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 املصتخلص

معرفة فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى القاعدة النورانية في تحسيف ل الدراسة ىدفت
النطؽ لذوي اضطرابات النطؽ. وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي بتصميـ 
المجموعة الواحدة باختباريف قبمي وبعدي، فيما تكونت عينة الدراسة مف سبعة أطفاؿ مف 

، سنوات وست أشير 7سنوات وشير الى عمر  6ذوي اضطرابات النطؽ الوظيفية مف عمر 
"، مقياس رسـ الرجؿ لجودانؼ JATوقد كانت أدوات الدراسة عبارة عف مقياس جش لمنطؽ "

تمثمت فرضيات الدراسة في و ىاريس المقنف، استمارة دراسة الحالة، والبرنامج التدريبي. و 
درجات األطفاؿ مف ذوي اضطرابات  رتب وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي

" قبؿ وبعد تنفيذ البرنامج، وعدـ وجود فروؽ ذات JAT" النطؽ عمى مقياس جش لمنطؽ
في القياسيف البعدي والتتبعي. وقد أسفرت  "JAT"داللة إحصائية عمى مقياس جش لمنطؽ 

حصائيا بيف النتائج بعد تنفيذ البرنامج في خمسة عشر جمسة تدريبية الى وجود فروؽ دالة ا
متوسطات رتب األطفاؿ عمى القياسيف القبمي والبعدي في مقياس جش لمنطؽ لصالح القياس 

(، وعدـ وجود فروؽ عمى ذات المقياس بيف القياسيف 1.10البعدي عند مستوى داللة )
حيث  ،وتوصمت الباحثة كذلؾ لنتيجتيف ميمة(، 1.900عند مستوى داللة ) البعدي والتتبعي
فاعمية القاعدة النورانية تكمف في توظيفيا بمراحؿ التعميـ والتثبيت أكثر مف  ظير أوال أف

مراحؿ التأسيس لمصوت، وثانيا أف طريقة الثنائيات الصغرى بالمرحمة الرابعة عمى البرنامج 
التدريبي كانت ذات أثر كبير في عبلج تعميـ الصوت المستيدؼ بعد عبلجو عمى الصوت 

 .البديؿ

  النطؽ، اضطرابات أصوات الكبلـ. اضطرابات النورانية، القاعدة: المفتاحية الكممات
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Effectiveness of Training Program Based on Al-qaedah Al-

noraniah To Improvement the Articulation in Children with 

Articulation Disorders 

Halah M. Alharthi 

Abstract 

              This study came in the field of speech and language disorders, one 

major specialty in special education. The aim was to find out the 

effectiveness of a training program based on Al-qaedah Al-noraniah to 

improve articulation for children with articulation disorders. The study 

consisted of eight children with functional articulation disorders (age 6.1 

to 8.5 years). The study tools were a Jish Articulation Test ''JAT'', 

drawing the man test for Godanf & Harris codified, case study form, and 

training program. While the hypothesis of the study indicates that there 

are statistically significant differences between the mean scores of children 

with speech disorders on the JAT before and after the program, and there 

are no statistically significant differences between the mean scores of 

children with speech disorders on the before and follow-up tests. The 

results indicate differences between the two tests the pre and posttests, 

returning to the post test at the level of significance (0.01), and no 

differences between the before and follow-up tests. In addition, the study 

concluded that where: first appeared that the effectiveness of the Al-

qaedah Al-noraniah lies in the use of generalization and fixation rather 

than the establishment of disturbed sound, and secondly, the method of 

micro-diodes in the fourth phase of the training program had a significant 

impact in the treatment of generalization of the target sound after 

treatment on alternative sound. 

Key Words: Al-qaedah Al-noraniah, Articulation Disorders, Speech 

Sound Disorder.    
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 املكدمة: الفصل األول

 مكدمة: -1

أصوات الكبلـ التي تصدر عنا، أو نسمعيا مف االخريف حولنا، تعتبر نتاج عمميات 
دقيقة قامت بيا مجموعة مف األجيزة الحيوية بداخؿ أجسادنا، ويكمف الغرض مف إصدار تمؾ 

وتجعمنا نستطيع تبادؿ األفكار األصوات في تكويف قنوات تواصؿ تربطنا باألخريف مف حولنا، 
 واآلراء وايصاؿ الرسائؿ الى االخريف.

ولكف وحينما نفشؿ في اصدار تمؾ األصوات بالشكؿ الصحيح ويصبح النطؽ  
مضطربا، فإف عممية التواصؿ ستضعؼ بناء عمى ذلؾ، وسنفقد جودة االتصاؿ مع االخريف. 

إنيا قد تؤثر سمبا حتى عمى الجوانب  وال يقؼ األمر مع اضطرابات النطؽ عند ذلؾ الحد، بؿ
النفسية لمفرد، فقد يصاب باإلحباط، أو االنسحاب مف المجتمع، أو الشعور بالنقص أو 

 (.0101العدوانية تجاه الذات أو االخريف )الروساف، 
ويدفعنا ذلؾ لطرح سؤاؿ ميـ عف مدى إمكانية عبلج اضطرابات النطؽ تمؾ عند 

بما في -عمى ذلؾ متجميا فيما قالتو النظرية السموكية بأف المغة  المصابيف بيا، ونجد الجواب
( 0107سموؾ ًمتعمـ كغيره، نستطيع استثارتو وَتَعُممُو وتعميمو )الحسيني،  -ذلؾ النطؽ

ونستطيع كذلؾ تصميـ البرامج التدريبية التي مف شأنيا أف تساعد في تحسيف تمؾ 
ولتو مجموعة مف الدراسات في مجاؿ اضطرابات االضطرابات لدى المصابيف بيا، وىذا ما تنا

، 0102عايدة،  ،0108عبد المنعـ،  ،0108عبد الكريـ،  ،0108الزعبي، النطؽ )
-Sacks, Flipsen &Neils ،0102، األسود، 0102مصطفى،  ،0102عياصرة، 

Strunjas ,2013.) 
ولكف المتتبع لتؾ الدراسات التي اىتمت بعبلج اضطرابات النطؽ، سيجد بأنيا قد 
خمت جميعيا مف توظيؼ واحدة مف الطرؽ الصوتية الميمة التي تعمؿ عمى ضبط نطؽ كؿ 

(، أال 0102صوت مف مخرجو الصحيح بصفاتو التامة وحركاتو مع ضبط زمنو )اؿ مدعث، 
بر القاعدة النورانية عمما مف عمـو القراف الكريـ ي القت وىي طريقة القاعدة النورانية. وتعت

الكثير مف القبوؿ في العالـ اإلسبلمي عبر السنيف، والجدير بالذكر أنيا قد أسست خصيصا 
لمقراف الكريـ، وتعتبر بمثابة التجويد العممي لمقراف الكريـ، وىجاء المغة العربية )الزدجالي، 

0106.) 
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 مشكلة الدراشة: -2

اضطرابات النطؽ، نجد بأف ىنالؾ مجموعة مف الدراسات قد اىتمت بعبلج  في مجاؿ
ىذه االضطرابات أو تحسينيا والتخفيؼ مف حدتيا، فقد نجد دراسة تناولت عبلج النطؽ مف 
خبلؿ برنامج قائـ عمى المعب الموجو، أو التعمـ الذاتي، أو اإلرشاد المعرفي السموكي، أو مف 

ف يتـ عبلجيا مف خبلؿ البرامج التي تقوـ عمى بعض األنشطة خبلؿ برنامج تعميمي، أو أ
المتنوعة، أو حتى أف تعتمد البرامج العبلجية المقدمة عمى التقنية كبرامج الحاسوب 

، عبد الكريـ، 0108)الزعبي، المختمفة، أو المكتبات االفتراضية أو الوسائط المتعددة 
، البديوي، 0102، مصطفى، 0102 ، عياصرة،0102، جواف، 0108، عبد المنعـ، 0108
، سميماف، 0100، العشماوي، 0102، األسود، 0102، أحمد، مدية، ومحمد، 0102
0119.)، 

ال يوجد دراسة تحدثت عف توظيؼ القاعدة النورانية  -عمى حد اطبلع الباحثة-ولكف 
مؤلفيا في سبيؿ معالجة أو تحسيف اضطرابات النطؽ عمى الرغـ مف أنيا وكما يقوؿ سبط 

( " مف أنفع وأسيؿ وسائؿ تعميـ ميارات النطؽ، والقراءة لؤلطفاؿ، والمبتدئيف 0102الراعي )
وقد نجد  (.8بأقؿِّ جيد وأسرِع وقت باتفاؽ تجارب ذوي الخبرة مف المعمميف واألساتذة" )ص

وة أف الدراسات التي تطرقت لمقاعدة النورانية قد اقتصرت عمى قياس فاعميتيا في تحسيف تبل 
(، أو في معرفة أثرىا وفاعميتيا عمى تحسيف الضعؼ 0106القراف الكريـ ونطقو )الزدجالي، 
(. وىذا ما دعا الباحثة في الدراسة الحالية باالتجاه 0102القرائي لدى األطفاؿ )بعموشة، 

 نحو توظيؼ ىذه القاعدة العممية الفعالة في عبلج اضطرابات النطؽ.
يؼ ىذه القاعدة في برنامج تدريبي يقدـ لؤلطفاؿ ذوي لذا فقد قامت الباحثة بتوظ

اضطرابات النطؽ، لمعرفة مدى فاعميتو في تحسيف النطؽ لدييـ، وتتبمور مشكمة الدراسة في 
التالي: فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى القاعدة النورانية في تحسيف النطؽ لذوي اضطرابات 

 النطؽ.
 ٍدف الدراشة: -3

ة الى التحقؽ مف فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى القاعدة تيدؼ الدراسة الحالي 
 النورانية في تحسيف النطؽ لذوي اضطرابات النطؽ.
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  أٍنية الدراشة: -4

تقدـ الدراسة الحالية اثراء لممكتبة العربية في موضوع حيوي وىو مجاؿ اضطرابات  -0
 النطؽ، مف خبلؿ ما طرح فييا مف األدب النظري أو النتائج المعطاة.

تزويد المختصيف في مجاؿ اضطرابات النطؽ ببرنامج تدريبي يساعدىـ في تحسيف  -0
 اضطرابات النطؽ لدى األطفاؿ ذوي اضطرابات النطؽ.

اثراء الباحثيف في القاعدة النورانية وتزويدىـ بمجموعة مف النتائج التي مف شأنيا  -2
بؿ لذوي  تطوير ىذه القاعدة ليس فقط لتحسيف النطؽ في مجاؿ التعميـ العاـ،

 .االحتياجات الخاصة ايضاً 
 حدود الدراشة: -5

تمثمت حدود الدراسة المكانية في مدينة جدة بمعيد اإلماـ الشاطبي، فقد تـ توفير 
 فصؿ مجيز مف حيث األدوات والتأثيث المناسب، وبمكاف معزوؿ عف الضوضاء.

 -0229أما الحدود الزمانية فقد كانت في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  
ىػ 07/8/0221ىػ الى يوـ الخميس بتاريخ 02/7/0221ىػ، مف يوـ األحد بتاريخ 0221

 جمسة لكؿ طفؿ. 02جمسة تدريبية، بواقع  001بإجمالي 
مف األطفاؿ ذوي وفيما يختص بالحدود البشرية فقد كانت عبارة عف عينة قصدية 

سنوات وست  7سنوات وشير الى عمر  6اضطرابات النطؽ بمغ عددىـ سبع أطفاؿ مف عمر 
 أشير.

 مصطلخات الدراشة: -6

 لربىامج التدرييب:ا -6-1

( "عبارة عف خطوات ذات تسمسؿ وتنظيـ متقف وفؽ 9، ص0107يعرفيا الحروب ) 
اطار عممي، يتـ تطبيقو عمى األفراد، حيث يتضمف مجموعة مف األىداؼ التي يسعى البرنامج 

 الى تحقيقيا، إلحداث تغييرات إيجابية" 

عدة ونستطيع تعريفو اجرائيا بأنو عبارة عف جيد منظـ ومخطط لو، قائـ عمى القا
النورانية، ومنطمؽ مف النظرية السموكية، وىو يعمؿ عمى معالجة اضطرابات النطؽ وتحسينيا 

 لدى فئة محددة وىي األطفاؿ ذوي اضطرابات النطؽ.
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 الكاعدة اليوراىية: -6-2

عبارة عف كتيب صغير ألفو الشيخ نور محمد حقاني )د.ت(، وسميت بالنورانية 
التدرج في تعمـ النطؽ والقراءة، وقد انتشرت ىذه  نسبة لمؤلفيا، وقد ألفيا وفقا لطريقة

القاعدة بادئ األمر في اليند وباكستاف وأفغانستاف وبنجبلديش وسريبلنكا ونيباؿ وجنوب 
 (.0102أفريقيا، وغيرىا مف الببلد األخرى )الراعي، 

ونستطيع تعريفيا اجرائيا بأنيا عبارة عف مجموعة متسمسمة مف الدروس، تعمؿ عمى 
تحسيف النطؽ، مع تعميـ القراءة، ومجاؿ تطبيقيا ىو القراف الكريـ، وتتدرج في دروسيا مف 
تعمـ الحروؼ، مرورا بتعمـ أصوات الحروؼ أو الفونيمات، الى تعمـ المقاطع، فالجمؿ 

 فالكممات.

 طل: اضطرابات الي -6-3

( في دليؿ اختبار جش لمنطؽ بأنيا ىي األخطاء الصوتية التي 0102يعرفيا نقاوة )
ضافة،  يقع فييا األطفاؿ عند نطقيـ، وتتخذ أحد األشكاؿ التالية: ابداؿ، حذؼ، تشويو، وا 

 سواء كاف ذلؾ في بداية أو وسط أو نياية الكممة.

ات التواصؿ، تؤدي الى حدوث ونستطيع تعريفيا إجرائيا بأنيا شكؿ مف أشكاؿ اضطراب
خمؿ في أصوات الكبلـ، وىي تتعمؽ بحركة النواطؽ وتظير عمى صورة ابداؿ، حذؼ، إضافة، 

 ف ذلؾ في صوت واحد أو عدة أصوات.اك أو تشويو، في أي موضع مف مواضع الكممة، سواءً 

 فرضيات الدراشة: -7

مف ذوي اضطرابات  درجات األطفاؿرتب توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي  -
  ." بيف القياسيف القبمي والبعديJAT" النطؽ عمى مقياس جش لمنطؽ

درجات األطفاؿ مف ذوي اضطرابات رتب ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي  -
 " بيف القياسيف البعدي والتتبعي. JAT" النطؽ عمى مقياس جش لمنطؽ
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 اإلطار اليظري :الفصل الجاىي

 ىظرة حول اضطرابات اليطل والكاعدة اليوراىية /األولاملبخح 

قبؿ أف نتطرؽ لذكر المنطمؽ النظري والدراسات السابقة، البد لنا أوال مف مؿء ىذا 
الفصؿ بحيز مف المعرفة البلزمة والخمفية العممية التي تجعؿ الرسالة في تسمسؿ ذىني 

ؿ مجموعة مف المفاىيـ العامة كي تنجمي ف ي ذىف القارئ، حيث يبدأ ىذا سمس، وُتفصِّ
( عمى اضطرابات أصوات الكبلـ كمظمة تندرج تحتيا اضطرابات 0المبحث بالتعريج أوال )

النطؽ، ثـ نمر )أ( بتعريؼ مفيـو اضطرابات النطؽ، )ب( مع ذكر ألبرز أسباب اضطرابات 
ممة النطؽ، )ج( وأنواعيا، )د( ومحكات الحكـ عمى ىذه االضطرابات مع الطريقة الشا

( وفي 0لمتشخيص، )ىػ( ثـ ذكر موجز لبعض الطرؽ في عبلج اضطرابات النطؽ. ثـ ثانيا )
نفس المبحث نأتي عمى ذكر القاعدة النورانية، فنتحدث عف )أ( مؤسسيا، )ب( نشأتيا 

 وتعريفيا، )ج( أىمية التدريس باستخداميا وأخيرا )د( شرح موجز لبعض دروسيا.

 اضطرابات اليطل  -1

في اضطرابات النطؽ، البد مف اإلشارة الى مصطمح أعـ وأشمؿ وىو قبؿ الخوض 
مصطمح اضطرابات أصوات الكبلـ، وقد ورد ىذا المصطمح في جمعية السمع والمغة والكبلـ 

 (، وفي الدليؿ التشخيصي اإلحصائي الخامس لبلضطرابات النفسية.n.d) ASHAاألمريكية 
DSM5 ( كمصطمح أعمى أو أشمؿ 0102نفس )الصادر عف الجمعية األمريكية لعمـ ال

 يسبؽ مصطمح اضطرابات النطؽ. 

( بأنو مصطمح شامؿ، يشير الى وجود صعوبات أو .n.d) ASHAوىو كما ورد في 
مجموعة مف الصعوبات في اإلدراؾ أو اإلنتاج الحركي أو التمثيؿ الصوتي ألصوات الكبلـ 

 ASHAبكؿ لغة. ومف خبلؿ تقسيـ ومقاطع الكبلـ، بما في ذلؾ القواعد الصوتية الخاصة 
( فإف اضطرابات النطؽ تصنؼ كاضطراب وظيفي 0الضطراب أصوات الكبلـ )انظر شكؿ 

 يندرج أسفؿ اضطرابات أصوات الكبلـ، ويتعمؽ بحركة وميكانيـز الكبلـ.
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 اضطربات أصوات الكالم

 الوظٌفٌة

 السبب غٌر معلوم

 النطق -

 الجوانب الحركٌة 

 الصوت -

 الجوانب اللغوٌة

 العضوٌة

 النمائٌة أو المكتسبة

 عصبً/ حركً

 (دٌسارثرٌا)أدائً  -

 (أبراكسٌا)تخطٌطً  -

 بنٌوي

/  الحنك المشقوق -
شذوذ أعضاء الفم 

 .والوجه األخرى

العجز البنٌوي بسبب  -
 الصدمة أو الجراحة

 إدراكً/ حسً

 الضعف السمعً -

( ىذا .n.d) ASHA . صنفت منظمة آشاتقسيـ اضطرابات أصوات الكبلـ. 0الشكؿ 
النوع األوؿ سببو عضوي وينقسـ لعدة أقساـ والنوع الثاني سببو االضطراب الى نوعيف، 

 وظيفي ويندرج تحتو االضطرابات النطقية والصوتية.

 

 األجَسة املصؤولة عً اصدار أصوات الكالو -1-1

وقبؿ التعريج عمى اضطرابات النطؽ، فإننا سنتحدث عف األجيزة المسؤولة عف 
تمؾ األصوات، فإنيا تكوف قد مرت بالكثير مف اصدار أصوات الكبلـ، فقبؿ أف تطرؽ أسماعنا 

( 0( الجياز السمعي، )0العمميات مرورا بعدد مف األجيزة الحيوية بداخؿ أجسادنا، وىي: )
( جياز 6( جياز الرنيف، و )2( الجياز الصوتي، )2( الجياز التنفسي، )2الجياز العصبي، )

 النطؽ، وفيما يمي تفصيؿ لكؿ جياز عمى حدا: 

 لصنعي:اجلَاز ا-1

ُف  أىـ ما يكسب الطفؿ ميارات النطؽ والكبلـ ىو السمع، فحينما نسمع نحف ُنَكوِّ
موسوعة عقمية مميئة بالحركات والرموز التي تدفع بدورىا أعضاء النطؽ لمحركة فنتكمـ، لذا 

( 0109فإف الجياز السمعي يعد أحد أىـ الركائز لتكويف النطؽ السميـ، وكما ذكر الشخص )
يتواصموف ويتفاىموف مع بعضيـ البعض عف طريؽ الكبلـ، والكبلـ يعتمد عمى  بأف الناس

السمع، فيتعمـ الطفؿ الكبلـ عف طريؽ االستماع لآلخريف وتقميدىـ. ويتكوف الجياز السمعي 
 (.0102مف: األذف الخارجية، األذف الوسطى، واألذف الداخمية )العزالي، 
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 اجلَاز العصيب -2

جسـ االنساف مركزا لمعمميات يقـو بإصدار األوامر ألعضاء يمثؿ الجياز العصبي في 
الجسـ المختمفة، وىذا ما يقـو بو عند محاولتنا النطؽ، فحينما نرغب بالكبلـ، يقـو الجياز 
العصبي بإرساؿ اإلشارات واألوامر البلزمة ألعضاء النطؽ وباقي األجيزة المسؤولة حتى 

( مكونات الجياز العصبي التي 0102البببلوي )تتحرؾ إلصدار الصوت المراد. ويوضح لنا 
 تتمثؿ في: الجياز العصبي المركزي، الجياز العصبي الطرفي، الجياز العصبي المستقؿ.

 اجلَاز التيفصي:  -3

إف وظيفة جياز التنفس الرئيسية ىي الحفاظ عمى حياة اإلنساف، وبالرغـ مف ذلؾ 
(. ويتكوف الجياز 0102ايرة والناظور، فإنو يعد مصدر الطاقة األساسي إلنتاج الكبلـ )عم

التنفسي مف: األنؼ، القصبة اليوائية، الرئتاف، القفص الصدري، الحجاب الحاجز )العزالي، 
(، ومف خبلؿ تناغـ تمؾ المكونات وعمميا، تقـو بإصدار ىواء الزفير البلـز إلنتاج 0102

 األصوات الكبلمية المختمفة.

 اجلَاز الصوتي: -4

لصوتي مف الحنجرة واألوتار الصوتية، فالحنجرة ىي صندوؽ الصوت يتكوف الجياز ا
المكوف مف مجموعة مف الغضاريؼ، وىي تختمؼ في حجميا وموضعيا بيف الرجاؿ والنساء، 
فتكوف لدى النساء أصغر وأكثر ارتفاعا بعكس الرجاؿ. وتكمف ميمة الحنجرة الرئيسية في 

ف تسرب الطعاـ أو أي جسـ غريب إلييا، وىي أنيا تقـو بحماية الرئتيف وعممية التنفس م
أيضا تمثؿ عنصرا ميما في انتاج أصوات الكبلـ. وأما األوتار الصوتية فيي عبارة عف أحزمة 
لحمية يغطييا غشاء مخاطي، يعمبلف حينما تقـو الحنجرة بدفعيما العتراض ىواء الزفير 

وتية لتصدر األصوات، ويكوف الذي في طريقو لمخروج، فيقـو اليواء بتحريؾ األوتار الص
اعتراض األوتار الصوتية ليواء الزفير عمى نوعيف، اعتراض كامؿ ويسمى الوقفة، أو 
اعتراض جزئي وىو نوعيف إما أف تقترب األوتار الصوتية مف بعضيما فيصدر عف ذلؾ 

 (.0102أصوات الجير، أو تبتعداف فيصدر عف ذلؾ أصوات اليمس )البببلوي، 
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 جَاز الرىني -5
اف الصوت الخارج مف األوتار الصوتية يقـو بالعبور مف خبلؿ جياز الرنيف 
والتجاويؼ الفمية واألنفية، ليكتسب خواص وسمات مميزة وتتـ تنقيتو، فيخرج لنا كما 
نسمعو. ويتكوف جياز الرنيف مف البمعـو السفمي والبمعـو الفمي والتجويؼ الفمي والبمعوـ 

ىذا السياؽ نعرج عمى ما قالو ابف جني في القرف الرابع (، وفي 0109األنفي )الشخص، 
 اليجري عف عممية النطؽ وتغير الصوت الخاـ وتشكمو عبر أجيزة الرنيف والنطؽ، قائبل:

شبو بعضيـ الحمؽ والفـ بالناي، فإف الصوت يخرج فيو مستطيبل أممس ساذجا، كما 
أناممو عمى خروؽ الناي يجري الصوت في األلؼ غفبل بغير صنعة، فإذا وضع الزامر 

المنسوقة، وراوح بيف أناممو، اختمفت األصوات، وسمع لكؿ خرؽ منيا صوت ال يشبو 
صاحبو، فكذلؾ إذا قطع الصوت في الحمؽ والفـ، باعتماد عمى جيات مختمفة، كاف سبب 

 (.00، ص0111استماعنا ىذه األصوات المختمفة )بف جني، 
 جَاز اليطل: -6

مجموعة مف األعضاء التي تمعب دورا رئيسا في اخراج يحتوي جياز النطؽ عمى 
 األصوات المختمفة، وىي كالتالي:

 الشفتاف: - أ
لمشفتيف دور كبير في عممية النطؽ، فيما تتخذاف عددا مف األوضاع المختمفة التي 
تؤثر عمى حجـ القناة الصوتية وطوليا، فالشفتاف تستديراف عمى درجات متفاوتة، أو تنفرجاف 

ختمفة عند النطؽ بالحركات، أو أنيما تغمقاف لمدة زمنية محددة عند النطؽ بمقادير م
 بالسواكف. وفيما يمي بياف ألىـ األوضاع المختمفة التي تكوف عمييا الشفتاف عند النطؽ:

أف تكوف الشفتاف متباعدتيف وذلؾ عند النطؽ بحركات مثؿ: ي، آ، في الكممتيف فيؿ،  -
 مات.

مستديرتيف عمى درجات متفاوتة وذلؾ عند النطؽ بالحركات الخمفية أف تكوف الشفتاف  -
 (.62، ص0118كالواو والضمة في العربية )فوؿ، كتب( )العناني، 

 األسناف - ب
األسناف مف أعضاء النطؽ الثابتة، وتنقسـ في عمـ الصوتيات الى قسميف: األسناف 

ف الوظيفة الرئيسية لؤلسناف ( وعمى الرغـ مف كو0102العميا واألسناف السفمى. )العزالي، 



 ....................................................................فعالية برنامج تدريبي قائم على القاعدة النورانية

- 0121 - 

خراج األصوات المختمفة، فمثبل  ىي مضغ الطعاـ وقضمو، إال أنيا تساعد في عممية النطؽ وا 
/ فإننا نمرر المساف مف بيف األسناف فيمر اليواء ɵ/ ،/ð، //ðعندما نريد نطؽ األصوات /

تشترؾ مع الشفة / فإف األسناف fمحتَكا باألسناف، مخرجا ىذه األصوات، وكذلؾ مع صوت /
 في اخراج ىذا الصوت، وىكذا.

 المساف - ت
يعد المساف مف أىـ أعضاء النطؽ، وىو يممئ معظـ الفراغ في التجويؼ الفمي، 
يحتوي عمى مجموعة مف العضبلت تمنحو الكثير مف الحركة واالنسيابية في تغيير وضعو، 

مختمفة كأف يكوف مقعرا أو  فيو يتحرؾ لؤلعمى واألسفؿ والداخؿ والخارج، وأيضا يتخذ أشكاال
 محدبا أو مفمطحا، وىكذا. 

وينقسـ المساف لعدة أجزاء )أقصى المساف، وسط المساف، طرؼ المساف(، حيث تمثؿ 
ىذه األجزاء مخارج أساسية لمعظـ األصوات، ونستطيع القوؿ بأنو دوف الحركة واألوضاع 

 (.0109، الدقيقة لمساف، قد يصعب حدوث أي عممية نطؽ صحيحة )الشخص
 سقؼ الحمؽ - ث

( عبارة عف تركيب مقوس عمى شكؿ قبة، 0102اف سقؼ الحمؽ وكما يقوؿ العزالي )
 ويسمى الحنؾ. وىو يتكوف مف ثبلث أجزاء، كالتالي:

سقؼ الحمؽ الصمب: أو )الحنؾ الصمب( أو )الغار( أو )النطح( كما يسميو البعض، وىو  -
ألماـ، وىو يقـو بفصؿ الفـ عف عبارة عف جزء عظمي يشمؿ ثمثي سقؼ الحمؽ مف ا

 (.0102األنؼ )البببلوي، 
/ ىي مثاؿ عمى بعض األصوات التي تخرج بمساعدة مف سقؼ ʃ/ ،/3d/ ،/Jواألصوات / -

 الحمؽ الصمب.
سقؼ الحمؽ الرخو: أو )الحنؾ الميف( أو )الطبؽ(، يتكوف مف مجموعة مف العضبلت  -

ويممئ الثمث الخمفي لسقؼ الحمؽ، وينتيي بالمياة. ويعد مف األعضاء المتحركة، فتقـو 
(. 0102العضبلت في ىذا الجزء برفعو وخفضو حسب ما تستدعيو الحاجو )البببلوي، 

عمى بعض األصوات التي تخرج بمساعدة مف سقؼ / ىي مثاؿ K/ ،/×/ ،/ʁواألصوات /
 الحمؽ الرخو.
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المياة: ىي جزء لحمي صغير مخروطي الشكؿ، يتدلى في الجزء الخمفي مف سقؼ  -
الحمؽ، وتحتوي المياة عمى مجموعة مف العضبلت تربط سقؼ الحمؽ بالبمعوـ )البببلوي، 

 /.q(. والصوت الذي يخرج مف المياة ىو/0102
 الفؾ السفمي - ج

جزء عظمي متحرؾ يتصؿ بالوجو مف خبلؿ العضبلت والغضاريؼ التي تساعده ىو 
عمى الحركة المناسبة لتحقيؽ مقتضيات عممية النطؽ والكبلـ، وبشكؿ عاـ، ولكي تتـ عممية 
النطؽ والكبلـ بشكؿ صحيح، فبلبد وأف يتحرؾ ىذا الفؾ باستمرار وانتظاـ، واذا ما حدثت 

مثبل، فإف ذلؾ سيتسبب بالضرر لعممية النطؽ والكبلـ،  مشكمة تعيؽ ىذه الحركة كالشمؿ
 (.0109ويظير الصوت ضعيفا مكتوما )الشخص، 

بعد ىذا االستعراض السريع، نستطيع القوؿ إجماال بأننا حيف نرغب بإيصاؿ رسالة ما 
الى المتمقي مف خبلؿ اصدار أصوات الكبلـ فإف أدمغتنا تقـو بإرساؿ األوامر البلزمة عبر 

ز العصبي بمكوناتو الى باقي األجيزة، ليصؿ األمر ألجيزة الجسـ وتتحرؾ لتحقيقو، الجيا
فيبدأ الجياز التنفسي بدفع ىواء الزفير مف الرئتيف متجيا الى الجياز الصوتي ليمر بالحنجرة 
فييز األوتار الصوتية فيصدر الصوت كمادة خاـ يتجو الى جياز الرنيف لكي يقوـ بتشذيبو 

فو بعض الصفات المميزة عميو، ثـ ينتقؿ مباشرة ألعضاء النطؽ مف أسناف وتضخيمو واضا
ولساف وشفتيف وسقؼ الحمؽ والفؾ، فتتشكؿ فييا األصوات حسب الصوت المراد إخراجو، 

 وكؿ ذلؾ يتـ في عممية منظمة ىدفيا اصدار أصوات الكبلـ لنقؿ الرسالة الى المتمقي. 
 مفَوو اضطرابات اليطل -1-2

حتى نستطيع الحكـ بأف ما يعاني منو الطفؿ ىو اضطراب في النطؽ، وباإلضافة الى 
مجموعة مف المحكات، البد مف أف تكوف جميع العمميات واألجيزة واألعضاء السابقة سميمة 
وال تعاني مف أي خمؿ. فإذا ما قمنا بأف النطؽ عبارة عف حركة أعضاء النطؽ إلصدار أصوات 

 APA Dictionary ofيع تعريؼ اضطرابات النطؽ وحسب ما ورد في الكبلـ، فإننا نستط
Psychology  التابع لجمعية عمـ النفس األمريكيةAPA (n.d. بأنيا: "أي اضطراب في )

 الكبلـ يتضمف اإلبداؿ، الحذؼ، التشويو، أو اإلضافة في أصوات الكبلـ". 
ؽ، حيث أشار بأف ( في دليؿ اختبار جش لمنط0102ويوافؽ ذلؾ ما قالو نقاوة )

اضطرابات النطؽ عبارة عف األخطاء الصوتية التي يقع فييا األطفاؿ عند نطقيـ، وتتخذ أحد 
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ضافة، سواء كاف ذلؾ في بداية أو وسط أو نياية  األشكاؿ التالية: ابداؿ، حذؼ، تشويو، وا 
ف ( في تعريفو الضطرابات النطؽ، فيو يرى أ0102الكممة. ولـ يبتعد عنيـ البببلوي )

اضطرابات النطؽ تظير في صورة خمؿ عند نطؽ بعض األصوات المغوية، يظير عند األطفاؿ 
في واحد أو أكثر مف االضطرابات التالية: اإلبداؿ كأف ينطؽ صوتا بدال مف أخر، أو الحذؼ 
كأف بنطؽ الكممة ويسقط منيا صوتا، أو تشويو فينطؽ الطفؿ الصوت ولكف بطريقة ال تماثؿ 

 ، أو إضافة وذلؾ بإقحاـ صوت زائد عمى الكممة.النطؽ السميـ
( اضطرابات النطؽ بأنيا: " مشكمة أو 0102في حيف عرؼ النوايسة والقطاونة )

صعوبة في اصدار األصوات البلزمة لمكبلـ بالطريقة الصحيحة، ويمكف أف تحدث عيوب 
ويمكف أف  النطؽ في الحروؼ المتحركة أو الساكنة أو في تجمعات مف الحروؼ الساكنة،

 (.68يشمؿ االضطراب بعض األصوات أو جميعيا في أي موضع مف الكممة" )ص
ونستطيع القوؿ إجماال بأف اضطرابات النطؽ ىي شكؿ مف أشكاؿ اضطرابات 

وتظير عمى  التواصؿ، تؤدي الى حدوث خمؿ في أصوات الكبلـ، وىي تتعمؽ بحركة النواطؽ
صورة ابداؿ، حذؼ، إضافة، أو تشويو، في أي موضع مف مواضع الكممة، سواء كمف ذلؾ في 

 صوت واحد أو عدة أصوات.
ويجدر التنبيو ىنا الى أف اضطرابات النطؽ تتعمؽ بأصوات الكبلـ وليس بالحروؼ، 

لفرؽ، وىنالؾ فرؽ شاسع بينيما، فقد أوضح مجموعة مف الباحثيف في عمـ الصوت ذلؾ ا
( حيث أشاروا الى أف ىنالؾ فرؽ بيف الصوت 0102مف بينيـ ما أوضحو عمايرة والناظور )

والحرؼ، فاألصوات كؿ ما ينطؽ ونسمعو، ولكف الحروؼ في بعض الكممات قد تكتب وال 
تنطؽ وأحيانا قد نضيؼ صوت الضمة والفتحة دوف أف تكتب كحرؼ، وبعبارة أخرى فإف 

صوات ىي ما نقـو بنطقو ويسمعو االخروف. وتتفؽ الباحثة مع ما الحروؼ ىي ما نكتبو واأل
 ( بأف األصوات التي نصدرىا تعتبر ىي المادة األساسية لمكبلـ. 0109قالو الشخص )

  أىواع اضطرابات اليطل -1-3

كما تكرر معنا في التعريفات السابقة الضطرابات النطؽ، عممنا أف ليذه االضطرابات أربع 
 تمثؿ في: الحذؼ، اإلضافة، اإلبداؿ، والتشويو. أشكاؿ أو أنواع، ت

  



 ....................................................................فعالية برنامج تدريبي قائم على القاعدة النورانية

- 0122 - 

 اإلبداؿ:

وىو يتضمف إبداؿ صوت مف األصوات داخؿ بنية الكممة مكاف اخر، كأف نقوؿ موس 
( أنو مف الشائع في ىذا النوع أف يتـ 0102بدؿ موز، أو كولة بدال مف كورة، ويقوؿ سالـ )

قتو، وخواص الصوت، فينطؽ الطفؿ ابداؿ األصوات المتشابية مف حيث مكاف النطؽ وطري
 سمتة بدال مف سمكة، أو دلـ بدال مف قمـ، وىكذا.

( ال 0102ومف الجدير ذكره بشأف اإلبداؿ، بأف ىذا االضطراب وكما يقوؿ البببلوي )
يتسـ بالثبات، بؿ قد يتـ إبداؿ الصوت الواحد بعدة أصوات حسب ما قبمو وما بعده مف 

ب موضعو في الكممة بداية أو وسط أو نياية، فقد نجد الطفؿ األصوات داخؿ الكممة، أو حس
/ كأف يقوؿ تمب بدؿ كمب، ثـ في وسط الكممة يبدلو t/ أوؿ الكممة بصوت /kيبدؿ صوت /

/ فيقوؿ مسؽ بدال q/ فيقوؿ مدة بدال مف مكة، وفي اخر الكممة قد يبدلو بصوت /dبصوت /
 عف مسؾ، وىكذا.

تبة األولى مف حيث انتشاره، ففي دراسة صبح ويجيء اضطراب اإلبداؿ في المر 
( التي كانت تيدؼ لمتعرؼ عمى أنماط اضطرابات النطؽ وعبلقتيا بالتحصيؿ لدى 0102)

طفبل  92طمبة المرحمة األساسية الدنيا بمحافظة جرش، وكانت عينة الدراسة قد تكونت مف 
فرت النتائج عف كوف وطفمة مف طمبة المرحمة األساسية تـ اختيارىـ عشوائيا، وقد أس

 اضطراب اإلبداؿ ىو أكثر االضطرابات شيوعا بيف األطفاؿ.

( بعمؿ دراسة تيدؼ الى معرفة نسبة انتشار 0106فيما قاـ الشيوبي وبف صبلح )
اضطرابات النطؽ لدى تبلميذ الحمقة األولى لمرحمة التعميـ األساسي بمدينة مصراتو في ليبيا، 

طفبل وطفمة، وقد أسفرت النتائج عف كوف اضطراب  028وكانت عينة البحث عبارة عف 
اإلبداؿ ىو األكثر انتشارا مف بيف اضطرابات النطؽ، واتضح أيضا أف اضطراب اإلبداؿ ينتشر 

 في األطفاؿ األصغر سنا.

(، بعنواف اضطرابات النطؽ والكبلـ 0102وفي دراسة أجراىا جنيدي، محمد والتباع )
ئية في ضوء بعض المتغيرات بوادي الدواسر وكانت ىذه الدراسة لدى تبلميذ المرحمة االبتدا
 -وتوافقت مع باقي الدراسات-، ولقد توصمت ىذه الدراسة 0288ميدانية، عمى عينة قواميا 
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في كوف اضطراب اإلبداؿ ىو أكثر االضطرابات شيوعا، وأف انتشاره بيف الفتيات أكثر شيوعا 
 مف انتشاره بيف الذكور.

بمستوى تحسف الذكور واالناث عند معالجة اضطراب االبداؿ لدييـ، فقد وفيما يتعمؽ 
( بعمؿ دراسة لمعرفة فعالية برنامج تدريبي في تحسيف اضطراب اإلبداؿ 0102قاـ يوسؼ )

اناث( في القصيـ  2ذكور و2أطفاؿ ) 01كواحد مف اضطرابات النطؽ، وكانت عينة الدراسة 
ود فروؽ في تحسف األطفاؿ الذكور واالناث عمى بالسعودية، وقد أسفرت النتائج عف وج

البرنامج التدريبي لصالح اإلناث، فكانت استجابة االناث لتحسيف اضطراب اإلبداؿ أكثر مف 
 استجابة الذكور.

( بعمؿ دراسة 0100ولمعرفة أكثر األصوات العربية تعرضا لئلبداؿ فقد قاـ النجار )
لدى االطفاؿ ذوي االضطرابات النطقية في ضوء بعض المتغيرات  بعنواف العيوب اإلبدالية

وكانت ىذه الدراسة ميدانية عمى طبلب الصؼ الثاني مف مرحمة التعميـ األساسي في محافظة 
طفبل وطفمة مف طمبة الصؼ الثاني االبتدائي، وقد  62إدلب بسوريا، وكانت العينة عبارة عف 
تعرضا لئلبداؿ ىي /س، ز، ذ/، في حيف أوضحت  أسفرت النتائج عف كوف أكثر األصوات

(، أف األصوات /س، ص، ر، ث، ز، ط/ ىي مف أكثر األصوات التي 0117دراسة عواد )
 تكوف عرضة لئلبداؿ.

 الحذؼ:

ما يعنيو الحذؼ ىو أف يقوـ الطفؿ أو المتحدث عموما بحذؼ أو اسقاط صوت أو  
مقطع مف الكممة، في أي موضع منيا، فيقوؿ مثبل كاب بدال مف كتاب، أو تقاؿ بدال مف 
برتقاؿ، مما يؤثر عمى فيـ المتمقي لممقصود مف الكبلـ، خصوصا اذا ما كاف معدؿ الحذؼ 

( بأف اضطراب الحذؼ يميؿ لمظيور في الصوامت بنياية 0108مرتفعا. ويقوؿ عبد المنعـ )
الكممات أكثر مف ظيوره في الصوامت ببداية أو وسط الكممات، وذلؾ مثؿ: دا بدال مف دار، 

 كت بدال مف أكمت.

وفيما يتعمؽ بشيوع اضطراب الحذؼ، فقد جاء اضطراب الحذؼ في المرتبة األولى  
ارنة بباقي اضطرابات النطؽ في دراسة أعدىا عواد مف حيث شيوعو بيف األطفاؿ الذكور مق

 00102شممت األطفاؿ الذكور بالمرحمة االبتدائية بمدينة جدة وكاف عددىـ  0117بعاـ 
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طفبل، أسفرت عف كوف اضطراب الحذؼ ىو األوؿ مف حيث كونو األكثر شيوعا، يميو 
لتبادؿ مع اضطراب التشويو اضطراب االبداؿ، بفارؽ بسيط بينيما فيما جاء ثانيا أو ثالثا با

(، 0106(، )الشيوبي وبف صبلح، 0102(، )صبح، 0117في دراسة كؿ مف )عواد، 
 (.0102)جنيدي، محمد والتباع، 

وبالنسبة لنوع الكممات التي يرد فييا الحذؼ بشكؿ أكبر فقد أوضحت الدراسة 
لكممات المكونة مف السابقة لعواد بأف أكثر الكممات التي ينتشر فييا اضطراب الحذؼ ىي ا

، بينما جاءت الكممات المكونة مف 260مف أصؿ  069أكثر مف ثبلث أصوات بعدد تكرارات 
، ويمي ذلؾ الكممات األقؿ مف ثبلث 009ثبلث أصوات في المرتبة الثانية بعدد تكرارات 

 أصوات.

 التشويو:

كمة تكمف في اضطراب التشويو، يقوـ المتحدث بنطؽ األصوات المطموبة، ولكف المش 
في أف األصوات تخرج محرفة غير واضحة المعالـ وال تتفؽ مع النطؽ السميـ لمصوت. كأف 
يضيؼ المتحدث صفة التفشي لصوت السيف، أو الغنة لصوت الباء، وىكذا فتخرج األصوات 
غير مكتممة الصفات ومشوىة.  وحتى يتضح ىذا االضطراب بشكؿ أفضؿ كما قاؿ البببلوي 

ضع المساف خمؼ صؼ األسناف العميا دوف أف يمتصؽ بسقؼ الحمؽ، أو ( فيمكف و 0102)
/، كسمر أو زىرة، z/ أو /sاألسناف، ثـ محاولة نطؽ بعض الكممات التي تتضمف صوت /

 فسيبلحظ المتحدث حينيا أف الصوت قد انحرؼ أو تشوه واختمفت معالمو. 

دوارد )  ف أنماط أخطاء الكبلـ ( في دراسة بحثية بعنوا0102ويقوؿ بريستوف، ىوؿ وا 
فيما قبؿ المدرسة تتنبأ بالتعبير المفظي والوعي الصوتي لدى األطفاؿ الذيف لدييـ تاريخ مف 

سنوات الى  2طفبل وطفمة مف عمر  02اضطرابات أصوات الكبلـ، حيث كانت عينة الدراسة 
تشويو في  أشير، وقد أسفرت النتائج عف أف األطفاؿ الذيف كانت لدييـ أخطاء 2سنوات و 8

كبلميـ بعمر ما قبؿ المدرسة، يكوف تعبيرىـ المفظي متدني في سف المدرسة إذا ما قارناه 
 بالتعبير المفظي لؤلطفاؿ الذيف واجيوا مشكبلت تشويو أقؿ بسف ما قبؿ المدرسة. 

( التي ىدفت لمعرفة مدى انتشار ظاىرة العيوب 0102وفي دراسة الرواشدة )
معمميف وعبلقتيا بأساليب المعاممة الوالدية وبعض المتغيرات النطقية مف وجية نظر ال
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معمما ومعممة مف المدارس األساسية  977الديموغرافية، وقد تكونت عينة الدراسة مف 
بمحافظة الكرؾ باألردف، كاف اضطراب التشويو ىو األكثر تأثرا بأسموب المعاممة الوالدية 

المعممات، حيث كاف أعمى معامؿ ارتباط في المتمثؿ باإلىماؿ مف وجية نظر المعمميف و 
 المعاممة الوالدية واضطرابات النطؽ، بيف اضطراب التشويو وأسموب اإلىماؿ.

ومف حيث انتشار ىذا االضطراب مقارنة بباقي اضطرابات النطؽ فقد جاء ثانيا أو 
 (،0102(، )صبح، 0117ثالثا بالتبادؿ مع اضطراب التشويو في دراسة كؿ مف )عواد، 

 (.0102(، )جنيدي، محمد والتباع، 0106)الشيوبي وبف صبلح، 

 اإلضافة:

وتعني اإلضافة إقحاـ صوت أو مجموعة أصوات أو مقطع زائد الى الكممة كأف يقوؿ 
الطفؿ تمفاح بدال مف تفاح، أو سككر بدال مف سكر، وىكذا. ويعتبر اضطراب اإلضافة مف اقؿ 

، صبح، 0117، عواد، 0102، الرواشدة، 0106د، اضطرابات النطؽ شيوعا وانتشارا )السي
(. وقد يكوف ذلؾ ألف 0102، جنيدي، محمد والتباع، 0106، الشيوبي وبف صبلح، 0102

األطفاؿ يميموف عادة الى الحذؼ واختصار الكممات، لذلؾ نجد اإلضافة أقؿ األنواع شيوعا 
 (.0102)سميمة، 

 أشباب اضطرابات اليطل: -1-4

النطؽ، وأحيانا ال يبدو ىنالؾ أي سبب ظاىر لتمؾ  تختمؼ أسباب اضطرابات
االضطرابات فيي تصنؼ كاضطرابات وظيفية. ونستطيع عموما أف نذكر مجموعة مف األسباب 

 الوظيفية التي قد تقؼ خمؼ اضطرابات النطؽ كالتالي:

الظروؼ األسرية: كعمر الوالديف فصغر الوالديف أو كبرىما فقد يؤثر عمى كبلـ  - أ
جو األسري العاـ مف حصوؿ حاالت طبلؽ او موت أو غيرىا، أو وجود الطفؿ، وال

الطفؿ في ميتـ، أو الجو االسري البعيد عف االىتماـ العاطفي، أو المستوى 
االقتصادي واالجتماعي لمعائمة، أو األسرة التي تعزز األصوات الخاطئة التي يظيرىا 

يؤثر بدوره عمى نطؽ الطفؿ  الطفؿ في الصغر مما قد يؤدي الى تثبيتيا، كؿ ذلؾ قد
 (.0100)آيت، 
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الجو المدرسي: وتعتبر المدرسة جزءا مف بيئة الطفؿ التي يتعرض ليا الطفؿ في  - ب
أخطر مراحؿ نموه، مما يجعميا ضمف العوامؿ التي قد تسبب اضطرابات النطؽ لدى 
الطفؿ، فقد يتعرض الطفؿ لضغوط مدرسية، أو مياـ ال تتناسب مع مرحمتو العمرية 
وقدراتو الفردية وما يمحؽ ذلؾ مف إخفاقات متكررة. وقد يتعرض الطفؿ لمعقاب أو 
المعاممة السيئة مما يؤدي بو لمشعور بالقمؽ، العدواف، واالنطواء، مما قد يؤثر سمبا 

 (.0109عمى نطقو وكبلمو )الشخص، 
وؾ مف التقميد والمحاكاة: تؤكد النظرية السموكية عمى أف المغة بما فييا النطؽ سم - ج

الممكف تعممو واكتسابو مف خبلؿ وسائؿ وطرؽ مف ضمنيا التقميد )الحسيني، 
(، فالتقميد والمحاكاة اذا احدى طرؽ اكساب الطفؿ الكبلـ والمغة، فبلبد مف 0107

توافر نماذج صوتية ونطقية جيدة لدى الطفؿ حتى ينعكس ذلؾ عمى نطقو باإليجاب، 
ميف في حياة الطفؿ يتضمف أخطاء في ولكف فيما لو كاف كبلـ األشخاص المي

 (.0102النطؽ، فمف المتوقع أف تنمو لدى الطفؿ أخطاء نطقية مشابية )متولي، 
أسباب وراثية: قد تعود اضطرابات النطؽ الى عامؿ الوراثة، فقد لوحظ أف كثير مف  - د

حاالت اضطرابات الكبلـ عموما تتجمع في العوائؿ، فنجد بأف العائمة الواحدة تحتوي 
 ,kang & Draynaعمى عدد مف األشخاص المصابيف بيذه االضطرابات )

2011, lewis, Shriberg, freebaim, Hansen, & stein, 2006 ففي .)
( ىدفت الى دراسة التاريخ العائمي 0102دراسة لمعريفي، كماؿ، قاداف والحاج تاس )

مف ىذه الضطرابات النطؽ الوظيفية بيف المرضى األردنييف الذيف يعانوف 
مريضا تتراوح أعمارىـ ما بيف  22االضطرابات، حيث كانت عينة الدراسة عبارة عف 

سنة، في مركز أبحاث الصوتيات بالجامعة األردنية في عّماف، مف عاـ  22الى  6
، وقد تمت مراجعة تقارير تقييـ المرضى حسب الجنس 0102الى عاـ  0119

ع اضطراب النطؽ، وقد أسفرت النتائج والعمر وتاريخ األسرة والصوت المضطرب ونو 
% مف المرضى كاف لدييـ تاريخ عائمي مف اضطرابات 26.7عف أف ما نسبتو 

 النطؽ. 
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 تشخيص اضطرابات اليطل -1-5

 حمكات احلكه على اضطرابات اليطل: 

وقد وردت محكات تشخيص اضطرابات أصوات الكبلـ في الدليؿ التشخيصي واإلحصائي 
(، وكانت 0102الصادر عف الجمعية األمريكية لعمـ النفس ) DSM 5لبلضطرابات العقمية 

 عبارة عف أربع محكات كالتالي:

صعوبة مستمرة في إنتاج صوت الكبلـ الذي يتداخؿ مع وضوح الكبلـ أو يمنع  -0
 .التواصؿ المفظي لمرسائؿ

و يسبب االضطراب قيوًدا في التواصؿ الفّعاؿ التي تتداخؿ مع المشاركة االجتماعية أ -0
 .التحصيؿ الدراسي أو األداء الوظيفي، بشكؿ فردي أو في أي مجموعة

 ظيور األعراض في فترة النمو المبكرة. -2
ال تعزى الصعوبات إلى ظروؼ خمقية أو مكتسبة، مثؿ الشمؿ الدماغي أو الحنؾ  -2

إصابة خارجية  -المشقوؽ أو الصمـ أو فقداف السمع أو إصابة الدماغ الرضية 
 - (Cleveland clinic abudhabi, 2018تؤذي الدماغ )تسمط عمى الرأس و 

 .أو غيرىا مف الظروؼ الطبية أو العصبية

 اإلجراءات الشاملة لتشخيص اليطل:

وحتى نستطيع الحكـ بشكؿ دقيؽ عمى وجود اضطرابات النطؽ مف عدميا لدى الطفؿ 
اضطرابات  وتحديد نوع الصعوبات التي يواجييا، فبلبد لنا مف إجراءات شاممة لتشخيص

 النطؽ تتمثؿ في التالي:

المسح: واليدؼ منو ىو الكشؼ والتعرؼ عمى الحاالت التي قد يكوف لدييا اضطراب  -0
في النطؽ، وال يعتبر المسح أداة تقييـ عميقة، ويستغرؽ فقط دقائؽ معدودة 

 (.0102)الدوايدة، 
تاريخ الحالة: ويتضمف تاريخ الحالة عادة جمع معمومات عف نقاط ميمة وحيوية  -0

مف مثؿ: مخاوؼ األسرة حوؿ كبلـ الطفؿ، تاريخ التيابات األذف الوسطى، تاريخ 
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األسرة مع صعوبات الكبلـ والمغة )بما في ذلؾ القراءة والكتابة(، وأيضا المغات 
ساسية التي يتحدث بيا الطفؿ، ومف الميـ المستخدمة في المنزؿ مع معرفة المغة األ

معرفة تصورات األسرة وغيرىا ممف يتشارؾ التواصؿ مع الطفؿ حوؿ وضوح نطؽ 
الطفؿ، وأخيرا البد مف معرفة تصور المعمـ أيضا وضوح نطؽ الطفؿ، ومشاركتو في 

 ,ASHAالبيئة المدرسية، وكيؼ يقارف كبلـ الطفؿ مع كبلـ األقراف في الفصؿ )
n.d..) 

فحص أعضاء الفـ والوجو: مف الميـ معرفة ما إذا كانت أعضاء النطؽ في الفـ  -2
والوجو سميمة وخالية مف أي خمؿ أو تشوىات، مما قد يكوف سببا في اضطراب 

بأننا حتى نحكـ عمى أف الطفؿ يعاني  DSM5النطؽ، فحسب ما ورد في تصنيؼ 
ب لديو الى أي مف العيوب مف اضطرابات في صوت الكبلـ، ال بد أال ُيعزى االضطرا

 أو المشاكؿ في أعضاء الفـ والوجو.
فحص السمع: وينطبؽ ذلؾ أيضا عمى السمع؛ فبلبد مف التأكد مف عدـ وجود أي  -2

خمؿ أو ضعؼ في السمع. وفي حالة الشؾ بوجود خمؿ سمعي، البد مف إحالة الطفؿ 
 (.0102ايدة، الى اختصاصي التقييـ السمعي، ليجري لو الفحوصات البلزمة )الدو 

اختبارات النطؽ وتحميؿ نتائجيا: بعد تمؾ اإلجراءات، يأتي دور اجراء اختبارات النطؽ  -2
لقياس مشكمة النطؽ وتحديدىا. وتكوف اختبارات النطؽ رسمية كاختبار النطؽ لمغة 

( أو غير رسمية 0102) JAT(، واختبار جش لمنطؽ amayreh, 2003العربية )
ائي باجتياده الشخصي. والبد أف تتـ تحميؿ نتائج االختبار كالتي يقـو بعمميا األخص

مف حيث السمات المميزة لؤلصوات التي يفشؿ فييا الطفؿ وأنواع األخطاء الصوتية 
 وغير ذلؾ.

دراسة عينة مف كبلـ الطفؿ العفوي: يمثؿ ىذا اإلجراء قيمة عالية في التحديد الدقيؽ  -6
ويتـ أخذ ىذه العينة إما بالكبلـ المباشر مع  لممشكمة النطقية التي يعاني منيا الطفؿ،

الطفؿ، أو حتى عف طريؽ التسجيبلت الصوتية لحديث الطفؿ مع أسرتو أو بالمدرسة، ثـ 
تتـ دراستيا وتحميميا ومقارنتيا بالمعايير المرجعية لؤلطفاؿ في نفس المرحمة العمرية 

 دى الفرؽ ومناطؽ الخمؿ.وأيضًا بنتائج وتحميبلت اختبارات النطؽ السابقة لمعرفة م
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اختبار المغة: إف تقييـ المغة مف شأنو أف يساعد في التنبؤ فيما إذا كاف الطفؿ  -7
 ,Eadi, Morgan)، 0102سيواجو صعوبات نطقية مف عدمو )الدوايدة، 

Ukoumunne, Eecen, Wake & Reilly, 2015 ويقوؿ الشخص .
راب المغة، فبلبد مف ( بأف اضطرابات النطؽ قد تكوف مجرد عرض الضط0109)

 تقييـ المغة لدى الطفؿ وتحديد الكفاءة المغوية لديو بكؿ دقة ومينية.
 عالج اضطرابات اليطل: -1-6

نستطيع القوؿ بأف معالجة اضطرابات النطؽ تكوف مف خبلؿ ثبلث مراحؿ رئيسية، 
 Bernthal( مرحمة التثبيت )2( مرحمة التعميـ، )0( مرحمة التأسيس، )0تتمثؿ في )

&Bankson, 2009:كالتالي ،) 

 أوال/ مرحمة التأسيس: 

في ىذه المرحمة يتـ تدريب الطفؿ عمى النطؽ الصحيح لؤلصوات الخاطئة، فبلبد مف 
وضع األىداؼ المنشودة والعمؿ عمييا مف أجؿ تكويف االستجابات الصحيحة، وتنتيي ىذه 

يفيـ التناظر بيف  المرحمة بمجرد قدرة الطفؿ عمى نطؽ الصوت اليدؼ بشكؿ صحيح، وأف
الصوت اليدؼ واألصوات األخرى، حينيا يصبح جاىزا لبلنتقاؿ الى المرحمة التالية 

(Bernthal &Bankson, 2009 ويستخدـ األخصائي في ىذه المرحمة الطرؽ .)
 واالستراتيجيات العبلجية المناسبة بناء عمى حالة كؿ طفؿ.

 ثانيا/ مرحمة التعميـ:

ألصوات المتعممة بصورة تمقائية في كممات ومقاطع جديدة وفييا يتـ تعميـ نطؽ ا
ومتنوعة، وفي األحاديث والمناسبات المختمفة، ويجب أف يتكاتؼ الوالديف والمعمـ مع 

 (.0102أخصائي النطؽ في ىذه المرحمة )العزالي، 

 ثالثا/ مرحمة التثبيت:

في المرحمتيف  وفييا يتـ التثبيت والمحافظة عمى ما تـ تعممو مف النطؽ الصحيح
 Bernthalالسابقة، ويتـ في معظـ األحياف تخفيض عدد الجمسات ومدتيا في ىذه المرحمة )

&Bankson, 2009.) 
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وتختمؼ طرؽ العبلج مف حالة ألخرى، ومف أخصائي آلخر، فينالؾ مف يقـو بتحديد 
ينتقؿ صوت واحد كيدؼ ثـ العمؿ عميو الى حيف اكتسابو ثـ تعميمو ثـ تثبيتو، وبعدىا 

لصوت اخر وىكذا، والبعض قد ينتقؿ لممرحمة األخرى دوف اتقاف المرحمة التي قبميا ثـ يعود 
الييا الحقا، وىنالؾ مف يقوـ بتحديد مجموعة مف األصوات كأىداؼ يعمؿ عمييا جميعا في 

 نفس الوقت، ونستطيع القوؿ عموما بأف االختيار متروؾ لخصوصية كؿ حالة.

العبلجية، فينالؾ )مدخؿ المثير( الذي يركز بجانب تدريب  وكذلؾ تختمؼ المداخؿ
االذف تدريبا سمعيا بتعريض الطفؿ لسماع النطؽ الصحيح لمصوت المضطرب لديو عمييا قبؿ 
البدء بمراحؿ العبلج األخرى، بينما نجد )مدخؿ السمات المميزة( ييتـ بتعميـ نطؽ الصوت 

تي تشبيو في سمتو كاألصوات االنفجارية الخاطئ بشكؿ صحيح بجوار األصوات األخرى ال
 وغيرىا. 

وجاء )مدخؿ المادة التي ال معنى ليا( مف مبلحظة أف الطفؿ عندما يتعمـ الصوت 
نطؽ الصوت الخاطئ بشكؿ صحيح وينتقؿ لتعميـ ذلؾ الصوت لكممات وجمؿ جديدة، فإنو ما 

ا المدخؿ ليقوؿ بأننا البد اف ينتبو لمعنى الكممة حتى يعود الخطأ الصوتي كما ىو، فجاء ىذ
أف نستخدـ بالبداية مقاطع وكممات ال معنى ليا. أما )مدخؿ المفيـو السمعي(، فيكوف تعميـ 
نطؽ الصوت الخاطئ فيو بشكؿ صحيح مف خبلؿ التمييز بيف النطؽ الخاطئ لمصوت والنطؽ 

تحسف الصحيح، وفي حاؿ استطاع الطفؿ معرفة الفرؽ فإف ذلؾ سيساعده كثيرا عمى ال
 (.0102)البببلوي، 

 الكاعدة اليوراىية  -2

 مفَوو الكاعدة اليوراىية -2-1

كانت بداية نشأة القاعدة النورانية ىي عندما قدميا مؤلفيا كمحاولة لمتقميؿ مف اثار 
االستعمار البريطاني عمى الشعب اليندي، فكانت لتعديؿ النطؽ، واالسياـ في تسييؿ تيجي 

( 0102وقد كاف ذلؾ قبؿ أكثر مف مئة عاـ. )اؿ مدعث، الحروؼ العربية ونطؽ الكممات، 
تجارية حصرية لشركة مجموعة الفرقاف لمتعميـ وتقنية المعمومات  وىي حاليا مسجمة كعبلمة

بالذكر أنيا )د.ت(، وتعتبر القاعدة النورانية عمما مف عموـ القراف الكريـ، والجدير  حوؿ العالـ

http://fg2020.com/sa/pages/90
http://fg2020.com/sa/pages/90
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قد أسست خصيصا لمقراف الكريـ، وىي بمثابة التجويد العممي لمقراف الكريـ، وىجاء المغة 
 (. 0106العربية )الزدجالي، 

محمد  ونستطيع القوؿ بأف القاعدة النورانية عبارة عف كتيب صغير ألفو الشيخ نور
حقاني )د.ت(، وسميت بالنورانية نسبة لمؤلفيا، وقد ألفيا وفقا لطريقة التدرج في تعمـ النطؽ 
والقراءة، وقد انتشرت ىذه القاعدة بادئ األمر في اليند وباكستاف وأفغانستاف وبنجبلديش 

 (، وقد كانت0102وسريبلنكا ونيباؿ وجنوب أفريقيا، وغيرىا مف الببلد األخرى )الراعي، 
 بادئ األمر لؤلعاجـ ليتعمموا العربية، فيستطيعوا قراءة القراف الكريـ ونطؽ كمماتو.

وىي طريقة صوتية تعميمية ُتكسب ميارة النطؽ الصحيح والقراءة السميمة، وتعتمد 
عمى مبدأ الجزء ثـ الكؿ، حيث أنيا تدرجت مف تعميـ الحروؼ اليجائية مفردة ثـ ربطيا 

(. ويقوؿ الراعي 0102تطبيقيا ىو ألفاظ القراف الكريـ )اؿ مدعث، لتكويف الكممات، ومجاؿ 
( أف طريقة القاعدة النورانية في التيجي تقـو بتمييف المساف عند النطؽ، وُتكسب 0102)

المتعمـ معرفة بالحركات والضبط، وىي أيضا تيدؼ الى "بياف النظاـ الصوتي لمغة العربية وما 
 (.0102ارات الصوتية في الكبلـ المنطوؽ" )اؿ مدعث، يخضع لو ذلؾ النظاـ مف االعتب

وتتفؽ الباحثة مع ما سبؽ مف تعريؼ لمقاعدة النورانية في كونيا عبارة عف 
مجموعة متسمسمة مف الدروس، تعمؿ عمى تحسيف النطؽ، مع تعميـ القراءة، ومجاؿ تطبيقيا 

تعمـ أصوات الحروؼ أو ىو القراف الكريـ، وتتدرج في دروسيا مف تعمـ الحروؼ، مرورا ب
 الفونيمات، الى تعمـ المقاطع، فالجمؿ فالكممات.

 دواعي التعليه بالكاعدة اليوراىية: -2-2

( أف القاعدة النورانية تساعد عمى تجويد النطؽ في األصوات 0102تقوؿ بعموشة )
والكمات، تعمـ الطمبة عمى التيجئة الصحيحة لمكممة، مع تمكينيـ مف ميارة تحميؿ الكممة 
وتفكيؾ وحداتيا وتركيبيا بشكؿ تراكمي ومتسمسؿ. وىذه الميارة مف تحميؿ وتفكيؾ الكممة، 

( أعطت نتائج جيدة في تعميـ ذوي االحتياجات الخاصة السيما 0102وكما تقوؿ اؿ مدعث )
ذوي اضطراب التوحد منيـ. وتقوؿ كذلؾ بأف القاعدة أيضا تقوـ عمى تجويد النطؽ باألحرؼ 
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لناطقيف بالمغة العربية، ولغير المجيديف مف الناطقيف بيا، وىي مفيدة في العربية لغير ا
 التخمص مف عيوب نطؽ بعض األحرؼ كإبداؿ الثاء الى سيف. 

وترى الباحثة أف لمقاعدة النورانية أىمية كبيرة في تحسيف الوعي الصوتي لدى 
وتركيبيا بأسموب  األطفاؿ، حيث أنيا تعمؿ عمى تفكيؾ الكممات الى وحدات صوتية مفردة

تدريسي مبسط ومتدرج، فيي تكسب المتعمـ نوعا مف االدراؾ البنيوي لمكممة، كما تغذي 
 السمع بالنماذج الصوتية الصحيحة، مما ينمي االدراؾ باألخطاء الصوتية.

 دروط الكاعدة اليوراىية: -2-3

 وتتكوف القاعدة النورانية مف سبعة عشر درسا في عدة مواضيع، منيا ما يمي: 

 حروؼ اليجاء المفردة: وفييا يتعمـ الطفؿ أسماء الحروؼ مرتبطة بصورة الحرؼ. -
 حروؼ اليجاء المركبة: مجموعة مف المقاطع الصوتية تدرس حرفيا ال صوتيا. -
 الحروؼ المقطعة: كما وردت في القراف الكريـ في بدايات السور. -
حروؼ أو ما يسمى الحروؼ المتحركة )الحركات(: وىنا يتـ تدريس الطفؿ أصوات ال -

 الفونيمات الصوتية.
 الحروؼ المنونة )التنويف(: تنويف كؿ صوت مف األصوات العربية. -
السكوف: فييا يتعمـ الطفؿ نطؽ السكوف مف خبلؿ مقاطع صوتيو ثنائية ال تحمؿ  -

 معنى.
الشدة: فييا تعميـ الطفؿ نطؽ الشدة مف خبلؿ مقاطع صوتية ثبلثية ورباعية بغير  -

 معنى.

وغير ذلؾ مف المواضيع، التي قامت عمى آيات القراف الكريـ وتعميـ نطقو وقراءتو. 
وتجدر اإلشارة الى أف طريقة القاء وقراءة دروس القاعدة النورانية ىي طريقة ايقاعية 

 منظمة، وال تقرأ بطريقة عادية.
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 املبخح الجاىي/ امليطلل اليظري

اف النظرية عبارة عف نسؽ فكري وبناء فرضي، تشتمؿ عمى مجموعة مف القضايا، 
تقدـ رؤية منيجية، وأجوبة منظمة، لواقع ما، والبحث العممي الذي يخمو مف منطمؽ نظري 

(. وعمى ذلؾ قامت 0102محدد وواضح، مثمو مثؿ البحار الذي ال يمتمؾ بوصمة )خضر، 
 مف نظرية محددة، وىي النظرية السموكية.الدراسة الحالية، فيي قد انطمقت 

 اليظرية الصلوكية: -1

ظيرت النظرية السموكية عمى يد العالـ جوف واطسوف، وقد وضع أسسيا كؿ مف 
دوارد ثورندايؾ، وقد ظيرت ىذه النظرية في ثبلثينات القرف العشريف  إيفاف بافموؼ وا 

إلنساف مف حيث أسباب ىذا (، وىي تيتـ بدراسة سموؾ ا0102)محمود، اؿ غالب، والديب، 
السموؾ وطرؽ تعديمو مف خبلؿ برامج تعديؿ السموؾ وغيرىا، وال ُتعنى ىذه النظرية اال 

(. لذا فالمدرسة 0100بالسموؾ الظاىري فقط دوف العوامؿ الداخمية )عبد اليادي والعزة، 
ت الذىنية السموكية تقـو عمى مبدأ السموؾ الذي تتـ مبلحظتو، وىذا ضد اآلراء التي تبن
 (.0100واالستنباطية، فالسموكيوف ال يمتفتوف لموجود العقمي والفكري والمعنوي )المرسي، 

 أٍه مبادئَا:  -2

تركز النظرية السموكية عمى مجموعة مف المبادئ، لعؿ مف أىميا ما ذكرة الماحي 
موكية ( بأف لمتدريب أىمية كبرى عند رواد ىذه النظرية وأف التعمـ في النظرية الس0102)

يكوف لبناء عادة جديدة، ويتحقؽ التعمـ عادة عف طريؽ المثير واالستجابة. كما أف التعزيز 
لو دور رئيسي في عممية التعمـ، ومثمو التكرار الذي يؤدي بدوره الى اتقاف التعمـ. ويذكر 

قؼ الى أيضا بأف البيئة تؤثر في عممية التعمـ تأثيرا قويا، وأف انتقاؿ أثر التعمـ يكوف مف مو 
 موقؼ جديد.

 بعض مفاٍيه اليظرية الصلوكية:  -3

ونبتدأ ىذه المفاىيـ بذكر المثير واالستجابة: فإف كؿ استجابة سموكية البد ليا مف 
مثير، المثير المنفر: أي مثير ُينفر أو يمنع مف حدوث االستجابة، الدافع: ال يوجد تعمـ بدوف 
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ا، التعزيز: ىو مكافأة تقدـ لتقوية السموؾ دوافع، والدافع إما أف يكوف موروثا أو مكتسب
المرغوب، التعزيز السمبي: ويكوف بالحرماف مف معزز موجود في بيئة الفرد، اإلطفاء: تجاىؿ 
السموؾ وعدـ تعزيزه يؤدي الى محوه أو انطفائو، وأخيرا التعميـ: ويكوف التعميـ في 

االستجابات في مواقؼ مختمفة، وقد االستجابات وفي المثيرات، فقد تعمـ المثيرات اذا تكررت 
 (.0100تعمـ االستجابات اذا تكررت المثيرات أيضا في مواقؼ مختمفة )عبد اليادي والعزة، 

 اللغة يف اليظرية الصلوكية:  -4

عند رواد النظرية السموكية عبارة عف "سموؾ متعمـ يتـ اكتسابيا وفقا لمبادئ  المغة
(. لذا فيـ يروف بأف المغة 018، ص0107التعمـ العامة مف التقميد والتعزيز" )الحسيني، 

عبارة عف سموؾ، والسموؾ مف الممكف تعممو مف خبلؿ استثارة األفراد ليذا السموؾ )المرسي، 
ىذه النظرية بالوسط االجتماعي أو البيئة في تعمـ المغة، وذلؾ بالربط (. وييتـ رواد 0100

بيف المثير واالستجابة، فعندما يتعمـ الطفؿ بعض األصوات مف بيئتو، ويصاحب استجابتو تمؾ 
التشجيع والتعزيز فإف ذلؾ سيقوي تعممو وبالتالي سيزيد مف احتمالية تكرار ىذه االستجابة 

 (.0101لـ يصحب استجابتو تمؾ تعزيز فإنيا سُتيمؿ )الشمري، المتعممة الجديدة، واف 

وفيما يخص التعزيز، فيمكف فيمو عمى أساس أف المغة ميارة تنمو عف طريؽ 
المحاولة والخطأ، ويتـ تدعيميا مف خبلؿ المكافأة والتعزيز، وتنطفئ إذا لـ تعزز. وفي المغة 

، أو التقبؿ مف الوالديف، وىكذا )المرسي، ىنالؾ عدة أشكاؿ لمتعزيز؛ مثؿ التأييد االجتماعي
جماال يمكننا تمخيص وجية نظر السموكييف حوؿ المغة بأف المغة مجموعة مف 0100 (. وا 

العادات تكتسب بالتقميد والتكرار، وأنيا نظاـ منطوؽ قبؿ أف يكوف مكتوبا، وأف البيئة تمعب 
بية الكتساب السموكيات غير دورا ميما في نمو لغة الفرد، وأف اكتسابيا يتـ بطرؽ مشا

المفظية؛ عف طريؽ المحاكاة، الترابط، التكرار، والتعزيز، وأنيا سموؾ مف الممكف استثارتو 
 (.0100لدى األفراد )المرسي، 

 توظيف اليظرية يف الدراشة احلالية: -2

كجزء مف -ومف خبلؿ ما تـ ذكره آِنًفا، يتضح لنا أنو مف الممكف معالجة النطؽ 
مف خبلؿ التعامؿ معو كسموؾ نقـو باستثارتو استنادا عمى  -فيـو السموكييفالمغة في م
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العوامؿ الخارجية والبيئة المحيطة لتحسينو فتقدـ المثيرات، ثـ نحصؿ عمى االستجابة ويتـ 
تعزيزىا أو اطفاؤىا. فيمثؿ البرنامج التدريبي في الدراسة الحالية؛ البيئة أو الوسط االجتماعي 

دور إعطاء المثيرات المناسبة مف خبلؿ مراحمو وما تشتمؿ عميو تمؾ المراحؿ  الذي يقع عميو
وغير ذلؾ، وبعد إعطاء المثيرات يتـ استقباؿ  -كالقاعدة النورانية-مف مداخؿ عبلجية 

 االستجابات وتعزيزىا أو اطفاؤىا حسب نوع االستجابة وقياسا باليدؼ المنشود.

 املبخح الجالح/ الدراشات الصابكة

بعد اطبلع الباحثة وقياميا بالبحث عف الدراسات التي سبقت في موضوع الدراسة 
نستطيع تقسيـ ما استطعنا الوصوؿ اليو مف دراسات الى قسميف: القسـ األوؿ  فإنناالحالية، 

ويتحدث عف دراسات تيتـ ببرامج تدريبية لتحسيف النطؽ عموما، والقسـ االخر ويتحدث عف 
( وسيتـ 2ستخداماتيا في نطؽ القراف وفي ضعؼ القراءة )انظر الشكؿ القاعدة النورانية وا

 عرضيا تباًعا، ثـ التعقيب عمييا بتعقيبات عامة في نياية المبحث.

. رمغٛى ٕٚظح عٛش يجحث انذساعبد انغبثمخ ٔٚمٕو رمغٛى يجحث انذساعبد انغبثمخ. 3انشكم 

 ثبخزصبسِ فٙ رصُٛفبد أعبعٛخ.

  

 الدراسات السابقة

 تتعلق بالقاعدة النورانٌة 

توظٌفها فً الضعف 
 القرائً

 (.  2015بعلوشة، ): دراسة

 توظٌفها فً تالوة القران

 (.2016الزدجالً، : )دراسة

 دراسات تتعلق بالبرامج التدرٌبٌة لتحسٌن النطق

 حسب البرنامج

 :برامج غير إلكترونية

إسماعٌل، : )دراسة كل من
الببالوي، )، (2008

محمد، )، (2003
2013) ،

(Constantine, 
2001) ،(Braislin, 

جوان ، )، (2005
عبد المنعم، )، (2015

األسود، )، (2018
عاشور، )، (2013

عاٌدة، )، (2008
محفوظ، )، (2015
محفوظ، )، (2014
البدٌوي، )، (2007
عبد الكرٌم، )، (2013
2018 )(Cleland, 

Scobbie & Wrench, 
2015).   

 :برامج إلكترونية

 :  دراسة كل من

(Sacks, Flipsen & 
Neils-

Strunjas,2013) ،
، (2014مصطفى، )
، (2014عٌاصرة، )
، (2018الزعبً، )
، (2009سلٌمان، )
 (.  2012العشماوي، )

 حسب العمر

من ست سنوات وما فوق 
 (:االبتدائية)

إسماعٌل، : )دراسة كل من
الببالوي، )، (2008

، (2013محمد، )، (2003
(Braislin, 2005) ، 

(Sacks, Flipsen & 
Neils-Strunjas,2013) ،

عبد )، (2014مصطفى، )
األسود، )، (2018المنعم، 

عاشور، )، (2013
، (2015عاٌدة، )، (2008

، (2014عٌاصرة، )
عبد )، (2018الزعبً، )

، (2018الكرٌم، 
(Cleland, Scobbie & 

Wrench, 2015).   

من ست سنوات وما دون 
 (:رياض أطفال)

:  دراسة كل من
(Constantine, 2001) ،
أحمد، )، (2015جوان ، )

، (2013مدٌة ومحمد، 
، (2014محفوظ، )
، (2007محفوظ، )
، 2009سلٌمان، )

، (2012العشماوي، )
 (.2013البدٌوي، )
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 عرض الدراشات الصابكة:  -1

 دراشات تتعلل بالكاعدة اليوراىية: -1-1

ىنالؾ مجموعة مف الدراسات التي اىتمت بعبلج اضطرابات النطؽ لدى األطفاؿ، 
دراسة اىتمت بمعرفة فعالية برنامج قائـ عمى  -عمى حد اطبلع الباحثة-ولكف ال يوجد 

القاعدة النورانية في تحسيف النطؽ لدى األطفاؿ المضطربيف نطقيا. ولكف ىنالؾ دراسات 
( حيف قامت بدراسة فاعمية طريقة القاعدة النورانية في 0106مقاربة كدراسة الزدجالي )

تنمية ميارات النطؽ أثناء تبلوة القراف الكريـ، وكانت عينتيا طمبة الصؼ األوؿ مف التعميـ 
طالبا  61األساسي بعماف مف األطفاؿ الذيف ال يعانوف مف اضطرابات نطؽ، وكاف عدد العينة 

ميـ الى مجموعتيف متساوية ضابطة وتجريبية، ثـ وطالبة تـ اختيارىـ عشوائيا وتـ تقسي
قامت الباحثة بقياس فعالية القاعدة النورانية في تحسيف تبلوة القراف الكريـ والنطؽ بو لدى 
المجموعة التجريبية، واتبعت المنيج شبو التجريبي، وكانت أداة الدراسة عبارة عف اختبار 

ذات داللة إحصائية، حيث تفوقت شفوي وبطاقة مبلحظة. أسفرت النتائج عف فروؽ 
المجموعة التجريبية في مستوى ميارات النطؽ أثناء تبلوة القراف الكريـ مقارنة بأداء 

 المجموعة الضابطة. 

( لمعرفة فاعمية توظيؼ القاعدة النورانية في 0102وفي دراسة أجرتيا بعموشة )
وكالة الغوث وتشغيؿ عبلج الضعؼ القرائي لدى طمبة الصؼ الثالث األساس في مدارس 

طالبا وطالبة مف طمبة الصؼ الثالث  21البلجئيف في فمسطيف بمحافظة غزة. وبمغت العينة 
مف مدرسة البنيف.  01طالبة مف مدرسة الفتيات و 01ممف يعانوف صعوبة في القراءة، 

قرائي واتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي، وتكونت أدواتيا مف القاعدة النورانية، اختبار 
لتشخيص الضعؼ القرائي، وبطاقة مبلحظة لصعوبات القراءة. وقد أسفرت نتائج الدراسة عف 

 فاعمية القاعدة النورانية في تحسيف األداء القرائي لدى عينة الدراسة. 

( دراسة لقياس أثر تعميـ القراف الكريـ في معالجة 0118وقد أجرى إسماعيؿ )
خداـ المنيج التجريبي عمى عينة مف تبلميذ الصؼ األوؿ اضطرابات النطؽ والكبلـ وذلؾ باست

تمميذا يعانوف مف اضطرابات النطؽ بمدرسة الرواد بالرياض. استخدـ  02ابتدائي تكونت مف 
نماذج  -المبلحظة الدقيقة لؤلداء المفظي -الباحث استمارة جمع بيانات أولية عف حالة تمميذ
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قياس تحسف التبلميذ ذوي اضطرابات النطؽ في تدريبية لممتابعة خاصة بالوالديف وذلؾ ل
النطؽ قبؿ وبعد تعميميـ القراف الكريـ. أسفرت الدراسة عف نتائج متعددة، فثبت وجود أثر 
لتعميـ القراف الكريـ في معالجة اضطرابات النطؽ والكبلـ، وظير بأف الحروؼ التي تكثر فييا 

تقؿ فييا اضطرابات النطؽ ىي: اضطرابات النطؽ ىي: )س، ص، ر، ض(، والحروؼ التي 
)أ، ب، ت، ث، ث، ج، ح، خ، ؾ، ع، ط، ف، ىػ(، وأما الحروؼ التي تكاد تنعدـ فييا 
اضطرابات النطؽ ىي: )ـ، و(، وكذلؾ اتضح بأف ثمة ارتباطا طردي بيف حرفي السيف 

 -حذؼ -خمط -والضاد، فاضطراب أحدىما يعتبر اضطرابا لآلخر. وأف ىذه االضطرابات )إبداؿ
إضافة( تمثؿ أعمى نسبة انتشار بيف اضطرابات النطؽ والكبلـ، واتضح أيضا أف أكثرىا 
انتشارا ىو اإلبداؿ، وأكثر الحروؼ إبداال ىو: )ث(. مع مبلحظة أف قرب المخارج مف بعضيا 
لو دور في اظيار اضطرابات النطؽ، وأف المخارج التي تكثر فييا اضطرابات النطؽ ىي: 

ز(. واتضح أيضا  -ص -ا فوؽ الثنايا السفمى مخرج ثبلثة أحرؼ )سطرؼ المساف مع م
بأف وجود لغة أخرى مع المغة العربية يساىـ في إظيار اضطرابات النطؽ، وأنو ليس لموراثة 
دور يذكر في اضطرابات النطؽ، وأحيانا يكوف لمبيئة المحيطة بالطفؿ دور في إصابتو 

 باضطرابات النطؽ.

ى قواعد المعمومات األساسية مثؿ: دار المنظومة، الباحث ولقد رجعت الباحثة ال
، المكتبة الرقمية بجامعتي جدة وعبد العزيز EBSCOالعممي بمحرؾ البحث قوقؿ، المنيؿ، 

وغير ذلؾ لمحصوؿ عمى دراسات في ىذا القسـ مف مبحث الدراسات السابقة المختص 
 قتصرت عمى ما ورد في ىذا القسـ. بالقاعدة النورانية، ولـ تحظى بالكثير مف الدراسات وا

 دراشات الربامج التدريبية ملعاجلة االضطرابات اليطكية: -1-2

ما سبؽ عرضو كاف فيما يتعمؽ بالدراسات التي تناولت جانب القاعدة النورانية 
والقراف الكريـ، أما فيما يتعمؽ بالدراسات التي تحدثت عف برامج تدريبية لمعالجة االضطرابات 

( دراسة لقياس أثر Constantine, 2001األطفاؿ فقد أجرى كونستانتيف ) النطقية لدى
دمج المعب التخيمي والوعي الصوتي في البيئة المغوية عمى تحسف النطؽ لؤلطفاؿ بعمر ما 

أطفاؿ ذكور بعمر األربع  2قبؿ المدرسة باستخداـ المنيج التجريبي، وكانت العينة تتكوف مف 
أسابيع، في مركز اضطرابات التواصؿ بجامعة جنوب  01مدة  سنوات وقد استغرقت الدراسة
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فموريدا. أسفرت النتائج عف فاعمية طريقتي المعب التخيمي وأنشطة الوعي الصوتي في عبلج 
 اضطرابات النطؽ.

( بعمؿ دراسة لمتعرؼ عمى فعالية برنامج عبلجي لتصحيح 0112كما قاـ البببلوي ) 
أطفاؿ المرحمة االبتدائية بمدرسة سمطانة بالرياض، بعض اضطرابات النطؽ لدى عينة مف 

طفبل تقسموا بالتساوي لمجموعتيف  01اتبعت الدراسة المنيج التجريبي. تكونت العينة مف 
تجريبية وضابطة مف األطفاؿ الذيف يعانوف مف اضطرابات النطؽ دوف أي اعاقات مصاحبة 

الباحث مقياس جودانؼ  سنوات وبمعدؿ ذكاء طبيعي. استخدـ 7-6وبعمر زمني مف 
وىاريس لقياس القدرة العقمية ومقياس كفاءة النطؽ لقياس أداء النطؽ قبؿ وبعد تنفيذ 
البرنامج العبلجي. أسفرت النتائج عف تحسف ممحوظ وانخفاض في معدؿ اضطرابات النطؽ 

 في المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة. 

( بإجراء دراسة Braislin & Cascella, 2005كما وقاـ برايسمف وكاسكيبل )
لقياس فاعمية العبلج الحس/حركي عمى األطفاؿ ذوي اضطرابات النطؽ البسيطة. تمت ىذه 
الدراسة في والية كونيتيكت في الواليات المتحدة األمريكية. قاـ الباحثوف باستخداـ المنيج 

مى عينة الدراسة التي جمسة تدريبية ع 02التجريبي في تطبيؽ العبلج الحس حركي في 
تكونت مف أربع أطفاؿ مف ذوي اضطرابات النطؽ. أسفرت النتائج عف عدـ وجود فروؽ ذات 
داللة إحصائية بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية، وتشير الباحثة الى عدـ فاعمية طريقة 

 العبلج الحس حركي ألنيا لـ تعزز انتاج األطفاؿ مف الكبلـ. 

( بعنواف أثر برنامج عبلجي في معالجة 0117محفوظ )وفي دراسة أخرى ل
االضطرابات الصوتية والنطقية في احدى رياض االطفاؿ في محافظة الزرقاء. حيث تكونت 

% مف أطفاؿ رياض األطفاؿ بمحافظة 21طفبل وطفمة يمثموف ما نسبتو  81العينة مف 
يـ الى مجموعتيف متساوية سنوات تـ تقسيم 6-2الزرقاء باألردف، تراوحت أعمارىـ ما بيف 

طفبل وطفمة. وقد أشارت النتائج الى وجود  21تجريبية وضابطة، احتوت كؿ مجموعة عمى 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أداء األطفاؿ النطقي بيف المجموعة التجريبية والضابطة 

ية لصالح المجموعة التجريبية، مما يعني فعالية البرنامج في عبلج االضطرابات الصوت
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والنطقية، وقد أشارت الدراسة كذلؾ الى عدـ وجود فروؽ بيف أداء اإلناث والذكور، فقد كاف 
 تأثرىـ بالبرنامج متساويا.

( بعمؿ دراسة لمعرفة فعالية كؿ مف برنامج عبلجي سموكي 0118كما قاـ عاشور )
ي المرحمة وبرنامج لمعبلج الكبلمي في تخفيؼ حدة اضطرابات النطؽ لدى عينة مف األطفاؿ ف

طفبل وطفمة مف ذوي  01االبتدائية في محافظة كفر الشيخ بدولة مصر. وبمغ عدد العينة 
سنة تـ تقسيميـ الى أربع مجموعات  00 – 8اضطرابات النطؽ والتي تراوحت أعمارىـ بيف 

متساوية. ىدفت ىذه الدراسة لبناء برنامج عبلجي سموكي ، وبناء برنامج عبلجي كبلمي 
فعاليتيما وأييما أفضؿ في العبلج، وقد تـ استخداـ مجموعة مف األدوات والكشؼ عف 

كمقياس اضطرابات النطؽ لدى األطفاؿ في نسختيف لممعمميف ولموالديف وبطاقة مبلحظة 
لمطفؿ الضطرابات النطؽ، ومقياس الذكاء المصور، باإلضافة لمقياس المستوى االجتماعي 

النتائج عف فعالية البرنامجيف العبلجييف في عبلج واالقتصادي والثقافي لؤلسرة. أسفرت 
اضطرابات النطؽ، واستمرارية فعاليتيما خبلؿ فترة المتابعة، وأكد الباحث عمى أف الجمع بيف 
البرنامجيف العبلجييف يكوف أكبر فعالية في تخفيؼ بعض اضطرابات النطؽ مقارنة بكؿ 

 برنامج عمى حده.

سة لمعرفة فعالية برنامج تدريبي باستخداـ ( بعمؿ درا0119كما قاـ سميماف )
الحاسب االلي في خفض بعض اضطرابات النطؽ لدى أطفاؿ الروضة بمدينة الغردقة بمصر. 
ىدفت الدراسة أوال لمعرفة عدد األطفاؿ المضطربيف نطقيا برياض األطفاؿ بمدينة الغردقة، 

رابات النطؽ. اشتممت العينة وثانيا معرفة فعالية البرنامج التدريبي في خفض حدة بعض اضط
طفبل تـ عمؿ اختبارات النطؽ عمييـ ليصبح عدد األطفاؿ المضطربيف نطقيا ىو  292عمى 
. ولقد تـ تقسيميـ الى مجموعتيف ضابطة وتجريبية. أسفرت نتائج 292طفبل مف أصؿ  62

 لروضة.الدراسة الى فاعمية البرنامج التدريبي في خفض بعض اضطرابات النطؽ لدى أطفاؿ ا

( بعمؿ دراسة لقياس فعالية استخداـ مكتبة افتراضية 0100وقد قامت العشماوي )
في الحد مف بعض اضطرابات النطؽ والمغة لدى األطفاؿ المضطربيف لغويا في مدينة بورسعيد 

طفبل مف ذوي اضطرابات النطؽ والمغة تـ  01بمصر. وقد كانت العينة عمدية تكونت مف 
جموعات، المجموعتيف األولى تـ عمؿ مقياس كفاءة النطؽ المصور تقسيميـ الى أربع م
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تـ عمؿ اختبار نمو وظائؼ المغة لدى األطفاؿ عمييـ. تعرضوا  األخرىعمييـ والمجموعتيف 
لمبرنامج ثـ قامت الباحثة بعد ذلؾ بعمؿ القياسات البعدية عمى المجموعات، وكانت النتائج 

في الحد مف بعض اضطرابات النطؽ لدى األطفاؿ ذوي  تشير الى فعالية البرنامج التدريبي
 اضطرابات النطؽ.

( بدراسة فعالية برنامج تدريبي لخفض اضطرابات النطؽ لدى 0102وقد قاـ محمد )
تبلميذ المرحمة االبتدائية المتأخريف دراسيا في مدينة السبلـ بمحافظة القاىرة. كانت العينة 

سنوات، قسموا عشوائيا وبالتساوي بيف  9 -6ا بيف طفبل تتراوح أعمارىـ م 06مكونة مف 
المجموعتيف التجريبية والضابطة. وقد استخدـ الباحث مجموعة مف األدوات كاستمارة جمع 
البيانات األولية، مقياس ستانفورد بينيو لمذكاء، مقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي 

لمتأخريف دراسيا، بطاقة تشخيص والثقافي، مقياس اضطرابات النطؽ المصور لمتبلميذ ا
التأخر الدراسي. أسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف 

 الضابطة والتجريبية لصالح القياس البعدي والمجموعة التجريبية.

-Sacks, 2013 Flipsen & Neilsوأجرى ساكس، فميبسوف ونيمس )
Strunjas,برنامج النطؽ التدريبي المنظـ مف خبلؿ الحاسوب  ( دراسة لمعرفة فعالية

"SATPAC لعبلج بعض األصوات مف مثؿ "/S/  و/Z/ باستخداـ  األسناني وبيف األسناني
أشير.  01و 00أشير الى  9و  6طفبل تتراوح أعمارىـ ما بيف  08المنيج التجريبي عمى 

أطفاؿ، تـ تقديـ العبلج لممجموعة  9تـ تقسيـ العينة الى مجموعتيف كؿ مجموعة تتكوف مف 
أسبوعا، ثـ تـ قياس مستوى النطؽ بيف  02األولى قبؿ المجموعة الثانية بحوالي 

 /Z/و  /S/سفرت النتائج عف وجود فرؽ في نطؽ المجموعتيف لمصوتيف المجموعتيف وأ
لصالح المجموعة األولى. تمت معالجة المجموعة الثانية بعد ذلؾ وأحرزت تقدما ممحوظا بعد 

 ذلؾ. فيما احتفظ غالبية الذيف خضعوا لمتدريب بنتائج التدريب بعد سنتيف مف انتياءه. 

( دراسة لمعرفة فاعمية برنامج تدريبي 0102كما وأجرى أحمد، مدية، ومحمد )
باستخداـ بعض الوسائط المتعددة )سمعية وبصرية( وبعض الوسائط التقميدية كالصور 
والمجسمات، وذلؾ لمتخفيؼ مف بعض عيوب النطؽ لدى عينة مف األطفاؿ المتأخريف لغويا 

سنوات مف  6 – 2طفبل وطفمة. تراوحت أعمار عينة الدراسة ما بيف  21البالغ عددىـ 
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مدرسة ليسيو الحرية بالمعادي في مصر. وقد تـ تقسيميـ عشوائيا وبالتساوي الى 
مجموعتيف تجريبية وضابطة. وقد استخدـ الباحث مقياس رسـ الرجؿ لتحديد معامؿ الذكاء 
ومقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة، وقد استخدـ مقياس اضطرابات النطؽ 

المغة. وأسفرت نتائج الدراسة عف فاعمية البرنامج التدريبي المستخدـ في  واختبار نمو وظائؼ
الدراسة القائـ عمى الوسائط المتعددة والتقميدية لمتخفيؼ مف بعض العيوب النطقية لدى 

 األطفاؿ.

( قامت فييا بدراسة فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى 0102وفي دراسة لمبديوي )
طؽ لذوي اضطرابات النطؽ مف أطفاؿ الروضة باستخداـ المنيج المعب الموجو في تحسيف الن

طفبل وطفمة مف ذوي اضطرابات النطؽ تراوحت  06شبو التجريبي، وقد بمغ عدد العينة 
سنوات بالزقازيؽ في محافظة الشرقية بدولة مصر. استخدمت الباحثة  6-2أعمارىـ ما بيف 

ت اضطرابات النطؽ والكبلـ. أسفرت مقياس كفاءة النطؽ المصور، واستمارة دراسة حاال
النتائج عف وجود فروؽ في متوسطات الدرجات ما بيف المجموعة التجريبية والضابطة لصالح 
المجموعة التجريبية، وما بيف البعدي والقبمي لصالح البعدي، واتضح أنو ال يوجد فروؽ ما 

 بيف القياسيف البعدي والتتبعي.

متعرؼ عمى فعالية برنامج لؤلنشطة المتنوعة ( دراسة ل0102وقد أجرت األسود )
لعبلج بعض اضطرابات النطؽ في تحسيف مستوى األداء المغوي لدى األطفاؿ بمرحمة الطفولة 
المتوسطة مف ذوي اضطرابات النطؽ مف معيد أنوار الحرميف بالزقازيؽ في مصر. تراوحت 

األدوات المتمثمة في  سنوات. استخدمت مجموعة مف 9 – 7أعمار عينة الدراسة ما بيف 
استمارة دراسة حاالت اضطرابات النطؽ والكبلـ، ومقياس ستانفورد بينية لمذكاء الصورة 
الخامسة، ومقياس المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي )المطور( لؤلسرة المصرية، 

امج ومقياس كفاءة النطؽ المصور، ومقياس األداء المغوي. أسفرت النتائج عف فعالية البرن
 في عبلج بعض اضطرابات النطؽ لدى األطفاؿ ذوي اضطرابات النطؽ.

( بعمؿ بحث ييدؼ لمعرفة فاعمية برنامج 0102وفي دراسة أخرى قاـ محفوظ )
عبلجي لمعالجة االضطرابات الصوتية والنطقية في بعض رياض األطفاؿ بمحافظة الزرقاء 

اناث تجريبية وضابطة ومجموعتيف باألردف عمى عينة تكونت مف أربع مجموعات مجموعتيف 
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طفبل.  توصمت الدراسة الى وجود  02ذكور تجريبية وضابطة، احتوت كؿ مجموعة عمى 
 فروؽ ذات داللة إحصائية لدى المجموعتيف التجريبية والضابطة تعزى لممجموعات التجريبية. 

قاء ( دراسة لمتعرؼ عمى فعالية برنامج قائـ عمى االنت0102فيما أجرت مصطفى )
القرائي باستخداـ الحاسوب في عبلج بعض اضطرابات النطؽ لدى أطفاؿ المرحمة االبتدائية. 

طفبل وطفمة مف مدرستي السماعنة بمحافظة الشرقية بمصر، وقد تـ  06تكونت العينة مف 
تقسيـ المجموعة الى مجموعتيف متكافئتيف، ضابطة وتجريبية. قامت الباحثة باستخداـ 

بينيو لمذكاء )الصورة الخامسة( ومقياس المستوى االجتماعي االقتصادي  –مقياس ستانفورد 
الثقافي المطور لؤلسرة المصرية ومقياس كفاءة النطؽ المصور. أسفرت النتائج عف فعالية 

 البرنامج التدريبي عمى القياس البعدي والتتبعي.

قائـ عمى  ( دراسة لمعرفة فاعمية برنامج تدريبي محوسب0102وقد أجرى عياصرة )
 00الطريقة التقميدية في عبلج االضطرابات النطقية لدى عينة أردنية. تكونت العينة مف 

سنوات  01 – 7طفبل وطفبل مف المدارس التابعة لمحافظة جرش. تراوحت أعمارىـ ما بيف 
دقيقة،  21في مجموعة تدريبية واحدة، وقد تراوحت مدة الجمسة التدريبية عمى البرنامج 

جمسات لمصوت المضطرب. أسفرت النتائج عف وجود أثر داؿ احصائيا لمبرنامج  7بمتوسط 
المحوسب في عبلج اضطرابات النطؽ في األصوات األكثر انتشارا في اضطرابات النطؽ مف 

 وجية نظر الباحث وىي )ر، ز، ش، ع، غ، ؼ، ؽ، ؾ، ؿ(.

ا ( نيج0102) Cleland, Scobbie & Wrenchفيما قد انتيج الباحثوف 
مختمفا في عبلج اضطرابات النطؽ، حيث كانت دراستيـ عف معرفة فعالية طريقة االرتجاع 
البيولوجي بالموجات الصوتية المرئية عمى األطفاؿ ذوي اضطرابات أصوات الكبلـ. تكونت 

سنة، وقد كانوا مف األطفاؿ ذوي  00سنوات وحتى  6العينة مف سبع أطفاؿ مف عمر 
الذيف لـ يتحسنوا مع العبلج. بعد تقديـ العبلج الذي استمر الى اضطرابات أصوات الكبلـ 

اثنتي عشرة جمسة تدريبية، اتضح بعدىا أف جميع األطفاؿ قد حققوا تقدما كبيرا في عبلج 
 األصوات المستيدفة. 

( لمعرفة فعالية برنامج ارشادي معرفي سموكي لمحد مف 0102وفي دراسة جواف )
طفبل وطفمة بعمر  01اضطرابات النطؽ لدى األطفاؿ المتأخريف لغويا عمى عينة تكونت مف 
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سنوات، مف المتردديف عمى عيادة تبارؾ لطب األطفاؿ بمحافظة بورسعيد بمصر.  6 – 2
بينية لقياس القدرة العقمية، مقياس اضطرابات النطؽ،  استخدمت الباحثة مقياس ستانفورد

مقياس المغة، ومقياس المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي لؤلسرة المصرية. مف خبلؿ 
استخداـ المنيج التجريبي أشارت نتائج الدراسة إلى أنو يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف 

ضابطة عمى مقياس اضطرابات النطؽ متوسطي رتب درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية وال
بعد تطبيؽ البرنامج لصالح أطفاؿ المجموعة التجريبية. كما يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف 
متوسطي رتب درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية عمى مقياس اضطرابات النطؽ قبؿ وبعد 

ف متوسطي رتب تطبيؽ البرنامج لصالح القياس البعدي، وانو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بي
درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعي عمى مقياس اضطرابات 

  .النطؽ

( فقد أجرت دراسة لمعرفة فعالية برنامج مقترح لتنمية ميارات 0102أما عايدة )
 النطؽ والكبلـ لدى عينة مف األطفاؿ المصابيف باضطرابات النطؽ والكبلـ الوظيفية، واعتمدت
الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي )المجموعة الواحدة( وقد استخدمت مجموعة مف األدوات 
كاستمارة دراسة الحالة، واختبار رسـ الرجؿ لجودانؼ وىاريس، واستمارة المستوى 
االجتماعي/ االقتصادي، واختبار النطؽ والكبلـ، واختبار رسـ العائمة وأخيرا البرنامج المقترح. 

مف جمعية رعاية الطفؿ  9-7طفبل ممف تتراوح أعمارىـ ما بيف  02نة مف تكونت العي
بمحافظة البواقي بميبيا. أسفرت النتائج عف فعالية البرنامج في تحسيف النطؽ لدى أفراد 
العينة ووجود فروؽ في درجات المجموعة التجريبية قبؿ وبعد تنفيذ البرنامج، مع عدـ وجود 

 التتبعي لمبرنامج. فروؽ بيف القياسيف البعدي و 

( الى معرفة فعالية برنامج تدريبي قائـ 0108فيما قد ىدفت دراسة عبد المنعـ )
تمميذا مف تبلميذ المرحمة  01عمى استراتيجيات التعمـ الذاتي. تكونت عينة الدراسة مف 

سنوات مف مدرسة كفر تركى بالعياط في مصر، تـ  01– 8االبتدائية بأعمار تتراوح ما بيف 
سيميـ بشكؿ متكافئ لمجموعتيف تجريبية وضابطة. استخدـ الباحث مجموعة مف األدوات تق

كمقياس المستوى االجتماعي الثقافي، اختبار ستانفورد بينية، ومقياس كفاءة النطؽ 
المصور. أسفرت النتائج عف فاعمية البرنامج التدريبي في عبلج اضطرابات النطؽ وتحسيف 

 بيف نطقيا.النطؽ لدى األطفاؿ المضطر 
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( بغرض معرفة فعالية برنامج تعميمي مف حيث 0108وقد جاءت دراسة عبد الكريـ )
تحسيف ميارة النطؽ والكبلـ لدى األطفاؿ المضطربيف نطقيا وكبلميا. قامت الدراسة عمى 

 01المنيج التجريبي بتصميـ المجموعتيف الضابطة والتجريبية. تكونت عينة الدراسة مف 
مف المركز القومي السوداني  00-6ر واالناث تراوحت أعمارىـ ما بيف أطفاؿ مف الذكو 

االلكتروني لدمج االطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة بالخرطـو في السوداف، وقد تـ تقسيميـ 
الى عينتيف تجريبية وضابطة، وقد تكونت أدوات الدراسة مف استمارة دراسة الحالة، مقياس 

نامج التعميمي الذي استغرؽ تطبيقو قرابة الست أشير. أسفرت اضطرابات النطؽ والكبلـ، والبر 
النتائج عف وجود فروؽ في األداء لصالح المجموعة الضابطة، وقد كانت الفئة األكثر 

 استجابة لمتحسف عمى البرنامج ىـ ذوي التسع والعشر سنوات.

في ( دراسة مشابية حيث قاـ بدراسة دور الحاسب االلي 0108وقد أجرى الزعبي )
عبلج اضطرابات النطؽ لدى األطفاؿ. تكونت عينة الدراسة مف ستة عشر طفبل وطفمة ممف 

سنوات. تـ تقسيميـ الى مجموعتيف، كؿ مجموعة تتكوف مف  9-6تتراوح أعمارىـ ما بيف 
ثماف أطفاؿ، وتـ تطبيؽ مقياس اضطرابات النطؽ وبرنامج الحاسب االلي عمييـ بالمدرسة 

ي محافظة أربد باألردف. أسفرت النتائج الى وجود فروؽ في درجات اإلسبلمية بالرمثا ف
المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي. وفروؽ بيف المجموعتيف لصالح المجموعة 

 التجريبية، ولـ توجد أي فروؽ بيف القياسيف البعدي والتتبعي.

 التعكيب على الدراشات الصابكة: -2

راسات السابقة الفجوة البحثية بوضوح، وتظير يظير لنا مف ىذا العرض السابؽ لمد
معيا أىمية ىذه الدراسة، مف حيث أنو ال توجد دراسة تناولت تأثير برنامج تدريبي قائـ عمى 
القاعدة النورانية في تحسيف النطؽ لمف يعانوف مف اضطرابات في النطؽ، وقد كانت ىناؾ 

لنورانية في تحسيف تبلوة األطفاؿ ( التي تناولت تأثير القاعدة ا0106دراسة الزدجالي )
لمقرآف، التي تشابيت مع الدراسة الحالية في توظيفيا لمقاعدة النورانية، ولكنيا اختمفت في 
كونيا ىدفت لمعرفة فعالية القاعدة النورانية عمى تحسيف تبلوة ونطؽ القرآف، وليس في 

عانوف مف اضطرابات في تحسيف النطؽ المضطرب، وقد كانت عينتيا مف األطفاؿ الذيف ال ي
( القاعدة النورانية كذلؾ، ولكف كانت لتحسيف 0102النطؽ. كما وظفت دراسة بعموشة )
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صعوبات الضعؼ القرائي، لدى عينة مف ذوي صعوبات التعمـ، فيما جاءت دراسة إسماعيؿ 
( لتحسيف النطؽ لدى األطفاؿ ذوي اضطرابات النطؽ والكبلـ، ولكف باستخداـ القراف 0118)

 الكريـ وليس مف خبلؿ القاعدة النورانية أو برنامج قائـ عمييا.

أما بقية الدراسات فقد تشابيت مع الدراسة الحالية في كونيا تعمؿ عمى تحسيف 
النطؽ لؤلطفاؿ ذوي اضطرابات النطؽ مف خبلؿ برامج واستراتيجيات مختمفة، واختمفت في 

ة دورىا في تحسيف النطؽ. فقد جاءت بعض كونيا لـ توظؼ القاعدة النورانية ولـ تقـ بدراس
، الزعبي، 0102، عياصرة، 0102تمؾ الدراسات ببرامج تستخدـ التقنية كدراسة )مصطفى، 

-Sacks, Flipsen & Neils) ، 0100، العشماوي، 0119، سميماف، 0108
Strunjas, 2013  ،أو تستخدـ استراتيجيات وبرامج أخرى غير إلكترونية، )إسماعيؿ

، عبد 0102، جواف، Constantine, 2001، 0102، محمد، 0112البببلوي، ، 0118
، 0102، محفوظ، 0102، عايدة، 0118، عاشور، 0102، األسود، 0108المنعـ، 
 ,Constantine(، أو كانت عينتيا لؤلطفاؿ بمرحمة رياض األطفاؿ، )0117محفوظ، 

، 0117محفوظ،  ،0102، محفوظ، 0102، أحمد، مدية ومحمد، 0102، جواف، 2001
 (.0100، العشماوي، 0119سميماف، 

وىنالؾ الدراسات التي كانت عينتيا لؤلطفاؿ بالمراحؿ االبتدائية، )إسماعيؿ،  
-Sacks, Flipsen & Neils، 0102، محمد، 0112، البببلوي، 0118

Strunjas,2013 ،عاشور، 0102، األسود، 0108، عبد المنعـ، 0102، مصطفى ،
  Braislin(، باستثناء دراسة 0108، الزعبي، 0102، عياصرة، 0102، عايدة، 0118

التي نصت عمى عدـ فاعمية العبلج الحس حركي في عبلج اضطرابات النطؽ.  (2005)
ؼ القاعدة النورانية أو جزء ونخمص عموما بأنو ال يوجد دراسة عمى حد اطبلعنا ُعنيت بتوظي

منيا مف خبلؿ دمجيا في برنامج تدريبي يكوف ىدفو تحسيف النطؽ لؤلطفاؿ الذيف يواجيوف 
ومف ىنا تنطمؽ أىمية الدراسة الحالية في سد الفجوة البحثية في ىذا  اضطرابات نطقية،

 .الجانب الميـ
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 ميَج البخح وإجراءاتُ :الفصل الجالح

عف المنيج البحثي المتبع في ىذه الدراسة، مع ذكر لمجتمع نتحدث في ىذا الفصؿ 
الدراسة وعينتو، واألدوات البحثية المستخدمة، ونتحدث كذلؾ عف إجراءات البحث التي تـ 

 اتخاذىا إلتماـ ىذه الدراسة البحثية.

 ميَج البخح: -1

بمي تتبع ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي، بتصميـ المجموعة الواحدة باختباريف ق
وبعدي، والمنيج شبو التجريبي ىو المنيج الذي يتـ فيو اختيار المجموعات المتيسرة لمباحث 
وال يراعى في عينة البحث بيذا المنيج أف تكوف عشوائية أو أف يتـ تعيينيا واختيارىا بشكؿ 

 (.0100عشوائي )الخميمي، 

ذلؾ أخذ القياس  فقد قامت الباحثة بعمؿ القياس القبمي ثـ تنفيذ البرنامج، وبعد
البعدي لمعرفة فعالية البرنامج التدريبي عمى تحسيف اضطرابات النطؽ. وأما متغيرات البحث 
فيي تتمثؿ بالمتغير المستقؿ: البرنامج التدريبي القائـ عمى القاعدة النورانية، والمتغير 

 التابع: اضطرابات النطؽ.

 عيية البخح: -2

ع إدارة التربية الخاصة بوزارة التعميـ في مدينة تـ اختيار عينة البحث بعد التواصؿ م 
فادتنا بعدـ وجود برامج لذوي اضطرابات النطؽ في المدارس الحكومية باستثناء  جدة، وا 

(، ولذلؾ قامت 2فكري( )انظر ممحؽ  -سمعي -البرامج الممحقة مع برامج الدمج )توحد
يحتوي تفاصيؿ البرنامج  الباحثة بالبحث عف عينة تناسب الدراسة مف خبلؿ نشر اعبلف

التدريبي والفئة المستيدفة، وقبؿ ذلؾ قامت الباحثة بالبحث عف مكاف إلقامة البرنامج، وقد 
وقع االختيار عمى معيد اإلماـ الشاطبي وذلؾ لتوفر قاعات لؤلطفاؿ بالقسـ النسائي مع 

فتـ التواصؿ معيـ مرفقاتيا، وأيضا لكوف المعيد يرحب بالباحثيف ويقدـ ليـ الدعـ والتسييؿ 
وأخذ اإلذف بإقامة البرنامج التدريبي بإحدى قاعات قسـ الروضة المجيزة بالمعيد )انظر 

 (.6-5الممحؽ 



 ....................................................................فعالية برنامج تدريبي قائم على القاعدة النورانية

- 0128 - 

وبعد أف تـ نشر اعبلف لتسجيؿ األطفاؿ بالبرنامج التدريبي، قامت الباحثة باستقباؿ 
التي اشتممت عمى  طفبل وطفمة لمقياـ بعمؿ الفرز األولي مف خبلؿ مقاببلت الجواؿ 21قرابة 

السؤاؿ عف المشكمة التي يواجيا الطفؿ بالتحديد مع ارساؿ تسجيؿ صوتي أو فيديو لكبلـ 
الطفؿ، والسؤاؿ عف العمر ومدى ارتباط المشكمة بإعاقات أو مشاكؿ عضوية لدى الطفؿ، 

 طفؿ لمفرز الثاني. 00وبناء عمى نتائج الفرز األوؿ، تـ اختيار 

ؿ مقاببلت حضورية لبعض األميات مع تعبئة استمارة دراسة في الفرز الثاني تـ عم
الحالة، وقد تـ عمؿ فحص ألعضاء الفـ والوجو لؤلطفاؿ مع تطبيؽ الختبار النطؽ جش 
لمعرفة مستوى النطؽ وعدد األخطاء، وعمؿ اختبار رسـ الرجؿ لجودانؼ ىاريس لمتأكد مف 

اختيار ثمانية أطفاؿ وقد تـ استبعاد الطفؿ درجة الذكاء لدى األطفاؿ. ونتيجة لمفرز الثاني تـ 
الثامف الحقا بعد أف تـ التحاقو بالبرنامج ثـ اجراء القياس البعدي عميو وذلؾ لتعثر الحصوؿ 

(، بذلؾ أصبح عدد 9عمى درجتو في القياس التتبعي بسبب ظروفو الصحية )انظر ممحؽ 
 أطفاؿ ممف تنطبؽ عمييـ الشروط التالية: 7العينة 

يكوف منشأ االضطراب لدييـ وظيفي وليس عضوي، كما تـ تفصيؿ ذلؾ في  أف -0
 الفصؿ الثاني.

( أف ىنالؾ أطفاؿ 0112أف يكوف العمر ست سنوات وأكبر، فكما يقوؿ البببلوي ) -0
تختفي أخطاء الصوت لدييـ بعمر الرابعة، ولكف ىنالؾ أطفاؿ قد تستمر معيـ ىذه 

ادسة ىو عمر المدرسة، ولذلؾ نستطيع األخطاء الى السادسة، وأيضا فعمر الس
القوؿ بأف اضطرابات النطؽ وأخطاء الصوت ال ترجع الختبلفات أو خصائص مراحؿ 

 النمو بيف األطفاؿ بؿ ىي فعبل تمثؿ مشكمة حقيقية.
أف تكوف نسبة الذكاء طبيعية لدى جميع أفراد العينة، وقد تـ التأكد مف ذلؾ مف  -2

(، 0979دانؼ وىاريس تقنيف أبو حطب )خبلؿ عمؿ اختبار رسـ الرجؿ لجو 
الذي كاف يواجو صعوبة في إمساؾ القمـ لمرسـ لضعؼ في  17باستثناء الطفؿ 

عضبلت أصابع اليد، فتـ أخذ درجة الذكاء لديو عمى مقياس بينية مف خبلؿ التقرير 
 (.2الطبي )انظر جدوؿ 
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 (3خذٔل )

 دسخبد انزكبء ٔاندُظ ٔانؼًش ألفشاد انؼُٛخ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذكور وفتاة واحدة،  6، تكونوا مف 7.6الى  6.0 وقد كانت أعمارىـ تتفاوت ما بيف
ونعزو كثرة عدد الذكور لكوف اضطرابات النطؽ تنتشر عند الذكور أكثر منيا عند االناث 

(Wren, Miller, Peters, Emond & Roulstone, 2016 ،0109، الشخص ،
جش لمنطؽ  (. وقد نـ اجراء القياس القبمي عمى أفراد العينة مف خبلؿ مقياس0102جنيدي، 

 (.2)انظر جدوؿ 

 

 

 

 

  

 انؼًش اندُظ أفشاد انؼُٛخ
دسخخ 

 انزكبء

 98 6.6 ركش 10

 031 1.0 أَثٗ 10

 011 9.8 ركش 13

 011 9.0 ركش 10

 011 1.9 ركش 10

 003 1.0 ركش 19

 98 9.0 ركش 11

 010.0 9.9  انًزٕعطبد
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 (0خذٔل )

 انمٛبط انمجهٙ ألفشاد انؼُٛخ ػهٗ يمٛبط خش

 

 

 

 

 

 أدوات البخح -3

" ليكوف ىو بمثابة القياس JATفي البحث الحالي، تـ استخداـ مقياس جش لمنطؽ "
القبمي والبعدي ألداء عينة الدراسة عمى البرنامج التدريبي، وىنالؾ أيضا مقياس رسـ الرجؿ 
لجودانيؼ وىاريس لمتأكد مف مستوى الذكاء، نموذج دراسة الحالة والبرنامج التدريبي القائـ 

 ى القاعدة النورانية، وسنتطرؽ لكؿ أداة كالتالي:عم

 (2013" ليكاوة، وتكيني الصعيب )JATمكياط جش لليطل "  -3-1

مقياس جش لمنطؽ الذي قاـ بإعداده د. عبد الرحمف نقاوة، وقاـ باإلشراؼ عمى  
(. ىو عبارة عف مقياس مقنف عمى البيئة السعودية، يحتوي 0102) تقنينو د. ياسر الصعبي

عمى ثماف وثبلثيف صورة مختمفة تعرض عمى الطفؿ لقياس مدى جودة نطقو ألصوات المغة 
العربية في مواضع الكممة الثبلث )بداية، وسط، ونياية(، لتحديد مدى وجود اضطرابات النطؽ 

درجة، وتعطينا نتيجة االختبار عدد األخطاء  82 لديو. تمثؿ الدرجة الكمية عمى المقياس
 الصوتية، الرتبة المئينية، والدرجة التساعية، لكؿ طفؿ حسب مرحمتو العمرية.

  

 أفشاد انؼُٛخ
 انمٛبط انمجهٙ ػهٗ يمٛبط خش

 90انذسخخ انكهٛخ يٍ  ػذد األخطبء

10 00 60 

10 00 11 

10 09 09 

10 09 99 

10 08 90 

10 00 93 

10 09 09 

 90.01 00.0 المتوسطات
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 مربرات اختيار األداة:

 حداثة المقياس نسبيا. -1
مقنف عمى البيئة السعودية، وىو يعتبر األوؿ مف نوعو مف حيث تقنينو  المقياس -2

 (.0102عمى البيئة السعودية. )نقاوة، 
استيعابو لمفئة العمرية التي يستيدفيا برنامج الدراسة الحالية، وىي مف عمر ستة  -3

الى ثمانية سنوات، حيث الفئة العمرية عمى مقياس جش لمنطؽ ىي مف ثبلثة 
 انية سنوات.سنوات الى ثم

مدة االختبار التي ال تتجاوز الثماف دقائؽ، ومدة تفريغ االستجابات وتصحيح  -4
 دقيقة. 02االختبار ال تتجاوز 

كوف المقياس يقوـ بقياس الصوت في مواضع الكممة المختمفة )بداية، وسط،  -5
 ونياية( وليس فقط في موضع واحد. 

لمصنوع مف الورؽ المموف جودة األدوات المرفقة مع المقياس ككتيب الصور ا -6
المقوى، حيث تعرض فيو الصور بدقة وضوح عالية جدا لمطفؿ مع مبلحظات عمى 

 خمفية كؿ صورة لممدرب.
 سيولة التصحيح عمى المقياس مع شرح مفصؿ لمطريقة في دليؿ المقياس. -7

 كفاءة االختبار: 

 تمت عمميات قياس الصدؽ والثبات لمقياس جش بعدة طرؽ، كطريقة الصدؽ 
الظاىري، صدؽ المحتوى، دالالت صدؽ البناء، وصدؽ المقارنة الطرفية. أما مف حيث الثبات 
عادة االختبار، طريقة التجزئة النصفية، وطريقة  فتـ التأكد منو مف خبلؿ طريقة االختبار وا 
كرونباخ ألفا، وقد أثبتت جميعيا مدى جودة وكفاءة المقياس وقوة الداللة عند مستويات 

المعروفة. ومف حيث تقنيف االختبار، فقد تمت إجراءات التقنيف وفؽ ما ذكره نقاوة الداللة 
 ( كما يمي: 0102)

تـ تحديد عناصر عينة التقنيف والتأكد مف مدى كفاية تمثيؿ العينة لمتقنيف ووفقا  -0
 لممتغيرات التي سيتـ اشتقاؽ المعايير عمى ضوئيا.
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خصائص الموضوعية وقابميتو تـ التأكد مف دالالت صدؽ المقياس وثباتو و  -0
 لبلستعماؿ.

تـ حساب معامبلت تمييز، وبالتالي تـ التأكد مف مدى فعالية الفقرات في  -2
 التشخيص.

 LSDتـ استخداـ أساليب إحصائية عديدة كتحميؿ التبايف المتعدد واختبار  -2
لممقارنات البعدية، واختبار "ت" لممقارنة بيف عينتيف مستقمتيف وذلؾ لمكشؼ عف 
قدرة فقرات المقياس عمى التمييز بيف الفئات العمرية والمجموعة والجنس وشدة 

 االضطراب لدى عينة اضطرابات النطؽ. 
مرحمة اشتقاؽ معايير االختبار في صورتو السعودية والتي تعكس أداء االفراد  -2

 ادييف لتمييزىا عف حاالت اضطرابات النطؽ. الع
تـ تحويؿ الدرجات )الكمية واألبعاد( الى أقرب توزيع طبيعي بطريقة بموـ لنفس  -6

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المستخرجة وفقا لممتغيرات.
تـ حساب الرتب المئينية لمدرجات المحولة لجميع أفراد العينة عمى األبعاد  -7

 مفة والدرجة الكمية لكؿ فئة عمرية وكذلؾ لمجنس.المخت
تـ رسـ الصفحات البيانية لؤلداء عمى المقياس حسب متغير المجموعة )اضطراب،  -8

 دوف اضطراب( لكؿ فئة عمرية.

 طريكة التصخيح:

يتـ رصد جميع استجابات األطفاؿ عمى الصور المعروضة ليـ، وتدوينيا في الجزء  
استجابة متمثمة في  82الخمفي المخصص بتدويف االستجابات عمى ورقة التصحيح، لقياس 

األصوات العربية في مواضعيا الثبلث )بداية، وسط، ونياية( الكممة. حيث يتـ حساب عدد 
 08جزء األمامي مف الورقة عمى جدوؿ األصوات المكوف مف األخطاء مف خبلؿ رصدىا في ال

صفا بعدد األصوات العربية، ويقابؿ كؿ صوت ثبلث خانات تمثؿ مواضع الصوت الثبلث في 
الكممة، فيتـ وضع عبلمة عند الموضع الذي أخطأ فيو الطفؿ عند نطؽ الصوت، ثـ يتـ 

لرتب المئينية والدرجة التساعية مف حساب عدد األخطاء، ثـ نعود لدليؿ المقياس الستخراج ا
  خبلؿ الجداوؿ الممحقة بدليؿ المقياس.
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 (1171مكياط رشه الرجل جلوداىف وٍاريض، تكيني أبو حطب )  -3-2

يعد اختبار رسـ الرجؿ مف أكثر اختبارات الذكاء شيوعا في شتى البمداف، وقد تـ  
ة عف خمسوف عنصرا يتـ وكاف عبار  0906اعداده في األصؿ مف قبؿ الباحثة جودانؼ عاـ 

تـ تطويره لكي تصبح عناصره ثبلثا وسبعوف عنصرا وأصبح  0962تصحيحيا، ثـ بعاـ 
(. أما النسخة التي قامت 0979ىاريس )أبو حطب،  -يسمى اختبار رسـ الرجؿ لجودانؼ

الباحثة باستخداميا فيي النسخة المقننة عمى البيئة السعودية التي قاـ بتقنينيا أبو حطب، 
، وقد تـ زيادة عدد العناصر لتتناسب مع البيئة السعودية، فأصبحت سبعة 0979عاـ  في

 (.7وسبعيف عنصرا )انظر الممحؽ 

 مربرات اختيار األداة:

 المقياس مقنف عمى البيئة السعودية. -1
استيعابو لمفئة العمرية التي يستيدفيا برنامج الدراسة الحالية، وىي مف عمر ستة  -2

حيث الفئة العمرية عمى مقياس رسـ الرجؿ ىي مف ثبلث الى الى ثمانية سنوات، 
 خمسة عشر سنة.

 سيولة تطبيؽ المقياس. -3
 السرعة وعدـ استغراؽ وقت طويؿ في تطبيؽ المقياس. -4
 ال يتطمب المقياس أدوات أو تجييزات كبيرة، فقط ورقة وقمـ وممحاة. -5
 التطبيؽ، ونستطيع تطبيقو جماعيا. ال يمـز تواجد األخصائي مع الطفؿ طيمة وقت -6

 طريكة تصخيح املكياط:

يتـ إعطاء الطفؿ ورقة وقمـ وممحاة، ونطمب منو أف يقوـ برسـ رجؿ، ثـ بعد انتياء  
عطاء  الطفؿ مف الرسمة نقوـ بعرض الرسمة عمى عناصر المقياس السبعة والسبعوف، وا 

ات وعرضيا عمى جداوؿ معايير درجة لكؿ عنصر تـ توفره في الرسمة، ثـ يتـ جمع الدرج
 نسبة الذكاء االنحرافية، لتعطينا درجة ذكاء الطفؿ.
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 اشتنارة دراشة احلالة )إعداد الباحجة(:  -3-3

قامت الباحثة بإعداد استمارة لدراسة الحالة تعطينا نبذة سريعة عف تاريخ الحالة بدًء  
وتفصيبلتيا، مع معرفة بعض  بالمعمومات التعريفية لمطفؿ وأسرتو، ومعرفة الشكوى األساسية

األمور الصحية كمعمومات الحمؿ، التاريخ الطبي، والتطور النمائي، وأيضا تعطينا معمومات 
 (.6عف التاريخ التعميمي، والتاريخ النفسي، وغير ذلؾ )انظر ممحؽ 

 الربىامج التدرييب )إعداد الباحجة(:  -3-4

بدأت الباحثة التخطيط لمبرنامج التدريبي مف خبلؿ مسح ومراجعة األدبيات السابقة 
(، )الزدجالي، 0102(، )اؿ مدعث، 0112والمراجع ذات الصمة، منيا دراسة البببلوي )

(. فقامت بعد ذلؾ ببناء Bernthal &Bankson, 2009(، و)0102(، )عايدة، 0106
دة النورانية حيث يشتمؿ عمى خمس مراحؿ متدرجة مف البرنامج التدريبي القائـ عمى القاع

الصوت منفرد وحتى الجمؿ والتعميـ، وىو برنامج منطمؽ مف النظرية السموكية القائمة بأف 
سموؾ ممكف تعممو واستثارتو مف خبلؿ فنيات العبلج السموكي  -وبما في ذلؾ النطؽ-المغة 

وغير ذلؾ كما تـ ذكره في الفصؿ الثاني. بما في ذلؾ التعزيز، التشكيؿ، التكرار، النمذجة 
 ويقـو البرنامج التدريبي عمى القاعدة النورانية وذلؾ مف ثبلث أوجو، كالتالي:

بناء البرنامج اعتمادا عمى طريقة القاعدة النورانية في التعميـ مف الجزء لمكؿ، فكما تقوؿ  -0
تعتمد اكساب النطؽ  ( بأف القاعدة النورانية طريقة تعميمية تأصيمية0102اؿ مدعث )

 الصحيح مف خبلؿ التيجي بالتدريج مف الجزء الى الكؿ.
اعتماد البرنامج في نياية كؿ جمساتو عمى سماع ونطؽ بعض مف سور القراف الكريـ  -0

كنموذج صوتي يعزز النطؽ الصحيح لؤلصوات العربية، وىذا مأخوذ مف القاعدة النورانية 
عتبر أيضا كنوع مف التحفيز السمعي، فقد اعتمدت فمجاؿ تطبيقيا ىو القراف الكريـ، وت

بعض الطرؽ والمداخؿ العبلجية عمى التحفيز السمعي كإحدى خطواتيا أو مراحميا في 
 (.0102عبلج النطؽ المضطرب كطريقة التدوير مثبل )عمايرة والناظور، 

 اعتماد اثنيف مف دروس القاعدة النورانية وىما درس الحركات ودرس تدريبات عمى -2
الحركات والتنويف وتضمينيا كجزء مف البرنامج التدريبي في المرحمة الثانية، والثالثة مف 
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(. كما ويعتمد البرنامج أيضا عمى توظيؼ بعض مف الطرؽ مف 8مراحمو )انظر الممحؽ 
المداخؿ العبلجية السابقة، كمدخؿ السمات المميزة ومدخؿ المادة التي ال معنى ليا، وغير 

 ض ذلؾ الحًقا بالتفصيؿ في مراحؿ البرنامج.ذلؾ، وسيتـ عر 
تدارؾ بعض االنتقادات التي وجيت لمقاعدة النورانية كما جاء في دراسة اؿ مدعث  -2

( حيث نوىت أف القاعدة النورانية تفتقر لوجود تدريب مف أىـ التدريبات 0102)
مدراسة الصوتية وىو تدريب الثنائيات الصغرى، فتـ تضمينو في البرنامج التدريبي ل

 الحالية.

 اهلدف العاو للربىامج التدرييب:

تحسيف النطؽ المضطرب لؤلصوات العربية لدى األطفاؿ، وعبلج اضطرابات النطؽ 
 )حذؼ، إضافة، إبداؿ، وتشويو(.

 األٍداف اخلاصة: 

 .أف ينطؽ األطفاؿ األصوات مفردة بشكؿ صحيح 
 .أف ينطؽ األطفاؿ األصوات بالحركات العربية الثبلث 
  يتعرؼ الطفؿ عمى السمات المميزة لؤلصوات ذات اإلنتاج المضطرب حتى يتمكف مف أف

 نطقيا بشكؿ صحيح.
 .أف ينطؽ الطفؿ المقاطع والكممات المختمفة بمعنى وبغير معنى 
 .أف يمتمؾ الطفؿ ميارة التفكيؾ والتركيب الصوتي 
 لصغرى.أف يميز الطفؿ بيف األصوات المتشابية عف طريؽ تدريبات الثنائيات ا 
  أف يعمـ الطفؿ نطؽ األصوات مف المستوى المنفرد الى المقاطع والكممات ثـ الجمؿ

 والكبلـ التمقائي ثـ الى التعميـ لمواقؼ جديدة.
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 الفئة املصتَدفة:

 سنوات وما فوؽ. 6األطفاؿ الذيف يعانوف مف اضطرابات نطؽ وظيفية مف عمر 

 مراحل الربىامج:

يشتمؿ البرنامج عمى خمس مراحؿ تندرج أسفؿ كؿ مرحمة مجموعة مف الجمسات 
دقيقة. وتنقسـ  22جمسة تدريبية، ومدة كؿ جمسة مف نصؼ ساعة الى  22بإجمالي 

( القسـ األوؿ منيا يكوف لتماريف 0الجمسات التدريبية في كؿ مرحمة الى ثبلث أقساـ: )
( القسـ الثاني لمحتويات كؿ 0ئؽ عادة، )أعضاء النطؽ وال تستغرؽ أكثر مف خمس دقا

( القسـ الثالث واألخير يتـ فيو سماع ونطؽ سور مف القراف الكريـ. 2مرحمة ومتطمباتيا، )
 أما مراحؿ البرنامج فيي كالتالي:

المرحمة األولى/ التييئة والتمييد: واشتممت عمى ثبلث جمسات تدريبية بغرض تييئة 
الطفؿ وتوثيؽ عبلقتو بالمدرب فقد وجد بأف العبلقة اإلنسانية واالرتباط بيف المعمـ والتبلميذ 
تسيؿ النمو والتعمـ لدييـ، فيـ محتاجوف ليذه العبلقة ألنيا تسبؽ تركيزىـ في التعمـ )الديب، 

(. يضاؼ الى ذلؾ أنو في ىذه المرحمة نعمؿ عمى كسر حاجز الخوؼ والرىبة في 0100
( أنو "كمما زادت دافعية 0119نفس الطفؿ وزيادة دافعيتو، فيقوؿ بيرنثاؿ وباركنسوف )

 (.217الشخص، زادت مدة االحتفاظ بالمادة المتعممة" )ص

جمسة تدريبية، وفييا  المرحمة الثانية/ المستوى الصوتي: واشتممت عمى اثنتي عشرة
يتـ تدريب الطفؿ عمى نطؽ الصوت الخاطئ بشكؿ صحيح عمى مستوى الصوت منفردًا، 
فاألصوات المنفردة أقؿ وحدات اإلنتاج الصوتي تعقيدا وأبعدىا عف تسبيب التداخؿ بيف 

(. أيضا يتـ Bernthal &Bankson, 2009األصوات الخاطئة التي اعتاد عمييا الطفؿ. )
لمرحمة توظيؼ طريقة السمات المميزة لؤلصوات مف خبلؿ التركيز عمى تعمـ الطفؿ في ىذه ا

( وقد تـ ذكر 0101سمات كؿ صوت مف حيث كونو مجيورا أو موقوفا وغير ذلؾ )حفناوي، 
ىذه السمات بالتفصيؿ في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة. وأيضا تستمر ىذه المرحمة عمى 

 القاعدة النورانية وىو درس الحركات.تعميـ الدرس الرابع مف دروس 
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المرحمة الثالثة/ مستوى المقاطع الصوتية: ويتـ فيو وضع الصوت الذي يتـ تدريبو 
في مقاطع صوتية مختمفة. نبدأ ذلؾ بالمقاطع دوف معنى، فقد لوحظ أف الفرد حينما نقوـ 

نتقؿ لتعميـ ىذا بتدريبو عمى الصوت في مقاطع وكممات بمعنى فإنو يتقنيا. ولكنو ما إف ي
الصوت في مقاطع أخرى بمعنى مختمؼ حتى يعود النطؽ المضطرب الى ما كاف عميو، وذلؾ 
ألف الطفؿ ربط النطؽ الصحيح بالمعنى المراد مف المقطع الصوتي أو الكممة. لذلؾ يجب في 
 البداية تعميميـ النطؽ في مقاطع ببل معنى ثـ االنتقاؿ لممقاطع ذات المعنى )البببلوي،

(. وبعد تعميـ المقاطع في ىذه المرحمة ننتقؿ لتعميـ الكممات الوظيفية مف حياة الطفؿ، 0112
فكمما زادت أىمية المادة المستخدمة كأف نعطي الطفؿ كممات مثؿ أسماء أصدقائو أو حيوانات 

 Bernthalأليفة وغير ذلؾ، يؤدي ذلؾ الى قمة احتمالية النسياف لما تـ تعممو )
&Bankson, 2009 وبعد االنتياء مف ذلؾ ننتقؿ لتعميـ الدرس السادس مف دروس ،)

 القاعدة النورانية وىو درس تدريبات عمى الحركات والتنويف.

المرحمة الرابعة/ الثنائيات الصغرى: وىي تشتمؿ عمى اربع جمسات تدريبية. يتـ فييا 
وت والصوت البديؿ تعميـ الطفؿ عمى التفريؽ بيف األصوات، فيي طريقة لمتمييز بيف الص

الذي عادة يحمو الطفؿ محمو كصار/ سار، وعميـ/ أليـ، وال يتـ معالجة ذلؾ اال مف خبلؿ ىذه 
 (.0102التدريبات المكثفة )اؿ مدعث، 

المرحمة الخامسة/ مستوى الجمؿ والتعميـ: وىو عبارة عف ست جمسات تدريبية نركز 
كممات الى الجمؿ، ومف المواقؼ المعتادة الى فييا عمى التعميـ، حيث يتـ فييا االنتقاؿ مف ال

 المواقؼ الجديدة.

وبعد بناء البرنامج التدريبي كامبل واالنتياء منو، تـ عرضو عمى ثمانية مف 
المحكميف المتخصصيف، وقد تمت مراعاة كافة المبلحظات التي قدمت عمى نموذج التحكيـ 

ثبلث وثبلثوف جمسة تدريبية، موزعة (. وىكذا يبمغ إجمالي جمسات البرنامج 0)انظر ممحؽ 
(، ولكف الباحثة عند تطبيؽ البرنامج ولضيؽ الوقت 01عمى المراحؿ الخمسة )انظر ممحؽ 

المتاح لمتطبيؽ بسبب تزامف البرنامج في الشير األخير قبؿ إجازة نياية السنة، قامت 
طفؿ، منيا ثبلث بتقميص مراحؿ البرنامج كاممة واختزاليا في قرابة خمس عشرة جمسة لكؿ 

 (.2جمسات جماعية )انظر جدوؿ 
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 (0خذٔل )

 خهغبد انجشَبيح انزذسٚجٙ كًب رى رمذًٚٓب.

 أثشص األدٔاد انًحزٕٚبد اندهغبد انًشحهخ

انًشحهخ األٔنٗ/ 

 انزٓٛئخ ٔانزًٓٛذ
0 

ْزِ اندهغخ ثشكم خًبػٙ ػهٗ  لذيذ

يدًٕػزٍٛ، ٔلذ رى فٛٓب انزؼبسف ٔكغش 

حبخض انشْجخ ٔانخٕف يٍ خالل انهؼت، 

يغ ارفبق ػهٗ لٕاٍَٛ اندهغبد َٔظبو 

 انزؼضٚض انًزجغ.

يغزهضيبد  -أَبشٛذ

أنؼبة يثم انكٕس 

انجالعزٛكٛخ ٔيالػك 

ثالعزك ٔكشاعٙ ٔيب 

انٗ رنك، يهصمبد، 

 لصص.

انثبَٛخ/  انًشحهخ

 انًغزٕٖ انصٕرٙ
1 

َمٕو ثزٓٛئخ األغفبل نهذسط يٍ  -0

خالل انغؤال ػٍ انحبل ٔانزحجت 

 إنٛٓى.

رغزفزح خًٛغ اندهغبد ػبدح  -0

 ثزًبسٍٚ ألػعبء انُطك.

ٚزى فٙ ْزِ انًشحهخ أٔال رؼهٛى  -3

انطفم ػهٗ األصٕاد انًعطشثخ 

نذّٚ، ثبعزخذاو غشٚمخ انغًبد 

انًًٛضح، يغ ػًم انزًبسٍٚ 

 نؼالج يخبسج انصٕايذ. انصٕرٛخ

فٙ اندهغبد األخٛشح يٍ ْزِ  -0

انًشحهخ ٚزى رؼهٛى انطفم انذسط 

 انشاثغ يٍ دسٔط انمبػذح انُٕساَٛخ

ٚزى رؼضٚض انطفم ٔاعزخذاو فُٛبد  -0

انؼالج انغهٕكٙ انًخزهفخ حغت 

 انحبخخ.

ٚزى اخززبو اندهغبد ػبدح ثمشاءح  -9

 ثؼط يٍ آٚبد انمشاٌ انكشٚى.

خبفط انهغبٌ، 

صٕسح، ثطبئك ي

يهصمبد، يدغًبد، 

عجٕسح ٔلهى، فمبػبد 

انصبثٌٕ، 

 يٛكشٔفٌٕ، يشآح.

انًشحهخ انثبنثخ/ 

يغزٕٖ انًمبغغ 

 انصٕرٛخ

3 

َمٕو ثزٓٛئخ األغفبل نهذسط يٍ  -0

خالل انغؤال ػٍ انحبل ٔانزحجت 

 إنٛٓى.

رغزفزح خًٛغ اندهغبد ػبدح  -0

 ثزًبسٍٚ ألػعبء انُطك.

ثؼًم يشاخؼخ  ثذاٚخ اندهغبد َمٕو -3

 نًب عجك.

ٚزى فٙ ْزِ انًشحهخ رؼهٛى انطفم  -0

َطك األصٕاد فٙ يمبغغ يخزهفخ، 

 ثًؼُٗ ٔثغٛش يؼُٗ.

ثؼذ رؼهى انًمبغغ انصٕرٛخ ٚزى  -0

االَزمبل نزؼهٛى انطفم َطك األصٕاد 

فٙ كهًبد ٔظٛفٛخ يخزهفخ ٚكٌٕ 

فٛٓب انصٕد انًغزٓذف فٙ انجذاٚخ 

خبفط انهغبٌ، 

ثطبئك يصٕسح، 

يهصمبد، يدغًبد، 

عجٕسح ٔلهى، فمبػبد 

انصبثٌٕ، 

 يٛكشٔفٌٕ، يشآح.
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 ٔانٕعػ ٔانُٓبٚخ.

اندهغبد األخٛشح يٍ ْزِ  فٙ -9

انًشحهخ ٚزى رؼهٛى انطفم انذسط 

انغبدط يٍ دسٔط انمبػذح 

 انُٕساَٛخ )ساخغ فصم انذسٔط(

ٚزى رؼضٚض انطفم ٔاعزخذاو فُٛبد  -1

انؼالج انغهٕكٙ انًخزهفخ حغت 

 انحبخخ.

ٚزى اخززبو اندهغبد ػبدح ثمشاءح  -9

 ثؼط يٍ آٚبد انمشاٌ انكشٚى.

انًشحهخ انشاثؼخ/ 

يغزٕٖ انثُبئٛبد 

 انصغشٖ

0 

َمٕو ثزٓٛئخ األغفبل نهذسط يٍ  -0

خالل انغؤال ػٍ انحبل ٔانزحجت 

 إنٛٓى.

رغزفزح خًٛغ اندهغبد ػبدح  -0

 ثزًبسٍٚ ألػعبء انُطك.

ثذاٚخ اندهغبد َمٕو ثؼًم يشاخؼخ  -3

 نًب عجك.

ؼشض ػهٗ انطفم انثُبئٛبد ر -0

انصٕرٛخ انًزشبثٓخ ٔانزشكٛض ػهٗ 

األصٕاد انًزشبثٓخ فٙ انُطك 

 نٛفشق انطفم ثُٛٓب.

ٚزى رؼضٚض انطفم ٔاعزخذاو فُٛبد  -0

انؼالج انغهٕكٙ انًخزهفخ حغت 

 انحبخخ.

ٚزى اخززبو اندهغبد ػبدح ثمشاءح  -9

 ثؼط يٍ آٚبد انمشاٌ انكشٚى.

ثطبئك يصٕسح، 

يهصمبد، يدغًبد، 

ٔسلخ ٔلهى، فمبػبد 

انصبثٌٕ، 

 يٛكشٔفٌٕ، يشآح.

انًشحهخ انخبيغخ/ 

 اندًم ٔانزؼًٛى
0 

َمٕو ثزٓٛئخ األغفبل نهذسط يٍ  -0

خالل انغؤال ػٍ انحبل ٔانزحجت 

 إنٛٓى.

رغزفزح خًٛغ اندهغبد ػبدح  -0

 ثزًبسٍٚ ألػعبء انُطك.

ثذاٚخ اندهغبد َمٕو ثؼًم يشاخؼخ  -3

 نًب عجك.

َطك  َمٕو فٙ ْزِ انًشحهخ ثزؼًٛى -0

األصٕاد انٗ خًم ٔعٛبلبد 

 يخزهفخ.

ٚزى رؼضٚض انطفم ٔاعزخذاو فُٛبد  -0

انؼالج انغهٕكٙ انًخزهفخ حغت 

 انحبخخ.

ٚزى اخززبو اندهغبد ػبدح ثمشاءح  -9

 ثؼط يٍ آٚبد انمشاٌ انكشٚى.

ثطبئك يصٕسح، 

لصص، يهصمبد، 

يدغًبد، فمبػبد 

انصبثٌٕ، 

 يٛكشٔفٌٕ.
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 دور الوالديً واألشرة يف الربىامج:

المتابعة المستمرة والتواصؿ الدائـ مع المدرب لمعرفة الخطة العبلجية ومدى  -0
 التطورات الحاصمة في مستوى الطفؿ.

خمؽ الفرص لفتح المجاؿ أماـ الطفؿ لمتحدث باستمرار، مع محاولة تصحيح النطؽ  -0
 الخاطئ بطريقة غير مباشرة كتكرار كبلمو مع تصحيح النطؽ الخاطئ.

بتعزيز اإلنتاجات الصحيحة التي يصدرىا الطفؿ تعزيزا فوريا مع  عمى األسرة أف تقوـ -2
 اخباره عف سبب التعزيز.

عمى الوالديف أف ال يتكمموا مع الطفؿ بطريقة طفولية أو بنفس طريقتو الخاطئة فيذا  -2
 مف شأنو تعزيز الخطأ في النطؽ.

لمقراف يقوـ  قراءة القراف مع الطفؿ إذا كانوا يجيدوف قراءتو أو االستعانة بتسجيؿ -2
الطفؿ بتشغيمو باستمرار، فذلؾ مف شأنو أف يحفز السمع ويسمع الطفؿ منو اإلنتاج 

 النطقي السميـ.
االىتماـ ببناء الطفؿ مف الناحية النفسية فتخفؼ عنو التوتر والقمؽ، تشعره باألماف  -6

 والحب وتبني ثقتو بنفسو بشكؿ أكبر.
 إجراءات الدراشة: -4

بناء البرنامج التدريبي، وتأكدت مف أنو يحقؽ اليدؼ  بعد أف فرغت الباحثة مف 
المنشود مف بناءه مف خبلؿ عرضو عمى ثمانية محكميف متخصصيف، قامت بعد ذلؾ باتخاذ 

 اإلجراءات التالية إلتماـ الدراسة البحثية:

 تـ اختيار عينة الدراسة بناء عمى الشروط التي تـ ذكرىا آنفا. -0
 د العينة عمى مقياس جش لمنطؽ.تـ اجراء القياس القبمي ألفرا -0
 تـ تطبيؽ البرنامج وتقديمو ألفراد العينة. -2
تـ اجراء القياس البعدي ألفراد العينة عمى مقياس جش لمنطؽ فور انتياء البرنامج  -2

 التدريبي.
تـ اجراء القياس التتبعي ألفراد العينة عمى مقياس جش لمنطؽ بعد ثبلث شيور مف  -2

 انتياء البرنامج التدريبي.
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 تمت معالجة البيانات احصائيا لمكشؼ عف نتائج الدراسة ومدى تحقؽ الفروض.  -6
 تـ كتابة الدراسة البحثية وتدويف النتائج ومناقشتيا. -7

 األشاليب اإلحصائية: -5

لعينتيف مرتبطيف كنوع مف  Wilcoxonاستخدمت الباحثة اختبار ويمكوكسوف 
مرتبطتيف، وقد استخدمتو لمعرفة الفروؽ  االختبارات البلمعممية البديمة الختبار "ت" لعينتيف

في الدرجات عمى القياسيف القبمي والبعدي. ومف مبررات المجوء ليذا النوع مف االختبارات 
 البلمعممية ىو كوف حجـ العينة صغير، وألف العينة كانت قصدية غير عشوائية. 

 عرض اليتائج ومياقشتَا: الفصل الرابع

ىذا الفصؿ يتـ عرض النتائج الختبار صحة الفرضية العممية، مع مناقشة لتمؾ  في
 النتائج في ظؿ اإلطار النظري والدراسات السابقة.

 عرض اليتائج: -1

 جاءت ىذه الدراسة لتختبر صحة فرضيتيف عمميتيف وىي: 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات األطفاؿ مف ذوي اضطرابات النطؽ  -
  ." بيف القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس البعديJAT" عمى مقياس جش لمنطؽ

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات األطفاؿ مف ذوي اضطرابات  -
 " بيف القياسيف البعدي والتتبعي. JAT" النطؽ عمى مقياس جش لمنطؽ

 اختبار صخة الفرضية األوىل:

درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس جش لمنطؽ قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج  جاءت
(. والختبار مدى صحة ىذه الفرضية، تمت معالجة درجات 6التدريبي كما يظير في جدوؿ )

لمحـز اإلحصائية، باستخداـ  SPSSاألطفاؿ الكمية عمى مقياس جش لمنطؽ، عبر برنامج 
" لمجموعتيف مرتبطتيف، حتى Zوحساب قيمة " Wilcoxon)االختبار البلمعممي )ولكوكسوف 

نستطيع معرفة مدى وجود فروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس جش لمنطؽ 
 (.7)انظر جدوؿ 
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 (9خذٔل )

 ػذد األخطبء ٔانذسخبد انكهٛخ ألفشاد انؼُٛخ ػهٗ انمٛبعٍٛ انمجهٙ ٔانجؼذ٘.
 

 (1خذٔل )

 َزبئح اخزجبس ٔنكٕكغٌٕ نهفشٔق ثٍٛ يزٕعطبد انمٛبعٍٛ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ ػهٗ يمٛبط خش

(، 1.10دالة احصائيا عند مستوى داللة ) Z( يتضح لنا أف قيمة 7مف الجدوؿ ) 
( وأف ىنالؾ فروؽ بيف متوسطي القياسيف القبمي 1.12أنيا أقؿ مف مستوى داللة ) حيث

والبعدي لصالح القياس البعدي، مما يعني بأف البرنامج التدريبي قد ساعد بشكؿ ممحوظ في 
 تحسيف النطؽ لدى عينة الدراسة.

  

أفشاد 

 انؼُٛخ

 انمٛبط انجؼذ٘ ػهٗ يمٛبط خش انمٛبط انمجهٙ ػهٗ يمٛبط خش
يزٕعطبد انذسخبد 

 انكهٛخ

 ػذد األخطبء
انذسخخ انكهٛخ 

 90يٍ 
 ػذد األخطبء

انذسخخ انكهٛخ 

 90يٍ 
 انجؼذ٘ انمجهٙ

10 00.11 91.11 00.11 93.11 

90.0 98.0 

10 00.11 11.11 9.11 19.11 

13 09.11 09.11 00.11 11.11 

10 09.11 99.11 00.11 13.11 

10 08.11 90.11 09.11 99.11 

19 00.11 93.11 03.11 10.11 

11 09.11 09.11 03.11 90.11 

 انؼذد انشرت انًزغٛش
سرت 

 انًزٕعطبد

يدًٕع 

 انشرت
 Zلًٛخ 

يغزٕٖ 

 انذالنخ

اظطشاثبد 

 انُطك

 1 1 1 انغبنجخ

2.371 1.10 
 09.11 4.00 1 انًٕخجخ

   1 انًغبٔٚخ

   1 اإلخًبنٙ
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 اختبار صخة الفرضية الجاىية:

جاءت درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس جش لمنطؽ عمى القياسيف البعدي  
(. والختبار مدى صحة ىذه الفرضية، تمت معالجة درجات 8والتتبعي كما يظير في جدوؿ )

لمحـز اإلحصائية، باستخداـ  SPSSاألطفاؿ الكمية عمى مقياس جش لمنطؽ عبر برنامج 
" لمجموعتيف مرتبطتيف، حتى Zوحساب قيمة " Wilcoxon)االختبار البلمعممي )ولكوكسوف 

نستطيع معرفة مدى وجود فروؽ بيف القياسيف البعدي والتتبعي عمى مقياس جش لمنطؽ 
 (.9)انظر جدوؿ 

 (9خذٔل )

 ػذد األخطبء ٔانذسخبد انكهٛخ ألفشاد انؼُٛخ ػهٗ انمٛبعٍٛ انجؼذ٘ ٔانززجؼٙ.

 (8خذٔل )

 َزبئح اخزجبس ٔنكٕكغٌٕ نهفشٔق ثٍٛ يزٕعطبد انمٛبعٍٛ انجؼذ٘ ٔانززجؼٙ ػهٗ يمٛبط خش

 

أفشاد 

 انؼُٛخ

انمٛبط انجؼذ٘ ػهٗ يمٛبط 

 خش

انمٛبط انززجؼٙ ػهٗ يمٛبط 

 خش

يزٕعطبد 

 انذسخبد انكهٛخ

 ػذد األخطبء
انذسخخ انكهٛخ 

 90يٍ 

ػذد 

 األخطبء

انذسخخ انكهٛخ 

 90يٍ 
 انززجؼٙ انجؼذ٘

10 00.11 93.11 00.11 98.11 

98.0 11.0 

10 9.11 19.11 0.11 91.11 

13 00.11 11.11 09.11 99.11 

10 00.11 13.11 00.11 13.11 

10 09.11 99.11 09.11 99.11 

19 03.11 10.11 03.11 10.11 

11 03.11 90.11 00.11 90.11 

 انؼذد انشرت انًزغٛش
يزٕعطبد 

 انشرت

يدًٕع 

 انشرت
 Zلًٛخ 

يغزٕٖ 

 انذالنخ

اظطشاثبد 

 انُطك

 0.01 0.01 0 انغبنجخ

800. 1.30 
 1.01 0.01 3 انًٕخجخ

   3 انًغبٔٚخ

   1 اإلخًبنٙ
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غير دالة احصائيا عند مستوى داللة  Z( يتضح لنا أف قيمة 9مف الجدوؿ ) 
( وذلؾ يعني عدـ وجود فروؽ ذات داللة 1.12أنيا أكبر مف مستوى داللة ) (، حيث1.22)

إحصائية بيف متوسطي القياسيف البعدي والتتبعي مما يعني بقاء أثر البرنامج عمى أفراد 
 العينة بعد انتياءه بثبلثة أشير.

إضافة لمنتائج السابقة الخاصة بفرضيات الدراسة ومف خبلؿ فترة تطبيؽ البرنامج، 
توصمت الباحثة لنتيجتيف اضافيتيف ميمتيف، وىي أوال: فيما يخص القاعدة النورانية 
واستخداميا في برامج تدريب ذوي اضطرابات النطؽ، فبعد إجراء الدراسة تبيف لنا أنو يظير 

عدة النورانية )التي اشتمميا البرنامج( في مراحؿ تثبيت وتعميـ ما تـ أثر وفعالية دروس القا
تعممو، أكثر مف فعاليتيا في المراحؿ األولى مف التدريب أو فيما يسمى بمراحؿ التأسيس. 
ثانيا مما الحظتو الباحثة كذلؾ أف الصوت اليدؼ حينما يتـ تعميمو لمطفؿ وتثبيتو، يقـو 

 ت البديؿ السابؽ.الطفؿ بتعميمو حتى عمى الصو 

 مياقشة اليتائج: -2

سبؽ عرضو يتضح لنا أف البرنامج التدريبي القائـ عمى القاعدة النورانية، قد  مما
أحرز تقدما ممحوظا وتحسنا في مستوى النطؽ لدى جميع أفراد عينة الدراسة. وتظير ىذه 
النتيجة عمى الرغـ مف كوف الباحثة قد قامت بتقميص عدد الجمسات التدريبية كما جاء 

مف الدراسة، عمى الرغـ مف ذلؾ إال أف النتائج قد جاءت تفصيؿ ذلؾ في الفصؿ الثالث 
إيجابية باتجاه القياس البعدي، وبمستوى داللة مقبوؿ اذا ما تمت مقارنتو بالمستوى 

(1.12.) 

( في الدراسة الحالية في معالجة المجموعة التجريبية 0.01وجاء مستوى الداللة )
فقط لمدة شير، ورغـ قمة عدد  عمى القياسيف البعدي في خمس عشرة جمسة تدريبية

الجمسات مقارنة ببعض البرامج التدريبية في الدراسات األخرى، إال أف مستوى داللة الفروؽ 
قد فاؽ في داللتو أو تساوى مع بعض الدراسات التي كانت مدة العبلج وعدد الجمسات فييا 

ستوى فعالية مرتفع ليذا أكثر بكثير مف جمسات البرنامج في الدراسة الحالية، ىذا يشير الى م
البرنامج التدريبي إذا ما تمت مقارنتو بفاعمية البرامج التدريبية األخرى في بعض الدراسات 
السابقة بغض النظر عف اختبلؼ عدد العينة وعمرىا، حيث بمغت عدد الجمسات عمى البرنامج 
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يف القبمي التدريبي في احدى الدراسات ستوف جمسة ومستوى داللة الفروؽ بيف القياس
(. وقد جاء مستوى الداللة في 0112( )البببلوي، 1.12والبعدي لممجموعة التجريبية ىو )

بعض مف الدراسات متساويا مع مستوى داللة الفروؽ في الدراسة الحالية عند مستوى 
( فيما تراوحت عدد الجمسات في تمؾ الدراسات ما بيف الثبلثيف الى األربع والستيف 1.10)

 (.0102، جواف، 0102بية )أحمد، مدية ومحمد، جمسة تدري

( في الدراسة الحالية لممقارنة بيف القياسيف 0.921فيما جاء مستوى الداللة )
البعدي والتتبعي ليشير بذلؾ الى أف أفراد العينة مازالوا يحتفظوف بأثر التدريب بعد انقضاء 

مرتفع عندما نقارنو بنتائج بعض ثبلث أشير منذ نياية البرنامج التدريبي، وىو مستوى داللة 
الدراسات السابقة التي قامت بقياس أثر البرنامج بعد انقضاءه بشير فقط وكانت مستويات 

( وقد كانت الرتب 0102، أحمد، 0119( )سميماف،0.25( و )0.39الداللة فييا ما بيف )
" وىذا 0.21" " بمتوسط7" فقط مف مجموع العينة البالغ "0السالبة في الدراسة الحالية "

مؤشر جيد مقارنة ببعض الدراسات التي كانت فييا الرتب السالبة أكثر مف ذلؾ كدراسة عبد 
".  2.11" بمتوسط "01" مف مجموع "2( التي بمغ عدد الرتب السالبة فييا "0108المنعـ )

 أما في بعض الدراسات التي كانت عينتيا التجريبية أقؿ مف عينة الدراسة الحالية كدراسة
" مف مجموع 0(، فمقد جاء عدد الرتب السالبة مساويا لمدراسة الحالية "0100العشماوي )

 ".0.11"، بمتوسط "2"

وتعزو الباحثة تحسف العينة التجريبية عمى البرنامج التدريبي الى أمريف: أوال كوف   
ىو  -النطؽبما في ذلؾ -البرنامج التدريبي ينطمؽ مف النظرية السموكية التي تؤكد أف المغة 

سموؾ يمكف اكتسابو وتعممو مف خبلؿ استثارتو وتعزيزه، وقد اعتمدت كؿ مف دراسة عاشور 
( عمى بعض مف الفنيات العبلجية لمنظرية السموكية لعبلج 0102( ودراسة جواف )0118)

 أو تحسيف اضطرابات النطؽ وأثبتت فعاليتيا.

القاعدة النورانية بما تشممو مف ثانيا تعزى الفعالية كذلؾ لكوف البرنامج قائـ عمى 
التركيز عمى القراف الكريـ وأيًضا بأخذ بعض مف دروسيا، واعتماد طريقتيا في التعميـ بدًء 
مف الجزء تدريجيا الى الكؿ. وىذا ما أكدت عميو نتائج بعض الدراسات التي أثبتت فعالية 

بلؿ القراف الكريـ كدراسة القراف الكريـ والقاعدة النورانية في تحسيف النطؽ سواًء مف خ
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( أو مف خبلؿ القاعدة النورانية وأثرىا الفعاؿ في تحسيف تبلوة القراف 0118إسماعيؿ )
 (. 0102كدراسة الزدجالي )

وبالحديث عف القاعدة النورانية، ورغـ كونيا حيف استخداميا منفردة دوف الحاقيا  
يتيا في تحسيف نطؽ وتبلوة القراف ببرامج عبلجية لتكوف جزًءا مكمبل ليا، قد أثبتت فعال

الكريـ، أو حتى عمى مستوى تحسيف الضعؼ القرائي، كما ورد في دراستي الزدجالي 
(. إال أنو قد ظير لمباحثة بعد تطبيؽ البرنامج أف القاعدة 0102( وبعموشة )0106)

تخداميا النورانية وحيف استخداميا لتحسيف اضطرابات النطؽ، تكوف ذات أثر كبير إذا تـ اس
في مراحؿ التثبيت والتعميـ أكثر مف استخداميا في مراحؿ التدريب األولى والتأسيس لمنطؽ 

فيي  -وحتى تشكؿ لنا النطؽ الصحيح-الصحيح. قد نعزو ذلؾ الى كوف القاعدة النورانية 
 تحتاج لعدد كبير جدا مف الجمسات والتكرار المستمر، وىو ما قد يؤخر العبلج.

أيًضا نتيجة اعتماد القاعدة النورانية عمى التمقيف أكثر مف اعتمادىا وقد يكوف ذلؾ  
عمى استثارة النطؽ الصحيح مف خبلؿ السمات المميزة لكؿ صوت مثبًل. فقد ال نستطيع 
االعتماد عمى القاعدة النورانية كطريقة عبلجية منفصمة بعيدًا عف باقي الطرؽ العبلجية 

طؽ كطريقة السمات المميزة أو التدريب بالثنائيات المستخدمة في تحسيف اضطرابات الن
 الصغرى، أو تدريب أعضاء النطؽ، وغير ذلؾ.

ومما الحظتو الباحثة كذلؾ أف الصوت اليدؼ حينما يتـ تعميمو لمطفؿ وتثبيتو، يقوـ 
/ بصوت χالطفؿ بتعميمو حتى عمى الصوت البديؿ السابؽ، مثاؿ إذا كاف الطفؿ يبدؿ صوت /

/ћد التدريب سينطؽ // فإنو وبعχ/ بشكؿ صحيح ويعممو كذلؾ عمى /ћ الذي كاف ينطقو /
مف قبؿ، فكانت المرحمة الرابعة التي اشتممت عمى التدريب مف خبلؿ الثنائيات الصغرى ىي 

 الطريقة التي ساعدت عمى حؿ ىذه المشكمة.

لتي وعموما فقد اتفقت الدراسة الحالية مع نتائج مجموعة مف الدراسات السابقة ا
تناولت موضوع تحسيف النطؽ مف خبلؿ برامج تدريبية في كونيا قد نجحت في تحسيف أو 
معالجة النطؽ لذوي اضطرابات النطؽ، بغض النظر عف كوف تمؾ البرامج تستخدـ التقنية 

 ,Sacks, Flipsen & Neils-Strunjas)، 0102، عياصرة، 0102كدراسة )مصطفى، 
، 0102رامج أخرى غير إلكترونية، )محمد، أو تستخدـ استراتيجيات وب 2013
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Constantine, 2001 ،أو كانت عينتيا لؤلطفاؿ بمرحمة رياض األطفاؿ، 0102، جواف ،)
(، أو الدراسات التي كانت عينتيا 0100، العشماوي، 0119، سميماف، 0102) محفوظ، 

، 0102، محمد، 0112، البببلوي، 0118لؤلطفاؿ بالمراحؿ االبتدائية، )إسماعيؿ، 
Sacks, Flipsen & Neils-Strunjas,2013 ،عبد المنعـ، 0102، مصطفى ،

التي  (2005)( فكميا قد أثبتت فعاليتيا في تحسيف النطؽ باستثناء دراسة برايسمف 0108
نصت عمى عدـ فاعمية الطريقة المستخدمة في الدراسة لعبلج اضطرابات النطؽ وىي طريقة 

 العبلج الحس/حركي.

 االشتيتاجات التوصيات واملكرتحات: مضالفصل اخلا

وبعد االنتياء مف ىذه الدراسة التي ىدفت لمعرفة فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى 
القاعدة النورانية في تحسيف النطؽ لذوي اضطرابات النطؽ، فقد توصمت الباحثة لعدة 

العممي في استنتاجات وتوصيات ومقترحات بحثية قد تكوف ذات فائدة في إثراء البحث 
 اضطرابات النطؽ جنبا الى جنب مع الدراسات السابقة والخمفية المعرفية في ىذا المجاؿ.

 االشتيتاجات: -1
أثبت البرنامج التدريبي القائـ عمى القاعدة النورانية فعاليتو في تحسيف النطؽ لذوي  -1

 اضطرابات النطؽ.
بلثة أشير مف تطبيؽ استمر أثر البرنامج بالبقاء عمى عينة الدراسة بعد انقضاء ث -2

 البرنامج.
تتجمى فعالية القاعدة النورانية كطريقة لتحسيف النطؽ حيف يتـ استخداميا في  -3

 مرحمة التثبيت والتعميـ أكثر مف فعاليتيا في مرحمة التأسيس لمصوت المستيدؼ.
كانت المرحمة الرابعة عمى البرنامج التدريبي التي تعتمد عمى طريقة الثنائيات  -4

ذات أثر واضح في معالجة تعميـ الصوت اليدؼ بعد االنتياء مف تأسيسو الصغرى، 
 وعبلجو عمى الصوت البديؿ السابؽ.

تتشابو نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة مف حيث فاعمية البرنامج  -5
التدريبي في تحسيف النطؽ واحداث الفروؽ عمى القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة 

ية، بغض النظر عف تفاصيؿ البرنامج التدريبي، والمنطمؽ النظري الذي يعتمد التجريب
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عميو والفئة العمرية التي يستيد فيا باستثناء برنامج تناوؿ الطريقة الحس/حركية 
 لتحسيف النطؽ.

 التوصيات: -2

القياـ بتطوير البرنامج التدريبي القائـ عمى القاعدة النورانية مف حيث عمؿ تعديبلت  -1
البرنامج في ضوء نتائج ىذه الدراسة، مف حيث: زيادة عدد دروس القاعدة عمى 

النورانية فيو، دمج مراحمو الخمسة لتصبح عبارة عف ثبلث مراحؿ رئيسية كمتصمة 
العبلج المعروفة والمشيورة في عبلج اضطرابات النطؽ وىي: التأسيس، التعميـ، 

 التثبيت.
ه عمى عينة أكبر مع استيفاء عدد الجمسات نوصي بإعادة تطبيؽ البرنامج بعد تطوير  -2

 كامبل ورصد النتائج عمى ذلؾ.
اخراج البرنامج بعد التطوير في شكؿ حقيبة تدريبية تشتمؿ تفاصيؿ البرنامج كاممة،  -3

 وتكوف واضحة ألي مختص بالنطؽ وجاىزة لمتطبيؽ. 
 

 املكرتحات البخجية: -3

طراب اإلبداؿ كأحد أكثر دراسة عف أثر طريقة الثنائيات الصغرى في تحسيف اض -1
 اضطرابات النطؽ انتشاًرا.

دراسة عف أبعاد تطوير القاعدة النورانية لتصبح بمفردىا طريقة فعالة وقوية في  -2
 تحسيف النطؽ لذوي اضطرابات النطؽ والمغة.
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 املراجع

 املراجع العربية:

مكة عمى البيئة السعودية: المنطقة الغربية.  تقنيف اختبار رسـ الرجؿ(. 0979أبو حطب، فؤاد. )
 المكرمة: مطبوعات مركز البحوث التربوية والنفسية. 

(. فاعمية برنامج تدريبي باستخداـ بعض 0102أحمد، جماؿ شفيؽ، ومدية، فؤاده، ومحمد، ىالة )
الوسائط المتعددة وبعض الوسائط التقميدية، وذلؾ لمتخفيؼ مف بعض عيوب النطؽ لدى 

 - 002(، 61)06، معيد الدراسات العميا لمطفولةة مف األطفاؿ المتأخريف لغويا.  عين
017. 
فعالية برنامج لؤلنشطة المتنوعة لعبلج بعض اضطرابات النطؽ في تحسيف (. 0102األسود، صفاء )

جامعة الزقازيؽ، كمية التربية، . . رسالة ماجستيرمستوى األداء المغوي لدى األطفاؿ
 ص.209

أثر تعميـ القرآف في معالجة اضطرابات النطؽ والكبلـ: دراسة تطبيقية (. 0118ؿ، طارؽ. )إسماعي
كمية التربية، جامعة . . رسالة ماجستيرعمى مدارس الرواد )المرحمة األولية( بمدينة الرياض

.  النيميف، الخرطـو
. تـ عرضيا فاؽ تطويرىاأثر القاعدة النورانية في تعميـ القراف الكريـ وآ (.0102اؿ مدعث، فوزية. )

 ,July 20في المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية. السعودية، تـ استرجاعيا 
 http://search.mandumah.com/Record/648248مف:  2019
، مجمة الممارسات المغويةالعضوية والوظيفية. (. اضطرابات المغة النطقية 0100آيت، يسمينة. )

(02 ،)020-020. 
(. فعالية برنامج عبلجي لتصحيح بعض اضطرابات النطؽ لدى أطفاؿ 0112البببلوي، إيياب. )

 .202-066(، 22)02، مجمة كمية التربيةالمدرسة االبتدائية. 
 ء.. الرياض: دار الزىرااضطرابات التواصؿ(. 0102البببلوي، إيياب. )
فعالية برنامج تدريبي قائـ عػمى المعب الموجو في خػفػض بعػض (. 0102البديوي، سمر. )

جامعة الزقازيؽ، كمية التربية، . . رسالة ماجستيراضػطػرابات النػطػؽ لػدى أطػفػاؿ الػروضة
 .008ص

طمبة فاعمية توظيؼ القاعدة النورانية في عبلج الضعؼ القرائي لدى (. 0102بعموشة، سموى. )
 .062. كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، صر. رسالة ماجستيالصؼ الثالث األساس

http://search.mandumah.com/Record/648248
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 . بيروت: دار الكتب العممية.سر صناعة اإلعراب(. 0111بف جني، عثماف. )
)جياد حمداف  االضطرابات النطقية والفونولوجية(. 0112بيرنثاؿ، جوف وباركنسوف، نيكوالس. )
 ّماف: دار وائؿ لمنشر. وموسى عمايرة، مترجميف(. ع

(. اضطرابات النطؽ والكبلـ لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية في ضوء بعض 0102جنيدي، أحمد. )
. 261-210(، 01، )مجمة التربية الخاصةالمتغيرات بوادي الدواسر: دراسة ميدانية. 

doi:10.12816/0021004 
كي لمحد مف بعض اضطرابات النطؽ (. فعالية برنامج إرشادي معرفي سمو 0102جواف، محمود. )

 .092-082(، 08، )مجمة كمية التربية ببور سعيدلدى األطفاؿ المتأخريف لغويا. 
فاعمية برنامج تدريبي في معالجة المشكبلت السموكية األكثر شيوعا بيف (. 0107الحروب، شادي. )

لشرؽ األوسط، كمية العمارة والتصميـ، جامعة ا .. رسالة ماجستيرأطفاؿ مرحمة الروضة
 األردف.

(. تحسيف بعض اضطرابات النطؽ لدى األطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف 0101حفناوي، أحبلـ. )
 .076-029(، 08، )مجمة كمية التربية باإلسماعيميةلمتعمـ. 

مف:  July 20, 2019. تـ استرجاعو القاعدة النورانيةحقاني، نور. )د. ت(. 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3A

eca9d719f89c-9fef-4e59-4fdb-scds%3AUS%3A45326bf3 
، جمعية الثقافة مف أجؿ التنميةراسة مقارنة. (. نظريات اكتساب المغة: د0102الحسيني، عبد اهلل. )

000(08 ،)082-001. 
. تـ كيؼ يربط طبلب الماجستير والدكتوراه النظرية بالبحث الميداني(. 0102خضر، أحمد. )

استرجاعو 
 https://www.alukah.net/web/khedr/0/51828/#ixzz5ucjQ4966 مف: 

 . دبي: دار القمـ.أساسيات البحث العممي التربوي(. 0100الخميمي، خميؿ. )
(. الرياض: دار الناشر 0)ط مقدمة في اضطرابات التواصؿ( 0102الدوايدة، أحمد وخميؿ، ياسر. )

 الدولي.
تفاعؿ الصفي عمى الحالة الوجدانية لتبلميذ المرحمة (. فاعمية أسموب ال0100الديب، شيماء. )

-010(، 77)0، مجمة كمية التربيةاالبتدائية واتجاىاتيـ المدرسية وتحصيميـ األكاديمي. 
022. 

أثر القاعدة النورانية في اكساب ميارات: )السمع، النطؽ، القراءة، (. May، 0102الراعي، محمد. )
 ,July 20الثالث لمغة العربية. دبي، تـ استرجاعيا . تـ عرضيا في المؤتمر والكتابة(

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A45326bf3-4fdb-4e59-9fef-eca9d719f89c
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A45326bf3-4fdb-4e59-9fef-eca9d719f89c
https://www.alukah.net/web/khedr/0/51828/#ixzz5ucjQ4966
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 مف: 2019
http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research

-1319352673-1409391142-782.pdf    
مدى انتشار ظاىرة العيوب النطقية مف وجية نظر المعمميف وعبلقتيا (. 0102الرواشدة، مريـ. )

معيد البحوث . . رسالة دكتوراةالوالدية وبعض المتغيرات الديموغرافيةبأساليب المعاممة 
 .090والدراسات االستراتيجية، جامعة أـ درماف، ص

المجمة الدولية (. دور الحاسب اآللي في عبلج اضطرابات النطؽ لدى األطفاؿ. 0108الزعبي، زياد. )
 .70-22، 01، لمعموـ التربوية والنفسية

(. فاعمية طريقة القاعدة النورانية في تنمية ميارات النطؽ أثناء تبلوة 0106، ميمونة. )الزدجالي
، مجمة العموـ التربوية والنفسيةالقراف الكريـ لدى طمبة الصؼ األوؿ مف التعميـ األساسي. 

07(0 ،)209-228. 
بعض (. فعالية برنامج تدريبي باستخداـ الحاسب اآللي في خفض 0119سميماف، مصطفى )

(، 62، )مجمة كمية التربية بالزقازيؽاضطرابات النطؽ لدى أطفاؿ الروضة بمدينة الغردقة. 
020 - 082. 
عالـ (. عيوب النطؽ عند تبلميذ المرحمة االبتدائية: أسبابيا وطرؽ حميا. 0102سميمة، ىالة. )
 .07-0(، 21)06، التربية
. المنصورة: المكتبة العصرية التشخيص والعبلجاستراتيجيات النطؽ والكبلـ: (. 0106السيد، مروة. )

 لمنشر والتوزيع. 
. العبلج -األنواع -التشخيص -اضطرابات النطؽ والكبلـ: الخمفية(. 0109الشخص، عبد العزيز. )

 الرياض: دار ميرنا لمنشر والتوزيع.
، تـ استرجاعو مف: اكتساب المغة(. 0101الشمري، غساف. )

https://www.ammonnews.net/article/61922 
(. اضطرابات النطؽ لدى عينة مف تبلميذ الحمقة األولى 0106الشيوبي، حسف وبف صبلح، محمد. )

 .70 -28، 9، مجمة التربويلمرحمة التعميـ األساسي بمدينة مصراتو. 
(. 2)طو اإلنساف مف مرحمة الجنيف إلى مرحمة المسنيف نمصادؽ، آماؿ وأبو حطب، فؤاد. )د.ت(. 
 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.

أنماط اضطرابات النطؽ وعبلقتيا بالتحصيؿ لدى طمبة المرحمة األساسية (. 0102صبح، إبراىيـ. )
. رسالة ماجستير. جامعة عّماف، كمية الدنيا مف وجية نظر المعمميف في محافظة جرش

 .021بوية والنفسية، صالعموـ التر 

https://www.ammonnews.net/article/61922
https://www.ammonnews.net/article/61922
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فعالية كؿ مف برنامج عبلجي سموكي وبرنامج لمعبلج الكبلمي في تخفيؼ (. 0118عاشور، حاتـ )
. رسالة ماجستير. حدة اضطرابات النطؽ لدى عينة مف األطفاؿ في المرحمة االبتدائية

 ص.226جامعة كفر الشيخ، كمية التربية، 
برنامج تعميمي لؤلطفاؿ ذوي اضطرابات النطؽ والكبلـ: دراسة فعالية (. 0108) .عبد الكريـ، زىرة

. تجريبية بالمركز القومي السوداني اإللكتروني لدمج األطفاؿ ذوي اإلعاقة بمحمية الخرطـو
 .026جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا، كمية التربية، ص .رسالة دكتوراة

يجيات التعمـ الذاتي لعبلج بعض اضطرابات (. برنامج قائـ عمى استرات0108عبد المنعـ، سيد )
 .012-026(، 2، )المؤسسة العربية لمبحث العممي والتنمية البشريةالنطؽ لدى األطفاؿ. 

(. عّماف: دار 2)طمبادئ التوجيو واإلرشاد النفسي (. 0100عبد اليادي، جودت والعزة، سعيد. )
 الثقافة لمنشر والتوزيع.

ية استخداـ مكتبة افتراضية في الحد مف بعض اضطرابات النطؽ (. فعال0100العشماوي، وفاء )
 .600 - 621(، 00، )مجمة كمية التربيةوالمغة لدى األطفاؿ المضطربيف لغويا. 

 . عّماف: دار الفكر.مقدمة في اضطرابات التواصؿ(. 0102عمايرة، موسى والناظور، ياسر. )
 ف: دار وائؿ لمنشر.. عّمامدخؿ إلى الصوتيات(. 0118العناني، محمد. )
(. اضطرابات النطؽ لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية بمدينة جدة: دراسة مسحية 0117عواد، عصاـ. )

مجمة البحوث والدراسات في اآلداب والعموـ سنوات.  01 – 8لمتبلميذ ذوي األعمار 
 .027-006(، 7)2، والتربية
قائـ عمى الطريقة التقميدية في عبلج فاعمية برنامج تدريبي محوسب (. 0102عياصرة، حمزة )

. رسالة ماجستير. جامعة العموـ اإلسبلمية العالمية، االضطرابات النطقية لدى عينة أردنية
 ص.020كمية التربية الخاصة، 

 0109-6-06. تـ استرجاعو بتاريخ إصابة الّدماغ الّرضيّة(. 0108كميفبلند كمينيؾ أبو ظبي. )
-https://www.clevelandclinicabudhabi.ae/ar/health-hub/healthمف: 

library/pages/traumatic-brain-injury.aspx 
 ية: مكتبة الرشد.. السعوداضطرابات النطؽ وعيوب الكبلـ(. 0102متولي، فكري. )

(. فاعمية برنامج عبلجي لمعالجة االضطرابات الصوتية والنطقية في 0100محفوظ، عبد الرؤوؼ )
 - 022(، 02)0، رابطة التربوييف العرببعض رياض االطفاؿ بمحافظة الزرقاء باألردف. 

070. 

https://www.clevelandclinicabudhabi.ae/ar/health-hub/health-library/pages/traumatic-brain-injury.aspx
https://www.clevelandclinicabudhabi.ae/ar/health-hub/health-library/pages/traumatic-brain-injury.aspx
https://www.clevelandclinicabudhabi.ae/ar/health-hub/health-library/pages/traumatic-brain-injury.aspx
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(. أثر برنامج عبلجي في معالجة االضطرابات الصوتية والنطقية في 0117محفوظ، عبد الرؤوؼ )
مجمة البحوث والدراسات في اآلداب والعموـ احدى رياض االطفاؿ في محافظة الزرقاء. 

 .010 - 022(، 8)2، والتربية
مف:  July 21, 2019مجموعة الفرقاف لمتعميـ وتقنية المعمومات. )د.ت(. تـ استرجاعو 

http://fg2020.com/sa/pages/6 
(. النظريات المغوية والنفسية والتربوية الحديثة في برامج تعميـ العربية 0102محمد، عبد النور. )

 .092-020، 07، معيد المغة العربيةلمناطقيف بغيرىا "العربية بيف يديؾ أنموذجا". 
فعالية برنامج تدريبي لخفض اضطرابات النطؽ لدى تبلميذ المرحمة (. 0102محمد، محمد. )

. رسالة ماجستير، معيد االبتدائية المتأخريف دراسيا في مدينة السبلـ بمحافظة القاىرة
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