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هەخۆشییە زماهییەكان  /ئاستی دەهگسازی بە همووهە
سالم رحیم رشید
ی ـگەرمـیــان
صەرۆکــای ــە جـی زاهـکـۆ ،زاهـکـۆ 
ـ

پوختە
ج ىێژیىەوە لە هەخۆعییەواوی زمان بە هەمىو ئاصخ ەواهییەوە لە ڕۆژگاری ئەمڕۆی زماهەواهیدا وەو ى بابەجێيی
زاوضتى و صەردەمییاهە  ،گرهگ و بایەخی جایبەحی خۆی هەیە  ،ئەویػ بەهۆی ئەوەی لێيۆڵیىەوە ل ەم للەی
ی
ی وەن (پ سیغيی دەمار 
جر 
زاوضتى زمان ڕۆچىوهە بە هاو پەیىەهدی زمان و پضپۆری و زاوضخەواوی 
وصاوۆلۆژییە و وۆمەاڵیەجییەوە) ،واجە ئەم پضپۆرییاهە دەهرێىە هەخغەڕێگا ب ۆ دۆزیىەوەی جۆری
هەخۆعییەواوی گىجً و چا رەصەرهردهیان لە هەمان واجدا .
ئەم لێيۆڵیىەوەیە ب ە هاوهیغاوی (هەخۆعییە زماه ییەوان  /ئاصتى دەهگضازی بە همىوه ە) هە لل ێىە ل ە
زماهەواوی وا رەوی  ،مەبەصتى صەرەوی لێى هاصاهدوی بابەجەهە و خضدى ەڕوی جۆرەواوی و هۆوارەواهییەحی .
لێيۆڵیىەوەهە لە پێغەوی و دوو بەظ پێىهاجىوە :لە پێغەهیدا وەن دەروازەیەن ب ۆ چىوهە هێ ى
ی لێيۆڵیىەوەهەمان باصىردووە .
ڕێباز و صىىو ر 
ی هەڵبژاردن و گرهگی و 
لێيۆڵیىەوەهە  ،هاوهیغان و هۆ 
لەبەش ى یەهەمدا هەوڵماهداوە چەمً و پێىاصەی هەخۆعییە زماهییەوان و هۆوارەواوی هەخۆی لە هۆواری
ەر و دواجر ئاما ژە بە ڕێگا
(ئەهدامی و دەروووی و ژیىگەی وۆمەاڵیەحی)دا دەبیيێخەوە  ،جیغيی بخەیىە ص 
چا رەواوی هەخۆعییە زماهییەوان هرا وە .لەبەش ى دووەمدا هە ه رۆوی باصەهەی ئێمەیە باش لە هەخۆعییە
ی ئەهدامی و هائەهدامی دەبیيێخەوە
ی لە هۆوار 
ی هۆوارەواوی هە ئەویػ خۆ 
زماهییەواوی ئاصتى دەهگضاز 
جیغيی خرا وەجە صەر ،و لەوۆجایغدا گرهگت ریً ئەهجامە بەدەصتهاجىوەوان  ،لەگەڵ لیضتى صەرچاوەوان  ،و
وىرجەی ج ىێژیىەوەهە بە هەرس ً زماوی وىردی و عەرەبی و ئیىگلیزی خراوهەجە ڕوو .
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پێشەكی
وۆمهڵ و بىهماي صهرهوى

وهي جاهه 
به
صدىه 
زمان هۆواري به 
بێخه هۆي دروصخىردوى پێگهي
واهه و ده 
جُِه 
اڵًه 
وۆمه 

ًىه 
هدًُه
په 

وهرێيى
ًهوى صروعتى بىوهه 
عێىه 
اڵًهحى  ،چىهىه مرۆڤ به 
وۆمه 

جُِه .
اڵًه 
وۆمه 

هاوهیغاوی لێيۆڵیىەوەهە (هەخۆعییە زماهییەوان  /ئاصتى
لهم بىارهدا،
له 
وه 
وهو لێيۆڵُىه 
دەهگضازی بە همىوهە) ،جىێژٍىه 
ههره ئاڵۆز و هامۆواوى زماههواوى وارهوى  ،ئهو
جه 
بابه 
له 
هێىه 
ًه 

وادًمُاههي لهم بىارهدا بهرچاو

وه و هامه 
ئه
ههوڵ و لێيۆڵُىه 

هجهواوى ده صذ جێپهڕ هاههن ،به صىود وهرگرجً
په 
ههون له 
ده 

هگاواههي پێغىو  ،ئەم لێيۆڵیىەوەیە ،هەوڵێىە بۆ

لهو هه


خضدىەڕو و لێىداهەوە و عرۆڤەهردوی ههخۆش ى وئاریغە
زماهییەوان بەگغتى  ،ئاصتى دەهگضازیدا بە جایبەحی  .
هۆواری هەڵبژاردوی ئەم بابەجە ،دەگەڕێخەوە بۆ گرهگی بابەجەهە،
خۆعُِه زماهُِهوان) و هاصاهدوی ئەم دیا رده زماهییەیە ،

اجه 
(هه
و 
هە لەڕۆژگاری ئەمڕۆدا بىوە بە جێى بایەخی زۆ رێً لە واڵجاوی
پێغىەوحی جیهان ،و بەو ئاراصخەیە واردەهەن ولێيۆڵیىەوەی زۆری
لەصەر دەهرێذ ،لە پێىاو دۆزیىەوەي ڕێگاچارە بۆ ئەم گرفخە
لە ڕێگەی چارەصەری زماهییەوە .
ًڕه و هراوه  ،ڕێبازی پەصنى
په 
ئەو ڕێبازەی لەم لێيۆڵیىەوەیەدا 
عیيارییە و هەرەصەی لێيۆڵیىەوەهە بریخییە لە زماوی كضەهردوی
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هەصاوی جىعبىو بەم ئاریغە زماهییە لە زماوی وىردی (دیالێىتى
هرماهجی هاوەڕاصذ) ( ،عێىەزاری صلێماوی)دا  .
لێيۆڵیىەوەهه جگە لە پێغەوی و ئەهجام و لیضتى

هاوەڕۆوی
صەرچاوەوان و پىخخەی لێيۆڵیىەوەهە  ،پێىهاجىوە لە دوو بەظ  .
لەبەش ى یەهەمدا بەعێىەیەوی گغتى جیغً خراوەجە صەر
هەخۆعییە زماهییەوان لەڕووی (چەمً و پێىاصە) و ئەو للاهەی
جری زماهەواوی ،هە پێىیضخە بۆلێيۆڵیىەوە لە هەخۆعییە
زماهییەوان ڕەچاوبىرێً و صىودی لێىەربگیرێذ  ،پاعان
هۆوارەواوی ئەم هەخۆعییەو ڕێگاچارەواوی خراوهەجە ڕوو .
لەبەش ى دووەمدا جیغً خراوەجە صەر هەخۆعییە زماهیییەواوی
ئاصتى دەهگضازی و خەصڵەث و جایبەجمەهدی ئەو دەهگاهەی هه
ئاخێىهراوى دووچاری ئەم گرفخە دەبىەوە  ،هەروەها لێيۆڵُىه 
وه

لە هۆوارە ئەهدامی ها ئەهدامییەواوی ئەم هەخۆعییە ،لە ئاصتى
دەهگضازیدا هراوە .

بەش ى یەهەم 
هەخۆشییە زماهییەكان (چەمك و پێىاسە).
زاوضتى هەخۆعییە زماهییەوان ( ،)Speech-language pathology
یان جێىچىوهەواوی گىجً ( 1 (Speech- Speech disordersللێىە
لە زماهەواوی وارەوی و لەالیەن زاهایان و پضپۆراوی بىاری درواهدن
(الىطم) ەوە دامەزراوە ،یەهێىە لەو زاوضخاهەی هە لە ڕۆژگاری
ئەمڕۆدا بۆجە جێى بایەخی زۆرێً لە واڵجاوی پێغىەوجىی جیهان،
ئەم هەخۆعییە بریدیە لەو دیارداهەی هە دەبىە گرفذ و لەمپەر
لە بەردەم هردەی دەربڕیً و ئاخاوجً لە هێىان مرۆڤەواهدا ،
بەپێى جەمەهە جیاجیاوان هەصدیان پێد ەهرێذ  ،یاخىد بریخییە لە
هەمىو ئەو هێغە و گرفخاهەی ڕووبەڕوی درواهدن دەبىەوە لە
هردەی ئاخاوجىدا  ،بێگىمان ئاخاوجىیػ بریخییە گفخىگۆهردن و
كضەهردن لە هێىان دوو هەش یان زیاجر ،بۆ ئەهجامداوی ئاخاوجً
مەرجە كضەهەر و گىێگر هەبًو ڕۆڵەواهیان بگۆڕهەوە  ،بەم
جۆرە ئاخاوجً بەعێىەیەوی زهجیرەیی هەپچڕاوی دەهگ بەصەر
یەهەوە لەزار دێخە دەر ،بەاڵم هەن لەوۆمەڵە دەهگێيی هەڕەمەوی
له زماوی ئیىگلیزیدا به واجای (هارێيی  ،ههخۆش ى  ،ئاژاوه ،ئاڵۆزی
 Disorder 1
به 
صخه
ره بیدا بۆ ئهم مه 
له زماوی عه 
وارهاجىوه 

،عێىاو  ،ئاریغه  ،داڕمان) ،به
روهها
زاراوهواوی (عیىب  ،اعخالٌ  ،اضطراباث  ،انهیار) بهوارهاجىون .هه 
بۆریىهدا به واجای (دژوار  ،زهحمذ) هاجىوه ،بهالم

هه 
مباهه
زاراوهی (ئاریغه) له 
ڕواهگهی زماههواوی (ولیىيی)یه 
وه

زماهییهوان) له


خۆعییه
هه ڵب ژاردوی زا وهی (هه

هگه یغخنى زاوضتى
رچاوهی گرجىوه  ،بهو پێیهی زماههواوی ولیىيی خاڵی به ًه 
صه 

صهر
خۆعییهواوی زمان و چاره 

پسیغيی و زاوضتى زماهه  ،ههوڵی دیاریىردوی هه
له واحی كضه هردهدا جىوش ى مرۆڤ ده بێذ
دهداث هه 
خىچغییاهه 

هردوی ئهو هه
.


 ،بەڵيى وۆمەڵە دەهگێيی ڕێىخراو هە ب ریخییە لە ڕێسماوی
صیضخەمى دەهگضازی و مۆرفۆلۆجییەوان ،هه واجا بگەیەهێذ،
هەواجە هەمىو زهجیرە دەهگێيی دەربڕاو هابێخە ئاخاوجً ،ئەگەر
واجایەن هەبەخغێذ  ،ئەو بیرەی هە لە مێغيی مرۆڤدایە ،
هاچێخەمێغيی مرۆڤاواوی جرەوە  ،بەڵيى دەبێذ هۆوا رێً هەبێذ
هە بخىاهرێذ بیری مرۆڤی بخرێخە صەرو بگىازرێخەوە بۆ مرۆڤێيی
جر ،بۆیە مرۆڤ ئەو بیرەی لە مێغىیدایە جێىەڵ بە دەهگ دەواث
 ،بۆیە هەهدێ جار بەهۆی ئەم دیاردەیەوە یان ئەم
هەخۆعییاههوە ئەو دەهگاهە بەعێىەیەوی گىهجاو و رێىخراو هایەهە

گۆهردن و دەربڕیً  ،بێگىمان هەهدێً لەو گیروگرفخە زماهیاهە
دەهرێذ بۆماوەیی بێذ  ،بەاڵم هەهدێيی جریان بەهۆی هەخۆش ى،
یان وارەصاجێً جىش ى مرۆڤ دەبێذ ،یاخىد دەوجرێذ ئەم
دیا ردەیە رێگرە لەوەی هە ئاخێىەر هەجىاهێذ بەعێىەیەوی دروصذ
و گىهجاو پەیىەهدییە زماهییەواوی لەگەڵ دەوروبەردا ببەصخێذ .
ئەوەی جێگای صەرهجە ،ئەم زاوضخە (زاوضتى هەخۆعییە
زماهییەوان) دەهرێذ لە ڕواهگەی چەهد للێيی زماهەواهییەوە لێى
بيۆڵرێخەوە ئەواهیػ بریخین لە (زماهە واوی دەماری)  و (زماهەواوی
دەروووی)  و (زماهەواوی ولیىيی)  .

هۆكارەكاوی هەخۆشییە زماهییەكان
بێگىمان وۆمەڵێً هۆوار هەن هە دەبىە گرفذ و ئاصخەهگ لە
بەردەم هردەی درواهدن  ،و دەهرێذ لەیەهتری جیا بىرێىەوە ،یان
دەجىاهین بڵێین هۆوارەواوی هەخۆعییە زماهییەوان ،جۆراوجۆرو
فرە ڕەهەهدن و دەبىە هۆی دروصدبىووی ئەم هەخۆعییاهه،
واریگەری هەر یەهەعیان بەپێى جۆری هۆوارەوان ،پێىَضخه 
به
 زماهەواوی دەماری (( :زاوضدێىە لە پەیىەهدی هێىان دەمارەوان و زمان،
عڵەژاوی زماوی و دەماری دەوۆڵێخەوە دەجىاهین بڵێین پەیىەصخە بەو ئەرهەی هە
مێغً ئەهجامی دەداث لە فێربىووی زمان و بەوارهێىاهیدا)) (یىصف عەریف
صەعید  ) 22 :2011لێيۆڵیىەوە لە هەصخەدەمارەوان دەواث لەڕوی پێىهاجە و ،
بىەمایە بۆ وارهردن لەصەر گەعەی زمان و بەوارهێىاوی زمان و فێربىووی زمان و
دۆزیىەوەی ڕێگاچارە بۆ گرفخە زماهییەوان .

ًىه هدي هێىان زمان و بیر و
 زماهەواوی دەروووی  :ئەم للەی زماهەواوی لە په 
هۆواری دەروووی و واریگەرییەواوی لەصەر زمان دەوۆڵێخەوە  ،و گرهگی بە
ئاریغەواوی درواهدن و چارەصەر هردهیان دەداث ،واجەبەعێىەیەوی گغتى لە
پەیىەهدی هێىان دەروووی مرۆڤ و زمان دەوۆڵێخەوە ،ه ەروەها لێيۆڵیىەوەیە لە
هردەی هسری هە ئاخێىەر بەواری دەهێىێذ لە هردەی درواهدن و بەرهەمهێىاوی
زمان و جێگەیغتن.
 زماهەواوی ولیىيی  :ئەم للەی زماهەواوی بەدوای رێگاچارەواوی ئاریغە و هەم
ووىرجییەواوى گىجىدا دەگەرێذ  ،بە صىود وەرگرجً لە زاوضتى پسیغيی و زاوضتى
زمان
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هههد وهربگیرێذ ،چىهىە لە هەهدێً باردا دەبێخە مایەی لە

دەصخداوی جىاهای لێىگەیغتن و پەیىەهدیىردن ،بۆیە لەڕێگەی
خضدىەڕوی ئەم هۆواراهەوە ،دەصدىیغاوی جۆری هەخۆعییە
زماهییەهە دەهرێذ ،ڕەهگە لە جۆرێىیاهدا هۆواری بایۆلۆژی بێذ،
الی ئەوی دییان دەروووی ،یان وۆمەاڵیەحی بێذ( ،بەهرە
محەمەد عەبدوٌ هریم  . )8،2015 ،
 : 1/2/1هۆواری ئەهدامی :
وەوى ئاعىرایە زمان پێڕەوێيی ئاڵۆز و داخراوە وۆمەڵێً ئەهدام
لەڕووی جىاهای فضیۆلۆجی زماهییەوە بەعداری جێدا دەهەن،
ئەم ئەهداماهەظ فەرماهەواوی مێغً جێبەجێ دەهەن لە هردەی
درواهدا ،بىووی هەرهێغەیەن لە هەریەن لە ئەهدامەواوی
ئاخاوجً دەبێخە هۆی گرفتى زماوی (صهیب صلیم محاصیط
 )36 : 2012
هۆوارە ئەهدامیەوان دەگەڕێىەوە بۆ ئەو گرفخاهەی هەجىش ى
وۆئەهدامی دەماری وهههدێجارَػ وۆئههدامى ئاخاوجنى
ئاخێىەردەبێخەوەو ،هە ئەویػ بریخییە لە گروپێً جێىچىون و
باری هاجەواوی جۆراوجۆر لە صیضخەم و پێڕەوی مێغيی مرۆڤ،
چىهىە زماوی مرۆڤ لەڕووی( ئاختن و هىصین و گىێگرجً) ،ئەماهە
هەمىو لە ژێر وۆهترۆڵی مێغىدان( ،محمد محمد داود : 2001 :
 ) 145مێغيی مرۆڤ بەعێىەیەوی گغتى لەدوو بەش ى صەرەوی
پێىهاجىوە ،ئەواهیػ بەش ى الی ڕاصذ و بەش ى الی چەپ،
هەریەهە لەم بەعاهە واری جایبەحی خۆیان هەیە ،بەش ى الی
چەپ بەرپرصە لە ئاگایی مرۆڤ و زاهیاری زمان و ژیربێژی و
ماجمخیً و مێژوو هىوصین ،بە اڵم الی ڕاصذ بەرپرصە لە
ئەهدێغەو بۆچىون و داهێىاهە هىهەرییەواوی مرۆڤ وەن
مهد
وێىەهێغان و پەیىەر جاعین و ئاواز داهان هخد (ًارا كادر حه 
 ، ) 2015 :122-121زماوی مرۆڤ لە پێغەوەی هیىەی چەپی
دەماغی مرۆڤدا بااڵ دەصخە ،ئەم بەعە بەرپرصە لە بەرهەمهێىان
و دروصخىردوی وعەو ڕصخە  ،هە بە هاوچەی (برۆوا) هاصراوە بۆیە
ئەواهەی هەبەش ى هیىەی چەپی مێغىیانً ،ان (هاوچه 
واهه
پڵ) ًان  ،زیاوی پێدەگاث جىش ى زماهگیران دەبً بە بەراورد بە



ڵهی (زمان جێىه ڵىردن) ههن
هه هدێً هه 
ئهو ڕاصخییه بساهین هه 
پێىیضخه 

اڵهه 
له
ئهو هه 
چىهىه 

واهه 
وه
زماهییه 


خۆعییه
چىارچێىهی هه

هاهرێذ بخرێىه
په لىردن و هه بىبىووی خۆئاماده هردوی پێغىهخذ بۆ گفخىگۆ و
له 
ئه هجامی په 

ئه هجامدا مۆرفێمێً له عىێً مۆرفێمێيی جر
له 
دروصخده بێذ ،هه 

چڕی له بیردا
رده بڕێذ .یان جێىه ڵىردوی دوو وعهی
یهوی جر ده 
یهن له بری وعه 
 ،یان وعه 
ئه هجامی
،وهن جُىه ڵىردوی (هه هار ) و (خه یار) له 
یهن وعه 
جیاواز و دهربڕینى به 
(خه هار).
له هردن به 
په 


وهي مێغً و
بهش ى پێغه 
وێخه 
هه 
ده 
هه ًدا هاجىوه 
هاوه 
هاوچهواه ه پڵ :وهوى له 

چه هد ئهرهێً جێبه جێ دهواث وهن (ههصذ و صۆز،هه ڵط و ههوث و ههصێتى


بەش ى الی ڕاصتى دەماغ ( ،جمعە صید یىصف -165 : 1990 :
 ، ) 166مێغيی مرۆڤ ئەهدامێيی صەربەخۆیە ،بەالم ئەمە ڕێگە
لەوە هاگرێذ هە مێغً دەصەاڵحی بەصەر ماصىلىەواوی
جەصخەدا هەبێذ ،چىهىە هەرچی ماصىلىەی مرۆڤیػ هەیە
وەوى پێىهاجەیەوی جیاواز لە ئەهدامەواوی جر دەصدىیغان دەهرێً،
بەاڵم ماصىلىەظ وەن ئەهدامێيی صەربەخۆ لەژێر دەصەاڵحی
مێغىدایە (عبدالىریم محمد عطىاوي ،و .ئازاد ئەمین باخەوان
 ،هاصح محمد  ،) 160 :2011واجە ماصىلىەواوی ئاخاوجىیػ هە
بە هەڵضىڕێىەری ئەهدامە صەرەهییەواوی درواهدن دادەه رێً وەن
(لێىەوان  ،زمان  ،ژێُه واوى كىڕگ  ،مەاڵعىو  ،لىوث ..هخد) ،
بىووی هە گرفخێً لە مێغىدا بەجایبەث ئەو بەعەی مێغً هە
بەرپرصە لە بەرهەمهێىاوی زمان دەبێخە هۆی دروصدبىووی گرفذ
وهواهدا هۆوارە
و ئاریغە لە زماهدا ،بۆ یە له زۆربهي لێيۆڵُىه 
زماهییە دەمارییەواوی هەخۆعییە زماهییەوان لە هۆوارە زماهییە
ماصىلىەییەوان جیابىەیىەوە .
وه ي هردەی ئاخاوجً و گەیاهدن پرۆصەیەوی ئاڵۆز و
بهر ئه 
له 

جێىچژاوە ،وۆم ەڵێً وۆئەهدام  ،هە هەریەهەیان وارو فرماوی
گرهگ بەرجەصخە دەهەن بەعدارن جیایدا ،و هاهرێذ ئەرن و
گرهگی هەریەن لەماهە بەهەهد وەرهەگریً ،ئەماهەظ وەوى
وۆئەهدامی (ئاخاجً و بیضتن و دەمار) ،بەاڵم ئەروی صەرەوی و
گرهگ ،وۆئەهدامی دەمار بەڕێىەی دەباث ،بۆیە هەهدێ جار بىووی
هەر گرفخێً لەم وۆئەهدامە چارەصەری ئەصخمە (هادراحمد
جراداث  ،) 136: 2019:مێغيی مرۆڤ بەرپرصە لە زمان و هردەی
گەیاهدن و لەیەهتر گەیغتن و هەمىو پەیىەهدییەوان و هىوصین و
گىێگرجً ئەمە جگە لەوەی مێغً دەصەاڵحی بەصەر هەمىو
ماصىلىەواوی جەصخەدا هەیە  ،ئەمەظ لەو ڕاصخییە هەم
هاواجەوە  ،وۆئەهدامی ماصىلىەظ وەن پێىهاجەیەوی جیاواز پۆلێن
دەهرێ جەماعا دەهرێذ ،بۆیە بىووی هەر گرفخێً لە دەمارەواوی
مێغً ،بەجایبەث ئەو بەعەی هە بەرپرصە لە بەرهەمهێىاوی زمان
دەبێخە مایەی گرفتى زماوی (پىٌ فلیدغەر  :و .ئەمیر محمد
محمدئەمین  .)19 : 2014 :
مێغً  Brainبریخییە لەو پێىهاجەیەی هە لە واصەی صەری
مرۆڤدا پارێسراوەو بەرپرصە لە وارلێىە هیمیای و میياهیيی و
وارەباییەواوی لەش ى مرۆڤ ،و لەهاو ئەم پێىهاجەیەدا زاهیاریەواوی
مرۆڤ لە عێىەی جەزوی وارەبایی و پرۆصەی هیمیایدا
مهد عهبدوٌ  .)2015: 15
محه 
هره 
دەگىازرێىەوە(به 
 -هەخۆعییە زماهیُە دەمارییەوان بریخین لە .

وهري ،
خۆوَضخهوان  ،كضه هردن ً ،اده 

چاره  ،جىوڵه
 ،ژٍبێژي  ،پالن ڕێگه 
مهد  .)2015: 124
چاههو خراپه)ً( .ارا كادرحه 

بڕٍاردان له
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ئۆجیزم  .)Autism( :
-1
ههخۆش ى
ڕواهگهي زاوضتى ولُىىُُِهو به جۆرێً له 

ئۆجیزم له
ًه 
هێىه
وه 
واهُِه 
ڕواهگهي زماهه 

زماوى ئهژمار دههرێذ  ،بهاڵم له
گرفخه زماهییەوان ،بریخییە لە جێىچىووی گەعەی مێغً ،هە


له
واریگەری دەبێذ لەصەر وارو چاالهییەواوی مێغً ،ئەمەظ
بەهۆی جێىچىووی دەمارە خاهەواهەوە (یارا كادر حەمەد : 2015 :
 ،) 131هە دەبێخە هۆی الوازی پەیىەهدی زماوی و هازماوی .

ئەفازیا  .)Aphasia( :
-2
جاًبهث  ،یان زماهگیران،
ئەفازیا بهگغتى و (ئهفازٍاي برۆوا) به 
بریخییە لە لەدەصخداوی جىاهای درهىردن و گىاصدىەوەی بیرە بۆ
ئاخاوجً  ،یان هىوصین  ،یان ئاماژە  ،یان پەهىەوجنى جىاهای
زماهە بە هەمىو عێىەواهییەوە (ئاخاوجً  ،خىێىدهەوە  ،هىوصین
 ،جێگەیغتن)( ،جمعە صید یىصف ،) 178 : 1990 :ئەفسیا
هەخۆعییەوی زماوی دەصىەوث (مىدضب)ە هەن بۆماوەیی،
چىهىە لە ئەهجامی بەرهەوجنى زیان بە الی چەپی مێغيی مرۆڤ

هە بەرپرصە لە پرۆصەی بەرهەمهێىاوی زمان دروصذ دەبێذ
هەروەها هەخۆش ى زماوی فرە مۆدێلیش ى پێدەگىجرێذ
(  . ) Multimodal Language Disorderلێيۆڵەران بەپێى جۆری
زماهگرجىەهە ئەفازیا دابەظ دەهەن بۆ چەهد جۆرێً لەواهەظ  :
-1ئەفازیای برۆوا  - 2 ،ئەفازیای ڤێرهیيا  - 3 ،ئەفازیای ئەهۆمیا ،
 -4ئەفازیای وەرگرجً -5 ،ئەفازیا دەرب ڕیً  -6 ،ئەفازیای
گەیاهدن..هخد( .بەهرە محمد عبدالىریم  .)18: 2015 :
- 3داون صیىدرەم  .)Down Syndrom( :
ئەم جۆرە هەخۆعییەی زمان ،هەخۆعییەوی بۆماوەییە ،جىوش ى
ئەو هاوچاهەی مێغً دەبێذ هە بەرپرصە لە زمان و لە ئەهجامدا
دەبێخە هۆی دواهەوجنى گەعەی مێغً و جەصخە و زماهیػ،
هۆوارەهەش ى دەگەڕێخەوە بۆ هاچىوهیەن  ،یان بىووی بەش ى زیادە
لە هرۆمۆصۆمی (( )21ههمان صهرچاوه) .
لەش ى مرۆڤ لە خاهە پێىهاجىوە ،هەرخاهەیەن هاوەهدێيی هەیە
پێى دەوجرێذ (هاون).ئەم مادەیە بۆماوەییە بە جین هاصراوە و
بەرپرصە لە گىاصدىەوەی ئەو جایبەجمەهدیاهەی هە لە باواهەوە بۆ
هەوەواوی دەگىازرێىەوە  ،ئەم جیىاهەظ دابەظ دەبً بۆ چەهد
گروپێً پێى دەوجرێذ هرۆمۆصۆم .بەعێىەیەوی ئاصایی لە هاووی
هەر خاهەیەهدا () 23جىوث هرۆمۆصۆم هەیە هە هیىەی لە
باوهەوە و هیىەی لە دایىەوە بۆی دەگىازرێخەوە .زیادبىووی لە
ڕادەبەدەری مادە بۆماوەییەوان و زیادبىووی فۆرمی جیىەوان بە
رههواوی زمان (ئاخاوجً ،
ئه هجامداوی ئه 
له 
رپرصه 

 - الی چه پی مێغً به
،عرۆڤه هردن ،جێگه یغتن) و چه هدیً ئهروی جر بۆزاهیاری

هىوصین  ،خىێىدهه 
وه
مهد .)123- 121 : 2015
زیاجر بڕواهه (یارا كادرحه 

درێژایی هرۆمۆصۆمی ( ، ) 21دەبێخە هۆی دروصدبىووی داون
صیىدرەم(.یارا كادر حەمەد  .)141 – 140 : 2015 :

هۆكارە زماهییە ماسولكەییەكان
بریخین لەو هۆوارهەی هە دەبىە لەمپەر و گرفذ لەبەردەم
وۆئەهدامی ئاخاجً و ڕێگری دەهەن لە ئەهجامداوی ئەرهەواهیان
بەعێىەیەوی دروصذ ،لە ئەهجامدا جێىچىووی دەهگی ،وبەهەڵە
ڕیسهردهیان لەالیەن ئۆرگاهەواوی بیضتن و ئاخاوجً دروصذ
دەبێذ ،هەخۆعییە زماهییە ماصىلىەییەواهیػ دابەظ دەبً بۆ
دوو جۆرئەواهیػ بریخین لە گرفتى دەربڕیً و بیضتنppt(.
اضطراباث الىطم والىالم265837/

https://www.scribd.com/
- 1هەخۆعیە ئەهدامییەوان :
هەمىو هردەیەوی زماوی ،یان ئاخاوجً ،پێىیضتى بە پرۆصەی
دەربڕیً و بیضخنى جەواو هەیە ،بۆیە بىووی هەر ئاریغەو
هاجەواوییەن لەم دواهە دەبىە ڕێگر لە بەردەم ئەهجامداوی ئەم
پرۆصەیە .ئەم جۆرە هەخۆعییە واجە هەخۆعییە ئەهدامییەوان
پەیىەصتن بەو ماصىلىە ئەهدامیاهەی هە پرۆصەی زمان جێبەجێ
دەهەن لەواهەظ ئۆرگاهەواوی ئاخاوجً .چىهىە دروصخىردن و
دەربڕینى دەهگ پەیىەصخە بە عىێً و جىاڵهدوی ئۆرگاهەواوی
دەهگ دروصخىردن و دەهگ بەرهەمهێىان ،هە لە صییەواوی
مرۆڤە دەصخپێدەواث و بەڕێڕەوی زاری و لىحی وۆجاییى دێذ .
مەرج هییە هەخۆعییەواوی ئۆرگاهەواوی ئاخاجً  ،یان وۆئەهدامی
بیضتن بۆماوەییى بێذ  ،بەڵيى هەهدێ جار لە ئەهجامی ڕوداوێً
یان هەخۆش ى ،مرۆڤ یەوێ لە ئەهدامەواوی ئاخاوجنى
لەدەصخدەداث یان زیاوی پێدەهەوێذ(.عبدالىریم محمد عطىاوي
و  .ئازاد ئەمین باخەوان  ،هاصح محمد  .) 175 : 2011 :هەڵبەجە
بۆ ئەهجامداوی پرۆصەی ئاخاوجً و پەیىەهدیىردن بە عێىەیەوی
جەواو  ،وۆئەهدامی بیضدىیػ بەعداری دەواث  ،بۆیە بىووی
هاجەواوی لەم وۆئەهدامە دەبێخە هۆی دروصدبىووی گرفذ  .واجە "
بىووی ئاریغە لە ئەروی یەهێً لە ئەهدامەواوی درواهدن وەن
(پىن  ،مەاڵعى ،كىڕگ  ،زمان  ،لێى  ،لىث  ،بۆری هەهاصە)
دەبىە لەمپەر لەبەردەم هردەی گەیاهدن و پەیىەهدی
زماوی"(صهیب صلیم محاصیط  .)60 : 2012 :
هەخۆعییەواوی بیضتن  :
-2
ئەم جۆرە هەخۆعییە ئەو هەصاهە دەگرێخەوە هە هابیضخنى
مامىاوەهدیان هەیە  ،واجە ئەو هەصاهەی هابیضتى جەواون هاخرێىە
ئەم چىارچێىەیەوە ،چىهىە هابیضتى جەواو زمان وەرهاگرێذ
،مەبەصخمان زماوی ئاخاوجىە  ،و هەصاوی هابیضتى جەواو زماوی
ئاماژە یان جە صخە وەردەگرن .
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ئەم هەخۆعیە ئەو هەصاهە دەگرێخەوە هە هێغەیان لە
وۆهترۆڵىردوی بیضتن و گىێگ رجً  ،هەروەها هاصیىەوەی
دەهگەوان و جیاهردهەوەیاهدا هەیە  ،جىعبىاوی ئەم گرفخە
هەهدێ جار لە واحی ئاخاوجً بەدەهگی بەرز دەدوێً  ،چىهىە

جەهاهەث بە هسی گىێبیضتى دەهگی خۆعُان دەبً .
زاهایان جۆرەواوی هابیضخییان بۆ س ً جۆر پۆلێىىردووە
"- 1هابیضتى جەواو .
- 2هابیضتى مام هاوەهد .
ي
-3هابیضتى هێىاظ(".عبدالىریم محمد عطىاو   .و  .ئازاد ئەمین
باخەوان  ،هاصح محمد .)184 :2011 :

هۆكارە دەرووهییەكان
صەرەڕای هۆواری ئەهدامی ،هەهدێ هۆواری دەرووهیػ ڕۆٌ
دەبین لە هەخۆعییەواوی گىجً و درواهدن و ئاخاوجً  ،بەجایبەحی
لە مىدااڵهدا  ،وەن جرش و دڵەڕاووێ و جەهگ و جۆكاهدن و
وارەصاحی صروعتى وەن ئاگر و الفاو بىمەلەرزە  ،یان هەبىووی
بڕوابەخۆبىون و لێىترازاهدوی خێزاهەوان و بێبەظ بىون لە
صۆزی هەصە هسیىەوان وەوى صۆزی دایً و باون ،یاخىد
هازپێداوی لە ڕادەبەدەر  ،یان زۆ رلێىردوی دایً و باون لە مىداڵ
بۆ راصذ درواهدن و ئاخاوجً و پەروەردەی هادروصذ  ،ئەماهە
هەمىو دەبىە دروصخىەری هێغەی دەروووی ،بۆیە هاهاوصەهگی
الیەوی دەروووی دەبێخە ڕێگە خۆعىەر بۆ جىوعبىون بە ئاریغەی
زماوی(،محمىد احمد الضید  ،) 125 : 2015-2014 :واجە دەهرێذ
ئەگەر مىداڵێً هیچ هێغەیەوی دەماری و ماصىلىەییى هەبێذ،
بەاڵم گرفتى زماوی هەبێذ هە خۆی لە ژمارەیەن
دووبارەبىوهەوەی هائاصایی و دوودڵبىون و درێژەدان  ،بۆهمىوهه
له گىجً و
لهعضىم (جلعثم/زماوى جێىهڵ و پێىهڵ) واجه ڕاڕاَى 
جه 

وهي وعهو ،
وهي بڕگهو درێژهردهه 
هردهه 
هههدێً جار دووباره 

لهو
هێىه 
هگهوان ً ،ه 
له درواهدوى ده 
وه 
وه صخان  ،گهڕاهه 

ی
مهد  ،) 2015: 111-110یان بێزار و
جاههً(،ارا كادر حه 
حاڵه 

علەژان و پەعۆواوی پێىە دیاربێذ ،ئەمەظ دەماهگەیەهێخە ئەو
ڕاصخ ییەی هە ئەگەر مىداڵ لەڕووی دەماری و ماصىلىەییەوە
هێغەی هەبىو بەواجای ئەوە هییە هە گرفتى زماوی هییە  ،بەڵيى
الیەوی دەروووی و هۆعەوی و ژیری مىداڵ الیەوی صەرەوی زماهً
لە ئاخاوجىدا(.ئاڤێضخا هەماٌ محمىد  .)121 : 2013 :

هۆكاری ژیىگەیی كۆمەاڵیەتی
مەبەصذ لە ژیىگەی وۆمەاڵیەجییە ،ژیىگەی پەروەدەهردوی
مىداڵ چ لەماڵ یان لە هاو وۆمەڵگە ،بێگىمان هەهدێً جار
هەبىووی ژیىگەی گىهجاو یان گۆڕینى ژیىگەی مىداڵ وار لە زمان و

ئاخاوجنى دەواث و جىوش ى زمان گیراوی دەواث" ،واجە ژیىگەو
دەورو بەر واریگەری لەصەر پەرەصەهدوی صروعتى زمان هەیە،
ئەمەظ ڕووهە لە جێڕواهینى مىداڵێً  ،هە لە ژیىگەیەوی
دەوڵەمەهدا لە الیەهەواوی زمان و ڕۆعيبیرییەوە بژێذ ،یەهێيی
جریػ لە ژیىگەیەوی هەژار لە هەردوو الیەهەهەوە بژێذ ،ژیىگە
الوازەهە لەبەردەم پەرەصەهدوی زمان دەبێخە ڕێگر و لەڕووی وعە
و دەصخىورەوە الوازی دەواث"( ،هایف خرما  .و  .عهاب عێ
جەیب  ،) 228 : 2013 :چىهىە ژیىگەی دەوڵەمەهد الیەهەوان و
ڕێگاواوی فێرواری و جەهىەلۆجیا و ڕۆعيبیری و پەیىەهدییە
وۆمەاڵیەجییەواوی بەهێزە و گرهگییەوی زۆر بە فێربىووی زمان
دەدرێذ  ،بەاڵم ژیىگەی هەژار و دواهەوجىو جاڕادەیەن زماوی
مىداڵ دەعێىێىێذ پغخگیری و هاوی مىداڵ بۆ فێربىون و
ڕاصدبێژی هاداث  ،بۆ هممىهە ئاراصخەهردوی پرصیار بەخێرایی و
صىربىون لەصەر وەاڵمداهەوەی  ،بەجایبەث ئەگەر صساو
صەرزەوغتى لەگەڵدابێذ(،عبدولىاحید مىعیر دزەیی : 2014 :
 ، ) 122ئەماهەو چەهدیً هۆواری جر وەوى پەلەهردوی دایً و
باون لە مىداڵ بۆفێربىووی زمان و  ،یان هەوڵداهیان بۆ فێربىووی
زماوی جر بەعێىەی ها درووصذ و ها زاوضدیاهە .هەمىو ئەماهە
پێىیضدیان بە چەهدیً جۆری چارەصەر هەیە ،بەردەوام بىووی
ئەم دیاردە یا ئەم هەخۆعییە چەهدیً هێغە بەدوای خۆدا
دەهێىێذ هەر لە بێه ێزی هەصایەحی ،و هەڵچىووی باری دەروووی
لە ئەهجامی گاڵخەپێىردن و پێبەعبىون لە هەهدێ پلەو پایە و
پیغە...هخد .
 : 3/1ڕێگا چارەصهرٍُهواوى هەخۆعییە زماهییەوان  :
حۆعُِه،

لێيۆڵەران وۆمەڵێً ڕێگاچارەیان دیاریىردووە بۆ ئهم هه
هە دەهرێذ بە پیادەهردهیان صىدی بەرچا و بگەیەهێذ بەهەس ى
جىعبىو ،لەواهەظ چارەصەری جەصخەیی ،ژیىگەیی ،دەروووی و
چارەصەری پسیغيی ،هە دوورە لە پضپۆری ئێمەوە ،بۆیە دەهرێذ
پۆلێيیان بىەیً بەم عێىەی الی خىارەوە .
-1چارەصەری جەصخەیی ،یا پسیغيی  :مەبەصذ لێى دڵىیا بىوهە
لەوەی هەس ى جىعبىو هیچ جۆرە هێغەیەوی پێىهاجەی ئەهدامی (
دەماری ماصىلىەیی) لە وۆئەهدامی بیضتن و درواهدهُدا هییە ،
بەواجای جەخخىردهەوە لە هەخۆعییە ئۆرگاهییەوان بەجایبەث
الیەوی جەصخەیی و پێىهاجەیی لە وۆئەهدامی دەمار و بیضتن و
كضەهردن ،چارەصەر هردهیا لە ڕێگای هەعخەرگەری ،یان
ئەواهەی هێغەی بیضخيیان هەیە بە بەوارهێىای بیضەر
(صماعە)ی گىێ)) عالج -اضطراباث -الىطم-والىالم-عىد-
الاطفاٌ )https://mawdoo3.com/
-2چارەصەری دەروووی :ئاماهج لێى چاەصەری هێغە
دەرووهییەواهە وەن جرش و دڵە ڕاووێ و جەهگەژەی دەروووی ،

Page 120

Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019

گرهگی دان بەهەصایەحی هەس ى جىوظ بىو و داهاوی صىىور بۆ
عەرم و دۆزیىەوە و چارەصەر هردوی هەمىو گرفخەواوی
(عەبدولىاحید مىعیر دزەیی  ،) 124 : 2014 :بەجایبەث لە
مىداڵىدا .
صهره ،
-3چارەصەري زماوى ًان بە كضەهردن :ئهم ڕێگه چاره 
هگهوان
جاًبهحى بۆ حاڵهحى جێىچىووى درواهدوى ده 
به 

( )Articulation disorderهە پێىیضخە پیادەبى رێذ  ،ئەمەظ
خۆی لە چەهد عێىازێيی ڕاهێىاوی دەربڕیىەوان بە عێىەیەوی
ڕاصذ و جەهدروصذ دەبیيێخەوەً ،ان له ڕێگهي پرۆگرامى
بهلێى( ،هادر احمد جراداث : 2009 :
وه 
)خىێىدهه 

(Lipreading
ً ،) 189اخىد ڕاهێىاوی هەس ى جىعبىو بۆ كضەهردن بەعێىەی
پلیياهەیی هەهگاو ب ە هەهگاو ،و ڕاهێىاوی وۆئەهدامی دەرب ڕیً و
بەهێزهردوی ماصىلىەواوی .بۆزاهُاري زٍاجر بڕواهه (ًارا كادر
مهد  .)2015: 96- 95:
حه 

-4چارەصەری ژیىگەیی  :بەعداریپێىردوی هەس ى جىوعبىو
بەجایبەث مىداڵ لە چاالهییە وۆمەالیەحی و هىهەری و
وەرزعییەوان بەمەبەصتى جێىەڵبىووی لەگەڵ مىدالاوی دی،
بىاری پێداوی جاوى هەصایەحی گەعەبياث و پغذ بەخۆی
ببەصخێذ( ،هەمان صەرچاوە  .)190 :

بەش ى دووەم 
هەخۆعییە زماهییەواوی ئاصتى دەهگضازی :
پرۆصەی بەرهەمهێىاوی دەهگەزماهییەوان ()Articulation
پرۆصەیەوی ئاڵۆزە  ،ئەوەی بەعداری جێدا دەواث بریخدیە لە
پالوی گىهجاهدن و بەڕێىەبردن و ڕێخضتن و جىڵەی ئۆرگاهەواوی
ئاخاوجً وەن (زمان  ،مەاڵعى  ،لێى  ،ددان ..هخد  ،ئاماهجی
صەرەوی بەگەڕخضتى ئەم ئۆگاهاهەظ ڕوووی گەیاهدن  ،یان
ئاخاوجىە .واجە ئەم پرۆصەیە خۆی لە بەرهەمهێىاوى دەهگە
صەرجىاهای جێگەیغتن.
زماهییەواهدا دەبیيێخەوەهە واردەهەهە 

(.) www.misd.net/seconsult/Articulation/pdf
چەميی (دەهگضازی/فۆهۆلۆجى) بۆ هەخۆعییەواوی گىجًvoice ( ،
 ) disordersلە عەصخەواوی صەدەی ڕابردووە هاجىوەجە هێى
هەخۆعییەواوی گىجً ،بێگىمان ئاماهجی صەرەهیػ لێى،
عیىردهەوەو ڕاڤەهردوی گیروگرفذ و هەڵەواوی درواهدهە ( پۆٌ
فیدغەر  :و  .ئەمیر محمد محمەد ئەمین  ) 55 :2014 :ئەم
هەخۆعییە بریخییە لە جێىچىووی عێىازی دەربڕیً و درواهدوی
دەهگ و لەریىەوەی دەهگە ژێيان گۆڕینى هەبسوێً بە بسوێً و
زیادهردوی دەهگی هەعیاو هە دەبێخە هۆی جێىداوی واجای وعە ،
یان درێژهردهەوەی دەهگێً لەهاو وعەیەهدا  ،وەن هەخۆش ى
الڵەپەجەیی (جلعثم  – جلجلە) ،یان زماهگیری ،یان دروصدبىووی

هێغىوە وۆوضىاهذ ،هەهدێ جاریػ هێغىوە ڤاوڵ (محمد
حضً عبدالعسیس  .)104 : 1983 :
زۆربەی لێيۆڵیىەوەوان ئەوەیان صەملاهدووە هەخۆعییەواوی
یاجر جىوش ى دەهگە وۆوضىاهخەوان
ئاصتى دەهگضازی/فۆهۆلۆجى ز 
دەبً ،بەراورد بە دەگە ڤاوڵەوان ،لەالیەوی جریغەوە فۆهەجیيی
فیزیيی ئەوەی صەملاهدووە هە لەواحی دروصبىووی دەهگە
وىوضىاجەوان خىلی دەهگەوان بەعێىەیەوی هاڕێً دەڕۆن ،بۆیە
وۆوضىاهخەوان بە دەهگە هاڕێىەوان دەهاصرێً(عەبدولىاحێد مغیر
دزەیی  ،د اها جحضین محەمەد  ،عەبدولڕەحمان صالح : 2013 :
 .)67
 - /1/2هۆواری هەخۆعییە زماهیەواوی ئاصتى دەهگضازی :
 - 1/1/2هۆواری ئەهدامی  :
هەخۆعییەواوی گىجً لە ئاصتى دەهگضازیدا لە هەهدێ حاڵەجدا
ئەهدامییە و پەیىەصخە بە هاجەواوی و هەمىوىرجییەواوی
ئەهدامەواوی درواهدن  ،یا وۆئەهدامی گىجً  ،لەواهەظ وەن :
 - 1عەكبىون یان وىهبىووی مەاڵعىو :
ئەم دیادەیە واریگەری لەصەر ئەو دەهگاهە دەبێذ هە صازگەی
دروصدبىوهیان مەاڵعىوی هەرم یان مەاڵعىی ڕەكە ئەویػ وەوى
دەهگەواوی  (.ن  ،گ  ،چ ،ج  ،ظ) .
 - 2صضتى هەرمە مەاڵعىو :
یەهێيی جرە لە هەخۆعییە ئەهدامییەواوی بىاری دەگضازی ،
هەس ى جىوعبىو زۆر جار لەواحی درواهدوی دەهگە زارییەواهدا
بەهۆی هاچاالوی هەرمە مەاڵعىوە ،هاجىاهێذ ڕێڕەوی لىوث
بەجەواوی دابخاث بۆیە هەهدێً لەو هەوایەی هە دەبێذ لەزارەوە
ئههجامى بىووى
بێىە دەرێ لە ڕێڕەوی لىجەوە دەربازدەبًً .ان له 
و ىن ًان بۆعاَى له كىڕگ ئەمەظ جۆرێً لە گىاهدن  ،مىگی
مهد عهبدوٌ .)2015: 25،
محه 
هره 
درووصذ دەواث( .به 
- 3عەكبىووی لێى 
ئەم دیاردەیە دەبێخە گرفذ لەبەردەم درواهدوی ئەو دەهگاهە هە
صازگەی درووصبىوهیان لێىییەواهە یان لێى و دداهە وەن (ب  ،پ
 ،ف  ،ڤ ) یاخىد ئەو د ەهگاهەی صازگەی درووصدبىوهیان هسیىە
لە لێىەوان وەن (ث  ،د  ،ن) .
- 4هەخۆش ى چینى دەهگی 
ئەم هەخۆعیُە زیاجر جىوش ى دەهگەژێياوی مرۆڤ دەبێخە  ،وەن
ئەو پیاواهەی دەهگیان ژهاهەیە  ،یان ئەو ژهاهەی دەهگیان
پیاواهەیە .ئەمەظ زیاجر پەیىەهدی بە پێىهاجەی دەهگە ژێياهەوە
هەیە لەڕوی پێىهاجەو خێرا لەریىەوەیان .
- 5دەهگىىوصان 
هۆواری ئەم هەخۆعییە دەگەرێخەوە بۆ هەڵئاوصاوی ماصىلىەواوی
كىڕگ و گەرو  ،هە لەواهە بەهۆی هاوارهردن و كضەهردن
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بەدەهگی بەرز یاخىد بەهۆی صەرماوە  ،یان هەر هەخۆعییەوی جر
هە جىوش ى كىڕگ دەبێذ و دەبێخە مایەی دەهگ هىوصان .

هۆكاری هائەهدامی
جگە لە هۆواری ئەهدامی ،لەزۆربەی جىێژیىەوەوان هە هراون
جێىچىووی دەربڕینى دەهگەوان بەهۆواری هائەهدامی ،بە هۆوارە
ئەرهییەوان هاصراون ( ، ) Function Disordersهەروەن هەخۆش ى
ئەفۆهیا ( ) Aphoniaهە بریخییە لە لەدەصخداوی جىاهای
هه زۆربهي جار بە هۆی هاجێگیری
دههگ (،هضتری) 
دروصخىردوى 
باری دەروووی و بڕوا بەخۆ هەبىون بەجایبەحی لە مىداڵدا،
هدامهواوى درواهدن و ئاخاجً بێ هەمىوىڕی بێذ و
هەرچەهد ئه 
زۆربەی واجیػ بۆ هۆواری پەروەردە و پەیىەهدییە
وۆمەاڵیەجییەوان و هۆواری دەروووی دەگەڕێخەوە .
ئەم هەخۆعییە بەپێى جەمەوی مىداڵ بەجایبەث لەواحی زمان پژاهدا
باوەو دەهرێذ بەچەهد جۆرێىەوە ( عمر محمد خطاب: 2011 :
 .) 76لەواهەظ  :
 -1گۆڕینى دەهگێً بە دەهگێيی جر  ،یا جێگۆرهێى دەهگ،
بەجایبەث ئەو دەهگاهەی صازگەی دروصدبىوهیان یەهً یان هسیىً
لە یەهەوە 
گۆرینى دەهگی ( ر بۆ ن) برهج  .....بيىج .
یان گۆرینى دەهگی (ق بۆ ن ) بۆق ......بۆن  .
-2البردوی دەهگ ،یان پەڕاهدوی دەهگێً لە وعەیەهدا وا ردەواجە
صەر جىاهای جێگەیغتن ،ئەم دیاردەیە زیاجر لە دەهگە وۆوضىاهخە
هپەواهدا ڕودەداث بەجایبەث لە وۆجایی وعەدا .
وەن  :گۆعذ ...گۆظ  .........پغذ ...پػ .
-3زیادهردوی دەهگ  :بریخییە لە زیادهردوی دەهگێً یان فۆهێمێً
بۆ وعە  ،یان چەهدبارە هردهەوەی دەهگێً  ،لە وعەیەهدا هە
دەبێخە هۆی جێىداوی وعەهە.هەهدێ جار بە (لەجلەجە)
هاودەبرێذ .وەن  :چچچچچاوم دددددێش ً .
ئەوەی جێبینى دەهرێذ هەمان ئەم دیارداهەی صەرەوە دەهرێذ لە
ڕووی یاصادەهگییەواوی زماهەوە  ،یان لە یاصا فۆهۆلۆجییەواوی
زماوی وىردیدا لێيۆڵیىەوەیان لەصەر بىرێذ و بەرجەصخەبً  ،ڕوو
بدەن  ،بەاڵم جیاوازییەهەیان لە هۆواری ڕوودان و صەرهەڵداوی
دیاردەواهدایە ،چىهىە ئەم دیا ردەیە لە یاصادەهگیەواهدا بەهۆی
(بىووی زارو عێىەزاری جیىاز و باری وۆمەاڵیەحی و ئاصتى
ڕۆعيبیری ئاخێىەران و ئاصان دەربڕیً و بەوارهێىاوی هەمتریً
وزە ...هخد) دێىە وایەوە  .
عایەوی باصە لەزۆربەی ئەو لێيۆڵیىەواهەی هە
لەصەرهەخۆعییەواوی زماهگرجً (زمان كىرس ى)هراوە  ،هە لە
چەهد جۆرێىدا خۆی د ەبیيێخەوە بەعێىەیەوی گغتى باصیان

لێىەهراوە  ،واجە لەژێر هیچ ئاصدێً لە ئاصخەواوی زماهدا پۆلێن
هەهراون  ،بەاڵم ئێمە پێمان وایە دەهرێذ لە ئاصتى
دەهگضازی/فۆهۆلۆجى ،بۆ هەخۆعییەزماهییەوان دابنرێً .
لەواهەظ  :
-1زمان كىرس ى الڵی (الخأجأة ) هەصاوی جىعبىو بەم هەخۆعییە
بەجەواوی دەزاهێذ چی دەڵێذ و مەبەصتى چییە یان چی دەوێذ،
بەاڵم جىاهای وجنى هییە ،لەم حاڵەجەدا هەهدێً دەهگ یان
هەهدێً بڕگە دووبارە دەواجەوە  .
-2جێىەڵى پێىەڵی دەرب ڕیً (زمان كىرس ى  /فأفأە)هەس ى جىعبىو
بەاڵم دەهيی (فا)
هەمان حاڵەحی (الخأجأە)ی هەیە
دووبارەدەواجەوە(.بەهرە محەمەد عەبدولىەریم  .)24 : 2015 :
-3فضً  :ئەم جۆرە هەخۆعییەی زمان ،ئاخاوجً دەعێىێنً ئەو
دەهگەی هە بەهۆی ئەم هەخۆعیەوە دروصذ دەبێذ لەهیچ
زماهێىدا فۆهێمى جایبەحی بۆ داهەهراوە ،وەن گۆڕینى (ش  ،ز  ،ظ)
بە (ر )  ،بەاڵم دەهگی ئەم (ر )یە صازگەی دروصدبىووی جیاوازە
لەو فۆهێمەی هە لە زماوی (عەرب و ئیىگلیزی)دا بىووی هەیەو
لەڕێگەی بەرهەوجنى هىووی زمان و داهەواوی صەرەوەی مرۆڤ
دروصذ دەبێذ  ،ئەم دەهگە جیاوازە واجێً درووصذ دەبێذ هە
بەش ى پێغەوەی زمان لەگەڵ مەاڵعىی ڕەق ڕێگە لەو هەوایە
دەگرن هە لە صییەواه ەوە هاجىوە  ،هەوا بە كەراغ(هەهار)ی
زماهەوە دەرباز دەبێذ و ئەم دەهگە دروصذ دەواث .
بەرهەم هێىاوی هەڵەی دەهگی بەعێىەیيی گغتى پۆلىراوە بۆ :
-1هەڵە لەصەر بىەمای بسواهدن هەپێى دەوجرێذ پەهىەوجنى
ئارجیيىلەیغً .
-2هەڵە لەصەر بىەمای درواهدن یان زماهەواوی هە ئاماژەیە بۆ
پەهىەوجنى پرۆصەی فۆهۆلۆجی هە بە ئاریغەی فۆهۆلۆجی
هاودەبرێذ  ،و بریخییە لە هەڵە ی بەرهەمهێىاوی دەهگ لەڕووی
زماهەواهییەوە  ،هە لە ئەهجامی پەهىەوجنى ڕێىخضخنى فۆهێمەوان
یان مۆرفێمەوان لە ئاخاوجىدا درووصذ دەبێذ .بۆ هممىهە :
مىداڵ دەهرێذ بە دروصتى دەهگەوان بەرهەم بهێىێذ بەاڵم
هێغەی رێىخضخنى ئەم دەهگاهەی هەیە لە یەهەی گەورەجردا
(بەهرە محەمەد عەبدولىەریم  .)33 : 2015 :

ئەهج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام
لە وؤجاًُدا گەیغخیىە ئەم خااڵهەی الی خىارەوە  :
وه 
له
 -1جىاهاي زماههواوى فرماهێيى ژٍرٍُه مرۆڤى پێ جُادههرێخه 
وهرهواوى جر ،ئهم جىاهاًه ظ خۆي له صاماوى
ىوهه 
گغذ ب 
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وعهوان
له 
زماههواوى و جێگهٌغخنى و درواهدوى ورد ،بۆ گه 
ظ(بهرههمهێىان و جێگهٌغتن)
ًه 
دههىێنً ،ئهم پرۆصه 

هدامهواوى ئاخاوجً و
خضدىه واري ههمىو ئه 

پێىَضتى به
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ئهوا گرفخه
اماهه 
ًه ،بىووى ههر گرفخێً لهم ئههد 
بِضتن هه 
ًىههدًىردن .
بۆ پرۆصهي په 
ًهوى ههروا
هگهزماهُِهوان پرۆصه 
پرۆصهي بهرههمهێىاوى ده 

له زاوضتى هەخۆعییە زماهییەوان،
وه 
ئاصان هُِه  ،جىێ ژٍىه 
لەم كۆهاػه ي ئەمڕۆدا بۆجە جێى گرهگى و باًهخى زۆرێً لە
جىێژهران  ،بە جایبەث لە واڵجە پێغىەوجىوەواهدا ،وە ئەم

زاوضخە دەهرێذ لەڕواهگەی چەهد للێيی جری زماهەواهییەوە
جىێژیىەوەو دراصە بىرێذ  ،وەن زماهەواوی (دەماری و
دەروووی و ولیىيی).
-2هۆواری ئەم هەخۆعییە جەنها پەیىەصذ هییە بە (هۆواری
ئەهدامی) یا هاجەواوی و هەمىوىڕی وۆئەهدامی دەربڕیً و بیضتن ،
بەڵيى هەهدێً جار دەگەڕێخەوە بۆ هۆواری دەرووی و ژیىگەی
وۆمەاڵیەحی .
-3ئەم هەخۆعییە جایبەث هییە بە یەن ئاصذ لە ئاصخەواوی زمان
بەڵيى  ،دەهرێذ لە هەمىو ئاصخەواوی زماهدا ڕووبداث  ،بەپێى
جۆری جێىچىووی ئەو ئەهداماهەی بەرپرصً لە هردەی ئاخاوجً .
 -4هەخۆعییە زماهییەواوی ئاصتى دەهگضازی صەرەجای
دروصدبىووی ئاریغەی زماهییە بۆ هەمىوئاصخەواوی جری زمان ،و
لەم ئاصخەدا گرفذ زیاجر جىش ى دەهگە وۆوضىاهخەوان دەبً بە
بەراورد بە دەهگە ڤاوڵەوان ،وە هەر گۆڕاهێيی بچىن لەو یەهە
دەهگیاهه (فۆهێم) ڕوو بداث  ،بێگىمان دەبێخە هۆی گۆڕان لە

مۆرفێم و وعەواهدا .

سەرچاوەكان
-1پۆٌ فلیدغەر  ،و  ،ئەمیر محەمەد محەمەدئەمین ، )2014( ،
داڕماوی زمان هەخۆعییەواوی زمان و چارەصەر هردوی  ،چاپخاهەی
ڕۆژهەاڵث – هەولێر .
-2دەروون عبدالحمً صاڵح  ، ) 2012( ،ئیيۆهۆمی لە ئاصخەواوی
زماوی وىردیدا لە باڵو هراوەواوی ئەوادیمیای وىرد – هەولێر .
-3عبدولىاحید مىعیر دزەیی  ، ) 2014( ،زماهەواوی دەروووی ،
هاوەهدی ئاوێر بۆ چاپ و باڵوهردهەوە  -هەولێر  .
-4عەبدولىاحید مىعیر دزەیی  ،داها جەحضین محەمەد  ،دەروون
عەبدولڕەحمان صاڵح  )2012( ،فۆهەجیً و فۆهۆلۆجی  ،هاوەهدی
ئاوێر بۆ چاپ و باڵ وهردهەوە  -هەولێر .
-5عبدالى ریم محمد عىطاوي ،و  ،ئازاد ئەمین باخەوان و هاصح
محەمەد  ، ) 2011( ،گەعەهردوی زماوی مىداڵ – صلیماوی .
-6هەریم عەریف كەرەچەجاوی  ، ) 2010( ،هەخۆش ى و گرفخە
دەروووی و وۆمەاڵیەجییەوان  ،چاپی دووەم  ،چاپخاهەی پەیىەهد
– صلێماوی .

-7هایف خرما  ،و  ،عهاب عێ طُب ، ) 2013(،چەهد جیغىێً
بۆ صەر لێيۆڵیىەوە زماهەواهییە هاوچەرخەوان ،چاپخاهەی
عەهید ئازاد هەورامی  -هەروىن .
-8یارا كادر حەمەد  ، ) 2015( ،گیروگرفذ و هەخۆعییەواوی
گىجً و چارەصەرهردهیان  ،چاپخاهەی وارۆ  -هەولێر .
-9یىصف عەریف صەعید  ، ) 2011( ،زماهەواوی چاپخاهەی
ڕۆژهەاڵث – هەولێر .
صاًيۆلۆژٍُهوان له


)پرۆصه
ئاڤێضخا ههماٌ مهحمىد2013(،
ي

زماوى وىردًدا  ،هامهي دهخۆرا ،زاهيۆ صلێماوى.
 -2بەهرە محەمەد عەبدولىەریم  ، ) 2015( ،عرۆڤەی ئاریغە
زماهییەوان لە زماوی وىردیدا (دیضلىضیا لە فێربىووی زماوی
دوهەمدا وەن همىون  ،هامەی ماصخەر زاهيۆی صلێماوی .
 -3صەالم رەحیم ڕەعید ( ، ) 2014یاصافۆهۆلۆجییەوان لە
عێىەزاری خاهەكیىدا  ،هامەی ماصخەر  ،زاهيۆی وۆیە ،
دووەم  :صەرچاوەوان بەزماوی عەرەیی  :
 -1جمعت صُد ًىصف  ،) 1990(،صُيىلىجُت اللؼت واملرض
العللي ،صلضلت هخب زلافُت عهرٍت ًصدرها املجلط الىطني
للثلافت والفىىن والاداب – اليىٍذ .
 -2صهُب صلُم محاصِط  ، ) 2012( ،عُىب الىالم في جرار
اللؼىي العربي  ،دار ومىخبت الحامد لليغر والخىزَع – عمان.
 -3عمر محمد خطاب  ، ) 2011( ،ملاٌط في صعىباث الخعلم،
مىخبت املجخماع العربي لليغر والخىزَع – عمان.
 -4محمد حضً عبدالعیز  ، ) 1991( ،مدخل الى علم اللؼت ،
جامعت اللاهرة  ،ولُت دار العلىم  -اللاهرة.
 -5محمد محمد داود  ، ) 2001( ،العربُت وعلم اللؼت الحدًثت
 ،دار ػرٍب للطباعت واليغر والخىزَع – اللاهرة.
 -6محمىد احمد الضُد  ،) 2015 – 2014( ،علم الىفط
اللؼىي  ،ميغىراث جامعت دمغم.
 -7هادر احمد جراداث  ، ) 2009( ،الاصىاث اللؼىٍت عىد ابً

Page 123

صِىا عُىب الىطم وعالجه  ،الاوادًمُىن لليغر والخىزَع –
عمان .
https://www.scribd.com/doc265837047
ppt.اضطراباث -الىطم  -والىالم -
2عالج -اضطراباث-الىطمhttps://mowdoo3.com/-
والىالم -عىد -الاطفاٌ
.3- www.misd.net/seconsult/Articulation/pdf


