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  متهيد
ا   ا أ     ب  و ا  اات 

  ا ى، وا ا ا    لطا    
  ا وا ت ااا ة، ووا ا ا

 وا  وا س اا ا ا   ة
         .أو ا  تأو ا ا  ب  اد اا 
    ، إ  ،  وا ت ااا در و
 ا و ا  تت وا  نو ا دة أو

.إراد   وإ  
 وا   ا  و ا أن  اات ا

    ،ا ا  اد اا  و ب اا
  د، وا   و ،را  دى أداء ا   أم
    درة ا    د مت اا  دي إ

 ،ا ا       ت اا   دة ام إ 
  .رك وا وم  اات ، وإمر اات

        ف او ا  ت اذوو ا مو
      وا ا طو ء او درا وا ت ا وذوى

موا ت ااوذوى ا  وا ت ااا  
أ  اد م  من   اء ا وات       
     ة ا  ن أن و    ا

  ا واج   اات.
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ء توا     ءا  تا ت ما ن ،
 أو    وا  تا    دد را  ن

  ا  وذ و    ، ارا و
  اا ب ا ا إ  ن ا طا ا ا 

  اأ  ل واطا      ال واوا وا ا  
    وا ا  رةان ات. وا  ف واوا
  م أ  اضأ ً و ،وإد ا
 ا أو ا أو ا  ان  ا أو اق   
      ش ار   ت ررض، أو ظا  

   ان و اأس ً وًرا و ا  ا. و
   ا  ضف م با ا ت ل و

 ت اا       اوأ وأ  ت ااوا
  و  وطق  ا وادة.

  دكتورال
  فكري لطيف متويل
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  تويات الكتابحم

 ................................................................................. ٥ 

 ٧ .................................................................... اب ت

ول اا:  م ا و ١١ ............................... ا 

 ا وا و ١٣ ............................................   ا 

ا ي اا  ا ١٨ ..........................................  ا 

ا وا  ء ت٢٠ ...............................................   ا 

ا  ا وا  ط ٣٢ ..................................   ا 

 ٤٠ ..........................................................................  ا أماع

 ٥٢ ....................................................................... ا 

 ٥٤ ..................................................................... ا أل

 ٥٦ ................................... ار وم ا   ا دور

 ٦١ ................................................... اظ ورج ا دت

 تت اا ا ٦٧ .....................................  وا 

 ٧٢ .................................    وام ا ات

 ا  لطا ا   ................................ ٧٦ 

اا ا و  ل ابا ٧٩ ...................... ا 

ا مب :ات أاا ٨٣ ...................................... ا 

 ٨٥ ................................................ ا ات ا ات

 ٩٠ ..................................... وا ا اب ا اب

 ٩٦ ..................................................... ا اط ت

ا ا  ودور  وث تاا ٩٨ ...................  ا 

 ١٠٠ ................................. ا اب واظ ا ات



 

 

  

 اضطرابات النطق وعيوب الكالم
 

٨ 

 ١١١ ............................................  ا ي ا اات

 ١١٤ ..........................................   ا ي ا اات

ا اع :ات أماا ب او ١١٩ ................ ا 

تً:  أواا ا ١٢١ ..................................................  ا 

م  :تاا ا ١٤٤ ............................................   ا 

 ١٥٠ ..................................   ت ا ا ا اات

 ١٦٢ ..................................................... :ا ا  ادَّ اوق

 ١٦٤ ............................................. اي ا  ا  اوق

ا اا: ا ت اا ١٦٧ ............... ا 

 ت واا ١٦٩ ............................................... : ا 

 ١٧٩ .......................................................... :ا اات

 ١٨١ ..........................................................  ا ب ة وت

 ١٨٤ ......................................................  ا وب م إر

  ى ١٨٥ ........................................................ ا 

 ١٨٦ .......................................   ا اب ا ات

ا ق :اج ط تاا ب او ٢٠٣ ...... ا 

 ٢٠٥ ...............................................  ا اب ا اج

ت ط ا ٢١٠ ................................................  ا 

ط ا   ............................................................... ٢١١ 

اء اا  تاا ٢١٢ ............................................ :ا 

ا ا  ٢١٣ .....................................................   ا 

 ٢١٦ ............................................   اوف م    أب

 ٢١٨ .................................................. ا  ا ارات

 ٢١٩ ..........................   ا  ا ا  وا ا دور
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 ٢٢١ .................................  وا  ا ا ام أب

ر ة  ا ٢٣١ ...........................................   وا  
 ٢٣٢ .....................................  طل امه و ا  ااف

 ٢٣٦ .............................  داون ز طل وا  ا اج

أ ا    ................................................... ٢٣٨ 

ا ا ٢٤٦ ...........................................................  ا 

دس ات:ارا ا  ا ٢٤٩ .............. وا 

م  رات ا ٢٥١ ............................................ ا 

 ٢٥٥ .................................  ا ااب   را  ذج

را  ج ا )٢٥٨ ............................................ )  ا 

اا دراا وا   ٢٨٠ .............................   ا 

 ٢٨٢ ......................................... ا  ادى ار ت

م را Ratner  ٢٨٤ ............................................. ا 

م ر Bhargava   ...................................................... ٢٨٥ 

م م Conture  ......................................................... ٢٨٧ 

را   ا ٢٨٩ ............................................  و 

 ٢٩٧ .........................................  وا ا أء  رت

 ٣٠٢ ..................................................   وا ان  رت

 ٣٠٤ .........................................  ا اوف م ط رت

م  ا  ٣١١ ............................................  ا 

ا٣١٤ ............................................................................. ا 
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  الفصل األول
  ميكانزم النطق ومنو الكالم
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  الفصل األول
  ميكانزم النطق ومنو الكالم

  : وتكوين اللغة ماهية النطق والكالم
 ا  ة ا    نمإذ أن ا

          أ  و ا ا  ط  مما
      ب ا  ث أن    ل أن ت أن  و ،ا

)Hauser, 1996,1(.          ا  را ا   ا او
     ا   ،نمى ا    داه وا ،ا ا

    و ات ااج أإ    وا ،ه ا
    ،ا م و ،ا م   ا ا  وع ا تظ

 وا ت ااوا ت ااوا.  
  ر اح  ا و، وو إ (و) أى   

  لأى ا (و) ان وا  وا ا  وو ،
   م أ) (و) وا و    ا  و ،وذر

 ،راى اد، ا  ١٤٩٨، ١٩٩٩إ.(  
 وأن ا Communication     ا ا  

Communicate  ط      أن ا ى او ،را 
 ا ا إ Communis      تت وا ر و

، ز) ود ( و ).١٤، ٢٠٠١ا Kechroud, 1994 ،69 (
م دل ات وار   أو أ، أو   ة  

 افطا أ     ر إ  تر وأ 
    .ف اا ل إا ل و    أو    
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) ل ا١٢٤، ١٩٩٨    ت ار وادل ا م (
.و ل اا  

      ) ر  ا   وCorsini, 1999, 191(   م
ا ا   اد ة د أ  ط اث ا، أو 

     .ا  ءاترة، واوا ،ت اا      ى زو
) أن ا  ا ا   ا ل ت   ١٦، ٢٠٠١(

    اد اك ا ل   زدة ر.ا   
          دواردل ا ا ذ ت و دل   

. ت واه ا    و   
ت    واه ااد وا  تدل ا بأو أ ط

اوح  ا    ار   ا ق ة  
 إ ت ا دة إوا اا ا إ أو ا ا

ات ا ،      )درا  فى أ   ذ إ ١٩٩١و، 
٢٦٦   ا  ا ة اظ  ا ا  (

ج  اات ا  و ،  ات ا  اد
ذب أو اا  و ، ،     ا  أو ما  و

.ا   را سا  ا ا   
       وا ب ا

 ا   رات اا أ
 وا ات ال ا ةا 

ا   ،    رةوأن ا
      ا  ا اوا  



 

 

  

 اضطرابات النطق وعيوب الكالم

١٥ 

  و وا  طوا ،    ا   أ  
      وا موا ا وا ات اب اوا

ة ات ا  ا وا.  
 ت اا  ت ااا أ  وا 

ات ا وا   دال مر اات  
ا ، أن اطل ذوى اات ا وا ون ت  
     ن إ ا دل اط رم ت اا 

  مت اا   ن إ أم  دا  رة أ
  امب.

ى "    و  ا  ى ان د     م "
       ة وا   أو أ   ةا  ر
       رات اوا ا و  دةإ    

(ى م،  ا  ه ا      طف  اطاف   
٣٦ ،١٩٩٨(.    

 و     وا ا ظا  ث أنت اأظ
             ت ا  ا   را  ارا

إرة   - امه ا ء      -)  و (ط اء    ١٦-١٢(
اج  ا ،( أ-      أ    ط  -امه 

  )  أ ت ارا١٥ا     ا    (
)   رأ م ا ١٨-١٥ ( ،   سأم  ن
 ظا م  إ  نم ) ءا ط-    أ  ا

   ا- ج ا-    ات هما -     ا هما 
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ر ق ة ا  و( .       ك ة  طا 
ا  ا    و وا )رة ارة   - اا

ا - رة اا - رة اا( . 
-   :ا 

        ز  م أو ،ا ما  زا  
 َّ اَّس  ال ، و رة ا َّ امن،       
        ات ارة، ووا ،َّا َّوا ،ّت، واا و

     َّ  ىز أر َّوأ ،و .وا  ا و    َّل ا
 ااد  ا، وإن  أء ال امم  ات     
     و  و ،ل اا  ءأ م  َّا
و ا ا، واَّا ام واَّ اَّ، وا من     

 ؛ أيَّ و َّ. 
إنَّ ا ز  ادة، و م   أو اة،         

        ، أ  أو ا ،ا  أو ،م  َّ م
 َّوا َّا اا  وم ،َّوا َّ م 

  أو َّ وم ،َّع     ا  وم ،ا 
     و ،وا ،وا ،ما ن، ووا ،و
  با َّا وم ،َّدوا ،َّوا ،َّا
   و ،و ،ات، وأدب، وو ،و  و م  و

ذ. إنَّ ا -  ا َّاد     -وأنَّ ا ذ ،َّ َّمة إم
 ؛ أي  دا  َّث ا ا َّي، أ . 
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 دا ا  ان    و 
  أم  ى   و زاد د

     وان  دوف و  داتن ا
      وا . ا  را دة    

ا  ءت ق اا .  
 أ  يا من اء   ودد اا

  دة اا     تا 
      ا  ود د و

       وإ ا ودون ا   ذ و    
. ا اا  اما  

- :  ا ما  
   وا  ط أو   ن  أي  إن ا

  رة ا  . وا ا ات اا  
 ذا م  (ب) ت  )  م (َب (ba)  او

   ذا أ كو   ن أ (baa) 

م  (ب) و (baab)  ) وإذا أ  أ( ا ن
  ك      (cvvc) وا ن  أر أات       

.  ك  
  : م ا ا -

  اي واف : إن اف  وأ       اق  ات  
م م  ت اء       ات  و م  مل (ب)      
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اء     و ف اء  ذم  ام ا ن ت       
 + ب     ءف ا  ت وا .  

- :  ا ما 
       ا ا   نإم  إن ا 

 ا       ني إم وا ا إن ا 
   و و ام       وان م  أن م  . يك اا

   إ دون ا     ت  (او و 
ااط( وا ا و.  

- :  ا ما 
 اظ ا   ا اد  ا اي      إن 

 يا    ا      رة اان    ا و
    . دة

- ا م :  
دة   ار ا اات او          ا اب

ا ا ة أ ا    ت اراا أ 
  أن ا       ت ا ات وا  ي ا أ

و  ا و     ا    و  ا   ارة      
 ور اا    رةر ا  ا  ا  اوا 

ا . 
  و احلركي :مراحل النمو اللغوي مع النم

 ١٢ ) عا        ا  رأ  ةت ا رو 
( . 
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 ١٦   ) عأ (إذا ا   . 
 وف٢  اتر أ) عا .   ءا (. 
 ٦ (  ه  ا طا  ة) أ. 
 ر ٨ دد)          ا أو  ا طا 

(و. 
 ١٠   ) ر     ا و  رت ا

 .ورا)
 ل ١٢ت وا  )   ، ه و  

 .ده)
 ١٨   ل) ٣  دة ٥إ ت زا ا (. 
 ٢٤ (دون ز ا ي و  ) . 
 ٣٠   )      يدات       ٣ا  دةز   ت أو

 .م و  أطاف ا) ا   ر واه ة
 أن  ٣   أ ا وا ات (م    ذات درا 

 .ث ت)
 ات ( ٤(ا  وا . 

ارة إ أن ك وق د وان اطل ون      ر 
  ي وا ر    م  ول    ا

   إذا أ ط  يره ا      
 . و ب اأ   ا   ا و  دئ ا

ا يا :     
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-      ر اار ظ   دةز اث أإ : دة واا
وا ا واا  أل ا وا اة ى   

. ب اا  ن أو أن ا  او ،ا 

-  ا اما  ا : ظا  أي ا 
.   ص اا  ا ا 

اد :  اع اي   د  اطل ذو       -
 و  د  ط و ا.، ات ادة

-     ا ا إ ا  وا ج ا : دا ،
. وا وف اة ااو 

، ا : ث  أو  دي إ ادة  وا د  -
ن أ ا وا ا    ا  أن 

      ت ال ذوي اط  ا ا  ن ، أ
ه ا ا       و وا   لطا 

. دأ ا   
  النطق والكالم يف ضوء النظريات :

    ا   و ذج ات واا  ك ا
: ا ا  م  

١ -  : ا  ذج أر  
       ا ا ذ أر      ا  أن أو

       ن)  ا ث وا -    ا ع وا- 
           دف اا  ىا و ا و طا ا

ا( ،      ول   طم  أر  ن ا و
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 عإ   ث أنا  ز)ا  اأ إ  
 ،٩٢-٨٨ ،٢٠٠١(  

٢ -   مColin .C :  
ااة  ل ا و       ه ا  ات      

   ا  ر أ أو  ،  ا  
 .وموا ا  

    م  ا ا  و    ا "  "
:ا  

١.     إ    ا ا    ىا : ا
.أ   

٢.      ا  ادرا      ا : ا
.ا  

٣.        ا اداوا راو   ىا : ا
ا  همدراك واوا ا.ب ا  

٤.       د إ ا  (ا)  ا و : ا ا
.ورة اا  و ا  

    ا ره ا نما   ه ا و
وذ أن ا ،     ا  من اء  ارل وال

غ ا ىا  ا إ  ز اا  ا 
   إ  ب اا  ىدراك اا أ ا  و
ات ا اى  ا وامه وا   إرل          

ا  لوا ،ا  )١٩٩٤،٤٥(  
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   : Lazarusم " زاروس "  - ٣
     أن ا ا  م و ) د– ادون  )أ 

 ة وإ  ر أ إذا  م ا  ا ة     
 ذ وم  ادد أو ا  ىأ ،  دةن إ 

  ا ا    ا و.     وا
  ن ا ذ و ذو ا    أو   

:و   سأ   ه ا  ا  
 .ا و  ىا و : ا  
 ا.ا إ إر ا   و :   
  د أوا و : ا . اد اا   

،ا )٦٥-٦٠، ١٩٩٩ (  
  :  Asferosم أوس  - ٤

      ا  ه ا و
ة ا و  ت   
     ا  ت  
       ة ا ا

وأم إذا ن ف  ، ا  ااد
  ن        ا  ة او إ و ا  دةز

ا  ا ا وراء  ا ا  أس أن ظة 
ا ا  اة ا  ا   ا واء    

   أن    ل ال وارأى ا   ا  
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        ذ و وا د وا  ةا  ادا   ا
 :  ه ا  ا ن ا  

  ا : ااد. -
- .وا د وا   ا ا ا و : ا  
 ا : ااد. -
-  ا و اا ، ٩٢-٢٠٠١،٨٨(ز(.  
٥ - مم " م-  "وShanonf – Weaver  :  

     ف م)    ا ا ا ه ا ول
      ا و   ا ات ال ا  (تا

 : ا ا    ه ا  ا  
١- ا   ر ر أو  (ا) : )     ت 

   إ ا  ىا ا.(ثا) ا إ  
أو ر  أو   ل      ، رات ا  م  

 إ ا و ن  ا  ر ات.
٢-   : ا    ا إ ا  ت   رة

ت ا  و ات ا ور ة ال    
ا  ا  أم  ادر أن ن  م ات     
      تر ا ا  ز ا ود 

ا        ت ت أوإ    دةت ا
.ا  لار     ء اا   ور 

٣-    أو ا ا إ  و ا  ىا و : ا
اى ن    او و ن  ا  اف  
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 ىز    ا أذن ا و ت ال او ا 
  .)٩٢-٢٠٠١،٨٨(ز ، ال اى  ات

و  مت وذج ا  ا أن ا اء      
        ن أن  ةدا  ور دا "   أو " ،

ن درا  ا أو ا اء ا      ار أو ا  أن 
 ا  اتءات وا أو ،         ن أن و

در   و  از ادرة  ا، و  ل ه       
   را  ىا ر   ر ا ا ا

ا.ا و  ا     
٦- اج مت إا:   

أو و WINGATE ء أن ل ا  ط 
   ذ    ،ا  ا  ى  ا       ات،

 اء  أو اء  أء  ،اوم  ز  ط    ا ا  ل
SHADOWING، ء أوء أا   رال،    ث  ا  ك  م 

 و  وح  وا،  ا  اات م  ا  اي
 ا      ازر  و  ،وا  ا    ازر  أن

ت و ةا  ادار ا ا     ة 
   .)٢١- ٢٠، ١٩٩٠(مران ال، ا وث

٧ - :ا ا  
 ا ار م و  ا و ا ااب  

   :  ر أر ل   ا ا   ،ك  رة
   ط :  ااب ا –أ  
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   ا ها إ ا  أم ا ط   
  ف BAFLOF،   ى اب  أنث ا  م  

  اس أو  ار  ا  ا امت
ا  م ف اوا  أو    .  ض  ا  ها  أم 

   وث  ف أو    ءأ ا   ث    ابا    
ا ا زاج ا ا ن وإذا ،ا  فر  ا 

 م ث    ا ث و .ا  
ه ث ا م ارط    و  ا  و

ا اا  ما ،  ث  اا    ،
          ب    ا ى ا ف ا ا و

  ،لران ا٢٩، ١٩٩٠(م( .  
  ك إا:  ااب ا -ب 

         دئ م  ها ا Skinner   
   اك إ أم  وث ا    دوReinforcement 

 ا ا ا ث  اطل    اب 
.ا  

ة ووث ظ  ا ا   با 
إذا ا   رد  ()  ،اا ا ا ن أن إ 

ا  رة ا   م ا ا      ا  و   
 ت  ن أو ،ا ا    رة أو ر 

إ   دى ر إرد ظ  دىا وا   
ا  ز  ابا.  
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     ط  ز  ى أن ا يه اا ا عأ  كد   وو 
ا د ا    ،ما ا      

ل إ  ا  ا  ا أو  اروس أو ب     
      م و   ا  ن ا   ،اه اام

 باا Sara, 2000,104) (.  
  : ر م ا اااب  -ج 
اب  Mowrer   ا اه ا   رر     

     و ،و  Brutten & Shoemeker    ان 
أن اار واط  من م مت ا  ل   

د   ا ا      ا ا، أ ادى  ر
      ا ما  ا أنوأو  ء داا ل ا
إف  ا ا وامت ا  ،دى        

  .)٣١، ١٩٩٠، (مران ال إ اء  ردود ا  ادى
   : ا– ا  ر اع ا ااب ا -د

 اع       (Miller ١٩٥٨( Sheehanا ن  
اا)    ا(  ت ااى أن ا  ا   أ

و ،   اة   ن ا ا  رت دة        
  و دا  جن ا   داد  ا، و    ا

   ا   ج إا   رأى و، ا       ن أم
       ث ا ا  ر  أ ا ا  ،
     ا  ر  أ ا  ر م وإذا ،

    و ا ن ر  ث   أ  ا 
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اب اا ،اا  ى)ب أن أي، )٣٢، ١٩٩٨ا 
 م  را    ن  دا    
 ذا و ا  ا، و م ا  دا   

       رو م و  ا  
  ا. ط و  ل اي واف  ر

 كو  ا    ياع اا  ت 
وط    :  

١.           ر  اع ا ن  : اع اا
ا  م  ا  ور ا   م   ت

     ات  أن ا  ا ت ا  طار
.أ   

ااع ا ى ام : ااع ن أو ى       .٢
. مى اا    ا 

٣.       اعا :ى ا اع اع اوم  
    أ ا  ا داد دا  وا ا  ا

. اد دونا  
٤.       ر ا ا  اعا  : اع اا

. دوا ا  ل د 
٥. ا  اع اا    اا   :م   ا  ث ع

    ا    م ا  حأو ا  )
،٣٦-٣٥، ٢٠٠٠أ(.  

   ا : اف    ث ا ث كو 
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١-        ا   ط  ف اا  وث ا
.  

ات   اات    وث ا  ظ   ا  ا -٢
.ا  دى إ  

أم إذا ام ا   أل اوام ، ذ أن   -٣
 ات ا دى  اا ذي ا اوام، وا        

   ا  اف وا  ا اي.
ل ، و  ا أ م اداد ة ا إذا و 

    ث ا إذا ة ا  ،  ة ا 
   ا   ، و اا ا   ا ات     

       ااءة وا  أو ذا أو إ   أ    ث ا 
)Stromsta,1986, 237(  
٨ -  (ل ا ا) ا ا:  

أن  د    ا Rogers  زرو اض
،ر  و         أن و ، صه ا ر يا 
 إ  ، أ  ا  و إذا أراد أن ر ء  ود 

       رو ذا  ا  ون، وا ر
           م اء إن وا     رك ذا م با
    و اا   أن   ذا   أي  ه ا
         ءةا و   افا   رةو

ي ا اي م      ات ا  ث    
ا ،       رك ذا  ك ن ا ما و
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 ره ل  إ  ،  درا ن إ ا و
  .)٦٠١، ١٩٩٨، (را اواج 

  ار ا   و م  ااب اوث  و 
س أنأ  اب اث  ا       هما    م

ا ل اات  ل ادراك ات    رة  
 ،ا  ات اا و ،ن ا ه ا جو 

          رةا   رات    ام ا   أن 
   ،         راته ا لدة ا   مو

      هو ا را ه  أو م  ج
و ذ  ،   رك ا ذا    ر اون 

    ا ا و  ل        طا  ا ل ا  
      ا ا ن  (  ا )    و ا

  .   ر   ك
-  :ت اا  

  ا ة إه ا اأر ا را ا  ا إن
    إ   ا ل ا  ض ا  ا ،

 ااان   ون ت  أو  ،  ا  ر
         رك ا ج اإم  ت ااا  ه 

        .ا و   ف أم  ج اإم   و  
 مConture )١٩٨٢    أن ا (     و دة ار اا 

 أو    اأو ، ا  أم ا 
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             و ءوا ا ن ن أو ى
ا إدرا و ا رات ا (Conture, 1982,164). 

ة ث   ااب اJohnson  و من    
ا  اي دد  ا م ره   م  ا

      ،   أن دى إ      أ
    أم  اناا   ن   م  ا
    أن ا  ن د تاا إ   

ا   ،             ا   اا  و
     أن إ ه اام  ء اأ   و
     وا ا ا  فوا ا   و ط

. و   
    ن مم  ا ا : تاا    

.  أو ا اا    ر اول: اا  
 ام : اا  ا  ام    ت          

.لطا     
  )ا  ا ا ر وظ :ا ،

١٩٩٧،٦٠(.   
أن ا  ت ت ااب اس  اأ 

 ا   م ك  س أنأ   
 اب ا ام ا، وك  ات اة   

 ت ا ودرا ا ا ا ه    ، ا وا و
ااب  ات اة وث  ات امدات دة، و
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ا    س مأ        ا   جم أم 
     اعا ا د، وان اد ا تاو ا ا  

 اب اا .  
 و ا ا   ث م       و

ور  ا اف   ، ك اا أو اعا أو ا
          م م و  ا   ت اا  ا
       ر اما  تا   ك   فأن ا ا

  اث اإ  و أ   ،    ن ا أSheehan   
 أن ا ا   أن  م ، اع  

     م ا و ،رة ط ه وام  و ا
         ا أ   أن   ا  

  . ااب ا ا إ وث ذ دى وا و
ار  و م   اب ااوث  و

 ا س أنأ  ث ه   اما    م
ا ل اات  ل ادراك ات    رة  

 ، ا  ات اا و .    ا ا أ
ل اا ا ا و       ااب اوث 

  ف واا ى ا  ا أو ، ا ا 
.ا  ا  ف دا    ط  ا  

 -مج ا دة (      ااب ا و ن 
 م–   وأن ا (ا       دى ا ط ط ك

وراءه اا د    ه اد،  ث ا   
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و أن ا       اك  ا ا دة.   
م ا    ، ا   اب  وال     

ااب  ودا أن    MillerاSheehan     ن 
اع  ا إأ ا–        ا ول ا و ،إ

 د ا ود ول ات ارد.
إ وم   م  ،دة ا   أ  أن ا

  ل ر  ام ال  أاد ا و ا ا
   ت، وء او ا ا    أو ،ا

ا )أو ا راا ،ض   ، )٢٠٠٠،١٥ ا و
     ا و ا  و   ت ااا  ا

   ا و ، ا و  ا  ه   ا أ
  اات. 

  : عن طريق السمع واكتساامراحل منو اللغة 
       ا ا راة ووا  نما  أ ا

  فا  ياى ا ر ا ا : 
   ادة :

- .  ا   
-  .  ت وث   أو 
-   ا .  ت وث  

  دة إا : أ  
- .   ك ا  
-    م و.  ن إذا   أ 
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:أ  إ أ أر   
-  إ ا  . تة ام   أو  
-        م  ةات ا ر  ط  أو ا

 ا ت ا. و 
- ب ام. ار أ ا ا  

:  إ أ    
-  ء اا  ات اا  ا     ) : 

. (   
 . )ل (ا   :  وا وات -
- ب ا .  
-  أو .  دا  هم  
- . ث إا   

:  إ    
  ا.     ط ارة إ ار  -
-  رة إ   ل  ء اأ . 
-  واا  . (ةا ار) :  ا 
-   إ   ا  موأ

. ل اطا 
: اأ  إ    

-   مف اا ط 
    )  قا 

(و ،(ق و). 
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-    ا رم :  اتا    ،بت ، ودق او
 ان .

-   ا واا  )  وا  ة وت ا( ،
. ىأ   د   

-     ى ار  نز ا ط    تع ا
 أاد اة .

-  :  ا ا   ) ،ذا ،ذا ؟) .، أ 
 : اأ  إ اأ أر  
-    و ط . أو ا را  ل 
-   أم  ط    . (أو ا ا) ا 
-       ا   ا و   ع  ط 

.  ا ا  
 اب م د ود    أ  اطل دة

     ا  ا ن ا  تا ،   أون
 مأو ا  ديا ا ا  وا ت اا م 

  .رة اطل  ا  أم ة ر  ذ ة 
          أن ا رة ا دة ه ا   . ةوا

 –ه ا ل    واة .  ا      ة   ل
ا    ر ن "        "  –    "  ال  

 ،   وا ا ا و . "  ل      أمطا  أ ا
     ن   ي   ت ارإ  

.  ذا أ ا  
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وا  ا        ا وا  اطلو
          ا  ظا  توا ا ما     ل اأن ط

    .  ا ن      ث ا    لطا ات   أ
      ا ن ا   .  ودر ل اط  ون

 ا ا  ذات    لط ،     أم 
 " .  ، اى اال وا  "     ات ذات

ا  ا و   م  ا ل أطا  ن
 اا ،      ا ن أ أم      ا  . ا م

أ   لطع او ه ا  ءا   .ا ا   
 ن ى اطل   اا وا وة  أو ن     و

   . اا  ءا  د أ  م ا ي او
 ا  ا اطل  ه ا   ا  ادة ا أن

.     در لطا  ن دا  ا     ا ا
  ا ل وأأط    رة أ رأ  ،

.ا اء اأ   د   يا ا ا ض و
: ا ا   

١. وا ا   : 
        َّوا َّدراا ن أ ا ا إ ا  

         ًء  رةه ا ؛ وار اإ   درة 
   وا ا    َّي، وا ز اا م َّ

    ة، وا  ،اخ. 
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: أ ا ه اول    او     ااخ  -
          ا إ َّاء اع اام ر م دة، واا
       ذ  اخات، واا   ،ة ا  وا َّا
    َّأو ا ،ء ا ؛ ما  ل وام م

      ا وا ا  نأو ا ، ا . 
  و ً  ى؛ وأ اخ وظ َّن َّ  و

 و ات وار اإ  ت ا ر.   وةو
      ،ة ا  مول واا َّا  اتك أ اخا 

 َّوا َّز اا  در  م . 

-  ،َّا  حرور واد ا ج اتأ  ةة: اا
        ،ا  ما ا  أو ،ا ا   و
  ،م َّا  ه ا و ،وا َّا م  و

 دون أن        ات اوا ،   ك ن
ا و َّا ن ةا. 

          اءن ا ،(آآ) ا َّوف ا  َّأ ا
      ) وف ا   ، دون أي ا  ور إا  

   َّوف اا    ،(ب ب ،    ،( ،) وف او 
و  ا اَّ (د، ت)،  اوف ام (ن)، وف  
    ا   (ك، ق، ع)، وذ : َّا ا َّا
 ت م  ، ذ  ام، و  وف           

 ) : دة م توا   () و ،ا  (
ا؛ وم ال نَّ اة  ا إ  ا ،       .اب
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       ول أنو ،ات وإدراار اإ ب ا
ت اات وأ  إ . 

٢. ا  وا: 
 ات ادة، و   إنَّ أول م ي  ن  ط 

         م  دًرا ن أنَّ ا  ثا أ و ،َا ط
   دة، وإنَّ اا  وا وا ،ا   وا ا
ا أ ا ت دة  ا ا، وإن دا داد   

   ا ا إ  ما ل ا      أن ا   .
أي  -إ ا ا َّ أن َّن  ح  دوا اء،  

         ا دراا      دة  ءإنَّ ا- 
واوف أنَّ ا  دًرا  اظ رة اء،  و ب 

 هم         ا  ءَّا ح دواإنَّ و ،وا َّا  
ارة   ، أو د ات ا  إ، و ا    
          :ءلم ذ و ،َّا ر ا ًّور

     (إ) : ل أن ء     -ا بأن أ أي أر-      
رة اء ود  ِ   ود اء أ، أو  ؟      
 ا  دًرا ن  ؛ا  ءَّا    َّ  إًذا
        و وا  أن ا   ،وا 

   ََّّة اا م  ان ءَّا       أن م َّ و ،ا 
     ا م  لطا  َّ  إذ ،َّدوق اا  إ

ما ا م  وا. 
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      ت اا  َّا  ا  ا وت اوا
  ت اَّ   ،ا   ات اا َّ ت

   ت ا ظأ أ نَّ ا د   َّأ ،وا
ا اة    اوَّ؛ ، وااب،     
         ء اا  وام ب ا و ،وا

وز ،وا ، ؛ ء ا   ،(ط) ا 
       ءأ  ل ء اا َّ؛ أم   () ةوا
       ان، أو اء اأ : ؛ت اوا ، أو ،
        م ،(رد ،ر) ال ا؛ أو ا( ،)

وا دات ا. 
٣.  ا ا : (ا ا) و 
         ون ةوا  لطا ّ   ا 

  إذا م  ،ا   وا ا م  ذ و ،
ا ،()  م   ال (أر أن أج  )، أو 

 ،( ) أو ،( أ )        (ب) : ل و
 .. وا.. أن ل: (ا ب)، أو (أ اب)، أو ( ا ب)

         يق اا   َّا ا    إنَّ ا
ا  ،ف و ط أنَّ ا   إ اء واه    

() :لرض، وا      ،(ياء وا ا) :ل أن   ،
   () :ل ا ذا ،تَّة ال م   أن    أن ا
ة  م   ًّب واه، ن ا  ا ًرا  ه   

       ا   يق ال: إنَّ اا و ،(ي؟وا أ) ا  
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   ا ،  َّا  ان ا تَّة ام إ 
 َّا ا     ا ة، ووا .  

   ما ا   ا  ؛ أا ا  ا
و  اث     ا، و ا ا   و اص، 

          َّا ا  ة ًاأم ا  لطا ُ ن ات
    ًمأ ل اط ٥  ن   ٦إ َّاا َّا ت، و

     ر، وإذا وا  رب  ا  َّات اا م
   و ،ا   دَّوا ا إ    ه ا أنَّ م م

    َّوا ،َّوا ،َّا    ى  أ
     طَّا ا  َّ  ن او ،َّ 

  ّد ظ أل ان او ،َّوا.  
  ول رة با ا  
 املهارات العمر

  دا ٨ 
 ر

 و ا وإدرا        – ا   ة 
دون  ا    ر ت أوا  أن

  ى ري.

 ١٠ -  ٩ ر 
   مة اأ ، ا  ا     م   

 ات.

 ١٢ – ١١ ا   ن ا ت اا ا  .وا 

 ١٨ – ١٢ ا  وةا  ا .ا  

 ٢٤ – ١٨ ا 
    ت–  ع أ  ما

   اوة ا –      اظ  وات



 

 

  

 اضطرابات النطق وعيوب الكالم
 

٤٠ 

 املهارات العمر

–  ا  .ونا   

 ات ٣ – ٢ 

  ت  ت ث  م–ار ا
    وة اا–    ةا  ت 

  ت     –ا اا ا  ا
 واف.

 ات ٦
 ل وأأط  اا    د أ  ا 

اار    – ا  ا ا  أء 
  ا. اوة

  
  أنواع النطق :

    ل إ  دو د       ا 
 أو  ا ا وا ا و  ا ا  

   ا  ا  اث اإ  ىوا ، ) 
٤١، ١٩٩١، ا(    ر م إ ن ا ءأن ا

 ا  وا ا ا     ا ا   
  ا   ، اظ ا   اد ط ه  اص

 ا  ا  ا م  ات ا واءات 
ام ،راا و ،ع، واا و ، دطا . د  و

  ا  ء        م ا إ و ،اع اأم ا وا
   ا  ا  اعمه ا  ا  رج ر
           ا ما ص وا  ه ط دا   ىا
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         وا ا ا  ا   ا  ا
        ،راا وو اأم  ءاتوا ات ا لا

 ا  تا  ،عا وو وا     ا إ
  او ،  و  ا إ ا  تا 

.ما ظا  و   او ا ظا  اع أمو
 : ا ا  ا  

  : Verbal Communicationا ا   - أ
         ىا اع اأم  ه ا  و

        ا  ا ا ا ر إا  ر   ا
     ا ن ا ا  ر ا إ  

.  وا وا ا ا   ا ا و
 ط وه رات و  إب ا وادات    
   وا ا ر  ت اوا ا ا وا

      ا  داة اا ا و راى وا  ا 
  و  ا  ه  ات وات     

ا ، ٢٠٠١،٢٠(ز .(        ا  أ  ا م و
        ا ا  م ا اوا ا وا ا

.وا وا ا ا  
)  ااض وا    ١٩٩-١٩٨ ،٢٠٠٢ج (ا د نو  

:  ا ا  اك ا أن  اا   
١-     ا   ع  ا  ر  دن ا إذا

آ  ارد إأو ا  درا ،.م با  و  
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٢- ا   أو   ن إذا.آرا  ا   
٣-      ا  ا أ  أو ر آرا  ن ا إذا

. ا  
٤-     ا ا  ا ا    ن إذا

.ا  
٥-          اثأ    أن  ر أو   ن إذا

. و  
  ا       وا وا ا ا   

 ط وه رات و  اب أ ادات   
   ا ر  ت اوا ا ا وا

راو ان،  از )١٩٨٤،٨٦     ا  ا وأن ا (
د  اب ا و ا و ا ا       رة ا

 د ادات وات ا وار  ار ر    
ا، و ارة  ا أو ار اى ( اراد،  

٣٦، ١٩٩٠.(  
 أن ا ا اا   ارك اس        

 ن             وا ا اوأن ا ا   
             أ  ا وأن ا ،ا   إ

 ا)Newell, 1990,115 .(  
وأن اات   ا اى   ا اة 

    ،ف درا  ا    و  أ و
ا ا و  ا  اات و ا، وأن ل    
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  ن ا او ،ا را     ل اطء ا
     ا إ    م  و 

 اد  ، ا ام   ا  أام
زدة ا ا طل ا، و   ت      
  ل اطا  ص ا دةوز دا امك أ و

 ،ا م) د٢٥-٢٢، ٢٠٠٢وا.(  
  (ونا)   أن  اوأ  ا اع اأم 

 و ،ع إوا ا  ثا ا  أن   
       ،ا  دوارء أداء ال أطا  ونل اأ  ا ا
         أم ل أ ن ل ذدوار وه ا ط   ن 

  ).٣٩، ١٩٩٦ور ا)  إا،أ ور ا وأم ا 
  : Non – Verbal Communiactionا  ا   -  ب

         ن إنا   ن ا  إن ا
      ا ا  وو  ا     ان) ،١٩٩٩، 

٢٦٨( ،    ت وا ادون ا ا  ا    
 ات ا  ت وا ،وا ،ت، واة اوم ،

    ا اا  ما وا ا وو ك، واو
.ذ  

       ن ا .ا ا ى واوا د ا  او
.  و  نما   ا     نما 

ا    أن   .   واءات  
       ا ت وات ان ومما ور دا   اتوا
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 ا   ور دا امن. وا ا  ا إ أن     
ن      ن  و ا ا وإ ان 

   ت و ت و ومات      اد.
        ا      ف ل ا  وط

.     
 –    ا "ا   )١٩٨٧،١٠و  ان (  

  وأن ا  "ا         ى أن ا ا  
  إ  ء ود  و د ع إ ارة       

ا  ىا    ،  د  ةاا    
ات   "" ج  مة ان و إطر  اات 

 ا        م  و (م)   تات واوا 
 م أن مل ا    م أ أن م إ ع 

    طد اا  ع إ ق أىا ا إ     و
.ه ا ات  مؤه اأ    ء اا و   ا

 : إ ا  ا   نما  ا  
١. : ا ت وو ل  ا  ا  

         وو ور وذرا   ء ات أ إن
            ك  و أ راام ا  اع اأم أ

) ا )٢٠٠  م رةك        إ لا   .ا  أن 
)٢٣   .    ت ا  (    ون س

          أم  وو ت ا ل  ا 
، تو  و را ا  ا  ا وو
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راك ات ا ا ل     د   ا ن إد
     ا   رسا  ىع اا  س أو اا

. ر ا ت ا ل  أو ا   
          د    وو ت ا اا و

 ك  فوا  ا ا   ة   
    و . و  ىا ا  أ  ر  

  د و    د وو ت ا ن ا
     ا ا  أو  أن ا ،       نا   و

  . (May, P, 1999 ،267-275)ق ا  ا  ه
٢. :ات ا ل  ا  ا  
     ت اا   راتإ  ات ا إن

 ن او ا  أو ا وا وا وا وا 
 ا  ىأ  ا ت اا  ك ان  .ن او

و ات     وا وا وام واه و ذ. ا
وون ا أ   ا  ، ا  ا  اس 

رات ا ،   ت ا أان م  ات ا 
ت او ،    ف واا   ح،   ، وأنرور واوا

 و     .ت اما         ات 
ا  موا ت ااا ) ،٥٧-٥٦ ،١٩٩١(.   

          ا    ن وا ات ا  إن
 و  ا ا اء ب أو ا ون     

د        ت وات وام رات اا م  وا 
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  را أ ت ا   اد      
اا ،      ن دة و ن  ات اإن ا

دة. ات ا   اف  إءه  إراد  أن      
 سف  ا ك ن  ت ا   ون 

      ا  دة وإراد ات ا ن و .
  أن  ه  أو  ودة   اس ون      
إء  وام  ار  ا   ااع          

ا و (May, 1999 ,267-275).  
       نو را ا  ا  ات او

د ى ا  ارس  أداة   ات      
       ات ا ل  با  ا  .ى ا ا

أ   ودت       أ  أى أداة ا أى.    
ا      دا  افء  اف مع            

  ا) –  –   ى  آ إ   (
. رإ    

  ا  ا  ط ان: .٣
            ا  ا  ة ة نا    رة  ن

  م أو  ات اور وا وان او اة   
   وا ت واموا اطا  ذ و ة واوا 

إن ن امن    ان    ، )٢٠١، ٢٠٠٢، (ن اج
    س و إ    نا  أن    ا 

   ن ا آ  نوا  ل ا  . ن 
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       ق     ا     ا وا
.وا ا  

وأ اس ن  ا ا  ل درا ن    
او و . ون  ف ى اث ان ان اا 

  أ ن أمر ا إ –   –   –   –   – 
  أم  ه.

        را ا   دور  ا ط  ا  وا
     ا  ا ح  .ه  ا  

ا ف ون إ ا . ا  ن    ون ون  
وا أن ا   ا       و ا ن ا  ه.

 ا . اى  ا   امه اى دى وره       
 ب ا ن  م ا       ، إ  اى 

 .ت أدر  ن   
  ا ا   ا   دةو ،  و

      ا  و   م  ا  ان    ،
       ذبا  و ق ا   وا

 ا ا وا  ا  و ا أء اث. 
         أو ا  ه   رس حء اأ  ه 
                ارس أو  إم  ل ا إ م أء اح 

(May, 1999, 267-275).  
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٤.  :ا ط  ا  ا  
 ا  ت اف ، إن ا  ل   اد  

    أ و . ت  ا ا ت اا 
          وا ا  أن ا  أن ا  ت اا

 .مة اموا ا      ا   ا  ن و
   وا.وا وا وا       دى وظ ان ا  

         م ا  دةذوى ا  ن ا ام ،را ا 
  ت ا ن  دة ،        ه  ىرب اأو ا 

 ا و ه م ق ا اص ا ارب.   
 ن ا جا إ و         و .ه ا   ى  

  م أى م ا  ا أن  ز.
    ت دراوأ(Kleunfeld)     ت ن أن ا

  داد  لطر ا  ما ب او وا ا
.أ   وا  ا و        ا  

       )   لط  رف ا ا ٤    ات (
ا دورا     و  ا اس مء   

.ن واوا  
           إ را  تا ب اا دى إ  او

ل ار اا  أ اطل          أو ، إن أط
      ل اطا و ا   ء اا  إ

.ة ط  ظا ا   
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٥. :ا ط  ا  ا  
إن ا  ت وة  اات وا  ا أن       

     إذن    ون أن  ل     ف
     .د واا  ا  ا أداة      ف إن ا

   مخ اوا وا دوا ا وا وا ا
   ت ان ا ذ إ و .وا   

  ا  ا  اات  -ب     ا  ا  - أ
- لا  ا  د   ا-  ا را  ا  
-  موا دوا دا اا(May, 1999, 267-275).  

       ا   ا  ا اا أ  ا
و ا    ة م   ا وى ا 

        ه ا  أ ت اراا  أ  او . ا
    ب اأن ا ا وى ا ا  ا  ف
ا    وى ا ا وأم  اا اءات        

 Sternberg)ارات وت ا  ا  ء اطل و

1990,27-31).  
 وا        ت اع اإ  دورا أ

   ط ت ووا وا ا   و و موا
ت   ا  ا  ا  د  ب ا   

       ز أإ و ون ا ا   را و
 :  ا   
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 اد إع  ا ا وا  ل        -
.ا   

 اد   امء   أو    ل      -
.ا   

-       و ذا   دا ا 
.و ه واو ذا  ل ا  ا  

-          إ  ا ا  ا  دح ا دى
         .ت ار اإط   ا  وام د، وإا

   ااب  ا ا أو     اات ا
.اما  

     ا    لطا  وا ا 
 ، لطء ا  ةا   ا  ةت اوا

.ال واطا   دة و أ  
    ا ط  ا إن ا   ن ا ة أ 

 ع اد م  وا ا  ع اد مو ا 
    ا   ا ا  ل طا    ىا

ا إ ا  م  راأ  ه او ى  وا)
 م ،١٩٩٨،٥٠.(          اتر وات وا م و و

          ا ط وا  و ر  وا ل ا
.وطو ا :   ا ا ل أإ و  
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١-       وا س اأ و ا  ا  ا أن ا
  ومو وا وا     ر ا رأن م  

.ا  رة اا إ مما 
٢-     مماث اا  ء اا  ا ا أ 

  ل ا وم  ا  او  وم
  وه.

٣-    دا ظ وا اا    ر واا  
.وا ا ط  وذ 

٤-     ةا أرا   أن اورا د طا  ل ا 
      رهأ و   وأن ا ال ا
           أداة و  و م  اضأ

و ا   ا و و ع ار واا  أداة 
.ا  

٥-         " وظ و ا ا  ا   ا و
       ا  نمر أن ا ا ز أو " وأم أم
          دوم ا م   أ  كا 

ا  دبوا ار اإظ  وم ا ت ا
  .)٤٩-٤٦، ٢٠٠٠ا(رى ر، 

      وذ  سا اا  أ ا  ا أ و
   ل:

-     ا  ن دة ا ك د  تأن ا
  .ا أ   ا ا
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-        ا  ولا ا   م  ا  رةإن ا
.را ا   ا أ اا 

-      تن ا زا و  ن ا  إن ا
     ت اا    ا   ا

  ا    تا ن م    ار
 (May,1999 ،267-275) %) وا رة  ات  ٧ ى (

- .ا وإ م       
-       ىا  ا ا ا  ا 

وا  ا  اج و ن) ،٢٠١، ٢٠٠٢.( 
  :عنــاصر النطق

     دور أ   و ا   أ  ك
    ا  ه ا و ا   ، ا ،ة ا ،

:  ن ذو .اا ا  
  : Senderا أو ار  - ١

  أو ا 
 ص اا   ا   ى

  ره  أر  
  و  ات ت أوأو ا
ا ا  ال  إاد   

   ت ادئ أو ارات أو اأو ا ت واا و
     تاد أو اا        ،م ى)

١٩٩٨،٤٨(.   
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٢ -  اReceiver :  
 ا أو  اص اى  و وت     
ا ادرة  ادر و ن ا دا واا و ن           
       ا و ر ا ا  ىد اا   

     ا  عا اع وا  ا    ة اوا وا 
       رة أ و " ا   " ا ة ا 
         و ا   اا  وا رات ا 

ة اا ا   م )   ون١٨٧، ١٩٧٨وآ( .    و
ة    ال ا       اع م  إ د     

         د ه ومما  د ول  ا ا
        رات ة نإ ا   ه ال وا
        و)و وم و و ات اا  

 ،٧٩، ٢٠٠١(.   
٣ -  اMessages :  

 ن اك ا و  ار وا أو        
       ا  ت اأو ا دئ أو ارات أو اا

من  و   ،    إ  ااد أو ات    
        ه ا و ا  و  ت

    ا)  –  ءةرة   –اا–   ا–  (ا
  ا و  ٧١، ٢٠٠١، (ز(  
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٤ -  ة اCommunication Channel :  
      أو ا أو ا  ا م   ا و

ا ر    ا  و     إ    
ا ،   و ج إ  ء م    راتر أو ا

    م ى) ،١٩٩٨،٥٠( .   ا ا  ك او
      ه ا ن و ر م  ا  أن 

 ن    ار وا      اء  ا أو ا و
.اع اأم     ا  

٥ - اا ا FeedBack :  
            ا ا  ا   ا ا و
  و ه ا ىا ا م ا   ر وا

      ،  ى او    ا)  ن أن ا
دة)  ار و   ط  أن   إذا        

     . أ ا   ن ا      ا  ى أن ءا و
ون ر أو  را   ا م وون  ذ ن  

 ر م ا           ا  ون ةا
           ن وإذا  أ أ ا ا ا  

ا ) ب أا ا أ و ا ،٢١-٢٠، ١٩٩٩(.  
  أشـــكال النطق :

ن ا     ا ا وإ  أ        إ
ا      نا    ات واءات وات وا

  ام  أ د وو  ات م و  أن 
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 :  أ ا ن  
١ - :(اا) دراا ا  

    ر واا   ا او ،د وذاا   ىا و
 وا.اا ت اا و دراك واان واوا  

٢ - :ا ا  
          ا  م و د وأ   ا او

            ا وت اا  ا ا ت، وا
 اة، و ا، وات اة ا   أ   

         اا أ   ا  ىو ،  ت
. و ك اوا  

٣ - :ا ا  
           ة إ ر وا  ن ا وا

ث  و ا ا    و  أس 
س   ال، وات،   أم   د   ا   

       ماج، اا ،ا    د وق دو  ،توا
.ادات ارات واء واوا ،دوا ا  

٤ - :ا ا ا  
وا ا اى   ا ا   ت       

ا ،ا  انت (زمت واا  ع ١٩٧٩،١٧.(  
٥ -  :(ا) ا ا  

     ءت ااد واا   ىا و ا وا
   م أ   دى و  ت اوذوى ا  
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ا  ل   ون  ،احا )٧٤، ٢٠٠٧.(  
وك ا  أل ا و    دا ص      

 :ة و  
-         اا  ةا  دا ا ا  دا

.ف ا اد وا ما م  تا  
 -     ا   ت وا ط  ما م    اا 

 ط   أو (ت وارا ) تا  ط 
      تا  م  ءاع أو ا ت أوا 
   أو ا  اا   ولا وا . م

وات ا    اى  م ات  ط اءات 
 ).(Reid, 1985,1.8 وت ا وارات

  :نقل األفكارو تركيب الكالم يف النطق دور
  ،ا  دا و  ا
   ،ا ه إت موو ،وأرا
     ا و ا  ا م
م ا ووت م إ ا اد  

 )  ،٤٠، ١٩٩٤( ،    
     ا  ا ن ا أن
    وا وا س اوأ

وا ووم   أن مر ر ا امم إ ارة      
 ا و أ ا ا  اء ا  ااث           

ا اا و ، وم مما   دا ظ و
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  ل ا و وا ا ط  وذ ر واا
      ال ا  ةا آرا   أن اورا او د طا
 م  اضأ    رهأ و   وأن ا

   و  و       أداة ا و ا    أداة
    ا و ا  ا و و ع إر واا
  ا  ا ا وز أ ا ر أن        
     أ  كا   ا  نما

  ات ا ا وم   م ا ومد
.ا  دبوا ار اإظ  

   أن ا إ ،ا   ت لطا  و
   إ    ته ا  ا ا 

     وإذا  ا ا  و   ا  ر
       أ و ا     ن  

  ن ا   (Mie – Jefgetal, 2001, 27-29)   
   ء اإ  ا  ا و ،ا ز أو

     ا  و ،ا وإ م     ا 
         ا  و     ىا  ا ا
وا، و أن ا  ا  ا ا  ى    
 ادر  إدة ا ا  ا  وا  أو  

  ).٢٠٠٢، اج  اات ا وا) ن 
دل ات  ااد. إن ات         ط  ا و
إر ،   أو ا ا  اوح ة ق ا
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ا ،اا ا دة  اوا ،  ت ا ات  ، ا ا
 ا ،    م  ذ ا ا  و ا   ي  طا  

و ا  أن ا   ، وا ا  ،  واع
 ن    ن ا ،دل  وا ا

ا ون ا وا      ا ا   اات
ي م: ا. و اداء اظ اي   اد 

اق  م     رة اد   واب ا    ، ام اول
 ا   ما ما أ ،         م  ا  درة ا  

    ا  و    .ى    اا ا  ،  ف
   ال      ا ا   ا  أم "ا ا أو     
  از ا وإار ه از".

     وا  دراك اا  رة أن ا  ا
 ارأو إ ،       م    ن ا اوم

 : ر  ا  أر ت
١. ا  دي ا ا أي ا اار ا  زا. 
  ا. إاج اات أي إاج ات ا اة وال .٢
أي ا اب   ا اء اء،  ، رم ات .٣

 ت اا و . ا ع ام  دي ا 
٤.  م ه واا ان أي ا وف وا ن ون وا

ادة از  ،  ال   ا اج اات 
 وف اوا وف اا...ا  
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     ا ات ال ا  ت أ ا و
ا وا وا  و  أو  اات  ة

 ر ن.اما       ء ان وا ا   أن 
واداء ا ، واداء اظ ا، وا ا د

– ا ، رات اج ، واوا ،  ا اوا
وا.   

 ل ات أو اا ا اا  أي  وذا 
 ا –        أو آ–      ان   إاب    

 أو ،ا ا ،  أو ا . ى   و واأ م  ،
     اإ   اء اا  أي  ءطا ظداء ان ا

 ا ، ز اا –  لا  –   ة اءأ   
    أ    دي وظ وأن  ا  . ا    أ  

 ب  ن ر ص اا  ا أن مأذ   

  أو  ،   ن مأ  ن   ، أوا  ذ  أو ،
ى ة  اء وأل أ، أن ن  ا  و أو

ا ،أم إ     ل ن ذ        ا
اات ن  ا  ن  دون        ود ه  

  ن ا ا ،     ص  د  اص   
        ب   ا .   ا  د أي  دو ان و

 ، ذات ا اظ ،ر  وا  . ه اات
       ل اا  تا    ا ا ا ،

 مت اج ، واا  ءوا ،     . اا  ذ و
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        ه  أن ا أ    تا   
 ا م اة أو ا ب ات   ء اا أو

        اضج أ  ته ا    ا
.  ابا 

          م  توا  و  ا  نم و
 أو آ ا أ  .ت اال اأ      ا  ريء
   ه  ا ،       "    اته ا 

""   "         يا ا ا  ا  ن أو أم
و    ن      ،  ا رع    ول

 از     أس . أو رن      ا يا  ا  ن
  ا  أ        ويا ا  دا   ،  ام

أو أم ن  رأ ط   .ا م  و ل  ل
 اث    ا   ودة  وة ى  ه و

ث .أو ر أم  ت  اة         ط ة   أو    
    ا را أت ز اات    ا م ر وأا

  .  ن    ا ريء   –أو را أ –      ا ذ  
        ن ها   ض  ام  ي أزا 

 أو ر  ا ل أى، ء"    "م اي

  ب . اا  
وأ من  اات ا  مع أو      و ء ااد  

ا ا  ات ا       رت و  اة .  أن    
ء ان رات ا    و   ن   ، ج
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    ، و  ت  واا  ا  وا ،
  أ  تاه ا جب   و ج  ا   . وا ر

 ن أ ج ب، اات    اغ  ما ن ه

ا    ا ا  ا ا ا       يا 
ا ،ج ا   وة  أ ب ااد ا  ر ء

ا     :   ن ر آ   د اا ا
وأ ا ا و ، واطء، وان ان ان

اظ   ظ  ا داء     ا  ا  ط    . و ن  
   ورة أن ا  را   ن ت ا

 وا  و  ن وأن أ  ا         ا  اات 

.   
  ديناميات النطق وخمارج األلفاظ:

 - ا    ؟ 
   الا ا      ب وح واا  ا 

 إذا أراد  أن  ،   ا ر ان  ول
 ل   ات اة        ن ذ ث )ت (ب

ء   ام ااة   
  آ و   ا 

وا. 
 اا  اغ   

   رة ات(ب)ا ،
    ز ا ار أ
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اي  ا      از ا، اي  ات (ب)
ا ز اا إ .  ا ز اا       ا 

      . ك و  هت ا  ب اا و ط 
  ا و ر ا ز   ذات ات ا إ ا 

  ا  إ  و اا ا إ ا  اءاج ا
 . ا م مع ااء   اة  ال

 دا   ت ذ   ا  .   ها اء إا 
    ثو  ر (ب)اما  ،  ءأ   ذا

؟ا  
     ا اا ار اإ و     ت ا ريوا

اا   وا وا . وا    أل ا أو        
 اا  و:  

-ا اا ا. 
-ا ا اا.  
-ااا اا .  
-. اا اا ا 

    اءأ  أي  ءطا ظداء ا  ز اا 
 اإ   ا .     ز اا –     لا  –   

 ا. ا  وأن دي وظ    أ أاء ة

 أ      ن ر ص اا  ا أن مأذ  
   ب      أو  ،   ن مأ  أو ،   أو

وأل أى   ، أن ن  ا  و     أو، ذ  ان
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ء اا  ة ،أم إ      ل ن ذ 
 ا . 

  ه دو      ن  ا  ن تاا
  ن ا    ،  دون  ص  د  اص   

 ب   ا .   ا  ا دون  ا
ذات ا ، ود أي ر  وا  . ه اات  

ظا ،ا ا      ل اا  تا    
  ا ، مت اج  ، واا  ءوا ،   ذ و

  . اه        ا  أن ا أ    تا
م اة أو ا ب       ء اا أو 

ا    ه ات        . ا ات
.  اباض اج أ 

 ر اا و    و  ن ا أن
ا ،        و  رةو ،و  و  

ا اوا ت ا ،  ا  ورة أن إ  
ا ا اا      د وإذاا   ا ا   

.و  ا  ذ  
 امن   ا   ، و إ    و

        ءوا ا ذ أ    او أ  و
 وإ ،و   ا  و   ن ذ م

       ا  رو ا ما  رو
         ىا ا و  ا وا ام  ةا
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 ،ا  دل)   د  ٢٠٠٤،١٤٩واا  و (
ا  عإ       أ ا ا  ل  وا 

    ر  وا و  اء اا  ل  ا
    ت اة ادا  ذ ة واد اأ   ا

  رج اة، ون اات وات.
-   ءما   دا       ل   أو  

.ا   
-               و ذا   دا ا  

.وا و ه واو ذا  ل ا  ا 
-        ل ا  رراء واوا  د وا ا 

   تاد أو اا      و ،   
 اب أر ة أو    ا  ه.

-   موا ض اا  د ا ا  ا 
. ا  ت اا 

 ا م  و وات    -
  ءم را   تء اأ 

       ا أ ا و اا ا
.ان اا 

-         ل  رر اا م 
 ا ا  ااد وات.

 ا ارات ا ا واوءة وأ ارات     -
.ا 
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- ا ت اا ا  ه وامدراك وا 
     ،ظ لأ)ا وث ا  ت أ أم ٢٠٠٣ ،

١١-١٠.(  
 ت  واا  ا    رر  اوا ، ث  و   

 ر   اى ا  ء  مأ    اجات  إوف  أ  ا   

 ر ،   رة  و   .  و  تت  دراا 

ا  د إ ابد اا ، ج ا   ا 

  م ف  اال  اوا  وا .  ث  و    تاا 

ى ا ادا  م      ءز  أ  ا       و ا 

 اى     ا از    إ م ار  ى ث

 و  اات  ا ،   ء  أو   ا  أمج  إ ذ  دى 

و            ا  ذ   ،   رةا   

ا      ا ج أ تاا ا 

وا وا ا  وأ ت طاء اأ    

   دا .  و     تاج ا  ا  أ    كا 

 . ا إ اج  أو و اي
م و  ا         ا  ء وأي ،ز ا  ءا

أو ااف   ،  ع  ااف  ا ام ض
اظداء ا ،   نما  ء اا  من او

:ا ا 
ا اي   إمج اات و و         از .١

 ى ات.  ل ت دة
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 ن ن  اة ن  اات.  .٢
٣.   يا ا مات. اا   
٤. ز اوا ا .ا 
٥.  .ن واا و ز ا 
٦. ز اا   ا ا ن وة وان واا و

وا ا وا ، و    رات اا  
 اة و ه اات. 

اظ اطء  أي  ااء ا       ن اداء ،  م أى  
 اإ   ا ، ز اا –  لا  – 

 ا   وأن دي وظ    أ         أاء ة 

. ا         ص اا  ا أن مأذ   أ  
 ب  ن ر     أو  ،   ن مأ  أو ،
، أن ن  ا  و  أو، أو  ذ  ان

     ء اا  ة ىل أوأ ، أم ن     إ ذ 
    ل  ه    ، ا دو        ن تاا

   دون  ن  ص    اا  د  ص ،
    ا .   ا  ا ا ن  

 ب ه   ا  .وا  ر د أيدون و
 ا ا       ، ذات ا اظ  اات،

 ل اا  تا ت، اء  واوا ،ما
  . اا  ذ ج، وا      تا

م   أ ا أن  ه     ء اا أو  
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ا        ، ا  اة أو ا ب ات
  اباض اج أ  ته ا   .  

وف ااب ا م"  ارة  إار أات ا رة       
  ،ا ا  تا ات وأ، مرج أ  

ت .  د "أو  ي ، أو   اءة ا  ، اوف
اب اا  رات اا )   ن ا أن  

ة  - ام دى إ ث أو أنا ا ا ا  أن
 ،طا ،ا ا )اء او ا  د١٩٩٢،٤١٥ا( .

أن اات ا وا     وظ إاج أات         و
  .) ٧٥، ١٩٩٩ا م  ا وت( ر،

   الصوت باضطرابات النطق والكالم : عالقة
ن اب ا ى ا أ ات،  أ ه اات  إ

  ت  ا  ،   ته ا  
 ذات  ، )١٠٣، ١٩٩٠ (.  

 م  ر أن  تا  ف ا  دة ،
وأ ا دة ت ا ر   واا ومت     
    ات ان أول ا ()و ()(دا) و    

 ا)( ،     اتا  تا  ف  (دادا) ،() 
) ت ا  م  ر أن ..  ا   (  ،

 ) رةت ا أو..    رةا   (.....و .ا ما   
    درة  ةو أذا     و ا  ،

) و إذا  و امت   وأ امت  (س /  / و/ د /ج
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 ا  ن ا ،ا و ط  تما  ف
 – (دار  اوا  اات ا    أا  ا ء     

ر) و ا  ا    ه ات –   ر –ر
 . ر أا ما و وا م   

    ا ا  ات اا  أ)متا(    
  ةون وو() consonant و :   

ك  ف ق، ع غ، ، ظ، ص ض، س ش، د ذ ر ز، ،ج ح خ ب ت ث، ة،
 ن  ل .    اتو  وvowels   ثا وف ا 

، ل ت اك (أ)   (ل)  ةرا و، ى) و  أ،(
  ارة   ، و)   (ف) (ت اك  ارة و
   ()   (ى) كت ا ،      ة ت ث كو 

ا) ،ا ،ةوا     ا ات اا  ق و (
واة  ()ت ك  و(ا)  م ا، و       

ا) ك ت ( (اوا) ت    و (ةا)و ،ا م
 ك (ءا)و ا م،       ن و نك وو

وا نا  ل اوا )و( ،ءل وا )( .  
     ) (تما) ات اا  أن   ٣٤ (

: إ  م ةن وو أر-   
١ -   اتأconsonants  :  

          رجاء اض ا أن  ء اث أ اتأ 
ا  ناء أ  ا ة وا  اءا اا 
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اض    ن اااض     اة واء أو 
ء واح، ا )١٦٣، ٢٠٠٠(.  

٢ - أ  اتvowels :  
 ء اث أ اتأ    ط ا اءج ا أن 

    أي مع.
٣ -  : مل اط 

      م ن اء ما ا ا  يا ا 
 م أو ، ،   ما   

ء اأ  ،وم  ء اأ م   
  . ص  د و ز   و ز ا ما س ز

)  سة ااف و١/١٠٠ا ما (    ن ذ  و
 م)ءا(    ا ا  قء  ٠.٠٩   أن   ما 
 ام أ  ء ٠.٠٥ق  ا ا(  الا(و م  هر

 (ا ا آ) م ا  ق ء  ٠.٤٢  ءو) ما 
ا ،١٣، ١٩٩٤(.  

    ز ام  أ اا ا ا ا      ن
 ا ا ،     م أي  ءاع أو اأن ا  ا 

     إ  دىو ا ا     صد اا
  .))LOGAN، 2003 ,17ااب

 و  وريف أن ا نمار ا د اي اا  
 م      م   ان  نإا ا     دة    
    .ZACKEIM & CONTURE  2003, 115,ا ا
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 ت         وم ا ط   مل اأن ط و
   ت اما  لأط  ا،    أ  

       لأط () اأط   ت اما  (ةا)
 (ا)و،     و مت امل اا  ت اما  

 امت ام  ، و(ا)  أطل امت ا  (ان) 
م      (اءا) م ازرة أو ات اما  (ا)

(اء)، وأ      م (اء) و (ا) و     اامت 
  م  رمت اما  ط ت اما)ء) ا

  .)٣٦، ٢٠٠٠اف) (ء  اح،(اال) و(اف) و(و(اء) و
 - : مل اط   ا اا  

و  و   ء   ، إن  ا    اغ  
         ا  ب اا  ا اا  ا

:  اه او مل اط-   
١.   : stressو      ء اث أا  أن       

"    ل  د .    وا أو اا دة 
ار ط "  

٢. ا intonation     ا ت اأو ا ت اا  : 
ا . 

٣. ا pause  و : ا اء اأ    رة  ف إ
  .)٨٨،  ١٩٩٦،( ا ا أو
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 - ا ا syllable :  
         ا  م  ا ن ا

    أ  وا  ط إ ا ا    إ  ةو 
 ا   وا ز (ا ا)  م  د اء   

، ث ام واة ت اا      واة 
اع أء وج ااء  ا وا  أن ا  أ ق           

ر م  ث  .ةوا    ن م   
 ء)تمحاا  ،١٢، ٢٠٠٠(.  

  ارز:  - 
    ة ا در breathing     أو ا ما   ا

ا ،     را     أو م  أ و  ، ن
           طوم وط ا  ز أر  يا أو ا ما

    ز ات ووا ء اأ   وا و   ،    
أء ا وا واب ا مط ا  دى إ زدة     

  ا ت ا ى  ة اvocal folds  نو
              اءا  ار ب أ  ا  أ

ام أو ا  وا     ات و  ذ أن  ت   
  :ا لا رز و ا .) ١٩٩٤،١٥٤ ،ا وء(
١.      )   وزن  ت اا–  –   ن (

 ()  ولا ا  ى زرا. 
٢.            ()   زرا   وزن  ت اا

. 
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٣.        (ل) ا  زرا  ل وزن  ت اا
  (ر) . ،)(ن ،(ب)

  : العمليات الفسيولوجية وامليكانيكية للكالم
 ءا م ا و  ن  ا  ا  و    ءا 

وا  ة ا  ة وأداة    ة  نما،   
 ت رما مق اع اأو ،ا  رم ات أا 

ا ا ودرة اا  ا م  اكة واأ 
 ا اا  ا وات ،وا ا وأء

ا ا اا زا   ا    
ا وث ارة اما ا ا ا   ا،  و  ا 
مج  ار  إم  اء  ،ا  و  ا  ج  اات  إمت،  أما 
 و ا اار اإ  ات رما ا ،او  أن 

ا   ع  أن   ا     د ا        تا 
ا وا وا.  

    إن"  STROMSTA 1986)( و أرو
  ص إدراك أو و،      طار  و  ، 
 آي ذ    ا ن و ا، إ ا  أ ار وا

 ا إ  ،ا    أ  ا      رةا  ا  
 دا  ا  ارة  امث آن إذ ا  ا و  دا ال
ا  ا و   ءأ ا".   

  ن ا و اط  ات  كو
 إ  رة   ودا     ذ ر
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 ط رة ،ا ا ا   د    ز   
     اثت  إا  ا  رة  ،اوا  ا  ا 

 د  ز  و،   ارت إا 
ا  ب، و أن ا  حو ا 

 ا وا     تما ا  ةأ 
    ا ا  و ،ا وأء

ا ا  ءو) ا، ١٥ ،١٩٩٤( .  
 -  :ا   

 و أة وون  م ت ا اات ر 
 ا    ،  وا   م ل  ا، ا أء

و ات ما  ف ء ا ا . ا 
  ا أات م   ا ا وأء أة ون

:ا   
١- ل اء اأ :   
 و   و اا   ذنو ا ت اا 

ا  وا    إ  ا   ل  ت     
و،   ا  ه  و  تأو ا  ا    ا 
.ا  

٢ -  : و  ءأ  
  . اب ا - أ 
  ا وا اا.  - ب 
  ات ا ة. ، ا لاة، ا – ج 
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  اة . - د 
  –  .ا و وا ما و  
  .)٩٢، ١٩٩٠،  اراد(ان ، اه، ا، ان - و 

ا ا    ه اء  ا  ل ور
   .    اات

٣-  :  ءأ  
 و  ا    غة  اوا  ب  از واوا 

ص ادة واغ، ا        ا  اا 
-١٣٤، ١٩٩٧(أم ،  ا ات ل  ا ء

١٣٣(.  
 - : ار اإ ا  

١- .ز ا  ل اء ا جإم  
ز اة    ل   إمج ت ام -٢

ا وا .  
٣-   ل  مت ا جإم     ء اأ

 .ات اوا 
٤-      ظ اات وأأ إ مت ا ل ءو) ا، 

١٩٩٤،٩٦(.   
 -  : ا م  

ا  نما  و  تا  ما  ا 
 اغ  ل  ى  ك  ا  ى  ل   ا ،ز ث
  أو ا أو ا من اى وا اا   
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 وات ا اب   ،ا   ود
را، و ا إ  ا   دى د  إع  طوام 

 ن  و  ،ا    ف    وا  ،ارج  إ ا    ااء
ا  ر ى اءا و ا   ا ىا 
اا ) ،ح٨٣- ٨٢ ،٢٠٠٠(.  

 -  :اى اا  ء اأ    
       م  ث   اء وى ا  موا ا 

  تما      سا ا ال " وء " " اء " " اا "
 اات  ط ا   ت " امري " أو  

 ض ى ااء ا ا           ،ت "ا" و 
و ا اس  اات إ      ، ذ ب  أو  ب

  "".  أات " رة" وأات
 امن ل ا ادي ا م   ااء  و

       إ اء ا  أ  ٤  ٥إ   ات و
 ) ا ا ا  د نما  اء اا   ا

( ات        اج اإم   ء اأ   ذ  ،
،ء او)وا ا  ث ٢٨٦، ١٩٩٤ا(.  

        ورة ا  وث ا أن    
 (وا ا) ا         ا) ت ا  ن وذ

 فا  (طء        اأ د نما  اء اا 
        يا  ا  ر ظا   ا 

 ادي      ااء أء ا      أو ا    . ا
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     دي أاء اا       ا  ا 
١%Herman,1995, 184) (.   

و إار أي ت  أات ا  ود ا ار      
ا  ،    دةز   ا اء ا ز ا اضوا

    ة ام دةاء وزت ا ازا ،       أن  وأول م
 ة آي اا  راغ ا  ى ااء ار ا اضا

 ا ا   اا    اأ  و، و     نا 
 ة واق ااء    نى ا اضوا  تة ا

ا م .ة  
       م إ اء اا   أن  ديا أ او
      اءا     ظوا ( ا ا) 

   ياا ) ،ح٨٦ ،٢٠٠٠(.  
  :  املضطربني كالمياعملية التنفس عند األطفال 

    و ا         ج ا ا اا 
 ا  ا ات  ا.    اطل 

 ا،   أم    اج  داء إء  اأ  ،ا 
    ذات ة ا ،   نما 

   ا  أن   ا  م   ث  نأ وول  ل    د
و   ام  ،ا  وا  ا 

   و ،از ا ل  ا   ا و
  .ا ج
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) أن ا  ول ١٩٩٥ أت درا ن وآون (
 ا    ا  ط و   م  ،    اوا

ا (Herman, et al, 1995,183) .   ت كو
   ا ا دى إ يا ا ا ا "  
      ا   ا    ةوا  ةدا  تا 

)(Jennifer, Arndt, 2001, 69 .  
و          ا ة ا وريا  ن ته ا

 و ء ااء أأ  ءا  ه و  
       ءا  اث  ةوا ا  اا

 ر أن إ وآون ن درا أرت  ال . اردإطر
ا    ا    ءاج  أإ  ا   

 ءا ا ا و  ا (Herman, et al, 1995,184).   
 فأ  GOTTWALD )٢٠٠٣( إ أ  ا 

  زا ء  اوأ ا، او    اجإ 
ا،  ر  أن ا ا   را اا 
 رة ج أ ا  اا   ا 
 أ   جا  يأ   ىأ 

GOTTWALD,2003,43)( .   
  ا      ا  ء وا 

         ء اأ  ىك اا و ا  ا
         وا ا ات اوا طت اا م  

  ا  نم ل اطا  ت اا أ .   ء
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 وا  ل ا   ،  ل   ا
أ  ط  م يدة ا   ا   ), 

2003, .188 Zackeim, &, Conture( .  
ت أ ا      ل  ل اطا  ثا 

     لموا (ار و ا) و  أم   دة 
     ث ذرة و إ  ا    إ ا 

  دى ورخ اا  ل  م    
و  ذ إ ام ،   ى ا ا   اف

       ء اد ما   اد اا   ل وما 
      اا ا  رة وا ا     ء اأ

 ص آأ د ورا  رج .ا  
أن و  ط    صا  ، و    ط  ر  دا 

و اده اوا ،ا  رب ات ب طوأ 
، و    ا    اترب  ات  واو 
  ، اوف م  ا م طن   و اة
 م) ،(ا  م) ،(ا و م) ،(نا و 

 ن  ا  اول ا ا و )، (ظوف
  ا ما ، و ذ أن إ  ط 
 ا    ا ،  دى إ  
 ءات     اول ا وإدراك  ،ط  ص وإدراك

   ام  ا  وإدراك     ا ام و اءات  م و
ا، ن ا   ر   أو     إ  أ   
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 مر  )يمد (  لطا    ،م   ى
 سن أ   نو  راتا و   

م   ازء، اموا و  ن ك دام ط 
  م  وا ا   ذ  )ي(مد     رب

 أو ا ه   أن   أ دث  أ ادي  د   أول
    م  ىا ا ن، ا أو 

، أو ٠٠  
 ا  ف – ا) ف ا  وت ا و

    ط د ورة وك ،ا (ف –
ك  اي  اء  اأ  ا    ا      م   

   ا  ا ك     ذا   ه
ف. إ  

  :راب الكالمياالضطالعوامل اللغوية وتأثريها على معدل 
           ا  لطا  ا ت ا  فا 
       ل اط ا طت اج او   ا

وا ت ااا  نم  ،حا  ء)٣٧، ٢٠٠٠( ،  و
:   اه ا  

١. : اا اد ا   
           وا  ت إ اا ات اول ا و

 ا   (ر) ) (أط) ا ا  و (أط
 :   
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  ر    أ    ر   +  + أ
  مر ا  م  ه ا و  

  طر    ق    ر  أ +   +  + ق
  وم       (رط)  م  و   د ا 

ن ك   ا م  ن  + ) ك +        
( .ك ت  نن ا  

 : اط  ات اك  .٢
ون ه  ، ز اات ا د   ح     

 ات اات   اع اوا   ات اثإ ط
ا) ق ا ،ما ،مب اا ،(ا   دى إ 

        اتأ  ط  وي ات اا  دةإ
     ة أ ز ت م  اى وات أف أوإ

 دد أو) م، ٤٦، ١٩٨٦ ( .    ) ن    )أم وا
 :  ما    وا    

  م    أ    أ  ن +  + أ
  : ا ل اا  و  

      أن إ (أم)   أ يك (أ) وات ا طث ا  
.   

  اار: .٣
       + )  ن يول اا  ار ث 

     ()      أ  ما ا  (ك
 :  م  ى  و   ن وا  
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           + ف  +  + أ  ش 
 اا   ا ت ا  وم  درن  ، ا

     طا    ا ا   أن اأ 
دا ات ا ا ا ا ا أو ا أو     

  اار.
   با       ط إذا م  ث  

 ط و   ذ    أن ه وذ أن 
 : ب ا  

١- ا  ا  ط أ ا أن ا.  
٢-  ط و  ا أن ا و  م  

 ا ا  رض ا )٢٨، ١٩٩٧ (.  
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  الفصل الثاين
  أسباب اضطرابات النطق
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  ثاينالفصل ال
  أسباب اضطرابات النطق

          اء ا   ك ة اا  
   و ا   ي ا و   أو 
         ةب اد او   ذ ام ات ووا اا

 فا   او ت ااا    أ إ   با 
  اد وا  د ي  تاا إ اا دي ا  

. ت ااا  ةا اب واا      
    و         تا  ا ، ان م 

،   أو، إم  ن   اات  ه   من ا اطل
 من ا . اطل رة أن  ات  و . أام  م أو

 تاا م  –  ودة ا ر أن    

أم أ   ة ات ،و     ذ    اب  اما 

 ا م    ا ا) أ  اتأ ا( 
 اات        ا  اات  ك      ورة 

ا  بأ .  
  :ضطرابات النطقالعامة السببات امل

 ا  ن تا   –  ا    ان
ت اا ب ااو ا ا    وف اا  

    ) ا ت ااوا ان ا  ا ب وا
ا ن وا ة اأ  ووا ب اوا (
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   ن ذات ا   ا وا (ا أو ا ا )
 ا  وا.  

 ات  ن ى اطل ا من  ا ا و
 اات ا  ه اات ا اا وو ب       
           طا ل اا     لطء ا  ا
    عا ا   ةا ات اء اأ 

اب ادة (ا تاا   ياب اأي ا) (ظا 
  ا  او اس ي). 

 وت  اب ا ات ا       و
ا ا    اظ درا ات   ى ات ة 

           ر ا   وأم ت اا وا طار 
ل ا من  اات ا واطل ا            اط

وه اا  ارات ا ا وا ا ،     م دي
(  ا و ان) وا واا واى  
         ءا رة اء وادي واوا ا

ى اا  ن ي ون  ا ا  ل اط و
 ا ا    .  اوا ل ا   

  أ       و م ا  نا ام    
    و أم أن ا إ  و   ثا  

  ام  ت وااا   ادا  ا دا ان ا
 نا.ا  د رات ن  
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 ا ا  را ا ة اث اا م 
     ا  ا و  رات اان ا  

و أم  ،     ، اات از    ااج
 دل اطا  ن ا  تاا  نم ل اطا

ت   ه ارات ا ، أن ك   ا ا  ارا     
. ه ا ط   

ع  ا وا     ن أ ا ا  او
 ه ا  نا أط ،ا ى ا   ا

واع ا  ا   ت    د ان  
     او ن اا م ا   ع اا

    ا  د        ن انا و ب ا ج ل 
د ان  اا ادة  ادي ن وااج اات    
          ا ا  نم ل اطن أن اء ا  ا
  ا اد ع    اات      

 ا.  
 ع      أن واا ا  ا  ج اا ا

  اطل   اغ   ود    ان اذا        
         ا ا ن  ط  د ا  ن واا ن د
    ل اط  ب ا   م ج ا

ا   ت اان واا ام ن وا د   
 اد ا ا  ا   ان وج      

ى .ا ة ذات ج اع و  



 

 

  

 اضطرابات النطق وعيوب الكالم
 

٨٨ 

 و  درارات ا تراا  ا–  ا
 ظا ت اا ب ر ،ة  واى ا و ان

ب ا  ذو د   ا،  ا و أن ا 
         ان ا  و  ح  ىأ م 
اب أداؤه  ا  ات أو  ا ب        

  أن م اث      ا  ا م و   ا      
 ا ء ا  لا  ،  إ ر ءت لا ا
أن اطل ا من  اات ا اظ ن ن ن      

   . اتا   و را       ا ا ا اا  
  أن ا  :  أ   

 -  ا  ءأ ا  ض ا ا  أ. 
 -  ا ارة واا   ا  ل ا  ،

 أن  اص ا   ا ا واة      
  ا  ءأ  قوا ،    ا  ه ا     أن 

ى ا أ ط ،  اد  ا دي  
دة إ رات     اطل  و  طر        
    اوا رة اا ا  م إذا ، ا

ا ن أ ، ة ط  اا     
.ط طأ 

 ات ا ،  اوح ب ا  ب  إ دة      و 
  م  ا    دع اا  ب ا  ن
اى، م ا مة ة  ول ا  أر أو      
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    أو رى أو اا ا  ا     ،ءا   
إ أن ي ا  وح  ا  ا   ، إ أن  اء

 ا   ، ا اي   ا  در ة ااب     
 –  –    ا ء ا  و   

 رة اا  ا وا         ا ا ا  
ه  م أات ا ا اة ن م  ااب   

 م  آ ط  ة ات ، أا م  إ  
      اوا ا ب ا ن  ، ةا ا

أ ة   اج      ا ا ، دة  ن   
       أ آ ط  اا  ءل   ، اا 

   اء ار أو ا.ن اء ا أ  ج 
 م أى ن د ب ا وأماع ه اب          و

ب  اة أن ب اف  أ   در ة اا
 ى ط أ  ب اال او ا  ،ن          
       ر ظ ن ا  ا ر اأ  ب اا
ا  ام   وح ا ر ا  اء     

 ا و ن    ا  اات ادرة او  اار    
     رة ات ا  اذا ب ا   درا ا
وا از و ذ دة د  ة  ان ا ف     
       أ  زا ات اار اا   درا ن

      ن  ا طات ارة ا    ر دةا  
.  ا  
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 إلضطراب النطق والكالم : النوعية األسباب
 - ا ا : 

 وفا أم      لا      ا ، و  أ 
  رس  ا   دةو ا  أ  ،
و   ا ا ا   ر  ا   
   ةا  ا  در  ا  ا   . و      ا 

ا  ا        رة  أ      ا ،
ث و   إذا  م  ا   ذنا  رأو ا  ا ،
 ث  و     إذا  م  ا   ذنا  اا .  و   

ا  ت أ تاا ا وا ا.  
        وظ    ا      ا .  و 

   ث  إذا أم    ا    ن  ا    ذ     

ا ة أ .  داد تاا ا  وا    و 

 دون اات    ع  ا     ، ا    در  دة 

 .    رس و، اى
 :  ادرا أب - 

   نا    ج  تاا  ا  وا   

 اات  ج    ء  ا  ا    ار    ات 

 ا  ورة  رر  ا   ا  و  ا    اتا   

ا ا  و ا .   لا ى ال ا 

" ح ا  "    ا  ت ل، ر   ،ا 
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و      ذ      ا       ذ   

  . 
أن ور   تراا  د  أوو        رةا 

 ا ت ااوا ى  ا  لطا ،إ  أم     د 
 وا    أ    ا ،  رة  أن  ا    هما إ   

ا  ،وا  ات دونى  اا    ا ،   ه 
   اات  إا  ا      م   وا،    ذ 

   ر    ا  ا .  و  ذ    ذ  ا أن إ 
   و ، ا    إ ن  ات  ة  ن  اطل

ذ      رةا    ا ا   و  ات  مرة  ا 
  .  ىو  ا  رة  أن ا  ا    ت  مرة  ا 
   ر  ه ا . 

  : ا – ا ات
 ا  ل  ا  اتا  ا  ام  ا   

ا    ا    ر  دة    ات  ما ، و   

 ا  ات  اار    ارة     ، ا    اات 

زا  و  ا  ا      رةا    رادى اا 

 ، اءز أ ا ، لطا ن ام  تاا 
ون ا    ا  ا. 

ف و ل ا  ا ق  ا  تا  زا 
 اترة ا  ر ر    ا       . 
و     ء  لطن  ا  ا  ا    و  دون ا 
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   اات  وون    ات    ن  ذ و ،وى
اا  ا  ا    ا ، و        رة  دا   

 رادى اا    ت  اءز  ا  ا  ر    ر 
 رة  ا   .  و  أ    ه  ا  أم   زاد 

ا  اما رادزادت ا  ا . 
 -  ا : 

 رة ا  ابا    ا   إ  أ 

 ن   ز  ى  اا ، ع  وم    ى  اا 

م دا  ن ا ا ك . وو  اعأم    

ا    ن ا ة ا ،     

 ا  ا  اع  أما    و    ا    م 

 م  ث  اى  ذ  ل ، ا  از    ن  ث

إ م ءا ا  .  و  ذ    ا  أو ا 

ى اث ا م ء إ ز ا ل ، ا  ذ 

 . ا وا ا ع إ أو  م ث اى
 .واع وات ا  ات إ مع أى  ا  ودى 

 و  ا    ه  ا    و   ، جو إ     
اج ا اتا  ج طا ا   و   

  و أى ا ا و  دا   ج  اتا 

  . اى دون ا ط إمر رة
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 -  اءز ا ا: 
  تاا ا إ  ةأو ا  نا ،و اا 

   - ا  ا  ان      – ا  ت   ا ن

 ات   ا . ان وم ا أ     

 ن ثا  اا ة (أذماا  ا(    ف 

 اا      و ، م   ا  ا اذج

 ز  أ   ا ا    ا ات

ا ،و   م ا  ذج  ط  ا  ا   أو 

م ا  ا.  
 ز ا  ورة أن  ذا دورا     تاا 

ا وا ، أن أ ا  لطا      تا   

 إت    ك  ذ  ور .د رة ن ا ز أاء

دى ا ت إاا ا و أ   : 
١.    ة  أو اا :   أن    ا    تاا  ا 

و  ت رما ، داد اتا ما ،ات وا 
ا وا رموا . 

٢.       نا :    دى ت  إاا  ا ،   ع  ل 
 ر    ط    ا  اات    ج  ا  ار 
 ا  ا      )ا  ع  ان   اى ا( ان

،   أ  إ اك      م  أ  إ ان  ب 
و   ا ات مأ  ر، ل ، و    اتا 

ج ا نا إ ه أ    أو، ا    نا .  و 
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   ن   ، ا  اات  إ ان    اف  دى 
 أات      ق   ، ا    أو ا  ا  ان 

ا . 
 مع و ان امع  ن  أى  وك 

ا ا  نه ا نا ا اطء، واأ  ا   

 ا    ون  أطل  ك ، اات      إ دى 

ن ا     ا  و  ا .  ج  و  ا إ 

ر  ن ورة ا  ءأ ا وا . 
 ك ان ن ما، ا اات    : ان ه .٣

  ا ، رج    اتا ،     نا 

ا ا    تا   م ول  

 و  اطل ر  أم أ ، ةا ان طع

 . ا اات و  و ، ان  ن ان
 ت وا  رة  ا    ا  دد ، او     

 ى اا     نه أو، ا   ق 

 نا ، ز  و ا           ت  ود 

   و  أى  ة  ان         ، اى  ن

 . ا اات   إ دى
 : ات إار ت أء - 

         ة        اطل  إمج  نإ
،ا و   ط  ا  ة .   رأ أن إ  ا 
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 و  ر أوا) ، و ، و ( ل  ا دون 

ر  جإم ا  ذجا ا  را . 
ا و را ر   ا  ا ،   ة 

 ا  ا  و دون) ات راا    ( ت

 ا   ول  م    ررة  ا   ، و 

 إ    تاا ى ا لطا .و  

أم  ا  ى اا  ا ،م  أو   

رم  رى اا  را ا  . و ات مأ 

ا    اا   ث تو )جات إمأ 

 ا -  ا  ز  ات  وا -  ا    تا( ، و 

  ا ج وات إمك ا اتأ   

     إم و     ن  ا  لطن  ا   

 اء م ن  أو   و ر ما . 
 ا    اات  و  ز  ا    ا  أن وو 

،ا وذ  ل را ا و  ط را ا . 

 لا  ك أن ا ط   دا  أ   

 ا  (إل) ىا   ا ا أ  وروده  م 

.  و      ن  ا  لطن  ا  اد  ا   
  ا ن  ا  ور  وع، اا    ا اات 
   ات  وا  ا    ل  ع    ا ،
 رو      رة  ر  ه  اا .  و  ا   

 ات، اى اات    ات إمج   ات
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ا   أ    اتأ       ا ،
     ا  أو ات  م  و ، ا    ا  ون 

 . واى، وا، اة
   ا    ات  إار  ا إع اطل   وا

     اات  إمج      ن  و   ، دىء 
   ا    دى ل  إإ    اتا  ث ، ا 

فا ،هو  تاا ا . 
  ، ادى ا ى ء  وم ا ع  ارة إن

 و ، ار  ر    ات  ا ق
 ا  ءا  ا    ه  ةا      ا   ، ولو 
 رم  اتا   ، ور  م      ا ، او 
     ا  اظ  ا  اات  و  ا    ث 

 .   او اات ل اطل
  :رئيسيةالمشكالت التخاطب 

  ت: أو ا:  
 : أب ا اي -١
-  : رة اا م   رة اا  أو ا 

 ات أول  أن ا و ا    ن ذا وا
   ا  ا  ا     ذن أو زرات ا ا

   م ت اا  ا.  
- م       ي وا زاد ا ا زاد ا  : رة اا

ا ر ص وا را  . 
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٢-  ا)  بأ- ا   : (أو   م ا  
   ةا ،    ا  ةت اا ،  أ      ةا

ا. 
م: ت ا وا :  
 : أو ا اة -

 ا         ا اة       ا د  
ب اا :  

١.  ةا ا ،     ء آ أو أي   ف اا ،
 ا   وا ا ،          

ا . 
ااب اظ     مت  غ آو از ا أو     .٢

 ا- ا. 
- ا  : 

  ن ا ا  تا     ا  رةا 
       ا ز اا  اب م و وا   ا

 .  ظ ا اب    أء
 تت ا : 
 ت ة ات : إن زادت أو  ة ات  ال      -

 ا       ن ذ  ةو و. 
ا. Hz 

ت ة ات : إن  ة ات ا  ع وان         -
   زادت ا   ةوو    
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ا .dB 
 - ط ت : ما ت م       ك ن ن تا

از اا  ف  ا م ا  ،   ط و
     ا ا ة دااء ووج ا   ت أا 

وا ام  دي أم إ  ف   اح        
وا . 

  البيئة احمليطة بالطفل ودورها يف حدوث اضطرابات النطق :
ا ة   ا   أول ا    و ،  

وا ا   ا ا و  زت اا   
        ا ا  ط .      لا  ةا م و

  ا   يول اا ا ،  ت اا أ 
ودر ا ،   ا  أب  ا ا  أو ا  ى         

      ا    أو    ذات أ ا   ا
 ، ) و ا ٥٩، ١٩٧٦ا(.   

    آة اا    اا  
و   ًة    أا دا ا ٍم ،     س ا

 ره أو  ره ى  ،     ه ا  
ه ط اك ا ،     وأ  س ازاد إ 

  و    ا د    يا ا ا
 دا  ر.  

و ا  ذ ة ا   ااان ة       
وا ،ء    م أ ا ،ا   دى إ يا 
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ا    إ  ق ا   ووا ا  ،     ا  و
   ا  ا  تور . ا  ا   دا   

  ات ا   ا ووا  اا اة  ةٍ      
ا ،   ءا   ا   أ  أداءه ،

و  اء   ذ اب ا واد ادة   
ل ا أن  ن ا    ،  ار   اون  ه 

ب ا   وا  وث ت واا ا 
(Jennifer,2001,69).  

   ا   ا طا ات اا  
زا  ، نة، وا  ة إزا ا أو ،  دو 

وا اا    ،أ   م   
. ا     ا   أن  ا ا ا اا  و
 أ        ا ا  أ        ءأ ا  ض

ا ا و ، ا و     ا ارة وا
  . ا   ا ل

أن أت اطل ذوى اات ا    ت راا أوو
 أط  دون أن   ذ   ا  دى     

   ا  ا  عد مو إا  و ا  وا
   ا ا  (Meyers & Freeman, 1985,204)  .   دأن ام 

اا       إ  دى ا  ل  و ا
          ت اار اظ    أ ا دى و

ا  لران ا٩٠، ١٩٩٠، (م (.  
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و  أن ة ا داد زدد امل اء  أ و رع  
 أ أ  ن    ى  اب وا  ن 

    مع  ار ا وات ا إزه، 
  دى  م ا، ار وا ا ا  ا ت

  ا اء ا إ     ا  ابدة اوز   ن) ،
١٩٩٨،١٠٤( ،ا و     ة ا  أ  ا

  و  ا ا ا Ingham )ل ذوى  ١٩٩٣طا أن أ (
:   ت ااا  

 أ ة وا ط و ء اا ة ااب واب . .١
٢.  ل ا  ةا  ااع اا   دا.  
٣.       ل ا  وا وا اا  لا 

 واع وا ل ة ال واات .
٤.         ء اأ ا  ا    ط ور

أ ا   و ر اأ  ق  . 
 Ingham ،1993, 137)(  

  عضوية والوظيفية الضطراب النطق:املسببات ال
و ا  د اب     
 إم إ ت ااا  ا
     إ 
    ا  با  ر

ا وراء إ اب ا 
  ،و:  
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ب اا : أو:   
اا ب اا  : ا  

١( : ة اأ   
   اج اإ  اء اا أ  ة اأ  ،  و

  اب اا دي إ  ث  ن أي  ، ا  وذ
: ا  

  :Cleft Palate ا اق  - ١
  و ما ا وأر ا ا   وا 

،    م ا ا وام         ا إ اة أل ا
:  إ ا و ا أ او  

   ا   إذ ا ا    يوا : ا ا : أو
. ا  ةا ا ر ،وا م إ  

ا ا : مة.وا : ا و ا ة ا   ي  
و  ا دورا   ا  اات و ن   

اب اا دي إ   وث أي ، زأ  قا ا و
. ز ا اءأ  ءا ا  أن  ا ا أو  

 يا اب اي إن ا لطا     قا ذوي ا
       ا أو أم  ا   ث  ب أو  إ ،

و  رك أم   ة   ا ن  ا اق     
        ط  ا  و ا  ور ا ل ا

مه ا     ا  ا ا ث  ة ووا ا  
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    اءن ا ا دا  ك قا ن او ا   
. ا  أم م   ما   

 اق أا ذوي ا  او
        ة إ ب مو ، أم

   ة أوق اا   أم  
اق ا ر  دي إ ود       

  ا  ت ،    تإذا و إم 
أء  ا ي ذوي ا اق  

:   و م-  
- طا ات ا  جإم . 
- . ا ات اا 
- وا ت اا.  
- . ت /ل/ ا م 
-           نا إ ات مأ ا فا ا 

 أات طف ان .
وو أن ا اق ث    اوف :   
      ا  ءأ  ت با رااد ا

ع وع أو ا ضا  أو ،ة ا  ا ل ا
ث م م ا أو أب أى ل   د     

.  
      وث ا   ا ر اا و
ا وااب   دي إ اق ا و ا وت   
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 م وا ا  دة    رو ما ا ما إ 
ا و  إ  ا ذن ا  دي إ ان        

. مأ ا  
  أو ا ا  ط   ر ك طو

 ما  ا : اإ ،       اءإ  : ىوا
 اأو ا اح اا   ضوا ن اا   

         د اتج أوإم ما اء إور ا  زا ا ،    اح ا  إذ
   ا  ء ادة أو   و از ا  نوا

. ا   دةة اا   
٢ -  ا ه Lip palate: 

      ت وما   ا   ن ان نا ،
        وم   ن  وذ
      لع وأذ أوا 

 ا واارة     اماج واق 
وام وامق و ا ن   
  م ن ا  ا

أو إ ا إ  ت ر
  راا اف وطوا ت ا

           اء اأ     ثو ه ا  ر 
          ث ا و ة ا  وا ا   

     دو ه ا  ن ا و  ة أووا ا 
.  وا  
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ودي ه ا إ  اس ااء  م اوف  
   اد م اات ا    ، ا ت /ب/

  //، /ف/ .، ك  ان  /و/
  ت ان :  - ٣

 ان ءا ا  ا ا وا ا إذ       
     ا ا و إ ا ا أ إ ا  

و   ا و  أي      
      ن إد أو ار ا ض اا

. اا  ن أو ارض اا  
   م  أ   نا و

 ء إمن أت او ج اإم  ج ا
 ر ط وأوده ووزه ون ان ا م  اد    

. ا   ط  ل وأدقأط و  
:   ا  ن و ث ت اا  و  

  ة ان :  . أ
 ان ة ع ا   ار ا ذا         

 م           ق ن ذ زا  ا أ ره ا
و   م  اات ا ج ل طف       ، ان

أو اات اار/ ،  /، /د/، ان و ات /ت/ 
  ت /ر/ .

       ن   نة ا أن رة إر ا  أم 
    نأن ا  م  ات وذا  طا  ا
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 و ه ان وا و أ وإ أ إ و دا 
.   دون أي ا  

)  اBernthal ،J.& Bankson, N. 1998  و ض (
   مك إ McEnery ) ت   .١٠٠اذوي ا   (

ا  و أن  أر أص ذوي أر ة ن   
ات واي ن     .١وم أ ات    ط ه   

و   ا ،     م و  إال ت /و/ ت / ر/    
.ا    

    ا اءإ  ءطا أو و    نة ا 
إم وث ت ووي ا و اا  امت  

و     او  ار اة  ان مدرا  ن   
ا  وث.  

  ب . اف  ان :
 دي اف  ان إ اات ا  ن          

ا ا ا أو ا ا ات      ، نأ   ق 
. ا  

 لوطن        ا ت اا أو  ض داون ا
          ا  ق  رج ا    ا نا 
        ظ ر نا    ونل آأط م 
        ا ا   ج ات اا و مأ ات اا م

  / ذ /، / ظ / .، و: /ث /
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و  أن ان ا اا  ا وان ا ا   
            ك إن إ رات ا  ا أن 

  نإذ أن ا ن واا  ط  ا ا  در
    ا  درا ن   ف ا او و

  اور  مت ا ت .
  أورا ان :ج. 

إن أي   دي ن ق   ود ون       
   ا  و و و مت وا  

      ا  ن  م  نف ا ج ات اا
. م ا  

  د. امع ان :
  ا ث امع  ا  ان ه ان       
ا وااط أء ا  دي إ   اات ك أطل  

   ن    ا و ا. ون  ا ا
    ان :  - ٤

    ء اأ   نا أ   ،        
ارة  ا   ات وم و  ا ام اء  

ا ،       ب أو اما  و م إ      أو ا 
   ة ان.

      ء   ور  م نت ا  ا 
          ات اا    أ و ا ا

أو  إمج ، / ث /، ان    ا ت / د /
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ن اا   ات ات / ف    ا ا ا  
 /  

إن ان ا اء وا  ورة ى  إاج      
       و  نن ا   م اإ ات اا

  ط ا وا  ،وث م   ه اات .
 أء ا اى   ا  أن ان ك 

 / ص /، / ش، إار  اات ا  / س /   
          وإ    ت ات إه ا جو

. ات اا  ك أو اا  ء ن  
        دد وا ا  رة ت اا و

ا  ق   ه ن أوا     يا 
 ان و ز ا     و دت   
    ى وة أ نا      يا  نا

. ت ااا   دي إ  
٥ - : ا    

   إطق  ا دورا 
    ا  ن او  رة نا
     و ا ا   
أء ا  أداء   إمج اات       
وا ن أي   ا ف  ا    
    و دت وح او  وا

: ا  ت ااا  
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ز أ ا  ا  دي وث    إطق        و  - أ
. ي أو اا  ا ا   ن إذا  

 ارة  ا   ا و ا م         - ب
  ا ،       ،  ب ا ن

وا ا ر  رة ط.   
٢( : ز اا    

         ب اا أ  ز ا ب اا 
 م  لوراءطا    تاا 

ا   ذ از   أو  
        دةا  ء أوأو أ   إ
        نا    لا

و  ا . ت  ا و 
   إ   ت اا  

ز اا   ،. ا  تاا    و  
ظب اا : م  

  :   ب اا   
١( : اا   

    ،ا و  ب اا   دورا اا  
 ورر ا  ةا   ام ا ك ن ،  و
  أوvan Riper, C. )١٩٨٢       وا ا : ه ا ن  (
  لطا             ن يا ا  ات  ا   ن

 وا ه  ٢٢ووا ٢٤   د ا و  أي أن  ١٥ ،
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١٧     أ    ب  ن ا و اا   ،
     ا ا  ا  ن رب، و ر و و و
       ما ا أ . م   م ن ت اا  

 وا   م٤٨  وأ ٤٥       ،  أدي 
 اا ا ،        ا إ إ اا   و

ا ا    ا    ات    
أ  ارا  ودأ أن ، ا   ا  و

        را  و  اا  لطذوي  ا
. ت ااا  

  ا اي : )٢
   ادت اة واع اإ و ال اا  إن
       ا   ا    اأ

.   
    ر  مت اا   أن لوطا 

     ل . وا  ث  ه ا  د رةإ ا 
     ن دور ا ا  لط هما طا أ

أو دوا أ وام  ، أو ذوا اامت ا أو ا اان   
ت ا ن  ا اطل، و ا  ء 

  اف     اطل ا وا  ا و  ء     
    و اا  تت و   ي وا ا 
أب  اا  ا  ة أو ر أو إل أو  زاة   

   أن ور  ا ا  و  ت   أواا 
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ا ي ء اء ا إ م ا  ا  اء           
  و اة ا  و ا ا ة .

و أن   إ ا  ااض أو إ  زدة  
     ض م ن أن ا ر   اا ا 

         ا  اا و ا م ث أن 
. ا ا  

      اا  وظ   وات ال ا ضا و 
          أو إم  ا ا  اا  ا   ا ا

   ل ط  ر  ا ،   ا  ن
   وم ر  ر و  ا ا اا ا ،

 وا  روا ،         ة   أن  ن ا
         ة وا ا   يا اا ط  ا أ 

  ا  رة  كا ا  أن ا  ا  د  إذ 
.  و   ا  ط ب وا  

  ا واة : )٣
   ت اا ا اا ن أ   إن ا ،  

  ا م أو ت ااا  م بن اء و ا م
رة ااز اإ      ر ة  . ا  ن 

أي ء أو ن  م         اطلأم خ  ر 
 ه اذج  أن  ا  درا   أطل   

  و ر  ن أم   ،  أن ا و  و
 ا ا  م م قCleft Palate     ام أم  
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ون         اطل من   ه ا وا  أن  
. ات ا   

    ا ة مة و م طا ث ا  او
      ا    أن ا ذ    وه ا ات  ر

 ا ا ت اي،   ا"  " أو    
"د  " ا ا "را " أو "" و دد أ أاد  
         أن   طا ا ذ ا   ةا
        ت /ج/ إل/ و/ ت /ر/ إ ال مإ  ا  

   ط./د/ 
٤( : ردور ا  

       اب ما   أن  در اا أ را 
 را ا   رة ن   ات    ا
و أو طق ار ا وأ أو أل اب ا وارمت     

  رةلاطا  ا وط      ا  ا وط را
رر ، ا بق ورإ    و ،  وأ

       و ا و ا  ل واط روإدارة ا ا
        ت اا  ت وت و  

  . اطلاات ا ي 
  عقلياً: املعاقنياضطرابات النطق لدي 

م ا   امر اات ا  رة    
م وإن دي ا  أ      ي ا ه ا 

. ة او ا ف ا  
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 )  درا ١٩٩٦و       ت ااا م  ف ( ي
    ودر ع اف م ي او و  ا

ا    إ   ابع ام و ) را٦٨  ط (
) ٣٨وط ا٣٠،ذ  ا  (أم         راوح أ 

١٥ -٨    ذ م اوو) ا ا       ٧٥- 
٦٠ وا ()    ذ م اواء  ) .٤٥ -٥٥وإ  و

       ت  نم م ا   اد ا  درا
        أ  ت ااا  اءاتل إ  وذ ا

و   ة ر و   ت.   
        ل اطا  أن ا درا ر أو و
     ح إ ا     نر  ر
  ا ور أن  ء اطل  م  ااب   
     مأو ا ( أ) ا  اء ا را  إم ت إا 

   ر ل اطا  او (ا) ، داد 
اات ا و اال واف ا    اوف        

 و ا ا إ        
 ث ،   اات ات و  ط ات 

  ا ،    ةة واو و ، ةو
  ،      ي ء ااء أا  دةز   ا وا و

  ذ و ء اا أ ا ا ل ا  لطا 
. ا   ا  ا ا   
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  هأ  او Hattum, R. )١٩٨٠   ك أن  (
 : و  ا    ت اا ت  

  وا   مت  .، اات ا ادة )٣
٤( )  ت ماا( . ح اا   و  
٥( . ت اج ام ب اا 

  إذ أم       اب اة ا ن لا   
    م  ة ا زادت  ا ة ا  دط

    ا  ت أار ا أ  ك ،   ت  إذ أن
      ا  ن أن    تإ  ا ا

ت اج اإم  ة . 
 و  إIngalls         ا ت اراا   د 

       إ  و  ي ا وا ت ااا  ف
:   أ  ن وا ا  د  

-    ا    ا  ت ااأن ا
ت ااا. ما ا   ت ا  

أن م امر اات ا  ا  أ  اي      -
. ا 

  مع د  اات ا  أن     ت  -
ا ا  اى  ام  ك  ا ت   

  أن  ا. ا ت ا     
را ف  ر      .Vitzgarld et alو  ر وآون    -

ارة  ا ي اطل ا   ت ذء    
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) أ  أن       ٢٢  اتا  ر م ط (
  إ   ردم س ا–    وا 

 أ ذ ٥٠ ، ذ م ما ٧٠-٥٠ وا. 
و أظت ا أن أطل ا او  إ ر أطل        -

        م  رةب اا  ا  ما  رم
  اتأ ،  ل اج أطإذ ا         ة إ وا ٨٢ - 

١٥٤           ة إ ما ل اج أطا  ٦٩ - ٢٤ 
        ت ا ار  ل اات وا م ن م 

   اء .
  اضطرابات النطق لدي املعاقني مسعياً :

 و ب اوا ا   إن ا  ا 
:    

- : ا ة ا  
 ا أن ك   ة اان ا واات  

. ت ااة ا  ان زادتا زادت در  ا  
- : ا ه ا ي وا ا  

  ب ان ا دا  د ا ن ا ا   إذاأ 
   اام ام وا وا م و ه     

وا ا    دو   ا ،   ط و
        إ   وا وا رات اا  

.  ا ل اا  



 

 

  

 اضطرابات النطق وعيوب الكالم

١١٥ 

ا   دةو      ان  نم ا ال واط
 ا  ا ا ذ  ا  ا، إ أن     

ارات   أن ر ر . و أو ان أ ا          ه
 ا ا ا ت  ، ا  إمت ات 

ي ا كا.  اد ا  
د اات  اات ا (ا)  إال اات     -

  ا اة ة .
-  ات ات اال اإ ،.  ات اوا  
- . ل أو ات اا  ف وث 
 ا أن  ا Tye –Murrayوذ   راي وي  - 

            لأ   ط  اا
         ن وما   ن ا ا 

 ا ا ت اما -     ورا من اا  - 
. ات اا  

 أء اات ا       وو أن ك اق  أن   -
وإات ار  ، ت  ا    ر و ر        

 ات اف او وا وا مر واا و
 ا ا وآ وات وام  ا ات    

.ت ا ف اوا ا  
  ل أن  -وا -    ل ن ا ذوي ا

     ات ال اط  ديا ذوي ا ا  أ
   وا     رة أ ت ن  و
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 ذج ا و ا  أ ن اموstress  أول أو )
أو آ و                  ن أن إ (ا

        طا طا  ةل اط ا ذوي ا  ن ا
و اط ون ا إ م أم ن م ت    
 ا أو  ا  زا  ا ون ذج         

    إ   أو ت أ ن مو 
.  أو  أم إ ما اأن أ  

أن أء ا ا ي اطل          Calvertت    
     دت امت ام ة  ا ،      ءا  

     ا  ا ق اا     ء اأن ا ات وأو
       )  در  نم  ا   ٥٢    وا (د

: ا ا   ذ إ  أو ا ا ا    
  أء اف : - ١
 ف ا / س/   ات . -
- . ا أ   ا ات اف ا 
- ف ا  ا ات ا . ا ا 
 أء اال : - ٢
- .  رةا ات اال اإ 
- .  ما ات اال اإ 
-       را وا  ا اا ات ذات اال اإ

    اا ات ذات اا      الإ  ا   /  / و /
 .ر/
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٣ - : ء اأ 
-        وا (ا) ات اا  دة ةا در

. ا  ةزا  ة ة أوزا ا ة ة إ  
  ن اات ام مت ات اك . -
  د و  م ات اك . -
-  ات ال اات طج اإم إ ن اا  )

  ا  ة  ة دة  اه ة ز زاة).
٤- : ء اأ  
- . ات اا  ك زا ت إ  
- .  و  ات وريا  تما  
- . ات اا إد 

درا  ة ا ذوي إت      Mosonو أي ن   
   وأت م درا  أن :

-   و   ت ذات   ااد اا
وما أ و  اا ،   ت  ذات ط ة

. ا أ  اا   ا ا اا  
- ا .ا  نا   ن أن ا  
-            و أ  ق دا وا ا م

 او رج اق .
-   ا   أ  يث وا   ا ا م

.  ثا   



 

 

  

 اضطرابات النطق وعيوب الكالم
 

١١٨ 

 -       ع اي وم    ك و   ذج او ا
     طا ،            ة أ ن ا 

    اتا   ات اأن ا و وا ا
/ ص/ ن ، / ذ /، ادد ( اات ا ت / س /  

     ن ا ات اا  إم  أ  ة ات ذات
. ءة مإ  ارا ن أ أن إ  ا 
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  الفصل الثالث
   أنواع اضطرابات النطق وعيوب الكالم
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  الفصل الثالث
   أنواع اضطرابات النطق وعيوب الكالم

  : ا إ وا  ت ااا   
   أوالً : اضطرابات اللغة التعبريية :

١( : اب اا  
 ا  ثم  ،   م م      ء اأ

   وأن أي، و إمج  ت  ط ،     اب
   ال إن ام  ء اأ   أي   ابأو ا

 م ذ  م ،م ت ااف او "  ا ا 
   ا وط    أي  ا   ،قوط  

  . "أو إار اات  ، ، واات
  ف آ م م"  أو   إار ات      

    زب، اات   وا  ث ا
 أو ا ات اا  ،     أن  أم  

 .  أي   ا، اات أو  اات
    ا  ت ااا       ا  اا

ا  درا ت اا ا ا  ا
ا  DSMIV (1994)  " : م  ات اأ اا

ا    و د وذا   ن وا  ،   و
و ااب ا  ..      :      إار  ردئ أو

أو ف أات   ، ت ن آ    أو إال ، أء  إار ات   
    ا آ   ا وف اا  ،  و     و
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 ا.. ا ،    ط  م ام  "   ق م و
ات ا  ف ااب ا م"  ذ ااب    

أء  إاج أات وف ا      اي ث م ود  
 ر ،     رة  و ، ت   وات ادر 

  ج ا، ا  د ا ا إ ااب اد

 ." وا، وا، واال،   م اف
  " م ت ااا   او      ا م

        ت ااا  أو أ وا   ات اال   : اإ
 م) (ت آ   ت ،      أو  م ا م) ف أو

(أو، أ       ت اا  رة تا م) و 
 . إ (و  زاًا إ ا) أم   )، أو

 ت اااع اأم : 
 :Substitution اال -

   م ال اا  ثوت آ ت ، ل ن
و" ، ل "   "" ة" ، ت /ل/ /ا م ت /ر

 "   "  " ..   ال / جإ  ىات أأ  الا و
و" دا "   ،    " دل " " / ت / د / ل ا : " دردل

"  " ، ل أت و / ت / ك / / ت ،     " ا " ل
"ا "  ،"   "  "و . 

إ ا، و    و  ث اال م ك م اج      
 "ال أإ" ،    " الإ" و .ا أو إ ،     ا 

 ل / ت / ج   / ت / دا"   "ا ، " "دوا
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     ا ك إ  ن ا أن  ،     و   / ت / ج
و ه ا   ذ ،      ت / د /    أ، ان

، ا  ت / ء /   ت / ق /     إال أ . أ إذا ن
   " " ل ا " "       ك تج ا أن  ا

ا أ ن إا ف، أ  او ال ا . 
 ت       ل ا، و  اال ت 

ا ا ،    ت / س م   ا   إم  /  أول 
 و ،ل "رة" "  رة"، ث / ا   إ ت /

م ت / س /  و ا  ت / ش / ل   
 "   """ ،  أ  / ت / س إذا أراد م 

 "  س "    " ا   ت / ت / ل " ت    
ات ا     أ ا   و ااب اال      وا 
 .  ا وأم ا، و   اد، اطل

 : Omission اف -
  ا  ت أو أ ف ا  و ،   دةو

    ، إ إذا     ، ا  ا    اف  ات
و ،   ى وف ى ا    ى أو، ا   ة

  ا ل       اف  ت، إ   ف  
 ":   "" ا ، "   "" لو" .   و

   أي    ا  فن     ا دون أن ا 
ا     ف اتأي أن ا ،ك ة ف  ودة

و  اف    ، "أو ""   "ر ،ل "َّ"، اول
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ا    ، ا و ،  ا  ة اأو ا
 ،ا    ، دىو        رةا  رهو ار إ

 رهأ  . 
 و   رةلطف اا  نم ا  : 
١.    أو ا ا         تراا م و ا

اء    ، إ أن اف   اات ا ادة 
أو ا ا ،   ا   فزاد ا و 

. 
٢. ا   فا         ا ،       ذ و

      ة اأ    نم  رى ا ،أو   تاا
 ز اا ، لوطا   ا ا  نم ا ،

ة وأو  ن ا . 
٣.    لطات    اأ  ف إ       ل أ وفا

ىاوف ا ،ا   ث فأن ا     
/ ر ، / ف /، / ش /، أات / ج / اطل ف ، ات

  إذا أ  و    ، أ  أول ا أو  آ إذا، /
 . ا 

- أو ا ا Distortion 
    تا ا  و ت اا ،   أم 

   ،     ات اا  ا  ص  أيا
، ، و رة   ارج  رم  ا        ادن

 ا ن ا  تا  ،     ط و
 .  اتاا مج ذ   إاج ار
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م ث او    بة أ : 
١-  ا  ا  اا   . 
٢-   اب اا   دو ا ا . 
 .  طن   أى ازدوا ا ى ار أو  -٣
ا   ان ا أو  م     ه ان اء    -٤

ا . 
٥-       ،  . 
وإ  ذ  اب اى ا    ااب ا أو   

ا .   نا و  ابا ا ن  وا
  دون أن أ إ ا ،    ت اا  م و 

 از/، ت /س/أ/ ، :  ،زا ،ان، زا ، .  
- ا Addition 

    ا إ ازا  ا  و ،     
 و وا  ،    أدت إ ا  تت إذا اه ا و

  ا   ،  ل ذ :   ،  و.. ار  ، . و أو
 واوا : أو أ   ،.دادا  

٢( : (ا) ا ت ااا  
 ا (%  أي   ت     ١٠ - ٥م   رب (  

  اات ا وا  ،ا اد  أو آ  ه  
     م   أ اد اا م و  ،تاا
      و ،و  ت واه ا  دو ،
    دا ا  ا وا ت ااا  ا
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      مت اات، اا  ت ااا ،ت ااا
 ذات ا ا، و ااب ا. اا، اات 

 ا اد   وا  مو ،ا أ   ت اا
  ات وات، و اات    اص  
   دا وأو ى ذو وظ  ا 
   ،ا   ادا  م  أم  ،وا وا

  و.ا  ة وا ا  ر اا  
        إ ،ا وا ا ت اا  رتأ و

 ت ااا  ادة ام  أ  وذ ،ا 
 ن. أرا  م و       ،ت ااا أ أ ا 

 و   ن ن  ب اأن أ ر إز و
، أو م، وأى ا، ور  ا  مة    

. أو ، ا ن إا     ادا    
     ا وا ،ا  ابا  رة وا

       :  ة أو أر واظ   ا  
      إط ،طات أو ا دةإ ،  أو  تو
     اا   تو ط ت أيد اات، و
     .   تج ات، و إما  ، ا

ا   أم  ا : ،م   
   ا  تاا ،اء اأ  ازأو ا و ،ا
  طات وا ار ،اتا  مو ،وا
 ا ور ،ار اق واا ،ت اد ا ،إراد  
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    ا  ابا وا .     ا طوف واار ا 
  طوف أو اا  طوا ء ات أت، واوا

 .أو ا ل اا  ة دد أوو ،ا  
اوح ا    ا إ اة، ة    و

    و .ا  رظ  ر أو و وذ ،ا  را و  

Riper    ،ت ااا  ا ا ء اأول ا  و ،
   أط وا ا د او  (Core Behaviors) 

ات)، وا       )ا  اار، واط، وات    
إراد    با ا.  

ا ار و(Repetition)   ى  ،ا ا 
أو ااد ا  ا  ،ن دة اات ا أو  

 طا ات، أ ة تأو ا طا(Prolongation) ن   ،
 اد ار وات   ات اًء ن ذ ات    
         د إ م  تا إط  و ، أو را

  ات .
 ا أ(Block)    بد اا    

        أو ،ى ا  ب اما  ا  
ى اا ،ا و Travis   اورة ا إ    ج اا

      ،ا  نم اد اى ا ا ا  ا 
       ا  ه راتوا اما   دا 

،ا  .  ط و  
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     ا ا ا ا  ر اا او
 وا ا         ن ا ،ن ام ص اى ا

     ، ا  ادء ا  ر ا د ور
   و  راا  تظ  و ، ل اد اوإ

  ت را  ا  ر م  ك 
و ا  ا اص اا   ى ا ا 

        ا  دة ا اا  ،ابا ا  نم
، (Fluency)وذ  أ أن داد  در ا  ، ا ن

 وا ار  ة ااب اي.
  ا :أم  ف اّو  ا وا ،ا  اب

   :  ة أو أر واظ   أو   
      إط ،طات أو ا دةإ ،  أو  تو
     اا   تو ط ت أيد اات، و

  ج ات، و إما  ، ا   .   ت
  ا : ،م   ا   أم 
   ا  تاا ،اء اأ  ازأو ا و ،ا
  طات وا ار ،اتا  مو ،وا

ر   إراد ،ا دت ا، اق واار ا، و 
ا . 

  و  وWingate أم  ا ا:    
  . ا ا ط  رة ت 

 ا  و تتوا ا   ظا. 
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        أو   ا و ره اوا ت ام دو
 .   فج واFriberg     ب اام  م ا

ا  ل ات أء ا واط واار  اوف       
  واط وات.

         ا ت ااا  ىإ م ا و 
ر اث  اف اول  ا ة ات أو ب اد         

         وام  ات ه ا و ،ا م  دد
 وا   ات ا، و ا، و ار  

.مق أوا ،ا  
) ن اات ا ا     ١٩٩٧و ا واي (   

    ت أو ااا   د ار ذا     ت ا
  اات . و  ف ه

م اث ا ا ماع    Gregoryو  ري     
:ا ا  و اع رة أم دو ل اا  

١.  و (ا) ةدد أو اا أو أ م ة ت. 
 او       اا و  ت او   .٢

         ود ا  ا  () ةل : ا ،ا ، ،أ
 ، ر اة .

اا ه ا وا   اا  ا، أو     .٣
  ، ان     :ل ،ا  ي اواا 

ذ ام ا ،ا . ا ا 
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١٣٠ 

٤.         ى :ل ،   و   
.  

٥.           ل: أم ،او ا  ار  و ا  ار
ب .، ارا ار أم 

ار  و ادة  ات   ذ ات ذات    .٦
ل : ار .اا ا ،ار ،. ح 

ادة ء  ا و ار اء  ات او اات او   .٧
،ا طف أ، أ، أ ا : ل . أراك 

٨.  ات ااو ا ة ا   ة اط و طا
دة ات وزا ط  م    وا> 

٩.       و ا        او ة اا ا  
 ،ا و   ن  ف، وا ل :   ا

. ا (و)  ا 
ا  ة ا   ا اا :  

- .    إ ث ا  
- . ا أ ث ا 
-   إ ث ا.    ى ا 
- . ا     ث ا 
- .  ن ذات غ ر ث ا 
- .  ر ا اا  ث ا  

         را ا دا ا ا   ا اه او
 ،  رس واظ و      ث إ ا
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    ا  ؤهز و ا ث أ ،    أ ث أ 
    ا  رس اا    م 

. ة ا   و  ر ا دى  ا و  
٣( زا) ا ا: (  

   ا  ا  رةان ا م ا ف ا
      ض  و  أن   دا   ا  ا
       ا ا   ا ا ا ونآ أ . ا ا

     ا ا ا اأو ا   رةا  ر م و 
 ا  ع دة ا ا      ،ا  وا ا ا 

      أ   اب أوأو ا  ا    ا وا
م ا أو  وم ا  : اب وامج، و ا       

    ا  ا ا    ابغا ،     :  بأ  و
      ارةا ع درار ،غ، اا  أس، أوراا  ح
         ا  و .ا ا ت اب، اا

.ا  لا    ن ا أن     
    ا وأداء ا :  

- :ب اا 
  ن اوا ،    ون  وا  اب  ن      .٢

  .  ءأ  ن  و ،إ ا 
وا  ات ا  ا أو  ا؛ وذ  اب       .٣

.ما  
  ااءة: -
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١٣٢ 

١.   و   ا ون       ؤون ؛ وت اا 
. ون ت وا 

٢.    ت مو ا   ت او ا
. 

٣.  . ءا م اءة إا   ون  
- :ا  
١. .إ ا  ا د اإ  ت  نم  
و  م ا ا  ل   اال  ى  .٢

.  
٣. .  أم  ا    نم  
٤.    او   ظت اف ا ون إ 

  اا  ااف 
- :ا  

  ن  اوف. .١
٢. .  ن  
٣.  ن أو .وفا  ن 
٤. .ا ا  ءون أ  
٥. . ء ن  

  
  ارات: -

   ن اد رات. .١
٢.   ا ون رات. اا ط   
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١٣٣ 

:زاع اأم  
   ،زا   ة اعأم       ذ 

 ا ا وا   ي  ،     زاع اأم أ  و
 :   

١ - : أو ا ا زا  
     و ز أو أو ا ا ز ف أو ،     عم و

   درا  ب ؛ وا ا   ت أو ااا
 أن ا وم .أو ا دا   وا  ر ب

  إ ا ا ،       ا إ ا  ض ت ا  و
  رات اا   ه  ما ،    وذ ، أو ا

و  ه ات  ز ا  ،   اب و اوان
Aphemia   ا. و  أز و ا     أو

      ب، وا ذ  د او   ا  رةا
   ا ا  رةب اا  ا و زت أ

(م)  مت أا ،. () أو  
ز م إ اط ا  م        وث ا اع  ا  

ا ؛  ا ا  ا        ا ا اي   إمج  
ر ٤٤( ا  " ةا ا  .إ مأن أ  ا (

         ا وا ا   ا ة إ و . "و
     ن، اه، اا) اج اإ  لا ز ا.. .

(ر     ، ا    ا وا ا ط و
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     ز اا    أ   أي ،و ز 
.    

ا اب  واب ز و   ا. و ول   
      اج اإ    ،  ن ا ،    

    . ل ا ة و اا اء اب اا  
      ا ا اون ا " أو " ا  "  ا ا

 -  أ  أ ا م ، "  و ز ،   رة رأي 
      ء، و  ء ض ق، وأطا   أةل اطا 

ا ا اي ون      ون ال  إمء ا ن     
." أ  ات اة    ...  ...و   ... و ...و..اف  ،ل"

ا  عا ا    ة أووا  ا إ  با   ز
       .  ء أو و  و  ىا  ة ا     و

 اب أا ا ،.   إ   م  
       ، ءا   برة ا أن 

ا ه تا   ا ا ن لا  ه ا .
 ا، وو أن  ا ز و ن ا اق 

  ج اما     ب، وو ا  ا  
         درا  ء ا و أن  .ا   و 

أ    ا  ن  ا  دل و . ا 
  ا ز و      اون. 

٢ - :أو ا ا زا  
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م ز ف أو ،ا   ) إ (م رل
ث ا م زا  ا ا)   ا أو ١٨٧٤ ،(

و  م إ ااض أن وث   ، ز    س
  ا ا  وره إ غ، أدىا  ءا ا   أو إ
    ات، و ت أو ر اا    ا

،ا    ذ    ا زل اأ   و
     ا  م  ،     ى   ظا و

       ،دا   ىأ   ظه ا م   ،ا
 زل اأ   رها  ا أن اAgnosia .  

   ا ا بأن ا  ا و     اب
           ا اب اا ا و . ا

 ا  ا   ،(م  ) ولا ب    اا و
    ،ا ز با   ط أ ا ز

ا  ،ا    ذ    ا ز ب
   .ا   ل م إ  م  ن أن  اوح 
           أو   ت   ء ا   و

و .  
       با  م  ا زت ا  و

 ه، و ا       ا    ،  او
        با  ىت أ كو ،ا ز ا  
       ،   ت و ،ا   ت 
    ابد او  ا  بن ا ته ا و
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ا ا اا  ه       را    ث  
تا .  

: ا ط    ل وإ  
  ا  : أن  ا؟

  اب: م أم أن.
  ا: أود أن ث  ؟

.ا ا  أر  أم ،ب: ما  
 م ا ا  :؟ا  

 . . . ل :با  
  أز  اء: - ٣

  بن ا عا ا و " ما ز " ف أ ا 
ذا     اء ا   ،       اء   

 و ،أ   ا ا   م   ا وط
ء اء اأ   ء اا    ابا ،

أو ا ،       اء اوف وأا   برة ا و
 إذا         ، ا رة إء وال اا  أ درا و

    ذا    وه  ا ،     ا أو رآه
 ،وا ا إدراك وظ أ ور ()  

 ب أ ة، أ ا  با  وإذا ، ا  م
ا ،.ذ  ط  ءا ا    ا و  

ماع از، إ   و ا  أن ه ا دة ي ا  أ      
        ا ا ا إ   ءا  زأ  " رة " اأن ا
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و ا ا   - وا اي  ،   ا ا، وا ااري     
 ،   " ا ااو " أن اب رة ا  أز  اء   

 ما        إ و رة ط ثا   ،ديا ا 
.ر   ءأ     

و ان أن ه از ث م  اات ادة    
  ات )    اء داأ  ا (ا   ط  أي
  درة ا       نم  ي ما زا  ء. وا 

  )ض ا          درام  ن ار ا  رة 
ا ،اض اأو أ(.  

٤ -  :أو ا ا زا  
       ا ظا   ا ا إ زا  عا ا 

. ا ا       ا  با رة ا أن  زا  ع
       و .م   أو  ج اوإم ه    ا 

ن  را   ات،  ،  ط ارات أواز  
     أو    با   ه ا  و

.    
    ا ا م  وا إ   زا  عا او

    .ج اوإم   دورا  أن  ا طا       ا ا
از ا ث  إ اغ  د دى إ اماد        

 ا ا ون واف ، او  اردةا ا
واق، ، اا ا   ا و ا  اراع      

 ط   ء   ه ا  ،ء ااف وأطوا
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ا  م اة ا ا، و أن ث م ااض      
ن ا ا   وا ا، اي دى إ ، ات

ا  . زا ووا  
٥ - :ا زا  

      دةإ  برة ا  زا  عا ا 
   إ  با ا ا ن ا إ  . ت

   و ،(م زأ  )     مرط  
     ق و اا ا   برة ا ن ،م زأ
     اض إذنه ا .   إ  با
أم م   ا ال  ا ا اي  ا.؟      

 ا ر ا  ا ن ا ،ا و  ا
ا ا   ط و وم وت    ه           

  ات .  
  از اة : - ٦

ا ا إ م زا  عا ا ثه  ، و و
       رات اا و ا ط أو ا   تا

ه ا و ،          طأو ا اه ا ل ت
    اء اأ   م    ا م ذا .ا
            ا م إذا  " وا ا زا " 

   و  (أز  ة) . 
رت          و  أماع از ا ارة د  

- روا  - وإمج ا  . ء ا ن أن وا   
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 ل  ة رة ،  ءو . (وأو ا) ى ا   و
ارة  إدة  ل   ء ا   ، از اة      

، وأز م، واز ا  ارة  إدة  أز و
  ا   ه اماع ا اة .

 اات ات : )٤
  د م ا ت اا  ح اط    ا

       ا ا  دةت وإت ااا ل درا ا
ء ام واذن واة وأطء اب واطء ا وأطء  ط

و ل ا  ا  ات ا   ، اد اء
 ،    ت ا   أة و  ذ ال،

   و و مات وا  ل   ء ا  
. وام 

و أب ات ا  ي  ات أو    
 ات     ، اا  ل تؤ ة ن  و

ا وات  ا ؟ و   إدراك اات 
و   اات ات    ات    ؟

إ ؟ إن أ  ت اا  و  ه ا   ،
واا   اطل  ا ا أن ك أات ة  و     

. ا  ر اء ول واوا           و
     م    ى، وا ا   ة واا

ط – ذ  أو -          و ا  ي مض ادي ا 
ه و و. وا   در ات وار و     
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       وا وا ا م   دةات اا  د
 دا ا ، ا  افه ام م ،   أن اا و

ا      سأ  ةوا را   وا  ا 
. ا  

  أل اات ات :
  و ،: ك ا  أل اات ات

ات ا :ث ا ات م ود آ   ة           )١
ت   و ا، أو م إ اة ر، ان واة

ان  ا أء ا و ا ا أ ات       
.ا طا  ا  تا  ةا 

ات ا : ات اي م   اا أو        )٢
ار، و    اطل و  ط ا ط ت     ، ار

و  ا ن ا ات ذا ،        ت ر ود  
   و و  اد ا، و ا أن       

  ا   دة ر و يت اا ،  و
       و ا دات اا   و ،اى اغ، وا

       ل او   ى ا       ا و ،ا 
 اف  ا  ذ  ان، إ أن ا  ه   

 دوو ورا ا ة اا ،  تإ لأو إطا  
 ر اوة وات اوا ،رت اا   ،

    ا  ة وظه ا  ن و   ا اا
         اأ   و ،ط إ  د و اى ا ا
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مص  ات وا    أا، ( و را ك ار     
.(ا    إ 

ات ا : ذ ات اي ج  وة واة وإع      )٣
  ا  ا  رةدون ا ،وا     ،وا ة، أو اع، وار

  ا ات و ذا و، و ارة  ا و        
ا  ا  لا ،       ث م أن  ته ا و

 ا اا  ا   ا ،    ا  و
 اور ا و ات    دى ا  ا  اغ،

.أو ر ، أ إ 
٤(             ا   د ا   ه ا :ا ا 

 اClosed mouth speech    و ماف ااع اأم أ و ،
      ا  وت، وا     هذ 

وا و. إن ا       و م ثن او ادا  
    ن ،   دي إ  تا كو

    د  تمو مات اا   اإ
وا ات اا ،   إ  ا  عا ا إن

 . إن اث ه ا      اة م ات ا   
      جم    ،   ا  و

 .اث  أء ا ان 
٥(      ءا  ا م  : تء اا

وث ا إ   اور ا، أو م    ، إاج اات
،    وامل د  و ، ةإ ا
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        .  و ول ا ا 
      ن  بأ ه ا  و ،ت ا
ا، و ه ات  إ ا م   ان  

  ارة  ا اي.
٦( ت    ار ا اب اا ا  :أو ا ت ا

، أو ا ا       ارع أو اض
وأ ، اطلون ، واا، وم ا ات ى   

، وامل ، وارك، اا    ا اف اد
    ت د إ د مي ا ابا ا 

   ت أ  اا  ا دا  ،   وذ
  زا ظت اا ،     ن ته ا  و

ا  اة  ا و  اة  إاج         
ت اا   ا.ت وان ا   ، 

٧(      ت ا    م حت اا  :تا 
  مت او ، ا اا م ن ذ  و

     (ط   ت ءأو ا ح اا) ت ،  تو
، ، واد ا  واب از، ومت اد، اب اة

وأء ا  ، أو  ن  َ ااض ا ة    
ون  ، ااب ر ات  ت اور ا اة    

 . وا  توا ، ته ا   ا 
ودة ، ات ا أو ا  :ا ات م  ر      )٨

 نط  و    ،    تا ا و
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و أن ن ، ن  و  اا واد 
م ات ى ار  ااخ ا أو اء و اح   
ت  . أن ااد ذوى ااج اوام   ون   

ر اواا ءأ  ، تاض اأ و ،و
ا ى اا، وى ا، وا، وى ا ن        

 ت ا   وظ   دى إ  ة طو
 ر اوا  وإ ر اود اإ 

٩( ت اا ذ  :ت اا     ن يا 
، و  و ا ا اء، ان   ت

        م دى ا  ء اأ  أن ول ا 
     ،ت ات ا   ا

 ا  و ،    ،اخا ا    
.ا ا 

١٠(        ط  تاج اإ  ث ابا ا :ا
ما ات  ، ا ء اأ ا ا قام و   ا

 مات اا   ،   را  ابا او
 و اب   إاج  ، وار وامث ،  ار 

 اات ا و ا  ، إاج ه اات       
 ،    اات ا وم ء أو  

ما ط  ج  ،  ، مو  ات اوا
       ا ات، وا  فو ال ووث إ 

     و           ة    او ا ،
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       ذ  ا و ،اوام ،  و ،و
  أو ا . ، ات ا ود    ا ا وان

 ثانياً : االضطرابات اللغوية املستقبلة : 
   ات ا ا ا   ا         أن

 ا  رات اا (بأي ا) ،  أي) رات اأو ا
 .ا  ارات  م ا    أو      ، امج)

ا ن   ا أن اات –    –  ال  
 ، با   ا     ب  ما ن   

 ابا ا   ا.      تاا أو    اع  اما 

: ا  
 ب دت اظ : - ١

        ،ا را    ل ظت اد  
   ات اوا ،رات وات، وات ا ز

    ر إ) با       را ا ا  .(صا ام 
  راتا   :ا ات اا  تا ودرا ،

، وا واز ا  ، ود ام، وادات، واادف، اس
ا. و دوا ا ا   ار ا    وات

    ن م أن  وذ ،ا  أ 
          ا درا   تن ا ،و . ات اا

 ،ا دوار     وان، واا و ،اا وو
.ء ا ا    ب، واا و ،ا  

    اظ م؟
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    د   : وا ا-      أي-     ن ذ اء
ن ا ًدا  ال ا ، أو  د، واء    

ً أو ًدا، و ذ أنَّ م ات   إ ّ أن    
ن ا  اع أن ّن ًرا ذ  َّء وااث          
    ءَّا   ع أنا  ّت، وإه ا إ  ا. 

 هوأ ،()   يا        ن أن  َّ  د 
          )  ن  ن أن َّ  ىرة أب، و رة ذ
دوا اَّء)، ور نَّ ا   م ات إّ إذا      
م  ات ا   ه ات أو ، إذا        

رك أنَّ ا ع أنا   دوا )  ََّّة إم  ة اه يء ا
      و ،ا ذ  زوا  َّا ر  ء)؛ أيا
 . ا  تو  إ  زر  رة ا  تا  

  :اظ ا اَّ -وُ اب ا م ات  
 :أو      ،وا  ث ء أو ا  وت اا  

     ""  ،ا م  اثء، أو أأ  ا ا  و
    و ، اء  "اء" و ، وا   

  ا أو    ؛َّا ة ا ّ إ ّ ذ   
          ن ،ءاث واا  اع اَّاد اأ

. إ    د وا، و ًدا            ..ا وااء 
 ادأ. 

م :ًأ ا  ذ  أو اَّ ا   اء،           
  ا               ،ا أو  ب
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    َّ  ،""  اا  َّأم ّإ ،"ا"  
    أر ،ل    ""  اب            
         ا  ٍزا   َّم ت، واما   و

 ن  َّا     ق اإط َّاا َّا أ و ،ًم 
     َّء، واا   "" ل، وا   "" 
 ا اَّ اَّا   رة ا  اَّ؛ ّ  ادات     

 َّا. 
   َّا إ ا  ه ا و :ً       أ ،ا 

   ،  ر أوا   ب أن إ َّاا 
       ""   ة، ون، و :   
    ""  لا  ""    ،وفوا ا

 ل     ا واوف، "   وف"    
      ا   ،را   ه ""

َّا َّا إ و  ن او ،. 
٢ -  ب اا): (ا   
           ت ا ا ا  رل اأ

  ت أوا  ا ا اوا   أ  . ا  
  اا ب اه ا    ط م    ة

  أو ا  اا ،   ا أو و        ا  ا
       ا    ا    . ء ا     غ ا

  أ  ،  ا ن     أو، أو ا  ا  ا ا 

 و ا ا    ، ا  إ .   ال    
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 را ا ءأ م إذا    دي     ا    

.    
٣ - : را ب ا 

       دة ا   را أو ا  ن
  د وا دة ت ةا  ا وظ
        وم   و  و وا وا وا

 .  م ات دا   ابا  ىأ ه أمو
و وا ا وم ا وا وا.  

      ة ت    ودة لأ   م 
      او ااو إ ا او  او ن د اد وانا ا 
        ن وا  ا او   ل اه ا 

    ء ا  ول  ن اب وا وم ا ا 
م. 

         ا  و ورا     
و وم  وال وا واا اى   ل        
       اا و ،او ا ظاو ا ا   ن 

وت  وا واف    ل روا  داة  
 ا و ،ا  اب اي او   ، ا  و

          أ وا وا    وظ   
        ول. وي اا ا   ى اوا ل اا 

    ن او ا مي اا ا  دة او وظ
 و وا  ،    (ا)    ن و
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   ا  ا    ا  و .
   اء وء واوا وا  م  ا. 

    وا ا ا   ا ي  واا وا 
      ا وا وا وا ا ما  

 ا أم. 
و   اأو ا  ت را ب ا

اف)  اء وال وات و    ات ا  (أو
ه ا   . ذ ا    تا اا  ا

ء، ا  ط ت   أو .ا  
٤ - ا ب ا : 

ا ا أ   اماع اى        و أن ب  
ب ا  .ت ااا  م  ا دة ا ا

ون ا   تا . ودا اتا       ه ا  
 ات اا   اتا  ود د ى ا ن   ا

  طا وف وا  ات ي اا اا 
ا        م يا ى ا ن  ى ت أ  . ةا

   ا ب ا      ات اا   ا ،    أم إ
   اات ق  . ه
٥ -  ىا ر اا  ب : 
ا أو   اطل  أل  ا   اات 

 اا  را  ا   ت اا        تا و ا
أو  ا    ء اطل   و اء       ، ال
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أو  ، أو  ح أو ا واف أو ت ا وا ،ت
اص ار وا  . ه اب  وا  اداء    

  ا          د ا  ا ما  لطء ا م
  ونتوا        ا  ن ا

.رأ   
ا  ا  د أو      ات

 أم    ،     ت    ه ات أو       
، اد  ن ات  اع ن ت  أو دة

 وا ا وا اد  ا  م  ا
  ،  ن ل إذ    درات مه ا

     ت دة       ا  تو ب إدراو
.را 
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وا ت ااا  

  
  

) ١(  
  

  اإلعاقات :اضطرابات اللغة التعبريية املرتبطة ب
ك  اطل ذوي اات ا  من  أي       

و  ا  ا ا ،  ت  أو  أى
 اب اا إ  يت أ  ،      ا م 

      و . . وأو ا ا ا  أو ا ا ا 
رت وت و     وا  ااب  ا ، ات اى

  . و ع ا  
و  ض  ه ات ا     اب   

رو ا ،اوا ر  أ    ه    ، و  و
:   تا  

 اضطرابات اللغة المستقبلیة اضطرابات اللغة التعبیریة

الحبسة 
 الكالمیة

 الخنف

: اللدغة
رائیة 

سینیة  
 امامیة
 خلفیة

التلعثم: 
الحذف 
اإلضافة 
اإلبدال 

 التحریف 

عیوب في 
فیع االستخدام ر

  المستوى للغة
عیوب النظام 

  الصوتي

عیوب النظام 
  المورفولوجي

العیوب 
  التركیبیة

دالالت 
 األلفاظ 



 

 

  

 اضطرابات النطق وعيوب الكالم

١٥١ 

- ا ا:  
 ا  ا ا  ر AAMR)١٩٩٢   (

 ا م  "  إ ام ر   اداء   
      دون ا  داء ا د و ا ظا
    أو أ    ر ذات ام  ز  وا

ا : ا رات ات ا ، اا ا ،  ة اا ،
در اا اا ،رات اا ،  اا ا ،  ا

وا ،درات اا ، رات ااغ وا و ، و
  ا ا   ا ة".

ا ت    وا ا ا ا  اا
 راا وا ا DSMIV)١٩٩٤  :أم ا ف ا (- "

اض ظ دون اي ادي  اظ ا ا ن       
 ا ظا  ظ ر  ،      ض ضا 

."  ا   
        ت أ  ا ا و

:  ته او   م    ا  
 -  ا ءذ وم دون ا وظ ء      ٧٠أداء ذر ذا  أو أ

. د  
ود ب أو ر  داء ا اا أي ءة اد  - 

    ا  ه أو    ت ا ءا 
 ا : ت اا  ا  ت ، امإ اا

ا ، اا ا ، ظا درات اا ،ا ،
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ا  ت اا واة  ، ا وا، ااغ
ا    ث ذ . ١٨ .   

و ا اة  ا ا او اض وات    
)  ١٩٩٣ا    " م ا ف ا (     ا   

 ا  أو ا ،   رات اا  ل ص  
  و ء دورة اأ        رات اء أي ا ي اا 

وا وا وا و ث ا ا  أو ون      
أ  أو اب مك   "ا إم  ا ا  و

  أن ن ك :
اض  ي اداء ا   ه ا ارات   -

 ر. ه  د    
-        ا  رةا   داء اي ا ضا 

     ك ان ا دا ا  ا ا 
   و ا  ا ت اا  و دا 

     ل ظا ا ن   ةموا اد ذوي اا  ا
. ا ا ا 

-      و ت ما  ن  ا أن ا
   رات أي اق اوط رة اا  ة ر
          ا  ىا ت اار ال ام أن

  أ   ان . ا   إ أر
إن  ا ا  أن   ت  رات   -

   ل وا  ت ال ا أو ارات .
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-         ت ا  ا  ي ا و
ا ة ا ي ،ا در ار      ا 

و أن اطل ا    ، ازدادت ة  ات 
    ات اا    ،   ون م و

. ء اأ  ا  
         ر  م لطء ا  أن  ا و

، اا ار ، ام ،ات (امت): ادات  
   دل اطا  رم و ،ا اا ،اا ،

   وت اا م  أ  ،  ت أ جإم  ونو ،
       ت اا م ن  ودة م   ا أمو ،

، ن ا  ات ا  و ، ات   ورات  
        ل اا  ر  ا  ن  ،  

وا  أن رات    ، أم ن ا ا م  ود   
. ا ودة  ارا  

         أ    ا ث أن أا وأو
 ا  أن      إم   ر اطل ؛      ،    أو ة

 ا اء  إ    ي اد . و م أي      
            ا   داه (ما    ا  ن ا

      ،ا  ا  ونا ر ات اا    رة و
 و اداه ا  د).  ،  ار    اء   

    ض داونذوي ا   ا و . ا  وا
. ا ا ا   رات    
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و  ا  ا ادة  أن ا  ي    
      أن ا و . ا ر  أ رات ا عار 

 را ا  اً ا     أ ا رات ا
. ا  

- : وا  
أول  ا او  ط اطل ا " م "، واي      

  اب اما " م   ةا ا   أ  
أ و    ، " ن ال ذأ أ  او ،    نوا

     ا   أو ا اب اا  ة 
و   اوس واات ا        ، وان واص 

 اا  سن .أل اأ أ  ا و ،اا   
  ا ا و ت ا ةا ا و

 اا  و  را  ا   ووإذا ، ا
   ن ا  أو ا    ا ن ا

 وا     ا ن ا  و ا   
. ا ن او  و  

    ا ا  ا وا ا و ،    وأ
    أم  ء اا  ده ءا  ةا ا ر  وا

 ،  ىء اا إ  أ، و       و أ  ةا  و
    ذا   ا ا  ،ا   أي ،   و

 ت ط ن اأر أ  اتت ا تا و ، و
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و اح  ،   ا ه  ارض وك  ان       
  ت ط  ارض.

، ل او  اء أم       وا  اط 
ن رؤو  ا ون  ون أ ون     

ظ و ،  مت وا  لطء ا  و و
أء  ا  أ     و  ه        

  اء ا ات.  ا
      رو  اب م  وا أن  ، وا  

  ار ا  م و      ،   و ،    
    و   م ةة وا م  ك ا ل وا

  . م ة م د   
اا و   ا ا  ةا ت ا ، و

اا  اا  إ ا  م   ات أو   
 إ    أم  ا  وا ا و . ا

ا  اتا  أن ،    ه أ    يا 
  إ ت ارة، ا ن  رك     ، ت 

 أ  أن ط اا ،       اتء وا  و
. ا   ا  

    ل ا ن ا  ول اطا أ ، و
    ا  ا  م  ن ،ن ال  و ت

ا ء ،        ا  ات  ا   يا وا 
  ونو  ،       ا ا   أ ه او
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            ت اا وا ا و .   ه   يا
 ت اس أو اوا ء واا إ ،  ءا و

و ات اظ   ا او أم  ات  ، ال
   "   لا   . ت اا  أ  ا

."  "   و "  
       ت اا  وا أن ا  ا و

 ء طا  ،    م أ   أ و
 أي  أو اأو ا ا ،  ا    و

   طا  ا  ة ن م ت  ، واا و
  ا ،    "  ا  لا   ه إذ

أ  أاب ال   أاب        ، رة إ ب   ب "
  ؛ و ن اوف ا  ن رة   أو 

  ،. ا اا       آ   
و ، وأ ت ا اة ي ا او  اداه     

    يا ا ،    م إذا اء أما  و
      ا  و ا  ن آ  د داهت اا

ا ،    ت  دودت اا   ا ثو
            د  ذا ا  ل  ،  ذا  إ : 

.     
     ت اا وأ      وا ا

ا      " أم "  م إ  وا  ، ،   إ و
" أم "  ا ، ر  ول اطا   
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    ا اا  دا  ، و و
ا  بأ  ا  ، داها ا م أن ي ا

  ا ا أم   اداه داد      ، اة
  ا اا  .  

و  ، وث ا او     وة      
  وف ا  ت اا  ف ا ،   نو ،وأدوات ا

 أم  ا ،        ا   ال اة اة      
        وا ن ا اًوم . ا  رت اا 

      ت ود ان ا  راتا   ،    
رة  أم ذا إ ادي م ر دون أن ف  ن اب  

و   ا او أن ن ا ذات         دي . 
ط ،         با "   " با  رضا " ل ا 

ت ون  ووة  ذ م    ، ارض "
أو      ، ا ا ا   و درا  ءه ا و

. ا  
- : ا ا  

      ا و ا  و ك ار مأن ذ   ، و
   أو ا ا ا  وري ا ن ا ا ،

و ن  ،   ا   ا    وا اي
. ا ا  لطي ا ت ااب اأ أ  

         ا إ ات وما ا   ور ز اا  ،  و
        ز اا  ا ج وس إمأ  ا ا أ
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ا ،      وق اف اا  درا ن ا أن 
 وا ما ا  ا ، اد ذوي ا او

     رة اا    ون دا ن ، ارو
  ات    ااد ذوي ا ادي.

 ا ن ا اور ا   دورا  ، 
      أ ا ت ا م  ا ة ا ازدادت

وأ ،        ا ة ا زادت  دط   أي أن ا
. ت ا  زادت  

         ا ا  ا ا  وو  ل ر
            م يد اا  " ن ا ة ات ا ا

    ان ر   ٧٠    ل دون   ، د 
اد اد   ا   ا اء ا ات     

 إ  أو وم أ  ا  اد اي م  ان 
   ان ٦٩:  ٣٥در    ا    ا  د

 ا   د ." وم ت أوا ا اء  
أ  يا ي ا ا   دادات  ، وا   

 ا  ا ،ط ر   و رات أا   
       ن وا ا رب ا و . ا ا   ر 

    ن ا ا ، ا ا م  دةو
     ا ارات وت واب اا  ء  ،    او

   ت اما   ة     . لا و وا ا  
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        ارات اا  ا ا   تمه ا  وا ،
  وا ن ا ا  ر   اا ات ات .

         ل اأ   ت إ ا ا ا 
 ا أو ا. وا اي      و إ اا ا، اة

        درا ن    بو ا ط
 ا  ،          ا ا  اب اار ا أو ار ا و

ا ه ا أت يا ا  ،   ة   أت و
 ازداد  . ب اا   

- : ا ا  
        لطا  ي ت اااء أن اا  ي
   ا ت ااا أ  زوا اوا وا ا زا

ا إ  ث ،  ا طم ا اي ا اً و
 أن  ا    أسا  أو إ  ض أو  ا

.   أو  ا  و ا  دة اءأ  
 ا زوا–   ا  ا   ا  -     

    ت اإ م اا  ا زا ،   ا زا أ
   ا    أي   ،    و

اا ا :  ت ،ود ااج ، وا و ،  و
          ا إ    إ م ا ن ا

. ا  
           ا زأ   تا  ا و

،  م ا  ااب  ا   د . ء إ اط
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     ب امأو أي ا ،ا ا  م  ا م و ،
   و ،.زا  م م   ه ا   

- : ا ا  
 اضا   إ ا ا   ظا  

ا ،          ه ي أوا ز اا     
ااب  ا ا ث   ا اة م ه     
  أو  تا  ا ا ما   أو

ت اا أ  ا  أو ام ا ما  
         أو   أو ا     

  ا   ط ا  اغ .
 ا ت ااأن ا  تراا ا م و
   ا  ل اطا   ت ااأن ا 

 ب ٧٠%     ت ا ا  ة اأم  إذ
           رةا   غ اا ا إ  وذ ا

     ا  ت اا و ،     وا ت ا و
       ا إ ته ا   ب اا أو إ ن واوا

 إ م   ن دةو . ا  ا  ا ا ا
        ي ا ت ااا  ا ا  با ا

 . ا   
      ل اطا  م وا ت اال اأ أ و

:  ا   
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- ت ا  Dysathria   ث ا :    د م ت اا
    ج اإم    ة ات واا  
   ا  ا ا  غا إ  ا ا ثو
وا دي م إ  ا ا ور ارة  إ أن        

        ت ا   بد اا      
.   اتا 

-  (اا) ا ر وا  اApraxia  ا  :
 ار و ا     ار ا اات      

ت واا  طوا ، ا ا ا ث مو
       م ين ا و     اا  ابا  عا ا

        ابا ا أن  طوا
           در  دا  و  وم  راتت واا

.   راتت وادة اإ 
- ان ا Aphasis        ا ا   أو  ان و :

ا ا ا    ا أو   إذا أ اأو 
ا    م  إ م ه ا ن  دةو ،   د  أو

. و م    ام اي  واي             اغ
         ا  وا ا  وا ا ا  درة ا 

    ا ا   أو   ان ا   ا
.ان ا دا و  ا   ن  
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  :الفروق الفرديّة يف النمو اللغوي
        ةوا ا   ا   ا ال إنَّ اطا 

 ا  م اوف، و ا       ا، وإنَّ ا ا أ
        ىأ إ   اً َّ  وا ا   ا
و ا، إّ أنَّ أطل ا ااة  وون  ار ا اي،  

َّا اا إ ذ و: 
- ت اا: 
ا ا أو اوَّل  اة  َّى       ارات إ أنَّ  

ي أَ  ا اي   د  اة، وا  ذ أنَّ         
        ظ، ورا اا إ ا  دي إ  بوا ا ا

         ةا  َّت اَا  َّأن  . م      
دوًرا ًا   اى اي طل، ذا م ات   
       أن   دنَّ ا ،دوا ما   َّا
      و ،ًّ ًّا َّوا َّا ار  ،ء  رهأ

 ،َّنَّ ا ول أن إذا م ات  َّ اَّ وا 
مَّوا ّا   آرا  َّا  و ،اا َّ. 

 : اء ا  اي
    اوا ،وا ،ء ان، وأن، واة، واا :و

ا  وا ا. 
-  َّا َّا: 
    ة ا  وات اا  َّة وا َّإنَّ ا

اع ا َّ ا إ  ا     مس        
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وأء إ ا َّ ا َّ ردود  ، وأَّ اض دي       
 َّوا ،َّوا َّا ّ إ        ه  او ،ا  

 َّا اا  وا اا    َّا ي، وا. 
  :اء

د ارة ا َّ در إم ،  ذًء ن           
  و  ا       َ يا ا  أ و ،رة أو

 اء ن ذ  د ادات، أو   ء ا وط       ا
َّا ر    أ  ءا  َّأ ،م ود. 

-  ا : 
َّق ات  اود  ا اي إذا وت اوف اى   

ا ء، اا ا ..(ا ي     .)، ول اة او  قَّ
 ادات، و  ااءة، وَّ ا، و ا، وف        

ا  وقا  ا  ذ م. 
 :اى ا وا وادي ة -
           ة ديوا وا ى اع اار ِ
 اي  ل إ ل أو  ات واَّض ات    ا

اّن   اء ا  رت و و و  ذ، ورك    
ورة ر ا  ار ا  اة  اا، ورن        

 ، و   أنَّ ال       أن
 .أن    را اَّ، وه اي

- وا ا  ا: 
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     ار إ ا  ا  وا َّا  دي ا
        ء وَّا  انا ط  ث نَّ ا ؛ا ء اام

ا. 
- ا و: 
     اَّدات واا ب اإ  اً دوًرا ا  َّإن

 إ ا ال ا  َّلاطا.  
- ت واا: 
 .ت وا   و اَّ اطلإنَّ ع  

  :الفروق بني اجلنسني يف النمو اللغوي
      د وق     رأ ت، وأما  ،ا

اود  اب ا وإم  اا او؛ و ا اَّق  
         َّدل واَّن ا ،وا ا ا    ن
 إ ا  تق ا و ،دا   ا  ءا

ا ى اوأ َّ.  
:ا ا   ا  ن أنَّ اا ء ا ى

  وظ    َّ ا    و  
        ا أنَّ ا ذ ،ظه ا  ا ما  ا

    ه ا  ل  ات واج اإ  اعا
ب اا. 

:ا   َّأ نَّ ات  ما     َّ
    ا   ا ا ط  أ    ت أ  إ
  ار او ،أ  ا ط  ت، أو اا   ظ ا
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 وة ،وأط ا  يا ل اأ  ذ  إ  
     م   ،ا  ا    دوأن ا 

ا   ا ما  و أ  ا.  
 قا وا ا  ا    أن   وة ا

  و  ا  أل ار أو    .ا ا أو
   تا   ظ  اا ،       ظه ا اا  أو

، ا ( أو ا أو اان)     واادت وت ، ادات
 ت ذاا اا  ر أو.    عا ا  تا 

  .ا  م أي ات ا ، م دت اظ
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  الفصل الرابع
 النطق األساليب التشخيصية الضطرابات
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  الفصل الرابع
 النطق األساليب التشخيصية الضطرابات

  
      م  أن ط      ا اب    ن ،ا

   ا ى   اوأ  راتا اا
واا ن وات    ذا  رات ا  اب اظ 

ف، اوا ا او ، اا ا      ا
    ا  او ا وا ا ا  ت.     ن 

وا  أن   امت ا        ، ار 
اا ه ا  وريا       دا  رات اا  تر

    رات اا     يا ظداء اا
. ا  
 : النطق اضطرابات وتشخيص تقييم

 رةا ت أن إاا ا   رر  اوا ،
 أى أن  – ار  م ا ق ار ى إمر ن وإن

     ة   -  ى  أو ر  – اات  ه    م   إمن

  .ى  اا    أ    أ      ر   

ا ه وم  تاا ،و  ادإ اا ا  . 
 : وا ا ه    مض وف

١(  ا ا  ا: 
 ز وا –  –    ارسا  ف  ا    لطا 

   تاا  ل  م    ضر  لطات ، اوا وا 
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 ا اا ،و    أ  و  ، 

ا را ا  ر أو   لطا ،ت وا 

 اج    وا  ا  اات  ج  أ  إ اة 

ا . 
ه و ا   لطا      ا    إ 

ر ،      ء  اأ  دى  اا ،   ا 

     ا ، رة  وا   ، ءةت  وا ، وط 

ا  .وان وم ا  رن  ا    ا   

ء، أا    اد أوف إا ا ا  

 ا    ا ،     ة  ا ، ور    ز   

  ا دا . 
 ء  وز  اا  ا    اتأ  ا  ا    ابا 

 ى  م  رل ، ا  ات  ذك، ق، ز، ذ، ش، س، ر، ل أ   

  الل اطا  ن  ام    تاا  دون ا  ا 

 أو أ    . ورى  وا      لطا   

 ا  وأو     ،   أن     اات    من 

 أوء  إاك    و   . ج  إ ج  اات   من

را   زا ،   ورة  إ    ج  أط إذا   

ا .   ادإ و   تا وا ا  

 ا أو، م      ءأ  زا . 
       أو ا  ن إذا  د و

 و و     ، تأو ا ا    
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 اظ     اا ا او  أو ا أو ا و
  ا  ا ا   ا ، ا  اءة  وو

  ا ه ااا ه ا ة. ومو ا 

  اءة وارات ا  ل  ،      ا  ء اا و
ات ا وار ا . إن اد ا  ا        ل

اه ن  وون  أا  ارة       ون ا
   "  ا ا:"  م إم       ص اا  ب إو  

ة ال وار وا      أ  ط ق  ه ارة   
    .   أن  م ا  ا اي

 ا  ن تا   –  ا    ان
ا ب ااو ا ا    وف اا  ت ا

وا ا  ان ا واات ا ا) ب     
  ة اأ  ووا ب اوا (ا ن وا
   ن ذات ا   ا وا (ا أو ا ا )

ا ا  . ا  ى وا ن  تا   لطا 
      اا ت ااه ا  ت ااا  نم ا

    ال ا  اطلوو ب ا  ء 
            عا ا   ةا ات اء اأ  طا

(أي ااب اي       ا اظ  ت دة ااب اا
  ا  او اس ي). 

       ت اا ب اا  تو و
اظ درا ات   ى ات ة  اض   
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  ا ال أن اا ا  ا ت ارا (ورز)  يا
           ر ا   وأم ت اا وا طار 

ا       اطل ا من  اات ا و      اطل
وه اا  ارات ا ا وا ا ،     م دي

(  ا و ان) وا واا واى  
ا         ءا رة اء وادي واوا 

ا  ا  طل) و ااي ن  اى ادي (
واا  .    ا ون     ا ا  ل      

ا  نا ام    و      ثا و م 
 دا ان ا    و أم أن ا إ  و 
ا  ااد   اات وا  ام ان ن     

.ا  د رات  
٢(  ا : 

ان م ات مرة ا  ن و     ر   
 رة  ا      ذ    إ    ن ، ا أى   

ر   أ وأن د   ا . ى  و  دا   

 وا ا  أو واا، ا  أو ا و اطل

و  دات ا     آةدة وه أا  

مإ  ا    ر ط نا. 
و  دا ا    لطا  ط    و 
ر و  أن      ثا    ع      ح 

         ا        تا ،
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،وا وا و  سدة اا  ه تدا 

 اى ااب وط، و ا م ل  م ص

م ،دء وات، اوا ا   ابا. 
 ور  ذ           ء    تاا  ى  ا 

ا ،  و    ذاءات  إى  إأ      ا  وا 

 
 :واع ا إر )٣

  س ا  و  ءا  أ        تاا 

 ا      س  إ  ز  دى .  أن  درا  ر   

ا  ت ا ا   ه ل ،و     

ا ا  تا ا  وا ، مأن وذ  در 

 ا  ر ابى اا م ا . 
 و    ا    رة  ا  ا    اتا ، و 

 ما    ذ      ر    إ  ا    ع 

 ز، ذ، ص، س )  أات      ت  أو، ات 

،     ا  ا    و  اوف       وت(
 ،أ ،. 

 : إر ذج -
 ت، ت، ت، ت، ت، ت

  ، ،، ر ، ،ز، راح = ر
  ، ، ، = ل
  ، ، ،ل = ق
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 ، أ ،، أراك، أ ، = ك
 أرز، أز، زا = ز
 ب، وب، ذم، ذ = ذ

 رس، ر، ر = س
 ش، أق،  = ش
 خ، ر، ج، طخ،  ،وف = خ
 ج، ح،  ،ج، ى،  = ج
 إرث، آر، ر = ث
  ،، ن، ز، أم ،ف، ز، اش ر، = ف
  ج، ح، ح، دج، أ ،ر، ف = ح
٤(  اءز إ ا : 

       ا ، وإ    ا  أن ا  ر 

ا  اءز أ ا ،ورة و        م 
 ا ا ز أاء   . ا ر  اات

  ى  ءة  اأ    ا  ظ  ا  و     

ا . و اإ   أو   م  ، 

 ظا    ع اوا إ  د، اوا   
    أن ا   ء أى ج ا  ور، اج إء

 . ى
 : ا س )٥

  أء  اف  ا  أداة أو و  رة
   اتأ  ا ، و    تا  ا    ا 
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ا،اا ،ع )ااب ومف) ا ،الإ ،  ، إ  .
و  ة أ  و    تاا  ى  ا  ا ،  

  ات إ   ار ابا و . 
 : رة ا ار )٦

 ا  رة    و ، ا  اات      ة

   ت  مب  ارة  ا    أ  ا ،  

و و أن    ،)  ر )و، و    ،ر
 ود ار    ر  ا  ات ض ار

إ رة م .  ل أن أطا  رة  ا  أ 

 ج  امأ  ا  ، او    ءما     

 ر  اات    ار   ، ا    ا  اتا س

 رة ا أى ر  م  اترة ا  . 
ر وا رة ا  ة ت ،  رة  أ 

ا   م ت ومرة  ا     ، أ  أدم 
     ا    تا   . ى  وول اا   

 ا    ا  و  ت  مة  ا  ىأ         

،وإذا ذا    ا  تا  و    ا 

 . ه اره
 ات  ا   ذ  ا أ وإذا

ا(ا  ةا(   ا وإذا . ا أ ا 

   أ      ا  ت  مب ا )ا (  أو   

     ت  إ  و ( را، را را،، را ) (أ (ك  ف
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أ .و ض ذ  رة ا     تا ،ار و 

  . اد ا  إ ج ا اة
 :ا ار )٧

        رة  ا    ت  ما      ل 

رة ا ، و    رهره  إ        ا . 
ر وا ا  ة تم  جم ا ، ذو 

 ت أند اا      تر درإ ا ، 

  اء ن  أو    دا    إ ( (   

 ات  ل     أم  أى،       وذ  آ  ت 

 اده  ا  اء  أر  أا . و  م  ك  اا   نأ 
   ت    أو     أن    اا  ات 

و  ات ا  وا  . 
   لا    ات  مأ   "  وب "   أن  ا 
  ت )( ،       ن  اى  وا ،    

) ب(   أى  ة      ،(و)   ان  و (ر)    ان 
 م      اات  أن و  . إ ..... ا ع إ  وان

ا    ق ،  و      ا    س 

وم  ة إ دا أن  ت      او   

 وف ، ار    أزوا  ار      و ، اى  اات 

 ت  ا  ز      ا  اوف    إ ار 

زا  اتا    . 
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 و      ا إ    س  ا ،    
 ذ أ وإذا، رة ا  إ و ا اات

  ا  ترة ا   س إ ا . 
 در  وأن ا    ط  م    تاا  اء ) م  أو وظ 
(   ات مرة ا   ، و      ءأ 

  . ا ار
ا ا را  ا     و م اث اة  

        ا  ا و  رات اان ا   ا
   زات ااج اا  ،     و أم

 ،لطا     ن ا  تاا  نم ا
رات ا ، أن ك   ا    اد  ه ا  اطل

    ا ن أو . ه ا ط  تراا  ا
ا  اع  ا وا  ا   ى           
            ت ه ا  نا أط ،ا ا

 )نا د( ا)وع ا       ع اا ا  (
         د    او ن اا م ا 
       نا ن ان دا و ب ا ج ل  ا
       ات ااج ان وا ديا  دةا اا

ا من  ا ا     اطلأن  ء ان
ا اد ع    اات ا  ه        

  ا  ان 
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وض  ا ا  ااي ا ون       
    ا اع        اطل درات  م ا ان  

       م   ب ا  نم نل اطا   ن
د ان دي   ا ت  ا ا ان د ان       

  د  ةلظطا       ب  غ وانا  ٨٠%   
ون    ا  د ان    ا          اطل

ن ا اج    ، ا ور ج  ن  ام ة
         عا ا  ا  ل اطغ     اا  

   ا  ن واا ن د ن اذاا    دو  
  ا ا ن  ط  د   م ج ا

ب ا  طل ا  ا   د ان        
      ا د اا  ت اان واا ام و

  ج ان وا   ة  ا ذات ج اع و
  .ى

ا   –اى رات ادرا    و ا  ارات
ظا ت اا ب ر ،  تراا م  و

     ب ا  ذو د   ة ااى ا ع انا ا ،
 ح  –   و أن ا ا  م أى    

 ان ا  و    ا  ب أداؤها
   و م ا  ب ا ا  ات أو
       ،  إ ر ءت لا ا  ثا أن م  ا 

ا من   اطل ال  ء ا ا أن 
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  ظا ت ااات      اا   را ن ن ن
.  

   ا   أن  ا ا ا اا  و
:  أ  

١-   ا  ءأ ا  ض ا ا  أ 
٢-   ،ا  ل ا   ا ارة واا 

   ا   ص اا  ة  –أنوا ا
 ه ا  ا أن  ،    أء  ا –واق 

ى ا أ ط ،  اد  ا دي  
        رات دة إ لطر     اط  و 

 ا    اوا رة اا ا  م إذا ،
   ا  ا ن أ ، ة ط  ا

.ط طأ 
  ت اا ب اا  ل أن أا  ،ر

 ظا–    ا–    ن ذا أ أن     
            أن ا   أ  أم إ ، ط  وا ا

   ديا ورة ا ق  اه الطا.  
 : التشخيص استراتيجيات
 م راتا  ا      ت  ا   
 ا  ا    ا  ا را ن  ودة

 ا      و  ا    وو  ا  ا 
   ك  م  إذا   د  أن ج   ،   و . ا  ك
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  ا أن ا    ا   ى د م م 

  ا    ه ا . 
 أن   وا  ا  ز  ا  اص  إاء  و  ا 

ا  م  اب أىى ا  وظ ا ،و  

ا أن  رر ا  ف    داب  وى  ا 

   ا         م ا ن ذا. ا ى

ا أ ا  رظ  ا    وا  رت  ا   

و ذ  ل راا ا ر رىا  . 
 فا  ى رةا ا ا م  

     وة ، او اى ى ا ا وارات

 راتا ا ا   ا    فا    ت 

   ى  او  اا  ا  ا    وا   
 أرات ة وك ا.   ا  م  ا ات

  لط رى ار وأ م : 
 . اا ارة ء  ار * 

 . ام د ل ا ر ار *
 . طل ا ار *

. K.F.D * را ة را ا 

. C.A.T * را  عر ا 

. T.A.T * را  عر ا 
 . ا ا ار * 
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 ا  ا  ا   م إ وت

   ا  ام وات م  ا ط  أل د أن

  ى  مأ  وذ  ا  اعأم      اد  اءأو، ا  ا 

   ا .  ى  اا        ة  در  ا 

ت و ا )أى  وث  م تا) موإ  

 أى) ا   ا.  ه  و  تا   إ 

رات ما ا ا    ة  ابى  ا  ا 

وا رت ا  ا و ما ى اا   

 . اوف ه
  تفاوت حدة عيوب النطق :

 ات ا ، اوح ب ا  ب  إ دة  
  م  ا    دع اا  ب ا  ن
اى، م ا مة ة  ول ا  أر أو      

ى أو ار أو    اء،       ا  ا ا 
إ أن ي ا  وح  ا  ا   ، إ أن  اء

 ا   ، ا اي   ا  در ة ااب     
 –  –    ا ء ا  و   

ا وا         ا ا ا   رة اا  
ه  م أات ا ا اة ن م  ااب   

 م  آ ط  ة ات ، أا م  إ  
      اوا ا ب ا ن  ، ةا ا

 ا ا       جا   ة ن أ  دة ، 
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       أ آ ط  اا  ءل   ، اا 
.أو ا رء اا  ج  أ ء ان ا  

    به ا اعوأم ب ا د ن ىأ م 
  أ   فب ا ة أنا  ابة ا در 

 ى ط أ  ب اال او ا  ،ن          
       ر ظ ن ا  ا ر اأ  ب اا
ا  ام   وح ا ر ا  اء     

   ات اا  ن     ا و ا  ارا  درة او
     رة ات ا  اذا ب ا   درا ا
وا از و ذ دة د  ة  ان ا ف     
       أ  زا ات اار اا   درا ن

 ا طات ارة  ا  ن  )  ا ب ا أي
      ت اوا رة اا    ا  

.  ا ر دةا   (ا  
ا ا    أم رة ار او   ول اا 

 ا ا  أأ   ل  ي   ا 
 ر أ ر .و    ا ا او ، اظ

 اق اظ ا د اف  ت ان      اطل
  أ .ا    لا    ما ،  د أن و

  ا ا  ا          ا  ءا ر  أن 
ا. 
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 ونى او ا    ي ا ا ظ أنا
 اا  . ن ء         ن ا ا  ا

      اا ا   با ا ل ،       ن أ
ط      ر ة إاءة ا ا    اد اأ    

 آ ،  ن أا      لا  ا ا  ظا
    دص اا        ، ا ا ل  رةا  أن  

ا و ا       ا ا ا ن اد اا 
   ل اى    .أأ م  ،      ل ا  ا  

   ا  را  ون أن        ر ل اط 
 ار ادة إ.  ء ن المطن ا   و ا

   ن ،     ا و  ن  م اا 

    ا  درا ا .    اءة ن أنء ا ى 
 ا  ةا        ا دا ن ام ا  عال ما

 تا ا     ا .  
          ، ي سد او  ض ةاءة ا  حإن ا

 وا ا  وا  وةن و. ت أن أرات اأظ  

         ا  ون  ةا ط  را.     ار
ا ا  دي وا وا ،    ن٢٦  ٣٦% ا %

 .ا %    ٥ا  ا  ن ا   وأن دا  ،ل
إن ا  ،أ ا  دص اوا ،   ا  

و ا أن ه ا    اطق        ، اءة اة  
و رك ارىء ى ا     .و  ا ادل 
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ي ان ا ه ا  أن  ات ادر  ز  
. درا ل ا  ول أنو أ  

 ا  ة ااد ا من  اات   
ا وا (أ اط)  ا  ل  ال       

ااع اره وأم   ممج   ، او    
ن أ اط  ا   ا اات 

 :  ا ت اا  
١-  ء اأ ) نا-  ا -  نن) . -اا  
٣-    ا اى ا    ف ، أ

   مع ااب . 
   نطق وعيوب الكالم :إختبار 

  حتريف  إبدال  إضافة  حذف  الكلمة  حتريف  إبدال  إضافة  حذف  مةالكل
          ضفدع          أرنب
          طاووس          بطة
          ظىب          متساح
          عقرب          ثعلب
          غراب          مجل
          فراشة          حوت
          ثقلم          خروف
          كتاب          ديك
          ملبة          ذبابة
          مفتاح          محار
          سرن          زرافة
          هدهد          سلحفاه
          ورده          مشعة
          يد          مصنع
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   :النطققائمة تقدير مستوى 
  أوالً : النطق اللفظي

  ال  أحيانا  نعم  العبارة  م

ينطق بياناته الشخصية بطريقـة صـحيحة عنـد تقـدمي نفسـه لآلخـرين         ١
  مدرسته   –عنوانه  –مثل : أمسه 

      

        وزمالئه) –أخواته ينطق أمساء من يعرفهم (ك  ٢
        يقلد بعض األصوات املختلفة   ٣
        يلقي التحية على اآلخرين بألفاظ الئقة  ٤

األم واملعلمــــــني واألخــــــوة يطلــــــب املســــــاعدة مــــــن اآلخــــــرين (كــــــاألب و   ٥
  ) بعبارات مناسبة والزمالء

      

        يقدم الشكر لآلخرين على املساعدة بكلمات واضحة   ٦
        ولة اجتماعيا ىف طلبة لألشياء يصدر أصواتاً مقب  ٧
        يعتذر لآلخرين لفظيا عن صدور خطأ منه   ٨
        يتلعثم أثناء الكالم مع اآلخرين ال   ٩

        ميارس عملية الشراء مبفرده   ١٠
        يستطيع التعبري لفظيا عن رغبته ىف اللعب مع زمالئه   ١١
        خلروج من الفصليستأذن من املعلم بألفاظ واضحة عن حاجته إىل ا  ١٢
        عن مشكالته بألفاظ صحيحة  يعرب  ١٣
        يستطيع التلفظ بعبارات مفهومة عند التعامل مع اآلخرين   ١٤
        يستخدم ألفاظ واضحة أثناء الكالم مع اآلخرين   ١٥

  ثانياً : النطق غري اللفظي  
        يسلم على اآلخرين باليد اليمين عند مقابلتهم   ١٦
         وجه اآلخرين أثناء التحدث معهم يبتسم ىف  ١٧
        يفهم معظم تعبريات الوجه املختلفة الىت تصدر عن اآلخرين له  ١٨
        يدرك معين معظم اإلمياءات املختلفة الىت تصدر عن اآلخرين له   ١٩
        يرفع يده لالستئذان عند اخلروج من الفصل  ٢٠
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        ينصت إىل اآلخرين عند التحدث معهم   ٢١
        يرفع يده لطلب التحدث داخل الفصل  ٢٢
        يستخدم بعض اإلشارات اليدوية ىف تواصله مع اآلخرين   ٢٣
        ينظر إىل وجه الشخص الذى يتحدث معه   ٢٤
        مييل إىل استخدام اإلشارة مع األلفاظ عند طلبه لألشياء    ٢٥
عنــد   يســتخدم اإلميــاءات عنــد تفاعلــه مــع اآلخــرين (كاإلميــاءة بــالرأس        ٢٦

  املوافقة أو الرفض) 
      

        يعرب عن انفعاالته بتعبريات وجهية صحيحة   ٢٧
يفهــم مــا يلقيــه عليــه املعلــم مــن تعليمــات غــري لفظيــة (كاإلشــارة إليــه            ٢٨

  باملوقف أو اجللوس)
      

        يستطيع تقليد حركة أو مشية أو ابتسامة شخص أخر   ٢٩
        ن للفصل من خارج املدرسةيظهر على وجه اخلوف عند وجود زائريال   ٣٠

  
  : احملكات التشخيصية الضطراب التهتهة

) ١٩٩٥،  ا أ أر أر ( ام وآون
إ أن ك ة ت  أن ا   ا  ود    

   و ه ات :، ااب ى اد
١- ا  و : ت اا      ا  وا 

ا وا  أن  اص اون  اد     
ج اإم  ث ياب اا  ابي ا يا ،

           س وا  تاه ا ن دةو
 .  

٢-      ر اا و : ت اا   اا  ا 
  ا  ردود  ره ا وو ،ا  ا اا
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ا  ا اي م  ااب ل ت     
 بموا ت       ، اا   ا    

 .وا ا اي  اف ا  اا
٣-  م يد ا ا ردود ا و : ت اا

    ا  اا    م م اب وإدراا 
     اا  بما و ا ه    

 اا  ا   ا 
  ؛ ذ إ أوردت وا ا  ا 

)٢٠٠٠(  اض ا اا ا ا ا  DSM IV 
 ا  ت ة :  

 : أو    ن يا ل اوط دا ا  ابا  
    اد و ااب وث ار ا أو    

  أ : 
ت  ، ار ات أو ا   و :  ، دا ا ااة  -١

 ت ة (ت دا ا ااة) .، ات
اة ا ،   ت  أء او ، :  ات -٢

     را  ت أوا  رت اا) أو ا
(ا ،ل ا ورانت   اا  تال اإ)
(ا ،ا ا  دة ُ ت ،    ارات

. وا  ة ذاتوا 
 : ًم أو دا ا  ا ا  ابا ا

. ا اا  أو ز اا 
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: اع اأم  
ا   اع اما  فا   

       دا ت ا رم  
      ا و (ا  أو دا ا) دا ت ا
   ا  ا اع اأم رم أو ا ام ا

 . ا اأ   
   )  ا وGuitar, 1998      ا  ت (

 ا اbeginning stuttering ، ما اborderline stuttering 
     ا ،ا ا و دا ت ا  ا و

 اintermediate       ض  و . ودر ع ام
: دا ت ا و  وا اع ام   

: ا أو ا ا أ) ا  
   را     أ ،   ن أن إ ا  و

     ط  ة  ر أو ة أ و ر ا
 ه ا   ا ا أو ا ح أو      و، ادي

 ا ا  ء  د         لموا ل ا
            ا ن ا ه ا ت واج اإ أ

  ءا  دد ااز واادر ا ددون و ت ا
ول ه ا ث ا     ، امرات  أو ت 

 أو ر لطن ا ،    ه ا  ن و
   طا   ىوف أظ و ،   را ه ا أن 

    ءث ا(Shapiro, 1999).  
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ب) ا: ا   
ث دة  ات ار اا ون ااب       و

          لطء ا دي وا ات ا  ة   ً
 ون أمو ا  و ،  ا و

رة  ، اوف ، تا ، ال ، ااء ا  : اء   
  ن أن  ،    ح ا  رةا  و

      و ت اموا وا  دو  وا ا م 
،  ت ا ووت ا  ا و ت اة  

         يا ا  عوث م  ا ط و 
ت ار       د  إراد  ت  رة ازأو ا

      ة اأو ا ا ل إما  رةوف دون ا ت أو– 
 ازا ا  ه ا  ا(Zebrowski, 1997) .  

: أو ا ا ج) ا  
  دة و        ة وا اة واا ا

         ا اءة أا :  دة ا ا   إ ا ،
، و اث  ان   ، و ااء  ات، واث  اء

و ه ، و اد  ات واات أ  اى   
  أ  ا         ا  اأ و ا ا 

    ء اأ    ت ث أي ب أن 
      اف واطا  شوار ت ا   ذ و

اازات  إراد ة و ا    وأى     اه 
   و وآ   أو         هب أرك ا  رم دة ا
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ا  م و ا ودى إ  ا وا وار 
 ا  فوان واوا ما و   ه او

      ا  ) نل اا  دةا    ا ،
٢٠٠٣. (  

  قادا ا ت ا : ا ا و  
  ا  ا و  ت ا   دا

(أو ا ا ا) و اا  ا    ا  داد  ؛
ا ا أ  ارات اء ا    در ااب
ت ات ور ا  ا اا ا  ت أوVocal 

trackأن ا و ،        و  ام لطا 
 ا  ت ط د  أب  رم طل ار

 حار   ون (Costa & Kroll, 2000).  
ت ا اد ار  ات    و

، أو ارة  ا  اًرا اء  ا و اات     
     عت أر ن  ً أن ا)Tempo(   و

        أ داد و    تو و  تد وو
  (Leung, et al., 1990) و ا    اض 

  ) م وConture, 2001    ن إذا   أن ا (
   أ  ( ع أو) اع و  مت ٣ا  %

ت      ، اا )      و ،  
و ر  اات و. (   ، اماد ات، ات
ن ر ا ت او ا ول  د ا :  
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  د  ا وت ا ااق 
     (Van Riperر ن ر(إاد 

ك اا  دا ت ا  ا  
ا  ار ا  أو ا وا  ن أو أا  

   ً  مدرا airflow   ااء 
  أع  ادي  دtempo  ات 

       ً  ات
      تا  أو  ار

١٠٠   
  ة أو  ن أو أا  

ا  ة أو ز  أو ا م  ن أو أم  
 اtension ث   ً ث  

ا دا ت اا      أن   
    و ا  ت اا

ا  
  ط  دى    دة 

ا   ت اث  ا   ث   

  (ا ا) ت اا
articulating posture 

  
   ن 

  

 ا  اreaction to stress ا   ث   
  دى إ

ا  
ا        

  ب   ()دى  اا اي
وك أ   ا  أس  ات      

    و  وا ول      ا   دا ت ا
ا:  
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    وا ت اا  سأ  ا 
دا ت ا و  

دا ت ا 
Normal non Disfluency  

وا ا  
Incipient Stuttering 

: ا م  : أو 
ت أو ا     ٩ي 

١٠٠  
   ي ا١٠   أو أ  ت

   ١٠٠  
   ي  اات

 ( واار وات)
     ت أو أا ت دااث ا ي

 ( واار وات)
    ا  ء ار

أو ا  
     ء ار  ي    ات أو ث ا 

أ  
: ا م  : م 

   ااب  
 وار  ا أو   

  ارة
ا  ء اراتو   

  Insertion of Schwaإ ت ف أل آه 
 ي  ات   

اات اوأ  
، ي  ات وأات اا  أل آه    

وأ أوف ا ات  
   وت و ع وإUneven Stress & Rhythm 

  د   د
    ال ات وة واار  ر ااء أء اث

Difficulty Initiating & Sustaining Airflow 

  د و   د  
  Body Tension & Struggle Behaviors During Speechت اة و ا

   ر ة  ا   ر  ا
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 مأو ا ا اBorderline Stuttering:  
ا ام  ار ا   ا ا) ت 

وا (ا  دا اب ا ، ا ا  
ا  ،          أن ا    ا  عا ا و

    ط و ا     اوح ،     ا  عا او
         ا  ا  د ن ا ا   . و

) م قConture, 1997 (   وا ما وا ا ا 
  ا:او (ا)   ول 

ما ا و ا  ا ا  قا وا وا 
) م ادإConture, 1997(  

  نوع
 االضطراب
  اخلصائص

  املميزة لالضطراب

التهتهة 
 النمائية

 التهتهة األولية الثانويةالتهتهة 

 أشكال عدم الطالقة
  ، التعجب
 اإلقحام

ــة  ، وقفـــــات ــرار كلمـــ وتكـــ
ــادي   ــع أحــــ ــمنة مقطــــ ، متضــــ

 تكرار عبارة

تكرار جزء من كلمة مشتملة على 
، وتطويــل الكلمــات، مقـاطع أحاديــة 
 سدة أو كتمه

حجـم إصــابة الوحــدة مــن  
 الكالم

اجلمــــــــــــــــــــــــــــــل 
 والعبارات

 واتاملقاطع الكالمية واألص الكلمات

ــل    ــة لكـــ ــبة املئويـــ النســـ
 الكلمات املضطربة

 % ٥أكثر من  %٥ -%  ٣ % أو اقل٢

ــبة املئويــــــــــــــــــة   النســــــــــــــــ
 للتكرارات

 % أو أكثر٥ % ٤-٢ %١

ــبة املئويــــــــــــــــــة   النســــــــــــــــ
 للتطويالت

 %١أكثر من  %١ %١اقل من 

 مرات ٣أكثر من  مرات ٣-٢من  مرة عدد تأكيد التكرار
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  نوع
 االضطراب
  اخلصائص

  املميزة لالضطراب

التهتهة 
 التهتهة األولية الثانويةالتهتهة  النمائية

 بطئ أو عادي سرعة التكرارات
أو غــــــــري  ســـــــرعة طفيفـــــــة  

 منتظمة
 غالبا سريع وغري منتظم (شاذ)

وجـــــــود التشـــــــديد علـــــــى 
  حروف العلة يف التكرار

 غالبا نادرا ال يوجد

 أكثر من ثانية ثانية تزول بسرعة مدة(فترة) التطويل
ارتفاع حدة الصـوت أثنـاء   

 التطويل
 غالباً نادرا  ال يوجد

ــود وقفــــــات متــــــوترة    وجــــ
 أحيانا أو غالبا نادرا جدا ال يوجد  (مشدودة)

 أحيانا أو غالبا نادرا جدا ال يوجد وجود كلمات مكسورة
  -إظهار كل من:

  الوعي واإلدراك-
  عدم التماسك-
  اإلحباط-
  التواصل البصري -
التوقف بغـرض كسـب    -

 الوقت

  
  غياب اإلدراك

  ال يظهر
  ال يظهر

  عادي
 ال حيدث

  
  احلد األدىن لإلدراك
  احلد األدىن للظهور

  ت (عرضي)مؤق
  متذبذب

 أحيانا

  
  مدرك بدرجة مرتفعة

  تظهر بوضوح
  معتاد ومنتظم

  متذبذب
 حيدث بانتظام

اجلهـــــد املرئـــــي واملســـــموع  
 أثناء االضطراب

 غالبا نادرا ال يوجد

اق  ات ا وام   اء و ول 
      ا    ا اوا وا   وا ما 

  ا :وا وا  ذ ول 
        ا اوا وا موا ت اا  قا

 وا وا وا ا ا    
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نوع 
 التهتهة

 اقفاملشاعر واملو السلوكيات الثانوية السلوكيات األساسية

 ا
(ما) 

١-   ٥-٣ 
  ت
ا اي  

اا  
٢-  

اارات 
   توا
    أ ا

 ات

   ت 
  توإْن ظ م

: ا   
١-    ار رإظ

       أ ا
ا ا  

٢- ر اإظ  
  ت إ
  ا  ل أو أو
   رة امأي إ  و

 رك 

  ا أي  -١
   و  م ا
  م ا 

  
٢-     ا  

  م نا  
ل اإ  

ا  
٨-٢ 

 ات

ادة ء   -١
    أو

   م 
وا   

 وف   -٢
  و ا
   ا  ذ

ا وا  
٣-  ا  

 ات  
  د  ا

       
 مت اا

  ت اب

 ر   ذات  
      م
 ا و ي  

ا  ا  
ا ، م  و

   ا 
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 املشاعر واملواقف السلوكيات الثانوية السلوكيات األساسية نوع التهتهة

ا  
 ١٣-٦ 

 

١-    ء ار
 أو ار  

ا دأ   
 ات    -٢

ا  
٣-   ا  ت

 ه  و ن
   تا
 وا 

ا 

 ت   -١
    ءب واا

ا   
 ت   -٢

     ا
اف ، ات

  ا ل ا ،
 اا  
      ا

اا 

  ا  م
وأ مة ، وارك

  ف، وا 
     م  ر
و ء ادات 
 ل م ا
   ورد و

.  ا 

ا  
 
 ا
وطب 
اارس 
 ما
 وات

    دة 
ات ا أو 

:   
١-   ء دةإ

ا أو إدة 
  أد ا 

و ادة ا   
. ء اأ  

  وف    -٢
  رإظ  ا

. وا  
٣-    ت رإظ

     ا
 ت .

  ت اب . -١
٢-    ءت ا

. ا  
٣- . ت ا  
  اال ات . -٤
اف ل   -٥

  ات
٦- ت ا.  

    وا ا 
    فوا
    درا ام  
.  وو ا  
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 ا ا    ا  اعث أم:   
ا ا : وث   امل إ ارج ا ت  .١

 )٤-٢(    ا    ات ؛   ا إ طا  
   واار أو ادد .

٢. ) ا   لطا  ى و : ا ١١ - ٣ا   (
)  اوح ة  ً ول٦و  ر إات) ٦ .  

٣.    ) ا ا  لطا  ى  : ا ٨ - ٣ا (
؛  ٢٠٠١(ز ا   : ة ز ط     ات وج إ ج

 : ا  ٢٠٠٣(  
ا  وا ا م ا  قا :  

         اأم  س اأ  أ ا  و
ا م  ا ،      ا  وا

  ا      وا ا م ا  قل اا ا
 :ا ا  ا  

 ا م أن اPsychogenic Stuttering  ى  
   ت ال اأ   و م إ ح إ

    ث  و ت ااا  ةا 
     دةا طوا وا طار ا ه ا د و م

ا ،    ات ا     ،  اا و
و ث ذ اع  ا   ، واه ا م ا، اي

.  أي   



 

 

  

 اضطرابات النطق وعيوب الكالم
 

١٩٨ 

   ا  ا أNeurogenic Stuttering  ث  ؛ 
و    ، و  و وث ا  

        ضا  ا  عا ا   و ،
و ااب  ،    ا أو   از ا اي

و   ه ا  أم إ  ،    ر اوث 
         أو   أ وات اوا طار ا و 

 ا م ،       دون و أو  تا و .   م أ
)Manning, 1996        ا و ا م ا  قا  ؛ (

  ا    : ول
 وا ا م ا  قا ا   

  )Manning, 1996م ( إاد/
 التهتهة العصبية املنشأ التهتهة النفسية املنشأ 

ا  

 ا  ابا 
   ا  ث
 أو ا ط
    و امو
   ورا  ة
  ط ة أو م

 

   ا  ف ، ذ ات و
 ا ،    زا    و

ا اي أو  اأس أو 
اا ارات أو ات    

 ا  ا أو م ا ،
و ر و ء   ان 
    واض اأو أ ا  أو

وا ب اأو ا ا 
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 التهتهة العصبية املنشأ التهتهة النفسية املنشأ 

  ا
ا 

اة 
  وا

  مع

١-  ا  
ول ة م ن   

  وا  ر
٢-    ا  أو 

  ا   
ا  

٣-     ا 
   ات

ث م ة  -٤
  أو م  ط
   ط ر

مت اا 
٥-   فا 

وا واة أء  
ا  

ن ت  -٦
 ا  

١-      م  ن ا
طت  ، ان او

 ما 
٢-   ا   ث

.م و ا  
 اد وي  ى    -٣

 ووظ ات
٤-        ف أو ادة ا

 اث
٥-      اا    دا 

  ا  أو  ا
(ء أو ا)  

   و و ل س ط  ا  أ و
   ا  طد ا أ و ا  تد ا 

:  ١١٧.٣ل ا ا اوح     أو  ارات أن   
١٤٠.٣ ا   ،  ٢٥٦.٥:  ٢١٨.٨أو ا   ،  و

 وس در اOnslow, et al., 2003 (  رك أوم وومه (
 :  
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 : ع  أو  طا  د  وث ا س م
ا ت اد ا   :  

 ×١٠٠   ا   ا طد ا   وث ا م=    ا ا طد ا 
         ً  ا طد ا وي وث ا أي أن م

.  ا ط د اا    و      ن س اا
  ا: ة م   ول 

رك أوم  ا در و   
)Onslow, et al., 2003(  

  
)١٠ - ٩(  )٨(  )٧(  )٦ - ٤(  )٣(  )٢(  )١(  

  ال يتهته
No stuttering 

  خفيف جدا
Very mild 

  خفيف
mild 

  متوسط
average  

  خفيف احلدة
moderate 

  حاد
sever 

  حاد جدا
Extremely sever 

  
    م اءة  ء اإ  ذا  ١٠ ت

        ةوا   ا  ،وإذا        
-٤وأ إذا   ، ، أ إذا   ث ت ً  ا

٦    ت إد ا وإذا زاد ا   ت ت
     و دة و ا در  ت م ة، وا  

. ا دة ا  ت  أو  إ  
     ا طا  اد ا أ س ا 

ا      م   ٣٠٠وذ  اء   اءة
 ا ول و    :ا  
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ا طا  اد ا ا در و   
٢ا  %  ا   

٥ - ٢ %    
٨ - ٥ %    
   اة  % ١٢ - ٨

  د  % ٢٥-١٢
٢٥  %  ا د  

 ا ا    أم ا و    
   ذ و و اوا ا       أو

:  ت ث   
  : و٣٠- ٢٠ا . ووا ا  و د د  
  : م٩٠- ٦٠ا     ا  وا ا  د

ت اا  
 : ا ت        ٦٠- ٤٥  ي اوا   د

      رو  ير اا و ي ا ا
  ااب.

و ا ا  ا   ااض اة    
  ارا :  ،وا ،  (ارا) ة اوا

(Zebrowski, 1991 ; 1994) ،  رس و)Yaruss, 1997(    أم
  ا أ ٣٠٠      و ووا ط  د  

:   و     
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-        دأ  دةإ)  ا اب داع ام    
ا ،ا  ار ،   ت أ ع  ع أو  و

. ( تو 
-       ا   دةإ)  تا  ابع ام  ،

 دةإ ،ا ، (ا  
          ت طوا ا أ  و
        وت اووا ة ا  وذ و و

  ا ك اولوا    : ا  
ا ت اا ة ا  ت اا  

  السلوكيات احلركية املصاحبة  اجلهــد  التقدير
 

 ًا
        ظ

          ظ  
 ا 

 ا ،ا ، 
ط ر  اا  

  ل
  ت ا ح  

م ا ق  ةو 
 و ظ  ت    

ا 

  د
  ار ا دة تو
ب  و وا وق 

  ا و٤-٢ا ام 

   ح وظ  و 
ت ا أو ه  ت 

ىاا  

ً دا  
   ار ا  تو
ق ة ام أو أ ون    

   اع وة

  ت ا  ي و 
  وا وات اى

(Linn & Caruso, 1998 ; Shipley & McAfee, 1998) 
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  الفصل اخلامس
  طرق عالج اضطرابات النطق وعيوب الكالم
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  الفصل اخلامس
  طرق عالج اضطرابات النطق وعيوب الكالم

  اا ا اب    ب او ر  ا 

   تم   ا ابا . ا ور ا اا  

ا ن، ا  ا جا   تا ا  

اا اوا ن ا   رت    اضأ  م  وا 

و   ه  ا  . 
ج وا   رةا ا  ط ا و 

      ا  إذاء  اا  طا    ف  و  ر  وو 
   وامه ، واو  ا    جا     أ  أ إ 

   و  ا  دى     ج ا اأ وأ، و اض
ا    ر ا ا  وا ى 

ا . ا و ا  أم  ارطا ا  لطا    
 جا  ا و و   ا  ا       

 و إ و   و طا و   ضم 

 ه ا ا : 
 : ضطراب الكالمال النفسى العالج

     ء اأ  ابا  ا ج إا ا ف ،
 ا وا ء اأ ا را  ص ار و
م. و ا اء ا  إاد  ر أ   

     وف ا  وف ا ،     ت  ت
ودة أ ا اءة اوف وات    ، غ   ورات 
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     وا ا  ه ا  ء ووء وا وا ،
،  ذ ت   أ  دى   أب دئ     

        ر ط  اا  ا  إ ه ا فو
ا ا ر  ،      ا إ    

           ا ) ة وامده ا    ا  و ا
١٩٩٨، اا   ٢٠٠٣، ؛. (  

 ) ا ا  ١٩٩٧و   با ا أن (
   ء أا  با رء  ا ،        و

  اء اأ  ءا م ر ،    ز ا اءوأ
 وا ،ج ا  با ا ا ا و  ًداا

  و   دا  ض  ء  ا  ا ا و إ
و أر      ، ات وا    أة    

 ءء اأ  ا .  ا  ه  
) ن ر أVan Riper, 1973 ط   ءأن ا  (

 اء ات ا جىا      ج   ج اق اط
 ط  ت ا ا    (جا) وا اء ات ا

  ض ال ء ات .
    ا ا ق ااع اأم أ ج اا و

اب اج ا ،ا   ه اا   و ،
در و    اء اأ    و ه وو م ب

 ا(Perkins, 1984) .  
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 جوا ا  سا  كروا ،
ج او ا ا وا ط ،وإ ا أ ا 

ا  ه و   ا ، و    ل     جا 
و رو ا و  ،وإدان  ةا  مف  ، ا  
   ب    ا  ات    ا أً إ ا اج
ق اوا ،ا وب وراء اا ا أدت ا إ  
 ن أن   ا  تا ام   ا    وذ 
  ا  دةإ انا ما ا ا .  

و اج  ا  ا  اات       
         بى ا ا  ا ا ت اوا

وداد  ، اء ا أو ا    ن اد دا       
     أن ا  ، ن أ    و 

و  ر إ اء   ط اد و  ن          
   ا ر وا   ا   ا ا

ا  ) ا   اوإ وا ٢٠٠٣، ا( .  
 ة  إ وف      ا  و  ة  طق  جا ا

ا  و  دةوز  ا    ءدون، و   ه ام 

 ا  .ه و قء " اا ى " اوا  ن 
  ل  : 

 ا أء وا اب ار  ا  : اول
 و  ااءة  أء  وا  واا  ار    ار  إد   : واام

ا ا ذا . 
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 وا  ، ك  أن  رةا  ر    أ  وف 

ا  وف ا  ت  ت   

     راتدة  وأ  و  فت  اوا وا     وء ،
 ه  ا    ، أو ا اءة ا أ  واء

 ا وا  ت ذ   أ   دى   
 . وء  اب

ن و ى ا ا  ءا ا و م 

 ما  ىأ        م      ا   

، ىوا   ل ت ن فا      ا   
 و ا ات  ادت   إل  ااك

 ط    و. ر دون   ات ه   إذا

ء ا  أن ا    تر    ءا  ا  و 

را ا ت ورا  ا .  
  ك ق  اج ا وارد ا (و              و  

            أ   ا ا  أن  (
أن و وا و  اا (ف وره).    أن ن او ه.

  ا :  
أم   م  أو  أو ن أو ب  م ج      .١

أ ك    وأم  ك   .وأم إمن دي. إ ة
ا  أو را  ته إ . 

٢. ا ا  ا ا و ( اا)  ، 
 و .(رةا  ءت ا)ا  طا . 
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٣.    أ  أو  وا ا  أوأ م و.  
  ن  و ا ل أن اإ و. 

٤. ا   ةا ا  دا ا   أو .   
 ا    . 

    .أن ن و ا وار   داة  .٥
 أو وط و. 

٦.  و  ، ا  ة و ر ، و
إذن ا ه واد اأ   دن ، أ  ا

ب . ا و   دو وا دا       ا 
را  . 

٧.   ذا إ ان ا ةم ضا ، ال ا و ،
و         ل  رأ  ل ا ا  با  

ك. اوا   ا ت ا 
  أن  ء    ج إ مش و  ا .٨

ت اوو . وا ن ا أن  . 
٩. . ط و ذ أ   ةاد ا ة ت ء   

١٠.                  بت اا  ما) ى ا  ولا  
   ت  ن. و ود ا   

١١.     اوا ا   س ا ن أن   اذا
  ن أم ود ام. 
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١٢.    ا  قو  أم  إذا إ     أن
. ا           ا  ا     

. رة ا    فوا    راط 
١٣.      ا وم  اف اأط  ا ط  ا  

. ا ص وال وا ا ا  
١٤.       ا  ءا  اما ا ر ن أن

 لما  . ا    
١٥.          ة   ن   وف  

  أن ن   . وو  ء    ، ات
.  مما ن ا  اد اأ  ءا 

 : اإليقاعى الكالم مترينات طريقة
   ه  ا    تا  ا  ن  وا  فا 

     ف  هام  ا      دىو    م  ا إ 

 ا  م  : ا  ات  ه  و  ا  رح  اس 

ا ،ا   وا ،ات، اا ا . 
 ه  و  ا    ط  اءةا  رس  أو اا   

  أن ا   ط ن  اطل ى ا ت

  ا و      ا    و   ه   ،
   م  ذ      اد     ا  ه  أن إ ا 

ا  ا ا ا  ا ذا   ءا  

  جإم ا و  ا إذا ا  مأ  را 

 ا ا وت ا وث  ة ز دة ن ا إن
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   ا  أة  ر  ة    ا  امه  أن   ن 

 هام  أو  ،و و  ا    ا ج  أنا   

 ضدون ا ا ا  ،و دا ا دا دون  

  ن سما  را  أى و .  
     ا ا ط و      ه اف ام

 ا  و  أو ا ا  إ 
     ات اأو ا أو ا وا   ،    اءةا ط و

ا أو ارال ا  ا   ا  و  ه  
) Pfordresher, 2003. ( 

       ا اس اأ  ا ا ط ت  و
          ه اام   ة ت اوا
   توا طات واا د  ب وا

و أ ه ا    ارات ا وا      ، ق
) وآ را درا م أ Rami, et al., 2005. (  

 : ملضغبا النطق طريقة
 وا  ا  أن   ا          اد  إ وف 

 إ    و ، أ  و  ال  ا  ا    مإ 

 وء  ا  ت    أن      ، ا  ت  إاء 

 أن و ، ط      أم    أن    ذ و، ون

   ه ا مو  اذا، ا   ذ   

 أن  ا  ذا و  أو    ذ  

ث أن ا م ا أ ،و ذ       ا 
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 ب ما  ا  :    ا ،   ك و اا ، ام ،
 ا  ا ، رو  و  إ ... إ ، رو    ا  ا 

  ه ب ا ا  . 
 وء ات  و ا امه    ا وه
   ا  م   ا      فا 

       تا      ا      ل  و 
م و .  

و    ، و ط ا  ا   ف امه  
 ا  إاء ت ا   ن ول ط وأن     

ا  ثو  ءأ  ج ، و   ه ا ف
إ  امه ا  م اط و وطة اف  ت 

 ، د إ  م و  ف ت اا  
،  ط      وا)  اراد  

١٩٩٠. ( 
 : يف اضطرابات النطق الغناء استخدام

 م  ا        ابا  ن  و ا م 
 دان  أم    ا  ة      ا   وا ء
ا  اع اا  د ءا .  

وا أ  ة   ء اص ا أا 
 اء إ  ا  ، ان أن   ا

      ب واو غ وا  ا  ءة   ا
ول درا ة    أون       . ا ا غ
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        ا  ا  ا ا  أن ا ا
عواا  أو ء ا ف أو ن اء . 

     غ واا  ا ا  ن أن اا و
       ت أن ا  وأم ،ا ا  
   أ و ف اا  ة ا ون غ ا ا

            ا  ور ،وا ا  ر
     ا  ا  أن  ، دةا  ا ١٧ 

 ا  . 
  ب العالجية يف التهتهة :ياألسال

       أن ا ج ا  وا ا  ا أ
 ج ا ء اا   اعا     ،  و

وإذا ا  ، ا ج إذا ن  ا ق ار ات   
    أ ٣ا   ا م ر وإذا    و  

 ذ  ان ااا ة، وإذا أظت او(Leung & Robson, 

1990)   أ ه      ؛ وومن و أ ذ(Lattermann, et al., 2005)  ؛
    ا  ءت ا  ز ا أن ا روا إأ 

.  أو ة ا   ا ا وأن ا  
     ج ا  ا اوا ا  ك او

     وفظ   وا       ه    ،    وو
     و و ا ن ط ه ا يي ار اطوا

و ه اا أ   ، وأ و    أى     
  اي ه ؛  ف ا ا  أس          
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  وة وات اا ار واوا ا ،  
وا ا      تا  ل ا وا وادا    

 ا(Yaruss & Quesal, 2004) .  
و أ ج ا ا اق وا أد اه   

      ا  ة أو اوا    ا  ج ت
ا ،     ا   يج واا  ه اا ذ و

   ت اوا ا     و ا 
  دا م اج.

و    ا واا ا  ج      
: ا  

 أب ف امه : -١
            ده اف ام   بأ

ى ا  ه ر  ا  ا ، ط و
       ء آ  ل ا  ده اب ام ا  با

  ، ا    ،   ءأ وا   أو ا
ا ،ء اأ  رة أو ا ،     أ ذ و

ا ا ) ء اأ    ١٩٩٧، ا. (  
 ا وShadowing  ف ة   ق اى اإ

آن وا  ا  ث ا  ه ومة   ، ا ا ن
وص ا  ر   ا   ،   اء    ب 

 ت ا ()   ا     ا ا ا
و ا ا ة  ،   أن  ت  اب   
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    ا وإ    ا  أ  ت
          ون  ع  دا    ر ،

  ) .Van Riper, 1973وار ار ل ك ا اي (
) ١٩٩٨) و  اIllingworth, 1987 ) و ارث (

ج اة ا أن      تدرا ريا س اأ  
ر اا ات  إ ر  آ أء       ا أو 
ا ، ف ام أو   ت إ ث    ذات ا  آ

ا و ،    م أ ا ن ه ا و  ا
   لو  ت   أ  و ا  أن

و ا م و رق ز  ا   إ        ، دون امع
ما  ء ، . ت ا ن ظ     و  

    ا ت ااا  ا   رطا ا و
    ا اا  ا و م ه ا  

ع       ، اإ   ا ط  ا ا و
ا ،ا  حوو ،ا  ت ، وط و

  ) Leung & Robson, 1990ات .(
      ا و ا  ا  ا و 

وآ رو درا )et al., 2004Saltuklaroglu, (  
        ط  وذ ن ام اد اا  د ا    

    و ق و ز ا ،      ظ م ( ة) أ
     دة اا  أو  ت  آ  ون  

وا وا ،    اءة دون  ا مو
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  ض ا٧١ااءة اا   أ ،%    ا وا 
 ي ٣٥ف اا   % ،    رة اأن إ  و

    ا  رةا  ا ن ا ا م  ث 
، ا وا   ن و   ا اد    

  ا ط  ا  ن      ا زا را 
  ط اف إءات ا ا ع  إرة   
         ج اا  دج اما  ى ا را ا
     .   ةا   ا ا  را ا 

ا  دراس اا و   ة ءاتإ  
اءات ادة ؛  م ج  ار ن ارت      

. ا  ء ا ور يوي اا  ا  
  : أسلوب عملى ىف تعليم نطق احلروف

  أ
ا أ إ و    اا أ ا  ،أ     ار 

  ف اة

  ب
           ساء اج او    ا أ ا 

  ه .

  ت
          و  ا ن وا   ا ن أف اط ا 

  ا أ ا  اء و رة أ  ااء ارج  ف اء .

ا طف ان أ ان ا   ه ااء ارج            ث
. ا   

  ج
ا ن إا و   ةا  ا و  ،    ف ا ن

. وف اا  
    أن ا  وا    ا .  ح
ن وم ا ة   ا      م  ان  طف ا      خ
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  وج اف .
   ا طف ان   ان ا   .  د
   ا طف ان   ان ا   .  ذ
   م  و طف ان   ا .، مرب ا  اة  ر
   أذم  ت ا   أطاف ان .  ا ه  ز
  و د   ان ض  م  ا .  س
  ن ا  دا   م ااء ارج ه .  ش
  م اى  م ا  م  ا ا  ج اف .  ص

  ض
  ور م       ا ما  اسا  وم ا  

  ر وم  ن  ااس ج ا، م  ا م اف
  ا   ن اا   نف اطا    .  
    ا .  م  ا ا، طف ان   ان ا  ظ
  م  ا  ز ا   وج اف .  ع
  م اء   ا وم  اة  .  غ
  م  وم  ا إط .  ف
  م  ان   و ان  أ ا  .  ق
   ا  و ا.   ا  أن ا  ك
   طف ان  وج ااء  م ان .  ل
  ف داا ا نو ا و ا  وم .  
   ا  أم  ر ممممم    اف .  ن
  اا   ب ا. اا  ءا  ى  دا  و   

  و
          فار ا  أو   و  ا 

. ا  ا  
    ا  .   ى
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  املهارات اخلاصة بالنطق اللفظى: 
و ؛ ، ك ن دة   و  ان      

ت اا  رات و   اا   دة و
وا ا ،    ة ا   ما وا

ام            را   وذ  ةا ام  ءة أو اا
 وا رات ا.           ؛ ا ا  نا  دي  او

إ   ةا ام اا م       و ا
ا   اط ا اى،  إ   ات  

   امن .
 اة     مات اا  أ ت ات وا

    اا       اءة او ورات اا   ة
  وأط.    ه ا رة       أا     ا 

    ظار اإ لطا أن .ا وا    ه ا
 ظ ،  ا  راتا  م اج   ذإ و

ارة    إ أن ا ا ر  ه ا .اظ 
 و م ا  ارات ا  ااءة      ،  اءة اه   

ن ط  أ  م أل       . او
 ال او واوع  . ب  اة أر أوع

  ا–     ل ا ر–     ات اا   ا   ا
   ةا     أن و ل وطه  ا ن ا

و .        ال ارا اد      ا ن  
    ، اد و   ااءة    اطلرات ء 
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   راا  ،و   أم  را  را
 ور ت اوا راا ا.      ا رات ا أ و

:    
١-        ا (لا) ا  رةا و :ا ا

      ا ل اة وراء أا ا وا وا
آداب اك ا وا  ا  وا ا و

.ا اا  
ا ا: و رة ا ا وارة   أمر          -٢

ا  اث  اا ا، و ا اى  
ف ر    ارة ن  دا ا  اء وار        

  ا ا واء دت واث   أى ع.
ا ا: و رة  اور و اات ا أى  -٣

 اا    ا و ا ا  عم أم
ا  ،دوما ٤، ١٩٩١(ا .( 

  لطفل املتأخر يف النطق :واألخصائي مع ايب دور الطب
   ا   ا ا م  ..        ا  أم 

 ا   د    أن ول ز  ..        دةا  أ 
 اء وا  أ اة وا ا ل    إار اات

 وا أول ا  أو    ا  لول وا    
    ا  داد  ا م    

    ل اداد طو ا داد ا  ما     
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  اوا ا ا  أو ط   ث أي وإذا ، 

     ا    ا  ي .ال 
  ج إ ا  ان        د اوو وا ا وظ

  دةوا ا  ه  .      ا اا  و
  ا ن ا أن ا ،    وث أي  

 أي     ا   دي إ  ا اا        ي ا
ل ا   دو  أو ا ي أو اا ا 

        ا ا   أو  ا  ه ..   وا
 ي   اا ت ا ج  ا .    ل ا 

اي  ل   ا أء ا            ام
   . وادة

 م أو    وإذا ء اأ ث م ض أو ي أ
   أي  أو ا   عار   ا دة وء اأ

         ذ  اء أو ر ء وأا  ا  
    ا    ن أدي  يف      . اأن م    و 

ا  ور ا  اظ ا اى  اس    
   ذ و رات          وا س   تا  اءإ 

   وا ا ا و ا      رات ااء اإ  ا 
   ا م  .      يا  وط     ت ا ه

         أ ا ا  ا ن ا ذا جد ا   اءار 
     ا ا       طت ار   أ ا  ، 
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ت ا  ا ه  اب ا ون م أ إذا أ     
 فا  ا .  

         ج ان ا ا   بف أا و
از مج إا   .   ا  ا طت ار مو

 ا اي ا وزدة ا ا و          ون اف
 ا  ة ذ   دور  .   

 :  دور ا   ا  وت ثو 
١.  ا :ف اوا ا .  
٢.  ا ص وااء اا: ا .  
٣. دة اا: ا ،       ّ ، د اار ،ا ا

ا ا و .  
  أن ا  ا  : 

١(  :   دة اا ات وت ، اوا
 . واارس

٢(   : د   دة.  
  :  أسلوب الربنامج العالجي الشامل للنطق واللغة
  ّ  ت ا     ام م  ّ دّي

ط . ود م   اء ا  أن         وا ا ل 
   واط ا  ا   ا. ا  م ج 

  :أء ادة إ ة  واة  -
إن أ ّ ّث   ا ا ن  ا .  إن ن      

.    ااان     اج  إ ااان  ا اول     



 

 

  

 اضطرابات النطق وعيوب الكالم
 

٢٢٢ 

      .جف ا   ت ارا  ج وا 
          ا ط  ر ن ا إذا ّّا ا م 
م ز و ارات ا وا وا إ إ زدة         

  ذا ث       اف ا)  ط  ا 
 ت اس   ا  ) وااة . ف  ا ذا

         ا  ام .   وا ا  ق ا و
   لطداون  ا ز وث ، ا دة  ذنب اا

  . ا  
   ث اث اا ذن      وب اا    ك رة

او ا ا) ب آو  ااض اد أو  ذن اا 
  ا ا ون) و  ّدز اوا    ا  آن. 

ز داون  ى إ ود      اب ا وا   أطل   
 . ذن اا  با       ةذن واوا ما ور طو

 أ        اا ر و ا ا  ا   
آن ا وظّ ة  ا اّي . ا و اّ        اذن

 ا   ت اء واا     ًء .
ا  ور ا وا  ج          ذ  ن ج  

   طا  إ  ىا ت او ا ّّا ا
 . وا  

  لاطو  ا لاطأي  ا ار نر(اا
 ن آن  .  ا ّ أ (ا  ءوا اا ،

      ّأو ر ّا طا   ّن  نا  ن و
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 ات  اط .و اطء   ا ار         
ع ا .  و أن ا ج ّ و  ا ة و    

     و ،(ا  ع اأي إر)   م لطا 
   جا م أ . نا  و    وا 

    رو ا ذرا      ا  ا  ه ه ر
ءوا  اطل ص.  اع   اج. وو أن 

ات ااج اة وإ   اءإ       ه ا و .  
         رةا و و   ا  د أنّة وا

   م اء تا        ا . ت ا رات
       ا ء، ون أو اا  و م وا  را

ا وا ا    وا ل  و اات   
ت ا وا . و  ّ ٍ ا   أب وأماع    

 . ا     ء ره ا  
   سإن اا طوا ا ا  ،

       و ا  ا  دواردل ا  رات اا و ر 
) )..  ن ث ا  ل  ان ا دورك  اث       

     ث ور و   ا ر ا   أن اث
ط ا وا وا .  ا (وف ء  ى         

    ر اإظ  ر ا  ر س وا 
  ء اوإ (             ربا    ة

       ث اّ أن  و  و  ي ا ورا أ  ا
. وا ا  
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   وا ا م إ ا ا  داون ز لإن أط
         ة رة   ون ،  ل إطا     ا

  ونون ون وم م ا ا     ا  أن
      د طوري إا   .ثا   ة أو 

 ا ا  طا  .ا  ا اا  ثوا  
  رات ارات و داد  و    ا     ا  طوا

        طأن ا و .ا  ا  ةمه ا   
    قا ا  ا ط  ثوا ا     ز لى أط

ن اد  ط ا        اطل%  ء ٩٥داون ا أن 
ا  ا ولا ا   نر داون ز لن أط  .

ا    اا    او. ا ط  ولا  ا 
أ   اط ط ا)  ط ال   

(ح  رت     ل ت اط    اارة وا ) أو 
ل ا أو اة  اأو ة   ات)  

    و .  طا  ا ا  أن ى، اا وما
  طا ط  ن داون ز لث أن أطت اأظ

  رة   ن ارة  م ا ااده.
   ا أ ا د أنّل    أو ا ط ) ةاا 

           طا      اء (رة
      (ّرات د) دات اا    و.اا

ما   ّو ا ا ،         دات اا اا 
أو ا اد طو      إ وا وا وا ول ا دات ا
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     أن ا  ور ا ت. وّق وارع واا وج إا 
       ا     اة (و داتت و ا

 . (ى اا  
 ت اد ا دةز إ ا مف ا    

         ا أن ا  ة ات ك .ر ةاا ا
        ا     ا ا  ا    )

( ب أو  ب رة لا  ،   ّ و    ما ف ا
  .  ث ت

    ه ا  رأن ا       ا طرات ا 
         ء أو اا  ل ا ا  وا

   ،لا  )  ء أو      ء اإ ب) وطا ا
  إ إ (ح او  و  ا ) وا

ا. إن دات ا و أ  ات وا ا ا ل 
اد ا وأم ا اى  ا ار  ل      

  ا ا   إن ا.ا   ا  (ر اا)
 رات اة امو د   . ج إ ل ا

ا ل أما ط .ا   
- ووا راا    :  

    (ب أو اا )ل  ب ا رات ا أن  
و ذ ن ج ، أ  رة ا واث ( ا) ادة 

    م  .  (ب واا) ا   ا
و      ا ّّة ااّدة از  راا      ب
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 رات  ّا  ،   ا اّع اوا و اردات  
    "ا"     . ةا ّراّان  اا  ،

ت ووف ا ّل أداء (   ق و  (وال، واّت  
    ا  أ،ب واا  م  ا .ا  او  

  ّا   ف ، لت أط لا  (تا ) ،
 ا م  تا   را  أ     ا وا

     أو ا وا وا ما ) تت ام  ف ّ
       ،ّا رات اا    . (ّة   اا ط ،

  و ا ت اّل اا      .ال أو إ
  أداء ط  ا  ة اا   أداء أدوار 

وار، و ه ا     ا وأ أو ا و   اد   
 .ا رات ا  ا  

    ط  م ا   ا ،      و 
و     ة أو ا ت  و ل وا ،

       مذ ا ما  دةا و .  أو 
و رات اط ا وا ّ ،     ا، وا  

  ادا  ا ،  ّ لل، أا  
   ، ف ا ن ان ا   ، ف
 اع اردات  ا.و أن ا  أطل ز داون 

،  م  ا ال أت       ن  ااءة
 .ت اأ و   ا و  
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و أء ه ا و  رج اوف وات   
 ات. ورج ا ج ر ءا ا .ىات اوا

   ا و ا ر  ارا اا     ت ا
    ا  فوا .ا  ت اا  ادة اوز ا

    اح  اث.
- ّاا رات ا :  

 ل ات ارا   واد  ا رة  
  رس  اا  .ّ ا أن ون أ ا واد

،ا         ا  ا  رةاد اا 
واث.د   إاد و ا  ا و    ارة 

م ا   ات ا ا ا   ااد.أ ى أن    
إن ح ا دا ا     ا      ا ل ا؟      

  رةا   و  ا  زا  .ا   
     ا ا ا   ا ع   ، وّا 

       دات ارت وا ا ،وادة ادات ارا
       أ. را   و      ا ا ر  ا ا 

 ّا ماءة و اا ،       ا   تا  او
        (وا ا  اء اأ) وا ا  و.م

 . (ّ اا) ثا  ا وا  
 ا ج ا  أن  ن  ا ا حط  

    . ا  م ا و ا م ادات ا و 
   اب  زدة طل ا ا  اث .      
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و اوت ارة ، ا ا واار  ال
رّوا ا ا   ت  .      ه

   ال ه ات  اث.
     ه ا ءا أ ّ ا ل  ، إن اا  ف 

   را  ة اا  لّرات ا ،ا  ، ا  و . و
    ا  ا ّرات ا جا     ان او أ ّر ،

درات اء، وا ط وط ،    رسا  ةا وط
را  ّدةا ا   ،    ا ّ  و

 ذ إ و ،ا  .    أ  ت،و ا م  و
دا  . ة ار اأ ا ما  أن  و 

  ت اه.  ا   ّ   
        ا  ثرات ا ه ا  جف او

و ا ا      ا واث   .  وح
        ت ا  ة واا ط    ،ا 

 ى ا  أو ارء  ات ا  ،    ال  
؟     اّا اّ؟    ا داء     

 ) ت ااMotor Planning  ت وط  ؟(    ّ
 دي إذا  وح ا؟  ه ا او  اج     

  رة ا    نا.  
ك ة طق ة و ج ا واط  أن      

 ،        اء ا   إد   وا
  ما  أن دي. و     م



 

 

  

 اضطرابات النطق وعيوب الكالم

٢٢٩ 

ذ  ،ن ك ،  اّا ءا  أس رات ا
    )ّا   ما  دة افأsemantic وا (

)Morphology) وا (Syntax )  ّا وا (pragmatics (
.   ) . و  اج  ما أى     phonologyوات ( 

ط و رات ا و     ج  ف رات ّ أو     
 اءة   ، و ا ال ار  رة       ا وان .

   و .ا  أو أو ا ا  ىرة أ و ،
  ر رات اس اأ  ما  مل ا أن ا

 .را  ا ا  دات اا ، ه ا 
     ًّ رّن ا أن  و.دة ا  حو ا 

ا رة ادات وات واا  ا    ا  ف
 رر اّا  ،     ث أن  ت ا ا 

ا ،       دا   رفا وّو ا ادات وارع اّا 
  ا .  اطلوارات ا  ، ال

  أن ن م اج اي   ارات     
     ا  ا موا ت اا   م راا

،ا   ط         ة ا رة و ء دروس إإ 
 رات ااة واق ا  ا أن  ا وز 
       و .ر دة اا  ةاف اا إ  ت وا

   طوا ا ح أ أن    دا ّّت اّاا
 ،  ا   س ا ،  مرس إا  وا
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وا  أ اب    ، ا ت ا أو ا ة
   ا أن ن ا     ار.  

     ا   دوا ا   ىا 
ّا ا و او ،  اءةا  ،    طوا وا وا

     اتو     ا  ا   
         رس و،ت او ا   
ه   ال ات ااس ا  و ادئ     

    ه ا ا و     ا  ي 
          ط ا   ا  ب    رات اا

أو ر ر أو ا ،    اءه اة ا  ،ء  ر ي    
 .ا   اء ا ر  

       ا ا  و طوا ا  ط و 
)pragmtics   لا   دةا  ق وا  لا  ،(

    را       ا راا
،رس(اا   ،رسلاطا   .  تع وأو  (

  جت ارّ       ا   و
ات ل ه  وا    مس  او     ا

   ق وأط  رة وا دا  إن .  تع واوظ
  واة  أاف  و  مطت  إن   
    طا  ط   قأو ط ط  لا  فا

    ا. او
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  متارين مساعدة على النطق والكالم :
 ا و ك     ان ا    ان   .

:   رادة وا،ا ،ا ا ان م وم   
 . ا ا  ره  
 ره ذ   . 
  م ره   ء ان (ا -    نا- 

(. 
    ض رب اا  ا  ت-(رواا- اتا- 

 ه    -..……… -ا   او ا ح ا ىو
  .  و  ا ارب ا ت  ن

 ل  كُ  عم  ا     ان  
   ا   ان         .ا       

 دون ا  ا   مت اواو ط . 

  ا  م ا ل أي    اذا و ان  ا  
   ا ا  ها  ا وا  و      ا  ا

ا. 
 ن ار     و.   ا وا      أ ن 

   دور  دة ا ن وا  ةة  ا
ه ار     .ا  اات و   ا   اطل

 وفات وااج اا     و ا  ونو 
   ى ان م و ا ره ا  :  

١(  ا ر وا ام    ٥و   د. 
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ا ارج دون    ا وااج ان  ر (وس)  )٢
 ان واه،  اد ا ء.

٣( ا      ء دا  عر ا  ناج اوا
. 

اع و ان  ا ا  ا           ا ر    )٤
  ء . 

٥(      ا ا  ا ا  نا  نا و ا
 .  و ء

٦( م   نا و ا    ا  لا ا ا   

ا . 
  ا  ان   دا ل اه )٧
 ا و ان  داي اق )٨
٩(   و ا  ناج اا  

١٠(          راء وا ا ر  ن ول اواد ا 
ا ا ا  . 

اب ا ن   و ا  ت          ان )١١
 ط ا او  ان او   ار    ان

    نا. 
 لألطفال :منو اللغة وتنشيط االنتباه اهداف 

 . (  او ) د وا  
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   ا دة اه     زه ار وا  ر ا 
  ا-ا ل   ، ا و أي م ه ا 

ت اا  ه و ت .  
        لا  ا   ا ب ا ج  اءم 

   ا ا و ا    ا.و  
            ط ت و  ه و  ل

. 
   ور اا  ا -    ر   ام ض ا

  ا -  -      ا ن م ه ام(   .
   :ا  ة ذ    ا م  ان -   

و ا 
   ا: ل اا ا - تر-    : ا.ا

  ف ا.ا : اره ا اء. -ات
   ل ا اول ا ان - - - 

 ال.
 . او   ل كم : ا م  اذا 
   اذا ع ه او م  م-    ذ  م

. س ب ه  
 او. م ا و لم  ل. اذاا   م 
      ودون ا  تء دون اا  م  اذا

 م مه ا  ا. -ااب 
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  اذا  تدة ادون إ ا   م - 
. ا   ذ  م  م 

 ا ا   م  اذا-    طف ا هم م
.  اذا مه او ا ل وا  

     رل اا ا  ام   اذا  ل اات دون ان م
 ت. -ا م  م 

       مده وو  ا  م  اذا-    م م
.وا ا  در  م ا 

-   ه اام  : 
١.        ى  و  عار     

 .مهى اذ
٢.  و ات و ا م . 
٣.   ك        ا  ا  ا   م

 . 
٤.    م ا. 
  اي م ؟ -

 .م  ث ان  -١
 .اا م  اء  -٢
 .م وم  اس ا ت -٣

- ي ما ؟    
  ان  ء ا مل  اء اء . .١
 و   ه .٢
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 .ذا ا   م  ذ  إ .٣
 .د  ا م رات  .٤
٥.     ء م  ان م  . 
٦.  ار  مر  …ام.. م  رم. 
٧.  م ن اذا     ا . م   
   م ا  اار اات ؟  -

 .ا   وم ا ات م ارات وات -١
٢- ا   رم ات اع ا ع ا. 
 . م ا  ا ا-م   ر اات -٣
٤- ر ات اه ا م. 
٥-  را  . 

 ؟ م  ا اي اء  ال ات  -
 . ء ا  ل .١
٢.   وم ه ا رم. 
 .ه م ا  ا ت .٣
٤.         ا  ت اا   رم

ط. 
٥. م   لا . 
٦.  ا وم م  ه  ا   

 .ه
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 العالج الشامل للنطق واللغة الطفال متالزمة داون :
    .و أ ط   وا ا و م ط 

        ه ا ل وطا     لطوا ذ ا
ا و ا  . و ك اص       ات

    لومطا و أ ط   و   ء ط ا
   .و أن   ل ا واد  ف   

ق إم ا ا  ت ال ذوي اأط  ل 
 ر   ف مو دوا لاطل.  اا ا   

      ن أ . ة ط ا  ا ن أنما و
    ىق أك ط و ا دوا ان  ا 

  ة    أن   .  ط از 
      ه أ  .ه  رة أو ت و   أو

     ا أ ا ص.إا  ا  ط
 .وا وما ل ا   ن ومأن ا   

    ا  ا  ، زاد وا وا 
زاد  ا وزادت ر   ا واع أن  رة   

  .ة   وا ا ا     روا ا  
  . ا   ات و   وارع

و أن ك   و  اط واث ى        
ل ز داون       ه   أط ،ا أناطل

  ى ر اا   طا م   ن .ا
 لطل  ا    داون ز لرت أط،    )
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 ث واا  را  أ (ا  ون  أو أم 
 .(ا )   رةر اا         ا  ء أنطا

  .ت ال ذوي اأط  ي ا ا   ن اا
   وإذا مم إ  ا م أن أطل ز داون 

ادات اب دات ة ا  ا ر ه      
.اا م     توا  

 م ا     ات  ا ااة       
   و         أو ا اج اإ    أو

 وا أو    ووح ا. أطل ز داون  
  ا ا  ة وودة ادات    ارة ث 

  اوا داون ا ز     و (تا)
         ز لرات أط  وت ك.دة دات و ط 
داون  ا. و ذ  م  أطل ز داون  ت  

 طا  ت ال ذوي اأط  ا  م ثوا ،
  ا ن ا ج ا ل  أن ا  او
ورا  ج  اط  ااض اى و ة 

  أطل ز داون. 
          دي  جا ا   ذ و  را 

          اك اإ ا و. ا ا  ا رات او
               و ء اوأ روا ا  . جا م
   و .ا مح ا ن را   ة

ج ا أ       د وإر (طا) ى    ا طوا
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  اا ل أي ى   ارة  اط و      
ا.و أن ا ء  ة ا ا  أن رس ه ا و   
         ا   لا   ة اا  ء و 

 . ا ب واوا  
ل او   وا طج ا ن أن  راا 

    و  ّا  ا      اد ات او  
      ت اا  ج ا  أن   . رس
  ا ا  و  لو   ا ص أم

وا       أ   ت ل ن ج ا أن و .
   ا  ته ا رج ا   م وا طا
   ا  ج وامك وا ة ا أن  .رعوا
           ا  م و  ل ثوا طرات ا 

   جمغ       اا إ ا  ا ا لط و . ،  
 ج إ ج ا ، ّة و ء  ج ا 

   و . ا  ا   ارد و اة و اّت اا إ
ا ا ا ،ر ا إ ا ج ا . لا    

 : للمعاقني مسعياً النطقساليب أ
 وي  اا      ا ا ا و 

او ا     و م  از  اا  ارة
    ر اأو ا ت واا.    ه     ا رة وا

  داا     را  ا   ه ا -      ط 
  ن دا    ارات ا ت –اءة اة 
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ن ا ا ن  ،      وان   اة   
       ا  ى ام  مم ا ر اا

دا.  
و           ر ا لط    رةا 

 أن ا         ن  ا  رؤ ن
   د.  لطا رات    اا ا ر ا

  ،      ا اا م أم     أم  ا . 
  أن ا ر دع اا  ان ا ن      

 ت اا اا   ار أ  ور يا ن ، ا 

أو  ،  ى ار.     ا أن  ط أى ا ال    
 أو آ    ان ت دة  ا م        اص 
اوي .   ا ومة ا اوي      األ  

    ء ا  ف.           ا ء ا ن
   رةن، إ  رات  أوا  يا ا

    رةإ .  ل أي  ،  ء  رن ا ي  اا 
   ا . م ا  و د    

       وق اا  ء ا رات  وقا  و
 م  اد اا  وا ا.  ل اأ 

اء  وا ،  أ ا أن ا  .    لا
ء ا  ،   نلطأن    ا   ،ه ا ن

 . ا  ء ا ا  
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  ف      إن   ا رات ب ا
 ا ا ا ء        ، ا   رة  لا 

     اا اوا ا .     أن ا رت اأظ
 د  ا ا ن  ارة وء ا  اطل

ااءة   ر أ   ا ادي، ن   ه ارة
ن ه ا  اطل ن ا  ذ  أن ء  .دة

   و ،.دا   ن أم   
-  أا  ا:  
    ا ا     ر ا ة ول ا     مر

 ول   . ١٩٦٩ء ام و  ه ا ان ا   يا
  أ أن  ل اطا      ا  ا   .     

اا ا وا ا ا    ا   ه
 ن   ندم  ١٩٧.    ونأدرك ا  ل ك إذ

ا أن  ط وأ ا       أ  أن  ارس
و.  طل ا ر ا       ا و ، و  ا رات  

ون أأدرك ا،  وا  او ، ى ا أن
    ا ا  ى دا        إن  ا

     أ     ته ا دل     إدراك و  ا
 .ا  أ  ارت ا  ارس

 و   اا  أن  أ ط   ا
  ح  ا ل اا    ا ا

 ا ا  إدل       .اع     ة ر    ا  رة
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 ز ا  م–  ا.      را   ات    
ارة ا  ا  ا أب  .  و ات 

     م  ا   ا ت اا : ا  ،  و
 .وااءة وا   ، وء ا  ، واءة اة ، وا، ارة

ط أ  ا ن أ     ا م  ظ أب   
   ا  ل ات ا          ا  أي ء   

اأم .  
 ا واا  د ا ن ءا         اوأ 

وو ا ات اا   رةل اا اا .   
 ن   ذ         اب أن  ، ال

   اا ل  ا  ا ا   ات اا
  ا   ن ا ا ا ده .ا  

  اا مما ا  ل إل أ .  
ا        ااا ا وا       وإن

  ا ا       دأ   ذ .    حح ا إن
و  .ااءة واب   ا اد   رات 

 م  ا ا مرات او ا     أن م  اءة نا
        ات ادة   اب اا     وءةا. 

      ات اا  سأ  وءة ودة اب اا    اا
  و     ا و ا واات ا  وا  ل  

 مما ا  سأ.   وا ا مما ن ا 
 أ ا  ،    ا ق ا   
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ا ا ا  ا أ .    ا  ا، و
  ر  اا  ا ا : 

   ارات أ ا  ا ا اب         .١
  دياا  ا   ،    درا ن ا أي أن

      اره اوأ را  أن      .ا م ث ذ 
إ  اك، و  ات ا    م ات

 درك  .ا ه ا        ة اا ا  ا ا
.  

٢.   راتا     ا   ة وااءة ا 
، ارات واث  و وا     اا ( ن أ أ) ار 

ا   و  ا ادوات اة ت 
ت   .اا  ةأ  ون  ل اط  

  د ن )( ،  ةاءة ا  راتن ا.   
ا   ا ا   أس       أن ر

 ت اا– ا   ا ن  يا أن ا 
  ا  ا .   ء و أن   ر  ث

     وا و  راتوا ه  .ا       ا دة ا  

      راتا  دي أنا ا ا.  إن ا
ا  يا         ا ا     راتوا

ا ا  اء ه   أو ا.     ا  
      م ،رةا  ا ا اا     ر 

   راإ.    ظا را  ا  و ،
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  وا را  ندص اا  .    ا وا
  ا .  ارة ا –    ال –

٣.    ا  رةإن ا     ظا رات ااءة   (او ا
ا  ن ادوات    اطل د        )اه 

     ا  يع اا  ا    .ا  حا      لا
 ة اا ا ،    ا  أن  رة ا  أو

  . وأ أن   اص ا  ادر
 ء ا       .ااءة وا   ء ا أن  .٤

ا اي  ااءة    م اى  ا و اات   
 وا.    ا  أن   اأ   إن أ أن و

ء ا را     ا ا ،أم    
             ديا ا  يا أ اأن م  أو 

را .اءة وات ا 
  اإ وا ا  ا    ق وام  ا

  ه اا  ذ ا     –و   اارس    

اات ا اة  ة     أس ي  أء  
ا ،و  را ا .  اا ا  ا

  ةو لطا   دة ن و ر لاطا   ا
      ا   ن در     ا  دةا

       ا ا ظ ا ا        ل اط
     ا   در   ، ل أوطا     ر ا 

      ا    اوح ان ا ،    ا ان ا
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      أ ود       اا أ ة او   ظا. 
 توا أو أن م و   ت ااوا طت ااا 

 : ا ا  وا ت اا ا وا  

 اضطرابات اللغة اضطرابات التخاطب وجه املقارنة
اضطرابات النطق 

 والكالم

  
  

اات ات  
م  ت   (وا 

   م
، اات )اة

ا ا)  
ف واوا( ،

  ا م) ا
أو اة أو اة أو  

 ا ا ،(
 وا) ا و
 ت اغ  
  ا وأورا

، واة)
  ت ااا

. ام 

  اب اا
ا ،

  اب اا
ااب ، اي

 ا ا
وا.  ي 

إذا ن ك أى مع  
 اات  
اط ا ا   
دى  ات  

. وا ا 

  
  
طق 

 اف

 ت اا 

وا وات   
ا  از  

  ا  

 ت اا
ا ا رن 
  ا ا 

 وا اى

١ا (  ا
    ا طوا
 ارن طل   
   ون أم ا

   نم    ت
. وا ا  

٢(     اءإ
   وا رات ا 
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 اضطرابات اللغة اضطرابات التخاطب وجه املقارنة
اضطرابات النطق 

 والكالم
  ا أو   
    و  

  ا   

 ا  ب

. ا 

 طق اج

    ت
   دةا رة دا

 ا تا و
  اع  

  رات با
   

. طت ا 

  د 
و طل 

 ا.  
   ا  
 داء ي   
     

 ا وارات .

    ت
 أو  ا  ب 

دي أو  ا ب
    وروا ،
    ا

    ا
    ا  
   ،راا ر اإط
  إ ا أو إ

أ  آ
  اءض إ
   أ إ

. او 

  
  
  
  
طق 
ا 

   ا
أء از  

 ت ا
رى  ، اا ا

    د  ى
. ا  

دي اا اداء  
   يلطا 

  را ى
 ا ،  ا

 وظ 
 ، اغ

ا  از
 ،ز اوا

   ا ا
ا وإ أى  
ت  ا أو   
 ا  ا
  ا  وا

.  ا 
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 اضطرابات اللغة اضطرابات التخاطب وجه املقارنة
اضطرابات النطق 

 والكالم
 اات  
  ووظ ا
  اس، اا

 ا، وود 

. ا ا 

  
  الطريقة اللفظية البيئية :

وا ا اا   ا ا  وا
ا   ا  ا ه ااءة اه    و و .

و  ،  ل  رات ااءة وا   ا ا ومة
ات ا وار ا . إن      اء ا  ا  ل  

اه ن  وون  اد ا  ا  ون ا
إم م  وب إ   "  "       أا  ارة ا ا  

ة   اص ا أ  ط ق  ه ارة   
       ا  ا م  أن   وا رل واا

  ). ) ١٩٧٠  اي
   اول ا ر ارة ا أم    ا او

أ   ل  ي  ا ا  أ   ا
 و    ا ا او . ر أ ر، اظ

اطل  اق اظ ا د اف  ت ان     
و د أن  ، ام    ال   ا  . أ 
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    ا  ا ا        ا  ءا ر  أن 
.ا 

ا اظ أن ا ا ي    ى اون و
ا  ا ا ن          اا  . ء ن

      ا   با ا ل اا ،       ن أ
          اد اأ   ا  ر ة إاءة ا ط .   

 آ ،      لا  ا ا  ظا ا ن أ
    دص اا        ، ا ا ل  رةا  أن  

ا و اد  اا       ا ا ا ن ا
  ا  ل ا ،       أل ا . م أى     

   ا  را  ون أن        ر ل اط 
ا و  دة إار ا . ما ن ء اطل  ن 

   ن ،  م    اا ا و  ن  

. ا  درا ا   
ا  ةاءة ا ن أنء ا ى    عال ما

       تا  ا دا ن ام ا  ا       
 ا .   ض ةاءة ا  حي   إن ا سد او 

 ،ا و ت    ارات اأظ  . وا  وةن و
ار       أن أ .  ا  ون  ةا ط  را

ا ا    دي وا وا ،      ن٢٦  ا %
%      ٥ن ا      ا  ا   وأن دا  % ، ل   ٣٦

 .ا  
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إن ا  ،أ ا  دص اوا ،    
و ا أن ه ا    اطق ، ا اءة اة

و رك ارىء ى ا     و  ا ادل .
 أن  ه ا ز  درت اا   ين اا

. درا ل ا  ول أنو أ  
ت وات ا أ  اات اة      ماو

    اة        ااءة او ورات اا  
   ه ا أ .  وأط      ا    رةا   

ه ا     إار اظ  اطل ا. وا أن    
 ظ ،  ا  راتا  م اج   ذإ و

  ه ا  ر ا أن ا ظ . إرة  اا
  ارات ا  ااءة     و م ا  ،  اءة اه   

      لأ م  أ  ن ط . وا
 ب  اة.  ال او واوع  أر أوع

    ا–     رل ا–     ات اا   ا   ا
   .ةا    

    و و أن اطل ا ن ه ا ن  
 ال ارا اد . و   رات ء اطل        

   ارا  ، اد و   ااءة
 ،و     راا ا أم  را  را   توا

. ور ا   
 

  



 

 

  

 اضطرابات النطق وعيوب الكالم

٢٤٩ 

  
  

  

  

  

  

  

  
  الفصل السادس

  التدريبات العملية لتعليم النطق والكالم
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  الفصل السادس
  التدريبات العملية لتعليم النطق والكالم

  
 :١االستقبالية اللغة مهارات تنمية برنامج

 م  رات ا ،ا  را ط ما  

   رات  ا  ى  ا  لطت  ذوي ااا  ،ا 

  . وا  و  ا،  ادات  :  ر      ون

مل اط   ب  أموأ   را  و   

 رات    دة  ا.  و  مة  اا:  را،ا 

  . وا ان، واا ا، واءة
  : ام ور

  و    ،   ا  ا اة  ام ى وزع 
 إ  ور ر.  
 ام  ار    وإرد،  ا  دور   م  اول ار 

ا  دور ا    داتإر   ةا  ،ا  ا    أ 

 مس ا ي إوا ي اا  م    ابا   ا 

 وذ،ور  ا  ،  ،دوإر  و  ،م  و 

 :ا ات    ت ث ار ا  اق
١.    ا  ق    ةم  ،ا  اب  وا  ا 

،ا ا و ابا اوأ. 

                                                             
 ٢٠١١، د/ ا –ااد / د. إس ات  ١
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٢.  ا  بل اطا ، و ا ا  

  ءأ  م يا ،ا و  راتا . 
٣.    دات  ا  ما  ،ول و اا  ا  ، 

 وا  موا  ا   ،ه  ودور      

  ه اا. 
٤.    ا    ا  ا  اءات  وا  ا 

،ا وا ا  ا     ا جا. 
٥.  ا  ا، ،وا وا ض ا 

   لطت  ذوو ااا  ا  ،ا  ج  و  ه 

ا. 
٦.   ا    رأي أ  اا   بج  أح،  اا  و   

 اا     ما  ،ا  ن  وذ  ر 

 اا    ل     ما  ا    وأم 

 .  ء
٧.  ا    و  ت  ا  تاوا  ا  وم 

 . و ا، ام إح  ة
 ر أا ما م  ىا   داتا ء( اا 

   ا ا ادات  زدة إ را ا وف). وال

  ل     و  ، د ا  أن

 أو ا ، و   ا رل ا    وز 

 :ر   وي
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ء  -أوا:    فا    ءا  اوا  ا  ى  ا 

 ل ا م اى اة ااف أ ن  ا اطل،

 ت    ا ف أن  ا ،ا  ادة ا اة

 ذ  ام  وة  ازداد   اي اي وم إ و اء،

  ى  ا  ا   ، ق  وا    ا  ا   

 :  اطل ر  ا اء ت و ت،
 ا، ازرق،( واان ،)ا....ع أم ،،(ا أاء

 ا...ل،  ،)اوا  ،ات،  واامدوات، واوا  ،وا 

 .ا ول
 م-  لا:  و   ا   ا  ا    ر  لطا   

  ،لا و م  لا   ،رعا ن وذ 

 ا   ا  أن ا    لطا    ا  و  ز  ،و  و 

   ال  وز  و  ت،    ا  ا    اق 

 ،  ا      ،، ( ا  اة  أل  :ا  ات 

 (ل ،بل وأ   ا  )(  لوأ   را 

)،أ  (لوأ   ،ل  اوأ   ،ل  اوأ  ا 

،ل ات وأ ،ل اوأ ، لوأ ر. 
-  ا:   ر لطا     ا  ام 

ل ا  تا  ا  ا  دو    ونو  ، 

و  ا را  اما ا ا  م    
ا ا   ،ا و: 
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١. ي اا  و  ما  ،ا  موا ي، ا  موا 

ا. 
٢.  ظ  دا:  و  مي  اا    م  ،ظدات،  اوا 

وا. 
٣. اا: و مي اا  ا          و 

 اي ا   ا ه اا  د م  ل

ا. 
 و   ه اام   ا  ا  ا 

ا  أ   ورا  ،ا  و      ، 

رل وطا  ،ا  و  ،م  وا  إ   

 ،ا  و     ه  ا    اا  ا إ   

ر: 
 ودف ةا: و   ا ا ر  لطا    ت 

 ،ا د وُ    ه ف ا   ، وإن 

 م  دي  أ    ،ف  ف  وا      ف     

   وذ  ا،  إزات  س  و  ار،  وة    اظ

 ا  ا  ا  اق و ، ا  ا إز ى

 اوف    ل    :    ا  ات  ه و ، ة

مق،(ا ، أ(، و  رة د )رة ،رة ا 

ا(، و  ت    و  م) ، و    ت 

 ) داء  ذ  أ(،  و     ل  أوا(  
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 ،  أ  )     و(اج   أو اج،

  .)  أك
  اثف :اا و ءا  ا إ  رة ا 

 رةا  بد  اا  ،ا  و    ،ا  و 

 و  اوا  ا    اءأ  ة  ااا      ،و 

 ا      اام      ،  إ ا   ل 

 اء      ارا  ع  ون . و  ا    اي 

ا ، ب  أن ا  ا ا  اث  ا 

   و ، و   أن     د  ا  ، 
و   أن  را  ا اث  ا  ،ا 

   ر أن رةا ا    ده      ا. 

 و  ار    اء  ا    ا  اف        وا 

قا  ا ث ا ة . 
  : اضطراب اللغةالتدريب على حتسني مناذج من 

- رة اا م  : رة اا  أو ا  و 
 ات أول  أن ا ا     ا  ن ذا وا

 ا  ذن أو ز ات ا ا     ا را
   م ت اا.   

- م  رة اا        ي وا زاد ا ا زاد ا  :
ا ر ص ا را و .   

-  ا)  بأ-    ا   : (أو    م ا  
 ةت ، ااا  ةا ،أ  ا  ةا. 
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  : اج
    ا    وا رة اا     أ  ض ا

 ه ا   اط   ا اي وو م ج       

ا   ا  دور ا  ا  اب ا أدت إ ه 
   . ر   ام اودو

 ٥إ   ٢ ا و ط           : أو ا  اة  -
 . م  ات  ذ ج

أ : 
 ات ة ف أو اار ا. 
 ف أو اا م  مأ وا ا ا. 
 إط ا م  ف يا  . 
 :اب -
 ا اة   ا          ا د  

ب اا :  
١-  ةا ا ، ء آ أو أي   ف اا ،

ا   وا ا ،ا      
. 

ااب اظ   ز ا أو   مت  غ آو ا     -٢
 ا- ا. 

  :اج
     وا ا ا       با ا ب و

 ج م ج ا ا و وف اج    واا م إ
. ا  
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- ا  : 
ة  ا    ار    ات  ا ا ن   

       ا ز اا  اب م و وا   ا
  .  ظ ا اب    أء

  :اج
 ج  ه ات ج اب إ ار ا  أو    

   ء اا .   أ   ا   
أو أ ا     ل إا  تا و ج اا

     ر     م    اا   ا 
 و إ  ا ا. 

 : إن زادت أو  ة ات  ال   ت ة ات  -

          ن ذ  ا   ةو و . 
ا. Hz 

ت ة ات : إن  ة ات ا  ع وان          -
     زادت ا      ةوو   

ا .dB 
ات ن ن ك    : م ط ت م ات  -

  ا م ا از اا  ف ،   ط و
     ا ا ة دااء ووج ا   ت أا 

وا ام  دي أم إ  ف   اح        
وا . 

 ن  أو م أو وظ وا د      :ت ات -
 . ط اج
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 اج : 
          اد ار     اص

 ام  أى    رات أ م ل إ اف  

 وا   ا  ،      رات ان إ  راته اات  ، و
 اات ا   ات .، ا وإءات
  : التلعثم)( عالج اللجلجة لىالتدريب ع

       ء  ة   ث ا  لطا  
     وث ا  أ  أ       اوح ٧  ١٣إ   .

را     ث ا دةو. 
 :م وث ا  امث وار

 ا م      ثما  را  )٤أو ٣   ر ا١ 
  مث).

   ض ورا ؟
 اا اظ  ا  زدة  و  إاد         
         و .ادإ   ادأ ا  ر   ا ا
و إن م وث ا  ات ا    ر وث        

%   ود  ورا  وث         ٥ا ا م ا
ا.  

ب اأ: 
دت اراء ل   ا  ظت ة مت       

  زال ذ و و  . ته ا و: 
١.  و : ا ا : 



 

 

  

 اضطرابات النطق وعيوب الكالم

٢٥٩ 

 دة اا ، ا  دورا   ا  ا ا
  يا ا  ل اغ اا  ا ا  .
     ا  ى وا ن ا ص اا  
    إ  ذا . ا  ا  ا ا ا . ا

ة اا   ا ا     ا  وري إنا  
 . 

٢. ا  ا ا : 
     و . ا ا  ا  و ت اا 

و ١٩٦٦ار         ا ا م   ض ام ا ا
    و . ا  ثا  .  أ  ا ن را راى 

  ا  إ م   . اى         إاض ان اى ١٩٧١
ه ااض   د  ا    او   
اد  ا  وث ا . و دئ ا ن ه         

     و ا  و اض اا         ا  
. 

٣. ا ا: 
    ف ا  بوا ا م ه ا  
م ك   ا   ط    وم أو  

 د أن  يا  ط  نات و ث  
   ن    ف ا  ان  يول ا

     ن ط  و ط  ا   ا و
    ا و  ا م  ن أوو ه ا 
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    ا   ه ا    ن او ا
و    و  را  ان أ ا   ا 

   ا و ا  ر     
ا  ف. 

ا  سأ: 
 ف ا  ا  ن ا  و ف 

  اءة او اف او ا   ض      إن   ز إ 
          ه و ذى ا را  او 
ا  وا ء  ان ن ه ا درة  اب         

اي  ف إن ا     -اس إ و وا وإ . و  ارس       
 -     م  ان ا       ا  ا و رسا ا

ذ  . 
 اف  أ اء ا   ا و ر       و

اف   ا أ و م ا  و  . و ن           
     اء ا  ه ا يا رد ا  فا 

 ف من ا او ،        ر   ا ا 
 ات، اا   نما و  وا .  

ى ا وث ا  ا اا  : 
  ا ط  وث ا  ا ا اا أ 

ى ا او إ   ا  ن اث إ اس ذو     
رو ن          أ  وث ا   اا و

ا  او م   ور اة و  ذ إء       
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       اء اإ  ،ة ول ت اء ت او اما
 ان ا   .ا ا ن وأا ا  ان 

  ن ص وأ     صا  ود د 
وا      ه  .     ون ث أ 

  ات ة و ان ا  ا   ان    
      ا  ا  هره وأ   او    بن او ا

     ا ذا ا  ة ووا ا    ء اء اى
ة او ا و أ ت . و   اطل ان    
ا   ارا او     ن واه او   

   او ف      ا ر . و   ى ا ف  
 وف ا  ن ته ا و .  

ت اا : 
 ا  ا  "اه" و  او    
ط او  ا . أ  ة اف وا  ات  

 ارة ام  و. اإراد و ا واض ة ات
 ا ا : 
 : ات )١

       . ا   تن ان اا   دة
و رة "ا" او "وت ا" ا اماد ا  ى       
          ا ن ا  ةا  قما ا ثاء وا

ذوا ا       ا  ه ا  . ا اا  
مض  اري و ا ة   ااء ة      
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     دا ث ا ان و . ه ا    و
       و ا  ادام  ن او أا  ا

و ا ا  ا  ال     ااء او ات .  
إراد   و ه ا وث  ا. 

 : وت   ات )٢
 ه اوت  رة  ات   اأس     

 ات او  او وا  تو وا . 
٣( ة ا  ض اتا : 

          اض اا  تة ا  ض اا 
 ات اة  ا . ء م  اات ارة        
      ا ذ   ةا  قث ام ات اوا
ا ا واذ . و  و ا  ا   

ث ارء ة و  م ات . ون          ات
         و   دئ ا  تة ا  ض اا

 .و  ا  ا
 : ك ادي )٤

     روا ا  ة  نا  
    ا  ء اى ا ف اوا ن   او  . 

وث ا دى وأ ر وا . 
ا ات اا : 

   م   ا  ات اان ا 
  .  وا وامت ا ااة
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- ا  : 
وث ا ءإ ا  ة ات   : 

    ء ار أوا ا   د ،     ،
 او ا ا  ،    ،  ءأ  وث

ا ،ء اأ ا و. 
- ا  : 

 .ث  ا ا   أء ات
- ورة اا : 

ث ا       ء  او ء اأ أ ورة اا  ات
ا  او ت اد   رة  ن و . ا . 

- ت ار : 
 ر ات إء ا ا ات ارزة ت      
ا اة  ث ب  اه وا وان         

 رت اوا رة ة. 
- ر ا: 

        وا ا   رة اا 
 ا اء  اطل او ا . و ا اراء ل  

ر ا ا  .  
  اط ١٩٣٢ اا ا ا    وا ا 

           ار د ا  ا  ان ض . وا
ات او اط و ان  ا اار ة ر او        

  ىما ا ى . اة ا   ات       ف
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            ء ا تو دو     ت او  او
ت  او اا    ء ا .   ا  اد

  ا  ات ة ور   ه ا ان   و
او و  ظر    اذا  ا  و      

ا       ا. 
 -   د ١٩٦٩    ا ر ا٤       رد  ا ا

ا ا . 
وا ا : 

 ه ا و : 
ث ا  رة   . ث ل ه اة        -

. ء اا  ة م 
-     ا ض ا  او  ر او  ا  

ا. 
- ا ن ا    طا  ن   ار رةا  ض

موأ  وا .    
- . ا ا  ث ا 
-         ةا طت ذات اا  ث ا 

ا ،وف ا ،أدوات ا ،   ن ا و
"  " :  ار ا رةا، ا "" و، " زى "، م "" . 

-  م  و  ام رك ال ا . 
ما ا : 

-  ضا أ  ض  ا رل اط . 
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، اء ، ود ا  ات ذات اط ادة  ال    -
 ات.   ار اار

- وا ا     و ا  ء  وو ا  
ا. 

-  ثا  او ا اا  د اازد. 
-  ر ما    اث اا  . 

ا ا : 
-   و .     وا اا   ر اظ

اا ا        ء اوا  ثا  ا   ا
راا ا  د اء ون او اا. 

-  ت ات اوا ا   دو . 
-  ت  بى وا  الا  ء ا . 
- ا اا  دى دو  . 

اا ا : 
    تا  دو   ا ه ا

 ات . ٦ا  ار 
 ه ا و : 

ظر اف   ا وا   ف ا او       -
ت او اا . 

-  بت وا ر الا . 
-  ف وار دو  ا  دى    ا دى ا اك و

ا ا . 
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  ة     ١٩٦٥و ط درا  ١   ات .٦٣ 
ار امد اان و وا     كا  اا م

  ك اا ا ارا و  ٦ا   ن ا
.  م  ردود ا        اتا  طا   واول رد

   ث ت ور اظ . 
 :ل اط صد ارا م  ةدور ا  

١.     وث ا  د أطام  ءا  أن ،   ا م
ت أ    ا أو   وث اا  

ا ،     ط   وا آي أ أ  
 سا ا      و  م ا 

 ردود  ادي.
  اا   اء ل، و أط د  .٢

أ إ ظر ردود     ااة وا  ن ذ  أن دى    
  ادي.

اا ا ث  ا  اطل وا            اة   .٣
ا   ءأ ث     ، ا ا اة اا 

      أم   ا  ارا    ا 
   دون  ا  ،ء      وات أا    إذا

     .ا ا أوا  إ ا   ع  ذا
        ا  أ ط  ا ا أن ا   :ا

  ا  و ا   ء اإ  ، 
  .) ه ا أء   اظ ة ا ادة
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: إن أت اطل ا من  ا    ا إء .٤
      ا  لطت اأ  عأ  أط  ن ،

     أط   ءإ ت إء ا دإر   و
     ا ا    وةء ا وذ    أ  وأ 

إء أط ا   ل،   ء اطل        
. رة رأ   ا   

٥.  ط   ا        ا ط زادت  أم:
، ١٩٩٠، (مران ال  ت ة  ا    ا أء ا ازداد

٩٢( .  
٦. ء اإ ر أو : Curlee )ل   ١٩٨٩طء اآ إذا ام أم (

     د  ن ا أ  دا   ا
  وء  ط   رمء اا  ا  وأ

 دا(Curlee, 1989,110). 
٧.     ا   :ا     ة ال ا 

        ت اوا  أ  وذ ا  ا
   اا    ،ن دة أو اء ا در
ا ا   ا  ،م دة ا  أو     

  ا ن ا  ا      ،دة از ا
         ا ط     ن  ا اا  أن

ا ،ء اأ ا  ،  ا  ء  دأو و 
 ) ،٣٨، ١٩٩٥(.   
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ا واب:   ا أن   ردود أل ا ه  .٨
 ،  م  ا  ،م أ م     ط اي 

  ا أن ن را   ذ   داد        
      ا    ا إ د اإر  ا ،ا
و إ ا ا   وذ   إ ت  

 أ ا ا أو ه          ردود أ و
    أن ما د ر اع.

٩.        ددوار ا تاا و  ا  وا ااك اا
ا ن  ض اة   اج،و ا ث      

   (Gottwald, 2003,44) .  
:ل اط صد ارا م  دور ا  

        ال ا  وا ة واا  ونإن ا
    نا  ا  جأن       ا   .ا ج ا

  ن ك دور      طل ا ن دا 
   ظ ن يوا ل اط صد ارا م  را

  ا  .ر أو اري ر  ة  ج اات
 ) ح و١٩٨٩و :ل ا  ا  أن  أن ا (  
)١(    رس واوا اا     

 .  دل م و و  رة وا ا  
أن  ارس ا ا  ا ا   اطل       )٢(

 .ا  نم  وا ا  
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)٣(          وذ ا دا ا ط     أ و
 ا       وأ   ط  

.ا  أ  
)٤(  .ا  دأ ا أن  ا ا ا ء اإ  
وار  ل و ،     ح   إء اروس     )٥(

 .و ز ث أا  ه أن ا    
 : ات ج 

ا طق ج ا ا ا  ف ات      
       ودت و او ا  و ا      و  اءق اا

ا  ا وا م  ىا ج ا ا .  
١(  جا : 

   ج تت واا  ا      د وذ 
و ا وا ا  . 

 : اء )٢
ل ا  ر ن ا ا  ن    ن ان  

ا   ا   . و و ان اا ه ا ادت  
     ء ج ا و  ء اا ا و 

       ا  ن ان   ج وة ا رج اا 
 .  

٣( ا  ا : 
ا  ا  اتا   ان ا     ن

  ا  اف   ارت  ا  و ج
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اء ا ا       . اء ا ل ا  ات ة 
       ا  د م   دى ا ه ا و

  و    د ا   د ا ان  
 . ة اى

٤( ج اا : 
      ل ا  "   ف ا  ن وذ    

    د او   م  ث ان م وا " ا ر
      ط و ج ا ه ا و . ه ا  م

  اا لوطا ا .  
٥( ا ا : 

ومز ا ل        ا ا  ا و  ط
و    د  دت از  دى ا اء اات           
اء ا ه اع واطر ا ا وه ا دى      

 و و وا وط  وث .  
٦( داا ا : 

       ث  ة  د ا ث ىا ا   ا
ا  . و ا ان ن  او ب . و ط اب         
       ط  ن او ج ا  اق اا ا

او  ، اا اء او  ا  ا   او
 ا  ا  ط  ن ان ا   م 

   دى ا  ن  ن او ا و 
              م ذ اق اا ا  ه او .
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وج ا اا اة . ا  ا ن  رة ة         
   ه او .  ث ا        ن ا ة

 . او ع  ات او اد
  باو ا  ن اء داا  جا ط و
   ام  و  ا  ان   ق اا

 جة ا دا ا .  
٧( ن را دىا  ط : 

 ط  ن را ١٩٧٣     و . ج ا  قا ا 
 ا ط ن را ٦  ات: 

 ا : 
اف  ه اة   ا ا ا  اء ن      

     ا ل ر ز ىف اوا ا   
 ان  او . ا        ا  ان  قه ط 

او  ل    او ة          ا   ؤه   
  ى  ا  ا  اج وه اة     

 .   ء اج  و  ار ل  ا اج
 ضا  فا : 

ف  ه اة ان ف ا  ا ا ف         ا
 ا اا  ف وان م        و ة و 

ات ا و و  دى ا  ا . و ه 
اة  اات ا  اج    ا اك .       

 ف ان ا   دىء ا ان     و   ا ا
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   ذ و .  او  ن   ا ا  م
  د ا ان            و .   ث ىا ا

          ءا  ا  ان ا ا    .
     . دى ا   ا ق اا   

  ات اا ت وم. 
 ض ف اا : 

           وان  ا ا  ان  ه ا  فا
    وا   ا      و امت ا اى  

   م ا ا ردود ا و ك ا   ل 

            . ه ا   او  وث رد  
      ب فوا ان ا  .  

 ا : 
     ان  ام   ا ان م  فا     

    ان  و ا  ا     ا دون ا 
        ا ك ا   ط   ادى وف او اا

 ء دور  ا      ا اة  ان
  ا  اض اا ار   ن     ن وذ

 ا   او اف ا او و  .   
 ا : 

  : وه ا   ط ث ات 
 : اء )١

  و  ا   ا    ات او  
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      د او   ىة ا اته ا دة   .    ف
امه ا  و  ا ان  ا    ات      

 . ار ة اى
  : اال )٢

 ا     ا        ءا
ا   ت وى اار  ا  ا  ا

 ا  ا          ا  ث ىت اا 
  ه ا  ت . اى انا ا داء ار ا  ان 

 .ن   ا اء ا و ه
٣( ا : 

           ف ام ا  ن . ا   ه ا
 ا ا ا  .  ان         م  ه ا

ت و ااج اا  ا .  
 ارا : 

ه ا  ا ة  اج و  ا  اع             
    وث ا   ىا ك اد       ا  ه ا و

زا او ء    ات .    ار اص     
 .ن ك ف  ا  ود اء

  ج الطا : 
ا   ك ا      اطل ا ا  ج      -

 ء وذ  ه  ا ا داترا . 
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-  د  وة  إرا      رار طأط ا   م اى  ج ا
 ا  ج  . 

 : ا طلاص  ارد م  اةدور  * 
 : ا اء. ١

  ا    ا ا أ ان       ا  ط
  ا   ا و  ا .         إظر

 ه ا دةا ة ا ظءاأ    ا ا ا اذا .
    رن ا   ا  دة      
          ون ا ام  ا ان    رةا

      ام ا ا   ء  ام   ا ا ن
.  

 : اء .٢
 أط ا من  ض ا ن       اطل أتان 

  عا تل أطا          و . د اإر   
تا  ءاإ   أط  ءوذ    وةا 

 ا اوأ   ءاإ أط   ا  
  . ر رة اان واء   أ

٣. طا  : 
  ط زادت  ا    ا  ءأ    ازدادت در ا

   ا  و   دة اا  دى    ط دة ازدا  
  ور او  .  
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 : وا ات د  .٤
 اؤت م  ا   اط  ام ج      

إ     ا  ا  ت     . درؤد ا  ن او
دى ا  اا اط ا      وات 

  . ا     ن ا  بأ ة  ا
 من    ا اطل أء   أط   أء

ا.   
٥. ء اا : 

ا   اد  ا ن    اطلام اذا ام اء  
  ا .  وا   د  ا ءا     رما

 دا  وء  ط . 
٦. ا  را  : 

  ط  وو  ءا ا    ران ا
          ة ا ا   ا . جا   ق ا 

     ا ان    أطر ان        ت ا
       ا  ا ا  ط  وا ا  

رة ا  .  
٧. ا ا جا  ا : 

   ء ان اا           م ا ار ا ن ا 
ا   ا    ا    ا ل "  رات

   ك ا   ا " ردها ا   او " ا "
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 ه     ا ىب ا و ا  ا   
  . اء

٨. ا  : 
       ا  ة ال ا  ا  

وذ دة او    ا اء ا در  توا  ا 
      ا   ا ا اا   . نا ، 

       ا ن ا  ا  او  دة ا م
      ن  ا اا  ان  . دة از ا

     ء اا ا  ا ط  ،    داو و ا
ا  ء .  

 : ا واب .٩
  ا ان   ردود ال ا ه ط اى           

ا  م ،م ا م      ا    . 
  را ن ان    ا .ءا داد ا  ذ 

          ا ا ا و ا    ا ا د اار
       و ردود ا  ت ا   وذ  
  ا او      ان ما د ر     

 . اع
١٠. اا  ا   : 

           . درا  ا ا  و
      ءوا ى ا فا   رة وا ا

و ،  او . ا   ور  ت اؤا  وا
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       ا  ى او ل   ا   دة
ر ا اة وا و  ا و و         اطل

  . اتلطا       . ا   ا  ا  ا
و   ا ود ا ودوره  ادارة د ا  ا و   

ا  ا  وا .   
  أ اق  ج ا  :  و

  ا:ا )١
    ءا  ا دة داز  ةه ا  فل  ا

     ة ا ل ز يف اوا ا  ا
         ا  أن  قة ط ذ   و ،

 ، أو ة         ؤه، أو  ل أ
 ى          ةه اج، وا  إ 

        طت اا وإزا ا  و  جء ا 
،ج   اف ا حإ  ، ودور ا ، ة  ، ودور اج  وا

  وورة ا  واة.
  اف: )٢

اف  ه اة  أن ف ا  ا ا ف          
و و ،    م، وأن ف  اا ا   ة 

ت اا  ، ا  دى ا و و ،
  ةه ا ا    و    جا  ات اا

       ا ا  ف أن ا   دئ ا ك وا
  ر، و أو  ن   أ ا  أن م 
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     ث يا ا د ا أن   ذ ، و
، ن   ا  ءا          ا أ

   و اق ا ا   دى ا ف   
 . ف   

٣( را ا:  
ف  ه ا  أن  ا ا  وأن     ا

 و  ت اما     ى اا ،    او
     م ا ا ردود ا و ك ا   ل 

    وث ا    ،        أو  اث ردإ 
 ،ا ا  ث  ار ا ا ا ارو ه ا

  ه ا و    رج  م  ا
      وا اا   يف اا   ه أن  ا
       ب فأن ا  ا   ،  داد

.       
٤(  :ا 

ن ف أم  أن اف  ه ا  أن م ا أ
           أن  و ،ا  با   
دون ا إ اف أو ادي، وا   ط   ك  

ا ا     وعأن ا  دا   ، 
   ن  ا  دور   اض اأ ار  

  أو ف أ أو و    ن وذ ،ا 
. ا   
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٥( :ا  :  ات ث ل   ه او 
 :  Cancellation اء -
        ، ت أو    ا   ا  و
             هام  فد او   ىة أ اته ا دة  

   أن ا  و  ات        ا    ا م
   ار ة أى.

   : Pull outsاال  -
         ءا      ا 

 ى اإ م           ار  ا  ا   ت و
   ا  ث يت اا   أن    ، ا   

       ه ا ت أي أنا ا داء ار ا 
. ء اأ ا   

- اPreparatory :  
ا   ه ا ،     ف أم  ذا

  م ه ا   ان  دة ، أن  
.ت وااج اإ     

  :اار  -
          ا ا  ج، وا  ة آ  ه ا

ا، و ه ا       اع اك ا اي   وث
          ء أو زا أ رت ا  ت، ود ا

   . ن ك ف  ا  ود أص ء
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  يف حتسني النطق :واللعب استخدام السيكودراما 
  ا ج اق اى طإ (ا راا) دراا 

      ادا    ه ا و ج ا 
   أو ت ماا  نم

      ي   
     مم   اثاء  ، أ

م  ن ًءأو أ ًأو 
ن  ر وون 

  أ  ا ر ،      ام  ص ا 
         ت ااوا ا  ا و  وا

ا ا ) ا١٩٩٧، ا. ( 
)  أن ١٩٩٣و  أ رد (  (Bidwell, 1990)و ول 

   رى اا ا ذات ا  ف إ دراا 
  ا  رةا و  ،      بأ ا راوا

دي إ  ا وا و ج  امت اا ا دي 
اب اا إ . 

) ادرا م رة      ١٩٧٩( وف  ا ى
ا  ة ا  ، ط        أدوار  

        م    دوارا  ح وا 
  .) ١٢٤، ١٩٧٩، ات ا  ا)  ا ى

            ،ج دراا   ا ا أ و
  ذات و ،وا ور واا    
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        درا  ف، وه اة، و تا 
   ج ا  ق اا )Ozarin, 2003, 60(،    زي ء ىو

)١٩٩١      ا  إ  ي مب اا  رداأن ا (
 ا راوا .راق ا  ا    بأ

   ن وا ،ا  اا مت ااج اإ 
 ر ،     ا ا  ة ا  ه ا و

ة اا  يور ا  ل  وذ ،ا ،  
 ذا  ا ُ دوارا  أن     ،  ا  ه 

  ا   ا ا ا  ا  ا راا و
  اد وا    وث ا و  ا ه    

ا ارا أء  اج  إدراك ام     اا  ل
 ا. ا   ا  ه   

      ج اق اى طإ  جا   ،    
        ت واوا اطا    ا  ا
واطت  ا ر  ا ا ا  اب   

   رو م  ا   ت ا ،  
ا  ) جو  أو  ف أو دون ٢٠٠٣، ط . ( 

) أن اج ا  ل   ١٩٩٣ أ رد (   
    أم  أم  ا لطا دوا  

 وال . و اج      و  ا إ ا   ، اات
      و اوا ا  ا ا ا ر سأ 

   ل آأط   تطم  جمل ا  دي و ،
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         آن وا    اضأ   ه ا و
ا ا ) ،١٩٩٨. (  

   لتحسني النطق: لتدريب الفردىجلسات ا
اف  إب ا رات ا ال و ة    

    نو  
: وا ا  

-  ا ا 
   ض ا ذج
   ل واا 

، ا ا   ب  و  أء 
و     ا ط   بأ  أن ا ول ا

 واة.
-      ع إل ا  لا ا  را  ا 

.د أ ا و   ض ا ذج 
 ا         ارس ا ا ارت     -

  أن .ا    ذج ر إ 
-   ة د ا ا  ل أن  : ة ا 

.ت (   ددر ذو ا ة ا  ا SEV  نو (
  :١   = ،د. ٩   =    ا  

در ا           نو ة ا    ة  
 ت.
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- ت ااا :   
    )  تد  ا ا ٢-١     ذ  و د (

.  ة ا  
        ارا     رة م ا ء اإ

ذج ا  عا:إ  و    
١- .  ذجا ع إا  
ر ااءة ارة ا وون اا اذج  -٢

و   ر اع  ااءة ا أو ون  
  اا اذج.

: ما ا  
أي   أو    ا ار    ا ا دون    -

.د  ة  
 ول ا  اار ا أب ا ال. -
-      ة ا   ا و ارا  ا رن ا

        ت او ار اا  ت ا ل 
ا ا ارا  ءأ لا  ،  هام ا و

     أ ه إموا ا  ل  ورة إ ا ا
.  ا 

-     دة تد  ا ا  : ت ااا
        ة ا ت دو   ،    

ا  ا.دا  
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 : ا ا  
 ا ت ا ا ا   إذا ن        -

 لا ا ،  را إ  
ول ا ا ا  دت د ا أب        -

 ا ال.
وز م ا ا     ا  را ل ادت     -

 :  ت اا ا 
 اا أب ا    أن ب  ان  "أر -

  " ال
١. "    أن و  إم 
٢.         و  أ ط  لا ا ا رس ا

.  
  :ني النطقلتحس Ratnerبرنامج راتنر 

   ج ا   أ را ،   وإن ا و   م
Conture )١٩٨٢       أ  ،ا ا  حإ  ا  (

 ا  يب ا  
   و ا ا  ا 
    ب اا ا أن إ را

     ذو ا  ا
    ار 

 .ى ا و ا   را 
 ا    أم  واي ا



 

 

  

 اضطرابات النطق وعيوب الكالم

٢٨٥ 

   أ ا      ا  ا داء اء إأ ا ، 
 :ا ا    

ا واث ء    اا رات ة وا  ة      -١
   ه ا  د  ا  ،   اا   و

 ذ     . ه ا ول ا ا ا   
          ا  ب اا ا  را  و

ل ا  وأ ل اطا  :ات ا  
٢-         ا ة أ وأ ل اطا   ت اءإ

  ا   ا   ، د   ١٥ة 
        ت اما  ل ء اأ ا

 ا ا   ى او ا .ا   
 أ ا ام  اج ن  ا ه ات ت  -٣

          ط  ث   ف ن 
  أ  ا م  أن و اث إ ء         

  وأن  رات ة و  ر ان.
٤.  أن  ا  ا  ب اا  د ا ، 

   ا اا ا اب ار  ا  ال.
  : Bhargavaبرنامج ارجافا 

      ج ا  ر م     ك ا  
  و  اا      دة ا دا   و ا اا

 :  
  ارة . -
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  اث أ أص ء . -
-       .  أ 
- . وث ا ف   

       و  ا ث ا ا اا  ءو
:ا  

١- . ا اا ا  فا  
٢-  ا .   
٣- . وث ا   ا  عا  

 م  ر  و  :   ا ث إ ا  
  :اذج  )١

    ا ا ول أ  ذجور ا ا    
ا  يذج ا  ار ا ا  ا    ون

       ر    ا ال اط ا ا رو
 ا  ،        أن ا أ  ا  موأ

 در    ه ا أن و اد اأ  ذجا
.ا دا ا  

   :ا ا اة  )٢
   ا   ءما 

     ه ا ا ا 
   ة اا ا  و
    ،ج ا 
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     و (ا) ار ادة إإ     د 
    ا ى     ا .

٣(  ا اة اا ا:   
          ةا ا ا  ه ا  ول ا

ر    ا إاء  اا ا دا ادة   
     اد اأ    ا  اء     ، وإ ذ  

 ءص اا   د   ا  أن و ر ا 
    اءإ   ا اا ا  فزوال ا إ

.ر ا ت دوندا       ه ا  فأن ا ر رو
.  دةز  ة ا  

  : Conture برنامــج كونتر
  م م ا     م و  ا ى أن    ه ا
ء         اأ   طا ا    إ  

ا  ،       ةا دا وف اا    و
ور وا ض  ا  ة   

  رات اا     ن  
. ا وا  

      ا ا  أن ًم ى 
   ا ا  ن   اا  ا

 ر اظ  ،     ن   و
 أن ، ا   وازدد ا ورة  

    أو  ت ون   اا ، و  ن إ 
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أط  أو   ه ذ ااب ا وب   
. ا   ا  اا أن م  م و

    ا ة م ا و ر اوإظ   أو 
 وا   ال ا    رات ا ا وة       

  واف.
 ى م أ أن ف اا   ات           

      ر اا  ك ذ إ و ،دى إ ا وا
          دا ا  ض ا ا ا و   أ 

   ا:و م اا  ا اة
- . ا ف أن ا  اا  أ 
 إر ا  و  م اء ا   أء    -

. ا  
- .   ر ة ل ا اا  أ 
-     ىأ   ا م     ذات ا

            ا  اا  ا ا و وث ا
ا، وى امس ذ  أو     
  ، رات اا  إ
       ل ا  ذ و

 :ت اؤا  
١.       ا  اا أ م 

 .ا  ةاا  
٢. ا   .ة ط  ا  ا  
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٣.        ء اار أ ا ط إ اا  
 .  و  

٤.    ت اا  ك أ  اا   
 .      

        دت إر اء اورة إ إ م روأ
و إاد ت اا   ،      ط  ا و

اب اا  ،    ط و   اا  ا أن 
    ج اا     ا  أن   ، و  

         ا وو ا  ه  رإظ  اناول ا
   . ا ا

  اللدغة وعالجها : على ختطيالتدريب 
 ا  أء     اطل    م  اوف ى      

 لطف و     او ه و و ال و إإ  ن ا
    ى ا ا  ءأ ر  ات اا  لإ

  ث ٨ اات (و        ا   و (ا 
  أو أم ز ا طال ه .، ح ه اب

  -أماع ات :
- . ا ما ا ا  
- . ا ا ا  
   اات ا (ك) . -
- )   و اا ا. (رو  
- ت ا . ء  
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و أن م ذ  ل اول ا   اات         
    ()    أن  ت  ث ا–  و أ

ا)     ات ا. (  
: ا-  

-  /  ا ما ا  ،.  /   
- ا ا ث) غ إ   ف اد طو ن    ) ما  ن

  ) . (رة / رة
- .ات اا   
  ل / ل . )ق(غ  )ك( -
  ب / ب . )ت(غ  )ك( -

: اا ا  
  رن / ن . )ل(غ  )(ر -
  .ر / و  )و(غ  )(ر -
  .ر /   )غ(غ  )(ر -
ن / ر )ى(غ  )(ر -

  ن .
   ت اء :

   /  . )ث(غ  )ف( -
: ت ا   
   )ص(غ  )س(
   )ش(غ  )س(
   )ث(غ  )س(
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 :   ب اأ -   
  :ا أو: اب 

     ء اأ      دو   و  
 إاج اات رة ط ر   إاج   دى دوره

ا   تا ت آ و.  
  :و أ ه اب

-   و رما دى  ا او أو ا ا ا  
   وف اا م  رةا  و   إ  رة    
 ح ا إ ا  ا ا. 

- ام     ا  م  نا      أو ا أو ا
ا أو ان  أو ود اج أو   اب أو ا أو

  ت. 
-   ا  دةز      دى إ أ   أو ي أو اا

       دى  ا         م  رةا  إ
 ات ما. 

-  ى ا نن ا ات  أناج اإ  أداء دوره  در
ا إ وزه   رة  وذ م    دى      

 نا   د أو م ا رج ا ق 

 ء  ن أوا  ت أدت إ  أو م ا. 
-  دو          دى إ وره او ا ط    

 ات ااج اإ ا . 
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ظب اا :م:  
ب اا  و ه ا أ و ا  ب ا

        وا  ا   ةأو ا     ا إ  دور
     ا    ا ا مو ا أو  و

  تا.  
 ا أ:  
- ط   ا ات     اا    

   م ا. 
- ا ن وراء    ا   بأي أ  م 

ا  ة اه ا. 
  أ اج: 

        م ذا ج اب اد أ ء ا 
اب  ن اج   ا اا  ارة   

   دى وظ  ء ا رة   ا اتا م  
. 

        جن ا ب وظأ  م ا م إذا أ
      ر  اتا  أن   ح ا ت ارا
       ج اا م إ أ ز تره او و ا

 ب   م.    ن ت أنره ا  اتا وأو
        ا دا  عأو  م ت  ا  ا
ور  م ذ ر  م ات اي م  م ون  
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  رب وا    رن  رء اأ أ  آة ذ 
    .تا ا ء ات أ 

و ث   ا  أن  ه ات      
            ة  اتأ م  ر م أن  ا ة إ
      ته ا   آ  ةو و  ةو أول ا

    ا و  ارا ربا         د ا  
  م ن ا ا ج ا  ث يا ى ا  

. 
  ا ه ا ة  أ ٢و.  ٣إ.    وذ د

و    ض ا د  ذ  ط م ات.
رت  إ      ا أن م إ أن ح ه ا 

    اع اة ا   أن   ا ا ا
   م أن م ال أ و  م ا ا   م و
ا ت  اات  أو ا  ط م ن ا 

 ه اأ           ر ا  ا  م   جا
  و إ اماء.

  ر ج م ف ااء :
  لطف    ا م    دا و ا

  ااء.
:   فا ا م   

-   ا     وذ د     تر  
.ده مط 
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-      نف اء طا  ن اءف ا : را  ءا
     ه اره و  ىه ا ا   ًرا

 م ة أو  ان   ،    ت ات
    فا  ات ة و ا  نا 

     ط   ا أ  آة أن م أ و
.   ه ا     ....ا ا رم رب   

   اءف ا   نم) –   ً(. 
  ر ج ف اف و إا إ ء :

ا   ا        ف اف ء و ج ا   
         ن ا فط  ا   دا  ءف ا اجإ

.  فف ا ج نا  أو ة م  
: ف ا ج م ر  

 ج م ف ا  ا ه ب   ااء      
  و  أء ار    ارج  ا   ا ً  ا       

 أو أ  ل م   ا إ ا و
  و  و آة أ ا ى أداءه .

: ف ا ج م ر  
            ف ا م  جأ ا ا و  ًأ ف ا    ً

  ف ا م ا             آ  ا   
       م ا       ء ة أو اا

  اف.
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  ر ج  ف ا ء :
 م ف ا ن طف ان  ا اي            

.  اءور ا   ا  ا   ب  
  : جو     ا  ض أو أ   ب ه ا

            ف ا  ق ا  ف و ذ م  اءور ا
        ا  م ف وا م ا   اي وف ا وم
            اءور ا حو ا ا   

. ا   
ا  ا أو ارد       ج  

وأ، واه ام  م اج اي   أس إال     
        أ ط  ك با طا ك اا
 ، ارد طرا   أطار اج ا  آي         

    ج ا   م    ) ،ف  . ) ٣٢، ١٩٩٥و
         طا ك اال اإ   أ ة ءإر د إرا

 ل  ة  ط ا اط وطق      ، اب
 ،        و   ا ا  ها و

، ما   ي     وإوا ا ا و   وة ،
         ةوا  ى ات ااا  ءء اإ 

. ل دإ   
 من  Cooper     و م  ا و  ارد

 :ا ر ا  
١. . داف وأح او ا   
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٢.  . وا ا  ا   
٣. . وا ا   
٤. .   و اا  م و ا   

          أن م  ات ءإ   ا ة اد أر
:  ل إا أ  ا  ا   

١-  ا ا  . ب مأ  أ   
٢- رة أ ا   ةة ا. 

 ا  اا  إدج ط  اط ا ر و
       ا ب إرة أ   ا ا  ن وذا

وا    د ا  ا رة أ   أن  أن       
    ا  داد ا ا  وذ ا   رات اا ،

     اة اا ا  ج ا  يا ا   
 :ا  

١-   هوا و  ج   أن ا ا .  
٢-      ا ط  أن ا   أم     ج، أو أن

          رج جا ا  ف أن ا  أ  
  اج.

أن ا  اطل ن ا   و ون    -٣
    أر ه ا ن ام  أو  وا أن 

ا  ون  أم  اء  و. ث 
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  : ٢تدريبات لتقوية أعضاء النطق والكالم
   أذة اط  رم  أن      

"          ا  اتا   ت ارا  "   
وا ء ا  تر  :  

١. ا ر : 
  ا  ا    ءأ ا  درا ن أن

ا       ف    أو  ا  وإذا
 : و  إع ا ،  إار ت  ل  أو ة ت

-      ق اإ  ما  ا  ن  ز اا 
 . ا ت ع وا ، و اف

-     ما  وا   ا  عا
د ا    اءب اا و ا ره إ حوإم

ورب     ،   د ااء  ا ة وت ع 
ل اا: 

   وز  . - ء ء وز .  
   ء وز  . - ء وز   . 
-    ا     ا إ   سا

ء ذا  سا   . 
-            ا ا   و    ا 

 د ول ا   و    . 

                                                             
٢ ا  د/د 
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-   ات اار اإ   ا   ة ء طا
 . ود ع

٢. ا ا  ت  ر . 
-      ع و    وم ا آه أ 

      ا وف اا  م  وم ء اة  ا  

 . و   ان  ان
-        مأ  م فء طة وا     ن ا

و    اء     ، ا و ت  اود
ا . 

- ؤبا : 
- ة واا  ا ر . 
٣. ا  ر . 
 .  م   ده  ا ة ة ات -
-          ا (ه)  رو ا  ا   

 . اات
 .   أء ا  أن ن أاء ا  اء -
-   وف اا  ا ل ت أ . 
 . ع هك  أو– ر اة  .٤
 .  ان     ت أأأأأأأ -
 . إء ان   ت ب -
 .إماج ان  ف إإإإإإ -
  . ان   ف أوووووو -
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 ). ب ا ا  ان ا   ت (ف -
-     و  وو ارة اا ا    

اا إ   اوام    . 
-        ا  ا ن وا اء و ا  

ا  اءوج ا نا وو . 
 . ر ان .٥
-    أن و ا   آه وا أ ا 

 .  اتت م أء د
-     ا  ا ا  ا  ا ا م ف 

ا) .( 
-           وا ا ا اا  ا  نف ا ا 

 .  طف ان
ء اأ   طا أ أ : 

  : نا -
 : إاج ان

-            م اجول إ ا  أو أ  ىا 
 . اى

-   أو  ا   . 
-  ا      و ا   أو ا

ا . 
اا ن إا : 

-  ن ا م أ  أو ا ا    . 
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 . س م أ رأ -
آ إ   نا : 

-  م اف  أو ا ى أو اا   .  
 .   ا دا  و رج ان -
- إ  م   (رجا ) ه   ا . 

 :ر ة ان
-   ا  ة  نة ا . 

 :ر رأس ان
-  ن اا  ا   ا   . 
-  ا  ب  ء أو أي ا   . 
 .    ا  أ ان -
-            ا و  وا ا   ا  ا

 قإ   . 
-        ن ب اأن ا     ت  وا

  ر اا   ن أوا  أو ا ط  نا 

م  
   ان

 : اة 
 :- إق اة -
  وا ا  ه ا أ. 
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  ة        ول أن ا  .ا   رقا 
  را -           وذ    ا

 .  
 : و اة -
     و ا   شا   .  
   أن )     ل        

ل ا  . 
- ا ا ر : 
 ا ا  اغا  ا  ة  . 
       وا ا وا ن اا  اغا  إ 

 رجا إ ا . 
- ا ال اإ : 
 و ن اا  اغا  ا   ا ا. 
       إ ا وا وا ن اا  اغا  إ 

 رجا . 
- م ةا  : 
 ا  ا   إ  وذ ا . 

ا :   
- ا   ا  ء  ق اوإ  إن . 
 ق اوإ  :  
 ا       ك   وذ  قوإ   و ا   ،

 ا أ اآة  ،   ا  ار ارة أه  
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         و و م   روا ا  
        ر وأن ره ا  و م  أن  ،  

  .)  أن  م   اي  أن را م)  اآة
  تدريبات تقوية اللسان والشفتني :

  رن ا  و.وا ا    ن ا
اة  ان و دة ا  دور   ة    

 ا  ل اطا      ره ا.ا   ت وا
  ااج اات واوف   وون  .. و     

  ى ان م و ا ره ا   ا: 
-   و  ا ر وا ام ٥   د. 
-      ناج اوا ا     رج دونا ا (وس) ر

 . اد ا ء، ان واه
-         ء دا  عر ا  ناج اوا ا 

. 
-    ا  ا ا  نا ع ور ا ا 

  ء . 
-  نا  نا و ا        ا ا  ا ا

ء و 
-   ا  لا ا ا  م   نا و ا 

ا. 
 . ا  ان   دا ل اه -
 .اق ا و ان  داي -
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-    و ا  ناج اا. 
ادل ان و  ر ا اراء و           ا و  -

ا ا ا    و ا   ن ب اان ا 
           ن اوا  او ا ط  نت ا 

 .ار      ان
- ا  ر :  
 و ا   . 
  ا و وأ وأ وا ا مه ا ا 

ار  و. 
    دل و نا  وا ا ل اإد

ا. 
     م أ ا    نا  أو ا 

 .و  ا   ا
    ) ت ا ة و  ف ب ب ب ب م ،

 ،.( 
 ت اط اا . 
- ل اة واا) ز اا  ر:( 
 تت وااا ر ووت واامات اأ . 
 ء دل رةوا ات اا م . 
        تو دل وة و  ات اا م

 ا) –  – ( ) –  –  ) (–  – (  )–   
– . ( 
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 ؤب واات وا ة ة     ار . 
 :٣ طريقة نطق احلروف األجبديةتدريبات 

 : )ف (أ -
 ا ر   ى آةا وأ ا  م

     ة ا  ىه ا ا و ا  ن ودرا و
وه ا أ   ،    ت ادرة  م ت اف     

  وج ااء .    ا م ات  و ه           
  ىا ى أا وا  . 

 ) :ف (ب -
           ى آةا وأ ا  م ا ر 
      ه أ ا ف وت ا م  اام  ق اإط

        اج اام  فت ا رم  وأم ا  ،
ء أء إطق ا  ج  ام  ن         وف أ أن اا   

 . 
  ):ف (ت -

           ى آةا وأ ا  م ا ر 
          ا  ا ا   نن . وأن اا  نا و

  ا  و  ا وا ن اا        ا  أ
  . مر ت اف

 

                                                             
٣ أ  ذ / أض/  اق ا  اا ا  طوا ا أ 
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  ): ف (ث -
  ى آةا وأ ا  م ا ر 

ا ن اا  نف اط و ،   ه أ ا  
 . ا   واار ت اف

  ):ف (ج -
   ى آةا وأ ا  م ا ر

ا  ن اق اإط ،    رج اد اا و
        رج واء اا   ا ه أ ا  وأن ، و
    ا  ىا ا  اري ووا ت اة ا

س ازات ال ا  ا أن ات ر       
 . و س

 ) : حف ( -
           ى آةا وأ ا  م ا ر 

   أ اف اأط ا ف وا م  ناك اا 
رج  ا  م ات و  ا  اء ا ا

       ةا  ىا ا و  تا وا ارا
    ةج ا  و ل ااز اا 

 . أء م ت اف
 ) : ف (خ -

   آةا وأ ا  م ا ر   ى
      أ م  ا  و  اا إ ا آ  ةاز اا
ا س ازات اة وا  اازا واازات     
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        ار س ا ى أا وا . ل اا
 . وا ات

 ) : ف (د-
  ا ر    ى آةا وأ ا  م

و ان  ان ا ون  طف ان  ان  
وا  ، وا ا  و  ا أ ا  مر ات   

اى  اة  ازات ال ا أء م ت          
 . اف

 ) : ف (ذ -
           ى آةا وأ ا  م ا ر 

            أ ا  و  وا ن اا  نف اط و
   ىا ا ف ووت ا اروا   ا

 ا أن ات    اة س ازات ال ا و    
 . ر و س

 ) : ر(ف  -
      ى ا آةا وأ ا  م ا ر 

  ا ا  ا   نف ا ددا ،   ا  وأن
ا   أ  ا  ه أ  ا  اءوج ا    ت

 ا و ل ااز ان ا ةا  ىا ا و
  . أن ت اف ر و س
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 ) : ز(ف  -
 ر ا م  ا وأ اآة ى ان         

          ةا  ه  ن وأنا و  دد  ا
وا اى أ ا   ، ات  م ت اف 

 .  واار ات
 ) : ف (س -

 ر ا م  ا وأ اآة ى إطق   
  أ ا  و  نود أن ا و ن اا

  ر تاا اروا . 
 ) : ف (ش -

           ى آةا وأ ا  م ا ر 
     ا و . ن اق اإط و وزو ا 
      ا و  ت وذا ء مأ  راء  نن ا 

 ر ا أ و . ا ا ا  رج اء ا
       ا ط  (ش) ف تف (س) و ت  ق ا

راء اا   . 
 ) : ف (ص -

 ر ا م  ا وأ اآة ى أن    
    ا و  ن     اى أن او .  ون

   ا ر وا ا ا ،         حإ و
             ا أ ا  و و .  نا و

ارت واا . 
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 ) :ف (ض -
   ر ا م  ا وأ اآة ن ى 

ان  م اء ان ا  ا ا وأن  ا ه       
  ه  اة   ، أ ا  مر ات

       حا  تا م  ل ااز ا
 نا  وء اا  . 

- ) ف: (  
           ى آةا وأ ا  م ا ر 

ان  م اء ان ا  ا ا وأن  ا ه       
   ت وا م  رام ا  اءوج ا  ا  أ

ا ض وا    حا م     ن
 ) .  ت (ت ))ت 

 ) : ف (ظ -
  ى ا ن آةا وأ ا  م ا ر 

طف ان  ان وأن  ه أ  ا  وج ااء      
ا  ا ة   ، اا  ه     ازات 

    و   ح  فت ا م  ل اا
 نا . 

 ) : ف (ع -
 ر ا م  ا وأ اآة  و ه          

       ه ا   ا   اء وج  ا  أ
 . زات ال ا  م ت افاة  ا
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 ) : ف (غ -
          ن آةا وأ ا  م ا ر 

ا   اء   و   أ ا  ك اء  
(اة) ر ت اف و ه  اة  ازات     

  م ات  و ا اى أ ا           ال ا
ارت واا  ا . 

 ) : ف (ف -
           ى آةا وأ ا  م ا ر 

     ا أ ا  و  ن اوا ا ا 
 . ء ا اوج اا

 ) : ف (ق -
           ى آةا وأ ا  م ا ر 

            أن  تا م  نة ا  ةاك اا
وو ان  ن وأن ك آ م إ أ  وج اء   

 و  ا أ ا  مر   ا  ت اف 
 . ات

 ) : ف (ك -
    آةا وأ ا  م ا ر 
  ه أ  وأن أ إ م ك ا  ن  نا

  . ا  وج ااء امر  م ات
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 ) :ف (ل -
 ر ا م  ا وأ اآة ى اء       

        ا ه أ ا و  ا ن واا  م  نا
 وج ااء  م ا ا   و ه اى 

 . ا اة  ازات ال 
- ) ف: ( 

           ى آةا وأ ا  م ا ر 
             ج اءن ا  موا ا ه أ و  ق اإط
ل اازات ا  ةا  ىا ا و  ما  

 ) : ف (ن -
  ا ر     ن ى آةا وأ ا  م

  أم ه أ   ن اا و ا   ا
            ا و  ا ا ما  اءوج ا  ا

 . اى  اة  ازات ال ا  م ات
 ) :)ف  -

  ا  ن آةا وأ ا  م ا ر 
       ه   اء اوج ا   أ ا  

 . و آة ة أ  ا ى ار ا  م ت اف
 ): ف (و -

  ا ر     ى آةا وأ ا  م
         أ ا م  إ  ة وأندا    ا
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 ا  وج ااء   ه  اة  ازات      
 . ال ا  م ات

 ):ف (ي -
    ا  م ا ر       ى آةا وأ 

       نا و ر و ن اا  نف اط و
 أ ا  و  ما  ا   ى أو 
   ةا  ىا ا و  ا اءوج ا  ا

ل اازات ا.  
  على الكمبيوتر :نطق التقييم برنامج 

ج  أ اط إ    ة   
وا ا       ل ذويطا  ات اا م

ات ا واء، وااج ار وو  رت       
 ا وأب ا ، وا   ا، و أء ا

   أ   وا ا ا    أداة ما
.ا وأ ات اا م  طا  

- م ف اا :   
        ا ات اا م  دة اا   ى

 ا ا وذ  اا ار واظ و أب      
 .راج اوا ا  

- دة اا :ما    
  . م و    رح او 
  . ما   و رة اا 
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 ء اأ ا  .  
 .ات اا م  ر اجا 
 .ا ا وأ ا ء اأ  
         ل ذويطا  ا  ءأ  م ت اا  

ات ا ا من    ا واص    
 أو   نم ء اا.  أو   

- : مى ا   
 :  تا       ) ا ات ا ر ت  ٢٨ (

 .ا وآ ا وو أول ا  
  :ا ا        ثا ا  ر و 

 . رةا 
     ر اج أرا: ) م   ات اا - 

    ا  ات اا  -     وا طا
ات). - ات ا ء ا ا  

- دة اا  ما :   
 . روا  ت ا حو 
 . د ل  ا   
  ر .طل ا  ة  يأ 
         أ و  ا ا ا   مإ

 ار  ة. 
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         لطوا ا ل ذوو اطا ر  ما  دُ
ا من    أو إ     أء  

ص اوا ا.ض ا أو   ر ا  
-  مى ا:  
   ،نا ،ا ،ا :ا ء اأ رو  دة 

اه، ان،  ا ا وا، م ت ا (آ)،     
(ت ا ا) ،ا ،ا ،ظداء اا.  

  )١٠٦   (   زا ت ار ذج 
 . ء اأ وظ 

  .تا  د أ  تم ة  
      ت ا وا ء اأ   ر اجا

.دي اا را  و ،  
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  املراجع

- م ا ا ، أ  ى  ) رة ١٩٩١(.    ا ر
وا وم ق طة، اا ،.ا دار ا  

، ا ا  ت   .)١٩٨٢أ ز وى (  -
  ،  ن.وت

- ا  د٢٠٠٣( ر .(م  ب ى ا اا 

ا  ادرا : ا . راه رد  ،رة 

  ، ،ةا . 

 – ا    ا  .)١٩٩١أف أ  ادر (   -
 ا ر – راا   ، ر  ،  

 ا ،.زا   
- ) ظ ا  لت   .)١٩٩٩أااا   ة ، وا ،

.ا ا  
  .اق زاء :اض ،١ .ا اات ).٢٠١٢اوى ( إب -
- )  د ان١٩٩٩(.  ا      ب اى ط ركا

 ما  ى و ، ا   ،م د ،
  .٣٢٤-٢٦١ص

-  ا  انز) ت    .)١٩٧٩ا  لا وأ و
وا داروا وا ة، اا ،.ا ا  

-  )  د و.)١٩٩٩ز ت اااا ،ة٢ا ، ،
.ا ا  
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أب وأم اطل ذوى ات ا     .) ٢٠٠٣رة من ( -
  را   )  ات( ،   

ازق اا.ا ة، اا ،  
 ا رس     ا درا    .) ١٩٨٠س ان ( -

، بإدراك ا   ا   ،.مد اا  
 ا ا   اداء   أ ا .)  ١٩٩٨ش ( -

   ل اطى ا ىا ،(رة )  ر ،
ا  ،.زا   

 ات    ). ٢٠٠٦( ام   ،   د ، ة رع -

 .ا دار :ن وا، دار ،٣ اة

-  ار إا  ،ا  ا  ، ) اى إ١٩٩٣ر(. 
 ج اا ،  ذجو أ ، ا ،  ا

  .١٨٠اد ،  ا، اط  وان واداب
-    ) ا ا ا ١٩٩٧(.    وا ت ااا

 )–  -   اأم–   (١ ، ا     
طض.، اا  

-    ا ا ا  ،  ) طر اا س   .)١٩٩٢
دا  و ا ا ،ة، ١ا ،.ا ا  

- ) ا  اح إا ١٩٩٥(.   ل واا 
وا ة، او، ا  ا.زا  
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-  )  ح را ٢٠٠٢(.       دراا 
ى ا راتراه ، اد رة)(ر  ،ا  ،  

 ،.ةا   
-      ح را )ت  .)٢٠٠٤ااا   ب او

ا اض اة، وأد.، ادار ا  
-  ا ويطا ،وأ دة وا )ت ).٢٠٠٠اا ا 

،ض واا: دأ  ا  ا.  ا  ردما   ا 

ا 

-  رس ا )١٩٨٧.(   تاا ا  لطب اا. 

ا: ا ا  ا. 

- م  ،د ا ،ر) ى ط١٩٨٧(.  ا ا  ،
اءاوا ول، أء اة، اا ،.را ا   

-  در طا  ج ،  ، ) درا  ١٩٩٢(. 
ا وا ا   ،ةح. ، اد ا دار  

، دار ا ،  وا  ا واات ا   .) ١٩٩٠ اراد ( -
  اض.

-    ) ت  ).٢٠٠٦ااا  ا  وا ،   با 

.ا  
-  ن  ا  ٢٠٠٥(ا .(  إ  ا  ن، ، ا دار 

وا  زوا. 
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 م إردى ح       .)٢٠٠١ ا أ وة (     -
ر ، ا ى اطل ا   . ا رات 

 (رة ) ،ر ا  ،.را   
- )   ٢٠٠٣(. ا أ   ا او ط

  ، اة، ا ا.اطل
-   ) ا   ١٩٩٤(.    ح م  ى 

ر دراه ( ،   ى اطل ذوى ا ا ارات 
   از ،. ا ،رة)

- )  ١٩٩٧   ،ا ا ،اض اأ .( 
 -    دار. 

- ) ا  ٢٠٠٢م(. رات اا   ا  ي 
ي ذوي ا ا ا، ا ا ا د ت     
ر ات ا وا  ، ط ا ا وي   

   )  ةا  .ا طا  ت ا٢٤-٢١ا أ (
٢٠٠٢ . 

- )  ا ٢٠٠١و(.    ا ا   ء   ادا 
  ا ارس ا ا ،       (رة ) راهد ر

 ا ،.زا   
 ا:   ا  واات  ا  ت). ٢٠٠٤( اويى  -

ت ا ل اط    را. ،ة دار دا 

 زوا. 
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 :ا  ت). ٢٠٠٧( ور و  و نو ن  -

، ،ط ا ا. (: دل .د.أ  ا)،  ن: 

  .ا دار
-  رس )٢٠٠٥.( ا م ي   رات ى ا لطا 

 ن   ، رة    دراه  ر  ا،  اات  ذوي
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 -  : وما اا 
 ا ا www.gulfdisability.com 
 ما ا www.oadisabled.org.om 

ن ا   www.sultancharity.org 
ت اوي ا دا ا www.m3aq-ksa.com 

   www.arabnet.wsوي ات اا ا
ممت ا را  www.hga-uae.org.ae 
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ا  ديى اا www.khass.com/vb 
ى اا ا www.4uarab.com/vb 

ث ا ن ا  www.pscdr.org.sa 
 

  
  
  
  
  
  

 


