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 االفتتاحية
سعة ثقافة أبنائيا وكثرة قرائيا، والكتاب  من سمات المجتمعات المتحضرة   

ا ما حموا، فكما أن الطعام غذاء يرافقيم أينما كانوا وحيثم ،صديقلدييم ىو أفضل 
فيو عظيمة في اإلسالم أىمية ، وال عجب أن لمقراءة يمحارو ن القراءة غذاء أفإ يمنابدأ

أول آية نزلت عمى حبيبنا محمد أن  يكفيتفكير والقراءة والتعمم، التدبر والإلى يدعو 
﴾ فكان األمر بالقراءة فاتحة عقد ك  ب  ر   م  اس  ب   أ  ر  صمى ا عميو وسمم ىي قولو تعالى ﴿ اق  

لذلك خصو المولى  مكان ولمقمم في تثبيت ركائز العمم ،بين السماء واألرض االتصال
 م  م  * ع  م  م  ق  ال  ب   م  م  ي ع  ذ  ال   م  ر  ك  األ   ك  ب  ر  و   أ  ر  اق  ـــــقال ﴿لقراءة فألمر باعز وجل بالذكر مصاحبا ل

 ﴾ . م  م  ع  ي   م  ل   ام   ان  نس  اإل  
عازفة عن الكتاب والقمم، أمة اقرأ أن تكون أمة  ،ولكن العجب في أمة القرآن
مقد تدنى وتبقى القراءة في ذيل اىتمامات أبنائيا، فتتصدر مجتمعاتيا آخر الصفوف، 

 ال تقاس بكثرة المال واألبناء إلى أدنى درجة، فاألمملدييم المستوى الثقافي والمعرفي 
نما تقاس بمدى ثقافة أبنائيو  وأولى سمات ذلك حبيم لمقراءة،  ا، ومستواىم المعرفي،ا 

قمة دون أي مجيود وبكل بوضوح و يرى في ىذا العصر  أمتناحال ل والمالحظ والدارس
 .يتجاىمونوبل  توقراءنسبة العزوف عن ومن يقتنونو، وارتفاع  نسبة من يعشقون الكتاب،

ليتو من أوجيو السميمة الصحيحة  إلى قموب أبنائنا حب المال، ويا تسرب لقد
ان لو ورافد انداعم ، بل ىمامع النشاط االقتصادي انفالثقافة وحب القراءة ال يتعارض

إال بالعمم والثقافة،  غربية في عصرنا الحاضر وازدىر نموىاعمت األمم ال من روافده، فما
وصفنا بالتخمف مع أن أسالفنا أخذوا بناصية تأخرنا حتى  ونحن أمة القرآن أمة الثقافة

العمم فسادوا الدنيا بدينيم ولغتيم وثقافيم والشواىد في أواسط آسيا وأدغال أفريقيا باقية 
بني بيا تونيضة حضارية من صحوة ثقافية ، فيل ليذه األمة خير دليل اآلنإلى 

  ىيئة التحرير                                      .حاضرىا، وتعيد بيا مجدىا التميد
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 أ. محمد صالح بن صـــــــالح           د. حسن سالم الشهوبــــــــي                            
 كمية التربية / جامعة مصراته التربية / جامعة مصراته           كمية                     
 

 ممخص البحث:
الحمقة يدؼ البحث الحالي إلى معرفة نسبة انتشار اضطرابات النطؽ لدى تالميذ ي

لمرحمة التعميـ األساسي بمدينة مصراتة، والتعرؼ عمى اضطرابات النطؽ األكثر شيوعًا  األولى
 ( تمميذًا.  158ولئؾ التالميذ، وتكونت عينة البحث مف ) أبيف 

ف نسبة انتشار اضطرابات النطؽ لمجمؿ أفراد عينة خالؿ نتائج البحث ظير أ ومف
ولئؾ التالميذ، يميو الحذؼ أ% وكاف اضطراب اإلبداؿ األكثر شيوعًا بيف  2.53البحث بمغت 

مع عدـ وجود فروؽ ذات داللة بيف الجنسيف في إصابة كمييما  ،والتحريؼ بنسبة واحدة
 إحصائيًا في اضطرابي اإلبداؿ والحذؼ اتضح أيضًا أف ىناؾ فروقًا دالةو باضطرابات النطؽ .. 

تعزى لمتغير العمر لصالح األصغر سنًا، أما بالنسبة لمتغير الصؼ فقد تبيف وجود فروؽ في 
( روؽ في اضطرابي ) الحذؼ واإلضافةاضطراب ) اإلبداؿ ( لصالح الصؼ األدنى  مع وجود ف

 لصالح الصؼ األعمى.
 

 مشكمة البحث :
لعممية التربية بناء أفراد قادريف عمى االبتكار واإلبداع والكشؼ مف األىداؼ األساسية 

عما ىو جديد ومفيد؛ واعتمدت في فمسفتيا عمى الدراسات العممية التي اعتبرىا الباحثوف أداة 
ومف تمؾ  ،مف وسائؿ التنمية الشاممة لمفرد لمتغير والتغيير في مجاالت الحياة المختمفة، ووسيمة

ج ا شمؿ أوجو تربوية ونفسية يدخؿ ضمنيا مجاؿ البحث في أسباب ونتائالدراسات العممية م
وبالتالي  ،باطًا وثيقًا بصحة الفرد النفسيةتمؾ التي ترتبط ارت ،اضطرابات الكالـ والمغة والنطؽ

.  نموه الشامؿ خاصًة ونمو مجتمعو عمى وجو العمـو
 يا توأمًا ػػػػػمن ؿػػػػػػػيا؛ ذلؾ الذي جعػػػػػميتية وأىػػػػػيـو الشامؿ لمصحة النفسػػػػػػوتأسيسًا عمى المف
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عتمت األخرى، فقد أصبحت ىدفًا عامًا تشير إليو معظـ اختمت إحداىما المصحة الجسدية إذا 
ذا  ف اختمفت في تحديد طبيعة وأوجو تمؾ األىداؼ. وا  الدراسات ضمف أىداؼ تسعى لتحقيقيا، وا 

األبناء بدرجٍة مف الصحة النفسية تحقؽ ليـ قدرًا عرجنا عمى موضوٍع ذي صمة فإف عدـ حظوة 
مف االستقرار والشعور بالرضى؛ فإف ذلؾ قد يؤدي بدوره إلى اضطرابات نفسية مختمفة مف بينيا 
االضطرابات في النطؽ، وىنا حري بنا اإلشارة إلى أف موضوع اضطرابات النطؽ مف المواضيع 

ية الخاصة، إذ ظير االىتماـ بو بشكٍؿ واضح في الحديثة المطروقة في مجاؿ عمـ النفس والترب
بداية الستينيات مف القرف الماضي، السيما عندما اتضحت حقيقة مفادىا أف اضطرابات النطؽ 
ىي ضمف أكثر أنواع االضطرابات شيوعًا لدى األطفاؿ في سف المدرسة، فقد يمفظ الطفؿ 

منو الكممة الواردة فييا، أو أنو يحذؼ األصوات المغوية بطريقة مشّوىة بحيث ال يفيـ المستمع 
أو يضيؼ أحد األصوات المغوية أو أكثر بحيث ال تؤدي المعنى المطموب، أو ربما يستبدؿ 

 الطفؿ أحد األصوات المغوية بأصواٍت لغوية أخرى فتفقد الكممة معناىا.
مبيًا في وتحدث اضطرابات النطؽ في بداية مرحمة الطفولة غالبًا، وىو ما يؤثر تأثيرًا س

النمو النفسي لمطفؿ بأوجيو المتعددة؛ أخذًا في االعتبار بأف النطؽ مف أىـ وسائؿ االتصاؿ 
الجماعي التي تؤثر في تفكير الطفؿ وشخصيتو بشكٍؿ عاـ، وتشمؿ آلياتو ) ميكانيزماتو ( 
 توافقات عصبية دقيقة ومركبة يتحكـ فييا مركز الكالـ في الدماغ الذي يسيطر عمى مجموعة

فإذا ما  .أعصاٍب معينة؛ وبواسطتيا يقـو بتحريؾ العضالت التي تعمؿ عمى إخراج الصوت؛ ..
يا المختمفة ػػػػػػؽ بأشكالػػػػػػيا عيوب النطػػػػػػفشمت ىذه العممية في أي مرحمة مف مراحميا؛ تظير حين

 داؿ،ػػػػػػػػػػػػة، واإلبػػػػػػػػػػػػػػمثؿ الحذؼ، واإلضاف
 ا نحف بصدد دراسة جانٍب يسيٍر منو في بحثنا ىذا. والتحريؼ؛ وذلؾ م
ف الطفؿ ال يستطيع التعبير عف نفسو، ويخفؽ في التواصؿ مع اآلخريف، وذلؾ أمف ذلؾ 

 بسبب اضطراب نطقو ... وىكذا فإف اتجاىنا في مشكمة البحث يثير التساؤالت التالية:
 ولى مف التعميـ األساسي   ما ىي نسبة انتشار اضطرابات النطؽ لدى تالميذ الحمقة األ .1
 ولئؾ التالميذ  أطرابات النطؽ األكثر شيوعًا بيف ما ىي اض .2
ولئؾ أواإلناث في اضطرابات النطؽ لدى  ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور .3

 التالميذ   
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 ىؿ توجد فروؽ في اضطرابات النطؽ وفقًا لمعمر    .4
الصفوؼ: األوؿ، ) وفقًا لصفوفيـ الدراسػػيةىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التالميذ  .5

 والثالث (   ،الثاني
 أهمية البحث:

 تتحدد أهمية البحث فيما يمي:
توجيو االىتماـ إلى اضطرابات الطفولة، ومدى تأثيرىا في شخصية ومستقبؿ الطفؿ،  .1

ف كاف ذلؾ عمى مستوى محمٍي محدود، وضرورة التوسع في دراسة مثؿ ىذه االضط رابات، وا 
ف فإف متغير البحث لـ يخضع لمدراسة في بيئة محمية مماثمة شكمت ي  وعمى حد عمـ الباحث  

 الصفوؼ الثالثة األولى لمتعميـ األساسي مجتمعًا لتطبيقيا.
قد يسد ىذا البحث ثغرًة في مجاؿ الدراسات والبحوث المحمية التي اىتمت باضطرابات  .2

يساعد الباحثيف في جامعاتنا و النطؽ لدى األطفاؿ، ورغـ محدوديتو فإنو قد يضيؼ شيئًا لممكتبة 
 الميبية.

مداد  .3 اإليماء لمجيات المختصة بمدى أىمية وضرورة تأىيؿ معالجيف الضطرابات النطؽ، وا 
المجتمع بحممة الدبمومات التخصصية في ىذا المجاؿ مف خالؿ فصوؿ دراسية تقاـ لحممة 

 ميسانس في المجاؿ التربوي والنفسي، وذلؾ لمندرة القائمة .ال
 أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي إلى ما يمي:
 تحديد نسبة انتشار اضطرابات النطؽ لدى تالميذ المرحمة ) الحمقة األولى (. .1
 ولئؾ التالميذ .أالتعرؼ عمى اضطرابات النطؽ األكثر شيوعًا بيف  .2
 .في اضطرابات النطؽ لدى التالميذ بيف الذكور واإلناثتبيف وجود فروؽ ذات داللة  .3
 .تبيف وجود فروؽ ذات داللة في اضطرابات النطؽ وفقًا لمتغير العمر والصؼ .4

 المصطمحات والمفاهيم: 
نتاج عرفو إبراىيـ الزريقات عمى أنو "ي النطق: العمميات الحركية الكمية المستخدمة في  تخطيط وا 
 ]  153:  2005الزريقات،   [الكالـ "

 الطبعة الرابعة مف الدليؿ التشخيصي  عف عبد العزيز الشخ. .. تعرؼنقالً  اضطرابات النطق:
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 DSMIVاإلحصائي لالضطرابات العقمية الصادرة عف الجمعية األمريكية لمطب النفسػػي ) 
نيائيًا، والتي تكوف أنيا " فشؿ في استخداـ أصوات الكالـ المتوقعة ب( اضطرابات النطؽ  1994

أو تمفظ غير  يء،جتو، ويتضح ذلؾ في إصدار صوتي ردمناسبة لعمر الفرد وذكائو ولي
خطاء في إصدار الصوت، أو إبداؿ صوت مكاف أمناسب، ويتألؼ االضطراب النطقي مف 

آخر، أو حذؼ أصوات مثؿ الحروؼ الساكنة التي تقع في آخر الكممة، أو تشويو وتحريؼ 
 ] 58:  1997الشخ.،   [" لنطؽ الكممة

يعرؼ الباحثاف اضطرابات النطؽ عمى أنيا عدـ قدرة  التعريف اإلجرائي الضطرابات النطق:
التمميذ عمى إصدار األصوات الكالمية بشكٍؿ سميـ، ويشمؿ ىذا: الحذؼ واإلضافة واإلبداؿ 

 والتحريؼ، ويستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ الدرجة التي يتحصؿ عمييا التمميذ عمى 
 .دـ في ىذا البحث عند تطبيقو عميوالمستخ -مقياس عاشور الضطرابات النطؽ 

 الفونيم ) الوحدة الصوتية ( :        
رىا أصغر وحدة في المغة، والتي إذا ما وجدت مع غيزريقات عمى أنو "يعرفو إبراىيـ ال

 ]153:  2005الزريقات، ]لكمماٍت يسيؿ التمييز فيما بينيا. " مف الوحدات، فإنيا تكوف معافٍ 
 حدود البحث:

يقتصر البحث عمى عينة مف تالميذ الحمقة األولى الصفوؼ: )األوؿ والثاني والثالث( 
 ـ (.2015 -2014خالؿ العاـ الدراسي ) لمرحمة التعميـ األساسي بمدينة مصراتة 

 الدراسات السابقة:
؛ فقد اىتمت دراسات وبحوث يـ وتأثيره في تكويف شخصية الفردنظرًا ألىمية النطؽ السم

ف ارتبط ذلؾ بمتغيرات أخرى متنوعة متغير الذي يشكؿ موضوع ىذا البحثعدة بدراسة ىذا ال ؛ وا 
ومختمفة تدور في فمؾ الموضوع؛ كالتحصيؿ الدراسي، والمتغيرات النفسية، والمتغيرات األسرية، 

فؿ المضطرب، والتشخي. والعنؼ األسري، وفاعمية البرامج التدريبية في تحسيف تفاعؿ الط
والعالج، وغيرىا مف المتغيرات، ومف ذلؾ فقد اىتمت الدراسة التي أجراىا حساـ الدماصي 

( بتوجيو االنتباه ألىمية مشكالت الكالـ وأثرىا عمى التحصيؿ الدراسي والمغة لدى أطفاؿ 1991)
طفاًل،  30دراسة مف المدارس مع المقارنة بيف مستويات تحصيميـ الدراسي، وقد تكونت عينة ال

اختبار  -( سنوات، واستخدـ الباحث في سبيؿ تحقيؽ أىدافو تمؾ  6 -5تراوحت أعمارىـ بيف ) 
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ذكاء جماعي متمثؿ في ) رسـ الرجؿ ( لجودانؼ، وقياس السمع لدى عينة األطفاؿ، وقياس 
روقًا جوىرية التحصيؿ المغوي باستخداـ قوائـ المغة، وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ ف

بيف مستويات الحصيمة المغوية لألطفاؿ العادييف، كما أف ىناؾ عالقة ذات داللة بيف التحصيؿ 
 الدراسي ومشكالت الكالـ، حيث أنيا تؤثر في قدرة الطفؿ عمى التحصيؿ.

( إلى تحديد نسبة انتشار 1991كما ىدفت الدراسة التي أجراىا عبدالعزيز الشخ. )
ومدى اختالؼ ىذه النسبة  ،كالـ لدى أفراد عينة مف األطفاؿ السعودييفاضطرابات النطؽ وال

 1800طفاًل وطفمة )  2750باختالؼ الجنس والعمر ونوع االضطراب، وكاف حجـ العينة فييا: 
مفادىا أف نسبة اضطرابات النطؽ )مخارج طفمة (، وقد توصمت الدراسة إلى نتائج  950طفؿ، 

 .  %6.25ة لتصؿ إلى ( تمثؿ أعمى قيمأصوات الحروؼ
( ىدفت إلى التعرؼ عمى بعض المتغيرات 2000أيضًا فإف دراسة عفراء خميؿ )و 

( 40األسرية والنفسية لدى عينة مف األطفاؿ المضطربيف في الكالـ، وتكونت عينة الدراسة مف )
تـ اختيارىـ مف معيد السمع والكالـ بإمبابة  -( مف اإلناث10( مف الذكور، و)30طفاًل، بواقع )

نموذج فح. أ( سنة، وقد استخدمت الباحثة  12 – 9ممف تراوحت أعمارىـ بيف )  -ي مصرف
حالػػػػػػػػػػػة التمعثـ مف إعداد معيد السمع والكالـ بإمبابة، واختبار الذكاء المصور ألحمد زكي 

(، 1979الوالدية مف إعداد عالء الديف كفافي )(، ومقياسًا آخر ألساليب التنشئة 1974صالح )
(، وقد 1984الحافظ ) الحميد عبد ورابعًا لقياس تقدير الذات لدى الصغار مف إعداد ليمى عبد

توصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ المتمعثميف واألسوياء 
الزائدة، القسوة، بث القمؽ، والشعور بالذنب (، وكانت في متغير التنشئة بأبعاده األربعة ) الحماية 

 الفروؽ لصالح األطفاؿ المتمعثميف. 
( العنؼ األسري وعالقتو باضطرابات النطؽ 2007وتناولت دراسة طالب الجوالني )

والكالـ، وىي دراسة ميدانية مقارنة أجريت عمى عينة مف األطفاؿ المضطربيف كالميًا واألطفاؿ 
مرحمة التعميـ األساسي بمدارس محافظة القنيطرة في سوريا، وقد تكونت عينة العادييف في 
تمميذًا مف المدارس االبتدائية، وخم. الباحث لعديد النتائج أىميا عدـ وجود  60الدراسة مف 

 -عند أدائيـ عمى المقياس  -فروؽ ذات داللة إحصائية لدى أفرد عينة البحث مف المضطربيف 
 س أو الترتيب الوالدي. تعزى لمتغيري الجن
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( إلى اختبار فاعمية برنامج تدريبي يعمؿ عمى 2007وسعت دراسة سعيد الغزالي )
تحسيف تفاعؿ الطفؿ المضطرب مع اآلخريف، وتقميؿ اضطرابات النطؽ لديو، وقد استيدفت 

 ( سنوات ينتظموف بالمدرسة االبتدائية10 -8الدراسة عينة مف التالميذ في الفئة العمرية )
( طفاًل ممف لدييـ 14سجمت لدييـ اضطرابات في النطؽ، واشتممت عينة الدراسة عمى )

اضطرابات نطؽ وكالـ بمدارس بني سويؼ في مصر، وفي ىذه الدراسة: استخدـ الباحث 
، ومقياس سموؾ التمميذ لفرز حاالت 1998مقياس ستانفورد بينيو لمذكاء في صورتو الرابعة لسنة 

، وقد خمصت الدراسة إلى إثبات 1990عداد : مصطفى كامؿ محمد صعوبات التعمـ مف إ
فعالية البرنامج التدريبي في تحسيف مستوى النطؽ يعود لما اشتمؿ عميو البرنامج مف إجراءات 
لتقوية جياز النطؽ وتدريبات المساف والتنفس والتمييز السمعي والبصري والممس والتنبييات 

 المغوية.
( ىدفت إلى التعرؼ عمى شيوع اضطرابات النطؽ 2008عّواد )أيضًا فإف دراسة عصاـ 

. واشتممت عينة سنوات (10 -8لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بمدينة جدة في الفئة العمرية )
لمدراسة مقابمة األطفاؿ وآراء المعمميف  أداةً ( تمميذًا، وقد اعتمد الباحث 11015الدراسة عمى )

نة محكمة لمقياس النطقي. وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أف نسبة والمرشديف الطالبييف، واستبا
 %. 9.55االضطرابات النطقية بشكٍؿ عاـٍ بيف تالميذ المدارس االبتدائية في مدينة جدة 

لعالج ا: فقد ىدفت إلى تبيف مدى فعالية برنامج Romero, (2000)أما دراسة روميرو 
 15اضطرابات النطؽ، وتكونت عينة الدراسة مف الحركي المفظي لدى عينة مف األطفاؿ ذوي 

 امًا، وقدػػػ( ع11 -8ـ ما بيف )ػػػػػطفاًل ممف تتراوح أعمارى 16ة، ػػػػػطفم
 أسفرت نتائج الدراسة عف فعالية العالج الحركي المفظي في خفض اضطرابات النطؽ. 

النطؽ (: استيدفت تشخي. وعالج اضطرابات 2003)كذلؾ فإف دراسة تيمور وفرانسيس
في ختاميا أسفرت عف نجاح  ،مع طفؿ يبمغ مف العمر سبع سنوات باستخداـ العالج اإللكتروني

في تمكف الطفؿ مف تغيير مكاف نطؽ الحروؼ؛ فأصبح  لبرنامج التشخيصي العالجي متمثالا
 تحسف نطؽ الطفؿ بصفٍة عامٍة. ينطقيا بطريقة صحيحة مع

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
 سات في مجمميا ذات صمة ببحثنا الحالي؛ إذ أنيا بتناوليا لمتغير اضطرابات تمؾ الدرا
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ف كاف ذلؾ ربطًا بمتغيرات أخرى -النطؽ فإف ىذه الدراسات تعاممت مع ىذه االضطرابات؛  –وا 
وعرجت ضمنًا عمى طبيعتيا سابرًة غور أنماطيا المختمفة التي تناولناىا في ىذا البحث، ورغـ 

الدراسات في ىدٍؼ رئيس متمثؿ في التعرؼ عمى اضطرابات النطؽ لدى األطفاؿ اتفاؽ معظـ 
السيما التالميذ منيـ؛ إال أنيا اتخذت مناٍح شتى في أىدافيا الخاصة بكٍؿ منيا، وقد اتفقت 

 معظـ ىذه  الدراسات وعززت نتائج بحثنا ىذا في النقاط المشتركة التالية:
% تقريبًا مف تالميذ 9 -% 3النطؽ تتراوح بيف  نسبة األطفاؿ المتعرضيف الضطرابات

المدارس االبتدائية، كما أف اضطرابات اإلبداؿ ىي األكثر شيوعًا بينيا، أيضًا ثبات عدـ وجود 
فروؽ ذات داللة إحصائية لدى أفرد العينات تنسب لمتغيري الجنس أو الترتيب الوالدي، مع 

 .نات وفقا لمتغيري العمر والصؼ الدراسيد العياوجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى أفر 
 إجراءات البحث:

 منهج البحث:
 تـ االعتماد عمى المنيج الوصفي الذي يفيد في جمع بيانات فعمية ومفصمة عف 

الظاىرة المستيدفة بالبحث، وىذا ما يعد مالئمًا مف حيث سعييما لمحصوؿ عمى معمومات 
كما أنو يساعد عمى التنبؤ العممي  –ت النطؽ أي اضطرابا -وحقائؽ عف واقع الظاىرة الحالي

 بمسارىا مستقباًل.
 عينة البحث:

ناث كما يتضح في  158بمغ عدد عناصر عينة البحث الحالي )       ( تمميذًا بيف ذكور وا 
 الشكؿ التالي:

 ( يوضح األعداد الكمية لعينة البحث1الجدول رقم )
 مجموع عدد التالميذ إناث ذكور العمر المرحمة الدراسية المدرسة

 جيؿ المستقبؿ
 58 30 28 6 األوؿ األساسي
 48 12 36 7 الثاني األساسي
 52 52 - 8 الثالث األساسي

 158  المجموع
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 أداة البحث:
لما كاف اليدؼ الرئيس مف ىذا البحث ىو التعرؼ عمى اضطرابات النطؽ لدى فئة مف 

( 2008تالميذ مرحمة التعميـ األساسي بمدينة مصراتو، فقد رأى الباحثاف في مقياس )عاشور/
مقياسًا مناسبًا لذلؾ؛ وىو مقياس لتشخي. اضطرابات النطؽ لدى األطفاؿ مف إعداد حاتـ 

 1في حالة  النفي،  0كوف مف ثمانية عشر فقرة ذات أربع بدائؿ ىي ) يتوىو ( 2008عاشور )
ويمأل ىذا المقياس بواسطة الباحث، لمدرجة الكبيرة (  3لمدرجة المتوسطة،  2لمدرجة المنخفضة، 

، الحذؼ، التحريؼ، اإلضافة (. أيضًا فإف ىناؾ بطاقة ) اإلبداؿ:كما يشمؿ أربعة أبعاد ىي
 مالحظة الضطرابات النطؽ ممحقة بالمقياس. 

 المعالجة  االحصائية:
لمعالجة البيانات إحصائيًا تـ استخداـ األساليب االحصائية وفقًا لمعطيات موضوع 

 البحث وأىدافو وتساؤالتو، ويمكف إبراز تمؾ األساليب كالتالي:
 مئوية : لتحديد معدالت االنتشار.النسبة ال  -1
ستخدـ ىذا االختبار لتبيف الفروؽ بيف الذكور االرتب: وقد اختبار ) ماف وتني ( لمفروؽ في   -2

 واإلناث.
 (: لقياس الفروؽ بيف التالميذ وفقًا لمسف والمراحؿ الدراسية.اختبار )كروسكاؿ وألس  -3

 مناقشة النتائج:
 . نتائج التساؤل األول:1

 .انتشار اضطرابات النطؽ لدى تالميذ المرحمة )الصفوؼ الثالثة األولى(   ماىي نسبة
زت لإلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ حساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد العينة ممف تجاو 

الذيف يعانوف اضطرابا في النطؽ؛ حيث يوضح الجدوؿ التالي رقـ ( و 9درجاتيـ درجة القطع )
المئوية تبيانًا لمدى شيوع اضطراب النطؽ بيف أفراد العينة مجتمعيف،  ( تمؾ التكرارات والنسب2)

 ولمذكور واإلناث كؿ منيما عمى حدة:
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 ارات والنسب المئوية تبيانا لمدى شيوع اضطراب النطؽ بيف أفراد عينة البحثيوضح التكر ( 2رقـ)الجدوؿ 
مف خالؿ الجدوؿ يتضح أف نسبة انتشار اضطرابات النطؽ لمجمؿ أفراد عينة البحث 

%، إال أننا عند إجراء المقارنة بدراسات في مجتمعات بحثية أخرى الحظنا أف ىذه 2.53بمغت 
( 1991الشخ. )العزيز  النسبة  ترتفع إلى الضعؼ أو الضعفيف؛ كما ىو الحاؿ في دراسة عبد

%؛ أما في دراسة عصاـ عواد 6.25عف عينة عامة مف األطفاؿ حيث بمغت نسبة االنتشار 
% ! وقد نتجو  9.55بتدائية فقد وصمت النسبة إلى ( عف عينة مف تالميذ المدارس اال2008)

يتضح في تفسيرنا ليذا التبايف ونعزو األمر إلى طبيعة العينات والفئات العمرية التي تشمميا، و 
ذلؾ جميًا مف خالؿ المقارنة؛ إذ أف الفئة العمرية لعينة بحثنا اقتصرت فقط عمى التالميذ في 

( كانت عينة منتقاة مف تالميذ المدرسة 2008الصفوؼ الثالثة األولى،  بينما عينة عواد )
  ( عينة مف أطفاؿ المجتمع عامٍة.1991االبتدائية في كافة الصفوؼ، وكانت عينة الشخ. )

 :. نتائج التساؤل الثاني2
 ولئؾ التالميذ  أطرابات النطؽ األكثر شيوعًا بيف ما ىي اض

لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب التكرارات والنسب المئوية لمذكور واإلناث والعينة 
( باعتبارىا مؤشرًا عمى وجود نمٍط 3الكمية؛ وذلؾ ألفراد العينة ممف تجاوزت درجاتيـ الدرجة )

( يوضح نسب انتشار اضطرابات النطؽ المختمفة 3االضطراب، والجدوؿ التالي رقـ ) مف أنماط
 لدى الذكور واإلناث والعينة الكمية:

 االضطراب
 1582المجموع ت 942اإلناث ت 64 2ت الذكور

 % ؾ % ؾ % ؾ
 3.79 6 2.12 2 6.25 4 إبداؿ
 2.53 4 2.12 2 3.12 2 حذؼ
 2.53 4 2.12 2 3.12 2 تحريؼ

 العينة 
 العينة الكمية اإلناث الذكور

 % ؾ % ؾ % ؾ
 2.53 4 3.19 3 1.56 1 النسبة التكرار/
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 - صفر - صفر - صفر إضافة
( يوضح نسب انتشار اضطرابات النطؽ المختمفة لدى الذكور واإلناث 3الجدوؿ رقـ )

 .والعينة الكمية
% 3.79ونالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف اإلبداؿ كاف األكثر شيوعًا بيف التالميذ بنسبة 

دراسات عدة في  % ، وىذا ما أشارت إليو 2.53يميو الحذؼ والتحريؼ بنسبٍة واحدة بمغت 
خالصة نتائجيا وافقت نتائج بحثنا، فعمى سبيؿ المثاؿ طابؽ ىذا الترتيب تمامًا ما توصؿ إليو 

( حيث جاء اإلبداؿ المرتبة األولى تاله الحذؼ والتحريؼ، كما توافؽ ذلؾ مع 1991الشخ. )
ربة تالىما ( حيث جاء الحذؼ واإلبداؿ في مرتبة متقا2008النتائج التي تحصؿ عمييا عواد )

التحريؼ. أيضا  فإف نسبة شيوع اضطراب اإلضافة في دراسة عواد جاءت في المرتبة األخيرة ولـ 
%  0% ، وىي بذلؾ قد تضاءلت لتقترب مف نسبتيا في بحثنا ىذا التي كانت  0.4تتخط نسبة 

 ، وىو ما يضفي قدرًا مف المصداقية والموضوعية عمى نتائج ىذا البحث.
 اؤل الثالث:. نتائج التس3

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في اضطرابات النطؽ لدى 
 ولئؾ التالميذ  أ

وتني ( لمفروؽ في الرتب بيف  فلإلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ استخداـ اختبار ) ما
 ( يوضح ذلؾ :4الجنسيف لالضطرابات المختمفة، والجدوؿ التالي رقـ )

متوسط  ددالع النوع االضطراب
 Z مجموع الرتب الرتب

 الداللة 

 ذكور إبداؿ
 إناث

64 
94 

82.70 
77.32 

529.3.00 
7268 97. 32. 

 ذكور حذؼ
 إناث

64 
94 

77.26 
81.03 

4944.50 
7616.50 1.10 26. 

 ذكور تحريؼ
 إناث

64 
94 

78.95 
79.87 

5053.00 
7508.00 28. 77. 
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 ذكور إضافة
 إناث

64 
94 

77.50 
80.86 

4960.00 
760.00 1.66 09. 

 ذكور الدرجة الكمية
 إناث

64 
94 

81.43 
78.10 

5211.50 
7349.50 55. 58. 

 ( يبيف الفروؽ في الرتب بيف الجنسيف في اضطرابات النطؽ4جدوؿ رقـ )
مف الجدوؿ السابؽ يتضح عدـ وجود فروؽ ذات داللة بيف الجنسيف في إصابة كمييما 

مف  ( في دراستو2007الب الجوالني  )ما خم. إليو ط باضطرابات النطؽ؛ وىو أمر يتوافؽ مع
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة تعزى لمتغيري الجنس أو الترتيب الوالدي. 
ذا ما أخذنا في االعتبار أف ىذه الدراسة أجريت في مجتمٍع بحثي آخر بدولة سوريا الشقيقة؛  وا 

حة النتائج التي توصؿ إلييا بحثنا ىذا السيما ما يتعمؽ فإف ذلؾ بطبيعة الحاؿ يعزز ويؤكد ص
منيا بعدـ وجود فروؽ تذكر بيف الذكور واإلناث في نسبة تعرض كال الجنسيف الضطرابات 

 النطؽ.
 . نتائج التساؤل الرابع:4

 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة في اضطرابات النطؽ بيف أفراد العينة وفقًا لمتغير العمر 
 لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخداـ اختبار) كروسكاؿ وألس ( لمفروؽ في الرتب:   

 مستوى الداللة 2كا متوسط الرتب العدد العمر المتغيرات

 إبداؿ
6 
7 
8 

58 
48 
52 

99.12 
64.22 
71.72 

31.87 000. 

 حذؼ
6 
7 
8 

58 
48 
52 

76.22 
75.22 
87.11 

10.213 01. 

 6 تحريؼ
7 

58 
48 

79.41 
79.08 052. 974. 
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8 52 79.99 

 إضافة
6 
7 
8 

58 
48 
52 

77.50 
77.50 
83.58 

8.313 02. 

( يوضح الفروؽ في اضطرابات النطؽ بيف أفراد العينة وفقًا لمتغير العمر 5الجدوؿ رقـ )
 باستخداـ اختبار ) كروسكاؿ وألس ( لمفروؽ في الرتب

دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقؿ مف مف الجدوؿ السابؽ يمكف القوؿ بأف ىناؾ فروقًا 
في اضطرابي اإلبداؿ والحذؼ تعزى لمتغير العمر لصالح األصغر سنًا، وىنا تتوجب  0.05

( مف خالؿ دراستو لعينة 1991العزيز الشخ. ) اإلشارة إلى نتيجٍة مماثمة توصؿ إلييا عبد
طؽ تحظى بنسبة مرتفعة في ممثمة ألطفاؿ المجتمع السعودي يشير فييا إلى أف اضطرابات الن

(  -12( أي ستة سنوات فأقؿ، مع انخفاضيا بيف األطفاؿ في العمر )  6 -العمر الزمني ) 
 أي أطفاؿ الثانية عشرة عمرًا فما فوؽ.

 نتائج التساؤل الخامس: .5
 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التالميذ وفقًا لصفوفيـ الدراسية  

 ؿ تـ استخداـ اختبار ) كروسكاؿ وألس ( لمفروؽ في الرتب : لإلجابة عمى ىذا التساؤ  

مستوى  2قيمة كا متوسط الرتب العدد الصؼ المتغيرات
 الداللة

 إبداؿ
1 
2 
3 

58 
48 
52 

99.12 
64.22 
71.72 

31.871 000. 

 حذؼ
1 
2 
3 

58 
48 
52 

76.22 
75.22 

   87.11 
10.213 006. 

 1 تحريؼ
2 

58 
48 

79.41 
79.08 0521. 974. 
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 ( يوضح الفروؽ في اضطرابات النطؽ بيف أفراد العينة وفقًا لمتغير الصؼ6الجدوؿ رقـ )
 باستخداـ اختبار ) كروسكاؿ وألس ( لمفروؽ في الرتب

نستنبط مف الجدوؿ أنو؛ وفيما عدا اضطراب ) التحريؼ (؛ توجد فروؽ ذات داللة 
( وفقًا حيث يالحظ وجود فروؽ في اضطراب )اإلبداؿإحصائية في اضطرابات النطؽ األخرى؛ 

يف فإف ذلؾ قد يعزى لسببيف: لمتغير الصؼ لصالح الصؼ األدنى؛ ومف وجية نظر الباحث  
ميذ الصؼ األدنى؛ وىذا أمر طبيعي ربطًا بمرحمة النمو أوليما أف ذلؾ يقع لصالح تال

إذ أف سماتيا عمى تماٍس مباشر مع نفس المرحمة ألطفاؿ ما قبؿ  ؛الفسيولوجي التي ينتموف إلييا
المدرسة، وثانييما أف اضطرابات اإلبداؿ ىي األكثر شيوعًا بصفٍة عامة؛ وبالتالي ستكوف ىي 

 تشير معززًة ىذا  ]250:  2001 [ ات .. كذلؾ فإف الروساف السمة الغالبة دوف بقية االضطراب
 اإلضافة يعتبراف أمرًا طبيعيًا ومقبواًل حتى سف دخوؿ المدرسة".االستنتاج بالقوؿ "إف اإلبداؿ و 

وجود فروؽ في اضطرابي ) الحذؼ واإلضافة ( لصالح  -مف الجدوؿ  -كذلؾ يالحظ 
( عمى سبيؿ المثاؿ 1991( والشخ. )2008الصؼ األعمى، وعمى الرغـ مف أف عواد )

يضعاف اإلبداؿ والحذؼ في مرتبتيف متقدمتيف تكادا تكوناف متساويتيف ويعطيانيما األولوية 
إال أننا لـ نعثر في ، ع ما خمصت إليو نتائج بحثنا ىذاإحصائيا مف ناحية االنتشار تطابقًا م

 (. ضافةاإلمصادرنا المحدودة عمى ما يعزز ذلؾ بالنسبة الضطراب )
 التوصيات :

. إيجاد الموقع المناسب لالختصاصي النفسي في المالكات واليياكؿ التنظيمية لمؤسسات 1
التعميـ األساسي، بحيث يتولى القياـ بدوره اإلرشادي والعالجي المناط بو، ومف ذلؾ استخدامو 

حالة  حصاء لتشخي. وا  الحاالت النفسية ال ألساليب االستقصاء المنظـ مف استبانة وقياس وا 
 سيما ما يتعمؽ منيا باضطرابات التخاطب التي تظير مبكرًا بيف التالميذ ويتجاىميا األىؿ عادًة .

3 52 79.99 

 إضافة
1 
2 
3 

58 
48 
52 

77.50 
77.50 
83.58 

8.313 016. 
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. توعية األسرة إعالميًا بجدوى االىتماـ المبكر باضطرابات النطؽ لدى أطفاليا، األمر الذي 2
 جيا.يحد مف تفاقـ تمؾ االضطرابات، ويخفؼ مف حدتيا ويسيؿ عممية عال

. حث األسرة والمدرسة عمى تقبؿ وتشجيع الطفؿ ذي اضطراب النطؽ، وبث الثقة في نفسو 3
 مف خالؿ إشعاره عمى الدواـ بأف محاوالتو تحقؽ نجاحًا يومًا بعد آخر.

. التركيز عمى التدريب النطقي في المدارس األساسية لمتالميذ الذيف يعانوف مشكالت نطقية؛ 4
ختصاصييف في النطؽ بشكٍؿ دوري إلى تمؾ المدارس مف قبؿ الجيات وذلؾ مف خالؿ إرساؿ ا

 المختصة.
 . وضع سياسات لبناء برامج وقائية مف اضطرابات المغة.5
. اإليماء لمجيات المختصة بضرورة وضع برامج لتشخي. اضطرابات المغة لدى األطفاؿ 6

جراء فحوصات دورية ليـ، وتقديـ الخدمات الالزمة عند الحاجة.  وا 
 . تدريب األسرة عمي توظيؼ ميارات الطفؿ المغوية في المواقؼ الحياتية الطبيعية.7
. تشجيع الطفؿ عمى الكالـ، والتحدث والتعبير بطالقة، والقراءة المسموعة لمقص. والحكايات 8

 السيما القص. المصورة منيا.
 المقترحات:

ات الكالـ والنطؽ، وذلؾ البحوث في مجاؿ اضطرابمف تشجيع الباحثيف عمى إجراء مزيد  .1
 لندرة البحوث في ىذا المجاؿ.

إجراء مزيد الدراسات لمعرفة مدى شيوع اضطرابات النطؽ في مجتمعات بحثية أخرى مع  .2
 التوسع في عدد أفراد العينة وصواًل إلى نتائج أكثر دقة.

األسوياء  إجراء دراسات مقارنة وتتبعيو بيف التالميذ المصابيف باضطرابات النطؽ والتالميذ .3
 ربطًا بتحصيميـ الدراسي.

الشروع في دراسات أخرى تنظر في عالقة متغير اضطرابات النطؽ بمتغيرات أخرى  .4
ـ تبيف مدى تأثير ىذه ثوأساليب التنشئة االجتماعية، ومف  ،كأساليب العقاب المدرسي

 األساليب في نشأة تمؾ االضطرابات.
ة النفسية والتربوية عمى األطفاؿ المضطربيف إجراء دراسات لمعرفة أثر البرامج العالجي  .5

 لغويًا.
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إجراء دراسات تعتمد عمى تجربة برامج إرشادية يعدىا الباحثوف لمساعدة المعمميف في  .6
يـ ػػػف مف إحالتػػػػػػػولئؾ المعمميأف ػػػػػؽ؛ بحيث تمكػػػػػػػػػػػػالتعرؼ عمى التالميذ ذوي اضطرابات النط

 تقييـ مياراتيـ المغوية.لمتشخي. الدقيؽ بغرض 
 

 المراجع:
، العالج، دار الفكر، عماف، األردف. التشخي. و زريقات، اضطرابات الكالـ والمغةإبراىيـ ال .1

 ـ.2005
حساـ الدماصي، الحصيمة المغوية والتحصيؿ الدراسي لألطفاؿ الذيف يعانوف مف مشكالت  .2

لمطفولة، القسـ الطبي، جامعة  الكالـ، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات العميا
 ـ.1991عيف الشمس، 

األطفاؿ، جامعة سعيد الغزالي، فعالية برنامج تدريبي لتحسيف مستوى النطؽ لدى عينة مف  .3
 ـ.2007، الطائؼ، السعودية

طالب الجوالني، العنؼ األسري وعالقتو باضطرابات النطؽ والكالـ، دراسة ميدانية مقارنة  .4
لمضطربيف كالميًا واألطفاؿ العادييف في مرحمة التعميـ األساسي عمى عينة مف األطفاؿ ا

 ـ.2007بمدارس محافظة القنيطرة، سوريا، 
العزيز الشخ.، اضطرابات النطؽ والكالـ، مطبعة النعماف الذىبية، الرياض،  عبد .5

 ـ.1997
العزيز الشخ.، اضطرابات النطؽ والكالـ: خمفيتيا، تشخيصيا، أنواعيا، عالجيا،  عبد .6

 ـ.1997 ،شركة الصفحات الذىبية المحدودة، الرياض، السعودية
عصاـ عّواد، اضطرابات النطؽ لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بمدينة جدة في المممكة  .7

  ـ.2008العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة جدة، السعودية، 
عينة مف األطفاؿ المضطربيف في  عفراء الخميؿ، بعض المتغيرات األسرية والنفسية لدى .8

  ـ.2000الكالـ، رسالة ماجستير، معيد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاىرة، 
 ـ.1990فيصؿ الزراد، اضطرابات النطؽ والكالـ، دار المريح لمنشر، الرياض، السعودية،  .9
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 5 االفتتاحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1
 6 سميم الصديق. أ داللة الكناية في سورة البقرة 2

الداللة في كتب األخطاء الشائعة "العربية  3
 31 صالح أحمد صافار. د الصحيحة ألحمد مختار عمر" أنموذجا

اضطرابات النطق لدى عينة من تالميذ الحمقة  4
 األولى لمرحمة التعميم األساسي بمدينة مصراتو

د. حسن سالم الشيوبــــــــي           
 58 أ. محمد صالح بن صـــــــالح

دور اإلرشاد النفسي المنبثق عن الشريعة اإلسالمية في  5
 73 أ/إبراىيم خميفة المركز لميبي المعاصرعالج بعض مشكالت الشباب ا

 98 د/عمران الياشمي المجدوب العناصر التيبوغرافية ودورىا في اإلخراج الصحفي 6

تقييم بعض مدخالت مؤسسات رياض األطفال  7
 128 د. عمي إمحمد الحشاني بمدينة مصراتة في ضوء معايير الجودة

حوض وادي غاوغاو دراسة األخطار الجيومورفولجية بمنطقة  8
 151 د/ رجب فرج سالم اقنيبر باستخدام نظم المعمومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

مفيوم صورة الجسد وعالقتيا باالستعداد  9
 182 د. صالح الميدي الحويج لمعصابية لدى طمبة المرحمة الثانوية

 191 ى رجب الخمريد . مصطف الصور البيانية في األمثال النبوية "نماذج مختارة" 10

11 
تأثير التموث الناتج عن صناعة اإلسمنت عمى األس 

الييدروجيني لمتربة ومدى تأثيره عمى نمو النبات 
 Vica Faba L"الفول" 

د/نوري  سالم محمد النعاس                   
 217 د/عطية رمضان الكيالني

 232 أ/ يونس يوسف أبو ناجي قا"                             المتاشبو المغوي عند القراء والمفسرين "تأليفا وتطبي 12

رسالة في مباحث البسممة ألحمد بن زين  13
 ه"1304دحالن "ت

 258 د/ عمر عمي سميمان الباروني

 286 د/ نور الدين سالم ارحومة قريبع نظرية العبقرية عند كانط 14
 305 د/عادل بشير الصاري ماىية النص األدبي خطاب إلى متذوقي األدب 15
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فاعمية المرأة الطوارقية في الرواية الميبية "  19
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 أن يراعى فييا ما يأتي : يشترط في البحوث العممية المقدمة لمنشر
 أصول البحث العممي وقواعده  . -

 أال تكون المادة العممية قد سبق نشرىا أو كانت جزءا من رسالة عممية . -

يرفق بالبحث المكتوب بالمغة العربية بممخص بالمغة اإلنجميزية ، والبحث  -
 مغة العربية .المكتوب بمغة أجنبية مرخصا بال

 يرفق بالبحث تزكية لغوية وفق أنموذج معد  . -

 تعدل البحوث المقبولة وتصحح وفق ما يراه المحكمون . -

حث بالضوابط التي وضعتيا المجمة من عدد الصفحات ، ونوع الخط االتزام الب -
يا ، والفترات الزمنية الممنوحة لمعديل ، وما يستجد من ضوابط تضعورقمو 
 .  مستقبال المجمة

 
 تنبييات :

 لممجمة الحق في تعديل البحث أو طمب تعديمو أو رفضو . -

 يخضع البحث في النشر ألوليات المجمة وسياستيا . -

البحوث المنشورة تعبر عن وجية نظر أصحابيا ، وال تعبر عن وجية نظر  -
 المجمة .
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