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Abstract: Language is a communication system that cannot  separated from 
any human life. A person's language skills  filled with various aspects that 
interrelated with each other, such as aspects of health, environment, 
intelligence, and other elements. However, someone who is interrupted by his 
speech function will also experience issues of his language. This study written 
to describe the form of expression experienced by stutterers, what factors 
influence stuttering behavior, and the influence of stuttering behavior on the 
process of communication with others. This study uses a qualitative approach 
to analytical methods. First, the researcher listens to the stutterers, conducts 
interviews, examines the data, and then analyzes it. Based results analysis, it  
found stuttering language experienced subject study occurred in all the 
sentences came out of his speech. His stuttering behavior has caused by 
environmental factors where he experiences constant fear, which then impacts 
his speech function in the long term. Because of his stuttering behavior, his 
communication with others was limited and very disturbed. 
 

 

 

  

 ةمظنألا ةدع نم نوكتت اSTكلو اًدحاو اًماظن ةغللا تسيل .ايجهنمو ايطابتعا توصلا زمرو ماظن ةغللا

 دجوي ال ھنأل ،ةيرشبلا ةايحلا نع ةغللا لصف نكمي ال .مجعملاو وحنلاو تاوصألا ملع لمشت YZلا ةيعرفلا

 .ھيف ةغللا مادختسا ىoع يوطني ال يذلا يرشبلا طاشنلا

 وأ تاملكلا لكش ي0 ايوفش غامدلا نم رعاشملاو ءارآلا جارخإ ةيلمع يst uخلا دبع دنع ةغللا امأ

 �sم�tلا ثدحي .يتوصلاو يوحنلاو ي�الدلا �sم�tلا عم ھتيلمع أدبت ةغل مادختساب لصاوتلا وه مالكلاو .لمجلا

 YZلا مالكلا تاودأ ةطساوب هذيفنت عباتي مث غامدلا نم تاوصألا ملع أدبي امنيب ،غامدلا ي0 يوحنلاو ي�الدلا

 ،مفلاو ،ةفشلا تالضع ،ناسللا تالضع ،ةرجنحلا تالضع نم ثدحتيو غامدلل �Zصعلا زاهجلا نمضتت

 ي�امتجا لعافت وأ لاصتا ةليسوك ةفيظو ةغلل سيل .نsتئرلاو ،ةيتوصلا لابحلا ،فنألا فيوجت ،كنحلاو

ةمدقم  
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 ةفيظو اهدحأ نمو ،ةفلتخم داعبأ ي0 اًرود ةغللا فئاظو بعلت ،كلذ ى�إ ةفاضإلاب نكلو ،طقف

 )Chaer, 2009(.غامدلا

 ةيلمع ةغللا نأب ا�Tبسو .كلذ لوقي فيك كردي نل ھنكل ،ھلوقي امب ملعي امئاد ةغللاب ثدحتملا نوكي

ايهفش غامدلا نم رعاشملاو راكفألا جارخإ
ً

 نم بلطتت ا�Tأل ةدقعم ةيلمعلا هذهو .لمج وأ تاملك لكش ي0 

 قئارطلا كلذكو ،تاملك لكش ي0 راكفألا ةجلاعم وأ stكفتلا وأ مالكلا ةيلآ ىoع رثؤت YZلا ةزهجألا فلتخم

 .ةيئيبلا لماوعلا اهددحت YZلاو مالكلا ءانثأ اهفشك مت YZلا ةيلقعلا

 نم ضيقنلا ىoع نكلو .ديج لكشب ثدحتلل اليهست دّيجلا ثدحتلل ةادألاو غامدلا ةفيظو لعجت

 قايس ي0 وأ ،ةغللا ي0 تابوعص نوهجاويس عبطلاب ،مالكلاو خملا فئاظو ي0 تاهوشت نم نوناعي نيذلا

 .ةبرطضم ةيوغللا مT¨اراهم نأ لوقلا طسبأ

 وأ ةبوعص نم يناعي ضيرملا نأ ى�إ ةراشإلا عم لاصتالا ي0 بارطضالا عاونأ نم ةغللا بارطضاو

 ردقي ال وأ ھلوبق مت يذلا زمرلا ءاطعإ ىoع ردقي ال صخشلا لعجت ةبوعصلا هذهو .�sم�tلا ةيلمع ي0 نادقف

 يوطنتو ةفلتخم Z±ف ةغللا تابارطضا بابسأ امأ .مT°ئيب ي0 نورخآلا ھمهفي زمر ى�إ مهفلا موهفم stيغت ىoع

 ،بصعلا ةفيظو ،كاردإلا ،عمسلا ،ةئيبلا لاوحأ :اSTم ،ضعبلا اهضعب ي0 رثؤت نأ نكمي ةفلتخم لماوع ىoع

 .اذكهو ،ةيسفنلا ،فطاوعلا

 ثدحت ةرهاظ ا�Tأل مامتهالل ةstثم ةسارد نم ا�Tإ .ةأتأت Zمسو ةغللا ي0 اًبارطضا فصت ةلاقملا هذه

 اT¨اذ دحب ةأتأتلاف .دالبلا ي0 ھيفرت ةليسوك اهمادختسا متي ةنيعم تاقايس يYµ 0ح ،سانلا ةايح ي0 ةداع

 تاملكلاو عطاقملاو تاوصألا ةلاطإو راركت كاردإ نود مالكلا قفدت ليطعت ھيف متي مالكلا ي0 بارطضا

 .يتوصلا جاتنإلا لشف ى�إ يدؤت YZلا ةيعقاواللا تابقعلا وأ فقولاو ،تارابعلاو

 اذه رايتخاب مامتهالا طبثي ال اذه نأ الإ ،ةدودحم لازت ال ةأتأتلاب ةقلعتملا ثوحبلاو ةيرظنلا نأ مغر

 ةيرق ي0 شيعي مثعلتم لفط ،ايتس ايرأ قئاف ھنأ ،¹Z¸يئر عوضوم فصو ىoع زكرت ةلاقملا هذهو .عوضوملا

 لماوعلا ،ةأتأتلا ةغل دنع يوغللا لكشلا نوكي فيك ھنم لك شقاني ثيح ،وجورونوبو ،جنوهالسو ،يرود

 .نيرخآلاب لاصتالا ةيلمع ىoع رثؤي فيكو ،ةأتأتلا كولس ببست YZلا

&  

 لافطألا دنع ةغللا باستكا

 اهارجأ YZلا ثحبلا نأ ليقو .بيرقتلاب ارهشو رمعلا نم ةسمخ امنيح يداعلا لفطلا دنع مالكلا أدبي

 أدبي لافطألا دنع يظفللا لوصحملا نأ ىoع نsنس 6 و روهش 8 نsب اميف مهرامعأ حوا�tت الفط 273 ىoع

يرظن راطإ  
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 نsتئام ى�إ لصيو ى�وألا ةنسلا ي0 ثالثلا زواجتي ال تاملكلا ددع نوكي ثيح ةقئاف ةعرسب ومني مث افيعض

 اذكه ،ةسداسلا ي0 نsنسو ةئامسمخو نsفلأو ةسماخلا ي0 نsعبسو نsفلأ ى�إو رمعلا نم ةنماثلا ي0 نsعبسو

 لصتي ةفلتخم لماوعب ةلوفطلا ذنم ةغللا باستكا رثأتي .)١٩٨٠(روصنم دمحأ ديسو ديجملا دبع لاق

 ،لفطلا اÃTف شيعي YZلا ةئيبلاب رخآلا ضعبلا لصتيو ،درفلل يوضعلا ¹Z¸فنلا �Zصعلا نيوكتلاب اهضعب

 :اÃTلإ راشملا لماوعلا زربأ ىoي اميفو

  ¹Z¸فنلا �Zصعلا نيوكتلا )1

 مأ ناك اركذ لفطلا سنجلو ةيتوصلاو ةيعمسلاو ةstصبلا تاهاعللو ءاكذلا ةبسنب يوغللا ومنلا رثأتي

 اT̈ردق يYµ 0فلا نع ة�sمتم ةاتفلا لظتو ،ى�وألا ةملكلا قطن ءدب ي0 ركذلا Äµنألا قبست ةداعلا ي0و .Äµنأ

 .يoقعلا ىوتسملاب اstبك اطابترا ھتالاح Å¹µقأ ي0 يوغللا رخأتلا طبتريو ،ةيوغللا

  لفطلا اÃTف شيعي YZلا ةئيبلا )2

 نوملكتي ةزاتمملا ةيداصتقالا ةيعامتجالا تائيبلا لافطأ نأ ىoع ةفلتخملا ةيلمعلا تاساردلا لدت

 ھتئيب قاطن عستاو لفطلا ةÇtخ تددعت املكو ،ايندلا ةيعامتجالا ةئيبلا لافطأ نم ىوقأو قدأو عرسأ

 .يوغللا هومن دادزا

 ،ديلقتلا ىoع ةغللا ومنو باستكا دامتعال نيدشارلا نsغلابلاب لفطلا طالتخا ىدمب ومنلا اذه رثأتيو

 باستكا ىoع هدعاسن اذهل Z±ف ،لفطلا ملعتل ةحلاصلا ةيوغللا جذامنلا لضفأ Çtتعت نيدشارلا ةغلو

 .ةيوغللا ةراهملا

 :ةغللا باستكا ي0 ةرثؤملا لماوعلاب ةصاخلا ثاحبألاو تاساردلا مهأ ىoي اميف

 ءاكذلا )1

 ،ارهش 15،8 رمعلا نم غلبي امنيح مالكلا أدبي يداعلا لفطلا نأ ىoع )Meed( "ديم" ثاحبأ لدت

 مالكلا رخأتي لوقعلا فاعض دنعو .اهانعم مهفو ةحيحص ةقيرطب ظافلألا قطن مالكلا ءدبب دصقلاو

 امنيح مالكلا أدبي بوهوملا لفطلا نأ ىoع )Terman( "ناميرت" ثاحبأ لدت .ارهش 34،4 نس Yµح

 .ابيرقت ارهش 11 اهرمع غلبي امنيح اهمالك أدبت ةبوهوملا ةلفطلاو ،ارهش 11،7 رمعلا نم غلبي

 سفنلا ءاملع ضعب نأ Yµح مÌTاكذ ةبسنب ايلاع اطابترا لافطألا دنع يظفللا لوصحلا طبتريو

 .لافطألا ءاكذ سايقل اساسأ ھنوذختي

 ةيعامتجالا ةئيبلا )2
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 مهءارأ نع حوضوب نوÇtعيو ايئاقلت نوملكتي ةزاتمملا ةيعامتجالا تائيبلا ى�إ نو�Tتني نيذلا لافطألا نإ

  .راوحلا ى�إ اstثك نوليمي الو ةرحلا مÏTاعلأ ي0 نوكحضيو نوحيصي ةstقفلا تائيبلا لافطأ نأو

 ةيوغللا ةئيبلا )3

 ةصاخ ةيوغل بويعب هابرق ىوذ ضعب فصتا اذإف ،يوغللا ھملعت ي0 ديلقتلا ىoع لفطلا دمتعي

  .يوغللا هومن ةبستكملا ةيوغللا ضارمألا هذه رخؤت دقو ،ھيلإ لقتنت ا�Tإف ،الثم ةT°T°لاك

 ضرملا )4

 ىدم طبتريو .ام دح ى�إ يوغللا هومن رخؤي ھتايح نم ى�وألا نsنسلا ي0 لفطلا يناعي ىذلا ضرملا نإ

 نم لصتت YZلا ضارمألا نأ ھب ملسملا نمف .ھب نوباصي ىذلا ضرملا عونب لافطألا دنع يوغللا رخأتلا

 لفطلا نsب لوحي ءزجلا وأ ىoكلا ممصلاف اذهلو .يوغللا رخأتلا ي0 ايوق اstثأت رثؤت مالكلا ةيلمعب بيرق

 .اهجراخم نsبتسي داكي الو ،ةيمويلا ھتايح ي0 اهمدختسي YZلا تارابعلاو ظافلألاب حيحصلا ديلقتلا نsبو

 داضملا كولسلا )5

 ومنلا لحارم ى�إ مهلوصو لبق كلذو ةركبم نس ي0 مالكلا ىoع مهلافطأ بيردت ي0 ءابآلا ضعب غلابي

 ،فاكلا جضنلا ى�إ ھلوصو مدعل ھيدلاو ءاضرإ ي0 لفطلا لشفي دقو .ةديدجلا ةÇtخلا ملعتل ةبسانملا

 ھب لصي امنيح ملكتلا نع مجحيف ،ھب لصتي ام لك ىoعو ،مالكلا ىoع ةروث لشفلا اذه بستكي دقو

 دقو ،اداضم اسيكع اكولس كلسي اذه ھماجحإ ي0 وهو ،كولسلا اذه ءادأل بسانملا ىوتسملا ى�إ هومن

 بنجت ى�إ ىدؤي يظفللا ھكولس ي0 صاخ هاجتا ى�إ يوغللا هروطت جضن دعب ماجحألا اذه ھعم روطتي

 .احضاو ابنجت راوحلا

 يوغللا جاودزالا )6

 ةغل لك نأل ،يوغللا مهمدقت ي0 نورخأتي ةركبم نس ي0 نsفلتخم نsتغل ملعت مÏT داري نيذلا لافطألا

 stبعت ي0و امهظافلأ ي0 نsتغللا نsب لفطلا طلخي اذهلو  ،ىرخأ ةغل ةيأ نع اه�sمت YZلا ةصاخلا اT¨افص

 ةغل ملعت دنع ام ةغل ملعت ھك�tي ىذلا �Zلسلا رثألا ى�إ رخأتلا اذه عجريو ،امÃTتلك ي0 هومن رخأتيف ام�Tأ

  .ىرخأ

 ةيسنجلا قورفلا )7

 )Meed( "ديم" ثاحبأ ترفسأو .ةيوغللا ةردقلا ي0 نsنبلا ىoع نو�sمتي تانبلا نأ ىoع ثاحبألا لدت

 نس ي0 اهمالك ةطسوتملا ةلفطلا أدبت امنيب ،ارهش 15،7 نس ي0 ملكتلا أدبي طسوتملا لفطلا نأ ىoع

 روكذلا دنع ةموهفملا تاباجتسالا ةبسن نأ ىoع )Mc Carthy( "ثراكم" ثاحبأ ترفسأو ارهش 14،8

 )١٩٨٠ ,ديجملا & روصنم( .نسلا سفن ي0 سانألا دنع %37 ى�اوح غلبتو ،ارهش 18 نس ي0 %14 غلبت



Language	Disorders	in	Stuttering	Behavior	During	Childhood	
Development	

R.	Taufiqurrochman	
Yusti	Dwi	Nurwendah	

 

Abjadia	:	International	Journal	of	Education,	04	(02):	129-143	(2019)	|	133	

 لبق ثدحتلا ي0 لفطلا أدبي لصألاو ،جاتنإلاو مهفلا نمضتت ةغللا نأل ؟ملكتلا ي0 لافطألا أدبي Yµمف

 تاملك عمس .اًنينج لازي ال ناك امدنع ةيرشبلا ةغلل لفطلا ضرعت ،محرلا لخاد ةانقلا لالخ نم .ھتدالو

 .لفط نsنج ي0 "ةسورغم" ھتدلاو تاملك نأ ودبي .نsنجلا ي0 "تلخد" ةرابع ايجولويبو موي لك ھتدلاو نم

 نع فقوتيس يكبي يذلا لفطلا .مÌTابآ نم مT¨اهمأ ى�إ برقأ اًمئاد لافطألا لعجت YZلا بابسألا دحأ اذهو

  )Soendjono Dardjowidjojo & Atma, 2014(.ھمأ ھتلمح اذإ ءاكبلا

 اقفو .)تاونس 6 ى�إ 2 رمع نم( اًيبسن stصق تقو ي0 ى�وألا ھتغل ىoع يداعلا لفطلا لصحيس

 نم ةعومجم عم يرطف عيمجلا نأل نكلو ،بيجتسي مث ،زفاح ىoع لصحي لفطلا نأل سيل اذه ،يكسمتل

 تادعم" وأ )LAD( ةغللا باستكا زاهج اÃTلع قلطي YZلاو ،ى�وألا ةغللا ىoع لوصحلاب ھل حمست YZلا ةزهجألا

 ،ةيرشبلا ةغللا باستكال ة�sمم ةمس وهو ،تاناويحلا نع رشبلا �sمي ام وه LAD ،ھل اقفو ."ةغللا باستكا

  )Subyakto-N, 1988(.ىرخألا ةيوغللا stغ كولسلا لاكشأ عم ةنراقم

 لاقي ،جرب نsلل اقفو .يÚولويبلا هروطتب اًضيأ نكلو �Zصعلا روطتلاب طقف لافطألا ةغل روطت رثأتي ال

 عيجشتلا ىoع لفطلا رابجإ نكمي ال .ھيلع ضوافتلا نكمي ال يÚولويب ÛZمز لودج عبتي لافطألا ةغل ريوطت نأ

 اًيجولويب اًرداق لفطلا ناك اذإ ،سكعلا ىoعو .دعب ةنكمم ةيجولويبلا ھتاردق نكت مل اذإ ،ام ءÜ¹Z لوق ىoع

 ھتاراهمو ءايحألا ملع ريوطت نsب ةقالع لعفلاب كانه نأل .كلذ لوق نم ھعنم متي نلف ،ام ءÝ¹Zب مايقلا ىoع

 )Dardjowidjojo, 2000( .ةيوغللا

 ةيوغللا تابارطضا

 .لفطلا دنع ةغللا ةردق اSTم يناعي YZلا ةغللا يst 0خأتلا وه Soetjiningsih دنع ةغللا بارطضال اقفو

 لصاوتلا ي0 تابوعص ببسي نأ نكمي ،مالكلا ىoع ردقي ال لفطلا ناك اذإ .لفطلا ومن لك ي0 رشؤم يuو

 Jennifer تابارطضا نأ تحضوأ ،"Frequently Asked Question" لاقم ي0 .قحال تقو ي0 هرعاشم نع stبعتلاو

Fusco ةيوغللا تابارطضالا نأ uخأتلا يst 0بك لكشب لافطألا ركبملا جالعلا دعاسي ثيح مالكلا وأ ةغللا يst 

 اميف رثؤت نأ نكمي ةفلتخم لماوع ىoع يوطنت YZلا ةفلتخملا ةغللا تابارطضا بابسأ نإ .ةغللا لكاشم ي0

 ،ةيسفنلا ،فطاوعلا ،بصعلا ةفيظو ،كاردإلا ،عمسلا ،ةيئيبلا تاردقلا امك ،ضعبلا اهضعب

 )Anak Pelangi, 2015(.اهstغو

 :نsتعومجم ى�إ ةيوغللا تابارطضالا فينصت نكمي ،لصألا ى�إ انرظن اذإ ھنأ نsح ي0

 نوكت ،لافطألا ضعب ي0 .ةيقلخلا تاهوشتلا ببسب تابارطضالا ا�Tأ ،ةيروطتلا ةيوغللا تابارطضالا )1

 .يÞيبط stغ روطتو ومن ببسب ةغللا باستكا ي0 تابوعصلا
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 )Nur Indah, 2012(.ةخوخيشلا وأ ثداوحلا وأ ةتكسلا وأ ةحارجلا لثم ،ةبستكملا ةيوغللا تابارطضالا )2

 ،مالكلا تابارطضا يuو ،تاعومجم ثالث ى�إ ةيوغللا تابارطضالا ميسقت نكمي ،ةيبطلا ةيحانلا نم

  :يoي امك ھنايبف .ةغللا تابارطضا و ،stكفتلا تابارطضا

 مالكلا تابارطضا )1

 .نsتئف ى�إ مالكلا تابارطضا فينصت نكمي ،كلذل .ةيسفن قئارط ىoع يوتحي يكرح طاشن وه مالكلا

 ةيسفن مالكلا تابارطضا ، ةيناثلاو :ةيوضعلا تابارطضالا ىoع راثآ اهل YZلا مالكلا تابارطضا ،الوأ

  .)Sudika, 2014( ةئشنملا

 stكفتلا تابارطضا )2

 ھتفطاع ىoع صخشلا يوطني ،ةيلالدلاو ةيوحنلاو ةيمجعملا رصانعلا ضعب مادختساو رايتخا دنع

 ھبولسأب ھتيصخش زÇtي عيمجلا نأ ÛZعي اذه .اÏT موقي YZلا لمجلاو تاملكلا ي0 ةيصخشلا ھميقو

 راكفألا ا�Tبست وأ أشنت اهجاعزإ متي YZلا ةينهذلا تاstبعتلا نأ جتنتسن نأ نكمي ،كلذل .يوغللا

 )Sudika, 2014( .ةبرطضملا

 ،ركفلا مدع بارطضالا اذه ببسي ،ةخوخيشلا )1( ءايشأ لكش يst 0كفتلا تابارطضا نوكت نأ نكمي

 وأ ةغللا ي0 تابارطضا )2( .ةبسانملا تاملكلا ىoع روثعلا ي0 ةبوعص عم يظفللا stبعتلا نيولت مت ثيحب

 تابارطضا نم نوناعي نيذلا صاخشألا وأ بائتكالا )st. )3كفتلا تابارطضا ببسب ةغللا تابارطضا

 .ةيسفن

 ةغللا تابارطضا )3

 لفطلل رخأتلا طسبأ فرعُي .مالكلا ي0 رخأتلا لكش ي0 اًضيأ لافطألا دنع ةغللا تابارطضا نوكت نأ نكمي

 ثدحتلا ريوطت يst 0خأتلا متي نأ بجي .ÛZمزلا رمعلا نم stثكب لقألا لافطألا ةغل روطت ھيف عضو ھنأب

 فرحنملا ةغللا روطت نم نوناعي نيذلا لافطألا نsب �sيمتلاو ببسلا ةفرعمل لماش صحف ي0 لافطألا ى�إ

 )Purwo, 1991(.ھعم لماعتلل مهم اذه .ةغللا روطت رخأت نم نوناعي نيذلا لافطألا عم

 ةأتأتلا موهفم

 ةبرجت وه قالغإلا" نأ ) ÇtShineع( �áكstب لوقي امنيب .مالكلا أطخ نم ءزج يu كرالكل اقفو ةأتأتلا

 راركتب �sمتي يÞيبط stغ شاقن نsب بيع ةأتأتلا ناف نوسكيرإو ربر فّرعيو ."مالكلا ةيلآ ىoع ةرطيسلا نادقف

 فرصتلا مدع ى�إ رظنُي .طبضلاو يدافتلا كولس وأ stبعتلا بولسأ وأ يناليسلا وأ توصلا دمأ ةلاطإ وأ

 نوثدحتي نيذلا ةغللا يناعم ى�إ نومتني نيذلا صاخشألاب ةأتأتلا تاكرح ةنراقم متت امدنع حضاو لكشب
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 ىoع ةيئاصحإلا ةبسنلاب Çtتعت YZلا قطنلا تابارطضا ىدحإ يu ةأتأتلا نأ ، Ballengerلاقو .يÞيبط لكشب

 بصعتم دجوي الو نوÏTاشتم مه نيذلا نsفطلتملا نم نانثا دجوي ال .اهفيرعت بعصي ةرهاظ قطنلا ضارمأ

 كولسلا ديدحت ءاÇtخلا ضعب لواحي .مالكلا عاقيإ ي0 بارطضا يu ةأتأتلا .رخآلا ى�إ تقولا سفن نم دحاو

 )Nafiroh, 2004(.ةعباتملا كولس ي0 عئاشلا

 لوق دعبو ،ةيلاتلا تاملكلا ،لوألا عطقملا رركي مث ،ةأجف فقوتي ،فقوتم ،يوضوف مالك يu ةأتأتلا

 عطقملا قطن ي0 ةأتأتلا نم نوناعي نيذلا æ¹µرملا لشفي ام اًبلاغ .ةلمجلا لامكإ نكمي حاجنب تاملكلا هذه

 ي0 .ةلمجلا ءا�Tإ نم نكمتي Yµح ةبوعصب ةيادبلا ي0 يتوص وأ نكاس توص قطن ي0 طقف نوحجنيو ،لوألا

 ةرهاظ ةأتأتلا ببس رهظي مل .لمألا ةبيخو بعتلا مثعلتملا رهظي ،تلشف YZلا ى�وألا ةملكلا stبعت ىoع ةلواحم

 :لاثملا ليبس ىoع ،اÃTف رثأتي YZلا ءايشألا ضعب ترهظ نكلو .ةمات

 داهجإلا لماع )أ

 لادجلا وأ ةلداجملاب لافطألل حمسي الو ،مراصلاو è¹Zاقلا لافطألا ةيبرت )ب

  )Nur Indah, 2012(.ةلئاعلل ةيبصعلا لماوعلا )ج

 ،يظفللا stبعتلا راي�Tا ديدحتلابو ،صئاصخلا نم ةعونتم ةعومجم اهل ةأتأتلا نأ Ballenger لاق

 رثأتتو ،مسجلا لكيهو ،مالكلا ةزهجأ لمشي ي0اضإ طاشن أشني ،ال وأ اهدمأ ةلاطإو ةيوغللا رصانعلا راركتو

 ،جيT°لاو ،لجخلاو ،فوخلا لثم اًديدحت êtكأ YZلا تابارطضالاو رتوتلا نsب ةيفطاعلا تابارطضالاب انايحأ

 ةأتأتلا نم مامتهالل ىرخأ ةstثم .ةيطيحملا مالكلا ةيلآ ي0 ھيلع رطيسملا stغ stبعتلا نم ةرشابم ةأتأتلا يتأي

 نأ نsثحابلا ضعب دجوو .ايلقع "غارفلاب" ضيرملا رعشي ، ةأتأتلا طسو ي0 .ققحتت ال ةداع ةأتأتلا نأ وه

 نمو ،نولعفي اذامو ،مه نيأ ي�ولا نودقفي .ءÜ¹Z لك اوكردي نأ لبق "ي�ولا دقاف" م�Tأكو نورعشي نsتأتملا

 .ةئيبلاو ،نوثدحتي

 مدع ببسب فيفخلا ةأتأتلا ثدحي .ةديدشو ةلدتعمو ةفيفخ يuو ،ةثالث ى�إ ةأتأتلا فينصت نكمي

 ةفيفخلا ةأتأتلا نع ةرابع ةلدتعملا ةأتأتلا نإ .هريوطت ثيحب ةيومنتلا لكاشملا ا�Tبست YZلا مالكلا ىoع ةردقلا

 ةأتأتلا رطخ ىoع يوطنت YZلا تاجنشتلا عم مثعلتت ةديدشلا ةأتأتلا نأ نsح ي0 ،نمزملا نم برقلاب ومنت

 ٪80 ى�إ لصي لاجرلا اSTم يناعي ام ةداع ةأتأتلا نأ ىرخأ ةرم ، Hwang, Heins dan Shine فشكو .ةنمزملا

 )Nafiroh, 2004(.1 ى�إ 4 تناك ءاسنلاو لاجرلا نsب ةأتأتلا تالاح نأ Ballenger حضوأو .٪20 ءاسنلا امأو

 ةأتأتلا روطتل اقفو Starkweather و  Peter .تاونس 5 ى�إ 2 رمع ي0 ةداع ةأتأتلا أدبي Adams ھلاق امك

 )Nafiroh, 2004(:ي�اتلا وحنلا ىoع ،لحارم 5 ى�إ اهميسقتو ،ةايحلا ة�tف لاوط
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 صصختلا ةأتأتلا لحارم

 ى�وألا ةلحرم

  )ةنس 6 ى�إ 2(

 ةقث روطت ىoع رثؤت YZلا ،ةيبلسلا ةيئيبلا تاباجتسالا نأ ودبي

  .êtعتلا تالاح مقافت ى�إ يدؤت دق ،لفطلا

 ةيناثلا ةلحرم

 )ةنس 12 ى�إ 6(

 عم لكاشم مíTدل نكلو ،مالكلا ي0 مكحتلا لافطألل نكمي

 .ىندأ :ادج stبك نارقألا stثأت .تالضعلا ةنورم

 ةثلاثلا ةلحرم

 )ةنس 17 ى�إ 12(

 ى�إ ليمت ام ةداع ا�Tأ ادب ام اذإ ،ةأتأتلا تالاح صقانتت

 ،مثعلتلا ي0 لشفلا نومكا�tيو ةقثلا نوباصملا دقفي ،رارقتسالا

  .ةيسنامورلا ة�tفلا نودقفي دق

 ةعبارلا ةلحرم

 )ةنس 30 ى�إ 18(

 نأ نكمي .ةبعصلا تاقوألا ةهجاومل ليحلا اíTدل ،ةأتأتلا ةلحرم

  .ةلزعلاب روعشلا ىoع صخش برقأ عيجشت دعاسي

 ةسماخلا ةلحرم

 )هدعب امو ةنس 30(

 مثعلتلا ةدوج .ايعامتجاو ايفطاع ةرقتسم :ةرقتسملا ةلحرملا

 .ليحلا ريرحت متي .ضفخنت
 

 ىوتسمو ةرجنحلا ىوتسمو يومفلا ىوتسملا يuو ،تايوتسم 3 ى�إ ةأتأتلا ةيلمع Wexler مسقي

 ،تاملكلا نم ءازجأ وأ ،êtكأ وأ ةدحاو ةيتوص ةدحو êtعتملا رركي ،Z±فشلا ىوتسملا ىoع .)سفنتلا( سفنتلا

 ي0 تابوعص عم ةيومفلا بيكا�tلا رهظت دق .اًديدش نوكي دقو اًفيفخ راركتلا نوكي دق .تارابع وأ ،تاملك وأ

 طرفملا وأ يoصفملا يوجلا طغضلا .مات فقوت ةلاح ي0 توصلا لعج ىoع ةردقلا مدعو دادسنالا وأ قطنلا

 .ةلاطإلا رهظي نأ نكمي ،ىوتسملا اذه ي0 .تازهلا ى�إ يدؤي دق رتوتلا ."B!!!ut" لثم ةيفاص تايحالص ىoع رثؤي

 لالخ نم بجح كانه .تيوصتلا ىoع ظافحلا وأ ءدبلا مثعلتملا عيطتسي ال ،ةرجنحلا ةلحرم ي0

 ةبوحصم ةفقو عم جرخي توص دجوي ال .ةقلغملاو ةحوتفملا فقاوملا لك ي0 يتوصلا لابحلا ىoع زجاوحلا

 لثم ةيوغل توص ىoع قلعي ھنع stبعتلا متي يذلا ءاوهلا عامس نكمي ،كلذ نم سكعلا ىoع .رتوت ةفقوب

"hhhopen". ضارعألل كراشت ةرجنحلا جنشت fonatorial. لدابتم ضافخنا ةأتأتلا لالخ نأ ثاحبألا رهظت 

 ى�إ ةفاضإلاب .ةيلخادلا ةجسنألا ةلضع طاشنل طرفملا ىوتسملاو ةرجنحلا ي0 داضملاو تالضعلا ضهان نsب

 ىوتسم ىoع .)EMG( يئابرهكلا ريوصتلا لالخ نم نsغلابلا ىدل طيشنتلا طامنأ ىoع روثعلا مت ،كلذ

 stجفتلا نم طرفملا يوجلا طغضلا ديزي دق .عئاش رمأ ثهلي ،)مالكلا يst 0خألا دلجملا( ءاوهلاو ،سفنتلا

 .ظفلتلاو

 ضعب جتنتسي .ةدافتسملا كولسلا تسيل ةأتأتلا .ھعبتت بعصي يذلا مالكلا بارطضا يu ةأتأتلا

 ةلكشم تسيلو ، ةيفطاع ةلكشم تسيلو ، ةيسفن ةلكشم تسيلو ، ةيبصع ةلاح تسيل ةأتأتلا نأ ءاÇtخلا

 دحأ لعف در ببسب ةأتأتلا ثدحي ال .ñZيبلا داهجإلا وأ نيدلاولا فنع نع مجانلا طغضلا نع ةجتان
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 لثم ماحقإ تايلمعو ، مالكلا ي0 ءدبلا لبق وأ ةلمج ي0 ددرت وأ ةحا�tسا لثم لفط باطخ هاجت نيدلاولا

 .)فقوت( ... انيدل" راركتلا وأ "ÛZعأ" وأ "ال ... ال هوأ" لثم تاملك ةعجارم وأ ."قح" ،"شتوأ" ، "مأ" ، "هآ"

 .انيقتلا

 ةأتأتلا نأ نم مغرلا ىoع .ةstطخ قطن تابارطضا يu يمالكلا كابترالاو مالكلا ضومغ لثم ،ةأتأتلا

 ةأتأتلا .مالكلا ددرتو ةرياغتملا رهاوظلا نع فلتخت ا�Tأ الإ ،ةغللا باستكا نم ى�وألا مايألا ي0 ةيادبلا ي0 رهظت

الوأ .دد�tلاو قيضلا نم لقثأ ةلاحلا هذه ي0
ً

لعتلا ي0 ءاطخأ ببسب ةأتأتلا ثدحي ال ،
ّ

 بويع قيرط نع لب م

 قطنلا ملعت لالخ نم ةأتأتلا حيحصت نكمي ال ،ايناث .رمتسم يفطاع رتوت ببسب وأ توصلا ةيلآ ي0 ثدحت

ثلاث .حيحصلا
ً

  .ببسملا لماعلا ىoع ءاضقلا لالخ نم الإ ةأتأتلا ىoع بلغتلا نكمي ال ،ا

 ةلدألا ضعب كانه .ةيبصعلاو ةيثارولا لماوعلا يu الوأ .ةأتأتلا ببس ا�Tأ ي0 ھبتشي لماوع ةثالث كانه

 للقت YZلا ةدقعملا ةيضرألا ةركلا فصن تايلمع ي0 فالتخا كانهو ،يoئاعلا لاجملا ي0 أدبت ةأتأتلا نأ ىoع

 ىoع ليلد دجوي ال ،كلذ عمو .ةجلاعملا تقو ي0 رخأتلاو يوغللا روطتلا ىoع ةيضرألا ةركلا فصن ةردق نم

 .ةئيبلاو ملعتلا لماوع يu ةيناثلا .ةيبصع تابارطضا ا�Tبست وأ ةثوروم ةأتأتلا نأ

 دوجو ىoع ليلد دوجو نم مغرلا ىoع .مالكلا ملعت ةصرفو لفطلا ملعت ةئيب ىoع ةيرظنلا هذه زكرت

اعانقإ لقأو ةيحوم ا�Tأ الإ ،ةأتأتلاو ةيداملا ةئيبلا نsب ةقالع
ً

 ي0 .ةيسفنلاو ةيفطاعلا لماوعلا وه ثلاثلاو .

 ةيبلسلا فطاوعلا طبترت ،رضاحلا تقولا ي0 .قلقلا وأ ةيفطاعلا æ¹µوفلاك ةأتأتلا ى�إ رظني ناك ،æ¹Zاملا

الدب ةأتأتلاب
ً

 حبصتو لفطلا سفن ملعو ةفطاعلا نsب ةقالع كانه نأ ءاÇtخلا دقتعي ،كلذ عمو .بابسألا نم 

 )Nafiroh, 2004( .هانعتم

 :يoي امم ديجملا دبع لاق امك مثعلتلا بابسأ نمو

 .ديري امك قطنلا ةزهجأ ىoع ةلماكلا ةرطيسلا لفطلا عيطتسي ال ثيح ابيصع ھعجرم نوكي ام )1

 ةعرسب محا��تو لفطلا راكفأ ى�ادتت ثيح بيهر فوخ وأ ديدش بضغ ةجيتن ايسفن ببسلا نوكي وأ )2

 مثعلتيف لوقي ام دجي الف ھنهذ نم اعيمج بيغت ا�Tأ وأ ،راكفألا هذه ةازاجم لفطلا ءافش عيطتست الو

 )١٩٨٠ ,ديجملا & روصنم(.نsتلاحلا الك ي0

  

 تانايبلا ضرعو ليلحتو عمج ى�إ ىÞست ةسارد نع ةرابع وهو ،يفصو ثحب وه ثحبلا اذه نم عونلاو

 ھل ي�ون يفصو ثحبل نأ يأ ،)2008( ونوييجوس يأرب قفتي اذهو .ماقرأب سيلو لمج وأ تاملك مادختساب

  .ماقرألا سيلو روصلا وأ تاملكلا لكش

 جهنم
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 ةتس امنيب( ايتس ايرأ قئاف ى�دي è¹Zاسألا Çtخمك وجورونوف ي0 لفط نع ثحبلل صصخم ثحبلا اذه

 اذه ي0 ةمدختسملا ةقيرطلاو .ةأتأتلا كولس ي0 يوغل بارطضا نم يناعي يذلا )رمعلا ي0 تاونس ةعبس ى�إ

 .ةلباقملاو  )عامسلا( عوجرلا ةقيرط يu تانايبلا عمجل ةقبطملا ثحبلا

4 

  ،يردصملا Çtخملا دنع ةأتأتلا كولس لكش ي0 لمجلاو نم تانايبلا يu ناديملا نم ةعومجملا تانايبلاو

 .Çtخملا و نsثحابلا نsب راوحلا ىoي اممو .راوحلاو ةثداحملا ةيلمع ي0 ارثأو ،ةأتأتلل ارثأ اهل YZلا لماوعلاو

oصملا ي0 ةيل�áملا ةفيظولا ةيلمع يÇt 0خملا ناثحابلا دعاس :1 عقاولا
ّ

 .وجورونوف جنوهالس "راربألا راد" ى

 Çtخملاو نsثحابلا نsب راوحلا

 ?Arep nggarap opo le ناثحابلا
 )؟يدلوو لمعتس اذام(

 .Çt Aaa.. aaa.. rep nggambar aaa..aa..nu ka..aa..ligrafi mbakخملا
 )تخأ اي طخلا ةباتك بتكأس(

 ?iki lak pun digambar, kok digambar maneh ناثحابلا
 )؟ىرخأ ةرم بتكت óôش يأل ،اذه َتبتك دقف(

 .Çt lhaaa.. kaa...aa..e..ke kon nga..aa.. piki lo mbakخملا
 )تخأ اي نsسحتلاب نيزأ نأ يoع(

 !oalaahh.. ya mpun, ndang di gambar ناثحابلا
 )!اTْ�تكاف ،بيط(

 .Çt nggih.. engggg...ko di... di... lok.en ya mbakخملا
 )!اÏT ُتيفك دق نإ يرظنأف ،معن(

 ...Iyaa ناثحابلا
 )...معن(

 

 متي نsمثعلتملا لافطألا لبق نم مدختسملا يوغللا لكشلا نأ فورعملا نم ،تانايبلا هذه ى�إ ادانتسا

 ي0 نكي مل ھنأ نم مغرلا ىoع ، اSTع Çtعي ةملك لك ركذ امدنع امئاد مثعلتي Çtخملا ناك .اًبيرقت ةلمج لك ي0

 .ةيبصعلا وأ عرستلا وأ كابترالا وأ قلقلا وأ فوخلا نم ةلاح

 حيحص لكشب ةيلاتلا تاوصألا قطن نم تاونس تس ى�إ سمخ رمع نم لافطألا نكمتي نأ بجي

[m] ، [h] ، [w] ، [p] ، [b] ، [n] ، [t] ،[d] و [k] و  [g]  و [f] . ارداق ناك ھنأ وه ثدح ام نكلو
ً

 ناقتإ ىoع 

 .حيحص لكشب [f] و [g] و [k] ةنكاسلا فورحلا قطن نكمي ال . [l] ، [n] ، [m] ، [h]،[d] ، [t] ،[b] ، [p] ةيتوصلا

 3 نsب مهرامعأ حوا�tت نيذلا لافطألل ةيوغللا ةردقلا يu ليبقلا اذه نم لوألا عوضوملل ةيتوصلا ةردقلا

 غلبي امدنع / ك / تاوصأ رادصإ ىoع نورداق لافطألا نم ةئاملاب 90 نأ ى�إ ةساردلا جئاتن stشت .تاونس

 ةشقانمو جئاتن
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 ءاطخأ باكترا ي0 تاونس سمخ رمعلا نم غلبي يذلا لفطلا رمتسا اذإ .رهشأ ةتسو تاونس ثالث مهرمع

 ,Dougherty(.قطنلا جالع يقلتل لفطلا اذö¹Z ÏTوي نأ ةغللا / بيبطلل نكميف ، اT̈وص / ھتوص قطن ي0

2014(  

اstثك فلتخي ال ھمدختسي يذلا ةغللا لكش ليلحت دنع
ً

 ھلعجي يذلا نكلو ،ھنس ي0 لفطلا نع 

افلتخم
ً

 ھنإف ، ةلمجلا وأ ةملكلا ةيادب يa" 0" يتوص قطن لك لثم .يوغللا ھكولس حبصت YZلا ةأتأتلا وه 

 ،ةلعلا فرحأ اهقبست ال YZلا ىرخألا لمجلا ي0 ،لثملابو .ي�اتلا عطقملا ى�إ لقتني مث اًراركتو اًرارم اهرركي

 .ةلمج وأ ةلمج ءدب دنع ةصاخ ،اًضيأ نوÇtخملا مثعلتي

 دوجو مدع نم كلذ ةظحالم نكميو .مثعلتملا ھكولسل كردم stغ ادب ،لفطلا اذه كولس ةيؤر دعب

 .)كلذ ى�إ امو كسأرو كيدي لثم( كمسج كيرحت وأ نsنيعلا قالغإ فقوم لثم كلوق دنع ةبوعصلاب روعش

ايخ�tسم ناك ول امك ثدحت لفطلا نأ Yµح
ً

 .يداع لفط ى�إ ثدحتلا لثم ءÜ¹Z ثدحي ملو 

 وأ قلقلا وأ ةيبصعلا وأ قلقلا نع جتنت ال Çtخملا اهÇtتخي YZلا ةأتأتلا نأ ديدحت نكمي ،كلذ ىoع ًءانبو

 نوكي امدنع اíTدافت بعصي ةداع حبصي نفعتملا ھكولس غوصي اًئيش نأل نكلو ،خلإ ،عرستلا وأ فوخلا

 ةغل يأبو صخش يأ ى�إ ثدحتلا

 تامولعمك .ةيئيب لماوعك ةأتأتلا ةلاحلا هذه نم يناعت YZلا Çtخملا بابسأ ليلحت ةداعإ فينصت نكميو

 ذنم اهل ةأتأت ثدحي ملو ةثارولا ى�إ ةدنتسملا ةنفعتملا تافرصتلا نم خيرات  Çtخملا ىدل نكي مل ،ةيفاضإ

 .ومنلا ة�tف لالخ تلكش YZلا ةئيبلا ھببس ناك مثعلتملا اهكولس نأب لوقلا معدي اذهو ،ةدالولا

 اًددع اÃTلع تêtع YZلا قئاقحلا حضوت .نيÇtخملا لوح ةقمعتمو ةيفاضإ تاقيقحت ءارجإب فلؤملا ماق

 :هاندأ ءايشألا نم

 .نsيرطف نودلوي ال مثعلتلاب نوفرصتي تاقولخملا )1

 .نفعتم كولس عم طوبهلا نم خيرات مíTدل سيل نيÇtخملا )2

  .)ةرجاهم ةلماع تحبصأ( جراخلا ى�إ ھتدلاو ترداغ نأ ذنم طرشلا اذه ةبرجت يÇt 0خملا أدب )3

 .ھيخأو هدلاو عم Çtخملا شيعي )4

  .اًيجازم نوكي نأ ى�إ Çtخملا دلاو ليمي )5

  .قلغمو ئداه وه Çtكألا هوخأ )6

ابلاغ ھنأب Çtخملا ف�tعا )7
ً

  .هدلاو لبق نم حاصو خبو ام 

  .مهدحو نونوكي امدنع وأ مهدرفمب نوشمي امدنع مهدرفمب نوÇtخملا ثدحتي ام ابلاغ )8
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طابترا ناطبترم ةئيبلاو رشبلا نأ فورعم وه امك
ً

 .ضعبلا امهضعب اميف نارثؤي امهالك نأل ،اًقيثو ا

 stيغت اًضيأ يرشبلا كولسلل نكمي سكعلاو ،رشبلا ي0 كولسلا روهظ ىoع عجشتو رثؤت نأ ةئيبلل نكمي

 .ةئيبلا

 دق Çtخملا نأ ةقيقح نم اهصالختسا نكمي ،ناثحابلا اهدجو YZلا قئاقحلا ى�إ اًدانتسا اهليلحت مت اذإ

اstثك ناك ھنأل ترثأت
ً

 ھلعج امم ،)ةرجاهم ةلماع تحبصأو( جراخلا ى�إ تبهذ ھمأ نأل ھخبو هدلاو حاص ام 

 لبق نم ا�Tنجت ادج بعصلا نمو Çtخملا ي0 ةرذجتم ةداع اذه حبصيو .اًئيش لوقي وأ ثدحتي امدنع حجرأتي

 .رواحملا كلذب هركذي مل ام ،"ةأتأتلا" ةلاح فرعي ال ھنأل ھسفن Çtخملا

 ةأتأتلا وأ مثعلتلا ببس نم دحأ نأب روصنم دمحأ ديس ديجملا دبع ھمدختسا ىذلا رظنلاب ىرن ذإ

 الو ةعرسب محا��تو لفطلا راكفأ ى�ادتت ثيح بيهر فوخ وأ ديدش بضغ ةجيتن نم ايسفن ببسلا وه

 نم جتنت ةأتأتلا كولس ھيدل نإف .ھب ابسانم Çtخملاب عضخ امف .راكفألا هذه ةازاجم لفطلا ءافش عيطتست

  .ھمالك ةيلمع رثؤي يذلا ديدشلا فوخلا

 تائيبلا يأ ،ةيمسرلا stغ ةئيبلا يu لافطألل مالكلا لامعأ مادختساو ناقتإ ىoع رثؤت YZلا ةئيبلا نإ

 stغ ةئيبلا هذه .نوملكتي فيكو ةغللا نع stثكلا لافطألا ملعتي هذهك ةئيب ي0 .ىرخألا تائيبلاو ةيل�áملا

 ةغل اSTم ةدحاو ةيمسر stغ ةئيب ي0 ةغللا مادختسا نمضتي يذلاو .ةيعيبطو ةيعيبط ساسألا ي0 يu ةيمسرلا

 .مهلافطأل اًجذومن اونوكي نأ ءابآلل نكمي ، ثدحتلا ي0 .ءابآلا

 نم طقف ةيصخشلا ميلعت ققحتي ال .تايصخشلا ميلعت لالخ نم لفطلا ةيصخش ليكشت متيس

 .ةيلئاع ةئيب ي0 ،لاثملا ليبس ىoع .Zمسرلا stغ ميلعتلا لالخ نم اًضيأ نكلو ،ةيمسرلا ميلعتلا ةئيب لالخ

 ةرسألا لمعت .روطتلاو ومنلل مهألاو لوألا ناكملا وه يرسألا لفطلا نأ ،نورخآو ،)2010( نيدلا رمق لوقي

 دحأ .عمتجملا ي0 مهفئاظوب مايقلا لجأ نم ءاضعألا عيمج ريوطتو ،عمتجملا ةيمنتو ةياعرو ميلعتل ةليسوك

 ،لافطألل ءÜ¹Z ميلعتل لاثم ءاطعإ ءابآلا ىoع بجي ھنأ وه ةرسألا ميلعت زيزعت ي0 نيدلاولل ةسوململا رهاظملا

 )Sahide, 2010( .يئادتبالا ميلعتلاب ةقلعتملا كلت ةصاخو

 حضوم وه امك)2009(  ةديبزلا بسح ةسماخلاو ةعبارلا ةلحرملا ي0 لفطلا دنع يوغللا ومن لحارم نأ

 :ي�اتلا لودجلا ي0

 ةفاك ةلمجلا مادختسا :ةعبارلا ةلحرملا

 رمعلا ومنلا ة�sم

 .وحنلاو قطنلا قيبطت )1

 .ةملك 1600-1400 :تادرفملا )2

 رمعلا نم ةعبارلا لوح

 رمعلا نم ةسداسلا – ةسماخلا
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اءدب ،ةموهفم stغ قرط نع لافطألا ثحبي :ةيعامتجالا )3
ً

 

 لح نكمي ،تامولعملا يÞمتسمل قطنلا ليدعت نم

 تاوعدلاو تاملكلا مادختساب م�Tارقأ عم تاعا�áلا

 .نايحألا نم stثك يêt 0كأ بعلل

 ،ةيوحنلا دعاوقلاو ةحيحصلا ةلمجلا ةينب ،ةدقعملا )4

 ،لبقتسملاو سمأ ،نآلا لعفلا ؛ةئدابلا مادختساب كلذو

-6 ى�إ ةلمج لكل ةدحاولا ةلمجلا لوط طسوتم ديزيو

 .تاملك 8
 

 )ةباتكلاو ةءارقلا( ايزمر ةغللا مادختسا : ةسماخلا ةلحرملا

 ومنلا ة�sم رمعلا

 ةنماثلا ى�إ ةسداسلا لوح

 رمعلا نم

 مادختساب ،ةيعوضوم êtكأ ،اًديقعت êtكأ ةغل مادختساب .1

 6 وأ 7 وه تاروصتلا ددع طسوتم ،ةيطرشلا لمجلا

  .تاملك

 .ةقوطنملا ةغللا 3000 تادرفملا .2

 مادختسا قيرط نع تارقف لافطألا مدختسي :ةيعامتجالا .3

 .هرظح مت يذلا لعفلا مادختساب êtكأو 'نم' ةملك

 

 ىoع نورداق تاونس 6 نsب مهرامعأ حوا�tت نيذلا لافطألا نإ لاقي ،ي�اتلا لودجلا ى�إ ةراشإلابو

 .ةباتكلاو ةءارقلا ىoع ةردق قيبطت لافطألا عيطتسي ،تاونس 8-7 رمع ي0 امنيب ،لماكلاب لمجلا مادختسا

 اذهو .اوفعضُي نأ نكمي ةغللا روطتب نوقفاوتي ال نيذلا لافطألا نإ لوقلا نكمي ،ةيرظنلا هذه ىoع ًءانبو

 stغ لازت ال ةغللا مادختسا ىoع ةردقلا نكلو ،هرمع نم ةعباسلا ي0 اًيلاح وهو ،نوÇtخملا هاناع ام اًضيأ

 ةيفيك ى�إ حوضوب رظنُي ،قئاقحلا هذه ىoع ًءانبو .هرمع طسوتم نم stثكب لقأ Yµح ،stبك دح ى�إ ةدوجوم

 .ةغللا روطت نم stبك دح ى�إ نيÇtخملا ھنم يناعي يذلا êtعتملا كولسلا لطعت
ابلاغ ،عقاولا ي0

ً
 نوهجاوي امدنع سانلا نم ديدعلا لبق نم ي�و نود نم ةأتأتلا كولس رابتخا متي ام 

افورظ
ً

 كولسلا رثؤي نأ يÞيبطلا نم ناك اذل ،لعفلاب اًديدش ناك Çtخملا هاناع ام نإف ،كلذ عمو .ةنيعم 

 وأ ةرابع نع stبعتلا دنع اًبعص Çtخملا نوكي ،بتاكلا ظحالي امكو .نيرخآلا عم لصاوتلا ةيلمع ىoع ميتعتلا

 .ةلمجلا ي0 تاملكلا عيمج نوكت ام اًبلاغ نكلو ،ةلمجلا نم ى�وألا ةملكلا ي0 ةصاخ ،ةلمج

 ،ةياSTلا يÇt. 0خملا باطخ دصق طاقتلا ي0 رواحملا ةبوعص وه ةمثعلتملا ةيلمعلا هذهل êtكألا stثأتلا
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 اًحيحص ةرورضلاب سيل وهو ،رخآلا صخشلا ھمهفي يذلا دصقلاب Çtخملا تاملك عطقي وأ رواحملا ددحيس

 اهل Çtخملا يدل ةأتأتلا نإ .ءارآلا وأ راكفألا ضعب ليصوتل نيÇtخملا ةبوعص ،ةيناثلا .Çِtخملا دصقب قفاوي ال وأ

 نإف ،ةغللا بناوج دحأ عطقنا اذإو ،ةغللا بسح نوشيعي رشبلا نأل .ھتايح بناوج عيمج ىoع stبك stثأت

 لصاوتلا نإف ،مثعلتملا ھكولس ببسب .نيÇtخملل اضيأ ثدح ام اذه .جاعزنالل ضرعتت مT¨ايح بناوج لك

 نوكي ،نايحألا ضعب ي0 كلذل .ةياغلل اًجع�áم نوكيس رواحم لكو رومألا ءايلوأو نsملعملاو ءاقدصألا عم

 ،طرشلا اذه عم .نيÇtخملا عم لصاوتلا ي0 تقولا ةعاضإب نورعشيو نيروبص stغ ھيرواحم نم ديدعلا

 ،ةيداع stغ ءايشأب Çtخملا موقي نايحألا نم stثك ي0 .اًضيأ ھينعي امو دقتعي ام لقن ي0 ةبوعص Çtخملا دجيس

 ببسب Çtخملا هرهظأ يذلا stبعتلا ،�Zيرجت ليلد اذه .هدرفمب نوكي امدنع وأ Ý¹Zملا دنع هدحو ثدحتلا لثم

 .اÏT رم YZلا فورظلا

  

 مثعلتي Çtخملا ناك .اًبيرقت ةلمج لك ي0 متي نsمثعلتملا لافطألا لبق نم مدختسملا يوغللا لكشلا نإ

 وأ كابترالا وأ قلقلا وأ فوخلا نم ةلاح ي0 نكي مل ھنأ نم مغرلا ىoع ،اSTع Çtعي ةملك لك ركذ امدنع امئاد

اstثك فلتخي ال ھمدختسي يذلا ةغللا لكش .ةيبصعلا وأ عرستلا
ً

 ھلعجي يذلا نكلو ،ھنس ي0 لفطلا نع 

افلتخم
ً

 ھنإف ، ةلمجلا وأ ةملكلا ةيادب يa" 0" يتوص قطن لك لثم .يوغللا ھكولس حبصت YZلا ةأتأتلا وه 

 ، ةلعلا فرحأ اهقبست ال YZلا ىرخألا لمجلا ي0 ، لثملابو .ي�اتلا عطقملا ى�إ لقتني مث اًراركتو اًرارم اهرركي

 .ةلمج وأ ةلمج ءدب دنع ةصاخ ،اًضيأ نوÇtخملا مثعلتي

اstثك ناك ھنأل ترثأت دق Çtخملا نأ
ً

 ةلماع تحبصأو( جراخلا ى�إ تبهذ ھمأ نأل ھخبو هدلاو حاص ام 

 بعصلا نمو Çtخملا ي0 ةرذجتم ةداع اذه حبصيو .اًئيش لوقي وأ ثدحتي امدنع حجرأتي ھلعج امم ،)ةرجاهم

 نأب قباطم اذهو .رواحملا كلذب هركذي مل ام ،"ةأتأتلا" ةلاح فرعي ال ھنأل ھسفن Çtخملا لبق نم ا�Tنجت ادج

طابترا ناطبترم ةئيبلاو رشبلا
ً

 عجشتو رثؤت نأ ةئيبلل نكمي .ضعبلا امهضعب اميف نارثؤي امهالك نأل ،اًقيثو ا

 .ةئيبلا stيغت اًضيأ يرشبلا كولسلل نكمي سكعلاو ،رشبلا ي0 كولسلا روهظ ىoع

 ،ةياSTلا يÇt. 0خملا باطخ دصق طاقتلا ي0 رواحملا ةبوعص وه ةمثعلتملا ةيلمعلا هذهل êtكألا stثأتلا

 اًحيحص ةرورضلاب سيل وهو ،رخآلا صخشلا ھمهفي يذلا دصقلاب Çtخملا تاملك عطقي وأ رواحملا ددحيس

 اهل Çtخملا يدل ةأتأتلا نإ .ءارآلا وأ راكفألا ضعب ليصوتل نيÇtخملا ةبوعص ،ةيناثلا .Çِtخملا دصقب قفاوي ال وأ

 رثؤيس ،ةيوغللا ھبناوج دحأ عطقنا نإو ،ةغللا بسح نوشيعي رشبلا نأل .ھتايح بناوج عيمج يst 0بك رثأ

 .ةيويحلا ھبناوج لك ىoع

 ةمتاخ
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