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طبيعة اضطرابات الكالم واللغة

()Nature of Speech and Language Disorders
تعطي املجتمعات قيمة عالية للتواصل الفمي والذي يعترب الطريقة الرئيسة يف تفاعلها مع اآلخرين.
فنحن نتكلم مع بعضنا بعض ألغراض مختلفة منها تبادل املعلومات واملشاعر وغريها .إضافة إىل أننا نفضل
الحديث الشفهي أكرث من الكتابة يف التواصل .فالتواصل ميكننا من التفاعل مع اآلخرين بطرائق مختلفة .وله
أهمية خاصة يف حياتنا .ويهدف هذا الكتاب إىل تناول األفراد الذين يعانون من صعوبات يف الكالم واللغة من
حيث تصنيفهم وتأثري هذه االضطرابات عىل مهارات التواصل والتفاعل وعمليات التعلم.
يعاين معظم األطفال من صعوبات يف اللغة ،إال أن هذه الصعوبات تظهر أكرث لدى املصابني بإعاقات
معرفية ،وهذه الصعوبات تؤثر بشكل ملحوظ عىل تطور اللغة واكتسابها )Smih & Tyler,2009(.
طبيعة التواصل)Nature of communication( :

ولتحقيق فهم أفضل لالضطرابات الكالمية واللغوية فإن علينا أوالً فهم عملية التواصل التي يستعملها
األفراد يف تفاعلهم مع اآلخرين ،وللقيام بعملية التواصل فإنه ال بد من وجود مرسل ( )senderومستقبل
( )receiverوالرسالة ( .)messageفاملرسل ميتلك أفكارا ً تحول إىل رموز ميكن فهمها من قبل املستقبل .ويظهر
التواصل فقط عندما يحدث هنالك فهم مشرتك للرسالة بني املرسل واملستقبل .فإن ترميز األفكار إىل إشارات
ورموز يعترب جزءا ً مهامً يف التواصل وتشري إشارات التواصل ( )Communication signalsإىل بعض األحداث
املبارشة إذ قد تكون األشخاص أو االنفعاالت ،وقد تكون هذه اإلشارات عىل شكل إمياءات أو مراسم اجتامعية
أو أمناط صوتية.
وتستعمل رموز التواصل ( )Commumication symbolesلتتبع الرسائل ،بينام متثل االصوات الكالمية أو
اللغوية رموزا ً صوتية ( .)Vocal symbolesوتشري األحرف الهجائية إىل الرموز املكتوبة (،)Written symboles
كمــــا وتستعـــمل لغة اإلشـــارة الرمــــوز واإلشارات اإليحائيــــة ( ،)symbole Gesturalويحكم توحيد
هذه الرموز قواعد اللغة ،وتشكل هذه الرموز واإلشارات والقواعد لغة ذات معنى .وقد ترتبط رموز التواصل
بأحداث وقعت يف املايض أو ستقع يف الحارض أو املستقبل أو قد ترتبط بيشء أو فعل أو مفهوم أو انفعال.
فعندما ترمز األفكار يكون عىل املرسل اختيار امليكانيزم أو اآللية لتقديم الرسالة ،وهنا قد يختار املرسل
من بني عدد من اآلليات مثل الصوت ولغة اإلشارة واإلمياءات وأدوات الكتابة .علينا أن نتذكر أن نظام التقويم
للرسالة يجب أن يكون ذا فائدة بالنسبة للمستقبل .فعىل سبيل املثال اختيار الصوت املنطوق لنقل رسالة إىل
شخص أصم يكون غري مفيد (ما مل يكن لدى هذا الشخص أداة لتمييز الصوت) ،كام أن إرسال رسالة مكتوبة
إىل شخص ال يستطيع أن يقرأ يكون أيضاً غري فعا ٍل.
يتطلب التواصل من املستقبل استعامل حواس البرص والسمع وأحياناً اللمس (كام هو الحال لدى املكفوفنب
الذين يستعملون لغة بريل) وذلك بهدف استقبال الرسالة ونقلها إىل الدماغ وهنا إلعطائها املعنى وتكوين فهم
لها .وعىل املستقبل أن يكون قادرا ً عىل فهم رموز املرسل وأن يكون قادرا ً عىل تفسري الرموز وإعطائها املعنى.
ويفشل التواصل يف حالة عدم قدرة كل من املرسل واملستقبل عىل استعامل الرموز أو اإلشارات بشكل مناسب.
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أيضاً ويفشل التواصل عندما يوجد لدى املرسل واملستقبل عيوب يف إرسال أو استقبال املعلومات ،انظر شكل
( )1-1فالتواصل جزء مهم يف األحداث اليومية وال نستطيع االستغناء عنه ،فاملحادثات مع األرسة واألخرين
واألصدقاء وغريها ال تحـــدث إال إذا كانت هنالك آلية مشرتكة يف فهـــم التواصل(Hallahan, Kauffman, ،
) & Pullen,2015وهنا علينا أن منيز بني ثالثة معامل هي :التواصل ( )Communicationواللغة ()Language
والكالم (. )Speech

الشكل ( )1-1عنارص التواصل

التواصل :هو عملية تبادل املعارف واألفكار واآلراء واملشاعر من خالل اللغة اللفظية أو غري اللفظية.
اللغة :طريقة يف التواصل مستندة إىل قواعد ،وتتضمن الفهم واستعامل اإلشارات والرموز لعرض األفكار.
الكالم :هو إنتاج صويت للغة (.)Smith & Tyler, 2009

اضطرابات التواصل ()Communication Disorders

وتشمل اضطرابات التواصل العجز يف اللغة والكالم والتواصل .الكالم ( )Speechهو إنتاج تعبريي
لألصوات ويشمل تعبري الفرد ،والطالقة ،والصوت ،ونوعية الرنني .وتشمل اللغة ( )Languageشكل ووظيفة
واستخدام نظام تقليدي من الرموز (أي الكلامت املنطوقة ولغة اإلشارة والكلامت املكتوبة والصور) بطريقة
تحكمها قواعد التواصل .ويشمل التواصل ( )Communicationأي سلوك شفوي لفظي أو غري لفظي (سواء
أكان مقصودا أو غري مقصود) يؤثر عىل سلوك أو أفكار أو مواقف شخص آخر .ويجب أن تراعي عمليات
التقييم قدرات الكالم واللغة والتواصل والسياق الثقايف واللغوي للفرد ،وال سيام لألفراد الذين ينشؤون يف
بيئات ثنائية اللغة .ويجب أن تكون االجراءات املقننة لتنمية اللغة والقدرات العقلية غري اللفظية ذات
صلة بالسياق الثقايف واللغوي (أي االختبارات التي تم وضعها وتقنينها بالنسبة ملجموعة ما قد ال توفر
معايري مالمئة ملجموعة مختلفة) .وتشمل الفئة التشخيصية الضطرابات التواصل ما يأيت :اضطراب اللغة
( )language disorderواضطراب الصوت الكالمي ( )speech sound disorderواضطراب الطالقة يف مرحلة
الطفولة (التأتأة)  ،)(childhood-onset fluency disorder (stutteringواضطراب التواصل االجتامعي
 ،)(social (pragmatic) communication disorderوغريها من اضطرابات التواصل املحددة وغري املحددة
( .)and other specified and unspecified communication disordersقد ترتاوح اضطرابات التواصل
( )Communicationمن البسيطة إىل الشديدة جدا ً ،كام وتتداخل مع قدرة الفرد عىل العمل يف الحياة
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اليومية .قد تحدث اضطرابات التواصل يف أي عمر ،كام وقد تكون أكرث أسبابها السكتة الدماغية ،وإصابات
الدماغ ،واملرض أو النوبات املرضية ()American .Psychiatric Association, APA, 2013
اضطراب التواصل غير المحدد ()Unspecified Communication Disorder

تنطبق هذه الفئة عىل األعراض التي متيز اضطراب التواصل الذي يسبب اضطراباً كبريا ً رسيرياً أو ضعفاً
يف املجاالت االجتامعية واملهنية ،أو غريها من مجاالت األداء الوظيفي التنفيذي ولكن ،ال تحقق املعايري الكاملة
الضطراب التواصل أو ألي من االضطرابات النامئية العصبية واضطرابات فئة التشخيص .يتم استخدام فئة
اضطراب التواصل غري املحدد يف الحاالت التي يختار فيها الطبيب أو االخصايئ عدم تحديد السبب يف عدم
استيفاء املعايري الضطراب التواصل أو االضطراب الناميئ العصبي املحدد ،وتشمل معلومات كافية إلجراء
تشخيص أكرث تحديدا ً (.)American Psychiatric Association, APA, 2013
تصنيف اضطرابات التواصل:

تشتمل اضطرابات التواصل عىل االضطرابات التي تصيب العنارص األساسية يف الكالم أو اللغة أو السمع.
فاملتكلم يتواصل مع املستمع من خالل مسار فمي إىل سمعي .فامليكانزمية النطقية تكون مع املستمع من
خالل مسار فمي إىل سمعي ،فهي تستعمل من قبل الفرد لتكوين أصوات اللغة التي تدرك عىل أنها كالم من
قبل املستمع .ويشتمل السمع عىل الوعي باألصوات والقدرة عىل التمييز بينها والقدرة عىل معالجتها .وتعترب
هذه القدرات أساسية يف تحليل الكالم .ويناقش هذا الكتاب االضطرابات الكالمية واللغوية .ولفهم طبيعة
اضطرابات السمع فإنه ينصح مبراجعة كتاب «اإلعاقة السمعية» للمؤلف الصادر عام (.”)2003
ويبني الشكل التايل اضطرابات التواصل وبعض األمثلة عىل االضطرابات التي تصيب هذه العنارص.
االجتامعي

()Plant & Beeson, 2012 APA, 2013
الشكل ( )2-1اضطرابات التواصل
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ميكانزمية أو آلية الكالم)Speech Mechanism( :

إن الفهم الواضح لآللية التي ينتج من خاللها الكالم يساعدنا يف فهم أفضل لطبيعة االضطرابات الكالمية
واللغوية .عندما نريد أن نتكلم ،فإن الدماغ يرسل رسائل تنشط وتفعل ميكانزمات الجسم األخرى ،فالجهاز
التنفيس يعمل عىل نقل االكسجني إىل الجسم وتخليصه من الغازات ،فعضالت الحجاب الحاجز والصدر
والحلق التي تطرد الغازات هي ايضاً تنشط الجهاز الصويت ( .)Vocal systemحيث ينتج الصوت يف الحنجرة
التي تقع يف أعىل القصبة الهوائية والتي تشتمل عىل األوتار الصوتية .فعندما يخرج الهواء من الرئتني ،فإن
تدفق الهواء يسبب اهتزاز األوتار الصوتية .وتسمى الحنجرة واالوتار الصوتية بالجهاز االهتزازي (Vibrating
 .)systemكام يلعب طول وقرص هذه االوتار دورا ً بارزا ً يف طبقة الصوت ( )Pitchوباستمرار مرور الصوت عرب
التجاويف البلعومية والفموية واألنفية فإن الصوت يحول إىل أو يشكل أصواتاً كالمية مدركة من خالل أعضاء
النطق وتسمى هذه التجاويف بالجهاز الرنيني الصويت ( )Resonating systemوتشتمل أعضاء النطق عىل
اللسان ،وسقف الحلق اللني والصلب والشفاه والفك  )Smith & Tyler, 2009(.انظر الشكل (.)1-3
الفرق بين اضطرابات الكالم واضطرابات اللغة:

ميتاز اضطراب التواصل باضطراب
البلعوم األنفي
الكالم أو اضطراب يف اللغة ،وهنا فإنه
من الرضوري التمييز بني االضطراب
اللهاة
التجويف البلعومي
يف الكالم واالضطراب يف اللغة حيث
اللسان
توجد أسباب مختلفة لكل منهام
املريئ
وكل منهام يتطلب تدخالت عالجية
مختلفة .فاضطراب الكالم (Speech
 )disorderهو اضطراب يصيب النطق،
أو الصوت ،أو الطالقة .أما اضطراب
اللغة  Language disorderفهو إعاقة
ألياف الرئة
أو انحراف يؤثر عىل فهم أو استعامل
اللغة املنطوقة أو اللغة املكتوبة أو
نظام التواصل الرمزي اللفظي اآلخر.
الحجاب الحاجز
ويف هذا االتجاه ال يزال تعريف «ك ُرمر»
( )Cromer, 1978معتمدا ً كمعيار.
التجويف البطني
ويعرف «كرومر» ( )Cromerاضطراب
الشكل ()3-1
اللغة بأنه االضطراب الذي يحدث أو
يوجد مبعزل عن االعاقات األخرى مثل الصمم أو التخلف العقيل أو االعاقات الحركية أو اضطرابات الشخصية،
كام وقد يحدث اضطراب اللغة مع كل هذه اإلعاقــــــات املذكورة ومن ثم ،تحتاج إىل تقديم العالج لهـــــا
()Kirk, Gallagher, and Coleman, 2015
التجويف األنفي
سقف الحلق الصلب
التجويف الفمي
سقف الحلق اللني
الحنجرة واألوتار
الصوتية
القصبة الهوائية

أدوات اللغة اللفظية:

ينظر إىل اللغة اللفظية عىل أنها لغة معرب عنها يف كلامت أو أصوات كالمية أو الكتابة ،ومن هنا فإن اللغة
اللفظية سواء أكانت يف كلامت منطوقة أو مكتوبة لها أدوات مشرتكة يستعملها االفراد يف السياق الثقايف لفهم
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املتكلم أو الكاتب الذي يريد التواصل .فال بد من وجود اتفاق عىل معاين الكلامت (الداللة اللفظية) واألصوات
(كيف تلفظ الكلامت).
وإذا كانت اللغة مكتوبة فإن الكلامت ال بد من لفظها وتهجئتها بشكل يتسق مع النظام الهجايئ
واألصوات الصوتية للغة ،فكل األطفال لهم آلية لغوية متكنهم من فهم القواعد (املستوى النحوي) واألصوات
(املستوى الصويت) للغتهم .ومتكن هذه اآللية األطفال الرضع من تحديد أصوات لغتهم يف عمر نحو ( )6شهور.
أما اآللية التي متكن األطفال الرضع من فهم قواعد اللغة يف املستويات الرصفية والنحوية والرباجامتية فتبدأ
قبل بلوغ سن الثانية من العمر .وتعترب هذه اآلليات مشابهة آلليات التطور املعريف.
ويف الخالصة ،فإن إنتاج لغة منطوقة أو مكتوبة مفهومة وذات معنى يعتمد عىل النظام البيولوجي
لإلنسان وكذلك يتطلبان من الطفل تعلم قواعد اللفظ وقواعد اللغة واالستعامل .ويظهر األطفال العاديون
(دون إعاقات) تطورا ً لغوياً ولغة معقدة مع سن الثالثة من العمر.
حيث إن ثقافتنا تعطي قيمة كبرية للغة املنطوقة كام تتوقع من كل طفل إتقانها .ويف الوقت الحارض
ميكن تشخيص اضطرابات اللغة ووضع برامج عالجية لها ،وتعترب اللغة املنطوقة من أبرز معامل وخصائص
القدرات الوظيفية اإلنسانية ،وعندما ال تتطور طبيعياً تبذل الجهود لعالجها وتجاوزها (Kirk, Gallagher,
).and Coleman, 2015
تعريف اضطرابات الكالم واللغة:

كام رأينا ،فإن الكالم واللغة هي أدوات تستعمل ألغراض التواصل ،فالتواصل يتطلب الرتميز واإلرسال يف
محتوى مفهوم وفك الرتميز (االستقبال والفهم) للرسالة .كام انه أيضاً يشتمل عىل مرسل ومستقبل للرسالة.
تصنف اضطرابات التواصل ضمن مجموعتني رئيستني هام :ارضابات الكالم واضطرابات اللغة ،فاللغة هي
تواصل األفكار ويسمى ترميز أو إرسال الرسالة باللغة التعبريية ( )Expresssive languageوفك الرموز أو
فهم الرسالة باللغة االستقبالية ( .)Receptive Iangguageوعندما نفكر باللغة فإننا نفكر باللغة الفموية.
عندما يواجه الشخص صعوبات يف فهم اآلخرين فإنه يعاين من صعوبات يف اللغة االستقبالية ،أما عندما يعاين
من مشكالت يف مشاركة األفكار واملشاعر والتعبري عنها فإنه يعاين من صعوبات اللغة التعبريية ،عندئذ فإن
الشخص يوصف بأن لديه اضطراباً يف اللغة ( .)Language disorderأما الكالم فهو سلوك تكوين وتسلسل
األصوات للغة الفموية ،وهو أكرث األنظمة الرمزية الشائعة ويستعمل يف التواصل بني األفراد.

ويعرف الكالم :مبا يأيت:

 -1هو وسط التواصل الفمي الذي يستخدم الرموز اللغوية ،ومن خالله يستطيع الفرد التعبري عن األفكار
واملشاعر وفهم مشاعر األخرين الذين يستخدمون الرموز اللغوية.
 -2التواصل من خالل الرموز الصوتية.
-3

نشاط حريك للتنفس والتصويت ،والنطق ،أو الرنني الصويت.

أما اضطرابات الكالم ) )Speech disordersفهي:

 -1انحراف الكالم عن املدى املقبول يف بيئة الفرد ،وينظر إىل الكالم عىل أنه مضطرب إذا اتصف بأي من
الخصائص اآلتية:
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صعوبة سامعه.
عدم وضوحه.
خصائص صوتية وبرصية غري مناسبة.
اضطرابات يف إنتاج أصوات محددة.
إجهاد يف إنتاج األصوات.
عيوب يف اإليقاع والنرب الكالمي.
عيوب لغوية.
كالم غري مناسب للعمر وللجنس والنمو الجسمي.

 -2اضطراب يف إنتاج الصوت والوحدة الكالمية (الفونيم /أو اإليقاع).
انتشار اضطرابات الكالم واللغة:

()Prevalance of speech and language disorders

إنه من الصعب تحديد نسب انتشار اضطرابات الكالم واللغة بسبب تنوعها وصعوبة تحديدها وظهورها
أحياناً كجزء من اإلعاقات كام هو يف اإلعاقة العقلية وإصابات الدماغ وصعوبات التعلم واإلعاقات السمعية .وتقدر
نسبة انتشار اضطرابات الكالم بنحو ( )-10 %15بني أطفال دون سن املدرسة و( )%6بني طلبة الصفوف االبتدائية
والثانوية .اما اضطرابات اللغة فتنترش بني نحو ( )2 - %3بني أطفال دون سن املدرسة ،و( )%1بني طلبة املدارس.
لقد أشار التقرير السنوي الثالث والعرشون لدائرة الرتبية األمريكية عام ( )2001إىل أنه يف العام الدرايس
( )2000 / 1999يوجد نحو  %2,3من االطفال الذين التحقوا باملدارس ولديهم إعاقات بسب إعاقات الكالم أو
اللغة أو كليهام .وهذا يعادل نحو من ( 2كل  )100طالب من مجموع ( )1.081.822طالب .بني عمر()7-17
يتلقون خدمات نطقية ولغوية .كام تبدو العالقة بني عمر الطالب وتصنيف إعاقة واضحة يف نسبة االنتشار،
فمشكالت النطق الوظيفية عىل سبيل املثال أكرث انتشارا ً بني طلبة املدارس االبتدائية وأطفال دون سن املدرسة.
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كام أن اضطرابات اللغة منترشة أكرث يف أعامر ( .)8،7،6سنوات ،ففي السنة الدراسية ( )2000-1999يف
الواليات املتحدة األمريكية وجد أن نحو ( )191.674طالباً يف سن الثامنة من العمر لديهم إعاقات كالمية أو
لغوية بينام كان عند الطالب املصابني بصعوبات التعل ّم ضمن عمر مثاين سنوات نحو ( )160.840للعام نفسه.
بينام كانت االحصاءات يف سن التاسعة من العمر (العمر عندما تكون القراءة هي الجزء األكرب من املنهاج)
نحو ( )157.790طالب ذوي إعاقات كالمية أو لغوية ونحو ( )239.253طالباً مشخصاً بصعوبات التعلم .أما الفئة
العمرية من ( )17-12سنة فقد كان عدد الطالب املشخصني بصعوبات التعلم يف الواليات املتحدة األمريكية
( )1.481.921وهذا أكرب من أعداد الطالب املشخصني بإعاقات لغوية أو كالمية .وهذا يثري التساؤالت اآلتية:
هل هذه املشكالت تختفي مع التقدم يف العمر
هل كانت الخدمات العالجية فعالة وأدت إىل تحسينها
هل أعيد تصنيف هؤالء الطالب إىل إعاقات اخرى.
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إن اإلجابة عن هذه التساؤالت تأيت من التوقعات واملتطلبات التي تفرضها املواقف املختلفة.

1

كام أن التشخيص املبكر لإلعاقات الكالمية أو اللغوية يأيت بنتائج إيجابية يف إمكانية عالج هذه االضطرابات.
هذا باإلضافة إىل إمكانية تحديد وتشخيص بشكل مبكّر .أما صعوبات التعلم فإنها ترتبط أكرث مبتطلبات القراءة
يف التعلم األكادميي وهذا يفتح املجال إىل زيادتها ،إن هذا التفسري قد يكون أكرث قبوالً وإقناعاً.
ويعكس انتشار اضطرابات الكالم واللغة األهمية املتزايدة لخدمات اخصايئ أمراض الكالم واللغة والحاجة
إىل معرفة معلم الرتبية العامة واخصايئ الرتبية الخاصة ملعلومات حول اضطرابات التواصل وطرائق التخلص
منها أو عالجها وذلك ليتمكن من مساعدة الطالب يف تحقيق تواصل أكرث فاعلية(Smith, & Tyler, 2009;.
)Hallahan, and kauffman, Pullen, 2015
ويظهر الجدول اآليت العوامل التصنيفية املرتبطة باضطرابات اللغة لدى االطفال.
جدول ()1-1
العوامل التصنيفية املرتبطة باضطرابات اللغة لدى األطفال

العوامل املركزية

عوامل محيطة
عوامل بيئية وانفعالية

إعاقة لغوية محددة.
اإلعاقة العقلية.
اضطرابات طيف التوحد.
اضطرابات ضعف االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
إصابات الدماغ.
إعاقات أخرى.
إعاقات سمعية.
إعاقات برصية.
الصمم.
إعاقات حركية.
الرفض واإلساءة.
املشكالت السلوكية واالنفعالية النامئية.

عوامل مختلطة
وتعود العوامل املركزية ( )Central factorsيف الجدول السابق إىل األسباب املرتبطة بالجهاز العصبي املركزي
مثل االختالل الوظيفي الدماغي .أما العوامل املحيطة ( )Peripheral factorsفتعود إىل اإلعاقات الحسية أو
الجسمية غري الناتجة عن إصابات الدماغ أو األختالل الوظيفي الدماغي املساهم يف اضطرابات اللغة .بينام ترجع
العوامل البيئية واالنفعالية ( )Environmental and emotional factorsإىل البيئية املادية والنفسية االجتامعية
للطفل واملؤدية إىل اضطرابات لغوية .أما العوامل املختلطة ( )Mixed factorsفهي منتظمة ألن اضطرابات اللغة
تنتج عن مزيج من العوامل املركزية واملحيطية والبيئية واالنفعالية ()Hallahan, Kauffman, & Pullen, 2015
29

طبيعة اضطرابات الكالم واللغة | Speech & Language Disorders

تاريخ اضطرابات الكالم واللغة:

منذ حواىل  1000عام قبل امليالد فقد كان االفراد املعاقون موضع استهزاء وسخرية ومصدرا ً للتسلية كام
قد وصفوا بالغباء وهذا غالباً بسبب مشكالت اللغة والكالم .لقد سجلت حاالت اضطرابات الكالم واللغة عرب
العصور .كام طورت الربامج العالجية يف االوساط املختلفة .ويف الواليات املتحدة االمريكية فلم تقدم الخدمات
يف املدارس اال يف القرن العرشين ،ففي عام  1910عينت املدارس العامة يف شيكاغو معلامً منتقالً ملساعدة
الطالب املتأتئون ويف عام  1913وضعت مدارس مدينة نيويورك برنامجاً للتدريب الكالمي ملساعدة االطفال
الذين يعانون من اضطرابات كالمية.
وقد افتتحت اول عيادة عالجية يف سمييل بالنتون  Smiley Blantonيف جامعة ويسكونزن University
 .of Wisconsinويف عام  1925أسست اكادميية لتقويم الكالم والتي اصبحت تعرف الح ّقاً بالجمعية
االمريكية للكالم والسمع واآلن تعرف باسم الجمعية االمريكية للكالم واللغة والسمع American Speech -.
) Language - Hearing Association (ASHAويعترب البعض روبرت ويست  Robert Westاملؤسس لهذه
الجمعية واالب مليدان اضطرابات الكالم واللغة .كام عمل كل من يل ترافيس  Lee Travisووندل جونسون
 Wendell Johnsonعىل تطوير الربامج النطقية يف جامعة ايوا  University of lowaوقادوا هذا امليدان نحو
املستوى التنظيمي والوطني وبسبب ذلك اصبح مليدان اضطرابات الكالم وللغة تخصصاً مستقالً عن الطب
وعلم النفس والكالم.
ويف النصف االول من القرن العرشين اخذت املدارس العامة بتعيني اخصائيني للكالم واللغة ملساعدة
الطالب املصابني باضطرابات الكالم واللغة إال ان الخدمات يف ذلك الوقت كانت محدودة .وخالل الحرب
العاملية الثانية تطورت ادوات التقييم والكشف عن اضطرابات الكالم وفقدان السمع وبعد الحرب سعت
الكثري من الجامعات إىل تأسيس برامج تدريبية الخصايئ امراض الكالم واللغة.
وخالل التطور التــاريخي لهــذا امليــدان فقد اطلــقت
تســميات عديد عىل اخصايئ امراض الكالم واللغة فــفي البداية
اطلق اسم اخــصايئ تقويم الكالم أو معلمي الكالم وقد كانت الجهود
مركزة عىل عالج مشكالت التأنأة والصوت والنطق .ويف الفرتة ما بني
( )-1950 1960اطلق اسم معالج الكالم أو اخصايئ الكالم وقد قدر
حجم التعامل مع  200طفل لكل اسبوع يف مجاالت صغرية وملدة
 30يومياً .ومل يتلقى العديد من االطفال املصابني باضطرابات اللغة
واالعاقات املتوسطة إىل الشديدة والتخلف العقيل خدمات العالج
الكالمي بسبب ضعف تدريب االخصائيني يف هذه االعاقات.
ويف بداية عقد السبعينات من القرن املايض اطلق اسم اخصايئ
الشكل (Robert West )4-1
امراض الكالم ويف نهاية العقد ذاته اصدرت الجمعية االمريكية
للكالم واللغة والسمع  ASHAاسم اخصايئ امراض الكالم واللغة لتوسيع الخدمات املقدمة .وقد شهد عقد
السبعينات من القرن املايض فرتة انتقال نوعية يف الخدمات املقدمة من قبل  ASHAلالطفال ،فقد اشارت
البيانات إىل ان معظم مشكالت النطق هي منائية وعولجت مع العمر.
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