
 

 

 معلومات وحقائق عن اضطراب اللغة النمائي
 

 اضطراب اللغة النمائي:متعلقة بهناك ثالث معلومات أساسية 

 

 و/أو في فهم اللغة.التعبير عن نفسه  فييحدث اضطراب اللغة النمائي حينما يواجه الطفل أو الشخص البالغ صعوبات  -١

طفالً، ويؤثر على  ١٤من بين كل  ١يعتبر اضطراب اللغة النمائي من اإلعاقات الخفية، رغم أن نسبة انتشاره هي  -٢

 مهارات التعلم، والصداقة، والجانب العاطفي من حياة الشخص.ومهارات القراءة والكتابة، 

٣-  ً ً إن وجود دعم من قبل األخصائيين، مثل أخصائيي النطق واللغة والمعلمين، يمكن أن يحدث فرقا في حياة  حقيقيا

 هؤالء األشخاص.

 

 اضطراب اللغة النمائي: المصطلح، نسبة انتشاره، وأسباب حدوثه

 

"اضطراب اللغة النمائي"  تم نشر مقاالت علمية تُوصي باستخدام المصطلح التشخيصيلقد : اإلجماع على المصطلح  ●

Developmental Language Disorder، ( كمثال انظرBishop et al.,2016; 2017 مع شرح لكيفية الوصول )

 إلى هذا اإلجماع.
 

طفالً. وأظهرت دراسة وبائية أُجريت في  ١٤من بين كل  طفل واحد: يحدث اضطراب اللغة النمائي عند نسبة انتشاره  ●

ً  المملكة المتحدة طبية أو اضطرابات أي % من األطفال يُصابون باضطراب اللغة النمائي، مع عدم وجود ٧,٥أن  حديثا

 (SCALES study Norbury et al., 2016بيولوجية مصاحبة )
 

الواحدة، وأظهرت الدراسات التي أجريت على التوائم  : تكثر اإلصابة باضطراب اللغة النمائي عند أفراد العائلةأسبابه ●

وجود تأثيرات وراثية قوية على حدوث اضطراب اللغة النمائي، لكن يبدو أن ذلك يعكس وجود تأثير مشترك للعديد من 

وث (. كما ال يوجد أي دليل علمي يشير إلى حدBishop, 2016الجينات، وال يشير إلى وجود طفرة جينية واحدة بعينها )

 هذا االضطراب بسبب عدم تحدث الوالدين مع أطفالهم، كما يُشاع لدى العديد من عامة الناس.
 

لكن قد حاالت اضطراب اللغة النمائي،  أغلبلدماغ في في اخلل  يوجد دليل على حدوث: ال الجانب البيولوجي العصبي ●

المادة الرمادية في المخ، لكن ذلك نسب توزيع اختالفات طفيفة جداً في حجم بعض المناطق في المخ، وفي  تكون هناك

 ,Leonard et al)أية عالمة بيولوجية مميزة الضطراب اللغة النمائي  يتفاوت من طفل آلخر. ولذا ال يوجد حتى اآلن

2006). 

 

 ضطراب اللغة النمائي: الصعوبات المصاِحبةا

 

: في بعض األحيان يتزامن حدوث اضطراب اللغة النمائي مع اضطراب فرط الحركة ه بالصعوبات األخرىعالقت ●

حول بعض الجوانب المشتركة مع اضطراب التوحد الخفيف كثيرة واالنتباه وُعسر القراءة. كما كانت هناك مناقشات 

(Bishop, 2008) .  وجوداألطفال، على الرغم من هؤالء وال تظهر المشكالت االجتماعية المميزة للتوحد عند كثير من 

، ولكن هناك اختالفات كبيرة بين الخدمات المقدمة لمساعدة أطفال التوحد وتلك لديهم بعض خصائص التوحد الطفيفة

حينما يتم تمييز التوحد  عند الكبر حتىالفات المقدمة لألطفال المصابين باضطراب اللغة النمائي. وتستمر تلك االخت

 وعسر القراءة كإعاقات معروفة، بينما ال يوجد وعي كافي باضطراب اللغة النمائي.

 

 Bishop)القراءة : هناك صلة قريبة بين اضطراب اللغة النمائي وُعسر مهارات القراءة والكتابة والتحصيل األكاديمي ●

and Snowling 2004)  العديد من األطفال المصابين باضطراب  علىمعايير التشخيص بعُسر القراءة  تنطبق، حيث

وعلى الرغم من قدرة بعض األطفال على القراءة الجهرية بشكل صحيح، . (McArthur et al, 2000)اللغة النمائي 

يتم التغاضي . وفي كثير من األحيان (Stothard et al, 2010)فإنهم يواجهون صعوبات عديدة في فهم ما يقرأون 

عن وجود هذه الصعوبات، حيث يفسر الكثير من المدرسين وجود صعوبات الفهم واالستيعاب هذه على أنها نوع من 

 المشاكسة أو عدم االنتباه، وال يتلقى الكثير من المدرسين تعليماً كافياً حول اضطراب اللغة النمائي أثناء تدريبهم.

 

 

: تتأثر العالقات االجتماعية بشكل كبير بقدرة الشخص على التعبير عن مع أقرانهم  االجتماعيصعوبات في التفاعل  ●

عاماً، واجه  ١٦فهم ما يقوله اآلخرون، وقد وجد بحث دراسة اللغة في مانشستر أنه في سن  بقدرته علىنفسه بطالقة و

 ,St. Clair, Pickles)فاعل مع أقرانهم ٪ من األشخاص المصابين باضطراب اللغة النمائي صعوبات في مجال الت٤٠



 

 

Durkin & Conti-Ramsden, 2011) عاماً أنهم قد تعرضوا للتنمر أثناء  ١٦٪ من األطفال في سن ٥٠، كما ذكر

٪ من هؤالء األفراد للتنمر منذ ١٣٪ من المراهقين من ذوي النمو المعتاد(، كما استمر تعرض ٢٥طفولتهم )مقارنة بـ 

 الطفولة 

 

(Knox & Conti-Ramsden, 2003) فإن التعرف على اضطراب اللغة النمائي من قبل البالغين واألقران قد يساعد  ولذا

 في تجنب هذه النتائج السلبية.

 

 اضطراب اللغة النمائي: فرص التوظيف والصحة النفسية

 

لدى المصابين به، حيث إنه  خطر البطالةفي زيادة اضطراب اللغة النمائي  ننتبه جيداً إلى دور: يجب أن فرص التوظيف ●

عند . وحتى (Conti-Ramsden & Durkin, 2008) عندهم حينما يكبرونيقلل من فرص االعتماد على الذات 

غالباً  نهملك، والحفاظ على وظيفتهم الذين يعانون من مشاكل طفيفة نسبياً قد ال تعيقهم من الحصول على عمل األشخاص

. ولذا فإن التعرف الجيد على اضطراب (Whitehouse et al, 2009)عالية ال تتطلب مهارات  يلتحقون بوظائفما 

اللغة النمائي في المدارس يساعد على تطوير مهارات هؤالء األطفال وتبنيها، حتى ال يتم تجاهلهم عند دخولهم سوق 

 .اديمية المتوقعةالمؤهالت األك يحصلون على العمل، وحينما ال

 

ثلثا : يواجه األطفال المصابون باضطراب اللغة النمائي الطفيف القليل من الصعوبات النفسية، بينما يظهر الصحة النفسية ●

المصابون باضطراب اللغة الشديد والمزمن بعض السلوكيات السلبية الخارجية )مثل المشكالت ٪ ( ٦٤األطفال )

لعزلة والميل إلى اللعب لوحدهم وا النسحابل ا)مثأو الداخلية /العراك مع األطفال اآلخرين( وو العدوانيةك :السلوكية

(Conti-Ramsden & Botting, 2004) ، ولحسن الحظ فإن معظم هذه الصعوبات يمكن أن تختفي عند سن

ن المصابين باضطراب ، إال أن خطر اإلصابة بأعراض االكتئاب عند المراهقي(St. Clair et al., 2011) المراهقة

 ,Conti-Ramsden & Botting) بأقرانهم من ذوي النمو المعتاد مقارنة يزيد بنسبة مرتين ونصف  اللغة النمائي

قد ال العالج ذا النوع من ألطفال تعتمد على "العالج بالكالم"، وهالمقدمة لالعالج النفسي أساليب كما أن معظم . (2008

  .ين باضطراب اللغة النمائيألطفال المصاباألمثل ليكون 

 

 اضطراب اللغة النمائي: التدخل والعالج

 

العالجية  عدد األساليب، وفعاليته: يجب أن يكون التدخل عالي الجودة ومستمراً لمدة كافية من أجل ضمان التدخل والعالج ●

في  الدراسات العلمية الُمحكمةولقد أظهرت بعض . (Law et al, 2015) التي أظهرت نتائج إيجابية وواعدة في ازدياد

ً كافيين يمكن أن تؤدي إلى تحسن كبير  نالمدارس أن التدخالت التي يقوم بها مساعدو المدرسين الذي تلقوا تدريباً ودعما

كما أن بعض . (Bowyer-Crane et al, 2008)والكتابة وفي القراءة  (Fricke et al., 2013; 2017)في اللغة 

 للتغلب على المشكالت التي قد تستمر لفترة طويلة رغم انخراطهم في التدخل لمدىإلى دعم طويل ا هؤالء األطفال يحتاج

. وقد أظهرت الدراسات وجود عوائق شديدة عند التدخل مع األطفال الذين يواجهون (Boyle et al, 2010) العالجي

 في الجانب االستيعابي للغة. مشكالت

 

 اضطراب اللغة النمائي: الوعي المجتمعي وحملة التوعية باضطراب اللغة النمائي

 

عام. وكان مصطلح  ٢٠٠كثر من : تم وصف اضطرابات اللغة عند األطفال منذ أتاريخ االضطراب والمصطلح المستخدم ●

" المصطلح األصلي األول، لكن تم استخدام العديد من Developmental Aphasia ة" الحبسة الكالمية النمائي

العمل والمصطلحات عبر العصور )اضطراب اللغة المحدد، الصعوبات اللغوية األولية...الخ( أثناء إجراء البحوث 

، لكن تمت التوصية باستخدامه بعد نشر للعديد من السنواتاضطراب اللغة النمائي  االكلينيكي. ولقد تم تداول مصطلح

تقدم إرشادات واضحة حول كيفية استخدامه، كما تشرح سبب تفضيله على المصطلحات  ٢٠١٧توصيات جديدة سنة 

 األخرى.

: هناك وعي عام ضعيف بهذا االضطراب، ولقد تمثل هذا في الحاجة إلى تحسين وعي الناس باضطراب اللغة النمائي ●

حملة التوعية باضطراب اللغة  أصبحتولقد  (Bishop, 2010)قلة البحوث المنشورة على الرغم من انتشاره وشدته 

تجتهد كثيراً لزيادة التوعية بالحقائق االساسية   (RALLI، والتي كانت تعرف بـ ) RADLDالنمائي واختصارها 

المتعلقة باضطراب اللغة النمائي، من خالل قناة على موقع يوتيوب، وعبر موقعها االلكتروني، والمواد المساندة 

  األخرى.
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