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مـــقدمـــة

تحدث اضطرابات النطق عندما يكون هناك صعوبة يواجهها الشخص في 
استخدام جهازه النطقي لتشكيل االصوات لتخرج في صورة الرموز 

الصوتية (٢٨) للحروف الهجائية من مخارجها الصحيحة. 

يمكن ان تحدث عيوب النطق في الحروف املتحركة او في الحروف الساكنة 
او كالهما،وقد يكون في بعض اصوات الحروف او جميعها.



تـــعريـــف اضـــــــطراب الــــــنطق

خلل في طريقة نطق بعض اصوات حروف اللغة لعدم القدرة على اخراجها 
من مخارجها الصحيحة ويبدو ذلك في صورة ابدال صوت حرف بصوت 

حرف آخر او حذف صوت الحرف تماما او نطق صوت الحرف بطريقة 
مشوهة وغير مفهومة او اضافة اصوات حروف غير موجودة في الكالم 

املنطوق. 



أنــــــواع اضـــــطرابـــــات الــــــنطق

الحذف 

االبدال 

االضافة 

التشويه او التحريف 

الضغط 

التقديم



خـــصائـــص اضـــــطرابـــــات الــــــنطق
تنتشر هذه االضطرابات بني االطفال في مرحلة الطفولة املبكرة. 

تختلف االضطرابات الخاصة بالحروف املختلفة من عمر الخر 

يشيع االبدال بني االطفال اكثر من اي اضطرابات اخرى. 

اذا بلغ الطفل السابعة واستمر يعاني من هذه االضطرابات فهو يحتاج الى عالج. 

تتفاوت اضطرابات النطق في درجتها او حدتها من طفل الخر ومن مرحلة عمرية الخرى 

كلما استمرت االضطرابات مع الطفل رغم تقدمه في السن كلما كانت اكثر صعوبة في 
العالج.



شـــــيوع اضـــــطرابـــــات الــــــنطق

تنتشر اضطرابات النطق لدى االطفال خالل مرحلة الطفولة املبكرة. ويشيع االبدال يليه 
الحذف اكثر من الصور االخرى في حني اقلها االضافة. 

تنتشر لدى الذكور اكثر من االناث ولدى املعاقني اكبر من العاديني ولدى الصغار اكثر 
من الكبار. 

تختلف حدة االضطرابات ونوعها من طفل الخر ومن موقف الخر وغالبيتها نمائية تظهر 
خالل مرحلة نمو اللغة وتختفي مع تقدم الطفل في العمر واكتمال نموه اللغوي.ولكن اذا 

وصل الطفل الى٦-٧ ومازال يعاني من االضطراب فاالمر يتطلب التدخل العالجي



مــــــحكات الــــــحكم عـــلى الــــــنطق بـــــاالضـــــطراب

العمر الزمني للفرد 1.

اعاقة التواصل مع االخرين 2.

االنتباه لالضطراب 3.

املعاناة4.



أســــــباب اضـــــطرابـــــات الــــــنطق

اسباب عضوية. 1.

اسباب وظيفية.2.



اسباب عضوية. 1.

اعاقة سمعية •

اعاقة عقلية •

الشلل الدماغي •

وجود خلل عضوي في جهاز النطق•



االسباب الوظيفية: متمثلة في مايلي: 2.

اساليب املعاملة الوالدية السيما السلبية مثل التفرقة، النبذ،الحماية الزائدة…الخ •

ميالد طفل جديد ومايتبعه من غيرة •

التعلم الخاطئ للكالم في سنوات النمو املبكرة •

تقليد الطفل خالل مراحل نموه اللغوي للنطق الخاطئ في كالم االخوة او االصدقاء. •

الحرمان البيئي اي افتقاد املثيرات الصوتية •

تعزيز النطق الخاطئ للطفل بالضحك•



تــــــشخيص اضـــــــطراب الــــــنطق
املالحظة او التقييم املبدئي 

تقييم اعضاء النطق 

تقييم كفاءة النطق 

اختبار القابلية لالستثارة 

االختبار املتعمق للنطق 

تقيم السمع والتمييز السمعي 

تقييم القدرات العقلية 

دراسة الحالة



عــــالج اضـــــطرابـــــات الــــــنطق

غالبا ماتكون املشاكل النطقية على احد املستويني: 

املستوى الحركي: ويتمثل في عدم قدرة الطفل على القيام بالحركات الالزمة 
النتاج الصوت بالرغم من ادراكه لوجوده ضمن اصوات اللغة التي يستخدمها. 

املستوى االدراكي اللغوي: يتمثل في عدم ادراك الطفل لوجود الصوت كجزء 
من النظام الفونولوجي في لغته االم سواء استطاع الطفل انتاج هذا الصوت 

ام ال



الــــطريــــقة الـــــتقليديـــــة الحــــركــــية

التمييز السمعي 

انتاج الصوت 

التعميم 

الثبات



التمييز السمعي:  تتمثل في التاكد من قدرة الطفل على التمييز بني الصوت الصحيح 
والصوت الخاطئ الذي ينتجه. 

انتاج الصوت: يمر تدريب الطفل في هذه املرحلة كالتالي: 

التدريب على نطق الصوت منفردامثال حرف ق (ق،ق،ق) •

التدريب على نطق الصوت في مقاطع المعنى لها (أق، رق، مق) •

التدريب على نطق الصوت في كلمات في بداية ووسط واخر الكلمة (قف،مقام،فوق) •

التدريب على نطق الصوت في كلمات من خالل جمل متدرجة في الطول •



التعميم: توسيع نطاق استخدام النطق الصحيح الذي تعلمه الطفل 
ويشمل تعميم املواقع والوحدات اللغوية والسياقات الصوتية اضافة الى 

تعميم املواقف. 

الثبات:محافظة الطفل على ما احرزه من تقدم بعد انتهاء العالج



الــــــطرق            الــــلغويــــة

تركز هذه الطرق على الطبيعة النظامية للفونولوجيا وعليه فاننا 1.
النستهدف اصوات منفردة بل انماط صوتية. تركز عملية العالج على 

ترسيخ مفهوم الصوت االستمراري بدل من تعليمه كل صوت على حده 
وكانها اصوات مختلفة. 

االدراكية



تركز هذه الطرق على ترسيخ املفاهيم والتستخدم انشطة حركية. مثال 2.
لكي يساعد االخصائي الطفل على التخلص من عملية الوقف التي 

يستبدل بها االصوات االحتكاكية باصوات وقفيه فاننا نربط بني 
الصوامت الوقفية ونقط املاء املتقطعة التي تسقط من حنفية املاء وبني 

الصوامت االحتكاكية وخيط املاء الرفيع املتواصل الذي ينساب من 
الحنفية، ويطلب الى الطفل انتاج اصوات ونحن نشير الى حنفية املاء 
التي يخرج منها خيط رفيع من املاء واذا اخطأ الطفل فاننا نشير الى 

الحنفية التي يخرج منها املاء بشكل متقطع.



يعتبر التعميم هدف مبكر لهذه الطرق. مثال اذا نجحنا في تثبيت مفهوم 3.
الصوت االحتكاكي عند الطفل من خالل التفريق بينه وبني الصوت 

الوقفي وتم انتاجه في كلمات فاننا نتوقع تعميم ذلك املفهوم الى جميع 
الفونيمات االخرى التي تشترك في هذه الصفة.



مــــعالــــجةاالضـــــطرابـــــات الــــفونــــولــــوجــــية

تعتمد الطريقة الفونولوجية على تحديد االنماط الصوتية او العمليات 
الفونولوجية التي توجد بينها قواسم مشتركة تؤدي الى هذه االخطاء.حيث 

يقوم اخصائي معالجة النطق واللغة بدراسة االخطاء النطقية وتحديد الجوانب 
املشتركة بني هذه االخطاء،ومن ثم تصنيف مجموعات االصوات ضمن عمليات 
فونولوجية محددة. تعتبر العمليات الفونولوجية عمليات طبيعية يمر بها االطفال 

الطبيعيون في مراحل عمرية محددة من تطور النظام الصوتي لديهم غير ان 
هذه العمليات تعتبر دليل على وجود تأخر او اضطراب فونولوجي عندما يفشل 

االطفال في التخلص منها بعد تجاوزهم لهذه املرحلة العمرية.



مــــعالــــجةاالضـــــطرابـــــات الــــفونــــولــــوجــــية

طريقة التدوير:يتم تحديد العمليات الفونولوجية واالصوات التي تشملها كل عملية •
وترتيبها حسب اولويات املعالجة. بعد ذلك يختار االخصائي صوت او اكثر ويقوم 

بتدريب الطفل على كل صوت ملدة ٦٠ دقيقة (جلستني بواقع ٣٠ دقيقة للجلسة) ويتم 
في كل جلسة تنفيذ الخطوات التالية: 

.A .الحفز السمعي

.B محاولة تثبيت املفهوم

.C.يستخدم املعالج مجموعة من الصور ويطلب اليه تسمية الصور



.D .يكرر املعالج نفس الخطوات في الجلسة الثانية

.E يكرر املعالج نفس الخطوات السابقة حتى تشمل املعالجة اصوات تمثل
جميع مجموعات االصوات والعمليات الفونولوجية التي يقوم بها الطفل. 

يبدأ املعالج الدورة الثانية بعمل تقييم سريع لتحديد مستوى الطفل النطقي 
لالصوات التي قام بمعالجتها في الحلقة االولى بدءاً بالصوت االول. على ان 

يبدأ من حيث انتهى الطفل ال من حيث انتهى هو في الدورة االولى.فقد يجد ان 
الطفل قد عمم نطق الصوت على جميع املواقع وال حاجة الستهدافه في الدورة 

الثانية. 
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