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مظاهر اضطرابات النطق واللغة لدى أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه من وجهة نظر 

 في ضوء بعض المتغيرات بمدينة جدةأولياء أمورهم 

 المستخلص :

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مظاهر اضطرابات النطق واللغة لدى أطفال 

فرط الحركة وتشتت االنتباه بمدينة جدة، من وجهة نظر أولياء أمورهم. وكان عدد أفراد 

اللغة لدى أطفالهم ( من أولياء األمور، للتعرف على مظاهر اضطرابات النطق و90العينة )

ً لمتغيري الجنس والفئة العمرية. ولتقصي هذه المشكلة البحثية اتبعت الباحثة المنهج  وفقا

( فقرة، قُسمت على بعدان رئيسيان: البعد األول 43الوصفي ، و أعدت استبانة تكونت من )

-الحذف-الرئيسي األول هو اضطرابات النطق ويحوي أربعة أبعاد فرعية هي )االبدال

التشويه(، اما البعد الرئيسي الثاني هو اضطرابات اللغة وبه بعدان فرعيان هما -اإلضافة

اللغة اإلستقبالية واللغة التعبيرية. وأسفرت النتائج أن األطفال ذوي اضطراب فرط الحركة 

وتشتت االنتباه بمدينة جدة يعانون من اضطراب االبدال في المرتبة األولى ،ويليه اضطراب 

ه ، ثم يليه اضطراب الحذف ، وقد جاء اضطراب اإلضافة في المرتبة األخيرة ، كما التشوي

أن لديهم اضطرابات في اللغة االستقبالية والتعبيرية ، كما تشير الدراسة الى عدم وجود 

( أو أقل منه بين استجابات أولياء 0,05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

رابات النطق واللغة في أبعادها الفرعية لدى أطفال فرط الحركة األمور حول مظاهر اضط

( 8-7وتشتت االنتباه وفق متغير جنس الطفل )ذكر، أنثى( ووفق متغير الفئة العمرية  )

 ( سنة.12-11( سنوات، )10-9سنوات،  )

: اضطرابات النطق، اضطرابات اللغة، اضطراب فرط الحركة وتشتت الكلمات المفتاحية

 .االنتباه

Abstract: 

This study aimed to identify the manifestations of speech and 

language disorders in ADHD children in Jeddah, from the viewpoint 

of their parents, and the number of the sample members was (90) from 

parents, to identify the manifestations of speech and language 

disorders in their. According to the sex and age group variables, and to 

investigate this research problem, the researcher used the descriptive 

approach. ,and  researcher prepared a questionnaire consisting of (43) 

a paragraph, divided into two main dimensions. The first major 

dimension is speech disorders and it contains four sub-dimensions 

which are (substitution, deletion, addition, and distortion). The second 

main dimension is language disorders, and it has two sub-dimensions: 
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receptive language and expressive language. The results resulted that 

children with hyperactivity disorder and attention dispersion in Jeddah 

suffer from substitution disorder in the first place followed by the 

disorder of mutilation, followed by the disorder of deletion, and the 

disorder of addition came in the last place, They also have disorders in 

the receiving language and expressionism, The study also indicates 

that there are no statistically significant differences at the level of 

indication (0,05) or less between parents' responses to manifestations 

of speech and language disorders in their sub-dimensions in children 

of ADHD according to the variable sex of the child (male . female) 

and according to the variable age group (7-8) years. (9-10) years, 11-

12 years 

Key Words: Speech sound disorders, Language disorders, ADHD 

 

 المقدمة

تعتبر اضطرابات النطق واللغة عند األطفال من أهم القضايا التي تأخذ اهتماماً كبيراً 

من األسرة واألطباء والباحثين في المجاالت المختصة بذلك، ويتم اصدار األصوات النطقية 

واكتساب اللغة وانتاجها من خالل اشتراك العديد من األجهزة وتفاعلها مع بعضها وعددها 

 -الجهاز الرنيني -الجهاز التنفسي –الجهاز السمعي -هي )الجهاز العصبيستة أجهزة  و

( ولعل من أبرزها والذي له األهمية 2014الجهاز النطقي( ) الببالوي، -الجهاز الصوتي

العظمى هو الجهاز العصبي وذلك ألن له ثالث وظائف أساسية عند عمليتي النطق واللغة 

 Owens ,2012  )، وإنتاج الكالم.)وهي: التنظيم ، والمعالجة للمدخالت

. وتفصيالً لذلك  تكمن أهمية وظائف المخ والجهاز العصبي في التعرف على  

المناطق المخية المسؤولة عن النطق واللغة ابتداًء بمنطقة الترابط السمعي الواقعة على 

بصري جانبي الفص الصدغي تقريباً فهي تقوم بمعالجة ما تم سماعه، ومنطقة الترابط ال

(، أما 2014الواقعة في الفص الخلفي للدماغ ويتم من خاللها استيعاب المقروء ) سالم، 

الواقعة في الفص الجبهي فهي تقوم بالتحكم الحركي ألعضاء  Broca’s areaمنطقة بروكا 

الموجودة بين   Wernicke’s areaالنطق و إنتاج الجمل والكالم، كما تعتبر منطقة فيرنيك 

الث )الجداري، الصدغي، والخلفي ( وهي المنطقة الترابطية المسؤولة عن الفصوص الث

 ( . 2014اللغة اإلستقبالية واستيعاب المقروء )السعيد، 

وبالمقابل هنالك اضطرابات عصبية لدى األطفال مرتبطة بقصور أو خلل في  

ب فرط وظائف الدماغ والجهاز العصبي يصحبها اضطرابات في النطق واللغة ولعل اضطرا
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وهو من احد تلك االضطرابات العصبية حيث يعرفه  ADHDالحركة وتشتت االنتباه 

انه اضطراب عصبي بيولوجي  Jacobs and  Wendel(  (2010جاكوبس و ويندل 

يحدث في بعض مناطق الدماغ المسئولة عن السلوك والوظائف التنفيذية والعمليات 

وهو احد العلماء الرواد في مجال   Barkley (2006)المعرفية، وكما يشير باركلي 

اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه، بأن دراسات تصوير الدماغ لألطفال ذوي هذا 

توضح وجود خلل وظيفي في قشرة الفص الجبهي االمامي، مما ينتج  ADHDاالضطراب 

ا عنه قصور في أداء الوظائف التنفيذية الواقعة في منطقة الفص الجبهي االمامي ومنه

 )التنسيق الحركي، التخطيط، الذاكرة العاملة، االستيعاب، والطالقة اللفظية(

بأن ذلك  .Safwat et al( (2013ومما يجدر التنويه عنه ما ذكره صفوت وآخرون 

القصور في الوظائف التنفيذية للعمليات المعرفية لدى أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه 

يؤدي الى قصور في اكتساب وتعلم مهارات اللغة. ليس هذا فقط، بل أن قشرة الفص الجبهي 

االمامي لها أهمية كبيرة في سالمة النطق واكتساب اللغة بشكل صحيح، ألن بها منطقة 

يث انها مركز البرمجة الحركية ألعضاء النطق، ولها أهميتها التي تتجلى في اللغة بروكا ح

 (2010التعبيرية فهي تقوم على انتاج الكالم )الف وويب، 

وتوضح الباحثة ما سبق ذكره عن الخلل الوظيفي في قشرة الفص الجبهي االمامي  

دى األطفال ذوي اضطراب فرط للدماغ وقصور أداء الوظائف التنفيذية للعمليات المعرفية ل

ً اضطرابات في التواصل ألن بعض من  الحركة وتشتت االنتباه، بأنه قد ينتج عنه أيضا

ً في الفص الجبهي للدماغ، مما يشير الى دواعي االهتمام  وظائف النطق واللغة واقعة أيضا

ركة بمظاهر اضطرابات النطق واللغة عند األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الح

 وتشتت االنتباه.

هذا مادعى بعض الباحثين الى القول بأن السبب في تزامن اضطرابات النطق واللغة  

هو التشابه واالشتراك بين األسباب البيولوجية العصبية المسببة لكال  ADHDمع اضطراب 

(، ولعل تزامن اضطرابات Korrel,2017; Sciberras et al., 2014االضطرابين )

مؤشراً على أهمية اجراء دراسات وصفية تصف  ADHDة مع اضطراب النطق واللغ

ثم تليها فيما بعد ذلك الدراسات  ADHDظاهرة النطق واللغة لدى األطفال ذوي اضطراب 

 النوعية والتجريبية وشبه التجريبية.

 مشكلة الدراسة

تتبلور مشكلة الدراسة في ضرورة التعرف على وجود اضطرابات نطقية ألطفال 

الحركة وتشتت االنتباه من عدمها، وإن وجدت فماهي جميع مظاهرها، وتحديد مظاهر فرط 

اضطرابات اللغة لديهم فيما إذا كانت تكمن في اللغة االستقبالية ام التعبيرية ام كالهما معاً. 

كل هذا يحتاج الى اجراء دراسة علمية دقيقة تسفر نتائجها عن كشف مفصل لطبيعة 

. لعل من األهمية ADHDغة ألطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه اضطرابات النطق والل
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% الى  20من أن  Parigger (2012) بمكان توضيحه هنا هو ما ذكرته دراسة باريغر

% من األطفال اللذين يعانون من اضطرابات في النطق واللغة هم من فئة اضطراب فرط 60

 .ADHDالحركة وتشتت االنتباه 

لباحثين الى ضرورة التعرف والكشف عن اضطرابات النطق لقد أشار العديد من ا

 ,Helland , Helland)واللغة لكل طفل يعاني من اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 

& Heimann ‚2014;Hutchins &Prelock,2018 ; Korrel,2017) 

من خالل معرفة هذه النسب واالطالع على توصيات الباحثين المذكورة سلفاً، ترى 

كأحد الخدمات المساندة  ADHDباحثة أهمية االهتمام بجانب النطق واللغة لدى أطفال ال

 2030المقدمة لهم، وبناًء على ما ورد في برامج ومبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 

( بضرورة التوسع والتحسين في الخدمات المساندة لجميع فئات التربية الخاصة، 2015)

سع في تلك الخدمات المساندة من ضمنها النطق واللغة يأتي اوالً عند وبشكل عام فإن التو

اجراء الدراسات واألبحاث المتعلقة بهم بمختلف المنهجيات سواًء كانت كمية، نوعية، أم 

 مختلطة. 

وعلى حد اطالع الباحثة، فهناك ندرة في الدراسات العربية التي تناولت اضطرابات 

ركة وتشتت االنتباه، وهذا مما يدعم القول بندرة الدراسات النطق واللغة ألطفال فرط الح

العربية في هذا الموضوع، حيث جاءت العديد من توصيات الباحثين في كالً من دراسة 

و دراسة حريري     Al-Dakroury and Gardner(2017)الدكروري و غاردنر 

(2016) Hariri ودية، واكدت على حاجة وهي دراسات اجنبية لكنها أجريتا على البيئة السع

ميدان النطق واللغة في العالم العربي الى مزيد من الدراسات العلمية التي تتناول اضطرابات 

 الناطقين باللغة العربية.  ADHDالنطق واللغة لدى أطفال 

ومن خالل خبرة الباحثة في تقديم االستشارات الهاتفية ألولياء أمور األطفال ذوي 

غة بشكل عام، فقد كان البعض منهم يذكر بأن لدى ابنه /ابنته اضطرابات النطق والل

اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه مما جعل الباحثة تهتم بإجراء دراسة علمية تتناول 

 جانب النطق واللغة لهذه الفئة، و هذا يشابه ما اشارت اليه دراسة ستريتمتر و رومر 

Strittmatter and Romer (2020)  ً ما يتوجه أولياء أمور األطفال ذوي  بأنه غالبا

الى استشارة المختصين في مجال النطق واللغة ؛ لهذا اتخذت الباحثة  ADHDاضطراب 

من أولياء األمور عينة للدراسة الحالية وذلك كونهم األكثر خبرة ودراية بطبيعة النطق واللغة 

 لدى أطفالهم.

 أسئلة الدراسة

 سؤال الرئيسي اآلتي:تحاول الدراسة اإلجابة عن ال    

ما مظاهر اضطرابات النطق واللغة ألطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه بمدينة جدة من 

 وجهة نظر أولياء األمور والمعلمين والمعلمات في ضوء بعض المتغيرات؟
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 ويتطلب هذا السؤال اإلجابة على األسئلة الفرعية اآلتية:

لحركة وتشتت االنتباه من وجهة نظر ما مظاهر اضطرابات النطق لدى أطفال فرط ا -1

 أولياء األمور بمدينة جدة؟

ما مظاهر اضطرابات اللغة لدى أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه من وجهة نظر  -2

 أولياء األمور بمدينة جدة؟

αهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -3 ≤ ( في استجابات  0.05

 أولياء األمور تعزى لمتغير الجنس؟ 

αهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -4 ≤ ( في استجابات  0.05

 أولياء األمور تعزى لمتغير الفئة العمرية؟ 

 أهداف الدراسة1-4

التعرف على مظاهر اضطرابات النطق لدى أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه من  -1

 نظر أولياء أمورهم.وجهة 

التعرف على مظاهر اضطرابات اللغة لدى أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه من   -2

 وجهة نظر أولياء أمورهم.

الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية ان وجدت بين استجابات افراد العينة حول  -3

 .مظاهر اضطرابات النطق تعزى للمتغيرات االتية )الجنس، الفئة العمرية(

الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية ان وجدت بين استجابات افراد العينة حول  -4

 مظاهر اضطرابات اللغة تعزى للمتغيرات االتية )الجنس، الفئة العمرية(.

 أهمية الدراسة

                                                                                   ان الدراسة الحالية تكمن أهميتها النظرية في:                                                      

ندرة الدراسات والبحوث العربية التي تناولت الجانب النطقي واللغوي ومشكالته لدى  .1

 ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه.

اهم في خدمة الباحثين يعتبر التعرف على المظاهر النطقية واللغوية مدخل ثري ومهم يس .2

عند قيامهم بإجراء دراسات تجريبية أو نوعية تتناول تنمية النمو اللغوي لدى أطفال فرط 

 الحركة وتشتت االنتباه.

تعتبر هذه الدراسة واحدة من الدراسات التي ستثري باحثي الدراسات العليا، والمكتبة  .3

 كة وتشتت االنتباه. العربية، بأهم مظاهر النطق واللغة لدى أطفال فرط الحر

 األهمية العلمية

توجيه أنظار المختصين في مجال النطق واللغة إلى تشخيص المهارات النطقية  -1

واللغوية عند أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه، ثم اعداد وتنفيذ خطط وجلسات 

 تخاطب للتخفيف من تلك االضطرابات، وذلك من خالل ما ستقوم به الباحثة بإذن هللا
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جمع للبيانات عن اضطرابات النطق واللغة لدى أطفال فرط الحركة وتشتت  من

 االنتباه. 

عند معرفة اضطرابات النطق واللغة عند أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه ستتغير  -2

ً لمعرفة الكادر  طرق التدريس والتعامل معهم بما يتناسب مع تلك االضطرابات تبعا

 التعليمي بها.

 حدود الدراسة

 الحدود الموضوعية:

اقتصر موضوع الدراسة على تحديد مظاهر اضطرابات النطق واللغة لدى األطفال ذوي 

 اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه  

الحدود البشرية: أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه بمدينة 

 جدة  

 هجري  1440/1441الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني من العام األكاديمي 

الحدود المكانية: الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه )إشراق( وإدارة 

 التعليم بمدينة جدة 

 مصطلحات البحث

 ADHDاضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 

 The National Institute of Mental للصحة العقلية يعرفه المعهد الوطني األمريكي

Health (NIMH, n.d) نمط مستمر لثالثة اعراض مشتركة مع بعضها وهي: عدم" :

االنتباه، زيادة الحركة، واالندفاعية. يبدأ في مرحلة الطفولة قبل سن الثانية عشر، فتظهر 

ً أو جالساً، وصعوبة الحركة الزائدة باستمرار في مواقف تتطلب أن يكون الفرد ف يها هادئا

ً إذا كانت متسلسلة مع نسيان لبعض  الحفاظ على التركيز عند أداءاه للمهام، خصوصا

األنشطة اليومية والتهور في بعض السلوكيات، بارتكاب أخطاء غير مقصودة دون تفكير 

 مسبق، كل هذا يظهر في بيئتين أو أكثر مثل المنزل والمدرسة". 

ي: هو اضطراب ناتج عن مشاكل في الجهاز العصبي تظهر على التعريف االجرائ

صورة حركة مفرطة ليس لها هدف، مع عدم القدرة على التركيز، واالنتباه لمدة طويلة، 

 ويصاحبه مشاكل نفسية وأكاديمية وتواصلية". 

  disorders Articulationاضطرابات النطق 

ألصوات أو جميعها، في أي ( أنها مشكالت في اصدار بعض ا2014عرفها سالم )

 موضع من الكلمة، ينتج عنها صعوبة في اخراج الكالم بالطريقة الصحيحة.

( بأنها: صعوبات ناتجة عن خلل في األداء 2000وقد عرفها السرطاوي وأبو جودة )

 الحركي ألعضاء النطق تؤثر على انتاج صوت الكالم بشكل صحيح وطبيعي. 
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ً هي: الصعوبات التي تواجه الطفل عند اخراج األصوات  وتعرفها الباحثة إجرائيا

النطقية فيخرجها بشكل خاطئ، وتتمثل في أربعة أنواع: أن يبدل الصوت، أو يحذفه، أو 

يشوهه، وقد يضيف أصوات غير الزمة للكلمة، وقد يقع الخطأ النطقي في أول أو وسط أو 

 آخر الكلمة.

  Language disordersاضطرابات اللغة 

في فهم ومعالجة الكالم المسموع، وعدم التمكن من إنتاج جمل ذات هي قصور 

تراكيب سليمة، لوجود خلل في المستوى الصرفي، والنحوي، أو المستوى البرجماتي، الذي 

يظهر في صعوبة االستخدام المناسب للغة، في المواقف االجتماعية المختلفة )عمايرة 

 (2014والناطور، 

اجرائياً فهي: عدم قدرة الفرد على االصغاء الجيد  أما تعريف هذه االضطرابات

والمعالجة والتفسير للمعلومات التي سمعها، أو ضعف في التعبير بطريقة سليمة ومناسبة لما 

 يريد إيصاله.

 أدبيات الدراسة

 مفهوم اضطرابات النطق 

ريكية اضطرابات النطق أو كما أطلقت عليها جمعية السمع واللغة والكالم االم         

ASHA(n.d)  باضطرابات أصوات الكالم وذلك ليكون المعنى ادق واشمل. وقد عرفتها

بأنها: "اضطرابات في أصوات الكالم أو مقاطع الكلمات وهذه االضطرابات تكون ناجمة 

عن قصور في اإلنتاج الحركي العصبي ألعضاء النطق أو صعوبة في االدراك للمدخالت 

نيوي في التمثيل الصوتي أو تعزا ألسباب وظيفية غير معروفة، السمعية والبصرية أو خلل ب

وقد تشمل قواعد الصوت التي تحكم النظام الصوتي للكالم المسموح به في اللغة". ويذكر 

% من بين اضطرابات 75( بأن اضطرابات النطق تأخذ نسبة 2018الخطيب وآخرون )

 التواصل األكثر شيوعاً وانتشاراً. 

بانها عبارة عن  Al-Dakroury( (2020اق يعرفها الدكروري وفي ذات السي   

قصور في اإلنتاج ألصوات الكالم مما يجعل الطفل غير قادر على االستخدام الصحيح 

ألصوات الكالم فتظهر أخطاء نطقية عند كالمه والضطرابات النطق أربع مظاهر )االبدال 

كره، عرفت الباحثة اضطرابات اإلضافة(. واستدالالً على ما سبق ذ-التشويه-الحذف –

النطق بانها اضطرابات في انتاج أصوات الكالم، تنجم عنها أربع مظاهر خاطئة لنطق 

األصوات )االبدال، الحذف، التشويه، اإلضافة(. ولها أسباب منها ما هو عضوي او عصبي 

والبعض ادراكي حسي واألخرى، أسباب غير معروفة، أو تكون مصاحبة الضطرابات 

 قد تعزا الى عوامل نفسية أحياناً.  أخرى

 نسبة انتشار اضطرابات النطق بين األطفال 
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ً للمعايير   تختلف نسبة اضطرابات النطق في االنتشار من مجتمع آلخر تبعا

% بين 5% بين األطفال دون سن الثامنة وبنسبة 10التشخيصية المستخدمة، وتقدر بحوالي 

(، وبالتحديد أجريت دراسة 2015األطفال في عمر الثامنة وما فوق )أبو الديار والحويلة، 

ً في المرحلة االبتدائية، ولقد تمت اإلشارة  1052ى ( في مدينة جدة عل2007عواد ) طالبا

باختالف األسباب التي أدت لتلك  9.55بأن نسبة انتشار اضطرابات النطق بلغت 

 1246( التي أجريت على 2020االضطرابات النطقية. تشير دراسة الغامدي والدوايدة )

ً من الصف األول االبتدائي بمنطقة مكة المكرمة، حيث  أظهرت أن نسبة انتشار طالبا

% منهم. وجميع النسب المذكورة تشير الى أن اضطرابات 11.95اضطرابات النطق بلغت 

النطق أحد المشكالت التي يتعرض لها األطفال سواًء في سن ما قبل المدرسة أو في المرحلة 

 االبتدائية.

 مظاهر اضطرابات النطق  

 ( Substitutionاالبدال )

هو أن يستبدل الطفل نطق صوت بصوت آخر، كأن يستبدل الطفل نطق صوت  

)ج( بصوت )د( فيقول )دبل( بدالً من )جبل(، أو أن يستبدل صوت )ر( بصوت )ل( فيقول 

)شجلة( بدالً من )شجرة( أو أن يستبدل صوت )ك( فيجعله )ت( بدالً من )ك( فيقول )تاسة( 

ً تكون أصوات الكالم التي يظهر عليها االبدال (. وغا2015بدالً من )كراسة( )متولي،  لبا

مشابهه بدرجة كبيرة للصوت الصحيح من حيث المخرج وطريقة النطق وخصائص الصوت 

(، فعندما تتحرك نقطة المخرج الصوتي الى االمام يظهر ابدال امامي، أو 2014)سالم، 

ال تكمن في تغيير نقطة عندما تتحرك للخلف يظهر ابدال خلفي، وهذا يعني أن مشكلة االبد

(. يعد االبدال أكثر مظاهر اضطرابات النطق شيوعاً 2015المخرج للصوت )متولي، 

؛ جنيدي 2020؛ الغامدي والدوايدة، 2016؛ السيد، 2017)أخرس وسليمان والمولى، 

 (.2015؛ متولي، 2007؛ عواد، 2014؛ صبح، 2015ومحمد والتباع، 

 ( Omissionالحذف )

ً من أصوات الكالم التي 2014يعرف سالم )  ( الحذف بأن يحذف الطفل صوتا

تتضمنها الكلمة، فينطق الكلمة بدون أحد اصواتها، مما يؤدي الى عدم فهم كالم الطفل، 

 (.2015؛ متولي، 2014وغالباً ما يقع الحذف في نهاية الكلمة )سالم، 

 ( Additionsاإلضافة )

الكلمة االصلية فيجعل نطقها غير  هي عبارة عن زيادة صوت ما أو مقطع الى 

ً )أخرس وسليمان 2011صحيح )العزالي،  (، وتعتبر اإلضافة من أقل عيوب النطق شيوعا

؛ جنيدي ومحمد والتباع، 2020؛ الغامدي والدوايدة، 2014؛ العزالي، 2017والمولى، 

 (.2007؛ عواد، 2014؛ صبح، 2015

 ( Distortionsالتشويه )
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لصوت بشكل غير واضح إال أنه يشبه الصوت الصحيح هو عبارة عن نطق ا  

بدرجة قد تكون صغيرة أو كبيرة عند سماعه، مثل نطق السين بصفير أو نطق الشين من 

-Al (2020)(، أو كما عرفه الدكروري 2020جانبي الفم واللسان )الغامدي والدوايدة، 

Dakroury يعطى الصوت حقه إنتاج الصوت بشكل يخالف المعيار الصحيح إلخراجه، فال 

في النطق، وجاء في تعريف التشويه أيضاً أنه "إصدار الصوت بشكل خاطئ بحيث ال يبتعد 

(. وللتشويه 336: ص. 2013الصوت الجديد عن الصوت األصلي الصحيح" )عبد الشافي، 

أسباب منها تأخر الطفل عن الكالم، أو تزايد اللعاب عن المقدار الطبيعي. كما أن ازدواجية 

للغة كأن يُْكتََسْب الطفل لغتان، بحيث تطغى احداهما على األخرى، قد تعتبر عامل مهم في ا

حدوث التشويه لبعض األصوات، أو وجود مشكالت في انتظام االسنان االمامية أو االسنان 

 (. 2015على جانبي الفك السفلي )متولي، 

 العوامل المسببة الضطرابات النطق لدى األطفال 

 الفسيولوجية والعضوية  االسباب-1

تعني وجود خلل بنيوي أو قصور وظيفي في احدى أعضاء النطق ومن األمثلة  

على ذلك )الحنك المشقوق، شق الشفاه، عقدة اللسان، اورام اللسان، اختالف حجم اللسان، 

(. ومن 2015اندفاع اللسان، عدم تناسق االسنان أو سقوطها، وعدم تطابق الفكين( )متولي، 

وامل الفسيولوجية والعضوية أيضاً ضعف التحكم العصبي الحركي ألعضاء النطق والذي الع

 & Prelock) يكون مسئوالً عنه الدماغ ويرجع ذلك الى وجود مشكالت في النمو العصبي

Hutchins,2018)  وتعتبر هذه العوامل من أهم العوامل المسببة لالضطرابات النطقية

 (.2007طرابات النطق )عواد، % من أسباب اض 20وتشكل نسبة 

 األسباب الوراثية والجينية -2

قد تكون العوامل الفسيولوجية العضوية التي تؤثر على أجهزة النطق من حيث  

األداء وترابط وظائف األعضاء النطقية بمختلف مكوناتها واجزائها مع بعضها البعض، أو 

ن النطق والكالم الناجمة عن من حيث قصور عالقتها بمراكز الكالم بالمخ المسؤولة ع

عوامل وراثية لدى الطفل يولد بها كالتهاب السحايا، أو إصابات منطقتي بروكا وفيرنك أو 

( أو إصابات الحنك 2014من خالل اختالل اربطة اللسان ومشاكل الفكين كذلك )سالم، 

اء المشقوق، وضعف التآزر الحسي العصبي عند انتاج أصوات الكالم، أو في قصور أد

ً الكوافحة وعبد العزيز )(Prelock & Hutchins,2018)البلعوم  ( 2011. يضيف أيضا

بأن الشفة األرنبية قد تعزى إلى اضطرابات في الجينات الوراثية، ولهذا أشارت العديد من 

% من حاالت اضطرابات النطق والكالم ناتجة عن خلل ما في الجينات 65الدراسات أن 

 (. 2014فل وبخاصةً في زواج األقارب )القمش والجوالده، الوراثية في عائلة الط
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 األسباب البيئية -3

يتأثر الطفل بالخبرات التي يتعرض لها عند بداية إخراجه ألصوات الكالم، ولهذا  

( لنطق األصوات امام Role Modelingفإن االسرة ينبغي أن تتجنب النمذجة الخاطئة )

ية التي يتلقاها الطفل من افراد اسرته لها دور حيوي في الطفل. إن التغذية الراجعة الفور

تشكيل أصوات الكالم وترسيخها في الذاكرة القصيرة والعاملة والطويلة لدى الطفل. قد يسهم 

وجود الطفل في كيان أسرى يفتقر للمثيرات الخارجية الالزمة إلكساب أصوات الكالم الى 

(. باإلضافة الى 2017وسليمان والمولى، حدوث بعض أشكال االضطرابات النطقية )أخرس

ان عدد افراد االسرة التي يعيش فيها الطفل، طرق التواصل فيما بين افرادها، ومستواها 

التعليمي، االجتماعي، االقتصادي، والثقافي من العوامل البيئية المساهمة بشكل محوري في 

 (.2008النطق السليم لألصوات )الظاهر، 

 األسباب النفسية -4

تعتبر المشكالت النفسية التي يتعرض لها الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة من  

(. إن تعرض الطفل في 2014؛ سالم، 2011أحد أهم مسببات اضطرابات النطق )العزالي، 

مرحلة الطفولة المبكرة الي المشاكل النفسية مثل القلق، تشتت االنتباه المصحوب بالنشاط 

يبية، أو اضطرابات المزاج المتقلب قد تؤدي الى انخفاض مستوى الزائد، السلوكيات التخر

الشعور باألمان وبالتالي التوافق العاطفي في االسرة، مما يجعله يعاني من العزلة، ومن ثم 

الشعور باإلحباط والحزن، أو وجوده في ظروف اسرية غير مستقرة كالطالق، كل ذلك قد 

 (.2014صةً في مرحلة الطفولة المبكرة )الببالوي، يؤثر على نمو النطق السليم للطفل وبخا

 أسباب متعلقة باإلعاقات-5

( الى انتشار اضطرابات النطق والكالم 2013، وبولين )أشار هاالن، كوفمان 

بنسبة أكبر بين األطفال ذوي اإلعاقة مقارنة باألطفال العاديين، وترتبط بشكل أكبر باإلعاقة 

 العقلية، االضطرابات العصبية النمائية، والشلل الدماغي. فكما أشار بريلوك وهتشنز

Prelock and Hutchins (2018)  الدماغي يضعف التحكم الحركي في إلى أن الشلل

أعضاء النطق، مما يجعل هنالك صعوبة واضحة في انتاج بعض أصوات الكالم بوضوح إما 

بالحذف، اإلضافة، أو التشوية. ومن االعاقات التي تكمن وراء اضطرابات النطق والكالم 

اكتساب  هي اإلعاقة السمعية، وذلك ألنها تؤثر على المدخالت الصوتية أو القدرة على

(. 2014أصوات الكالم، فتتفاقم اضطرابات النطق بزيادة بحسب درجة الفقد السمعي )سالم، 

( دور في حدوث 2013لإلعاقة البصرية كذلك كما يشير المنجم، عبد الرزاق، وصادق )

اضطرابات النطق، فالعديد من االفراد المكفوفين لديهم اضطرابات في النطق ومن 

 بات النطق لديهم وعالجها.الضروري تشخيص اضطرا

 

 



الشهراني د.حممد  -نورة الغامدي  ...مظاهر اضطرابات النطق واللغة لدى أطفال  

 

 

196 

 األسباب الوظيفية --6

قد تعزى اضطرابات النطق في بعض من األحيان الى أسباب غير معروفة أو  

يصعب تحديدها بشكل دقيق جداً، وذلك لعدم وجود إعاقة مصاحبة لها، كما ال يظهر أي خلل 

 (.Al-Dakroury,2020عضوي، أو مشكلة نفسية، أو بيئية أو حتى عوامل وراثية )

 تشخيص اضطرابات النطق 

 اضطرابات اللغة-ثانياً 

 مفهوم اضطرابات اللغة          

اضطرابات اللغة  ASHA (1993)تعرف جمعية السمع واللغة والكالم االمريكية             

بأنها االضطرابات المتمثلة في كالً من استيعاب وفهم المسموع أو المقروء، أو قصور في 

غة المنطوقة أو المكتوبة. تشمل اضطرابات اللغة شكل اللغة والذي يتضمن )النظام انتاج الل

الفونولوجي، الصرفي، والنحوي(، محتوى اللغة )النظام الداللي(، واستخدامات اللغة في 

 عملية التواصل )النظام الوظيفي، أو البرجماتي( 

 اقسام اللغة 

 تتضمن اللغة قسمين هما:           

االستقبالية: هي قدرة الطفل على فهم ما يسمعه في مجاالت اللغة )الداللية، الصرفية، اللغة 

 .(Prelock & Hutchins,2018) واالستخدام(

اللغة التعبيرية: هي التعبير عن األفكار عن طريق اصدار األصوات بترتيب ونظام يجعل 

 (. 2005منها كلمات وجمل ذات معنى )الزريقات، 

 مكونات اللغة 

هي أربع مكونات مترابطة بشكل وثيق، ولكل منها فترته الخاصة في النمو، ولكل             

مستوى ارتباط مع احدى مناطق الدماغ المسؤولة عن اللغة، وتعمل هذه المستويات على 

 .(Bartha-Doering & Dobel,2020;Owens,2012)معالجة وفهم اللغة وانتاجها 

 صوات( لنظام الفونولوجي )علم األا

هو النظام الذي يتضمن القواعد المسؤولة عن جميع أصوات الكالم وتسلسلها            

 (Bartha-Doering & Dobel, 2020) وخصائصها ورموزها.

 النظام المورفولوجي )التراكيب(

بانه النظام الذي يهتم بالتركيب  Bartha-Doering and Dobel(2020) يوضحه           

مات في الجمل فيقوم على تحويل العناصر الشكلية للغة الى اقوال مرتبة الداخلي للكل

 ومترابطة في جملة ما. 

 النظام الداللي )المعاني(

هو المستوى الذي يهتم بالمفردات اللغوية والمعنى الذي تتوقف عليه الكلمة تبعاً             

 (.2014عيد، للسياق الذي جاءت فيه، وكذلك معاني الكلمات بشكل عام )الس
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 النظام البرجماتي )النفعي(

هو النظام الذي يتضمن مجموعة القواعد التي تحكم استخدام اللغة التعبيرية               

-Alللتواصل مع االخرين بشكل مناسب ومتوافق مع المواقف االجتماعية المختلفة 

Dakroury,2020)) 

 أسباب اضطرابات اللغة 

 عوامل عصبية 

كما هو مسلم به أن للجهاز العصبي دور أساسي في سالمة اللغة وكل ما يتعرض له           

هذا الجهاز من تلف، أو خلل قبل الوالدة، أو اثناء الوالدة، يؤثر بشكل مباشر على النمو 

اللغوي فتنشأ اضطرابات اللغة. أو عند التعرض لإلصابة الدماغية في مرحلة عمرية ما قد 

(. كما إن لإلصابات الدماغية بمختلف أسبابها دور 2016سة الكالمية )عبد الغني، تنتج الحب

ً إذا كان الجزء المصاب هو المناطق المسؤولة عن  في حدوث اضطرابات اللغة، خصوصا

؛ السرطاوي وأبوجودة، 2005استقبال الكالم ومعالجته أو صياغته وانتاجه )الزريقات، 

2000.) 

 عوامل جسمية عضوية 

تعتمد اللغة في نموها وتطورها على سالمة أجهزة الكالم بدأً باألهم وهو الجهاز           

العصبي وما يلي ذلك من أجهزة متمثلة في كالً من الجهاز التنفسي، والجهاز الصوتي، 

والجهاز السمعي، والجهاز الرنيني، وأعضاء النطق. لذلك فإن أي خلل أو قصور في هذه 

 (.2014عنه اضطرابات في اللغة )سالم، األجهزة سوف ينتج 

 عوامل وراثية 

في بعض األحيان تعتبر المشكالت العصبية البيولوجية التي تؤثر على سالمة النمو             

(. لهذا يشير الباحثون في دراسة (Al-Dakroury,2020اللغوي الناتجة عن أسباب وراثية 

إلى أن االضطرابات الشديدة في اللغة قد  Vernes et al(2006)أجراها فيرنيس وآخرون 

أو ما يسمى بطفرة جينية في هذا الجين،  Foxp2تكون ناتجة عن تغيرات حدثت في جين 

 وهو الجين المسؤول عن الكالم واللغة.

 أسباب متعلقة باإلعاقات 

تعتبر اضطرابات اللغة أحد الخصائص الظاهرة في بعض االعاقات واالضطرابات            

(. في كثير من األحيان تعزا اضطرابات اللغة الى 2014نمائية واالنفعالية )الخفاف، ال

اضطرابات نمائية عصبية مصاحبة لها مثل اضطرابات طيف التوحد، اضطراب فرط 

الحركة وتشتت االنتباه، صعوبات التعلم. كما تؤثر اإلعاقة السمعية على اكتساب اللغة 

ا دوراً بالغ األهمية في معالجة الكالم المسموع وتكوين ونموها وذلك ألن حاسة السمع له

 .(Prelock & Hutchins,2018) الخبرة في اللغة االستقبالية ومن ثم اللغة التعبيرية
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إلى ذلك بعض االعاقات التي تكمن وراء  Kiese-Himmel(2020)يضيف كيزي هيميل 

 تلفة.اضطرابات اللغة مثل اإلعاقة العقلية واصابات الدماغ المخ

 أسباب بيئية 

ان الحرمان البيئي المتمثل في مكوث الطفل مع الخادمة غير العربية، أو وجوده              

في بيئة فقيرة لغوياً وغير منبهه أو مهتمة بتنمية كالم الطفل، أو عدم تعرضه لمصادر تزيد 

م في نشأة اضطرابات من ثروته اللغوية الالزمة للنمو اللغوي السليم. كل هذه عوامل قد تساه

( عامل يساهم في اضطرابات 2016(. يضيف عبد الغني )2009اللغة )الدوخي والعقيل، 

اللغة وهو االزدواجية في اللغة، او ثنائية اللغة في المرحلة المبكرة من نمو الطفل، بمعنى 

ت في وجود أكثر من لغة يتعلمها الطفل في البيئة المحيطة. كل هذا قد ينتج عنه اضطرابا

اللغة عندما يكون الطفل لديه استعداد مسبق لالضطرابات اللغوية وذلك لوجود اختالفات في 

القواعد النحوية واألنظمة والرموز والتراكيب اللغوية بين كل لغة وأخرى. هنالك عوامل 

ً في اضطرابات اللغة، فعلى سبيل المثال:  بيئية يتعرض لها الطفل اثناء والدته فتكون سببا

داج، نقص االكسجين، كما إن تعرض الطفل لمادة الرصاص وتسممه بها قد يكون أحد الخ

 (.(Al-Dakroury,2020األسباب أيضاً 

 أسباب نفسية 

وجود مشكالت نفسية سواًء كانت عصابية أو ذهانيه لدى الطفل، وخصوصاً إذا كان          

ل عام وعلى النمو اللغوي مستوى المشكلة النفسية شديد بحيث يؤثر على نمو الطفل بشك

بشكل خاص ومن امثلتها العزلة، االنطواء، القلق، الغضب الشديد، واضطراب ثنائي القطب 

 (.2009وغير ذلك كثير )الدوخي والعقيل،

 تشخيص اضطرابات اللغة 

جاءت معايير تشخيص اضطرابات اللغة في الدليل التشخيصي واالحصائي           

( وهي كما 2013الصادر عن الجمعية االمريكية لعلم النفس ) DSM5لالضطرابات العقلية 

 يلي: 

اضطرابات ثابتة ومستمرة في اكتساب واستخدام اللغة من خالل طرق متعددة )تعبيرية -أ

ومكتوبة ولغة اإلشارة مثالً أو غيرها( وذلك بسبب ضعف االستيعاب أو التعبير والتي تشمل 

 ما يلي: 

 ني الكلمات واستخدامها( قلة عدد المفردات )معا -1

الصعوبة في بناء الجملة )القدرة على ترتيب الكلمات لتكوين جملة سليمة حسب القواعد  -2

 النحوية والصرفية( 

ضعف القدرة على التخاطب )القدرة على استخدام المفردات والجمل المترابطة في  -3

 اجراء محادثات، أو وصف موضوع ما أو سرد ألحداث متسلسلة(. 
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ارات اللغوية أقل من تلك المتوقعة بالنسبة للعمر الزمني، مما يؤدي الى قصور المه-ب

وظيفي في التواصل الفعال والمشاركات االجتماعية والتحصيل األكاديمي واألداء المهني 

 سواًء على مستوى الفرد أو الجماعة. 

 ظهور األعراض في مرحلة الطفولة المبكرة. -ج

عف سمعي أو سبب حسي آخر أو مشكلة حركية أو إعاقة االضطرابات ال تعزى إلى ض-د

 ذهنية، أو أي حاالت طبية أو عصبية أخرى، أو تفسر بأنها تأخر في النمو الشامل. 

 إجراءات تشخيص اضطرابات اللغة 

( أنه عند الحديث عن تشخيص اضطرابات اللغة البد 2014يشير عمايرة والناطور )         

، فال يقتصر على اضطرابات اللغة، بل يمتد إلى جميع المشكالت من الشمولية في التشخيص

العضوية والنفسية واالجتماعية، أو االضطرابات المصاحبة، التي تكمن وراء اضطرابات 

 اللغة مع ضرورة مشاركة الوالدين والمعلمين في التشخيص.

االجراءات المتعددة  وهذا كله يقودنا إلى التقييم الشامل وهو عبارة عن مجموعة من          

المتتالية التي تحتوي على المقاييس واالختبارات الرسمية وغير الرسمية، بهدف إعطاء لمحة 

شاملة عن حالة الطفل وتحديد اهليته لتلقي العالج اللغوي، ومن ثم التعرف على نقاط القوة 

 ,Prelock and Hutchinsوالضعف لديه، وفهم البيئة االجتماعية التي يعيش فيها 

 (، وفيما يلي توضيح مفصل إلجراءات التقييم الشامل لالضطرابات اللغة: (2018

 الكشف المبدئي  -1

تتم مرحلة الكشف المبدئي عن طريق تقديرات أولياء األمور والمعلمين والمعلمات          

التي الحظوها في األداء اللغوي للطفل وتعتبر مالحظاتهم المؤشر األول ألخذ الطفل الى 

 (.2012اخصائي النطق واللغة، إلجراء التقييم اللغوي الشامل )كوافحة وعبد العزيز، 

 الحالة دراسة تاريخ -2

يقوم اخصائي النطق واللغة بجمع معلومات عن الطفل تتصف بالشمولية منذ فتره            

الحمل وحتى عمره الحالي. يتم فيها التعرف على المشكالت الصحية أو االضطرابات 

المصاحبة والتأكد من وجودها من خالل المقابلة مع الوالدين، أو أحد افراد االسرة ومعرفة 

علق بعائلة الطفل ووضعها االجتماعي والثقافي واالقتصادي )الخطيب وآخرون، كل ما يت

2013.) 

 الفحص الطبي الفسيولوجي -3

قد يرى أخصائي النطق واللغة أن هنالك احتمالية وجود مشكلة عضوية فسيولوجية         

لحنجرة، تسببت في اضطرابات اللغة لدى الطفل، فيقوم بإحالته الى طبيب االنف واالذن وا

 (.2014للحصول على تقرير طبي بوجود مشكالت عضوية فسيولوجية من عدمها )سالم، 

 اختبار القدرات األخرى ذات العالقة باضطرابات اللغة -4
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يوجد عالقة متبادلة بين اضطرابات اللغة واالعاقات المختلفة، لذلك يقوم بهذا           

الذي تمت احالته الى تشخيص اضطرابات اللغة االجراء عدد من األطباء والمختصين للطفل 

وهم طبيب األطفال، االخصائي النفسي، طبيب المخ واألعصاب، أخصائي القياس السمعي، 

ومعلم صعوبات التعلم. حيث يقوم كل منهم بإجراء التقييم المناسب على حسب تخصصه 

 (.2014وذلك لمعرفة إن كان هنالك إعاقة مصاحبة لالضطراب اللغوي )سالم، 

 تشخيص مظاهر اضطرابات اللغة -5

إلى أنه يجب تحديد الجانب  Shipley and McAfee (2015)يشير شيبلي ومكافي        

اللغوي المضطرب لدى الطفل هل هو في اللغة اإلستقبالية أم التعبيرية، أو في أحد مكونات 

 كاالتي:  اللغة ويتم ذلك عن طريق اجراء المقاييس الرسمية وغير الرسمية وهي

 مقياس المفردات اللغوية -أ

( سنة، 18-2يعتبر هذا المقياس من المقاييس المصورة وهو مقنن لألطفال من عمر )         

ويستخدم مع األطفال اللذين يعانون من اضطرابات في اللغة، وهو عبارة عن مجموعة من 

سمع مسماه في الصور التي تعرض على الطفل ويطلب منه أن يشير على الشكل الذي 

 (.2014الصورة المعروضة عليه )السعيد، 

 مقياس إلينوي للقدرات السيكو لغوية -ب

هو مقياس مقنن يهدف هذا الى قياس مظاهر اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية لألطفال         

ً تغطي اقسام اللغة ومكوناتها  12( سنوات، ويتألف من 10-2من عمر ) اختباراً فرعيا

االستقبال البصري  –عمليات النفسية العقلية المرتبطة بها وهي كاالتي )االستقبال السمعي وال

االكمال القواعدي  –التعبير العملي  –التعبير اللفظي  –الترابط البصري  –الترابط السمعي –

التركيب  –االكمال السمعي  –التذكر البصري  –التذكر السمعي  –االكمال البصري  –

 ( 2012بو الديار، الصوتي( )أ

 مقياس المهارات اللغوية للمعوقين عقلياً -ج

 81يهدف هذا المقياس الى التعرف على المهارات اللغوية ويتألف هذا المقياس من          

فقرة موزعة على خمسة أبعاد هي )االستعداد اللغوي المبكر، التقليد اللغوي المبكر، المفاهيم 

 (.2014ستقبالية، اللغة التعبيرية( )سالم، اللغوية األولية، اللغة اإل

 مقياس مايكل بست للكشف عن الطلبة ذوي صعوبات التعلم -د

يعتبر مقياس مايكل بست من المقاييس المقننة ويستخدم في مجال صعوبات التعلم         

ً في مجال اضطرابات اللغة، ويتألف المقياس من  فقرة موزعة على خمسة أبعاد  24وأيضا

)االستيعاب السمعي، اختبار اللغة، المعرفة العامة، التناسق الحركي، السلوك الشخصي وهي 

 (.2012واالجتماعي( )أبوالديار، 

 العينة الكالمية -ه
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تعد العينة الكالمية جزءاً فعاالً في التقييم الشامل للغة، وذلك ألنها تتعمق في تشخيص          

ً فيها، وتؤخذ العينة الكالمية للغة  الجوانب اللغوية التي أظهرت المقاييس وجود اضطرابا

الطفل الذي يعاني من اضطراب لغوي عن طريق مالحظته تفاعله االجتماعي، مع الوالدين 

واالقران والمعلمين ويقوم اخصائي النطق واللغة، بتسجيل المالحظة في فيديو أو كتابياً في 

 & Shipleyاالخصائي أوراق عمل، ويتطلب تحليل العينة خبرة كافية من 

McAfee,2015)( كما يشير السرطاوي وابوجودة .)أنه عند جمع العينة الكالمية 2000 )

يجب تنويع السياقات اللغوية لكي تشمل العينة جميع مكونات اللغة، وعند التحليل من 

 الضروري استخدام التسجيل المرئي والتسجيل الصوتي معاً.

 عالج اضطرابات اللغة 

عند الحديث عن عالج اضطرابات اللغة يجدر التنويه على أنه ليس هنالك طريقة          

فعالة واحدة مع الجميع، وإنما تكمن فاعلية الطريقة في كونها مناسبة للمرحلة العمرية أم ال، 

وهل هي مجديه مع المستوى الحالي للغة الطفل، ومدى توافق الطريقة مع األسلوب التعليمي 

 (Prelock & Hutchins,2018)فل ومدى تحقيقها لألهداف المرجوة المفضل لدى الط

 ولالضطرابات اللغوية ثالث مناهج عالجية وهي: 

المنهج العالجي المركز على الطفل، المنهج -المنهج العالجي المركز على االخصائي، ب-أ

 العالجي المتولد: 

 المنهج العالجي المرتكز على االخصائي-أ

هذا النهج عادةً في مرحلة التأسيس والتشكيل للسلوكيات اللغوية، وغالباً ما  يستخدم            

يعتمد هذا النهج على أسلوب التكرار إلكساب الطفل سلوكيات لغوية جديدة فيكرر الطفل ما 

(. في هذا النهج العالجي يقوم أخصائي النطق 2005يسمعه من االخصائي )الزريقات، 

من جوانب اللغة، وانتقاء األسلوب والوسائل والمواد المناسبة واللغة باستهداف جانب واحد 

في عالج هذا الجانب، ويوضح االخصائي للطفل ما يريده منه أثناء ممارسة أنشطة العالج، 

وال يقتصر اختيار األسلوب العالجي والمواد المستخدمة على الهدف، بل يجب أن تناسب 

 (.2014لناطور، العمر الزمني واهتمامات الطفل )عمايرة وا

 ب_المنهج العالجي المرتكز على الطفل 

في هذا النوع من العالج يكون دور الطفل قائداً، وعلى االخصائي توفير بيئة              

تواصلية داعمة له، مع مالحظته والعمل على تعزيز كل سلوك لغوي صحيح وتقديم التغذية 

ً دون تحديد جانب واحد، ويمكن  الراجعة الالزمة، فيعالج اللغة االستقبالية والتعبيرية معا

لألخصائي في هذا النوع من العالج، أن يستخدم أسلوب التوسيع بمعنى أن يعيد الجمل التي 

يقولها الطفل ولكن بشكل موسع ومعقد على سبيل المثال، لو قال الطفل: الولد يلعب، فإن 

يقوم هذا النهج العالجي على مبدأ االخصائي يقول بعده: الولد يلعب بالكرة في الملعب. 

 (.2005االنتباه واالهتمام بالطفل ويستخدم مع األطفال ذوي المستوى المتدني )الزريقات، 
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 المنهج العالجي المزجي للطريقتين -ج

وهي عبارة عن دمج المنهج المرتكز على االخصائي مع المنهج المرتكز على الطفل           

حيث يقوم االخصائي باستهداف جانب واحد من جوانب اللغة ويكون الطفل هو القائد فيختار 

األسلوب والوسيلة التي تناسب رغباته واهتماماته، ويمارس التعلم للسلوك اللغوي واثناء 

االخصائي بإدخال أنشطة، وأساليب من اختياره ودمجها مع ما اختاره الطفل  تعلمه يقوم

 (. 2014لتحقيق الهدف المرجو )عمايرة والناطور، 

 ً  ( ADHDاضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه )-ثالثا

 التطور التاريخي الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 

ريخية األولى الضطراب فرط الحركة وتشتت كانت البدايات واالشارات التا              

في قصيدة للطبيب األلماني هنريش هوفمان  Barkley (1998)االنتباه ما ذكره باركلي 

Heinirch Hoffman  التي كانت تدور حول مظاهر للحركة المفرطة والسلوك المندفع

 Heinirchغير المنظم لدى طفل يدعى فيدجيتي فيل، كما أشار هنريش هوفمان 

Hoffman في قصيدة أخرى تصف طفل يدعى جوبنيJobnny  كان يعاني من تشتت في

تم التعرف على االعراض األولية الضطراب فرط الحركة وتشتت  1902االنتباه. وفي عام 

وذلك عندما أجرى  Gorge Stillاالنتباه، من قبل طبيب بريطاني يدعى جورج ستيل 

ت سلوكية متشابهة، وأظهرت النتائج عن طفل يعانون من مشكال 43دراسة تكونت من 

وجود مشاكل واضحة لدى هؤالء األطفال في التنظيم الذاتي والمحافظة على االنتباه، مع 

الحركة الزائدة، ولكن في ذاك الوقت لم تسمى هذه االعراض بانها اضطراب 

(Still,1902.) 

تباه في السابق عدة وكان يطلق على اعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت االن           

مسميات منها: التلف البسيط في المخ، أو الخلل الوظيفي في المخ، واحياناً كان يسمى الحركة 

العام الذي تم فيه إصدار المسمى العلمي  1980(. يعتبر عام 2006الزائدة )الدسوقي، 

وصنف لالضطراب واعداد المعايير التشخيصية من قبل الجمعية االمريكية للطب النفسي، 

االضطراب الى نوعين: نوع فرط الحركة وتشتت االنتباه، ونوع تشتت االنتباه وفي عام 

اعيد تصنيفه الى ثالث أنواع: نوع تشتت االنتباه ونوع فرط الحركة واالندفاعية،  1987

والنوع المشترك وهو فرط الحركة وتشتت االنتباه والنوع المشترك هو الذي تتناوله الدراسة 

 .(Jacobs&Wendel,2010)ي حدودها الموضوعية الحالية ف

 ADHDمفهوم اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 

برزت العديد من التعريفات التي توضح مفهوم اضطراب فرط الحركة وتشتت              

االنتباه في المراجع العربية واألجنبية ولقد ركزت الباحثة على التعريفات التي توضح طبيعة 

ب واالعراض األساسية له، بما يوجز للقارئ ما هو اضطراب فرط الحركة االضطرا

ً لما جاء عن الدليل التشخيصي االحصائي ADHDوتشتت االنتباه  الطبعة  DSM-5. وفقا
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الخامسة أنه: اضطراب عصبي نمائي يتضمن ظهور نمط مستمر من تشتت االنتباه و/أو 

أداء الفرد ونموه، ويجب أن تظهر هذه االندفاعية والتي ال تتناسب مع –فرط الحركة 

سنة، وتؤثر على أداء  12االعراض في بيئتين أو أكثر )المنزل، المدرسة، العمل( قبل سن 

 (.APA,2013الفرد االجتماعي واألكاديمي أو الوظيفي )

اضطرابات عصبية »( بأنه: 1437يعرفه الدليل التنظيمي للتربية الخاصة )           

في صورة تشتت االنتباه، وعدم القدرة على التركيز مدة كافية لتنفيذ المهمة  وسلوكية، تظهر

المطلوبة كما قد يظهر فرط الحركة، على شكل سلوك يتسم بحركة زائدة ونشاط مفرط غير 

(. ومما جاء أيضاً عن 11)ص. « هادف يعيق تعلم الطالب وقد تقترن هاتان الظاهرتان معا

أنه:  Millichap((2009شتت االنتباه ما ذكره ميليشاب تعريف اضطراب فرط الحركة وت

اضطراب بيولوجي عصبي، وليس مرض ويوجد له أسباب معروفة ومحددة، ويتصف 

االفراد الذين يعانون منه بسرعة تشتت االنتباه وزيادة النشاط بشكل غير طبيعي، مع اندفاع 

ل والمدرسة(، وتؤثر على في السلوك وتالحظ هذه االعراض في بيئتين على األقل )المنز

األداء االجتماعي واالكاديمي والمهني، وال تعزا هذه االعراض الى وجود مرض عقلي أو 

إلى اضطرابات الشخصية، ويحدث في مرحلة الطفولة والمراهقة وقد يستمر الى مرحلة 

 الرشد ويتطلب أساليب عالجية مختلفة. 

لتعريفات المذكورة تتفق على بعض المسلمات وبناًء على ما سبق، فإن جميع ا              

 لهذا االضطراب:

  اضطراب عصبي نمائي ينتج عنه فرط في الحركة واندفاعية في السلوك مع عدم

 التركيز 

  يجب أن تالحظ االعراض األساسية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه في

 بيئتين على األقل )المنزل، المدرسة، أو العمل(. 

 اض األساسية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه على العالقات تؤثر االعر

 االجتماعية واألداء األكاديمي. 

 (ADHDمعدل انتشار اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه بين األطفال )

من أكثر االضطرابات السلوكية العصبية انتشاراً بين  ADHDيعد اضطراب           

 األطفال 

 Barkley,2006; Driga&Drigas,2019; Kieling, & Rohde ,2010) وتختلف)

نسبة انتشار اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه من مجتمع إلى آخر ومن فترة زمنية إلى 

أخرى وذلك تبعا الختالف المجتمعات والثقافات والمحك والمعيار المعتمد والمستخدم في 

الطبعة الخامسة  DSM-5حصائي (. يحدد الدليل التشخيصي اال201التشخيص )الحزيمي، 

% ولدى البالغين  5أن نسبة انتشار اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لدى األطفال هي 
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-1% ويعتبر هذا االضطراب أكثر شيوعاً لدى الذكور من االناث ونسبته تتراوح بين )2.5

 (.APA,2013%( في البالغين ) 1.6-1%( من األطفال وما بين ) 2

وقد حدد الدليل االرشادي السريري المبني على البراهين لتشخيص وعالج           

( معدل االنتشار 2020اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه في المملكة العربية السعودية )

%من األطفال 7-5في جميع أنحاء العالم بحوالي  ADHDيقدر معدل انتشار »بأنه: 

 Alqahtani(2010)ة السعودية، أجريت دراسة القحطاني (. في البيئ10)ص.« والبالغين

بين طالب وطالبات الصفوف  ADHDالتي هدفت إلى معرفة نسبة انتشار اضطراب 

%. أجرت 2.7األولية الثالث في المرحلة االبتدائية، واشارات إلى أن النسبة تقدر ب 

اسة على در Homidi، Obaidat and Hamaidi( 2013حميدي، عبيدات، والحميدي )

طالب وطالبات المرحلة االبتدائية بمدينة جدة وأشارت نتائجها الى أن نسبة اجمالي انتشار 

ً هي  % تتجزأ منها  11.6اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لدى الذكور واالناث معا

 % لإلناث.4.2% للذكور، ونسبة  7.4نسبة 

 (ADHDأسباب اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه )

وتلك االسباب ال  ADHDمن المهم التعرف على االسباب المؤدية الى اضطراب             

بل إن لهذا االضطراب اسباب  ADHDتقتصر على سبب واحد في حدوث اضطراب 

متعددة تتفاعل مع بعضها مسببة االضطراب، وتلك العوامل تتمثل في عوامل بيولوجية 

يئية وفي االغلب يجتمع أكثر من سبب مما يسهم ذلك عصبية والجينات الوراثية، والعوامل الب

 ADHD (Langley,2018 .)في احتمالية اإلصابة باضطراب 

 الدراسات السابقة 

 عرض الدراسات السابقة -أوالً 

اعتمدت الباحثة عند جمعها للدراسات السابقة على ادراج بعض الكلمات المفتاحية           

 Oxford في المكتبة الرقمية السعودية ومنها في محركات بحث قواعد البيانات 

University Press   ومكتبة األمم المتحدة ،UN Libraries   وقاعدة البياناتSpringer 

 وبعض المواقع العلمية ذات االختصاص مثل الجمعية االمريكية للكالم واللغة والسمع 

ASHA للغة لدى االفراد اللذين . وبما أن البحث فيها كان يدور حول اضطرابات النطق وا

فقد أدرجت الكلمات المفتاحية اآلتية: اضطرابات النطق لدى  ADHDيعانون من اضطراب 

 ADHDاضطرابات اللغة لدى االفراد ذوي اضطراب -ADHDاالفراد ذوي اضطراب 

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة واالدبيات التي ظهرت للباحثة اثناء البحث تم اختيار 

 سات االتية كونها األنسب لموضوع الدراسة الحالية: الدرا

دراسة  Dakroury and Gardner-Al 2017)أجرى الدكروري وغاردنر )            

أجريت على البيئة السعودية وكانت من أوائل الدراسات العربية في هذا الموضوع وقد هدفت 

الى التعرف على الخصائص البرغماتية اللفظية لدى األطفال اللذين يعانون من اضطراب 
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( أطفال من مجموعة 10فرط الحركة وتشتت االنتباه بمدينة جدة وتكونت عينة الدراسة من )

ADHD ( 4( أطفال آخرين من مجموعة األطفال العاديين تراوحت أعمارهم بين )10و-

( سنوات. استخدمت الدراسة المنهجية المزجية )المختلطة( والمعتمد على جمع البيانات 5

الكمية باستخدام اختبار يقيس المهارات اللفظية البرجماتية، والبيانات النوعية عن طريق 

م تحليل المحادثات الكالمية المسجلة بها من خالل تحليل المواد السمعية البصرية ومن ث

يواجهون صعوبات في المهارات اللفظية  ADHDالمضمون. وأشارت النتائج الى أن أطفال 

البرجماتية مقارنة باألطفال العاديين وأن متوسط عدد الكلمات التي يتحدث بها األطفال من 

األطفال العاديين، كما يعاني أطفال أقل من عدد الكلمات لدى مجموعة  ADHDمجموعة 

ADHD  .من انخفاض مستوى اللغة التعبيرية 

التي هدفت الى تحديد مظاهر اضطرابات  Korrel(2017)كذلك دراسة كوريل             

. تكونت ADHDاللغة التي يعاني منها األطفال ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 

 ADHD( سنة. قسمت الى مجموعتين مجموعة 11-9طفال بعمر )163من عينة عددها 

والمجموعة الضابطة. تم اجراء الرنين المغناطيسي ألدمغة المجموعتين وتطبيق مقياس 

القدرات اللغوية عليهم وذلك باستخدام المنهج الوصفي المقارن للمقارنة بين نتائج 

كاالتي: وجود تشوهات في المادة البيضاء بمناطق التشابك المجموعتين. كانت النتائج 

. اشارت نتائج ADHDالعصبي المسئولة عن اللغة لدى ادمغة األطفال من مجموعة 

مقارنة  ADHDالمقياس الى وجود قصور في مجاالت محددة من اللغة لدى مجموعة 

بيرية وبعد اللغة االستقبالية بالمجموعة الضابطة وذلك في أبعاد المقياس اآلتية: بعد اللغة التع

 وبعد المستوى البرغماتي للغة. 

على البيئة السعودية وهدفت الى الكشف  Hariri(2016)كما اجريت دراسة حريري          

عن تأثير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه على أصوات الكالم ومقارنة اكتساب علم 

تباه واألطفال العاديين. تكونت عينة الدراسة األصوات بين أطفال فرط الحركة وتشتت االن

 ADHDمن أطفال  10طفل تم تقسيمهم الى مجموعتين. المجموعة األولى وعددها  20من 

من األطفال  10سنوات( والمجموعة الضابطة وعددها 7-5تراوحت أعمارهم ما بين )

بي. استخدمت قائمة العاديين. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المقارن والمنهج شبه التجري

جش المرجعية للعمليات الصوتية العربية الشائعة لغرض تحديد األصوات النطقية الخاطئة. 

لديهم أخطاء في العمليات الصوتية ضعف ما عند  ADHDأشارت النتائج إلى أن مجموعة 

المجموعة األخرى، تمثلت في استبدال بعض أصوات الكالم بأصوات أخرى، باإلضافة إلى 

 ف، كما أظهرت أن لديهم انحراف بعض أصوات الكالم عن مخرجها الصحيح. الحذ

من جانب آخر جاءت دراسة هيالند، وبوسرود، هيالند، هيمان، ولوندرفولد             

(2016)Helland, Posserud, Helland, Heimann, & Lundervold  التي هدفت

ن اللذين لديهم عسر القراءة. تم ذلك م ADHDالى التعرف على القدرات اللغوية لدى أطفال 
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عن طريق توزيع استبانة القدرات اللغوية على أولياء أمور ومعلمي مجموعة من األطفال 

وتم تقسيمهم الى أربع مجموعات كاالتي: مجموعة األطفال ذوي  5672البالغ عددهم 

 ، ويعانون من عسر القراءة ومثلت ADHDاضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 

% من العينة. أما 0.64%من عدد العينة ومجموعة األطفال ذوي عسر القراءة ومثلت 7.8

وال يعانون من  ADHDمجموعة األطفال ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 

% من العينة والعدد الباقي من العينة يمثل األطفال العاديين بنسبة 6.24عسر القراءة مثلت 

هج الوصفي المقارن للمقارنة بين المجموعات. أشارت النتائج الى % اعتماداً على المن7.5

% من اللذين لديهم اضطرابات في اللغة من العينة المذكورة هم من مجموعة األطفال  40أن 

ولديهم عسر القراءة فقد حققوا مستوى منخفض في قدراتهم  ADHDذوي اضطراب 

األصوات النطقية مقارنة بالمجموعات اللغوية. كما أنهم يعانون من بعض االضطرابات في 

وال يعانون من  ADHDاألخرى. أشارت النتائج الى أن األطفال من مجموعة اضطراب 

 عسر القراءة يظهر لديهم اضطرابات في اللغة االستقبالية. 

بهدف معرفة مدى  Sciberras et al( 2014أجريت دراسة شيبراز وآخرون )            

غوية في األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه انتشار المشاكل الل

ADHD  مقابل المجموعة الضابطة من غيرADHD اتبعت الدراسة المنهج الوصفي .

طفل. تم تقسيم العينة الى مجموعة تجريبية عددها  391التحليلي وتكونت عينة الدراسة من 

سة من االختبار التحصيلي، . تكونت أدوات الدرا212ومجموعة ضابطة عددها  179

ومقياس تحسين المهارات االجتماعية، ومقياس لنقاط القوة والصعوبات، وأشارت النتائج إلى 

أن األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لديهم مشاكل في اللغة 

ائج عن عدم أعلى من المجموعة الضابطة ويظهر لديهم ضعف في القراءة، كما أسفرت النت

وجود فروق واختالفات بين استجابات أفراد العينة تعزى لمتغير عمر الطفل أو متغير 

 الجنس. 

 ,Väisänen, Loukusaهدفت دراسة فيسنن، لوكزا، موالنين، ويليهرفا              

Moilanen, and Yliherva (2014)  الى الكشف عن اضطرابات اللغة لدى أطفال فرط

منهم لديهم أطفال  19من أولياء األمور  38االنتباه. تكونت عينة الدراسة من الحركة وتشتت 

المتبقين لديهم اأطفال عاديين بعمر  19( سنة و12-5بعمر ) ADHDمن فئة اضطراب 

( سنوات. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المقارن لمقارنة المهارات اللغوية لدى 5-8)

لك من خالل ردود أولياء أمورهم على االستبانة التي واألطفال العاديين وذ ADHDأطفال 

ابعاد للمهارات  7. تكونت من  CCC-2وجهت لهم بالنسخة الفيليندية من اإلصدار الثاني 

اللغوية تضمنت )النحو، تماسك الجمل، الدالالت، الكالم، استخدام السياق، العالقات 

ات التواصل لدى األطفال ذوي االجتماعية(. أشارت النتائج الى وجود بعض من اضطراب

حيث ظهرت في ضعف مهارات اللغة البرجماتية والعالقات  ADHDاضطراب 
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 ADHDاالجتماعية. كما إشارات الى وجود اختالفات في المهارات اللغوية بين أطفال 

 واألطفال العاديين. 

والتي  ).Safwat et  al  (2013كما أجريت في مصر دراسة صفوة و آخرون              

هدفت الى التعرف على الجانب البرجماتي للغة لدى أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه 

ADHD طفال من  62. تكونت عينة الدراسة منADHD طفال من العاديين وجميعهم  44و

الن لديهم تاريخ  ADHDطفل من مجموعة  24( سنوات تم استبعاد 8-6يبلغون من العمر )

من مجموعة األطفال العاديين وذلك لوجود لديهم  4استبعاد الضطراب لغوي، كما تم 

اضطرابات في النطق. استخدم الباحثون اختبار فحص اللغة والمستوى البرجماتي لها لجمع 

بيانات كمية اعتماداً على المنهج الوصفي للتعرف على طبيعة اللغة لدى افراد العينة. اسفرت 

يظهر في كل من  ADHDرية لدى مجموعة النتائج عن قصور في جانب اللغة التعبي

ً الى انخفاض المستوى البرجماتي  صياغة الجملة وضعف الحوار والمحادثة. إشارات أيضا

 مقارنة بالمجموعة العادية. ADHDللغة لدى أطفال 

أجريت  ADHDللتأكد من وجود عالقة ارتباطية بين اضطرابات الكالم واضطراب         

ممن  412على عينة أطفال بالغ عددها  Lewis et al(2012)دراسة لويس وآخرون 

واستبانة  ADHDيعانون من اضطرابات في الكالم. وزع مقياس تصنيف اضطراب 

للكشف  ADHDاالضطرابات النمائية على أولياء امورهم، لمعرفة من منهم لديه اضطراب 

عن وجود عالقة من عدمها بين االضطرابين، اسفرت النتيجة عن ارتباط وتزامن 

بينما لم تسفر عن وجود عالقة بين اضطرابات  ADHDاضطرابات اللغة مع اضطراب 

  ADHDالنطق واضطراب 

 (2011)لعل من الدراسات المهم تناولها دراسة دابارما، جيفنر و مارتن          

er, & MartinDaParma, Geffn  والتي هدفت الى التعرف على اضطرابات اللغة و

من  ADHDمظاهرها لدى االفراد اللذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 

( سنة وذلك عن طريق مراجعة السجالت الطبية ألفراد العينة في مركز جامعي 16-6عمر )

ستخدام المنهج النوعي القائم على طريقة . سجل ذلك با100للتخاطب والسمع والبالغ عددها 

تحليل المحتوى للسجالت الطبية والتعمق في استخالص النتائج في كل من تقارير درجة 

الذكاء ودرجة القياس السمعي ونتائج التقييم اإلكلينيكي ألساسيات اللغة. اتضح للباحثين بعد 

العينة وذلك في كل من  االطالع على كل ما سبق وجود اضطرابات في اللغة لدى افراد

مظاهر اللغة االستقبالية المتمثلة لديهم في قصور في الفهم واالدراك لما تم سماعه وصعوبة 

اتباع التعليمات. أيضاً وجود اضطرابات في قسم اللغة التعبيرية تمثلت في صعوبة استدعاء 

 الجمل وصياغتها، وضعف القدرة على استخدام أدوات الربط. 

دراسة هدفها التعرف على  Kim, and Kaiser( 2000كايزر )تناول كيم و 

الخصائص اللغوية لدى األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه. تكونت 
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( طفالً 11( طفالً مصاباً باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه، و )11عينة الدراسة من )

( سنوات. استخدمت 8-6الدراسة بين ) آخراً من األطفال العاديين. تراوحت أعمار عينة

الدراسة المنهجية المزجية )المختلطة( المعتمدة على جمع البيانات الكمية باستخدام اختبار 

المفردات المصورة، واختبار تطوير اللغة األساسي، والبيانات النوعية المعتمدة على جمع 

النتائج إلى عدم وجود فروق  عينات من لغة األطفال أثناء اللعب الحر مع الزمالء. أشارت

ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في اختبار المفردات المصورة. كما أظهرت النتائج بأن 

أداء األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه أسوأ نمواً من األطفال 

الختبارات العامة للكالم العاديين في تقليد الجملة وتعبير الكلمات ونطق الكلمة بالكلية وا

 واللغة في اختبار تطوير اللغة األساسي.

كما هو مالحظ من خالل العرض السابق للدراسات بأن ثالث منها فقط أجريت في           

ودراسة  Dakroury and  Gardner(2017) -Alالوطن العربي وهي دراسة 

Hariri(2016)  2013في المملكة العربية السعودية ودراسة) )Safwat et  al  في دولة

 Dakroury -Alمصر، ويتبين من الدراستان التي اجريتا في البيئة السعودية ان دراسة 

and  Gardner(2017)  ركزت على المستوى البرجماتي للغة لدى أطفالADHD فحسب

تناولت اضطرابات النطق دون أن تتطرق الى اضطرابات اللغة،  Hariri(2016) ودراسة 

م تجرى دراسة وصفية كمية في المملكة العربية السعودية، تشمل جانبي النطق واللغة بينما ل

معاً لدى هؤالء الفئة وهذا يوضح أهمية اجراء هذه الدراسة ومالها من قيمة، كونها من أوائل 

الدراسات العربية في هذا الموضوع. ومن المستحسن في الدراسات التي تم عرضها انها 

نتائجها مما يجعل النتائج التي سوف تسفر عنها الدراسة الحالية دليل  تتشابه جميعها في

 علمي للباحثين والمختصين فيما بعد.  

 منهجية الدراسة وإجراءاتها 

 منهج الدراسة

قامت الدراسة على المنهج الوصفي وهو احدى الطرق العلمية التي يقوم من خاللها   

لدراسة بطريقة منظمة في جماعة معينة لها الباحث بدراسة المشكلة او الظاهرة محل ا

 (.2014خصائص مشتركة ومحددة للوصول الى معلومات وافية عنها )الدليمي وصالح، 

وسيتم توظيفه في هذه الدراسة للتعرف على مظاهر اضطرابات النطق واللغة لدى 

خالل األطفال اللذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه بمدينة جدة من 

استخدام استبانة موجهة الى أولياء أمورهم بمدينة جدة للكشف والتعرف على االضطرابات 

 النطقية واللغوية لديهم

 مجتمع الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب فرط 

حسب  الحركة وتشتت االنتباه من الحاصلين على تشخيص رسمي بوجود االضطراب
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اإلحصائية المسجلة بالجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه )إشراق( 

 2021-2020( ما بين ذكور وإناث بجدة لعام 98والبالغ عددهم )

 عينة الدراسة 

ً مع خصائص العينة استخدمت الباحثة العينة  لتحقيق ما تسعى اليه الدراسة وتوافقا

القصدية، وذلك الن الجهة التي اتجهت اليها الباحثة في التقصي عن  االحتمالية وتحديداً العينة

إحصائية مجتمع الدراسة هي جهة مختصة ومعنية باألفراد ذوي اضطراب فرط الحركة 

 وتشتت االنتباه فكان االستهداف للعينة قصدياً.

ً الى مجتمع الدرا سة وتم استخدام الطريقة االلكترونية إليصال االستبانة الكترونيا

رئيس –وذلك لظروف جائحة كرونا وقد تم ارسالها الى الجمعية تحديداً األستاذة /ندى الفواز 

قسم البحث االجتماعي بالجمعية وقد قامت مشكورة بإرسالها الى بعض أولياء األمور بمدينة 

 جدة.

 أداة الدراسة 

ً مع طبيعة المنهج المتبع في هذه الدراسة والبيانات المراد جمع ها استخدمت توافقا

الباحثة االستبانة أداة للدراسة الحالية، وقد وجهت إلى أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب 

فرط الحركة وتشتت االنتباه ألخذ البيانات الالزمة منهم حول اضطرابات النطق واللغة لدى 

 أطفالهم وهذا كان هو هدف الدراسة.

( فقرة موزعة على بعدان 43ة من )وصف األداة: تكونت االستبانة في صورتها النهائي

رئيسيان يحوي كال منهما أبعاداً فرعية وكان البعد الرئيسي األول يتحدث عن اضطرابات 

التشويه(، أما  –اإلضافة  –الحذف  –النطق ويضم أربعة ابعاد على النحو االتي )االبدال 

-هما )اللغة اإلستقباليةالبعد الرئيسي الثاني كان يمثل اضطرابات اللغة ويضم بعدان فرعيان 

( توزيع فقرات االستبانة على االبعاد الرئيسية 2-3اللغة التعبيرية(. ويوضح الجدول )

 واالبعاد الفرعية.

 ( توزيع فقرات االستبانة على االبعاد الرئيسية واالبعاد الفرعية1الجدول )

 عدد الفقرات االبعاد الفرعية االبعاد الرئيسية

 اضطرابات النطق

 3 االبدال

 3 الحذف

 3 اإلضافة

 3 التشويه

 اضطرابات اللغة
 12 اللغة االستقبالية

 19 اللغة التعبيرية

وقد استخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي للحصول على استجابات عينة الدراسة وفقاً 

 للبدائل االتية )دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً، أبداً( 
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 صدق أداة الدراسة 

 تحققت الباحثة من صدق أداة الدراسة بطريقتين، هما: 

 أوالً، الصدق الظاهري لألداة

ألداة الدراسة، وللتأكد من أنها تقيس ما وضعت لقياسه؛  للتعرف على مدى الصدق الظاهري 

مجال النطق واللغة لتحكيمها. عن طريق استطالع  ( من المتخصصين في11عرضت على )

الفقرة للبعد، ومدى صحة صياغتها اللغوية، ومدى شمولية  أراءهم حول مدى مالئمة

الفقرات ألهداف الدراسة، مع إضافة أو حذف أو تعديل لفقرات األداة؛ وعلى ضوء 

ومقترحاتهم أجرت الباحثة التعديالت، حتى خرجت األداة في صورتها النهائية،  توجيهاتهم

  (.1طبقت ميدانياً على مجتمع الدراسة. ملحق ) ومن ثم

 ثانياً، االتساق الداخلي لألداة 

ً على أولياء  بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة ، قامت الباحثة بتطبيقها ميدانيا

أمور األطفال ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه بمدينة جدة، وبعد تجميع البيانات 

الصدق الداخلي لألداة باستخدام  الخاصة بأداة الدراسة ، ومن ثم تفريغ البيانات للتحقق من

 Statistical Package for the Socialبرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Sciences  وحساب معامل االرتباط بيرسون ، Pearson Correlation لفحص ارتباط

ويوضح  عبارات االستبانة باألبعاد التي تنتمي إليها، للتأكد من الصدق الداخلي لالستبانة،

 ( نتائج معامل االرتباط.2الجدول )

 (: معامالت ارتباط العبارات بأبعاد االستبانة2جدول )
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة البعد الفرعي

 **0.935 3 **0.966 2 **0.921 1 اإلبدال

 **0.930 6 **0.950 5 **0.933 4 الحذف

 **0.904 9 **0.965 8 **0.916 7 اإلضافة

 **0.946 12 **0.959 11 **0.949 10 التشويه

 اللغة االستقبالية

13 0.256* 17 0.629** 21 0.237* 

14 0.664** 18 0.212* 22 0.219* 

15 0.218* 19 0.340** 23 0.328** 

16 0.352** 20 0.629** 24 0.438** 

 اللغة التعبيرية

25 0.236* 32 0.693** 39 0.650** 

26 0.502** 33 0.233* 40 0.558** 

27 .684** 34 0.258* 41 0.305** 

28 0.521** 35 0.645** 42 0.427** 

29 0.422** 36 0.583** 43 0.242* 

30 0.244* 37 0.231* - -- 

31 0.618** 38 0.214* - -- 
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 (.0.01دال عند مستوى الداللة )(، ** 0.05* دال عند مستوى الداللة )

(، أن معامالت ارتباط العبارات باألبعاد التابعة لها، ارتباطات 3-3يبين الجدول ) 

(، مما يدل على صدق داخلي عاٍل 0.05( ومستوى الداللة )0.01دالة عند مستوى داللة )

تعد عبارات صادقة ألبعاد االستبانة، فالعبارات المرتبطة بالمتوسط الكلي الستجابات البُعد، 

تقيس ما وضعت ألجله. وللتأكد من ارتباط األبعاد بالمتوسط العام لالستبانة، تم حساب 

لعام لالستبانة، ويبين معامالت ارتباط متوسطات استجابات العينة على األبعاد، بالمتوسط ا

 ( معامالت ارتباط األبعاد باالستبانة ككل.3الجدول )

 األبعاد الفرعية لالستبانة بالمتوسط العام لها(: معامالت ارتباط 3جدول )

 معامل االرتباط باالستبانة البعد الفرعي م

 **0.752 اإلبدال 1

 **0.601 الحذف 2

 **0.633 اإلضافة 3

 **0.642 التشويه 4

 **0.543 اللغة االستقبالية 5

 **0.508 اللغة التعبيرية 6

 (0.01** دال عند مستوى الداللة )

( بأن معامالت ارتباط األبعاد الفرعية بالمتوسط العام 3من الجدول )يتبين  

ً عند مستوى داللة ) ( أو أقل منه، وتعد معامالت االرتباط 0.01لالستبانة، دالة إحصائيا

العالية دليل على الصدق الداخلي العالي لمحتوى االستبانة، ويستنتج من ذلك بأن األبعاد 

 قيسه االستبانة بشكل كلي.الفرعية لالستبانة تقيس ما ت

 ثبات أداة الدراسة 

 تم قياس ثبات أداة الدراسة على النحو اآلتي: 

 أوالً، استخراج معادلة ألفا كرونباخ

مما يوضح بأن االستبانة تتمتع بمعامالت ثبات 0.94و 0.74تراوحت معامالت ألفا ما بين 

معامل الثبات العام لألداة  (، بينما بلغ4-3من جيدة إلى ممتازة. كما يوضحها الجدول)

 ، ويدل ذلك على صالحية االستبانة لتحقيق أهداف الدراسة.0.80

 ثانياً، طريقة التجزئة النصفية 

. كما يبينها 0.84و0.72تراوحت قيم الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألبعاد الدراسة ما بين 

وجميعها قيم موجبة مما  0.72(، في حين بلغ الثبات على المستوى الكلي لألداة 4الجدول )

( معامالت الثبات الخاصة 5-3يجعل األداة تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات، ويبين الجدول )

 بأبعاد األداة.
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 (: معامل الثبات التجزئة النصفية وألفا كرونباخ لمحاور االستبانة والثبات الكلي4جدول )

 التجزئة النصفية األبعاد الفرعية البُعد الرئيس
معامل ألفا 

 كرونباخ

 اضطرابات النطق

 0.93 0.82 اإلبدال

 0.93 0.81 الحذف

 0.91 0.80 اإلضافة

 0.94 0.84 التشويه

 اضطرابات اللغة
 0.78 0.72 اللغة االستباقية

 0.74 0.75 اللغة التعبيرية

 0.80 0.72 ثبات االستبانة ككل

ليكرت الخماسي من خالل حســــــــاب المدى كما حددت الباحثة طول الفترات في مقياس 

=  5÷4( ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الفترة أي )4=5-1)

(، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )بداية المقياس وهي واحد 0,8

الفترات في جميع أبعاد صحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية وهكذا أصبح طول 

 (.5االستبانة كما هو موضح في الجدول )

 (: توزيع البدائل وفق التدريج المستخدم في االستبانة5)جدول 

 مدى المتوسطات قيم المقياس الوصف

 1.8أقل من  1 أبداً 

 (2.6أقل من -1.8من ) 2 نادراً 

 ً  (3.4أقل من -2.6من ) 3 أحيانا

 (4.2-3.4من ) 4 غالباً 

 عرض النتائج 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 4-1

ما مظاهر اضطرابات النطق لدى أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه من وجهة  "

للتعرف على مظاهر اضطرابات النطق لدى أطفال فرط نظر أولياء األمور بمدينة جدة؟" 

استخدام المتوسطات  تم الحركة وتشتت االنتباه بمدينة جدة، من وجهة نظر أولياء أمورهم؛

واالنحرافات المعيارية لترتيب أولويات عبارات البُعد الرئيس األول المتمثل في اضطرابات 

النطق، لدقة المتوسطات واالنحرافات المعيارية في تحديد فترات استجابة أفراد العينة، 

البُعد الفرعي  لتحديد المستوى العام للموافقة على كل عبارة، ومتوسط الموافقة العام على

 كامالً، ويمكن عرض المتوسطات واالنحرافات المعيارية لألبعاد الفرعية كالتالي:
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 البعد الفرعي األول: اإلبدال

( المتوسييطات واالنحرافييات المعيارييية لعبييارات البُعييد الفرعييي 7-4يبييين الجييدول ) 

 األول من البُعد الرئيس األول المتمثل في اضطرابات النطق.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة مرتبة ترتيباً 6جدول )

 تنازليا لكل عبارة من عبارات بُعد اإلبدال من أبعاد اضطرابات النطق 
رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الظهور
 الترتيب

ً  1.25 3.00 الكلمة.يبدل الطفل بين أصوات الحروف في وسط  2  1 أحيانا

ً  1.33 2.99 يبدل الطفل بين أصوات الحروف في اول الكلمة. 1  2 أحيانا

ً  1.31 2.88 يبدل الطفل بين أصوات الحروف في نهاية الكلمة. 3  3 أحيانا

ً  1.30 2.96 المتوسط العام للبُعد  أحيانا

( بييأن االضييطراب )يبييدل الطفييل بييين أصييوات الحييروف فييي وسييط 6يبييين الجييدول ) 

الكلمييية( حصيييل عليييى الترتييييب األول وفيييق اسيييتجابات أوليييياء األميييور، حييييث بليييغ متوسيييط 

(، والييذي يقييع ضييمن فتييرة الظهييور )أحيانيياً(. وميين 3,00اسييتجاباتهم علييى هييذا االضييطراب )

ايية الكلمية( عليى جهة أخرى حصيل االضيطراب )يبيدل الطفيل بيين أصيوات الحيروف فيي نه

الترتيب الثالث من بين اضطرابات النطق حسب استجابات أوليياء األميور، حييث بليغ متوسيط 

(، والذي يقع ضمن التدريج )أحياناً(. كما يتضيح مين الجيدول بيأن مسيتوى 2,88استجاباتهم )

حدوث مظاهر اضطرابات اإلبدال لدى أطفيال فيرط الحركية وتشيتت االنتبياه مين وجهية نظير 

 (.2,96اء األمور بشكل عام كان ضمن المستوى )أحياناً( والذي بلغ متوسطه العام )أولي

 البعد الفرعي الثاني: الحذف

المتوسطات واالنحرافات المعياريية لعبيارات البُعيد الفرعيي الثياني ( 7يبين الجدول ) 

 من البُعد الرئيس األول المتمثل في اضطرابات النطق.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة مرتبة ترتيباً 7جدول )

 تنازليا لكل عبارة من عبارات بُعد الحذف من أبعاد اضطرابات النطق 

 العبارة رقم العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

مستوى 

 الظهور
 الترتيب

4 
في اول يحذف الطفل بعض أصوات الحروف عند نطقها 

 الكلمة

2.99  1.53 
 ً  1 أحيانا

6 
يحذف الطفل بعض أصوات الحروف عند نطقها في نهاية 

 الكلمة 

2.92  1.46 
 ً  2 أحيانا

5 
يحذف الطفل بعض أصوات الحروف عند نطقها في وسط 

 الكلمة 

2.91  1.44 
 ً  3 أحيانا

ً  1.48  2.94 المتوسط العام للبُعد  أحيانا
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( بيأن االضيطراب )يحيذف الطفيل بعيض أصيوات الحيروف عنيد 8-4يبين الجيدول ) 

نطقها في اول الكلمية( حصيل عليى الترتييب األول وفيق اسيتجابات أوليياء األميور، حييث بليغ 

(، واليذي يقيع ضيمن فتيرة الظهيور )أحيانياً(. 2,99متوسط استجاباتهم على هذا االضطراب )

طفيل بعيض أصيوات الحيروف عنيد نطقهيا فيي ومن جهة أخرى حصل االضطراب )يحذف ال

وسط الكلمة( على الترتيب الثالث من بين اضطرابات النطق حسب استجابات أولياء األميور، 

(، واليذي يقييع ضييمن التييدريج )أحيانياً(. كمييا يتضييح ميين 2,91حييث بلييغ متوسييط اسييتجاباتهم )

وتشييتت  الجييدول بييأن مسييتوى حييدوث مظيياهر اضييطرابات الحييذف لييدى أطفييال فييرط الحركيية

االنتبيياه ميين وجهيية نظيير أولييياء األمييور بشييكل عييام كييان ضييمن المسييتوى )أحيانيياً( والييذي بلييغ 

 (.2,94متوسطه العام )

 البعد الفرعي الثالث: اإلضافة

( المتوسييطات واالنحرافييات المعيارييية لعبييارات البُعييد الفرعييي 9-4يبييين الجييدول ) 

 بات النطق.الثالث من البُعد الرئيس األول المتمثل في اضطرا

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة مرتبة ترتيباً 8جدول )

  تنازليا لكل عبارة من عبارات بُعد اإلضافة من أبعاد اضطرابات النطق

 العبارة رقم العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الظهور
 الترتيب

9 
يضيف الطفل أصوات حروف زائدة عن الكلمة االصلية في 

 نهاية الكلمة 

2.61 1.34 
 ً  1 أحيانا

7 
يضيف الطفل أصوات حروف زائدة عن الكلمة االصلية في 

 أول الكلمة

2.58 1.33 
 2 نادراً 

8 
يضيف الطفل أصوات حروف زائدة عن الكلمة االصلية في 

 وسط الكلمة 

2.51 1.27 
 3 نادراً 

 نادراً  1.31 2.57 العام للبُعد المتوسط

( بأن االضطراب )يضيف الطفل أصوات حروف زائيدة عين الكلمية 8يبين الجدول ) 

االصلية في نهاية الكلمة( حصل على الترتيب األول وفق استجابات أولياء األمور، حييث بليغ 

(، واليذي يقيع ضيمن فتيرة الظهيور )أحيانياً(. 2,61متوسط استجاباتهم على هذا االضطراب )

وات حييروف زائييدة عيين الكلميية وميين جهيية أخييرى حصييل االضييطراب )يضيييف الطفييل أصيي

االصلية في وسط الكلمة( على الترتييب الثاليث مين بيين اضيطرابات النطيق حسيب اسيتجابات 

(، والذي يقع ضمن التيدريج )نيادراً(. كميا 2,51أولياء األمور، حيث بلغ متوسط استجاباتهم )

ركية يتضح من الجدول بأن مستوى حدوث مظاهر اضطرابات اإلضافة ليدى أطفيال فيرط الح

وتشتت االنتباه من وجهة نظر أولياء األمور بشيكل عيام كيان ضيمن المسيتوى )نيادراً( واليذي 

 (.2,57بلغ متوسطه العام )
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 البعد الفرعي الرابع: التشويه

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعبيارات البُعيد الفرعيي الرابيع 9يبين الجدول ) 

 اضطرابات النطق.من البُعد الرئيس األول المتمثل في 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة مرتبة ترتيباً 9جدول )

 تنازليا لكل عبارة من عبارات بُعد التشويه من أبعاد اضطرابات النطق 
رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الظهور
 الترتيب

10 
بعض أصوت الحروف في أول الكلمة بشكل ينطق الطفل 

 غير واضح.

3.11 1.33 
 ً  1 أحيانا

11 
ينطق الطفل بعض أصوت الحروف في وسط الكلمة بشكل 

 غير واضح.

2.90 1.31 
 ً  2 أحيانا

12 
ينطق الطفل بعض أصوت الحروف في نهاية الكلمة بشكل 

 غير واضح.

2.83 1.38 
 ً  3 أحيانا

ً  1.34 2.95 المتوسط العام للبُعد  أحيانا

( بيأن االضييطراب )ينطيق الطفييل بعيض أصييوت الحيروف فييي 10-4يبيين الجييدول ) 

أول الكلميية بشييكل غييير واضييح( حصييل علييى الترتيييب األول وفييق اسييتجابات أولييياء األمييور، 

(، واليذي يقيع ضيمن فتيرة الحيدوث 3,11حيث بلغ متوسط استجاباتهم على هذا االضطراب )

ل االضطراب )ينطق الطفل بعض أصوت الحروف في نهايية )أحياناً(. ومن جهة أخرى حص

الكلمة بشكل غير واضح( على الترتيب الثاليث مين بيين اضيطرابات النطيق حسيب اسيتجابات 

(، والذي يقع ضمن التدريج )أحيانياً(. كميا 2,90أولياء األمور، حيث بلغ متوسط استجاباتهم )

تشيويه ليدى أطفيال فيرط الحركية يتضح من الجدول بأن مستوى حدوث مظاهر اضيطرابات ال

وتشتت االنتباه من وجهة نظر أولياء األمور بشكل عام كيان ضيمن المسيتوى )أحيانياً( واليذي 

 (.2,95بلغ متوسطه العام )

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 4-2

"ما مظاهر اضطرابات اللغة لدى أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه من وجهة             

ولإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة تم استخدام  نظر أولياء األمور بمدينة جدة؟"

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لترتيب أولويات عبارات البُعد الرئيس الثاني المتمثل في 

ة، لدقة المتوسطات واالنحرافات المعيارية في تحديد فترات استجابة أفراد اضطرابات اللغ

العينة، لتحديد المستوى العام للموافقة على كل عبارة، ومتوسط الموافقة العام على البُعد 

 الفرعي كامالً، ويمكن عرض المتوسطات واالنحرافات المعيارية لألبعاد الفرعية كالتالي:

 اللغة االستبقياليةالبعد الفرعي األول: 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعبارات البُعد الفرعيي األول ( 10) يبين الجدول 

 من البُعد الرئيس الثاني المتمثل في اضطرابات اللغة.
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة مرتبة ترتيباً 10جدول )

 ات بُعد اللغة االستقبالية من أبعاد اضطرابات اللغةتنازليا لكل عبارة من عبار
رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الظهور
 الترتيب

20 
يستطيع الطفل تحديد من هو المتكلم عند سماعه لصوت مألوف 

 له دون رؤية المتكلم 
4.42 0.69  ً  1 دائما

 2 غالباً  0.98 3.84 يلتفت الطفل نحو المتكلم مباشرة  13

 3 غالباً  0.96 3.78 يحتاج الطفل الى ان أعيد له الكالم حتى يستوعبه  19

 4 غالباً  1.16 3.74 يعاني الطفل من صعوبة في تذكر الكلمات الطويلة  14

 5 غالباً  1.25 3.69 يعاني الطفل من صعوبة في تذكر الكلمات المعقدة  23

 6 غالباً  0.91 3.60 يستجيب الطفل للتعليمات المتتابعة التي اطلبها منه  18

 7 غالباً  1.16 3.59 يعاني الطفل من بطء في اكتساب معاني الكلمات  17

 8 غالباً  1.06 3.50 يفهم الطفل األسئلة التي أوجهها إليه عندما أسأله عن موقف ما  16

ً  1.11 3.17 ال يتفاعل الطفل بالشكل المطلوب عند سماعه لكالم من حوله  24  9 أحيانا

ً  1.10 3.00 الطفل غير قادر على فهم الجمل التي يسمعها  22  10 أحيانا

ً  1.40 2.73 مستقبل  –حاضر  –يميز الطفل زمن حدوث الفعل: ماضي  21  11 أحيانا

 12 نادراً  1.26 2.47 يعيد الطفل سرد القصص التي يسمعها بتتابع سليم  15

 غالباً  1.09 3.46 المتوسط العام للبُعد

( بيأن العبيارة )يسيتطيع الطفيل تحدييد مين هيو الميتكلم عنيد سيماعه 10يبين الجدول ) 

لصييوت مييألوف لييه دون رؤييية المييتكلم( حصييلت علييى الترتيييب األول وفييق اسييتجابات أولييياء 

(، واليذي يقيع ضيمن فتيرة 4,42األمور، حيث بلغ متوسط استجاباتهم على هذا االضيطراب )

ييد الطفيل سيرد القصيص التيي يسيمعها الظهور )دائماً(. ومن جهة أخيرى حصيلت العبيارة )يع

بتتييابع سييليم( علييى الترتيييب الثيياني عشيير ميين بييين العبييارات حسييب اسييتجابات أولييياء األمييور، 

(، والييذي يقييع ضييمن التييدريج )نييادراً(. كمييا يتضييح ميين 2,47حيييث بلييغ متوسييط اسييتجاباتهم )

الحركيية  الجيدول بيأن مسيتوى حييدوث مظياهر اضيطرابات اللغية االسييتقبالية ليدى أطفيال فيرط

وتشتت االنتباه من وجهة نظر أولياء األمور بشيكل عيام كيان ضيمن المسيتوى )غالبياً( واليذي 

 (.3,46بلغ متوسطه العام )

 البعد الفرعي الثاني: اللغة التعبيرية

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعبارات البُعد الفرعي الثياني 11يبين الجدول ) 

 متمثل في اضطرابات اللغة.من البُعد الرئيس الثاني ال
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة مرتبة ترتيباً 11جدول )

 تنازليا لكل عبارة من عبارات بُعد اللغة التعبيرية من أبعاد اضطرابات اللغة
رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الظهور
 بالترتي

ً  1.07 4.23 يبدو كالم الطفل غير ناضج فيظهر أقل من عمره الحقيقي 43  1 دائما

 2 غالباً  1.17 3.83 لدى الطفل صعوبة في تبادل الحوار مع االخرين  38

 3 غالباً  1.26 3.72 يتكلم الطفل بجمل غير تامة  37

 4 غالباً  1.15 3.56 يميل الطفل إلى تكرار نفس الكلمات عندما يصف شيء ما  41

 5 غالباً  1.27 3.50 يردد األناشيد البسيطة بشكل صحيح  28

35 
عندما يصف الطفل موقفاً شاهده فإنه يصفه بصورة 

 مختصرة 

3.47 1.45 
 6 غالباً 

 7 غالباً  1.39 3.46 يستغرق الطفل وقتاً طويالً عندما يصدر عدة جمل مترابطة  34

 8 غالباً  1.48 3.44 لدى الطفل القدرة على وصف افراد عائلته  32

 9 غالباً  1.40 3.42 يسبق الطفل دوره اثناء الحديث مع الجماعة  39

 10 غالباً  1.28 3.40 يقلد الطفل من حوله في التلفظ بكلمات ال يعرف معناها  27

30 
يستطيع الطفل التمييز بين األسماء الدالة على المذكر 

 واالسماء الدالة على المؤنث

3.32 1.46 
 ً  11 أحيانا

ً  1.39 3.32 الكلمات التي يستخدمها الطفل اثناء حديثه قليلة  33  12 أحيانا

29 
يستخدم الطفل الحركات واالشارات عند تواصله مع 

 االخرين 

3.19 1.31 
 ً  13 أحيانا

ً  1.26 3.13 يشارك الطفل اآلخرين بكالمه أثناء التفاعالت االجتماعية  42  14 أحيانا

ً  1.31 3.10 يستطيع الطفل التعبير عن كيفية استخدام الشيء  26  15 أحيانا

ً  1.11 3.08 يستخدم الطفل الكلمات المناسبة في الوقت المناسب  36  16 أحيانا

ً  1.24 2.96 يستطيع الطفل توصيل ما يريد بسهولة  40  17 أحيانا

31 
يستخدم الطفل بعض حروف الجر استخداما خاطئاً في 

 الجملة 

2.93 1.38 
 ً  18 أحيانا

ً  1.35 2.91 يستطيع الطفل وصف أحداث قصة مصورة 25  19 أحيانا

ً  1.30 3.37 المتوسط العام للبُعد  أحيانا

( بأن العبارة )يبدو كالم الطفل غيير ناضيج فيظهير أقيل مين عميره 11يبين الجدول ) 

الحقيقييي( حصييلت علييى الترتيييب األول وفييق اسييتجابات أولييياء األمييور، حيييث بلييغ متوسييط 

(، والذي يقع ضمن فترة الظهور )دائماً(. ومين جهية 4,23استجاباتهم على هذا االضطراب )

ة مصيورة( عليى الترتييب التاسيع أخرى حصلت العبارة )يسيتطيع الطفيل وصيف أحيداث قصي

عشيير ميين بييين العبييارات حسييب اسييتجابات أولييياء األمييور، حيييث بلييغ متوسييط اسييتجاباتهم 

(، والييذي يقييع ضييمن التييدريج )أحيانيياً(. كمييا يتضييح ميين الجييدول بييأن مسييتوى حييدوث 2,91)

مظاهر اضطرابات اللغة التعبيرية لدى أطفيال فيرط الحركية وتشيتت االنتبياه مين وجهية نظير 

 (.3,37ولياء األمور بشكل عام كان ضمن المستوى )أحياناً( والذي بلغ متوسطه العام )أ
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 4-3

لإلجابة عن السؤال الثالث الذي نص على: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

( في استجابات أولياء األمور تعزى لمتغير جنس الطفل؟" تم α≤0.05مستوى الداللة )

استخدام اختبار ت للعينات المستقلة، إليجاد داللة الفروق اإلحصائية بين استجابات أولياء 

( نتائج 13-4األمور في األبعاد الفرعية لالستبانة والمتوسط العام لالستبانة، ويبين الجدول )

يجاد داللة الفروق بين استجابات أولياء األمور حول مظاهر اختبار ت للعينات المستقلة، إل

اضطرابات النطق واللغة لدى أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه وفق متغير جنس الطفل 

 )ذكر، أنثى(.

( اختبار ت للعينات المستقلة الستجابات أولياء األمور في أبعاد اضطرابات اللغة 12جدول )

 لوالنطق وفق متغير جنس الطف

 المتوسط عدد العينة جنس الطفل البعد
االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

درجات 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 اإلبدال
 1.21 3.02 63 ذكر

0.714 88 0.477 
 1.26 2.81 27 أثنى

 الحذف
 1.40 2.89 63 ذكر

0.485 88 0.629 
 1.36 3.05 27 أثنى

 اإلضافة
 1.18 2.63 63 ذكر

0.746 88 0.458 
 1.31 2.42 27 أثنى

 التشويه
 1.30 2.99 63 ذكر

0.528 88 0.599 
 1.21 2.84 27 أثنى

 اللغة االستباقية
 0.33 3.47 63 ذكر

0.175 88 0.862 
 0.46 3.45 27 أثنى

 اللغة التعبيرية
 0.56 3.37 63 ذكر

0.320 88 0.750 
 0.58 3.33 27 أثنى

النطق واللغة 

 ككل

 0.37 3.26 63 ذكر
0.532 88 0.596 

 0.52 3.21 27 أثنى

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصيائية عنيد مسيتوى الداللية 12يتضح من الجدول ) 

( أو أقل منه بين استجابات أولياء األمور حول مظاهر اضيطرابات النطيق واللغية فيي 0,05)

االنتبيياه وفييق متغييير جيينس الطفييل )ذكيير، أبعادهييا الفرعييية لييدى أطفييال فييرط الحركيية وتشييتت 

 أنثى(.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 4-4

لإلجابة عن السؤال الرابع الذي نص على: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

( في استجابات أولياء األمور تعزى لمتغير الفئة العمرية للطفل؟" α≤0.05مستوى الداللة )

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، إليجاد داللة الفروق اإلحصائية بين استجابات 
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( 14-4أولياء األمور في األبعاد الفرعية لالستبانة والمتوسط العام لالستبانة، ويبين الجدول )

تباين األحادي، إليجاد داللة الفروق بين استجابات أولياء األمور حول نتائج اختبار تحليل ال

مظاهر اضطرابات النطق واللغة لدى أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه وفق متغير عمر 

 ( سنة.12-11( سنوات، من )10-9( سنوات، من )8-7الطفل )من )

األمور في أبعاد اضطرابات ( اختبار تحليل التباين األحادي الستجابات أولياء 13جدول )

 اللغة والنطق وفق متغير عمر الطفل
 األبعاد

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

القيمة 

 االحتمالية

 اإلبدال

 2.298 2 4.596 بين المجموعات

 1.473 87 128.115 داخل المجموعات 0.216 1.560

 - 89 132.711 المجموع

 الحذف

 6.437 2 12.874 بين المجموعات

 1.813 87 157.699 داخل المجموعات 0.063 3.551

 - 89 170.573 المجموع

 اإلضافة

 2.615 2 5.230 بين المجموعات

 1.463 87 127.315 داخل المجموعات 0.174 1.787

 - 89 132.544 المجموع

 التشويه

 4.363 2 8.726 بين المجموعات

 1.555 87 135.254 داخل المجموعات 0.076 2.806

 - 89 143.980 المجموع

اللغة 

 االستباقية

 0.137 2 0.274 بين المجموعات

 0.137 87 11.951 داخل المجموعات 0.372 0.999

 - 89 12.225 المجموع

 

 اللغة التعبيرية

 0.040 2 0.081 بين المجموعات

 0.321 87 27.908 المجموعاتداخل  0.882 0.126

 - 89 27.989 المجموع

اضطرابات 

النطق واللغة 

 ككل

 0.428 2 0.856 بين المجموعات

 0.169 87 14.706 داخل المجموعات 0.085 2.531

 - 89 15.562 المجموع

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصيائية عنيد مسيتوى الداللية 13يتضح من الجدول ) 

أو أقل منه بين استجابات أولياء األمور حول مظاهر اضيطرابات النطيق واللغية فيي  (0,05)

( 8-7أبعادها الفرعية لدى أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه وفق متغيير عمير الطفيل )مين )

 ( سنة(.12-11( سنوات، من )10-9سنوات، من )
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 مناقشة نتائج الدراسة 

ى مظاهر اضطرابات النطق واللغة لدى هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عل

أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه بمدينة جدة، من وجهة نظر أولياء أمورهم والتعرف على 

 تأثير متغيري الجنس والفئة العمرية في استجابات عينة الدراسة.

 مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال األول 5-1

مظاهر اضطرابات النطق لدى  أشارت نتائج السؤال األول الذي نص على "ما

أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه من وجهة نظر أولياء األمور بمدينة جدة؟" إلى وجود 

مظاهر الضطرابات النطق لدى أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه جاءت مرتبة تنازلياً كما 

في المرتبة األخيرة، يلي اإلبدال في المرتبة األولى، فالتشويه ثم يليه الحذف وجاءت اإلضافة 

وهذا يشير إلى أن أبرز مظاهر اضطرابات النطق لدى أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه 

فقد ذكرت  Hariri(2016)هي اإلبدال والتشويه والحذف. ويتشابه ذلك مع دراسة الحريري 

فة بأن أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه يعانون من استبدال بعض أصوات الكالم، باإلضا

إلى أنهم يعانون من الحذف وأيضاً نفس الدراسة ذكرت ان لديهم انحراف في مخارج بعض 

األصوات الكالمية مما ينتجه عنه التشويه. وتفسر نتيجة وجود اضطراب اإلبدال والتشويه 

بأن هنالك مشكلة في مخارج أصوات الكالم لدى أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه بما انهم 

( االبدال انه استخدام صوت كالمي 2014البدال والتشويه فكما عرف السعيد )يعانون من ا

مكان صوت كالمي آخر وذلك لعدم خروجه من المخرج الصحيح له، ويذكر العزالي 

( أن سبب حدوث التشويه هو انحراف صوت الكالم عن مكان خروجه الصحيح أي 2011)

 حيحة.عملية اخراج التيار الهوائي للصوت بطريقة غير ص

 مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الثاني 5-2

أسفرت نتائج السؤال الثاني "ما مظاهر اضطرابات اللغة لدى أطفال فرط الحركة  

وتشتت االنتباه من وجهة نظر أولياء األمور بمدينة جدة؟" إلى أن أطفال فرط الحركة 

وهذا يتشابه مع  3.46بمتوسط  وتشتت االنتباه يعانون من اضطرابات في اللغة االستقبالية

التي اشارت الى وجود  Helland et al(2016)أحد نتائج دراسة هيالند وآخرون 

اضطرابات اللغة االستقبالية لدى أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه، ودراسة كوريل 

Korrel(2017)  (2011)ودراسة دابارما، جيفنر و مارتن DaParma, Geffner, & 

Martin سة كيم وكايزر ودراKim, and Kaiser(2000) . 

، وهذا 3.37باإلضافة إلى أنهم يعانون من اضطرابات في اللغة التعبيرية بمتوسط 

ودراسة  Dakroury and  Gardner-Al (2017)يتفق مع دراسة الدكروري وغاردنر 

ودراسة  ).Safwat et  al  (2013ودراسة صفوة و آخرون  Korrel(2017)كوريل  

ودراسة كيم  DaParma, Geffner, & Martin (2011)رما، جيفنر و مارتن دابا

 .  Kim, and Kaiser(2000)وكايزر 
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وتوضح الفقرة )يبدو كالم الطفل غير ناضج فيظهر أقل من عمره الحقيقي( التي 

حصلت على الترتيب األول وفق استجابات أولياء األمور، حيث بلغ متوسط استجاباتهم على 

(، والذي يقع ضمن فترة الظهور )دائماً( على بعد اضطرابات اللغة 4,23راب )هذا االضط

التعبيرية وهذا يشير بأن أطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه يعانون من التأخر اللغوي، لهذا 

( بضرورة التدخل العالجي اللغوي (Strittmatter and Romer, 2020أوصت دراسة 

 ت االنتباه للحد من آثار التأخر اللغوي. المبكر ألطفال فرط الحركة وتشت

 مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الثالث 5-3

أشارت نتائج السؤال الثالث "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( في استجابات أولياء األمور تعزى لمتغير جنس الطفل؟" إلى عدم وجود α≤0.05الداللة )

( أو أقل منه بين استجابات أولياء 0,05مستوى الداللة )فروق ذات داللة إحصائية عند 

األمور حول مظاهر اضطرابات النطق واللغة في أبعادها الفرعية لدى أطفال فرط الحركة 

وتشتت االنتباه وفق متغير جنس الطفل )ذكر، أنثى(، وهذا يتفق مع دراسة شيبراز وآخرون 

 (Sciberras et al., 2014التي اشارت في نتائ ) جها الى عدم وجود فروق او اختالفات

بين استجابات العينة تعزى لمتغير الجنس. ولعل هذا يدل على أن كال الجنسين من أطفال 

 فرط الحركة وتشتت االنتباه يعانون من اضطرابات نطق ولغة.

 مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الرابع 5-4

داللة إحصائية عند مستوى أشارت نتائج السؤال الرابع "هل توجد فروق ذات 

( في استجابات أولياء األمور تعزى لمتغير الفئة العمرية؟" عدم وجود α≤0.05الداللة )

( أو أقل منه بين استجابات أولياء 0,05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

لحركة األمور حول مظاهر اضطرابات النطق واللغة في أبعادها الفرعية لدى أطفال فرط ا

-11( سنوات، من )10-9( سنوات، من )8-7وتشتت االنتباه وفق متغير عمر الطفل )من )

 ,.Sciberras et al( سنة. وتتشابه هذه النتيجة مع نتيجة دراسة شيبراز وآخرون )12

( التي أشارت الى عدم وجود اختالفات بين استجابات العينة تعزى لمتغير عمر 2014

نتيجة على مالزمة اضطرابات النطق واللغة لألطفال ذوي اضطراب الطفل. وقد تشير هذه ال

 فرط الحركة وتشتت االنتباه باختالف أعمارهم أثناء مرحلة الطفولة. 
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية
(. القياس والتشخيص لذوي صعوبات التعلم. الكويت: مركز تقويم وتعليم 2012أبو الديار، مسعد )

 http://gulfdisability.org/pdf/MAR5.pdfاالسترجاع من الطفل. تم 

. الكويت: دار دليل اإلعاقات واالضطرابات المختلفة(. 2015أبو الديار، مسعد؛ والحويلة، أمثال)

 الكتاب الحديث للنشر والتوزيع 

. الدمام: مكتبة اضطرابات التواصل(. 2017ن؛ والمولى، أحمد)أخرس، نائل؛ وسليمان، عبد الرحم

 المتنبي 

 الرياض: دار الزهراء. اضطرابات التواصل.(. 2014الببالوي، إيهاب. ) 

( أساليب التقويم التي يتبعها أعضاء هيئة التدريس وعالقتها بجودة نواتج التعلم 2018الثبيتي، عمر )

ص (، 51) 33، المجلة التربويةعربية السعودية، لدى طالب جامعة شقراء: المملكة ال

321-353  

الدليل اإلرشادي (. 2020الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه )اشراق( )
السرسري المبني على البراهين لتشخيص وعالج اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 

ADHD الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية. تم االسترجاع في المملكة العربية السعودية .

 https://cpg.adhd.org.saمن 

(. اضطرابات النطق والكالم لدى تالميذ المرحلة 2015جنيدي، أحمد؛ ومحمد، سعيد؛ التباع؛ هبة)

يدانية، جامعة سلمان بن عبد االبتدائية في ضوء بعض المتغيرات بوادي الدواسر. دراسة م

 العزيز، الخرج، المملكة العربية السعودية. 

. الرياض: مكتب أساليب التعامل مع المشكالت السلوكية والنفسية لألطفال(. 2014جودة، جيهان)

 التربية العربي لدول الخليج 

إتمام المهمة لدى  فعالية استراتيجية الثناء لتحسين سلوك(. 2016الحزيمي، ندى؛ والقحطاني، ختام)
. رسالة ماجستير )غير ذوي اضطراب االنتباه والنشاط الزائد في مرحلة رياض األطفال

 منشورة(. جامعة الملك سعود: كلية التربية 

(، عمان: دار الفكر للنشر 5)ط.التكنولوجيا-التطبيق-اإلرشاد النفسي: النظرية(. 2013حسين، طه)

 والتوزيع 

القاهرة:  العالج النفسي: الصحة النفسية أساس نجاح الفرد والمجتمع.(. 2016الخزامي، عبد الحكم)

 دار الفجر للنشر والتوزيع 

الخطيب، جمال؛ الحديدي، منى؛ الزريقات، إبراهيم؛ الصمادي، جميل؛ يحيى، خوله؛ العمايرة، 

بة مقدمة في تعليم الطل(. 2013موسى؛ الروسان، فاروق؛ الناطور، ميادة؛ السرور، نادية)
 (. عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون. 6)ط.ذوي الحاجات الخاصة

. عمان: مكتبة المجتمع التنمية اللغوية لألسرة والمعلم والباحث الجامعي(. 2014الخفاف، إيمان )

 العربي للنشر والتوزيع 

-التشخيص-اضطراب نقص االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد: األسباب(. 2006الدسوقي، مجدي )
 . القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية الوقاية والعالج

http://gulfdisability.org/pdf/MAR5.pdf
https://cpg.adhd.org.sa/
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 . عمان: دار الرضوان البحث العلمي أسسه ومناهجه(. 2014الدليمي، عصام؛ وصالح، على ) 

، عمان: دار الفكر ناشرون دليل الطلبة والعاملين في التربية الخاصة(. 2007الدهمشي، محمد)

 وموزعون

اضطرابات التخاطب عند األطفال إرشاد األسرة (. 2009ن )الدوخي، منصور؛ والعقيل، عبد الرحم
 الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية. والمعلم.

 . عمان: دار الفكر اضطرابات الكالم واللغة: التشخيص والعالج(. 2005الزريقات، إبراهيم )

 عمان: دار المسيرة   اضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق.(. 2014سالم، أسامة )

الرياض: أكاديمية  اضطرابات اللغة والكالم.(. 2000السرطاوي، عبد العزيز؛ وابوجودة، وائل )

 التربية الخاصة 

. اضطرابات التواصل اللغوي: التشخيص والعالج دليل اآلباء والمتخصصين(. 2014السعيد، هال )
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المنصورة: المكتبة  النطق والكالم: التشخيص والعالج. استراتيجيات(. 2016السيد، مروة)
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القاهرة: مكتبة زهراء  العالج.-األسباب-اضطرابات التواصل: التشخيص(. 2007شاش، سهير. )
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 العالج.-األنواع –التشخيص -اضطرابات النطق والكالم: الخلفية(. 2019الشخص، عبد العزيز. )

 دار الزهراء للنشر والتوزيع الرياض: 
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 األنجلو المصرية. . القاهرة: مكتبةالمعلم والوالدين في التعامل معهم

أنماط اضطرابات النطق وعالقتها بالتحصيل لدى طلبة المرحلة األساسية (. 2014صبح، إبراهيم. )
. رسالة ماجستير )غير منشورة(. جامعة الدنيا من وجهة نظر المعلمين في محافظة جرش

 ص.  150عمان، كلية العلوم التربوية والنفسية، 

 (، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع 2)ط.التربية الخاصة مدخل إلى(. 2008الظاهر، قحطان)

(. فاعلية برنامج تدريبي لعالج اضطرابات النطق وأثره في السلوك 2013عبد الشافي، كريمة)

-331(، ص.156)4 ،مجلة التربيةاألنسحابي لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة. 

 تم االسترجاع من  .389

فاعلية برنامج سلوكي لخفض اضطراب االنتباه (. 2018الشيخ، هادية)عبد القادر، كوثر؛ و
المصحوب بالنشاط الزائد للتالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس االمتياز المتكاملة بمحلية 

)رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السودان للعلوم  والية الخرطوم-بحري

 والتكنولوجيا، الخرطوم(.

اضطرابات التواصل: مرشد األسرة والمعلمين واألخصائيين للتدخل . (2016عبد الغني، خالد)
 . دسوق: دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع. التدريبي والعالجي
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عمان: دار المسيرة للنشر  اضطرابات النطق والكالم: التشخيص والعالج.(. 2011العزالي، سعيد)

 والتوزيع 

: دار الخاصة: رؤى نظرية وتدخالت إرشادية. اإلسكندريةذوو االحتياجات (. 2012عسل، خالد)

 الوفاء للنشر 

 (. عمان: دار الفكر 2)ط.مقدمة في اضطرابات التواصل(. 2014عمايرة، موسى والناطور، ياسر )

(. اضطرابات النطق لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جدة: دراسة مسحية 2007عواد، عصام. )

، مجلة البحوث والدراسات في اآلداب والعلوم والتربيةسنوات.10-8مار للتالميذ ذوي االع

4(7،)116-147 

(. نسبة انتشار اضطرابات النطق لدى تالميذ الصف 2020الغامدي، عبد الرحمن؛ والدوايدة، أحمد)

-1، ص. (37) 10، مجلة التربية الخاصة والتأهيلاألول االبتدائي بمدينة مكة المكرمة. 

32 

 األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع  النظرية المعرفية في التعلم.(. 2012سف)قطامي، يو

عمان: دار  التدخل المبكر األطفال المعرضون للخطر.(. 2014القمش، مصطفى؛ والجوالدة، فؤاد)

 الثقافة 

سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة: مقدمة (. 2007القمش، مصطفى؛ والمعايطة، خليل)
 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع في التربية الخاصة. 

(. عمان: دار المسيرة 6)ط.مقدمة في التربية الخاصة(. 2012كوافحة، تيسير؛ عبد العزيز، عمر)

 للنشر. 

اض اللغة والنطق (. علم األعصاب للمختصين في عالج أمر2010الف، رسل؛ و ويب، واندا)

 )محمد زياد بركة، مترجم(. الرياض: دار النشر العلمي والمطابع 

 السعودية: مكتبة الرشد.  اضطرابات النطق وعيوب الكالم.( . 2015متولي، فكري. ) 

(. عمان: مركز 3)ط.أسس بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية(. 2014مجيد، سوسن)

 .ديبونو لتعليم التفكير

. فاعلية برنامج سلوكي في تعديل سلوك أطفال الروضة المضطربين (2011المرسومي، ليلى)
 . اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث بتشتت االنتباه وفرط النشاط الحركي

(. اضطرابات النطق لدى األطفال 2013المنجم، خالد؛ وعبد الرزاق، محمد؛ وصادق، فاروق )

 . تم االسترجاع من 803-775، ص. (37)2مجلة كلية التربية، المكفوفين. دراسة نظرية. 

فعالية العالج السلوكي لألطفال المتمدرسين مفرطي الحركة (. 2015نبيلة، يوبي؛ وحسين، فسيان)
 جدولة المهام-تكلفة االستجابة-سنة: تقنية التدعيم اإليجابي12-6ومتشتتي االنتباه ما بين 

 معة وهران، وهران()رسالة ماجستير غير منشورة، جا

. عمان: دار اإلعصار النمو اللغوي والمعرفي للطفل(. 2015النوايسة، أديب؛ والقطاونة، إيمان. ) 

 العلمي للنشر والتوزيع 

(. الطلبة ذوي الحاجات الخاصة مقدمة في 2013هاالن، دانايل؛ وكوفمان، جيمس؛ وبولين، باجي)

ولينا بن صديق وسهى طبال وموسى التربية الخاصة )فتحي جروان وحاتم الخمرة 
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العمايرة وقيس مقداد وشادان عليوات وصفاء العلي وغالب الحيارى وعمر فواز ونايف 

 الزارع ومحمد الجابري، مترجمين(. عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع 

 .. الرياض، المملكة العربية السعوديةالدليل التنظيمي للتربية الخاصة(. 1437وزارة التعليم )
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