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 :مستخمص الدراسة
تصحيح عيوب  فيلى التعرف عمى فعالية برنامج قائم عمى المفظ المنغم إتيدف الدراسة الحالية 

طفال كمجموعة أ( 01تكونت مجموعة الدراسة من ) ،طفال المضطربين لغوياالنطق لدى األ
ة لمتنمية مجموعة ضابطة موجودين لدى الجمعية المصرية العربيو  طفالأ( 01تجريبية )

كما تراوحت نسبة ذكائيم ما بين .  ( عام01:6عمارىم )أسيوط، وتراوحت أ المستدامة بمحافظة
بدال ، حذف، تشوية ، اضافة ( حيث إدرجة وجميعيم يعانون من عيوب النطق )  001 :81

 باإلضافةيتم تشخيصيم كحاالت اضطرابات نطق وكالم من قبل قسم التخاطب بالجمعية ىذا 
 ىذهلدى  االضطراباضطرابات النطق والكالم المصور لتحديد نوع ودرجة  تخدام مقياسلى اسإ

ى التصميم التجريبي ذو ي، وتم االعتماد عم يالتجريب شبو الفئة استخدمت الدراسة المنيج
دوات الدراسة عمى أواشتممت ، المجموعتين )المجموعة التجريبية ( و )المجموعة الضابطة(

تقنين : صفوت فرج  Gale H.Riodبنية لمذكاء الصورة الخامسة اعداد  –مقياس ستانفورد 
عداد إبرنامج المفظ المنغم ، عداد الباحثة إمقياس اضطرابات النطق والكالم المصور )، 1100

( 1.4( كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )الباحثة)
بينما ال توجد  البعدي،تصحيح عيوب النطق لصالح التطبيق  ي فيالقبمي والبعدبين التطبيقين 

تصحيح  شيرين(فيوالتتبعى )بعد مرور  البعديفروق ذات داللة احصائية بين التطبيقين 
 . عيوب النطق لدى المضطربين لغوياً 

 
 لغويا.المضطربين  –عيوب النطق  –المفظ المنغم  المفتاحية:الكممات 
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 مقدمة: 
طفال ىم المشكالت الجوىرية التي يعاني منيا عدد كبير من األأضطرابات المغوية من تعتبر اال 

 ،والذى يتمثل في اضطراب النطق والصوت والمغة مقارنو بأقرانيم في المستوى العمرى الطبيعي
السمبية التي تؤثر عمي الميارات الحياتية اليومية ثار األ مر الذى يترتب عمية العديد منوىو األ
يضا تؤثر عمي الجانب النفسي والسموكي وبالتالي يكون أو  خرينالتفاعل والتواصل مع األفي 

عرضو لمعديد من مشكالت اضطرابات النطق التي تؤثر عمي النمو المغوي. توصل عبدالعزيز 
عمي مظاىر أبدال كأحد مظاىر اضطرابات النطق يمثل لي ان اإلإ(0886الشخص )

% في  1.18التشويو يميو  -% 1.3يميو الحذف  - ابدال%5.04) ااضطرابات النطق انتشار 
 .% (1.22ضافة لتصل الى حين تقل نسبة انتشار اإل

تتمثل عينة الدراسة من مجموعة من األطفال والتي (Gold ,et al .,2007) دراسة وترى 
يع اضطرابات النطق بجمأطفال العينة يعانون من ن ألي الدراسة إ توصمتالمضطربين لغويًا، و 

كما تتفق نتائج ىذه الدراسة مع ما توصمت . % لدى عينة الدراسة4,1مظاىرىا تنتشر بنسبة 
لي ان اضطرابات النطق ممثمة في إ شارتأالتي   (FOX , et al 2002)ليو دراسة كل من إ

 Deacon,et )دراسة كما أشارت . %1.1طفال بنسبة الحذف واالبدال تنتشر عند األ
al.,2006 ) طفال عينة التشوية والحذف كاضطرابات نطق لدى األن أ ىلإ متالتي توص

 %.2.0الدراسة تنتشر بنسبة 

طفال مثل ونظرا لتأثير مشكالت اضطرابات النطق والكالم عمي جوانب عديدة لدى األ 
وجود مشكالت في  إلى ن ذلك يؤدىإسرة ففراد األا وأسواء كان الزمالء  خريناآل التواصل مع

سوء معاممتيم من قبل والدييم  بدرية كمال  ىلإحيانا يؤدى أاعي ، و التواصل االجتم
يؤثر اضطرابات النطق والكالم من إبدال او حذف أو تشويو أو إضافة ن أ( كما 0874،85)

زينب  و من المجتمعوانسحاب سمبيتوسمبا عل توافق الشخص الذاتي واالجتماعي و 
تناولت طريقة  (Mann& fou,2003)من دراسات قام بيا كل أشارت كما ( 27،0881حزيقة)

المخارج والمقاطع الصوتية الصحيحة ثم يجمع المقاطع لنطق  المفظ المنغم من الطرق العالجية
لينطق كممة ويقوم بجمع الكممات في صورة جممة ناقصة ثم ينطق جمل حوارية وبالتالي تعتبر 

 باالنتشار بسبحت اليوم واسعة الطريقة أصب خرين، وىذهطريقة طبيعية شفوية لمتواصل مع اآل
وبناء .)تشوية –ضافة إ –حذف –بدالإالنتائج الباىرة التي حققتيا في تصحيح عيوب النطق)
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تعد طريقة المفظ المنغم من الطرق العالجية لعالج اضطرابات  عمي ما تقدم من دراسات سابقو
طفال الذين يتو تساعد األالنطق ألنيا تتمتع باطار لحنى يتميز بأصوات ايقاعية ذات نغم جاذب

يعانون من اضطرابات نطق عمى سماعو وسيولة االنصات إليو وتقميده ثم ترديده بسيولة 
ثر في سماع باإلضافة الي استخدام المفظ المنغم الصوتي مع االيقاع الحركي مما لو األ .ويسر

صوات بسيولة وتعديل تقميد سماع األ ىلإقل اىتزازات صوتية واقترانيا بالحركة فيؤدى بالطفل أ
صوات ونطقيا من مخارجيا الصحيحة فيعدل بذلك مشكالت اضطرابات النطق مخارج األ
ووجدت الباحثة أن ىناك . مما سبق وفى حدود عمم الباحثة والتشويو ضافةاإلو الحذف كاإلبدال و 

ن لدي األطفال المضطربي ندرة في استخدام برنامج المفظ المنغم لتصحيح بعض عيوب النطق
 لغويا مما أدى بالباحثة إلى إجراء الدراسة الحالية .

 الدراسة:مشكمة 
 من خالل ما سبق تبرز مشكمو ىذه الدراسة وىى اإلجابة عن التساؤل اآلتي:

طفال ما فعالية برنامج قائم عمي المفظ المنغم في تصحيح بعض عيوب النطق لدى األ     
 لغويًا؟المضطربين 

 تية :اآل لتساؤالتوينبثق من ىذا السؤال ا
 -بدالاإل -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطرابات النطق لألصوات: الحذفـ  0

 ضافة، في القياس القبمي لممجموعتين الضابطة والتجريبية".اإل -التشويو
وسط  -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطرابات النطق لمكممات: أول الكممةـ  1 

 كممة، في القياس القبمي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية"أخر ال -الكممة
 -بدالاإل -توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطرابات النطق لألصوات: الحذفــ  2

 ضافة، في القياس البعدي لممجموعتين الضابطة والتجريبية". اإل -التشويو
وسط  -ممات: أول الكممةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطرابات النطق لمكـ  3 

 أخر الكممة، في القياس البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية". -الكممة
 -بدالاإل -توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطرابات النطق لألصوات: الحذفـ  4 

 ضافة، بين القياسين القبمي والبعدي لدى مجموعة الدراسة العالجية".اإل -التشويو



 ( 2224 - 2204، 2222، إبريل  2، ج 5، ع 3)مج   ي االحتياجات اخلاصةجملـــة علوم ذو   

 

 

1166 

 

وسط  -فروق ذات داللة إحصائية في اضطرابات النطق لمكممات: أول الكممة توجد ـ 5 
 أخر الكممة، بين القياسين القبمي والبعدي لدى مجموعة الدراسة العالجية". -الكممة

 -بدالاإل -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطرابات النطق لألصوات: الحذفـ  6 
 لبعدي والتتبعي لدى مجموعة الدراسة العالجية".ضافة، بين القياسين ااإل -التشويو

وسط  -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطرابات النطق لمكممات: أول الكممةـ  7
 .عي لدى مجموعة الدراسة العالجية"التتب أخر الكممة، بين القياسين البعدي و -الكممة

  الدراسة:ىداف أ
طفال في تصحيح بعض عيوب النطق لدى األبرنامج قائم عمي المفظ المنغم  عدادإ_ 

 .المضطربين

برنامج قائم عمي المفظ المنغم في تصحيح بعض عيوب النطق لدى  واستمرار _ تحديد مدى فعالية
 ًا.طفال المضطربين لغوياأل

 .(_ تشويوإضافة–بدال _الحذف إعداد مقياس عيوب النطق لألطفال المضطربين لغويا  )إ_

 ىمية الدراسة: أ
ًا المضطربين لغويطفال األفي رصيد المعمومات والحقائق لفئة إضافة البحث الحالي  يعد -0

لى إيتزايد أعداد أطفاليا يومًا بعد يوم طبقا لمتقارير واالحصاءات العالمية مما يؤدى  يوالت
 .المنغم أمس االحتياج إلى تطبيق المفظ

عممي لألطفال إطار يم الضوء عمى استخدام طريقة المفظ المنغم وتقدإلقاء محاولة  -1
 .الدعم والمساندة المستمرةتقديم و  وأولياء أمورىم ومعممييمالمضطربين لغويا 

المخارج  نطقلى استخدام طريقة المفظ المنغم في إتوجيو نظر التربويين وصناع القرار  -2
 .الصوتية لتصحيح عيوب النطق

كيفية تصحيح عيوب النطق تنويو لمشكمة األطفال المضطربين لغويًا و يعد البحث الحالي  -3
 وبطريقة المفظ المنغم بصفة خاصة.بصفة عامة 
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 :الدراسة مصطمحات

 :VERB TONALالمفظ المنغم

الطريقة أصبحت اليوم  خرين، وىذهشفوية لمتواصل مع اآل يعرف المفظ المنغم :ىو طريقة
تماع والنطق واسعة االنتشار بسبب النتائج التي حققتيا وىي تيدف إلى تنمية ميارات االس

إلى  والتحدث عند الطفل منذ سن مبكرة )من سن الثالثة حتى سن الثانية عشر( وتيدف أيضاً 
 .استغالل أي بقايا سمعية عند الطفل ميما كانت  بسيطة لتنمية لغة الحوار والحديث

ذا كانت أذن اإلنسان العادي حساسة لمذبذبات   فأنوىرتز  11111إلى  11من  السمعية وا 
قل من ذلك بكثير مما يساعده عمي نطق أام المفظ المنغم تكون حساسيتو السمعية باستخد

 صوات بصورة صحيحة.األ

 ARTICULATION DISORDERS:عيوب النطق

( اضطرابات النطق 304، 0881) الدمياطيالشخص وعبد الغفار  زعبد العزييعرف      
ميمة نتيجة مشكالت في التناسق صدار اصوات المغة بصورة سإ ىنو عدم القدرة عمأوالكالم ب
والعتبار  ،و خمل عضويأو لفقر في الكفاءة الصوتية أصوات الحروف أوعيب في أالعضمي 

ي أن يفضى أو  ،ن يسترعي انتباه المتحدثأو  ،ن يعوق عممية التواصلأذلك اضطرابا يجب 
 المتحدث.معاناه الشخص 

 LANGUAGE DISORDERS:المضطربين لغويا

صدار الخامس  الضطرابات تشخيصي اإلحصائي لالضطرابات العقمية اإلورد الدليل الأ
يصنف المضطربين لغويًا  DSM-5 COMMUNICATION DISORDER  التواصل 

 إلى: 
)  ىوتشمل عم  EXPRESSIVE LANGUAGE DISORDERاضطرابات المغة   -0

 اضطرابات مخارج الحروف(. –ضعف التعبير المغوي 



 ( 2224 - 2204، 2222، إبريل  2، ج 5، ع 3)مج   ي االحتياجات اخلاصةجملـــة علوم ذو   

 

 

1168 

 

) االضطرابات النطقية وتشمل Speech sound disorderم صوات الكالأاضطرابات  -1
 ضافة (.بدال والحذف والتشويو واإلاإل

 communication disorderاضطرابات التواصل االجتماعي -2

 childhood onset fluency disorderبداية اضطرابات الطالقة والتمعثم  –الطفولة -3
stuttering 

 un specified communicationاضطرابات التواصل غير المحددة  -4

 لمدراسة: النظري اإلطار

 Verb tonal Method:المنغمالمفظ 
طريقة المفظ المنغم مؤسسيا بروفيسور "بيتر جوبرينا" استاذ متخصص في عمم الصوتيات والمغة 

وذلك بعد  نالسوربو بجامعة زغرب، يوغسالفي الجنسية وكان يدرس المغة الفرنسية بجامعة 
صوات بجامعة زغرب، وحاصل عمى شيادة لمية الثانية وىو مدير معيد عمم األالحرب العا

، وىو عضو بارز باألكاديمية اليوغسالفية لمعموم والفنون 0823الدكتوراه في عمم المغة سنة 
منظمة اليونسكو، وقام بالعديد من الدراسات في ميدان المغة. وأساليب طرق التواصل  يوخبير ف

ذه الدراسات العممية قام بالتفكير يجعل من األجانب يتكممون المغات األخرى، المفظي، وكثمرة لي
صم صمية ىي نفس أذن األوتوصل إلى أن أذن الفرد الذي يتدرب عمى لغة ثانية دون لغتو األ

دراك األ صوات وتوصل إلى تعميم ىؤالء من خالل البقايا السمعية لكل فرد من حيث االستقبال وا 
جيزة االرسال الالسمكي )السنوجراف" وقام أفراد من خالل ى تعميم ىؤالء األعمى حدة وتوصل إل

 إدراكصوات بحيث يستطيع المخ من باختراع جياز السوفاج الذي يعمل عمى تكبير وتنمية األ
 . (ASP, 1981)صوات. األ
ث، وتعتمد طريقة المفظ المنغم عمى توظيف البقايا السمعية ميما كانت ضعيفة لتنمية الحدي 

صم ( ىرتز فإن أذن األ11.111 -11ونجد أن أذن الفرد الطبيعي حاسة لمذبذبات من )
 -211حساسة لمذبذبات المنخفضة أكثر من الذبذبات المرتفعة ومنطقة الكالم تقع ما بين )

سموب السمعي الشفيي لأل ساسيةاأل ركائزعمى ال( ىرتز  وترتكز طريقة المفظ المنغم 2111
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مبكرة وذلك  عمارأاستثمار البقايا السمعية وتنمية ميارات النطق والكالم في وبالتالي توظيف و 
 بيدف التواصل الطبيعي في المجتمع عن طريق الكالم. 

استخدام نغمات مترابطة عن طريق الذبذبات إلى ( 016، 0885وتشير سيير توفيق ) 
ت من خالل الحركات صوات والكمماالصوتية وااليقاع الموسيقي والحركات، ويتم اصدار األ

نو أداء أويعرفو البحث الحالي ب اآللية التركيبية، وعند تقميد الطفل ينطق المقطع الالزم.
يقاع الصوتي الموسيقي مع استخدام صوتي منغم وذلك بإصدار النغمات الصوتية ذات اإل

 صوات والمقاطع الصوتية.المسافات القصيرة والطويمة إلصدار األ
 تزايد االىتمام بمجال التربية الخاصة شيد تطوراً إن (53، 1116كرم الدين،  )ليمى وترى       

حيث انتشرت اضطرابات النطق والكالم وبالتالي والدولي، ممحوظا عمى مستوى الصعيد المحمي 
طفال عمى النمو السميم وتنمية البد من التدخل المبكر باستخدام البرامج العالجية حتى نساعد األ

شخاص ، نظرا لحاجة األكبيراً  انتشاراً  انتشرت فنجد طريقة التدريب السمعي الشفوي اً قدراتيم مبكر 
خوة واألقران، حيث يعتمد عمى قوة االستماع ومعالجة المغة المنطوقة مع األ المضطربين لغوياً 

 نشطة الحياة اليومية مثل الغناء والنشاطات التربوية والمعب. أوىذه الطريقة الشفوية متضمنة 
نيج الشفوي السمعي طريقة المفظ المنغم التي تيدف مىم الطرق التي تعمل وفق إطار الأن وم

يضا ضعاف السمع في أو  إلى تنمية ميارات االستماع والنطق لدى األطفال المضطربين لغوياً 
 االجتماعي.( سنة، بيدف زيادة التفاعل والتواصل 01 -2سن مبكر تتراوح بين )

لمتأىيل ما قبل  رائعاً  نموذجاً  تقدم طريقة المفظ المنغمأن  (012، 1112)عمي حنفي،  أشار
صوات المغوي حيث أن الطفل الطبيعي في مرحمة ما قبل المغة يكون التركيز األول عمى األ

نما استجابة لمنغمة والمحن الصوتي  المغوية وىذه االستجابة الصوتية ليس استجابة لمسمع كميا وا 
صوات والمقاطع الصوتية تمكن الطفل من األ غاة ونتيجة لتكرارالذي يصدر في مرحمة المنا

 المجتمع.نطق الكممات صحيحة وبالتالي يندمج ويتفاعل بيذه الكممات مع 
 أىداف المفظ المنغم:

.التعرف عمى فعالية برنامج الكتروني قائم عمى  2020))أميرة عبد الحفيظ ىدفت دراسة 
رابات النطق لدى األطفال ذوى الضعف السمعي ميارات الوعى الفونولوجى في خفض اضط

( يعانون من ضعف سمعي بسيط إلى متوسط وتراوحت 6).تكونت مجموعة الدراسة  العالج من
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شيرا. كشفت نتائج الدراسة عن فعالية برنامج إلكتروني قائم عمى  73:033 نأعمارىم ما بي
 ال ذوى الضعف السمعي .ميارات الوعى الفونولوجي في خفض اضطرابات النطق لدى األطف

. فعالية برنامج تدريبي قائم عمى استخدام المفظ 2019))عبد الرحيم عبد الكريمىدفت دراسة 
المنغم)الفربتونال( لتحسين الحصيمة المغوية ونطق األصوات المغوية لدى األطفال زراعي 

(  عام 2:4( طفل من األطفال زراعي القوقعة أعمارىم )01القوقعة، وتكونت العينة من )
وكشفت نتائج الدراسة فعالية برنامج تدريبي قائم عمى استخدام المفظ المنغم)الفربتونال( لتحسين 

 الحصيمة المغوية ونطق األصوات المغوية لدى األطفال زراعي القوقعة.

.فاعميو برنامج لتحسين بعض اضطرابات النطق لدى 2019))مروه السيد فتحي ىدفت دراسة 
باستخدام مقاطع كالمية ممحنو من بعض األجناس العربية . واستخدمت الباحثة  المعاقين عقمياً 

المنيج شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة وكشفت نتائج الدراسة عن فاعميو برنامج لتحسين 
بعض اضطرابات النطق لدى المعاقين عقميًا باستخدام مقاطع كالمية ممحنو من بعض األجناس 

 العربية .

عبارة عن  Bendable Sound.لما يعرف .Cibrian (2017ت دراسة سبرين )ىدف     
يقاعية، إيقاعي الموسيقي إلصدار نغمات سطح متعدد الحواس من خالل لمسو أو العزف اإل

( عام يعانون من اضطرابات 00: 2عمارىم )أوتراوحت  طفالً  13وتكونت عينة الدراسة من
كوسيمة عالجية  Bendable Soundاستخدام لغوية. كشفت نتائج الدراسة عن فاعمية 

 صوات.بدال وحذف وتشويو لمخارج األإموسيقية لعالج اضطرابات النطق من 

يقاع إلى التعرف التطور الذي يحدثو اإل Tryfonet al, (2017). ترافونت ىدفت دراسة    
يم إلى تم تقسيم طفالً  43طفال التوحد. وتكونت عينة الدراسة من أالصوتي والحركي مع 

من  طفالً  12خرى ضابطة وشممت من اضطراب التوحد، واأل طفالً  20مجموعتين شممت 
طفال العاديين، وتم مراعاة التجانس في العمر، ومستوى الذكاء وطمب من المجموعتين تنفيذ األ
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يقاع الصوتي المنغم. وأشارت النتائج أن أداء كال المجموعتين في تنفيذ الميام الميام مع اإل
 .يقاع الصوتي والحركيل مما يدل عمى فيم لمتفاعالت الحسية باستخدام اإلأفض

. إلى وضع برنامج تدريبي لتحسين (7107سموى عاطف احمد السنوسي )ىدفت دراسة    
الوعي الفونولوجي لرفع الكفاءة المغوية لدى األطفال ذوي صعوبات القراءة وتكونت مجموعة 

ن تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مرحمة الطفولة المبكرة ( تمميذ وتمميذة م11الدراسة من )
 -8( مجموعة ضابطة وتتراوح أعمارىم من )01( مجموعة تجريبية )01وتم تقسيم العينة )

 ( سنة واستخدمت الباحثة00

 نولوجي لدى األطفال ذوي صعوبات القراءة من )إعداد الباحثة(.و مقياس الوعي الف  -
 لدى األطفال ذوي صعوبات القراءة )إعداد الباحثة(.مقياس الكفاءة المغوية  -
 (.1115عداد نصرة جمجل )إاختبار تشخيص صعوبات التعمم في القراءة  -
 (.0887حمد )أعداد : عمية إمقياس المستوى االجتماعي والثقافي  -
 (.1101اختبار المسح النيورولوجي السريع ترجمة: عبد الوىاب كامل ) -
 (.0870رجمة : مصطفى كامل )قاعة مالحظة سموك الطفل ت -
 برنامج تدريبي لتحسين الوعي الفونولوجي لرفع الكفاءة المغوية )إعداد الباحثة(. -

حصائية بين متوسطي رتب القياسين القبمي والبعدي إسفرت النتائج عن وجود فروق أ
 لصالح البعدي أي لصالح البرنامج التدريبي لممجموعة التجريبية.

. إلى التعرف عمى أثر العالج  Shi, Line&Exie, (2016)شيا لين ىدفت دراسة 
الموسيقي وتأثيره عمى تصحيح عيوب النطق والميارات االجتماعية ألطفال ذوي اضطراب 

فرد يعانون من اضطراب طيف التوحد. وتوصمت نتائج  21طيف التوحد، وكان حجم العينة 
المغة والميارات االجتماعية ويساعد الدراسة إلى أن العالج بالموسيقى يعمل عمى تحسين عيوب 

 .عمى تطوير المغة لألفراد
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أثر مدخمين عالجيين مدخل العالج النطقي ومدخل العالج .li (2016)ليىدفت دراسة 
واشتممت عينة  لدى عينة من األطفال المتأخرين لغوياً  الفولوجي في تنمية المضطربين لغوياً 

 -2.5إناث(. وتتراوح أعمارىم ما بين ) 4ذكور،  8طفال الروضة )أمن  ( طفالً 03الدراسة )
( وقد خضع األطفال الختبارات المغة، والقدرات السمعية، والقدرات الفونولوجية، والذكاء 5.01

غير المفظي كما فحصت الجوانب االجتماعية والنفسية والعصبية لدييم، وقسمت العينة إلى 
لبرنامج عالجي قائم عمى عمم المدخل  مجموعتين متساويتين، حيث خضعت المجموعة األولى

لى عدم إالنطقي والثانية لبرنامج عالجي قائم عمى المدخل الفونولوجي. وأظيرت نتائج الدراسة 
صوات الساكنة المنطوقة وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين من حيث عدد األ

 بشكل سميم أثناء الكالم.

.إلى تحديد وتقييم اثنتا عشر James .et .al, (2015)خرون آجيمس و دراسة ىدفت     
دراسة لمتحقق من استخدام العالج الموسيقي لألفراد الذين يعانون من اضطراب لغوي وتكونت 

عام ويعانون من مشكالت نطقية  04: 5عمارىم من أطفل وتتراوح  036عينة الدراسة من 
يقاعية محددة إغاني أعمى استخدام تشويو( واشتمل العالج بالموسيقى  -ضافةإ -حذف -بدالإ)

وباستخدام كممات ذات صمة بالمشكالت المغوية مثل: كممات األطفال يقوموا باإلبدال . وجاءت 
% من ىذه الدراسات والتي أشارت إلى أن العالج بالموسيقى من 51يجابية بنسبة إنتائج 

 بدال.الممارسات الجيدة في عالج االضطرابات المغوية مثل اإل

 ية المفظ المنغم:أىم
أن االطـار المحنـي لمغـة يبـدأ فـي الظيـور عـادة فـي  (Mccutcheon, 2008)أشـار            

مراحــل المعــب الصــوتي )المــنغم( فــي الشــير الثالــث إلــى الشــير الثــامن مــن العمــر أي فــي الســنة 
طــار اإلويتحــدد .  ماالولــى مــن حيــاة الطفــل ونجــد الطفــل يكتســب االطــار المحنــي لمغتــو ولغــة األ

وحدات  .وحدات النغم، والتنغيم، وأخبرا التضاد النغمي  يقاعية وىي:المحني ببعض العناصر اإل
الـنغم تعتبـر الشــكل األولـي لالطـار المحنــي ويمكـن تحديـدىا مــن خـالل اتجـاه ومجــال المحـن التــي 
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يبقى في صوات واتجاه المحن يمكن أن يرتفع أو ينخفض أو تتفاعل مع الرتم والوقفات لتشكل األ
 . أو مرتفعاً  نفس المستوى الصوتي أما المجال فيمكن أن يكون منخفضا أو متوسطاً 

و الوقفــات، أ المــدةأمــا التنغــيم يعتبــر ميمــا فــي أداء المعنــى وحركــة المحــن تحــدد العمــو مــع تحديــد 
وذلـك عمـى خـالف التضـاد فـي المعنـى بـين المقـاطع المختمفـة فيكـون اتجـاه المحـن مسـتويات كمـا 

خبــار عــن نبــأ ســار فالتضــاد فــي المعنــى يبــرز الحالــة خبــار عــن نبــأ مــزعج ثــم اإلحــاالت اإلفــي 
 النفسية لممتحدث.

 خصائص المفظ المنغم:
ىم الخصائص البارزة لمفظ المنغم أنو يخاطب مرحمة ما الى أ(Yapp, 2009)أشار     

مبكرة )أقل من طفال في مرحمة الطفولة القبل المغة وىي مرحمة المناغاة حيث يصدر األ
سنة( يصدر أصوات لحنية ذات مقطع وبالتالي ىي نفس الفطرة الطبيعية التي خمقيا اهلل 

باإلضافة أن الحس الموسيقي  صوات والمقاطع بسيولة.عز وجل فعند سماعيا يصدر األ
صوات باإليقاع الفطري لمطفل في مرحمة المناغاة تتميز أيضا بالجاذبية نظرا إلصدار األ

ي وباإلضافة إلى سيولة سمعو وتقميده وبذلك يتمكن اخصائي التخاطب تعديل الموسيق
التشويو  -ضافةاإل -الحذف -بدالصوات التي تصدر من الطفل بصورة خاطئة مثل: اإلاأل

 فيتمكن من التعديل باستخدام المفظ المنغم.
قســم إلــى مــن خصــائص التركيــب الصــوتي المغــوي أنــو ين (031، 1114) ابــراىيم الزريقــاتويــرى

مســــتويين المســــتوى األول فيخــــتص بأصــــوات المغــــة التــــي تنقســــم إلــــى طبقتــــين اساســــيتين وىمــــا: 
طار المحني لمغة ما المستوى فوق القطعي فيو يمثل اإلأصوات المتحركة. صوات الساكنة واألاأل

 والــــــذي يتكــــــون مــــــن نظــــــم المقــــــاطع المختمفــــــة فــــــي شــــــدتيا وطوليــــــا. وينــــــتج عــــــن ىــــــذا النظــــــام 
ويعــانون مــن  طفــال المضــطربين لغويــاً موســيقي مميــز لكــل لغــة عمــى حــدة فنجــد األ يقــاع لغــويإ

طريقـــة المفـــظ المـــنغم العالجـــي بضـــافة( يـــتم تـــدريبيم اإل -التشـــويو -الحـــذف -بـــدالمشـــكالت )اإل
 الصوتية.لتعديل المخارج والمقاطع 

بات التـي صـوات عـن طريـق الذبـذالطفـل األ إدراك مأنـو يـت (041،  1111) موسى عمايرة أشار
تنشــأ مــن حركــة الجســم وتصــل مــن اليــد إلــى المــخ مباشــرة فــتحس األذن بيــذه الذبــذبات الصــوتية 

صـوات بسـيولة، ولـذلك يقـاع المحنـي وبالتـالي يسـتطيع تقميـد األفتستقبل الصـوت مـع مصـاحبة اإل
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ـــة لألطفـــا ـــة الجوانـــب النطقي ـــزة لتنمي ـــة إليجـــاد لغـــة متمي ـــأثير وفاعمي ـــة ذات ت ـــر ىـــذه الطريق ل تعتب
 يقاع لغوي موسيقي متميز لكل لغة.إيضا يصدر أو  المضطربين لغوياً 

ســـاس لمفـــظ يقـــاع الصـــوتي والحركـــي األ( اإل010، 1111) نبيـــل عبـــد اليـــادي و خـــرون، ويـــرى 
في عممية انتاج النطق والكالم  ميماً  ساس عمى قناعة أن الجسم يمعب دوراً المنغم ويكون ىذا األ

تي مصـحوبا باإليقـاع الحركـي الجسـدي وبالتـالي يخمـو مـن التـوتر مع التركيز عمى االيقاع الصـو 
وجــود القــدرات المغويــة أن  ((Gears, 2011وضــح عضــاء النطــق والكــالم.أدون التركيــز عمــى 

العامــة التــي تســاعد الفــرد عمــى التخــزين واســترجاع المعمومــة مــن الــذاكرة القريبــة والبعيــدة لــو كــل 
 .النطقيي، فالقصور في القدرة المغوية يضعف تنمية ميارات ثر في تنمية ميارة التعبير الشفاأل

ن ميـارة التعبيـر الشـفيي يـرتبط بالقـدرات أ  (Barbosa et al, 2009)ريوسـا و خـرون ويـرى ب
ىــم العمميــات العقميــة التــي تــؤثر عمــى الــذاكرة العاممــة أن المعالجــة الصــوتية تعتبــر مــن أالعقميــة، و 

غــاني واســتخدام أللــى ضــرورة اســتخدام األنشــطة الموســيقية واأغمــب الدراســات إ رالصــوتية. وتشــي
نـو مجموعـة مـن األدوات الحركيـة المنتظمـة أيقـاع الحركـي باإلالصـوتي و  ميارات التعبير الشفيي

تصحيح بعض عيوب النطـق لـدى المضـطربين و  في عالج التي تصاحب النغم الصوتي الممحن
 .لغوياً 
صدار ذبذبات صوتية ذات نغم إارتباطية بين وجود عالقة  (Luck, 2005)وأشار      

ن أ دالشفيي. ونجوتصحيح عيوب النطق وبالتالي يحققوا أعمى أداء في ميارات التعبير 
ليات المسئولة عن عممية النطق ومنيا ضعف األطفال المضطربين لغويا يعانون من ضعف اآل

 صوات خطأ. عضاء التنفيذية ونتيجة لقرب المخارج فينطق األاأل
إلى تحديد وتقييم اثنتا عشر دراسة  James .et .al, (2015) خرون جيمس و ىدفت دراسة 

 .  لمتحقق من استخدام العالج الموسيقي لألفراد الذين يعانون من اضطراب لغوي
وضع برنامج تدريبي لتحسين الوعي (1106سموى عاطف احمد السنوسي ) ىدفت دراسة

 .ى األطفال ذوي صعوبات القراءةالفونولوجي لرفع الكفاءة المغوية لد
 خطوات بناء برنامج العالج بالمفظ المنغم:

 قامت الباحثة بالخطوات التالية في سبيل إعداد برنامج المفظ المنغم:     

 تحديد اليدف من إعداد ىذا البرنامج. -0
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 التعرف عمى صفات وخصائص مجموعة الدراسة، وما مدى احتياجيم لمبرنامج. -1
 فراد مجموعة الدراسة بمساعدة الفريق البحثي.أالتي سيتم تدريب تحديد الميارات  -2
واستخدام برنامج عالجي  صول النظرية المرتبطة بالمضطربين لغوياً دبيات واألمراجعة األ -3

وذلك بيدف تصميم الجمسات العالجية  بالمفظ المنغم لدى األطفال المضطربين لغوياً 
 لمبرنامج.

لألطفال  من البرامج التي صممت خصيصاً  االطالع عمى أماكن لمحصول عميو -4
المضطربين لغويا والتي أثبت فاعميتيا معيم منيا عمى سبيل المثال: مقياس اضطرابات 

 ومقياس النطق والكالم إعداد نيمو رفاعي. حسيبةالنطق إعداد أبو 
 االطالع عمى ما أمكن الحصول عميو من الدراسات ذات الصمة ومنيا عمى سبيل المثال: -5

في تنمية  Verb tonal( أثر استخدام المفظ المنغم 1102ت دراسة ىدى محمد عفيفي )ىدف
 . لألطفال الحصيمة المغويةوزياده حجم   المغويالقدرة عمى التواصل 

مرات 2( 34ربعون جمسة )أولية من خمسو و صياغة محتوى البرنامج في صورتو األ -6
ي تصحح عيوب النطق لدى المضطربين و محتوى عمى أىم األنشطة والميارات الت أسبوعياً 
 .لغوياً 

عرض البرنامج المقترح عمى مجموعة من السادة المحكمين لمراجعتو وضبطو، ثم إجراء  -7
 التعديالت المطموبة قبل البدء في تطبيقو.

 تحديد االجراءات التي سيتبعيا الفريق البحثي والباحثة مع األطفال المضطربين لغوياً  -8
 اء تطبيق البرنامج.)مجموعة الدراسة( أثن

 ARTICULATION DISORDERSالنطق: بعيو 
( بأن اضطرابات وعيوب النطق تمثل 63، 1106مين عبد اهلل )أ وتوضح سيير محمود

 صوات الساكنة والمتحركة.صوات ويمكن أن تكون ىذه العيوب في األصدار األإصعوبة في 
ق تتمثل في صعوبة في ( بأن عيوب النط252، 0888) عمايرةويوضح ماجد السيد عمى 

صوات بصورة صحيحة سواء كانت أصوات متحركة أم ساكنة، وقد تكون العيوب في إصدار األ
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أي موضع من مواضع الكممة )أوليا أو وسطيا أو  خرىا(، ويمكن أن يحدث االضطراب لخمل 
 نفي والفمي.عضاء التنفيذية مثل الضم ومشتمالتو والتجويف األفي األ

أن عيوب النطق  (Angew, J & Edem, G, 2004, 44)ق كال من ويعرف عيوب النط
من أكثر اضطرابات المغة لدى أطفال الروضة مما حث العاممين في مجال اضطرابات النطق 
إلى تقديم البرامج العالجية المناسبة ليم ألن استمرار المشكالت النطقية تجعل األطفال عرضة 

 ،1102) مصطفى فاروق ويري اسامة . جتماعيلصعوبات التعمم ومشكالت في التفاعل اال
 ونسبة الثامنة، سن دون األطفال بين% 01 النطق اضطرابات انتشار معدل يقدر( 061

 راضي عثمان ىدى وتشير .%4 عشر السابعة حتى الثامنة سن فوق النطقية االضطرابات
 االناث دىل منيا الذكور لدى انتشارا أكثر ىي النطق اضطرابات ان( 041 ،1117)صقر
 تشير كما. اإلضافة يميو التشويو يميو  الحذف يميو االبدال انتشارا االكثر النطق عيوب وتمثل

 انتشار نسبة أن المتحدة بالواليات العصبية لألمراض الوطني المعيد واحصائيات البيانات
 ىذه من% 2 إلى وحدىا تصل النطق واضطرابات% 4 تصل والكالم النطق اضطرابات
  .اباتاالضطر 

 تشخيص اضطرابات النطق:
 ( طرق تشخيص عيوب النطق:070: 071، 1102سامة فاروق مصطفى )أويوضح   

يستخدم المسح المبدئي من  Articulation Screeningالفرز المبدئي بعممية النطق  -0
خالل المختصين عن عممية النطق في المدارس حتى يتم فرز الحاالت التي تعاني من 

 .صوات )ذ، ز( ، )ق، ك( ، )ث، س(في األ وب النطق وخصوصاً اضطرابات أو عي
يتم الفحص الظاىري ألعضاء النطق التنفيذية المسئولة عن النطق وأيضا تقييم  -1

رنبية( أو طول المشكالت العضوية المسئولة عن النطق مثل شكل الشفتين )الشفة األ
 أو عدم تطابق الفكين. المسان أو قصره أو شق الحمق الصمب أو المرن أو االثنين معا

يتم اختبار التميز بين  Hearing and Listening Testingاختبار السمع واالستماع  -2
صوات من حيث الدرجة والشدة وذلك باستخدام وسيمة عند سماع الكممات يشير إلى األ

 )رجل، رحل( أو )حمل، جمل(. متشابيةصورىا أو ينطق بكممات 
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، صوات أوالً ياس نطق لتحديد القدرة الفعمية عمى نطق األتقييم كفاءة النطق: استخدام مق -3
ضافة مع تحديد نوع بدال أو الحذف أو التشويو أو اإلثم نطق الكممات وتحديد اإل

 العيب ودرجتو.
دراسة تاريخ الحالة: يطمب أخصائي التخاطب من الوالدين ملء استمارة البيانات  -4

 ومعمومات عن عيوب النطق والكالم.ساسية والتاريخ المرضي الخاصة بالبيانات األ
لمعرفة القدرة العقمية العامة حيث أن االعاقة  IQ-Testتقييم القدرات العقمية: تحديد  -5

: 053، 1110سباب اليامة الضطرابات النطق. فاروق الروسان )العقمية أحد األ
063 ). 

 Language Disorder:االضطرابات المغوية

تأخر في نطق الكممة األولى في السنة األولى مقارنة نو "( بأ36، 1111عرفتو حورية باي )
باألطفال العاديين في نفس عمره  ويكون االضطراب المغوي عدم قدرة الطفل عمى فيم الكالم 
واألسئمة وعدم استخدام المغة في السياق المغوي السميم وبذلك ال يستطيع التعبير عن مشاعره 

 واحتياجاتو في المواقف الحياتية".
اضطراب النمو المغوي ىو أن الطفل تكون لديو  (Krupp& Wilson, 2005)يعرفو كريب و 

من حيث ابدال وحذف  القدرات المغوية أقل من القدرات المغوية لألطفال الذين في نفس عمره"
دالة عمى  ومؤشرات.ىناك عدة أعراض  وتشويو واضافو في نطق الكممات والجمل الصوتية

مرحمة ما قبل المدرسة ويكون الطفل لديو مشكالت لغوية مثل عدم وجود اضطراب لغوي في 
صوات أي المخارج بصورة صحيحة أو نقص في فيم المثيرات السمعية أو نقص في وضوح األ

 .القدرة عمى معالجة الكممات المغوية أو عدم استخدام تركيب القواعد داخل الجمل
،  المغةمعانى  فيقد تكون  المغويةت ن االضطراباأ( 015: 012، 1102سامة فاروق)أأوضح 

 . المغة وبرجماتيتو أ،  المغة ومورو فولوجيوفى أ، المغةاو تراكيب 
أن ىناك عدة عوامل تؤثر عمى النمو المغوي  (70: 71، 7107) يوضح سعيد كمال العزالي

المغة القدرات العقمية أي مستوى ذكاء الطفل كمما زادت القدرات العقمية كمما نضجت ومنيا: 
في عممية اكتساب المغة، فكمما كان لديو اضطراب في الذاكرة  جوىرياً  الذاكرة تمعب دوراً  .بسرعة
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أثر عمى المغة. االنتباه إذا كان الطفل لديو تشتت في االنتباه كان لديو مشكالت في المغة 
مباشر عمى االستقبالية والتعبيرية وجود أي مشكمة حسيو مثل فقد السمع أو البصر يؤثر بشكل 

تعمم الطفل أكثر من لغة في مرحمة  الذكور. وأيضاسرع من أالجنس فنجد اإلناث ينطقن  المغة.
في زيادة الحصيمة المغوية لما  ميماً  عالم تمعب دوراً .وسائل األ مبكرة يؤثر عمى التطور المغوي

)سعيد  . ويريوالتحميلتحتويو البرامج  الذي يساعد عمى زيادة الحوار والمناقشة والتواصل 
تعد العوامل البيئية التي يعيشيا الفرد وتنشئتو االجتماعية داخل ( 068، 1110، العزةحسنى 

 . ساسية لمنمو المغويأول مؤسسة اجتماعية وىي األسرة تشكل أول الركائز األ
 فروض الدراسة:

 -دالباإل -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطرابات النطق لألصوات: الحذفـ  0
 ضافة، في القياس القبمي لممجموعتين الضابطة والتجريبية". اإل -التشويو

وسط  -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطرابات النطق لمكممات: أول الكممةـ  1
 أخر الكممة، في القياس القبمي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية" -الكممة

 -بدالاإل -في اضطرابات النطق لألصوات: الحذفتوجد فروق ذات داللة إحصائية ــ  2
 ضافة، في القياس البعدي لممجموعتين الضابطة والتجريبية". اإل -التشويو

 -وسط الكممة -توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطرابات النطق لمكممات: أول الكممةـ  3
 ".خر الكممة، في القياس البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية 
 -بدالاإل -توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطرابات النطق لألصوات: الحذفـ  4 

 ضافة، بين القياسين القبمي والبعدي لدى مجموعة الدراسة العالجية".اإل -التشويو
وسط  -توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطرابات النطق لمكممات: أول الكممةـ  5 

 لقياسين القبمي والبعدي لدى مجموعة الدراسة العالجية".أخر الكممة، بين ا -الكممة
 -بدالاإل -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطرابات النطق لألصوات: الحذفـ  6 

 ضافة، بين القياسين البعدي والتتبعي لدى مجموعة الدراسة العالجية".اإل -التشويو
وسط  -النطق لمكممات: أول الكممةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطرابات ـ  7

 ي لدى مجموعة الدراسة العالجية".أخر الكممة، بين القياسين البعدي والتتبع -الكممة
التجريبي، وتم االعتماد عمى التصميم شبو  استخدمت الدراسة المنيج أوال: منيج الدراسة:

 . التجريبي ذو المجموعتين )المجموعة التجريبية( و )المجموعة الضابطة(
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 41ذكور: 42طفال ) 014من  مجموعو الدراسة االستطالعيةتكونت  الدراسة:مجتمع 
اناث( فئة األطفال  4ذكور ، 4( اطفال)01تمثمت عينة الدراسة والتي بمغ عددىا )و اناث(

( اطفال كمجموعو 01)تجريبيو و( اطفال كمجموعو 01من) العينةوتتكون  المضطربين لغوياً 
يترددون عمى المدارس الذين يعانون من عيوب النطق و  عيينيطفال الطبو من األضابط

سيوط أ والجمعية المصرية العربية لمتنمية المستدامة قسم وحدة التخاطب بمحافظالحكومية و 
 تتراوح كما ،( 0.4معياريوانحراف  01.4)متوسط و( 01: 6عمارىم الزمنية من )أوتراوح 

ة متجانسة من نفس المرحمة العمرية والجنس ، والعين( درجة001 -81نسب ذكائيم ما بين )
 والمستوى التعميمي.

طفال العينة لدييم مستوى لغوي متقارب إلى حد ما ويعانون من بعض عيوب أيجب مراعاة أن 
 إضافة. أنأطفال  1أطفال تشويو.  1،حذف،أطفال  1 يعانون من ابدال، طفالأ 3النطق

المصرية العربية وليم سجل بالجمعية بوحدة يكونوا من األطفال المترددين عمى الجمعية 
 استبعاد األطفال الغير منتظمين في حضور الجمساتو  التخاطب واضطرابات النطق والكالم

 مختمفة.ال واستبعاد اإلعاقات

 أدوات الدراسة:
 (.1112بينيو  لمذكاء الصورة الخامسة )تقنين صفوت فرج ،  -ستانفوردمقياس  -0
 )إعداد الباحثة( ساسية.استمارة جمع البيانات األ -1
 )إعداد الباحثة(  استمارة تقييم  مخارج األصوات. -2
 )إعداد الباحثة( مقياس اضطرابات النطق والكالم.     -3
 ( الباحثةنطق الكممات                        )اعداد  استمارة -4
)إعداد  .برنامج المفظ المنغم لتصحيح عيوب النطق لدى األطفال المضطربين لغوياً  -5

 لباحثة(ا
 (إعداد الباحثة.)استمارة قياس المتابعة المنزلية لوالدي األطفال المضطربين لغوياً  -6

 :المنغم بالمفظ العالج لبرنامج االجرائية الحدود
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 أسبوع( 01) أشير ثالثة مدار عمى المنغم بالمفظ العالجي البرنامج تنفيذ تم  :الزمنية  الحدود
 تطبيق جمسات بخالف  وذلك( االربعاء االثنين، السبت،: امأي) االسبوع في جمسات ثالثة  بواقع
 مخارج تقييم والستثماره القبمي التطبيق جمسات إلى باإلضافة ، لمذكاء بينيو -ستانفورد مقياس

 االجتماعي المستوى مقياس وتطبيق والكالم النطق اضطرابات مقياس وتطبيق االصوات
 وحتى 0/8/1108 من بدء وذلك دقيقة 34 -31 من جمسة كل واستغرقت. واالقتصادي

 األدوات بإعداد الباحثة تقوم حيث لألطفال راحة فترة التدريب فترات وتخمل 01/8/1111
 .التدريبي بالبرنامج الخاصة
 بالجمعية التخاطب غرفة داخل( المنغم المفظ) العالجي البرنامج تنفيذ تم  :المكانية  الحدود

 . اسيوط بمحافظو 0377التضامن تحت رقم  بوزارة المشيرة امةالمستد لمتنمية العربية المصرية
 ذوي األطفال من مجموعة عمى( المنغم المفظ) العالجي البرنامج تنفيذ تم :البشرية  الحدود

 :كاآلتي ويقسم طفل 01 عيوب النطق قواميا
 النطق عيوب من يعانوا طفل ـ1،  باإلبدال الخاصة النطق عيوب من يعانوا أطفال 3

 فالحذ
 النطق عيوب من يعانوا طفل1بالتشويو،  الخاصة النطق عيوب من يعانوا ـطفل 1

 من يعانون أنيم تشخيصيم ويتم سنوات 01: 6 بين ما أعمارىم وتتراوح اإلضافة
 والكالم. النطق اضطرابات وأخصائي التخاطب طبيب قبل من لغوية اضطرابات

لتصحيح عيوب النطق والكالم لدى  برنامج المفظ المنغمالمقياس و  سماء السادة محكميأ
 طفال المضطربين لغويا                                األ

سابقا واستاذ عمم  الخاصةعميد كميو العموم لذوى االحتياجات  عثمان صالح  حمدأد / ا. 0
 جامعو اسيوط التربيةكميو  التربويالنفس 

 .جامعو اسيوط التربيةيو كميو ستاذ عمم النفس ـ صحو نفسأ مام مصطفى سيدإد/ ا. 7

 د /عماد احمد حسن ا. 3
 عمي

 .جامعو اسيوط التربيةكميو  التربويستاذ عمم النفس أ
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 .جامعو اسيوط التربيةستاذ عمم النفس ـ صحو نفسيو كميو أ د/عفاف محمود عجالن ا. 4

 سيوط.جامعو ا التربيةكميو  التربويستاذ عمم النفس أ بو زيدأ.د/خضر مخيمر  ا 5

 .جامعو اسيوط التربيةستاذ عمم النفس ـ صحو نفسيو كميو أ ل تامر بشرىيا د / صموئ 6

 .جامعو اسيوط التربيةكميو  التربويستاذ عمم النفس أ د/محمد رياض احمد  ا. 7

 .جامعو اسيوط التربيةستاذ عمم النفس ـ صحو نفسيو كميو أ صالح .د/منتصر ا 8

ا .د /عمى صالح عبد  9
 محسنال

 .جامعو اسيوط التربيةكميو  التربويستاذ عمم النفس أ

ا .د /أحمد كمال  01
 البينساوي

 .جامعو اسيوط اآلدابستاذ عمم النفس ـ كميو أ

 أقسام ثالثة من المنغم بالمفظ العالجي البرنامج المنغم: يتكون بالمفظ العالج برنامج أقسام
 : رئيسية
 :والتعارف التمييد: األول القسم
 وتشمل التعارف مرحمة وىي األولى، المرحمة العالجي البرنامج من األول القسم يتضمن    

 من النطق اضطرابات من يعانون الذين لغويا المضطربين األطفال وبين الباحثة بين التعريف
 األربعة. النطق عيوب من عيب لكل تعريفيو جمسة وتشمل اضافو او تشويو او حذف او ابدال
 منيم عيب النطق، كل عيوب عمى االولى جمسات االربع في الضوء ءبالمقا لباحثةا قامت حيث
 الذين لألطفال دقيقو 34 الجمسة مدة وتراوحت تمييديو جمسو                      حده عمى

 فئة عمى الضوء بإلقاء الباحثة قامت وكذلك امورىم واولياء النطق عيوب من يعانون
 االطفال تسميم إلى باإلضافة األطفال، مع المناسبة التعامل بأساليب وتعريفيم لغويا المضطربين

 عميو. لمتعرف التدريبي العالجي البرنامج الجمسات من المذين لدييم عيوب نطق نسخة
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 :المنغم المفظ بطريقة والعالج الفعمي التدريب: الثاني القسم
 تدريب كجمسة( 26)الثالثونالسابعة و  رقم الجمسة حتى الخامسة الجمسة ابتداء من      

ضافة وتشويو وحذف ابدال من والكالم النطق عيوب لتصحيح  لغويا المضطربين األطفال لدى وا 
 01/ 04 الى 1108/ 8/ 04من الفترة في  فردي بشكل تطبيقيا تم( الدراسة مجموعة)
 المنغم المفظ نغمات باستخدام االلتزام مع والمرح، التفاىم من جو يسودىا وكان ، 1108/

عطاء لإليقاع الحركي، المصاحبة  األدوات استخدام وأيضا المغوية، الميارات ألداء تعميمات وا 
 تنفيذ وتم المناسبة االستجابة عمى والتشجيع لمحث وذلك لألطفال المفضمة والمعززات المناسبة،
 31 بين ام جمسة كل زمن ويتراوح. اسبوعيا جمسات ثالثة بواقع اشير ثالثة مده عمى الجمسات

 المستخدمة األدوات إعداد الطفل، مع لمعمل دقائق تمييدا خمس اول وتقسم دقيقة، 34: دقيقة
 المفظ تدريبات األخرى ساعة ونصف وتقويات تدليك تدريبات دقائق 01 ، الباحثة بمساعدة
 بيةايجا بطريقة التدريبية الجمسة لختام دقائق خمسة و خر الحركي، االيقاع مصاحبو مع المنغم
 في مراعاة مع لمبرنامج االجرائية األىداف خالل من الطفل مع تنفيذه تم ما األمر ولي لتعريف
 .لمجمسات االضافي الجدول حسب أخرى بجمسة تعويضو يتم ما جمسة في الطفل تغيب حالة

 :التدريب إعادة: الثالث القسم
 مرحمة( 33) رقم الجمسة إلى( 27)رقم الجمسة من البرنامج من الثالث القسم يتضمن       
 برنامج فاعمية وتقييم،  1111/ 0/ 04 الى 1108/ 01/ 05 من الفترة في التدريب إعادة

 -الحذف -االبدال النطق عيوب بعض لتصحيح المنغم المفظ العالج ء تصويبيا بطريقة
عادة األصوات، مخارج تقييم استمارة تطبيق إعادة إلى بإضافة االضافة، -التشويو  بيقتط وا 
 تعميمية الخطة تضع الباحثة كذلك. الدراسة متغيرات لقياس والكالم، النطق اضطرابات مقياس
 بعرض الباحثة قامت  ثم .عمييا األطفال تدريب في واالستمرار الحالية لمخطة مشابية فردية

 برنامجال في  رائيم لمعرفة وذلك التحكيم لجنو عمى المنغم بالمفظ العالج لبرنامج تقييم استمارة
 عمى المرحمة ىذه واشتممت النطق عيوب بعض تصحيح تعديل في مساىمتو ومدى التدريبي
 فاصمة زمنية فترة مرور وبعد دقيقة 34 منيا كل مدة وتتراوح البرنامج من األخيرة الجمسات

 إجراء تم ثم البرنامج توقف 2/1111/ 05 الى 1111/ 0/ 05 من الفترة في شيرين قدرىا
 المنغم المفظ باستخدام النطق عيوب لتصحيح المغوية االضطرابات ذوي لألطفال بعيالتت القياس
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 معالجة تأخرى. وتم مرة لغويا لدى المضطربين النطق مقياس وتطبيق( الدراسة مجموعة) عمى
 .النتائج لمفروض ومناقشة تفسير ذلك وتبع الفروق، داللة عمى والتعرف إحصائيا، النتائج

 نتائج البحث :
لمتحقـــق مـــن صـــحة الفـــرض الـــذي يـــنص عمـــى أنـــو " ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة  رض األول:الفـــ

االضــافة، فــي القيــاس  -التشــويو -االبــدال -إحصـائية فــي اضــطرابات النطــق لألصــوات: الحـذف
القبمـي لممجمــوعتين الضــابطة والتجريبيـة".  تــم اســتخدام اختبــار مـان ويتنــي لمعينــات الالبارامتريــة 

 ( يوضح ذلك.0، وجدول )Spssة من خالل البرنامج اإلحصائي لألزواج المستقم

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الرتب ومستوى الداللة لمفروق بين 0جدول)
درجات الطالب عينة الدراسة في القياس القبمي لمقياس اضطرابات نطق األصوات وأبعاده 

 لممجموعتين الضابطة والتجريبية

اضطرابات 
ق نط

 األصوات

 الرتب المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
قيمة 
(z) 

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
متوسط  العدد المعياري

 الموجبة
متوسط  العدد

 السالبة
غير  1.11 1.00 1 1.00 1 0.98 2.33 0.5 2.35 الحذف

 دال
غير  1.08 2.33 7 2.68 2 1.5 01.11 1.51 01.44 االبدال

 دال
غير  0.652 1.00 1 1.00 1 0.79 0.11 0.82 0.04 التشويو

 دال
غير  1.03 1.00 1 1.00 1 0.95 0.12 0.96 0.07 االضافة

 دال
المجموع 

 الكمي
غير  1.18 4.65 5 4.88 5 1.13 05.00 2.68 05.23

 دال
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 (:0يتضح من جدول )
داللة إحصائية بين رتب متوسطي درجات طالب المجموعتين  ال توجد فروق ذات -

الضابطة والتجريبية في القياس القبمي ألبعاد ومجموع مقياس اضطرابات نطق األصوات، 
 1.14وذلك عند مستوى داللة 

لمتحقــق مــن صــحة الفــرض الــذي يــنص عمــى أنــو " ال توجــد فــروق ذات داللــة الفــرض الثــاني: 
أخــر الكممـة، فــي القيــاس  -وســط الكممـة -ق لمكممـات: أول الكممــةإحصـائية فــي اضـطرابات النطــ

القبمـــــي بـــــين المجمـــــوعتين الضـــــابطة والتجريبيـــــة".  تـــــم اســـــتخدام اختبـــــار مـــــان ويتنـــــي لمعينـــــات 
 ( يوضح ذلك.1، وجدول )Spssالالبارامترية لألزواج المستقمة من خالل البرنامج اإلحصائي 

الرتب ومستوى الداللة لمفروق بين  عياري ومتوسط(المتوسط الحسابي واالنحراف الم7جدول)
الضابطة والتجريبية في القياس القبمي لمقياس اضطرابات نطق  درجات طالب المجموعتين

 الكممات وأبعاده

اضطرابات 
نطق 
 الكممات

 الرتب المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
قيمة 
(z) 

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 

 ياريالمع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 العدد المعياري

متوسط 
 الموجبة

متوسط  العدد
 السالبة

 غير دال 1.21 2.52 5 3.53 5 2.94 18.33 2.94 18.22 أول الكممة
وسط 
 غير دال 1.28 3.75 6 3.77 4 2.41 15.66 2.41 15.70 الكممة

 غير دال 1.35 3.56 4 3.22 6 3.35 19.55 3.35 19.33 أخر الكممة
المجموع 

 غير دال 1.14 3.6 6 2.55 4 8.45 53.54 8.45 53.75 الكمي

 
 (:7يتضح من جدول )

درجات طالب المجموعتين  متوسطيال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب  -
الضابطة والتجريبية في القياس القبمي ألبعاد ومجموع مقياس اضطرابات نطق الكممات، 

 .1.14ة وذلك عند مستوى دالل
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ـــث:  ـــرض الثال ـــة الف لمتحقـــق مـــن صـــحة الفـــرض الـــذي يـــنص عمـــى أنـــو " توجـــد فـــروق ذات دالل
ضــافة، فــي القيــاس اإل -التشــويو -بــدالاإل -إحصـائية فــي اضــطرابات النطــق لألصــوات: الحـذف

البعدي لممجموعتين الضابطة والتجريبية".  تـم اسـتخدام اختبـار مـان ويتنـي لمعينـات الالبارامتريـة 
 ( يوضح ذلك.2، وجدول )Spssج المستقمة من خالل البرنامج اإلحصائي لألزوا

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الرتب ومستوى الداللة لمفروق بين 3جدول)
درجات الطالب عينة الدراسة في القياس البعدي لمقياس اضطرابات نطق األصوات وأبعاده 

 لممجموعتين الضابطة والتجريبية

طرابات اض
نطق 
 األصوات

 الرتب المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
قيمة 
(z) 

حجم 
مستوى  التأثير

المتوسط  الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
متوسط  العدد المعياري

 الموجبة
متوسط  العدد

 السالبة
2.4 2.22 2 0 0 0.58 0 0.5 2.44 الحذف

4 
0.91

7 
0.05 

2.3 4 4 0 0 1.5 3.60 1.51 01.54 االبدال
9 

0.89
8 

0.05 

.2 2.55 2 0 0 0.49 1.18 0.82 0.11 التشويو
40 

0.90
6 

0.05 

 0.22 االضافة
 0.96 1.11 0 0 0 2 2.6 2.3

8 
0.89

4 
0.05 

المجموع 
 الكمي

05.23 2.68 5.11 1.15  0 10 9.66 2.3
9 

0.89
8 

0.05 

 (:2يتضح من جدول )
ذات داللة إحصائية بين رتب متوسطي درجات طالب المجموعتين الضابطة  توجد فروق -

والتجريبية في القياس البعدي ألبعاد ومجموع مقياس اضطرابات نطق األصوات، وذلك 
 ، لصالح متوسط رتب المجموعة التجريبية.1.14عند مستوى داللة 
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روق ذات داللة لمتحقق من صحة الفرض الذي ينص عمى أنو " توجد ف الفرض الرابع:
أخر الكممة، في القياس  -وسط الكممة -إحصائية في اضطرابات النطق لمكممات: أول الكممة

البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية".  تم استخدام اختبار مان ويتني لمعينات 
 .( يوضح ذلك3، وجدول )Spssالالبارامترية لألزواج المستقمة من خالل البرنامج اإلحصائي 

الرتب ومستوى الداللة لمفروق بين  (المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط3جدول)
الضابطة والتجريبية في القياس البعدي لمقياس اضطرابات نطق  طالب المجموعتين درجات

 الكممات وأبعاده

اضطرابا
ت نطق 
 الكممات

 الرتب المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

قيمة 
(z) 

حجم 
مستو  أثيرالت

ى 
 الداللة

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

 المعياري

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

 المعياري

العد
 د

متوسط 
الموجب

 ة

العد
 د

متوس
ط 

السالب
 ة

أول 
 الكممة

18.25 2.94 6.33 2.38 1 1 9 8.66 2.3
8 

0.89
8 

0.05 

وسط 
 الكممة

15.71 2.41 5.77 2.21 2 2.5 8 7.55 2.3
8 

0.89
8 

0.05 

خر أ
 الكممة

19.45 3.35 10.55 2.14 0 0 10 8.66 2.4 0.90
6 

0.05 

المجموع 
 الكمي

53.40 8.45 22.65 5.97 1 1 9 8.69 2.3
8 

0.89
8 

0.05 

 (:4يتضح من جدول )
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب متوسطي درجات طالب المجموعتين الضابطة  -

مقياس اضطرابات نطق الكممات، وذلك عند  والتجريبية في القياس البعدي ألبعاد ومجموع
 ، لصالح متوسط درجات المجموعة التجريبية.1.14مستوى داللة 

لمتحقق من صحة الفرض الذي ينص عمى أنو " توجد فروق ذات داللة  الفرض الخامس:
ضافة، بين القياسين اإل -التشويو -بدالاإل -إحصائية في اضطرابات النطق لألصوات: الحذف
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والبعدي لدى مجموعة الدراسة العالجية".  تم استخدام اختبار ويمكوكسون لمعينات القبمي 
.الالبارامترية لألزواج المرتبطة من خالل البرنامج اإلحصائي   

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الرتب ومستوى الداللة لمفروق بين 5جدول)
قبمي والبعدي لمقياس اضطرابات نطق األصوات درجات الطالب عينة الدراسة في القياسين ال

 وأبعاده

اضطرابات 
نطق 
 األصوات

 الرتب القياس البعدي القياس القبمي

قيمة 
(z) 

حجم 
مستوى  التأثير

المتوسط  الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

متوسط  العدد
 الموجبة

متوسط  العدد
 السالبة

 0.05 0.917 2.43 4 2 0 0 0.58 0 0.98 2.33 ذفالح

 0.05 0.898 2.38 4 4 0 0 1.5 3.60 1.5 01.11 االبدال

 0.05 0.906 2.4 3.5 2 0 0 0.49 1.18 0.79 0.11 التشويو

 0.05 0.894 2.37 3.6 2 0 0 0 1.11 0.95 0.12 االضافة

المجموع 
 0.05 0.898 2.38 4 10 0  1.15 5.11 1.13 05.00 الكمي

 (:5يتضح من جدول )
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب متوسطي درجات الطالب عينة الدراسة في  -

القياسين القبمي والبعدي ألبعاد ومجموع مقياس اضطرابات نطق األصوات ، وذلك عند 
 ، لصالح رتب متوسط القياس البعدي.1.14مستوى داللة 
الذي ينص عمى أنو " توجد فروق ذات داللة لمتحقق من صحة الفرض الفرض السادس: 

أخر الكممة، بين القياسين  -وسط الكممة -إحصائية في اضطرابات النطق لمكممات: أول الكممة
القبمي والبعدي لدى مجموعة الدراسة العالجية".  تم استخدام اختبار ويمكوكسون لمعينات 

حصائي الالبارامترية لألزواج المرتبطة من خالل البرنامج اإل Spss ( يوضح ذلك.5، وجدول )  
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(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الرتب ومستوى الداللة لمفروق بين 6جدول)
درجات الطالب عينة الدراسة في القياسين القبمي والبعدي لمقياس اضطرابات نطق الكممات 

 وأبعاده

اضطرابات 
نطق 
 الكممات

 الرتب القياس البعدي القياس القبمي
قيمة 
(z) 

حجم 
مستوى  التأثير

المتوسط  الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 العدد المعياري

متوسط 
 الموجبة

متوسط  العدد
 السالبة

أول 
 0.05 0.898 2.38 8.66 9 1 1 2.38 6.33 2.94 18.22 الكممة

وسط 
 0.05 0.898 2.38 7.55 8 2.5 2 2.21 5.77 2.41 15.66 الكممة

أخر 
 0.05 0.906 2.4 8.66 10 0 0 2.14 10.55 3.35 19.33 الكممة

المجموع 
 0.05 0.898 2.38 8.69 9 1 1 5.97 22.65 8.45 53.21 الكمي

 (:6يتضح من جدول )

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب متوسطي درجات الطالب عينة الدراسة في  -
بعاد ومجموع مقياس اضطرابات نطق الكممات ، وذلك عند القياسين القبمي والبعدي أل

 ، لصالح رتب متوسط القياس البعدي.1.14مستوى داللة 
لمتحقق من صحة الفرض الذي ينص عمى أنو " ال توجد فروق ذات الفرض السابع:  -

ضافة، اإل -التشويو -بدالاإل -داللة إحصائية في اضطرابات النطق لألصوات: الحذف
ن البعدي والتتبعي لدى مجموعة الدراسة العالجية".  تم استخدام اختبار بين القياسي

، Spssويمكوكسون لمعينات الالبارامترية لألزواج المرتبطة من خالل البرنامج اإلحصائي 
 ( يوضح ذلك.6وجدول )



 ماجدة مصطفي سيد
 والء ربيع مصطفي

 حمادة محمد سعيد  

فعالية برنامج قائم عمي المفظ المنغم في تصحيح بعض عيوب النطق 
 لدي األطفال المضربين لغويا 
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(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الرتب ومستوى الداللة لمفروق بين 7جدول)
لطالب عينة الدراسة في القياسين البعدي والتتبعي لمقياس اضطرابات نطق األصوات درجات ا

 وأبعاده

اضطرابات 
نطق 
 األصوات

 الرتب القياس التتبعي القياس البعدي
قيمة 
(z) 

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 العدد المعياري

متوسط 
 الموجبة

متوسط  دالعد
 السالبة

 الحذف
1 0.58 1 0.58 1 1.00 1 1.00 1.10 

 غير دال

 بدالاإل
4.71 1.5 4.71 1.5 2 2.5 7 2.25 1.12 

 غير دال

 التشويو
0.29 0.49 0.29 0.49 1 1.00 1 1.00 0.896 

 غير دال

 ضافةاإل
0 0 0.14 0.38 1 1.00 1 1.00 1.06 

 غير دال

المجموع 
 1.13 4.66 5 4.5 5 1.13 6.43 1.15 6 الكمي

 غير دال

 (:7يتضح من جدول )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب متوسطي درجات الطالب عينة الدراسة في  -
وذلك عند  األصوات،القياسين البعدي والتتبعي ألبعاد ومجموع مقياس اضطرابات نطق 

 .1.14مستوى داللة 
نص عمى أنو " ال توجد فروق ذات داللة لمتحقق من صحة الفرض الذي ي الفرض الثامن: -

أخر الكممة، بين  -وسط الكممة -إحصائية في اضطرابات النطق لمكممات: أول الكممة
 القياسين البعدي والتتبعي لدى مجموعة الدراسة العالجية".  
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تم استخدام اختبار ويمكوكسون لمعينات الالبارامترية لألزواج المرتبطة من خالل البرنامج  -
 ( يوضح ذلك.7، وجدول )Spssصائي اإلح

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الرتب ومستوى الداللة لمفروق بين  (8جدول)
درجات الطالب عينة الدراسة في القياسين البعدي والتتبعي لمقياس اضطرابات نطق الكممات 

 وأبعاده

اضطرابات 
نطق 
 الكممات

 تبالر  القياس التتبعي القياس البعدي

قيمة 
(z) 

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
متوسط  العدد المعياري

 الموجبة
متوسط  العدد

 السالبة
 

 أول الكممة
6.33 2.38 7.71 2.06 5 3 5 2.5 1.11 

 غير دال

 وسط الكممة
5.77 2.21 6.29 2.29 4 3.25 6 3.5 1.08 

 غير دال

 الكممةأخر 
10.55 2.14 10 2 6 3 4 3.5 1.05 

 غير دال

المجموع 
 1.04 3 6 2.5 4 5.23 24 5.97 22.65 الكمي

 غير دال

 (:8يتضح من جدول )
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب متوسطي درجات الطالب عينة الدراسة في  -

لكممات ، وذلك عند القياسين البعدي والتتبعي ألبعاد ومجموع مقياس اضطرابات نطق ا
 :  الدراسة الحاليةتعقيب عمى مناقشو وتفسير نتائج .1.14مستوى داللة 

اتفقت مع نتائج العديد من الدراسات فقد ثبت فاعميو برنامج  والتيمن خالل صحو الفروض 
( نجد  الدراسة ولغويا مجموعطفال المضطربين تصحيح عيوب النطق لدى األ فيالمفظ المنغم 

 البعديالقياس  مجموعة الدراسة فيلى ارتفاع درجات إ ديأذا فاعميو مما  العالجيمج ان البرنا
 اضطرابات النطق والكالم المصوربعاد مقياس أالقياس التتبعى عمى جميع  في، والحفاظ عمييا 



 ماجدة مصطفي سيد
 والء ربيع مصطفي

 حمادة محمد سعيد  

فعالية برنامج قائم عمي المفظ المنغم في تصحيح بعض عيوب النطق 
 لدي األطفال المضربين لغويا 
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 :  ةالحالي ةوتفسير نتائج الدراس ةتعقيب عمى مناقش
 مناقشو نتائج الفرض األول والثاني

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب متوسطي الفرض األول إلى أنو  أشارت نتائج -
درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس القبمي ألبعاد ومجموع مقياس 

نظرا الختيار العينة من نفس  .1.14اضطرابات نطق األصوات، وذلك عند مستوى داللة 
قتصادي واالجتماعي وأيضًا لتصنيف وتقسيم مستوى الذكاء ونفس العمر والمستوى اال

ضافة وتشويو. حيث أن عيوب النطق متقاربو ففي نفس  العينة الى حاالت إبدال وحذف وا 
 المرحمة العمرية.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب متوسطي  الثاني أنوإشارات نتائج الفرض   -
لقياس القبمي ألبعاد ومجموع مقياس درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في ا
نظرا ال نو ال توجد فروق  .1.14اضطرابات نطق الكممات ، وذلك عند مستوى داللة 

وقد يرجع إلى تجانس  01: 6جوىريو في انتشار اضطرابات النطق في المرحمة العمرية 
 العينة وعدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في المجموعتين التجريبية والضابطة

( نجد إن المتوسط الحسابي لألطفال 01.بالرجوع إلى النتائج الموضحة بالجدول رقم )
( لممجموعة الضابطة والمتوسط الحسابي لممجموعة 05,23بالنسبة لعيوب النطق)

( مما يدل عمى أن استجابات 3,54( كما أن متوسط الرتب السالبة )05,00التجريبية )
( وىى قيمو دالو إحصائيا عند  z0,07غت قيمو )األطفال )مجموعو الدراسة ( وقد بم

( وعميو يوجد تأثير دال عمي تجانس العينة وعدم وجود فروق بين 1,14مستوى  داللو )
( 00الذكور واإلناث في المجموعتين التجريبية والضابطة. بالرجوع الى النتائج جدول رقم )

( لممجموعة الضابطة 42,14نجد أن المتوسط الحسابي لألطفال بالنسبة لعيوب النطق)
( 2,5( كما أن متوسط الرتب السالبة )42,43والمتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية )

( وىى z=0,03مما يدل عمى أن استجابات األطفال )مجموعو الدراسة ( وقد بمغت قيمو )
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عمي تجانس مما يؤكد وجود تأثير دال  | 114قيمو دالو إحصائيا عند مستوى  داللو )
 نة وعدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في المجموعتين التجريبية والضابطة..                                       العي

تصحيح عيوب النطق لدى  وىذا يتفق مع ما توصمت إليو الدراسات السابقة التي أثبتت أن
محمد عادل عبد ة دراس. و (1108)نيا دراسة راندة مجدى زكى بشكل عام وم المضطربين لغوياً 

(، دراسة نيى محي الدين حسين 1106( دراسة لينا محمد  عبد الحميم مينا )1108)الحميد
(، 1115(، دراسة معمر نواف اليوارنو )1104(، دراسة محمد وجدى عبد الباقي )1105)

، دراسة ميشيل Prathanee &Pongiunya( 1104دراسة برازيني وبونجونيا كول ) 
Michelle, (2005 دراسة كرستين ،Kristin, (2005دراسة باتسش ،(Paatsch, et al, 

 .Rvachew, S، دراسة رفا شو سوزانDouglas, et al, 2009)،  دراسة دوجالس  (2008
&Grawburg, (2006) .ال توجد فروق جوىريو في وبيذا يمكنا القول ان ىذه النتيجة تؤكد أني

والى تجانس العينة وعدم وجود فروق بين  01: 6ة انتشار اضطرابات النطق في المرحمة العمري
 . الذكور واإلناث في المجموعتين التجريبية والضابطة

 مناقشو نتائج الفرض الثالث والرابع
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب متوسطي درجات و  نجد نتائج الفرض الثالث -

بعاد ومجموع مقياس طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي أل
، لصالح متوسط رتب 1.14وذلك عند مستوى داللة  اضطرابات نطق األصوات،

( نجد أن المتوسط 01بالرجوع إلى النتائج الموضحة بالجدول رقم ) المجموعة التجريبية.
( أكبر من المتوسط الحسابي 05.23الحسابي الستجابات األطفال في القياس القبمي)

كما أن  متوسط الرتب الموجبة تساوى صفر وىى أقل من الرتب  (5,11لمقياس البعدي)
( مما يدل عمى تطبيق البرنامج العالجي المفظ المنغم أفضل بعد تطبيق 8,55السالبة )

( وعميو 114( وىى قيمو دالو احصائيا عند مستوى )z 1,28البرنامج وقد بمغت قيمو)
عيوب النطق لدى المضطربين  يتضح وجود تأثير دال لبرنامج المفظ المنغم لتصحيح

لغويا )مجموعو الدراسة ( عمى جميع أبعاد مقياس اضطرابات النطق والكالم حيث  
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 لدي األطفال المضربين لغويا 

 

 

 4072 

جاءت ىذه الفروق لصالح درجات القياس البعدي مما يدل عمى تصحيح عيوب لنطق 
نجد نتائج ( 02لدى المضطربين لغويًا. بالرجوع إلى النتائج الموضحة بالجدول رقم )

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب متوسطي درجات طالب و بع الفرض الرا
المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي ألبعاد ومجموع مقياس اضطرابات 

نجد أن المتوسط الحسابي الستجابات ، 1.14وذلك عند مستوى داللة  ،لكمماتنطق ا
الحسابي لمقياس القبمي ( أكبر من المتوسط 42130األطفال في القياس البعدي )

( وىى أقل من الرتب السالبة 0( كما أن متوسط الرتب الموجبة تساوى )11154)
( مما يدل عمى تطبيق البرنامج العالجي المفظ المنغم أفضل بعد تطبيق البرنامج 7185)

( وىذا يرجع  114( وىى قيمو دالو احصائيا عند مستوى )  z= 1127وقد بمغت قيمو)
لية البرنامج الحالي في تصحيح عيوب النطق لدى األطفال المضطربين ذلك الى فعا

لغويًا، ولعل  فعالية البرنامج في تصحيح عيوب النطق يرجع الي ما اشتمل عميو البرنامج 
من اجراءات تقوى قدره الطفل عمى نطق االصوات والكممات وأيضًا  استخدام المفظ المنغم 

احبو االيقاع الحركي مما لو االثر البالغ في تصحيح ذات االيقاع المحني المنغم مع مص
عيوب النطق، باإلضافة الى تجييز أعضاء النطق والكالم لدى الطفل واكسابو الميونة 
كتدريبات الشفتان والمسان والحمق والفكين حتى تتخذ أعضاء النطق الحركات واألشكال 

ك عن طريق التدريبات التي الصحيحة المصاحبة لنطق األصوات والكممات المختمفة، وذل
استيدفت أعضاء النطق والجياز التنفسي والجياز الصوتي مما أكسب األعضاء المسئولة 

 عن إنتاج النطق والكالم الميونة المناسبة لنطق الصوت من مخرجو الصحيح.

رحيم عبد الدراسة كإلى فعالية المفظ المنغم إلى واتفقت العديد من الدراسات مع الدراسة الحالية 
 .2019))مروه السيد فتحي دراسة .  2019))عبد الكريم

، دراسة اليس وليوين  Tryfonet al, (2017).ودراسة افونت Guberina (1972)كدراسة
Ellis & Leewen, (2002) وستار ، دراسة فني جانFinningan & StarASP & 
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Guberina, (1981) ( دراسة محمد عبد الرحمن1116، دراسة التوني ،) (دراسة 1101 ،)
، ودراسة سيير Hedge,m (2001)، دراسة ىيجد .  r, (2010)عبد السالم عبد الفتاح )تر

(، دراسة نبيمو 1106(، سموى السنوس )1102(، دراسة ىدى محمد عفيفي )1100محمد 
(، والبعض اآلخر ىدف إلى تصحيح عيوب النطق دراسة جان 1102صالح عبد الرازق )

Jan, (2010)(2011 خرون  راسة جيمس و دJames .et .al, (2015 

 خالل من والعالجية التربوية الخدمات قدمت السابقة الدراسات معظم أن المالحظ من -
 من تدريبية برامج أو( 1116) التوني محمد سيير دراسة في جاء كما العالمية البرامج
 .لغوياً  ربينالمضط لدى النطق عيوب وتصحيح تحسين بيدف وذلك أنفسيم، الباحثين قبل

 عيوب تصحيح في المستخدمة البرامج فاعمية عمى السابقة الدراسات نتائج أكدت     -
 في األسرة اشراك ضرورة عمى الدراسات بعض أكدت كذلك. المنغم المفظ باستخدام النطق

 عبد صالح نبيمو دراسة في كما لغوياً  المضطرب لمطفل المقدم العالجي التدريبي البرنامج
 (.1102) الرازق

 الفمسفة، حيث من لغوياً  المضطربين لألطفال المقدمة البرامج اختالف من الرغم وعمى   -
 البرامج ىذه مثل تقديم فاعمية عمى اجمعت أنيا إال والمبادئ االستراتيجيات، األسس،
 لغوياً  المضطربين  األطفال لدى المنغم المفظ باستخدام النطق عيوب وتصحيح لتحسين

 .االضطراب اكتشاف من األولى مراحلال في وخصوصاً 

 والسادس الخامس الفرضين نتائج مناقشة

 في الدراسة عينة الطالب درجات متوسطي رتب بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -
 ، الكممات و االصوات نطق اضطرابات مقياس ومجموع ألبعاد والبعدي القبمي القياسين
بالرجوع الى النتائج  .البعدي القياس توسطم رتب لصالح ،1.14 داللة مستوى عند وذلك

 الموضحة
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( نجد المتوسط الحسابي الستجابات األطفال في القياس القبمي 03بالجدول رقم )
( كم أن  متوسط الرتب 5111( أكبر من المتوسط الحسابي لمقياس البعدي)05100)

البرنامج العالجي ( مما يدل عمى تطبيق 3الموجبة تساوى صفر بالمقارنة بالرتب السالبة )
( وىى قيمو دالو  z= 2,38المفظ المنغم أفضل بعد تطبيق البرنامج وقد بمغت قيمو)

( وعميو يتضح وجود تأثير دال لبرنامج المفظ المنغم لتصحيح 114احصائيا عند مستوى )
عيوب النطق لدى المضطربين لغويًا )مجموعو الدراسة ( عمى جميع أبعاد مقياس 

والكالم حيث  جاءت ىذه الفروق لصالح درجات القياس البعدي مما يدل اضطرابات النطق 
عمى تصحيح عيوب لنطق لدى المضطربين لغويًا. بالرجوع إلى النتائج الموضحة بالجدول 

(أكبر من 42110( نجد المتوسط الحسابي الستجابات األطفال في القياس القبمي )04رقم )
( 0( كما أن  متوسط الرتب الموجبة تساوى )11154المتوسط الحسابي لمقياس البعدي )

( مما يدل عمى تطبيق البرنامج العالجي المفظ المنغم  7158وىى أقل من الرتب السالبة )
( وىى قيمو دالو احصائيا عند   z= 1127أفضل بعد تطبيق البرنامج وقد بمغت قيمو)

يح عيوب النطق لدى ( وىذا يرجع  ذلك الى فعالية البرنامج الحالي في تصح114مستوى )
 حاسة من ألكثر التدريب الى الحالي البرنامج فعالية تعود كما. االطفال المضطربين لغويا،

 يتم ىنا ومن السمع حاسة  ىو الكالم اصل ان اعتبار عمى السمعي الجياز تييئة مثل
 باستخدام وذلك السميم لمنطق الميمة االمور من تعتبر التي السمعية الميارات اكتساب
 أعمي إلى المسان ارفع) لمسان الالزمة والتقويات التدليك بإجراء المنغم الصوتي االيقاع
 المربى يأخذ لكى الفم خارج المسان إخراج ثم(  ويساراً  يمينا المسان تحريك ثم الحمق سقف
 يمعق لكى ويساراً  يميناً  وىكذا المربى ألخذ الشفاه فوق المسان إخراج ثم تدريجيا الذقن فوق
 ويساراً  يمنياً  الحركة ويستطيع المسان تدريب يتم حتى المستمر التكرار مع بمسانو لمربىا

.  الحركي اإليقاع مصاحبة مع المنغم المفظ بطريقة الطفل تدريب. مرناً  وجعمو وتحت وفوق
 الكتفين مستوي في اليدين ورفع اليدين بتشبيك تقوم ثم أماميا يقف أن الطفل من تطمب
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 تقوم ثم.  ويساراً  يميناً  بالقدمين والمشي القدمين ضما ثم ،ويساراً  يميناً  ناليدي وتحريك
/ ر/./ را/  / را/ را/   اإليقاعي بالصوت  المنغم المفظ وتنطق ويساراً  يميناً  الحركي باإليقاع
  ./ ر/   ررا/. ....   ر/   ررا نطق وتطمب ويساراً  يميناً  أعمى إلى اليدين تضم ثم. . 

  /را/رو/رى/را  أسفل إلى اليدين تضم ثم الفم عند اليدين تضم ثم أعمى إلى يدينال تضم ثم -
 وتطمب القدمين حركو مصاحبو مع أعمى إلى اليدين تشبيك مع أسرع بشكل تتحرك ثم -

 بالمفظ المستمر التكرار مع/   را....  را/  .....را/ را/ را/ را/    بسرعو المنغم المفظ نطق
 زاد ومما/  .  ر/   ينطقو ل نطقو من بدال صحيحا المخرج طقن يستطيع حتى المنغم
 النطق عمى تساعد متسمسمو خطوات في الطفل تعمم في التدرج الحالي البرنامج فعالية من

 اخراج عمى التدريب ثم منفرد بشكل الصوت نطق عمى الطفل تدريب ىو الصحيح
 .الصوت واخرىا سطياوا اولو كممو شكل في الصوت اخراج ثم مقطع شكل في الصوت

 فنيات استخدام الى البرنامج فاعميو تعود كما،  جممو في الصوت اخراج عمي التدريب ثم
 والكاستنيت والجالجل الكمبيوتر مثال االدوات واستخدام االلعاب مثل لألطفال محببة

 المغمفة. والصور
 دراسة و(. 1102) حسين فادي الدين عماد من كال دراسة مع الدراسة نتائج وتتفق   -

 سمير والء دراسة Shi, Line& Exie, (2016)   لين شيا(. 1102) عفيفي محمد ىدى
 (.1107) الجبالي كردي عمي

  والثامن السابع الفرض نتائج مناقشو

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب نتائج الفرض السابع  أنو  من يتضح -
اسين البعدي والتتبعي ألبعاد ومجموع متوسطي درجات الطالب عينة الدراسة في القي

 .1.14مقياس اضطرابات نطق األصوات، وذلك عند مستوى داللة 
( نجد أن المتوسط الحسابي الستجابات 05بالرجوع الى النتائج الموضحة بالجدول رقم ) -

( مساوا تقريبا من المتوسط الحسابي لمقياس التتبعي 5األطفال في القياس البعدي )
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( وىى قل من الرتب السالبة 3,4ن  متوسط الرتب الموجبة تساوى) ( كما أ5,32)
( مما يدل عمى تطبيق البرنامج العالجي المفظ المنغم افضل بعد تطبيق البرنامج 3,55)

( وعميو يتضح 114= ( وىى قيمو دالو احصائيا عند مستوى )z 0,02وقد بمغت قيمو)
وب النطق لدى المضطربين لغويًا وجود تأثير دال لبرنامج المفظ المنغم لتصحيح عي

)مجموعو الدراسة ( عمى جميع أبعاد مقياس اضطرابات النطق والكالم حيث  جاءت ىذه 
الفروق لصالح درجات القياس البعدي مما يدل عمى تصحيح عيوب لنطق لدى 

 المضطربين لغوي .
تب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ر يتضح من نتائج الفرض الثالث أنو   -

متوسطي درجات الطالب عينة الدراسة في القياسين البعدي والتتبعي ألبعاد ومجموع 
بالرجوع الى النتائج  .1.14مقياس اضطرابات نطق الكممات ، وذلك عند مستوى داللة 

( نجد أن المتوسط الحسابي الستجابات األطفال في القياس 06الموضحة بالجدول رقم )
( كما أن  13ا من المتوسط الحسابي لمقياس التتبعي )( مساوى تقريب11,54البعدي )

 متوسط الرتب الموجبة تساوى
( مما يدل عمى تطبيق البرنامج العالجي المفظ 2( وىى أقل من الرتب السالبة )1,4) 

= ( وىى قيمو دالو احصائيا عند z 0,13المنغم أفضل بعد تطبيق البرنامج وقد بمغت قيمو)
(، 1103دراسة سموى عز الدين توني )ق  مع دراسة كال من (  . وىذا يتف114مستوى )

وعميو يتضح وجود تأثير دال لبرنامج المفظ المنغم  (1102) فأويدراسة عماد الدين 
لتصحيح عيوب النطق لدى المضطربين لغويا )مجموعو الدراسة ( عمى جميع أبعاد مقياس 

رجات القياس البعدي مما يدل اضطرابات النطق والكالم حيث  جاءت ىذه الفروق لصالح د
عمى تصحيح عيوب لنطق لدى المضطربين لغويًا. بنجد أن المتوسط الحسابي الستجابات 

 فروق توجد فال ولذا الفاعمية مستمر مازال التدريبي البرنامج األطفال في القياس البعدي ان
  .والتتبعي البعدي التطبيقين بين احصائية داللو ذات
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 الدراسة:توصيات 
 :الباحثة بما يميتوصي  الدراسة ليياإتوصمت  التيضوء النتائج  يف
بطريقو العمرية المبكرة فى سن الحضانة المراحل  فيصوات طفال نطق مخارج األـ تعميم األ0

 المنغم.المفظ 
 في المضطربين لغوياً أكبر من األطفال تطبيق المفظ المنغم عمى عينو  تعميم ـ محاولو1

 المدارس.
 .بطريقو المفظ المنغم المناىج التعميميةن تعمم أ لإليقاعلحبيم  الفطريةطفال ميول األـ توظيف 2
طفال طوليو عن المفظ المنغم لتصحيح عيوب النطق والكالم لدي األ  دراسةـ اجراء 3

 .المضطربين
التحاقيم  لما قبمرحمو  فيطفال المفظ المنغم عمى األ جة أثر برناممعرفلـ اجراء دراسات 4
 حضانة.بال
كل مؤسسو تعميميو يكون من ميامو التشخيص والتقييم  فيـ البد من توفير فريق متكامل 5

وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي  وأخصائيووضع خطو تعميميو فرديو تتكون من طبيب 
 .تخاطب

 .العالج تقديم عمى طريقو المفظ المنغم حتى يتسنى ليم  البشريةـ تدريب العديد من الكوادر 6
 الدامجة.المدارس  في تدريب العديد من المعممين عمى المفظ المنغم وخصوصاً ـ  7

 :مقترحات الدراسة
 الباحثةليو من نتائج ، تقترح إ تما انتيوفى ضوء  الدراسة الحالية،استكماال لمجيد الذى بداتو 

 والدراسة:زيد من البحث منيا تحتاج لأتري  التيبعض الموضوعات 
 . ذىنياً  المتأخرينالنتباه لدى زياده او في تصحيح عيوب النطق المفظ المنغم فاعميو برنامج ـ 0
 ا.فيزيحاالت اإللتحسين المغة التعبيرية لصوات مخارج األفينطق ـ فاعميو برنامج المفظ المنغم 1
 . الطالقة المغوية طفالتصحيح النطق لدى األ فيـ فاعميو برنامج المفظ المنغم 2
التأخر فال ي أطوالحديث لد تصحيح الحوارالمغة و تنميو  فيمفظ المنغم ـ فاعميو برنامج ال3

 . المغوي
 لتحسين المغة لدى أطفال التوحد . صوات مخارج األفينطق ـفاعميو برنامج المفظ المنغم 4
 زراعو القوقعة.مع حاالت  لتحسين المغةصوات مخارج األفينطق ـ فاعميو برنامج المفظ المنغم 5
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Effectiveness of A verb tonal Based Program To 

correcting some Speech Defects in Language Disturbed 

Children 

Abstract: 

 
This study aims to recognize  a  suggested program based on the 

phoneme in order to correct some pronunciation defects of the 

linguistically disordered The study group consists of 10 individuals as 

an experimental group and 10 individuals as a control group at Arab 

Association for Sustainable Development in Asyut governorate. Their 

ages are between (7:10)years ,Their IQ are between90:110 Degrees. All 

of them suffer from pronunciation defects (substitution ,deletion , 

addition ,distortion ) 

They are diagnosed as speech and pronunciation disorders by speech 

department  in the Association. In addition , using of a standard of 

illustrated speech and pronunciation disorders to determine  degree 

and type of disorderThis study  uses  the experimental process. 

This study relies on  the experimental Modeling  of two gropes 

experimental group) control group))The phoneme program is 

designed by Peter Gordian. 

The results of the study  revealed individual differences  

statistically  significant at the level of Significance of (0,5)  in the 

pre and post application in correcting pronunciation defects for the 

sake of the post application. There is no differences of Statistic 

significance  at the significance level (0.5) between the pre and 

post application (after 2 months) for correcting pronunciation 

defects of those who are linguistically disordered. 
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