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امللخص:

ينماز به األول من خاصية اجلهر والثاين من خاصية

التفتخيم ،أما احملور الثاين فيدرس تقنيات العالج الدقيقة

يدرس هذا البحث تقنيات عالج أصوات الصفري يف

لكل نوع من أنواع االضطراابت النطقية املاثلة يف هذه
وسلط الضوء هنا على نوعني
اجملموعة من األصواتُ ،

العربية لدى مرضى االضطراب النطقي الوظيفي ،وتلك
األصوات هي السني  /s/والصاد  /ṣ/و الزاي ./z/
ودرست اعتمادا على املنهج الوصفي التحليلي ،إذ متّت
ُ
متابعة حاالت اضطراب نطقي وظيفي متعددة على
امتداد مثانية عشر عاما مبتختل الفاات العمرية.
ابإلضافة إىل االستناد إىل بياانت كانت قد قُيّدت يف
استبيان شارك يف تعباته ستة وأربعون أخصائيا يف جمال
النطق خبربات عالجية تراوحت بني ثالث سنوات و مثاين
عشرة سنة .تضمن االستبيان أسالة متنوعة حول تقنيات
عالج أصوات الصفياليت يعتمدها األخصائيون يف
جلسات العالج ،وذلك للوصول إىل منوذج سهل
وبسيط ميكن اتباعه حسب شكل االضطراب النطقي
فيسهل العالج ،وخيتصر الوقت
املاثل لدى احلالة،
ّ
واجلهد على األخصائي ،وتُتبادل به املعارف واخلربات

منها مها :اإلبدال و التشويه ،أبشكاهلما املتنوعة ،إذ

اعتمدان يف هذا اجلانب على استنطاق خربتنا اخلاصة يف
العالج وخربات ستة وأربعني أخصائيا شاركوا يف تعباة
االستبيان العالجي ،ابإلضافة إىل ما ورد يف دراسات
متعددة يف عالج السني والزاي يف اللغة اإلجنليزية.
الكلمات املفتاحية :الصفي  ،إبدال ،تشويه ،عالج،

الصوت منفردا ،التموضع النطقي ،السياق الصويت.
Abstract
This study focused on treating
misarticulation of hissing sibilant sounds
/s/, /z/, and /ṣ/ in Arabic language, which
does not have any pathological, or
hearing cause. In this descriptive
analytical study, treatment is based on
over 18 years of clinical experience of
working with various articulation
disorders and ages. Treatment targeted
substitutions and distortions of speech
sounds. Treatment guidance benefited
from the experience of 46 speech
language pathologists who worked with
articulation disorders and their clinical

العالجية.جاءت الدراسة يف حمورين؛ يعرض أوهلما

مراجعة للتقنيات العامة املعتمدة يف عالج السني /s/
بوصفه صوات أساسيا يف جمموعة األصوات الصفيية،
وبين على هذه التقنيات عالج كل من الزاي  /z/و
الصاد  /ṣ/مع إضافة بعض التقنيات اخلاصة هبما ،ملا
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التطورية" كالتوحد ،أو إىل "فقدان السمع" ،أو إىل
أمراض يف "اجلهاز العصيب" انجتة عن إصابة ما يف الدماغ
American Speech and Hearing
) ،)Association (ASHA), 2016أو قد

experience ranged from 3 years to 18
years. SLPS were given questionnaire
regarding how they deal with
misarticulation of hissing sibilant sounds
in order to provide a good model for
articulation treatment. Case studies were
also presented in order to provide
application of the suggested treatment
ways, followed by suggestions regarding
how to treat substitutions and distortion
of the hissing sibilants.

تعود إىل أسباب غري معروفة املصدر ،وتعلل بتعود

الشتخص على نطق الصوت بشكل غي سليم أو بتعلمه
اخلاطيء للصوت يف فرتة اكتسابه له ،ويطلق على هذه

األخية اضطراابت النطق الوظيفية ( functional
 )articulation disordersوتعين تلك اليت ال
يُعرف سببها أو مصدرها (.)Aihara, 2013
واالضطراابت النطقية تؤثر بنسب متفاوتة يف فهم
الرسالة اللغوية ،ويزداد غموض هذه الرسالة كلما كان
االضطراب ماثال يف أكثر من صوت لغوي ،وعدم فهم
املتلقي مراد املتكلم األلثغ يدفعه إىل أن يطلب منه أن
مرة ،وهذا املوق يزيد من شعور
يعيد كالمه غي ّ
املصاب حبالة االضطراب النطقي ابحلرج وعدم الرغبة يف
الكالم أحياان .وقد يؤدي إىل القلق والرهبة من الكالم
ومواجهة اجملتمع ،كذلك قد يواجه البعض صعوبة يف
االندماج مع اجملتمع بشكل عام بسبب املعاملة السلبية
اليت يتلقاها من البياة اللغوية احمليطة به ( Hall,
.)1991; Silverman & Falk, 1992

Key words: Substitution, distortion,
treatment, sound in isolation, phonetic
placement, context.

املقدمة:
تكتسب األصوات اللغوية لدى األطفال يف فرتة
عمرية حمددة ،ويف حني أن بعض األصوات يع ّد سهال و
ميكن نطقه يف فرتة عمرية مبكرة ،إال أن أصواات أخرى
تصن ضمن األصوات الصعبة اليت تستغرق زمنا أطول
إلتقان إنتاجها واإلمساك خبصائصها ((Van-2007
 . Borsel, et al,واعتمادا على دراسة عمايرة و
كل من السني و
دايسون ،فإن الفرتة اليت يُكتسب فيها ّ
الصاد تتمركز بني الرابعة و السادسة وأربعة شهور(-4
 ،)6.4بينما يكتسب الزاي بعد سن السادسة وأربعة
شهور ( Amayreh, & 1998( ) 6.4
 .)Dyson,و يف عمر الثامنة  -تقريبا  -يكون
الطفل قد اكتسب معظم األصوات اللغوية ( Smit,
 ،)1986و إذا جتاوز الفرد "عمرا معينا" و مل ميسك
ابلنطق السليم لألصوات ،صن ضمن األفراد الذين
يواجهون مشكلة نطقية يف إنتاج الصوت اللغوي.

و" تعد لثغة أصوات الصفي من االضطراابت النطقية
الشائعة عند متكلمي العربية ،وأصوات الصفي تضم –
كما ذُكر سابقا -كال من السني والزاي والصاد ،وإذا
كان الشتخص ال ينطق هذه األصوات بصورة سليمة،
فهذا يعين أنه ال ينطقها مجيعها وليس أحدها ،أي أنه ال
ينتج خاصية الصفي بصورة عامة يف هذه األصوات
الثالثة ويف مجيع السياقات الصوتية ،وعليه فنحن أمام
ثالثة أصوات معتلة يف نطق األلثغ ،مما يزيد من نسبة
بروز االضطراب النطقي يف كالمه" ( حسني.)2011 ،

وتعود مشاكل النطق عموما إما إىل أسباب عضوية

معروفة املصدر من حنو األسباب "الوراثية" أو "األمراض
111

AIJLLS | JAN 2017 | VOL 1 ISSUE 1
جملة اللسان الدولية  /العدد األول (يناير2017م 1438 /ه ـ ـ ــ)

إببدال السني  /s/إىل كل من "الثاء و الشني و الفاء"،
وإبدال الزاي  /z/إىل كل من "الذال و اجليم" و إبدال
الصاد  /ṣ/إىل كل من الثاء و السني (السعيد،
 .)2001و أطلق حممد النحاس على هذه التبدالت
الصوتية مصطلح "اللدغة السينية" ،والحظ أن السني
يبدل ابلثاء أو اخلاء أو الشني (النحاس .)2007 ،و
يرى إيهاب الببالوي و فارس مطلب أن حاالت اإلبدال
مع األصوات الصفيية ترتكز يف إبدال السني اثء أو اتء
أو شينا ،وإبدال الصاد اثء ،وإبدال الزاي ذاال (الببالوي
 2003ص  36و مطلب  .)1987ونشي هنا إىل أن
اإلبدال إىل الثاء أو التاء املاثل مع صوت الصاد /ṣ/
ليس هو ذاته املاثل مع صوت السني  ، /s/إذ مييل
هذان الصواتن إىل التفتخيم اجلزئي ملا يف الصاد من قيمة
تفتخيمية مائزة ( حسني ،)2011،ونلحظ هنا أن هذه
التبدالت الصوتية متقاربة مع أصوات الصفي يف الصفة
واملتخرج ،عدا ثالثة منها هي التبدل إىل اخلاء والفاء
والشني فهي ليست مألوفة ()Idiosyncratic
(.)Smit, 1993

وقد توصلنا يف حبث سابق ( حسني )2011،إىل أن
"صعوبة هذه اجملموعة من األصوات ليست كامنة يف
العربية وحسب ،بل يف اللغة اإلجنليزية كذلك ،إذ يعد
السني  /s/من أكثر األصوات اليت خيطئ الناطق  -ابن
نصت املدرسة احلكومية لتقومي
اللغة -يف إنتاجها ،وقد ّ
النطق واللغة على أن هذا الصوت الصفيي هو واحد
من األصوات األكثر معاجلة عند الناطقني من أبناء اللغة
( ،) Mowrer & Sundstrom,1988و هو
واحد من أصعب األصوات املتعلمة ،وصنفت تعلمه يف
املرتبة الثانية – من حيث الصعوبة  -بعد صوت الراء
 ( 1949 , Sayler) /r/وهذا شأن أصوات الصفي
يف العربية ،فنسبة عالجها تكاد تتقارب من نسبة عالج
االضطراابت النطقية يف صوت الراء املكرر ،فهااتن
اجملموعتان من األصوات – أي املكررة والصفيية -مها
األكثر عالجا من ضمن حاالت االضطراب النطقي
الوظيفي" ( حسني.)2011،
وأييت الرتكيز يف هذا البحث على نوعني فقط من
االضطراابت ويعدان األكثر مثوال يف هذه األصوات
ومها :اإلبدال والتشويه .فاإلبدال يتمثل بنطق الشتخص

وال ب ّد قبل أن ننتقل إىل اجلزء اخلاص بعرض "تقنيات
العالج" أن نتوق أوال ويف عجالة عند أهم خصائص
أصوات الصفي اليت بسببها حيدث االضطراب النطقي

صوات مكان صوت آخر ( Shriberg & kent,
 ،) 2003, p.3بينما يكون التشويه إبنتاج صوت
ليس موجودا يف قائمة أصوات اللغة اهلدف (
 )Kocjančič, Tanja 2004ويتشابه مع
الصوت اللغوي املقصود ببعض صفاته ( Bernthal
 ،)& Bankson, 1988, p. 2إذ حياول املريض
يف هذه احلالة أن ينتج الصوت اهلدف وميسك
خبصائصه؛ ولكنه خيفق يف ذلك.
وقد الحظ محزة السعيد يف دراسة أجراها على نطق
األطفال ما بني عمر الثالثة والسابعة ( ) 7 – 3أن
إبداالت أصوات الصفي املاثلة يف إنتاجاهتم النطقية ترتكز

مع هذه اجملموعة من األصوات ،وتلك هي تشكيل

األخدود الطويل يف وسط اللسان ووضع طرفه يف
مساحة دقيقة يف املنطقة اللثوية األسنانية .ولكي

يتشكل "األخدود" ترتفع حافتا اللسان وتلمس أطراف
الطواحني ملنع اهلواء من التسرب من بني جانبيه (
 ،) Bauman-Waengler,1999وهبذا يوجهُ
تيار اهلواء للتحرك مبركزية يف وسط اللسان ،ويتزامن مع
هذا التحرك حلافيت اللسان ارتفاع حافيت طرفه لتشكيل
شق أخدودي طويل حمكم الضيق يف منطقة اللثة .وهذا
ّ
112

AIJLLS | JAN 2017 | VOL 1 ISSUE 1
جملة اللسان الدولية  /العدد األول (يناير2017م 1438 /ه ـ ـ ــ)

تنهض كثي من تقنيات عالج السني  /s/املضطرب
نطقيا على البدء ابلصوت منعزال أو مستقال عن سياقه
الصويت ،مث تنتقل بعد ذلك إىل مستوى آخر يقوم على
وضع الصوت يف مقطع صويت ال معىن له ،يتلوه وضع
الصوت يف سياقية الكلمة ،مث يف كلمات ضمن تراكيب
مجلية متنوعة ،وختتم أبكثر املراحل تقدما وتتضمن إيراد
الصوت اهلدف يف الكالم املتواصل (Riper,
) ،1972. P. 206ونعرض يف األسطر الالحقة
شياا من تفصيل ذلك.

األخدود جيب أن حيافظ على درجة معينة من التضييق
املوضعي طوال فرتة اندفاع جزياات اهلواء من بني
جدرانه ،إذ إن لدرجة التضييق هذه دورا مركزاي يف توليد
االحتكاك الذي يصل إىل أعلى درجاته فيتحول اهلواء
معه إىل "عص حركي" مندفع بسرعة ومبركزية ابجتاه
القواطع العليا فيقرعها بقوة ،مما يزيد من شدة العص
اهلوائي ،فيتحول إىل ما يشبه "الدوامة اهلوائية"
( ) Johnson,K. 1997بفعل االرتداد القوي
جلزياات اهلواء حلظة اصطدامها ابلقواطع العليا ،فيسمع
الصفي(حسني.)2011،

تقنيات عالج السني  /s/مستقال:

أما ما يتعلق ابخلاصية الثانية املرتبطة مبوضع نطق
ِّ
صلها ابلقول إنه " عندما يبدأ الناطق إبنتاج
الصوت فنُ َف ّ
أصوات الصفي يرتفع طرف لسانه ابجتاه منطقة اللثة
وتكون أسلته متمركزة يف مكان ما خل القواطع العليا
القواطع السفلى أو بينهما
أو خل
( ،) Borden.G.J. & Gay.T,1987فإذا
كانت األسلة متمركزة خل القواطع السفلى ،فقد
تلمس ابطنها وقد ال تلمسها ،ويبقى الصفي يف
الوضعني حمافظا على طاقته ،أما إذا كانت األسلة
متمركزة خل القواطع العليا فيجب أن تكون قريبة منها
إىل درجة معينة دون أن تلمسها؛ ألنه إن حدث
التالمس غابت خاصية الصفي املميزة هلذه األصوات أو
قلت بدرجة ملحوظة .وجيب أن تكون أسلة اللسان
ابجتاه األسنان وليس يف وضع انكفاء إىل اخلل
( ،) Shriberg,D, kent,R,2002ألنه إذا
حدث هذا االنكفاء اتسع التضييق الالزم إلنتاج خاصية
الصفي مما يؤدي إىل إضعاف طاقة االحتكاك اهلوائي
املولد هلذه اخلاصية بشكل ملحوظ ( حسني.)2011،

يتباين األخصائيون يف اجلانب الذي جيب الرتكيز عليه
يف اخلطوات األوىل يف العالج ،فبعضهم ينطلق من مبدأ
زايدة الوعي السمعي ابخلصائص الصوتية املائزة للسني

 /s/املستقل وهو ما يطلق عليه "التمييز السمعي"

للصوت اهلدف ( Creaghead, Newman
 ،)& Secord, 1989. P. 254إذ يبدأ املعاجل
بنطق السني  /s/حبسب التدريج املذكور أعاله ،ويسأل
املريض الرتكيز يف اخلصائص السمعية املائزة له ،إذ ينتجه
مرة بصورته السليمة ومرة أخرى بصورته املعتلة ،ويف هذا
التدريب يبدأ املريض إبدراك الفوارق السمعية بني ما
ينطقه هو – أعين املريض إبنتاجه غي السليم -وما جيب
أن ينطقه  -أي الصورة السليمة للصوت -ويف كل مرة
يعتمد املعاجل آلية سؤال املريض متييز الصورة النطقية
السليمة ( Landis, Woude & Jongsma,
 )2004, P. 194ويرتك له مساحة التفكي يف
األخطاء النطقية اليت حيدثها هو يف إنتاج السني /s/
املعتل ،وهنا يبدأ املريض بتقومي الصورة اخلاطاة إلنتاج
الصوت اهلدف ليتجنبها يف احملاوالت النطقية التالية.

تقنيات عامة يف عالج السني :/s/
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ومن اآلليات اليت تعتمد كذلك لدى بعض األخصائيني
كتخطوة أوىل يف عالج السني  /s/مستقال تقنية

"املالم

املميز

اخلشبة الضاغطة للمس املوضع الذي جيب على املريض
أن ميركز مقدمة لسانه عنده ،و يوظ بعض
األخصائيني حاسة التذوق ،كأن يضع مصاصة يف مكان
وضع اللسان أو يستتخدام "الشريط الالصق" ،و هو
شريط حيتوي على لواصق طبية صغية حتتوي نكهات
غذائية حمببة للطفل ،فتلصق خل األسنان و يطلب من
الطفل مركزة طرف لسانه عليها ( Sigal, 2011و
( .)Sacks, 2014انظر الشكل )1

للصوت" ( distinctive

 )featuresوهي مسات مائزة للصوت تفرقها من
األصوات األخرى ،و تصن أبهنا صفات عاملية
تستتخدم لوص األصوات ( Edwards, 1992,
 )P.26ويستضاء هبا يف العالج ،فإذا كان االضطراب
النطقي ماثال يف إبدال السني  /s/إىل صوت يتباين معه
يف املوضع النطقي ،يكون تركيز املعاجل على ملمح
"املوضع النطقي" إذ يرفع وعي املريض ليميز بني
املوضعني ،موضع الصوت اهلدف واآلخر املبدل إليه ،أما
إذا كان التباين بني الصوتني يف " آلية النطق أو صفة

اإلنتاج " فإن تركيز املعاجل يكون يف تعلم الصفة النطقية
املميزة للسني  /s/من حنو صفة الصفي وخاصية اهلمس
وكيفية اإلمساك هبما ،وكي ميَُو ِّضع اللسان ويشكله
إلنتاج بعض اخلصائص الصوتية ،فقد يوجه املعاجل
املريض – مثال  -لوضع مقدمة اللسان خل األسنان
العليا أو األسنان السفلى ( Bleile, 2006. P.
 )71دون أن يلمس األسنان األمامية العليا املقابلة
لألخدود ،ألنه إن مت ذلك انتفت صفة الصفي املميزة
لصوت السني  ،/s/وهذه املسافة بني مقدم اللسان
واألسنان العليا ق ّدرها بليلي  Bleileيف عملية التدريب
مبا يقرب من ربع إنش (،)Bleile, 2006. P. 73
فتتمكن هبا جزياات اهلواء املتدافعة واخلارجة من
األخدود من االصطدام بباطن القاطعني العلويني يف أثناء
خروجها فتعزز صفة الصفي.
ولكي يسهل املعاجل على املريض اإلمساك خبصائص
السني  ،/s/يستتخدم أدوات متنوعة توظ فيها احلواس
بشكل كبي ،فمثال قد تُستَتخدم املرآة و الصور و
الرسومات لتبيان موضع نطق الصوت ،كما تُستَتخدم

الشكل ( :)1يبني صورة توضيحية ألحد اللواصق الطبية
املستتخدمة يف العالج
أما يف كيفية توظي احلواس لتبيان آلية خروج اهلواء أو
آلية توليد صفة الصفي املميزة للسني  ،/s/فقد يستتخدم
املصاصة" ملعرفة اجتاه خروج اهلواء
املعاجل "أنبوب ّ
) ،( Marshalla, 2008مث يستتخدم النفخ على
الورق أو على ابطن اليد لتحسس حركة اهلواء وآلية
خروجه من الفم ،وقد يرفع وعي املريض إبحساس اهلواء
املندفع من موضع نطق السني  -مساعيا  -بتشبيهه
بصوت فحيح األفعى الذي يتميز بربوز صوت احلسيس
جلي ،أو أبن يطلب من املريض إغماض
فيه بشكل ّ
احلسي  -و حماولة نطق
عينيه – لرفع طاقة الرتكيز ّ
السني ،مث يسأله عن إحساسه حول صفة اهلواء املندفع
واجتاهه ،وهبذا يكون املعاجل قد استتخدم ما يسمى مبهارة
"اإلحساس حركية" ()Tactile- kinesthetic

) . )Sacks, 2014وقد يلجأ املعاجل ،كذلك ،إىل
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استتخدام مبدأ "املقاربة التدرجيية" ( successive

كاس" ،و أخيا يف وسطها كما يف كلمة "يسوق" ،و

 ) approximationالذي يقوم على نطق صوت
قريب يف موضع إنتاجه من السني  /s/من حنو صوت
التاء  ،/t/و من مث ينتقل منه إىل السني Riper,
) ،)1972, P.202ويلجأ بعض املعاجلني إىل تقنية
نطق التاء  /t/ابمتداد نفسي طويل وهو الذي أطلقت

يتم تنويع استتخدام الصوائت مع الصوت اهلدف لتدريب
الفك على التقاط املواضع املتباينة للسني  /s/يف سياقات
صوتية متعددة ( .)Sacks, 2014و يُبدأ ابلكلمات
البسيطة ذات املقطع الواحد مث ينتقل ابلتدريج لكلمات
أصعب وأكثر تعقيدا تبعا ألداء املريض
( Creaghead, Newman & Secord,
 .)1989. P. 145وسبب الرتتيب السابق ملوضعية
فونيم السني يف بنية الكلمة  -أبن أييت يف أوهلا مث يف
آخرها وخيتم أببنية كلمات أييت السني فيها يف وسطها-
يرجع إىل سياقية الصوت اهلدف ،إذ عندما يكون
الصوت يف بداية الكلمة أو آخرها يكون املتغي السياقي
واحدا هو انتقال اللسان من موضع السني إىل موضع
الصائت الالحق له أو انتقاله من الصائت أو الصامت
السابق إىل الصوت اهلدف ،بينما يقرتن السياق الصويت
للسني يف وسط الكلمة مبتغيين ،مها :الصوت السابق
واآلخر الالحق ،مما جيعل إنتاج الصوت اهلدف أكثر
تعقيدا.
لحظ أن بعض املرضى قد ميسكون نطق صوت
ويُ َ
السني يف سياقات معينة دون غيها ،و ذلك ملا يف هذه
السياقات من خصائص أتثيية ()coarticulation
على الصوت اهلدف ( Pickett, J. M., 1999.
 ،)P. 143وهلذا يفضل بدء العالج ابلكلمات ذات
ال إىل
السياقات الصوتية السهلة واملألوفة لدى املريض وُمي ُ
أن تكون حاملة ملعىن ( Bleile, 1995. P.
 ،)199واقرتحت  Sigalسيجال أن يستَتخدم يف
العالج أكثر الكلمات شيوعا يف اللغة؛ ألهنا ستكون من
قائمة املفردات األكثر استتخداما يف خطاب املريض فيما
بعد ( .)Sigal, 2011وعلى الرغم من أن معظم
الدراسات تركز على أمهية أن يدرب املريض على كلمات

عليه مارشيال مصطلح تقنية "التاء االمتدادية" ( The

 ،)Long T Methodإذ يتم تسريب جزياات
اهلواء أو دفعها بعد نطق التاء ،حبيث يسمع صوت
أقرب إىل السني ،ويكون الفك السفلي منتخفضا قليال
( ،)Marshalla, 2008وهذا الذي يطلق عليه يف
العربية "التاء النـفسية" ،إذ يدفع عند إنتاجها طاقة

هوائية كبية جتعل الصوت الناتج معها قريبا إىل صفيية
السني.
تقنيات عالج السني يف سياق املقاطع والكلمات:
بعد أن ميسك املريض بِّ ِّس ّم ِّة الصفي اخلاصة ابلسني
مستقال ويتقن وضع اللسان يف خمرج الصوت ،يُنتَقل به
إىل مرحلة املقاطع والكلمات ،إذ يوضع الصوت اهلدف
يف مقاطع ذات سياقات صائتية متنوعة من حنو " "saو
" "siو " "suوقد يُنتَقل إىل إنتاج مقطعني متتاليني
متبايين الصائت مثل "  " sa siمث إىل إنتاج ثالثة مقاطع
متباينة الصائت من حنو " sa si su" :أو قد يوضع
الصوت اهلدف يف مقاطع ذات سياقات صامتية متنوعة
كما يف " .)Smit, 2004. P. 107( "sakaمث
ينتقل املعاجل إىل اختيار كلمات خمتلفة ذات معىن
(Weaver-
تتضمن صوت السني /s/
 ، )Superlock & Brasseur, 1988فيبدأ
ابختيار كلمات أييت فيها السني  /s/يف بداية الكلمة
كما يف كلمة "سوق" ،مث يف هنايتها كما يف كلمة "
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من دراسة كنا قد أجريناها سابقا حول االضطراابت
النطقية يف أصوات الصفي (حسني )2011 ،إذ مت
تقسيمها "حبسب اجتاه خروج اهلواء معها إىل ثالثة

حاملة ملعىن ،إال أن بعضها يتجه إىل إمكانية اعتماد
كلمات أو تتابعات صوتية ال معىن هلا ( nonsense
تعسر املنهج األول على املريض ،وهنا
 )wordsإن ّ
يتم الرتكيز على البياة الصوتية وحسب ( Sacks,
 ،)2014حبيث يتم اختيار تتابعات صوتية متنوعة
ومتدرجة املستوى يف الصعوبة.
وعلى األخصائي أن يقيّم أداء املريض يف كل مرحلة
من مراحل العالج ،ويعمد إىل تغيي أو تعديل آلية
العالج حسب حالة املريض واستجابته ( Kamhi,
 ،)2006وما إن ميسك املريض خبصائص السني /s/
على مستوى الكلمة يوجه لتوظيفها على مستوى
الرتكيب اجلملي والكالمي.

أقسام رئيسة ،هي :التشويه املركزي ،والتشويه اجلانيب،

والتشويه األنفي .ويتفرع عن التشويه املركزي أشكال
أخرى حبسب موقع طرف اللسان وشكله ،فظهر

التشويه األسناين ،والتشويه الغاري ،والتشويه

االنكفائي ،والتشويه ذو الطاقة الصفريية العالية (انظر
الشكل  ،)2ومجيع هذه األنواع من التشويهات ليست
خاصة أبصوات الصفي يف العربية وحسب ،بل هي أنواع
(Bauman-
الدارسون
إليها
توصل
 ( Waengler,B,1999.p219ألشكال
التشويهات الصفيية يف كل من السني  /s/و الزاي /z/
يف اللغة اإلجنليزية ،ومتت االستعانة مبا قدموه هم يف
دراساهتم ابإلضافة إىل متابعة نطق املرضى العرب يف
العينة املدروسة يف أثناء إنتاج أصوات الصفي الثالثة ،وال

تقنيات عالج أصوات الصفري اعتمادا على االستبانة
املقيد يف هذه الدراسة واخلرب العملية يف العالج
ابإلضافة إىل الدراسات السابقة:

بد من اإلشارة إىل أن مصطلح التشويه املركزي مل

شارك يف تعباة االستبانة املعتمدة يف هذه الدراسة –
كما ذُكر يف امللتخص  -ست وأربعون أخصائيا خبربات
عالجية ممتدة بني ثالث سنوات و مثاين عشرة سنة،
وعلى الرغم من أن تقنيات العالج اليت ذكروها
واملالحظات اليت أبدوها تتقاطع مع التقنيات العامة يف
عالج السني  /s/املذكورة سابقا وغيها الذي سيذكر
هنا ،إال أن هناك بعض اإلضافات املنهجية اليت خرجنا
هبا ،خاصة فيما يتعلق بصوت الصاد  /ṣ/املفتخم الذي
تتميز به العربية دون اإلجنليزية ،ابإلضافة إىل أننا قد
انطلقنا يف التقنيات من نوع االضطراب النطقي املاثل يف
الصوت الصفيي ،ملا له من أثر ملحوظ يف حتديد منط
بداية العالج وآلياته ،وقد ذكران سابقا أن أنواع
االضطراابت الصفيية املدروسة هنا هي اإلبدال
والتشويه ،وهذا األخي فيه أشكال متعددة متّ اعتمادها

يستعمل يف الدراسات األجنبية اليت اكتفت إبطالق

مصطلح التشويه فقط على كل من التشويه األسناين
مثال ،والتشويه الغاري ،والتشويه االنكفائي ،إال أنه متّ
استتخدام هذا املصطلح للتمييز بني اجتاه خروج اهلواء يف
أثناء إنتاج األشكال النطقية املشوهة للصفي ،فاهلواء
معها إما أن خيرج من مركز الفم ،أو من جانيب اللسان،
أو من األن " ( حسني .)2011 ،وعلى الرغم من
هذه التباينات يف أشكال االضطراابت النطقية الصفيية،
وهو أمر يستدعي  -كما أحملنا سابقا -تقنيات خاصة
بكل شكل من أشكال االضطراابت ،إال أن هناك
تقاطعات واضحة يف آليات العالج تشرتك هبا مجيعا
وتتشابه ،وتلك هي التقنيات املتبعة لتشكيل األخدود
املميز هلذه الفاة من األصوات ،وتدريب املريض على رفع
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مع وضع مقدمة اللسان يف املنطقة اللثوية األسنانية ،يف
حني يُزاد على ذلك اهتزاز الوترين مع الزاي ،/z/وارتفاع
مؤخر اللسان ابجتاه احلنك اللني وارتداد جذره ابجتاه
جدار احللق اخللفي مع الصاد  ،/ṣ/وهي حركة نطقية
مركبة خاصة ابألصوات املفتخمة ،وهذه اإلضافات
أخر اكتساهبما يف العمر
احلركية يف إنتاج هذين الصوتني ّ
الطبيعي الكتساب األصوات عند األطفال إىل ما بعد
السادسة وأربعة شهور (بعد  )6.4يف حني يتم اكتساب
األول السني  /s/ما بني الرابعة والسادسة وأربعة
شهور(Amayreh, & 1998( )6.4-4
 ،)Dyson,وال ترفض الدراسة الرتتيب الثاين الذي
يطبقه أربعة عشر أخصائيا ،إذ عندما ميسك املريض
بطاقة الصفي اخلاصة ابلسني يُطلَب منه أن ينطق
الصوت بتضتخيم وتفتخيم على شاكلة األصوات املفتخمة
األخرى يف العربية ،ويبدأ املعاجل يقارن أمامه نطقيا ومسعيا
بني التاء ونظيه املفتخم الطاء ،والدال ونظيه املفتخم
الضاد وهكذا إىل أن يبدأ املريض إبجراء موازنة ذهنية بني
"املرقق واملفتخم" من األصوات ،ويطبقها بوعي األداء
على الصوت اهلدف الصاد  ،/ṣ/خاصة أنه ال مشكلة
لديه يف خاصية التفتخيم بوصفها مسة مائزة؛ ألنه ينتجها
بسالمة األداء النطقي مع املفتخمات أو املطبقات
مجيعها .و نقرتح يف هذه الدراسة أن يبدأ األخصائي
ابلصوت الذي جيد املريض فيه سهولة دون الرتكيز على
أيّها الذي يكون اتليا للسني  /s/يف العالج ،فاملريض
هو الذي يقود الطريق يف العالج و ليس األخصائي ،و
ما على األخصائي إال أن يقوم بفحص املريض يف كل
مرحلة عالجية و خصوصا بعد أن يتعلم نطق السني ،و
يالحظ ما هو الصوت الصفيي الثاين الذي سيبدأ به و
على أي صفة صوتية سيكون التدريب سواء أكانت
اجلهر أم التفتخيم.

طرف لسانه ابجتاه املنطقة اللثوية األسنانية ودفع جزياات
اهلواء املولد للعص اهلوائي ليصطدم ابلثنااي العليا .وهذا
ما أشار إليه معظم األخصائيني يف االستبانة املعبأة ،إذ
كان ثالثة وأربعون أخصائيا قد أحملوا إىل ذلك التشابه يف
اآلليات العامة يف عالج الصفيايت ،مع مثول بعض
التباينات العائدة إىل اخلصائص النطقية املميزة لكل
صوت يف هذه اجملموعة ،يف مقابل ثالثة أخصائيني فقط
ذكروا اختالف هذه التقنيات حبسب الصوت املعاجل.

الشكل ( :)2يوضح أشكال التشويه املاثل يف أصوات
الصفي
وعند البدء ابلعالج يستهل عادة – حبسب االستبانة
املعتمدة هنا  -ابلصوت األسهل من بني الصفيايت
وهو يف العربية السني  ، /s/فليس فيه طاقة اجلهر
املصاحبة للزاي  /z/وال خاصية التفتخيم املالزمة للصاد
 ،/ṣ/وكان هذا الرتتيب االنتقايل للبدأ ابلسني مث الزاي مث
الصاد يف عالج الصفيايت هو منهج أكثر األخصائيني
الذين شاركوا يف تعباة االستبانة ،إذ ذهب واحد وثالثون
أخصائيا إىل هذا املنحى ،بينما ذكر أربعة عشر منهم
أهنم يبدأون ابلسني مث الصاد مث الزاي ،وواحد فقط أشار
إىل أنه يبدأ هبا مجيعها ،و الرتتيب االنتقايل األول هو
األكثر منطقية واألقرب إىل سرعة العالج ،فالسني /s/
هو األسهل إنتاجا ملا يلزمه من تشكيل أخدود لساين
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على حتريك عضلة اللسان و تدريب عضالت الفك و
تدوير الشفتني بشكل عام ،إال أن الدراسات مل تثبت
جناعة مثل هذه التمارين ،وهي ختتل يف منطلقاهتا

والب ّد من اإلشارة إىل أن االضطراب النطقي الذي يقع
على السني  /s/هو ذاته الذي يكون على كل من الزاي
 /z/والصاد  /ṣ/يف كثي من احلاالت ،فإذا كان املريض
يبدل السني  /s/إىل صوت آخر ،فإن نوع االضطراب
النطقي جلميع الصفيايت هو اإلبدال ،وإذا كان تشويها
فهو أمر منسحب على اجملموعة الصفيية كلها ،وهذا
كان رأي واحد وأربعني أخصائيا يف مقابل مخسة
أخصائيني كانوا يالحظون عدم التزام االضطراب النطقي
بشكل واحد ،إذ يرى هؤالء أن موقع الصوت يف سياق
املفردة يؤثر على نوع االضطراب وشكله .وما يهمنا من
ذكر ما سبق ،أن نلمح إىل قضية مركزية يف العالج ،تلك
املتعلقة بنوع االضطراب واملدخل العالجي املناسب له،
تبني يف التقييم األويل للحالة أن املريض يلتزم نوعا
فإذا ّ
واحدا من االضطراب النطقي – وهذا ما يكون يف
الغالب – فعلى املعاجل أن حيدد منهجا عالجيا يزيد من
وعي املريض نطقا ومسعا وأداء جتاه املشكلة ،وهذا ما
سنُفيض احلديث فيه يف األسطر الالحقة؛ ولكن قبل أن
ننتقل إىل ذلك ال ب ّد من التنويه إىل أننا قد ضمنّا

وأهدافها عن متارين أخرى يطلق عليها التموضع النطقي
( )phonetic placementو هي "متارين
تستتخدم يف العالج التقليدي و تركز على توظي
التمارين احلركية املوجهة لنطق األصوات اهلدف" ( Lof,
 ،)2008وهذه الثانية أكثر توظيفا لالقرتاب من آلية
إنتاج الصوت اهلدف من األوىل ألهنا توجه املريض
لتحريك األعضاء النطقية اخلاصة ابلسني – مثال  -من
حنو رفع طرف اللسان ابجتاه املنطقة اللثوية األسنانية
لمسها ،فيبدأ املريض يعتاد على هذه احلركة عند إنتاج
وت ّ
يقوي العضلة لتوظ
هذا الصوت وهو تدريب عضلي ّ
يف إنتاج الصوت اهلدف وليس تدريبها بشكل مفتوح
وعام ،ألن املريض ابالضطراب النطقي الصفيي ليس
عنده مشكلة يف أعضاء النطق وال حيتاج إىل تقويتها
بصورة عامة؛ ألنه قادر على إنتاج ُج ّل األصوات اللغوية
دون مشكلة عضوية أو نطقية ،ولكنه يواجه مشكلة
حقيقية يف آلية حتريك هذه األعضاء إلنتاج أصوات
حمددة.

االستبانة سؤاال حموراي يف ما يسمى ابملممهدات العالجية

وهو ما أطلق عليه العلماء استتخدام متارين عضالت الفم
Non Oral Speech Motor Exercises
) (NOSMEوهي تدريبات عضلية عامة لألعضاء
النطقية الفموية تسبق العمل على الصوت منفردا هتدف
إىل تقوية أعضاء النطق ،وذلك من حنو تدوير الشفتني و
هزه أو حتريكه ابجتاه األن أو
النفخ و رفع اللسان أو ّ
الذقن و االبتسام ونفخ الفم ليمتلئ ابهلواء(Lof, ،
) ،2008وعلى الرغم من أن عددا ليس قليال من
املعاجلني مييل يف بدء العالج إىل مثل هذه التمارين
العامة ،وكانوا يف االستبانة املعتمدة يف هذه الدراسة ستة
عشر معاجلا ،إذ ذكروا أهنم يركزون يف التمارين العامة

تقنيات عالج أصوات الصفري استنادا إىل نوع

االضطراب النطقي وشكله:

ذُكر سابقا أنه مت اعتماد نوعني فقط من أنواع
االضطراب النطقي يف هذه الدراسة ومها التشويه

واإلبدال ،واستندان يف هذا االختيار إىل دراسة حتليلية

إحصائية وجدت أن "أشكال االضطراابت النطقية
الصفيية اليت ظهرت يف عينة تبلغ مائة ومثانني حالة قد
تركزت يف نوعني اثنني ،مها :اإلبدال ،والتشويه ،بلغت
مع األول اإلبدال تسعا وسبعني ( )79حالة يف مقابل
مائة وحالة واحدة ( )101مع التشويه ( حسني،
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نجز
الزمنية اليت استغرقها واجلهد الذي بذل ليتحقق ويُ َ

 ،)2011وأجريت الدراسة على فايت األطفال والبالغني"
بلغ عدد حاالت التشويه من البالغني مخسا وأربعني
( )45حالة مقابل ست ( )6حاالت فقط مع اإلبدال،
ووصلت حاالت التشويه مع األطفال إىل ست ومخسني
( )56حالة مقابل ثالث وسبعني ( )73مع اإلبدال (
حسني . )2011 ،قسمت الدراسة التشويه – ومتّ
ذكر هذا سابقا  -حبسب اجتاه خروج اهلواء إىل ثالثة

(.)Williams, 2003. P. 138

تقنيات عالج أصوات الصفري ذات التشويه املركزي:

ينقسم التشويه املركزي إىل أربعة أشكال ،هي  :التشويه

املركزي األسناين ،والتشويه املركزي الغاري ،والتشويه

املركزي االنكفائي ،والتشويه املركزي ذو الطاقة
الصفريية العالية .وأكثر حاالت التشويه املركزي عند كل

أقسام رئيسة ،هي :التشويه املركزي ،والتشويه اجلانيب،

من فايت األطفال والبالغني مرتكزة يف الشكل " األسناين"
يليه بعد ذلك التشويه " الغاري " ،مث التشويه " اجلانيب"،
وأخيا التشويه " ذو الطاقة الصفيية العالية " (حسني،
 ،)2011وجيمع بني أشكال التشويه هذه اجتاه خروج
مير من وسط اللسان وخيرج من
تيار اهلواء ،فهو معها ّ
املنطقة الوسطى للشفتني.

والتشويه األنفي .وتفرعت عن التشويه املركزي أشكال
أخرى حبسب موقع طرف اللسان وشكله ،فكان

التشويه األسناين ،والتشويه الغاري ،والتشويه

االنكفائي ،والتشويه ذو الطاقة الصفريية العالية" (

حسني ، )2011 ،أما مع اإلبدال الصويت فقد ترّكز –
حبسب الدراسة السابقة  -يف " أربعة أصوات هي:
الثاء ،/θ/والتاء  /t/يف تبدالت "السني والصاد" ،والذال
 /ð/والدال  /d/يف تبدالت "الزاي"  ،وكانت أكثر
حاالت اإلبدال مرتكزة يف النوع االحتكاكي ،فقد بلغت
حاالته سبعا ومخسني ( )57حالة مقابل مخس عشرة
( )15حالة يف اإلبدال الوقفي" ( حسني.)2011 ،
وقد اعتمدان يف دراستنا هذه تلك التقسيمات وانطلقنا
منها لبيان تقنيات العالج وآلياته ،إذ تتباين منطلقات
العالج ومداخله حبسب نوع االضطراب املاثل إال أهنا
تتقاطع عندما يصل املعاجل إىل مستوى املقطع و الكلمة
و اجلملة و الكالم املتواصل ،ولوحظ أن أكثر
األخصائيني يستتخدمون الطرق العامة للتدريب على
الصفيايت دون األخذ بعني االعتبار نوع االضطراب
وشكله ،وعلى الرغم من أهنم يصلون يف النهاية إىل
متكني املريض من إنتاج هذه اجملموعة من األصوات ،إال

يركز األخصائي يف بداية عالج هذه األشكال من

التشويه وغيها على زايد وعي املريض مبا يقوم به أثناء
إنتاج الصوت الصفيي ،فيبدأ املريض يقارن بني ما يقوم
به هو وما جيب أن يقوم به ،ورفع الوعي هنا يساعد يف
برجمة الدماغ على إنتاج الصوت املطلوب ابآللية اليت
توص أمامه بصراي ومسعيا وجتنب الطريقة اليت حيرك هبا
أعضاءه النطقية املشرتكة يف إنتاج الصوت اهلدف ،فإذا
كان املريض مثال ُخيرج اهلواء يف أثناء إنتاج الصفيايت
من جانيب اللسان ،يُرفَع وعيه أبمهية عدم مترير طاقة اهلواء
من اجلانبني؛ بل من وسط اللسان ،وأن يستشعر
اصطدام جزياات اهلواء املتدافعة ابلقاطعني العلويني ،وأنه
جيب أن يغلق املنفذين اجلانبيني برفع حواف اللسان
لتنطبق على الفك العلوي ،وإذا كان يعق طرف لسانه
إىل الوراء ويضربه أثناء دفع اهلواء مبنطقة اللثة ،يرفع
األخصائي وعيه أبمهية أن يكون طرف لسانه ابجتاه
مقدمة الفم و ابجتاه القاطعني العلويني يف املنطقة اللثوية
األسنانية حتديدا ،وغي ذلك من أشكال التشويه

أن هدفنا هنا تكثيف تقنيات العالج وحتديدها لتكون

أيسر وأقصر زمنا ،إذ إن فعالية العالج تقاس ابملد
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األصوات ،وعلى األخصائي هنا أن يكون دقيقا يف
حتديد املنطقة النطقية للمريض ألنه – أي املريض -إن
تقدم أبسلته قليال أو تراجع ،مل يعد قادرا على توليد
الصفي الناتج من اصطدام تيار اهلواء املتدافع من
التضييق املتخرجي بباطن القاطعني العلويني" ،فاملسافة
بني حلظة خروج تيار اهلواء والقاطعني العلويني جيب أن
تكون مناسبة ودقيقة ملضاعفة قوة اضطراب العص
اهلوائي املولد لدرجة الصفي املطلوبة ،وإن قلت هذه
املسافة أو ازدادت قلت نسبة الصفي بدرجات متفاوتة
أو انتفت"( حسني.)2011 ،

األخرى ،فزايدة الوعي هنا تعين تيقظ املريض حسيا
التحرك جيب أن يقوم به ويتجنب
وذهنيا لنوع حمدد من ّ
التحرك اآلخر .وعليه ،فإن نقطة البدء مهمة جدا يف
ّ
العالج وتزيد من تركيز املريض مبا سيقوم به يف اجللسات
العالجية .وهذه املقدمات العالجية مل يوهلا األخصائيون
كبي عناية ،فآلية البدء عندهم متشاهبة يف كثي من
األحيان بقطع النظر عن نوع االضطراب ،فبعضهم يبدأ
بتدريبات نطقية عامة – وقد ذكران هذا سابقا – مث
ينتقل إىل التدريبات املتعلقة ابلتموضع النطقي ،وأكثرهم
يبدأ مباشرة ابلتموضع النطقي ،ويف املنهجني ال يتم
الرتكيز على ما ينطقه املريض وما جيب أن ينطقه على
سبيل املقابلة الذهنية واألدائية ،وهو أمر أحملنا إىل أمهيته
يف مقدمة العالج.
تقنيات عالج أصوات الصفري ذات التشويه املركزي

األسناين:

إذا كان املريض ينتج السني  /s/بتشويه أسناين وحيدث
" بدفع طرف اللسان وهو يف وضع االنبساط ""Flat
أو يف وضع "شبه األخدود" ليتمركز خل ابطن
القاطعني العلويني حبيث يكون قريبا جدا منهما أو
مالمسا هلما أو ضاغطا عليهما" (Bauman-
 ،) Waengler,B,1999.p219فإن الناتج
الصويت هنا يدرك مسعيا على أنه صوت قريب من الثاء
أو الذال أو هو صوت بينهما وبني أصوات الصفي،
عندها يطلب من املريض أن ميركز لسانه يف املنطقة
اللثوية األسنانية دون مالمسة القاطعني العلويني ،وقد
يستعني ابلرسم أو الصور التوضيحية لشكل اللسان
وموضع طرفه ( انظر الشكل  ،)3أو قد يستتخدم حاسة
التذوق كالشريط الالصق يف املنطقة اللثوية األسنانية
شريطة أال تلمس أسلته القاطعني العلويني ،ألنه إن
حدث ذلك انتفت مسة الصفي املميزة هلذه الفاة من

الشكل ( :)3يوضح شكل اللسان وموضع طرفه مع
أصوات الصفي
عندما يبدأ املريض بوضع طرف لسانه يف املنطقة
النطقية املطلوبة ،ينتقل املعاجل إىل املرحلة الثانية املتضمنة
مساعدة املريض على تشكيل األخدود املالزم لنطق
الصفيايت ،وألن اللسان مع هذا الشكل من التشويه
يكون منبسطا مع أغلب احلاالت وشبه أخدودي مع
بعضها ،لذا فإن هدف العالج جيب أن يركز على
تشكيل هذه السمة العضوية و العمل على إظهارها،
وتشكيل األخدود يتم أوال بشرح كيفية تكوينه وصفا و
رمسا و تصويرا ،فيطلب منه رفع حافيت لسانه حماوال
تشكيل األخدود ،وميكن أن يتدخل املعاجل يدواي مع
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"الصوت االستنادي" ويقوم على فكرة االبتداء بصوت

تزويد التلميحات البصرية و السمعية .وقد ذكرت ابميال
مارشاال  Marshallaتقنية تدريب اللسان على وضع
الفراشة ( )Butterfly positionومسيت هبذا
االسم ألن التشكيل الذي يقوم به اللسان عند التدريب
على نطق الصوت يشبه جناحي الفراشة عندما يرتفعان
( انظر الشكل  ،)4و تتم بعمل أخدود ابلضغط على
حواف اللسان اخللفية بوساطة األسنان و الرتكيز على
خفض وسط اللسان لتمكني سطحه من تشكيل التقعر
املطلوب يف وسطه ( ;Marshalla, 2008
 ،)Bleile, 2006. PP. 74وقد تستتخدم "نكاشة
األسنان" مع كسر مقدمتها احلادة جتنبا إليذاء اللسان،
إذ توضع يف وسط اللسان وتُضغَط إىل األسفل ،فيبدأ
املريض يستشعر هبوط الوسط عن احلافتني ،وكذلك
ميكن استتخدام "أنبوب املصاصة" أو ما يشبهها ملساعدة
املريض على حماولة َمرَكزة خروج تيار اهلواء املتدافع ليكون
من وسط اللسان ،إذ توضع املصاصة أمام مقدمة اللسان
و حياول املريض حتريك اهلواء ابجتاه وسط اللسان من
األخدود إىل اخلارج(Bleile, 2006. PP.72, ( .
.) 73

يتقنه املريض مث االنتقال إىل الصوت اهلدف ،وذلك حنو
التاء مثال يف التتابع الصويت  ،/ts/وقليل منهم كذلك
وعددهم اثنان يستتخدم التمييز السمعي و التموضع
النطقي و إعطاء تعليمات بنطق الصوت السليم مع
الرتكيز على حماكاة الصوت السليم ،وأتيت تقنية العالج

عند غالبية املعاجلني يف مسارين ،أوهلما تقنية "التقليد أو
احملاكا " أي حماكاة الصوت املسموع ومالحظة آلية حترك

أعضاء النطق كما هي ماثلة أمام املريض ،ويستمر املعاجل
هنا إبعطاء التعليمات النطقية ليبط بني املالحظة
واألداء ،وكان عدد املتبعني هلذه التقنية يف العالج اثنني
وعشرين أخصائيا ،أما التقنية الثانية ،فرتكز على

"التموضع النطقي" وكان يعتمدها يف العالج عشرون
أخصائيا.
تقنيات عالج أصوات الصفري ذات التشويه

املركزي الغاري:

تتقاطع التقنيات يف هذا الشكل من التشويه مع الشكل
السابق ،ولكنها تتباين عنها يف املدخل العالجي ،فمع
التشويه املركزي الغاري "يرفع املريض طرف لسانه
ويسحبه قليال إال الوراء أو يرفع وسطه ابجتاه مقدمة
الغار وجسر اللثة منتجا أصوات الصفي يف تلك املنطقة.
وعليه ،فقد حتول موضع نطق الصفي يف هذا النوع من
التشويه املركزي من منطقة اللثة إىل منطقة جسر اللثة

ومقدمة الغار ( انظر الشكر  ،)5ويكون الصوت الناتج
املتفشي "الشني" ( Deniloff
هنا أقرب إىل الصوت ّ
 )& Wilcox,1980منه إىل أصوات الصفي،
فاالحتكاك الناتج مع هذا الصوت يكون انتشاراي مع
التضييق املنبسط؛ ألن اهلواء معه يندفع على امتداد
التضييق العرضي املنبسط املتشكل عند جسر اللثة

الشكل ( :)4يوضح شكل اللسان يف وضع الفراشة
والبد من اإلشارة إىل أن القليل من األخصائيني،
وعددهم يف االستبانة اثنان ،ذكروا أهنم يستتخدمون تقنية
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ومقدمة الغار ،أما يف حالة التضييق شبه األخدودي،
فيمر اهلواء من أخدود غي حمكم يف درجة تضييقه " (
ّ
 ،)Deniloff & Wilcox,1980مما يؤدي إىل
أن يفقد تيار اهلواء طاقته وسرعته ،ومها مطلبان مركزاين
يف توليد الصفي.

الشكل ( :)6يوضح تقنية وضع نكاشة األسنان يف
وسط اللسان ملساعدة املريض على تشكيل األخدود

منطقة مقدمة الغار
وجسر اللثة

تقنيات عالج أصوات الصفري ذات التشويه

املركزي االنكفائي:

كل ما يلزم املعاجل هنا يف مقدمة العالج أن ينبه املريض
إىل عدم َعق ِّ طرف لسانه إىل الوراء عند إنتاج
الصفيايت ( انظر الشكل  ،)7وأنه جيب أن تكون
األسلة ابجتاه ابطن القاطعني العلويني يف املنطقة النطقية
اهلدف ،وميكن للمعاجل أن ميسك طرف اللسان من أن

الشكل (  ) 5يبني موضع املنطقة اليت
يتشكل فيها التشويه املركزي الغاري وهي منطقة جسر
اللثة ومقدمة الغار ابرتفاع وسط اللسان
يبدأ املعاجل بسؤال املريض رفع طرف لسانه ابجتاه
املنطقة اللثوية األسنانية مع التنبه لعدم سحب جسم
اللسان إىل اخلل أو رفع وسطه ابجتاه الغار ،وهنا
يربمج الوعي اإلدراكي لدى املريض بتحريك طرف
اللسان ابجتاه املنطقة اهلدف؛ وألن املتخرج مع هذا
الشكل من أشكال التشويه يكون منبسطا ،فيجب
ومرَكزة خروج اهلواء
االنتقال إىل خاصية تشكيل األخدود َ
من وسط الفم عرب األخدود حمكم الضيق .وهذه نقطة
يف غاية األمهية مع هذا الشكل من التشويه ،فانتشارية
اهلواء قد يُنَ بهُ إليها املريض بوضع ك ّفه أمام الشفتني
ليستشعر التمايز بني الطاقة اهلوائية املنتشرة والطاقة
اهلوائية اخلارجة من األخدود ،وقد يستتخدم هنا "أنبوب
املصاصة" أيضا ملركزة اهلواء أونكاشة األسنان أو ما
يشبهها ملساعدة املريض على تشكيل األخدود،
ابإلضافة إىل الصور التوضيحية والرسومات التشكيلية

يُع َق أو ينكفئ "بنكاشة األسنان" أو ما يشبهها ليفع
وعي املريض لتجنب مثل هذا التحرك العضوي ،وقد
يستعني كذلك ابلرسومات التشكيلية املوضحة خلطأ
التحرك اللساين الذي يقوم به املريض ،مث ينتقل املعاجل
بعدها إىل التموضع النطقي وخاصية تشكيل األخدود
اللتني ذكرانمها سابقا.

( انظر الشكل .)6
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الشكل ( :)7يوضح شكل طرف اللسان يف حالة
االنكفاء عند إنتاج الصفيايت
تقنيات عالج أصوات الصفري ذات التشويه

املركزي ذي الطاقة الصفريية العالية:

"ينتج هذا النوع من التشويه  -كما يص وينجلر
 بسببBauman-Waengler,1999
اندفاع كمية زائدة من اهلواء وهي يف وضع االضطراب
العايل من التضييق األخدودي املتشكل مع أصوات
الصفي( انظر الشكل  ،)8لدرجة أن هذا الصوت عند
نطقه يكون أشبه ابلصافرة ،وسبب هذا الصوت
الصافري عدم التوازن بني ضغط اهلواء والتضييق
األخدودي الذي جيب أن متر منه جزياات اهلواء
املتدافعة .وعليه ،فإن االنطباع السمعي الذي يلحظ يف
هذا النوع من التشويه هو علو قيمة صوت الصفي على
درجتها الطبيعية" (حسني  ،)2011وهو صوت مزعج
مساعا وال يراتح له اآلخرون .و طريقة العالج هنا تركز
على السماع املتكرر للمريض لصوته ابستتخدام مسجل
الصوت و التفريق بني السني  /s/السليم و اآلخر ذي
الصفي العايل ،فكثي من املرضى يكونون قد تعودوا على
الصوت و ال مييزون بني الصوت السليم واآلخر املعتل.
وإبشباع الوعي السمعي للمريض ابلفارق بني الصفيين،
يطلب منه التتخفي من شدة الدفع اهلوائي الناتج بتقنية
االستشعار ابليد ،أو ابستتخدام برانمج  ، Praatإذ
يطلب من املريض أن ينطق أمام مكرب صوت مثبت
صوت السني  /s/ويضبط معدل الشدة الصوتية املميز
له ،فإذا نطق السني وظهر خط االمتداد األمحر فهي
إشارة إىل علو طاقة الصفي ،ويستمر ابحملاوالت إىل أن
يظهر اخلط األخضر الذي يشي إىل اقرتاب الناطق من
اإلنتاج الطبيعي للصوت ( انظر الشكل . )9

الشكل ( :)8يوضح التباين يف طاقة اهلواء بني السني
السليم واآلخر ذي الطاقة الصفيية العالية ويتب ّدى هذا
يف تدفق أكرب لتيار اهلواء مع األخي.
وقد ذهب اثنان وعشرون أخصائيا إىل أمهية البحث
يف أسباب تشكل هذه الطاقة العالية للصفي بوصفها
مرحلة أوىل يف العالج مث توجيه املريض إىل التتخفي من
الدفع اهلوائي ،أما عشرون منهم فيكزون على تقنية تقليد
الصوت اهلدف وحسب مرات عديدة إىل أن ميسك
خبصائصه ،ويتبِّع ثالثة أخصائيني تقنية اجلمع بني التمييز
السمعي للصوتني املعتل والسليم والتموضع النطقي
وتوجيه املريض حنو التقليل من الدفع اهلوائي  ،يف حني
ذهب أخصائي واحد إىل القول أبنه يعتمد يف اختيار
تقنية العالج على "مبدأ االستعدادية" ،إذ يرى أن على
املعاجل التنبه إىل أي التقنيات سابقة الذكر يتقدم معها
املريض أكثر يف العالج ،فيعتمدها.

اإلشارة الفيزيائية الدالة على
زيادة طاقة الصفير المستندة
إلى شدة الصوت ،وتبدو
باللون األحمر عند نطق
الصوت الهدف.

الشكل (  :) 9يوضح ظهور اخلط ابللون األمحر يف
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السابق) ،و أتيت بعدها تقنية نطق التاء املتبوع بدفع
هوائي بشكل مكرر ومتتابع  ،حبيث يكون الصوت
املسموع بطاقة النفس شبيها ابلسني ( Bleile,
 ،)2006. PP. 74,75ويبدو أن خاصية إنتاج التاء
اليت ذكرها بليلي  Bleileتقرتب من التاء النّ َف ِّسية يف
ضخ عند انفكاك العضويني الناطقني كمية
العربية ،إذ تُ َ
سمع صوت قريب من السني.
كبية من اهلواء فيُ َ
وجند يف االستبانة املعتمدة هنا أن تسعة وعشرين

أعلى شاشة التسجيل الصويت عرب برانمج  Praatويدل
على زايدة طاقة الصفي املصاحبة للصوت املنطوق.
تقنيات عالج أصوات الصفري ذات التشويه اجلانيب:
يعد التشويه اجلانيب من أصعب أنواع التشويه يف
العالج ( Speechlanguage-Resources,
 )2016حيث مير اهلواء من أحد جانيب اللسان أو
كليهما أو من عدة جهات بشكل انتشاري
(.)Marshalla, 2008
ويركز العالج هنا على إحساس املريض ابجتاه اهلواء
اخلارج من أحد جانيب اللسان أو كليهما ،وذلك بوضع
منديل أو ما يشبهه أمام موضع خروج اهلواء ،و من مث
حماولة توجيه املريض إلغالق املنافذ اجلانبية وتركيز دفع
اهلواء إلخراجه من وسط الفم .ومن تقنيات العالج هنا
كذلك أن يُطلَب من املريض وضع لسانه يف قاعدة الفم
دون رفعه أو حتريكه ويعمل املعاجل على رفع الفك
السفلي حبيث يقرتب اللسان من الفك العلوي دون أن
ينطبق عليه كليا ،ويسأل املريض أثناء ذلك حماولة تكوين
أخدود يف وسط لسانه ويستشعر اهلواء وهو مير فيه
(language-Resources, 2016; Speech
 .)Moore, 2016وقد ذكر مور  Mooreأنه يف
عالج التشويه اجلانيب حتتاج وقتا أطول لشرح ما يقوم به
املريض يف إخراجه اهلواء من اجلانبني ،مث يعطى املريض
كلمات تنتهي بصوت التاء حىت يستشعر مركزية خروج
اهلواء من وسط الفم ،مث يُطلَب منه تقليد صوت تنفيس
اهلواء من عجل السيارة (.)Moore, 2016
ذكرت بعض الدراسات أمهية تقنية وضع الفراشة
املذكورة سابقا لتسهيل خفض اللسان وتشكيل
األخدود ،وحياول فيها املريض ترك مساحة ليمر اهلواء
من هذه املنطقة مندفعا خارج الفم ( انظر الشكل 3

أخصائيا يعتمدون تقنية التموضع النطقي و توجيه

حركة اهلواء من اجلانبني إىل املركزية ويستتخدمون
األدوات املساعدة اليت متّ ذكرها سابقا مثل "نكاشة
األسنان" لتسهيل خروج اهلواء من مركزية مقدمة اللسان
ومنع حركة اهلواء من اجلانبني ابلتدريب على إغالق
املنافذ اجلانبية .و وذهب اثنا عشر أخصائيا إىل القول
أبهنم يعتمدون تقنية التقليد واحملاكاة فيكزون على
املصادر السمعية والبصرية أبن يراقب املريض النطق
السليم وحياول مرارا أن حياكيه ،دون األخذ بعني االعتبار
لفت انتباه املريض إىل ما يقوم به هو يف نطقه للصوت
املشوه جانبيا .وجند أن ثالثة من األخصائيني مييلون إىل
ُ
تقنية "الصوت االستنادي" أي انتقال املريض من
صوت مثل التاء إىل الصوت اهلدف السني  ./s/كما
ذهب أخصائي واحد إىل أنه ال حيدد طريقة معينة يف
العالج يفرتضها مسبقا؛ بل يرتك األمر لقابلية املريض
واستعداده لتقبل تقنية ما مث يعتمدها ،فاملريض كما يرى
هذا املعاجل هو الذي يقوده إىل التقنية املناسبة وليس
العكس .وكذلك ذكر أخصائي واحد أبنه ميازج بني
تقنييت التمييز السمعي والتموضع النطقي.
تقنيات عالج أصوات الصفري ذات التشويه األنفي:
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يطلق بعض الدارسني مصطلح " التسريب

الشرتاكها مع الصوت اهلدف يف املوضع النطقي (
Hall & Tomblin, 1975 & Kummer,
 ،) 2008كما ميكن استتخدام أداة ()See-Scape
و هي أنبوب زجاجي تستقر يف قاعدته قطعة أسطوانية
أشبه ابلفلني تتأثر حبركة اهلواء إذا كان خارجا من
األن  ،إذ ترتفع إىل األعلى مع دخول اهلواء األنفي يف
األنبوب بوساطة أنبوب بالستيكي آخر توضع مقدمته
أمام فتحة أن املريض (انظر الشكل  ،)10و ميكن
االستعاضة عنها ابستتخدام مناديل الورق أو مصاصة أو
أنبوبة مساعية ( )Listening tubeوهي عبارة عن
أنبوبة بالستيكية سهلة الطي حيث يتم وضع طرفها
األول أمام فتحيت األن والطرف الثاين يف األذن .وإذا
مل يتمكن املريض من إخراج الصوت اهلدف من الفم،
ميكن استتخدام تقنية التمييز السمعي للصوت حبيث
تنتج على مسمعه أصوات أنفية وأخرى فمية فيزداد وعيه
السمعي ابلفرق بينهما (.)Kummer, 2008

األنفي  " nasal emissionعلى هذا النوع من
التشويه الصفيي ( )Kummer, 2012إذ خيرج
اهلواء من املمر األنفي بدال من خروجه من املمر الفمي
أو قد خيرج من املسارين معا .فاملريض هبذا النوع من
التشويه "يضع طرف لسانه يف املنطقة اللثوية األسنانية
يف شكله األخدودي الصحيح ،إذ ال يالحظ أية مشكلة
يف وضعية لسانه مع هذه األصوات ،ولكنه حاملا يبدأ
بدفع اهلواء من الرئتني يتسرب جزء منه من منطقة اللهاة
فيشاب الصوت املنطوق بشيء من األنفية ،إذ إن اهلواء
ال خيرج من املمر الفمي وحسب ،بل يتسرب جزء يسي
منه من منطقة اللهاة ،وعالمة هذا التشويه ذلك الضباب
الذي يُرى على املرآة عندما توضع أسفل أن املريض".
(حسني)2011 ،
ويركز املعاجل هنا على مساعدة املريض على دفع
اهلواء كامال ليتخرج من الفم و ليس من األن  .ويبدأ
بزايدة وعيه مبا يقوم به ابستتخدام الصور والرسومات
التوضيحية اليت تبني مسار حترك اهلواء عند إنتاج
الصفيايت ،مث تستتخدم تقنية التمييز السمعي بني
الصوت اهلدف واآلخر املشوه ابستتخدام املرآة أمام
األن و مالحظة الضباب املتكون عليها عند تسريب
اهلواء معها من األن  ،وبوجود املرآة ينطق املعاجل أصواات
أنفية و أخرى فمية و يشرح للمريض الفرق بينهما،
ويعتمد هذه التقنية أربع وثالثون أخصائيا يف االستبانة
املعتمدة يف هذه الدراسة.
ويستتخدم هال  Hallو اتمبلني  Tomblinو
كومر  Kummerتقنية استتخدام الصوت الفمي (
التاء) للمساعدة على التدريب حبيث ينطق املريض التاء
سمع صوت قريب من السني "،"ts
بطاقة نفسية عالية فيُ َ
واستتخدام صوت انفجاري فمي مثل التاء يعود

الشكل ( :)10يوضح منوذجا ألداة ()See-Scape
تقنيات عالج أصوات الصفري املاثل بسبب اإلبدال

الصويت:

يقوم املريض يف هذا النوع من االضطراب النطقي
إببدال أصوات الصفي إىل أصوات أخرى يف قائمة
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الذي ينتجه املريض يف مقابل اخلصائص النطقية للصوت
اهلدف السني  ، /s/و ما جيب على املريض فعله لنطق
السني .فمثال عندما ينتج املريض صوت التاء بدال من
السني يقوم األخصائي بوص صوت "التاء" على أنه
صوت وقفي أي ينحبس اهلواء عند إنتاج برهة مث خيرج
فجأة ،يف حني أن الذي جيب أن يقوم به عند إنتاج
"السني" أن يسمح للهواء ابستمرارية التدفق من املتخرج
ألنه صوت احتكاكي استمراري .و إذا أنتج املريض الثاء
بدال من السني حيرص األخصائي يف الرتكيز هنا على

أصوات العربية و"هذه األصوات هي  :الثاء /θ/والذال
 /ð/والتاء  /t/والدال  /d/وهي فونيمات ينطقها
املريض بشكلها الصحيح ومييزها مسعيا عن فونيمات
الصفي ،وهذا النوع من االضطراب النطقي يف أصوات
الصفي يؤدي دورا مهما يف تغيي دالالت الكلمات،
فاألمر هنا ليس تشويها بل هو إبدال ،مبعىن أن املريض
ال يبدل الصوت اهلدف بصوت آخر " مشوه " غي
موجود يف قائمة أصوات اللغة املتحدثة ،بل إنه يبدله
بصوت موجود فيها وينطقه بصورة سليمة ،وهنا تكمن
املشكلة الداللية ،فإذا نطق املريض " اثر" بدال من "
سار " أو " دعم " بدال من " زعم" ،اختلطت الدالالت
وأصبحت املشكلة قائمة يف فهم الرسائل اللغوية يف أكثر
األحيان ،ألن األمر متعلق بثالثة أصوات لغوية وليس
بصوت واحد وحسب( ".حسني )2011 ،ويتبني من
األصوات املبدلة أن اثنني منها وقفيان واآلخرين
احتكاكيان ،وحبسب بعض الدراسات فإن نسبة اإلبدال
االحتكاكي أعلى من اآلخر الوقفي ،فمن بني اثنتني
وسبعني حالة اضطراب صفيي إبدايل ،كان سبع
ومخسون منهم جيري إبداال احتكاكيا ،يف مقابل مخس
عشرة حالة كانت جتري إبداال وقفيا (حسني،)2011 ،
هذا من جانب أما من اجلانب اآلخر ،فمثول اإلبدال
مع األطفال يفوق البالغني كثيا ،ففي الدراسة السابقة
نفسها َمثُ َل ستة من البالغني ،يف مقابل األطفال الذين
كان عددهم ثالثة وسبعني (( )73حسني.)2011 ،
و يتم العمل على التمييز السمعي و البصري أوال
إذا كان املريض جيد صعوبة يف التفريق يف مكان نطق كال
الصوتني ،كأن يسمع كلمات فيها السني و كلمات
أخرى فيها الصوت الذي ينتجه املريض كالتاء مثال مع
مراقبة فم املريض لرؤية التباين يف حتريك اللسان .ويقوم
األخصائي أثناء ذلك بوص اخلصائص النطقية للصوت

أمرين ،أوهلما املوضع النطقي ومكان استقرار طرف

اللسان مع الثاء ()place of articulation
ويص للمريض أبن هذا الصوت أسناين يتقدم فيه
اللسان لألمام أكثر من تقدمه مع السني ،اثنيهما آلية

مرور اهلواء وصفة الصوت ( manner of
 )articulationفينوه للمريض إىل عدم تشكل
األخدود مع الثاء وأن اللسان معه يبقى منبسطا يف
مقابل أمهية حدوث ذلك مع السني .مث يبدأ األخصائي
بعد هذه املقارانت الصوتية بني الصوت اهلدف واآلخر
املبدل منه بتدريب املريض على طريقة وضع طرف
اللسان خل القاطعني العلويني أو السفليني مع ترك
مسافة قليلة نسبيا للسماح للهواء أثناء خروجه العاص
ابالصطدام بباطن القاطعني العلويني وخروجه من مقدمة
الفم ،ويستمر األخصائي بنطق الصوت اهلدف أمام
املريض واستتخدام الرسومات واملعينات البصرية واألدوات
األخرى من حنو املرآه لتساعد املريض بصراي على رؤية
مكان وضع طرف اللسان يف مكانه الصحيح
(Baker, R. D. & Ryan, B. P.,
).1979. P. 34
وعليه ،فإن بدء األخصائي ابلتمييز بني الصوت
اهلدف واآلخر املبدل منه وزايدة وعي املريض مبا يقوم به
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ابلتمايز السمعي والنطقي بينهما ()minimal pairs
( Creaghead, Newman & Secord,
 .)1989. P. 207ومن املمكن أيضا استتخدام صور
للكلمات إذا كان املريض طفال كما ميكن استتخدام
صور توضيحية للبالغني و الصغار على حد سواء.

ومبا جيب أن يقوم به يوفر الكثي من الوقت واجلهد يف
بداية العالج ،وهو أمر مل جند أكثر األخصائيني يف
االستبانة يعطوه أمهية يف تقنيات العالج ،إذ ذهب واحد

وثالثون أخصائيا إىل أهنم يستتخدمون آلييت التموضع
النطقي والتقليد املباشر ملا يرى ويسمع دون متييز نوع
اإلبدال الذي جيريه املريض ،يف حني ذكر عشرة

تقنيات التدريب على صوت الصاد :/ṣ/

أخصائيني أهنم يعتمدون تقنية الصوت االستنادي أي
(Successive
ابالنتقال من صوت آلخر
) .approximationيف حني ذهب مخسة
أخصائيني إىل أهنم يستتخدمون تقنية التقليد املباشر
للصوت املسموع.

يعد الصاد  /ṣ/صوات لثواي أسنانيا مفتخما يرتفع معه
مؤخر اللسان ابجتاه الطبق وينسحب جذره ابجتاه جدار
احللق اخللفي مع ثبات طرفه يف املنطقة اللثوية األسنانية.
يقوم األخصائي هنا بنطق السني بشيء من املبالغة يف
تضتخيم الصوت وتفتخيمه ،وينطق صويت السني مث الصاد
بشكل متوال حىت مييز املريض مسة التفتخيم عن الرتقيق
ويستتخدم تقنية التمييز السمعي بني السني املرقق ونظيه
املفتخم ،وقد تستتخدم هنا أيضا– كما الزاي – تقنية
أزواج الكلمات املتقابلة حبيث يكون هذان الصواتن مها
الغاية يف املقابلة الصوتية ،وذلك حنو " سار و صار ".
وإذا مل يستطع املريض إنتاج مسة التفتخيم ميكن االستعانة
أبصوات مفتخمة أخرى ينتجها املريض بصورة صحيحة،
فيطلب منه إنتاج الدال يف مقابل الضاد ،والتاء يف مقابل
الطاء ،وهكذا إىل أن يستشعر احلركة اللسانية املاثلة مع
املفتخمات ،عندها ينتقل إىل الصاد .كما ميكن استتخدام
اخلشبة الضاغطة ملساعدة املريض على حتريك مؤخر
اللسان وجذره للموضع املطلوب.
أما ما جاء يف االستبانة ،فنجد أن مثانية وعشرين
أخصائيا قد ذهبوا إىل أمهية اتباع تقنييت الوعي الذهين مبا
جيب أن يقوم به املريض من حترك عضوي من حنو رفع
مؤخر اللسان حنو الطبق وسحب جذره إىل اخلل
ابإلضافة إىل تقنية التمييز السمعي واملرئي املكث
للصوت اهلدف  ،وذهب أحد عشر أخصائيا إىل

تقنيات التدريب على صوت الزاي :/z/
عند التدريب على صوت الزاي  /z/يكون املريض
قد أتقن السني  /s/جبميع مستوايته يف سياق الكلمة و
اجلملة و الكالم املتصل .ويعتمد يف التدريب على الزاي
لفت انتباه املريض إىل خاصية اهتزاز الوترين الصوتيني
عن طريق اإلحساس ابليد ،إذ يضع املريض يده على
رقبته يف موضع احلنجرة و ويستشعر اهتزاز الوترين الناتج
عند نطق الزاي ،وهذا ما ذهب إليه مجيع األخصائيني
يف االستبانة املعتمدة يف هذه الدراسة .وإذا وجد املريض
صعوبة يف تشكيل االهتزاز ميكنه نطق أي صوت آخر
جمهور مثل اجليم أو الذال وحماولة استشعار االهتزاز
احلنجري ،مث يعود املعاجل إىل الصوت اهلدف من جديد،
والغاية من ذلك متكني املريض من الوصول إىل االهتزاز
ذاته الذي يرافق األصوات األخرى ،وأن يزيد وعي
املريض أبن ال فرق بني السني والزاي إال يف تلك اخلاصية
النطقية املتمثلة ابهتزاز الوترين الصوتيني .وهنا ميكن
وضع السني والزاي يف كلمات متقابلة من حنو "سار" و
"زار" أو "كاس" و "كاز" ليزيد من وعي املريض
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اهلدف يف كل السياقات واملواقع يف الوقت نفسه يسهل

استتخدامهم تقنية التقليد واحملاكاة ،يف حني ذكر سبعة
منهم أهنم يستتخدمون صوات مفتخما آخر و ينتقلون منه
إىل الصاد .ونرى أن من األصوات املفتخمة اليت ميكن أن

فكرة "التعميم" & (Weaver- Spurlock

 ،)Brasseur, 1988و لكننا جند أن هذه التقنية
قد ال ُجتدي نفعا مع من جيدون صعوبة يف نطق
األصوات اهلدف يف سياقات صوتية خمتلفة ،و هنا
نشجع على أن يتم تقييم كل حالة و التعامل معها على
أهنا حالة مستقلة حتتاج خطة عالجية خاصة مع احملافظة
على اإلطار العام يف العالج.
وجند أن غالب األخصائيني يف االستبانة املعتمدة
هنا وعددهم ثالثة وثالثون قد ذكروا تقنية الرتتيب
امل َمنهج للصوت اهلدف حبسب وروده يف بداية الكلمة
ُ
أوال مث يف آخرها مث يف وسطها ،يف حني ذهب سبعة
منهم إىل البدء أبول الكلمة مث وسطها مث آخرها .وذكر
ستة أخصائيني أهنم يركزون على تقنية استتخدام
الكلمات املفتاحية بدءا ابلكلمات األسهل لدى املريض
مث االنتقال املتدرج لألصعب فاألصعب ،و أخصائي
واحد فقط ذكر أنه يركز على الصوت اهلدف يف وسط
الكلمة يف بداية العالج .وتقنية الرتتيب األول قد تبدو
– حبسب ما نرى  -األكثر تداوال وفائدة ألسباب
صوتية وسياقية ،فالصوت يف أول الكلمة وآخرها متأثر
بسياق صويت واحد بينما يف وسطها متأثر ابلسوابق
واللواحق من األصوات وهو أمر جيعل املريض حباجة
لبذل جمهود أكرب يف أثناء االنتقاالت النطقية بني
السياقات املتباينة.

تعني يف هذا املقام "الفتحة املفتخمة الطويلة  " /ã : /إذ
يطلب من املريض أن ينتج الفتحة املفتخمة الطويلة مث
ينتقل بعدها إىل إنتاج الصاد ،فالصوت اهلدف سيميل
تلقائيا إىل طاقة التفتخيم ألنه سيكتسب خاصية التفتخيم
املاثلة من السياق الصائيت.
تقنيات عالج أصوات الصفري على مستوى الكلمة:
عادة ما يكون التدريب يف العالج على الطريقة
التقليدية & (Creaghead, Newman
 )Secord, 1989. PP 132, 133ابلبدء من
الصوت يف أول الكلمة و من مث االنتقال للتدرب على
الصوت يف آخرها و من مث يف وسطها .و بعض الطرق
يبدأ فيها األخصائي بفحص نطق الصوت يف عدة مواقع
يف الكلمة و يف سياقات صوتية خمتلفة و معرفة املواقع
يف الكلمة اليت ال ينطق فيها الصوت صحيحا
) (Shipley & McAfee, 1992, p 132و
يبدأ ابلعالج على مستوى الكلمة اعتمادا على قدرة
املريض ،إذ خيتار األخصائي الكلمات األسهل لدى
املريض و تسمى ابلكلمات املفتاحية ( key

(Bleile, 1995. P. 199 & )words
) Riper, 1972, P. 208ويبدأ فيها قبل أن يعىن
بتنوع موقع الصوت اهلدف يف سياقية الكلمة .مث ينتقل
األخصائي إىل كلمات ذات سياق صويت أصعب وأكثر
تعقيدا ،حىت يتقن املريض الصوت يف كافة مواضعه و يف
بياات صوتية خمتلفة.
ويف دراسة ل "ويفر -سوبرلوك Weaver-
 "Spurlockذكر أن العمل على تقنية الصوت

الفروق العمرية وأثرها يف اختيار تقنيات العالج:

ذهب ستة وعشرون أخصائيا يف االستبانة املعتمدة
إىل أن الصغار ال حيتاجون إىل ذلك اجلهد الكبي يف
التدريب كما البالغني ،فهم يضطرون مع الفاة الثانية إىل
استتخدام تقنيات متنوعة يف التدريب ،كما أهنم أحملوا إىل
أهنم يستتخدمون يف غالب األحيان التقنيات اليت توظ
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آخر متعلقا إبحسان اختيار األخصائي لتقنيات العالج
املناسبة للمريض .وحبسب االستبانة املعتمدة يف هذه
الدراسة فقد تراوح عدد جلسات العالج يف أقلها بني
أربع جلسات بواقع ساعة واحدة للجلسة واثنيت عشرة
جلسة ( ،) 12 - 4يف حني تراوح أطول عدد جلسات
عالجية بني مخس عشرة جلسة وست وثالثني ( – 15
.) 36

احلواس مع األطفال أكثر من استتخدامها مع البالغني
وهذا يسهل عليهم آلية التدريب .يف حني ذهب أحد
عشر أخصائيا إىل عكس التوجه السابق ،وسبب سهولة
تدريب البالغني برأيهم عائد إىل أهنم يفهمون التعليمات
أثناء جلسة التدريب أكثر ،وألهنم يريدون أن يتتخلصوا
من ذلك االضطراب الذي يسبب هلم حرجا اجتماعيا
كبيا ،أما الفاة املتبقية من األخصائيني وعددهم تسعة،
فقد ذهبوا إىل أنه ال فرق يف تقنيات العالج لدى
اجلانبني؛ وإمنا الذي حيدد ذلك مدى استجابة املريض.
وبصورة عامة فإن تدريب الصغار خيتل بتقنياته عن
البالغني ألهنم حيتاجون إىل توظي احلواس أكثر
واستتخدام الصور والرسومات واحملسوسات أكثر من
البالغني الذين حيتاجون إىل تعليمات نظرية و شروحات
توضيحية أكثر إضافة إىل الصور واحلواس ،كما أن
الصغار حيتاجون إىل تعاون بني األخصائي و األهل؛
ألهنم حباجة إىل امتداد تدريبهم يف البيت وفقا ملا يطلبه
املعاجل ،وهناك تقنيات عالجية لدى بعض األخصائيني
تُشَرك فيها املدرسة يف املتابعة وتقدمي املالحظات السيما
إذا كان فيها أخصائي نطق يقوم هبذا األمر مبهنية وخربة
عالجية (.)Taylor, 1992
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