
 

 اضطرابات النطق لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جدة
  

) سنوات ١٠-٨دراسة مسحية للتالميذ ذوي األعمار   (   

 

  عصام نمر عواد. د

  

  ملخص الدراسة
ة جدة في                              ة بمدين ة االبتدائي ذ المرحل دى  تالمي ى شيوع اضطرابات النطق ل هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عل

  ).وات  سن١٠ - ٨( عمر 
ى        ذ من     )  ١١٠١٥( اشتملت عينة الدراسة عل ز إشراف شمال جدة وبعض                )  ٦٢(تلمي دارس مرآ مدرسة من م
  .مدارس مرآز إشراف جنوب جدة

اس                           ة للقي ين و استبانة محكم ين والمرشدين الطالبي ال وآراء المعلم ة األطف أداة للدراسة مقابل وقد اعتمد الباحث آ
  .النطقي 

  أسئلة الدراسة
  :لت الدراسة اإلجابة على األسئلة التاليةوقد حاو

  
  

  :السؤال األول
  ؟) سنوات١٠ - ٨(  ما نسبة انتشار اضطرابات النطق لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جدة في عمر

  :السؤال الثاني 
  ما أآثر أشكال اضطرابات النطق شيوعاً  بين تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جدة؟

  :الثالسؤال الث
  هل تختلف نسبة انتشار اضطرابات النطق باختالف موقع الحرف من الكلمة؟

  :السؤال الرابع
  ما نسبة التالميذ الذين يعانون من اضطراب النطق في أآثر من حرف إلى مجموع أفراد العينة ؟ 

  :السؤال الخامس



 

  ؟ما هي أآثر الحروف اضطراباً  لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جدة

  :السؤال السادس
  ما أآثر الحروف المستبدلة آشكل من أشكال اضطرابات النطق لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جدة ؟ 

  :مقدمة
ر من     )Special Education( تعتبر التربية الخاصة  د آثي  من أآثر العلوم اإلنسانية اهتماماً  في الوقت الحالي عن

راد          الباحثين والعلماء في مجال ال     ر من األف دد آبي دان لع ذا المي شمول ه راد      ، تربية و ذلك ل ع األف شمل جمي دان ي ذا المي فه
ذا االنحراف في الجانب االيجابي                   راد        ، الذين ينحرفون انحرافاً  ملحوظاً عن العاديين سواء آان ه ى هؤالء األف ويطلق عل

ون عن الم   ، بالمتفوقين أو الموهوبين  ذين ينحرف راد         أو أولئك األفراد ال ى هؤالء األف سلبي ويطلق عل توسط في الجانب ال
  .بالمعوقين

فالتربية الخاصة تعنى بكل أولئك الذين ينحرفون سلباً  أو إيجاباً  من أجل مساعدتهم على التكيف واستغالل قدراتهم                   
أهيلهم     يمهم وت ربيتهم وتعل الل ت ن خ سهم أوال م اتهم وأنف ة مجتمع س  ، لخدم ى ت اء عل طلح العلم ـد اص اً  وقـ ميتهم جميع

 Exceptional(  أو التسمية الحديثة باإلفراد  ذوي الحاجات الخاصة   )Exceptional Children(باألفراد غير العاديين 

Individuals(        فيكون فوق المتوسط أو دونه بالشكل الملحوظ والى        ،  وهم األفراد الذين ينحرف أداؤهم عن األداء الطبيعي
ى         ا الحاجة إل ة الخاصة حاجة ماسة     درجة تصبح معه وقين        ، البرمجة التربوي ل من المتف ل آ ذه المجموعة تمث ه فه وعلي

  فهم األفراد الذين يعانون من إعاقة سمعية أو )Handicapped Individuals(وأما األفراد المعوقون . والمعوقين أيضاً 
ذا فمصطلح اإل           ة في حين       بصرية أو جسمية أو عقلية أو سلوآية أو لغويه أو تعليمية وهك شمل التفوق والموهب ة ال ي عاق

  ). ١٩٩٧،الخطيب و الحديدي (أن مصطلح الحاجات الخاصة يشملها 
ابين       ة أن م م          %١٥-١٠وتقدر الهيئات والمنظمات العالمي ال في سن المدرسة في أي مجتمع ه من مجموع األطف

  .ة الخاصةبحاجة إلى خدمات التربية الخاصة موزعة هذه النسبة على جميع فئات التربي
  :التربية الخاصة )  ٢٠٠١(ويعرف الروسان 

ة         ، بأنها مجموع البرامج التربوية المتخصصة والتي تقدم لفئات غير العاديين           " ى تنمي وذلك من اجل مساعدتهم عل
  :وتشمل فئات التربية الخاصة الفئات التالية، " لتحقيق ذواتهم ومساعدتهم على التكيف، قدراتهم إلى أقصى حد ممكن 

  

 الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 النسبة

 %٣٫٥ (Language & Speech Disorders)اضطرابات النطق واللغة 

 %٣٫٠ (Learning Disabilities)صعوبات التعلم 

 %٢٫٣ (Mental Retardation)اإلعاقة العقلية 

 %٢٫٠ (Emotional Impairment)اإلعاقة االنفعالية 

 %٠٫٥٧٥ (Hearing Impairment)اإلعاقة السمعية 

 %٠٫٦ (Multi Handicapped)اإلعاقات المتعددة 

 %٠٫٥ (Motor Handicapped)اإلعاقة الحرآية 



 

 %٠٫١ (Visual Impairment)اإلعاقة البصرية 

 %٣-١ (Gifted)الموهبة والتفوق 

  
طراب   د أن اض سابق نج دول ال ن الج قوم ة والنط ل   ، ات اللغ طرابات التواص سميته باض ى ت طلح عل ا أص أو م

)Communication Disorders (     ً شارا ات حدوثاً  وانت ر اإلعاق ات      ، من أآث ة واإلعاق ات البصرية والحرآي ا اإلعاق بينم
  .ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث ، المتعددة من أقلها انتشاراً  من بين فئات التربية الخاصة

شتى                          ويعرف   راد ب ين األف ار واآلراء والمشاعر ب ادل األفك شاملة التي تتضمن تب ة ال ة الفني التواصل بأنه تلك العملي
د        ، وحرآات اليدين ، وتعابير الوجه ، واإليماءات، الوسائل واألساليب آاإلشارت   والتعابير االنفعالية واللغة المنطوقة التي تع

  .قل المعلومات بصورة دقيقة ومفصلة وخاصة بين أفراد الجنس البشري والتي يمكن من خاللها ن، أحد أشكال االتصال
  :وللتواصل جوانب عديدة ومنها 

راد                     ): Language( اللغة  : أوال ً  ين أف ة أو ب ة معين والتي تعرف على أنها عبارة عن الرموز المتفق عليها في ثقاف
د محدودة تتمثل في صور متعددة؛ قد تكون إشارات أو  وتتسم اللغة بنظام يضبط االتصال بقواع  ، فئة محددة أو جنس معين    

  .الخ... رموزا ًً أو لباساً  أو صوراً 
ة ع بمؤسساته المختلف ل من األسرة والمدرسة والمجتم ا الطف سبة يتعلمه درة مكت ة ق ا ،       واللغ د يتقنه ي ق والت

  .ولكن بعضهم اآلخر قد  يواجه مصاعب مختلفة في تعلمها ، بعض األطفال
سير                 ) (Miklaleh,1981ير  ويش ا ت ي وأنه وجي والعقل إلى أن للغة أصوالً  بيولوجية تتمثل في االستعداد الفيزيول

  :وفق أربع مراحل هي
  .حيث يعبر الطفل في هذه المرحلة عن حاجاته وانفعاالته بالصراخ: مرحلة البكاء      .١
  .رة ويمتد ما بين الشهرين الرابع والخامسوهي مرحلة إصدار أصوات ومقاطع متكر: مرحلة المناغاة      .٢
  .تقليد األصوات أو الكلمات التي يسمعها وقد يكون بشكل خاطئ: مرحلة التقليد      .٣
  . وفي هذه المرحلة يربط الطفل بين الرموز اللفظية ومعناها: مرحلة المعاني      .٤

ة وهو       ): Speech(الكالم  : ثانيا ً  ل               يعتبر الكالم جزءًا من اللغ شفهي أو المنطوق أو المسموع وهو فع  الجانب ال
 .حرآي للغة

ر          و أآث دة وه ة الواح ه للثقاف ق علي ين يتف ام مع ضا لنظ ضع أي صوتية يخ وز ال ن الرم ياق م الل س ن خ ل م ويتمث
رد               ، خصوصية من اللغة     دى الف ة والعصبية ل الم في     ، ويعتمد الكالم على مجموعة من األجهزة الحسية والحرآي ويمر الك

  :الث مراحل ث
  .مرحلة االستماع ؛ وتعتمد على سالمة الجهاز السمعي     .١
 
  .مرحلة المعالجة؛ وتعتمد على قوة التفسير في الدماغ وسالمة مراآز اللغة في الدماغ      .٢
  .مرحلة اإلرسال؛ وتعتمد على سالمة أجهزة النطق بدءاً  من الرئتين وانتهاءً  بالشفتين      .٣



 

ك          ):  Voice(الصوت  : ثالثا ًً  وهو ذلك المؤثر الذي يحدث نتيجة االهتزازات لألجسام واألشياء عندما تصطدم أو تحت
سان اإلحساس                  ستطيع إذن اإلن ا ت دار م في بعضها أو بأجزائها بحيث يصل عدد االهتزازات الصوتية في الثانية الواحدة مق

ز  ٢٠٠٠٠-٢٠زات الصوتية والتي تقاس بالتردد ما بين ويقدر العلماء بأن مدى إحساس أذن اإلنسان باالهتزا   ، بها  الهيرت
سبب                         ، )ذبذبة في الثانية    ( ا ب راد؛ إم د بعض األف ك بعض المشكالت عن ل ذل د يتخل سان وق ة في اإلن هذا في الحالة الطبيعي

و       ، مرحلة االستقبال أو االستماع؛ وهذا يعود لمشكالت في الجهاز السمعي          ة المعالجة؛ ويع ك لمشكالت     أو بسبب مرحل د ذل
ك    ، أو مشكالت في مرحلة اإلرسال؛ وهذا يعود لمشكالت في جهازي النطق والصوت                ، في مراآز اللغة في الدماغ     ل ذل وآ

ا االضطراب الطبيعي في استخدام إشكال التواصل خاصة               . يعرف باضطرابات التواصل   وتعرف اضطرابات التواصل بأنه
  :لى عدة أقسام نذآر منها األقسام التي لها عالقة بالبحث وهيوتقسم اضطرابات التواصل إ. اللغة والكالم

ة   .١ ة  : (Language Disorders) اضطرابات اللغ ـة بمرحل ا عالقــ ون له ا يك ادة م ذه االضطرابات ع وه
ة ـرف الباحث ، المعالج ذين   ) (Turner ,1980ويعــ ال ال ضمن األطف ا تت ة بأنه ة أو االضطرابات اللغوي اضطراب اللغ

ة في األداء                    يعانو اط مختلف ى شكل أنم ن من سلوآيات لغوية مضطربة بسبب تعطل في وظيفة المعالجة للغة التي تظهر عل
  :وتشمل اضطرابات اللغة العديد من األشكال وأهمها، وتشكل بواسطة الظروف المحيطة في المكان الذي تظهر فيه

  .العجز غير المحدد في التشكيل والصياغة           - أ                                                   
  .الضعف العام في األداء       - ب                                                
  .الميل إلى اإلعادة والتكرار       - ت                                                

  .العجز االستيعابي       - ث                                                
  .العجز التعبيري        - ج                                                 

صوت   .٢ طرابات ال ى بعض      : )Voice Disorders(اض د عل ي تعتم تعلم الت ة ال ة عملي ون نتيج صوت يتك إن ال
ة         وإن الص ، المتغيرات مثل السن والجنس والمكانة االجتماعية      ، وت الطبيعي يتميز بطول الوقت المستغرق في قراءة الجمل

اع واالنخفاض                     ، وطول الفواصل بين الكلمات    ه من حيث االرتف ام الصوت وطبقت ر في مق رة التغيي ، والطبقة العريضة وآث
رى        ذه الخصائص وي ل ه ى مث ادي إل أن الصوت  )  ( Heward & Oralansky, 1986 بينما يفتقر الصوت غير الع

شير                   يجب أ  ن يتناسب مع جنس الفرد وعمره الزمني بحيث يكون الصوت السليم مرغوبا وخاليًا من البحة والخشونة آما ي
  . من المجموع العام من السكان% ١من اضطرابات التواصل وتمثل % ١٥ -٥أمريك إلى أن اضطرابات الصوت تمثل 

  .ترجع ألسباب عضوية% ٢٥ما بين، من اضطرابات الصوت وظيفية% ٧٥ أن )Deborah,2001( ويؤآد 
انون من اضطرابات الصوت             % ٣فيرى أن   ) هو(أما   ريكيين يع ال األم ين        ، من األطف شر اضطرابات الصوت ب وتنت

  :الذآور أآثر من اإلناث وتشتمل اضطرابات الصوت على 
ا  ، عمر الزمني    من حيث ارتفاع الصوت أو انخفاضه بما يناسب ال          )Pitch(االضطرابات المتعلقة بالطبقة الصوتية    أم

إذا تناقض ارتفاع الصوت أو انخفاضه مع العمر الزمني فيعتبر ذلك اضطراباً  وتشمل اضطرابات الصوت الصوت الرتيب               
)Monotone( والصوت المرتعش )Shivering   Voice(.  



 

انكر ( ويقسم )Quality(االضطرابات المتعلقة بنوعية الصوت    ا اله     ) ب سمين هم ى ق ذه االضطرابات إل مس والبحة   ه
ة في الحنجرة أو إصابات                     ، الصوتية   وب الخلقي ة عن العي وتعود أسباب االضطرابات الصوتية إلى مرحلة اإلرسال الناجم

 . وأشكال الحبال الصوتية، الحنجرة واألمراض والحوادث
 :)Articulation Disorders( اضطرابات النطق      .٣

صعوبة التي           ا ال ازه النطقي             وتعرف اضطرابات النطق بأنه ا   الشخص في استخدام جه ان       . يواجهه ويعرف الباحث
Heward & Oralansky, 1986 )  (         الم بصورة ى ممارسة الك رد عل ل أو الف درة الطف اضطراب النطق بأنه عدم ق

ك في صعوبة النطق لألصوات أو تراآيب األصوات مع بعضها لتك                        ، طبيعية تتناسب مع عمره الزمني      ل ذل د يتمث وين وق
ة            ، آلمات مفهومة  ة التواصل مع                 ، أو ترآيب الكلمات في صورة جمل مفهوم ة في عملي الم بصورة فاعل أو استخدام الك

  .اآلخرين
  :وتشمل اضطرابات النطق المظاهر التالية 

ويعتبر عملية ) آخوف بدال من خروف( ويقصد به أن يحذف الفرد حرفاً  أو أآثر من الكلمة   : (Omission)الحذف  
  .ذف طبيعية حتى  سن دخول المدرسةالح

دال أخر   (Substitution)اإلب اً  ب رد حرف دل  الف ه أن يب صد ب دال حرف (  ويق ول ] ت[ بحرف ] ك[ آإب : " ، فيق
  .، ويعتبر اإلبدال طبيعيًا أيضا حتى سن دخول المدرسة" ستينة بدل سكينة

ل    ويقصد به إضافة حرف إلى الكلمة المنط      :  (Additions)اإلضافة   ة     ( وقة مث دل لعب ات ب ضا ظاهرة      ، )لعب وهي أي
 .مقبولة بين األطفال حتى سن دخول المدرسة

ة              :  (Distortions)التشويه   ر مألوف ة غي رد بطريق ه أن ينطق الف د ال يكون الحرف واضحاً        ، ويقصد ب ضا  ، وق وأي
 .يعتبر أمراً  طبيعياً  لبعض الحروف بين األطفال حتى سن السادسة

ة                 وتعتبر اضطراب  ات النطق من االضطرابات التواصلية التي تحدث في مرحلة اإلرسال نتيجة ألسباب عضوية متعلق
  % .٢٠بخلل في جهاز النطق وتشكل هذه األسباب نسبة 

وتعتبر اضطرابات النطق  ، وهنا يكون جهاز النطق سليماً ، من أسباب اضطرابات النطق   % ٨٠أما الوظيفية فتشكل    
سمع والنطق أن        . ت التواصل شيوعا حسب تقدير العلماء والباحثين      والصوت من أآثر اضطرابا    وتقدر الرابطة األمريكية لل

انون من صورة أو أخرى من اضطرابات التواصل                       % ١٠ ل اضطرابات      ، من األفراد في المجتمع األمريكي  يع حيث تمث
شكل        ين الم            ، % ٥النطق الحد األعلى منها وت ر ب شكل أآب شر اضطرابات النطق ب اقين سمعياً   وتنت د أشار  . ع في  ) هل  (وق

ة بــ               ة العام دارس األمريكي ر اضطراب النطق باالستبدال من          ، % ٥٫٧دراسته إلى أن نسبة اضطراب النطق في الم ويعتب
ة هو اضطراب اإلضافة                   ، أآثر أشكال اضطرابات النطق شيوعا       ل اضطرابات النطق شيوعا حسب الدراسات العالمي . وأق

اطق المسؤولة                  ويمكن تشخيص االضطرابا   از النطق والصوت والمن ت التواصلية بطرق متعددة أهمها الفحص الطبي لجه
م استخدام                  ، عن اللغة في الدماغ    وع االضطرابات ث د ن وهنالك اختبارات سيكولغوية متعددة يقوم بها أخصائي النطق لتحدي

  . خطة العالج المناسبة 
  



 

  
  

  : مشكلة الدراسة
ة            تسعى الدراسة الحالية إلى تح     ة بمدين ة االبتدائي ذ المرحل دى تالمي ديد نسبة انتشار اضطرابات النطق عند األطفال ل

  : سنوات وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية١٠-٨جدة في عمر 
  :السؤال األول

  ما نسبة انتشار اضطرابات النطق لدى تالميذ المرحلة  االبتدائية بمدينة جدة؟
  :السؤال الثاني

  اضطرابات النطق شيوعًا بين تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جدة ؟ما أآثر 
  :السؤال الثالث

  هل تختلف نسبة انتشار اضطرابات النطق باختالف موقع الحرف في الكلمة؟
  :السؤال الرابع

  ما نسبة التالميذ الذين يعانون من اضطرابات النطق في أآثر من حرف إلى مجموع أفراد العينة؟
  :لخامسالسؤال ا

  ما هي أآثر الحروف اضطراباً  لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جدة؟
  :السؤال السادس

  ما أآثر الحروف المستبدلة آشكل من أشكال اضطرابات النطق لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جدة ؟

  :أهميــة وأهداف الدراسة
ات ذوي االحتياجات الخاصة               تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الر       ة لفئ ديم خدمات تربوي ، ائدة في مجال تق

ة               ة      ، وبما أن اضطرابات النطق من أآثر أشكال اضطرابات التواصل انتشاراً  حسب اإلحصائيات العالمي إن الدراسة الحالي ف
ة جدة      تكمن أهميتها في التعرف بصورة علمية واقعية على مدى انتشار اضطرابات النطق في المدارس اال               بتدائية في مدين

  :وذلك من أجل تحقيق األهداف اآلتية، آمرحلة أولى
  .التوصل لألعداد الحقيقية لألطفال الذين يعانون من اضطرابات نطقية        ·

 .تحديد مدى الحاجة لألخصائيين في مجال التدريب النطقي         ·
 .تحديد الخدمات التربوية الخاصة لهذه الفئة        ·
 .تكمن أهمية الدراسة الحالية في آونها من تلك الدراسات القليلة في هذا المجال في مدينة جدة و

 .إجراء دراسات في أساليب العالج النطقي 
 :التعريفات اإلجرائية

  :لغايات الدراسة الحالية فيرى الباحث أن المقصود بالمصطلحات الواردة في الدراسة هي آما يلي



 

ى التكيف       ا:  التربية الخاصة -١ ة الخاصة من أجل مساعدتهم عل واستغالل  ، لخدمات التربوية المقدمة لفئات التربي
  .قدراتهم سواء آانت باالنحراف االيجابي أم السلبي

  .المشكالت التي يعاني منها الطفل في استخدام مهارة النطق للفظ الكلمات:  اضطرابات النطق-٢
  مدسة،  مدرسة   –ء نطق الكلمة من قبل الطفل مثل ويقصد به حذف حرف أو أآثر أثنا:  الحذف-٣
تبدال-٤ ل        :  االس رف مث ة أو الح ظ الكلم اء لف ل أثن ل الطف ن قب ر م رف آخ رف بح تبدال الح ه اس صد ب  -ويق
  .مـدلسة،مــدرسة
شويه-٥ ه حرف صحيح أو     :  الت ى ان ة عل صورة مفهوم ر ب ى نطق حرف أو أآث ل عل درة الطف دم ق ه ع صد ب ويق
  .مستبدل 
  . ويقصد بها إضافة حرف للكلمة من قبل الطفل أثناء نطقه للكلمة-:ضافة اإل-٦
  

  الطريقة واإلجراءات
  :مجتمع الدراسة: أوال

وي في شمال جدة                     ز اإلشراف الترب ة لمرآ ، شمل مجتمع الدراسة جميع المدارس االبتدائية في محافظة جدة التابع
  .وبعض المدارس التابعة لمرآز اإلشراف لجنوب جدة 

ة                     ون ظراً  لكبر مجتمع الدراسة الذي آان متوقعاً  أن يشمل جميع المدارس في محافظة جدة اقتصرت الدراسة الحالي
  .وبعض مدارس جنوب جدة، على المدارس التابعة لمرآز اإلشراف التربوي لشمال جدة

  . تمع الدراسةاستثنيت مدارس القاعدة الجوية وإسكان قوى األمن والمعاهد وفصول التربية الخاصة في مج

  : عينة الدراسة-:ثانيا
غ عدد           ، شملت العينة جميع المدارس الحـكـومية التابعة لمرآز إشراف شمــال جدة          وب جدة وبل دارس جن وبعـض م

  . سنوات١٠-٨طالباً  في عمر ) ١١٠١٥(  مدرسة وآان عدد أفراد العينة ٦٢هذه المدارس 

  :أداة الدراسة: ثالثا
  : على طريقتين همااعتمد الباحث في دراسته

  . مقابلة الطفل من قبل الفريق العامل مع الباحث-ا
وعرضت ،  استمارة تم تصميمها لقياس االضطراب النطقي تم إعدادها من قبل الباحث لتسجيل اضطرابات النطق              -ب

  -:االستبانة على محكمين وتتكون االستبانة من أربع صفحات هي
  )اختياريا(   واالسم- الفاحص-ريخ الميالد تا- المدرسة–معلومات أولية : األولى
  .لتسجيل االضطرابات النطقية في الحروف منفردة :  الثانية
  .لتسجيل االضطرابات النطقية في الحروف ضمن آلمات في حرفين: الثانية
  .لتسجيل االضطرابات النطقية في الحروف ضمن آلمات من ثالثة حروف : الثالثة



 

  .لتسجل االضطرابات النطقية في الحروف ضمن آلمات تتكون من ثالثة حروف: الرابعة

  :تنفيذ الدراسة
  :لتنفيذ الدراسة تم إتباع الخطوات التالية

  .استكمال اإلجراءات النظامية اإلدارية: أوالً 
أآثر                 : ثانيا ً  ع ف ة الخاصة ضمن المستوى الراب ة التربي ادة        وآانت األ  ، اختيار مجموعة من طلب از م ة لمن اجت ولوي

  .طالباً  من قسم التربية الخاصة ) ٥٧( ووقع االختيار على ، اضطرابات التواصل بنجاح
  .تم االجتماع بالطلبة عدة مرات لتوضيح أهداف الدراسة وتدريبهم على المقابلة وتطبيق االستبانة: ثالثاً  
  .تم تزويد آل طالب بتعليمات التطبيق : رابعاً  

اء التطبيق                       : خامساً     ة أثن ى الطلب سم لإلشراف عل ة الخاصة ومشرفي الق سم التربي ديم  ، تم التعاون مع إدارة ق وتق
  .وزيارة بعض المدارس من قبل الباحث، المساعدة لهم

اً   ون : سادس ع أن يك ذين يتوق ال ال ى األطف م المشرف والمرشد الطالب ومعلمي الفصول للتعرف عل يراجع المعل
  .نطقية وبعد التأآد من ذلك يتم تطبيق االستبانة عليهملديهم اضطرابات 

ابعاً   ارة المدرسة : س ه  بزي د قيام ب إحضار خطاب من إدارة  المدرسة يؤآ ل طال ب من آ ان يطل دد ، آ ين ع ويب
  . سنوات ١٠-٨األطفال في المدرسة  من 

  

  :.تحليل البيانات
ى أسس            تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات الوصفية المسحية الت        ي تهدف إلى جمع المعلومات في الميدان بناًء عل

مية  ات االس ستوى البيان ا هي بم م جمعه ي ت ات الت ا أن البيان ة وبم سابية أو ، علمي ات الح تخدام العملي ن اس ي ال يمك والت
  :فقد تم استخدام، اإلحصائية األخرى معها

  .ل المنوا-٣  النسبة المئوية           -٢ التكرار          - ١

 :محددات الدراسة
قد تعود للتطبيق أو التشخيص أو عدم التعاون  ، يمكن االعتماد على نتائج الدراسة بنسبة آبيرة مع وجود نسبة خطأ          

  .أو عدم جدية بعض فريق العمل
 .يمكن تعميم نتائج الدراسة في حدود ضيقة نظراً  لعدم شمول جميع المدارس التابعة لمراآز اإلشراف في جدة 

 . النتائج ارتفاع نسبة اضطرابات النطق وربما يعود ذلك إلى صغر حجم العينةأظهرت

 نتائج الدراسة
  :أظهرت نتائج الدراسة ما يلي 

  : السؤال األول
  ما نسبة انتشار اضطرابات النطق لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جدة ؟



 

% . ٩٫٥٥بين طلبة المدارس االبتدائية في مدينة جدة        وقد أظهرت النتائج أن نسبة االضطرابات النطقية بشكل عام          
  ).١٠٥٢( وآان التكرار

  : السؤال الثاني
  ما أآثر أشكال اضطرابات النطق شيوعاً  بين تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جدة؟

ان اضطراب الحذ              ة آ ان   أظهرت نتائج الدراسة أن أعلى أشكال اضطرابات النطق انتشاراً  بين أفراد العين ف حيث آ
راد المصابين                    ، % ٣٫٢٨ونسبتهم  ) ٣٦١( تكرار المصابين  رار األف غ تك ك اضطراب االستبدال حيث بل ) ٣٤٩( ويلي ذل

سبة  صابين ، % ٣٫١٧بن رار الم ان تك روف وآ شويه للح طراب الت ك اض ي ذل سبتهم ) ٢٩٨(ويل ا ، % ٢٫٧١ون بينم
ة شيوعا ً            ل االضطرابات النطقي ان ، اضطراب اإلضافة أق رار المصابين      وآ سبتهم ) ٤٤(  تك م   ، %٠٫٤٠ون ) ١(وجدول رق

  .يوضح انتشار أشكال اضطرابات النطق بين أفراد العينة والتكرار والنسبة المئوية تنازليا
  )١(جدول رقم

  .يبين تكرار أشكال اضطرابات النطق والنسبة المئوية بين أفراد العينة مرتبة تنازليا والمنوال
 ة المؤيةالنسب التكرار االضطراب

 %٣٫٢٨ المنوال الحذف

 %٣٫١٧ ٣٤٩ االستبدال

 %٢٫٧١ ٢٩٨ التشويه

 %٠٫٤٠ ٤٤ اإلضافة

 %٩٫٥٥ ١٠٥٢ المجموع

  : السؤال الثالث
  هل تختلف نسبة انتشار واضطرابات النطق باختالف موقع الحرف في الكلمة ؟

ى في الكلمات التي تز                  ان أعل ان              أظهرت نتائج الدراسة أن اضطراب الحذف آ ة أحرف حيث آ ا عن ثالث د حروفه ي
رار                      ، % ١٫٥٣وآانت النسبة   ) ١٦٩( التكرار غ التك ة أحرف وبل ا ثالث ك الحذف في الكلمات التي آانت حروفه ي ذل ( ويل
سبة ) ١٢٩ رار  ، % ١٫١٧والن ان التك رفين وآ ن ح ة م ات المكون ي الكلم ك الحذف ف ي ذل سبة ) ٦٣(ويل ، % ٠٫٥٧والن

  .رار والنسبةيوضح التك) ٢(والجدول رقم
ة أحـرف حيث بلغت       أما بالنسبة الضطراب االستبدال للحروف فكانت أعلى نسبة أيضاً  للكلمـات التي تزيد عـن ثالث

رار            ) ١١٢( والتكـرار% ١٫٠١ سبة  ) ٨٩(وفي المرتبة الثانية آان االستبدال بالحروف المنفردة حيث آان التك % ٨١والن
رار      ويلي ذلك االستبدال المكونة من ح     ،  ة      ) ٧٧(رفين حيث آان التك سبة المئوي ك االستبدال في     ، % ٠٫٧٠والن ع ذل ويتب

رار          ان التك سبة   ) ٧٣( الكلمات المكونة من ثالثة أحرف حيث آ م   ، % ٠٫٦٥والن رار      ) ٣(والجدول رق سبة والتك يوضح الن
  . الضطراب االستبدال حسب موقع الحرف في الكلمة مرتبة تنازلياً 

  )٢(جدول رقم 
  .التكرار والنسبة الضطراب الحذف حسب موقع الحرف في الكلمة مرتبة تنازليا يبين 

 النسبة التكرار موقع الحرف

 %١٫٣٥ ١٦٩ آلمات أآثر من ثالثة أحرف



 

 %١٫١٧ ١٢٩ أحرف آلمات مكونة من ثالثة

 %٠٫٥٧ ٦٣ آلمات مكونة من حرفين

 ــــ ــــ حروف منفردة

  
  
  

  )٣(جدول رقم 
  :لنسبة الضطراب أو االستبدال حسب موقع الحرف في الكلمة مرتبة تنازليايبين التكرار وا

 النسبة التكرار  موقع الحرف

 %١٫٠١ ١١٢ أحرف آلمات مكونة من أآثر من ثالثة

 %٠٫٧٠ ٧٧ آلمات مكونة من حرفين

 %٠٫٨٠١ ٨٩ حروف منفردة 

 %٠٫٦٥ ٧١ آلمات مكونة من ثالثة أحرف 

ويه للحروف فكانت أعلى نسبة في الكلمات المكونة من أآثر من ثالثة أحرف حيث بلغت   أما بالنسبة الضطراب التش  
د  ، ) ٧٧(والتكرار %  ٠٫٧٠ويلي ذلك الكلمات المكونة من ثالثة أحرف حيث آانت النسبة      ، )٩٢( والتكرار% ٠٫٨٤ وبع

  %.٠٫٦٣والنسبة  ) ٦٩( ذلك المكونة من حرفين حيث آان التكرار
رار         وأخيراً  آان التش    ة     ) ٦٠(ويه في الحروف المنفردة حيث آان التك سبة المئوي م   ، % ٠٫٥٥والن ) ٤(والجدول رق

  .يبين التكرار والنسبة المئوية الضطراب التشويه حسب موقع الحرف في الكلمة مرتبة تنازلياً 
  )٤(جدول رقم 

  :رف في الكلمة مرتبة تنازليابين التكرار وبين النسبة المئوية واالضطراب والتشويه في الحروف حسب موقع الح
 النسبة التكرار موقع الحرف 

 %٠٫٨٤ ٩٢ آلمات أآثر في ثالثة أحرف

 %٠٫٧٠ ٧٧ أحرف آلمات مكونة من ثالثة

 %٠٫٦٣ ٦٩ آلمات من حرفين

 ٠٫٥٥ ٦٠ حروف منفردة

سبة                           ة أحرف حيث بلغت الن ة من ثالث سبة الضطراب اإلضافة في الكلمات المكون رار   % ٠٫٢٠أما بالن ، ٢٢والتك
رار                ان التك ة      ١٢ويلي ذلك الكلمات المكونة من حرفين حيث آ سبة المئوي ة من          % ٠٫١١ والن ك الكلمات المكون ي ذل ويل

رار   ان التك رف وآ ة أح ن ثالث ر م ة ١٠أآث سبة المئوي ردة   ، % ٠٫٩ والن روف المنف ي الح ذا االضطراب ف ر ه م يظه ، ول
م   سبة المئو      ) ٥(والجدول رق رار والن ين التك ة            يب ة مرتب ع الحرف في الكلم ة الضطراب اإلضافة في الحروف حسب موق ي

  .تنازلياً 
  )٥(جدول 

  -:يبين التكرار والنسبة المئوية الضطراب اإلضافة حسب موقع الحرف في الكلمة مرتبة تنازلياً 
 النسبة التكرار موقع الحرف

 %٠٫٢٠ ٢٢ آلمات مكونة من ثالثة أحرف 

 %٠٫١١ ١٢ آلمات مكونة من حرفين



 

ة    ن ثالث ر م ن أآث ة م ات مكون آلم

 حروف

٠٫٠٩ ١٠% 

 ـــــ ــــــ حروف منفردة

  :السؤال الرابع
  ما نسبة التالميذ الذين يعانون من اضطرابات النطق في أآثر من حرف إلى مجموع أفراد العينة ؟
ة في حرف و ديهم اضطرابات نطقي ذين ظهرت ل ال ال م األطف ائج الدراسة أن معظ ات أظهرت نت د آانت في آلم اح

   -:وآان توزيع الطلبة المصابين آما يلي، تتكون  أآثر من ثالثة أحرف
ة أحرف وآانت           ) ٢٠٢( ظهر أن        .١ د عن ثالث ديهم اضطراب في حرف واحد في الكلمات التي تزي اً  أن ل طالب
  % ١٫٨٣نسبتهم 
  % ١٫٦٣ونسبتهم ) ١٨٠(التي تتكون من ثالثة أحرف آان تكرار االضطراب في حرف واحد في الكلمات                .٢
 %٨٦ والنسبة المئوية ٩٥آان االضطراب في حرف في الكلمات التي تتكون من حرفين  آان التكرار                .٣
رار          .٤ ة   ٦٦آان االضطراب في حرف واحد عند الطلبة في الحروف المنفردة فكان التك سبة المئوي % ٠٫٦٠ والن
 . يبين التكرار والنسبة الضطراب النطق في حرف حسب عدد أحروف الكلمات٦ول رقم والجد

 ).٥٤٣(والتكرار آان % ٤٫٩٢ وآانت النسبة العامة 
   

  )٦(جدول رقم
  :يبين التكرار والنسبة الضطراب نطق في حرف واحد حسب عدد حروف الكلمة مرتبة تنازليا

 النسبة التكرار حروف الكلمة

 %١٫٨٣ ٢٠٢  ثالثة أحرفآلمات أآثر من

ة ن ثالث ون م ات تتك  آلم

 أحرف 

١٫٦٣ ١٨٠% 

 %٠٫٨٦ ٩٥ آلمات تتكون من حرفين 

 %٠٫٦٠ ٦٦ حرف منفرد

 %٤٫٩٢ ٥٤٣ المجموع

  :أما  االضطراب النطقي في حرفين لدى الطلبة فكانت النتائج آما يلي
ة                    .١ ر من ثالث ضا من أآث ة أي رار     أعلى نسبة آانت في الكلمات المكون ان التك ة    ) ١١١(  أحرف وآ سبة المئوي والن
١٫٠١. %  

  % ٠٫٧٦والنسبة المئوية ) ٨٤( يلي ذلك في الكلمات المكونة من حرفين حيث آان التكرار     .٢
 % ٠٫٧٢والنسبة ) ٧٩(الكلمات المكونة من ثالثة حروف وآان التكرار      .٣
 %.٠٫٣٩والنسبة ) ٤٣( الحروف المنفردة وآان التكرار      .٤

   %. ٢٫٧٧والنسبة الكلية  ) ٣١٧( والتكرار الكلي آان 
  .يبين توزيع الطلبة المضطربين نطقيا في حرفين حسب حروف الكلمة ) ٧(والجدول رقم 

  )٧(جدول رقم



 

  .:يبين توزيع الطلبة المضطربين نطقيا في حرفين حسب عدد حروف الكلمات
 النسبة المئوية التكرار  حروف الكلمة 

 %١٫٠١ ١١١  من ثالثة أحرفأآثر

 %٠٫٧٦ ٨٤ حرفين 

 %٠٫٧٢ ٧٩ ثالثة أحرف

 %٠٫٣٩ ٤٣ حروف منفردة

 %٢٫٨٨ ٣١٧ المجموع

  
  أما الطلبة الذين يعانون من اضطراب نطقي في أآثر من ثالثة أحروف فكانت النتائج آما يلي 

  % .٠٫٧٠والنسبة ) ٧٧( أعلى نسبة في الكلمات المكونة من أآثر من ثالثة حروف فكان التكرار.١
  % .٠٫٣٦لكل منهما والنسبة لكل منهما ) ٤٠( الكلمات المكونة من حرفين وثالثة أحرف فكان التكرار. ٢
  % .٠٫٣٢والنسبة ) ٣٥( أقل االضطرابات آان في الحروف المنفردة فكان التكرار. ٣

  ، % ١٫٧٤ والنسبة المئوية الكلية ١٩٢وآان التكرار العام 
  

  )٨(مالجدول رق
  :يبين توزيع الطلبة المضطربين نطقياً  في أآثر من ثالثة أحرف حسب عدد أحرف الكلمات

 النسبة المئوية التكرار عدد حروف الكلمة

 %٠٫٧٠ ٧٧ أآثر من ثالثة أحرف

 %٠٫٣٦ ٤٠ حرفين

 %٠٫٣٦ ٤٠ ثالثة أحرف

 %٠٫٣٢ ٣٥ حروف منفردة

 %١٫٧٤ ١٩٢ المجموع

  : السؤال الخامس
   الحروف اضطراباً  لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جدة ؟ما  أآثر

ان حرف     ر الحروف اضطرابا آ ائج الدراسة أن أآث م ، )س(أظهرت نت م، )ص(ث م ، )ر(ث م ، )ز(ث م  ، )ث(ث م ، )ط(ث ث
  ).ح(

وال حرف  ان المن راره) س(وآ ي ) ٦٧( وتك ا يل رارات لألحرف األخرى فكانت فيم ا التك راره ) ص(حرف: أم وتك
راره   ) ز(ثم حرف   ، )٣٥(وتكراره  ) ر(ثم حـــــرف   ، )٦٦( م حرف     ، ) ٣١(وتك راره                     ) ث(ث م حرف    ، )٣٠( وتك ث
  . مرة ١٧-٠وباقي الحروف يتراوح تكراراها ما بين ، وتكراره عشرون) ح(وحرف ، )٢٧( تكراره) ط(

  .يبين توزيع الحروف حسب االضطراب فيها وتكرارها) ٩( والجدول رقم
  
  
  

  :يبين الحروف المضطربة مرتبة تنازلياً )  ٩(جدول رقم 



 

   نــــــــــوع  االضطـــراب

 استبدال تشويه حذف الحـــــــــرف

  

 المجمـــــــوع

 ١٦٤ ٦٧ ٥٢ ٤٥ س

 ١٥٤ ٦٦ ٤٤ ٤٤ ص

 ٨٧ ٣٥ ٢٦ ٢٦ ر

 ٧٦ ٣١ ٢٧ ١٨ ز

 ٧٢ ٣٠ ٢٨ ١٤ ث

 ٦٣ ٢٠ ٢٨ ١٥ ج

 ٦٠ ١٠ ٢٥ ٢٥ ش

 ٦٠ ١٥ ١٨ ٢٧ غ

 ٥٥ ١٥ ١٣ ٢٧ ذ

 ٥٢ ٢٧ ٨ ١٧ ط

 ٤٥ ٧ ١٣ ٢٥ ض

 ٤٢ ١٧ ٨ ١٧ ق

 ٣٢ ٣ ٨ ٢١ ف

 ٢٦ ٤ ٤ ١٨ خ

 ٢٦ ٦ ٤ ١٦ د

 ١٧ ٣ ٦ ٨ ت

 ١٤ ٧ ٢ ٥ ظ

 ١٢ ١ ٨ ٣ ع

 ١٢ - ٨ ٤ هـ

 ٨ ٣ ٤ ١ ح

 ٧ ١ ٤ ٢ ك

 ٧ ٢ ٣ ٢ ل

 ٨ - ٤ ٤ م

 ٦ - ٤ ٢ ن

 ٣ - ٣ - ب

 ٢ - ٢ - و

 ١ - ١ - أ

 ١ - ١ - ي

  
  

  :دسالسؤال السا
  ما أآثر الحروف المستبدلة آشكل من أشكال اضطرابات النطق لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جدة ؟

  :آما يلي )  االستبدال(أظهرت نتائج الدراسة أن أآثر الحروف البديلة للحروف إلتي آان فيها اضطراب 
ة حرف        وال لحرف    ) ث( بحرف   ) ص( ،) س( يستبدل معظم الطلب ان المن ـ  ) س(وآ رار  ، )٥٧)( ث( ب م تك ) ص( ث

  ).ت(ب ) ط( وحرف) ذ( ب) ز( وحرف) ت( ب) ث( وحرف) ل( ب) ر(حرف ، ويستبدل الطلبة حرف) ٥٢(
  "١٠"الجدول رقم 

  :يبين توزيع الطلبة المضطربين ألآثر الحروف المستبدلة مرتبة تنازليًا
الحر

 ف األصلي

ا

  لحرف

التكرا

 ر

الحر

  ف

ال

 تكرار

  حرفال

 البديل

ال

 تكرار



 

ا

 لبديل

 البديل

 س
 

 ث
 ٧ أخرى ٣ ص ٥٧

 ص
 

 ث
 ١ أخرى ٤ س ٥٢

 ر
 

 ل
   ٢ ت ٣٣

 ث
 

 ت
   ٢ ل ٢٨

 ز
 

 ذ
   ١ ل ٣٠

 ط
 

 ت
   ١ ض ٢٥

 ج
 

 ج
٢٠     

 ذ
 

 ث
١٥     

 غ
 

 ع
١٥     

 ق
 

 ت
   ٢ ك ١٣

 ش
 

 ث
   ٢ س ٨

  
  

  :التوصيات
ائج        اهتمت الدراسة الحالية بمدى شيوع اضطرابات النطق عند طلبة           المدارس االبتدائية في مدينة جدة وأظهرت النت

  :أن شيوع اضطرابات النطق قريبة من النسب العالمية مقارنة مع العينة المدروسة وبناء عليه يوصي الباحث بما يلي
شملها الدراسة مع                              -١ م ت دارس التي ل ة مدى شيوع اضطرابات النطق في الم  إجراء المزيد من الدراسات لمعرف
  .يادات عدد أفراد العينة للوصول إلى نسب أآثر دقة مراعاة ز
 الترآيز على التدريب النطقي في المدارس لألفراد اللذين يعانون من مشكالت نطقية من خالل وجود مدربي نطق   -٢

  .في مرآز النطق والسمع
ي الجام   -٣ ذا التخصص ف ال ه ي إدخ ة ف د الحاج ذا يؤآ دربي نطق وه ى م ة إل ة الحاج رت الدراس ة  أظه ات وآلي ع

  .معلمين جدة في قسم التربية الخاصة إلى جانب التخصصات األخرى 
  . عقد الدورات التدريبية للتدريب النطقي لمعلمي الصفوف األولى وخاصة غير المتخصصين بالتربية الخاصة-٤
  ).اضطرابات الصوت، آاضطرابات اللغة ( إجراء دراسات أخرى شبيهة في اضطرابات التواصل -٥
  .راء دراسات أخرى لمعرفة مدى شيوع اضطرابات التواصل عند المعاقين سمعيًا وعقليًا إج-٦



 

  . ضرورة تدريب المعلمين في الصفوف األولى على أساليب التدريب اللفظي للحروف واستخدامها-٧

   

  :المراجع العربية 
  .مكتبة النهضة المصرية، القاهرة. اضطرابات النطق ). م٢٠٠٣( إيهاب، ببالوي -١
ستون-٢ ة   ). م٢٠٠٠( ،  جون ة الخاص ات التعليمي ة ذوي االحتجاج دة .  تربي ة الجدي شرة ، التربي ان، )٥٤(ن ، عم
  .اليونسكو
  .مكتبة الفالح ، األردن ،١ط. المدخل إلى التربية الخاصة).م١٩٩٧( منى ، جمال و الحديدي،  الخطيب-٣
  .دار الفكر، عمان، ٥ط.  اديينسيكولوجية األطفال غير الع). م٢٠٠١( فاروق ،  الروسان -٤
رطاوي-٥ ودة ،  س و ج دالعزيز  و أب ل  ،عب الم ). م ٢٠٠٠(وائ ة والك طرابات اللغ اض ، ١ط. اض سة ، الري سل

  . إصدارات أآاديمية التربية الخاصة 
  . دار الحريبي، الرياض . مقدمة في التربية الخاصة). م١٩٩١( حمدي  ،  شاآر -٦ 
  .مطبعة النعمان الذهبية،  الرياض١ط.  اضطرابات النطق والكالم). م١٩٩٧( عبدالعزيز ،  الشخص-٧
  .دار المسلم، الرياض، ط.د. تأهيل المعوقين وإرشادهم). م١٩٩٨( محمد محروس ،  الشناوي -٨
دالرحمن-٩ سيد ،  عب ي ال ة       ). م١٩٨٣( فتح وقين النظري ة المع ة ورعاي يكولوجية اإلعاق ي س شكالت ف ضايا وم ق
  .دار القلم، يتالكو. والتطبيق
  .الدار الدولية للنشر، عمان.  اإلعاقة السمعية واضطرابات الكالم).  م٢٠٠١( سعيد حسن،   العزت-١٠

دات -١١  د اهللا ،  عوي ولهم   ). م١٩٧٧(عب د دخ ة عن ف والبادي ي الري ين ف ال األردني دى األطف شائعة ل ردات ال المف
  .الجامعة األردنية –رسالة ماجستير غير منشورة . المدرسة االبتدائية 

  . دار الفكر العربي، القاهرة. أمراض الكالم ). م١٩٥٧( مصطفى ،   فهمي -١٢
  . مكتبة الفالح، األردن، ٢ط. المدخل إلى التربية الخاصة).  م٢٠٠١( يوسف ،  القريوتي -١٣
   .دار الفكر، عمان. اإلعاقة السمعية واضطرابات النطق واللغة). م٢٠٠٠( مصطفى ،  القمش-١٤
  . دار المسير، عمان ، ٢ط.  اإلعاقة السمعية). م٢٠٠٦( عصام ، نمر -١٥
وقفي -١٦ ي ،  ال ة  ). م٢٠٠٠(راض ة الخاص يات التربي ة .  أساس ة تجريبي رة   ،األردن ، طبع ة األمي شورات آلي من

  .ثروت
   

  المراجع األجنبية
1.      Beadle, k. (1982). Communication Disorders. New York. 
2.      Cambell, R.(1987). Oral reading errors of two young beginning readers.   Journal of Resarch 

in Reading , Vol.2 .              



 

3.      Deborah, Y. ( 2001).  Smith introduction to special education"       4 ed, Pub. Lyen & Bacon, 
U.S.A.  

4.      Eiseason, L. (1971) .Speech Defect.  U.S.A , NJ. 
5.      Foster, H. & German, J. (1987).  Effectiveness of language intervention with the language 

learning disabled. Journal of speech and hearing disorders, Vol 3:323-329. 
6.      Hallahan, C. & Kauffman, E. (1983).  Introduction to Special Education.  4th ed., Pub. Lyen & 

Bacon, U.S.A. 
7.      Heward W. & Oralansky, D. (1986).  Exceptional Children. Merrill publishing company. U.K. 
8.      Kirk, S. (1985).  Educational Exceptional Children. 4th ed , Nelson Pub. , Canada . 
9.      Miklaleh, S.(1981). The oral reading mistakes of the students in the sccond preparatory class 

in Jordan. M.A.Thesis. Yarmok University.(Irbid- Jordan).   
10.  Rabadi, S (1985).  Arabic and English oral miscues of Jordanian sixbh elementary third 

preparatory and second secondary students in Irbid clistrict. M.A. thesis Yarmok University. .(Irbid- 
Jordan).                       

11.  Turner ,G.(1980).  Oral reading errors of fifth grade shidenrs. Philadel Phia, Pennsylvania. 
U.S.A.                

12.  Wing , k. (1982). Communication Disorders.   Charls, and Merrill, Ohio, U.S.A. 
 

  

 

 


