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  ا��اب ا��
	 ا������
Developmental Language Disorder  

  
أح� نً  ی&�� *��(  (developmental language disorder'&�اب ال�$	 ال�
 #" ا

آ&�2 ال;
: س��ات . 7�ان(وه" ح ل	 ���� *��م  5 ی���4 ال&�2 ال�$	 ���*	 م23 أ) �0/� ال�$	
ور�
  ی� ن"  �7 ی��ن ذآ ؤD * دي ،هAا ال&�2و. الAي ی��4 ال�$	 ال�" ی��
�  ?�2 ال3<ث س��ات

  . ل�ی(��L	، وال�" ��JK �0/� ال�$	*مI إ* 7	 
7	 ��L*	 أو أي سM JK/� �7 ی��ن  ی��ث دون و��د إ*وا'&�اب ال�$	 ال�
 #" الAي 

 ل���ی� � ل�ن�I آ (  neuro-imaging ل��م غ���ی� ال���رول��" وال. ، أو ���"سKK( وراث"
 "��? �$
 R�اداT ���ی� ال��وق 2�Q "R أدم$	 اس�& ع ) (brain imaging—i.e. MRI)ال

	�# 
آ
  اس�& *W ال�راس ت ال��ی3	 أن ���ص2 ل�I�KK لU* 7	 ، مI ذوي ا'&�ا� ت ال�$	 ال�
ن��Y	 �LR إم  ��ن  �ا'&�ا� ت ال�$	 ال�
 #�	 �7أن سJK ال�
 #�	 ل�$	، وهDA ال�راس ت ��ى 

 Z
 ,i.e. congenital—present at birth الAي ی��ن م���دًا�LR ال�
Z (الِ;�L" أو ال��Y"ال�

genetic ( أو J���
ء ال; ص �
  ی���� � ل�� ب  ان_� الJK��–^Y *�وى � Tذن ال�س&\ ال
  . اTذن

أ7�ان�4 ال����2 ل�ى / ال�$	 ال�
 #�	 ال�$	 ���: ال����4���J اT?� ل ذوو ا'&�ا� ت وی
 Iلم �?Tال�$�ي ال� دي ا �
ی��d اT?� ل ،  *�\ س2�K ال
3 ل. . ، ول�I ���*	 أ27  ذوي ال�

 I��  ول\ مTا 	
و�^داد *�د ال��
 ت ال
��دة ,  �Q�ًا 12 -10ذوو ال�
� ال�$�ي ال� دي ال��
 Iًا ، و18 – ��12ص�ل( م��Q  Iم �
* I��  م I��
 �Q�ًا ، 24 – 18ی���ث�ن �
ً< مI آ�

 Iن م���� >ً

�ه4 3-2وی��;�م�ن �* Iال� م ال3 ن" م "R ت 
 4-3وی��;�م�ن مI .  آ�

R 2" ال� م ا" م23 ال�K ر " آ�
 ت � "Rnل3 ل . Iس��اتو��ص�ل�4 س :
�ن  ال�
� ی���
ال;
أم  اT?� ل مI ذوي ا'&�ا� ت ال�$	 . R" ح� ��4مI ال�Lا*� ال�" ی�� ��ن إل��  % 90ح�ال" 
 	�# 
اآ�� ب ال�$	، �_2 هDA ال���� ت م��4 ح�\ ��� ال
��س&	 وال� دة �R_��ون �0/�ًا R" ال�

د/�ل ال
�رس	، و��
23 هDA ال���� ت rْ� "R �0/� اآ�� ب آ�
 ت ��ی	، LR� أو م��ودی	 أو 
 "R ، ��7ر	ال�$�ی 	ال���� 	ص���	sY��t�� ت 
  . ال�� �	وص���	 الL�اءة ، ص���	  ،  ال��

إ5 أن الv"ء ال
vK� � ل;�� ل�u ء واTم� ت أن م�_4 اT?� ل ذوي ا5'&�ا� ت 
 	�# 
 �;w ل�ی�4 ح�ة هDA ا�* 7	 مZ م�ور ال^مI ح�\ -  / ص	 ال;���	 وال
��س&	–ال�$�ی	 ال�

؛ *�\ أی	 ح ل،  ��ون ��/2 *<�"ی���Lن �
� ف زم<#�4 مI ذوي ال�
� ال�$�ي ال� دي ح�\
 ، I
R {ذل Zوم 	ج ا'&�ا� ت ال�$>* I����
 R" سI م�K�ة م�\ {��ت *�\ ال�<م/ال

و* دة م  ی��ن ال��/2 ال
�K� م�� حً  ل�
� لY	  .ال&�2 ل�K��Y( وی<ت ال
� ن ة مI هDA ا�* 7	
ت ح�\ ذه ب اT?� ل دا/2 هDA ال����  اس�
�تإذا أم   .ال� ��	 2K7 س��ات د/�ل ال
�رس	 

ی&�� *��( ص��� ت ���W�� 2/�� 4 م�
\ M/� ال
�رس	 اTس س�	، R~ن هDA ا5'&�ا� ت 
  .Morales. S. BS. (2005) .1ال�$	

ال���� ت �7 5 ی_��ون *<م ت *�\ ?� ل ذوو ا'&�ا� ت ال�$	 ال�
 #�	 ال;���	 اTو
 "R ال���� ت DAأ �_�� ه�K�R 	رس�
 أن، � ل��4 مI ���4 الL�اءة وال�� �	ح�\ ��ای	 د/�ل ال

	�# 
وw;� �7 هDA ا5'&�ا� ت أح� نً  R" س��ات م  2K7 . ال&�2 ی�Kو * دیً  R" � 7" ال�YانJ ال�
 "R 	/ ص 	رس�
��ر م�ة أ/�ى  ���د إل\ ال_� ول��وال3 ن"، ال�w اTول ال
�رس	 وس��ات ال

                                                
 من المعروف أن صعوبات أو اضطرابات اللغة يطلق عليها هذا االسم سواء بدأت في مرحلة ما قبـل                   - 1

المدرسة أو استمرت حتى دخول الطفل المدرسة أما ما تشير إليه الكاتبة تحت مسمى صعوبات تعلم اللغـة   

 وتشمل باإلضافة إلى ذلك كـل  Learning Disabilities صعوبات التعلم فهو مما يدخل ضمن ما يسمى

  . من صعوبات القراءة أو الدسليكسيا وصعوبات تعلم الحساب 
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���  
�R 	س س�Tا 	رس�
 ذل} مI ص��ف م�KK	 م�v<ت ن���	 *�\ ال�&� R" س��ات ال
ا7�أ  ی���ل مZ ه�5ء اT?� ل ���� ���أو��5ً مI أن ی��ن ال�v ر . وس��آ�	 وا��
 *�	 /&��ة

L�اءة ، ا5س�
 ع والو. ل�� �	 ال����� وا5س��5ل، � �' R	 إل\ ص��� ت أ/�ى R" آ ل����4
  .ال
Y�د او ال�م^يوال�� �	 ، وال����� 

  
 مZ ا7T�ان �7 ی
23 ص���	 � ل��K	 ل�?� ل ذوي ا'&�ا� ت �� *2 ا5��
 *"أن الآ
*�\ س2�K ال
3 ل، �7 ی��ن ل�ی�4 ص��� ت R" ا�س� م . �ي�0/� ال�$ال�$	 ال�
 #�	 أو ذوي ال

 4�R ، 	دث �

2 م���L	 � لY� / ، ء ال�� ت Lإل	دث �
آ
  أن '�w ا�نY ز . إل� ....��ZK س�*	 ال

�* ت اTآ دی
" R" ال
�رس	 �7 ی�^ل ه�5ء اT?� ل *I أ7�ان�4Yم "R 4�#>آ�4 زم�vی >R 


�* ت ا5��
 *�	 ال��J أو ی�4 اس��K ده4 Y
 ال�" ی��ن�  أ7�ان�4 ال� دی�R I" اTآ دی
�	/ مI ال
�ا� ت ال�$	 ���ع مI ا�حK ط �7 ی�2 ��4 إل\ در�	 ال
�رس	؛ م
  ی��J اT?� ل ذوي ا'&

  .ا5ن�� ب ورtR الAه ب إل\ ال
�رس	
ل
�رس	  ال;���	 آ0?� ل اذوي ص��� ت ال�$	س�ً  مI م  � ل��K	 ل�?� ل اTآK� أ

 R" ال�<م ���Rن�ن أ27 م� ن ة مI ص��� ت ا���5ا#�	، ال
�رس	 ال
��س&	، ال
�رس	 ال3 ن�ی	
��R\ *�: اT?� ل ال�$ ر ن�Y اT?� ل اTآK� س�ً  .  وال�$	ءة وال�� �	م� رات الL�او

� ال&�ی�	 أو ��ZK �ای��&���ن أن ���Kو، ی��&���ن ��sY	 ال��
 ت مI الAاآ�ة مQ K�ة�Lال 
، أو آ� �	 مL ل م� سI*  J ح�ث م��Iم�'�* ت ال�� ب ال
�رس"، أو إ*�اد �L ری� م����	

  .  ال�
�ي4ل
���اه
} إذا ل4 ی�4 ��ارك اTم� *�� ��t اT?� ل مI ذوي ا5'&�ا� ت ال�$�ی	 ومZ ذل


2 أن ��Z7 م� ن ة ه�5ء اT?� ل مI ا�حK ط ، وا�� م�4 ��دود ��
ال
��س&	 وال� دة R~ن( مI ال

  ی���� � ل
�رس	�R 	ال��ی ��� Jس ل�Tا t�Kء ل�Yوال� wل ���4 � ل��اوة وال�� �Rآ~د* ء ( أ

/ هDA ا5ن�� 5ت ال
�L�ن	 ����� ت 4�R "R ). ، ال��وب مI ال
�رس	�
 رض ال
�ض أو ال
اس�;�ام ال�$	 2�Y� �7 ال�� *2 ا5��
 *"، والAي ه� �^ء م�4 ��ًا مI ح� ة ال
�اهL	، أآ3� 

  .ص���	
  أ/� #" *<ج أم�اض ال�$	 وال�<ملAل} یJY أن ی��ض م23 ه�5ء اT?� ل *�\ 

 Iأم�  
مI ا2�RT ومI ال��وري أن ���
�  R" م�_4 ال� 5تو. ذل}R" سI م�K�ة آ�
 Zوال�<م � ل�� ون م 	2 أ/� #" *<ج أم�اض ال�$K7 Iم 	ولAK
* #�	 ال&�2 وم��
" ال��Yد ال

����� ال
� رات ال�$�ی	 ل�ى ه�5ء اT?� ل ل��
�	 ���ف و'Z إس��ا���Y	 *<��	 ���ف إل\ 

��	 ال���4 وا5س�L<ل�	 R" ال��* 4�Iا�/�ی Zم "* 

��	 ال��اص2 ا5��* Iو���� ، . 


