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  :أوالً مقدمة

اإلنسان من أغلى الث�روات ل�دى یعد  
كاف��ة المجتمع��ات المتحض��ره منھ��ا والنامی��ة، 
وتسعى كل المجتمعات الستغالل ھذه الث�روات 
البش��ریھ االس��تغالل األمث��ل مس��تخدمھ أفض��ل 
الوس����ائل واألس����الیب التكنولوجی����ھ الحدیث����ھ 

أمل عب�د الفت�اح (لالرتقاء بالمجتمع وتطویره 
  .)٢٣، ٢٠٠٧سویدان، منى الجزار، 

نع������یش اآلن ف������ي عص������ر یتس������م 
باالنفج����ار المعرف�����ي ال�����ذي ص�����احبھ تزای�����د 
المعرفیة العلمیة بمعدالت سریعة بما تتضمنھ 
من حقائق، ومبادىء، ومھارات، حی�ث یوج�د 
لك��ل مج��ال م��ن مج��االت التعل��یم المص��طلحات 
واللغة الخاصة بھا، تش�ھد عملی�ة التدریس�في 
جمی��ع مس���تویاتھا اھتم���ام العدی��د م���ن ال���دول 

ی��ة والعالمی��ة باكتش��اف وتجری��ب الط��رق العرب
والوسائل الحدیثة، لالنتقال من ط�رق ت�دریس 
تقلیدی��ة إل��ى ط��رق ت��تالئم م��ع عق��ل اإلنس��ان 
وكیفی����ة عمل����ھ، للوص����ول بالتلمی����ذ ألعل����ى 

مس���توى م���ن الكف���اءة والفاعلی���ة ف���ي األداء 
  ). ١١١، ٢٠٠٩ثناء محمد حسن، (

تعتبر مرحلة ما قبل المدرسة الفترة 
الحاس��مة م��ن حی��اة اإلنس��ان، وذل��ك  التكوینی��ة

ألنھا الفترة التي یتم فیھا وضع البذور األولى 
للشخص��یة الت��ي تتبل��ور وتظھ��ر مالمحھ��ا ف��ي 
مس�تقبل حی�اة الطف��ل وھ�ي الفت��رة الت�ي یك��ون 
فیھا الطفل فك�رة واض�حة وس�لیمة ع�ن نفس�ھ 
ومفھومھ��ا مح��ددا لذات��ھ الجس��میة والنفس��یة 

حی���اة ف���ي واالجتماعی���ة بم���ا یس���اعده عل���ى ال
المجتم���ع ویمكن���ھ م���ن التكی���ف الس���لیم م���ع 

، ٢٠٠٨ھال�ة إس�ماعیل أحم�د یوس�ف، (الذات
٤١١(.  

وتعتبر فت�رة الطفول�ة بالغ�ة األھمی�ة 
في تكوین شخصیة الفرد، ففي ھذه الفترة یتم 
بن����اء جمی����ع الجوان����ب الجس����میة والعقلی����ة 
واالجتماعیة والدینیة والخلقیة والنفس�یة مم�ا 

ة والخب��رات الت��ي تق��دم یتطل��ب تنظ��یم األنش��ط
للطف��ل ف��ي ھ��ذه الس��نوات المبك��رة ومراع��اة 
التخط���یط الھ���ادف لھ���ا بم���ا یحس���ن توظی���ف 

فعالیة برنامج كمبیوتر تعلیمي 
متعدد الوسائط في الحد من بعض 

اضطرابات النطق واللغة لدى 
  األطفال المضطربین لغویاً 

  إعداد

  وفاء جمال على محمد العشماوي

 -مدرس مساعد بقسم تكنولوجیا التعلیم
  التربیة النوعیةكلیة 

 جامعة بورسعید
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إیمان على محمد متولي، حن�ان محم�د (طاقاتھ
  .)١٤٩، ٢٠٠٨ربیع عبد الخالق، 

ولذلك تتج�ھ الدراس�ات الحدثی�ة إل�ى 
التأكید على مرحلة ما قبل المدرسة في تنمی�ة 

س���واء جس���میا أو  الن���واحي المختلف���ة للطف���ل
انفعالی������ا أو عقلی������ا فق������د أثبت������ت األبح������اث 
والدراس���ات النفس���یة والتربوی���ة أھمی���ة ھ���ذه 
المرحل������ة ف������ي بن������اء اإلنس������ان وتك������وین 

  .)٤٢، ١٩٨٣فاطمة حنفي، (شخصیتھ

و یواج���ھ تط���ویر التعل���یم باس���تخدام  
التكنولوجی����ا الرقمی����ة والكمبی����وتر تح����دیات 
متنوع��ة ، وم��ن أھ��م التح��دیات توظی��ف تل��ك 
التكنولوجیا ف�ى مج�ال تعل�یم ذوي االحتیاج�ات 
الخاصة ، م�ن ھن�ا یب�رز أھمی�ة تعل�یم الط�الب 
ال���ذین یع���انون م���ن إعاق���ات نم���و ، وإعاق���ات 
تعلیمی�����ة ، وإعاق�����ات متنوع�����ة ، وأس�����الیب 
اس����تخدام التكنولوجی����ا الرقمی����ة والكمبی����وتر 
بقاع����ات الدراس����ة وباألنش����طة االجتماعی����ة 

قی��ق أھ��داف والتربوی��ة المختلف��ة ، بھ��دف تح
الغری���ب زاھ���ر ( تعلیمی���ة واجتماعی���ة عدی���دة

  .)١٣٠،  ٢٠٠١إسماعیل، 

وتق����وم المس����تحدثات التكنولوجی����ة 
بدور كبیر في تحسین عملیتي التعل�یم وال�تعلم 
وتطویرھما ف�ي المراح�ل التعلیمی�ة المختلف�ة، 
وتبحث في المواد والوسائل التكنولوجیة التي 

وره یمك��ن أن تحق��ق ال��تعلم، ال��ذي یحق��ق ب���د
أم���ل عب���د الفت���اح س���ویدان، (غای���ات التربی���ة

، و تع����د مص����ادر ال����تعلم ھ����ي )٣٧، ٢٠٠٨
مكون���ات أو عناص���ر بش���ریة أو غی���ر بش���ریة 
مادی���ة أو غی���ر مادی���ة عن���دما یتفاع���ل معھ���ا 
الم�����تعلم تح�����دث أو تس�����ھل ح�����دوث ال�����تعلم 

   ,Ashlield) المستھدف

وی����أتي ھ����ذا التن����وع ف����ي الم����واد 
ربوی��ة الحدیث��ة التعلیمی��ة نتیج��ة لالتجاھ��ات الت

الت���ي جعل���ت الطف���ل ھ���و األص���ل ف���ي العملی���ة 
التعلیمیة ولیس المعلومة ف�ي ح�د ذاتھ�ا وھ�ذا 
یتطل��ب مراع��اة الف��روق الفردی��ة ب��ین الط��الب 
ف���ي المس���توى العم���ري الواح���د مم���ا یع���رف 
ب�����العمر الزمن�����ي والعم�����ر العقل�����ي لألطف�����ال 

ویتطلب ذلك اختالف األس�الیب الت�ي تق�دم بھ�ا 
ال ك�����ال وف�����ق إمكانیات�����ھ المعلوم�����ات لألطف�����

واس���تعدادتھ العقلی���ة والنفس���یة واالجتماعی���ة 
  .وغیرھا

ویتطل����ب ذل����ك االس����تعانة ب����المواد 
المختلف��ة المطبوع��ة وغی��ر المطبوع��ة حی��ث 
یتعلم الطفل ع�ن طری�ق حواس�ھ المختلف�ة م�ن 
لمس ونظر وسمع وتذوق، كم�ا تت�یح مص�ادر 
تعل��م ری��اض األطف��ال للطف��ل ممارس��ة جمی��ع 

ء التقلیدی��ة أو الحدیث��ة ف��یمكن النش��اطات س��وا
مشاھدة مجموعة على األرض مستغرقین في 
القراءة سواء على المناضد أو منبطحین على 
األرض ف���ي رك���ن خ���اص، وھن���اك مجموع���ة 
أخ����رى م����ن األطف����ال یس����تخدمون األش����كال 
المتع���ددة م���ن مص���ادر المعلوم���ات ك���القراءة 
واالس����تماع واالس����تماع ف����ي نف����س الوق����ت 

الكت���ب الت���ي ( مس���موعة باس���تخدام الكت���ب ال
أو مش����اھدة ) یص����احبھا تس����جیالت ص����وتیة

بع��ض األف��الم أو أش��رطة الفی��دیو ث��م التعلی��ق 
عل��ى مض��مونھا، ھن��اك مجموع��ة أخ��رى م��ن 
األطف������ال یس������تخدمون أجھ������زة الكمبی������وتر 
لممارس���ة بع���ض النش���اطات التعلیمی���ة تح���ت 
إش���راف أخص���ائي المكتب���ة الش���املة وبع���ض 

س���رد إح���دى األطف���ال یقوم���ون باالس���تماع أو 
القص����������ص أو تحویلھ����������ا إل����������ى نش����������اط 

  .)١٧، ١٩٩٧سھیر محفوظ ،(مسرحي

وق�����د أس�����ھمت دراس�����ات بیاجی�����ھ 
واختبارات���ھ ف���ي مج���ال تربی���ة طف���ل م���ا قب���ل 
المدرسة فعدلت أھداف تلك المرحل�ة ومن�اھج 
أنشطتھا حیث بدا االھتمام بإم�داد بیئ�ة الطف�ل 
ب��األدوات والخب��رات الت��ي تتناس��ب م��ع بیئت��ھ 

في تنشیط الحواس وتوقظھا بم�ا والتي تسھم 
یحق���ق للطف���ل ال���تعلم وتط���ویر فھم���ھ للع���الم 

  .)٢٥، ١٩٩٦كامیلیا عبد الفتاح، (المحیط بھ

ویؤك����د علم����اء ال����نفس أن ال����تعلم 
المبني عل�ى خب�رات حس�یة ھ�و ال�تعلم المثم�ر 
وق��د یتطل���ب الطری���ق للتوص���ل إل���ى الخب���رات 
الحسیة مرور الطفل بخب�رات مباش�رة واقعی�ة 

ن یحت�ك الطف�ل بظ�واھر الحی�اة حی�ث مادیة وأ
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یلم����س ی����رى ویش����م ویت����ذوق ویح����س ألن 
حواسھ ھى أبوابھ إل�ى المعرف�ة فم�ن األفض�ل 
أن یرع�����ى الطی�����ور والحیوان�����ات لدراس�����تھا 
وی������زرع الب������ذور ویرعاھ������ا لیتب������ع نم������و 

وع�ن ).١٩٩٧،٢٠٥ھ�دى الناش�ف، (النباتات
طری��ق ت��وفیر مص��ادر ال��تعلم بری��اض األطف��ال 

ئ���ة الطف���ل ی���تمكن طف���ل الت���ي تتناس���ب م���ع بی
الروضة م�ن التركی�ز عل�ى المالم�ح الرئیس�یة 
الممیزة لألشیاء واألماكن المحیط�ة ف�ي بیئت�ھ 
وھ����ذا یس����اعده عل����ى اإللم����ام ببیئت����ھ وفھ����م 

ھال����ة إس����ماعیل أحم����د (معالمھ����ا الرئیس����یة
    ). ٤١٣، ٢٠٠٨یوسف، 

ل���ذلك الب���د م���ن االھتم���ام باس���تخدام 
انتب�اه استراتیجیات تدریس تساعد على إث�ارة 

الط��الب مم��ا یمك��نھم م��ن المش��اركة، لتھیئ��ة 
موق����ف الت����دریس باس����تراتیجیات الت����دریس 
المناس���بة، حی���ث إن اس���تخدام اس���تراتیجیات 
ت�����دریس مثی�����رة یزی�����د م�����ن تش�����غیل الم�����خ 

، ٢٠٠٩ف���ؤاد ق���الدة، (للمعلوم���ات المقدم���ة 
٥٢.(  

ومما سبق ترى الباحثة أن الحد من   
ف�ال بعض اض�طرابات النط�ق واللغ�ة ل�دى األط

المض���طربین لغوی���اً یحت���اج ألمثل���ة متنوع���ة 
للنط��ق واس��تخدام معین��ات بص��ریة وس��معیة، 
تع����الج المف����اھیم، وتتغل����ب عل����ى تجری����دھا، 
فیصبح م�ن الض�روري اإلعتم�اد عل�ى وس�ائل 
ومعینات تصل بالتلمیذ إلى القدرة على النط�ق 
الص���حیح للكلم���ات، یك���ون ال���تعلم ذو معن���ى 

  .وأكثر تفاعلیة

لم یعتم�����د عل������ى والش�����ك أن ال�����تع  
استخدام الحواس واالستخدام األمثل للح�واس 
المختلفة یزید من كفاءة التعلم، وتعد الوسائط 

من أنسب األس�الیب  Multimediaالمتعددة 
الحدیثة التى یمكن بواس�طتھا نق�ل المعلوم�ات 
للم�����تعلم، ع�����ن طری�����ق اس�����تخدام الح�����واس 

  ).٩، ١٩٩١خلیل بشیر، (المختلفة 

خ�الل الوس�ائط  ویستطیع المعلم م�ن  
المتعددة أن یحدث التكام�ل بینھ�ا وال�تحكم ف�ى 
توقی�ت عرض��ھا وأح��داث التفاع�ل بینھ��ا وب��ین 

المتعلم وذل�ك س�واء ف�ي بیئ�ة التعل�یم الجمع�ي 
، ١٩٩٥عل�ى عب�د الم�نعم، (أو التعلیم المفرد 

٢٣٤.(  

ویؤك������د ذل������ك م������ا أش������ار إلی������ھ 
(Tothurst,Denise,1996, 25)  ع����ن

مفھ��وم تكنولوجی��ا الوس��ائط المتع��ددة، بأنھ��ا 
تق��وم بتق��دیم المعلوم��ات للم��تعلم، م��ن خ��الل 

  .أشكال مختلفة من الوسائط

ویتف���ق م���ع ذل���ك م����ا أش���ار إلی���ھ ك���ل م����ن  
(Malhora& Erickson,1994,38) 
عل���ى أن م���ن خص���ائص تكنولوجی���ا الوس���ائط 
المتع��ددة التفاعلی��ة، والتكام��ل واالرتك��از عل��ى 

  .اس المتعددة في اإلنسانإثارة الحو

   :ثانیا مشكلة البحث

  : نبع الشعور بمشكلة البحث من خالل

  :المالحظھ الشخصیھ للباحثھ: أوالً 

ع��دم ت��وافر ب��رامج كمبی��وتر تعلیم��ي  •
متع����دد الوس����ائط ل����ذوي اض����طرابات النط����ق 

  .واللغھ

  :من خالل الدراسات االستطالعیة: ثانیاً 

  :حیث قامت الباحثھ •

إج���راء مقابل���ھ م���ع م���دیر جمعی���ة    •
التثقیف الفكرى ببورس�عید وتب�ین م�ن خاللھ�ا 
ع���دم ت���وافر ب���رامج كمبی���وتر تعلیم���ي متع���دد 
الوس����ائط لخدم����ة ذوي اض����طرابات النط����ق 
واللغ�����ة وبن�����اءاً علی�����ھ ت�����م تحدی�����د نوعی�����ة 
اضطرابات النط�ق الت�ي س�وف تھ�تم الدراس�ة 
بالح��د منھ��ا وھ��ى اض��طرابات اإلب��دال، وع��ن 

ت اللغویة تم تحدیدھا ھ�ى التركی�ب االضطرابا
  .اللغوي للجملة

  :رابعاً أھداف البحث
یھدف البحث الحالى إلى الح�د م�ن بع�ض 
اض����طرابات النط����ق واللغ����ة ل����دى األطف����ال 
المضطربین لغویاً م�ن خ�الل برن�امج كمبی�وتر 
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تعلیم���ي متع���دد الوس���ائط، ویتف���رع م���ن ھ���ذا 
  :الھدف عدة أھداف ھى

تعلیم��ي متع��دد تص��میم برن��امج كمبی��وتر  .١
الوس���ائط ق����ائم عل����ى الح����د م����ن بع����ض 
اض��طرابات النط��ق واللغ��ة ل��دى األطف��ال 

 .المضطربین لغویاً 
قی��اس فعالی��ة برن���امج كمبی��وتر تعلیم���ي  .٢

متع���دد الوس���ائط ف���ى الح���د م���ن بع���ض  
اض��طرابات النط��ق واللغ��ة ل��دي األطف��ال 

 .المضطربین لغویاً 
تحدی���د أس���س تص���میم برن���امج كمبی���وتر  .٣

وسائط المتعددة للحد م�ن تعلیمي متعدد ال
بع���ض اض���طرابات النط���ق واللغ���ة ل���دى 

 .األطفال المضطربین لغویاً 
  :خامساً أھمیة البحث

  :تتمثل أھمیة البحث الحالى فى النقاط التالیھ 

إع����داد وت����وفیر برن����امج كمبی����وتر  .١
تعلیم��ي متع��دد الوس��ائط ف��ي س��بیل 
الح��د م��ن بع��ض اض��طرابات النط��ق 
 واللغ���ة ل���دى األطف���ال المض���طربین

 .لغویاً 
التحق��ق م��ن م��دي إمكانی��ة توظی��ف  .٢

برن����امج كمبی����وتر تعلیم����ي متع����دد 
الوس�����ائط ف�����ى الح�����د م�����ن بع�����ض 
اض����طرابات النط����ق واللغ����ة ل����دى 

 .األطفال المضطربین لغویاً 
تحدید ما یجب أن تكون علیھ برامج  .٣

الكمبیوتر التعلیمي متعددة الوس�ائط 
المس���تخدمة ف���ي الح���د م���ن بع���ض 
 اض����طرابات النط����ق واللغ����ة ل����دى

 .األطفال المضطربین لغویاً 
  

  :سادساً فروض البحث

یوج���د ف���رق دال إحص���ائیاً ب���ین متوس���طى . ١
رت������ب درج������ات المجم������وعتین التجریبی������ة 
والض��ابطة ف���ى القی���اس البع���دى الض���طرابات 
النط����ق لص����الح المجموع����ة التجریبی����ة ف����ى 

  .االتجاه األفضل

یوج���د ف���رق دال إحص���ائیاً ب���ین متوس���طى . ٢
التجریبی����ة ف����ي رت����ب درج����ات المجموع����ة 

القیاسیین القبلى والبعدى الض�طرابات النط�ق  
  .لصالح القیاس البعدى فى االتجاه األفضل

ال یوج��د ف��رق دال إحص��ائیاً ب��ین متوس��طى . ٣
رت�����ب درج�����ات المجموع�����ة الض�����ابطة ف�����ى 

  .القیاسیین القبلى والبعدى الضطرابات النطق

ال یوج��د ف��رق دال إحص��ائیاً ب��ین متوس��طى . ٤
مجموع�����ة التجریبی����ة ف�����ى رت����ب درج����ات ال

القیاس�����یین البع�����دى والتتبع�����ى الض�����طرابات 
  .النطق

یوج���د ف���رق دال إحص���ائیاً ب���ین متوس���طي . ٥
رت������ب درج������ات المجم������وعتین التجریبی������ة 
والض��ابطة ف��ي القی��اس البع��دي الض���طرابات 
اللغة لصالح المجموعة التجریبیة ف�ي االتج�اه 

  .األفضل

یوج���د ف���رق دال إحص���ائیاً ب���ین متوس���طى . ٦
درج����ات المجموع����ة التجریبی����ة ف����ي رت����ب 

القیاس��یین القبل��ى والبع��دى الض��طرابات اللغ��ة  
  .لصالح القیاس البعدى فى االتجاه األفضل

ال یوج��د ف��رق دال إحص��ائیاً ب��ین متوس��طى . ٧
رت�����ب درج�����ات المجموع�����ة الض�����ابطة ف�����ى 

  .القیاسیین القبلى والبعدى الضطرابات اللغة

طى ال یوج��د ف��رق دال إحص��ائیاً ب��ین متوس��. ٨
رت����ب درج����ات المجموع�����ة التجریبی����ة ف�����ى 

  .القیاسیین البعدى والتتبعى الضطرابات اللغة

  :سابعاً منھج البحث
 المنھج التجریبي 

في إجراء تجرب�ة البح�ث والتحق�ق م�ن ص�حة 
الف������روض وفعالی������ة البرن������امج الكمبی������وتر 

  .التعلیمي المتعدد الوسائط
  

  :ثامناً متغیرات البحث
  :المتغیر المستقل. ١
  برنامج كمبی�وتر تعلیم�ي متع�دد الوس�ائط

 .لذوي اضطرابات النطق واللغة
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  :المتغیر التابع. ٢
  اض������طرابات النط������ق واللغ������ة ل�������ذوي

 .اضطرابات النطق واللغة
 تاسعاً عینة البحث:  
  اقتص���رت عین���ة البح���ث عل���ى مجموع���ة

عمدی����ة م����ن ذوي اض����طرابات النط����ق 
طف��الً، ) ٢٠(واللغ��ة وال��ذي یبل��غ ع��ددھم 

  :العینة  كما یليوتم تقسیم 
 ٥(تتك��ون ) : ١(مجموع��ة ض��ابطة . ١ (

طفالً من ذوي اض�طرابات النط�ق ت�درس 
  .بالطریقة التقلیدیة

 ٥(تتك��ون ): ١(مجموع��ة تجریبی��ة . ٢ (
طفالً من ذذوي اضطرابات النطق ت�درس 
باس���تخدام برن���امج الكمبی���وتر التعلیم���ي 

  .متعدد الوسائط
 ٥(تتك���ون ): ٢(مجموع���ة ض���ابطة . ٣ (

م��ن ذوي اض��طرابات اللغ��ة ت��درس طف��الً 
  .بالطریقة التقلیدیة

 ٥(تتك��ون ): ٢(مجموع��ة تجریبی��ة . ٤ (
طف��الً م��ن ذوي اض��طرابات اللغ��ة ت��درس 
ت����درس باس����تخدام برن����امج الكمبی����وتر 

 .التعلیمي متعدد الوسائط
  

 عاشراً التصمیم التجریبي:  

  القیاس البعدي  المعالجة  القبليالقیاس   مجموعات الدراسة

    )١(المجموعة الضابطة

  

مقیاس كفاءة 
  النطق المصور

الحد  من بعض 
اضطرابات النطق 
بالطریقة التقلیدیة 

  .السائدة

  

  

مقیاس كفاءة 
  النطق المصور

الحد من بعض   )١(المجموعة التجریبیة
اضطرابات النطق من 
خالل برنامج كمبیوتر 
  .تعلیمي متعدد الوسائط

    )٢(المجموعة الضابطة 

اختبار نمو 
وظائف اللغة 
  لدى األطفال

الحد  من بعض 
اضطرابات اللغة 

بالطریقة التقلیدیة 
  .السائدة

  

اختبار نمو وظائف 
  اللغة لدى األطفال

الحد من بعض   )٢(المجموعةالتجریبیة
اضطرابات اللغة 
باستخدام برنامج 

كمبیوتر تعلیمي متعدد 
  .الوسائط

  

  :الحادي عشر محددات البحث
إنت���اج برن���امج كمبی����وتر تعلیم���ي متع����دد . ١

الوس��ائط للح��د م��ن بع��ض اض��طرابات النط��ق 
  .واللغة لدى األطفال المضطربین لغویاً 

عین��ة البح��ث وھ��ى مجموع��ة عمدی��ة م��ن . ٢
  .األطفال ذوي اضطرابات النطق واللغة

بزم�ان ومك�ان إج�راء  نتائج البحث مح�ددة. ٣
  .تجربة البحث
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  :الثاني عشر أدوات البحث
برن��امج كمبی��وتر تعلیم��ي متع��دد الوس��ائط . ١
  )إعداد الباحثة(
إع����داد (مقی����اس كف����اءة النط����ق المص����ور. ٢

  ).٢٠٠٤إیھاب عبد العزیز الببالوي،
( اختب��ار نم��و وظ��ائف اللغ��ة ل��دى األطف��ال . ٣

  ).٢٠٠٥إعداد نھلھ عبد العزیز الرفاعي،
  :الثالث عشر إجراءات البحث

اإلط���الع عل���ى الدراس���ات الس���ابقة  .١
والمراج����ع ذات الص����لة بموض����وع 

 :البح����ث الح����الي لتحقی����ق ھ����دفین
إعداد اإلط�ار النظ�ري للبح�ث : األول

تصمیم برنامج كمبی�وتر : والثانى ، 
  .تعلیمي متعدد الوسائط

برن������امج (تص������میم أدوات البح������ث  .٢
 –كمبی��وتر تعلیم��ي متع��دد الوس��ائط 

) البع���������دي/ اإلختب���������ار القبل���������ي 
 .وتحكیمھا

تطبی���ق اإلختب���ار القبل���ي ومقی���اس   .٣
النط����ق واللغ����ة قبلی����اً عل����ى عین����ة 

 .البحث
دراسة ط�الب المجموع�ة التجریبی�ة  .٤

م��ن خ��الل برن��امج كمبی��وتر تعلیم��ي 
 .متعدد الوسائط

تطبی���ق اإلختب���ار البع���دي ومقی���اس  .٥
النط����ق واللغ����ة بع����دیاً عل����ى عین����ة 

 .البحث
عالجتھ���ا إحص���ائیاً رص���د النت���ائج وم .٦

 .spssوتحلیلھا بإستخدام برنامج 
ع���������رض النت���������ائج وتفس���������یرھا  .٧

 .ومناقشتھا
تقدیم التوصیات عل�ى ض�وء النت�ائج  .٨

الت�ى ت��م التوص�ل إلیھ��ا والمقترح��ات 
  .بالبحوث المستقبلیة

  مصطلحات البحث: الرابع عشر

  فعالی��������ةEffectiveness : تس��������تخدم
للدالل�ة ع�ن ق�درة البرن�امج المس��تخدم أو 
النس���ق المتب���ع أی���اً ك���ان نوع���ھ عل���ى أن 

تغییرات معین�ة ) أو حتى ال یحدث(یحدث 
وتق����اس ھ����ذه الفعالی����ة . ف����ي اتج����اه م����ا

بتحقی���������ق األھ���������داف او التغیی���������رات 

المس���تھدفة والت���ي تمث���ل ف���ي جوھرھ���ا 
تعدیالً للسلوك بحی�ث ی�تم تحقی�ق التنمی�ة 

التحسین المنتظر، أو یمكن  المرغوبة أو
الح��د م��ن اآلث��ار غی��ر المواتی��ة الت��ي ی��تم 
. تحدی��دھا وتص��میم البرن��امج ف��ي ض��وئھا

ویحدد معجم العل�وم االجتماعی�ة الفعالی�ة 
بأنھ�����ا الق�����درة عل�����ى تحقی�����ق النتیج�����ة 
المقص��ودة طبق��اً لمع��اییر مح��ددة مس��بقاً، 
وتزداد الفعالیة كلما أمكن تحقیق النتیجة 

ع����������ادل عب����������دهللا (تحقیق����������اً ك����������امالً 
 ).٣١، ٢٠١٠محمد،

  اض�����طرابات النط�����قLanguage 
Disorders : ھ����������ذا الن����������وع م����������ن

االض��طرابات ق��د ینط��ق الطف��ل األص��وات 
اللغوی��ة بطریق��ة مش��وھة؛ بحی��ث الیفھ��م 
المس��تمع، أو ق��د یح��ذف أو یض��یف أح��د 
األص���وات اللغوی���ة بص���وت أو أص���وات 
لغوی��ة أخ��رى وإذا م��ازاد ع��دد األص��وات 

ة أو المس������تبدلة أو اللغوی������ة المش������وھ
المحذوف��ة إل��ى درج��ةكبیرة؛ ف��إن ح��دیث 
الطف������ل یص������بح غی������ر مفھ������وم عل������ى 

عل����ى س����بیل المث����ال، ح����دوث .اإلط����الق
اض���طرابات ف����ي إب���دال، أو ح����ذف أح����د 
األص�وات اللغوی��ة ف��ي األعم��ار الت��ي تق��ل 
عن خم�س أو س�ت س�نوات؛ قب�ل إكتم�ال 

ولك�ن بع�د وص�ول الطف�ل . نمو لغة الطفل
التقی�یم یص�بح أكث�ر إلى ھ�ذه الس�ن؛ ف�إن 

دالل���ة ع���ن وج���ود اض���طرابات النط���ق؛ 
خاص����ة إذا ت����أثر ص����وت لغ����وي م����ا، أو 
مجموع��ة م��ن األص��وات اللغوی��ة بحی��ث 
تص���ل الرس���الة اللفظی���ة إل���ى المس���تمع 

عب��د (بطریق��ة مش��وھة أو غی��ر مفھوم��ة 
  ).٣١-٣٠، ٢٠٠٩الرحمن سلیمان، 

  مش���كالت یواجھھ���ا : اض���طرابات اللغ���ة
لتسلس����الت الطف���ل ف����ي رم����وز اللغ����ة وا

الالزمة لربط ھذه الرموز، بما یعینھ ذلك 
م���ن مش���كالت ف���ي فھ���م مع���اني الكلم���ات 

واس�تعمالھا ) اللغة اإلستقبالیة ( والجمل 
وعل��ى ) لغ��ة تعبیری��ة(اس��تعماالً مناس��باً 

ھ����ذا ف����إن اض����طرابات اللغ����ة یمك����ن أن 
تص�����یب ش�����كل اللغ�����ة أو محتواھ�����ا أو 
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اس���������تعمالھا ف���������ي التواص���������ل م���������ع 
دهللا الخطی������ب، ع������اكف عب������(االَخ������رین

٢٠١٠.( 
 ب�����رامج الكمبی�����وتر متع�����دد الوس�����ائط :

وض�����عت الدراس�����ة الحالی�����ة المفھ�����وم 
تص������میم تعلیم������ي : اإلجرائ������ي الت������الي

باس������تخدام الكمبی������وتر، یم������زج ب������ین 
وس���یطین، أو أكث���ر، ف���ي خل���یط متن���اغم 
ومتكامل یقدم من خالل الكمبیوتر؛ بحیث 
یت���یح للم���تعلم فرص���ة التفاع���ل م���ع ذل���ك 

 .التصمیم
  :ر النظرياإلطا

بمراجع�����ة األدبی�����ات والدراس�����ات الس�����ابقة 
  :المرتبطة بموضوع البحث

  :مفھوم االضطرابات اللغویة
یعتبر مصطلح االض�طرابات اللغوی�ة   

مص����طلح ع����ام، ل����ذلك الغراب����ة م����ن تواج����د 
مص���طلحات متع���ددة ب���ین المھتم���ین ف���ى ھ���ذا 
الحق�����ل للتعبی�����ر عن�����ھ، وم�����ن أھ�����م ھ�����ذه 
المص������طلحات مص������طلح الت������أخر اللغ������وى 

Language Delay ومص��طلح العج��ز أو ،
، Language Deficitالقص���ور اللغ���وى 

 Languageمص����طلح اإلعاق����ة اللغوی����ة 
Handicapped ومص�����طلح االض�����طراب ،

، وھ��و  Language Disordersاللغ��وى 
أح����دثھا وأكثرھ����ا ش����یوعا واس����تخداماً ب����ین 

، ٢٠١٠طای��ل ھوی��دي، (الع��املین ف��ى المج��ال
١.(  

 -:بأنھ���اوتع���رف اض���طرابات اللغ���ة 
مش���كالت یواجھھ���ا الطف���ل ف���ي رم���وز اللغ���ة 
والتسلسالت الالزم�ة ل�ربط ھ�ذه الرم�وز، بم�ا 
یعین���ھ ذل���ك م���ن مش���كالت ف���ي فھ���م مع���اني 

) اللغ������ة اإلس������تقبالیة ( الكلم������ات والجم������ل 
) لغ��ة تعبیری��ة(واس��تعمالھا اس��تعماالً مناس��باً 

وعل���ى ھ���ذا ف���إن اض���طرابات اللغ���ة یمك���ن أن 
ا أو اس��تعمالھا تص��یب ش��كل اللغ��ة أو محتواھ��

ع���اكف عب���دهللا (ف���ي التواص���ل م���ع االَخ���رین
  ).٢٠١٠الخطیب، 

كم��ا عرفھ���ا عب���د ال���رحمن س���لیمان 
بأنھ�ا اص��طالح یعب��ر ع��ن القص��ور ) م٢٠٠٩(

ال������ذي یح������دث ف������ي نم������و اللغ������ة بش������كل 
اض���طراب ف���ي الك���الم أو ف���ي الكتاب���ة .طبیع���ي

تتس��م بإخف��اق ف��ي اتب��اع القواع��د الت��ي تحك��م 
وھ���و مش���كلة . ويالمعن���ى أو التركی���ب اللغ���

توص����یلھ تب����دو ف����ي فھ����م اللغ����ة المنطوق����ة 
واس����تیعابھا، وف����ي مج����ال اللغ����ة التعبیری����ة 

والطف�ل . المتمثلة في الصعوبة في إنتاج اللغة
الذي یع�اني م�ن اض�طرابات اللغ�ة االس�تقبالیة 
یظھ��ر عج��زاً ف��ي فھ��م م��ا یق��ال م��ن كالم��ھ، 
ویواج�����ھ ص�����عوبة ف�����ي إتب�����اع التعلیم�����ات 

ل�ذي یع�اني م�ن اض�طراب أم�ا الطف�ل ا.اللفظیة
اللغة التعبیریة، فإنھ یظھر عجزاً أو نقصاً في 
المف��ردات، واس��تخدام غی��ر مناس��ب للكلم��ات 
والعب��ارات أو ق��د یفق��د الق��درة عل��ى التواص��ل 

كما الیك�ون ل�دى األطف�ال ال�ذین . اللفظي تماماً 
یع��انون م��ن عج��ز لغ��وي الق��درة عل��ى فھ��م م��ا 

التعبی��ر  یق�ال لھ�م، وبالت��الي فھ�م الیس�تطیعون
ع�����ن أفك�����ارھم بوض�����وح، ویك�����ون نطقھ�����م 

عب���د (وكالمھ���م أیض���اً قاص���راً وغی���ر واض���ح
  ).١٧٠، ٢٠٠٩الرحمن سلیمان، 

) ٢٠٠٨(وتعرفھ����ا نزھ����ھ األمی����ر 
بأنھا ھي أخطاء كالمیة تن�تج ع�ن أخط�اء ف�ي 
حركة الفك والشفاة واللسان أو عدم تسلسلھا 

من الواضح أن األطفال في سن .بشكل مناسب
مبك����رة تختل����ف لغ����تھم ع����ن لغ����ة الطفول���ة ال

الراشدین، إذ أنھا تتمیز بلتغات مختلف�ة وت�دل 
مع�اییر النم�و عل�ى أن الطف�ل الع�ادي یس��تطیع 
أن یتخلص تماماً من العیوب اللغویة فیما بین 
الرابع��ة والسادس��ة وإذا ل��م ت��تخلص منھ��ا ف��ي 

نزھ��ة (ھ��ذه الس��ن ك��ان مض��طرباً ف��ي كالم��ھ
  ).١٠، ٢٠٠٨األمیر، 

مض���ان عب���د الفت���اح وی���ذكر خال���د ر
أن رابط��ة الك��الم واللغ��ة األمریكی��ة ) ٢٠٠٨(

تعرف اضطرابات التخاط�ب عل�ى أنھ�ا قص�ور 
الفرد، أو ع�دم قدرت�ھ عل�ى اس�تقبال، وإرس�ال 
ومعالج���ة وفھ���م المف����اھیم، أو رم���وز اللغ����ة 

  ).٧٠ص( سواء كانت لفظیة أو غیر لفظیة
أن )" ٢٠٠٩(ویري فیصل العفی�ف 

ین الص�����غار اض�����طرابات النط�����ق واللغ�����ة ب�����
والكبار، وھى تحدث ف�ي الغال�ب ل�دى الص�غار 
نتیج���ة أخط���اء ف���ي إخ���راج أص���وات ح���روف 
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الكالم م�ن مخارجھ�ا، وع�دم تش�كیلھا بص�ورة 
ص��حیحة وتختل��ف درج��ات اض��طرابات النط��ق 
م���ن مج���رد اللغ���ة البس���یطة إل���ى االض���طراب 
الحاد، حی�ث یخ�رج الك�الم غی�ر مفھ�وم نتیج�ة 

تح�دث بع�ض الحذف واإلبدال والتش�ویھ، وق�د 
االضطرابات عند الفرد نتیجة خلل في أعضاء 

  ).١٠ص (جھاز النطق مثل شق الحلق 
وقد تحدث لدى بعض الكبار نتیجة إلى إص�ابة 
ف��ي الجھ��از العص��بي المرك��زي، فربم��ا ی��ؤدي 
ذل��ك إل��ى إنت��اج الك��الم بص��عوبة وعن��اء، م��ع 
تداخل األصوات وعدم وضوحھا كما في حال�ة 

الق��درة عل��ى الك��الم عس��ر الك��الم، وربم��ا فق��د 
تماماً كما في حال�ة ال�بكم، ك�ل ذل�ك یح�تم عل�ى 
اختصاص��ي ع��الج اض��طرابات النط��ق والك��الم 
والتركی������ز جی������داً عل������ى طبیع������ة وأس������باب 
. االض��طرابات أثن��اء عملی��ة تقی��یم حال��ة الف��رد

وغالباً یشمل عالج اضطرابات النطق أسالیب 
تعدیل السلوك اللغوي وحدھا أو باإلضافة إلى 

  .ج الطبيالعال
و یش����یر عب����د العزی����ز الس����رطاوي   

إل��ى أن اض��طرابات اللغ��ة ھ��ى تل��ك ) ٢٠٠٢(
االضطرابات المتعلقة باللغ�ة نفس�ھا م�ن حی�ث 
زمن ظھورھا، أو تأخیرھ�ا، أو س�وء تركیبھ�ا 
م���ن حی���ث معناھ���ا، وقواع���دھا، أو ص���عوبة 

  ).٢٢ص ( قراءتھا أو كتابتھا
وتش�����یر لین�����ا عم�����ر أن المنظم�����ة 

 ASHAاللغ���ة والس���مع األمریكی���ة للنط���ق و
إعاق��ة أو " تع��رف اض��طرابات اللغوی��ة بأنھ��ا

إنح���راف ف���ي تط���ور االس���تیعاب أو اس���تخدام 
اللغة المنطوقة المكتوبة أو أیة رموز أخ�رى، 

النظ����ام ( ویش����مل االض����طراب ش����كل اللغ����ة
، ومحتواھ�ا )الفونولوجي والصرفي والنحوي

واس����تخدامھا ف����ي عملی����ة ) النظ����ام ال����داللي(
لین���������ا )(م ال���������وظیفيالنظ���������ا(التواص���������ل 

  ). ٢٠١٠عمر،
وتري الباحثة مما س�بق أن الك�الم   

ھ����و نعم����ة خ����ص هللا س����بحانھ وتع����الي بھ����ا 
االنس���ان، ومی���زه ع���ن غی���ره م���ن الكائن���ات، 
وجعلھ��ا وس��یلة تف��اھم واتص��ال وتعبی��ر ع��ن 
احتیاجاتھ، وغی�ر ذل�ك م�ن ض�رورات الحی�اة، 
ویحتاج الكالم الخراجھ وإیصالھ إلى االَخ�رین 

سلس���لة متناس���قة م���ن العملی���ات م���ن خ���الل 
الداخلی��ة م��ع وج��ود أعض��اء داخلی��ة س��لیمة، 
وأي خل���ل یح���دث ف���ي ھ���ذه العملی���ة یرج���ع أم 
لخل�����ل بیول�����وجى، أو م�����ؤثرات أس�����ریة، أو 
اجتماعیة، أو نفسیة قد تؤدي بالفرد إل�ى ھ�ذه 

  .االضطرابات في تواصلھ مع االَخرین
  :تصنیف االضطرابات اللغویة

وی��ة ض��من تص��نف االض��طرابات اللغ  
اض��طرابات التواص��ل، والت��ي تص��نف ب��دورھا 
إلى مجموعة من التص�نیفات الت�ي ت�ؤدي إل�ى 
إعاق��ة الف��رد ع��ن القی��ام ب��دوره ف��ي المجتم��ع 

  .المحیط بھ
وقد صنف كالً من مراد عیس�ى، وولی�د خلیف�ة 

اض��طرابات اللغ���ة إل���ى أنھ���ا تتمث���ل ) ٢٠٠٧(
  :في

 .تأخر النمو اللغوي -

الفق���د الكل���ي أو الجزئ���ي للق���درة عل���ى   -
 .استخدام اللغة

) ٢٠٠٩(بینم�ا ص�نفھا عب�د ال�رحمن س�لیمان 
  :إلى أربعة أنواع ھى

عدم نمو اللغة اللفظیة على : النوع األول -
اإلط���الق، ویرج���ع ذل���ك إل���ى تل���ف ف���ي 
الجھاز العصبي، وغالباً ما یص�احب ذل�ك 

 .تخلف عقلي

اخ���تالف لغ��ة الف��رد ع���ن : الن��وع الث��اني -
اللغة العادیة، وذلك ن�اتج ع�ن ع�دم ق�درة 
الطف��ل عل��ى االس��تخدام الفع��ال لألص��وات 
والكلمات التي یسمعھا، ولھذا یكون لغتھ 

 .غیر مفھومة

تأخر النمو اللغوي، وذل�ك :  النوع الثالث -
ناتج عن حرمان بیئي من الخب�رات الت�ي 
تشتمل على المثیرات اللغویة التي تعتب�ر 

 .كل طبیعيضروریة للنمو اللغوي بش

توق���ف النم���و اللغ���وي، : الن���وع الراب���ع -
ویحدث ھذا التوق�ف بع�د فت�رة م�ن النم�و 
اللغ���وي الطبیع���ي وذل���ك نتیج���ة إلص���ابة 
الس����مع أو الم����خ بتل����ف ش����دید نتیج����ة 
للحوادث واألمراض، وتكمن خطورة ھذا 
الن��وع م��ن االض��طراب اللغ��وي إذا ح��دث 
ف��ي مرحل��ة الطفول��ة المبك��رة أي قب��ل أن 
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للغ��ة وقب��ل أن ی��تمكن م��ن ی��تعلم الطف��ل ا
عب�������دالرحمن س�������لیمان، (اس�������تخدامھا

١٦٩، ٢٠٠٩.( 
أن ) ٢٠١٠(وأوض�������حت س�������ندس ح�������الق 

 Languageاالض�������طرابات اللغوی�������ة 
Disorders  أنھ��ا خاص��ة ب��المخزون اللغ��وي

. م�ن كلم�ات وجم�ل وقواع�د وتراكی�ب ص�رفیة
  :وتنقسم االضطرابات اللغویة إلى

: Language Delayالت��أخر اللغ��وي  -
مالئم���ة العم���ر اللغ���وي للطف���ل  أي ع���دم

عمره الزمني أو العقلي وھذا یكون عل�ى 
الص���عید االس���تیعابي أي م���ا یمتل���ك م���ن 
مف��اھیم ومف��ردات وجم��ل والق��درة عل��ى 
فھ��م الس��ؤال والمحادث��ة أو عل��ى ص��عید 
إنت��اجي وھ��و مایس��تخدمھ بش��كل عف��وي 
ف���ي كالم���ھ ك���م كلم���ات وجم���ل وقواع���د 

 .صرفیة

: Aphasia) الحبس��ة الكالمی��ة(األفازی��ا  -
ھ�ى حال��ة ت�ؤدي لفق��د أو ض�عف الق��درات 
اللغویة نتیجة ت�أذي مرك�ز النط�ق واللغ�ة 

 : في الدماغ وتنقسم إلى نوعین ھما 

األفازی���ا الطلیق���ة ی���تمكن الم���ریض م���ن  -
الك���الم لك���ن یفق���د أس���س الت���رابط وفھ���م 

 .السؤال واإلجابة المالئمة

األفازی��ا غی��ر الطلیق��ة یفق��د الق��درة عل��ى  -
ئ��ي أو كل��ي ل��یس بس��بب الك��الم بش��كل جز

تأذي أعضاء النطق بل لعدم تمك�ن مرك�ز 
اللغ��ة م��ن إرس��ال الكلم��ات الت��ي یحت��اج 

 .المریض الستخدامھا
ویش�������یر عب�������د العزی�������ز الس�������رطاوي  
إل��ى أن اض��طرابات اللغ��ة ھ��ى ) ٢٠٠٢(

تل�ك االض��طرابات المتعلق�ة باللغ��ة نفس��ھا 
من حیث زمن ظھورھ�ا، أو تأخیرھ�ا، أو 

اھا، وقواع�دھا، أو تراكیبھا من حیث معن
ص�����عوبة قراءتھ�����ا وكتابتھ�����ا، وتش�����مل 

  :المظاھر التالیة
  Language Delayتأخر ظھور اللغة 

فقدان القدرة على فھم اللغة، وإصدارھا،  -
 .Aphasiaأو مایطلق علیھ أفازیا 

 Dysnomiaص��عوبة الت��ذكر والتعبی��ر  -
of Apraxia. 

 Language ص��عوبة تركی��ب الجمل��ة -
Difict. 

) ٢٠١٠(د ال��رؤوف إس��ماعیلبینم��ا قس��م عب��
  :االضطرابات اللغویة إلى

اض�����طراب ف�����ي اللغ�����ة االس�����تقبالیة  -١
Receptive Language 

Disorders:  
ف��ي ھ��ذا الن��وع م��ن االض��طرابات یع��اني 
األطف���ال م����ن عج����ز ف���ي فھ����م المع����اني 
اللغوی��ة مم��ا ی��ؤدي إل��ى ض��عف ف��ي رب��ط 
الكلمات المنطوقة م�ع األش�یاء واألعم�ال 

  .توالمشاعر والخبرا
اض������طراب ف������ي اللغ������ة التعبیری������ة  -٢

Expressive Language 
Disorders:  

یع��رف الق��اموس الطب��ي االض��طراب اللغ��وي 
التعبیري بأنھ خلل في النم�و اللغ�وي الطبیع�ي 
للطف��ل یق��ود إل��ى ض��عف ف��ي الق��درة اإلنتاجی��ة 
اللغویة العامة المتمثل�ة ف�ي ص�عوبة الحص�ول 
عل��ى الكلم��ات الجدی��دة، وقص��ور ف��ي تركی��ب 

لجم��ل واختی��ار الكلم��ة المناس��بة ف��ي مكانھ��ا ا
عب�����������������������������دالرؤوف (المناس�����������������������������ب

  ).٢٠١٠،٣٣إسماعیل،
أن��ھ یمك��ن ) ٢٠٠٨(وتص��نفھا لین��ا عم��ر

  :تصنیف االضطراب اللغوي إلى نوعین
االض��������طراب اللغ��������وي التط��������وري  -١

Language Disorders in 
children  

االض��������طراب اللغ��������وي المكتس��������ب  -٢
Language Disorders in 

Adults  
:  أما االضطرابات اللغوی�ة التطوری�ة

یرج��ع الس��بب الرئیس��ي ف��ي اض��طرابات اللغ��ة 
التطوری���ة إل���ى ص���عوبة ف���ي اكتس���اب اللغ���ة، 

  :والتي تظھر في األشكال التالیة
  :عدم نمو اللغة اللفظیة -

ویض��م أولئ��ك األطف��ال ال��ذین بلغ��وا 
س���ن الثالث���ة وال یظھ���رون أي إم���ارات لفھ���م 

یك���ون أص���ما اللغ���ة أو إنتاجھ���ا، بعض���ھم ق���د 
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بینم�ا ق�د ال نس�تطیع . خلقیا أو متعدد اإلعاقات
. تحدید إعاقة معینة ل�دى ال�بعض اآلخ�ر م�نھم

ومث�����ل ھ�����ؤالء األطف�����ال یص�����عب اس�����تخدام 
االختب��ارات معھ��م، بس��بب ع��دم ق��درتھم عل��ى 
االنتب��اه واالس��تجابة للمھ���ام أو المطال��ب ف���ي 
موق��ف القی��اس، فغالب��ا م��ا ی��تم تقی��یم مس��توى 

واالنفعالي على أس�اس أس�الیب نموھم العقلي 
وق�د تكم�ن . المالحظة المنظمة وغیر المنظمة

مشكلة بعضھم ف�ي المعالج�ة الس�معیة للك�الم، 
ورغ���م ذل���ك فھ���م أص���حاء ب���دنیا، وبوس���عھم 
االستجابة للمثیرات البصریة، بینم�ا ق�د تك�ون 
مشكلة البعض أكثر عمومی�ة بدنی�ة، وعقلی�ة، 

ن عقلی�ا ولغویة كما في حال�ة األطف�ال المع�وقی
  .بدرجة شدیدة أو حادة

 :اضطراب الكفاءة اللغویة - 
وتض�����م ھ�����ذه المجموع�����ة األطف�����ال ال�����ذین  

یمارس����ون كالم����ا طفلی����ا ف����ي س����ن الثالث����ة 
والسادسة والذین ال یستطیعون ممارسة كالم 
الطف��ل الع��ادي الب��الغ م��ن العم��ر ع��امین فق��ط، 
فل�دیھم قواع�د لغوی�ة خاص��ة بھ�م تختل�ف ع��ن 

فھ��م ال یع��انون م��ن ت��أخر  العادی��ة، وم��ع ذل��ك
بسیط في اكتساب اللغة فحس�ب، ب�ل أكث�ر م�ن 
ذل��ك فق��د اكتس��بوا حص��یلة لغوی��ة معین��ة حت��ى 
الثالث��ة ول��م یط��رأ عل��یھم تغی��ر ی��ذكر بع��د ذل��ك 
حت��ى السادس��ة، فق��د یس��تطیع ھ��ؤالء األطف��ال 
تك��رار م��ا یس��معونھ دون إنت��اج تلق��ائي للغ��ة 

تج وبعضھم قد یفھم اللغة دون كالم، أو ق�د ین�
الكالم في صورة غیر مفھوم�ة، أو یفتق�ر إل�ى 

  .الترتیب أو التنظیم
  :تأخر ظھور اللغة  -

یض��م ھ��ذا الص��نف أطف��اال یع��انون م��ن ب��طء 
مع��دل النم��و اللغ��وي، حی��ث یمك��ن أن یظھ��ر 

: الت�أخر ف��ي واح��د أو أكث��ر م��ن مكون��ات اللغ��ة
الص�����وتیة والص�����رفیة النحوی�����ة والداللی������ة 

التأخر أیض�ا جوان�ب وقد یشمل . والبراجماتیة
أخ���رى مث���ل، المھ���ارات الحركی���ة، والتواف���ق 
االجتم��اعي، والق��درة العقلی��ة، وربم��ا یكون��وا 

 .من المعوقین عقلیا، أو المتأخرین في النم�و
وبصورة عامة یمك�ن وص�ف الس�لوك اللغ�وي 
لألطفال المتأخرین ف�ي الك�الم عل�ى أن�ھ یماث�ل 

ھ السلوك اللغوي ألقرانھم الع�ادیین م�ا ع�دا أن�

فالعالق��ة ب��ین . غی��ر مناس��ب لعم��رھم الزمن��ي
الفھ��م والمحاك��اة واإلنت��اج تماث��ل العالق��ة ب��ین 
ھ���ذه الجوان���ب ل���دى األطف���ال الع���ادیین، فھ���م 
یمرون بمراحل النمو اللغ�وي العادی�ة، بی�د أن 
لغ��تھم تماث��ل لغ���ة األطف��ال الع��ادیین األص���غر 
منھم، ویترتب على ذلك مشكالت في االتصال 

آلخ���رین، وف���ي المحص���ول االجتم���اعي م���ع ا
اللغ��وي للطف��ل، وف��ي الق��راءة والكتاب��ة فیم��ا 

  .بعد
أم��������ا االض��������طرابات اللغوی��������ة المكتس��������بة 

Acquired language Disorders:  
تحدث اضطرابات اللغ�ة عن�د الب�الغین لس�ببین 
رئیسین ھم�ا اس�تمرار اض�طرابات اللغ�ة الت�ي 
بدأت في مرحل�ة الطفول�ة حت�ى البل�وغ بس�بب 

الض�طرابات عل�ى الع�الج أو استعصاء بعض ا
ع����دم ت����وفر الخ����دمات العالجی����ة أو تع����رض 
األطف���ال ال���ذین نم���ت لغ���تھم بص���ورة طبیعی���ة 
لإلعاقة بسبب م�رض م�ا، أو نتیج�ة ح�ادث أو 
ح��دوث تل��ف ف��ي ال��دماغ وخاص��ة بع��د مرحل��ة 
فھم الكالم، وھناك عامالن یجب أخذھما بع�ین 
االعتبار عند فحص وتشخیص ھذا النوع م�ن 

  :االضطراب 
درجة الفقدان الوظیفي : أولھما -

 .الذي تعرض لھ الطفل
مستوى النم�و اللغ�وي : ثانیھما -

ال���ذي وص���ل إلی���ھ الطف���ل قب���ل 
 .اإلعاقة

أن ) ٢٠٠٣(وق���د أوض���ح محم���د عل���ي كام���ل 
االض��طرابات اللغوی��ة تنقس��م إل��ى اض��طرابات 
لغوی�������ة إس�������تقبالیة، واض�������طرابات اللغ�������ة 
التعبیریة، ولعل أوضح االضطرابات فى اللغ�ة 

  -:ھى األنواع التالیة
  عیوب دالالت األلفاظ -١

الطف��ل ذوي اض��طراب اللغ��ة یمك��ن أن یظھ��ر 
عیوب����اً ف����ي الث����روة اللفظی����ة اإلس����تقبالیة أو 
التعبیری��ة، ك��ذلك ق��د تب��دو عل��ى الطف��ل بع��ض 
أش�كال القص�ور أو الض�عف ف�ي فھ�م العالق��ات 
بین األلف�اظ، أو ف�ي اس�تخدام ھ�ذه األلف�اظ ف�ي 

مترادفات وفئات المف�اھیم  فھم المتضادات، وال
كاألغذی��ة أو المالب��س أو األل��وان، أو قص��ور 
في استخدام الكلم�ات ذاتھ�ا، تعتب�ر المش�كالت 
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من ھذا النوع عیوباً في نظ�ام دالالت األلف�اظ، 
  .أي المشكالت اللغویة التى ترتبط بالمعاني

  :العیوب التركیبیة البنائیة -٢
ة تتض��من أش��كال الص��ور ف��ي ال��نظم التركیبی��

اللغوی��ة مش��كالت ف��ي ترتی��ب الكلم��ات أو ف��ي 
فھ��م واس��تخدام األنم��اط المختلف��ة م��ن الجم��ل، 
من أمثلة ھذه العی�وب البنائی�ة اس�تخدام جم�ل 
قصیرة غیر تامة من جانب طفل یبل�غ الرابع�ة 
م���ن العم���ر أو یزی���د، أو وض���ع الكلم���ة ف���ي 
الترتی��ب غی��ر الص��حیح لھ��ا ف��ي بن��اء الجمل��ة، 

وبة ف�ي فھ�م الجم�ل كذلك قد یظھر الطف�ل ص�ع
الت����ي تص����اغ ف����ي ش����كل أس����ئلة، أو الجم����ل 
المنفیة، أو الجمل التي تتضمن قواعد الیكون 
الطف��ل ق��د اكتس��بھا بع��د، بطبیع��ة الح��ال، یج��ب 
وضع العم�ر النم�ائي ف�ي االعتب�ار عن�د تحدی�د 
م��ا إذا كان��ت أخط��اء قواع��د اللغ��ة تعتب��ر ش��یئاً 

  .غیر عادي بالنسبة لطفل ما
  ):الصرفي(المورفولوجى عیوب النظام  -٣

تش��مل عی��وب النظ��ام المورفول��وجي مش��كالت 
( فھم أو استخدام العالمات المختلفة للتش�كیل 

ف��ي األس��ماء واألفع��ال والص��فات ) أو الص��رف
وم�ا إل��ي ذل��ك، ف��ي مث�ل ھ��ذه الحال��ة ق��د یفش��ل 
الطفل في استخدام العالم�ات المطلوب�ة، أو ق�د 

  .یستخدم عالمات خاطئة في بناء الجمل
  :عیوب النظام الصوتي -٤

یب��دو أن عی��وب النظ��ام الص��وتي أق��ل ش��یوعاً 
م����ن األن����واع األخ����رى الض����طرابات اللغ����ة، 
تتض��من عی��وب النظ��ام الص��وتي ع��ادة النم��و 
القاصر ف�ي نظ�ام الص�وت مم�ا یجع�ل مخ�زون 

ف��ي مث��ل ھ��ذه . الطف��ل م��ن األص��وات مح��دوداً 
الحال��ة یتك��ون ل��دى الطف��ل ع��دد مح��دود م��ن 

ألص��وات المختلف��ة الت��ي األص��وات م��ن ب��ین ا
یتطلبھا االستخدام اللغ�وي الص�حیح كأص�وات 
بع���ض الح���روف، وبع���ض المق���اطع الس���اكنة 

ف��ي ح��االت أخ��رى ق��د تك��ون ل��دى . المتن��اثرة
الطفل الذي یعاني من عی�وب النظ�ام الص�وتي 
جمی��ع األص��وات الت��ي تتطلبھ��ا اللغ��ة، إال أن��ھ 

  .یستخدم ھذه األصوات بطرق غیر مالئمة
  :االستخدام رفیع المستوى للغة عیوب في -٥

قد تنعكس اض�طرابات اللغ�ة عن�د األطف�ال ف�ي 
أش��كال م��ن الض��عف أو القص��ور ف��ي اس��تخدام 

اللغ����ة ف����ي العملی����ات العقلی����ة العلی����ا وح����ل 
المش���كالت،على س���بیل المث���ال، یج���د ھ���ؤالء 
األطف��ال ص��عوبة وص��ف األش��یاء أو تقس��ینھا 
إل�����ى فئ�����ات، أو ف�����ي ش�����رح أوج�����ھ الش�����بھ 

أو عالق���ات الس��بب والنتیج���ة، أو واالخ��تالف 
ف��ي اس��تخالص االَث��ار والنت��ائج، تظھ��ر ھ��ذه 
العیوب بشكل واض�ح ف�ي األداء الض�عیف م�ن 
جان���ب ھ����ؤالء األطف���ال ف����ي األنش���طة الت����ي 
تتض��من س��رد القص��ص ویظھ��رون تخلف��اً ف��ي 
المعلوم�ات الت��ي یك��ون م�ن المتوق��ع مع��رفتھم 

  .لھا بحكم أعمارھم
  

  :أسباب االضطرابات اللغویة
محم�د عل�ي ) (٨٠-٢٠٠١،٧٧زینب شقیر،( 

ولی����د محم����د فتح����ي، ) ( ٢٠٠٣،٤٩كام����ل، 
١٣، ٢٠٠٤ (  

ی��رث الطف��ل الطبیع��ي أجھ��زة الك��الم   
كإمكانی��ة قابل��ة للخ��روج إل��ى حی��ز الواق��ع ف��ى 
الوق�ت المناس��ب م�ن العم��ر، بع�د أن یك��ون ق��د 
تفاع��ل م��ع الم��ؤثرات البیئی��ة وع��اش ف��ي ج��و 

د أن ی�تم ل�ھ اجتماعي یتحدث بلغة معینة، وبع�
النمو العقلي المناسب الستخدام مجموعة م�ن 

  .العبارات أو بعض الكلمات
والواق���ع أن الطف���ل ق���د یك���ون غی���ر   

سوي تماماً في جانب من ھ�ذه الجوان�ب وھن�ا 
  :یعزى سبب االضطراب إلى

ق���د تك���ون ھن���اك عی���وب : أس���باب وراثی���ة -١
تكوینی��ة وراثی��ة أو والدی��ة ف��ي أجھ��زة النط��ق 

أو م��ن حی��ث تع��اون أجزائھ��ا  م��ن حی��ث قوتھ��ا
بعضھا مع بعض، أو من حیث متان�ة عالقتھ�ا 
بمراك����ز الك����الم ب����المخ، أو بم����دى تمرینھ����ا 
وتكیفھ��ا للك��الم مث��ل االرتباط��ات القائم��ة ب��ین 

  .السمع وبین الكالم
وعموم��اً ق��د یول��د الطف��ل وعن��ده ال��نقص ف��ي 
معدالت النط�ق مث�ل اخ�تالل أربط�ة اللس�ان أو 

ش���فة العلی���ا أو عی���وب عی���وب األس���نان أو ال
  .الفكین أو سقف الحلق

ق��د ترج��ع عی��وب الك��الم : أس��باب جس��میة -٢
إلى ضعف السمع ضعفاً یجعل الص�غیر ع�اجزاً 
ع����ن التق����اط األص����وات الص����حیحة لأللف����اظ 
وخاصة المراحل األولى م�ن عم�ر الطف�ل وق�د 
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یك���ون ض���عف الس���مع خلق���ي أو مكتس���ب م���ع 
خ�تالل وق�د یك�ون نتیج�ة ا... بدایة میالد الطفل

أو اخ����تالف ف����ي تقاس����یم الجھ����از العص����بي 
المركزي، وخصوصاً نصفي ال�دماغ االنس�اني 
وكیفیة توزیع مراك�ز الك�الم ف�ي ك�ال النص�فین 

وقد یصاب مخ الطفل بمرض أو ... من الدماغ
كم���ا یح���دث ف���ي بع���ض (بأث���ار م���رض مع���ین 

مم��ا یخل��ف عج��زاً ك��امالً أو ) أم��راض الحم��ى
إن الص���حة وعموم���اً ف���... جزئی���اً ف���ي النط���ق

. العامة للطف�ل ت�ؤثر ف�ي ح�دوث ھ�ذه المش�كلة
ویض����اف ل����ذلك مایس����ببھ الض����عف العقل����ي، 
والصمم من اضطرابات في الك�الم عن�د بع�ض 

  .األطفال
إن االض��طراب الوج��داني : أس��باب نفس��یة -٣

یكون مص�حوباً ف�ي نف�س الوق�ت باض�طرابات 
ف��ي الك��الم، والمش��اكل النفس��یة الت��ى یم��ر بھ��ا 

ات��ھ تجع��ل م��ن خیب��ة األم��ل الطف��ل ف��ي ب��دء حی
التى یصاب بھا الطفل ف�ي أول محاول�ة للك�الم 
ھى التى تضعھ ف�ي موق�ف ال یج�د م�ا یش�جعھ 
عل��ى االس��تمراریة ف��ي الك��الم، وبالت��الي یعظ��م 

  .خوفھ فیمتنع عن الكالم
كما أن المصابین باض�طرابات الك�الم یكون�ون 
أكث��ر قلق��اً وخوف��اً، وإحساس��اً بالوح��دة وأكث��ر 

مواق�����ف المحرج�����ة الت�����ي ق�����د حساس�����یة لل
یتعرضون لھا أمام الناس، وقد یحسون بن�وع 
من ضعف بالثقة ف�ي ال�نفس وع�دم االطمئن�ان 
مم��ا یس��اعد عل���ى تف��اقم ھ��ذه المش���كلة، وإن 
الذین یصابون باضطرابات الكالم یكونون من 
الن��وع المعتم��د عل��ى االَخ��رین، غی��ر مس��تقلین 
بأنفسھم مع نقص في الحب والعطف والحنان 

وعن���دما یظھ���ر ف���ي ( الھتم���ام ل���دى الطف���ل وا
الكبر یكون نتیجة كبت مشاعر عدوانی�ة تج�اه 
االَخرین نظراً لعدم القدرة على التعامل معھم، 
ونتیجة قمع شدید من البیئ�ة أو نتیج�ة ص�دمة 

  ).انفعالیة أو خوف
ھن����اك العدی����د م����ن : أس����باب اجتماعی����ة -٤

العوامل االجتماعیة المسببة لحدوث المش�كلة 
  :ھاأھم

التخلي عن الطفل منذ الص�غر م�ن قب�ل  -
األھ��ل نتیج��ة عم��ل األم وانش��غال األب 

 .أو نتیجة مرض أحدھما

الجو الع�ائلي ال�ذي یع�یش فی�ھ الطف�ل،  -
حی���ث العالق����ات المض����طربة أو ش����بھ 
المعدوم�����ة ب�����ین الوال�����دین واألوالد، 
وحی����ث قل����ة الح����دیث والمش����اورات 

 .واألخذ والعطاء
ویح�دث تعلم عادات النط�ق الخ�اطىء،  -

ذل��ك دون وج��ود عی��ب ف��ي اللس��ان أو 
األسنان أو الشفة، فنجد أن الطف�ل ف�ي 
منتص�ف عام�ھ الث�اني یلج�أ إل�ى ح��ذف 
مقط����ع أو ح����رف م����ن الكلم����ات ذات 
المقطع��ین أو الثالث��ة، ك��ذلك ق��د یخف��ق 
ف��ي ت��ذكر كلم��ة ص��عبة س��معھا م��رات 
قلیل���ة نس���تبدل مقطع���اً ب���اَخر أو حرف���اً 

 .باَخر
وال��دین عل��ى القل��ق الزائ��د م��ن قب��ل ال -

 .الطفل
إفراط األبوین أو مغاالتھما ف�ي رعای�ة  -

 .طفلھا وتدلیلھ
تعارض التی�ارات وتن�ازع األھ�واء ف�ي  -

األسرة، وماینتج عنھ من اإلھم�ال ف�ي 
 .رعایة الطفل

ض��عف ثقاف��ة األس��رة وع��دم خص��وبة  -
األلف�����اظ المس�����تخدمة للتعبی�����ر ع�����ن 
المع�������اني والعالق�������ات االجتماعی�������ة 

فتكث���ر (ة الموج���ودة ف���ي تل���ك األس���ر
الل���وازم اللغوی���ة الكالمی���ة ف���ي البیئ���ة 
الفقی��رة ثقافی��اً، فیظ��ل طف��ل تل��ك البیئ��ة 
ی��ردد نف��س األلف��اظ بغی��ر تن��وع وبغی��ر 
قدرة على اكتساب ألفاظ جدی�دة ی�روي 

 ).بھا كالمھ
 .اإلخفاق فى التحصیل -

  :مفھوم اضطرابات النطق والكالم
ع����رف اَرم اض����طرابات النط����ق والك����الم 

مض��طرب یع��ود إل��ى  س��لوك لغ��وي:"بأن��ھ
تعطی��ل وظیف��ة معالج��ة اللغ��ة، الت��ي تظھ��ر 
عل����ى ش����كل أنم����اط مختلف����ة م����ن األداء، 
وتتش��كل بواس��طة الظ��روف المحیط��ة ف��ي 

عب���د العزی���ز "(المك���ان ال���ذي تظھ���ر فی���ھ
  ).١٥٩، ٢٠٠٠السرطاوي واَخرون، 

الك�الم ) ١٩٩٠(كما عرف بالمر ویانتیس 
المض��طرب بأن��ھ اس��تجابة كالمی��ة تختل��ف 
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لحوظة ع�ن االس�تجابات الكالمی�ة بدرجة م
الشائعة بین األف�راد م�ن حی�ث الخص�ائص 
الص��وتیة المس��موعة الت��ي تعودن��ا علیھ��ا 

  ).١٣٥، ١٩٩٧عبد العزیز الشخص، (
) ٢٠٠٩(وعرفھ��ا عب��د ال��رحمن س��لیمان 

تعتب����ر اض����طرابات النط����ق أكث����ر أن����واع 
اض���طرابات الك���الم ش���یوعاً؛ خاص���ة ل���دى 

الن�وع  ف�ي ھ�ذا. األطفال في س�ن المدرس�ة
من االضطرابات قد ینطق الطفل األصوات 
اللغوی��ة بطریق��ة مش��وھة؛ بحی��ث الیفھ��م 
المس���تمع، أو ق���د یح���ذف أو یض���یف أح���د 
األص����وات اللغوی����ة بص����وت أو أص����وات 
لغوی��ة أخ��رى وإذا م��ازاد ع��دد األص���وات 
اللغوی�������ة المش�������وھة أو المس�������تبدلة أو 
المحذوف��ة إل��ى درج��ة كبی��رة؛ ف��إن ح��دیث 

  .ھوم على اإلطالقالطفل یصبح غیر مف
وم����ن الج����دیر بال����ذكر، أن الحك����م عل����ى 
اض���طرابات النط����ق یج����ب أن یض����ع ف����ي 
اعتب���اره عم���ر الطف���ل ال���ذي یظھ���ر علی���ھ 

فم���ن الم���ألوف، عل���ى س���بیل . االض���طراب
المث���ال، ح���دوث مش���كالت ف���ي إب���دال، أو 
ح��ذف أح��د األص��وات اللغوی��ة ف��ي األعم��ار 
التي تقل عن خمس أو س�ت س�نوات؛ قب�ل 

ولك�ن بع�د وص�ول . غ�ة الطف�لإكتمال نمو ل
الطفل إل�ى ھ�ذه الس�ن؛ ف�إن التقی�یم یص�بح 
أكثر دالل�ة ع�ن وج�ود اض�طرابات النط�ق؛ 
خاص����ة إذا ت����أثر ص����وت لغ����وي م����ا، أو 
مجموع���ة م���ن األص���وات اللغوی���ة بحی���ث 
تص����ل الرس����الة اللفظی����ة إل����ى المس����تمع 

عب���د (بطریق���ة مش���وھة أو غی���ر مفھوم���ة
  ).٣١-٣٠، ٢٠٠٩الرحمن سلیمان، 

ب��د العزی��ز الس��رطاوي واَخ��رون ویش��یر ع
إلى أن اضطرابات النط�ق ھ�ى ) "٢٠٠١(

مش��كلة أو ص��عوبة ف��ي إص��دار األص��وات 
الالزم��ة للك��الم، ویمك��ن أن تح��دث عی��وب 
في نطق الحروف المتحرك�ة، أو الس�اكنة، 
ویمك�����ن أن یش�����مل االض�����طراب بع�����ض 

عب�د "(األصوات في أي موضع من الكلمة
  ).١٢٢، ٢٠٠١العزیز السرطاوي، 

فیع������رف ) ١٩٩٠(فیص������ل ال������زراد  أم������ا
اض��طراب یتعل��ق بمج��رى " اض��طراب بأن��ھ 

الك����الم أو الح����دیث، ومحت����واه، ومدلول����ھ، 
ومعن����اه، وش����كلھ، وس����یاق وترابط����ھ م����ع 
األفك�����ار واألھ�����داف، وم�����دى فھم�����ھ م�����ن 
االَخ�����رین، وأس�����لوب الح�����دیث، واأللف�����اظ 
المستخدمة، بمعنى أنھا تدور ح�ول محت�وى 

ع الوض���ع الك��الم ومغ���زاه وانس���جام ذل��ك م���
العقل������ي والنفس������ي واالجتم������اعي للف������رد 

  ).١٤١، ١٩٩٠فیصل الزراد، "(المتكلم
ویع�������رف عب�������د العزیزالش�������خص وعب�������د 

اض���طراب النط���ق ) ١٩٩٢(الغفارال���دماطي 
ع�دم ق��درة الف�رد عل�ى إص��دار "والك�الم بأن�ھ

اللغ����ة بالص����ورة الس����لیمة، وذل����ك نتیج����ة 
لمشكالت في التناسق العضلي، أو عیب ف�ي 

الح��روف، أو الض��عف ف��ي مخ��ارج أص��وات 
الكف����اءة الص����وتیة، أو لوج����ود إل����ى خل����ل 

عب������������د العزیزالش������������خص "(عض�����������وي
  ).٤١٥، ١٩٩٠وعبدالغفارالدماطي، 

فی�رى أن اض�طراب  Per Kansأما بیركنز 
ع��دم إتب��اع "النط��ق والك��الم ھ��و عب��ارة ع��ن

القواعد أو یكون كالم الطفل غی�ر مفھ�وم أو 
مقن�������ع عل�������ى المس�������توى الشخص�������ي أو 

  ."االجتماعي أو یسيء إلى أجھزة الكالم
كالم الف�رد یع�د "فیرى أن  Mahlأما ماھل 

مض��طرباً إذا انص��رف اھتمام��ھ عم��ا یقول��ھ 
ص���وات بحی���ث یرك���ز عل���ى كیفی���ة نط���ق األ

عب�د "(الكالمیة وطریقة التعبیر ع�ن األفك�ار
  ).١٣٤-١٣٣، ١٩٩٧العزیز الشخص، 

أن اض��طرابات "ویض��یف محم��د الزریق��ات 
الك����الم م����اھى إال انحراف����ات ع����ن الم����دى 
المقب��ول ف��ي بیئ��ة الف��رد، وینظ��ر إل��ى الك��الم 
عل���ى أن���ھ مض���طرب إذا اتص���ف ب���أي م���ن 

ص��عوبة س��ماعھ، غی��ر : الخص��ائص التالی��ة
ئص ص���وتیة وبص���ریة غی���ر واض���ح، خص���ا

واض���حة، اض���طرابات ف���ي إنت���اج أص���وات 
مح�ددة، إجھ��اد ف�ي إنت��اج األص�وات، عی��وب 
في اإلیقاع، والنب�ر الكالم�ي، عی�وب لغوی�ة، 
كالم غی�ر مناس�ب للعم�ر، والج�نس، والنم�و 

، ٢٠٠٥محم�����د الزریق�����ات، ،." (الجنس����ي
٢٢(  

) ١٩٨١(Emerickكم�����ا ع�����رف أمری�����ك 
ع�دم ق�درة  "اضطراب النطق والك�الم بأنھ�ا 
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الطف��ل عل��ى ممارس��ة الك��الم بص��ورة عادی��ة 
تناس��ب عم��ره الزمن��ي وجنس��ھ، وق��د یتمث��ل 
ذل���ك ف���ي ص���عوبة نط���ق أص���وات الك���الم أو 
تركیب األصوات م�ع بعض�ھا لتك�وین كلم�ات 
مفھومة، أو عدم تركیب الكلمات في ص�ورة 
جمل مفھومة، عدم استخدام الك�الم بص�ورة 
فعال��������ة ف��������ي عملی��������ة التواص��������ل م��������ع 

  ).٤٧، ٢٠٠٨غادة كسناوي، "(یناالَخر
والكالم الغیر سوي ھو الك�الم ال�ذي ینح�رف 
ع�ن ك�الم االَخ�رین بدرج�ة تس�تلفت االنتب�اه، 
ویعوق االتصال، أو یسبب حالة من الض�یق 
للمتح��دث، أو المس��تمع أي أن��ھ یمث��ل نتیج��ة 
الك���الم، والیرج���ع ألس���باب كامن���ة بأعض���اء 
الجس��م، وعلی��ھ ف��إن الك��الم المض��طرب ھ��و 

ي یك���ون غی���ر واض���ح، وغی���ر مفھ���وم ال���ذ
للس��������امع،  ویس��������بب س��������وء التواف��������ق 

  ).٨٥، ٢٠٠٥زینب شقیر، (للمتكلم
كم�����ا یع�����رف اض�����طراب النط�����ق والك�����الم 

اضطراب طویل المدى في إنتاج الكالم "بأنھ
أو في إدراكھ وبالتالي فإن الكالم المضطرب 
ھو الكالم الذي ینح�رف ع�ن ك�الم االَخ�رین، 

ویس�بب س�وء التواف�ق ویكون الفت�اً لالنتب�اه 
ب��ین الم��تكلم وبیئت��ھ االجتماعی��ة وق��د تك��ون 
ھ���ذه االض���طرابات ذات أس���اس عض���وي أو 

  ).٥٧٥، ١٩٨٥حامد زھران، " (وظیفي
ویع���رف اض���طراب النط���ق بأن���ھ مش���كلة أو 
صعوبة في إصدار األص�وات الالزم�ة للك�الم 

یمك�ن أن تح�دث عی�وب . بالطریقة الصحیحة
الح�روف  النطق في الح�روف المتحرك�ة، أو

الس���اكنة أو ف���ي مجموع���ات م���ن الح���روف 
ك��ذلك یمك��ن أن یش��مل االض��طراب . الس��اكنة

بع��ض أص��وات أو جمی��ع األص��وات ف��ي أي 
محم���د عل���ى كام���ل، (موض���وع م���ن الكلم���ة 

٤٨، ٢٠٠٣ .(  
بأنھ����ا ) "م٢٠٠٦(ویعرفھ����ا عص����ام ع����ودة 

الصعوبة التي یواجھھا الشخص في اس�تخدام 
بأن�ھ جھاز النطق، وتعرف اض�طرابات النط�ق 

عدم قدرة الطفل أو الفرد على ممارسة الك�الم 
بص��ورة طبیعی��ة تناس��ب عم��ره الزمن��ي، وق��د 
تتمث��ل ذل��ك ف��ي ص��عوبة النط��ق لألص��وات أو 
تراكی��ب األص��وات م��ع بعض��ھا لتك��وین كلم��ات 

مفھوم��ة أو تركی��ب كلم��ات ف��ي ص��ورة جم��ل 
مفھومة، أو استخدام الكالم بصورة فاعلة في 

  .عملیة التواصل مع اآلخرین

  :تصنیف اضطرابات النطق

تتع��دد اض��طرابات النط��ق، وتص��نف 
ف���ي ثنای���ا الكت���ب، والدراس���ات العلمی���ة حی���ث 

ویوض�ح .تبیانت تصنیفاتھا من دراسة ألخرى
أن مص��طلح )"٢٠٠٩(عب��د ال��رحمن س��لیمان
 Articulatoryاض������طرابات النط������ق 

Defects  یش��یر إل��ى الك��الم المش��وه أو غی��ر
المتمیز الناتج عن إخفاق الفرد أو عدم قدرتھ 

األص��وات األساس��یة ) أو تش��كیل(عل��ى النط��ق
الالزمة للكالم بصورة سلیمة وقد یطل�ق عل�ى 
ھ�����ذه العملی�����ة أیض�����اً اض�����طرابات مخ�����ارج 

وم����ن أمثلتھ����ا الح����ذف واإلب����دال . الح����روف
والتش���ویھ ویفض���ل حالی���اً اس���تخدام مص���طلح 

الض����طرابات الص����وتیة لإلش����ارة إل����ى تل����ك ا
 .العیوب النطقیة

وی�����ذكر م�����راد عل�����ى عیس�����ى و ولیدخلیف�����ة 
تع��ددت اض��طرابات النط��ق والك��الم ) ٢٠٠٧(

ومنھ���ا م���ن قس���مھا إل���ى ثالث���ة أقس���ام منھ���ا 
اضطرابات خاصة تنط�ق الح�روف والكلم�ات، 
وأخ��رى خاص��ة ب��الكالم وتوقف��ھ، وقس��م ثال��ث 

طراب، عل��ى أس���اس األس��باب المؤدی���ة لالض���
ومنھ�����ا األس�����باب النفس�����یة، واالجتماعی�����ة، 

  .والعضویة، والفسیولوجیة

إل��ى أن ) ١٩٩٠(بینم��ا یش��یر فیص��ل ال��زراد 
ھن���اك تص���نیفات كثی���رة الض���طرابات النط���ق 
والك��الم تختل��ف حس��ب األس��اس الت��ي یعتم��د 
علیھا التصنیف، فھناك من صنف اض�طرابات 
اللغة إلى اضطرابات في الكالم تتعل�ق بم�دلول 

الم، ومعن��اه، وش��كلھ، وس��یاقھ، وترابط��ھ الك��
م��ع األفك��ار، وم��دى فھم��ھ م��ن قب��ل اآلخ��رین، 
وھناك م�ن قس�مھ إل�ى اض�طرابات ف�ي النط�ق 
واعوجاج��ھ م��ن حی��ث ح��ذف بع��ض أص��وات 

  .الكلمة، أو تحریف الصوت

  :Omissionالحذف  -١
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فی��ھ یق��وم الطف��ل بح��ذف ص��وت أو أكث��ر م��ن 
الكلم��ة، وع��ادة م��ا یق��ع الح��ذف ف��ي الص��وت 

خی��ر م��ن الكلم��ة، مم��ا ق��د یتس��بب ف��ي ع��دم األ
فھمھا، إال إذا استخدمت ف�ي جمل�ة مفی�دة، أو 

وق�د . في محتوى لغوي مع�روف ل�دى الس�امع
الیقتص��ر الح��ذف عل��ى ص��وت، إنم��ا ق��د یمت��د 
لح������������������������ذف مقط������������������������ع م������������������������ن 
الكلم�����������������������������������������������������������������������������������������������ة

(Yantis,PA.,&Plamer,JM.1990 
، "حم�ام"بدالً من " مام"فیقول الطفل  (56:

  ".كسم"بدالً " مك"ویقول 

أن الح��ذف ) ٢٠٠٣(ی��ذكر محم��د عل��ى كام��ل 
ھ��و عی���ب م���ن عی���وب النط���ق یح���ذف الطف���ل 
ص������وتاً م������ن األص������وات الت������ي تتض������منھا 

ق�د .ومن ثم ینطق جزءاً من الكلمة فقط.الكلمة
یش��مل الح��ذف أص��واتاً متع��ددة وبش��كل ثاب��ت 
ویص���بح ك���الم الطف���ل ف���ي ھ���ذه الحال���ة غی���ر 

تمیل عیوب الح�ذف ألن . مفھوم على اإلطالق
دث لدى األطفال الصغار بشكل أكثر شیوعاً تح

  .مما ھو مالحظ بین األطفال األكبر سناً 

ب�أن الح�ذف ) ٢٠٠٤(كما أوضح ولی�د فتح�ي 
عبارة عن  نطق الكلمة ناقصة ح�رف أو أكث�ر 
وغالب��اً یح��ذف الطف��ل الح��روف األخی��رة م��ن 
الكلمة، ویعد الحذ اضطراباً ش�دیداً ف�ي النط�ق 

طفل خاصة إذا تكرر نظراً لصعوبة فھم كالم ال
  .الحذف في كالمھ

، " سمكة"بدالً من " مك"نطق الطفل : مثال
  "أكلت سمكة"بدالً من " كت مك"

وبص��ورة عام��ة یتمی��ز األطف��ال ال��ذین یع��انون 
  :الحذف فیما یلي

كالمھ����م یتمی����ز بع����دم النض����ج أو الك����الم  -١
  .الطفلي

یقل الحذف في ك�الم الطف�ل م�ع تقدم�ھ ف�ي  -٢
ن یع��اني م��ن ت��وتر ش��دید، أو الس��ن إال إذا ك��ا

  .اضطراب في الجھاز العصبي

یمی���ل األطف���ال غالب���اً إل���ى ح���ذف بع���ض  -٣
أص��وات الح��روف بمع��دل أكب��ر م��ن الح��روف 
األخرى، فضالً عن أن الحذف غالباً یحدث في 
مواضع معینة من الكلمة فقد یحذف األصوات 

إذا أن���ت ف���ي أول الكلم���ة أو ) ج، ش، ف، ر(
قھ��ا إذا أن��ت ف��ي وس��ط ف��ي اَخرھ��ا بینم��ا ینط

  .الكلمة

وھ����ذا م����ا س����بق أن أك����ده كی����رك وج����االجر 
م���ن أن اض���طرابات الح���ذف ) ١٩٨٦،٢٨٣(

یجع��ل ك��الم الطف��ل غی��ر مفھ��وم للمس��تمع ل��ھ، 
وق����د یح����دث الح����ذف ف����ي مواض����ع الكلم����ة 
المختلفة، سواء في بدایة الكلمة أو منتص�فھا 
أو نھایتھا، أو ق�د یك�ون ف�ي أكث�ر م�ن موض�ع 

وف��ي بع��ض األحی��ان تك��ون  ف��ي نف��س الكلم��ة،
ھن��اك وقف��ات ف��ي ك��الم الطف��ل ب��ین األص��وات 
المحذوف���ة للمق���اطع المتتالی���ة الت���ي تس���تبدل 

  .بصوت ساكن

ف���ي ھ���ذا ) ٢٠٠٩(كم���ا ب���ین فیص���ل العفی���ف 
النوع م�ن عی�وب النط�ق بح�ذف الطف�ل ص�وتاً 
ما من األصوات الت�ي یتض�منھا الكلم�ة، وم�ن 
ث��م ینط��ق ج��زءاً م��ن الكلم��ة فق��ط، ق��د یش��مل 
الح��ذف أص��واتا متع��ددة ویش��كل ثاب��ت یص��بح 
كالم الطف�ل ف�ي ھ�ذه الحال�ة غی�ر مفھ�وم عل�ى 
االط����الق حت����ى بالنس����بة لألش����خاص ال����ذین 
ی���ألفون االس���تماع إلی���ھ كالوال���دین وغی���رھم، 
تمیل عی�وب الح�ذف ألن  تح�دث ل�دى األطف�ال 
الصغار بشكل أكثر شیوعاً مم�ا ھ�و مالحظ�ین 

ذه العیوب إلى األطفال األكبر سناً كذلك تمیل ھ
الظھور في نط�ق الح�روف الس�اكنة الت�ي تق�ع 
في نھایة الكلمة أكثر مما تظھ�ر ف�ي الح�روف 
الس��������اكنة ف��������ي بدای��������ة الكلم��������ة أو ف��������ي 

  (arabook.com2010:1).وسطھا

أن الح���ذف ) ٢٠٠٦(وأوض���ح عص���ام ع���ودة 
یقص��د ب��ھ أن یح��ذف الف��رد حرف��اً أو أكث��ر م��ن 

  ).خوف بدالً من خروف(الكلمة مثل قول 

إل�ى  ) ٢٠٠٩(ینما أشار عبدالرحمن سلیمان ب
مص���طلح الح���ذف عل���ى أن���ھ یش���یر إل���ى أح���د 

  المعنین أو كاللیھما
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ح����ذف الف����رد لص����وت أو أكث����ر أو  -
للح�����رف عن�����د نط�����ق الكلم�����ة أو 

 .كتابتھا
أي ص���وت أو ح���رف أو مجموع���ة  -

 .من الحروف المحذوفة
وبشيء من التفصیل ھو اضطراب ف�ي النط�ق 

) ح�رف(یتضمن نطق الكلمات الناقصة ص�وتاً 
وھو أحد الخصائص المتمی�زة لت�أخر . أو أكثر

الكالم لدى األطفال العادیین، أو لك�الم األطف�ال 
: مث��ال ذل��ك . المتخلف��ین عقلی��اً بدرج��ة ش��دیدة

نط���ق ك���و ب���دالً م���ن ك���وب أو كین���ة ب���دالً م���ن 
  .سكیبنة

  :Substitution اإلبدال -٢

توج���د ) ٢٠٠٣(أوض���ح محم���د عل���ى كام���ل 
أخط��اء اإلب��دال ف��ي النط��ق عن��دما ی��تم إص��دار 
ص�����وت غی�����ر مناس�����ب ب�����دالً م�����ن الص�����وت 

عل��ى س��بیل المث��ال ق��د یس��تبدل .المرغ��وب فی��ھ
أو یس���تبدل ) ش(بح���رف ) س(الطف���ل ح���رف 

م��رة أخ��رى نق��ول أن ). و(بح��رف ) ر(ح��رف 
ص��غار اإلب��دال أكث��ر ش��یوعاً ف��ي ك��الم األطف��ال 

ھ��ذا الن��وع م��ن االض��طراب ف��ي النط��ق . الس��ن
یؤدي إلى خفض قدرة اآلخرین على فھم ك�الم 

  .الطفل عندما تحدث بشكل متكرر

ب�أن اإلب�دال ) ٢٠٠٤(بینما أش�ار ولی�د فتح�ي 
بمعن��ى أن ینط��ق ص��وتاً ب��دالً م��ن اآلخ��ر عن��د 
الكالم، وفي كثی�ر م�ن األحی�ان یك�ون الص�وت 

للص��وت  غی��ر ص��حیح مش��ابھاً لدرج��ة كبی��رة
  .الصحیح من حیث المكان وطریقة النطق

ب��دالً ) س�اي(، ) جبن��ھ(ب��دالً م�ن ) دبن�ة: (مث�ال
  ).شاي(من 

بأن��ھ توج��د ) ٢٠٠٩(وأوض��ح فیص��ل العفی��ف 
أخط��اء اإلب��دال ف��ي النط��ق عن��دما ی��تم إص��دار 
غیر مناسب بدالً م�ن الص�وت المرغ�وب فی�ھ، 
عل��ى س��بیل المث��ال ق��د یس��تبدل الطف��ل ح��رف 

) ر(أو یس�����تبدل ح�����رف ) ش(بح�����رف ) س(
وم��رة أخ��رى تب��دو عی��وب اإلب��دال ) و(بح��رف 

أكثر شیوعاً في كالم األطفال صغار السن م�ن 
األطفال األكبر س�ناً، ھ�ذا الن�وع م�ن اض�طراب 

النط�ق ی�ؤدي إل�ى خف�ض ق�درة اآلخ�رین عل�ى 
فھ�����م ك�����الم الطف�����ل عن�����دما یح�����دث بش�����كل 

  (arabook.com2010:1).متكرر

ویقصد بھ أن ) ٢٠٠٦(وأوضح عصام عودة 
ب�دالً ) ك(یبدل الفرد حرف�اً ب�اَخر كإب�دال ح�رف 

  ).ستینة بدالً من سكینة(فیقول ) ت(من 

ھ��و ) ٢٠٠٩(وأش��ار عب��د ال��رحمن س��لیمان 
أحد أش�كال اض�طرابات النط�ق یتض�من ال�تلفظ 

غی���ر ص���حیح م���ن أص���وات ) ح���رف(بص���وت 
الص��حیح، ) ح��رف(الكلم��ة ب��دالً م��ن الص��وت 

من فأر أو صال ب�دالً  فأل بدالً : كأن یقول مثالً 
  .من صار

وبذلك یعن�ي اإلب�دال اس�تخدام ص�وت ب�دالً م�ن 
ویأخ����ذ اإلب����دال . ص����وت آخ����ر أو إبدال����ھ ب����ھ

  :شكلین

إب�دال ص�وت مك��ان ص�وت آخ��ر ویك�ون ك��ال . أ
  .الصوتین من داخل الكلمة

إبدال صوت من خارج الكلمة بص�وت م�ن . ب
  .الكلمة

  :Distortionالتحریف -٣

ص��وت بش��كل یقرب��ھ م��ن وفی��ھ ینط��ق الطف��ل ال
الصوت األصلي، غیر أنھ ال یشبھھ تماماً، أي 
ینط��ق الطف���ل جمی���ع األص���وات الت���ي ینطقھ���ا 
األش���خاص الع���ادیون، ولك���ن بص���ورة غی���ر 
سلیمة عند مقارنتھا باللفظ السلیم، حیث یبع�د 
الصوت عن مكان النطق الص�حیح، ویس�تخدم 
طریق��ة غی��ر س��لیمة ف��ي عملی��ة إخ��راج التی��ار 

الزم إلنت������������اج ذل������������ك الھ������������وائي ال������������
  .(Hegde,M,N.,1999,112)الصوت

توج���د أخط���اء ) ٢٠٠٣(محم���د عل���ى كام���ل 
التحری����ف عن����دما یص����در الص����وت بطریق����ة 
خاطئة، إال أن الص�وت الجدی�د یظ�ل قریب�اً م�ن 

األص���وات المحرف���ة .الص���وت المرغ���وب فی���ھ
الیمك���ن تمییزھ���ا أو مطابقتھ���ا م���ع األص���وات 

نف م�ن لذلك التص.المحددة المعروفة في اللغة
جان���ب معظ���م اإلكلینیك���ین عل���ى أنھ���ا عی���وب 
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ویب����دو أن عی����وب تحری����ف النط����ق . إبدالی����ة
تنتشر بین األطفال األكبر سناً وبین الراش�دین 

  .أكثر مما تنتشر بین صغار األطفال

أن التحری���ف )٢٠٠٤(أوض���ح ولی���د فتح���ي  
یعنى نطق الصوت بطریقة تقربھ من الص�وت 

  .العادي تمیز أنھ الیماثلھ تماماً 

أي یتض��من بع��ض األخط��اء وغالب��اً یظھ��ر ف��ي 
وق��د یح��دث ) س، ش، ز(أص��وات معین��ة مث��ل 

أو ع��دم وض��ع  –ذل��ك نتیج��ة تس��اقط األس��نان 
اللسان ف�ي موض�عھ الص�حیح أثن�اء النط�ق أو 
انح���راف وض���ع األس���نان أو تس���اقطھا عل���ى 
جانبي الف�ك الس�فلي مم�ا یجع�ل الھ�واء ی�ذھب 

لطف��ل إل��ى ج��انبي الف��ك وبالت��الي یتع��ذر عل��ى ا
  .نطق الصوت سلیماً 

أوض����ح أن ) ٢٠٠٩(بینم����ا فیص����ل العفی����ف 
التحریف یتضمن نطق الصوت بطریقة تقرب�ھ 

أي ..من الصوت العادي یبد أنھ ال یماثلھ تماماً 
وینتش����ر التحری����ف ب����ین .یتض����من األخط����اء

الص��غار والكب��ار، وغالب��اً یظھ��ر ف��ي أص��وات 
معین���ة مث���ل س، ش، حی���ث ینط���ق الص���وت 

ی���ل، أو ینط���ق ص���وت مص���حوباً بص���فیر طو
  .صوت ش من جانبي الفم

) اللثغ���ة(ویس���تخدم ال���بعض مص���طلح التأت���أه 
Lisping  لالش����ارة إل����ى ھ����ذا الن����وع م����ن

  .اضطرابات النطق

وقد یحدث ذلك نتیجة تساقط األسنان، أو عدم 
وض��وح اللس��ان ف��ي موض��عھ الص��حیح أثن��اء 
النط���ق، أو االنح���راف وض���ع األس���نان عل���ى 

جع�ل الھ�واء ی�ذھب جانبي الف�ك الس�فلي، ممای
إل��ى ج��انبي الف��ك وبالت��الي یتع��ذر عل��ى الطف��ل 

  .نطق أصوات مثل س، ز

ولتوضیح ھذا االضطراب یمكن وضع اللس�ان 
دون أن  -إل��ى أعل��ى-خل��ف األس��نان األمامی��ة

یلمسھا، ثم محاولة نطق بع�ض الكلم�ات الت�ي 
ز مث��ل س��امي، س��ھران، /تتض��من أص��وات س

  .زھران، ساھر، زاھر، زاید

ب��أن التحری��ف ) ٢٠٠٦(ام ع��ودة وأش��ار عص��
یقصد بھ أن ینطق الفرد بطریقة مألوف�ة، وق�د 

  .الیكون الحرف واضحاً 

) ٢٠٠٩(بینم��ا أوض��ح عب��دالرحمن س��لیمان 
أحد اضطرابات النط�ق یتض�من إب�دال أص�وات 

بدالً ) لوح(الكالم، كأن ینطق الطفل مثالً كلمة 
وما إلى ).. شعر(بدالً من ) شعل(و) روح(من 

وھ�و ش�كل م�ن . وجھ تحری�ف الك�المذلك من أ
أش���كال اض���طرابات وض���وح وت���رابط الك���الم، 
ویتمث���ل ف���ي تحری���ف الكلم���ة بحی���ث ینطقھ���ا 
الطفل بطریقة محرمة تؤدي إلى تغییر معناھ�ا 
أو ع��دم فھ��م م��ا ی��راد منھ��ا، ك��أن ینط��ق كلم��ة 

  .سیارة ب صدادة

ویح��دث التحری��ف نتیج��ة ألس��باب ع��دة، م��ن 
  :بینھا

  .الطفل حتى سن الرابعةتأخر الكالم عند . ١

وجود كمیة م�ن اللع�اب الزائ�د ع�ن الكمی�ة . ٢
  .الطبیعیة

ازدواجی���ة اللغ���ة ل���دى الص���غار أو بس���بب . ٣
  .تأثیر لھجة على أخرى

تش���وه األس���نان س���واء بتس���اقط األس���نان . ٤
  .األمامیة أو على جانبي الفك السفلي

ق��د ین��تج ع��ن مش��كلة كالمی��ة، كالس��رعة . ٥
  .(Weiss,C.E,et al.,1980,125)مثالً 

  :Additionاإلضافة  -٤

توجد عیوب ) ٢٠٠٣(یذكر محمد على كامل  
اإلض��افة عن��دما ینط��ق الش��خص الكلم��ة م��ع 
زی���ادة ص���وت م���ا أو مقط���ع م���ا إل���ى النط���ق 
الصحیح، ویعتبر ھذا العیب على أي ح�ال أق�ل 

تت�راوح عی�وب النط�ق ..عیوب النطق انتش�اراً 
الت في ح�ا..بین عیوب خفیفة إلى عیوب حادة

التي تكون فیھا عیوب النطق من النوع الح�اد 
ومن ..یصعب فھم كالم الطفل من ناحیة أخرى

الناحی���ة األخ���رى یع���اني الطف���ل م���ن معان���اة 
ش��دیدة عن��دما یح��ول التعبی��ر ع��ن أفك��اره أو 
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حاجات����ھ الخاص����ة ف����ي المح����یط األس����ري أو 
إال أن ...المدرس��ي أو ف��ي عالقت��ھ م��ع زمالئ��ھ

م الطف��ل لیس��ت م��دى اإلعاق��ة ف��ي وض��وح ك��ال
العام���ل الوحی���د ال���ذي ی���ؤثر ف���ي الحك���م عل���ى 

  .درجة االضطراب

فالعمر الزمني للطفل بالشك یعتبر عامالً ھاماً 
وخاص��ة ف��ي ض��وء الطبیع��ة النمائی��ة للنط��ق 

ومن ناحی�ة ..والكالم التي سبقت اإلشارة إلیھا
أخ��رى ف��إن ع��دد عی��وب النط��ق وأن��واع ھ��ذه 

دة العی��وب عام��ل م��ؤثر ف��ي تحدی��د درج��ة ح��
م���ع مراع���اة أن عی���وب الح���ذف ..االض���طراب

تعتب��ر عل��ى مس��توى طفل��ي أكث��ر م��ن عی��وب 
بینم��ا أوض��ح ولی��د فتح��ي .اإلب�دال أو التحری��ف

یتض����من ھ����ذا االض����طراب إض����افة ) ٢٠٠٤(
ص��وت زائ��د إل��ى الكلم��ة، وق��د یس��مع الص��وت 

 –سص��باح الخی��ر : (الواح��د كأن��ھ یتك��رر مث��ال
وأشار فیص�ل العفی�ف ).سسالم علیكم وغیرھا

یتض����من ھ����ذا االض����طراب إض����افة ) ٢٠٠٩(
ص��وتاً زائ��داً إل��ى الكلم��ة، وق��د یس��مع الص��وت 

سسص��باح الخی��ر، (الواح��د وكأن��ھ یتك��رر مث��ل 
  ). سسالم علیكم وغیرھا

إض�افة ح��رف )   ٢٠٠٦(وذك�ر عص�ام ع�ودة 
لعب��ات ب��دالً م��ن (إل��ى الكلم��ة المنطوق��ة مث��ل 

) ٢٠٠٩(أم����ا عب����دالرحمن س����لیمان ).لعب����ة
النط���ق تش���تمل أیض���اً  أض���اف أن اض���طرابات

  :على

 Phonologicalاض����طرابات ص����وتیة  -
disorders:  

عی����ب أو خل����ل ف����ي إص����دار أص����وات الك����الم 
ونطقھا وھو ما یعرف قدیماً بعیوب النط�ق أو 

ویفض���ل اس���تخدام . عی���وب مخ���ارج الح���روف
مص������طلح اض������طرابات الص������وت ألن ھ������ذه 
االض���طرابات التقتص���ر عل���ى عی���وب النط���ق 

د مش����كالت فق����ط، واض����طراب الص����وت أح����
اللغوی���ة المترتب���ة عل���ى ص���عوبة ف���ي مج���ال 
معرف���ة المف���اھیم األساس���یة للنظ���ام الص���وتي 

والی��تمكن الطف��ل بس��بب . وقواع��د اس��تخدامھا
ھ��ذا االض��طراب م��ن غی��ر أص��وات اللغ��ة، أو 
التعرف علیھا، والیدرك أیض�اً إمكانی�ة تجزئ�ة 

الك������الم إل������ى وح������دات ومق������اطع ص������وتیة 
  ).٢٥٣، ٢٠٠٩عبدالرحمن سلیمان، (

  :Pressureالضغط  -٥

تتطلب بعض األصوات من الطفل لكي ینطقھ�ا 
بش��كل ص��حیح أن یض��غط بلس��انھ إل��ى أعل��ى 
س��قف الحن��ك، ف��إذا ل��م ی��تمكن الطف��ل م��ن ذل��ك 
فإن����ھ ال یس����تطیع إخ����راج بع����ض األص����وات 
بالش��كل الص��حیح، وم��ن ھ��ذه األص��وات الت��ي 
تتطلب عملیة الضغط د،ل، وقد یرجع ذلك إلى 

حس�ن عب�د (س�قف الحن�ك اضطراب حلقي في 
  ).١٦٨، ٢٠٠١المعطي،

  

  : أسباب اضطرابات النطق

تتن��وع األس��باب المؤدی��ة الض��طرابات الك��الم 
ب��إختالف االض��طرابات نفس��ھا، كم��ا أن بع��ض 
الب��احثین، والعلم��اء یرجع��وا أس��باب ال��بعض 
منھ���ا إل���ى عوام���ل وراثی���ة، أو عض���ویة، أو 
وظیفی��ة، أو نفس��یة، أو اجتماعی��ة مم��ا یجع��ل 

  .اق على أسباب محددة من األموراالتف

إل�����ى أن ) ٢٠٠٥(یش�����یر محم�����د الزریق�����ات 
اض��طرابات الك��الم ق��د تن��تج ع��ن العدی��د م��ن 
الظ����روف المختلف����ة مث����ل إص����ابة ال����دماغ، 
واالخ���تالل ال���وظیفي لمیكانزمی���ة الك���الم، أو 
الت��نفس والتش��وھات أعض��اء النط��ق، ف��بعض 
األطف��ال یخطئ��ون ب��النطق بس��بب ع��دم القی��ام 

ات الحركی����ة الص����حیحة لتك����وین باالس����تجاب
األصوات بشكل صحیح، فھم یفعلون األخط�اء 
بسبب استعمالھم الخاطىء لمیكانزمی�ة الك�الم 
المش���كلة عل���ى اللس���ان، والش���فاة واألس���نان، 
وشق الحلق، فقد تكون المش�كلة عض�ویة، أو 
مش���كالت الص���وت، وق���د تك���ون ناتج���ة ع���ن 

  .الضغوط النفسیة

  :  أسباب وراثیة

ات إلى وج�ود اض�طرابات مماثل�ة بینت الدراس
ب��ین أف��راد اَخ��رین داخ��ل األس��رة ولع��دة أجی��ال 
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وھذا مایشیر إلى دور عامل الوراثة، وقد بین 
أن الوراث����ة التتب����ع ف����ي اض����طرابات الك����الم 
نموذج��اً واح��داً وق��د بین��ت دراس��ات حدیث��ة أن 

من المصابین ینحدرون من أسرة بھ�ا % ٦٥
ی��د وق��د ت��م إدخ��ال عام��ل التقل.ش��خص مص��اب

والمحاك��اة ك��ون أح��د الوال��دین أو أح��د األف��راد 
. من العائلة یع�اني م�ن أح�د اض�طرابات الك�الم

وقد وجد أن نسبة المصابین م�ن ال�ذكور أكث�ر 
عل����ى (م����ن اإلن����اث بنس����بة أربع����ة أض����عاف 

  ).٥٢، ٢٠٠٢حمدان، 

  :أسباب جسمیة

أن تش����وه ) ٢٠٠٥(ی����ذكر محم����د الزریق����ات 
 -لل��وزتینتض��خم ا -الزرائ��د األنفی��ة -األس��نان

 -ض���عف الس���مع -انش���قاق ف���ي الش���فة العلی���ا
 -اللس���ان -الحن���ك: عی���وب الجھ���از الكالم���ي

ك����ل ذل����ك م����ن .الفك����ان -الش����فتان -األس����نان
األس����باب العض����ویة الت����ي ت����ؤدي إل����ى أح����د 

  .االضطرابات الكالمیة

  :أسباب عصبیة

إل����ى ) ١٩٩٩(یش����یر  محم����د س����ید عطی����ة 
اض�������طرابات األعص�������اب المتحكم�������ة ف�������ي 

المراك�ز ف�ي الم�خ  بتل�ف ض�عف إصابة .الكالم
الض���عف العقل���ي، .ال��تحكم ف���ي أجھ���زة النط���ق

وإجب���ار الف���رد األعس���ر ال���ذي یس���تخدم ی���ده 
الیس��رى عل��ى الكتاب��ة بالی��د الیمن��ى، وض��عف 
التوافق بین سھولة التعبی�ر، وس�رعة التفكی�ر 
للمفاج���أة، ومحاول���ة المرتج���ل وخاص���ة عن���د 
الخ��وف ف��ي المواق��ف الجدی��دة أم��ام الن��اس أو 

الم���ذیاع، وعن���د ت���دفق األفك���ار بس���رعة  أم���ام
ھائلة التس�تطیع األجھ�زة الص�وتیة اس�تیعابھا 
بس���ھولة واس���تعمال األب���اء وض���غطھم عل���ى 
األطفال ف�ي النط�ق دون مراع�اة للنض�ج وف�ق 
للفروق الفردیة واألكثر من ذل�ك بع�ض األب�اء 
یس���تخدمون الترھی����ب والتخوی����ف والتعلی����ق 

طف��ل والمع��ایرة وبعض��ھم یس��تخدم الرش��وة لل
م��ن أج��ل ذل��ك التعلی��ق عل��ى الف��رد م��ن األھ��ل 
واألق��ارب عن��دما ینط��ق كلم��ة واض��حة س��واء 

  .عندما یضحكون معھ، أو یسخرون منھ

باإلض��افة إل��ى ) ٢٠٠٢(وی��ذكر عل��ى حم��دان 
وج��ود ع��دة عوام��ل مس��اھمة ف��ي اض��طرابات  
الك���الم ھ���ى القل���ق والخ���وف الم���رتبط بخب���رة 

األم باإلض�افة إل�ى عالق�ة .مؤلمة عاشھا الفرد
بطفلھ���ا وبنوعی���ة ھ���ذه العالق���ة وخاص���ة بم���ا 
یتعلق بالبدایات اللغوی�ة األول�ى المتبقی�ة الت�ي 

  .تبنى تدریجیاً عند الفرد

إل��ى أن ) ١٩٩٩(ویش��یر محم��د س��ید عطی��ة 
فیندلس�ون، وج�ونس (مجموعة من العلم�اء ل�ـ

) ھن���ت، وینك���ي، كورب���ات، میرف���ي، وفینج���ل
ترك���ز عل���ى أن العوام���ل النفس���یة ھ���ى س���بب 

رابات الكالم فھم یؤیدون میكانزم دفاعي اضط
تستخدمھ بالذات للحد من القل�ق والخ�وف، أو 

-ت��دخل ش��عوري ف��ي عملی��ة ت��تم أوتوماتیكی��ة
، أو الص�راع ب�ین الرغب�ة الش�عوریة ف�ي -اَلیة

الك�الم، ونقیض�ھا الالش�عوري وھ�و الض��مني، 
أو الخ����وف م����ن الفش����ل ف����ي إتم����ام العملی����ة 

  .الكالمیة

  :أسباب بیئیة

األس��رة أول بیئی��ة تربوی��ة یتواج��د فیھ��ا تع��د 
الطف��ل ویتفاع���ل معھ��ا، فھ���ى الت��ي ت���وفر ل���ھ 
الحمایة واألمن وھى المسئولة عن توفیر ك�ل 
االحتیاجات الالزمة لھ طبقاً للمرحل�ة العمری�ة 
التي یمر بھا، ولما كان�ت األس�رة ھ�ى المج�ال 
االجتم����اعي األول ال����ذي ینش����أ فی����ھ الطف����ل، 

ة س��بباً مباش��راً م��ن أص��بحت العالق��ات األس��ری
أس��باب نم��و الطف��ل نم��واً س��ویاً أو نم��و غی��ر 

الطف��ل .س��وي، ودرج��ة األم��ن الت��ي یح��س بھ��ا
ذات اَث��ر كبی��ر ف��ي تكیف��ھ أو ع��دم تكیف��ھ م��ن 

مص����طفى ( الوجھ����ة االجتماعی����ة والنفس����یة 
  ).٥٩، ١٩٧٦فھمي، 

كما یشیر محمد النحاس وس�لیمان أب�و حبیب�ة 
عامل��ة إل��ى أن جینف��ر یع��د أس��الیب م) ٢٠٠٦(

الوال��دین للطف��ل بمثاب��ة الم��راَة الت��ي تتض��من 
أحكاماً عن قیمة ومكانة الطفل داخ�ل األس�رة، 
فإحساس الطفل بقیمتھ  مرتبطاً بمدى شعوره 
ب��النقص أو ش��عوره بالثق��ة، حی��ث ی��دعم ھ��ذه 
األحاسیس سلوك الوالدین تجاه طفلھم، فكلم�ا 
زاد إحس����اس الطف����ل بقیمت����ھ وأھمیت����ھ ف����ي 
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ي الذي یعیش فی�ھ كلم�ا دع�م المحیط االجتماع
ھذا من ثقتھ بنفسھ ومن قدرتھ على االعتم�اد 
علیھ�ا، وعل��ى العك��س م�ن ذل��ك فاألس��رة الت��ي 
تتس����م فیھ����ا الوال����دین بالس����یطرة وال����تحكم، 
تھیىء ج�واً أس�ریاً مش�حوناً بالض�غوط، األم�ر 
ال���ذي ی���ؤدي إل���ى إخف���اق ف���ي إتم���ام عملی���ة 
 التواصل بین الطف�ل ووالدی�ھ، وم�ن ث�م مزی�داً 
م��ن المعوق��ات للنم��و الطبیع��ي لك��الم الطف��ل، 
فجذور مشكلة النطق توجد دائماً في العالمات 
الت��ي تق��وم ب��ین الطف��ل، ووالدی��ھ ف��ي المراح��ل 
المبكرة من حیاة الطفل، فعندما تصبح مطالب 
األب��اء م��ن الطف��ل  أعل��ى مم��ا یس��تطیع أداءه، 
وعندما یستخدم األب�اء ف�ي س�بیل ذل�ك العق�اب 

یود المشددة ویقیم�ون م�ا ینج�زه القیاسي والق
الطف��ل تقییم��اً س��لیباً باس��تمرار، ف��إن اإلحتم��ال 
األكبر أن یصاب الطفل عندئذ بالقلق والتوتر، 

  .وحدوث اضطرابات النطق

ف��ي " أن��ھ ) ٢٠٠٣(ی��رى محم��د عل��ى كام��ل  
إن لم یكن -كثیر من الحاالت یكون من الصعب

تحدی��د أس��باب معین��ة الض��طرابات  -مس��تحیالً 
بع�ض الظ�روف العض�ویة والجس�میة ...النطق

فق����دان س����معي، انحراف����ات : المعین����ة مث����ل
) كعیوب األسنان وشق الحلق(التركیب الفمي 

العی��وب العض��لیة والنیورولوجی��ة ف��ي أجھ��زة 
، )ك���التلف العض���لي أوالش���لل المخ���ي(الك���الم 

  .والتخلف العقلي

في . غالباً ما تكون ذات أثر واضح على الكالم
الت الیك���ون ل���دى األطف���ال الغالبی���ة م���ن الح���ا

ال���ذین یع���انون م���ن اض���طرابات النط���ق مث���ل 
االنحرافات العض�ویة الواض�حة وتب�دو عی�وب 
النطق عن�د ھ�ؤالء األطف�ال مرتبط�ة بش�كل م�ا 
م����ن أش����كال ال����تعلم الخ����اطىء للك����الم أثن����اء 

یطل��ق ع��ادة عل��ى . الس��نوات النمائی��ة المبك��رة
اض�طراب (ھذا الن�وع م�ن االض�طرابات ع�ادة 

االض�����طراب ال�����ذي : أي) ل�����وظیفيالنط�����ق ا
  .الیرجع إلى سبب أو أساس عضوي

كما أوضح أیضاً أن من ضمن العوامل البیئیة 
ؤثر عل���ى النط���ق ت���الھام���ة الت���ي یحتم���ل أن 

  :وھى

أنم��اط ك��الم اآلخ��رین الت��ي یتع��رض  -
لھا الطفل أثناء تعلم الك�الم، وكمی�ة 
االس���تثارة والدافعی���ة الت���ي یحص���ل 

لو أن .علیھا الطفل خالل نمو الكالم
ك�الم األش�خاص المھم�ین ف�ي ع��الم 

-كالوالدین واإلخوة والرفاق-الطفل
یتض���من أخط���اء ف���ي النط���ق، فف���ي 
ھ��ذه الحال��ة م��ن المتوق��ع أن تنم��و 

أنم�اط خاطئ�ة مش�ابھة، لدى الطف�ل 
فاألنم�اط الردیئ��ة م��ن النط��ق ت��ؤدي 
ع���ادة إل���ى مھ���ارات غی���ر مالئم���ة 
للكالم عند األطفال خاصة وھ�م ف�ي 
طور النمو بالمثل، إذا كانت ت�نقص 
الطف��������ل االس��������تثارة المناس��������بة 
والدافعی���ة الكافی���ة لتط���ویر طریق���ة 
جیدة للنطق، فإن أنماط النطق عن�د 

 .الطفل تظل أنماطاً طفلیة
ختص��ار، یمك��ن الق��ول أن أی��اً م��ن األس��باب با

الرئیسیة الضطرابات النطق الوظیفی�ة، یمك�ن 
أن یكون ذا أثر سلبي على نمو النطق والكالم 
عند طفل مع�ین، إال یغی�ب ع�ن ال�ذھن أن مث�ل 
ھذه العوامل التعوق بالض�رورة النم�و الع�ادي 

محم����د عل����ى كام����ل، (للك����الم عن����د األطف����ال 
٤٩، ٢٠٠٣.(  

 م�ن م�راد عل�ى عیس�ي، وولی�د كما أوضح كالً 
أن اض������طرابات النط������ق )" ٢٠٠٧(خلیف�����ة 

والك���الم والت���ي تتمث���ل ف���ي العی���وب اإلبدالی���ة 
كإب���دال األص���وات، أو ح���ذفھا والت���ي إم���ا أن 
تك��ون عض��ویة نتیج��ة تش��وه، أو تل��ف عض��و 
م��ن أعض��اء الجھ��از الكالم��ي، وإم��ا أن تك��ون 

  .ألسباب وظیفیة

) ١٩٧٥(وق�������د قس�������م  مص�������طفى فھم�������ي 
بات النط�����ق والك�����الم إل�����ى قس�����مین اض�����طرا

  :رئیسین بناءاً على األسباب التي أدت إلیھا

عی����وب ترج����ع العل����ة فیھ����ا إل����ى أس����باب  -١
  .وعوامل عضویة

عی����وب ترج����ع العل����ة فیھ����ا إل����ى أس����باب  -٢
  .وظیفیة
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أن ) ٢٠٠٩(وق�������د أك�������د فیص�������ل العفی�������ف 
اضطرابات النطق قد تحدث لدى بعض األفراد 

النط�ق مث�ل  نتیجة إلى خلل ف�ي أعض�اء جھ�از
ش��ق الحل��ق، وق��د تح��دث ل��دى بع��ض الكب��ار 
نتیج����ة إل����ى إص����ابة ف����ي الجھ����از العص����بي 
المركزي، فربم�ا ی�ؤدي ذل�ك إل�ى إنت�اج الك�الم 
بصعوبة أو بعناء، مع تداخل األص�وات وع�دم 
وض��وحھا كم��ا ف��ي حال��ة عس��ر الك��الم، وربم��ا 
فق��د الق��درة عل��ى الك��الم تمام��اً كم��ا ف��ي حال��ة 

  .البكم

أن ) " ٢٠٠٩(حمن سلیمان وأوضح عبد الر
اضطرابات النطق تحدث نتیجة أسباب متعددة 
تع���زى إم���ا إل���ى أس���باب عض���ویة أو وظیفی���ة 
نفس��یة م��ن أھمھ��ا ض��عف الس��مع، والص��عوبة 
ف����ي التمیی����ز الس����معي للمثی����رات الص����وتیة، 
وربط���ة اللس���ان، وع���دم انطب���اق الفك���ین، أو 
إخراج اللسان أثناء الكالم، أو أمراض تصیب 

مس������ئولة ع������ن النط������ق مث������ل األجھ������زة ال
-٣٠، ٢٠٠٩عب���دالرحمن س���لیمان، (الش���لل

٣١.(  

یعتب�������ر ) ٢٠٠٦(بینم�������ا عص�������ام ع�������ودة 
اضطرابات النطق من االضطرابات التواصلیة 
التي تحدث في مرحلة اإلرسال نتیجة ألس�باب 
عضویة متعلقة بخلل في جھاز النطق وتش�كل 

  %.٢٠ھذه األسباب نسبة 

ب م����ن أس����با% ٨٠أم����ا الوظیفی����ة فتش����كل 
اض��طرابات النط��ق، وھن��ا یك��ون جھ��از النط��ق 

  .سلیماً 

ومما س�بق ف�ي ح�دود عل�م الباحث�ة أن أس�باب 
اضطرابات النطق تتب�این بحس�ب االض�طراب، 
ونوع���ھ، وس���المة أعض���اء الك���الم، وس���المة 
الفرد النفسیة، والبیئة المحیطة بھ، ووج�د أن 
اس��تفادة الف��رد م��ن اض��طرابھ ق��د یتح��ول إل��ى 

تس��ب المض��طرب م��ن مع��زز لوج��وده حی��ث یك
خالل تعامل االَخرین معھ جراء اضطرابھ مم�ا 
یعن��ي أن ھنال��ك عوام��ل عض��ویة، وشخص��یة 
كثی��رة ق��د ت��ؤدي ب��الفرد إل��ى االض��طراب ف��ي 

  .النطق والكالم

برن����امج كمبی����وتر تعلیم����ي متع����دد الوس����ائط 
المتعددة في الحد من بعض اضطرابات النطق 

  :واللغة لدى األطفال المضطربین لغویاً 

ھوم تكنولوجیا الوسائط المتع�ددة مف
یش���یر إل���ى الق���درة عل���ى تق���دیم المعلوم���ات 
للم����تعلم، م����ن خ����الل أش����كال مختلف����ة م����ن 

  . الوسائط

ولق��د أجری��ت العدی��د م��ن الدراس��ات 
الت����ى ھ����دفت الس����تخدام ب����رامج الكمبی����وتر 
التعلیمي متعددة الوسائط  ف�ي ت�دریس الم�واد 

م����اھر میخائی����ل، (المختلف����ة ومنھ����ا دراس����ة 
حی������ث ) ٢٠٠٤ھن������اء مح������رز، (، )١٩٩٧

أس��فرت النت��ائج ع��ن فاعلی��ة اس��تخدام ب��رامج 
الكمبی����وتر التعلیم����ي متع����ددة الوس����ائط ف����ي 
الموقف التعلیمي حیث ج�اءت النت�ائج لص�الح 

  .المجموعات التجریبیة

ھش��ام (كم��ا أش��ارت نت��ائج دراس��ات 
، )١٩٩٢شلبي ص�یام، (، )٢٠٠٤عبد العال، 

وق ذات إلى وجود فر) ١٩٩٧عالء متولي، (
داللة إحصائیة بین متوس�طات درج�ات تالمی�ذ 
المجم���وعتین التجریبی���ة والض���ابطة لص���الح 

  .المجموعة التجریبیة

وبن��اءاً عل��ى م��ا س��بق ت��رى الباحث��ة 
أنھ یمك�ن توظی�ف ب�رامج الكمبی�وتر التعلیم�ي 
متع�����ددة الوس�����ائط ف�����ي الح�����د م�����ن بع�����ض 
اض����طرابات النط����ق واللغ����ة ل����دى األطف����ال 

  .المضطربین لغویاً 

  :لمعالجة التجریبیةا

قام�����ت الباحث�����ة باع�����داد برن�����امج   
كمبی���وتر تعلیم���ي متع���دد الوس���ائط للح���د م���ن 
بعض اض�طرابات النط�ق واللغ�ة ل�دى األطف�ال 

  :المضطربین لغویا من خالل الخطوات التالیة

المحت��������وى التعلیم��������ي لبرن��������امج  .١
 :الكمبیوتر التعلیمي متعدد الوسائط

تحدید المحتوى العلم�ي، وتحدی�د م�ا 
ی���رتبط بھ���ذا المحت���وى م���ن أھ���داف 
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 ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة  

وت�����دریبات وأنش�����طة وق�����د قام�����ت 
  :الباحثة باآلتي

أخ��������ذ آراء بع��������ض أخص��������ائیین  -
 .التخاطب في تدریس ھذا المحتوى

التجری���ب العلم���ي للمحت���وى لبی���ان  -
 .صحتھ أو خطأه

التص��میم الفن��ي لبرن��امج الكمبی��وتر  .٢
التعلیم��ي متع��دد الوس��ائط وعرض��ھ 
عل�����ى مجموع�����ة م�����ن المحكم�����ین 

 .ن صالحیتھ للتطبیقللتحقق م
  نتائج البحث وتفسیرھا

  :اختبار صحة الفرض األول

الختب��ار ص��حة الف��رض األول وال��ذى 
یوج��د ف��رق دال إحص��ائیاً : " ی��نص عل��ى أن��ھ

ب���ین متوس���طى رت���ب درج���ات المجم���وعتین 
التجریبی����ة والض����ابطة ف����ى القی����اس البع����دى 
الض������طرابات النط������ق لص������الح المجموع������ة 

اس��تخدمت ." لالتجریبی��ة ف��ى االتج��اه األفض��
 – Mannالباحث���ة اختب���ار م���ان ویتن���ى 

Whitney Test   للمجموع���ات المس���تقلة
  :نتائج ھذا الفرض) ١(ویوضح جدول رقم 

  )١(جدول رقم 

یوضح نتائج اختبار مان ویتنى للقیاس البعدى للمجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة فى 

  اضطرابات النطق

 العدد المجموعة المتغیر
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قیمة مان 
 Uویتنى

مستوى 
 الداللة

 اضطرابات النطق

 ٣٨.٥ ٧.٧ ٥ التجریبیة

 ١٦.٥ ٣.٣ ٥ الضابطة ٠.٠٥ ١.٥

 - - ١٠ المجموع

 

" یتضح من الجدول السابق أن قیمة 
U  " مم��ا  ٠.٠٥دال��ة إحص��ائیا عن��د مس��توى

یش���یر إل���ى وج���ود ف���رق دال إحص���ائیاً ب���ین 
متوس���طى رت���ب درج���ات ط���الب المجموع���ة 
التجریبی��ة ورت��ب درج��ات ط��الب المجموع���ة 
الض�����ابطة ف�����ى القی�����اس البع�����دى لمس�����توى 
اض��طرابات النط��ق لص��الح ط��الب المجموع��ة 

  .التجریبیة

  

  :اختبار صحة الفرض الثانى 

الختب��ار ص��حة الف��رض الث��انى وال��ذى 
یوج��د ف��رق دال إحص��ائیاً : " ی��نص عل��ى أن��ھ 

ب����ین متوس����طى رت����ب درج����ات المجموع����ة 
التجریبی����ة ف����ي القیاس����یین القبل����ى والبع����دى 
الضطرابات النطق  لصالح القیاس البعدى فى 

اس��تخدمت الباحث��ة اختب��ار ." االتج��اه األفض��ل
للمجموع�ات  Wilcoxon Testویلككس�ون 

نت�ائج ھ�ذا ) ٢(طة ویوضح ج�دول رق�م المرتب
  :الفرض

  )٢(جدول رقم 

  یوضح نتائج اختبار ویلككسون للقیاسیین القبلى والبعدى للمجموعة التجریبیة فى اضطرابات النطق

 العدد الرتب المتغیر
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قیمة 
 Zویلككسون

مستوى 
 الداللة
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اضطرابات 
 النطق

 صفر صفر صفر السالبة

- ٢.١  ١٥ ٣ ٥ الموجبة ٠.٠٥ 

 - - ٥ المجموع

" یتضح من الجدول السابق أن قیمة 
Z  " مم��ا  ٠.٠٥دال��ة إحص��ائیا عن��د مس��توى

یش���یر إل���ى وج���ود ف���رق دال إحص���ائیاً ب���ین 
متوس�طى رت�ب درج�ات المجموع�ة التجریبی�ة 
ف���ى القیاس���یین القبل���ى والبع���دى الض���طرابات 

  .النطق لصالح القیاس البعدى

  

  :اختبار صحة الفرض الثالث 

الختبار صحة الفرض الثالث والذى ینص 
دال إحصائیاً بین  ال یوجد فرق: " على أنھ 

متوسطى رتب درجات المجموعة الضابطة 
فى القیاسیین القبلى والبعدى الضطرابات 

استخدمت الباحثة اختبار ویلككسون ." النطق
Wilcoxon   Test  للمجموعات المرتبطة

 :نتائج ھذا الفرض) ٣(ویوضح جدول رقم 

  )٣(جدول رقم 

  نتائج اختبار ویلككسون للقیاسیین القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى اضطرابات النطقیوضح 

 العدد الرتب المتغیر
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قیمة 
 Zویلككسون

مستوى 
 الداللة

اضطرابات 
 النطق

 صفر صفر صفر السالبة
 

- ١.٤  
 

 غیر دالة
 ٣ ١.٥ ٢ الموجبة

 - - ٣ المتساویة

 - - ٥ المجموع

  

" یتضح من الجدول السابق أن قیمة 
Z  " غیر دالة إحصائیا مم�ا یش�یر إل�ى أن�ھ ال

یوج��د ف��رق دال إحص��ائیاً ب��ین متوس��طى رت��ب 
درج��ات المجموع��ة التجریبی��ة ف��ى القیاس��یین 

بع���د ش���ھر م���ن التطبی���ق (البع���دى والتتبع���ى 
الض��طرابات النط��ق ، مم�ا یش��یر إل��ى ) البع�دى

فاعلی����ة اس����تمرار البرن����امج الت����دریبى ف����ى 
  .تحسین اضطرابات النطق

  

  :صحة الفرض الخامساختبار 

الختبار ص�حة الف�رض األول وال�ذى ی�نص 
یوج���د ف���رق دال إحص���ائیاً ب���ین : " عل���ى أن���ھ

متوس������طى رت�������ب درج������ات المجم�������وعتین 
التجریبی����ة والض����ابطة ف����ى القی����اس البع����دى 
لمستوى اضطرابات اللغ�ة لص�الح المجموع�ة 

اس��تخدمت ." التجریبی��ة ف��ى االتج��اه األفض��ل
 – Mannالباحث���ة اختب���ار م���ان ویتن���ى 

Whitney Test   للمجموع���ات المس���تقلة
  :نتائج ھذا الفرض) ٥(ویوضح جدول رقم 
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  )٥(جدول رقم 

یوضح نتائج اختبار مان ویتنى للقیاس البعدى للمجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة فى 

  اضطرابات اللغة

 العدد المجموعة المتغیر
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قیمة مان 
 Uویتنى

مستوى 
 الداللة

 اضطرابات اللغة

 ٣٨.٥ ٧.٧ ٥ التجریبیة

 ١٦.٥ ٣.٣ ٥ الضابطة ٠.٠٥ ١.٥

 - - ١٠ المجموع

" یتض��ح م��ن الج��دول الس��ابق أن قیم��ة 
U  " مم��ا  ٠.٠٥دال��ة إحص��ائیا عن��د مس��توى

یش���یر إل���ى وج���ود ف���رق دال إحص���ائیاً ب���ین 
متوس�طى رت�ب درج�ات المجموع�ة التجریبی�ة 

ورت����ب درج����ات المجموع����ة الض����ابطة ف����ى 
القی���اس البع���دى لمس���توى اض���طرابات اللغ���ة 

  .لصالح المجموعة التجریبیة

  

متوسطى رتب درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة فى یانى لیوضح رسم ب)٥(شكل رقم 
  القیاس البعدى الضطرابات اللغة

  :اختبار صحة الفرض السادس

الختب���ار ص���حة الف���رض الث���انى وال���ذى 
یوج��د ف��رق دال إحص��ائیاً : " ی��نص عل��ى أن��ھ 

بین متوسطى رت�ب المجموع�ة التجریبی�ة ف�ى 

القیاس��ین القبل��ى والبع��دى الض��طرابات اللغ��ة 
." لصالح القیاس البع�دى ف�ى االتج�اه األفض�ل

اس������تخدمت الباحث������ة اختب������ار ویلككس������ون 
Wilcoxon Test  للمجموع��ات المرتبط��ة

  :نتائج ھذا الفرض) ٦(ویوضح جدول رقم 
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  ویلككسون للقیاسیین القبلى والبعدى للمجموعة التجریبیة فى اضطرابات اللغةیوضح نتائج اختبار 

 العدد الرتب المتغیر
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قیمة 
 Zویلككسون

مستوى 
 الداللة

اضطرابات 
 اللغة

 صفر صفر صفر السالبة

- ٢.١  ١٥ ٣ ٥ الموجبة ٠.٠٥ 

 - - ٥ المجموع

 

" یتض��ح م��ن الج��دول الس��ابق أن قیم��ة 

Z  " مم��ا  ٠.٠٥دال��ة إحص��ائیا عن��د مس��توى

یش���یر إل���ى وج���ود ف���رق دال إحص���ائیاً ب���ین 

متوس�طى رت�ب درج�ات المجموع�ة التجریبی�ة 

ف���ى القیاس���یین القبل���ى والبع���دى الض���طرابات 

.القی�����������اس البع�����������دىاللغ�����������ة لص�����������الح 

  

  

  )٦(شكل رقم 

متوسطى رتب درجات المجموعة التجریبیة فى القیاس القبلى والبعدى یوضح رسم بیانى ل

  الضطرابات اللغة

  

  :اختبار صحة الفرض السابع 

الختب���ار ص���حة الف���رض الثال���ث وال���ذى 
ال یوجد فرق دال إحص�ائیاً : " ینص على أنھ 

ب����ین متوس����طى رت����ب درج����ات المجموع����ة 

الض����ابطة ف����ى القیاس����ین القبل����ى والبع����دى 
استخدمت الباحثة اختبار ." الضطرابات اللغة

 Wilcoxon   Testویلككس�����ون 
للمجموع��ات المرتبط��ة ویوض��ح ج��دول رق��م 

  :نتائج ھذا الفرض) ٧(
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  )٧(جدول رقم 

  یوضح نتائج اختبار ویلككسون للقیاسیین القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى اضطرابات اللغة

 العدد الرتب المتغیر
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قیمة 
 Zویلككسون

مستوى 
 الداللة

اضطرابات 
 اللغة

 صفر صفر صفر السالبة

- ١ دالةغیر    
 ١ ١ ١ الموجبة

 - - ٤ المتساویة

 - - ٥ المجموع

 

" یتض��ح م��ن الج��دول الس��ابق أن قیم��ة 
Z  " غیر دالة إحصائیا مم�ا یش�یر إل�ى أن�ھ ال

یوج��د ف��رق دال إحص��ائیاً ب��ین متوس��طى رت��ب 

الض��ابطة ف��ى القیاس��یین درج��ات المجموع��ة 
.القبل��������ى والبع��������دى الض��������طرابات اللغ��������ة

  

  

  )٧(شكل رقم 

متوسطى رتب درجات المجموعة الضابطة فى القیاس القبلى والبعدى یوضح رسم بیانى ل

  الضطرابات اللغة

  :توصیات البحث
من خالل النتائج التي ت�م التوص�ل إلیھ�ا یمك�ن 

  :التوصیات التالیةاستخالص 
االس��تفادة م��ن نت��ائج البح��ث الح��الي عل��ى . ١

المس����توى التطبیق����ي عن����د تص����میم برن����امج 
  .كمبیوتر تعلیمي متعدد الوسائط

ض�����رورة االس�����تفادة م�����ن المس�����تحدثات . ٢
  .التكنولوجیة في صورة غیر تقلیدیة

االس��تمرار ف��ي اس��تخدام برن��امج كمبی��وتر . ٣
الح�الي ف�ي تعلیمي متعدد الوسائط ف�ي البح�ث 

الحد من بعض اضطرابات النطق واللغ�ة ل�دي 
  .األطفال المضطربین لغویاً 

  :البحوث المقترحة
إجراء بحوث مماثل�ة لھ�ذا البح�ث لتص�میم . ١

برن��امج كمبی��وتر تعلیم��ي متع��دد الوس��ائط م��ن 
بعض اض�طرابات النط�ق واللغ�ة ل�دى األطف�ال 
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المضطربین لغویاً وقیاس م�دى فعالیتھ�ا عل�ى 
  .مستقلة أخرىمتغیرات 

إج���راء بح���وث مماثل���ة لھ���ذا البح���ث عل���ى .٢
أنواع أخرى من اضطرابات النطق واللغة م�ع 

  .مراعاة خصائصھم واحتیاجاتھم التربویة
  

  :المراجع

  بات لدى عینھ من                              الضغوط الوالدیة وعالقتھا ببعض اضطرا).١٩٩٧(اَمال الفقي 

طالب المرحلھ األولى من التعلیم األساسي، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة جامعة   

  .الزقازیق

التقنیھ الحدیثھ فى المعلومات والمكتبات نحو   إستراتیجیھ عربیھ ). ٢٠٠٠(أبو بكر محمود الھوش

  .دار الفجرللنشر والتوزیع:القاھره.المعلوماتلمستقبل مجتمع 

بحث مقدم في المؤتمر . التحول من النشر التقلیدي إلى النشر اإللكتروني). ٢٠٠١(أبو بكر الھوش

العاشر لإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات حول المكتبة اإللكترونیة والنشر اإللكتروني وخدمات 

 .المعھد العلى للتوثیق: تونس . أكتوبر ١٢-٨ المعلومات في الوطن المنعقد في نابل

  .عالم الكتاب:القاھرة. تكنولوجیا التعلیم وتحدیث التعلیم). ٢٠٠١(الغریب زاھر إسماعیل 

. العالج النفسي التخاطبي لصور التلعثم لدي ذوي صعوبات التعلم). ٢٠٠٨(أحمد سلیمان رجب 

  .دبي. المركز الدولي لالستشارات والتخاطب والتدریب

تصنیف االضطرابات : المراجعة العاشرة للتصنیف الدولى لألمراض  ).١٩٩٩(أحمد عكاشة 

  .منظمة الصحة العالمیة: النفسیة والسلوكیة، االسكندریة

رسالة ماجستیر غیر منشورة .أمراض التخاطب في الطب العربي). ١٩٨٩(أحمد محمد حسن رزق 

  .أمراض التخاطب جامعة عین شمس

برنامج عالجي لعیوب الكالم لدى األطفال المصابین بالشلل التوافقي، ). ٢٠٠٣(أحمد محمد رشاد 

  .رسالة دكتوراه غیر منشورة جامعة عین شمس

العالقة بین التكوین المكاني للصور الثابتة والصور المتحركة في برامج ).٢٠٠٦(أمل السید الظاھر

  .نشورة جامعة الزقازیقالوسائل المتعددة والتحصیل الدراسي، رسالة ماجستیر غیر م

فاعلیة استخدام السبورة الذكیة في تنمیة مھارات إنتاج البرامج ).٢٠٠٨(أمل عبد الفتاح سویدان 

التعلیمیة لمعلمات ریاض األطفال في ضوء احتیاجاتھن التدریبیة،  لمؤتمر العلمي للجمعیة العربیة 

-١٣طفل العربي جامعة القاھرة في الفترة لتكنولوجیا التربیة عدد خاص تكنولوجیا التربیة وتعلیم ال

٨/ ١٤. 
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  .دار الفكر للنشر والتوزیع

 .مؤسسة الكویت للتقدم العلمي: الكویت. ١مجلة العلوم ع. الدماغ واللغة). ١٩٩٤(أنطونیو دماسیو 

. طرق التواصل والتخاطب للصامتین والمتعثریین في الكالم والنطق). ٢٠٠٥(ود شقیر زینب محم

  .مكتبة التھضة المصریة: القاھرة

 .مكتبة نانسي للطباعة: القاھرة. عملیات تكنولوجیا التعلیم). ٢٠٠٣(محمد عطیة خمیس 

. األطفال أخصائي النطق والتخاطب ومواجھة اضطرابات اللغة عند). ٢٠٠٣(محمد على كامل 

  .مكتبة ابن سینا: القاھرة

 .دار اإلسراء: تكنولوجیا التعلیم والوسائل التعلیمیة، طنطا). ٢٠٠٥(محمد السید علي 

رسالة ماجستیرغیر منشورة، كلیة الطب . تأخر نمو اللغة عند األطفال). ١٩٨٧(مروة حسن صالح 

 .جامعة عین شمس

 .معھد الدراسات العلیا: األردن. اطبمذكرات في أمراض التخ). ١٩٨٩(مصطفى النشار 

 .مكتبة مصر: القاھرة. أمراض الكالم).١٩٧٥(مصطفى فھمي

 .دار النھضة العربیة: الریاض. أطفال بال مشاكل زھور بال أشواك). ١٩٩٦(موزة المالكي 

 .دار الفكر العربي: عمان. تعلیم الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة). ٢٠٠٧(موسى عمایرة وآخرون 

االتجاھات الحدیثة في إدارة وتنمیة مقتنیات المكتبات ومراكز ). ٢٠٠١(ریمان متولى إسماعیل نا
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