوظائف جديدة يعجز عن تحقيقها بأي أسلوب أخر فهو

 . اتجاهين
في مجال تعليم وتعلم مختلف الموضوعات ومع تطور  ايعتبر الحاسوب مدخال او منهج

  ظاهرة لها مدلوالتهاوأصبح تطور هذا المدخل المعرفيونظريات التعلم  أجهزة الحاسوب
   .وأثارهاومبرراتها 

 : في الجوانب التاليةهده الدراسة  أهميةتتمثل 
الفاعل في ه  دورإلىه  لفت االنتباأوو البرامج المعلوماتية  الحاسوب أهمية إلى اإلشارة  -

الكفالة في  من الخدمات التي يقدمها في تطوير اإلفادة و كيفية الكفالة االرطوفونية

  .الجزائر

 عالجي لمعالجة االضطرابات هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج تهدف    

 .في الوسط العيادي الجزائري  والنطقية الصوتية

 باإلضافة إلى التدريبات  معرفيةول مجموعة من األنشطةالمقترح والذي تنا البرنامج    

معالجة االضطرابات النطقية،  والتنفسية وتدريبات الوجه والفم التي تساعد العضلية

نتائج الدراسة إلى وجود فروق  أشارت ،إلى استخدام تدريبات نطق األصوات باإلضافة
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 تأثرهم بالبرنامج و المجموعة الثالثة المتكونة من االطفال إحصائية عند مستوى ذات داللة

  الدي يتميز بتعدد اللغات.العالجي

 :مصطلحات الدراسة

  فيها األطفال عند نطقهم وهي األخطاء التي يقع:النطقية لألصوات  االضطرابات   ·

بدال، أو أو التشويه، أو اإل الحذف،: والتي تتخذ أحد األشكال التالية لألصوات اللغوية

 .آخرها بداية الكلمة أو منتصفها أو كان ذلك اإلضافة سواء

مجموعة التدريبات النطقية  هو خطة محددة تشمل: تنمية األصوات اللغوية برنامج   ·

 .النطقية والصوتية األصوات اللغوية لألطفال ذوي االضطرابات الضرورية لتنمية

 تاج األصوات الكالمية والمتمثل بجهازإن وهو النظام المسؤول عن الصوتي النظام   ·
  على اختالف مخارجها النطق الذي يعمل على إنتاج األصوات الكالمية

 :محتويات البرنامج أسس اختيار

 بمعالجة    العالجية المرتبطة السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، والبرامج الدراسات .1

 االضطرابات الصوتية و النطقية

المرتبطة  المعلوماتية بحاث التي اهتمت بتصميم البرامج العالجيةواأل الدراسات .2

 .والصوتية، ودراسة أثر وفعالية هذه البرامج بمعالجة االضطرابات النطقية

خاص ضمن البرنامج  اهتمت بدراسة أثر طريقة محددة، أو أسلوب الدراسات التي.3

 .المقترح

 .المناسبة ألعمارهم  الصور ، وذلك باختيار لألطفالالزمني مراعاة العمر .4

المفردات التي تناسب هذه  أفراد الدراسة واهتماماتهم وذلك باختيار مراعاة استعداد .5

 .االهتمامات
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 األطفال ذوي  الراشد ومع  بعين االعتبار عند التعاملالجزائريالمجتمع  أخذ لهجات .6

أو اللغة سب لهجة  الكلمات حيستنسخ أن المختص االرطوفونيمن  فيطلب االضطرابات

 . على نتائج الدراسةهده األخيرةوذلك تحييداً  ألثر  االم، 

اللغوية المرجوة، واختيار الوسائل  تحقيق األهداف التعليمية المستخدمة تنويع الوسائل .7

، وزيادة فهمه لألوامر اللفظية المفحوص تسهيل االســـتقبال اللغوي لدى تساعد التي

  .إليه الموجهة

 :الجوانب التالية ضمن البرنامجوقد ت

 :التهيئة

 بشكل المفحوص  بإجالسالمختص االرطوفونيبد قبل البدء بالتدريب أن يقوم  ال   ·

 .مشاهدة شاشة الكومبيوترخالله  يستطيع من

 .أساليب التعزيز المناسبة اللفظية والمعنوية استخدام        ·

األخطاء ذاتيا أن يصحح  للمفحوصيتسنى بعض الجلسات ل آلة التسجيل استخدام        ·

 .االيه  التي يتعرض

لى عالحاجز من خالل تدريب  على زيادة كمية الهواء الداخل إلى الحجاب العمل   ·

  :البطني، من خالل القيام بالتدريبات التالية التنفس

 .إخراج هواء الزفير وبحركة بطيئة نطق األصوات المتحركة أثناء     .1

النفخ  ومن ثم استخدام أساليب, والزفير كمرحلة أولية دريبات على الشهيقعمل ت  .2

البالون، وبعد ذلك يتم  أو نفخ قطع ورقية باإلضافة إلى استخدام شرب السوائللوالشفط 

 لهحتى يتسنى  وذلك, نطق األصوات التي تحتاج إلى قوة وضغط  علىالمفحوصتدريب 

المقاطع الثنائية ومن ثم   على االنطالق إلى تدريبهعليه، ومن ثم  أن يمارس ما تم تدريبه

 .الكلمات



 272

 : الوجه والفم تقوية عضالت

 :يلي عضالت الوجه والفم والفك تم القيام بما ولتقوية    

وغلقه، غلق الفم وضم الشفاه  فتح الفم(  من خالل  تتعلق بالفم والشفاه تدريبات        ·

 . (لألمام

ألسفل وأعلى، ثني اللسان  فتح الفم وثني اللسان( ان من خالل تتعلق باللس تدريبات   ·

 .(وألعلى العلوية، إخراج اللسان خارج الفم ألسفل ألعلى خلف األسنان

ً  وبلطف  لتقوية عضالت الفك يقوم المدرب بخفض الفك تدريبات        · السفلي تدريجيا

 .ألقصى درجة

 :العالجي تحكيم البرنامج

  الجامعة وأطباء األنف واألذن والحنجرة مج على ثالثة من أساتذة عرض البرناتم    
 البرنامج جيد ويناسب الغرض الذي وضع من إذ أفادوا أن, بغرض التحكيم وإبداء الرأي
 . األمأجله وما يتناسب مع اللغة

  :التوصيات

 في المستشفيات و العيادات الخاصة بالتكفل  استخدام برامج النطق كالبرنامج  .2

  برامج التأهيل الصوتي والنطقي وذلك لعدم وجودباالضطرابات الصوتية 

 -:مقترحة بحوث مستقبلية

مرحلة  النطقية لدى أطفال الصوتية و  االضطرابات معالجة بوأثر استخدام الحاس     .1

 . سنوات05 الى 03

 وا باتمدى بقاء أثر التدريب على معالجة االضطرا دراسة تتبعيه يظهر من خاللها  .2
  . في الوسط العيادي الجزائريلنطقيةالصوتية و ا
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