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پوختە     

توێژینەوەکە بە ناونێشانی) هەندێک لە گرفتەکاننی فێربوونی زمان الی مندا(ەو باس لە      

بەشێک لەو گرفتە زمانیانە دەکات،کە تووش ی مندااڵن دەبێت، بۆ ئەم مەبەستەش توێژینەوەکە 

بەسەر دووبەشدا دابەشکراوە، لە بەش ی یەکەمدا باسمان لەو گرفتە زمانیانە کردووە ، کە 

ندن و گفتوگۆکردندادەردەکەون دوو گرفتمان باسکردووە ئەوانیش)شڵەژانی ئاوازی لەکاتی درکا

گوتن ، زمانگیران(ەو لە دوو پاردا دەستنیشانکردنی گرفتەکەو هۆکارەکانی تووشبوونی 

 وچارەسەرەکانیمان باسکردووە.

اندندا لە بەش ی دووەمی توێژینەوەکەماندا باسمان لەوگرفتەزمانیانە کردووە ، کە هەم لەدرک 

دەردەکەون و هەم گرفتیان لە خستنەپاڵیەکی رێزمانیدا هەیە ، لەم بەشەشدا هەردوو گرفتی 

)گرفتی زمانی دیاریکراو ، دیسلکسیا(مان باسکردووە ، لە دوو پاردا نیشانەکانی و هۆکارەکانی 

تووشبوونی وچارەسەرەکانیمان خستوەتە ڕوو.دواتر ئەو ئەنجامانەمان نووسیووە ، کە بە 

ێداوون ، کە ەستهاتوون لە توێژینەوەکەدا ، لە کۆتایشدا ئەو سەرچاوانەمان ئاماژە پد

 سوودمان لێوەرگرتوون.
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                                                            :پێشەکی

توێژینەوەکە بە ناونیشانی )هەندێک لە گرفتەکانی فێربوونی زمان الی 

منداڵ( ە ، کارمانکردووە لەسەر بەشێک لەو گرفتە زمانیانەی ، کە تووش ی 

جیهانگیری ئەمرۆدا منداڵ دەبێت لە قۆناغە جیاوازەکانی تەمەنیدا. لە ژیانی 

بەهۆی سەرقاڵی خێزان ودایک و باوکان بە کارکردنەوەو هەروەها بەهۆی ئەو 

بااڵدەستیەی ، کە تەکنەلۆژیاو ئامێرە ئەلیکترۆنییەکان هەیانە ال ژیانی 

مرۆڤەکان و بەتایبەت لە ژیانی مندااڵندا، وایکردووە ، کە گرفتە زمانیەکان 

بکات و جۆرەجیاوازەکانی لەناو کۆمەڵی  لە ناومندااڵندا ڕوو لە زیادبوون

کوردیشدا دەربکەوێت، هەربۆیە ئێمە ئەم توێژینەوەیەمان لەم بوارە 

ئەنجامدا تا بەشێک لەو گرفتانە وهۆکاری توشبوونیان و چارەسەریان 

بخەینەڕوو، بە ئومێدی ئەوەی هەم سودی بۆ زانستی زمان و هەم بۆ 

 یەکان هەبێت.کەسوکاری توشبوو خودی تووشبووی نەخۆش

لە توێژینەوەکەشماندا ڕێبازی پەسنیمان پەیڕەوکردووە لە باسکردن 

 ودیاریکردن و چارەسەرکردنی نەخۆشیەکاندا.

کلیلە وشەکان )گرفتە زمانییەکان، شڵەژانی ئاوازی گوتن ، زمانگیران، 

 گرفتی زمانی دیاریکراو(

 

 بەش ی یەکەم: گرفتە زمانییەکان لە درکاندندا

 کانەزماني گرفتە - 1/1

ندا پێکدێن لە کۆمەڵێک گرفت ،کە پۆڵێنکراون گرفتەکانی زمان لە مندااڵ 

دەستنیشانکردنی گرفتە دەرونييەكان وزمانييەكان ،کە  رێبەرى بە پێی 

بەگشتی گرفتی هەرەسەرەكييەكانيان پێکدێت لە گرفتی فێربون و 

بەکارهێنانی زمان. هۆکاری ئەم گرفتانەش دەگەڕێتەوە بۆ کەموکورتی لە 

تێگەشتن و وەرگرتن و فێربونى))دەنگ و پيت و شەو و ڕستە ودەق (( ، كە 

دابەش  انى زمانى بەسەر چوار جۆرتێكچوون دائەمەش لەناو گرفتەك 

 : دەكرێت كە ئەمانەن

 (  Articulation disorderتێكچون لە گوتن و درككاندن ) /١

  ( Speech disorder)تێكچون لە قسەكردن/٢

 ( Langueg disorder )تێكچون لە زمان  /٣

 Hearing disorder)تێكچون لە بيستن  ) /٤

ت لە قسەکردن، نوسین یان ناسینەوەی بەگشتی دەکرێت کێشە هەبێ

ئاماژەکانی زمانەوانی. لە گەڵ ئەوەشدا، دەبێت هەڵسنگاندن  دەستەواژەو 

بکرێت بۆ هەردوو الیەنی )تواناى دەربڕينی زمان و وەرگرتنی زمان(، ڕەنگە 

کەسێک گرفتی توندى هەبێت ، لە دەربڕینی فۆنيم بڕگە و مۆڕفيم و وشەو      

تی نەبێت لە گوێگرتن و تێگەشتنی زمان، ئەمەش بەپێی قسەکردن بەاڵم گرف

 ناوچەكانى بەرپرس ی زمانى روودەدەن لە مێشك . 

بەگشتی گرفتەکانی دواكەوتنی گەشەى زمان کاریگەری لەسەر ڕێزمان و 

فێربونی وشە دەکەن، بەجۆرێک کە کەسەکە گرفتی بۆدروستدەبێت لە 

(. ڕەنگە منداڵ Communicationدروستکردنی پەیوەندی و گفتوگۆدا )

گرفتی هەبێت لە بەکارهێنانی ئەو وشانەی کەدەیان زانێت بەاڵم نەتوانێت 

وەك خۆى دەريانبرێت ، یان ڕەنگە وشەیەک ،کە چەند مانایەکی هەیە  

نەتوانێت بە پێی ماناکەی بەکاريان بهێنێت و نەزانێت لە شوێنی خۆى دايان 

انەوەی ناوى زۆربەى ئەو وشانەى بنێت ، یا ڕەنگە گرفتی هەبێت لە بەبیر هێن

كە هێمادارنین لە جیهانى دەرەوە بۆنموونە ) كاتيگۆرييەكانى ئاخاوتنی وەك : 

ئاوەڵناو ، ئاوەڵكردار ، كردار ، ئامرازەكان ....هتد ( ناتوانن شيبكەنەوە 

لێيان تێبگەن لەگەڵ واتاكانيان بۆيان لێكنادرێت ، چونكە ڕادەى 

ى ، كە سەربەم كاتيگۆرييانەى ئاخاوتنن هەندێك بەهێماكردنى ئەو فۆڕمانە

مندااڵنەى ، جار واتاكانيان قورسەو ناتوانرێت شيان بكاتەوە  بەتايبەتى لەو 

كە دواكەوتنی گەشە زمانييان هەيە لەبنەرتدا وەك مندااڵنى 

( بەنموونە كەمەبەست لێی مندااڵنی زۆر جواڵو و کام ADHDهايپەر)

بارەكاندا ئەگەر ئەو منداڵە يان ئەو كەسە  سەرنجن ، يان كە لە زۆربەى

گرفتی درككاندنى هەبێت، ئەوە كەواتە گەورەترين گرفتی  زمانى هەيە  

بەهيچ شێوەيەك ناتوانێت هيچ جۆرە پەيوەندييەك  دروستبكات لەگەڵ 

دەوروبەرەكەى  بۆئەو وشانەی ، کە فێریان بوە یا وتنەوە  و لەبەرکردنی ژمارە 

و شێوەكان بەنموونە ، كەلە سەرەتاى فێربوون و گەشەى و ناوى  ڕەنگەكان 

 زمانيدا وەرى گرتووە  .

بەگشتی ئەوەی گرنگە ئەوەیە، کە تێبینی ئەوە بکرێت ، کە ئاستی گەشەی 

زمان الی مندڵێک کە گرفتی زمانی هەیە لە خوار ئاستی ئاساییەوەیە، ئەمە 

ئەکادیمی وزانستی  کاریگەری دەخاتە سەردواكەوتنی  بەرەوپێشچوونى الیەنی

گرفتی بۆ دروست دەکات لە خوێندنگە و پەيوەندييە کۆمەاڵیەتيیەكانيدا، 

هەربۆيە گرفتی زمانى لە چەند شوێنێک بۆ دروستدەبێت وەك 

 )ماڵ،قوتابخانە، لەگەڵ هاوڕێیان... (.

لەم توێژینەوەدا ئێمە هەوڵ دەدەین بە گشتی باس ی گرفتەکانی زمان بکەین 

رفتەکانی زمان پۆڵێن کراون بۆ چەند گرفتێک، وەک و لەالی منداڵ . گ

زمان گرتن  (. ،  )دیسلیكسیا،گرفتی زمانیی دیاریکراو، شڵەژانی ئاوازی گوتن

 بەگشتی باس ی هەریەکێک لەوانەی ، کە ناویان هێنرا دەکەین.

 لە درکاندندا کانەگرفتە زماني  1/2

 شڵەژانی ئاوازی گوتن    1- ٢/1

 دەستنیشانکردن پێوەرەکانی 1/2-1-1

دەوامی دروستکردنی ئاوازی گوتن ، کە کاریگەری دادەنێت گرفتی بەر    -ا

لەسەر ڕوونی و تێگەیشتنی گوفتار یان ڕێگر دەبێت لە گەیاندنی پەیامە 

 زارەکیىەکان .                        

ەم شڵەژانە دەبێتەهۆی سنوردارکردنی پەیوەندیەکی کاریگەر، کە ئ -ب

دادەنێت لەسەربەشداری کۆمەاڵیەتی ، دەسکەوتی ئەکادیمی ، کاریگەری 

 یان چاالکی پیشەیی ، بەشێوەی جیاجیا یان کۆمەڵ.

 ەستپێکی نیشانەکان لەسەرەتای ماوەی گەشەکردندایە.د -پ

بەهۆی بارودۆخێکی زگماکی یان بەدەستهاتووەوەنین ، وەک  ئەم گرفتانە -ت

یان لە داستدانی بیستن ، ئیفلیجی مێشک ، قڵیشانی مەاڵشو ، کەڕی 

 برینداری و زەبری مێشک ، یان بارودۆخی تری پزیشکی و دەماری.

 تایبەتمەندیەکانی دەستنیشانکردن 1/2-1-2

دروستکردنی ئاوازی گوتن وەسفی دەربرینی روونی وشەکان دەکات )وەک: 

دەنگە تاکەکان( کە بە تێکەڵکەدنیان وشەیەک ،کە بشێت بۆگوتن دروست 

وسکردنی ئاوازی گوتن پێویستی هەیە بە زانیاری دەنگیی ئاوازی دەکەن. در 

گوتن توانای ڕێکخستنی جوڵەی ئەو ئەندامانەی ، کە بۆ گوتن بەکاردێن 

وەک )چەناگە، زمان، لێوەکان( لەگەڵ هەناسەدان و دەربڕین ،کە پێوێستن 

بۆ گوتن ئەو مندااڵنەی کە گرفتی دروستکردنی گوتنیان هەیە ڕەنگە 

هەبێت لە زانینی دەنگەکانی ئاوازی دەنگ یان گرفت لەڕێکخستنی  گرفتیان

جوڵەی گوتن بە پلەی جیاواز. کەواتە شڵەژانی ئاوازی گوتن جیاوازە لە 
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ەژانى گوفتار 
َ
میکانیزمە بنەڕەتیەکانی و بەشێکە لە شڵەژانی دەنگسازی و شل

زی کاتێک شڵەژانی ئاوازی دەنگ دەستنیشان دەکرێت ،کە دروسکردنی  ئاوا

گوتن لە ئاستی چاوەڕوانیدا نەبێت بە پشتبستن بەتەمەنی منداڵ وقۆناغی 

گەشەکردنیەوە ، کاتێکێش کە کەموکورتی گوفتار ئەم شڵەژانە بە هۆی 

پەککەوتەی جەستەیی،پێکهاتەیی، دەماری یان بیستنەوە نەبێت. لە نێو 

انرێت مندااڵنی چوارسااڵندا پێویستە بە گشتی گوتنی منداڵ ڕوونبێت و بتو 

لێی  %٥٠لێی تێبگیەیت،کەچی بۆ مندااڵنی تەمەن دەە ساڵ ڕەنگە تەنیا 

 (,World helth organization:1993 :276تێبگەین. )

 تايبەتمەندى پاڵپشتيكەرى دەستنيشانكردن 1/2-1-3

شڵةژانى زمان،بەتايبەتى كەموكورتى دەربڕين ،ڕەنگە لەگەڵ شڵەژانى 

ار خێزانەكە پێشنەی توشبونيان بە ئاوازى گوتن هاوكات ڕوبدات وزۆرج

 شڵەژانەكانى زمان و گوتن هەيە.

ئەگەر اليەنێكى گرفتەكە تواناى ڕێكخستنی خێراى ئەندامانى دەربڕنى گوتن 

بێت،ڕەنگە پێشينەى دواكەوتوى يان ڕێكخراوى بۆ بەدەستهێنانى شارەزایى 

ئەندامەكانى دەربڕين و ماسولكەكانى پەيوەنديداربە دەموچاو 

بەكاردەهێنێت،ئەم شارەزايانە وەك جوين،هێشتنەوەى دەم بە 

نەكراوەی،مشكردن.ڕەنگە بوارەكانيترى ڕێكخستن و هەماهەنگى ،جوڵەى 

توش ي پەککەوت بوبن وەك لە شڵەژانى گەشەى هەماهەنگ .دەستەواژەى 

شڵەژانى زارەكى بەهەمان شێوە بەكار دەهێنريێت بۆگرفتی دروستكردنى 

 گوتن.

بەهۆى بارودۆخێكى جينيەوە توش ی پەککەوتەیی بێت ڕەنگە گوتن 

،بازدانى جينی q22)وەك:نيشانەكانى داون،سڕینەوەى كرۆمۆسۆمى 

foxP2.ئەگەر ئەمانە هەبن ئەوە دەبێت كۆديى زمانیيان پێبدرێت.)، 

 ماوە و گەشەكردن 1/2-1-4

فێربوونى دروستكردنى ئاوازى گوتن بە ڕوونى و دەقيقي، فێربوونى 

ى گوتنی پاراوى پەيوەنديدار بەيەكەوە كارامەیى دروستكردن

گەشەكردنن.پێكەوە بەستن و دروستكردنى ئاوازى گوتن شوێن سيفەتى 

گەشەكردن دەكەوێت،كە كاردانەوەى ڕێساكانى تەمەنە بۆ تاقيكردنەوە 

ستانداردەكان.مندااڵن هەمیشە لە پرۆسەى گەشەكردنى ئاسای لە كاتی 

گەشەكردن بۆ كورتكردنەوەى وشە و فێربوونى قسەكردن،پرۆسەكانى 

بڕگەكان بەكار دەهێنن،بەاڵم پێشکەوتنيان لە كۆنترۆڵكردنى دروستكردنى 

دەنگى  گوتن پێویستەببێتەهۆى قسەكردنێك ،كە بتوانرێت لێي تێبگەين 

ساڵيدا.مندااڵنى توشبوى شڵەژانى ئاوازى گوتن  بەردەوام  3،لە تەمەنى 

دەكردنى دەنگى لە كاتێكدا،كەمندااڵنى دەبن ،لە بەكارهێنانى پرۆسەی سا

 هاوتەمەنيان بەردەوام دەبن لە دروستكردنى وشەكان بە ڕوونى.

ساڵيدا پێویستە ،كە  7)بە پێی تەمەن و و ڕێساكانى كۆمەڵگە لە تەمەنى 

زۆربەى ئاوازە گوفتاریيەكان بە ڕوونى دەرببڕێن و زۆربەى وشەكان بە وردی 

نەى ،كە بە هەڵە دەردەبڕێن ،لە هەمانكاتدا  بخوێنرێنەوە.زۆربەى ئەو دەنگا

و ژ(.  dzلە دواتردا فێريان دەبن، هەشت دواكەوتوەكە؛)ل،ر،س،ز،پ، 

ساڵى دەكرێت لە سنورى  8دەبڕينی هەڵەى هەريەك لەم دەنگانەی هەتا 

ئاسای دابنرێت کاتێک، كە منداڵ لە چەند دەنگێکی تايبەت كێشەى هەبێت 

ڕەنگە باشتر بێت كە هەندێك لەو دەنگانە وەك بەشێك لە پالنى باشتركرنى 

بە نزیکەیی ڕوونى زمان باشتربكرێن پێش ئەوەى كە بگاتە ئەو تەمەنى كە 

هەموو مندااڵن دەتوانن بە دروستی ئەو دەنگانە 

دەرببڕن.فسەفسكردن)وەك:دەربڕينی ناجۆرى و فسكەفسك ( بە تايبەتى 

باڵوە و ڕەنگە شيێوازى پێشەوە و پاشەوەی ئاڕاستەى ڕێڕەوی هەوا 

بەشداربێت ، ڕەنگە ئەم حاڵەتە هاوكاتبێت لەگەڵ شێوازى نائاساى 

 Koob,J Le Moan,M.&Thompson,:2010:8)قوتدانى زمان

هەندێک لە گرفتەکانی فێربوونی زمان الی منداڵبەى منداڵنى توشبوى |

شڵەژانى ئاوازى گوتن كاردانەوەيان بۆ چارەسەر ئەرێنىيە،وگرانى گوتن بە 

 ژياندا لەگەڵ ڕەنگە شڵەژانە ئەم دەبێت،كەواتە باشتر  كات بونىتێپەڕ  

 داهاتوى  هەبێت،ئەوە زمانيش ژانیشڵە ،كە بێت،كاتێك هەرچۆنێك.نەبێت

ەگەڵ ل ڕەنگەهاوكاتبێت ، دەبێت الوازتر  گوفتار  شڵەژانی چاكبونەوەى

 شڵەژانێكى تايبەتى فێربوون.

ئەم پەشێویە زۆرجار تێكەاڵو دەبێت لەگەڵ شڵەژانی زمانى دياريكراو بە 

%دايە، كە 16% بؤ4ساڵ بەگشتی ڕێژەکەی  6بۆ 3نزيكەيى لەنێو مندااڵنى 

مندااڵنە كێشەيان هەيە لە قسەكردن كە تێدا گرفتی فۆنۆلۆجى و ئەم 

دەربرينيان هەيە بە گشتی ئەم مندااڵنە هێزو كێشەيەكى جەستەى و زمان 

گیرانيان نييە بەگشتی دەكرێت هۆكارى بۆماوەيي رۆڵى زۆرە زياد لە جينێك 

 Koob,J Le)                                            هەيە،كە بەرپرسە لەم نەخۆشييە. 

Moan,M.&Thompson,:2010:876) 

ارەسەرێك هەيە، كە تێيدا هەوڵى چارەسەرى چەندجۆرە چ 1/2-1-5

 مندااڵنی تووشبوو دەدەرێت

ڕێگەی چارەسەری دەربرين لە ڕێگەدا ئەوالدانە دەنگییە ديارى  -1

دەكەن،  كە منداڵەكە هەيەتى  لەاليەن كەس ی پسپۆڕ ، بە مەبەستی 

 .راستكردنەوەى ئەو الدانانە

ڕێگەى  فۆنۆلۆجى زمانەوانى لێرەدا هەندێك  لەودەنگانە ديارى  -2

دەكرێت ،كە منداڵ بە هەڵە دەريان دەبڕێت، كە لە چارەسەرەكەدا 

تەركیز دەخرێتە سەر تاكە وشە واتە دەنگ بە دەنگ ديارى دەكرێت و 

 Amarican speech language hearing .كاريان لەسەر دەكرێت

association)    ) 

 ) Stammering _stuttering) زمان گیران 1/3

زمانگیران بریتیيە لە زمان گرت نو ناپاراوی زمان لە دەربرینی ڕستەو وشەدا، 

زۆرجار کەسەکە وشەو بڕگە و دەنگ دوبارە دەکاتەوە، وە هەروەها دەکرێت 

 کە وەستان و بلۆک روبدادت لە وشە و دەنگەکاندا. 

داڵ سەرەتا ، کە زمان فێردەبێت زۆرجار وشە دوبارە بەگشتی من

دەکاتەوە،وەستانی دەبێت لە وشەکاندا، دەنگی درێژ و درێژکردنەوەی وشە 

ڕستەدا. بەگشتی زمانگرتن لە تەمەنی گەورەساڵیدا خۆ بەخۆ نامێنێت، 

بەڵكو لە کاتی هەبونیدا کەس ی توشبوو هەست بە قەلەقی و ئیحراجی دەکات 

تاری دوەمیش ی لەگەڵدایە وەک ) توندکردنی چەناگە، و زۆر جار ڕەف

نەویستانە(. کەس ی خۆ چاوپروکاندن و سەر جواڵندن و شان جواڵندنی 

بەم حاڵەتە ئەم ڕەفتارانە دەکات بۆ کەمکردنەوەی ئاستی زمان  و توشبو 

گیرانەکەی بەاڵم زۆر جار دەبنە هۆی هەست کرد بە شەرمەزاری لەالی 

 کەسەکە. 

( neurogenic and psychogenicزمان گیران دەکرێت بە دوو بەشەوە )

دەرونی و دەماری. دەرونی ئەوەیە کە هۆکارێکی دەرونی لەپشتە بۆ دروستبونی 

وەک توشبون بە زەبری دەرونی، دەماری ئەوەیە ، کە هۆکارێکی دەماری لە 

(Stuttering: An Overviewێشک. )پشتە بۆ دروستبون وەک بریناری م
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 ەکانی توشبوونی ئەم گرفتە:هۆکار  1/3-1

 هۆکاری دەماری  -1

کە زمانیان دەگیرێت بەبەراورد بەوانەی ،کە بێگرفتن  ،توێژینەوەکانی بواری مێشک دەریان خستوە،کە جیاوازی هەیە لە هەندێک ناوچەی مێشک لەو کەسانەی

چاالکە،هەروەها  بەتایبەت لە ناوچەکانی دەنگ، جوڵە و بەیسەڵ گانگلیا. وە هەروەها ئەوکەسانەی، کە گرفتی زمانگرتیان هەیە ناوچەی ڕاستی مێشکیان زیاتر 

 ە. ناڕێکی هەیە لە نێوان ئەوناوچانەی مێشک کە پەیوەندیان بە زمانەوەهەی

ۆی یاد دەکەن بوەتە ههەرەها ناڕیکی لە گەیەنەری دۆپامین بەدیکراوە لەوانەی کە گرفتی زمان گرتنیان هەیەو پێدانی ئەو دەرمانانەی کە ئاستی ئەم گەیەنەوە ز 

 کەمبونەوەی ئاستی زمان گیران.

 هۆکاری بۆماوەیی)جینی( -2

یاندا ئەوکەسانەی کە گرفتی زمان گرتنیان هەیە لە ناو ئەندامانی خێزانەکە ٦٠بۆ ٪ ٣٠زمانگیران، ٪ دەکەن لە پەرەسەندنی ىىتوێژینەوەکان ئاماژە بە ڕؤڵی بۆماوە

انی ٪ ئەوانەی گرفتی زمان گرتنیان هەیە لە خێزانکەیاندا کەس نیە ،کە گرفتی زمان گیر ١٠کەس ی تر هەیە ،کە گرفتی زمان گیرانی هەیە، لە بەرامبەریشدا تەنها  

 ٩ە یاتر دەبێت گەربێت و باوک پێشینەی زمانگیرانی هەبێت ،یان لە خێزانەکەیاندا هەبێت بە بەراوەرد بە دایک. توێژینەوەکان پێیان وایە کهەبێت،مەترس ی زۆر ز 

 (.٩،١٠،١٢،١٣،١٨جین هۆکارن لە دروستبوونی زمان گیران ،کە لەسەر چەند کرۆمۆسۆمێکی جیاوازن وەک کرۆمۆسۆمەکانی )

 تیهۆکاری دەرونی کۆمەاڵیە -3

 زمان گیران. لەگەڵتوێژینەوەکان پێیان وایە کە هۆکەرەکانی زەبری دەرونی منداڵی، توندو تیژی جەستەىی، سێکس ی و پەراوێزخستن ڕۆڵیان هەیە لە دروستبوونی 

ەکرێت توش ی نەخۆش ی دەرونی ئەوەشدا زۆرجار لە هەرزەکاریدا دەبێتە هۆی ئەوەی ،کە کەسەکە توش ی شەرمەزاری و گۆشەگیری بێت بە هۆی زمان گرتنەوە، د

ئەو کەسانەی کە زمانگیرانیان هەیە لە هەرزەکاریدا النیکەم توش ی نەخۆشیەکی تری دەرونی دەبن وەک خەمۆکی یان  ٣٨تربێت بەو هۆیەوە. بۆنموونە لە ٪

 Perez, H. & Stoeckle, J. :2016:62نەخۆشیەکانی دڵەڕاوکی. )

 نيشانەكانى ئەم گرفتە زمانييە 1/3-2

سايیی ،  بەجۆرێك ئەم جۆرە زمان گرتنە پەيوندى بە تەمەنەوە نييە و بۆنموونە كەسەكە منداڵ نييە تا ئا ەڕەوانبێژی بەردەوامی لە قسەکردندابرين و گرفت ل -1

 وارەوە بيناسينەوە .قسە بكات بەلكو گرفتێكى زمانى هەيە بۆيەبەو شێوەيە قسە دەكات، كە ئەتوانيین بەيەكێك يان زياتر لە یەکێک لەم خااڵنەى خ

 دووبارەكردنەوەى دەنگ وبرگەكان -أ

 درێژكردنەوة دەنگەكان  -ب

 دەربرينی وشەى بچربچر وەك وەستان لە وشەكاندا -ت

 شكاندنى وشەكان   -ث

ندێكجار دەنگى ی وشەيەك وە هەننگ دەردەبڕێت لە كاتى هەوڵدان بۆ وتەوەستانى قسەكردن بە دەنگ ياخود بەبێ دەنگ واتە هەندێك جار لە وەستانەکەدا د  -ج

 لەگەڵدا نييە.

ە ئەمەش خۆدوورگرتن لە و وشانە،كەدەبنە هۆى زمان گرتن لە بەرانبەريدا بەكارهێنانى كۆمەڵێك وشەو دةستەواژەى تر،کە ئاماژەبن بۆ مەبەستەكەى ك -ح

 .دەبێتە هۆى ئەوە مەوداى قسەكردن درێژببێتەوە بەو مانايەى درێژدادڕى لە قسەكردندا رودەدات

 ردنەوەى وشە يەك برگەييەكاندووبارەك -خ

 جواڵندنى دەم وچاو....هتد،لەكاتى دەربرينی وشەكاندا گرژى لە هەندێك لە جەستەىدا دروست دەبێت وەك چەناگە  -د

ی بۆ رفتئەم گرفتە دەبێتە هۆی دروستبوونى دڵە راوكێ سەبارەت بە قسەكردن و هەروەها دەبێتە هۆى سنورداركردنى پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیەكانى و گ -2

 یشەکەی.دروستدەكان لە كارو بارى ڕۆژانەيدا بەپێی پ

تەیى هەيە ئەم گرفتە زمانیيە بە هۆى ئەوە دروست نەبووە ،كە ئەم كە ئەم كەسە هەندێك گرفتی ترى زمانى هەيە وەك گرفتی دەمارى يان نەخۆشيەكى جەس -3

 (    (American Psychiatric Association:2013:5بەڵكو لە و روەوە هيچ كێشەيەكى نييە. 

 :چارەسەری ئەم گرفتە زمانیە 1/3-3

 وەرگرتنی چارەسەری چارەسەری گرفتی زمانگرتن مشتومرێكى زۆرى لةسەرە لە ئێستادا لەبەرئەوەى زياتر لە سەدا حەفتايان لە ماوەى دوو ساڵى گرفتەكەدا  بە پێ

مەلێك چارەسەری دانراوە بۆ ئەو مندااڵنەى،كە چاکنابنەوە بەبێ وەرگرتنی چارەسەر.ئەم ڕێگایانەهەن بۆ چارەسەركردنى چاکدەبنەوە، بەاڵم لةگەڵ ئەوەشدا كۆ 

 ئەم گرفتە:

 ڕێگەی ناراستەوخۆ: -1

ەست نەكات ئەم گۆرينی ەكە، بە جۆێک منداڵەكە هڵم ڕێگەیە زياتر لەڕێگەی ناراستەخۆ كار لەچارەسەركردنى گرفتەكەدەكات لە ڕێگەی گۆڕينی ژینگەی منداەئ 

 ە.ژینگەیە بەشێکە لەچارەسەرەبۆنموونە ئەم چارەسەرە بەگشتی ئەوڕەفتارو هەست و ترسانە دەكاتە ئامانج كە بوونەتەهۆى  دروستبوونى گرفتەك

 ڕێگەى راستەوخۆ -2
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ردنەوەى ڕێژەی قسەكردن و زيادكردنى وەستانەكان لەكاتى ئەم ڕێگەیە جياوازە و منداڵەکە ئاگادارە، كە چارەسەر وەردەگرێت هەندێك نموونە لەم چارەسەرە كەمك

 ,Sidaviنى قوڵەوە.قسەكردندا ڕێگەدان بە منداڵەكە ،كە قسەكانى تەواو بكات بە بێئەوەیى قسەى پێببڕێت وە چارەسەركردنى خۆ هێوركردنەوە لەڕێگەی هەناسەدا

A.  Fabus, A.:2010:14-15)) 

 ەش ی دووەم: گرفتە زمانییەکانب

 ەخۆش ی و گرفتانەی هەم لە دەربرین و هەم لە ڕێزماندانئەو ن

 (Specific Language Impairment Across Languages)گرفتی زمانیی دیاریکراو  2/1

ئەکادیمی و یەنی ئەم گرفتە بریتییە لە گرفتی بەرچاو لە قسەکرندا بەشێوەیەکی درێژخایەن، کە ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی کاریگەری نەرێنی دابنێت لەسەر ال 

 کۆمەاڵیەتی کەس ی توشبوو، ئەو منداڵەی ،کە ئەم حاڵەتەی هەیە گرفتی هەیە لە دەنگی وشەکان و ڕێزمان بە گشتی.

( بەو شێوەیە پێناسەی ئەم حاڵەتەیان کردوە ، کە بریتیە لە " دروست بەکارنەهێنانی زمان لە قسەکردن و نوسیندا و بونی گرفت لە ٢٠١٦ئیڤانس و براون )

 ەالمەتن و هیچشتندا. سەرەڕای ئەوەی، کە کەسەکە ئاستی زیرەکی ئاسییە، و هەروەها بیستنی و ئەو ئەندامانەی کە پەیوەندیان بە قسەکردن وبيستن هەیە ستێگە

 (Hickok & Small :2016 گرفتێکی جەستەیى و پزیشکی نیيە.")

ە یستن یان کێشەی کەموکورتی لە ئۆرگانەكانى ئاخاوتن قسەكردن نیيە، وئاستی زیرەکيیان لئەو مندااڵنەی ، کە گرفتی زمانی دیاریکراویان هەیە کێشەی بڕێژەی 

کە دروست دەبن لە ،ساڵ پێکدەهێنن.بە گشتی هەبونی ئەم حاڵەتە ڕەنگە هۆكارێکی ڕونی نەبێت ، وەک ئەو گرفتانەی زمان  ٥مندااڵنی  ٧ئاستی ئاسایدایە. لە ٪

ەکی یان توش ی زەبری سەربون و زیان بە هەندێک بەش ی مێشکیان کەوتبێت. بە گشتی ئەم حاڵەتەش رەنگە بەردەوامبێت و هەتا مندااڵنەی کە ئۆئتیزم ،ناکامی زیر 

 تەمەنی گەورەیيش بمێنێت. 

ەنانەت خوێندنەوەش، کە هەر ئەو مندااڵنەی کە ئەم حاڵەتەیان لەگەڵدایە گرفتیان هەیە لە پێکهاتەکانی زماندا ، وەک گرفت لە ڕێزمان، لە نوسین و ناسینەوە و ت

تە، بەاڵم هەندێک لە منداڵیەوە سەرهەڵدەدات بێ هەبونی هۆکارێکی ئاشکرا. هەرجەندە هەندێک توێژینەوە ئاماژە بۆڕۆڵی بۆماوەىى دەکەن لە توشبون بەم حاڵە

ۆماوە بەیەکەوە دەبنە هۆی گەشەکردنی ئەمە حاڵەتە. و هەندێک تری توێژینەوە پێیان وایە ،کە ژینگەش ڕۆڵی گرنگ دەگێڕێت و پێشنیاری ئەوە دەکەن، کە ژینگەو ب

 perisylvian ) انیتوێژینەوەش پێیان وایە ، کە قەبارەی هەندێک ناوچەی مێشک لە کەس ی توشبوو ئاسایی نیيە، بە بەراورد بە کەسێکی ئاسايي، بۆنمونە ناوچەک 

frontal-temporal-parietal region ،inferior frontal region (، and posterior perisylvian region or plenum temporal  و، ) هەندێک توێژینەوەی تر

 Abnormal functional lateralization and. )دەریانخست  کە مادەی ڕەساس ی ناوچەی قسەکردن لەمێشک جیاوازە لە کەسانی توشبوو وەک لەکەسانی ئاسايي

activity of language brain areas in typical specific language impairment (developmental dysphasia)) 

 نيشانەكانى ئەم نەخۆشييە الى منداڵى خوارتەمەنى چوونە قوتابخانە: 1_ 2/1

 كەس ی تووشبوو تواناى كۆنترۆڵكردنى نوسین و قسەكردن نييە . -1

 كەس ی تووشبوو گرفتی هەيە لە پێكەوەلكاندنى وشەكان و خستنەرستەوە. -2

 كەس ی تووشبوو گرفتی لە فێربوونى وشەى نوێ وتازە هەيە،بەمەش وشەى تازە لە ناوچەى يادگەى درێژخايەن خەزن ناكات  . -3

 كەس ی تووشبوو گرفتی هەيە لە شوێنكەوتنی ياساكانى زمان وناتوانێت هەركەرەستەکانی ڕستە لە شوێنی خۆى دابنێت .  -4

 پێگەشتووداهەن ئەمانەن :  ئەو نيشانانەى كەلە مندااڵنى گەورەتروكەسانى 

 توانايان سنوردارە لە بەكارهێنانى ڕستەى ئالۆزگرفتيان هەيە لەهەڵبژاردنی وشەى گونجاو.  -1

 واتا ۆم و وشەگرفتيان هەيە لەم وشانەى يان لەو دەستەواژانەى نەى، كە زياترلەواتايەكييان هەيە ناتوانن لەمانا شاراوەكەى تێبگەن ، بەنموونە  ئيدي -2

 . لێڵەكان

  رفتيان هەيە لە خوێندنەوە و پەشێوى لە نوسین وهەڵە رێزمانى و نوسينی پيتەكان.گ--٣

 (B. Leonard :2014:183  ) 

 هۆکارەکانی تووشبوون بەم گرفتە 2 -2/1

 هۆکاری بۆماوەیی -١

،  ۆریک ئەگەر کەسێک لە خیزانەکەیدا ئەم گرفتەی هەبووبێتتوێژینەوەکان پێیان وایە ، کە سەرهەڵدانی ئەم گرفتە پەیوەندی با بۆماوەیی خێزانییەوە هەیە بە ج

 .ننئەگەری توشبوونی بەم گرفتە زمانیە زیاترە ، ئەم خشتەیەی خوارەوە دەرئەنجامی کۆمەڵێک توێژینەوەیە ،کە راستی بوونی بۆماوەیی دەسەملێ

 (propandگروپی هەڵگر) سەرچاوەی زانیاری  ناوی توێژەر

خێزانەکانیان واتە ئەم جۆرە کەسانە 

هەڵگری ئەم جۆرە نەخۆشیەیە لە ڕووی 

 بۆماوەییەوە

 (propandگروپی هەڵگر)

واتە ئەم جۆرە کەسانە خێزانەکانیان 

هەڵگری ئەم جۆرە نەخۆشیەنیە لە ڕووی 

 بۆماوەییەوە

Neils and Aram (1986) 3 20 راپرس ی 

Tallal, Ross, and Curtiss (1989a) 19 39 راپرس ی 

Tomblin (1989) 3 23 راپرس ی 
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Haynes and Naidoo (1991) 22 چاوپێکەوتن ----- 

Tomblinand Buckwalter (1994) 21 تاقیکردنەوەی ڕاستەوخۆ ----- 

Lahey and Edwards (1995) 26 راپرس ی ----- 

Plante, Shenkman, and Clark (1996) 0 38 راپرس ی 

Plante, Shenkman, and Clark (1996 17 63 تاقیکردنەوەی ڕاستەوخۆ 

van der Lely and Stollwerck (1996 9 39 راپرس ی 

Rice, Haney, and Wexler (1998) 7 22 چاوپێکەوتن 

 

Tallal et al. (2001) 8 32 راپرس ی 

Tallal et al. (2001) 7 30 تاقیکردنەوەی ڕاستەوخۆ 

Conti-Ramsden, Simkin, and Pickles (2006 35 چاوپێکەوتن ------ 

Conti-Ramsden, Simkin, and Pickles (2006 35 تاقیکردنەوەی ڕاستەوخۆ ------ 

Barry, Yasin, and Bishop (2007) 6 32 راپرس ی 

Barry, Yasin, and Bishop (2007) 9 24 تاقیکردنەوەی ڕاستەوخۆ 

Lindgren, Folstein, Tomblin, and Tager-Flusberg (2009) 52 تاقیکردنەوەی ڕاستەوخۆ ----- 

Rice, Smith, and Gayán (2009 40 تاقیکردنەوەی ڕاستەوخۆ ----- 

 (١خشتەی)

ژەی توشبوون بەم ئەم خشتەیە کۆمەڵێک توێژینەوەیە ،کە کاریگەری بۆماوەیی ڕووندەکاتەوە سەبارەت بە توشبونی ئەم گرفتە ،کە لە ستوونی گروپی هەڵگردا رێ

 بەرزترە بە بەراورد بە گرووپی کۆنترۆڵ.گرفتە زمانیە 

 هۆکاری دەماری  -٢

و ( CORTIX) توێژینەوەکان پێیان وایە کەسانی توشبوو بەم گرفتە گرفتیان لە هەندێک بەش ی مێشک هەیە،  بۆ نموونە هەندێک خانەکانی ناوچەکانی ناوچەی

 AUDITORY ASSOCATION) لەگەڵ ناوچەی(  LEFT INFERIOR FROM TAL CORTEX) هەیە ،هەروەها بوونی گرفت لە ناوچەی( INSULA) هەندێک ناوچەی

CORTEX ( )NEUROBIOLOGY OF SLI 474-475) 

 چارەسەرکردن ئەم گرفتە زمانییە 2/1/3

کانی تری مۆرفۆلۆجی و ڕێزمان و ئاستە پێویستە هەڵسانگاندنێک بکرێت بۆ تواناو شارەزاییەکانی ئەو منداڵە لە تێگەێشتن و دەربڕی لە بوارە جیاوازەکانی زماندا وەک

چارەسەرەکەش ی  زمان لەبەرئەوەی لە هەرمنداڵێکدا ڕەنگدانەوەی گرفتەکە جیاوازە چونکە دەشێت هەر منداڵێک لە ئاستێکی زماندا گرفتەکەی هەبێت، هەروەها

تەوە هەندێک یاسای زمانی تایبەت فێری کەسەکە بکرێت یاخود دەگۆرێت بەپێی تەمەنی منداڵەکە، لەچارەسەردا هەندێک بەش دەکرێت جەخت کەسەر ئەوە بکرێ

 ڕەنگە جەخت بکرێتەوە لەسەر واتای وشەکان.

ن رفتەیەدا رێنماییاخێزانیش ڕۆلێکی گرنگی هەیە لە چارەسەرکردنی ئەم گرفتەدالە ڕووی پراکتیزەکردنی ئەو بابەتانەی، کە کەس ی پسپۆر لە چارەسەرکردنی ئەم گ

 (Elin Thordardottir :2007:1-9 .)پێدەدا

 :چارەسەرەکانیش هەمەجۆرن کە زیاتر چارەسەری ڕەفتارین بۆ نموونە

 یکردنەوە، وەک السایکردنەوەی کەس ی بەرانبەر.چارەسەرکردنی السا -١

ۆستاکەی یان باوکی یان ە نموونەکردنی کەسێکی بااڵ یان کەسێک ،کە لەالی گرنگ بێت بۆ ئەوەی بتوانێت هەمەن ڕێچکەی ئەوکەسە بگرێت وەک مامب -٢

 کارەکتەریک، کە کاریگەری لەسەر منداڵکە هەبێت.

 اندانی ڕەفتاری ئەمەش لەڕێگەی پاداشتکردنی منداڵەکە کاتێک ڕستەیەک بە باش ی دەڵێت یان ئەرکی چارەسەرەکان بەجاونی جێبەجێدەکات. ه -٣

 وەی ئەو وشەو ڕستانەی ، کە منداڵەکە گرفتی تێدا هەیە.درێژکردنەوە: واتە دووبارەکردنەوە و درێژکردنە دووبارەکردنەوەو  -٤

دن تەکنەلۆژیاوئامێرە ئەلیکترۆنییەکان بۆ چارەسەرکردنی ئەم گرفتە وەک بوونی هەندێک بەرنامەی ئەلیکترۆنی، کە منداڵ فێری چۆنیەتی قسەکر  پشتبەستن بە -٥

 (Dennis,D. Charlton, J. 2017: 3 )دەکات

 ديسلكسيا 2/2

ە وەيێەم شگرفتانەى ژمارەيەكى زۆر توێژینەوەی لەسەر كراوەو، بەاڵم هێشا قورسە بتوانین پێناسەيەكى پراوپرى بۆ بكرێت  بەاڵم بەگشتی دەتوانین ب يەكێك لەو 

 پێناسەی بکەین: 

 (Petretto, D. &Masala, C. 2017:1. )ديسلكسيا بريتييە لە ئەو گرفتەى ،كە منداڵ توش ی دەبێت لە خوێندنەوەدا

تى كردوويەتى بە پێی ئەم پێناسەیە ديسلكسيا بريتييە لە)ناكامى لە فێربوون ،كە ڵەڕێکخراوى ديسلكسيا نێودەو  ەناسەیەکی تر دەربارەى ديسلكسياهەيە ،كپێ

تيێگەيشتن لە خوێندنەوەدا ئەم  بنەمايەكى دەمارى هەيە تايبەتمەندييەكانيش ی بريتین لە بوونى گرفت لە ناسينەوەى وشە كان هەرەوەها الوزى لە نووسین و تواناى
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خوێندنەوە كە ئەكرێت ببێتەوە  ەگرفتانەش دەبنە هۆى كەموكورتى لە پێكهاتەكانى دەنگسازى لە زماندا هەروەها دروستبوونى گرفت لە خوێندنەوەو تێگەیشتن ل

 (/https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia) رێگريكردن لە فێربوونى وشەو زانيارييەكان(

 ئەم گرفتە زمانییەنيشانەكانى  2/2-1

انگ مالنيكەم بۆ ماوەى شەش  ەبوونى گرفت لە فێربوون و بەكارهێنانى كارامەييە ئەكاديمييەكان كە بە يەكێك يان زياتر لە يەكێك لەم نيشانەناى خوارەوە ك -1

 يان زياتر دياريدەكرێت.

a- یەكى هەڵە يان هێواش يان هەندێك جار وشەكە ەخوێندنەوەى تاكە وشەكان بە شێو  خوێندنەوەى نادەقيق يان هێواش و چەناگەشکێنی وشە وەك

 ناناسێتەوە بەاڵم بەگريمانە دەريدەبرێت.

b- و  ەيوەندييەكانگرفت لە تێگەيشتن لە ماناى ئەوەى پێشتر خوێندويەتييەوە، ڕەنگە بە تەواوى خوێندبێتەوە، بەاڵم گرفتی هەيە لە تيێگەيشتن لە زنجیرەو پ

 قوڵى يان مانا ناراستەوخۆى وشەو دەربرراوەكان. ماناى

c- .گرفت لە نووسينی پيتەكاندا، ڕەنگە پيت زيادبكات يان كەم بكات بەشێوەی هەرةمەكى ياخود خستنە شوێنێكيترى پيتە بزوێن ونەبزوێنەكان 

d- .گرفتی هەيەلە دروست نوسین بەردەوام هەڵەى ڕێزمانى و خاڵبەندى دەكات لە ڕستەكاندا 

e- يەكەوە. ورەو بچووكى ژمارەكان و پەیوەنديان بەگەكۆنترۆڵكردنی مانا و راستی ژمارەكان ياخود ژماردنيان بۆنموونە گرفتی هەيە لە تێگەشتن لە  ەەيە لگرفتی ه 

f- .گرفتی هەيە لە بیركاريدا وەك چارەسەركردن و حەلكردنى هاوكێشە بیركارييەكاندا 

 و پیشەیى ئەو كەسە و كاريگەرى لەسەر ژيانى رۆژانەى دەبێت ئەبێتە هۆى گرفتی بەرچاو لە اليەنى ئەكاديمی -2

 American Psychiatricهۆكارى ئەم گرفتەبە هۆى بوونى كێشەى دەمارى يان بينین و بيستنەوە نييە ،بەڵكو ئەم كەسە لەبنەرەتدا ئةم گرفتثی هەيە . -3

Association:2013:66-68)    ) 

 ئەم گرفتە زمانییە كارەكانىۆ ه 2/2-2

 ەبەڵكو كۆمەڵێك هۆكارى جياواز كاردەكەنە سەردروستبوونى ئەم گرفت ،گرفتە تەنيا يەك هۆركارنييە بۆئەوەى بتوانيین دياريبكەين  ئەم

بێت بۆ گاێويستە بەئايەكێك لەهۆكارەكانى ئەم گرفتە الوازيە كەسەكە ،لە بەئاگايي بۆ دەنگەكان و ناسينەوەيان لەبەرئەوەى منداڵ بۆ ئەوەى فێرى زمان ببێت پ -1

 پێكهاتەى دەنگ و وشەكان .

بەش ی الى هۆكارى دەمارى جياوازى هەيە لە ناوچەى مێشكى كەس ی ئاسايي لەگەڵ ئەو كەسانەى كە توش ی ئەم گرفتە بوون بۆنموونە كەم بوونەوەى چاالكى  -2

 (Norton, E., D. Beach, S.  E. Gabrieli, G :2015 :3چەپى مێشك )

ەم باوكى ئ ەکەۆڵى بۆماوەيي دەكەن لە توشبوون بەم گرفتە بۆنموونە توێژینەوەكان ئەوە دەردەخەن ئةگەر منداڵڕ ەوەكان باس لەژمارەيەكى بەرچاو لە توێژین -3

 گرفتەى هەبێت ئەوا ئەگەرى تووشبوونى بەم گرفتە لەسەدا چلە.

ەم بلە فێربوونى دەنگەكان دەكرێت هۆكارێك بێت بۆ تووشبوون  ئەو كەسانەى، كەگرفتايان هەيە لە كارامەیی دەنگەكان لە بەدەستهێنانى كارامەيی وشارەزايی -4

 .گرفتە

 بۆ بوارى وشەسازى. مەيەكێكيتر لەهۆكارەكانى تووشبوون بەم گرفتە گرفتە لە وشەسازيدا بەشێوەيەكە كە كەسەكە ئاگايى كە -5

ا بۆماوەيەكى درێژخايەن نەمێنێتەوە ببێتەهۆى توشبوون بەم زانيارييەكان لە مێشك و بیريد ێک لەكەموكورتى لە يادگەو بیرى كەسەكەدا ،كە دەشێت زۆر  -6

 گرفتەوە.

لێك ژینگەداهۆكارە بۆ دروستبوونى ئەم گرفتە وەك لە ەكى تر لە هۆكارەكانى ئەم گرفتە هۆكارى ژینگە و كلتورواليەنى كۆمەاڵيەتى  بۆنموونە  كۆمێيەك -7

مانەش ەو منداڵەدا نەكراوە زۆر جار لەقسەكردندا شەرمى كردووەياخود شكێنراوە....كە ئقوتابخانەو ماڵ...هتد كەبەشێوەيەكى دروست مامەڵە لەگەڵ ئە

 هۆكارن بۆ ئەم نەخۆشییە. 

 (Reid, G. (2009) 14-24) ئەوەى فێرى قسەكردن وزمان ناسينەوەى وشە ببێت -8

 ئەم گرفتە زمانییەچارەسەر    2/2-3

 بۆ چارەسەركردنى كەس ی توشبوو بەم گرفتەهەندێك ڕێوشوێنی گونجا هەيە دەتوانرێت بگیرێتە بەر 

رى بەرزبێت ڕێوشوێنی ديكۆدینگ ئەم پرۆسەيە پشت بە ئاستی هوشيارى الیەنى دەنگسازى منداڵ دەبەستێت  بۆدەنگەكان بەو مانايەى تا چەند ئاستی هوشيا -1

كە  دةنگى جياواز دروست بكەن، 44كە ئەتوانن النى كەم ،پيت  26ئەوە پرۆسەى ديكۆدینی بەرزتر دەبێت ، بە پێچەوانەشەوە.بۆ نموونە لە زمانى ئينگلیزيدا 

لە  كەواتە وەكو چارەسەر دەتوانین  هۆشيارى دەنگى بەرز بكرێتەوەالى ئەم مندالەو زانيارى زياترى ە،ئەمە گرفتە بۆ ئەو مندااڵنەى، كە ئەم گرفتەيان هەي

 بارەى دەنگەكانى زمانەوە پێی بگوترێت بەشێوەى پراكتيكى. 

 وێندنەوە ڕۆڵێكى گرنگى هەيە لە چارەسەركردنى ئەم گرفتە لەالى منداڵ بەتايبەتى ئەو بابەتانەى، كە خۆى حەزى لێيەتى.خ -2

ندێ نوسین ياريكردن وەكو رێگەیەكى باش بەكاردێت لەالى مندااڵن وەك هۆكارێكى چارەسەر يارييەكە بەشێوەى ئەليكترۆنى يان كردارى لەم ڕێگەیەوە هە -3

 dyslexya a complete guide for parent and thoses who help 72-77ە)تێدايە كەيارمەتى منداڵ دەدات بۆ چارەسەركردنى گرفتەك وخوێندنەوەى

them) 
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ێت دەدر  كە پێیانبە گشتی ئەو منداالنەى توش ی ئەم گرفتە دەبن كێشەيان هەيە لە يادگەيان بۆيە ناتوانن شتی زۆر لەبەر بكەن بۆيە، پێویستە ئەو ئەرکەی،  -4

 پیتو برگەكانى وشەكە دابەشبكرێن تاكو بتوانێت فێريان ببێت. شێتبەشبەش بكرێت بۆنموونە بۆ فێربوونى وشەيەك دە

5-  
َ
ڵ باوكيدا يەك بابەت دەخوێننەوە بەدەنگێكى السايكردنەوەى كەسانى بااڵ ،كەلەالى منداڵ خۆشەويستن وەك باوك و دايك بۆنموونە كاتيێك منداڵێک لەگە

تێک مندالەكە هەڵەیەك دەكات باوكەكە بۆى راست دەكاتەوە ،كەئەش وەك ڕێگەیەكى دروست بۆ چارەسەركردنى ئەم گرفتە بەكاردێت وە دواى بەرز كا

 ئەوەش،كە بەباش ی بابەتێك دەخوێنێتەوەوە پاداشتێكى دەكرێت،كە ئەمەش ڕێگەیەکی هاندانە بۆرزگاربوون لەو گرفتەلەالى منداڵ.

ى ەكێكە لەو ڕێگایانەی دەتوانرێت بەكاربهێنرێت بۆ چارەسەركردن بۆنموونە وشەيەك نيشانى منداڵەكە دەدەيت دواتر پرسيارى پیتەكانراهێنانى وێناكردن ي -6

 .وشەكەى لێدەكيتەوە  ئةم پرۆسيە پێویستە بةردەوام دووبارە بكرێتەوە تاكو تواناى منداڵەکە لە ناسينەوەى وشەكاندا زياتر دەبێت

Reid, G.  &  Green, S: 2011:2-41)) 

 هەڵسەنگاند و  تاقيكردنەوە ى اليەنەجياوازەكانى ديسلكسيا  2/2-4

 ێك لەو اليەنانە باس بكەينچەند ڕێگەيەك هەیە بۆ هەڵسەنگاندنى اليەنەجياوازييەكانى هزرى و كارامەيی كەس ی توشبوو بە ديسلكسيا كە لیرەدا هەوڵدەدەين چەند اليەن

 (cognitive measures)  پێوانەی هزرى -1

 هەڵسەنگاندنى ئاستی زيرەكيان بۆ ئەم مەبەستەش پێوانەى )ويسلر ( بۆ  ەبەشێکی گرنگ لە هەڵسەنگاندنى اليەنى هزرى كەسانى تووشبوو بە ديسكليسيا  برتييە ل

اندن ندن بۆ ئاستی زيرەكى ناكات بەڵكو هەلڵسەنگ هەڵسەنگاندنى تواناى هزرى بەكار دەهێنرێت لە منداالندا لەگەڵ ئەوەشدا ئەم تاقيكردنەوەيە بە تەنيا هەڵسەنگا

يان لە بە ديسكليسيا كێشەبۆ  تواناى دەربرينی زمان  و يادگەى كورتخايەن و ئەو كارامەيانەى تر كە پەيوەنديان بە فێربوونەوەيە دەكات،بەگشتی منداالنى توشبوو 

ريان نيارييەكان، بەگشتی كێشەشيان هەيە لەو زانياريانەى كە زارەكین ناتوانن بە ئاسانى وەهزردا هەيە بۆنموونە تواناى بیركردنەوە  ڕێکخستن و لێکدانەوەی زا

 (reid, 2009, p 57.   )بگرن و لێيان تێبگەن

 (educational tests)  پێوانەی پەروەردەییەکان -2

كارى و دروستنووسین ، كەتياياندا هەڵسەنگاندن ئەكرێت بۆ خويندنەوە ئەم پێوانەپەروەردەییانە بەكاردەهێنرێن بۆ دياريكردنى كارامەييەكانى نوسین خوێندنەوە بیر 

 international dyslexia)تواناى تێگەيشتن لە نووسین و خويندنەوە بۆ نموونە دروستنووسین لە ناو دەق و رستەدا ياخود نووسین و چیرۆك و پەخشان ...هتد

association ) 

 (comprehensive test of phonological processin)فۆنۆلۆجييەگشتگیرەكانتاقيكردنەوەى پرۆسە -3

 ستەكانەوە هەيەەانى كەر جۆرەكانى پرۆسەى فۆنۆلۆجى پەیوەندييان بە لێهاتووى لە ئاگايی لەبوارى ناسينەوەى دەنگسازى و يادگەى دەنگسازى و خێراناسينەوە و ناون

لەبوارى ناسينەوەى دەنگسازى پێکدێت لەوەى ،كە كەسێك بەئاگايەو و دەستی ئەگات بەپێکهاتەی دەنگەكان بۆنموونە هەڵسەنگاندى لێهاتووى بە ئاگايي  

كێكە لەو گرفتانەى توش ی كەسانى بە ديسلكسيا دەبن،چونكە ئەگەر بێت و بە ئاگا ە.لەبەرئەوە پێویستە هەڵسەنگاندن بۆ پرۆسە فۆنۆلۆجییەکان بكرێت، چونکەي

 ێنێت.پێڕەوی دەنگی زمانەکە كەرەستەكان بخاتە پاڵیەکترو وشەى واتادار بەرهەمبهنەبێت ناتوانێت بەپێی 

 خێرايي ەرفت لگكە لە فیربوونى بابەتى نوێدا گرفتی هەبێت،ەكۆدكردنى زانيارييەكان لە مێشكدا گرفت لەم بەشەدا ئەوەيەكە منداڵ ەيادگەى فۆنۆلۆجى بريتيە ل

 (reid, 2009, p 60.  )  کە زانياريەكان كۆدى پێبەخشيوون بياناسێتەوە بەبیريان بهێنێتەوە،ناونان و ناسينەوى كەرەستەكان ئەوەیە 

 و لقەکانیان لەم خشتەیەی خوارەوە ڕوونکراوەتەوە.ديسليكسيا و جۆرەکانی بەشێوەیەکی گشتی 

           

 ديسليكسيا                                                                                                                

 

 

 

 ستهاتوو ەيسلكسياي بەدد                                                                                                                                                                    گەشەسەندوو  یديسليكسيا 

        )هەميشە ناسراو بە ئەلێكسا يان ديسليكسياي                                                                                                              هەروەها ناسراوە بە)ديسليكسيای زگماك

            تايبەت(كە ى دو گەشەسەنسياي ياخود ديسليك                                                                                                                                                                                     (زبرى)دەروونى(

 

 

 ەميشە لە كەس ی پێگەیشتوودا روودەداته                                                                                                                                                  دات لە منداالنداەكەروو د    

 بةهۆى رووداوێكەوە()                                                                                                                                  )بەردەوام بوونى هەيەو هۆكاريش ی ناديارە(                   

 

 

 دابەشكراوە بۆ شەش جۆرى جياواز                                                                                       جياواز وەسف كراوەدابەشكراوە بۆ چەند جۆرێك و بە دوانزة ناوى 

            (                                 surface. ديسكليسياى بەدەستهاتووى رووكەش)1                                                                                                      (        visual)   يىەديسكليسياى زگماكى بين. 1
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 (deepيسكليسياى بەدەستهاتووى قووڵ)د.  2                                                                                                   ( auditory. ديسكليسياى زگماكى ىبيستەنى)2

 (Fonologyەستهاتووى فۆنۆلۆجى )بەد ديسكليسياى 3                                                                                       (Dysphonetic.ديسكليسياىزگماكى ديسفۆنەتيك )3

 (directاى بەدەستهاتووى راستەوخۆ). ديسكليسي4                                                                                     (   Dyseidetic)تيك. د ديسكليسياى زگماكى ديسيدي4

 (visual. ديسكليسياى بەدەستهاتووى بينەيى )5                                                                                                       (          Mixedە )ك. ديسكليسياى زگماكى تي5

 attentionalكليسياى بەدەستهاتووى بة ئاگايي). ديس6                                                                                               ( Semantic)  . ديسكليسياى زگماكى سيماتيك 6

 (Fonology) . ديسكليسياى زگماكى فۆنۆلۆجى 7

 (graphemic)     . ديسكليسياى زگماكى وێنەيي 8

 (surface. ديسكليسياى زگماكى رووكەش   )9

 (typy L.ديسكليسياى ديسكليسياى زگماكى جۆرى ئيڵ  )10

 (Morphemic. ديسكليسياى زگماكى مۆرفێمی        )12

 (reid, 2009, p 91) 

     (٢خشتەی ژمارە )

 

 ئەنجام                     

 لە کۆتایی توێژینەوەکادا گەشتینە ئەم ئەنجامانەی خوارەوە

 .هۆکاریی ژینگەیینهەموو ئەو گرفتانەی باسکران لە توێژینەوەکەدا، هۆکارەکانی هەم هۆکاریی بۆماوەیین، هەم  -1

ی( یان گرفتە باسکراوەکانی ناو توێژینەوەکە، تارادەیەکی باش دەتوانرێت چارەسەربکرێن، ئەگەر هۆکاری تووشبوونیان بۆماوەیی و بایۆلۆژی)دەمار  -2

 هۆکاری ژینگەیی بێت.

وتووشبووانی ئەم گرفتە زمانییەکان،لە  بەپێی ئەوچارەسەرەسەرانەی، کە دانراوە، بەتایبەت چارەسەری ژینگەییەکان، گرنگیدان بە مندال -3

 هەرەچارەسەرەگرنگەکەن پێویستە دایکوباوکان گرنگیەکی زۆر بە تێکەڵبوون و گفتوگۆکردن و دواندنی منداڵەکانیان بدەن.

 هەر لەسەر بنەمای چارەسەری ژینگەیی ، هاندان و پشتیوانیکردن یەکێکە ال هۆکارەکانی چارەسەرکردن. -4

ەم بئامێرە ئەلیکترۆنیەکان، دوورکەوتنەوەلێیان ، یان سنووردانان بۆبەکارهێنانیان هەم رێگری و هەم چارەسەرێکی باشە بۆ توشبوون کەم بەکارهێنانی  -5

 گرفتە زمانیانە.
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Abstract 

This research “Learning language disabilities in Children” aims at dealing with some of the language disabilities/difficulties 

that occur in children. For this, this research is divided into two sections. In the first section, we talk about the difficulties 

that occur during utterance and speech. To this regard, we talk about two disabilities: Speech Sound Disorder and Stuttering,  

in which we highlight the cause and treatment of these disorders in two parts. In the second section of the research, we shed 

light on the utterance, structure and grammatical difficulties that arise in a language. We talk about two more disabilities 

which are Specific Language Impairment and Dyslexia; bringing to fore their symptoms, causes of diagnoses and treatment 

in two parts. Then we bring about the results we achieve through this research. Finally, we reference the sources that we 

have benefited from.   

 

 

 :ملخص البحث

البحث الى قسمين ، املبحث األول البحث تحت عنوان )بعض مشاكيل تعميم اللغةعند الطفل( يتحدث من بعض املشاكل الت تواجه الطفل ،لهذا الغرض ثم تقسيم 

 ب اإلصابة وعالجها.تناول املشاكل التی تواجه الطفل عند النطق، فى املطلب األول) التلعثم، ارتباك لحن الكالم( و فى املطلب الثانى تحديد املشكلة واسبا

لذى ة . وفى هذا القسمثم تناول املشكلتين )مشكيلة اللغة املحددة ، ديسكليسيا(ااما املبحث الثانى تناول املشكلة اللغوية من نطق ، ترتيب الحروف والقواعد عند الحادث

 ثم شرحهما فى املطلبين من اعراض واسباب الصاب ومعالجها.و ثم ذكر النتائج كذالك املصادر التی ثم االستفادة منها.

 

 

 

 

 

 

 

 


