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  .إلي   روح    أبي   الطاهرة      
 .إلي  أمي  التي  بذلت  آل  ما في  وسعها  من  أجلي   
 .إلي   زوجي   الذي   وقف   بجانبي   ولم   يبخل   بمد  يد العون  لي   
 . من   وقته   الخاص   به    إلي   أبني   الذي   أخذت  
 إلي   آل   طالب   علم   في   مجال   التربية   الخاصة   
ي         اهمة   ف ون   مس ى   أن   يك د   المتواضع   وأتمن ذا   الجه دي   ه أه

 ...مجال   التربية   الخاصة  
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 .ذه الدراسةالشكر من قبل ومن بعد هللا الواحد األحد الذي وفقني إلتمام ه    

  . كوكو كبشور  تتقدم الباحثة بوافر الشكر للدكتور   
 .معاذ شرفي الذي مد لي يد العون . وكذلك د    

 .حمود الموكذلك لألستاذة نجالء عبد     

وإلي كل األستاذات في مركز معوقات الطفولة الالئي بذلن معي مجهود     

 .جبار في هذه الدراسة 

لسيد وإلي األستاذات في معهـد فرسـان اإلرادة   رقية ا. ثم الشكر إلي د   

 .  لي يد العون والمساعدة  نقدم آلئي ال

  

  

  

  

  

  

 انـرفـر والعــالشك
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  المستخلص

  
تهدف هذه الدراسة إلي تنمية مهارة النطق لـدى األطفـال ذوى اإلعاقـة    

  . العقلية البسيطة

ويتمثـل  . ي استخدمت الباحثة التصميم الشبه تجريبي بقياس قبلـي وبعـد  

لي للدراسة في ذوى اإلعاقة العقلية البسـيطة الـذين تتـراوح    المجتمع األص

ـ ) 51-70(و عمرهم العقلـي  ) 15 - 7( أعمارهم ما بين  د التربيـة  بمعاه

طفالً من الذكور وتم جمـع  ) 13(الخاصة بمحافظة الخرطوم وشملت الدراسة 

  ـ : البيانات الميدانية بواسطة األدوات اآلتية

 . جمع البيانات األساسية عن الطفل وأسرتهاستبيان من تصميم الباحثة ل  .1

 ) 5: ملحق رقم (  .برنامج لتنمية مهارات النطق    .2

 ـ  : رات اآلتيةهااختبار لقياس القدرات والم .3

  . تنطيق الحروف األبجدية /  أ  

  .تنطيق الحروف بالتنوين /  ب 

  .تجريد الحروف من الكلمة /  ج 

  .لصوت ربط الرمز الكتابي بالصورة وا/   د  

  .تنمية مهارة التركيز واإلنتباه / هـ 

  . سرد القصص من خالل الصور /  و  

حليل بيانات الدراسة إحصـائياً  قبل وبعد البرنامج تم توقد تم تطبيق هذا االختبار  

  .للفرق بين متوسطين مرتبطين ) ت(باستخدام اختبار 

  ـ : أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

ات داللة إحصائية في اختبار نطق الحروف األبجدية وجود فروق ذ .1

فاعلية البرنامج في تحسين نطق  ؤكدقبل وبعد تطبيق البرنامج مما ي

 .الحروف األبجدية
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اختبار نطق الحروف بالتنوين وجود فروق ذات داللة إحصائية في  .2

تحسـين  قبل و بعد تطبيق البرنامج مما يؤكد فاعلية البرنامج فـي  

 لتنوين نطق الحروف با

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار القـدرة علـى تجريـد     .3

فاعليـة   ؤكـد الحرف من الكلمة قبل وبعد تطبيق البرنامج ممـا ي 

 . البرنامج في تحسين القدرة على تجريد الحرف من الكلمة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار القدرة على ربط الرمز  .4

 ؤكـد ل وبعد تطبيق البرنـامج ممـا ي  الكتابي بالصورة والصوت قب

فاعلية البرنامج في تحسين القدرة على ربط الرمز الكتابي بالصورة 

 .والصوت

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار مهارة التركيز واالنتباه  .5

فاعلية البرنامج في تحسين زيادة  ؤكدقبل وبعد تطبيق البرنامج مما ي

 . التركيز واالنتباه

ذات داللة إحصائية في اختبار القـدرة علـى سـرد     وجود فروق .6

 ؤكـد القصص من خالل الصورة قبل وبعد تطبيق البرنامج ممـا ي 

  .فاعلية البرنامج في تحسين الذخيرة اللغوية 

  

  



 و 
 

 

ABSTRACT 
     This study aims at improving pronunciation skills among 

simply retarded children. 

The researcher applied quasi-experimental design, i.e. pre  - testing 

and post testing of pronunciation skill was carried out. The 

population of the study comprises all simply retarded children 

whose age range between (7 — 15) years in Khartoum province. 

The sample of the present study consists of (13) male children. 

Tools of data collection were as follows:- 

1. A biography questionnaire of children and their families 

designed by the researcher. 

2. A program for improving pronunciation skills  .  

3. A test for measuring the fo1lowing abilities and skills:- 

a. pronouncing Arabic alphabetical letters. 

b. pronouncing Arabic letters by diacritic symbols. 

c. Abstracting a letter from a word. 

d. Associating writing symbol with picture and sound 

e. Developing attention and concentration skills. 

f. Telling stories based on pictures. 

All these tests were used before and after applying the program of 

developing pronunciation skills among simply retarded children. 

The data were analyzed by using T- test for paired groups. 

The most important results of the present study were as follows: 
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1. There is a significant statistical difference in pronunciation 

Arabic alphabetical letters before and after applying the program 

which might indicate the efficiency of the program in improving 

letter pronunciation. 

2. There is significant statistical difference in pronouncing Arabic 

letter by diacritic symbols before and after applying the program 

which might indicate the efficiency of the program in improving 

letter pronunciation by diacritic symbols. 

3. There is a significant statistical difference in abstracting a letter 

from a word before and after applying the program which might 

indicate the efficiency of the program in improving the ability of 

abstracting a letter from a word. 

4. There is significant statistical difference in the ability of 

associating a writing symbol with a picture and a sound before and 

after applying the program which might indicate the efficiency of 

the program in improving this ability. 

5 There is a significant statistical difference in improving attention 

and concentration skills before and after applying the program 

which might indicate the efficiency of the program in improving 

attention and concentration skills. 

6. There is a significant statistical difference in improving the 

ability of telling stories based on pictures before and after applying 

the program which might indicate the efficiency of the program in 

improving this ability. 
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  الفهــــــــرس 
  رقم الصفحة الموضـــوع

  أ  اآليــة    

  ب  اإلهــداء   

  ج  الشـكر والعـرفان   

  د ـ هـ  ملخص الدراسة باللغة العربية   
   Abstract   و ـ ز  

  ح ـ ط ـ ي  فهرس الموضوعات    

  ك  قائـمة الجداول   

   الفصل األول  المقدمة

  1  تمهـيد 

  3ـ  1  مشكلة البحث 

  3  أهمية البحث 

  3  أهداف البحث 

  4-3  فروض البحث 

  4  حدود البحث 

  5ـ  4  مصطلحات البحث 

   الفصل الثاني  اإلطار النظري

  6  )اللغة(المبحث األول 

  6  تمهيد عن اللغه

  7  تعريف اللغة 

  8ـ 7  مراحل اكتساب اللغة 

  9ـ  8  أقسام األصوات الكالمية 

  9  تعريف العملية النطقية

  11- 10  أعضاء جهاز النطق

  - 1112  عيوب النطق
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  رقم الصفحة الموضوع

  13- 12  أسباب عيوب النطق

  14  اإلعاقة العقلية : المبحث الثاني 

  14  تعريف اإلعاقة العقلية 

  15-14  تصنيفات اإلعاقة العقلية 

  16  أسباب اإلعاقة العقلية 

 17-20  خصائص المعوقين عقلًيا

  20  الخصائص اللغوية لدى المعاقين عقلياً: المبحث الثالث 

  20  المظاهر اللغوية لدي المعاقين عقلياً

  20-23  تدريس المهارات اللغوية

  23-24  تمارين ونماذج في تعليم اللغة لألطفال المعاقين عقلياً

  25  برامج معالجة عيوب النطق لدى المعاقين عقلياً : المبحث الرابع

  25  ت التدريب على نطق األصوا

  أصوات العلة / أ

المواصفات الصوتية وكيفية النطق وأهـم المشـكالت وطـرق    

  معالجتها 

29-25  

  29  : األصوات الصحيحة / ب

  األصوات األمامية/ 1        

  المواصفات الصوتية وكيفية النطق وأهم المشكالت             

  وطرق معالجتها         

43-29  

  : لفية األصوات الخ/ 2          

المواصفات الصوتية وكيفية النطق وأهم المشكالت                

  وطرق معالجتها           

47-43  

  الدراسـات السابقة                          : ثانياً

  

55-48  
  



 ي 
 

  رقم الصفحة الموضوع

   منهجية البحث:الفصل الثالث

  56  التمهيد  

  56  منهج الدراسة  

  57  راسة مجتمع الد  

  57- 58  أدوات الدراسة  

  60  عينة الدراسـة 

  60-61  تطبيق أدوات الدراسة 

  63- 62  التحليل اإلحصائي

    عرض ومناقشة النتائج:الفصل الرابع 
  64-65  عرض ومناقشة الفرض األول 

  66- 65  عرض ومناقشة الفرض الثاني

  68- 67  عرض ومناقشة الفرض الثالث

  69- 68  الرابععرض ومناقشة الفرض 

  70- 69  عرض ومناقشة الفرض الخامس

  71- 70  عرض ومناقشة الفرض السادس

  74- 72  مناقشه عامة 

   الخاتمة:الفصل الخامس 

  75  تمهيد

  75-76  تلخيص نتائج الدراسة

  76  التوصيات

  76-77  مقترحات لدراسات مستقبلية

     78-80    و الرسائل الجامعية   المراجع

    المالحق
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    قائــمة الجـداول  

 رقم الصفحة البــــيان  رقم الجدول

  61  معامالت الثبات والفرق الذاتي لمحاور القياس   )1(جدول رقم 

للفرق بين متوسطين ) ت(توضيح نتيجة اختبار   )2(جدول رقم 

مرتبطين لمعرفة فاعلية البرنامج في تحسـين  

  نطق الحروف األبجدية 

64  

للفرق بين متوسطين ) ت(نتيجة إختبار توضيح   )3(جدول رقم 

مرتبطين لمعرفة فاعلية البرنامج في تحسـين  

  نطق الحروف بالتنوين

66  

للفرق بين متوسطين ) ت(توضيح نتيجة إختبار   )4(جدول رقم 

مرتبطين لمعرفة فاعلية البرنامج في تحسـين  

  القدرة على تجريد الحرف من الكلمة

67  

للفرق بين متوسطين ) ت(ختبار توضيح نتيجة إ  )5(جدول رقم 

مرتبطين لمعرفة فاعلية البرنامج في تحسـين  

القدرة على ربط الرمـز الكتـابي بالصـوت    

  والصورة 

68  

للفرق بين متوسطين ) ت(توضيح نتيجة إختبار   )6(جدول رقم 

مرتبطين لمعرفة فاعلية البرنامج في تحسـين  

  مهارة التركيز واالنتباه

69  

للفرق بين متوسطين ) ت(ح نتيجة إختبار توضي  )7(جدول رقم 

مرتبطين لمعرفة فاعلية البرنامج في تحسـين  

  الذخيرة اللغوية 

70  
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  ـ:   يدـتمه               

  
  على لسان موسى عليه السالم   :قال تعالى 

)ب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانير(  
  صدق اهللا العظيم                                                                      

                                                                                                             
  :وقال صلي اهللا عليه وسلم 

  )أن من البيان لسحراً(                         
نعمة من نعم اهللا التي وهبها سبحانه وتعالى لبنى آدم فمن  الكالم أو النطق هو

فمن خالل الكالم يستطيع الفرد أن يعبر عن أرائه ، وأفكاره ، فـالكالم هـو أداة   

  .هامة في عملية التوصيل بل هو أساس الحياة كلها 

القادر على استخدام اللغـة المنطوقـة والمكتوبـة    كما نجد أن اإلنسان وحده 

  . جنسه على اختالف بنياتهم اصل بأبناء لتحقيق التو

في مجال عمل الحاجات الخاصة بصفة عامـة وذوى   الباحثةومن خالل عمل 

البد من القيام بدراسة عـن مشـاكل    رأت الباحثةاإلعاقة العقلية بصفة خاصة ، 

النطق لألطفال ذوى اإلعاقة العقلية البسيطة وتوضيح مشاكل النطق وكيفية تنمية 

المعاقين  شريحةتصبح  وكذلك زيادة الذخيرة اللغوية حتى كيز واالنتباهمهارة التر

  . تتفاعل مع البيئة المحيطة بها  عقليا شريحه

  ـ : مشكلة البحث 

بالنسبة لإلنسان فالجنس البشرى يتحدث ويتناقش ،   جدال بأن للغة أهميه ال  

التحدث بلغـة قومـه   باختصار أنه يتكلم لذا فإن الفرد الذي ال يستطيع فهم اللغة و

األنشطة بصورة طبيعيـة ،  تنعدم فرصة اندماجه مع أفراد المجتمع واشتراكه في 

هم شريحة المعـاقين  ومن أمثلة األفراد المحرومين من المشاركة بصورة طبيعية 

عقلياً بصورة خاصة لما لديهم من مشاكل في النطق والكالم ، وألن الخصـائص  

ما قورنت بالنسبة لألطفال العاديين في نفـس الفئـة    اللغوية لهذا الفئة ضعيفة إذا

  . العمرية 
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اإلعاقة العقلية البسيطة في صـعوبة   تمثل المظاهر اللغوية لألطفال ذويوت  

   :أهمهاتشكيل األصوات أو األخطاء النطقية والتي من 

ويكون بحذف الطفل صوتاً من األصوات التي تتضمنها الكلمة : الحذف   .1

 . من الكلمة فقط  ، ثم النطق بجزء

ويقصد به إصدار صوت غير مرغوب فيه بـدالً مـن الصـوت     :اإلبدال .2

بحـرف  ) س(المرغوب فيه وعلى سبيل المثال أن يستبدل الطفل حـرف  

 . وقد يكون اإلبدال مرحلة عابرة بالنسبة لألطفال العاديين ) ش(

طريقة خاطئة وذلـك ألن الطفـل ال   بويكون بإصدار صوت :   التحريف .3

 .خدم أعضاء النطق بالطريقة الصحيحة يست

مقطع إلـي  أو  ويكون بنطق الطفل الكلمة مع الزيادة لصوت ما :اإلضافة .4

وبمعرفة عيوب وأخطاء النطق . النطق  وهو أقل عيوب . الصحيحالنطق 

والعيوب حتـى تصـبح لغـة     األخطاءيمكن وضع برنامج للحد من هذه 

 .لآلخرينالمعاق عقلياً سهلة الفهم 

ين في فروع العلم المختلفة من أطبـاء  ينا تضافرت جهود االختصاصمن ه

وباحثين اجتماعيين ونفسيين للعمل كفريق وعمل الخطـط وتنفيـذها للحـد مـن     

مشكالت اللغة والنطق والكالم لدى األطفال المعاقين وجعل الطفل المعاق فرد لـه  

  .  ه في المجتمع الذي يعيش فيه تكينون

شف فيهـا إعاقـة الكـالم    تالمؤسسة األولي التي تك ا نجد إن البيت هومك  

وعيوب النطق والتخاطب لدى الطفل ، ولألسرة دور مهم في تناول تلك الظاهرة 

بكل االهتمام والرعاية حيث نجد أن محاولة عالج تلك العيوب كلما كانت في سن 

  .مبكرة كلما كان ذلك أجدى ونتائج البحث مرجوة 

ن هناك غياباً للبـرامج التربويـة التـي    إحثة الباالحظت ومن جهة أخرى   

 .البسـيطة تسعى لتنمية مهارات النطق والكالم لدى األطفال ذوى اإلعاقة العقلية 

  ـ : بع مشكلة البحث والتي تتلخص في السؤالين اآلتيين ومن هنا تن
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ما هي الخطوات العملية التطبيقية التي يمكن أن تشـكل برنـامج لتنميـة     .1

حيح للجمل والكلمات لدي األطفال ذوى اإلعاقة العقليـة  مهارة النطق الص

  .البسيطة

البرنامج في تنمية مهارة النطق الصحيح و كذلك في زيادة ما مدى فعالية  .2

  .الذخيره اللغويه لألطفال ذوي اإلعاقه العقليه البسيطه 

  ـ  :البحث أهمية 

و لقد وجدت الباحثه   تندر الدراسات السودانيه التجربيه في مجاالت النطق والكالم

من خالل إحتكاكها المباشر بمجاالت التربيه الخاصه و مشاكل اللغه صعوبات في 

التطبيق و تنبع أهمية الدراسه في تـوفير  حديثه و سهله الحصول على معلومات 

معلومات عن نطق الحروف األبجديه و معرفة أوصافهاالصوتيه وأهم المشـكالت  

  .وطرقق معالجتها

  ـ : حث هداف البأ

  ـ : تتمثل أهداف البحث في النقاط اآلتية 

 .توفير معلومات عن اضطرابات نطق الحروف وكيفية معالجتها  .1

 .  التعرف على الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية لكل حرف على حده .2

 . تصميم برنامج لتنمية النطق لدى األطفال ذوي اإلعاقات العقلية البسيطة  .3

برنامج المقترح في تنمية مهـارات النطـق لـدى    التعرف على فعالية ال .4

 . األطفال ذوي اإلعاقات العقلية البسيطة 

مساعدة أطفال ذوي اإلعاقه العقلية البسيطه علـى التواصـل و التفاعـل    . 5

 . اإلجتماعي

  ـ : فروض البحث 

  ـ : تتمثل في اآلتي  

توجد فروق ذات داللة إحصائية في نطق الحروف األبجدية قبـل وبعـد    .1

 . لصالح بعد التطبيق تطبيق البرنامج
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االختيار لألطفال المعاقين  وجد فروض ذات داللة إحصائية في درجاتت .2

لصالح بعـد   البرنامجعقلياً في نطق الحروف بالتنوين قبل وبعد تطبيق 

 . التطبيق

توجد فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على تجريد الحرف من الكلمة  .3

 . لصالح بعد التطبيق امجقبل وبعد تطبيق البرن

إحصائية في القدرة على الربط الرمـز الكتـابي   توجد فروق ذات داللة  .4

  .لصالح بعد التطبيق البرنامجبالصورة والصوت قبل وبعد تطبيق 

 ت داللة إحصائية في القدرة على سرد القصص من خالل اتوجد فروق ذ  .5

 .الصور قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح بعد التطبيق
 

  ـ : حدود البحث 

  ـ : تحدد هذه الدراسة بعدة أبعاد هي   

البعد الجغرافي تغطي هذه الدراسة في معاهد التربية الخاصـة بمحافظـة    .1

 . الخرطوم 

من حيث نوعية المفحوصين تقتصر الدراسة على األطفـال ذوى اإلعاقـة    .2

سـنه و درجـة   )  15- 7(العقلية البسيطة الذين تتراوح أعمارهم  ما بين 

 .  ) 70-51(كائهم ذ

  :  مصطلحات البحث 

  : النطق / 1

 ينالوترلف من و هو يتأ عبارة عن مجموعة الحركات التي يؤديها جهاز النطق  

  أثناء إصدار الصوت والتجويف الحلقي والفم  ينالصوتي
  )7: ، ص  2001سعيد عبد العزيز ، (

  : اإلعاقة العقلية البسيطة / 2

 ) 28:2005(وعبداهللا عسـكر )  33:2004( لميالدىكل من عبد المنعم ا إتفق

بإن األفراد ذوي اإلعاقه العقليه البسيطه يكسبون اللغه متأخرين بعـض الشـئ و   

في حياتهم اليوميه و يكتسب أغلـبهم   لكنهم يصبحون قادرين على إستخدام الكالم
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فـي   كذلك إستقالالً كامالً في رعاية النفس ، و تظهر الصعوبات الرئيسيه عـادةً 

  .مهام الدراسه األكادميه 

  :الفاعلية  /3

تحقيق األهداف المرجوه بأعلى مستوى من الجـوده و   مصطلح يشير إلى 

اإلتقان وفي فتره زمنيه مناسبه ، من خالل المهاره و الكفاءه في تنفيذ المهام و 

    .بطريقه صحيحه و سريعه الواجبات 
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 صل الثانيالف
  لنظرياإلطار ا 

  : المبحث األول 

  :اللغه 

  :تمهيد عن اللغه 

التي إهتم بها العديد يعتبر موضوع اللغه و الكالم من الموضوعات الهامه 

من علماء اللغه و الطب و علم النفس و التربيه و اإلجتماع و غيرهم وقـد أكـد   

  . الجميع أهمية اللغه للتواصل و التوافق و النمو العقلي و المعرفي 

توجد ثقافه نمـت و تجـددت    الي التجديد الثقافي ، فاله تعتبر األداه المهمه فاللغ

  .بدون لغه 

  :أصل اللغه ونشأتها

 لغه ، و لمادا كانت هنالك لغه ؟ حول أصل ال هنالك أراء مختلفه و متعدده 

الحاجه الي التكيف مع شروط الحياه و من أجـل   من يعتبر اللغه و من هده األراء

  .اإلنسان و إستمراره تأمين سالمة 

داون و (، فيــرى  أراء بعــض العلمــاء ) 31:1990( كرفيصــل الــزرادذو ي

يتطور و يتقـدم    أن الصراخعلماء التطور  من ) " Darwin .Spencer"سبنسر

في الحياه حتى يصبح كالماً لدى اإلنسان ، أما الفيلسوف الفرنسي  لما له من فوائد

هما بيعة اإلنسان يحددها عنصران أساسيان فهو يرى بأن ط" Pergson"برغسون 

ما يحيط به و المحيط أو المجـال  القوه الحيويه الداخليه الي تدفعه إلي أن يكتشف 

الذي يتحرك فيه  وبين القوه الحيويه و المجال مرونه خاصه تساعد اإلنسان علي 

يزه هي أما الحيوان فبعده الحيوي محدد واليستطيع الحيوان تجاوزه فالغر التحرك 

أما التوافق لدي اإلنسان يتطلب بالضروره أداه للتعبير . سلوكه و عمله  التي تحدد

أن اللغه هـي  ( )176:2002(ويؤكد سعيد العزه . عن أفكاره و تحقيق اإلتصال 

وعواطفـه  الوسيله التي يعبر من خاللها الفرد عن أفكاره و مشاعره و إنفعاالتـه  

  .)ه و فهم ما يريده ن التواصل معبحيث يستطيع األخري
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  : تعريف اللغة 

أصوات يصدرها جهاز النطق ليعبر اللغة عند بن جني عبارة عن مجموعة 

  )13: م ـ  1980توفيق محمد ـ ( .ها كل قوم عن أغراضهم ب

  : اللغة  سابمراحل اكت

عنـه  وجد جازل بأن الطفل في شهره األول ينتبه إلي األصوات وتصـدر  

لجوع ، أو األلم وعدم الراحة وفي شهره الثاني يعبـر  وره باعصيحات متميزة لش

  . كأن يبكي لرؤية شخص غريب عنه . بوجهه عن مواقف اجتماعية 

أما في شهره الثالث فإنه يبتسم في مواقف اجتماعية معينة ، كأن يرى وجه 

أما في الشهر الرابع . أمه أو أبيه وتصدر عنه أصوات تدل على سروره وابتهاجه 

أما فـي الشـهر   . بصوت مسموع ، وناغي نفسه في حركات تلقائية  فإنه يضحك

الخامس فإنه يدير رأسه إذا سمع صوت إنسان ، كما انه يصدر عنه صوتاً حـدد  

للداللة على رغبته وشوقه لشيء ما ، كثدي أمه مثالً كما يصدر صوتاً عن عـدم  

اطع قببعض الميحبه ويرغبه ، في الشهر السادس ينطق ارتياحه النتزاع شيء منه 

الكالمية المحددة ، وبعبر عن معرفته بالوجوه المألوفة ، كما يعبر عـن سـروره   

بالصياح ، وفي الشهر التاسع يقول كلمة بابا أو ماما ، وفي نهاية السـنة األولـي   

ينطق بعدد من الكلمات اللفظية ال تزيد عن ست كلمات ، كما يستجيب لألوامـر  

   . اللفظية البسيطة 

د ذلك يحدث تطور سريع في عملية اكتساب ونمو اللغة عند الطفل، ومن بع

  : ويمكن أن نلخص دورة نمو الكالم واللغة في المراحل اآلتية بعد السنة األولي 

   :مرحلة الكلمة الواحدة / 1

وهي تبدأ من مستهل السنة الثانية تقريباً ، وتستمر مدة متوسطها حـوالي    

يستعملها الطفل كلمة واحدة للداللة على ما يريـد  ستة أشهر ، وفي هذه المرحلة 

  .التعبير عنه ، وقد تكون هذه الكلمة ذات مقطع واحد أو أكثر 
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  : مرحلة الكلمتين / 2

وتستمر حتـى الشـهر السـابع    . صف السنة الثانية تقريباً تهي تبدأ في من  

فيها األسـماء  وهذه المرحلة تتميز بأن الطفل يستعمل . والعشرين من حياة الطفل 

   .والضمائربينما يعوزه استعمال األفعال وحروف الجر . بكثرة 

  : مرحلة الجملة القصيرة / 3

  .وهي تستمر من نهاية المرحلة السابقة حتى السنة الرابعة   

   :مرحلة الجملة الكاملة / 4

، و تتميز  جمل الطفل من ست او ثماني كلماتحيث تتكون  ، تكون السنه الرابعه

  .، و الدقه في اداء المعني ، و الصدق و األمانه في التعبير  الجمل بالتعقيد هذه
  ) 106- 105:   –م 1988- صالح أحمد زكي(

  :أقسام األصوات الكالميه 

  :ألمكنة النطق كاآلتي  تنقسم األصوات الكالميه و فقاً

ذه الفئه أن عضو النطق األهم في ه. تضم هذه الفئه الباء و الميم  :الشفويه /   1

هما الشفتان ، حيث تلتقيان  التقاًء محكماً تبقيان فيه لفتره وجيزه يرتفع فيها ضغط 

حيث يعبـر عـن طريـق    . الهواء الفموي و يصبح أعلى من الضغط الخارجي 

التجويف األنفي في حالة الميم مصحوباً بذبذبة في الحبال الصوتيه ، بينما تنفـتح  

  .مصحوبه بذبذبه في الحبال الصوتيه  الشفتان إلصدار صوت الباء و هي

و تضم هذه الفئه الفاء فقط وهو صوت غير جهـور فـي    :الشفويه السنيه /  2

   العربيه ن ترتفع الشفه السفلي حتي تالمس تقريًبا األسنان العليا األماميه

و تضم في العربيه الثاء ، و الذال ، و الظاء حيث ترتفـع  : األصوات السنيه / 3

ن أو مقدمته لتالمس األسنان العليا  األماميه و الثاء صوت غير جهور ، ذلق اللسا

   . حيث أن الذال و الظاء جهورتان

، الضـاد ،  طاء ، الـدال  وتضم هذه الفئة التاء ، ال :ألصوات السنية اللثوية ا/4

في هذه األصوات هي اللسان أو طرفـه أو الحافـة    ههمأعضاء النطق ال. النون 

. فع مؤخر اللسان نحو الحنك الرخو في الصوتين الطـاء والضـاد   ويرت. اللثوية 
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حيث يغلق التجويف الفموي ويخرج التيار الهوائي عبر التجاويف األنفية في حالة 

   . النون

   .أما التاء والطاء فهما غير جهورتين. وران وكذلك النون هالدال والضاد ج  

وأعضـاء  .  ، الراء والـالم  يالزا الصاد ، ، السين وتضم :اللثويةاألصوات / 5

. لقه والحاقة اللثويةذفي هذه الفئة من األصوات هي طرف اللسان أو مههمالنطق ال

  . ، حيث أن الزاي والالم والراء جهورية السين والصاد غير جهورتان

فـي   مههمتضم الشين والجيم ، وأعضاء النطق ال: األصوات اللثوية الحنكية / 6

والجـيم صـوت   . ا طرف اللسان ونهاية الحافة اللثوية إصدار هذين الصوتين هم

وقف احتكاكي، يبدأ بشيء من التاء وينتهي بشيء من الشين ولذلك فإن مكان نطقه 

والشين غير جهورية في حين أن الجيم .  ينوالسالدقيق يقع بين مكاني نطق التاء 

  . جهورية

ء النطق هي مـؤخرة  وأعضا. تضم هذه الفئة القاف فقط : األصوات اللهوية / 7

  . اللسان وأدني الحلق واللهاة وهي غير جهورية

أما أعضاء النطق . وتضم هذه الفئة الصوتية الحاء والعين : األصوات الحلقية / 8

الهامة في إصدارهما فهي جدران الحلق حيث يحدث تضييق بسبب تراجع جـذر  

  .ن أن العين جهورة الحاء غير جهورة في حي. اللسان وارتفاعه قليالً في الحلق 

ومصدر هـذين الصـوتين هـو    . وتضم الهاء والهمزة : األصوات الحنجرية / 9

مما يسبب بحدوث احتكاك نسمع فيـه   يحدث تضييق في الحنجرة الحنجرة ، حيث

بينما يغلق الوتران الصوتيان الفجوة المزمارية لفترة وجيزة يرتفـع  . حرف الهاء 

والهمزة . بعضهما فجأة فنسمع صوت الهمزة  معها الضغط الهوائي ويبتعدان عن

  )200ـ  196:  م  1996محي الدين حميدي ـ ( .والهاء صوتان غير جهورين 

   :النطقيةتعريف العملية 

ج تنوع الضغط الذي يصادفه تيار الهواء في أماكن متنوعـة  نتاعبارة عن   

  )79: م  1994زهران ـ  يالبد راو( .النطقوهذه هي أماكن  الهواء،من مجرى 
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أن جهـاز النطـق    14: 1999 –ذكرت مريم فريحات   :أعضاء جهاز النطق 

   -:يتكون من اآلتي 

تقع أسفل الفراغ الحلقي ، أعلى القصبة الهوائية ، يعرف الجزء األمامي  : الحنجرة/ 1

  . منها بتفاحة آدم ، ويقع فوق الحنجرة شيء يشبه اللسان يسمى لسان المزمار 

  .الصوت وهما العضوان الرئيسيان إلصدار  :لصوتيان الوتران ا/ 2

  . والفم ويسمي بالفراغ الحلقي يقع بين الحنجرة  :الحلق / 3

هو أهم عضو في عملية النطق وقد سميت اللغات به ، وهو عضـو  و :اللسان/ 4

  : مرن ، كثير الحركة وينقسم إلي ثالثة أقسام 

  .مؤخرته أقصي اللسان أو/ أ  

  .وسطه / ب  

  . ذلق اللسان ـ نهايته / ج  

     :وهو سقف الفم ، وينقسم إلي أقسام ثالثة  :نك الح/ 5

  . مقدمة الحنك  .1

 .أو الغار) الحنك الصلب(وسط الحنك  .2

 . )اللينالحنك (أفصي الحنك  .3

  .وهي نهاية الحنك اللين :  هأللها/ 6

  . التجويف األنفي / 7

  .الشفتان/ 8

   .األسنان/ 9

 أعضاء أضاف الجيوب األنفية إلي  ) 88: م 1996 ( نجد أن سمير دباينة  

. تقع فوق الحاجبين ، ومنها ما هو داخـل التكـوين األنفـي    و . الجهاز النطقي 

وظيفتها النطقية تتمثـل فـي    غات أخرى تحت األضراس في الفكين واوهناك فر

 . تضخيم وتكبير األصوات 
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  : عيوب النطق 

أو صعوبة فـي إصـدار األصـوات     ضطراب النطق بأنه مشكلةيعرف إ  

ن تحدث عيوب النطق فى الحـروف  ، ويمكن أ بالطريقة الصحيحه الالزمة للكالم

   .الساكنةأو  المتحركة

ضطراب بعض األصوات أو جميع األصوات فـي  يمكن أن يشمل اإل كذلك  

ضـطراب  عيوب النطق حتى اآلن أكثـر أشـكال إ  تعتبر  ، الكلمةأي موضع من 

  . شيوعاًالكالم 

   : هييمكن أن نميز ثالثة أنواع رئيسية من عيوب النطق 

  : والتحريفف واإلبدال الحذ 

يميزه بعـض األخصـائيين    ضطراباتاإلمن هذه  رابع ويوجد أيضاً نوع  

ضطراب اإلضافة وسـوف  اإلضطرابات األخرى ، ويطلقون عليه إوالباحثين عن 

  : اح نتناول هذه األنواع األربعة بشيء من التفصيل واإليض

ف الطفـل صـوتاً مـا مـن     ذوفي هذا النوع من عيوب النطق يح :ف ذلحا )1(

ينطق جزء من الكلمة فقط ، وقد يشمل الحذف  األصوات التي تتضمنها الكلمة ، و

دة وبشكل ثابت يصبح كالم الطفل في هذه الحالة غير مفهوم علـى  دأصوات متع

  . اع إليه كالوالدين وغيرهم ستميألفون اإل ناإلطالق حتى بالنسبة لألشخاص الذي

بدال في النطق عندما يتم إصدار صوت غير مناسب توجد أخطاء اإل :اإلبدال  )2(

) س(بدالً من الصوت المرغوب فيه ، على سبيل المثال قد يستبدل الطفل حـرف  

ـ   ) ش(بحرف  ال ، ونجده أكثر شيوعاً في كالم األطفال صغار السـن مـن األطف

يؤدي إلي خفض قدرة اآلخرين على ضطراب النطق نوع من إاألكبر سناً ، وهذا ال

ونجد أن عيوب اإلبدال تعتبر مرحلة . هم كالم الطفل عندما يتحدث بشكل متكرر ف

  .  عابرة لدى الطفل في حالة النمو اللغوي السوي

أخطاء التحريف عندما يصدر الصوت بطريقة خاطئة ، إال كون ت :التحريف ) 3(

فيه ، ويكون سبب التحريف ل قريباً من الصوت المرغوب أن الصوت الجديد يظ

  . وضع اللسان الغير صحيح أثناء النطق في 
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مع زيادة صوت ما  الكلمهالطفل توجد عيوب اإلضافة عندما ينطق  :اإلضافة ) 4(

  .  اشاًرتأنأو مقطع ما إلي النطق الصحيح وهو أقل عيوب النطق 
  )23ـ  21: م  2001سعيد عبد العزيز ـ (

  : عيوب النطق  أسباب

أعصـاب الجهـاز النطقـي    خراج الكالم فإنه يجب تكييف التنفس بفعل إل

للكالم يجب ويصحب ذلك حركات الفك والشفتين واللسان والحنك واإلخراج السليم 

أن تكون أعضاء النطق وكذلك مجموعة األعصاب التي تحركها سـليمة ألن أي  

  . خلل يؤدى إلي إخفاق في النطق 

  : باب هذا اإلخفاق هي وأس

  أعضاء النطق بها خلل في تكوينها أو في عالقتها الفرديه ببعضها البعض  أن .1

 .التي تتحكم في هذه األعضاء أن يطرأ عائق على األعصاب  .2

وجود عادات غير صحيحة في النطق حتى ولو لم يكن في جهاز النطـق أي   .3

 . عيب 

  ) : انحرافات الشفاه(األسباب العضوية 

أن إضرابات النطق الناتجة عـن الشـفاه    :أألرنبية والحنك المشقوق شفاه ال/ 1

األرنبية أو الحنك المشقوق هي أكثر التشوهات العضوية شيوعاً ومن الطبيعي أن 

رابات على مدي خطورة اإلصـابة الجسـيمة ،   طتتوقف مدي خطورة هذه اإلض

كانت اإلصـابة  وإذا ) ج(فإصابة قاع الحنك يؤثر على نطق بعض الحروف مثل 

في سقف الحنك فإن ذلك يؤثر على نطق بعض الحروف األخرى التي تنتج مـن  

العليا فإن ذلـك   فهإذا أصبحت الش) ت ، ط ، د(اتصال اللسان بسقف الحنك مثل 

وإذا كان الشق خطيـراً  ) ب ، ف(على نطق الحروف مثل  الطفلقدرة  يؤثر علي

ة خطيرة حتى يكـون الكـالم مـن    على النطق بدرج الطفلفإنه يؤثر على قدرة 

    .الصعب فهمه 

بين الفكين كـأن   إذا لم يكن هناك تناسق وانطباق :تناسب الفكين وانطباقهما / 2

) ذ ، س ، ي(عن اآلخر فهذا يؤثر على نطق الحروف مثـل   اًيكون أحدهما بعيد
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ـ    أما إذا كانت الفتحة الموجودة ي بين الفكين كبيره فأن الحروف التي تحتـاج ال

  ) .ف ، ز ، ذ(واألسنان تتأثر بذلك مثل حروف استعمال الشفتين 

، إذا  إن اللسان متصل بمؤخرة قاع الفم بمجموعة من الحبـال : عقدة اللسان / 3

كانت هذه الحبال قصيرة أو طويلة أكثر من الالزم فإن ذلك يعوق الحركة السهلة 

ل طرف اللسان ومقدمته ستعمابذلك نطق الحروف التي تحتاج إلي إللسان ويتأثر 

  ) . ت ، د ، ط(مثل 

إن أي تضخم غير عادي للسان يعوق سـهولة حركتـه   : األورام في اللسان / 4

وتكون النتيجة عموماُ هي ضخامة الصوت وخشونته وعدم وضوحه وتتأثر نبعـاً  

، حيث يكون من الصعب على  لذلك الحروف التي تحتاج لطرف اللسان في نطقها

  )18: م  2001سعيد عبد العزيز ـ (.  نطقها الطفل
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  : المبحث الثاني

  : يةالعاقةالعقلا
  : تعريف اإلعاقة العقليية 

يقصد باإلعاقة العقلية نقص في درجة ذكاء الفرد ، ويكون غالباً موروثاً ،   

كتمـال  البعض على أنه عدم إ همما يؤدي إلي توقف في نمو خاليا الدماغ ، ويعرف

الجهاز العصبي مما يؤدي إلي عدم قدرة الفرد على التكيف مع نفسـه ومـع   نمو 

  )19: م  1991نادر فهمي ـ (. البيئة من حوله 

  : تصنيفات اإلعاقة العقلية 

  : يتم تصنيف اإلعاقة العقلية على اآلتي 

 . تصنيف على أساس نسبة الذكاء الت .1

 . التصنيف اإلكلينيكي  .2

  : كاءتصنيف علي أساس نسبة الذ.  1

ستخدام أمـا  اييس في قياس الذكاء وكان هذا اإلستخدمت عدد من المقلقد إ

ف على الصعيد الدولي أو النظم التعليمية ، فقد تم خاللها تصنيف حاالت التخل

  : ستخدمت العقلي ومن هذه المقايسس التي ُأ

 .تبار ستانفورد ـ بينه إخ .1

 . ختبار وكسلر لذكاء الراشدين إ .2

 . كاء أطفال ما قبل المدرسة ختبار وكسلر لذإ .3

  : ومن خالل هذه المقاييس قسمت حاالت التخلف العقلي على النحو التالي 

 .)  70ـ  5 1(عاقه العقليه البسيطه و تتراوح نسبة الذكائهم ما بين اإل .1

 . )  50ـ  25 ( عاقه العقليه المتوسطه و تتراوح نسبة ذكائهم ما بيناإلا .2

 .  ) فما دون 25من  (و تتراوح نسبة ذكائهم ما بين عاقه العقليه الشديده إلا .3
  ) 46: ـ ص  1991نادر فهمي ـ (              
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  : التصنيف اإلكلينيكي /2

حاالت التخلف العقلي  ويتميز هذا التصنيف في إمكانية التعرف على بعض  

من خالل المظهر العام حيث اعتمد هذا التصنيف على وجود خصائص جسـمية  

ة فسيولوجية إضافة إلي عامل الذكاء ، ومن هذه األنمـاط اإلكلينيكيـة ،   تشريحي

أطفال متالزمة داون وحاالت القصاع وحاالت االستقاء الدماغي ، وحاالت كبـر  

  . وصغر الجمجمة 

 متالزمة داون هناك سمات مشتركة  يطلق عليهم أطفال :أطفال متالزمة دوان / أ

الكبير ، صغر حجـم الـرأس ، والعينـان     بينهم تتمثل في تشقق اللسان وحجمه

علوها جفنين سميكين ، أما األنف فيكون صـغيراً وأفطـس   يمتجهتان إلي أعلى و

بـاق  وتكون اليد عريضة واألصابع مفتوحة وال توجد بها عقد وال يستطيعون إط

  . أصابعهم 

يتصف هؤالء األطفال بالقصر المفرط وقد ال يتجاوز طول  :حاالت القصاع / ب

وجـود الغـدة    مسم في مرحلة المراهقة ويكون السبب لعد)   70ـ   60 ( فلالط

. الدرقية أو نقص مادة الثروكسين الذي له عالقة بالجوانب اإلنمائية في الجسـم  

  . ويتميز هؤالء األطفال بالكسل والتأخر في الحركة والجلوس والتاخر في الكالم 

بكبر حجم الرأس نتيجـة لوجـود     يتميز هؤالء األطفال :ي االستسقاء الدماغ/ ج

في الجمجمة ، وهذا السـائل يـؤدي    بكميات غير طبيعيه السائل المخي الشوكي

بدوره  إلي تلف خاليا الدماغ وتكون درجة تخلفه راجعة إلي مدي ما تأثرت بـه  

  . من تلف  خاليا الدماغ 

الـرأس عـن    ميتصف هؤالء األطفال بصغر حج :حاالت صغر وكبر الدماغ / د

، وكذلك يتميزون بعد قـدرتهم علـى   ويكون شكل الرأس مخروط الحجم العادي 

كتساب اللغة ويكون لديهم نشاط زائد أما في حالة كبر الدماغ يتميزون بكبر حجم إ

  )53ـ  51: م  1991نادر فهمي ـ ( . في البصر  تضطراباكذلك إوالرأس 
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  : أسباب اإلعاقة 
   : في مجموعتين صر أسباب اإلعاقة العقليةحتن    

  ة يبيئالعوامل ال )1(

 العوامل الوراثية  )2(

  :العوامل البيئيه 

قد يكون السبب نتيجة لألمراض المعديـة ، ومنهـا الحصـبة     : ـ أثناء الحمل 

الحامل له في أشـهر الحمـل   ت أما إذا تعرض. األلمانية وهو مرض يصيب األم 

  . خلف العقلي طفل العمي أو الصمم أو التلالثالثة األولي فقد يسبب ل

وكذلك من األمراض المعدية الزهري وهذا المرض يؤذي الجنين ، وكذلك   

  . تعرض األم لألشعة السينية 

علـى   ويكون نتيجة لنفص األكسجين أو نتيجة للضغط بشـدة   :ـ أثناء الوالدة 

 او أثناء الوالدة ، وكذلك زيادة كمية المخدر في الـوالدة ،  )الجفت (رأس الجنين 

  أو المتأخر ج المبكر الزوا

  : وتتمثل في عدة أسباب منها  :ـ بعد الوالدة  

  .سبب تلف الدماغ تيمكن أن  : بالحمياتإلصابة ا   /1

  . لرأس إلي تلف الدماغ لقد تؤدي الصدمة المباشرة : إصابة الحوادث    / 2

 يمكن أن ينتج تلف الدماغ عند عدم تغذيـة الطفـل فـي     :سوء التغذية       /3

  . طفولته المبكرة 

   من العقاقير أن تسبب تلف الدماغيمكن للجرعات الكبيرة :        العقاقير    / 4

  .وعلى سبيل المثال التسمم بمادة الرصاص : التسمم بالملوثات   / 5

  : األسباب الوراثية لإلعاقة العقلية 

 الزمة هناك نمط شائع من اإلعاقة العقلية الناجمة عن سبب وراثي تسمي مت  

دوان ، وليست متالزمة دوان وراثية بمعنى أنها تنتقل من جيل آلخر في العائلـة  

  .ثية حيث يكون الطفل غير وراثي ابل تنجم عن خلل يصيب المادة الور
  )11ـ  9: م  1994عفيف الرزاز ـ . د(
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  : خصائص المعوقين عقلياًًً

و تاج السر الشـيخ   ديها عدنان االحمدورييتميز المعاق عقلياً ببعض الخصائص 

   -:في االتي ) 159:1998(

و في الحبو  جسميليكون هنالك بطء نسبي في النمو ا -:الخصائص الجسمية / 1

علماً "كثر تعرضاً لالمراض من غيرهم اق عقلياً ، و انهم أو المشي و الكالم للمع

الظـروف  صائص راجعة لإلعاقة العقلية أو إلي انه لم يتبين اذا ما كانت هذه الخب

  .و العاملين معاً البيئية أ

هم الخصائص التي تميز المعاق عقلياً عـن  تعتبر من أ -:الخصائص العقلية / 2

  :الطفل العادي فهو 

نه يمر بـنفس المراحـل   و مستواه و لو أ يالعقل وهيختلف في معدل نم  ) أ(

التي يمر بها الطفل العادي حيث يالحظ عليه قصور واضح في معاملته 

نوعـاً   قدو أ درجةعلي نوية بينما تبلغ الظواهر الحسية أعللرموز الم

، ويجـد صـعوبه فـي تكيفـه     عمال اليدوية كما يتضح نجاحه في األ

  .للمواقف الجديدة 

ي التصور ته عله فهو ضعيف في قدرعند يكون التأمل الباطني محدوداً  ) ب(

 .لي تبسيط المعلومات و التخيل و من ثم يميل إ

  .المقدره علي التركيز ضعيفه  يم عنده و كذلكتكون المقدرة علي التعم  ) ج(

 .يستطيع التركيز و اإلنتباه  ال  ) د(

  . قدرته علي التفكير قليلة )    هـ(

ال سان العادي التحكم في إنفعاالته إال يستطيع اإلن -:الخصائص اإلنفعاليه /  3

ته من خالل التعلم ونمو العمليات المعرفيه التي تجعله قادراً على تنظيم إنفعاال

و نظراً لقصور القدره المعرفيه لدي المعاق عقلياً فإنه يعاني من قصور فـي  

  .ألنه يعاني من التغلب اإلنفعالي و اإلنفعال السريع هذا المظهر 

القدره على التحدث و إستخدام اللغه ترتبط بـالنمو   -:الخصائص اللغويه /  4

يه يواجهون صعوبه في العقلي ، فاألشخاص الذين يعيشون حاالت اإلعاقه العقل

     .التحدث أو في إجادة اللغه كما توجد عندهم مصاعب واضحه فـي النطـق   
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من أكثر المشاكل التـي تـواجههم فـي    و المهارات اللغويه عندهم قد تكون 

محاوالتهم ألن يكونوا جزاً متكامالً في المجتمع فالسلوك اللغوي ينمـو وفقـاً   

ذوي اإلعاقه العقليه ستكون لديهم مشـكالت  إن لمقدرات الفرد المعرفيه لذلك ف

سـتقبال المعلومـات   ف قدرتهم على اإلستيعاب و صـعوبة إ لغويه بسبب ضع

وضعف التميز بين المتشابهات و المختلفات من المتغيرات وبناًء علـى ذلـك   

التهجئه ، و مشكالت اللغه التعبيريه وفق قاموسهم اللغوي وإساءة فإنهم يعانون 

ويزكـر جمـال الخطيـب و منـى الحريـري      . اعد اللغويه إستخدامهم القو

أن النمو اللغوي لدي المعاقين عقليـاً ال يتطـور بمعـزل عـن     ) 59:1997(

القدرات المعرفيه فأنه الغرابه في أن األشخاص المعـاقين عقليـاً يواجهـون    

صعوبات في التعلم اللغوي و في تأدية المهام المعتمده على الـتعلم اللفظـي و   

   -:اً هي وبهذا تكون خصائص النمو اللغوي لألشخاص المعاقين عقلياللغوي 

إن مدى إنتشار المشكالت الكالميه و اللغويه وشدتها ترتبط بشـدة اإلعاقـه   / 1

العقليه الذي يعاني منها الفرد وكلما ذادت شدة اإلعاقه إذدات المشكالت الكالميه 

  .و اللغويه 

غويـه ال تختلـف بـإختالف الفئـات     أن نوع اإلضطرابات الكالميه و الل/ 2

  .التصنيفيه لإلعاقه العقليه و إنما يكون اإلختالف في شدة اإلضطراب 

اللغويه لدي غير المعاقين  ه لدي المعاقين عقلياً تشبه البناءه اللغويإن البني/  3

  .فهي لغه سويه ولكنها بدائيه 

تمد على اللغه إن عملية التواصل تع) 230:2005(ويذكر صالح الداهري     

التي تحوي في إطارها مجموعه من العمليات كاإلستماع والكالم و القـراءه و  

الكتابه و الفهم ، و اللغه هي إحدى جوانب القصور التي يعانى منهـا الطفـل   

، كما أن مخزونهم اللغوي أقل مما يتوقع لعمـرهم العقلـى ومشـكلة    المعاق 

    . التعبير مصاحبه لألعاقة العقلية

أن القدره على التحـدث   )45:2004(ى عبد المنعم الميالوى وير

الذين يعيشون حاالت اإلعاقه  فاالشخاص ،العقلى  ستخدام اللغة ترتبط بالنمووإ

العقليه يواجهون صعوبة في التحدث أو في إجادة اللغه كمـا توجـد عنـدهم    
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ـ و المهارات اللغويه لديهم قد تكون . مصاعب واضحه في النطق  ن أكثـر  م

ءاً متكامالً في المجتمع ، اجههم في محاوالتهم ألن يكونوا جزالتي تولمشاكل ا

أي  كد الدراسات الطبيـه و التربويـه أن  وتؤ. وللذكاء دور في إكتساب اللغه 

شكل من أشكال اإلعاقه العقليه يؤثر في تطوير الكالم وفي القدره على النطق 

مـع  "ضعف في القدره العقليه  كالم الناجم عنو التعبير وقد تبين بأن تأخر ال

ضبط العوامل األخرى المؤثره في الكالم يأخذ صوراً وأشكاالً متعدده ، فهـو  

إما أن يكون على شكل إحداث اصوات ال دالله لها يستخدمها الطفل المعـاق  

إلى الطفل األصـم  كوسيله للتخاطب و التفاهم فهو في هذه الحاله يكون أقرب 

أن يكون علـى شـكل    ره عن حاجاته و دوافعه ، أماأو األبكم في طريقة تعبي

أن الطفل تقدمت به السن و تجاوز مرحلة إستعمال اللغه جيـداً  نجد حيث  آخر

لغه " ولكنه ما زال يستخدم اإلشارات و اإليماءات و حركات الوجه و الجسم 

ًيتجلى فـي   و هنالك شكل أخر لتأخر الكالم لدي المعاقين عقليا" غير مقطعيه 

بل نجده يسـتخدم لغـه   تعزر الكالم باللغه المألوفه التي تعودنا سماعها  شكل

  .خاصه ليست لمفرداتها دالله أو معنى 

ياً تأخر النمـو بصـوره   ومن أهم ما يميز الكالم واللغه عند المعاقين عقل     

خراج األصوات ونطق الكالم وإستخدام الجمل و التعبير اللفظي واضحه في إ

    . األفكارو  عن المشاعر

ضرورة اإلهتمام بالمحتوى اللغـوي   )390:1987(يذكر فؤاد أبو حطب     

ألف من مركب من كقياس للذكاء فهو يرى أن الذكاء ليس قدره واحده وإنما يت

  .ألغراض البقاء و التقدم في ثقافه معينه القدرات الالزمه 

 تبارات اللفظيه س الذكاء هي اإلخوصار من المعتاد إفتراض إن أفضل مقاي    

العوامل مسؤلية عـن   رثوتؤكد البحوث و الدراسات أن العامل اللغوي هو أك

  .الفروق الفرديه في النشاط العقلي 

الـى أن اإلخـتالف بـين العـاديين     ) 9:1987(وقد ذكر فاروق روسان    

والمعوقين عقلياً هو إختالف من درجة النمو اللغوي ومعدله حيث أن المعوقين 

  .أبطأ نموهم اللغوي مقارنةً مع نظرائهم من العادين عقلياً 
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، و التأتأه ، وقلـة  كما أن أكثر مشكالت اللغه شيوعاً لديهم مشكلة النطق      

ونجد أن هنالك عالقه إرتباطيه بين  ،المفردات ، وضعف بناء القواعد اللغويه 

اإلعاقـه   فاألطفال ذويدرجة اإلعاقه العقليه و مظاهر اإلضطرابات اللغويه 

العقلية البسيطه يتأخرون في الكالم ولكنهم نادراً ما يعانون البكم ، بينمـا ذوي  

ويشع البكم بين ضطرابات إتخلو لغتهم من ما  اإلعاقه العقلية المتوسطه نادراً

عاقه ويكون مستوى اللغه عند هذه الفئه بدائيا فهم يصدرون االطفال شديدى اإل

  .يعوزه الوضوح والمعنى والترابطهومه وكالمهم فالفاظا غير م

  :المبحث الثالث 

          الخصائص اللغوية لدي المعوقين عقلياً 

  ـ : قلياً عالمظاهر اللغوية لدي المعاقين  

اللغوية لدى األطفال المعـاقين   المظاهر أن)  9 -1999(ذكرت سميه طه جميل 

  : في اآلتي  تتمثل عقلياً

ألصوات أو األخطـاء النطقيـة أو فـي    مشاكل اللغة والكالم وصعوبة ا .1

 . مظاهر السرعة الزائدة في الكالم 

مقارنـة باألطفـال    عقليـاً األطفـال  محصول اللغوي لدى المعاقين قلة ال .2

  .العاديين

 الداللة يقوم بها الطفـل صوتية معدومة  صدور الكالم على شكل حركات .3

 .التخاطب  أوكوسيلة للتفاهم 

  . اآلخرينالمألوفة لدي  غةلصعوبة النطق والكالم بال .4

 .  ار من عيوب النطق كاإلبدال والحذفاإلكث .5

   : اللغويةتدريس المهارات 

إن تدريس المهارات اللغوية للطفل المعاق عقلياً ليس باألمر السهل ، وإذا عدنا   

عامل هؤالء األطفال المعاقون وكيف أصبحوا اآلن لنجد يإلي الماضي وكيف كان 

والتـي  " أو بشكل عام المعاقين " بياً نحو الطفل المعاق عقلياً أن هناك تطور إيجا

تمثلت في عدد من الجوانب منها إعالن الحقوق المشروعة للمعوقين عموماً وفتح 
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المدارس العامة أبوابها في عملية الدمج وبناء المناهج الدراسية والتدريبيـة لهـم   

  . الخ ....عية جتماالمهارات الحياتية واللغوية واإل وتدريبهم على

وقد دخلت عوامل عديدة في تطور مفهوم التربية الخاصة كما أشـارت إليهـا     

  : كيرك ومنها 

 . وضع القوانين الخاصة لرعاية المعوقين  .1

 .توفير الكوادر الفنية المؤهلة في مجال التربية الخاصة  .2

 . توفير الوسائل التعليمية لعملية التعليم  .3

تأخذ بعدين أساسيين هما منهج المعـوقين عقليـاً    إن تربية المعاقين عقلياً    

  . وطرق تدريسهم 

أما البعد األول الذي يتمثل في األساس الفردي في بناء منـاهج المعـاقين       

ً، في أن لكل طفل من األطفال المعاقين عقلياً منهجه الخاص به ، وذلك من  عقليا

  . قلياً خالل التعرف على مستوى األداء الحالي للطفل المعاق ع

أما البعد الثاني فهو األساس االجتماعي ، والذي يقصد به أن الطفل المعـاق      

أفراد المجتمع فرد كبقية  وعقلياً كالطفل العادي ال يعيش في فراغ أو عزلة وإنما ه

ـ له متطلباته اإل ه للمتطلبـات المرتبطـة بالحيـاة    جتماعية ، وعلى ذلك فإن إتقان

 يجبمهمة في عملية إعداد ووضع المنهج الفردي حيث جتماعية من الجوانب الاإل

تربويـة ذات عالقـة    أن يحتوي المنهج الفردي للطفل المعاق عقلياً على أهـداف 

من الباحثين في دراستهم  دجتماعية مثل عبور الشارع وقد أشار عدبالمتطلبات اإل

أن المعـاقين  واألطفال العاديين على  لألطفال المعاقينأن الفرق في عملية التعليم 

      عقلياً غير قادرين على التعلم مباشرة مقارنة مع األطفال العاديين ، وقـد أشـار  

أن الفرق في " وير " بينما أشار على أن هذا الفرق هو فرق في الدرجة " زقلر " 

النوعية وبعضهم أشار إلي أن الفرق في عملية التعليم لكل من األطفال المتخلفـين  

  . رق كمي وكيفي معاً عقلياً على أنه ف

ومن الفروق التي قد تظهر بين األطفال العاديين واألطفال المتخلفين عقلياً في   

   :وهيعملية التعليم جوانب مهمة في عملية التعلم 

   .التعليمانتقال أثر / أ
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   .التذكر/ ب

   .اللغويةالخصائص / ج

خصـائص المميـزة   أما فيما يتعلق بعملية انتقال اثر التعليم ، حيث أن مـن ال   

ق عقلياً صعوبة نقل ما تعلمه من موقف إلي آخر مقارنة مـع  السلوك الطفل المع

الطفل المعاق عمر الزمني إذ ليس من السهل على الذي يماثله في الطفل العادي ال

عقلياً أن يتعرف على الدليل لكل مشكلة ما متعلمة مسبقاً ونقل ذلك الموقـع إلـي   

ق عقلياً في نقل ما تعلمه من موقف آلخر افإن فشل المعالموقف الجديد وعلى ذلك 

ـ   يعزى إلي صعوبة التعرف على الدالئل هر االمناسبة التي يقصد بها وجـود مظ

اآلخر فهو عملية التذكر ، والتي  بالجانأما . مشتركة بين الموقف األول والثاني 

ياً سواء كان ذلك تعتبر من أكثر المشكالت التعليمية حدة لدى األطفال المعاقين عقل

أو األشكال أو األحداث وخاصة تلك التي تحدث قبـل فتـرة    األسماءمتعلقاً بتذكر 

عقليـاً   المعاق ، إذ يالحظ أن قدرة الطفل المدىقصيرة أو ما يسمي التذكر قصير 

لزمني ، وقـد  على التذكر هي أقل من قدرة الطفل العادي الذي يناظره في العمر ا

ف في ذلك إلـي ضـع   وربنسون وبروان ، ويعود السبب أشار إلي ذلك بروكزي

سـتراتجيات   ذكر أو دالئل ، وإللت ستعمال وسائل قدرة الطفل المعاق عقلياً على إ

نتائج هذه البحـوث فـي     أشارتدي وقد التذكر كما يقوم بها الطفل العا عمليةفي 

  : هذا الميدان على ما يلي 

وهذا يعني أنه كلما زادت درجـة   عقلية،الترتبط درجة التذكر بدرجة اإلعاقة / 1

  .  ، والعكس صحيح التذكراإلعاقة كلما قلت درجة 

  .م يترتبط درجة التذكر بالطريقة التي تتم بها عملية التعل/ 2

   : الخصائص اللغوية  

قين عقلياً أقل بكثيـر مـن   امن المعروف أن مستوى األداء لدى األطفال المع  

العاديين الذين هم بنفس العمر الزمني ، وقـد أشـار   مستوى األداء لدى األطفال 

يمون فـي  والذين يق سبايدين إلي أن مستوى األداء اللغوي لألطفال المعاقين عقلياً

قل بكثير من مستوى األداء اللغوي لألطفال الذين يذهبون إلـي  أ المراكز الداخلية
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 تترواح مـا بـين   مركز التربية الخاصة النهارية ، وقد يصل هذا الفرق إلي نسبة 

  . )  % 26ـ  8(

لذا فإن المشكالت التي قد تصادف الطفل المتخلف عقلياً في الجانب اللغـوي    

ل يوالتي تظهر في صعوبة الكالم ، واألخطاء في عملية لفظ الحـروف ، وتشـك  

األصوات وكذلك السرعة الزائدة في النطق أو التوقف عن النطق أثنـاء الكـالم    

التي يعرفها أقل بكثير من األطفال ) في عدد الكلمات(غوي للأيضاً أن المحصول ا

  )117: م  1991نادر فهمي الزبور ـ ( . العاديين 

   -: مارين ونماذج في تعليم اللغةت

من المتعارف عليه أن مناهج وبرامج األطفال العاديين ال تتناسب مع األطفال   

رات اات الكافية لتعليم هذه المهستعدادعقلياً وذلك لعدم وجود القدرات واإلعاقين الم

عقلياُ الذي عمره ثمـاني   عاقبنفس المستوى الذي يتعلمه الطفل العادي فالطفل الم

 ادي الذي عمره أربع سنوات سنوات يكون من الناحية العقلية في مستوى الطفل الع

ومـن هنـا   .  عاقهه اإلهذلقلياً قد فقد خبرات كثيرة نتيجة عاق علذا فإن الطفل الم

عقليـاً بمحاولـة   عاقين فعلى المعلم الذي يقوم بعملية التدريس لهؤالء األطفال الم

 إيجاد الوسائل والطرق من أجل تزويد هؤالء األطفال بخبرات وتـدريبات لغويـة  

والكتابة والتعبير اللفظي وكذلك بعض التمارين  يتمكن من تعليم القراءة وذلك حتى

  . عقلياً عاقين ري لدى هؤالء األطفال المالتي تقوى مهارة التآزر الحركي البص

عقلياً في المجال  عاقينومن التمارين التي قد تكون جيدة في تدريب األطفال الم  

اللغوي والذي يمتد إلي الناحية اللفظية والكتابية والقرائية ، إعطاء الطفل خمـس  

 بحيث تمثل هذه الصور إحدى المشاهدات اليومية ، وذلـك مثـل  . صور ملونة 

.. جميع الركاب قف عليه مجموعة من الناس يأتي الباص ويركب يموقف باص ، 

يتوقف الباص قرب حديقة الحيوانات وشخص يقرأ الجريدة وبجانبه األيمن يجلس 

لـك بعـض   يتبع ذ وتعرض هذا الصور مرتبة ثم. قطعة من الحلوى طفل يأكل 

   :مثلالتي يجب عملها المعلم أمام األطفال وذلك  التعليمات

يطلب المعلم من األطفال أن ينظروا إلي الصورة األولي ويجعلهم يتحدثون عما / أ

   . الصورةيرونه في هذه 
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  . يقوم المعلم بطرح األسئلة عليهم عن هذه الصور مما يساعدهم على الكالم / ب

  . يسأل عن األلوان في الصور / ج

  . ليمين شما: االتجاهات  يحاول المعلم أن يعلم األطفال/ د

تقليـد  يساعد المعلم األطفال على على التميز بين األصوات بأن يطلب منهم / هـ

  . الخ ... دقات الباب ـ صوت نباح الكلب ـ مواء القط : األصوات مثل 

  : يستفيد الطفل بتعلم األمور التالية فمن خالل هذه المشاهد 

 . النمو اللغوي لدي األطفال  .1

 .القدرة على التعبير اللفظي  .2

 . لتميز بين األلوان ا .3

 .التميز بين األصوات  .4

 . التآزر الحركي البصري .5

 . تنمية الذاكرة البصرية والسمعية .6

  ) .124: م  1991ـ  دوينادر فهمي الز( .تنمية القدرة على االنتباه   .7

  : ملحوظة 

الختبار القبلي واالختبار نجد أن الباحثة استخدمت هذا النوع من التمرين في ا  

ر تمثل برنامج يومي للطفل وتحتوي هـذه  وان السؤال يحتوى على صلبعدي وكا

  : الصور على المشاهد اآلتية 

 .النومالصورة األولي تحتوي على صورة طفل يستيقظ من  .1

  .السواكطفل يستعمل الالصورة الثانية تحتوي على صورة  .2

 .الصورة الثالثة تحتوي على صورة الطفل وهو يتوضأ  .3

 .على صورة الطفل وهو يصلي  الصورة الرابعة تحتوي .4

 .الصورة الخامسة تحتوي على صورة الطفل وهو يذاكر  .5

الصورة السادسة تحتوي على صورة الطفل وهو يسـتعد للـذهاب إلـي     .6

 . المدرسة 

وهذه الصور الهدف منها تنمية مهارة النطق وزيادة الذخيرة اللغوية وكـذلك    

  .مهارة التركيز واالنتباه 
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  : المبحث الرابع 

  : برامج معالجة عيوب النطق لدى المعاقين عقلياً 

نجد أن الباحثه إعتمدت في هذا المبحث على مرجع  واحد هو مرجـع سـمير     

  . لندرة المراجع في هذا الموضوع 1996-دبانيه 

  : التدريب على النطق 

حتاج إلي معرفة كيفية إصـدار الصـوت بواسـطة    تطيق ننجد أن مهارة الت  

كذلك أن تدريس النطق يبني عادة على أسـاس فكـرة تعلـيم    أعضاء النطق ، و

  : األطفال الكلمات والعبارات واألصوات السهلة والمرئية التالية 

  .أصوات العلة  .1

خاصة تلك األصوات التي يمكن : األصوات الصحيحة السهلة  .2

من خالل أدائها رؤية حركات الشفتين واللسان وبالتالي يمكن 

 . تقليدها بسهولة 

صعوبة حيث يصعب رؤية اللسان  ألكثرالصحيحة اوات األص .3

 . داخل الفم وتقل توضيحات الشفتين بسبب تقارب أوضاعها 

  -:ولمعالجة نطق الحروف األبجدية  نبدأ بأصوات العلة                     

هي أصوات لينة ناتجة عن اعتراض األوتار الصوتية لمجرى  -:أصوات العلة / أ

وتعتبر أصوات العلة أساسية في عملية النطق . در من الرئتين هواء الزفير الصا

  .  )و ، يأ ، (طع اللغوية وهي األنها تدخل في تركيب جميع المق

  :الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية " أ " صوت  / 1    

الشفتان وسـقف الحلـق اللـين    (، شفوي ) األوتار الصوتية تعمل(صوت صائت 

فكان متباعدان والفم مفتوح عمودياً ، اللسان في وضـع  ، ال) يغلقان مجرى األنف

  . سترخاء طبيعي إ

مع أخذ راحة  ال بد من فتح الفم أمام الطفل" أ  " عند نطق حرف  :كيفية النطق 

لذبـذبات ويكـون وضـع    يد الطفل ووضعها على صدر المعلم إلحساس الطفل با

لنطق بصوت عال حتى اللسان منخفضاً مع فتح الفكين وكذلك مالحظة أن يكون ا

  . يشعر الطفل بالذبذبات أثناء وضع يده على صدر المعلم 
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 )114: 2001سعيد عبد العزيز ، (
 
  

  : المعالجة وطريقة المشكالت 

  : في اآلتي " أ " تتمثل مشاكل نطق حرف 

   . بدون صوت " أ " إصدار صوت / أ  

  . أنفية "  أ " إصدار صوت / ب  

  قة الرقيقة  الطب" أ " إصدار صوت / ج  

  : بدون صوت " أ " إصدار صوت / أ

  : تتمثل في نقطتين هما 

" هــ  " إصدار الطفل هواء زفير فقط ، ويكون الصوت أقرب على صـوت  / 1

وهنا يجب التأكد من سالمة الوضـع  . وهذا يعني أن أن األوتار الصوية ال تعمل 

ونجـد أن اللعـب    ) .المواصفات المذكورة سابقاً(الطبيعي إلصدار هذا الصوت 

  . والصراخ خير وسيلة إلصدار الصوت 

تتمثل في فتح الفم فقط دون إصدار أي هواء زفير وذلك اعتقاداً من الطفل بأنه / 2

سلوب اللعب والصراخ إستخدام إبتنفيذ ما طلب منه وتتم معالجة هذه الحالة بيقوم 

في معظـم األحيـان   كون الحالة ناتجة تمع التركيز على تمارين اللسان والتنفس و

  . عن عدم خبرة الطفل أو عدم تقبله للمعلم 

  : أنفية " أ " إصدار صوت / ب

لتصاقه بسقف الحلق اللين واللهـاة ،  إوتحدث نتيجة لتقلص اللسان إلي الحلق و  

 فيخرج م ً،فيؤدي ذلك إلي فتح مجرى الهواء األنفي وإغالق مجرى الهواء عبر الف

  . غمة الصوت من شفوية إلي أنفية وتتحول ن نفالهواء عبر األ

  : الطبقة الرقيقة " أ " إصدار صوت / ج

  . نقصان في الشيء يؤديان إلي النتيجة نفسها نعلم أن الزيادة أو ال  
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الطبقة الرقيقة ناتجة عن شد األوتار الصـوتية  " . أ " وهذا ما ينطبق على صوت 

أسلوب اللعب  لى إالطفل  ويحتاج . التي تؤدي بدورها إلي شد العضالت الزفيرية

  . لجة هذه الحالة اوالضحك لمع
  

  : الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية " و " صوت / 2

، اللسان مسـترخي فـي    )متباعدة االسنان(صوت صائت ، شفوي ، استمراري 

سم تقريباً وذلك ) 1(وضعه الطبيعي ، الشفاه والفم على شكل دائرة بفتحة قطرها 

  . فير زاء الراض مجرى هوتعإل

  : كيفية النطق 

معرفة شكل الفم في المرآة ، وهو أن يكون مضموماً علـى شـكل الحـرف      

ويمكن وضع راحة اليد على الحنجرة لإلحساس بالصوت واألخرى لرسم شـكل  

  .ستدارته إارة باألصبع أمام الفم ودتسيمثل الحرف أو محاولة اال

  : المشكالت وطرق معالجتها 

  .بدون صوت " و  "إصدار صوت /  أ

     .نفيةاأل" و " إصدار صوت / ب

  .طبقة رقيقة " و " إصدار صوت / ج

التي ذكرناها سـابقاً ،  " أ " جه إصدار صوت العلة شابه المشكالت التي تواتت  

وقد نجد أن هنالك مشكلة تتمثل في " و ـ ي  " هي المشكالت نفسها لصوتي العلة 

يكون طبقياً رقيقـاً أو  " و " ولكن صوت نطق الحرف ويكون صحيح مئة بالمائة 

أنفياً ويكون السبب في األنفية في أن الطفل ال يتحكم في وضع لسانه مما يجعلـه  

إصـدار  أثناء  للفم يحجب رؤية اللسان الدائرييتحرك داخل فمه ، كما أن الشكل 

أو قد تكون ناتجة عن ضيق فتحة الفم بحيث ال يسمح للهواء بالمرور " و"  صوت 

الطبقي " و" أما صوت . تنهى هذه المشكلة تبر الفم وبتوسع فتحة الفم قد سهولة عب

ستطيع تخفيف شدة تشنج عضالت نالرقيق فيحتاج إلي تمارين تنفس طبيعي حتى 

األوتار الصوتية أو التقليل من قوة ضغط عضالت الزفير وهـذه المعالجـات أو   

   .طبيعتهابعضها كفيلة بإعادة األمور إلي 
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  : الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية " ي " وت ص/ 3

ـ إستمراري ، إ، شفوي ،  تصوت صائ   دب نفراج جزئي بالشفاه ، اللسان مح

  . عتراض الهواء قليالً في منطقة المركز إل

  : كيفية النطق 

رف أمام الطفل ومحاولة اإلحسـاس  حمعرفة شكل الفم أمام المرآة وإخراج ال  

  . لي بالذبذبات على الفك السف

  : أهم المشكالت وطرق معالجتها 

  : في اآلتي  هوتختصر مشكالت اًهو من أصعب أصوات العلة إصدار  

  " . ي " منفرد بدالً عن " أ " إصدار صوت /  أ  

   االنفية  " ي " إصدار صوت / ب 

  . الطبقة الرقيقة " ي " إصدار صوت / ج 

  -" :ي " منفرد بدالً عن " أ " وت إصدار ص/  أ

" هي ناتجة من عدم تحكم الطفل بلسانه وبالتالي فإنه يصدر صوت أقرب إلي و  

وتكون المعالجة بتحديب اللسان آلياً وذلك بوضع اإلبهام تحـت  " ي " منه إلي " إ 

إلي أعلي قليالً كي يرتفع اللسان في منطقـة المركـز   الفك السفلي للطفل والرفع 

  . عتراض الصوت إحيث 

  -:النفية ا" ي " إصدار صوت / ب

بواسطة السبابة واإلبهام يحول مجري الهواء الصادر  نفإن إغالق فتحتي األ  

تباه الطفل إلي أسـلوب اللفـظ السـليم    إمن األنف إلي الفم كما يساعد في تحويل 

بـل   نطقـي، ستعمال هذا األسلوب كأسـلوب  إوال يمكن  .المقصودفيدرك الطفل 

" ي " وأحياناً تكـون   ".أ " ي صوت ذكرها فستعمال المعالجة التي ورد إيفضل 

أنفية بسبب عدم تمكن الطفل من إدراك موضع تحدب اللسان ، فإذا جعل التحدب 

يحصل إغالق لمجرى . كبيرة أي تقلص أكثر منه تحدب  بهسبنفي مؤخرة اللسان 

 .أنفية " ي " الهواء الصادر من الفم وتتحول إلي 
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   -:الطبقة الرقيقة " ي " إصدار صوت / ج

ـ  ذا كانت جميع أصوات العلة طبقية رقيقة فمن األفضإ   ي تـتم  ل التريـث حت

  .، أما إذا كان " و " ثم " أ " معالجة صوت 

سـتخدام أسـلوب تمـارين    إة الحادة فيجب يفقط يتصف بالطبق" ي " صوت   

وقد تكون ناتجة عـن  . أثناء المعالجة " أ " سترخاء نفسها التي كانت متبعة في اإل

الصوتية أثناء محاولة الطفل تقليد المعلم الذي بالغ في توضيح إصدار تار شد األو

قداً أن مثل هذه التوضيحات قد تساعد الطفل في تعرج فمه كثيراً معي الصوت كأن

  . إصدار الصوت المطلوب 

   -:األصوات الصحيحة / ب

ستعمالها بمعزل عن أصوات العلة وتشمل جميع إوهي خامات لغوية ال يمكن   

  : إليألصوات والحركات الباقية في اللغة وتنقسم ا

  : لىإو هي بدورها تنقسم  : األصوات األماميه/1

وهي األصوات الواضحة المالمح وقد تكون أحاديـة أو  : األصوات الظاهريـة   /أ

  . ثنائية الشفة 

وهي األصوات األقل وضوحاً وتصدر داخل تجويف الفـم  : األصوات السنية / ب

  .تتعدي سقف الحلق الصلب  وضمن منطقة ال

ابتداًء وهي األصوات التي تصدر ضمن الجزء الخلفي للفم  :األصوات الخلفية / 2

ففتحه  لبلعوميا من نهاية سقف الحلق الصلب مروراً بسقف الحلق اللين فالتجويف

  .  غلوتس 

  : األصوات األمامية ومنها : أوالً 

  : وتية الوضع الطبيعي والمواصفات الص" ب " صوت / 1

عن بعضـها   هنفجاري ، األسنان منفرجإصوت ثنائي الشفاه ، صائت ، شفوي ، 

عتراض هواء الزفير طبيعي ، الشفاه في وضع إغالق إل قليالً ، اللسان في وضع

 .إخالئه أثناء  داخل تجويف الفم  زهوحج

فعند إخراج الحـرف للطفـل    نفجارية،اإلية ههو من الحروف الشف:فية النطق كي 

نفجار الهواء على راحة يد الطفل الموضـوعة  إيجب ضم الشفتين ثم مام المرآة أ
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ومحاولة النفخ فيها حتى يتم إخراج الحروف وإحساس الطفل بالهواء الخارج على 

  .ووضع اليد األخرى على صدر المعلم أو حنجرته. راحة يده

  : أهم المشكالت وطرق معالجتها  

  .بدون صوت " ب " إصدار صوت / أ

  " . ب " بدالً عن صوت " م " إصدار صوت / ب

  :بدون صوت " ب"إصدار صوت / أ  

نجد هناك خلط بين تمارين التنفس وتمـارين النطـق ، وأن اسـتخدام هـذه       

التمارين بصورة خاطئة يؤدي إلي مشكلة ، فمثالً نجد أن استعمال المعلم للشـمعة  

ليس تمرين نطق ، وذلك خطأ ألنه تمرين تنفس و" ب " وإطفائها إلصدار صوت 

قليلة إذا ما قورنت مع كميـة الهـواء   " ب " ألن كمية الهواء الصادرة مع صوت 

إلطفاء الشمعة وبالتالي يلجأ الطفل تلقائياً إلي زيادة كمية الهـواء وهـذا   ه الصادر

إن شعور الطفل بالذبذبات الصوتية كفيل " أ " يؤدي إلي إيقاف عمل صوت  بدوره

   .بإعادة الصوت 

   : "ب " بدالً عن صوت " م " إصدار صوت / ب

فير الخارج من الرئتين بالجدار الذي أقامتـه  الزهواء  طدامصنتيجة إليحدث   

الشفاه بسبب اإلغالق وبالتالي يتحول مرور الهواء عبر مجـرى األنـف وبـذلك    

لذا يجب أن يكون إغالق الشفاه مالمسة فقـط  " ب " بدالً  " م " نحصل على نغمة 

  . لهواء صادر من الفم وا

  :ضع الطبيعي والمواصفات الصوتية الو" ف " صوت / 2

ستمراري ، اللسان في وضعه الطبيعـي واألسـنان   ، إصوت شفوي ، ساكن   

  . نسيابه من بينها إعتراض هواء الزفير العلوية تالمس الشفعة السفلية إل

  : كيفية النطق    

ل أمام المرآة بوضع الشفاه السـفلي  هو من الحروف الشفهية مع اإلشارة للطف  

أسفل األسنان العليا ومحاولة أخذ شهيق أوالً ثم إخراج الزفير أثناء وضـعه للفـم   

المشار إليه سابقاً ، وإذا تعذر إخراجها فيمكن وضع قصاصات من الورق علـى  

             . راحة يد الطفل ومحاولة النفخ فيها 
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  :أهم المشكالت وطرق معالجتها 

  . صوتية ) ف(إصدار صوت  / أ

  .انفجارية ) ف(إصدار صوت / ب

دع الطفل يدرك أن األوتار الصوتية ال تعمل أو  : صوتية ) ف(إصدار صوت /  أ

  . أن إيقاف عملها ينهي المشكلة 

وضـعها   في أي أن الطفل يضع شفته السفلية: انفجارية  )ف(إصدار صوت / ب

ستمر فـي  إسنان للشفة بواسطة المرآة واألطبيعي ، وضح للطفل طريقة مالمسة ال

الهواء  بواسطة النفخ على ظهر اليد و قد يكون إسـتعمال الـنفخ  علـى    إصدار 

  . أحد األسباب التي تؤدي إلي هذا النوع من الخطأ الشمعه 

  :  لوضع الطبيعي والمواصفات الصوتيةا )م(صوت /  3

ـ ستمراري اللسان في وضـعه  إ  شفوي، ، ساكنصوت    األسـنان   ي،الطبيع

م وتحويله الصادر عبر الفالهواء  اعتراض مجرىال  السفليه العلوية تالمس الشفة

   .األنفإلي مجرى 

  : كيفية النطق 

ية ، وتكون الشفتين مضمومتين ولإلحساس بالذبـذبات  ههو من الحروف الشف  

  .نضع السبابة على أحد جانبي الشفتين وهما في حالة الضم 

  : عالجتها أهم المشكالت وطرق م

  . نقص في الرنين / أ

 . في الشكل الخارجي ) ب(مع صوت  هاتطابق/ ب

  :نقص في الرنين / أ

أي ضعف في ارتجاج الرأس والذقن واألنف والشفاه مما يقلـل مـن جـودة      

الصوت ، أحياناً يكون السبب ناتج عن إصابة الطفل بأمراض الزكـام ، انتظـر   

  . يشفى الطفل تماماً  حتى

  . قد تكون ناتجة من عدم تحكم الطفل بسقف الحلق اللين  وأحيناً

  : في الشكل الخارجي ) ب(تطابقها مع صوت / ب
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رغم أن المواصفات الصوتية مختلفة بين الصوتين إال أنهما يتشابهان إلي حـد    

بعـد  ) م(كبير يصعب معه التميز بينهما ، لذا كان من المفترض أن يأتي صوت 

رتباك إعتبارات تعتقد أنها تقلل من يهما ثنائي الشفة وإلمباشرة ألن كل) ب(صوت 

  . الطفل في التميز بين الصوتين ثم إبعادهما عن بعضهما تسهيالً للعملية النطقية 

وهو معـاكس  ) م(التضارب بينه وبين صوت ) ب(رأينا في معالجتنا لصوت   

 )م(صـوت  لما نحن بصدد معالجته اآلن ، حيث حاولنا إظهار كيفية التخلص من 

ألن ) ب(وبالتأكيد يمكن الـتخلص مـن صـوت    )  ب(ألن المطلوب هو صوت 

، إن الهواء الصادر من الرئتين يتجه إلي الفم ويصدم بجدار ) م(المطلوب صوت 

فيمتلئ التجويف الفموي و التجويف البلعومي بالهواء فإذا كانـت   اإلطباق الشفوي

واء له مخرجاً آخراً وهكذا نحصل اله وجدوضعها الطبيعي ومسترخية وفي اللهاه 

أما إذا كانت الشفاه مشدودة إلي الخلـف بحيـث تغلـق    ) م(على النغمة المطلوبة 

مجرى األنف بقي الهواء محجوزاً دون صوت وبمجرد فك إطباق الشفاه يصـدر  

  ) . ب(صوت 

  : الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية  )ث(صوت / 4

اللسان ظاهر بين فكي األسنان األمامية ستمراري ، إصوت ساكن ، شفوي ،   

، اإلطباق والشفتين مع بعض ومتجه إلي أعلى ، الشفاه بارزة بشكل مائل قليالً 

صطدامه باللثة الخشنة لألسنان إبحيث يسمح بمرور الهواء بعد  ملالسني غير كا

  . العلوية من الخلف 

  : كيفية النطق 

سنان ليكون اللسان مرتفع بين الجانبين يكون الفم مفتوحاً نوعاً ما وتنفرج  األ  

وبحيث يخرج الهواء من الوسط إلي الخارج ويمكن اإلحساس بخروج الهواء 

  .عليهما 

  : أهم المشكالت وطرق معالجتها 

  . صوتية  )ث(صوت إصدار / أ

  ) . ث(بدل ) ت(إصدار صوت / ب

  : صوتية ) ث(إصدار صوت / أ
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عالج بإيقـاف عمـل األوتـار    وت) ث(بدل من صوت  )ذ(أي إصدار صوت   

ن يحس الطفل بالذبذبات لألوتار الصوتية داخل حنجرته أويكون ذلك ب. الصوتية 

هتزاز داخل حنجرتـه خـالل   إمقارنة مع عدم وجود أي ) ذ(عند إصدار صوت 

   ) .ث(إصداره لصوت 

  ) : ث(بدل ) ت(إصدار صوت / ب

. خلف األسنان العلويـة   تجاهه إليإتحصل نتيجة لعدم ظهور اللسان خارج الفم و

وقد تساهم المرآة في . للسان  دع الطفل يحس بتسرب الهواء عبر الوضع السليم 

  . توضيح الفرق 

  : الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية ) ذ(صوت / 5

اللسان ظاهر بين فكي األسنان األمامية  ،  ستمراريإشفوي ،  تصوت صائ  

الشفاه بارزة بشكل مائـل قلـيالً ،    على ،ى ألهما اللسان متجه إوالشفتين مع بعض

صطدامه باللثة الخشـنة  إاإلطباق السني غير كامل بحيث يسمح بمرور الهواء بعد 

  . اللسان ناعمة تالمس  لألسنان العلوية من الخلف مع الشعور بذبذبة

  : كيفية النطق 

بـين  وهو محاولة إخراج طرف اللسان أمام الطفل من بين األسنان السـفلية و   

م لإلحساس بـالهواء  ة وضع السبابة واإلبهام أمام الفاألسنان العليا األمامية ومحاول

  .الخارج مع الذبذبة 

  : تها جأهم المشكالت وطرق معال

وللتأكيد مـن  ) . ذ(قد أنهى المشكالت التي تواجه صوت ) ث(نجد أن صوت   

ج أن صوت نستنت) . ث(وصوت ) ذ(ذلك قم بإجراء مقارنة بين مواصفات صوت 

عمل األوتار الصوتية الذي ينتج عنه ذبذبة ناعمة في الرأس ) + ث(صوت = (ذ 

  ) . ومقدمة اللسان ونقص في كمية هواء الزفير الصادر من الفم

  : الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية ) ظ(صوت / 6

ستمراري ، اللسان عريض وظـاهر بـين فكـي    إ، شفوي ،  تصوت صائ  

أكثر مما هو حاصل في صوتي  ( و متجه الى أعلى  مع بعض األسنان والشفتين

، الشفاه بارزة بشكل مائل قليالً ، اإلطباق السني غير كامل ، بحيث )  ) ذ(و ) ث(



34 
 

يسمح بمرور الهواء بعد اصطدامه باللثة الخشنة لألسنان العلوية من الخلف مـع  

  . الشعور بذبذبة ناعمة تالمس اللسان 

 -:كيفية النطق

يمكن اإلحساس و ف أمام المرآة لمعرفة شكل الفم أثناء إخراج الحرفالوقو

  .بذبذبات الحرف بوضع قبضة اليد أسفل الذقن

  :أهم المشكالت وطرق معالجتها

حتى أنه يصعب على الطفل السوي ) ظ(وصوت ) ذ(تقاربها الشديد بين صوتي 

ت على وضعي التييمز بين هذين الصوتين وبالتالي التغيرات البسيطة التي طرأ

  ).ظ(ستغاللها كفوارق لتمييز النغمة السليمة لصوت إاللسان والشفاه ال يمكن 

  :األصوات السنية/ ب

 :وتضم األصوات االتية

  :الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية) ت(صوت / 1

اللسان  نفجاري ، الشفاه واالسنان غير منطبقة ،إن ، شفوي، صوت ساك  

عتراض الهواء وحجزه، تآزر سنان العلوية الخشنة إلمتجه إلى أعلى خلف لثة األ

  . مابين األوتار الصوتية واللسان في عملية الفتح واإلغالق

من الحروف السنية اإلنفجارية عند إخراجها يلتصق طرف اللسان :كيفية النطق

  .باألسنان األمامية من الداخل

  :أهم المشكالت وطرق معالجتها

  . الوضع المغلوط/ أ

  . الصوتية) ت(ر صوت إصدا/ ب

  . إصدار صوت هواء جانبي/ ج

  : الوضع المغلوط /أ
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، )ت(يلجأ المعلمون في أغلب األحيان إلى وضع اللسان إلصدار صوت 

فتريح  وأسرع إصداراً وقد تفي بالغرض في المراحل األولى وألنها أوضح شكالً

  . المعلم والطفل من عناء المعالجة المرتبطة مع هذا الصوت

لنجاح األساسي في معالجة الصوت تكمن في الوضع السليم والمواصفات إن ا

إلى صعوبة النطق  الصوتية الصحيحة ويؤدي الوضع غير الصحيح مستقبالً

  .وطالقة المحادثة وعدم اللباقة الصوتية والشكلية

  : الصوتية) ت(إصدار صوت / ب

وتار وتعالج بتوقيف األ) ت(بدل صوت ) د(ونعني أن الطفل يصدر صوت 

الصوتية عن العمل والمقارنة بين الصوتين من ناحية كمية الهواء الصادرة أو من 

  .هتزازت الحبال الصوتيةإناحية 

  :إصدار صوت هواء جانبي/ ج

بالخروج من   عتراض اللسان لمجرى الهواء والسماح للهواءإوهو ناتج عن 

رجع لسانه إلي ، ثم أطلب منه أن ي تأكد من وضع لسان الطفل.  جانبي الفم

  .راء المقارنة بين الوضعينجوإ) ت(الوضع الطبيعي مع كل إصدار لصوت 

  :الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية) د(صوت / 2

اللسان متجهة  طبقة ،ن، الشفاه واألسنان غير م نفجاريإ،  ، شفوي صوت صائت

تآذر ما بين  (عتراض الهواء وحجزة سنان العلوية الخشنة إلإلي أعلي خلف لثة األ

     ) غالقاالوتار الصوتية واللسان في عملية الفتح واإل

  .كة الفم أوالَ مع النظر المرآة ثانيارمعرفة شكل ح  :كيفية النطق 

  :أهم المشكالت وطرق معالجتها 

. وتكون أحياناً معكوسة) ت(هي المشكالت نفسها التي قد تواجه صوت   

أكثر منها بقليل عن ) د(صوت يعطي  نقول أن شد اللسان إلي أعليوللمالحظة 

نظراً ) ت(أقل منه من صوت ) د(أما نسبة الهواء الصادر في صوت ) ت(صوت 

  . وتار الصوتيهلعمل األ

  :الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية) ط(صوت / 3
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اللسان  طبقة ،نالشفاه واالسنان غير م صوت ساكن ، شفوي ، انفجاري ،  

عتراض الهواء سنان العليا الخشنة إلبشدة لثة األ علي حتي يالمسألي إمتجه 

تآزر ما بين االوتار .  رتفاع قليل في صندوق الحنجرةإلي إوحجزة مما يؤدي 

  . غالقالصوتية واللسان في عملية الفتح واإل

  : كيفية النطق

تالمس أسنان الفك العلوي  اللسان  مقدمةأن  ةظالوقوف أمام المرآة ومالح  

حساس وسط اللسان مع وضع قبضة اليد قرب الحنجرة لإل من الداخل وخفض

  .بذبذبات الحرف

  :أهم المشكالت وطرق معالجتها

اربة النغمات كما هو يصعب علي الطفل العادي التمييز بين األصوات المتق  

وتتفاوت هذه الصعوبة بتفاوت درجات التخلف ) ذ ظ ،(أو ) ن ، ط(الحال في 

  .العقلي

ر الصوت أن تدع لسان الطفل يالمس حيز أكبر مما المهم في عملية إصدا  

أي شد رأس مقدمة اللسان بقوة أكثر إلي اللثة الخشنة ) ت(كان يالمسه في صوت 

  . نكماش سقف الحق اللينإوسقف الحلق الصلب مع 

  :الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية ) ض(صوت / 4

اللسان  طبقة ،نمالشفاه واالسنان غير  إنفجاري ، ، شفوي ، صوت صائت  

عتراض الهواء وية الخشنة إلسنان العلفة لثة األبخعلي حتي يالمس ألي إمتجه 

  .نفجار الصوتإوتار الصوتية ليسبق هتزاز األإ وحجزه ،

  :كيفية النطق

ومحاولة اإلحساس ) ص(الوقوف أمام المرآة ويكون وضع الفم مثل حرف   

ي علي الحنجرة لإلحساس بوضع قبضة اليد اسفل الذقن وراحة اليد االخر

  .حساس بذبذبات الحرفما اليد السابقة وهي التي أسفل الذقن لإلأبالصوت 

  :أهم المشكالت وطرق معالجتها 

الصوتي وتنحصر المشكالت في التقارب . تنفرد اللغة العربية بهذا الصوت  

كما في  أو التعديل اللفظي" ضفدع"في كلمة ) ض د ،(كما هو الحال بين صوتي 
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كن متفهما . بالعامية" ضابط"مثل كلمة ) ظ ض ،(عض اللهجات بين صوتي ب

 في وخصوصاً) د(للطفل وحاول أن ال تردد الفارق اللفظي البسيط وبين صوت 

 معززاً" الحرف"على شكل الرمز الكتابي للصوت  كالمرحلة وأجعل تركيز هذه 

  .ببعض المفردات

  : يةالوضع الطبيعي والمواصفات الصوت) س(صوت /5

،  نفراجي بسيطإ، الشفاه بوضع  نسيابيإ،  ستمراريإ،  ، شفوي صوت ساكن

  :إلى ، اللسان منبسط ومتجهاً سنان غير متالمسةاأل

  .من اللثة الخلفية لألسنان السفلية األسفل وقريبا جداً/ أ

. من اللثة الخلفية لألسنان العلوية جداً اللسان منبسط ومتجه إلى أعلى  وقريباً/ ب

نساب الهواء من منطقة ضيقة فوق اللسان وتساهم األسنان إلى ي لتا الحالتينكي وف

  .حد كبير في إعطاء نغمة هذا الصوت

  :كيفية النطق

يخرج فيه الهواء من بين األسنان ويكون وضع اللسان مثل  فهو حر

وفيه يحس الطفل بالهواء على قبضة اليد مع تمريرها أمام االسنان ) ز(حرف 

  .اج الحرفأثناء إخر

  -:أهم المشكالت وطرق معالجتها

  .صوتية) س(إصدار صوت /أ

  ).س(بدال عن صوت ) ش(إصدار صوت / ب

  .صوتية) س(إصدار صوت / أ

نتيجة لعمل ) س(ا عن صوت بدلً) ز(لفظ صوت يذا يعني بأن الطفل هو   

  .األوتار الصوتية وللتخلص من هذه الظاهرة أوقف عمل األوتار الصوتية

  : )س(وت صبدال عن ) ش(صوت  إصدار/ ب

بتعاده عن األسنان األمامية  إوتحصل نتيجة لتقلص جزء بسيط في اللسان و  

، مما يؤدي إلى تحدبه قليال في منطقة المركز وهو نوع  بمقدار أكثر من المطلوب

 توىحاول تقريب اللسان إلى االبهام حتى المس.  عتراض الهواءإمن أنواع 



38 
 

، فينتهي التحدب والتقلص وبالتالي نحصل على  صفاتالمسموح به ضمن الموا

  .النغمة المطلوبة

  

  :الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية) ز(صوت / 6

نفراجي إ، الشفاه بوضع  نسيابيإ،  ستمراريإ،  ، شفوي صوت صائت  

  : لىإ، األسنان غير متالمسة واللسان منبسط ومتجه  بسيط

  . سنان العلويةأسفل وقريب من األ/ أ

  . سنان العلويةمن اللثة الخلفية لأل جداَ بعلي وقريا/ ب

وفي كلتا الحالتين ينساب الهواء من منطقة ضيقة فوق اللسان وتساهم   

  . عطاء نغمة هذا الصوتإلي حد كبير في إسنان األ

  .س اللسان وعظم الذقنأويصاحب الصوت ذبذبة ناعمة في ر

  :كيفية النطق

حساس شكل الفم أثناء إخراج الحرف ويمكن اإل مام المرآة لمعرفةأالوقوف   

  . الذقن لسفأبذبذبات الحرف بوضع قبضة اليد 

  :أهم المشكالت وطرق معالجتها

) س(لي حد كبير مع صوت إهناك تشابه  نمن قراءة الموصفات نجد أ  

ستغل إ ، وتار الصوتية التي تحدث ذبذبة في محيط الفك السفليستثناء عمل األإب

لي صائت إوهنا البد من الذكر أن تحويل الصوت من ساكن  ، للتميز هذه الظاهرة

. لي ساكنإكثر مما يتطلبه تحويل الصوت من صائت أ كبيراً ووقتاً يتطلب جهداً

و بطريقة أنفسها ) س(هم مشكلة قد تواجهك هي الحصول علي مشكالت أو

  معكوسة

  :الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية) ص(صوت / 7

نفراجي إالشفاه بوضع  نسيابي ،إستمراري ، إ، شفوي ،  صوت ساكن  

  :ليإسنان غير متالمسة واللسان منبسط ومتجه بسيط األ

  .سنان السفليةمن األ سفل وقريب جداًأ/ أ
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سنان العلوية وفي كلتا الحالتين ينساب الهواء من من األ صأعلي وقريب جدا/ ب

عطاء نغمة هذا إلي حد كبير في إسنان منطقة ضيقة فوق اللسان وتساهم األ

  .الصوت

  :كيفية النطق

الوقوف أمام المرآة ليعرف الطفل شكل الفم مع اإلشارة إلي شكل اللسان   

طفال علي من الداخل لمساعدة الطفل علي إخراج الحرف مع التمثيل لبعض األ

ومحاولة إخراج الهواء مثل حرف , راحة اليد بأن وسط اللسان يكون منخفض

حساس إلو مع ا ) س(الحظة أن الشفتين ال تكون مفتوحتين مثل حرف وم) س(

  بالذبذبات وتكون قبضة اليد ثابتة علي الذقن

  :أهم المشكالت وطرق معالجتها

طفل سوي لتبين لك أنه  تنفسها فلو راقب الصوتي  هي مشكالت التقارب  

) ط(خصوصاً اذا جاء صوت ) ص(و ) س(من الصعوبة أن يميز طفل سوي بين 

مثل سيطر ومسطرة فما بال طفل يعتمد علي النطق اآللي لذا ال ) س(بعد صوت 

تطلب منه القيام بعمل نطقي يصعب أن يقوم بيه األسوياء ومن هذا المنطلق يفضل 

مع بعض المفردات الساندة كما " الحرف"التركيز علي رمز الشكل الكتابي للصوت 

  .وتي السابقكما أوضحنا سابقاً في معالجات التقارب الص

  :الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية) ش(صوت / 8

سنان غير الشفاه بارزة قليالً األ صوت ساكن ، إستمراري ، شفوي ،  

  :طبقة ويأخذ اللسان وضعين مختلفيننم

لتراجعه عن األسنان األمامية حيث يضغط علي جانبي  محدب في الوسط نظراً/ أ

  .منطقة سقف الحلق الصلباألضراس مما يضيق مجري الهواء في 

لي سقف الحلق الصلب وحافتا اللسان تضغطان علي جانبي إمتقلص ومتجه / ب

بنغمتين ) ش(األضراس فيضيق الممر الهوائي وفي كلتا الحالتين نحصل صوت 

 .مختلفتين قليالً

  :كيفية النطق
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يكون بوضع قبضة اليد أمام الفم وخروج الهواء الساخن مع ضم الشفتين   

  . )هـ(كل حرف علي ش

  : أهم المشكالت وطق معالجتها

  ).هـ(قريبة جدا من صوت ) ش(إصدار صوت / أ

  ).ش(بدل ) س(إصدار / ب

 .صوتية) ش(إصدار / ج

  : )هـ(قريبة من صوت ) ش(إصدار صوت / أ

وهي ناتجة عن عدم الرؤية وتقليد الطفل للشكل الظاهري مع ترجيع اللسان   

  .ج من الفمرالخادون تضييق أو إعتراض الهواء 

  : )ش(بدل ) س(إصدار / ب

م الطفل فه لهذا يحدث هذا الصوت ، من األسنان جداَ إن وضع اللسان قريباً  

دعه يحاول أرجاعه  لي الخلف ،إ ن يرجع ويتقلص قليالًأن اللسان يجب أب

ذا تكرر إما أ حتي تحصل علي النغمة المطلوبة ، في إصدار الصوت ستمرارإب

اللسان   عثم قم برف) س(ت أطلب منه أن يستمر في إصدار صوت فشل المحاوال

نغمة الصوت بالتغيير  أصبع فتبدداة معقمة او باألأبواسطة  لخلف رويداًإلي ا

توقف عن الرفع  لدفع حتي تحصل علي الصوت المطلوب ،ستمر في اإ ، تدريجياً

دعه لبضع ثواني ثم  صدار الصوتإن يستمر في عملية أطلب من الطفل أو

  .ظهر فرحك وعطفك للطفلأوكرر المحاولة و يستريح قليال ،

  :صوتية) ش(إصدار / ج

حاول إيقاف  ،) ش(بدل من صوت ) ج(طفل يلفظ صوت ونقصد هنا أن ال  

  . وتار الصوتيةاأل

  :الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية) ج(صوت / 9

سنان غير األ ، ستمراري ، شفوي ، الشفاه بارزة قليالًإ ،صوت صائت   

  : خذ اللسان شكلينأطبقة وقد ينم

مامية حيث يضغط سنان األلتراجعه عن األنظراً  متقلص ومحدب في الوسط / أ

  .ضراس مما يضيق مجري الهواء في منطقة سقف الحلق الصلبعلي جانبي األ
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حافتا اللسان تضغطان علي جانبي  لي سقف الحلق الصلب ،إمتقلص ومتجه / ب

  . ممر الهوائيضراس فيضيق الاأل

تين رببنغمتين واضحتين متفا) ج(وفي كلتا الحالتين نحصل علي صوت   

 . قليالً

  :كيفية النطق

حتي  هتفلطح وسطيمؤخرة اللسان ورتفع فيها هو من الحروف الحلقية ي  

مامية ثم محاولة لمس مؤخرة اللسان سنان الفك السفلي الجانبية األأطرافه أيالمس 

خراج الحرف مع النظر في المرآة ووضع اليد علي إثناء أاء نفجار الهوإبالحلق و

  . خراج الصوتإالرقبة لمحاولة إحساس الطفل بذبذبات الحرف ومساعدته علي 

  :الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية) ل(صوت / 10

كما الحال في  الفم مفتوح عمودياً ستمراي ،إصوت صائت ، شفوي ،   

   . صوت

عتراض علي بحيث تالمس سقف الحلق الصلب إلألي إهة مقدمة اللسان متج) أ(

  . ي حافتي اللسانإلنسيابه إمجري الهواء وتحويل 

  :كيفية النطق

علي لتالمس سقف ألي إيكون الفم مفتوح عمودياً ومقدمة اللسان متجهة   

  .الحلق الصلب 

  : أهم المشكالت وطرق معالجتها

  .أنفية) ل(إصدار صوت / أ

 ).ل(طرق اللسان بدل / ب

  :أنفية) ل(أ إصدار صوت 

عتراض كامل إلي سقف الحلق الصلب وإوهي ناتجة عن شد اللسان   

لمجري الهواء بحيث ال يسمح بتسريبه عن طريق الفم وعندما يتملئ الفم والفراغ 

ن اللهاة تكون في وضعها الطبيعي نفية ألبالهواء يتحول الهواء عبر القناة األ

أن ) ل(بدل صوت ) ن(فنحصل علي صوت ) حنف مفتوإسترخاء ومجري األ(

لتصاق ثم رفع اللسان إلي أعلي مع التخفيف من شدة اإل) ا(لفظ الطفل لصوت 
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بسقف الحلق لكي يسمح بمرور الهواء عبر حافتي اللسان يعطي النتيجة المطلوبة 

رتفاع والعمق الواضح في تجويف سقف الحلق وقد التنجح هذه الطريقة بسبب اإل

قبل ) ب(لحالة حاول أن تصنع صوت إنفجاري شفوي مثل حرف وفي هذه ا

  .ال... ال ... مع التأكد من وضع اللسان دع الطفل يلفظ بـ ) ل(صوت 

  ):ل(طرق اللسان بدل / ب

وتكون المعالجة النطقية عن طريق اللعب الجماعي وذلك بتحريك رؤوس   

هذه الطريقة تضفي شعوراً  ...ويساراً علي أنغام ال ال ال  األطفال وأجسامهم يميناً

نة المطلوبة للعمل الطبيعي وح وتعطي األوتار الصوتية واللسان الليونة والمرربالم

  . لهم

  : الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية) ن(صوت / 11

اللهاة وسقف الحلق اللين في وضع  ،نفي أ ،ستمراري إ ، صوت صائت  

  . فم مفتوح قليالًوال ، نفي سالكالمجري األ ، استرخاء طبيعي

  :كيفية النطق

يكون النطق أمام المرآة لمعرفة وضع الفم واللسان في إخراج الحرف مع   

يكون حاجزاً للهواء  ن اللسانشارة للطفل بأنه ال يوجد في الفم أي هواء ألاإل

الذبذبات بوضع أصبع  نف ويمكن إحساسألخراجه من الصندوق الرنان في اوإ

  . نفجانبي األ السبابه واإلبهام علي

  : أهم المشكالت وطرق معالجتها

  : شفوية) ن(إصدار 

.  وذلك لعدم إحكام اإلغالق وتسرب الهواء عبر الفم) ل(وتصدر كصوت   

األخري  ، خذ سبابتي الطفل وضع السبابه اليمني علي جانبي إحدي فتحتي أنفك

يح الخطأ علي إحدي جانبي أنف الطفل وأشرح له المطلوب ليساعده ذلك في تصح

فيشعر الطفل ) ن(وأطلب منه أن يشد لسانه إلي أعلي أكثر ثم إصدار صوت 

  . بالذبذبات مما تساعده علي إصدار الصوت الصحيح

  : الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية) ر(صوت / 12
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سان متجه إلي س اللرأ ،شفوي  ،رتجاجي إ ،ستمراي إ ،صوت صائت   

) دون مالمسه( اء في بداية سقف الحلق الصلبعتراض الهوإل) غير مشدود(أعلي 

ويحدث هذا الصوت من جراء دفع الهواء لرأس اللسان الي اسفل لتوسيع مجري 

ات رتكرر هذه العملية عش.  عتراض مجدداًإل ايعود اللسان محاوالً ميتسرب منه ث

وهو .  ندفاع الهواء فنحصل علي صوت راجإستمرار المرات وبسرعة نتيجة إل

  . )ر(صوت 

  : كيفية النطق
فتح الفم أمام الطفل ومحاولة تحويل اللسان أمام المراة وإذا تعذر إخراج الحرف   

شارة على أوال ثم اإل) ب(محاولة إخراج حرف حاول وضع المسطرة أسفل اللسان و

  .حساس بالذبذبات على الذقن وهذا بوضع اليد على الذقناللسان باألصبع مع اإل كتحري

  : وطرق معالجتها أهم المشكالت

  . بدون صوت) ر(إصدار صوت / أ

  : بدون صوت) ر(إصدار صوت / أ

ت البحة وهي ناتجة عن عدم عمل األوتار الصوتية ويجب أي تصدر كصو  

اللسان أثناء نطق  ةستعمال طريقة النفخ على قصاصات الورق أو محاولة ذبذبإ

صدار ة كفيل بإالحنجرة والشعور بالذبذبأو وضع ظهر اليد على ) ن(صوت 

  . الصوت

  :صوات الخلفيةاأل :ثانياُ 

  : صوات االتيتشمل هذه األ

  : الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية) ك(صوت / 1

ضع ، و طبقةنسنان غير مصوت ساكن، شفوي، إنفجاري، إحتكاكي، األ  

عتراض الهواء في بداية سقف الحلق اللين اللسان محدب متقلص في الوسط إل

وتار حكام لسان المزمار واألإرتفاع في الحنجرة من أجل إ.  حتكاكإحيث يحصل 

أثناء عودة ) ك(غمة صوت الصوتية لمنع الهواء من التسرب ونحصل على ن

  . لى وضعها الطبيعيالحنجرة إ

  : كيفية النطق
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ن تكون الشفتين ختالف البسيط بأمع اإل) ق(يكون وضع الفم مثل حرف   

إليه شاراة واإل) ق(خراجه من حرف إلك معادلة نبساط وكذإواللسان في حالة 

 . سنان الفك العلويبوضع اإلبهام على أ

  

  : أهم المشكالت وطرق معالجتها

  . )ك(بدل صوت ) ت(إصدار صوت / أ

  . )ك(بدل صوت ) ق(إصدار صوت / ب

  : )ك(بدل صوت ) ت(إصدار صوت / أ

ي عدم لإصوات الخلفية بة إصدار األساسي في صعويعود السبب األ  

أخذ الطفل ما هو من حركات وبالتالي ي مح في رؤية ما يحدث داخل الفوالوض

عه عندما و يكرر ما رسخ الي سمأ ،ستطاع تقليده من الصوت ظاهر وتقليد ما إ

لي الحلق إصبعك في فم الطفل وحاول رفع اللسان ضع أ) ت(ينطق الطفل صوت 

  . )ك(لي صوت إ) ت(حتي يحتك بسقف الحلق الصلب وعندها يتحول صوت 

  : )ك(بدل صوت ) ق(إصدار صوت / ب

ي ناتجة عن تقلص اللسان وتراجعه إلي الخلف مسافه أكثر عن منطقة وه  

من سقف الحلق  حتكاك يحدث في منطقة سقف الحلق الين بدالًحتكاك أي ان اإلاإل

  . تي تحصل علي النطق المطلوبححتكاك حاول تقريب نقطة اإل ، الصلب

  : الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية) ق(صوت / 2

س أر ،طبقة نسنان غير مألا, إحتكاكي ،نفجاري إ ،شفوي  ،صوت ساكن   

خلف مع بعض لي الإلي الفك السفلي ومحدب في الوسط ومرتد إاللسان متجه 

هناك  ونجد أن اء في سقف الحلق اللين حيث يحصل إحتكاكض الهوالشدة إلعترا

وتار األ وذلك من أجل إحكام إطباق لسان المزمار و رتفاع في منطقة الحنجرةإ

الصوتية لمنع الهواء من التسرب أثناء عودة الحنجرة إلي وضعها الطبيعي تحصل 

 . )ق(علي نغمة صوت 
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  : كيفية النطق

نخفاضه إالوقوف أمام المرآة ومحاولة تعريف الطفل شكل اللسان أثناء   

يجب الشرح للطفل بأن مؤخرة اللسان  ومحاولة إخراج الحرف وإذا تعذر إخراجه

أو محاولة وضع أصبعين في مقدمة اللسان في .  تتحد بالحلق إلصدار الصوت

وفي هذه الحالة تتحد مؤخرة اللسان مع الحلق ) ت(الفم ومحاولة إخراج حرف 

  . )ق(محدثاً صوت 

  : أهم المشكالت وطرق معالجتها

و ) ك(ونجد أن الفرق بين تكون معكوسة  حياناًوأ) ك(هي نفس مشكالت   

إلي حدوث مما يؤدي , رتداده إلي الخلفإ هو تقلص في مؤخرة اللسان و) ق(

من سقف  عتراض الهواء في منطقة سقف الحلق اللين بدالًإحتكاك وعملية اإل

  . الحلق الصلب

  : الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية) خ(صوت / 3

  . ؤخرة اللسانرتجاج في مإ،ستمراريإ ،شفوي ،صوت ساكن  

  : كيفية النطق

  . ومحاولة إمرار السبابة علي الرقبة) غ(هي محاولة إخراجها مثل حرف   

  : أهم المشكالت وطرق معالجتها

  . )خ(إصدار أصوات هجينة بدل / أ

  . صوتية) خ(إصدار / ب

  : )خ(إصدار أصوات هجينة بدل صوت / أ

حاول أن , ار الصوت صدولي إلأثناء المحاوالت اُألصوات تحدث هذه األ  

ظهر إحدي يديه تحت فك المعلم تجعل الطفل يشعر بالذبذبات عن طريق وضع 

  : طلب منه اآلتيي تحت فكه األسفل مع توضيح وضع اللسان ثم أخرواُأل

برفع اللسان بأصبعك  بدأستمرارية وأإ) س(أطلب من الطفل إصدار صوت / 1

يب في منطقة المؤخرة حتي يالمس وتاكد من أن اللسان بتحد, لي الخلف رويداًإ

  . )خ(منطقة اللهاة فتحصل علي صوت 
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) هـ(الطلب من الطفل إصدار صوت  يكون عن طريق غرغرة المياه ومع/ 2

  . عليورأسه مرفوع إلي أ

  : صوتية) خ(إصدار / ب

  . وتار الصوتيةوذلك ناتج عن عمل األ) خ(بدل ) ع(تعني إصدار صوت   

  : ي والمواصفات الصوتيةالوضع الطبيع) غ(صوت / 4

ستمراري، حلقي، اللسان ملتصق ومشدود إلى صوت صائت، شفوي، إ  

  . رتجاج في مؤخرة اللسانإعتراض مجرى الهواء وإحداث الخلف حتى اللهاة إل

  : كيفية النطق

هتزازها من إشارة الى اللهاء أثناء إخراج الحرف أمام المراة مع اإلمحاولة   

خراجه عن طريق الغرغرة إأما إذا تعذر ذلك فيمكن .  قالهواء الخارج من الحل

  . بالماء

  :أهم المشكالت وطرق معالجتها

  . بدون صوت) غ(إصدار صوت / أ

  . مزعج) غ(إصدار صوت / ب

وتكون المعالجة بوضع ماء في فم الطفل وإرجاع رأسه إلى الوراء   

رة أثناء مع وضع يد الطفل على جدار الحنج) غ(ونحصل بالتالي على نغمة 

  . دون ماءب، وبعدها نترك الطفل ينطق الحرف  الغرغرة

  : الوصع الطبيعي والمواصفات الصوتية) هـ(صوت / 5

اللسان في وضع (، الفم مفتوح  ستمراريإ،  ، شفوي صوت ساكن  

  .)  مجرى الهواءلعتراض إسترخاء طبيعي دون إ

  : كيفية النطق

ها حتى يخرج بخار الماء ويمكن فتح الفم أمام المراة ومحاولة النفخ في  

  . اليد ةحساس بالهواء على راحاأل

  :أهم المشكالت وطرق معالجتها

وتار ختالف في عدم عمل األولكن اإل) أ(نجد أن هذا الصوت يشبه صوت   

  . الصوتية
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  : الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية) ح(صوت /  6

وسقف الحلق اللين ، اللهاة  ، بلعومي ستمراريإ،  ، شفوي صوت ساكن  

رتفاع بسيط إ،  نفمشدودان إلى أعلى لتوسيع الفراغ البلعومي وإغالق مجرى األ

  . بالحنجرة مما يجعل لسان المزمار يشكل فوقها غطاء غير محكم

  :كيفية النطق

يكون النطق بضم الطفل أصابع يده ووضعها داخل ،  من الحروف الحلقية  

  . مهف

  :أهم المشكالت وطرق معالجتها

يجب مراجعة ) ح(بدل صوت ) هـ(تكون المشكلة في نطق صوت   

  .المواصفات الصوتية للحرف

  :الوضع الطبيعي والمواصفات الصوتية) ع(صوت / 7

، تحدب بسيط في اللسان،  بلعومي،  ، شفهى ، إسمراري صوت صائت  

الفراغ البلعومي وإغالق  لى أعلى لتوسيعان إاللهاة وسقف الحلق اللين مشدود

نف وإرتفاع بسيط بالحنجرة مما يجعل لسان المزمار يشكل فوقها غطاء جرى األم

  . غير محكم

  : )أ(يكون الفم مفتوح وقريب لنطق حرف :  كيفية النطق

  : أهم المشكالت وطرق معالجتها

وتكون المعالجة بالطلب من الطفل إصدار ) ع(بدل ) أ(إصدار صوت   

وتار مة حتى نحصل على مقاومة األثم إدخال االصبع أو أداة معق) أ(صوت 

  . )ع(الصوتية ولسان المزمار وبالتالي نحصل على نغمة صوت 
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     -: الدراسات السابقة: ثانيا

  : الدراسات والبحوث السودانية

سري المباشر في رشاد األبعنوان دور اإل_ م 2001ديسمبر  –سامي عوض / 1

  . طفاللدى األ) التمتمة(لطالقة اللفظية ضطرابات اإعالج 

  : تيهدفت الدراسة إلى اآل

  . ضطرابات الطالقة اللفظيةإتوفير معرفة مفيدة عن . 1

التعرف على فاعلية البرنامج المستخدم في تحسين ردود فعل الوالدين تجاه . 2

  . ضطرابات الطالقة اللفظيةإ

توى يجابي لفاعلية البرنامج المستخدم بالمسالتعرف على مدى التأثير اإل. 3

  . التعليمي لألسرة

مستخدم يفيد عندما يكون المصاب التعرف على ما إذا كان البرنامج ال. 4

  . ضطرابات الطالقة اللفظية أصغر سناًبإ

  : منهج الدراسة

  . ستخدم الباحث المنهج التجريبيإ

  : جتمع الدراسةم

طراب الطالقة اللفظية في رياض ضأباء األطفال الذين يعانون من إ

لقياس  خضعوا األطفال باءونجد أن أ.  ساس بوالية الخرطومومرحلة األ طفالاأل

لفظية ثم ينفذ عليهم البرنامج ضطراب الطالقة القبلي لردود أفعالهم تجاه إ

باء تجاه قة لمعرفة ردود أفعال األداة الساباإلرشادي ومن ثم يقاس نفس األ

  . ضطرابات الطالقة اللفظية بعد البرنامجإ

فقط .  فلم يخضعوا ألي معالجة أثناء تنفيذ البرنامج مع أبائهم أما األطفال

  . ضطرابات لديهم قبل وبعد البرنامجقيست شدة اإل

ضطرابات النطق والكالم وعالقتهما بعنوان إ_ م 2000مايو _ حنان الحاج  / 2

  . بالتحصيل الدراسي وبعض المتغيرات النفسية والديمغرافية
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  : أهداف الدراسة

ساس رابات النطق والكالم في مدارس األضطرفة إنتشار اإلصابة بإلمع  

فة بوالية الخرطوم ومعرفة تأثييرها على التحصيل الدراسي ومفهوم الذات ومعر

  . ضطرابات النطق والكالمباإلصابة بإ) أنثى_ ذكر (عالقة النوع 

  : مجتمع الدراسة

وتلميذة وقسمت إلى تلميذ  292ختيرت عينة الدراسة بطريقة عشوائية من ُأ  

مقياس ستخدمت الباحثة ، مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية أمجموعتين

  . مين الخطيباأل . من إعداد د المتغيرات الديمغرافية

  : نتائج البحث

ضطرابات النطق والكالم وسط أفراد ن المصابين بإم% 13-10وجود  .1

  . العائلة

نطق والكالم والتحصيل ضطرابات الصابة بإرتباطية بين اإلوجود عالقة إ .2

  . الدراسي ومفهوم الذات وتعليم الوالدين ومهنتهما والدخل الشهري

بعنوان العالقة بين التمتمة كواحد من _ م 1998_ غادة عبدالحفيظ / 3

  . سرية والتحصيل الدراسيها بنمط التنشئة األتأمراض الكالم وعالق

  : مجتمع الدراسة

- 4تتراوح أعمارهم بين ميذ وتلميذة وتل 206شتملت عينة الدراسة على إ  

مدرمان، سنوات ، ُأختيرت عشوائيا من خالل مدارس األساس بمحاظة أ 10

  .  تلميذ وتلميذة مصابون بالتمتمة 103ولى تضم قسمت العينة إلى مجوعتين األ

وسؤال عن التحصيل  األسريةأداة جمع المعلومات كانت مقياس التنشئة   

 تأثيردرجات الطالب في نهاية العام لمعرفة مدى  الدراسي متمثل في مجموع

  . بالتمتمة في التحصيل الدراسي اإلصابة
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  : النتائج

  . بالتمتمة األسريةتين التنشئة  إحصائيةدالة  رتباطيهإتوجد عالقة   

 المصابين بين التالميذ اإلصابةفي نسبة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .1

  . يذات المصاباتموالتل

 في التحصيل الدراسي بين التالميذ إحصائيةوجد فروقات ذات داللة ت ال .2

  . والتلميذات المصابات بالتمتمة المصابين

كتئاب والقلق بعنوان العالقة بين التمتمة واإل _ 1996_القيوم  منال عبد/ 4

  : اآلتيةالفرضيات  بوضعوقد قامت الباحثة 

  . كتئابالتمتمة تقود إلى اإل .1

  . القلق التمتمة تقود إلى .2

  . اإلناثمن  أعلىالتمتمة توجد بين الذكور بنسبة  .3

  : مجتمع الدراسة

ختيروا بطريقة عشوائية من المدارس والمراكز فرد ُأ 80تتكون العينة من   

  . سنة) 48– 13(العالجية وتتراوح أعمارهم بين 

ستبعاد كل من يعانون من أمراض إناث بعد تم أ 13ذكور و 67العينة تضم 

  . عضوية

  : اآلتيةوتم الحصول على النتائج  اإلحصائيةأجريت المعالجات 

  . كتئاب والقلق والتمتمةهناك عالقة طردية بين اإل .1

فتراض القائل أن التمتمة منتشرة في وسط الذكور اإل ةدعمت الدراسة صح .2

  . نسبة أعلى من االناث

  . الكالم اًمشكلة تعليم المعاقين عقلي: نوانبع _م 1990نجالء عبد المحمود / 5

  : أهداف الدراسة
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قياس فاعلية المعدل في نتيجة مهارة الكالم ثم الحصول على طريقة   

  . تدريس مناسبة لهذه العينة
 
 
  

  : مجتمع الدراسة
رادة ن اإلة البسيطة من معهد فرسايعاقة العقلطفال ذوي اإلهم األ  

ة بطريقة ، والعين أخذت المعاهد بطريقة مقصودة.  ومركز معوقات الطفولة

  . عشوائية

ا مجموعة تجريبية أم 20منهم مجموعة ضابطة و 20، ) 40(طفال عدد األ

ية ودراسة حالة ومقابلة ختبارات  قبلية وبعدأدوات الدراسة فكانت عبارة عن إ

  . طفالأمهات األ

  : نتائج الدراسة

  . حقق البرنامج النهائي النتائج المرغوبة .1

  . نتاج اللغةساعد البرنامج في إ  .2

  . يضاحية والرسوماتطفال أن يعبروا عن الصور األإستطاع األ .3

  : الدراسات العربية

  : )م1976(دراسة مصطفى فهمي / 1

طق والكالم في عدد ضطرابات التهدفت الدراسة إلى معرفة مدى أنتشار إ  

من البنات تتراوح  12064،  من البنين 13130ولية منهم من المدارس األ

ات مدرسة بن 42، منها  مدرسة 59بلغ عدد المدارس سنة ) 14-6(أعمارهم 

  : تياء في مدينة القاهرة وقد لوحظ اآلحيمدرسة بنين ، تضم مختلف األ 17و

  . خرىتفاوت كبير بين المدرسة واُأل.1

  . الضعف في هذه المدارس.2

  . زدحام الفصول بالتالميذإ .3
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كالم النطق والستعملت وسيلة المطالعة الجهرية للكشف عن عيوب وقد ُأ

  : تيالمختلفة وكانت النتيجة كاآل
  

/ النوع 

 االضطراب

كل

 االضرابات

الكالم  اللجلجة اإلبدال

 الطغي

العيوب 

 الباقية

 %0.76 %0.53 %0.84 %5.5 %8 بنين

 %0.76 %0.45 %0.5 %5.3 %7 بنات

 %0.76 %0.62 %0.72 %5.4 %7.5 المتوسط

  
  . بشكل أعم عند البنين أكثر من البناتأن العيوب تظهر  هوقد أظهرت الدراس

  : )م1984(دراسة حسناء حمزاوي / 2

ضطرابات النطق إضطرابات النطق والكالم عند إدراسة تربوية نفسية تتحدث عن 

أن  من الدرجة المتوسطة وقد توصلت تلك الدراسة إلى والكالم عند المختلين عقلياً

للغوي بفضل طرائق تربوية تجعله امكانه تحسين مستواه الفرد الضعيف عقليا بإ

  . كثر معرفة بما يدور حولهأ

ليكتسب لغة  وكان الهدف من هذه الدراسة تنشيط ملكات الفرد المعاق عقلياً

جديدة بوضعها نظام مكتسب وكان من نتائج هذه الدراسة أن القدرة على تطوير 

 لضعيف عقلياًساسي ضمان لتحسين المستوى الشفهي والكتابي لالنظام  اللغوي األ

  . ءياسوطفال األوحتى األ

  -:الدراسات األجنبيه 

لتبين الخصال هدفت الدراسة )   Stnfild-1964 ( دراسة إستنكفلد/ 1

جري البحث عليهم إلى بي الكالم فقسمت الطلبه الذين ُأالمتصله بشخصية مضطر

 33ثانيه لى تصحيح كالمهم و الفئه الإطالب يحتاجون  33ثالث فئات الفئه األولى 

ت قائمه طالب كانت طرق كالمهم ممتازه و الفئه الثالثه كان كالمهم عادياً وقد كُتب
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الدقه واللطف و  و لى الكالم الحزربالخصال التي تم التوصل إليها تشمل الميل إ

  -: التحكم في التصرفات العاطفيه و الحساسيه و أهم ما توصلت إليه هذه الدراسه

وذلك  لى تصحيح تتجه نحو الخصال السابقهتحتاج إ إن الفئه التي كانت/ 1

  .مقارنة بالفئه ذات الكالم الممتاز 

ن مشاكل الشخصيه بالنسبه للتالميذ المصابين بالتمتمه هنالك فروق تبي/  2

 العصبيهبالنسبة للصحه الجسميه و اإلثاره كان ذلك يين و العاد و بين التالميذ

في حياتهم بشكل مرضي و قد كانت الفروق  الزائده و الخجل و الشعور بالتكيف

  . نيأكبر بالنسبة للتمتامين منها بالنسبة للعادي

راسه لمعرفة العالقه هدفت الد -) : Spitez -1962 (سبيتيز دراسة  / 2

طفل أعمارهم في  19بين تأخر الكالم و العوامل في اُألسره على عينه تكونت من 

ًوقد كانوا جميع هؤالء األطفال في  راًشه) 19- 15(وقت إجراء الدراسه بين 

  -:المستشفيات و من أهم ما توصلت إليه تلك الدراسه 

  انفصال اُألم عن الطفل يؤدي إلى تأخر الكالم مقارنة بالطفل العادي إن  -

س وبعض الرأيعبر عن نفسه بحركات الجسم و  إن الطفل المحروم  -

  .الطفل السوي التمتمات فهو يستخدم جسمه كأداه إتصال عكس 

العمر الذي  هدفت الدراسة لمعرفة )Patman-1964( دراسة باتمان /  3

ينطق فيه الطفل الكلمه األولى ودور الفروق الفرديه بين الذكور و اإلناث في ذلك 

  -: و توصلت إلى النتائج األتيه) الذكاء(و أثر القدره العقليه العامه 

ذات الدالله وهم لى ووا الكلمه األألطفال نطقاأن نسبة عاليه من هؤآلء  -

زاً في ذلك كما أن الفروق الفرديه لعبت دوراًًً بار قبل عامهم األول من العمر ،

سرع في تعلم اللغه من الذكور ، إن القدره العقليه العامه حيث إن اإلناث كانوا أ

  .لها دور في سرعة نطق الكلمه اُألولى ) الذكاء (

  : سات السابقةتعليق الباحثة على الدرا

معظم الدراسات السابقة تناولت التمتمة كواحد من عيوب الكالم وعالقتها / 1

دور اإلرشاد األسري في (ان ثل دراسة سامي عوض بعنومبمتغيرات مختلفة 

 ،  عبدالحفيظغاده  وكذلك دراسة) طفالعالج إضطرابات الطالقة اللفظية لدى األ
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من أمراض الكالم وعالقتها بنمط التنشئة  العالقة بين التمتمة كواحدة(بعنوان 

العالقة  –) م1996(سرية والتحصيل الدراسي وكذلك دراسة منال عبدالقيوم اُأل

  . كتئاب والقلقبين التمتمة واإل

فراد ثل في التالميذ والتلميذات أو األتمينالحظ أن مجتمع الدراسة كان   

، عدا  والكالم والمخاطبةالذين يتعالجون في المراكز الخاصة بامراض النطق 

أباء التالميذ الذين يعانون من  دراسة سامي عوض حيث كان مجتمع الدراسة هم

ضطراب الطالقة اللفظية وتناولت جميع الدراسات السابقة التمتمة كواحد من إ

  . أوفر من الدراسة خرى لم تنل حظاًن النطق والكالم بينما العيوب اُألعيو

ضطرابات النطق والكالم من ناحية عالجية إتناولت  حدهوا توجد دراسة عربية/ 2

ضطرابات النطق والكالم عند إالتي تناولت ) م1984(دراسة حسناء حمزاوي  هى

دراسة نجالء  هنالك دراسة سودانيه واحده هى حاالت التخلف العقلي وكذلك

  . الكالم التي تناولت مشكلة تعليم المعاقين عقلياً) م1990(عبدالمحمود 

وهذا عكس الدراسات السابقة الذكر  هتمت الدراستين بشريحة المعاقين عقلياًوإ

ختلفت دراسة نجالء تي كان مجتمع دراستها األطفال واألفراد األسوياء بينما إال

عبد المحمود مع دراسة حسناء حمزاوي في عينة الدراسة حيث كانت عينة 

  . لعقلية المتوسطةعاقة اهم األطفال ذوي اإل سناء الحمزاويحالدراسة ل

أما بالنسبة لدراسة نجالء عبد المحمود فنجد أن عينة دراستها مشابهة لعينة   

، أن كل من الدراستين تتمثل في األطفال ذوي اإلعاقة العقلية  الدراسة الحالية

  . البسيطة

  . موضوع الدراسة الحالية يختص بالنطق فقط وكيفية تنمية تلك المهارة

 جريتأُُ) استنكفلد(ذات الصله فنجد دراسة جنبيةسات األأما بالنسبة للدرا

) سبيتز(مضطربي الكالم  ، أما دراسة بشخصية  لمعرفة الخصال المتصله

و العوامل في اُألسره و أثر حرمان  لمعرفة العالقه بين تأخر الكالمهدفت 

فهدفت ) باتمان (الطفل من الوالدين أو أحدهما على تأخر الكالم ، أما 

لى و أثر الفروق وه اُألالكلمالطفل ه لمعرفة العمر الذي ينطق فيه دراست

 .الفرديه في ذلك 
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   -:االستفادة من الدراسات السابقة 

عاقة العقلية دت الباحثة الدراسات السابقة في إختيار درجة اإلساع/ 1

  .هيلية مج التأستفادة من البرالهذه الدراسة و ذلك للقياس و اإل البسيطة

سوف و هو المنهج الذي  الدراسة السابق علي المنهج التجريبيت عتمدإ/ 2

  .تتبعه الباحثة في هذه الدراسة 

ن ندرة الدراسات العربية المهتمة بمجاالت النطق و تحديداً كما إ/ 3

عاقة العقلية البسيطة جعلت الباحثة تحاول في هذه الدراسة طفال ذوي اإللأل

كل  علي  مواصفاتعرف الت ضطرابات النطق و كيفيةإالتعرف علي 

خطاء الشائعة في نطق الحروف و صوت علي حده و كذلك معرفة األ

   . كيفية المعالجة حتي تكون مرجع للمهتمين بمجاالت التربية الخاصة 

ستهدفته حثة في تحديد العمر الزمني الذي إساعدت الدراسات السابقة البا/ 4

طفال المعاقين ناداً علي ان األسنة و ذلك است) 15- 7( الدراسة و هو ما بين

) سنوات 3(سوياء بعدل طفال األيتاخرون في اللغة و الكالم عن األعقلياً 

في حين ان معظم الدراسات توصلت إلي أن الطفل السوي ينطق  ً، تقريبا

ول كلماته في أول كلماته في نهاية السنة اُألولي فإذاً يبدأ الطفل المعاق أ

  . عمر الرابعة 

هذه الدراسات النسبة الكبيرة لألطفال المضطربين لغوياً كما  كدتأ/ 5

عاقة العقلية ضعف اللغة و الكالم و لكن ال كدت علي ان اكثر نواحي اإلا

سوياء و ضطرابات لدي فئة األتوجد دراسة تقارن بين نوع و كمية هذة اإل

    . المعاقين عقلياً 
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  الفصل الثالث 

  الدراسةمنهجية 
  -:مهيد ت

ستعراض الدراسات السابقة ، وبعد تحديد مشـكلة  في ضوء اإلطار النظري وإ  

  . الميدانية  البحث وصياغة فروضه ، شرعت الباحثة في إجراءات الدراسة

تبعتها فـي  تناولت الباحثة في هذا الفصل إستعراض الخطوات الميدانية التي إ  

  .جمع المعلومات بغرض التحقق من صحة الفروض 

   -:سة منهج الدرا

تسـتخدم التصـميمات التجريبيـة    ذه الدراسة في مجال الدراسات التي تقع ه  

ـ ، ح) 43ـ   40:   1995(والتي أشار إليهـا زكريـا الشـربيني     الممهدة  ث ي

  .ار قبلي وبعدي تصميم ذو المجموعة الواحدة وباختبستخدمت الباحثة الإ

  -:تعريف المنهج التجريبي 

البحث الذي يهدف إلـى إختبارعالقـة العلـه و     التسميه التي تُطلق على هو   

المعلول حتى يصل الى أسباب الظواهر وهو الطريقه الوحيده إلختبار الفـروض  

  .بشكل مباشر  حول العالقات السلبيه

يتبع  تصميمات البحوث  فإن تصميم البحث الحالي) 2006(حسب رأي أبو عالم 

ار قبلي وبعدي بدون مجموعـه  شبه التجربيه المتكونه من مجموعه واحده وبإختب

صـعوبة ضـبط المتغيـرات الخارجيـه أو      ضابطه ، و من عيوب هذا التصميم

و إثبات أن التغير الذي تم بواسطة التدخل ، الـذي دعـا   بين اإلختبارين  الداخليه

الباحثه إلختيار هذا التصميم هو صعوبة الحصول على عينات كافيه و عدم وجود 

 خطاء النطق ، و كذلك أن مدة البرنامج وطريقة تطبيقـه بدائل مناسبه في عالج أ

   .مبسط و بدرجه ثبات مقبوله  همحتواو
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  : مجتمع الدراسة 

وح اذين تترذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ال يتمثل مجتمع هذه الدراسة األطفال  

معهد فرسان اإلرادة واللذان يقعـان   معوقات الطفولة و بمركز) 15-7( أعمارهم

  . طفالً ) 15(ويبلغ العدد الكلي لهؤالء األطفال . محافظة الخرطوم في 

لعدد إلـي  إجراءات هذه الدراسة تناقص اوعند تطبيق برنامج التنطيق ضمن   

نقطع األخر عـن الدراسـة   البالد وإحداهما إلي خارج طفالً ، حيث سافر إ) 13(

المؤسسات التي  و هذه نبذه بسيطه عن مجتمع الدراسه و .بسبب ظروف الترحيل 

  -:تم تطبيق الدراسه فيها 
  

  عدد االطفال  الموقع تاريخ التأسيس  اسم المؤسسة

مركز دراسات معوقات 

  الطفوله

  5  )3(-الخرطوم  1993

ــوم  1995  معهد فرسان االراده -الخرطـ

  الرياض

10  

  

 تالحظ الباحثة إن العدد الكلي للمفحوصين بمجتمـع الدراسـة قليـل مقارنـةً      

السابقة ، ولكن نظراً ألن البحث الحالي يقوم على التجريـب ، وهـو   بالدراسات 

في إجراءات تطبيق البرنـامج   ، إكتفت الباحثه يتطلب جهداً مقدراً من قبل الباحثة

   . فقط على هؤالء المفحوصين 

  -: أدوات الدراسة

ادوات البحث هي وسائل جمع معلومات إلختبار الفروض أو اإلجابه عن اإلسئله  

ث من معلومات تجمـع  تنبع بيانات البح. طروحه في البحث لتحقيق الفروض الم

بواسطة أدوات أو مقاييس تمهيـداً لمعالجتهـا بالتحليـل و التفسـير وعـرض      

  -:إستخدمت الباحثه  األدوات األتيه )   1989 –زياد ( اإلستنتاجات المقصودة 

اوليه عـن الطفـل    تماره معلوماتسوشملت اإل -: ماره لدراسة الحالهستاإل/ 1

  -: تيدرات العقليه للطفل وتمثلت في اآلوكذلك الق ، سرتهوأ
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   اإلدراك/ التركيز       ج / ب             نتباهاإل/ أ 

و كذلك شملت اإلستماره  على الكشف على أعضاء النطق للتأكد مـن سـالمتها   

  .حتي ال تؤثر سلباً على نتائج البنامج 

  -:الحاله وشملت اآلتي  إستماره يوميه لدراسة/  2

  

الهــدف مــن   الزمن

  الجلسه

  مقياس النجاح  المعززات  الوسيله

          

  
  

  

  -: و تشمل اآلتي  لدراسة الحاله إستماره شهرية/  3

  

تــــاريخ 

  الجلسه

األهــداف 

  التي حققت 

المشـــاكل 

التــــي 

  واجهتك

ــة  كيفيــ

ــب  التغلـ

  عليها

عـــــدد 

  الجلسات 

  التقيم

            

  

  

  -:و يشمل اآلتي النطق  اترإختبار قياس مها/  4

  نطق الحروف األبجديه: السؤال االول  / أ

  نطق الحروف بالتنوين: السؤال الثاني /  ب

  تجريد الحرف من الكلمه: السؤال الثالث /  ج

  ربط الرمز الكتابي بالصوره و الصوت :  السؤال الرابع  /د 

  التركيز و اإلنتباه : السؤال الخامس /  ه

  سرد قصه من خالل صور: ادس السؤال الس/ و
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  -: النطق  اتبرنامج تنمية مهار/  5

لتنمية مهارات النطق لألطفـال ذوي اإلعاقـة العقليـة    الباحثه برنامجاً  أعدت  

ببعض التعديالت  أوصوا ، و تم عرض البرنامج لذوي اإلختصاص و قد البسيطة

  -:الطفيفة فيه و يحتوي البرنامج علي اآلتي 

 .بجدية رنامجاً يحتوي علي نطق الحروف األأعدت الباحثة ب .1

 .أعدت الباحثة برنامجاً يحتوي علي نطق الحروف بالتنوين  .2

يحتوي علي الحروف المراد تجريدها من الكلمـة   أعدت الباحثة برنامجاً .3

 .بعد ان وضعت هذه الحروف في مواقع مختلفة من الكلمة 

مة صور الحيوانـات  أعدت الباحثة صوراً تمثل التطابق و اإلختالف و تس .4

 .المختبئة وراء األشياء وذلك لزيادة التركيز و االنتباه 

حدث عن موضوع واحد و يتم يحتوي علي صور تت أعدت الباحثة برنامجاً .5

عرض هذه الصور لألطفال حتي يستطيعوا سرد قصص من خالل هـذه  

 .الصور 

أعدت الباحثة برنامجاً يحتوي علي صور األشياء مكتـوب تحـت هـذه     .6

لصور أول حرف لهذه األشياء ، مثال لذلك وضع صورة كتاب ووضـع  ا

تحت الصورة وذلك لتنمية مهارة ربط الرمز الكتابي بالصورة ) ك(حرف 

 .و الصوت 

وكانت مدة تطبيق البرنامج بمعدل ثالث حصص اسبوعياً لكل مركز علي حده   

  -:نحو التالي ، و قد قسم البرنامج إلي عدة مراحل علي العلي مدي أربعة أشهر 

 .نطق الحروف األبجدية  .1

 .نطق الحروف بالتنوين  .2

 .تجريد الحرف من الكلمة  .3

 .ربط الرمز الكتابي الصورة و الصوت  .4

برنامج التركيز و اإلنتباه يكون ضمن كل جلسة حتـي ال يشـعر    .5

الطفل بالملل خالل الجلسة و كذلك برنامج سرد القصص من خالل 

جانب األكاديمي فقط ، علمـاً بـأن   الصور لكي ال تأخذ الجلسة ال
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نجد أن مدة مراحل البرنامج تختلـف  . الجلسة مدتها نصف ساعة 

و كذلك نجـد   .من طفل آلخر لوجود الفروق الفردية بين األطفال 

ان هنالك إختالف لفهم و إستيعاب كل مرحلة علي حـده للطفـل   

  )) .5(ملحق رقم (الواحد 

  : عينة الدراسة  

خذ عينه كليه قصديه وهي عينه تتم وفـق خصـائص معينـه    قامت الباحثه بأ  

بالعينه الغرضيه وهي تعني الحصول على ) 12-2001(  يعرفها رجاء ابو عالم 

جميع الحاالت الممكنه التي تناسب معياراً معيناً بإستخدام أساليب معينـه ، وقـد   

المجتمـع  إختارت الباحثه هذا النوع من العينات  ألنها سوف تمثل الي حد كبيـر  

  -: األصلي للعينه ، وقد حددت الباحثه لعينتها القصديه الخصائص اآلتيه 

  . أخذ العينه من مراكز التربيه الخاصه بوالية الخرطوم /  1

أن يكون األطفال من ذوي اإلعاقه العقلية البسيطه  وقد بلـغ حجـم العينـه     /  2

قـد تراوحـت أعمـارهم     طفالً من األطفال ذوى اإلعاقه العقليه البسيطه و) 13(

، وفقاً لمقياس بينه الذي يطبق في كل من معهد فرسان )   70-50(العقليه ما بين 

  ) . 15 – 7(و كانت أعمارهم الزمنيه ما بين . اإلرادة ومركز معوقات الطفولة 

  : تطبيق أدوات الدراسة 

كر طفل من الذكور لألسباب السالفة الـذ ) 13(تم تطبيق أدوات الدراسة على   

بعد تحضير أدوات الدراسة وإختيار المفحوصين بكل مركز قامت الباحثة بتطبيق 

  ـ : أدوات الدراسة وفقاً للخطوات اآلتية 

 . قامت الباحثة  بعمل إختبار قبلي  .1

تنطيق الحروف األبجدية وتحديد الحـروف  بتطبيق برنامج  قامت الباحثة .2

 .خاطئة النطق ومن ثم تعديل هذا النطق الخاطئ 

 .  تنطيق الحروف األبجدية بالتنوين  بتطبيق برنامج  امت الباحثةق .3

برنامج يحتوي على الحروف المراد تجريدها مـن   بتطبيق الباحثةقامت  .4

 . الكلمة بعد أن وضعت هذه الحروف في مواقع مختلفة من الكلمة 
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صـور  قامت الباحثة بتطبيق برنامج لزيادة التركيز واإلنتباه من خـالل   .5

 . اإلختالف وتسمية صور الحيوانات المختبئة وراء األشياء التطابق و

برنامج يحتوي على صور تتحدث عـن موضـوع    قامت الباحثة بتطبيق .6

واحد ويتم عرض هذه الصور لألطفال حتي يستطيعوا سرد قصص من 

 .خالل هذه الصور 

قامت الباحثة بعمل إختبار بعدي للتأكد من فاعلية البرنامج فـي تنميـة    .7

 .النطق لإلطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة مهارات 

للتأكد من ثبات ) معادلة الفاكرونياك(قامت الباحثة بتطبيق طريقة تحليل التباين   

محاور االختبار والصدق الذاتي  وتحصلت على هذه النتائج الموضحة في الجدول 

  : اآلتي 
  

عدد المحاور

  القدرات

قيمة معامل التباين 

  )الفاكرونياك(

عامل الصدق م

  الذاتي
  : السؤال األول 

  النطق للحرف األبجدي
28  0.51  0.71  

  : السؤال الثاني 

  نطق الحروف بالتنوين
9  0.91  0.95  

  : السؤال الثالث 

  تجريد الحرف من الكلمة
9  0.94  0.97  

  :السؤال الرابع 

ربــط الرمــز الكتــابي بالصــورة 

  والصوت

6  0.78  0.88  

  : السؤال الخامس 

  التركيز واالنتباهزيادة 
12  0.66  0.81  

  : السؤال السادس 

زيادة الذخيرة اللغوية من خالل سرد 

  القصص من الصور 

5  0.96  0.98  

  :األسئلة  جميع

  الدرجة الكلية الختيار  
69  95  0.97  
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من الجدول السابق تالحظ الباحثة أن معامل الثبات لكل مـن السـؤال األول     

ية والسؤال الخامس الخاص بزيادة مهارة التركيـز  الخاص بنطق الحروف األبجد

مما يعني ذلك تمتع هذين السـؤالين  ) 0.70(وأقل من ) 0.50(نتباه أكبر من واإل

أن أما بالنسبة لبقية األسئلة فنجد  ، الدراسةبدرجات مقبولة من الثبات في مجتمع 

عالية مـن   مما يعني تمتع هذه األسئلة بدرجات) 0.70(معامالت الثبات أكبر من 

   . الحاليةمجتمع الدراسة  الثبات في

) 0.70(كما تالحظ الباحثة أن معامل الصدق الذاتي لجميع األسئلة أعلى مـن    

وهذا يعني أن هذه األسئلة تتمتع بدرجات صدق ذاتي عالية في مجتمع الدراسـة  

  . الحالية 

  -: مالحظات الباحثه على تطبيق البرنامج

إيجابيه حيث ساهم البرنامج المطلوبه وكانت النتائج طُبق البرنامج بالصوره 

في تنطيق الحروف األبجديه بالطريقه الصحيحه وبالتالي النطق الصـحيح  

كما ساهم البرنامج زيادة التركيـز و اإلنتبـاه وزيـادة    . للكلمات و الجمل 

 .الذخيره اللغويه ، وهذا يدل على فاعلية البرنامج 

  :  بالحاسوب التحليل اإلحصائي

للتأكـد مـن   ) رونباكمعادلة الفاك(قامت الباحثة بتطبيق طريقة  تحليل التباين   

ختبار والصدق الذاتي وكذلك للتحقق من صدق فروض الدراسة ثم ثبات محاور اإل

  : إجراء المعالجة اإلحصائية التالية 

طين للتحقق من صحة الفـروض  للفرق بين متوسطين مرتب) ت(ختبار إ تم تطبيق

  ـ :  اآلتية

ختيار نطق الحروف األبجديـة  اللة إحصائية في إوجود فروق ذات د .1

 . لصالح بعد التطبيق قبل وبعد تطبيق البرنامج 

قبل  ختيار نطق الحروف بالتنوينوجود فروق ذات داللة إحصائية في إ .2

 .لصالح بعد التطبيق  و بعد تطبيق البرنامج

يد الحـرف مـن   في القدرة على تجروجود فروق ذات داللة إحصائية  .3

 .البرنامج لصالح بعد التطبيق الكلمة قبل وبعد تطبيق 
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 ر مـز ختيار القدرة على ربط الفي إ وجود فروق ذات داللة إحصائية .4

تطبيق البرنـامج لصـالح بعـد     دوبعالكتابي بالصورة والصوت قبل 

 .التطبيق 

  مهارة التركيـز و اإلنتبـاه   اربختفي إوجود فروق ذات داللة إحصائية  .5

 .البرنامج لصالح بعد التطبيق ل وبعد تطبيق قب

ختيار القدرة على سرد القصص وجود فروق ذات داللة إحصائية في إ .6

قبل وبعد تطبيـق البرنـامج    من خالل الصور وزيادة الذخيرة اللغوية

 .لصالح بعد التطبيق 
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  الفصل الرابع

  :عرض النتائج 

الحروف األبجديه قبـل   توجد فروق ذات دالله إحصائيه في نطق :رض فنص ال 

  . وبعد تطبيق البرنامج

فـي تفسـير   ) 0.05(نجد أن الباحثة تقيدت بقبول الداللة اإلحصائية لمستوي   

  : نتائج فروض البحث التالية 
  عرض نتيجة الفرض األول 

للفرق بين متوسطين مرتبطين لمعرفـة  ) ت(ختبار يوضح نتيجة إ) 2(جدول رقم 

  . تحسين نطق الحروف داللة فاعلية البرنامج في 
مجموع

  الحروف

زمن 

  القياس

الوسط

  الحسابي

اإلنحراف

  المعياري

قيمة

  المحسوبة)ت(

درجات 

  الحرية

قيمة 

  اإلحتمال

  اإلستنتاج

  قبلي علة

  بعدي

3.00  
  

3.00  

  صفر

  صفر

ال توجـد فـروق     ـ  ـ  ـ

ــة  ذات داللـــ

  إحصائية 

  قبلي ظاهرية

  بعدي

09.31  
  

10.00  

0.48  
  صفر

البرنامج فعـال فـي     ,001  12  5.196

تحسين نطـق هـذه   

  الحروف

 سنية

  

  قبلي

  بعدي

6.00  
  

8.00  

1.29  
  صفر

  

البرنامج فعـال فـي     ,001  12  5.586

تحسين نطـق هـذه   

  الحروف

  قبلي خلفية

  بعدي

05.77  
  

07.00  

1.30  
  صفر

البرنامج فعـال فـي     ,005  12  3.411

تحسين نطـق هـذه   

  الحروف

الدرجة

  الكلية

  قبلي

  بعدي

24.08  
   

28.00  

2.25   
  صفر

البرنامج فعـال فـي     ,001  12  6.278

تحسين نطـق هـذه   

  الحروف
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 :مناقشة نتيجة الفرض األول 

  :للفرق بين متوسطين مرتبطين نالحظ الآلتي ) ت(ختبار إل) 2(من الجدول 

ما يدل علي وجود م) 0.05(اقل من ) 0.001(حتمالية للدرجة الكلية القيمة اإل  -

وسط و المت )24.08(حصائية بين المتوسط قبل تطبيق البرنامج فروق ذات داللة إ

ن البرنامج فعال في تحسين نطـق الحـروف   أي أ) 28.00(بعد تطبيق البرنامج 

  ) .نية ، خلفيةظاهرية ، س(

لمعـاقين  ل حروف العله بالنسبة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في نطق   -

ن نطق حروف العلة تمتاز بسهولة النطـق  قبل وبعد تطبيق البرنامج وهذا أل عقلياً

  .عكس بقية الحروف 

و  بالنسبة للحروف الظاهريـه  حتماليةالقيمة اإل:  نيةو الس الحروف الظاهرية   -

حصـائية  مما يدل علي وجود فروق ذات داللةإ) 0.05(اقل من ) 0.001( السنيه

حروف الظاهرية لمتوسط بعد تطبيق البرامج لالمتوسط قبل تطبيق البرامج و البين 

  .ن البرنامج فعال في تحسين نطق هذه الحروف إي أ و الحروف السينية

ممايـدل علـي   ) 0.05(اقل من ) 0.005(القيمة االحتمالية  :الحروف الخلفية   -

و ) 5.77(متوسط قبل تطبيـق البرنـامج   الحصائية بين روق ذات داللة إوجود ف

ن البرنامج فعال في في تحسين نطق أي أ) . 7.00(سط بعد تطبيق البرنامج متوال

     .الحروف الخلفية 

أقـل مـن    فيهـا  حتمـال السنية والظاهرية نجد إن قيمة اإلبالنسبة للحروف    -

بأن الحروف ) 25 : 1996( الفرض يتفق مع سمير دبانية وهذاية الحروف الخلف

طق ألن النطق ، بينما الحروف الخلفية صعبة الن فى الظاهرية والسنية أقل سهولة

 .الطفل ال يستطيع مالحظة أجزاء جهاز النطق عند نطق الحروف الخلفية 

السنيه و الظاهرية و كذلك في الدرجة الكلية  الفرض تحقق في نطق الحروف -

   .طقها عدا حروف العلة و ذلك لسهولة نُ

  :عرض نتيجة الفرض الثاني 

حروف بالتنوين قبل توجد فروق ذات داللة إحصائية في نطق ال  - : نص الفرض 

  .وبعد تطبيق البرنامج 
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للفرق بين متوسطين مرتبطين لمعرفـة  ) ت(ختبار يوضح نتيجة إ) 3(جدول رقم 

  . داللة البرنامج في تحسين نطق الحروف بالتنوين

  

ــروف  الحـ

ــة  المنطوقـ

  بالتنوين

زمـــن 

  القياس

الوسط 

الحسا

  بي

اإلنحراف 

  المعياري

قيمـــــــة 

  المحسوبة)ت(

درجات 

  الحرية

ة قيمـــ

  اإلحتمال

  اإلستنتاج

  قبلي  الباء

  بعدي

0.77  
  

3.00  

1.01 
  

  صفر

البرنامج فعـال فـي     ,001  12  7.942

تحسين نطق  الحرف 

  بالتنوين

  قبلي  الطاء

  بعدي    

0.69  
  

2.85  

0.95  
  

0.38  

البرنامج فعـال فـي     ,001  12  8.641

تحسين نطق  الحرف 

  بالتنوين

  الخاء

  

  قبلي

  بعدي

0.69  
  

2.77  

0.95  
  

0.44  
  

البرنامج فعـال فـي     ,001  12  8.684

تحسين نطق  الحرف 

  بالتنوين

  قبلي  الدرجة الكلية

  بعدي

2.15  
  

8.62  

2.88  
  

0.77  

البرنامج فعـال فـي     ,001  12  8.742

تحسين نطق  الحرف 

  بالتنوين

 
  :مناقشة نتيجة الفرض الثاني 

  :الآلتي  الفرق بين متوسطين نالحظ )ت( ختبارإل) 3(من الجدول 

مما يدل علي وجود  )0.05(اقل من ) 0.001(حتمالية للدرجة الكلية القيمة اإل  -

و المتوسط ) 2.15(فروق ذات داللة إحصائية بين االمتوسط قبل تطبيق البرنامج 

الباء (نطق الحروف  أي إن البرنامج فعال في تحسين) 8.62(بعد تطبيق البرنامج 

   .بالتنوين  )، الطاء ، الخاء

اقـل مـن    )0.001(بالتنوين ) الباء ، الطاء ، الخاء(مال نطق حرف قيمة احت  -

حصائية  و هذا يعنـي البرانـامج   ما يدل علي وجود فروق ذات داللة إم) 0.05(

    . فعال في تحسين نطق هذه الحروف بالتنوين 
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هـذا   عفي حدود علم الباحثة ال توجد دراسة في هذا المجال تتفق أو تختلف م  

  . الفرض 

  :تيجة الفرض الثالث عرض ن

يد الحرف جرتوجد فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على ت - : نص الفرض 

  . من الكلمة قبل وبعد تطبيق البرنامج 

للفرق  بين متوسطين مرتبطين لمعرفة ) ت(ختبار يوضح نتيجة  إ) 4(جدول رقم 

و قـد   مـة ، قدرة على تجريد الحرف من الكلداللة فاعلية البرنامج في تحسين ال

   -:إختارت الباحثة الحروف اآلتية 

  . وقد وضعت هذه الحروف في مواقع مختلفة  من الكلمة ) ف ، س ، ح(

  : ومثال لذلك ) . أول ، وسط ، وآخر الكلمة(

  . فراشة ـ مفتاح ـ كف  :حرف ف 

  . سمكة ـ تمساح ـ شمس  :حرف س 

 .حمامة ـ مروحة ـ تفاح  :حرف ح 

   
الحروف

  جريدهاالمراد ت

زمن 

  القياس

الوسط

  الحسابي

اإلنحراف

  المعياري

قيمة

  المحسوبة)ت(

درجات 

  الحرية

قيمة 

  اإلحتمال

  اإلستنتاج

  قبلي  )ف(

  بعدي

2.46  
  

2.85  

0.97  
  

0.38  

البرنامج فعال في تحسين   ,028  12  2.132

  القدرة لتجريد الحرف

  قبلي  )س(

  بعدي

2.38  
  

3.00  

1.04  
  صفر

ج فعال في تحسين البرنام  ,027  12  2.125

  القدرة لتجريد الحرف

  )ح(

  

  قبلي

  بعدي

2.46  
  

3.00  

0.97  
  صفر

  

البرنامج فعال في تحسين   ,034  12  2.007

  القدرة لتجريد الحرف

  قبلي  الدرجة الكلية

  بعدي

7.31  
   

8.85  

2.95  
  

0.38  

البرنامج فعال في تحسين   ,029  12  2.106

  القدرة لتجريد الحرف
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  :ض الثالث مناقشة نتيجة الفر 

  :للفرق بين متوسطين مرتبطين نالحظ اآلتي ) ت(ختبار إل) 4(من الجدول 

ما يدل علي وجود م) 0.05(اقل من ) 0.029(حتمالية للدرجة الكلية القيمة اإل   -

توسـط  و الم) 7.31(حصائية بين المتوسط قبل تطبيق البرنامج فروق ذات داللة إ

القـدرة لتجريـد    برنامج فعال في تحسـين ن الأي أ) 8.85(بعد تطبيق البرنامج 

  .الحروف 

مما يـدل علـي   ) 0.05(اقل من ) ف ، س ، ح ( القيمة االحتمالية للحروف   -

ن البرنامج فعال في تحسين القدره لتجريـد  إحصائية إي أوجود فروق ذات داللة 

   .الحرف 

  .في حدود علم الباحثة  ال توجد دراسة تؤكد أو تنفي ذلك الفرض 
  :تيجة الفرض الرابع عرض ن

توجد فروق ذات داللة إحصائية في القدرة علـى ربـط الرمـز     -:نص الفرض 

   . البرنامجالكتابي بالصورة والصوت قبل وبعد تطبيق 

للفرق بين متوسطين مرتبطين لمعرفـة  ) ت(ختبار ح نتيجة إيوض) 5(جدول رقم 

  . والصوترة بالصودرة على ربط الرمز الكتابي تحسين الق رنامج فيبداللة ال

  

زمن  

  القياس

الوسط

  الحسابي

اإلنحراف

  المعياري

قيمة

  المحسوبة)ت(

درجات

  الحرية

قيمة 

  اإلحتمال

  اإلستنتاج

القدرة علـى  

ربط الرمـز  

الكتـــــابي 

بالصــــورة 

  والصوت 

  قبلي

  

  بعدي

4.85  
  

5.85  

1.63  
  

0.38  

  
2.663  
  

  
12  

  

011,  

البرنامج فعال فـي  

على تحسين القدرة 

مز الكتـابي  ربط الر

  بالصورة والصوت

 
  : مناقشة نتيجة الفرض الرابع 

الفرق بين متوسطين نالحظ ان القيمـة االحتماليـة   ) ت(ختبار إل) 5(ن الجدول م

مما يدل علي وجود فروق ذات داللـة احصـائية بـين    ) 0.05(اقل من) 0.011(
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و ) 5.85(و المتوسط بعد تطبيق البرنـامج  ) 4.85(المتوسط قبل تطبيق البرنامج 

هذا يعني ان البرنامج فعال في تحسين القدرة علي ربط الرمز الكتابي بالصورة و 

  . الصوت 

ن البرنامج كان فعاًل ألنه يخاطب أكثر من حاسة فهو يخاطب تالحظ الباحثة ب  

  . الحاستين السمعية والبصرية 

  .  رضففي حدود علم الباحثة ال توجد دراسة تؤكد أو تنفي هذا ال

  :رض الخامس فتنيجة العرض 

إحصائية في مهارة التركيز واالنتباه قبل  داللة توجد فروق ذات -:نص الفرض 

  . وبعد تطبيق البرنامج 

للفرق بين متوسطين مرتبطين لمعرفة ) ت(ختبار يوضح نتيجة إ) 6(الجدول رقم 

 .نتباه نامج في تحسين مهارة التركيز واإلفاعلية البر

   
جوانب التركيز 

  نتباهواال

زمن 

  القياس

الوسط

  الحسابي

اإلنحراف

  المعياري

قيمة

المحسو)ت(

  بة

درجات 

  الحرية

قيمة 

  اإلحتمال

  اإلستنتاج

التطابق 

  واإلختالف
  قبلي

  بعدي

5.54 
  

6.00  

0.88  
  صفر

البرنامج فعال في تحسين   0.04  12  1.897

  هذه المهارة

التسمية 

الحيوان أو 

  الطائر المختبي

  قبلي

  بعدي

5.38 
  

5.77  

0.78 
  

0.60  

البرنامج فعال في تحسين   0.03  12  2.132

  هذه المهارة

  قبلي  الدرجة الكلية

  بعدي

10.92 
  

11.77  

1.55 
  

0.60  

البرنامج فعال في تحسين   0.01  12  2.856

  مهارات التركيز واالنتباه

 
  : مناقشة الفرض الخامس

 حتماليةالقيمة اإلسطين مرتبطين نالحظ ان ختبار الفرق بين متوإل) 5(الجدول من 

مما يدل علي وجـود فـروق ذات داللـة    ) 0.05(اقل من  )0.01( للدرجة الكليه
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و المتوسـط بعـد تطبيـق    ) 10.92(بين المتوسط قبل تطبيق البرنامج  حصائيةإ

  .نتباه عال في تحسين مهارة التركيز و اإلن البرنامج فأي أ ) 11.77(البرنامج 

الحظ مـن  تسمية الحيوان أو الطائر المختبئ ن ختالف وبالنسبة للتطابق و اإل    

ما يدل علي وجود فروق ذات م) 0.05(حتمالية اقل من أن القيمة اإل) 5(الجدول 

  .نتباه حسين مهارة التركيز و اإلي أن البرنامج فعال في تداللة إحصائية أ

  .    ضفي حدود علم الباحثة ال توجد دراسات تؤكد أو تنفي ذلك الفر

  :الفرض السادس  عرض نتيجة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على سرد القصـص    -:نص الفرض 

   . البرنامجمن خالل الصور قبل وبعد تطبيق 

للفرق بين متوسطين مرتبطين لمعرفـة  ) ت(ختبار يوضح نتيجة إ) 7(جدول رقم 

  . الغويةفاعلية البرنامج في تحسين الذخيرة 
  

زمن  

  القياس

الوسط

  بيالحسا

اإلنحراف

  المعياري

قيمة

  المحسوبة)ت(

درجات 

  الحرية

قيمة 

  اإلحتمال

  اإلستنتاج

الذخيرة

  اللغوية

  قبلي

  بعدي

11.38 
  

14.24  

3.31 
  

1.88  

البرنامج فعال فـي    ,001  12  4.386

ــذخيرة  ــين ال تحس

  اللغوية 
  

  :  مناقشة نتيجة الفرض السادس

مرتبطين نالحـظ ان القيمـة   سطين للفرق بين متو) ت(الختبار ) 7(جدول من ال

ما يدل علـي وجـود فـروق ذات داللـة     م) 0.05(اقل من ) 0.001(حتمالية اإل

يـق  و المتوسـط بعـد تطب   )11.38(متوسط قبل تطبيق البرنامج الحصائية بين إ

    .ن البرنامج فعال في تحسين الذخيرة اللغوية أي أ) 14.24(البرنامج 

ن خالل الصور كانت له فاعلية فـي  ختبار سرد قصص متالحظ الباحثة أن إ  

تحسين الذخيرة اللغوية ألن الصور التي تم عرضها على الطفـل تمثـل بعـض    

المشاهد اليومية التي يراها أو يقوم بها الطفل وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة 
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التي طرحتها الباحثة عن الصور وهذه األسئلة تساهم في النمو اللغـوي للطفـل   

تنمية الذاكرة البصرية من خالل الصور التي تحتويها القصة وهـذا   باإلضافة إلي

  . و كذلك مع دراسة نجالء عبد المحمود ) 23: نادر فهمي الزيود  (ما يتفق مع 
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  -:مناقشــــــة عامـــــة 

فـي تفسـير   ) 0.05(نجد أن الباحثة تقيدت بقبول الداللة االحصائية لمستوي   

  .ج البحث نتائ

  -:الفرض االول 

حصائية في اختبـار نطـق الحـروف    إتوجد فروق ذات داللة : ( نص الفرض 

  ) .االبجدية قبل و بعد تطبيق البرنامج 

  :للفرق بين متوسطين مرتبطين ) ت(ختبار إل) 2(من الجدول 

  :حروف العلة 

 حصائية بين المتوسط قبـل تطبيـق البرنـامج و   إال توجد فروق ذات داللة   

ن عاقة العقليـة البسـيطة أل  توسط بعد تطبيق البرنامج بالنسبة لالطفال ذوي اإلمال

  .حروف العلة تمتاز بسهولة النطق عكس بقية الحروف 

  :ف السنيه و الظاهرية و الخلفية الحرو

حصائية مما يدل علي وجود فـروق ذات  قل من مستوي الداللة اإلأحتمال قيمة اإل

توسط بعد تطبيق البرنـامج  مط قبل تطبيق البرنامج و الحصائية بين المتوسإداللة 

  ) . ظاهريه ، سنيه ، خلفية ( ي أن البرنامج فعال في تحسين نطق الحروف أ

قل من الحروف الخلفية و هذا أحتمال في الحروف السنيه و الظاهريه قيمة اإل  

صـعبة  بينما الحروف الخلفية  ن الحروف الظاهريه و السنيه سهولة النطقأيعني 

جزاء جهاز النطق عنـد نطـق الحـروف    أن الطفل ال يستطيع مالحظة النطق أل

  .الخلفية 

  -:الفرض الثاني 

حصائية في نطق الحروف بالتنوين قبل إتوجد فروق ذات داللة : ( نص الفرض 

  ) .و بعد تطبيق البرنامج 

    :للفرق بين متوسطين مرتبطين نالحظ ) ت(ختبار إل) 3(من الجدول 

حصائية مما يـدل علـي وجـود    قل من مستوي الداللة اإلأحتمال قيمة اإل      

حصائية بين المتوسط قبل تطبيق البرنامج و المتوسط بعد تطبيق إفروق ذات داللة 
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) الباء ، الطاء ، الخـاء ( ي أن البرنامج فعال في تحسين نطق الحروف أالبرنامج 

  .بالتنوين 

نه توجـد فـروق ذات   أي أختبار معنوي اإل نألي الدرجة الكلية نالحظ إباالشارة 

توسط بعد تطبيق البرنـامج  محصائية بين المتوسط قبل تطبيق البرنامج و الإداللة 

  بالتنوين ) الباء ، الطاء ، الخاء( ن البرنامج فعال في تحسين نطق الحروف أي أ

  -:الفرض الثالث 

ريد الحرف مـن  حصائية في القدره لتجإتوجد فروق ذات داللة : ( نص الفرض 

  . )الكلمة قبل و بعد تطبيق البرنامج 

للفرق بين متوسطين مرتبطين لمعرفة داللة فاعليـة  ) ت(ختبار إل) 4(من الجدول 

  .البرنامج في تحسين القدره علي تجريد الحرف من الكلمة 

و قد وضعت هذه الحروف في مواقـع  ) ف ، س ، ح(ختارت الباحثة الحروف إ

  .ول الكلمة ، وسط الكلمة ، آخر الكلمة مختلفة من الكلمة ا

) 0.05(بمستوي الداللـة  ) ف ، س، ح ( حتمالية للحروف القيمة اإل  بمقارنة  

توجد فروق ذات داللة احصائية بين المتوسط قبل تطبيق البرنـامج و   نهأنالحظ 

ن البرنامج فعال في تحسـين القـدرة لجريـد    ي أأتوسط بعد تطبيق البرنامج مال

  .الكلمة  الحرف من

  -:الدرجة الكلية 

نـه  أمما يدل علي ) 0.05(قل من مستوي الداللة أحتمالية للدرجة الكلية القيمة اإل

متوسط بعد حصائية بين المتوسط قبل تطبيق البرنامج و الإتوجد فروق ذات داللة 

  .القدره لتجريد الحرف من الكلمةن البرنامج فعال في تحسين تطبيق البرنامج اي أ

  -:الرابع  الفرض

حصائية في القدرة علي ربـط الرمـز   إتوجد فروق ذات داللة : ( نص الفرض 

  ) .الكتابي بالصورة و الصوت قبل و بعد تطبيق البرنامج 

للفرق بين متوسطين مـرتبطين نالحـظ أن قيمـة    ) ت(ختبار إل) 5(من الجدول 

ق ذات داللة مما يدل علي أنه توجد فرو) 0.05(حتمال اقل من مستوي الداللة اإل
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ن أي أتوسط بعد تطبيق البرنامج محصائية بين المتوسط قبل تطبيق البرنامج و الإ

  .القدره علي ربط الرمز الكتابي بالصوره و الصوت  البرنامج فعال في تحسين

  -:الفرض الخامس 

نتباه قبل حصائية في مهارة التركيز و اإلإتوجد فروق ذات داللة : ( نص الفرض 

  . )البرنامج  و بعد تطبيق

للفرق بين متوسطين مـرتبطين نالحـظ أن قيمـة    ) ت(ختبار إل) 6(من الجدول 

ممـا يـدل   ) 0.05(نتباه اقل من مستوي الداللة حتمال في جوانب التركيز و اإلاإل

حصائية بين المتوسط قبل تطبيـق البرنـامج و   إعلي أنه توجد فروق ذات داللة 

لبرنامج فعال في تحسين مهارة التركيـز و  ن اي أأمتوسط بعد تطبيق البرنامج ال

  .نتباه اإل

قل مـن مسـتوي الداللـة    أحتمال بالنسبة للدرجة الكلية نالحظ ان قيمة اإل امأ  

حصائية بـين المتوسـط قبـل    إمما يدل علي أنه توجد فروق ذات داللة ) 0.05(

سـين  تطبيق البرنامج و المتوسط بعد تطبيق البرنامج اي ان البرنامج فعال في تح

  .نتباه مهارة التركيز و اإل

  -:الفرض السادس 

حصائية في القدرة علي سرد القصـص  إتوجد فروق ذات داللة : ( نص الفرض 

  . )من خالل الصورة قبل و بعد تطبيق البرنامج 

للفرق بين متوسطين مرتبطين نالحظ ان القيمة ) ت(ختبار إل) 7(من الجدول   

مما يدل علي أنه توجد فروق ذات داللة ) 0.05( من مستوي الداللة لقأحتمالية اإل

ن ي أأتوسط بعد تطبيق البرنامج احصائية بين المتوسط قبل تطبيق البرنامج و الم

  .اذخيره اللغوية  البرنامج فعال في تحسين

حصائي السابقة تالحظ الباحثة أن البرنامج فعال في تحقيق نتائج التحليل اإلمن   

لمتعلق بنطق بحروف العله و ذلـك لسـهولة نطـق    جميع الفروض عدا الفرض ا

    .ه العقلية البسيطة عاقفال ذوي اإلطحروف العلة لدي األ
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  : تمهيد 

بعد تحديد مشكلة الدراسة وتساؤالتها وفروضها تناولت الباحثة فـي اإلطـار     

النظري موضوع الجهاز التشريعي للمخ وكذلك اللغة عند األسوياء واللغـة عنـد   

وكذلك تناولت الباحثة النطق ، وفي الفصـل الثالـث تناولـت الباحثـة     المعاقين 

  . الدراسة الحالية الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع 

أما الفصل الرابع فقد شمل على الخطوات والطرق التي تم إتباعها في الدراسة   

الميدانية وتوضيح األساليب اإلحصائية التي تـم اسـتخدامها لتحليـل الدراسـات     

الميدانية وقامت الباحثة في الفصل الخامس بعـرض ومناقشـة نتـائج التحليـل     

هتمامات الباحثة في هذا الفصل إلي تلخـيص  إاإلحصائي لبيانات الدراسة وتتجه 

نتائج الدراسة وتوضيح بعض التوصيات والمقترحات التي تأمل الباحثة بأن تشكل 

كما تقدم الباحثة في هذا . اسة الحلول لبعض الجوانب التي أسفرت عنها نتائج الدر

الفصل مقترحات عناوين تصلح كدراسات مستقبلية يمكن أن تساهم فـي تحديـد   

وحصر أبعاد مشكلة النطق والكالم لدى المعاقين عقلياً علـى وجـه الخصـوص    

  .وذوى الحاجات الخاصة على وجه العموم 

والمصـادر   تقوم الباحثة بعرض وتوثيق كافة المراجـع  هذا الفصل وفي ختام  

  . التي استعانت بها في دراستها الحالية 

   : تلخيص نتائج الدراسة 

هدفت هذه الدراسة إلي كيفية تنمية مهارة النطق لألطفال ذوى اإلعاقة البسيطة   

  : انية توصلت الدراسة للنتائج اآلتية وبعد التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميد

ي نطق الحروف األبجدية قبل وبعـد تطبيـق   وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

 . التطبيق  بعد لصالحالبرنامج 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في نطق الحروف بالتنوين قبـل وبعـد تطبيـق    

 . التطبيق  بعد لصالح البرنامج 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في تجريد الحرف من الكلمة قبل وبعـد تطبيـق   

 . بيق التط بعد لصالح البرنامج 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في ربط الرمز الكتابي بالصورة والصوت قبـل  

 . التطبيق بعد  لصالح  وبعد تطبيق البرنامج 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التركيز واالنتباه قبل وبعد تطبيـق  

 . التطبيق  بعد لصالح البرنامج 

 الصور ة على سرد القصص من خاللالقدر في وجود فروق ذات داللة إحصائية

  . التطبيق بعد قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح

  

  ـ : التوصيات   

نجد أن البرنامج الذي طبق من قبل الباحثة كانت له فاعلية في برنامج التنطيق   

مثل هـذه البـرامج فـي     بتصميموزيادة الذخيرة وهذا مما يجعل الباحثة توصي 

  . ل الفئات الخاصة مجاالت النطق والكالم لك

  :لخصت الباحثه التوصيات في النقاط اآلتيه 

وي الحاجات الخاصه ووضع المناهج التربويه المناسبه ذاإلهتمام بفتح مراكز ل/ 1

  لكل إعاقه على حده 

لهـم   وي الحاجات الخاصه حتـى نضـمن  ذاإلهتمام بالتعليم المهني لشريحة /  2

   مصدر دخل

و العمل على بداية ً ب اللغوي لدي الطفل المعاق عقليااإلهتمام بالجان ضروره/  3

  .تأهيله و تدريبه في وقت مبكر 

  بين هؤآلء األطفال حسب إعاقتهم ودرجاتها الفصل في التأهيل /  4

تعميم الدراسات عن التربيه الخاصه فـي جميـع أنحـاء السـودان وعـدم      /  5

  .إختصارها على والية الخرطوم 

  :لية مستقب ترحات لدراساتمق

وي ذ تقترح الباحثه بعض العناوين لدراسات قد تساهم في عملية التواصل بين  

  .الحاجات الخاصه و أفراد المجتمع الذي يعيشون فيه 

  :ناوين لبض الدراساتع

  وي الحاجات الخاصه كيفية عالجهاذالكالم ل  دراسة تختص بأمراض النطق/ 1
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  وي الحاجات الخاصهذلدراسة تختص بإكتساب المهارات اإلجتماعيه / 2

  وي الحاجات الخاصهذدراسة تختص بتعليم القراءه و الكتابه ل/ 3

  دراسة لمراحل النمو العقلي للطفل السوداني /  4

دراسة إلضطرابات اللغه والكالم لدي األطفال المعاقين عقليـاً مـن خـالل    /  5

  ) البسيطه ، المتوسطه ، الشديده ( بين درجات اإلعاقه المقارنه 

دراسة مفصله ألنواع إضطرابات اللغه و الكالم لدي األطفال المعاقين عقلياً و /  6

  .  األطفال األسوياء 
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  : ع ـراجـالم  

، مكتبة النهضة المصرية  التربويعلم النفس ) : 1988(أحمد زكي صالح  .1

  .، القاهرة ، مصر 

، دار للموهوبين للمعوقين  التربية الخاصة) : م2003( عبيزاحمد محمد ال .2

 .الفكر ، دمشق ، سوريا 

،  في علم األصوات اللغوية وعيوب النطـق  : )م1998(البدراوي زهران  .3

 .دار المعارف ، القاهره ، مصر 

، مكتبة وهبـه ، القـاهره    علم اللغة العام ) :م1980(توفيق محمد شاهين  .4

 .مصر 

، الي الترية الخاصـة  المدخل ) : م1986(جمال الخطيب و مني الحريري  .5

 .لبنان ، الطبعة الخامسة ، دار الغلم للماليين ، بيروت 

مناهج البحث فـي العلـوم النفسـية و    ) : م2001(رجاء محمود ابو عالم  .6

 .، دار النشر للجماعات ، القاهره ، مصر  التربوية

اإلحصاء وتصميم التجارب فـي الببحـوث    ) :م1995(زكريا الشرببيني  .7

  .، مصرالقاهرة  مكتبة األنجلو المصرية ، ،ربوية واالجتماعية النفسية والت

لحقيقة الطفل المتأخر فكريـا وكيفيـة    مدخل) : م2001(سعيد عبد العزيز  .8

، مكتبـة   جهـا كلة عيوب النطق والكالم وأسـباب عال شالتعامل معه مع م

 .، المملكة العربية السعوديةالرياض  الملك فهد الوطنية ،

دخل للتربيـة الخاصـة لالطفـال ذوي    مال) : م2002(ه سعيد محمد العز .9

، الطبعة االولي ، الدار العلمية للنشـر و التوزيـع ،   االحتياجات الخاصة 

  . عمان ، االردن 

  دمج األطفال المتخلفـين عقليـاً فـي     ) :م1999(مية طه جميل وآخرون س .10

 . القاهرة: مكتبة النهضة المصرية  ،مرحلة ما قبل األساس 

، مؤسسة األراضي المقدسة  منافذة على تعليم الص ) :1996(سمير دبانية .11

  .عمان  للصم ،
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من ذوي االحتياجـات الخاصـة   ) : م2004(عبد المنعم عبد القادر الميالدي . 12

 .، مؤسسة شباب الجامعة ، االسكندرية ، مصر هنياً ذالمعاقون 

يـل مقيـاس المهـارات    دل ) :م1978(فارق الروسان و جالل محمد جراره .13

 .االردن , ، كلية التربية االردنية ، عمان  اللغوية للمعوقين عقلياً

، الطبعة السـابعة ،   القدرات العقلية) : م1987(فؤاد عبد اللطيف ابو حطب .14

 .دار الكتب الجامعية ، بيروت ، لبنان 

ـ ) : م1990(فيصل محمد خير الزاراد .15 ،  الماللغة و اضطرابات النطق و الك

 .دار المريخ للنشر ، الرياض ، المملكة العربية السعودية 

اخصـائي النطـق و التخاطـب و مواجهـة      ) :م2003(محمد علي كامـل  .16

  .، مكتبة ابن سيناء ، القاهره ، مصر اضطرابات اللغة عند االطفال 

 ، دار الثقافـة للنشـر ،   علم الكالمساسيات  أ :  )1998(حي الدين حميدي م.17

 . سوريا مشقد

اللغة العربية دراسات نظرية وتطبيقيـة فـي    ) :1999(مريم فريحات .  18

، دار الكنـدي للنشـر   المستويات اللغوية وأصول الكتابة وتزويق النصوص 

  . عمان : والتوزيع 

، الطبعة الخامسة ، دار مصر امراض الكالم  ) :م1975(مصطفي فهمي . 19

  .للطباعة ، القاهره ، مصر 

، دار الفكر تعليم االطفال المتخلفين عقلياً  ) :1990(نادر فهمي الزيوت  . 20

   .للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان 
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  -:الرسائل الجامعيه 

إضطرابات النطق و الكالم وعالقتهما بالتحصيل :  )م2000(حنان الحاج /  1

ـ   ه ، ماجسـتير ، جامعـة   الدراسي و بعض المتغيرات النفسـيه و الديمغرافي

  .الخرطوم 

فـي عـالج   دور اإلرشاد اُألسري المباشـر  ) : م2001(سامي عوض /  2

ماجستير علـم الـنفس ،   .لدي األطفال ) التمتمه(إضطرابات الطالقه اللفظيه 

  .جامعة الخرطوم 

العالقه بين التمتمه كواحـد مـن أمـراض     ) :م1998(غاده عبد الحفيظ /  3

،  مط التنشئه اُألسريه و التحصـيل الدراسـي ، ماجسـتير   الكالم وعالقتها بن

  جامعة الخرطوم

،  العالقه بين التمتمه و اإلكتئاب  ، ماجستير) : م1996(منال عبد القيوم /  4

  . جامعة الخرطوم

  مشكلة تعليم المعاقين عقلياًالكالم ، ماجستير : نجالء عبد المحمود /  5

  .، جامعة أفريقيا العالميه 



1 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المالحق
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  )1(ملحق رقم 
  
   :استمارة دراسة الحالة  /1

  ..................................................................:االسم 

  .................................................................:العمر 

  ................................................................ :النوع 

  ..................................................... :ترتيبه في األسرة 

   :المستوي االقتصادي لألسرة 
  (       )مرتفع (      )          متوسط (      )     متدني 

  هل يوجد فرد معاق باألسرة ؟ 
  (        )  ال      (      )                                نعم   

  : إذا كانت اإلجابة بنعم حدد 

  (        )صلة القرابة  (            )        نوع اإلعاقة  

  : مستوي تعليم األب 

  : ........................................................مهنة األب 

  ........: .................................................مهنة األم 

  : ..................................................مستوى تعليم األم 

  هل توجد صلة القرابة بين األم واألب إذا كانت اإلجابة بنعم حددها ؟ 

...................................................................  

  : مالحظات عن فترة الحمل 
  )      (      ال    (    )     قاقير       نعم هل تناولت األم الع

  (           ) ال  (       )   نعم )   x(هل تعرضت األم ألشعة 
  هل تعرضت األم ألمراض إذا آانت اإلجابة بنعم ما هي ؟ 

.............................................................................................  
  : الحظات عن الوالدة م

  (       )غير طبيعية (         )     طبيعية :                   نوع الوالدة 
(      )غيـر طبيعـي   (      )    طبيعـي  :    الوزن عند عنـد الـوالدة   
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  ......................................................سن األم عند الوالدة 

  ................... لطفل حتى صرخ الصرخة األولي الوقت الذي استغرقه ا

  توسط             جيدم    ضعيف                  :  القدرات العقلية

  

  (     )              (     )            (      )اإلنتباه              / أ 

  )     (     )              (     )            (  التذكر              / ب

  (     )               (     )            (      )اإلدراك            / ج

   

  :النمو اللغوي 

  .............................................. متى نطق أول كلمة وما هي 

  .........................................وسيلة التخاطب في الوقت الحالي 

  : جهاز الكالمي ف عن أداء الشالك

  : الشفاه 

  (         )غير طبيعية (      )      طبيعية :   القدرة على التحكم فيها 

  (         )غير طبيعية (       )      طبيعية :     القدرة على األنبساط 

  (        )غير طبيعية (      )      القدرة على االستدارة       طبيعية 

  (        )غير طبيعية  (      )      طبيعية         :   مدي انطباقهما 

  : اللسان 

  : حجمه من حيث الطول والعرض 

  (         )غير طبيعي (      )      طبيعي                          

  : القدرة على تحريك اللسان 

  (         )غير طبيعية (      )      طبيعية                          

  : لة الحركة والقدرة على التحكم فيه سهو

  (         )غير طبيعية (      )      طبيعية                          

  : األسنان 

  (       )غير طبيعي (      )           طبيعي    :        مدى انطباقهما
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                 (      ) غير طبيعي (     )            طبيعي   :          مدة انتظامهما

  (       ) ال     (     )                 هل توجد فجوات بينهما   نعم     
  : الفكان 
  (          )غير طبيعي(      )             طبيعي :           :  البروز 

  (         )غير طبيعي (      )            طبيعي :   التحكم في الحركة 
   :الحنك الصلب 

  (         )غير طبيعي (      )      طبيعي :   : تفاع الحنك ار

  (         )غير طبيعي (      )      طبيعي : :   انتظام أقواسه 

  )     (     ال         (    )      نعم :  هل يوجد شق أو خلل 

  (         )ال (      )            هل يوجد التهاب اللوزتين نعم 
  : اللهاة 

  (         )غير طبيعي (      )           طبيعي : :   لطول ا

  (         )غير طبيعي (      )           طبيعي : :   الحجم 
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  )2(ملحق رقم 

  : يومية لدراسة الحالة  إستمارة/ 2

  

الهدف من  الزمن

  الجلسة

 مقياس النجاح المعززات الوسيلة
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  )3(ملحق رقم 
  : رة شهرية إستما/ 3
  

  (       ) عدد الجلسات   

  

األهداف التي تاريخ الجلسه

  حققت

المشاكل التي

  واجهتك

كيفية التغلب

  عليها

  التقييم

    

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  : ملخص لنتائج التدريب أثناء الشهر 

.............................................................................  

............................................................................  

............................................................................  

.............................................................................  

............................................................................  

.............................................................................  

...........................................................................  
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  )4(ملحق رقم 
  -:  إختبار قياس مهارات النطق /4

  
  ـ : األول تنتطيق الحروف األبجدية  السؤال

  
  نوع األخطاء  النطق  الحرف
      أ
      و
      ى
      ب
      ف
      م
      ث
      ذ
      ظ
      ت
      د
      ط
      ض
      س
      ز
      ص
      ش
      ج
      ل
      ن
      ر
      ك
      ق
      خ
      غ
      هـ
      ح
      ع
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  ـ : السؤال الثاني 
  

  تنطيق الحروف بالتنوين 
  

  نوع االخطاء  النطق  تنوينالحرف بال
      َب
      ُب
      ِب
      َط
      ُط
      ِط
      َخ
      ُخ
      ِخ

  
  

  : السؤال الثالث 
  تجريد الحرف من الكلمة 

  
  وضع الحرف في الكلمة الحرف

  
  أول الكلمة            وسط الكلمة            آخر الكلمة

  

 نوع الخطأ

    آف                  فراشة                     مفتاح      ف
    سمكة                     تمساح                     آأس   س
    حمامة                    مروحة                     تفاح  ح
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 )5(ملحق رقم 
 
 

مدة البرنامج  ثالث حصص إسبوعياً لكل مركز على حده على مدى  -: البرنامج  
  .أربعه أشهر 

   -:وي ا لبرنامج على اآلتي يحت
و يكون بنطق آل حرف على حده ومعرفة أخطاء آل : تنطيق الحروف األبجدية / 1

  .حر ف و معالجتها 
  آتاب به الحروف األبجد يه -: الوسائل
  .النطق الصحيح للحروف وبالتالي للكلمات و الجمل  -: الهدف

  .للكلمات و الجمل  النطق الصحيحيساعد على -: تنطيق الحروف بالتنوين/ 2
  آتاب به الحروف األبجديه بالتنوين  - :الوسائل 
  معرفة النطق الصحيح للحروف بالتنوين وآذلك القراءة الصحيحه للحروف -:الهدف

  وذلك بوضع الحرف في مواقع مختلفه للكلمه _: تجريد الحرف من الكلمه  / 3
 )  س(مثال لذلك حرف ) آخر  –وسط  -أول (  
  

  وسط                        آخر                   أول      
  سمكه                      مسطره                     شمس

  .ويساعد ذلك البرنامج على معرفة شكل الحرف  في جميع المواقع المختلفه 
نجد إن عملية . آتاب به الحروف األبجديه في جميع مواقعها المختلفه  - :الوسائل 
  .ثزيد من عملية الترآيز و اإلنتباه  التجريد

وهذا يكون من خالل نطق الحرف   - :ربط  الرمز الكتابي بالصوره و الصوت /  4
  .بالطريقة  الصحيحه و ربطها بالصوره 

  .آتاب به الحروف األبجديه مع صوره  تمثل آل حرف على حده  -: الوسائل 
ه ألنه يخاطب  الذاآره السمعيه و يساعد البرنامج على الترآيز و اإلنتبا - :الهدف 

  .البصريه  
ويشمل عرض صور مختلفه لمعرفة نقاط التشابه و  -:برنامج الترآيز و اإلنتباه  / 5

  .اإلختالف في الصور 
  .صور متعدده تشمل صور متشابهه وُأخرى مختلفه   -:  الوسائل 
  .زيادة الترآيز و اإلنتبا ه   _: الهدف 

ويكون من خالل إعطاء الطفل صور ملونه  -: ل الصور سرد القصص من خال  / 6
  _: بحيث تشمل هذه الصور إحدى المشاهدات اليوميه  مثل 

  .صورة طفل يستيقظ من نومه /  1
  صورة طفل يقوم بعملية السواك /  2
  صورة طفل يتوطأ/  3
  صورة طقل يصلي /  4
  صورة طفل يزاآر دروسه/  5



89 
 

  المدرسه  صورة طفل يستعد للذهاب الي/  6
  - : تعرض هذه الصور مرتبه مع إتباع التعليمات اآلتيه 

ُيطلب من األطفال أن ينظروا الي الصوره األولى ويتحدثوا عن ما يروه   ) أ(
  .في هذه الصوره 

 تقوم الباحثه بطرح األسئله عليهم حتى تساعدهم على الكالم  ) ب(
  تسأل الباحثه عن األلوان في الصور ) ج(
  ) . شمال -يمين (تعلم األطفال اإلتجاهات   تحاول الباحثه أن) د (

نجد أن برنامج القصص آانت جلساته جماعيه حتى تكون هنالك مشارآه جماعيه 
  .و بالتالي يستفيد آل طفل من خبرات أقرانه األخرين 

      صور متعدده تشمل المشاهد اليوميه    -: الوسائل 
      -: اآلتيه الهدف من هذه الصور تعلم اإلمور      -: الهدف 

    النمو اللغوي لدي األطفال       / 1
  القدره على التعبير اللغوي /  2
          التميز بين األلوان/  3
  تنمية الذاآره البصريه و السمعيه /  4
  تنمية القدره على الترآيز و اإلنتباه/  5

لطريقه أما األهداف النفسيه لهذا البرنامج يتمثل في نطق الحروف األبجديه با
الصحيحه وبالتالي الكلمات و الجمل ، و آذلك زيادة مهارة الترآيز و اإلنتباه   و 
آذلك زيادة الذخيره اللغويه و هذا يساعد الطفل في التعبير عن أراءه  و  أفكاره 
بطريقه نطق صحيحه دون أن يكون مصدر سخريه من أقرانه األسوياء و هذا 

  .ه  على اإلندماج في المجتمع الذي يعيش فيه يعطيه ثقه في نفسه بالتالي يساعد
  
 


