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 ة ـلدراصــا مضتخلص

ىػػػدات الدراسػػػة تلػػػى اسػػػتخداـ اسػػػتخدـ تطبينػػػات الػػػذكاي االصػػػطناع  لمتعػػػرؼ ا لػػػ  عمػػػى    
الخصػػا ص الصػػوتية الايزيا يػػة لكػػالـ التالميػػػذ ذوى اضػػطرابات النطػػؽ بالمرحمػػة االبتدا يػػػػػة   

(  انػػرة  54)ولتحنيػػؽ دىػػداؼ الدراسػػة   تػػـ تصػػميـ منيػػاس الضػػطراب صػػوت الكػػالـ تكػػوف مػػف 
( 6سػػبعة دبعػػاد لمظػػاىر اضػػطراب صػػوت الكػػالـ   وتكونػػت عينػػة الدراسػػة الحاليػػة مػػف ) تنػػاوؿ

مػف  ( سػنوات9: 6بيف ) ( مف االناث وتراوحت اعمارىـ ما3( مف الذكور   )3تالميذ وتمميذه )
صػػوت الكػػالـ )  اػػ الػػذيف لػػدييـ اضػػطرابات  الجديػػد الػػوادي بمحااظػػة االبتدا يػػة تالميػػذ المرحمػػة

 وتـ التركيز  ا  التحميػؿ الايزيػا   الضػطراب صػوت الكػالـ .صوات سابنة الذكر ا  األ النطؽ(
   الصػوت الموجػة الصػوتية   المكونػات الصػوتية   ومسػتوى الضػغط  ا  الدراسة الحالية عمػى

مف خالؿ اخذ عينات كالمية اػ  انتػاج   وذلؾ والطاقة الصوتية   ومدة تردد االصوات الكالمية 
  وانواعيػػا وابػػات  الصػػوتية يػػا ايزيا يػػًا لمتعػػرؼ عمػػى عػػدد االخطػػايمتحمي تػػـ والتػػ   االصػػوات

االخطاي   والتنغيـ   والنبر   التردد   السعة   ودرجة الصػوت   العمػو   وةػدة ونػوع الصػوت   
والحػػـز الصػػوتية   ورنػػيف الحركيػػة الصػػوتية   وزمػػف الحركػػة الصػػوتية    المنطػػ  واالينػػاع   

اسػتخداـ برمجيػات الػذكاي  اػ تلى دف ىناؾ اروؽ ذات داللػة تحصػا ية  وتوصمت نتا ج الدراسة
معػدؿ مكونػات   مسػتوى الضػغط   مسػتوى الطاقػة    اػ االصطناع  لتحميؿ الصوت الايزيا   

ةػػكؿ الموجػػة الصػػوتية   مػػدة التػػرددات  اضػػطراب صػػوت الكػػالـ لاصػػوات   الطػػاي   التػػاي   
الكممػػة   البدايػػة    اػػ د   الػػداؿ   وموضػػ  االضػػطراب النػػاؼ   الكػػاؼ   الاػػاي   السػػيف   الضػػا

( اػػػ  دداي  التالميػػػذ 0.01الوسػػػط   النيايػػػة     ووجػػػود ديضػػػا اػػػروؽ ذات داللػػػة تحصػػػا ية )
لتحميػؿ  ) األجيػزة (وبيف برمجيات الػذكاي االصػطناع  (الورق )منياس اضطرابات صوت الكالـ 

     .ةػػػالـ  لدى تالميذ المرحمة االبتدا ياضطرابات صوت الك بيدؼ استخراجالصوت الايزيا   

خصػػا ص    التحميػػؿ الايزيػػا     ا لػػ    التعػػرؼ االصػػطناع  الػػذكايالكممػػات الماتاحيػػة : 
    النطؽ   تالميذ المرحمة االبتدا ية . اضطرابات –الصوتية 
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Effective use of Artificial intelligence (AI) applications were used to 

automatically recognize the physical acoustic properties of speech of 

pupils with articulation disorders in primary school. 
Abstract of Study 

Abstract 

    The study aimed to use the use of artificial intelligence applications for 

automatic identification of the physical acoustic properties of the speech of 

students with speech disorders in the primary stage, and to achieve the 

objectives of the study, a measure of speech phoneme disorder was designed 

consisting of (54) items dealing with seven dimensions of the manifestations of 

speech sound disorder, and the current study sample was formed. Of (6) pupils 

and his student, (3) males, (3) females, their ages ranged between (6: 9) years of 

primary school students in the New Valley Governorate who had disturbances 

in the speech sound (pronunciation) in the aforementioned sounds. The focus in 

the physical analysis of speech sound disorder in the current study was on the 

sound wave, the acoustic components, the level of vocal pressure, the sound 

energy, and the frequency of the speech sounds, by taking speech samples in the 

production of sounds, which were analyzed physically to identify the number of 

vocal errors. And its types and stability of errors, intonation, tone, frequency, 

amplitude, pitch, loudness, intensity and type of voice, vocal beams, vocal 

movement resonance, vocal movement time, syllable and rhythm, and the 

results of the study concluded that there are statistically significant differences 

in the use of artificial intelligence software Physical analysis of sound in 

component rate, pressure level, energy level, sound wave shape, duration of 

frequencies, speech sound disturbance of the sounds "t, t, qaf, kaf, tha, sine, 

dah, dal" and the position of disturbance in the word "beginning, middle, end" 

", And there are also statistically significant differences (0.01) in the pupils' 

performance in the scale of speech sound disorders (paper) and between the 

artificial intelligence software (devices) for the physical sound analysis with the 

aim of extracting voice disturbances. Speech for elementary school students.                                                          

Key words: artificial intelligence, machine recognition, physical analysis, 

phonological characteristics - speech disorders, elementary school 

students.                                                                                   
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   ـة :ــمكدمـ

اػػ   والتكنولػػوج  التننػػ لنػػد ةػػيدت السػػنوات األخيػػرة تطػػورات ممحوظػػة اػػ  المجػػاؿ 
  حيػػث اصػػبب دصػػبب عالمنػػا  االعاقػػةمجػػاؿ اضػػطرابات المغػػة والتخاطػػب سػػواي لمعػػادييف وذوى 

 اليػـو اػ  مجػػاؿ الخػدمات المسػاندة اػػ  عمػـو تكنولوجيػا االتصػػاؿ والتواصػؿ يتميػز بكػػؿ مػا ىػػو
  ويعتبر مجػاؿ دمػراض التخاطػب دكاػر الميػاديف مواكبػة ليػذه التطػورات لسػبب اف  وعمم جديد 

لػػذلؾ اػػظف نظريػػة الػػذكاي ىػػذه االضػػطرابات تنتةػػر كممػػا ازدادت درجػػة وةػػدة ونػػوع االعاقػػة   
مغويػػػة البةػػػرية لػػػذوى سػػػمحت لمحواسػػػيب تركػػػز عمػػػى مبػػػدد محاكػػػاة النػػػدرات ال االصػػػطناع 

 .دمة جميمة ا  تةخيص وعالج اضطرابات النطؽ والكالـ تندـ خ والت االحتياجات الخاصة 
 Articulationاضػطرابات النطػؽ  خصا صلمعراة    Park SH, 2012  بارؾواى دراسة  
Disorders  الكالمػػ   الصػػوت اضػػطرابدوspeech sound disorder  ينتجيػػا  التػػ

لدراسػػػة الػػػى تحديػػػد   وىػػػدات ا نتيجػػػة لعوامػػػؿ عضػػوية دو وظيايػػػة تالميػػذ المرحمػػػة االبتدا يػػػة
إلجػػراي عمميػػة التحميػػؿ واةػػتممت  مػػف خػػالؿ اخػػذ عينػػات كالميػػة  الايزيػػا  خصػػا ص الصػػوت 

عمػػػى تحميػػػؿ عػػػدد االخطػػػاي    نػػػوع الخطػػػ  مػػػف حػػػذؼ   ابػػػداؿ   وتةػػػويو   تضػػػااة   وةػػػكؿ 
واسػػتاارة النػػدرة االخطػػاي لمعراػػة السػػمات المميػػزة والعمميػػات الصػػوتية ومعػػدؿ وضػػوح النطػػؽ  

مػف خػالؿ عػرض عينػة لمجموعػة مػف كممػات وجمػؿ عمػى  ت حسب حجـ العينة والعمرلمصوام
واسارت نتا ج الدراسػة ارتاػاع نسػبة انتةػار اضػطرابات  الجياز تةتمؿ عمى الصوت ا  بداية 

ىػالالي التالميػذ  تلػى النتػا ج ودةػارت% 35النطؽ عند تالميذ المرحمػة االبتدا يػة قػد تصػؿ الػى 
باسػػتخراج السػػمات المميػػزة التػػى تجمػػ  االصػػوات التػػ  يخطػػ  بيػػا  االخطػػاي النطنيػػةيظيػػروف 

 Changes in placeالتمميػػػذ مػػػف خػػػالؿ وجػػػود التغيػػػرات اػػػ  مكػػػاف نطػػػؽ الصػػػوت 

production  التنػديـ  ومنيػا  تغيػرات الايزيػا  واظير التالميذ مف خالؿ التحميػؿFrontng 
  assimilation  V Aelarى (  التنريػب دو التجػانس الطبنػ  ) الحمنػ Lisping  الماغػة 

  اسػػػتبداؿ  Backing  التػػػ خير Labial assimilationالتنريػػػب او التجػػػانس الةػػػاوي 
طرينػة تنتػاج  ا   والتغيرات Alveolarization  الماوية  Glottal replacementمزماري 
ومنيػا التوقيػؼ واالنزالقيػة واالنايػة    Changes in manner of productionالصػوت 

 Changes in the beginning of syllables تغيرات اػى بدايػة المنػاط  دو الكممػاتوال
 Changes at theومنيا الحذؼ  وجير الصوت   التغيرات ا  نيايػة المنػاط  دو الكممػات 
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end of syllables or words اخػر  اػ تلغػاي صػاة الجيػر لمصػامت  واظير اييا التالميذ
 Changes in syllablesة   التغيػػرات اػػ  المنػػاط  النيايػػ اػػ الكممػػة   حػػذؼ الصػػامت 

 Changes inالتكرار وحذؼ المنط    التغيرات ا  مجموعػة الصػوامت  تالميذودظير اييا ال
consonant reduction ذ تقحػػاـ او تضػػااة والتنميػػؿ مػػف الصػػوامت   قمػػب الميػػودظيػػر الت

 ا  الكممات واظير التمميذ التبادؿ وقمب اصوات reversal  Soundالصوامت
   Park SH, 2012)) 

ى مجػاالت طػتغ والتػ  االصػطناع كما يوجػد العديػد مػف االسػتخدامات المايػدة لمػذكاي 
وخاصػة اضػطرابات التخاطػب ػ وقػد بينػت نتػا ج  االعاقػةواسعة ومػف تمػؾ المجػاالت مجػاؿ ذوى 

ت ىيػػؿ الطػػالب الدراسػػات السػػابنة التػػ ايرات االيجابيػػة لتوظيػػؼ تننيػػات الػػذكاي االصػػطناع  اػػ  
  2014حمػػزة   ؛ 2007العنػػانى     )التواصػػؿ ومػػف ىػػذه الدراسػػات دراسػػة ذوى اضػػطرابات

Bernstein,2017)                                             ؛Franco,2016 2015؛ Chen, ؛Breier,2013   

عمػػػى  ا لػػػ ـ التعػػػرؼ نظػػػتف  Anthony (2011)دنتػػػون  ىػػػذا مػػػا دةػػػار تليػػػو  و 
  االصػػػطناع صػػػا ص الصػػػوتية الايزيا يػػػة لكػػػالـ المضػػػطربيف نطنيػػػا مػػػف تطبينػػػات الػػػذكاي الخ

 التػ ركزت عمػى مكونػات نظػـ التعػرؼ عمػى دنمػاط العمميػات الصػوتية  الت الحاسوبية الحدياة و 
 - KAYنػػػازوميتر - كػػػ يطمػػػؽ عميػػػو    الكرتػػػون ينتجيػػػا الطاػػػؿ عػػػف طريػػػؽ جيػػػاز 

NASOMETER II  قميػػة عاليػػة الدقػػة مػػ  مكرواػػوف مػػزدوج حسػػاس والػػذى يتضػػمف ددارة ر
ظيػػارلتسػػجيؿ العينػػات الصػػوتية  الكالميػػة مػػف االنػػؼ والاػػـ وتحديػػد نسػػبة االخطػػاي النطنيػػة   وا 

النتػػا ج عمػػى ةػػكؿ رسػػومات بيانيػػة وجػػداوؿ رقميػػة ومجموعػػة مػػف الوسػػا ؿ السػػمعية والبصػػرية 
 )) طاػاؿ ذوى اضػطرابات النطػؽ .وغيرىا مف الوسا ؿ االلكترونية المبرمجػة الياداػة لاحػص اال

Anthony,2011  

اف ىناؾ تننيػات عاليػة مػف تطبينػات الػذكاي    KimYT (2016) ت  واي كيـ ويذكر
ويطمػػؽ عمػػى ىػػذا الجيػػاز تننيػػة الكػػالـ   Visi-Pitchبيػػتش  ايػػزيوالػػذى يعػػرؼ  االصػػطناع 
ؿ الصػوت وىو جياز كمبيوتر لاحص وتةخيص حػاالت امػراض التخاطػب  مػف خػال  المحوسب 
ويتضػػمف الجيػػاز تدارة رقميػػة عاليػػة الدقػػة لتسػػجيؿ العينػػات الصػػوتية او الخصػػا ص  والصػػورة

  تسػجيالت عاليػة الجػودة لتمايػؿ الكػالـ الػدقيؽ لكػالـ المضػطرب الكالمية  لاصواتالايزيا ية  
السػػػاكنة والمتحركػػػة   ويعتبػػػر برمجيػػػة   األحػػػرؼنطنيػػػا وصػػػوتو وتحديػػػد قليػػػة النطػػػؽ ودراسػػػة 

Visi-Pitch   مػػف انتػػاج صػػوت صػػحيب  النطنػػ احػػص عميػػؽ عػػف نػػوع الخطػػCorrect   
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  حػػذؼ الصػػوت  Distortion  تةػػويو الصػػوت  Substitutionتبػػداؿ الصػػوت بصػػوت دخػػر 
Deletion المسػػػػػتيداة  ات  تضػػػػػااة صػػػػػوت دو دصػػػػػوات الػػػػػى الكممػػػػػAddition . Kim 

YT,2016) ) 
ىػذا اإلطػار مػف برمجيػات الػذكاي  اػ  Fonseca(2019) اونسيكاوىذا ما دكد عميو 

ة والكالميػػة عػػف طريػػؽ الػػى ظيػػور وسػػا ؿ تكنولوجيػػة لتنيػػيـ االضػػطرابات النطنيػػ االصػػطناع 
تحميػػػؿ خػػػروج االصػػػوات الكالميػػػة بمػػػا يسػػػمى بالتحميػػػؿ برمجيػػػات تعمػػػؿ عمػػػى اتاحػػػة تمكانيػػػة 

الصػػوتية  بػػوان وال   Praatالعينػػات الكالميػػة ومػػف بػػيف ىػػذه التننيػػات  ب خػػذلمصػػوت  الايزيػػا  
f1,f2   الكالميػػػة او  لاصػػػواتلحسػػػاب التػػػردد والةػػػدة والتػػػواتر والجػػػرس مػػػف خػػػالؿ اسػػػتعماؿ

وكػػذلؾ لتنيػػيـ وعػػالج اضػػطرابات المغػػة والكػػالـ     drspeechالنطنيػػة   وتننيػػة او برمجيػػة 
لاصػػوات الكالميػػة وتحديػػد درجػػة  البيػػان لمتماػػؿ  Electrolaryngographتننيػػة او برمجيػػة 

لتحديػػد اضػػطرابات النطػػؽ وتحديػػد  Fonos    Sirèneطرابات النطػػؽ والكػػالـ   وبرمجيػػة اضػػ
لمنطػؽ لاصػوات   وكػذلؾ تننيػة  بيػان م  رسـ الصوت  وةدة ونغمة طبنة ةدة ونوعية ودرجة

 التمايػػؿ لمصػػوت الكػػالـ باإلضػػااة الػػى الطياػػ  التمايػػؿ التنيػػيـ وحػػدة وتماػػؿ Vocalab برمجيػة
 (Fonseca,2019)االصوات الكالمية .  إلخراجالزمنية  المدة لمعيبة حسبالبيان  لاصوات ا

  االصػػطناع  الػذكاي تطبينػات ـااسػتخداعاليػة الباحػث الػى تنػديـ دراسػة بعنػواف  دعػ وىػذا مػا  
 النطػػػؽ اضػػػطرابات ذوى التالميػػػذ لكػػػالـ الايزيا يػػػة الصػػػوتية الخصػػػا ص عمػػػى ا لػػػ  لمتعػػػرؼ
 . االبتدا يػػة بالمرحمة
 ـة الدراصــــــــة :مشهل

تكمف مةكمة الدراسة ا  ازدياد دعداد التالميػذ ذوى اضػطراب صػوت الكػالـ   النطػؽ   
ا  المرحمة االبتدا ية اند تختمؼ نسبة دنتةارىا بػاختالؼ المرحمػة العمريػة والنػوع سػواي ذكػور 

او  يالمغػػو % اػػ  مرحمػػة مػػا قبػػؿ اكتمػػاؿ النمػػو 86دو انػػاث   اتكػػوف مرتاعػػة قػػد تصػػؿ الػػى 
 اكتساب المغة المنطوقة .

% مػف بػيف تالميػذ 75تلػى اف نسػبة  Lewis(2006)وتةير دراسة لويس وقخػروف 
 .صوت الكالـ تعوؽ عممية التعمـ  ا انوف مف اضطرابات المرحمة االبتدا ية يع

ويةػػير الباحػػث مػػف خػػالؿ تطبينػػو لممنػػاييس التةخيصػػية الورقيػػة الضػػطرابات صػػوت 
عظـ اختبارات النطؽ الورقية تسمب بالتعرؼ السيؿ عمػى اخطػاي النطػؽ   الكالـ   النطؽ  اف م
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دصعب اػ  اخػذ العينػات الكالميػة ألف المنػاييس الورقيػة ال نحصػؿ مػف خالليػا  ميمتياوتكوف 
عمى االصوات الاونيميػة   والةػدة   والدرجػة   الطبنػة   الػرنيف   والتنغػيـ   والتػردد   المنطػ  

يػػتـ قياسػيا عػػف طريػػؽ االختبػػارات  ة كػػؿ ىػذه المكونػػات الصػػوتية الوسػعتو   والموجػػة الصػػوتي
يجػػػب عمينػػػا اسػػػتخداـ تطبينػػػات الػػػذكاي  التةخيصػػػ الورقيػػػة   وحتػػػى تكتمػػػؿ عمميػػػة التنيػػػيـ 

 نتػػا جاػػى تحميػػؿ األصػػوات الايزيا يػػة لكػػالـ تالميػػذ المرحمػػة االبتدا يػػة ومنارنػػة  االصػػطناع 
  والت كػد مػف ابػات األخطػاي بػيف  الايزيػا   التمنػا   مػ الكالالمناييس الورقية بنتا ج التحميػؿ 
تتاػؽ عميػو نتػا ج  خرى وىذا ماوبيف العينة الكالمية األ الورق العممية الكالمية واختبار النطؽ 

 دراسة  
  Mosko.(2018)، Brenner,(2015) ،Schiflett.(2016) ،Lavan,(2021) 

Older.(2016),  LiebermanP , Michaels,S B. (2019) Streeter(2019)         ،Franco 

(2016) .  

  

 - KAYجيػػػػاز مخبػػػػر تخميػػػػؿ الصػػػػوت   Ruddy(2015)رودي   واسػػػػتخدـ            
COMPUTERIZED SPEECH LAB (CSL)  طاػال 40وعالج النطؽ عمػى عينػة قواميػا

لجيػاز احتػوى وطامة مف مدارس التعميـ االبتدا ى مف دجؿ التحميؿ الايزيا   لمنطؽ عمما بػاف ا
عمػػى اداة رقميػػة عاليػػة الدقػػة ذو دربعػػو مػػداخؿ ميمتػػا ادخػػاؿ العينػػات الصػػوتية وتحويميػػا الػػى 

بػػت بيػػدؼ تحميميػػا وامترتيػػا ودراسػػتيا بواسػػطة ىػػذا الجيػػاز التننػػ   24اةػػارة رقميػػة بعػػرض 
ظيار النتا ج عمى ةكؿ رسػومات بيانيػة وجػداوؿ رقميػة بكػؿ تااصػيؿ تحميػؿ انتػاج االصػوات  وا 

لكالميػة   واسػتخدـ اػ  ذلػؾ الجيػاز عمػػى عينػة الدراسػة سػماعة مػف ردس ومكرواػوف ومكبػػر ا
صوت مجسـ مف دجؿ تسجيؿ وتحديد عػدد االخطػاي اػ  النطػؽ   دنػواع االخطػاي اػى النطػؽ   
وابػػات االخطػػاي اػػى العينػػة الكالميػػة   وتننيػػة االصػػوات الخاط ػػة مػػف الصػػحيحة لمتعػػرؼ عمػػى 

 (  (Ruddy,2015مو والتنغيـ  درجة وضوح الكالـ مف عد
اػ  دراسػتو عمػى خمػس ماحوصػيف مػف   Ruscello(2018)روسػيمو ومف ىنػا ذكػر  

سػػػنوات اػػػ  مرحمتػػػ  الروضػػػة واالبتدا يػػػة   8-3ذوى اضػػػطرابات صػػػوت الكػػػالـ ألعمػػػار مػػػف 
لمكةػػؼ عػػف الخصػػا ص الصػػوتية لكػػالـ ىػػالالي االطاػػاؿ باسػػتخداـ تننيػػة الػػذكاي االصػػطناع  

KAY –GAMES  دو نمػوذج اسػتناط السػمات Feature extraction   اػ  صػورة مبسػطة
لمحصوؿ عمى اةارات الكالـ  وييدؼ جياز ك  برنامج دلعاب لتحايز األطاػاؿ مػف اجػؿ التعػرؼ 
عمػػى مةػػاكؿ ةػػدة وحػػدة وقليػػة الصػػوت ومةػػاكؿ الصػػوت التناسػػية عممػػا اف الجيػػاز بػػو تننيػػة 
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Mel  ت المكونػة لمتمايػؿ الصػوت   مػاال  لمضػاىاة تػرددات األذف  وربػط الاونيمػا  Ka-ta-
ba مف خالؿ تمايؿ بيان  لماونيمات ا  نظـ التعرؼ عمى الكالـ المعيب واسارت نتػا ج الدراسػة

عػػف كاػػاية برمجػػة الػػذكاي االصػػطناع  اػػ  الكةػػؼ عػػف وجػػود عػػدد كبيػػر جػػدا انتػػاج الصػػوت 
ط ػة داخػؿ الجيػاز الكالمػ  الخاط    حيث يعمؿ جياز التحايز عمى معراة عمؿ االصػوات الخا

اانػػاي تنميػػد النطػػؽ الصػػحيب باأللعػػاب االلكترونيػػة   وبمجػػرد اسػػتخداـ الباحػػث لجيػػاز تحايػػز 
الصوت عمى مستوى المنط  اختبر الطاؿ مباةرة ا  الكممة والعبارة   ومراقبة االنتػاج الخػاط  

لصػػػوتية لممػػػريض بةػػػكؿ تننػػػى مر ػػػ  دي رسػػػـ بيػػػان  يظيػػػر درجػػػة وةػػػدة ونػػػوع الخصػػػا ص ا
 (Ruscello,2018)الايزيا ية المضطربة . 

طاػػال )  140اػػ  دراسػػتو عمػػى   Wang(2017)وسػػى  وانػػج وىػػذا مػػا دحػػرض عميػػو
( لمعراة السمات الوصاية لاصوات حسب المكػاف  وطرينػة االنتػاج 8.5الى  2.6االعمار مف 

يػة   واخطػاي االىتػزاز   والتعبير لمعراة اخطاي االحتكاكػات الصػوتية   واخطػاي االعضػاي الكالم
 Speech Lap CSL MODEL 4500  اسػتخدـ الباحػث جيػاز مخبػر الكػالـ الكمبيػوتري 

Computerized   لمصػػوت متعػػدد االبعػػاد لمحػػددات الصػػوت مختمػػؼ العينػػة الصػػوتية تكامػػؿ
اعطاي صػورة كامػؿ عػف تحميػؿ الكػالـ الايزيػا   المضػطرب مػدعـو برسػـو بيانيػة وجػداوؿ  22

واسػػارت نتػا ج الدراسػة مػػف خػالؿ اسػتخداـ الجيػػاز الػذك  االصػطناع  لمحػػددات  رقميػة ايضػا 
لكػػؿ صػػوت مختبػػر مػػف االصػػوات بحيػػث يػػتـ قياسػػو لمتعػػرؼ عمػػى مػػدى سػػالمة نطػػؽ االصػػوات 
الكالمية مف عدمو ولكف اليدؼ التعرؼ عمػى حالػة حركػة االوتػار الصػوتية ومناومتيػا ال خػراج 

  وطرينػة النطػؽ  Place Of Articulationف النطػؽ   ومكػا Voicingاالصػوات الكالميػة 
Manner Of Articulation  لجميػ  االصػوات سػواي كانػت االصػوات االناجاريػة واالحتكاكيػة

 (J. Wang ,2017)  والمزجػية المركبة   والمكررة   واالصوات الجانبية واالصوات االناية. 
ع عمى الدراسات والمراجػ  سػواي مف مركز واالطال ألكاركذلؾ  مف خالؿ زيارة الباحث 

تنيػػػيـ  اػػػ كانػػػت العربيػػػة او الجنبيػػػة  الحػػػظ اف اسػػػتغالؿ الوسػػػيمة التكنولوجيػػػة المعموماتيػػػة 
وتةػػخيص اضػػطرابات التخاطػػب ةػػبو منعػػدـ   والسػػبب اف اسػػتعماؿ دغمػػب برمجيػػات الػػذكاي 

   تنييـ وتةخيص اضطرابات النطؽ . ا جوانب اخرى وعدـ استخداميا  ا  االصطناع 
مجاؿ اضطرابات التخاطػب بصػاة عامػة  ا  االصطناع تف دخوؿ اورة تننيات الذكاي 

االدوار  اػ لكالـ المضطربيف تخاطبيًا بصاة خاصة يعتبػر تغيػرًا كبيػرًا  الايزيا  وتحميؿ الصوت 
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  حيػػث تمعػػب برمجيػػات التخاطػػب وذوى اضػػطرابات التخاطػػب  دخصػػا  ينػػـو بيػػا كػػال مػػف  التػػ 
تحميػؿ الوظياػة الصػوتية مػف خػالؿ االجيػزة لنيػاس مػدة التصػويت )اانيػة(  االصػطناع الذكاي 
)ىيرتز(  وةدة الصوت ) مستوى ضػغط الصػوت بالديسػيبؿ (   ومعػدؿ تػداؽ  األساس والتردد 

اليواي )ممؿ/ث(   الحجـ الكمى لميواي )ممؿ( داناي محاولػة التصػويت   وتسػجيؿ ةػدة الصػوت 
رواونات   ووجود تغذيػة سػمعية وبصػرية   وبيانػات معياريػة مف الاـ الى االنؼ باستخداـ ميك

لمذبذبات االساسية خالؿ الكالـ لدى الذكور واالناث لكؿ مستويات االعمار   وىذا غيػر متػواار 
 ـ اييػػاااسػػتخد عػػف اعاليػػة اػػى المنػػاييس الورقيػػة   وىػػذا مػػا دعػػ  الباحػػث الػػى تنػػديـ دراسػػة

 التالميػذ لكػالـ الايزيا يػة الصػوتية الخصػا ص عمػى  ا لػ لمتعرؼ االصطناع  الذكاي تطبينات
   . االبتدا يػػة بالمرحمة النطؽ اضطرابات ذوى

   -وبناي عميو اظنو يمكف صياغة مةكمة الدراسة بالسالاؿ الر يس  التال  :
 عمػػػى ا لػػػ  لمتعػػػرؼ االصػػػطناع  الػػػذكاي تطبينػػػات اسػػػتخدـاػػػ   مػػػا داللػػػة الاػػػروؽ

 ؟ االبتدا يػػة بالمرحمة النطؽ اضطرابات ذوى التالميذ كالـل الايزيا ية الصوتية الخصا ص
   -وينباؽ مف ىذا السالاؿ االس مة الارعية األتيػػػػة :

اسػتخداـ برمجيػات الػذكاي االصػطناع  لتحميػؿ الصػوت الايزيػا   اػى  اػ اػروؽ ال ما داللة -1
  الاػاي    معدؿ مكونات اضطراب صوت الكػالـ لاصػوات   الطػاي   التػاي   النػاؼ   الكػاؼ

 الكممة   البداية   الوسط   النياية   ؟ ا  االضطراب السيف   الضاد   الداؿ   وموض 
  اػ  الايزيػا   الصػوت لتحميػؿ االصػطناع  الػذكاي برمجيػات اسػتخداـ اػ  الاروؽ داللة ما -2

 الاػاي   الكػاؼ   النػاؼ   التػاي   الطػاي   لاصػوات الكالـ مستوى الضغط الضطراب صوت
 ؟   النياية   الوسط   البداية   الكممة ا  االضطراب وموض    الداؿ   الضاد   فالسي  

 اػى الايزيػا   الصػوت لتحميػؿ االصػطناع  الػذكاي برمجيػات اسػتخداـ اػ  الاػروؽ داللة ما -3
 الاػاي   الكػاؼ   الناؼ   التاي   الطاي   لاصوات الكالـ الضطراب صوت مستويات الطاقة

 ؟    النياية   الوسط   البداية   الكممة ا  االضطراب وموض    لداؿا   الضاد   السيف  
 اػى الايزيػا   الصػوت لتحميػؿ االصػطناع  الػذكاي برمجيػات استخداـ ا  اروؽال ما داللة  -4

   الكػاؼ   النػاؼ   التاي   الطاي   لاصوات الكالـ ةكؿ الموجة الصوتية الضطراب صوت
   الوسػػػط   البدايػػػة   الكممػػػة اػػػ  االضػػػطراب موضػػػ  و  الػػػداؿ   الضػػػاد   السػػػيف   الاػػػاي
 ؟   النياية
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 اػى الايزيػا   الصػوت لتحميػؿ االصػطناع  الػذكاي برمجيػات اسػتخداـ اػ  اػروؽال ما داللة -5
   الاػاي   الكػاؼ   النػاؼ   التػاي   الطػاي   لاصػوات الكالـ الضطراب صوت مدة الترددات

 ؟   النياية   الوسط   البداية   الكممة ا  االضطراب موض  و  الداؿ   الضاد   السيف
 برمجيات وبيف الورق  الكالـ صوت اضطرابات منياس التالميذ دداي ا  اروؽما داللة ال -6

 اضطرابات الستخراج الايزيا   الصوت لتحميؿ( Pratt) برات تطبيؽ االصطناع  الذكاي
 ؟ الكالـ صوت

  -ة:ـــأيــداف الدراصــــــــ

 لمتعػػرؼ االصػػطناع  الػػذكاي تطبينػػات ـااسػػتخداػػى اعاليػػة الحاليػػة  اسػػتيدات الدراسػػة
 بالمرحمػػػة النطػػػؽ اضػػػطرابات ذوى التالميػػػذ لكػػػالـ الايزيا يػػػة الصػػػوتية الخصػػػا ص عمػػػى ا لػػػ 

بعػػض متغيػػرات منيػػاس اضػػطرابات صػػوت الكػػالـ  اػػ االبتدا يػػػػة   وايضػػًا التعػػرؼ عمػػى الاػػروؽ 
صطناع  لتحميؿ الصوت الايزيا   لكالـ تالميػذ المرحمػة )النطؽ( الورق    وبرمجيات الذكاي اال

 االبتدا ية .
   أيميــة الدراصـــــــــــة :

وذلػػؾ  التطبينػػ والجانػػب  النظػػريتتبػػ  دىميػػة الدراسػػة مػػف جػػانبيف دانػػيف ىمػػا الجانػػب 
   -عمى النحو االت  :

 االيمية الهظزية : -اوال

عمػػى بيػػة عمومػػًا والمكتبػػة المصػػرية ياػػرى المكتبػػة العر  نظػػريتػػواير ددب  اػػ ويتماػػؿ  
 اػػػ تطػػػوير ددوات بحػػػوايـ   وكػػػذلؾ المختصػػػيف  اػػػ البػػػاحايف  وجػػػو الخصػػػوص  كمػػػا يسػػػاعد

تحميػػؿ  اػػ  االصػػطناع اضػػطرابات التخاطػػب مػػف خػػالؿ اإلاػػادة مػػف اسػػتخدـ تطبينػػات الػػذكاي 
تبحػث  التػ ات لكالـ المضطربيف نطنيًا   كوف ىذه الدراسة تعتبر دولى الدراس الايزيا  الصوت 

والكةػؼ عػف اضػطراب  الايزيػا  اػى تحميػؿ الصػوت  االصػطناع اى استخداـ برمجيات الػذكاي 
 ودراسة الاروؽ بيف التةخيص الورق    والتةخيص عف طريؽ االجيزة .صوت الكالـ 

 -ثانيا: االيمية التطبيكية:

جيػة الحدياػة دما الجانب التطبين  ايتماػؿ اػى بيػاف دىميػة توظيػؼ البرمجيػات التكنولو 
اػػى تةػػخيص اضػػطرابات النطػػؽ   وتوجيػػو دنظػػار دخصػػا   اضػػطرابات التخاطػػب نحػػو دىميػػة 
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استخداـ تطبينات الذكاي االصػطناع  اػى عمميػات التنيػيـ والتةػخيص   التوصػؿ الػى توصػيات 
تايػػػد المختصػػػيف اػػػى تعػػػداد ادارة جمسػػػات التنيػػػيـ والتةػػػخيص والبػػػرامج العالجيػػػة الضػػػطرابات 

ة عامػػة واضػػطرابات النطػػؽ بصػػاة خاصػػة باسػػتخداـ االسػػاليب الطيايػػة لتحميػػؿ التخاطػػب بصػػا
الصػػوت الايزيػػا   . ونظػػرًا لنمػػة الدراسػػات العربيػػة المتعمنػػة بيػػذا الموضػػوع االمػػ موؿ دف تسػػيـ 
ىػػذه الدراسػػة اػػى تػػواير البيانػػات الميمػػة اػػ  مجػػاؿ التحميػػؿ الايزيػػا   ألمػػراض صػػوت الكػػالـ 

 تحسيف خدمات التعمـ المغوي الذك  . وتكوف نواة لبحوث دخرى و 
    مصطلخات الدراصـــــــة :

 Articulation Disordersاضطرابات النطؽ  -1
مػػػ   الماظػػػ  التواصػػػؿ عمػػػى لمنػػػدرة الاػػػرد ااتنػػػاد عػػػف الػػػذى يعبػػػر االضػػػطراب   ب نػػػو  

 محػػؿ الحػػروؼ بعػػض تبػػداؿ نتيجػػة لظيػػور والعنمػػ ؛ الزمنػػى عمػػره مػػ  يتناسػػب بمػػا ا خػػريف 
 عػػدـ النػػدرة عمػػى يػػالدي ممػػا  صػػوت الكػػالـ اػػ  تةػػويو بعضػػيا   دو حػػدوث حػػذؼ دو  األخػػرى
 (2008) عواد    . الكالـ ليذا ا خريف ايـ تعاقة وبالتال   بصورة جيدة الكالـ نطؽ
  الكالميػػة  األصػػوات بعػػض نطػػؽ عمػػى تالميػػذ المرحمػػة االبتدا يػػة قػػدرة عػػدـ  بيػػا تجرا يػػا ينصػػد
 دخػر  صػوت مػف بػدال صوت نطؽ تبداؿ: ا تية  مف االضطرابات دكار دو ةواحد ا  يبدو والذي
 مػػف تنربػػو بصػػورة صػػوت الكػػالـتةػػويو(  ) تحريػػؼ دو الكممػػة  مػػف دكاػػر دو صػػوت حػػذؼ دو

 وتتماػؿ المنطوقػة  لمكممػة دكاػر دو صػوت تضػااة دو تمامػا  يماامػو ال دنػو غيػر األصم  الصوت
دو التحريػؼ  التةػويو – الحػذؼ- )اإلبػداؿ نطػؽالصػوت الكػالـ دو  اضطرابات ا  ىذه المظاىر

 .اإلضااة( – او النمب
    ىو عمـ يتيـ بدراسة  Physical analysis of sound التحميؿ الايزيا   لمصوت -2

صوت الكػالـ دانػاي انتناليػا مػف المػتكمـ الػى  الضطرابالخصا ص المادية دو الايزيا ية         
المنةػػرة اػػى اليػػواي مػػف الجيػػاز  مػػواج الصػػوتية وذبػػذتياالسػػام    واييػػا نػػتمكف مػػف دراسػػة اال

الػػػذكاي االصػػػطناعى بواسػػػطة دجيػػػزة حاسػػػوبية دو دجيػػػزة وتحميميػػػا باسػػػتعماؿ تننيػػػات  النطنػػػى
المعمػػػؿ الصػػػوتى لتحديػػػد وقيػػػاس صػػػاات االصػػػوت الايزيا يػػػة دو مخارجيػػػا وتحميػػػؿ ميكانيكيػػػة 

 اضطرابات صوت الكالـ .تصدار األصوات الكالمية مف جانب المتكمـ  والكةؼ عف 
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 ذكيػة قالت بصػن  ييػتـ الػذي العمػـ ذلػؾ Artificial Intelligence الػذكاي االصػطناع  -3
 المجػاالت تلػى االصطناع  الذكاي يتصرؼ ويتطرؽ دف اإلنساف مف متوق  ىو كما تتصرؼ

 . Speech Undrstandingالكالـ  عمى كايرة ودىميا التعرؼ
 عمػى تعمػؿ حاسػوبية او ما يعرؼ بمركبات الكالـ ى  بػرامجدو النطؽ األلى  التعرؼ األلى  -4

 (  2013) خالد    منطوؽ .  كالـ تلى نص دي تحويؿ تمكانية
   -ة :ــذلددات الدراص

 يتحدد مجاؿ الدراسة الحالية بالحدود التالية :ػ  
 أـ : احلدود الشمهية :

بواقػ  ةػير ونصػؼ  اػـ    سػابي ة دسػتطبنت الدراسة الةبو تجريبية ا  اترة امتدت تلػ    
الخصا ص الصوتية الايزيا يػة الضػطراب الباحث  بظجراي قياس لعينة الدراسة لمتعرؼ عمى  قاـ

 .   صوت الكالـ   النطؽ 
 ب : احلدود املهانية :ـ

المنيػديف  ذوي اضػطرابات النطػؽ  تالميػذ المرحمػة االبتدا يػةدجريت الدراسة الحاليػة عمػ    
الجديد والذيف تن  دعمارىـ الزمنية ا  مػدي عمػري مػف )  الواديااظة بمحبالمدرسة االبتدا ية 

وطبنػػا لمتوزيػػ  الجغرااػػ  لمتالميػػذ   اتالميػػذ المدرسػػة جمػػيعيـ ينتمػػوف تلػػ  وات ( سػػن9 -6
 مستوي اجتماع  اقتصادي اناا  متوسط . 

 ج ـ احلدود البشزية :ـ 

( 3)   الػذكور مػف( 3) االبتدا ية وتمميذه بالمرحمة تالميذ( 6)طبنت الدراسة الحالية عم   
 .  صوت الكالـ   النطؽ  يعانوف مف اضطرابات  االناث مف
 : استخدمت الدراسة الحالية ا ت  :ػ  احلدود املهًجية  -د

مػػف تعريػػب  Praatبرمجيػػة تعػػداد الباحػػث    و  اضػػطراب صػػوت الكػػالـ   النطػػؽ   منيػػاس 
 اضػػطرابات عػػف والكةػػؼ لمتالميػػذ  الكالميػػة األصػػوات تصػػدار ميكانيكيػػة بيػػدؼ تحميػػؿ الباحػػث
 اييػػا  المسػػتخدمة العينػػة ونػػوع دداتيػػا  خػػالؿ مػػف الدراسػػة ىػػذه وتحػػددت كمػػا   الكػػالـ صػػوت
 وجديػة صػدؽ بمػدى الدراسػة ىػذه نتػا ج تعمػيـ ويتحػدد .اييػا المتبعػة األخػرى اإلجػرايات وبكؿ
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المسػػتخدمة اػػ   األداة وابػػات بصػػدؽ الدراسػػة ىػػذه تتحػػدد .دداتيػػا عػػف باإلجابػػة الدراسػػة داػػراد
 .الدراسة الحالية 

 -االطـــار الهظــزي للدراصــــــة :

 Speech Sound Disorders الهالم صوت اضطزابات دوال:
 اػ  الصػعوبات مػف مجموعػة تلػى يةػير ةػامؿ مصػطمب ىػ  الكػالـ صػوت اضطرابات

 ذلػػؾ اػػ  بمػػا - الكػػالـ اط ومنػػ الكػػالـ ألصػػوات الصػػوت  التمايػػؿ دو الحركػػ  اإلنتػػاج دو اإلدراؾ
 عصػػػاـ)  .المغػػػة اػػػ  بيػػػا المسػػػموح لمكػػػالـ الصػػػوتية التسمسػػػالت تحكػػػـ التػػػ  الصػػػوت قواعػػػد
 (2008نمر 

 تنػػػػتج. بطبيعتيػػػػا وظيايػػػػة دو عضػػػػوية الكػػػػالـ صػػػػوت اضػػػػطرابات تكػػػػوف دف يمكػػػػف
/  حسػػ  دو بنيػػوي دو عصػػب /  حركػػ  دساسػػ  سػػبب عػػف العضػػوية الكػػالـ صػػوت اضػػطرابات

 . معػروؼ سػبب ليػا لػيس - السػبب مجيولػة الوظيايػة الكػالـ صػوت اضػطرابات برتعت. تدراك 
 (2008   صالح مصطاى)

دو  دخطػػاي دي دنيػػا عمػػى  Articulation Disorder اضػػطرابات النطػػؽ وتعػػرؼ
 بةػكؿ تسمسػميا عػدـ دو والمسػاف والةػااه الاػؾ اتحركػ اػ  دخطػاي تنػتج عػف كالمية صعوبات
االضػػطراب  وعػػرؼ حػػذؼ  دو تضػػااة دو دو تةػػوه اسػػتبداؿ ظيػػور ممػػا ينػػتج عػػف ذلػػؾ مناسػػب
 لمغػة الصػوت  لمنظػاـ الكامػؿ االكتسػاب عػدـ عػف نػاتج األطاػاؿ كػالـ اػ  اعػتالؿ: ب نوالنطن  

 يعراػػوا قف معيػػا ياتػػرض التػػ  دي مراحػػؿ اكتسػػاب المغػػة المنطوقػػة و السػػف تجػػاوزىـ بعػػد األـ
 (  (Zura Cotton,2010 .ارالكب االةخاص يعراو الذي الكامؿ الصوت  النظاـ

 العضوية الهالم صوت اضطزابات

/  الحركيػػة االضػػطرابات عػػف الناتجػػة تمػػؾ لمكػػالـ العضػػوي الصػػوت اضػػطرابات تةػػمؿ
  ( النطػػؽ وخمػػؿ الكػػالـ اػػ  األطاػػاؿ عنػػد النطنػػ  األداي تعػػذر   الماػػاؿ سػػبيؿ عمػػى) العصػػبية

 دو األخػػرى الييكميػػة والعيػػوب نوؽالمةػػ الحنػػؾ/  المةػػنوقة الةػػاة ماػػؿ) الييكميػػة والتةػػوىات
 Zura) (. السػػػم  ضػػػعؼ الماػػػاؿ  سػػػبيؿ عمػػػى) اإلدراكيػػػة الحسػػػية واالضػػػطرابات  ( الةػػػذوذ

Cotton,2010)   
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 الوظيفية الهالم صوت اضطزابات

 الكػالـ ألصػوات الحركػ  باإلنتاج المتعمنة تمؾ الوظياية الكالـ صوت اضطرابات تةمؿ
 دنيػا عمػى االضػطرابات ىػذه تلػى ويةار تاريخيا . الكالـ إلنتاج غويةالم بالجوانب المتعمنة وتمؾ

 ماػػػؿ) األخطػػػاي عمػػػى النطػػػؽ اضػػػطرابات تركػػػز  الصػػػوتية االضػػػطرابات و التعبيػػػر اضػػػطرابات
 عمػػى ركػػزت الصػػوتية االضػػطرابات دمػػا .الارديػػة الكػػالـ دصػػوات تنتػػاج اػػ ( والبػػدا ؿ التةػػوىات
 والتوقػؼ   الواجيػة   الماػاؿ سػبيؿ عمى) النواعد تلى ندةوالمست بيا التنبال يمكف الت  األخطاي

 ((Bernthal, 2013 . واحد صوت مف دكار عمى تالار الت ( الساكف لمحرؼ النيا   والحذؼ  
  -النطنية :العمميات الصوتية ومف اضطرابات 

 ومنيا  Changes in place production الصوت نطل مهاى يف التغريات 
وىػػػػى تبػػػػداؿ الصػػػػوامت مػػػػا بعػػػػد الماويػػػػة دو الطبنيػػػػة بالصػػػػوامت  Fronting التكــــدي  -1

االناجارية الماوية   بحيث تنطؽ االصوات الخماية ا  مندمة الاـ ماؿ : ناس / بػدال مػف 
/ كاس   ترسى / بػدال مػف / كرسػى   تمػـ / بػدال مػف / قمػـ   سػاى / بػدال مػف / ةػاى   

frod  / بدال مف /frog    . 
او بػػيف  اػػ لاػػظ الصػػوامت الماويػػة ) خاصػػة االحتكاكيػػة ( تمػػا  : وىػػى Lisping اللجغــة -2

المسػػاف واػػى ىػػذه  جػػانب االسػػناف   كمػػا يمكػػف ديضػػًا اف تننػػتج مػػ  اليػػواي المتػػداؽ عبػػر 
 ايارة / بدال مف / سيارة   موذ / بدال مف / موز   -الحالة تسمى الماغة الجانبية   ماؿ :

: وىى تنريب الصػوامت  Velar Assimilation التكزيب أو التجانط الطبكى ) احللكى (  -3
 dog/ بػداًل مػف  gogككػب / بػداًل مػف / كتػب  تلى مكاف نطؽ الصوامت الطبنية ماػؿ : 

  . 
وىى تنريب الصوامت تلػى مكػاف   Labial assimilation التكزيب أو التجانط الشفوي  -4

 .  / ُدب   ُبب / بدال مف  bed/ بدال مف /  Bebنطؽ الصوامت الةاوية   ماؿ : 
تبداؿ الصوامت الماوية بصوامت اناجارية طبنيػة )حمنيػة ( ماػؿ  ى :  Backng التأخري -5

 (2012 الحميد  عبد عبير)  : كيارة / بداًل مف / سيارة   كرااة / بدال مف زرااة . 
وىػػو اسػػتبداؿ الصػػوامت بصػػامت اناجػػاري  Glottal replacement مشمــارياصــتبدا   -6

 مزماري . 
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ىػػى تبػػداؿ صػػوت ةػػاوى دو سػػنى بصػػوت لاػػوى ماػػؿ :  :  Alveolarization اللجويــة -7
 سـو / بدال مف /اـو   تيؿ / بدال مف / ايؿ . 

ىػى تبػداؿ األصػوات االحتكاكيػة   -: depalatalization إلغاء الصوت احلههي أو الغاسى -8
 ماؿ : الحمنية دو المزجية الحمنية ب صوات احتكاكية لاوية 

 . fish/ بدال مف /   Fisش / بالعامية   ماايس / بدال مف / مااي
ب صػوات ىى تبداؿ األصوات التى تنطؽ بواسطة طػرؼ المسػاف   Labalization الشفوية  -9

   عيسػػػى عباصػػػرة) . ُدب/  مػػػف بػػػدال/    ُبػػػب dog/ بػػػدال مػػػف /  bogةػػػاوية   ماػػػؿ : 
2014) 

 Changes in manner of production الصوت انتاج طزيكة يف التغريات
دو المزجيػة بصػوامت وقايػة ماػؿ : : ى  تبداؿ الصػوامت االحتكاكيػة  Stoppingلتوقيؼ ا -1

 تيارة / بدال مف / سيارة   تمكة / بداًل مف سمكة   دمؿ بدال مف / جمؿ . 
بػدال   pweyالصػوامت الما عػة بصػوامت تنزالقيػة . ماػؿ  : ىى تبداؿ Glidingاإلنزالقية   -2

 (2014   عيسى عباصرة) ؿ .  بواؿ / بدال مف / بال  playمف 
الصػػػػوامت  مػػػػا تكػػػػوف: تبػػػػداؿ الصػػػػوامت غيػػػػر األنايػػػػة غالبػػػػًا  Nasalizationاألنايػػػػة  -3

  نماػوف / بػداًل مػف نار/ بدال مف / دار االناجارية الامية بصوامت اناجارية دناية   ماؿ : 
 / ىاتؼ .

ة غالبػا صػوامت : تبداؿ الصوامت األناية بصػوامت اميػ Denasalizationتلغاي األناية   -4
   دـو / بدال مف / نـو .  no/ بداًل مف /  do -اناجارية امية ماؿ :

 مركػزيىػواي  انبعػاثتنتج غالبًا مػ   الت تبداؿ األصوات  ى :  Lateralizationالجانبية  -5
/ س /  و / ز/ ودحيانػػا /ش/ والصػػوت المزجػػى / تػػش/ والجػػيـ تكػػوف دصػػوات  غالبػػًا مػػا

مجيػور ب بػداليا  صػايري احتكػاك  غػازياى صامت لاوى  d3 /t3 الدول المدنية / الرمز 
 .   كرس ماؿ : كرلى / بداًل مف /  جانب ب صوات تنتج م  انبعاث ىواي 

تبػػداؿ الصػوامت االحتكاكيػة دو االناجاريػػة بصػوامت مزجيػػة  ىػ :  Affricationالمزجيػة   -6
 تةيؼ حالؾ ا  بعض الميجات / بدال مف / كيؼ حالؾ . -ماؿ :

 shipىى تبداؿ األصوات المزجية ب صوات احتكاكيػة ماػؿ  Deaffricationاي المزجية تلغ -7
 (2012 الحميد  عبد عبير)  . cheese/ بدال مف /  chip   shiz/ بدال مف / 
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 Changes in the beginning of syllables الكممػات دو المنػاط  بدايػة ا  التغيرات 
or words:-                                                                          

: ىػػ  جيػػر الصػػوامت  prevocalic voicedجيػر الصػػوت الػػذى يسػػبؽ صػوت العمػػة  -1
 عندما ت تى قبؿ صوت العمة . 

: ىػػى حػػذؼ الصػػوت  Initial consonant deletionحػػذؼ الصػػامت اػػ  البدايػػة  -2
 ب / بدال مف / كتاب .الصامت مف دوؿ الكممة ماؿ : اب/ بدال مف / باب    تا

 Changes at the end of syllables or الكممػات دو المنػاط  نيايػة اػ  التغيػرات 
words:                                                                                  

: ىػى  Final consonant devoicingتلغاي صػاة الجيػر لمصػامت اػ  قخػر الكممػة  -1
 / بدال مف / موز   ورت / بدال مف ورد وامت اى نياية الكممات ماؿ موس ىمس الص

: ىػػى حػػذؼ الصػػوت  Final consonant deletionحػػذؼ الصػػامت اػػى النيايػػة  -2
 الصامت مف قخر الكممة   ماؿ : / با/ بدال مف / باب /   تماو / بدال مف / ىاتؼ / . 

 Changes in syllables املكاطع يف خامضًا : التغريات
   water/ بػػػدال مػػػف /  wa waىػػػى تكػػػرار المنطػػػ  ماػػػؿ  Reduplicationالتكػػػرار  -1

dodo  / بدال مف /dog . (   2018   العزيز )عبد  
/  nanaىػػى حػػذؼ المنػػاط  غيػػر المةػػددة ماػػؿ  Syllable deletionحػػذؼ المنطػػ   -2

   . ballon/ بدال مف /  banana   llonبدال مف / 
 Changes in consonant reduction تالصوام دلموعة يف التغريات 

: ىػػػ  حػػػذؼ الصػػػامت مػػػف مجموعػػػة  Cluster reductionالتنميػػػؿ مػػػف الصػػػوامت  -1
 sleep/ بػدال مػف /  plane   sip/ بػدال مػف /  penصوامت الى نبرة واحػدة : ماػؿ : 

. 
: ىػى تدخػاؿ صػوت العمػة بػيف الصػوامت اػى المجموعػة  Epenthesisتقحاـ دو تضااة  -2

  كاتػاب / بػدال مػف  black/ بػدال مػف /  smile   balak/ بدال مف /  samileماؿ : 
  (   2018   العزيز عبد )reversal   . Sound الصوامت  / كتاب قمب

: ىػػى تبػػادؿ دو قمػػب صػػوتيف اػػى الكممػػة ماػػؿ سػػمش / بػػداًل مػػف  Metathesisالتبػػادؿ   -1
 . spaghetti/ بدال مف  basketiةمس   ازتميوف / بداًل مف / تمازيوف   
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  Physical analysis of sound للصوت الفشيائيالتخليل ثانيًا: 
صوتية مختماػة تػنيض عمػى عنبػة الصػوت  وا التتلى دجيزة  المغويالصوت  تخضاعىو  

 المغػويالمستخدـ ا  الدراسة الحاليػة والػذى ينػـو بتحويػؿ الصػوت  praatومنيا برنامج برات 
 لمكالـ . الطيا يعرؼ بالتصوير    وىو ما مف صورتو النطنية تلى صور مر ية

 (Stemple,2014)  -:الضطزابات صوت الهالم اآللية املعاجلة
 مجموعػة   باسػتخداـ وتحمػيال تسػجيالالمضػطربيف نطنيػًا   المغػوي لمتالميػذ الصػوت دراسة 
 اضػػطرابات التخاطػػب  عمػػـ حنػػؿ دخمػػت التػػ  المتنوعػػة  واألجيػػزة الصػػوتية الحدياػػة ا الت مػػف
دو مػػا يعػػرؼ بالحوسػػبة ا ليػػة لصػػوت  ا لػػ  األصػػوات عمػػـ وىػػو قا مػػا بذاتػػو عممػػا صػػار حتػػى

الكػػالـ   مجػػاؿ اةػػتغاليا اإلدراؾ ا لػػ  لمنظػػاـ األدا ػػ  وذلػػؾ المتاػػاؿ المنطػػؽ األلػػى   كػػذلؾ اف 
عمػػـ االصػػوات الايزيػػا   يخضػػ  لمظػػواىر الصػػوتية الػػى الدراسػػات المخبريػػة بػػاألجيزة وا الت 

 (Stemple,2014)  :تلى تننسـ. ـو بتحويؿ الموجات الصوتية تلى ترددات صوتية الت  تن
 دو البرامجيػة ا ليػة ا الت   النطنػ  األصػوات عمػـ ا  المستخدمة التكنولوجية ا لية الوسا ؿ

عػػػف طريػػػؽ  الصػػػناعية األصػػػوات تنتػػػاج قالت     الايزيػػػا   األصػػػوات عمػػػـ اػػػ  المسػػػتخدمة
 الطياية .الرسومات البيانية او 

   المسجمة سػمًاا الكممات بعض نطؽ مف الحاسوب تمكف متعدِّدة وتطبينات برامج ظيرتو  
عمػػى ةػػكؿ كػػالـ  الايػػديو دلعػػاب دو   المعرواػػة ا لػػ  ردالػػ نظػػـ اػػ  البػػرامج المسػػتعممة: ماػػؿ

 (   2020 اتح   سمية) .منطوؽ بصوت بةرى وبةكؿ اورى
حيػث يمػر    phonétiqueروع عمػـ األصػوات وييتـ تحميػؿ الصػوت الايزيػا   بتكػاتؼ اػ 

   -بمراحؿ متكاممة بذاتيا وىى : المغويالصوت 
ييػػتـ بدراسػػة دعضػػاي النطػػؽ مػػف دجػػؿ انتػػاج دصػػوت الكػػالـ     -عمػػـ األصػػوات النطنػػ  : 

 وتحديد مخارج األصوات   وبياف الصاات الصوتية التى تةكؿ صوت الكالـ . 
تسػػتنبميا دذف السػػام     التػػ ة الذبػػذبات الصػػوتية ييػػتـ بدراسػػ -: السػػمع عمػػـ االصػػوات  

 .   السمع تلى جانب دراسة ميكانيكية الجياز 
 لرصػد صػوت الكػالـ وا الت األجيػزة اسػتخداـ ا  يبحث: التجريب  دو ا ل  األصوات عمـ 

 (   2020 اتح   سمية) ومخرجو. ودرجتو
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   Acoustique اء صوت الهالمفيشي
موجػػات  اػػ  ةػػكؿ الكالمػػ مميػػذ سػػمعيًا   يتنةػػر اييػػا اليػػواي وىػػو ظػػاىرة يػػدركيا الت 

صوتية تنتج عنيا ذبذبات ذرات اليواي داخؿ الجيػاز النطنػ  وبالتػال  تكػوف مصػاحبة لحركػات 
دعضاي النطؽ   وتنتصر ىذه الطرينة عمى اػـ المػتكمـ ودذف السػام  لدراسػة التحميػؿ التركيبػ  

وىػو مػا  والتػزاميف ص ايزيا يػة كالةػدة والدرجػة لاصوات الكالميػة   الػذى يحتػوى عمػى خصػا
 ,Ruddy يدخؿ تحت مسمى المعالجة ا لية لاصوات الكالمية عمى دبعادىا الداللية . 

Sapienza, 2015)) 
 -اخلصائص الفيشيائية لصوت الهالم :

مػػف الذبػػذبات الصػػوتية المتسمسػػمة  مجموعػػة ىػػ   sound waveالموجػػة الصػػوتية :  -1
حركة الصوت  وىػو منيػاس اكوسػتيكى  تالديوتز   واف الةكؿ التموجى الذى وتناس بالير 

  -يحد نوعية الصوت ومف دنواع األمواج الصوتية :
   complex waveالموجػػات المركبػػة    sine waveالموجػػات المنتظمػػة البسػػيطة 

 random/aperiodic noiseالموجات غير المنتظمة 
ذبات ا  الاانية الواحدة ويكوف باليرتز ويعنى عدد الذب  Fréquenceالتردد  

والمنصود بيا عدد الدورات الت  يالدييا الصوت ا  الاانية الواحدة ويعتمد عمى درجة الصوت 
 ((Ruddy, Sapienza, 2015واإلدراؾ السمع  والمسااة . 

وىو يعبر عف مصطمب العمو دى قوة تػ اير الصػوت    االةػدة   Intensity الصوت ةدة -2
يػػا   لمصػػوت المغػػوي ينابػػؿ مػػف حيػػث اإلدراؾ السػػمع  ليػػذا الصػػوت بعمػػوه منيػػاس ايز 
Loudnes  . وقوة االدراؾ لاذف البةرية ويناس بالديسيبؿ 

تية اػػ  الوسػػط واييػػا يػػتـ وىػػى سػػرعة انتنػػاؿ الطاقػػة الصػػو   velocityسػػرعة الصػػوت   -3
اػ  صػوت  ولتحديػد السػرعة الموج والطوؿ  الصوت تحديد سرعة الصوت وترتبط بالتردد 

 .   الموج الطوؿ  Xالكالـ = التردد 
ىػػى المسػػااة التػػى تاصػػؿ بػػيف دوؿ ننطػػة اػػ  الموجػػة الصػػوتية   Amplitudeالسػػعة  -4

اكممػا زاد  وقخر ننطة يصؿ تلييا الجسـ الميتز  وسعة الذبذبة ىى المسػالولة عػف التػوتر
صػا ص الصػوت واييػا يػتـ تحديػد خ(  ا  الكالـ ) مندار ةدة الصوت االتساع زاد التوتر

 (2019   اوزى المصري) مف حيث نوعيتو وةدتو ودرجة عموه .
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: ىػػػو االرتاػػػاع الصػػػوت  النػػػاتج عػػػف الةػػػد الضػػػغط والطاقػػػة  loudnessعمػػو الصػػػوت   -5
نتيجػػة لمضػػغط الػػذى يمحػػؽ    ويمكػػف لػػاذف البةػػرية استةػػعاره النازلػػة عػػف مصػػدر الصػػوت

 بالطبمة بعؿ الدا  الحاصمة نحو مصدر الصوت . 
: تحػدد درجػة صػوت الكػالـ بحسػب سػرعة وعػدد الذبػذبات ويطمػػؽ  Pitchرجػة الصػوت د  -6

لممنػػػػػاط  المتتابعػػػػػة  fundamentalfrequenciesعميػػػػػو احيانػػػػػا الذبػػػػػذبات الر يسػػػػػية  
successive   اػػ  السمسػػمة الكالميػػة   اكممػػا كانػػت درجػػة الصػػوت عاليػػة   كانػػت واضػػحة

 سمعيًا .
تميػز الموجػة الصػوتية  التػ د الايزيا يػة لمصػوت تف االبعػا  -:  Timbreالصػوت  نوع

لمكػػالـ المنطػػوؽ   لػػيس ليػػا اف تاػػرز قيمػػا متجانسػػة اػػ  حالػػة تطػػابؽ االصػػوات الكالميػػة   
بػيف صػوتيف ليمػا  يجعمنا اف نارؽ ما ويرج  الى سمة صوتية تمكنو مف التارد ا  النوع مما

األمػواج المةػكمة لمنغمػة األساسػية  يصػدره درجة العمو والةدة ناسيا ااالختالؼ يرج  الى مػا
Tonne fondamentale  والنغمػات التواانيػةTonne harmonique  مػف خػالؿ تننيػة

 (Evidence Summary,2015)لمكالـ .  الطيا التصوير 
   -:كاالت يمر الصوت داناي معالجتو قليًا بمرحمتيف  -: الكالم المعالجة ا لية لمصوت 

   -صوتية  وتتـ مف خالؿ عدة عمميات وىى :المعالجة ال ما قبؿمرحمة 
واييػا يػتـ التنػاط الموجػات الصػوتية حتػى يػتـ تحويميػا تلػى ةػكؿ   Acquisitonااللتناط -1

تحمػؿ قيمػا  ويكوف الصوت الكالمػ  عمػى ةػكؿ موجػوةريؾ ..(  –قابؿ لمتخزيف ) قرص 
 تماامية.

تحػػدث   ولوضػػ  قاعػػدة : وىػػى عمميػػة تصػػاية صػػوت وعزلػػو عػػف الم filtrageالترةػػيُب  -2
 صوتية كالمية ويكوف الصوت عمى ةكؿ موجتا تحمؿ قميًا تماامية. 

: واييا يتـ تحديد كمية صوت الكالـ وتحسػيف حيويػة اإلةػارة  Quantificationالتكميـ  -3
 الصوتية   والنياـ بمعالجات رقمية دوف تخايض اإلةارة الصوتية . 

 وبالتػػػال ارة الصػػػوتية الكالميػػػة مسػػػتمرة دا مػػػا   : اإلةػػػ Lechantillonnageالتنطيػػػ   -4
 (Evidence Summary,2015)تنط  الى عينات كالمية . 
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  -مزحلة ما بعد املعاجلة الصوتية الهالمية :

 واييا يتـ تصنيؼ العينة الكالمية الصوتية .  Classificationالتصنيؼ  -1
العينػػػة الكالميػػػة ىػػػذه العمميػػػة بتعػػػرؼ الحاسػػػوب عمػػػى  Reconnaissanceالتعػػػرؼ  -2

الصػػوتية ويػػتـ ذلػػؾ بعػػدىا معالجتيػػا قليػػًا   وبعػػد تحويميػػا الػػى قػػيـ رقميػػة عػػف طريػػؽ 
ةػػػكؿ صػػػور طيايػػػة متعػػػددة األلػػػواف  اػػػ ويػػػتـ عرضػػػيا  االصػػػطناع البرمجيػػػة الػػػذكاي 

 والدرجات ومزودة بمعطيات . 
يػة الػى قػيـ التحويؿ ودخذ النػرار : ينػـو الحاسػوب بتحويػؿ العينػات الكالميػة مػف قػيـ رقم -3

 تماامية حتى يستطي  المعالج الكالم  الحاسوب  ايميا   وضبط النتيجة واخذ النرار.
حاػػظ المعمومػػات : يػػتـ حاػػظ المعمومػػات الناجمػػة مػػف خػػالؿ المعالجػػة األليػػة اػػى ممػػؼ   -4

خراجيا وقت المزـو   وتسمى بعممية التخزيف .   وا 
 إلظيارالضطراب اى الكممة ويتـ تحديد العينات الكالمية الصوتية حسب موض  ا 

اضطرابات النطؽ مف الحذؼ واالبداؿ والتحريؼ واالضااة ويتـ تسجيؿ العينات المطموبة 
 ((Karnell, Melton,2017 -بظتباع المراحؿ االتية :

 .   والعاديالمستعمؿ  المغويواقعيا  ا  ى تسجيؿ العينة الصوتية كما  -1
مرجعيػة الاابتػػة واألصػػؿ الػذى ينػػاس عمييػػا ال باعتبارىػػامنطوقػػة  ىػ تسػجيؿ العينػػة كمػػا  -2

 التغيرات الواقعة عمى العينات الكالمية . 
الػػى ممػػؼ  CD-ROM Audio السػػمع تحويػػؿ التسػػجيؿ المسػػموع اػػى النػػرص المػػيف  -3

 . (S.P) الصوت والمستخدـ  Mode Waveخاص يدعى  صوت 
يػث يماػؿ المنحنػى لاصػوات الكالميػة ح الايزيػا  استخداـ الرموز دانػاي عمميػة التحميػؿ  -4

والمةػار تليػو  العمػوديم  تبراز درجة التغيرات عمػى المسػتوى  الصوت  البيان والتمايؿ 
بالاانيػة )اػا(  ويماػؿ  األانػ التردد   وداللة زمف النطؽ عمػى المسػتوى  دي) التغيرات ( 

 الصورة الطياية دو الةبحية لصوت العينة الكالمية عمى معمـ متعامػد يظيػر ايػو التغيػر
يظيػر الػزمف باؿ)اػا(   وبعػدىا يػتـ  واألانػ  العمػودي (HZ)بوحػدة اليرتػز  الترددات ا 

العينات الصوتية الكالميػة وتحميػؿ مظػاىر اضػطرابات صػوت الكػالـ)  ا  الطيا التحميؿ 
 النطؽ ( . 
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 إجزاءات التخليل الفيشيائي الضطزاب صوت الهالم ) الهطل ( 

الضطراب صوت الكالـ باستخداـ األجيزة والتننيات  استخدـ الباحث التحميؿ الايزيا  
  -المتطورة لمبحث الصوت  عف اضطراب النطؽ . عمى اف ي خذ ا  االعتبار االت  :

 جانب تصدار اخراج االصوات المغوية مف خالؿ العينات الكالمية .  -1
 جانب انتناؿ الموجات الصوتية و مدة انتةاره ا  اليواي .  -2
 ع  االصوات مف جانب التالميذ .جانب االستنباؿ السم -3

التركيز عمى خصا ص اضطراب صوت الكالـ مف ترددات   الةدة   الرنيف   الطبنة         
 (2007)حنياة عاماف   النوعية   الدرجة   الموجة   الذبذبة الصوتية . 

  -ويتـ التركيز عمى االت  ا  التحميؿ الايزيا   الضطراب صوت الكالـ :
ويػػػتـ التركيػػػز اػػػ  تحميػػػؿ صػػػوت الكػػػالـ عمػػػى   Sound waveية الموجػػػة الصػػػوت

الػػدرجات المتااوتػػة اػػ  سػػرعة وبطػػ  تخػػراج التالميػػذ االصػػوات المغويػػة   والحركػػة االىتزازيػػة 
لاوتار الصوتية ااناي اخػراج االصػوات الكالميػة   وقيػاس ةػدة الصػوت بالديسػبؿ . والموجػات 

 الصوتية بالييرتز .
وىى الرسػومات الطيايػة التػ  تماػؿ تػرددات األصػوات  formantsالمكونات الصوتية 

الكالميػػة داخػػؿ الجيػػاز الامػػوي والتجويػػؼ األناػػ  لتتيػػ  تحركػػات دعضػػاي اجيػػزة النطػػؽ اانػػاي 
   (  2011  .)عبدالجميؿاخراج االصوات الكالمية وىناؾ انواع مف المكونات الصوتية 

  Second Formantف الاػان  :   المكػو F1ورمػزه  Formant First المكػوف االوؿ : 
   والمكػػوف الرابػػ   F3ورمػػزة  Third Formant  والمكػػوف الصػػوت  الاالػػث :  F2ورمػزة 

Fourth Formant   ورمػزةF4  ويمكػف التركيػز عمػى حركػة المسػاف   والتضػيؽ الػذى يطػرد .
 عمى التجويؼ الاموي والحمنى   واستدارة الةاتيف داناي اخراج اصوات الكالـ . 

وىػػى التغيػػرات   Sound pressure level(SPL)توى الضػػغط الصػػوت   مسػػ
الضػػػاغطة اػػػى الموجػػػة الصػػػوتية مػػػف حيػػػث الحجػػػـ   السػػػرعة   االتسػػػاع   الكاااػػػة لمسػػػتوى 
الصوت المسموع مف حيث الطبنة والةػدة والنوعيػة والػرنيف إلخػراج االصػوات الكالميػة وينػاس 

ة اػى تخػراج صػػوت الكممػة اػى البدايػة الوسػػط والمواقػػ  المختماػdecibel  ( (dBبالديسػيبؿ  
 والنياية . 
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 ((Energy Ruddy, Sapienza, 2015 الطاقة الصوتية
وايا تستخدـ الطاقة الصوتية اى الكةؼ عمى السرعة او البط ي الزا ػد اانػاي اخػراج  

االصػػػوات الكالميػػػة ومنيػػػا يػػػتـ اكتةػػػاؼ التوقػػػؼ واإلطػػػالالت والتكػػػرارات اػػػى اخػػػراج االصػػػوات 
  . تسػحاؽ العنػانى) الكالمية وتناس بالاترة الزمنية . والمسااة بيف السام  ومصػدر الصػوت .

2007.) 
: وايػو يػتـ تحميػؿ االصػوات الكالميػة لاخطػاي النطنيػة  Durationمدة تردد الصوت 

حسػب طػوؿ المػػدة اػى اخػػراج الكػالـ وتتبػػايف حسػب مواضػ  النطػػؽ حسػب سػػماتو مػف جيػػر   
 ستمرارية   وصامتية وصا تية   وقيـ ترددات مكونات الصوت . ىمس   ووقاية   وا

 Analy sis of articulation tests results حتليل نتائج اختبارات الهطل
وىنػػػا قػػػـو دخصػػػا   تنػػػويـ ومعالجػػػة النطػػػؽ بتحميػػػؿ عينػػػة الكػػػالـ العاػػػوي وتاريػػػ  

نػػػوع الخطػػػ   اسػػػتجابات الماحوصػػػيف عػػػف طريػػػؽ اجيػػػزة برمجيػػػة الػػػذكاي االصػػػطناع  وتحديػػػد
 Substitution  تبداؿ الصػوت بصػوت قخػر  Correctالنطن  وكذلؾ انتاج صحيب لمصوت 

  تضػااة صػوت دو دصػوات تلػى  Deletion  حػذؼ الصػوت   Distortion  تةويو الصػوت 
 . phonetic Transcription  الوصؼ الصوت   Additionالكممة المستيداة 

ف جم  العينة الكالمية المغوية ميمة جدا ت Speech Samplingالعينة الكالمية 
اى التحميؿ الايزيا    اى انتاج اصوات الكالـ   بعد الحصوؿ عمى عينة دو دكار ممامة كالـ 

)العنانى تسحاؽ.    -المضطرب نطنيًا   يتـ تحميميا بالتركيز عمى السموكيات االتية :
2007.) 

خطػػاي بػػيف العينػػة الكالميػػة واختبػػار ابػػات األ -دنػػواع األخطػػاي   ت -عػػدد األخطػػاي    ب - د
 تنتاج االصوات الصحيحة .  -النطؽ وبيف العينة الكالمية والعينة الكالمية األخرى . ث

التنغػػيـ  ويػػتـ جمػػ  العينػات الكالميػػة مػػف خػػالؿ  -معػػدؿ الكػالـ.   خ -وضػوح الكػػالـ.  ح -ج
التسػػمية   واكمػػاؿ اعطػػاي نػػص او مػػف خػػالؿ الكػػالـ التمنػػا    واسػػتاارة الكػػالـ مػػف خػػالؿ 

الجممة   والتنميػد المتػ خر والمباةػر وتحميػؿ االخطػاي الكالميػة ومسػتوى الةػدة عػف طريػؽ 
 ((Ruddy, Sapienza, 2015تننيات الذكاي االصطناع  . 
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 Artificial Intelligence الذناء االصطهاعيثالجا: 

 -االصطهاعي : الذناء وتطور نشأة

سػنة مسػتمد مػف نظريػات اإلدراؾ والػتعمـ ولػو تػاري   2000و نتػاج  االصطناع الذكاي    
اى عمـ الناس والرياضيات وعمـ تركيب ومعانى المغة وتطور اى عمـو الكمبيػوتر وتطبيناتيػا   

  Socrates Aristole, Plato جػػذور الاالسػػاة اإلغريػػؽ اػػ  االصػػطناع ويعػػود الػػذكاي 
      ضعية المنطنية .والذى يعرؼ بالو  Francis Bacon الارنس والايمسوؼ 

 (2005 النور. عادؿ)              
لوصػػػػؼ  AIدو  Artificial Intelligence االصػػػػطناع واسػػػػتخدـ مصػػػػطمب الػػػػذكاي  

وظػا ؼ العنػؿ البةػرى  ومػف ىنػا اةػتممت نظػـ الػذكاي الحاسبات األلية ذات المندرة عمػى دداي 
والمعراػػة المطموبػػة لتنميػػة نظػػـ  عمػػى كػػؿ االاػػراد والبرمجيػػات والبيانػػات والحاسػػوب االصػػطناع 

 HEARSAY  االصػػطناع ظيػػر او نظػػاـ لمػػذكاي  1973الحاسػػبات والمعمومػػات واػػى عػػاـ 
 (2010عمر  نصيؼ )          لمتعرؼ عمى الكالـ .

مف كممتيف ىما الػذكاي واالخػرى  االصطناع يتكوف الذكاي   -مايـو الذكاي االصطناع  : 
يػرتبط  االصػطناع دو  الصػناع ى تدراؾ وايػـ والػتعمـ   دمػا االذكاي ىو الندرة عمػ االصطناع 

بالاعؿ يصن  دو يصطن  اى يتـ مف خػالؿ اصػطناع وتةػكيؿ ألةػياي بصػورة طبيعيػة مػف دوف 
 (2012 )اليونس يعنوب               تدخؿ االنساف . 

بصػاة عامػة ىػو الػذكاي الػذى يصػطنعو اإلنسػاف  االصػطناع وعمى ىذا االسػاس االػذكاي  
   اى االلة او الحاسوب   وجعؿ ا الت   منظومات الحاسوب   تعمؿ دةياي تحتاج ذكاي . 

الحدياػة باسػتخداـ الوسػا ؿ االصػطناعية  ا ل عمـو الحاسب  ىو دحد االصطناع اذف االذكاي 
 Caferra)تتناسػػب مػػ  ذكػػاي االنسػػاف .  التػػ مػػف حواسػػيب والتاكيػػر واالجػػرايات الذكيػػة 

Ricardo ‚ (2011  
الػى محاكػاة  وييػدؼعمى انو جزي مف عمـو الحاسػب األلػى  االصطناع كما يعرؼ الذكاي  

سػياؽ تتطمػب ذكػاي ويتطػرؽ اف الػذكاي  اػ اداي وظػا ؼ  ا الندرة المعراية الستبداؿ االنساف 
 ومف اىميا   -لو العديد مف المجاالت األتية : االصطناع 
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 Speech  التعػػرؼ عمػى الكػالـ  Natural Language Processingالمغػة الطبيعيػة 
Undrstanding  والةػػبكات العصػػبية االصػػطناعية  Neural Network (Business 

Insider Intelligence,  2019)  
 التػ مػف تنايػذ االةػياي  ا التبانػو العمػـ الػذى يمكػف    (2012)  عدمافكما عراو 

 (2012 ؽ مريز )عدماف تتطمب ذكاي تذا تـ تنايذىا مف قبؿ االنساف . 
ويعراػػو الباحػػث بانػػو مجموعػػة مػػف الجيػػود المبذولػػة لتطػػوير نظػػـ المعمومػػات المحوسػػبة حتػػى 

جميػ  المراحػػؿ  اػػ ًا يػتسػتطي  انجػػاز عمميػة تحميػػؿ االصػوات الايزيا يػػة لكػالـ المضػػطربيف نطن
 العمرية . 

   -خصائص الذناء االصطهاعي "

 بينيا . الندرة عمى التاكير واإلدراؾ واكتساب المعراة وتط -1
 الندرة عمى حؿ المةكالت لممعمومات الغير كاممة .  -2
 مواقؼ جديدة  ا الندرة عمى التعمـ والايـ مف خالؿ الخبرات والتجارب وتوظيايا  -3
 الندرة عمى التااعؿ م  الحالت الصعبة والمعندة واستكةاؼ االمور المختماة   -4
 ى خصا صيا المختماة الندرة عمى التعامؿ م  عمـو امراض التخاطب والتعرؼ عم  -5

Tadeusiewicz, Wszołek. 2000)                                                                                  ) 

   -: االصطهاعيأيداف الذناء 

عػػف طريػػؽ عمػػؿ بػػرامج  اإلنسػػان الػػى ايػػـ وتاسػػير الػػذكاي  االصػػطناع ييػػدؼ الػػذكاي    
 االصػػطناع وىنػػاؾ االاػػة اىػػداؼ لمػػذكاي  اإلنسػػان السػػموؾ  محكػػاهقػػادرة عمػػى  األلػػىالحاسػػب 

جعؿ االجيػزة اكاػر    ايـ ماىية الذكاي   جعؿ االجيزة دكار ذكاي    -: االت وذلؾ عمى النحو 
 .اا دة 

قػؼ او الػنص مػف خػالؿ حػؿ مةػكالت و تاسػير الم اػ  االصػطناع ويمكف توظيؼ الذكاي 
 ((Business Intelligence, 2019 التصميـ   التخطيط   التةخيص . 

 اى ىدايف ىما:  االصطناع ومف العرض السابؽ يمكف حصر اىداؼ الذكاي   
 تمكيف ا الت مف معالجة المعمومات بطرينة قريبة مف االنساف اى حؿ المةكالت .  -1
 ايـ الدماغ البةرى اى اؾ الةارة ومحاكتيا .  -2

  



 فعالية استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي ...                                   عدد أغسطس-ج3- )88( 0202م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 7711 - 

   -: االصطهاعيمهونات الذناء 

  -ومنيا : االصطناع ساسية لمذكاي ا مبادئىناؾ   
: وىػػػو كيايػػػة تمايػػػؿ البيانػػػات دو المةػػػكمة اػػػى الحاسػػػوب بحػػػث نمكػػػف  البيػػػان  التمايػػػؿ  

 الحاسوب مف معالجتيا ويتمكف ذلؾ مف خالؿ التاكير . 
والمنصود بو ىو التاكير اى حد ذاتو  حيػث ينػـو الحاسػوب اػى الخيػارات   -البحث :

 ؿ االماؿ . المتاحة والوصوؿ الى الح
   -: كاالت مف االاة مكونات اساسية وىى  االصطناع ويتكوف الذكاي    
االدا يػػة بداللػػة حجػػـ  األنظمػػةوينػػاس مسػػتويات  Knowledge baseقاعػػدة المعراػػة  -1

 (2013   ةمالة ) دبو  -: االت نوعية قاعدة المعراة وتتضمف 
والماػػاىيـ ومجموعػػة الحنػػا ؽ الحنػػا ؽ المطمنػػة : تصػػؼ العالقػػة المنطنيػػة بػػيف العناصػػر  -

النواعػػػد    تسػػػتند عمػػػى الخبػػػرة والممارسػػػة . طػػػرؽ حػػػؿ المةػػػكالت وتنػػػديـ االستةػػػارة التػػػ 
 .المستندة عمى صي  رياضية 

منظومػػة قليػػػة االسػػػتدالؿ : وىػػػى برمجيػػة تنػػػود الحػػػؿ المطمػػػوب مػػف خػػػالؿ ربػػػط النواعػػػد  -2
 والحنا ؽ المعينة لتكويف خط االستنباط واالستدالؿ . 

تجيػػز او تمػػد المسػػتايد بػػ دوات مناسػػبة بيػػدؼ  التػػ جيػػة المسػػتايد : وىػػى االجػػرايات وا  -3
 (2013   ةمالة ) دبو  التطوير واالستخداـ . مرحمت التااعؿ م  النظاـ خالؿ 

  -تطبيكات الذناء االصطهاعي :

 -لمذكاي االصطناعى العديد مف الموضوعات يمكف التطبيؽ ايما نذكر بعضػيا اػى االتػى : 
ميـ النظـ الخبيرة   االستدالؿ ) المنطنى (   االلعاب   تمايؿ المعراة   الػتعمـ   الروبوتػات تص

  الرالية   الصورة   التعرؼ عمى الكالـ والكتابة   التااعؿ بػيف الةػخص وااللػة   ايػـ المغػات 
  الطبيعيػػة   نظػػاـ متعػػدد المواىػػب   التخطػػيط   الػػتخمص مػػف النيػػود   المغويػػات الحاسػػوبية 

  (  (Journal,2016الةبكات العصبية . 
 تطبينػات: وى  ر يسية مجاالت االث ا  االصطناع  الذكاي تطبينات حصر عامة وبصاة 
  تطبينػػػػات األالت الذكيػػػػة  Cognitive science Applicationsاإلدراكيػػػػة  العمػػػػـو

Robotics Applications تطبينػػات الواجيػػة البينيػػة الطبيعيػػة Natural Interface 
Applications  : وذلؾ عمى النحو االتى-  
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تطبينات الواجية البينية الطبيعية : ومنيػا الماػات الطبيعيػة   التعػرؼ عمػى لكػالـ   متعػدد  -1
   .   االاتراض الحواس   الواق  

تطبينػػػات ا الت الذكيػػػة : ومنيػػػا اإلدراؾ البصػػػرى   حاسػػػة الممػػػس   البراعػػػة   التننػػػؿ   -2
 .   الذك ية   الوكيؿ الحركى   الةبكات العصب

تطبينػػػات العمػػػـو االدراكيػػػة : ومنيػػػا الػػػنظـ الخبيػػػرة   نظػػػـ الػػػتعمـ   المنطػػػؽ الغػػػامض    -3
 (  (Journal,2016 الخوارزميات الجينية .

ييػػتـ  وتكنولوجيػػاىػػو عمػػـ  االصػػطناع وانطالقػػا ممػػا سػػبؽ يمكػػف النػػوؿ اف الػػذكاي     
اتخاذ النرارات باسػتخداـ برمجيػات الحاسػب وحؿ المةكالت و بدراسة عمـو اضطرابات التخاطب 

  .   األلى
 أجًشة وبزدليات الذناء االصطهاعي لتخليل الفيشيائي الطزبات صوت الهالم

  Laryngoscope مهظار احلهجزة 
بػػػالعيف  مةػػػاىدتيما يمكػػػف ال التػػػ  الصػػػوت  الجيػػػاز دعضػػػاي مػػػف والحمػػػؽ الحنجػػػرة

 نطػؽ اػ  التػ  تػدخؿ األعضػاي تحديػد اػ  مايد رةالحنج منظار اظف لذلؾ الكالـ  داناي المجردة
دصػوات التػى التػزاؿ  مخػارج ا  دراسة يايد الحنجرة وىذا دو الحمؽ مف مخارجيا الت  األصوات

 (1دقيؽ كما ا  ةكؿ ) بةكؿ معرواة غير نطنيا وكياية مخارجيا تزاؿ

 
 تلػػى تيةالصػػو  الطاقػػة بتحويػػؿ الذبػػذبات راسػػـ ينػػـو  Oscilloscope الذبػػذبات راسػػـ 

 اػ  التغييػرات تظيػر حيػث صػغيرة  عػرض ةاةػة عمى الزمف م  عامؿ تعرض كيربا ية  طاقة
ومعراػػة  ميموًسػػا  دـ مجيػػورًا الصػػوت كػػاف تذا ومػػا الذبذبػػة  زمػػف تحديػػد الصػػوت ويمكػػف ةػػدة
  ((Breier, Fletcher, 2013(. 2الصوتييف كما ا  ةكؿ ) لموتريف األساس التردد



 فعالية استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي ...                                   عدد أغسطس-ج3- )88( 0202م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 7117 - 

 
 الحػػـز كميػػة المطيػػاؼ حسػػاب :  ينػػدـ Spectrograph األطياا    راساا  أو المطياا   
 دو النصػيرة بالحركػات المتعمنػة مصػوت الظػواىر الصػوتية لكػؿ المدة الزمنيػة وقياس الصوتية 

 موجػػات والةػػدة   النوعيػػة والػػرنيف   الطبنػػة وعػػرض األسػػاس  والتػػردد الصػػوت  الطويمػػة زمػػف
 ,Breier( . 3الراليػة كمػا اػ  ةػكؿ ) طريػؽ عػف المسػموع الصػوت الكالميػة   تحميػؿ الصوت

Fletcher, 2013))  

 
ىػػػى برمجيػػػة دمريكيػػػة بيػػػدؼ تعػػػادة الت ىيػػػؿ التخػػػاطبى  -: dr.speechبرمجيػػػة  

لمصوت والكالـ   وتحتوى البرمجية عمى العديد مف الوحدات االتية : تنيػيـ وتةػخيص الصػوت 
والطالقػػة والػػرنيف األناػػ    وتحتػػوى  والكػػالـ   ودعػػاده الت ىيػػؿ التخػػاطبى الضػػطرابات الصػػوت

 Synthèseمف خالؿ استخداـ  F1,F2ةاةة الحاسوب عمى تمايؿ بيان  لمتردد األساس   
vocale   وتةتمؿ عمى وظياة البرمجية الحصوؿ عمى تمايؿ بيػانى نمػوذج  لمصػوت الطبيعػ

  (                                                                    (Breier, Fletcher, 2013(. 4كما اى ةكؿ )
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تركز عمى تخطيط كيربا ية الحنجرة باستخداـ تكنولوجيا الموجات اوؽ  -: PCLXبرمجية 

الصوتية ومف خاللو يمكف الحصوؿ عمى عرض وتحميؿ خصا ص الصوت   الت ىيؿ الصوت  
ض صوت الكالـ وعمـ واعادتو باستخداـ الكومبيوتر   يستخدـ اى البحوث العممية ألمرا

 (Stevens,2017)          ( . 5الصوت الايزيا   كما اى ةكؿ )

 
تسمب ىذه البرمجية بتخطيط الوظياة الحركية لمحنجرة اانػاي دخػراي االصػوات المغويػة          

 م  عرض مخطط لمتمايؿ البيان  لمصوت والكالـ   واستخراج النيـ الرقمية لمتردد الصوت  .
تحتػوى ىػذه البرمجيػة عمػى عػدد مػف الوحػدات لمعالجػة اضػطرابات المغػة  Fonos 1برمجيػة 

والكػػالـ وخاصػػة الكاػػاية الاسػػيولوجية اى العضػػوية لمسػػاف   الصػػوت   النبػػرة   النطػػؽ . ةػػدة 
الصوت  م  استخراج التردد األساس    والتمايؿ الطيا  البيان  لنغمػة الصػوت   قيػاس المػدة 

بيػػان   لقينػػاع الكػػالـ   وزمػػف اخػػراج اليػػواي او التػػناس الكالمػػ     الزمنيػػة لمتصػػويت   تمايػػؿ
 (Stevens,2017) وتمايؿ بيان  لمنطؽ باألصوات االحتكاكية .
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تخػػتص ىػػذه البرمجيػػة  اػػى معالجػػة السػػمعيات واعػػادة ت ىيػػؿ   Sirène 2برمجيػػة         
سػػػتخداـ التغذيػػػة الصػػػوت والكػػػالـ باسػػػتخداـ الحاسػػػوب وتسػػػمب البرمجيػػػة بتحميػػػؿ الصػػػوت با

 الرجعية البصرية .
دارة  Ic Speech analyzerبرنػامج            : ييػدؼ الػى تطػوبر المعمومػات الصػوتية   وا 

قواعػػد البيانػػات باسػػتخداـ رسػػـ الموجػػات الصػػوتية وتحميػػؿ طيايػػا ب سػػاليب رقميػػة لمػػتحكـ اػػى 
حويػػؿ الكػػالـ الػػى ةػػدة  الصػػوت اػػى رسػػـ بيػػانى   يسػػتخدـ اػػى التحميػػؿ الايزيػػا ى لمصػػوت وت

 ( .6صورة مر ية  لنياس التردد والزمف كما اى ةكؿ )

 
 Speech Filing System  : (LiebermanP , Michaels, 2019)ثشٔبِح 

تستخدـ البرمجية ا  تجييز قواعد البيانات الصوتية وتحديد المناط  الصوتية         
وجة والرسـ الطياى والبيانى لتحميؿ وتحديد مستويات الصوت مف حيث النوة والةدة وةكؿ الم

 (  7الصوت الايزيا ى كما ا  ةكؿ )
                                                                                                                                                                      

 
ييدؼ الجياز الى  -ة العضالت المصاحبة لنطؽ األصوات الكالمية :برمجية قياس حرك      

 ( .8قياس السموكيات الحركية الالترادية المصحوبة م  اخراج الكالـ كما اى ةكؿ )
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تيػدؼ ىػذه البرمجيػة الػى تنػيـ وعػالج اضػطرابات   Speech Viewer 3برمجيػة          

لعمريػة   واييػا يػتـ اسػتخداـ الصػوت كوسػيمة الكالـ والنطؽ والصوت   وتال ػـ جميػ  الا ػات ا
إلحػػػداث تغذيػػػة رجعيػػػة بصػػػرية وسػػػمعية   وايضػػػا ليػػػا خاصػػػية التحميػػػؿ الايزيػػػا   لاصػػػوات 

 ,LiebermanP , Michaels) ( .9الكالمية مف خالؿ التمايؿ الطياػ  والبيػان  كمػا اػى ةػكؿ )

2019) 

 
  تنيػػػيـ وتةػػػخيص اضػػػطرابات : تسػػػتخدـ ىػػػذه البرمجيػػػة اػػػ Vocalab برمجيػػػة            

الصػػوت والكػػالـ  والنطػػؽ   وتصػػميـ البػػرامج العالجيػػػة مػػف خػػالؿ التغذيػػة الرجعيػػة البصػػػرية 
والسػػمعية   اعػػادة ت ىيػػؿ جػػرس وةػػدة الصػػوت   االحبػػاؿ الصػػوتية   وتحديػػد الاتػػرة الزمنيػػة 

يـ التمايػػػؿ لقخػػػراج االصػػػوات المغويػػػة   بػػػرامج لالسػػػترخاي التناسػػػ  باإلضػػػااة انيػػػا تتػػػيب تنيػػػ
  LiebermanP , Michaels, 2019) ).( 10الطيا  البيان  لاصوات الكالمية كما ا  ةكؿ )
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ويتميػػز البرنػػامج اػػ  انةػػاي قواعػػد لمبيانػػات الصػػوتية   Audacity Betaبرمجيػػة          

عمى ةكؿ موجات مر ية تنتيى بالرسـ الطيا    ويمكػف اضػااة الصػدى الصػوت  والنػدرة عمػى 
كـ ا  المدى الزمنى   الندرة عمى التحكـ ا  سػرعة وتحديػد االضػطرابات النطنيػة كمػا اػ  التح

 ( .   11ةكؿ )

 
يستخدـ الجياز ا  قياس كمية اليواي    respirometerجياز قياس التناس        

المستعممة ااناي اخراج االصوات الكالمية   وقياس كمية اليواي والزاير والةييؽ   وقياس 
مخزف مصدر طاقة الجياز الصوت    ومعالجة عيوب النطؽ والتيتية كما ا  ةكؿ  ايضاً 

(12  . ) 
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جيػػاز قيػػاس الحنػػؾ: وىػػو مصػػنوع مػػف البالسػػتيؾ موصػػوال بحاسػػوب وينػػيس مخػػارج         
اصوات الحروؼ الخارجػة مػف الحنػؾ التػ  يالمسػيا المسػاف مػف طػرؼ ووسػط ومػالخرة المسػاف 

.( 13) ااناي الكالـ كما ا  ةكؿ  (LiebermanP , Michaels, 2019) 

 

 
: ىو نظاـ اكار ةموال النا ـ عمى الكمبيوتر  (MDVP)جياز الصوت متعدد االبعاد        

الكتساب الكالـ وتحميمو وتحريره وتةغيمو   وبمحتوى البرنامج عمى ممؼ تعريؼ نطاؽ 
معية المت خرة وتناس بالديسيبؿ الصوت   وقاعدة البيانات الصوتية   وحساب ردود الاعؿ الس
 .( 14كما ا  ةكؿ ). واو برنامج كامؿ لعالج الكالـ الحرك  واالدراؾ السمع  

(LiebermanP , Michaels, 2019  
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: يستخدـ الجياز ا  التوضيحات النصية لمتسجيالت الصوتية  ELANجياز         
اإلضااة الى مجموعات العاب المغة واالستعانة بتحميؿ طبنة وةدة ونوعية ودرجة الصوت   ب

 (Griftin, Williams,2020). ( 15كما ا  ةكؿ )والكالـ م  االطااؿ 

 
جياز تكنولوجيا الناطؽ ديسكميت : يساعد ذوى االعاقة البصرية عمى النطؽ والكتابة       

دامو والتعرؼ عمى االلواف المختماة وقادر عمى التحكـ ا  االصوات المختماة  ويمكف استخ
ايضا ا  تحميؿ االصوات الايزيا ية لاطااؿ وخاصة الضطراب االنوميا الناجـ عف اضطرابات 

(Griftin, Williams,2020) . (16كما ا  ةكؿ ) لغوية وم  ايضا االطااؿ التوحدييف

 
جيػػاز قػػارئ الةاةػػة كػػوبرا   ويسػػتخدـ الجيػػاز مػػ  ذوى االعاقػػة البصػػرية الػػذيف لػػدييـ        

ة ويسػػػتخدـ اػػػ  تنميػػػة وعػػػالج امػػػراض النطػػػؽ والكػػػالـ عنػػػد المكاػػػوايف ويمكػػػف عيػػػوب نطنيػػػ
 ,Griftin).  (17كمػػا اػػ  ةػػكؿ ) اسػػتخدامو ديضػػا اػػ  تحميػػؿ االصػػوات الايزيا يػػة لاطاػػاؿ

Williams,2020) 
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تصػميـ منيػاس اضػطراب صػوت  ا لمدراسة الحالة  النظريواستااد الباحث م  االطار 
وضػحت الدراسػات االجنبيػة والعربيػة تصػنياات حدياػة الضػطراب صػوت الكالـ   النطؽ   حيث ا

لنيػػاس اضػػطرابات النطػػؽ مػػف حػػذؼ  السػػبعةالكػػالـ تػػـ اسػػتخداميا اػػ  تحديػػد ابعػػاد المنيػػاس 
لمدراسػػة  النظػػري لقطػػاروابػػداؿ وتحريػػؼ وتةػػوية او قمػػب   كػػذلؾ اسػػتااد الباحػػث مػػف عرضػػو 

اػ  تحميػؿ خصػا ص اضػطرابات صػوت الكػالـ  ع االصػطناالحالية بتننيات او برمجيات الذكاي 
لتالميػػذ المرحمػػة االبتدا يػػة وتػػـ اختبػػار برمجيػػة لمتعػػرؼ عمػػى الةػػدة والنوعيػػة والدرجػػة والػػرنيف 

 والتنغيـ والطبنة وغيرىا مف خصا ص الصوت لتالميذ المرحمة االبتدا ية . 
   -ة :ـــــصابكدراصات 

احػػدث  االصػػطناع عمػػـ الػػذكاي اف   Granlund, Baker (2012)دراسػػة   ىػػدات
لعينػات كالميػة تحػدث  الايزيػا  اورة ىا مة ا  باستخداـ ا الت التكنولوجية ا  تحميؿ الصػوت 

تمػػوج اليػػواي    ب حػػداثلميػػواي  اىتػػزازيدخطػػاي صػػوت الكػػالـ وبمػػا اف الصػػوت ىػػو اضػػطراب 
نولوجيػػة اػػ  تحميػػؿ ويمكػػف تحميػػؿ تمػػؾ التموجػػات دو االىتػػزازات بػػ نواع كايػػرة مػػف االجيػػزة التك

 االخطاي الصوتية لدى المضطربيف تخاطبيًا . 
 األجيػزة االلكترونيػةوالت  توضب لنا بعػض  Evans, Kyong(2013) دراسة وىدات

يػػتـ تسػػجيؿ التحركػػات  ـواػػيي  Oscillographeجيػػاز الكيمػػوجراؼ   وجيػػاز الميػػزاز ومنيػػا
ويػػتـ دخػػذ عينػػات  عمػػى عينػػة مػػف  اس النطنيػػة المختماػػة لمسػػاف والةػػاتيف والطبػػؽ والمػػيف والػػن

الحصػوؿ عمػى رسػـ يوضػب عيػوب النطػؽ عػف طريػؽ  mouth pieceكالمية دماـ قطعة الاـ 
يحػػدد الاػػروؽ المعيبػػة الاسػػيولوجية بػػيف دصػػوات العمػػة    وبالتػػال تيػػار اليػػواي    اػػ التنمبػػات 
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رسػػـ  اػػ  ؾاحتكػػاث وكيايػػة دحػػداواالصػػوات االحتكاكيػػة واالناجاريػػة مػػف ناحيػػة تيػػار اليػػواي   
وراليػػة مػػا  الايزيولػػوج مػػف خػالؿ الاحػػص  الذبػذبات لكيايػػة تحميػػؿ الكػػالـ الػى مكونػػات صػػوتية

مف ارتااع وانخااض االصوات المغويػة عػف طريػؽ تننيػات الػذكاي  يحدث داخؿ الجياز الصوت  
    االصطناع  الحدياة لنياس الصوت الايزيا   لممضطربيف نطنيًا 

دراسػتو التحميػؿ االكوسػتيكى  اػ تناوؿ  Simmonds, Leech(2014)دراسة ىدات 
(  طاػػػال وطامػػػة 5عمػػى عينػػػة مكونػػػة مػػػف )واةػػػتممت  النطػػػؽ  الضػػػطراباتلمحركػػات الالتراديػػػة 

(سنوات بالمرحمة االبتدا ية    ولدييـ اضطرابات اػى النطػؽ    10-7تراوحت اعمارىـ ما بيف )
عػػػف وجػػػود اػػػروؽ ذات داللػػػة  الطياػػػ  نتػػػا ج الدراسػػػة مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ الجيػػػاز توصػػػمتو 

 جمي  االصوات الكالمية .  ا تةترؾ  الت تحصا ية اى الخصا ص النطنية األكوستيكية 
اػى  حاسػوب لمتعرؼ عمى ااعمية برنػامج   Rosen, Speers( 2015)دراسة وىدات

( طاػػال 40عينػػة مػػف ) واةػػتممت عمػػىتعمػػيـ ميػػارات النطػػؽ والكػػالـ ولػػدييـ عسػػر اػػى النطػػؽ   
( سػػػنوات   وتػػػـ تنسػػػيميـ الػػػى 5-3وطامػػػة مػػػف مرحمػػػة الروضػػػة   تراوحػػػت اعمػػػارىـ بػػػيف )

 عمػػى عينػة الدراسػػة   وتوصػػمت الحاسػػوب مجمػوعتيف تجريبيػػة وضػابطة   تػػـ تطبيػػؽ البرنػامج 
نتػػا ج الدراسػػة اف االطاػػاؿ اكتسػػبوا ميػػارات النطػػؽ بواسػػطة البرمجيػػة الحاسػػوبية الايػػزى بيػػتش 

 ت ااضؿ مف الطرؽ التنميدية . لاطااؿ ونتا جيـ كان
تلػػػى معراػػػة مػػػدى اسػػػتخداـ البرنػػػامج  Belyk, Brown (2016)ىػػػدات دراسػػػة و 

اػػى تحديػػد وتحميػػؿ االحتياجػػات الكالميػػة لػػدى المختصػػيف اػػى عمػػـ  CSLالحاسػػوب  المتكامػػؿ 
( مػػف دخصػػا ييف النطػػؽ   ودطبػػاي نطػػؽ   30عينػػة مػػف )واةػػتممت عمػػى امػػراض التخاطػػب   

بتطػوير الكاايػات الضػرورية لتطبينػات نتػا ج الدراسػة  توصػمتو ف وانػؼ وحنجػرة  ودخصا ييف اذ
CSL  الحاسوب  مف خالؿ برمجية التوليؼ الصوت    واكتسػابيـ ميػارات اسػتخداـ المخططػات

الطيايػػة اػػ  التحميػػؿ الايزيػػا   لاصػػوات الكالميػػة   وقػػدرتيـ عمػػى عمػػؿ قاعػػدة بيانػػات صػػوتية 
الكػػالـ   واوضػحت نتػػا ج الدراسػة اػػى تاػاعميـ عمػػى انةػاي مماػػات لػدى ذوى اضػػطرابات المغػة و 

 .   DSPالكترونية اردية لتطبيؽ العالج الحاسوب  التخاطبى اى الوقت 
الػػػػػى تنيػػػػػيـ بػػػػػرامج اسػػػػػتخداـ المعالجػػػػػة الرسػػػػػومية  Carey(2017) ىػػػػػدات دراسػػػػػة

لبػػة تراوحػػت ( طػػالب وطا6عمػػى عينػػة مػػف )واةػػتممت  االلكترونيػػة التااعميػػة لمكػػالـ المنطػػوؽ 
( عػػاـ جمػيعيـ خضػعوا لعمميػػات المعالجػة السػمعية لمتعػػرؼ عمػى اةػػكاؿ 15: 7اعمػارىـ بػيف )
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نتػا ج الدراسػة عػف وجػود اػروؽ توصػمت والمخططات الطياية ألةكاؿ بيانػات الكػالـ   و الموجة 
تحميػؿ البيانػات الكالميػة المسػتندة الػى النصػوص والمناسػة صػوتيًا عمػى العينػات  مستوياتاى 
لكالميػػة الػػى اػػروؽ اػػى اكتسػػاب المغػػة الاانيػػة   واضػػطرابات صػػوت الكػػالـ   وتجز ػػة الوحػػدة ا

 الكممة (   الميزات التنسيمية المنطعية الايزيا ية لممنطوؽ الصوت  .  –النطنية ) الكالـ 
 طياػ الػى تمايػؿ Delgado-Hernández (2018 ) ىػدات الدراسػة التػى دجراىػا و 
مػػف لقةػػارة عمػػى كػػالـ االطاػػاؿ الػػذيف يعػػانوف  الةخصػػ الكمبيػػوتر  االبعػػاد عمػػى مماػػات االاػػ 

مػف  اختيػارىـ( طاػال وطامػة تػـ 46)عينة الدراسة مف مةكالت اى الطالقة الماظية   واةتممت 
 طػػرينتيفبكنػػدا   اسػػتخدمت الدراسػػة  تػػور نتػػواىمجموعػػة مراكػػز التػػدخؿ المبكػػر مػػف مدينػػة 

 الطياػػ الـ تعتمػػد خوارزميػػة المةػػط عمػػى التحميػػؿ مػػف اةػػارة الكػػ األساسػػ السػػتخراج التػػردد 
نتػا ج الدراسػة عمػى وجػود اػروؽ اػى تصػور اصػوات الكػالـ  توصػمتوالزمنى والتنبال الخطى   و 

  وسالسػؿ مػف  اإلطػالالتعمى طبنات وتكرارات متعددة   وسالسؿ مف التوقاات   وسالسؿ مف 
 .  الحرك الكالـ 

الى اكتةػاؼ اختالاػات  Lavan, Burston (2019) كؿ مف دراسة دجراىا كما ىدات
 الصػػػوت  الكالمػػػ التحميػػػؿ  ألدوات Praatطبنػػػة الصػػػوت اػػػى الكػػػالـ باسػػػتخداـ برنػػػامج بػػػرت 

ةػػدة  اػػ ولػػدييـ اجيػػاز  الجػػامع ( طالبػػًا وطالبػػة بػػالتعميـ 39عينػػة الدراسػػة مػػف ) واةػػتممت 
دو  ختبػػػارواال راتنتػػػا ج الدراسػػة اف برنػػامج الحاسػػػوب بػػ الصػػوت وطبنتػػو ونغمتػػػو   وتوصػػمت

اػى الدراسػة الحاليػة قػدـ التغذيػة الراجعػة  المستخدـ لمكةؼ عف االضطرابات الصػوتية المنياس
لتجز ة الكالـ الى عناصػر بحجػـ  الصوت االدراؾ الاورية لمطالب المستخدميف البرنامج ودراسة 

ؾ تـ تحميػؿ   ووجود اروؽ اى التغيرات اى الطيؼ لجرس الصوت   الةدة   كذل لاظ  منطع 
الصػػامتة   ونطػػاؽ  اإلينااػػاتالعامػػة لمسػػااة الكػػالـ الطويػػؿ ) معػػدؿ الكػػالـ ونسػػبة  الخصػػا ص

 stالصوت( واسارت النتا ج ايضًا وجود اروؽ اى المسااة والكاااة   وتاسػير  اتػرات التنغميػة 
 لمتنغيـ والتناس .  التمنا   الصوت والنس   صوت 

   -السابنة عمى النحو االتى :وقد استااد الباحث مف الدراسات 
 مػف األنػواع ىػذه دراسػة تلػى اعمية حاجة ىناؾ دف يتضب السابنة الدراسات وباستعراض

 ودةػكاؿ خصػا ص األلػى عمػى بػالتعرؼ الكايمػة الوسػا ؿ إليجػاد المستمر والسع    االضطرابات
 برمجيػات تةػاؼاك وكػذلؾ   االبتدا يػة المرحمػة دطاػاؿ لػدى صػوت الكػالـ   النطػؽ    اضطرابات
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 نتػػا ج مػػف ونسػػتخمص عنيػػا تػػنجـ قػػد ا اػػار مػػف والحػػد االضػػطرابات ماػػؿ ىػػذه لعػػالج جديػػدة
 -: ا ت  السابنة الدراسات

لخصا ص النطنيػة  لكػالـ تالميػذ  الايزيا  لمدراسة الحالية اى التحميؿ  النظريتاراي االطار  -1
 .   االبتدا يةالمرحمة 

 ى تةخيص اضطرابات صوت الكالـ . ا االصطناع تصميـ تننيات الذكاي   -2
  وبرمجيػػات  الػػورق (  النطنػػ التةػػخيص الاػػارقى بػػيف منيػػاس اضػػطرابات صػػوت الكػػالـ )  -3

والمختماػة اػى االعػراض مػف حيػث  المتةػابو الايزيػا  لتحميػؿ الصػوت  االصػطناع الػذكاي 
 خصا ص الصوت المضطرب لعينة الدراسة . 

راسػػات السػػابنة لمعمػػر الػػذى ظيػػر ايػػو اسػػتخداـ ضػػوي تحديػػد الد اػػ اختيػػار عينػػة الدراسػػة  -4
 الكالـ .  ألصوات الايزيا    والتحميؿ  االصطناع برمجيات الذكاي 

واسػػاليب و الخصػػا ص الايزيا يػػة  ألبعػػادصػػياغة اػػروؽ الدراسػػة   وتحديػػد المتغيػػرات وانػػًا  -5
 لكالـ التالميذ المضطربيف نطنيًا 

   -فــزوض الدراصــــــة :

طاره ضوي ىدؼ الد ا  واى ضوي استعراض كااة الدراسات  النظريراسة وا 
  -السابنة   صاغ الباحث اروض الدراسة عمى النحو التال  :

توجػػػد اػػػروؽ ذات داللػػػة تحصػػػا ية اػػػى اسػػػتخداـ برمجيػػػات الػػػذكاي االصػػػطناع  لتحميػػػؿ   -1
صػػوت الكػػالـ لاصػػوات   الطػػاي   التػػاي   اضػػطراب الصػػوت الايزيػػا   اػػى معػػدؿ مكونػػات 

  البدايػة  الكممػة اػى االضػطراب موضػ و   الكاؼ   الااي   السيف   الضاد   الػداؿ    الناؼ
   الوسط   النياية   . 

 الصػوت لتحميػؿ االصػطناع  الػذكاي برمجيات استخداـ اى تحصا ية داللة ذات اروؽ توجد -2
   النػاؼ   التػاي   الطػاي   لاصػوات الكػالـ مستوى الضغط الضطراب صوت  اى الايزيا  
 الوسػط   البدايػة   الكممػة اػى االضطراب وموض    الداؿ   الضاد   السيف   الااي   الكاؼ

     النياية  
 الصػوت لتحميػؿ االصػطناع  الػذكاي برمجيات استخداـ اى تحصا ية داللة ذات اروؽ توجد -3

   النػاؼ   التػاي   الطػاي   لاصػوات الكالـ الضطراب صوت مستويات الطاقة اى الايزيا  
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 الوسػط   البدايػة   الكممػة اػى االضطراب وموض    الداؿ   الضاد   السيف   الااي   لكاؼا
      النياية  

 لتحميػػػؿ االصػػطناع  الػػذكاي برمجيػػات اسػػتخداـ اػػى تحصػػا ية داللػػة ذات اػػروؽ توجػػد -4
   الطػػاي   لاصػػوات الكػػالـ ةػػكؿ الموجػػة الصػػوتية الضػػطراب صػػوت اػػى الايزيػػا   الصػػوت
   الكممػة اػ  االضػطراب موضػ  و  الػداؿ   الضػاد   السػيف   الااي   الكاؼ   الناؼ   التاي
   . النياية   الوسط   البداية

 الصػوت لتحميػؿ االصػطناع  الػذكاي برمجيات استخداـ اى تحصا ية داللة ذات اروؽ توجد -5
   النػػاؼ   التػػاي   الطػػاي   لاصػػوات الكػػالـ الضػػطراب صػػوت مػػدة التػػرددات اػػى الايزيػػا  

 الوسػط   البدايػة   الكممػة اػى االضطراب موض  و  الداؿ   الضاد   السيف   الااي   لكاؼا
   . النياية  

 الكالـ صوت  اضطرابات منياس عمى التالميذ  دداي ا   تحصا ية داللة ذات اروؽ توجد -6
 الصوت لتحميؿ( Praat) برات تطبيؽ االصطناع  الذكاي برمجيات ددا يـ عمىو  الورق 
 . الكالـ صوت اضطرابات الستخراج ا  الايزي

   -إجزاءات الدراصة :

  -مهًج الدراصة :

  االصػػطناع  الػػذكاي تطبينػػات ليػػذه الدراسػػة ىػػو اسػػتخدـ األساسػػ نظػػرًا ألف اليػػدؼ 
 النطػػػؽ اضػػػطرابات ذوى التالميػػػذ لكػػػالـ الايزيا يػػػة الصػػػوتية الخصػػػا ص عمػػػى ا لػػػ  لمتعػػػرؼ
 منيػػاس تطبيػػؽ خػػالؿ مػػف التجريبػػ  ةػػبو عمػػ  الراىنػػة دراسػػةال   وتعتمػػد االبتدا يػػػػة بالمرحمػػة
الخصػا ص  عمػى لمتعرؼ  مستنؿ كمتغير صوت الكالـ وبرمجيات الذكاي االصطناع  اضطرابات

 الوقػت اػ  الدراسػة تعتمػد كما  تاب  الصوتية الايزيا ية لكالـ التالميذ المرحمة االبتدا ية كمتغير
اعاليػة  ومعراػة متجانسو كمجموعػة تجريبيػة واحػدة  ةالمجموع ذوي  الحاالت وصؼ عم  ذاتو

 اضطرابات النطؽ . ذوى استخداـ تطبينات الذكاي االصطناع  عمى تالميذ المرحمة االبتدا ية 
  -الدراصة االصتطالعية :

الػى اسػتطالع الظػروؼ المحيطػة  عممػ بحػث  اسػى اػ تيدؼ الدراسة االسػتطالعية  
يمكػػف وضػػعيا  التػػ اسػػتيا  وتعػػرؼ عمػػى دىػػـ الاػػروض در  اػػ برغػػب الباحػػث  التػػ بالظػػاىرة 

خضاعيا لمبحث   .ألدوات الدراسة  السيكو مترية  وكذا الت كد مف الخصا ص  العمم وا 
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 الجديد  الواديمحااظة  ا وقد تـ تجراي الدراسة االستطالعية بالمرحمة االبتدا ية 
 أيداف الدراصة االصتطالعية : 

 راسة االساسية . التعرؼ عمى تمكانية تجراي الد -1
التحػػؽ مػػف وجػػود عينػػة الدراسػػة المضػػطربيف نطنيػػًا وىػػـ مػػف الصػػاوؼ االولػػى بالمرحمػػة  -2

 .الايزيا  االبتدا ية   والتحؽ ايضًا مف خصا ص اضطرابات الصوت 
 مف الممكف مواجيتيا اى الدراسة االساسية .  الت الوقوؼ عمى الصعوبات والعراقيؿ  -3
 ألداة الدراسة .  السيكو متريةخصا ص  اختيار  -4

ولتحنيػػؽ تمػػؾ األىػػداؼ تػػـ التنسػػيؽ مػػ  مػػدراي المػػدارس واريػػؽ العمػػؿ متعػػدد التخصصػػات 
 لتطبيؽ الدراسة وتحديد مكاف التطبيؽ . 

لبنػػاي  االجتمػػاع  األخصػػا  وتػػـ اسػػتدعاي التالميػػذ مػػف خػػالؿ عمميػػة المسػػب الػػى حجػػرة 
ص الصػػوت المضػػطرب المػػراد منيػػاس الدراسػػة   وتسػػجيؿ العينػػات الكالميػػة لتحديػػد خصػػا 

 .   االصطناع تحميمو عمى برمجيات الذكاي 
 عيهة الدراصة االصتطالعية : 

تمميذا وتمميذة مف الصاوؼ االولػى بالمرحمػة  (12عمى )تمامت عينة الدراسة االستطالعية 
درجػة  وتـ اجػراي عمميػة الاػرز والتسػكيف لتحديػد االبتدا     الاالث(  الاان االبتدا ية ) االوؿ  
السػبعة ابعػاد لممنيػاس مػف  اػ مف حذؼ وابداؿ وتحريؼ واضااة او تةػويو  اضطرابات النطؽ

 بدايػة اػ  التغيػرات   الصػوت انتػاج طرينػة اػ  التغيرات  الصوت نطؽ مكاف ا  التغيرات حيث
 التغيػرات   المنػاط  ا  التغيرات   الكممات دو المناط  نياية ا  التغيرات  الكممات دو المناط 

 .الصوامت قمب    الصوامت مجموعة ا 
   -عيهة الدراصة االصتطالعية :

حيث بمػ    االبتدا ية  بالمرجمة( تمميذ وتمميذة 12تمامت عينة الدراسة االستطالعية عمى )
 ( تمميذة مف ذوى اضطرابات النطؽ . 6يذًا   وعدد االناث الى )مم( ت6)عدد الذكور الى 

  -:نتائج الدراصة االصتطالعية 

توزعت تيجابيات ااراد العينػة االسػتطالعية عمػى خصػا ص اضػطراب صػوت الكػالـ  النطػؽ  
 -:توضحيا االةكاؿ التالية  والت 
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٠ٛضح رٛص٠غ افشاد اٌؼ١ٕخ ثبٌٕسجخ اٌّئ٠ٛخ ٌألثؼبد خػبئع اضطشاة غٛد اٌىالَ"  (71ضىً )

ٔزبئدٙب ِٓ اٌسجؼخ اثؼبد ٌٍّم١بط  اسزخالظ٠زُ  ٚاٌزِٟٓ خالي اٌطىً ٠ج١ٓ إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ ،إٌطك" 

 -: وبالرِٟٚٓ خالٌٙب ٠زُ رحذ٠ذ ٔسجخ أزطبس٘ب ٚ٘ٝ 

 % .11% ، االضبفخ 17% ، االثذاي 11% ، اٌحزف 1اٌزط٠ٛخ اٚ اٌزحش٠ف اٚ اٌمٍت 

  -ة :ـعيهة الدراص

( مػػف 3( مػػف الػػذكور   )3( تالميػػذ وتمميػػذه )6تكونػػت عينػػة الدراسػػة الحاليػػة مػػف )
( سنوات مف الػذيف لػدييـ اضػطرابات اػى صػوت الكػالـ 9: 6بيف ) وحت اعمارىـ مااالناث وترا

 ) النطؽ(  المرحمة االبتدا ية بمحااظة الوادي الجديد .
   -ة:ــــأدوات الدراص   

جرايات تننينيا :      وايما يمى عرض ألداة الدراسة الحالية اليدؼ منيا   ووصايا وا 
 لنطؽ ( دعداد الباحث  منياس اضطرابات صوت الكالـ ) ا

   -تضمف بناي منياس اضطرابات صوت الكالـ ) اضطرابات النطؽ ( وذلؾ عمى النحو االت  :
وذلػؾ مػف خػالؿ  .أواًل : اصتكزاء األدب الهظزي واالطالع علـى االختبـارات واملكـاييط الضـابكة      

نطػؽ ( واالطػالع استعراض التراث النظري المرتبط بمايـو اضطراب صوت الكػالـ ) اضػطرابات ال
 American والمراجعة لمعديد مف الدراسات واألبحاث الت  تناولػت ىػذا المايػـو   ماػؿ دراسػة

Speech-Language-Hearing Association, (2001), Bleile, . (2002), 
Dodd, (2005), Eadie,(2015), Bernthal,(2017),    واالطػػالع عمػى العديػػد مػػف

 البػبالويالنطػؽ المصػور    ضطرابات التخاطب ماػؿ منيػاس كاػايةقياس ا االختبارات ا  مجاؿ
   (2006)    النػػػػػػػػوب منيػػػػػػػػاس اضػػػػػػػػطرابات النطػػػػػػػػؽ لضػػػػػػػػعاؼ السػػػػػػػػم    ( 2005)   

منيػػػاس    (2008)  صػػػالحاألصػػػوات وتصػػػحيب عيػػػوب النطػػػؽ والكػػػالـ      (2007)حنياػػػة 
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لنطنيػػػػػة منيػػػػػاس االضػػػػػطرابات ا  ( 2015) ايولػػػػػتتةػػػػػخيص اضػػػػػطرابات المغػػػػػة والكػػػػػالـ  
باحػػث دف لكػػؿ منيػػاس ممػػا سػػبؽ ذكػػره ىداػػو دو ويػػرى ال   (2016)    عميػػاف والاونولوجيػػة  

اضػطراب صػوت الكػالـ )  دغراضو الذى ُدعػدت مػف دجمػو   وعميػو انػد تػـ النيػاـ بظعػداد منيػاس
النطؽ ( يتناسب م  طبيعة العينة التى تػـ اختيارىػا والعمػر الزمنػى ليػا   واػى ضػوي المتغيػرات 

 يتـ دراستيا .   الت
  -ثانيًا : بهاء وإعداد املكياظ :

لمايػػػـو اضػػػطرابات صػػػوت الكػػػالـ ) النطػػػؽ ( وانواعػػػو  النظػػػريمػػػف خػػػالؿ االطػػػالع عمػػػى  
المختماػػة   اػػـ وضػػ  الصػػورة األوليػػة لمنيػػاس اضػػطراب صػػوت الكػػالـ لممرحمػػة االبتدا يػػة   مػػ  

مػف نبػر  الايزيػا  لتحميػؿ الصػوت  مراعاة الوضوح والدقػة لانػرات المنيػاس والتسمسػؿ المنطنػ 
وايناع وةدة وتردد وتنغيـ لاصوات المغوية   واف تنػيس الانػرات األبعػاد المرتبطػة بيػا   واييػا 

   -يمى وصؼ المنياس بصورتو األولية :
ييدؼ المنياس الػى قيػاس درجػة اضػطرابات صػوت الكػالـ لػدى : اليدؼ مف المنياس  -1

  ظة الوادي الجديد .تالميذ المرحمة االبتدا ية بمحاا
( دبعػػاد تتكامػػؿ ايمػػا 7يتكػػوف منيػػاس اضػػطراب صػػوت الكػػالـ مػػف )وصػػؼ المنيػػاس :  -2

بينيػػػػا بتةػػػػكؿ الميػػػػارات التػػػػ  يعتمػػػػد عمييػػػػا ايمػػػػا بعػػػػد لتننيػػػػات دو برمجيػػػػات الػػػػذكاي 
تعرؼ عمى الخصا ص الصوتية الايزيا ية لكالـ تالميذ المرحمػة االبتدا يػة   االصطناع  لم
   -ألبعاد ما يمى :وتتضمف ىذه ا

  البعػد  Changes in place productionالبعد األوؿ : التغيرات ا  مكػاف نطػؽ الصػوت 
   Changes in manner of productionالاػان  : التغيػرات اػ  طرينػة انتػاج الصػوت 

 Changes in the beginning of الكممػات دو المنػاط  بدايػة اػ  البعػد الاالػث: التغيػرات
syllablesالكممات دو المناط  نياية ا    البعد الراب  : التغيرات Changes at the end 

of syllables or words : المنػػاط  اػػ  التغيػػرات   البعػػد الخػػامس Changes in 
syllables : الصػػػػوامت مجموعػػػػة اػػػػ  التغيػػػػرات   البعػػػػد السػػػػادس Changes in 

consonant reduction :  مت الصوا قمب     البعد السابreversal  . Sound 
عرض المنياس اػ  صػورتو األوليػة : وذلػؾ مػف خػالؿ عرضػو عمػى مجموعػة مػف السػادة  -3

المحكمػػػيف اػػػ  تخصػػػص الحاسػػػب ا لػػػ  والػػػذكاي االصػػػطناع    والتخاطػػػب   والتربيػػػة 
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الخاصػػة   وعمػػـو ذوى االحتياجػػات الخاصػػة   وعمػػـ الػػناس والصػػحة الناسػػية والحصػػوؿ 
 المرتبط بانرات المنياس  والنندت عمى العديد مف التعمينا

تعداد منياس اضػطراب صػوت الكػالـ ) النطػؽ( لػدى تالميػذ المرحمػة االبتدا يػة بعػد عرضػة  -4
  -لممنياس : عمى مجموعة مف السادة المحكميف   والتوصؿ الى الصيغة النيا ية

ييدؼ المنياس الى قيػاس اضػطرابات صػوت الكػالـ لػدى تالميػذ اليدؼ مف المنياس :   - د
المرحمػػة االبتدا يػػة مػػف الػػذكور واإلنػػاث بالصػػؼ األوؿ والاػػان  والاالػػث االبتػػدا   بمحااظػػة 

 الوادي الجديد . 
مػف    االبتػدا  والاالػث  والاػان تالميذ وتمميذات الصؼ األوؿ الا ة العمرة المستيداة :  - ب

 ( سنوات . 9 -6)
التخاطػػب . معممػػو دخصػػا يو اضػػطرابات المغػػة و الا ػػة المسػػتيداة بتنايػػذ المنيػػاس :  - ج

 المغة العربية بالصاوؼ االولية . 
دقينة   وذلؾ مف خالؿ اسػتخداـ معادلػة تحديػد زمػف تطبيػؽ 45مدة تطبيؽ المنياس :  - د

ؽ + زمػػف  ( د.40المنيػػاس عمػػى العينػػة االسػػتطالعية وىػػى كالتػػال    زمػػف الطالػػب األوؿ)
  ؽ . د. 45=2+90+2÷ ؽ ( د.50الطالب األخير)

( انػرة 54يطبػؽ المنيػاس ارديػًا   ويتػ لؼ المنيػاس مػف )يؽ المنيػاس : طرينة تطب -ىػ 
يدؼ قياس اضطرابات صوت الكالـ بمختمؼ درجاتو   والدرجػة النصػوى ليػذا المنيػاس تست

 .( درجة 54( درجة   والدرجة المنخاضة )216تصؿ الى )
منة لػو   يتـ تصحيب انرات المنياس واؽ االبعاد المتضػ -طرينة تصحيب المنياس : -و

ومف اـ الوصوؿ تلى الدرجة النيا ية مف خالؿ جمػ  درجػات جميػ  األبعػاد   وتبمػ  الدرجػة 
 ( درجة واحدة . 1( درجات   والدرجة الصغرى )4النصوى لكؿ بعد )

   -للمكياظ : أو املعاجلات اإلحصائية اخلصائص الضيهومرتية

حكمػيف   حيػث تػـ عػرض او صػدؽ الم الظاىريوذلؾ مف خالؿ الصدؽ  -: صدم املكياظ -1
مػػف دسػػاتذة الجامعػػات بنسػػـ التربيػػة عضػػوا ( 11) منيػػاس اضػػطراب صػػوت الكػػالـ عمػػى

الخاصػػػة   وعمػػػـو االعاقػػػة دو ذوى االحتياجػػػات الخاصػػػة وتػػػ ىيميـ   واضػػػطرابات المغػػػة 
لغػرض تحكػيـ  بالجامعػات المصػرية والسػعوديةوالتخاطب   والصحة الناسية وعمـ الناس 
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حيث مدى مال مة كؿ سالاؿ لمُبعد الذى ينتمػى تليػو   ومػدى صػالحية  انرات المنياس مف
السػػالاؿ لغويػػًا   ومػػدى وضػػوح االسػػ مة بةػػكؿ عػػاـ   ومػػف اػػـ التاضػػؿ بتنػػديـ مػػا يرونػػو 

لممنيػػاس تػػـ حسػػاب  الظػػاىريوليتحنػػؽ بػػذلؾ الصػػدؽ مناسػػبًا مػػف تعػػديالت ومنترحػػات   
لمحكمػػيف عمػػى مػػدى انتمػػاي كػػؿ نسػػبة دتاػػاؽ المحكمػػيف حيػػث بمغػػت نسػػبة االتاػػاؽ بػػيف ا

   -نسب االتااؽ : التال % ويوضب الجدوؿ 85ماردة لمبعد الخاص بيا دكار مف 
 (7ذٚي ) خ

 ٔست االرفبق ث١ٓ اٌّحى١ّٓ ػٍٝ ِم١بط اضطشاة غٛد اٌىالَ ) إٌطك(

ػددذد ِددشاد  سلُ اٌؼجبسح

 االرفبق

ػدددددددذد ِدددددددشاد  سلُ اٌؼجبسح ٔسجخ االرفبق

 االرفبق

 ٔسجخ االرفبق

7 71 711% 11 1 11% 

1 71 711% 11 1 11% 

1 1 11% 11 71 711% 

1 71 711% 17 1 11% 

1 71 711% 11 71 711% 

1 1 11% 11 71 711% 

1 71 711% 11 1 11% 

1 71 711% 11 1 11% 

1 71 711% 11 1 11% 

71 71 711% 11 71 711% 

77 1 11% 11 71 711% 

71 71 711% 11 1 11% 

71 1 11% 11 71 711% 

71 71 711% 17 71 711% 

71 71 711% 11 71 711% 

71 1 11% 11 71 711% 

71 71 711% 11 71 711% 

71 71 711% 11 1 11% 

71 1 11% 11 71 711% 

11 71 711% 11 1 11% 

17 71 711% 11 71 711% 

11 1 11% 17 71 711% 

11 71 711% 11 1 11% 

11 71 711% 11 71 711% 

11 1 11% 11 71 711% 

( دف نسػػب االتاػػاؽ بػػيف المحكمػػيف عمػػى عبػػارات منيػػاس اضػػطراب 1يتضػػب مػػف جػػدوؿ ) 
% ( لذا سيتـ اإلبناي عمى جمي  عبػارات المنيػاس   100 -% 80صوت الكالـ تراوحت بيف )
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( عبػػارة تعبػػر قيػػاس درجػػة اضػػطراب صػػوت الكػػالـ 54وبػػذلؾ يصػػبب عػػدد عبػػارات المنيػػاس )
 المرحمة االبتدا ية .  النطؽ( لدى تالميذ)

   Internal Consistency :الداخم  االتساؽ صدؽ -اانيًا :
مف خالؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ انرة مػف انػرات كػؿ  الداخم تـ حساب االتساؽ 

   -: ا ت بعد مف المنياس بالدرجة الكمية لو   ويمكف توضيب النتا ج مف خالؿ الجدوؿ 
 (  1خذٚي )                                      

 ٌىً ثؼذ ػٍٝ ِم١بط اضطشاة غٛد اٌىالَ ) إٌطك( اٌذاخ٠ٍٟٛضح االرسبق        
 ِىبْ فٟ اٌزغ١شاد

 اٌػٛد ٔطك

 طش٠مخ فٟ اٌزغ١شاد

 اٌػٛد أزبج

 ثذا٠خ فٟ اٌزغ١شاد

 اٌىٍّبد أٚ اٌّمبطغ

 ٔٙب٠خ فٟ اٌزغ١شاد

 اٌىٍّبد أٚ اٌّمبطغ

 فٟ اٌزغ١شاد

 اٌّمبطغ

 فٟ زغ١شاداٌ

 اٌػٛاِذ ِدّٛػخ

 اٌػٛاِذ لٍت

سلُ 

 اٌفمشح

ِؼبًِ 

 االرسبق

سلُ 

اٌفمش

 ح

ِؼبًِ 

 االرسبق

سلُ 

اٌفمش

 ح

ِؼبًِ 

 االرسبق

سلُ 

 اٌفمشح

ِؼبًِ 

 االرسبق

سلُ 

 اٌفمشح

ِؼبًِ 

 االرسبق

سلُ 

 اٌفمشح

ِؼبًِ 

 االرسبق

سلُ 

اٌفمش

 ح

ِؼبًِ 

 االرسبق

1 1.11 ** 71  1.1 ** 17 1.11 ** 11 1.11 ** 11 1.11 ** 11 1.11 

** 

11 1.17 

** 

1 1.11 ** 71 1.11 ** 11 1.11 ** 11 1.11 ** 11 1.17 ** 17 1.11 

** 

11 1.17 

** 

7 1.11 ** 71 1.1 ** 71 1.11 ** 11 1.11 ** 11 1.11 ** 11 1.11 

** 

17 1.1 

** 

1 1.11 ** 1 1.11 ** 71 1.11 ** 11 1.11 ** 11 1.11 ** 11 1.17 

** 

11 1.11 

** 

1 1.11 ** 1 1.11 ** 71 1.11 ** 11 1.11 ** 17 1.11 ** 11 1.11 

** 

11 1.11 

** 

1 1.11 ** 71 1.1 ** 11 1.11 ** 11 1.11 ** 11 1.11 ** 11 1.11 

** 

11 1.11 

** 

1 1.11 ** 71 1.17 ** 71 1.11 ** 11 1.11 ** 11 1.11 **   11 1.11 

** 

  77 1.11 ** 11 1.11 **   11 1.11 **   11 1.11 

** 

        11 1.17 **     

        11 1.11 **     

 1017داي ػٕذ ِسزٜٛ دالٌخ  **

 0001( دف جمي  ماردات دبعاد المنياس كانت دالة عنػد مسػتوى  2يتضب مف جدوؿ ) 
  والذى يالكد االتساؽ الداخم  لممنياس   كما تـ حسػاب االرتبػاط بػيف األبعػاد الارعيػة والدرجػة 

  -الكمية لممنياس وكانت النتا ج كما بالجدوؿ التال  :
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 (1خذٚي ) 

 ٠ٛضح اسرجبط وً ثؼذ ِٓ أثؼبد اٌّم١بط ثبٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بط 

 ِسزٜٛ اٌذالٌخ ِؼبًِ االسرجبط االثؼبد

 1017 ** 11.  1 اٌػٛد  ٔطك ِىبْ فٟ اٌزغ١شاد

 1017 ** 17.  1 اٌػٛد  أزبج طش٠مخ فٟ اٌزغ١شاد

 أٚ اٌّمددددبطغ ثذا٠ددددخ فددددٟ اٌزغ١ددددشاد

 اٌىٍّبد 

1  .11 ** 1017 

 أٚ اٌّمددددبطغ ٔٙب٠ددددخ فددددٟ اٌزغ١ددددشاد

 اٌىٍّبد 

1  .11 ** 1017 

 1017 ** 11.  1 اٌّمبطغ  فٟ اٌزغ١شاد

 1017 ** 11.  1 اٌػٛاِذ  ِدّٛػخ فٟ اٌزغ١شاد

 1017 ** 11.  1 اٌػٛاِذ  لٍت

( دف االبعاد تتسؽ م  المنيػاس ككػؿ حيػث تتػراوح معػامالت االرتبػاط 3يتضب مف جدوؿ) 
( ممػا يةػير تلػى دف ىنػاؾ اتسػاقا بػيف 0.01( وجيعيا دالة عند مسػتوى ) 8800-77.0بيف )

 جمي  دبعاد منياس اضطراب صوت الكالـ ) النطؽ( . 
 :البهائيالصدم  -ثالجًا :

ويعّبر عنو بندرة كؿ انرة ا  األداة عمى اإلسياـ ا  الدرجة الكمية ويعّبر عف ذلؾ  
تحصا يًا بمعامؿ ارتباط الانرة بالدرجة الكمية لاداة بغض النظر عف معنى ىذا االرتباط وظيايًا 

( 11ى ).وتـ حساب صدؽ الانرات مف خالؿ تطبيؽ المنياس بصورتو األولية الت  احتوت عم
( تمميذا وتمميذة 71انرة عمى عينة استطالعية مف تالميذ المرحمة االبتدا ية بم  حجميا )

( تمميذ  وتـ استخداـ محؾ معامؿ ارتباط  لماصؿ بيف الانرات الت  1( تمميذة و)6منيـ )
ستبنى ا  األداة وتمؾ الت  يجب دف تحذؼ  ويتـ تحديد ىذا المحؾ مف قبؿ الباحث تبعًا 

ؼ النياس دو المدى المرغوب لديو ا  امتالؾ السمة بالنسبة لمعينة  ولمحصوؿ عمى ألىدا
 ( لماصؿ بيف الانرات.1.11دكار الانرات صدقًا بنا يًا اعتمد الباحث محؾ معامؿ االرتباط )

كما تـ استبعاد الانرات الت  ارتبطت بالدرجة الكمية بمعامؿ ارتباط سالب بغض النظر عف 
( انرات  األمر 1( انرة وتـ استبعاد )11مؿ  واستنرت األداة بعد ذلؾ عمى )قيمة ىذا المعا

الذي ددى الى بناي الانرات ذات صدؽ البناي المرتا   وىذا بدوره زاد مف معامؿ ابات 
 المنياس  والجدوؿ التال  يوضب ارتباط الانرات الت  استنرت باألداة بالدرجة الكمية:

  



 فعالية استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي ...                                   عدد أغسطس-ج3- )88( 0202م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 7111 - 

 (1ذٚي )خ

 )اسرجبط اٌفمشح ثبٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بط( غذق اٌجٕبء ٌٍفمشاد 

 اٌشلُ

ِؼبًِ 

االسرجبط 

 ثبٌذسخخ اٌى١ٍخ

 اٌشلُ

ِؼبًِ 

االسرجبط 

 ثبٌذسخخ اٌى١ٍخ

 اٌشلُ

 ِؼبًِ

 االسرجبط

 ثبٌذسخخ

 اٌى١ٍخ

 اٌشلُ
ِؼبًِ االسرجبط 

 ثبٌذسخخ اٌى١ٍخ

7 **0.61 71 **0.74 11 **0.59 11 **0.66 

1 **0.66 71 **0.71 11 **0.64 11 **0.76 

1 **0.70 71 **0.43 17 **0.36 11 **0.63 

1 **0.64 71 **0.66 11 **0.64 11 **0.60 

1 **0.64 71 **0.76 11 **0.64 11 **0.41 

1 **0.55 11 **0.63 11 **0.55 11 **0.65 

1 **0.61 17 **0.60 11 **0.61 11 **0.56 

1 **0.58 11 **0.41 11 **0.58 11 **0.49 

1 **0.35 11 **0.65 11 **0.35 

71 **0.58 11 **0.56 11 **0.58 

77 **0.56 11 **0.49 11 **0.56 

71 **0.60 11 **0.75 11 **0.63 

71 **0.75 11 **0.55 17 **0.60 

71 **0.76 11 **0.59 17 **0.41 

 )α1.17=)** داٌخ إحػبئ١بً ػٕذ ِسزٜٛ اٌذالٌخ 

  -ثبات مكياظ اضطزاب صوت الهالم : -2

اضػػطرابات صػػوت الكػػالـ بطػػرينتيف ىمػػا: طرينػػة الاػػا  اـ الباحػػث بحسػػاب ابػػات منيػػاسقػػ
يوضػػب  التػػال كرونبػػاخ وطرينػػة التجز ػػة النصػػاية ألبعػػاد المنيػػاس والمنيػػاس ككػػؿ والجػػدوؿ 

   :معامالت الابات
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 (1خذٚي )

 ِؼبِالد اٌثجبد ٌألثؼبد اٌفشػ١خ ٌّم١بط اضطشاة غٛد اٌىالَ ٚاٌّم١بط وىً

 اٌزدضئخ إٌػف١خ )س١جشِبْ ثشاْٚ ( ؼبًِ أٌفب وشٚٔجبخِ اٌجؼذ

 17.  1 11.  1 اٌػٛد ٔطك ِىبْ فٟ اٌزغ١شاد

 أزبج طش٠مخ فٟ اٌزغ١شاد

 اٌػٛد

1  .11 1  .11 

 أٚ اٌّمبطغ ثذا٠خ فٟ اٌزغ١شاد

 اٌىٍّبد

1  .11 1  .11 

 أٚ اٌّمبطغ ٔٙب٠خ فٟ اٌزغ١شاد

 اٌىٍّبد

1  .11 1  .11 

 11.  1 11.  1 اٌّمبطغ فٟ اٌزغ١شاد

 ِدّٛػخ فٟ اٌزغ١شاد

 اٌػٛاِذ

1  .11 1  .11 

 17.  1 11.  1 اٌػٛاِذ لٍت

 1.11 1.11 اٌّم١بط وىً

( دف جميػ  معػامالت الابػات مرتاعػة والػذى يالكػد ابػات المنيػاس  5يتضب مػف الجػدوؿ) 
نػت مرتاعػة   وبػذلؾ اػظف وذلؾ مف خػالؿ دف قػيـ معػامالت دلاػا كرونبػاخ والتجز ػة النصػاية كا

 المنياس المستخدمة تتميز بالصدؽ والابات ويمكف استخداميا عمميًا . 
تنػ  درجػات المنيػاس عمػى   -تندير درجات منياس اضػطراب صػوت الكػالـ ) النطػؽ ( : 

مطمنػًا ( ويحصػؿ التمميػذ عمػى دربػ   –نػادرًا  –دحيانػًا  –متدرج )ساللـ تندير ( ربػاع  )دا مػًا 
( 2(  درجػػػات  لالسػػػتجابة دحيانػػػا   ودرجتػػػػيف ) 3لالسػػػتجابة دا مػػػًا   واػػػالث) ( درجػػػات4)

( 54بػػيف )( لالسػػتجابة مطمنػًا   وبػذلؾ تتػػراوح درجػات المنيػاس 1لالسػتجابة نػادرًا   ودرجػة )
اضػطراب  ال يوجػددرجػة الػى  54( درجة   وتةير الدرجات عند حصػوؿ التمميػذ عمػى 216و)

الػػى ىنػػاؾ اضػػطراب بسػػيط اػػ  صػػوت الكػػالـ    108-54 اػػ  صػػوت الكػػالـ   والػػدرجات مػػف
الػى  216 -163الى اف ىناؾ اضطراب متوسط ا  صػوت الكػالـ   ومػف  162-109ومف 

 اف ىناؾ اضطرابات ةديدة دو حادة ا  صوت الكالـ . 
 لتحميؿ الصوت الايزيا      تعريب الباحث بالمغة العربية  Praatاانيًا :برمجية برات  

Praat  يطمػػؽ عميػػو الكػػالـ وىػػو برنػػامج مجػػانى لتحميػػؿ ومعالجػػة الموجػػات الصػػوتية بػػرات و
مػػف معيػػد عمػػـو  Paul Boersma and David Weeninkيرجػػ  اػػى االسػػاس الػػى 

الصػػػػػوتيات اػػػػػى جامعػػػػػة امتػػػػػرداـ   ويمكػػػػػف الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى البرنػػػػػامج مػػػػػف عمػػػػػى موقػػػػػ  
http://www.praat.org 
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الصػي  الصػوتية وينػـو باختيػار كممػة مػف  يراعػى جميػ  -:  Praat بػرات دساسيات برمجية 
وىى موجة صوتية   وبعدىا ننـو بنػراية وحاػظ المماػات  wavصوت اـ الضغط عمى صيغة  

 الصوتية وتحميميا اى نااذه البرنامج 
: يساعدنا اػى تحميػؿ ورسػـ وطباعػة الصػور الطيايػة  Praat Pictureنااذة صور برات 

 ااة نصوص وعالمات الى ممؼ الصورة        إلض Marginsوحاظيا   وادراج ىوامش 

 
 ٔبفزح اٌػٛس ( ٠ج71ٓ١)ضىً

 
 ٌٚػمٗ ػٍٝ اٌٛسٚد EPSأطبء ٍِف غٛسح ثُ حفع اٌٍّف اٌػٛرٟ ثػ١غخ  (٠جٓ 11) ضىً

 
 اٌٙٛاِص وزبثخ ٠ٛضح( 17)ضىً
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 . (11)ٌزح١ًٍ اٌػٛد وّب ٘ٛ ِج١ٓ ثبٌطىً view editثُ اخزش ِٓ إٌبفزح االٌٚٝ ػٍٝ وٍّخ 

 
اػػـ ننػػػـو بتحميػػػؿ الصػػػوت ايزيا يػػًا عمػػػى مسػػػتوى المنػػػاط  الصػػوتية وتحمػػػؿ الحػػػـز الصػػػوتية 
وتحويميػػا الػػى صػػياغات رقميػػة وىنػػا يػػتـ تحميػػؿ صػػوت الكػػالـ اى معراػػة التػػردد   والطبنػػة   

 ( .23)والتنغيـ   والةدة   الكاااة ودرجة وزمف الصوت . كما ىو مبيف بالةكؿ 

 
 رح١ًٍ ضذح اٌػٛد ٠ٛضح و١ف١خ ( 11) ضىً
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 ٠ٛضح ِؼذي سشػخ اٌىالَ  (11)ضىً

 ِٚٓ ٕ٘ب ٠ّىٓ لشاءح اٌٍّفبد اٌػٛر١خ اٌزٝ ٠زُ ٔمٍٙب اٌٝ اٌزاوشح اٌزطج١ك 

 
واستخراج جزي مف الصوت   Open long soundويمكف استخراج قط  صوتية مف ممؼ 

 (26)كما ىو مبيف بالةكؿ 

 
كما موضب  برنامج لمتمايؿ الرسـ الطيا  لاصواتالموجودة ا  اساؿ ال selاـ نختار كممة 

 ( .27بالةكؿ )
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كما ىو موضب  لتظير لنا قا مة جديدة show analysesاـ  viewاـ نختار مف النا مة 

 ( .28بالةكؿ )

 
تحتوى عمى الطيػؼ   والتنغػيـ والميػؿ واالنحػراؼ اػ  الصػوت والتػردد   وكاااػة الصػوت وةػدتو 

كما ىػو موضػب  ت الكالمية ا  مواض  مختماة   اـ الوقاات والذبذباتونبرتو   وصاات االصوا
 . ( 29بالةكؿ )

 
 (30كما ىو موضب بالةكؿ) وبعدىا ننوـ بتحميؿ الرسـ الطيا  المتماؿ بالموف االسود  
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كمػا ىػو  spectrumيحتػوى عمػى التػردد وتمايػؿ الرسػـ الطياػ   frequencyوالرسـ البيػان  
 (.31)موضب بالةكؿ 

 
التنغيـ ودرجة الميؿ واالنحراؼ ا  الصوت وتردده  pitchاـ مرحمة النغمة 

 ( .32)ويناس باليرتز كما ا  الةكؿ 
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اػػـ يػػ ت  بعػػدىا مرحمػػة الةػػدة اى ةػػدة الصػػوت دو عمميػػات النبػػر الصػػوت  حتػػى ننػػـو بنيػػاس 
كمػػا ىػػو موضػػب  dBكميػػات الطاقػػة الصػػوتية وتنػػاس بالديسػػبؿ اى ةػػدة الصػػوت ويرمػػز ليػػا 

 ( .33)الةكؿب

 
الخاص بنمط الكالـ او االنغاـ الكالمية حتػى نحصػؿ  formantsاـ ي تى بعدىا مرحمة التةكؿ 

لكؿ مخػرج مػف  band width عمى تردد األصوات الكالمية وعرض الموجات ا  الرسـ الطيا 
 -: (34) مخارج االصوات الكالمية كما ىو موضب بالةكؿ

 
والتػ  تتماػؿ اػ  حسػاب عػدد الوقاػات  pulsesاػـ تػ تى مرحمػة عمميػة النبضػات 

 (.35)والذبذبات الصوتية كما ىو موضب بالةكؿ 
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 (36)وبعدىا ت تى مرحمة قياس زمف ومدة الصوت وتماؿ بالاانية كما ىو بالةكؿ

 
كما ىو موضب  Formantالصوتية مف قا مة  البوان ومف خالؿ ىذا البرنامج يمكننا تحميؿ 

 ( .37) بالةكؿ

 
 ىػػو كمػػا SoundEditor قا مػػة مػػف لنبػػرة الصػػوت  تحميػػؿ يمكننػػا البرنػػامج ىػػذا خػػالؿ ومػػف

 ( .38) بالةكؿ موضب
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بػرات  مف العرض السابؽ لبرمجيات الذكاي االصػطناع  لتحميػؿ الصػوت الايزيػا   لتننيػة  

Praat الصػػوتية    الصػػوت    الموجػػة الطػػاب    لمصػػوت الايزيا يػػة يمكننػػا تحديػػد الخصػػا ص
الصػػػوت .  الصػػػوت   نػػػوع الصػػػوت   السػػػعة   العمػػػو   درجػػػة الصػػػوت   سػػػرعة   ةػػػدةالتػػػردد 

 وغيرىا مف خصا ص لكالـ التالميذ المضطربيف نطنيًا بالمرحمة االبتدا ية.
اليػػاي اػ  الدراسػة النحػػو  الػى األلػؼ صػػوت المختػارة مػف الكمالميػػة وقػد جػايت العينػة

   -التال :
   نطػؽ (ذ د) الحػرايف  نطػؽ (خ ح ج) الحػروؼ   نطػؽ (ث ت ب د) الحروؼ نطؽ 
   (ظ ط) الحػرايف  نطػؽ (ض ص) الحػرايف   نطػؽ (ش س) الحرايف   نطؽ (ز ر) الحرايف
    (ـ ؿ ؾ) الحروؼ   نطؽ  (ؽ ؼ) الحرايف   نطؽ (غ ع) الحرايف نطؽ

الضػـ  حركػة الاتب   نطػؽ حركة   نطؽ (ي و) الحرايف   نطؽ (ىػ ف) الحرايف قراية
 االاػة مػف كممػات حرايف   نطؽ مف كممات السكوف   نطؽ حركة الكسر   نطؽ حركة   نطؽ

الػػواو    مػػد حػػرؼ  األلػػؼ   نطػػؽ مػػد حػرؼ حػػروؼ   نطػػؽ دربعػػة مػػف كممػػات حػروؼ   نطػػؽ
 الماتوحػة   نطػؽ التاي الةمسية نطؽ الالـ النمرية   نطؽ الالـ الياي   نطؽ مد حرؼ  نطؽ
 ُجمػػؿ الكسػر   نطػػؽ تنػػويف الضػـ   نطػػؽ تنػػويف نطػؽ الاػػتب   تنػػويف المربوطػػة   نطػؽ التػاي

 كممػات   نطػؽ خمػس ُجمػؿ كممات   نطؽ درب  ُجمؿ كممات   نطؽ االث ُجمؿ كممتيف   نطؽ
 كممػة   نطػؽ 30 مػف موضػوع كممػة  نطػؽ 20 مػف موضػوع كممات   نطػؽ 10 مف موضوع
لنطػؽ  وركممػة   نطػؽ الكممػات دو تسػمية صػ 50 مف موضوع كممة   نطؽ 40 مف موضوع
مواض  مختماة اى دوؿ الكممػة   وسػط الكممػة   قخػر الكممػة   مخػتمط مػ  عػرض  ا كممات 

 نص يحتوى عمى قصة معينة بيدؼ تحميؿ االصوات الكالمية النطنية . 
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برمجيػػات الػػػذكاي  باسػػتخداـ الايزيػػا  اسػػتخراج خصػػػا ص الصػػوت  اػػ االجػػرايات المتبعػػة  
 -:االصطناع 

( حػػاالت مػػف تالميػػذ 6ؿ العينػػات الكالميػػة المختػػارة عمػػى )اعتمػػد الباحػػث عمػػى تسػػجي
عػف طريػؽ برمجيػات  تحميػؿ الصػوت  الايزيػا    وتسجيؿ وتحميػؿ الصػوت  االبتدا يةالمرحمة 
  واسػػتخراج قيمتيػػا الرقميػػة وىػػذه البرمجيػػات تسػػتنبؿ المػػدخالت الصػػوتية  وتنػػـو  الايزيػػا  

 حيػث  ونوعيػة وطبنػة اصػوات الكػالـ  حسػب درجػة وةػدة بتحويميػا الػى رسػومات ومنحنيػات
 اصػػوات اػػى التالميػػذ ىػػالالي عنػػد النطنيػػة االضػػطرابات اكاػػر اف الدراسػػة منيػػاس اػػى اظيػػر

 الطػاي) صػوت االصػوات ىذه ومف   والنياية والوسط البداية ا  المختماة ومواضعيا الحروؼ
 الدراسػة اػى بيػـ االسػتعانة وتـ  (  الداؿ   الضاد   السيف   الااي   الكاؼ   الناؼ   التاي  

 . المضطربة النطنية لاصوات الايزيا   الصوت تحميؿ دجؿ مف
   -: بالوقوؼ الى الجوانب ا تية الحال البحث  بةيتطم وبناي عمى ما

االصػػوات المنطوقػػة    إلخػػراج: ويعكػػس المكونػػات  Spectogram  الطبنػػ الرسػػـ  -1
 .  المنطوؽ عمى امتداد خط الزمف  الصوت والسياؽ 

: ويعكػس ةػكؿ الموجػة الصػوتية  لاصػوات الكالميػة  Wave Shape المػوج الةػكؿ   -2
المنطػػوؽ   ويكةػػؼ عػػف التغيػػرات المضػػطربة اػػى عػػدـ  الصػػوت المنطوقػػة   والسػػياؽ 

 انتظاـ الموجة الصوتية وتركيبيا والعكس ديضَا . 
ميػػة لاصػػوات الكال الصػػوت : ويبػػيف مسػػتويات الضػػغط  Spectrum المػػوج المنحنػػى   -3

المنطوؽ اى مناطؽ التػرددات   ويسػاعد اػى تحديػد منطنػة  الصوت المنطوقة   والسياؽ 
 .   الصوت تركز دعمى مناطؽ مستوى الضغط  الت الترددات 

ويوضػب معػدالت  Energy Spctrumمنحنى الطيؼ الخطى لمسػتوى الطاقػة الصػوتية  -4
تالةػت اييػا طاقػة الصػوت  توزي  الطاقة الصوتية ا  وحدة الػزمف   المػدة الزمنيػة التػ 

 الكالم  المنطوؽ . 
: ويعتمد ا  تحديد مػدة تػردد صػوت الكػالـ المنطػوؽ   دو  Durationمدة تردد الصوت  -5

السياؽ الصوت  المنطوؽ عمى ةكؿ موجى والذى ييدؼ الى العالقة بػيف اتسػاع الموجػة 
تػػرددات لتمايػػؿ الصػػوتية والػػزمف   ويمكػػف االسػػتعانة بالصػػورة الطيايػػة اػػى تحديػػد مػػدة ال

 العالقة بيف الزمف والترددات الصوتية . 
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 spas برنػامجب حزمة البػرامج االحصػا ية والمعرواػة الباحث استخدـ  -: اإلحصا ية االساليب
 االنحػػدار تحميػػؿ -2  االرتبػػاط معامػػؿ -1:  الدراسػػة لنتػػا ج التوصػػؿ اػػى االحصػػا ية لمعمػػـو

 التجز ػػػػة -5  (  كرونبػػػػاؾ – دلاػػػػا)  الابػػػػات معػػػػامالت -4  التكػػػػرارات حسػػػػاب -3  المتعػػػػدد
( (Wويمكوكسػوف Mann-Whitney (U)ويتنػى  –مػاف  -6  بػراوف – سػبيرماف– النصػاية

(Wilcoxon. لممجموعات الصغيرة ) 
  -: ومهاقشتًا الدراصة نتائج

 ومهاقشتًا الدراصة نتائج -:أوال

 -: ومهاقشتًا االو  الفزض نتائج  - 1

 -كالـ :مكونات اضطراب صوت ال
 برمجيػػات اسػػتخداـ اػػى تحصػػا ية داللػػة ذات اػػروؽ توجػػد دنػػو عمػػى األوؿ الاػػرض يػػنص

 الكػػػالـ صػػػوت اضػػػطراب مكونػػػات معػػػدؿ اػػػى الايزيػػػا   الصػػػوت لتحميػػػؿ االصػػػطناع  الػػػذكاي
 وموضػػػ    الػػػداؿ   الضػػػاد   السػػػيف   الاػػػاي   الكػػػاؼ   النػػػاؼ   التػػػاي   الطػػػاي   لاصػػػوات
ولمتحنػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الاػػرض قػػاـ    . النيايػػة   الوسػػط   دايػػةالب   الكممػػة اػػى االضػػطراب

االبتدا يػة  المرحمػة تالميػذ لػدى المنطػوؽ الكالـ صوت لمكونات الترددات الباحث بحساب معدؿ
   -وذلؾ عمى النحو التال :

 ( 1خذٚي) 

و١ض غٛد اٌىالَ إٌّطٛق ٌذٜ رال١ِز اٌّشحٍخ االثزذائ١خ ٠زُ اٌزش اضطشاة ِىٛٔبدحسبة ِؼذي 

 :اٌػٛد  ٌإلخشاجػٍٝ ٚضغ اٌٍسبْ فٝ اٌزد٠ٛف اٌفّٛٞ 

 F2(HZ) إٌّطٛلخ إٌظ١ش٠خ االغٛاد F2(HZ) االغٛاد إٌّطٛلخ

 1117 اٌس١ٓ 1771 اٌثبء

 1111 اٌذاي 1111 اٌضبد

 1111 اٌىبف 1111 اٌمبف

 1111 اٌزبء 1177 اٌطبء

النػػػيـ الرقميػػػة ىنػػػاؾ اػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػا ية بػػػيف ( اف  6يتضػػػب مػػػف جػػػدوؿ )
(F2),(F1) النطػػؽ  اػػ عمػػى وجػػود اضػػطرابات  مػػا يػػدؿالكػػالـ المنطػػوؽ وىػػذا  لاصػػوات

 لدى تالميذ المرحمة االبتدا ية . 
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ػذَ  ِب ٠ذياٌىبف ٚاٌزبء ٚ٘زا  ٌألغٛاد األسبسٟفٝ اٌزشدد  ( ٠ٛضح أمطبػبد ٚأحجبسبد 11ضىً )

 ٕطك اٚ ٚخٛد افبد ِشض١خ.رحش٠ه االحجبي اٌػٛر١خ اثٕبء ػ١ٍّخ اٌ

وجمػػ  مظػػاىر االضػػطرابات النطنيػػة )اضػػطراب  التكػػرارقػػاـ الباحػػث بتوزيػػ  عػػدد وقػػد 
التةػػوية او صػػوت الكػػالـ ( لمحالػػة األولػػى مػػف اضػػطرابات اػػى الحػػذؼ   االبػػداؿ   االضػػااة   و 

 .   اى االصوات المدونة بالجدوؿ مف خالؿ اخذ العينات الكالمية وتطبيؽ المنياس التحريؼ
 (1خذٚي )

اسُ 

 اٌز١ٍّز

 اٌّدّٛع ِظب٘ش اضطشاثبد غٛد اٌىالَ اٌسٓ إٌٛع

اٚ اٌزط٠ٛخ  االضبفخ االثذاي اٌحزف

 اٌمٍت

ط . أ

 ظ .

 11 7 1 71 71 سٕٛاد1 روش

   -حسػػاب النسػػبة الم ويػػة لكػػؿ لمظػػاىر اضػػطراب صػػوت الكػػالـ :قػػاـ الباحػػث بقػػد و   
   45.45=  22÷ 10ابات االبػػداؿ : اضػػطر      68.18=  22÷ 15اضػػطرابات الحػػذؼ : 

÷ 1:  دو النمػػب التةػػوية او التحريػػؼ اضػػطرابات   27.26=  22÷ 6:  االضػػااة اضػػطرابات
22  =4.54 . 
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 ٌذٜ رال١ِز اٌّشحٍخ االثزذائ١خ غٛد اٌىالَ اضطشاة ( ٠ٛضح ٔسجخ أزطبس 11ضىً ) 

بة اخطػاي الصػوت .ص( وتحديػد نسػ .س يتضػب مػف خػالؿ اخػذ العينػات الكالميػة ؿ ) دو 
مظاىر اضطرابات الحػذؼ بمغػت بنسػبة  اروؽ دالة احصا يًا ا  دو معدؿ وضوح الكالـ تبيف اف

%( وىى دكبػر نسػبة انتةػارًا بػيف خصػا ص اضػطرابات صػوت الكػالـ   اػـ تػ تى خصػا ص 47)
اـ خصػا ص اضػطرابات االضػااة بنسػبة %(   31اضطرابات االبداؿ اى المرتبة الاانية بنسبة )

%( مػػف 3التحريػػؼ انػػد مامػػت اقػػؿ نسػػبة انتةػػار وتػػـ تنػػديرىا ب) او التةػػوية %(   دمػػا19)
 الكمى الضطراب صوت الكالـ .   اإلجمال 

 ( 1خذٚي )

 غٛد اٌىالَاضطشاة حسبة ِؼذي ِىٛٔبد 

االغٛاد 

 إٌّطٛلخ

 االغٛاد F2(HZ ) غٛد اٌىالَ اضطشاة ِىٛٔبد ِؼذي

إٌّطٛلخ 

 إٌظ١ش٠خ

F2(HZ) 

 1111 اٌس١ٓ 7717 اٌثبء

 7171 اٌذاي 7111 اٌضبد

 7117 اٌىبف 1111 اٌمبف

 1111 اٌزبء 7111 اٌطبء

معدؿ النيـ الرقميػة لمصػور  وجود اروؽ ذات داللة تحصا ية اىوتةير نتا ج الدراسة 
( F1),(F2)الطياية لنطػؽ صػوت الكػالـ ينػؿ عنػو لنظا رىػا اػى التػرددات لممكونػات الصػوتية 

وقػػد جػػايت   اضػػطرابات اػػى النطػػؽ لػػدى تالميػػذ المرحمػػة االبتدا يػػة .  وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود 
معػػػدالت المكونػػػات الصػػػوت لمكػػػالـ وجػػػود اػػػروؽ ذات داللػػػة تحصػػػا ية اػػػى النتػػػا ج الرقميػػػة 

     -النياية ( كما اى الجدوؿ االتى : –الوسط  –البداية )اى  المنطوؽ اى مواض  الكممات 
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 (1خذٚي )

ل١ُ اغٛاد اٌىالَ 

(HZ) 

 

غ االضطشاة ِٛض

 فٝ اٌىٍّخ

 اٌطبء

 
 اٌذاي اٌضبد اٌس١ٓ اٌثبء اٌىبف اٌمبف اٌزبء

اٌػٛد فٟ ثذا٠خ 

اٌىٍّبد ِػحٛثبً 

 ثفزحخ ٚثؼذٖ سبوٓ

7111 1111 1111 7117 7111 1111 1117 1711 

 ثذا٠خ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 سبوٓ ٚثؼذٖ ثضّخ

1711 1111 1711 1111 7111 1117 1771 1111 

 ثذا٠خ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 سبوٓ ٚثؼذٖ ثىسشح

1111 7111 1111 1111 7111 1111 1711 1111 

 ٚسظ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 سبوٓ ٚثؼذٖ ثفزحخ

7171 1171 1111 7711 7111 1111 7171 7111 

 ٚسظ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 سبوٓ ٚثؼذٖ ثضّخ

1171 7111 1111 7111 1111 7111 7117 1111 

 ٚسظ فٟ ػٛداٌ

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 سبوٓ ٚثؼذٖ ثىسشح

1111 1111 7711 1111 1111 1111 1111 1171 

أخش  فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 ثفزحخ

1111 1111 7171 1111 1111 7111 7111 1111 

 اخش فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 ثضّخ

1111 7111 1111 1111 7171 1111 1111 7711 

 اخش فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  ّبداٌىٍ

 ثىسشح

1117 1111 1111 1117 1111 1711 1117 1111 

ويسػػػتنتج مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ انخاػػػاض قػػػيـ معػػػدالت مكونػػػات التحميػػػؿ الايزيػػػا          
وىػػذا مايػػدؿ عمػػى وجػػود اػػروؽ ذات داللػػة تحصػػا ية اػػ  نطػػؽ  لاصػػوات الكالميػػة المنطوقػػة 

حػػػة والضػػػمة والكسػػػرة ( وكانػػػت حيػػػث جػػػايت اػػػ  بدايػػػة الكممػػػة ) الاتاالصػػػوات الكالميػػػة   
منخاضة ايضا اػ  وسػط وقخػر الكممػات وىػذا مػا يػدؿ عػف وجػود اضػطرابات اػ  النطػؽ لػدى 

    تالميذ المرحمة االبتدا ية 
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 ٔٙب٠خ ( –ٚسظ  –اٌىٍّبد ) ثذا٠خ  اضطشاثبد ٠ٛضح اٌػٛسح اٌط١ف١خ ٌّٛضغ (17)اٌطىً سلُ  

 
 ٔٙب٠خ – ٚسظ – ثذا٠خ)  ثبد اٌػٛر١خ ٌّٛضغ اٌىٍّبد ٌٍزثز اٌط١ف١خ اٌػٛسح ٠ٛضح (11) سلُ اٌطىً

 . ِغ اٌفزحخ ٌػٛد اٌضبد (

وجمػػ  مظػػاىر االضػػطرابات النطنيػػة )اضػػطراب  التكػػراراتقػػاـ الباحػػث بتوزيػػ  عػػدد اػػـ 
اضػػطرابات الحػػذؼ   وجػػود اػػروؽ ذات داللػػة تحصػػا ية اػػى صػػوت الكػػالـ ( لمحالػػة الاانيػػة مػػف 

و التحريػػؼ  اػػى االصػػوات المدونػػة بالجػػدوؿ مػػف خػػالؿ اخػػذ د والتةػػويةاالبػػداؿ   االضػػااة   
                               العينات الكالمية وتطبيؽ المنياس 

 (71خذٚي )

 اٌّدّٛع ِظب٘ش اضطشاثبد غٛد اٌىالَ اٌسٓ إٌٛع اسُ اٌز١ٍّز

 مٍتاٌزط٠ٛخ اٚ اٌ االضبفخ االثذاي اٌحزف

 11 1 1 71 1 سٕٛاد1 أثٝ س . ش. َ
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 37÷ 8اضػطرابات الحػذؼ :    -حساب النسبة الم وية لكؿ لمظاىر اضطراب صػوت الكػالـ : 
 37÷ 5:  االضػػااة   اضػػطرابات 51.35=  37÷ 19   اضػػطرابات االبػػداؿ :   21.62= 
 . 13.51=  37÷ 5:  )النمب( التةوية او التحريؼ   اضطرابات 13.51= 

 
 د اٌىالَ  ٌذٜ رال١ِز اٌّشحٍخ االثزذائ١خغٛاضطشاة ( ٠ٛضح ٔسجخ أزطبس  11ضىً ) 

ـ( وتحديػد نسػبة اخطػاي الصػوت . ش.  يتضب مف خالؿ اخذ العينػات الكالميػة ؿ )ث
 بػداؿمظػاىر اضػطرابات اال ىناؾ اروؽ ذات داللة تحصػا ية اػى دو معدؿ وضوح الكالـ تبيف اف

ـ   اػـ تػ تى الكػال%( وىى دكبر نسبة انتةارًا بيف خصا ص اضطرابات صػوت 51بمغت بنسبة )
%(   اػػـ خصػػا ص اضػػطرابات 22اػػى المرتبػػة الاانيػػة بنسػػبة ) خصػػا ص اضػػطرابات الحػػذؼ

التحريػػؼ انػػد مامػػت اقػػؿ نسػػبة انتةػػار وتػػـ تنػػديرىا  او التةػػوية %(   دمػػا13االضػػااة بنسػػبة )
 الكمى الضطراب صوت الكالـ .   اإلجمال %( مف 14ب)
 -:ومهاقشتًا  الجاني الفزض نتائج -2

 برمجيػات اسػتخداـ اػى تحصػا ية داللة ذات اروؽ دنو توجد الاان  عمى الارض صين
 الكػػالـ صػػوت الضػػطراب الضػػغط مسػػتوى  اػػى الايزيػػا   الصػػوت لتحميػػؿ االصػػطناع  الػػذكاي

 وموضػػػ    الػػػداؿ   الضػػػاد   السػػػيف   الاػػػاي   الكػػػاؼ   النػػػاؼ   التػػػاي   الطػػػاي   لاصػػػوات
ولمتحنؽ مف صحة ىذا الارض قاـ الباحػث    النياية   الوسط   البداية   الكممة اى االضطراب

االبتدا يػػة وذلػػؾ عمػػى  المرحمػػة تالميػػذ لػػدى المنطػػوؽ الكػػالـ ألصػػوت بحسػػاب مسػػتوى الضػػغط 
   -النحو التال :
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 (SPL)مضتوى الضغط ألصوات الهالم 

 ( 77اٌدذٚي )  

 ١خألغٛاد اٌىالِالضطشاة اغظ ٌّسز٠ٛبد اٌض اٌم١ُ اٌشل١ّخ إٌّح١ٕبد اٌّٛخ١خ اٌفشٚق فٝ ٠ٛضح 

 إٌّطٛلخ

االغٛاد 

 إٌّطٛلخ

ِسزٜٛ اٌضغظ ٌػٛد 

 (dB)اٌىالَ

 اٌضغظ ِسزٜٛ إٌّطٛلخ إٌظ١ش٠خ االغٛاد

 (dB)اٌىالَ ٌػٛد

 1.11 اٌذاي 71.11 اٌضبد

 1.17 اٌزبء 77.11 اٌطبء

 1.11 اٌىبف 77.71 اٌمبف

 1.11 اٌس١ٓ 77.17 اٌثبء

درجاتيػا بػيف  اػ ف مستويات ضػغط صػوت الكػالـ تختمػؼ ( د11يتضب مف الجدوؿ ) 
توزيػ  ضػغط صػوت  ا االرتااع واالنخااض غير المتكاا  دو غير متناسؽ مما يحدث تخمخؿ 

قػػيـ الموجػػات الصػػوتية تتجػػو نحػػو االنحػػدار وىػػذا يماػػؿ مالةػػر عػػف وجػػود  وبالتػػال الكػػالـ  
 اضطرابات نطنية عند تالميذ المرحمة االبتدا ية . 

 
ٔطك غٛد اٌزبء فٝ ٚسظ ٌىٍّخ  ٌٛخٛد فشٚق فٝ اضطشاة اٌف١ض٠بئٟ( ٠ٛضح اٌزح١ًٍ 11) ضىً 

 أزُ()

 
 اٌىالَ غٛد ضغظ اٌضؼ١فخ فٝ ّسز٠ٛبد٠ٍٛضح اٌزحٛالد اٌغ١ش إٌسم١خ ٌ (  11)  ضىً
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 الصػوت  الضػغط معػدالت مسػتويات اروؽ ذات داللة تحصا ية اػى وقد جايت النتا ج الرقمية
 –اػػ  مواضػػ  الكممػػات ) اػػ  البدايػػة  االبتدا يػػة المرحمػػة لتالميػػذ   النطػػؽ   الكػػالـ ألصػػوات
                   -النياية ( كما ا  الجدوؿ االت  : –الوسط 

 (71خذٚي )

ل١ُ ِسز٠ٛبد ضغظ 

 (dB)غٛد اٌىالَ 

 

ِٛضغ االضطشاة 

 فٝ اٌىٍّخ

 اٌمبف

 
 اٌذاي اٌضبد اٌزبء اٌطبء اٌس١ٓ اٌثبء اٌىبف

٠خ اٌػٛد فٟ ثذا

اٌىٍّبد ِػحٛثبً 

 ثفزحخ ٚثؼذٖ سبوٓ

71.11 7.11 71.17 1.71 1.11 71.1 77.11 1.11 

 ثذا٠خ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 سبوٓ ٚثؼذٖ ثضّخ

71.71 71.11 1.11 1.11 1.17 1.11 1.11 1.11 

 ثذا٠خ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 سبوٓ ٚثؼذٖ ثىسشح

1.17 71.11 71.11 1.11 1.11 71.11 1.11 77.11 

 ٚسظ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 سبوٓ ٚثؼذٖ ثفزحخ

 1.11 71.11 71.11  1.11 1.11 77.11 1.11 1.11 

 ٚسظ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 سبوٓ ٚثؼذٖ ثضّخ

7.17 71.17 1.11 77.77 7.11 71.11 1.77 77.11 

 ٚسظ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 سبوٓ ٚثؼذٖ ثىسشح

1.11 71.11 71.11 71.11 1.11 7.11 1.11 1.11 

أخش  فٟ اٌػٛد

ِزحشوبً  اٌىٍّبد

   ثبٌفزحخ

1.11 1.11 7.11 71.11 7.11 71.11 1.11 71.11 

 اخش فٟ اٌػٛد

ِزحشوبً  اٌىٍّبد

 ثبٌضّخ 

 1.11 1.11 1.11 71.11 1.71 71.11 7.71 71.11 

 اخش فٟ اٌػٛد

ِزحشوبً  اٌىٍّبد

   ثبٌىسشح 

71.11 1.71 71.11 7.11 71.11 1.11 1.17 71.11 

 لاصػػػوات مسػػػتويات الضػػػغط معػػػدالت قػػػيـ انخاػػػاض السػػػابؽ الجػػػدوؿ مػػػف ويسػػػتنتج
ووجػود اػروؽ ذات داللػة تحصػا ية اػى موضػ  االضػطرابات اػى الكممػة    المنطوقػة  الكالمية
 وسػػط اػ  ايضػػا منخاضػة وكانػػت(  والكسػرة والضػػمة الاتحػة)  الكممػػة بدايػة اػػ  جػايت حيػث
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وجود تبايف ا  مسػتويات الضػغط  حيػث يػنخاض اػى منطنػة  عف ا يدؿم وىذا الكممات وقخر
الوسط انخااضػا حػادا   اػـ يرتاػ  ارتااعػًا قمػيال مسػتنيمًا   اػـ يكسػر االرتاػاع حدتػو   لينتنػؿ 
 بصورة صعبة او حادة  ليةعر التمميػذ بظجيػاد اػى اخػراج  االصػوات الكالميػة  وبالتػال  وجػود

 المرحمة االبتدا ية . لدى تالميذ  النطؽ ا  اضطرابات

 
 غٛد وزت  ٌٕطك٠ٛضح اٌزخط١ظ اٌط١فٟ  (  11)  ضىً

 –التنغػػيـ  –نالحػػظ مػػف الةػػكؿ وجػػود ضػػعؼ اػػى الاونيمػػات اػػوؽ المنطعيػػة   النبػػر 
تغيػػرات واضػػااات نغميػػة ال تتماةػػى مػػ  المنطػػ  الصػػوت  وبالتػػال  الوقػػؼ ووجػػود اػػروؽ اػػى 

ااػػر عمػػى حركػػة الػػوتريف  ايزيولػػوج تبػػديؿ  وجػػود نوعيػػة صػػوت قصػػيرة واحيانػػا طويمػػة بسػػبب
الصوتييف مما ت ارت الحركة مرور اليواي الصوت  وضػعؼ اػ  خصػا ص الصػوت   وتػرددات 

تالار عمى نطؽ االصوات بالحركػات النصػيرة والطويمػة    والت ضعياة الكـ اى الحـز الصوتية 
جياد الضغط عند النطؽ بالاتحة والكسرة والضمة   .وا 

 
 ِخطظ  رمٕٝ ٠ٛضح  طش٠مخ إٌطك ثحشوبد اٌفزح ٚاٌىسش ٚاٌضُ ( 11 ) ضىً
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 حبٌخ اٌضُ  فٟاٌىٍّخ  فٟ( ٠ٛضح ِٛضغ االضطشاة  11ضىً ) 

ابات النطنيػػة )اضػػطراب صػػػوت وقػػاـ الباحػػث بتوزيػػ  عػػدد التكػػرارات وجمػػ  مظػػاىر االضػػطر 
االضػػااة    اضػػطرابات اػػى الحػػذؼ   االبػػداؿ   وجػػود اػػروؽ اػػى ( لمحالػػة الاانيػػة مػػفالكػػالـ

والتةوية دو التحريؼ  اى االصوات المدونة بالجدوؿ مف خالؿ اخذ العينات الكالميػة وتطبيػؽ 
 المنياس 

 ( 71خذٚي) 

اٌّدّدددٛ ِظب٘ش اضطشاثبد غٛد اٌىالَ اٌسٓ إٌٛع اسُ اٌز١ٍّز

 ع
 اٌزط٠ٛخ اٚ اٌمٍت االضبفخ االثذاي اٌحزف

 71 7 1 1 1 سٕٛاد1 روش ٜ . أ. ْ

÷ 3اضػػطرابات الحػػذؼ :    -لنسػػبة الم ويػػة لكػػؿ لمظػػاىر اضػػطراب صػػوت الكػػالـ :حسػػاب ا 
 10= 10÷ 1:  االضػػااة   اضػػطرابات 50=  10÷ 5   اضػػطرابات االبػػداؿ :   30=  10

 . 10=  10÷ 1:  التةوية او التحريؼ )النمب(   اضطرابات
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 ٌّشحٍخ االثزذائ١خغٛد اٌىالَ  ٌذٜ رال١ِز ا اضطشاة ( ٠ٛضح ٔسجخ أزطبس 11ضىً ) 

ف( وتحديد نسبة اخطاي الصػوت دو . د.  يتضب مف خالؿ اخذ العينات الكالمية ؿ )ى
%( وىػى دكبػر نسػبة 50معدؿ وضوح الكالـ تبػيف اف مظػاىر اضػطرابات االبػداؿ بمغػت بنسػبة )

انتةػػارًا بػػيف خصػػا ص اضػػطرابات صػػوت الكػػالـ   اػػـ تػػ تى خصػػا ص اضػػطرابات الحػػذؼ اػػى 
مػ  النمػب او حػيف تسػاوى خصػا ص اضػطرابات االضػااة  اػ %(   30نية بنسػبة )المرتبة الاا
 %( مف اإلجمال  الكمى الضطراب صوت الكالـ .  10بنسبة ) التةويو

 -:ومهاقشتًا  الجالح الفزض نتائج -3

 برمجيػات اسػتخداـ اػى تحصػا ية داللة ذات اروؽ توجد دنو عمى الاالث الارض ينص
 الكػػالـ صػػوت الضػػطراب الطاقػػة مسػػتويات اػػى الايزيػػا   الصػػوت ؿلتحميػػ االصػػطناع  الػػذكاي

 وموضػػػ    الػػػداؿ   الضػػػاد   السػػػيف   الاػػػاي   الكػػػاؼ   النػػػاؼ   التػػػاي   الطػػػاي   لاصػػػوات
 قػػاـ الاػػرض ىػػذا صػػحة مػػف ولمتحنػػؽ   .  النيايػػة   الوسػػط   البدايػػة   الكممػػة اػػى االضػػطراب
 االبتدا يػة المرحمة تالميذ لدى المنطوؽ الكالـ صوت الطاقة الصوتية الضطراب بحساب الباحث
 -:التال  النحو عمى وذلؾ
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 -:الطاقة الصوتية 
 ( 71اٌدذٚي )   

 غٛاد اٌىالَ إٌّطٛلخ الضطشاة ٠ٛضح  اٌم١ُ اٌشل١ّخ ٌّسز٠ٛبد اٌطبلخ  

االغددددددددٛاد 

 إٌّطٛلخ

ِسددزٜٛ اٌطبلددخ ٌػددٛد  

 (dB)اٌىالَ

 اٌطبلدددخ ِسدددزٜٛ خإٌّطٛلخ إٌظ١ش٠ االغٛاد

 ػدددددددددددددددددددددددددٛدٌ

 (dB)اٌىالَ

 11.11 اٌمبف 11.11 اٌىبف

 11.11 اٌذاي 11.71 اٌضبد

 11.11 اٌس١ٓ 11.11 اٌثبء

 11.11 اٌزبء 11.11 اٌطبء

صػػوت الكػػالـ تختمػػؼ اػػى الضػػطراب ( دف مسػػتويات الطاقػػة 14يتضػػب مػػف الجػػدوؿ ) 
اػى توزيػ  درجاتيا بيف االرتااع واالنخااض غير المتكاا  دو غير متناسؽ مما يحػدث تخمخػؿ 

قيـ الموجات الصوتية تتجو نحػو االنحػدار وىػذا يماػؿ مالةػر عػف  وبالتال طاقة صوت الكالـ  
 وجود اضطرابات نطنية عند تالميذ المرحمة االبتدا ية . 

 
٠حذس أخفبؼ غ١ش  خ ػٍٝ خظ ِسزم١ُ ِّب١( ٠ٛضح غؼٛثخ رٛض١ح رحشن اٌطبلخ اٌػٛر11اٌطىً )

 غٛاد اٌىال١ِخ .ضذح ٚطجمخ ٚس١ٔٓ اال فِٟزٕبسك 
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 .ذ(ـحبِاخش اٌىٍّخ ) فٟغٛد اٌذاي ِٚٛضؼٙب  الضطشاة اٌشسُ اٌط١فٟ ٠ٓٛضح( ، 11( ،)17)ضىً 

 
فٟ ِجذئٙب ٚٚسطٙب ِٕٚزٙب٘ب ٌٕطك افزح اٌجبة  أ٠ٞٛضح  رؼثش اٌز١ٍّز فٟ ِٛاضغ ِخزٍفخ  ( 11)ضىً

. 

 الطاقػة ت مسػتوياتمعػدالاػروؽ ذات داللػة تحصػا ية اػى وقد جػايت النتػا ج الرقميػة 
ا  مواض  الكممػات ) اػ  البدايػة  االبتدا ية المرحمة لتالميذ   النطؽ   الكالـ صوات الضطراب

   -النياية ( كما ا  الجدوؿ االت  : –الوسط  –
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 (71خذٚي )

ل١ُ ِسز٠ٛبد 

طبلخ غٛد اٌىالَ 

(dB) 

 

ِٛضغ االضطشاة 

 فٝ اٌىٍّخ

 اٌمبف

 
 اٌس١ٓ بءاٌث اٌزبء اٌطبء اٌذاي اٌضبد اٌىبف

اٌػٛد فٟ ثذا٠خ 

اٌىٍّبد ِػحٛثبً 

ثفزحخ ٚثؼذٖ 

 سبوٓ

17.11 11.11 11.11 11.11 17.11 11.11 11.11 11.11 

 ثذا٠خ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 ٚثؼذٖ ثضّخ

 سبوٓ

11.11 11.11 11.71 11.11 11.11 11.17 11.11 11.11 

 ثذا٠خ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 ٚثؼذٖ ثىسشح

 سبوٓ

11.11 11.11 11.17 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 

 ٚسظ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 ٚثؼذٖ ثفزحخ

 سبوٓ

11.11 11.71 11.11 11.11 17.11 11.11 17.11 11.77 

 ٚسظ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 ٚثؼذٖ ثضّخ

 سبوٓ

11.11 17.11 11.11 11.17 11.11 11.11 11.11 11.11 

 ٚسظ فٟ اٌػٛد

 حٛثبً ِػ اٌىٍّبد

 ٚثؼذٖ ثىسشح

 سبوٓ

11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 

أخش  فٟ اٌػٛد

ِزحشوبً  اٌىٍّبد

 ثبٌفزحخ

11.11 11.11 17.17 11.11 11.11 11.11 11.17. 11.11 

 اخش فٟ اٌػٛد

ِزحشوبً  اٌىٍّبد

 ثبٌضّخ

11.11 11.71 11.17 17.17 11.11 11.11 11.11 11.11 

 اخش فٟ اٌػٛد

ِزحشوبً  اٌىٍّبد

 ثبٌىسشح

11.71 11.11 11.71 11.71 11.11 11.11 11.11 11.11 

 لاصػػػوات مسػػػتويات الطاقػػػة معػػػدالت قػػػيـ انخاػػػاض السػػػابؽ الجػػػدوؿ مػػػف ويسػػػتنتج
 وكانػػػت(  والكسػػػرة والضػػػمة الاتحػػػة)  الكممػػػة بدايػػػة اػػػ  جػػػايت حيػػػث المنطوقػػػة  الكالميػػػة
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وجػود تبػايف اػ  مسػتويات الطاقػة  عػف مػا يػدؿ ىػذاو  الكممػات وقخػر وسػط ا  ايضا منخاضة
حيث ينخاض اى منطنة الوسط انخااضا حادا   اـ يرتاػ  ارتااعػًا قمػيال مسػتنيمًا   اػـ يكسػر 
االرتااع حدتػو   لينتنػؿ بصػورة صػعبة او حػادة  ليةػعر التمميػذ بظجيػاد اػى اخػراج  االصػوات 

نطؽ االصوات الكالميػة وتظيػر موزعػة  الكالمية    حيث يماؿ التخمخؿ اى توزي  الطاقة عند
نطػػؽ لػػدى  اضػػطرابات توزيعػػا عةػػوا يا نحػػو اليبػػوط واالرتاػػاع غيػػر المنػػتظـ وبالتػػال  وجػػود

    تالميذ المرحمة االبتدا ية . 

 
اٌزثزثبد اٌػٛر١خ ٌػٛد اٌزبء ٠ّٚبثٍٗ خٍظ ٚرط٠ٛٗ فٟ ٔطك غٛد  اٌضؼف فٝ ( ٠ٛضح11ضىً )

 . اٌد١ُ

 
قػػاـ و طػػؽ صػػوت الجػػيـ والتةػػوية والخمػػط لصػػوت التػػاي اػػ  ن الضػػطراب طياػػ المخطػػط ال (55)  ةػػكؿ

ـ ( لمحالػػة الباحػػث بتوزيػػ  عػػدد التكػػرارات وجمػػ  مظػػاىر االضػػطرابات النطنيػػة )اضػػطراب صػػوت الكػػال
اضطرابات اى الحذؼ   االبداؿ   االضااة   والتةوية دو  الاانية ووجود اروؽ ذات داللة احصا ية اى

 .                   وات المدونة بالجدوؿ مف خالؿ اخذ العينات الكالمية وتطبيؽ المنياس التحريؼ  اى االص
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 (71خذٚي )   

اسُ 

 اٌز١ٍّز
 اٌسٓ إٌٛع

 ِظب٘ش اضطشاثبد غٛد اٌىالَ
اٌّدّ

 اٌزط٠ٛخ اٚ اٌمٍت االضبفخ االثذاي اٌحزف ٚع

. َش . 

 ط
 71 1 1 1 1 سٕٛاد1 أثٝ

÷ 4اضػػطرابات الحػػذؼ :    -اضػػطراب صػػوت الكػػالـ : ؿ لمظػػاىرحسػػاب النسػػبة الم ويػػة لكػػ 
=  16÷ 3:  االضػااة   اضػطرابات 43.75=  16÷ 7   اضطرابات االبػداؿ :   25=  16

 . 12.5=  16÷ 2:  التةوية او التحريؼ )النمب(   اضطرابات 8.75

 
 االثزذائ١خغٛد اٌىالَ  ٌذٜ رال١ِز اٌّشحٍخ اضطشاثبد ( ٠ٛضح ٔسجخ أزطبس  11ضىً ) 

ـ( وتحديػد نسػبة اخطػاي الصػوت . ش.  يتضب مف خالؿ اخذ العينػات الكالميػة ؿ )ث
%( وىػػى دكبػػر 44دو معػػدؿ وضػػوح الكػػالـ تبػػيف اف مظػػاىر اضػػطرابات االبػػداؿ بمغػػت بنسػػبة )

نسبة انتةارًا بيف خصا ص اضطرابات صوت الكالـ   اـ ت تى خصا ص اضػطرابات الحػذؼ اػى 
 %(   دمػػػا19%(   اػػػـ خصػػػا ص اضػػػطرابات االضػػػااة بنسػػػبة )25بة )المرتبػػػة الاانيػػػة بنسػػػ

%( مػف اإلجمػال  الكمػى 12التحريػؼ انػد مامػت اقػؿ نسػبة انتةػار وتػـ تنػديرىا ب) او التةوية
 الضطراب صوت الكالـ .  

 -: ومهاقشتًا الزابع الفزض نتائج -4

 برمجيػات اـاسػتخد اػ  تحصا ية داللة ذات اروؽ توجد دنو عمى الراب   الارض ينص
 الكػالـ صػوت الضػطراب الصػوتية الموجة ةكؿ ا  الايزيا   الصوت لتحميؿ االصطناع  الذكاي

 موضػػػ  و  الػػػداؿ   الضػػػاد   السػػػيف   الاػػػاي   الكػػػاؼ   النػػػاؼ   التػػػاي   الطػػػاي   لاصػػػوات
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 قػػاـ الاػػرض ىػػذا صػػحة مػػف ولمتحنػػؽ  . .  النيايػػة   الوسػػط   البدايػػة   الكممػػة اػػ  االضػػطراب
 االبتدا يػة المرحمػة تالميػذ لػدى المنطوؽ الكالـ صوت الضطراب الموج الةكؿ  بحساب باحثال

 -:التال  النحو عمى وذلؾ
: ويعكس ةكؿ الموجة الصوتية  لاصوات الكالميػة  Wave Shapeالةكؿ الموج  

المنطوقػػة   والسػػياؽ الصػػوت  المنطػػوؽ   ويكةػػؼ عػػف التغيػػرات المضػػطربة اػػى عػػدـ انتظػػاـ 
 ة الصوتية وتركيبيا والعكس ديضَا.الموج

توصػػمت نتػػا ج الدراسػػة الحاليػػػة مػػف خػػالؿ التحميػػؿ الايزيػػػا   لصػػوت الكػػالـ بعػػػدـ و 
االنتظػػاـ اػػى اخػػراج التػػناس وانحصػػار اليػػواي اػػى مسػػااة ضػػينة اػػى موضػػ  النطػػؽ بسػػرعات 

لصػوتية متباينة مما يحدث تخمخؿ وعدـ انتظػاـ اػى ارسػاؿ الموجػات الصػوتية وبالتػال  الحػـز ا
ال تتناسػػب مػػ  الحركػػة العاديػػة مػػف حيػػث معامػػؿ الػػزمف المحػػدد إلصػػدار رنػػيف نحػػو الصػػوت 
وبالتػػال  اظيػػػرت عيػػػوب نطنيػػػة مختماػػػة اػػػ  اتجػػػاه االبػػػداؿ والحػػػذؼ والتحريػػػؼ واالضػػػااة او 

الكميات الموجيػة لموضػ  نطػؽ  اى ساب الاروؽح -وىذا ما يوضحو الجدوؿ االت  :التةويو 
                   (6ف = صوت الكالـ )ضطراب الموجية ال الكممات لممكونات
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 ( 71خذٚي )  

 ِٛضغ

 فٝ االضطشاة

 اٌىٍّخ

ِزٛسظ اٌطىً اٌّٛخٟ ٌضٛد 

 اٌىالَ )٘شرض(

( αْ1روٛس ) 

ح 
طذ

اٌ
ظ 

س
ٛ
ِز

)ً
١ج

س
د٠

(
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 ٌضٛد اٌّٛخٟ اٌطىً ِزٛسظ
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اٌحبٌخ 

(1) 

اٌحبٌخ 

(7) 

اٌحبٌخ 

(1) 

اٌحبٌخ 

(1) 

اٌػٛد 

 )اٌمبف

اٌضبد  اٌىبف،

،اٌذاي، 

اٌطبء 

،اٌزبء، 

 ٌثبء،ا

 اٌس١ٓ (

فٟ ثذا٠خ 

اٌىٍّبد 

ِػحٛثبً 

ثفزحخ 

ٚثؼذٖ 

 سبوٓ
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ا

 )اٌمبف ٌػٛد

ا

ٌىبف، اٌضبد 

،اٌذاي، اٌطبء 

،اٌزبء، اٌثبء، 

 فٟاٌس١ٓ (

 اٌىٍّبد ثذا٠خ

 ِػحٛثبً 

 ٚثؼذٖ ثضّخ

 سبوٓ
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ا

 )اٌمبف ٌػٛد

ا

ٌىبف، اٌضبد 

ٌذاي، اٌطبء ،ا

،اٌزبء، اٌثبء، 

 فٟاٌس١ٓ (

 اٌىٍّبد ثذا٠خ

 ِػحٛثبً 

 ٚثؼذٖ ثىسشح

 سبوٓ
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ا

 )اٌمبفٌػٛد

ا

ٌىبف، اٌضبد 

،اٌذاي، اٌطبء 

،اٌزبء، اٌثبء، 

 فٟ اٌس١ٓ (

 اٌىٍّبد ٚسظ

 ِػحٛثبً 

 ٚثؼذٖ ثفزحخ

 سبوٓ
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ا

 )اٌمبفٌػٛد

ا

ٌىبف، اٌضبد 

،اٌذاي، اٌطبء 

،اٌزبء، اٌثبء، 

 فٟ اٌس١ٓ (

 اٌىٍّبد ٚسظ

 ِػحٛثبً 

 ٚثؼذٖ ثضّخ

 سبوٓ
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 )اٌمبفدٌػٛ

ا

ٌىبف، اٌضبد 

،اٌذاي، اٌطبء 

،اٌزبء، اٌثبء، 

 فٟ اٌس١ٓ (

 اٌىٍّبد ٚسظ

 ِػحٛثبً 

 ٚثؼذٖ ثىسشح

 سبوٓ
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ا

 )اٌمبف ٌػٛد

ا

ٌىبف، اٌضبد 

،اٌذاي، اٌطبء 

،اٌزبء، اٌثبء، 

 فٟاٌس١ٓ (

 أخش اٌىٍّبد

 ِزحشوبً 

 ثبٌفزحخ
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 )اٌمبف ٌػٛد

ا

ٌىبف، اٌضبد 

،اٌذاي، اٌطبء 

،اٌزبء، اٌثبء، 

 فٟاٌس١ٓ (

 اٌىٍّبد اخش

ِزحشوبً 

 ثبٌضّخ
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ٌىبف، اٌضبد 

،اٌذاي، اٌطبء 

،اٌزبء، اٌثبء، 

 فٟاٌس١ٓ (

 اٌىٍّبد اخش

ِزحشوبً 

 ثبٌىسشح
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 الموجػػػة اػػػى ةػػػكؿ  تحصػػػا ية داللػػػة ذات اػػػروؽ ( وجػػػود 17يتضػػػب مػػػف جػػػدوؿ )  
 التغيػػرات عػػف ويكةػػؼ   المنطػػوؽ الصػوت  والسػػياؽ   المنطوقػػة الكالميػػة لاصػػوات  الصػوتية

   (ديسػػيبؿ) الةػػدة مػػف خػػالؿ  متوسػػط وتركيبيػػا الصػػوتية الموجػػة انتظػػاـ عػػدـ اػػى المضػػطربة
لحػاالت اضػطراب صػوت  (ىرتز) الكالـ لضوت الموج  الةكؿ   متوسط (ىرتز) الدرجة متوسط

ى وجود اروؽ اػى مظػاىر اضػطرابات صػوت الكالـ لدى الذكور واخرى لدى االناث مما يدؿ عم
او النمػػػب   كػػػذلؾ يتضػػػب  ظيػػػور االطالػػػة  الكػػػالـ مػػػف الحػػػذؼ  االبػػػداؿ  االضػػػااة  التةػػػوية

والتوقاات والسرعة اى المكوف الموجىى بالحركات المختماة وموق  االضػطراب اػى الكممػة )قبػؿ 
ىذا ياسػر التاػاوت اػى تػردد وااناي وبعد ( لنطؽ االصوات المغوية اى الحروؼ سابنة الذكر   و 

 بػيف الضػمة والكسػرة والاتحػة والسػكوف وغيرىػا مػف الحركػات النطنيػة ممػا المػوج ىذا الةػكؿ 
يظيػػر ايضػػا وجػػود تػػرددات تضػػااية لمةػػكالت اػػى الػػرنيف يػػنجـ عنيػػا الحنػػؼ او اضػػطراب اػػى 

دات ينػػتج عنػػو انخاػػاض اػػى التػػرد بحػػة اػػى الصػػوت وىػػذا مػػاوربمػػا  األناػػ او  الصػػوتالػػرنيف 
يظير الجدوؿ سابؽ الػذكر مػف اػروؽ اػى الػدرجات بػيف الةػدة  التالميذ المضطربيف نطنيا وما

 والدرجة . 

 
اٌمبف ،اٌىبف، اٌضبد، اٌذاي، ػٛرٟ  ٔحٛ غٛد اٌ اٌّٛخٟزمط١غ  اٌ فٟاٌفشٚق  ٠ٛضح  ( 11)  ضىً

١خ ثػ١غخ ا٘زضاص٠خ ِغ ظٙٛس رٛلف ٌفزشح ص١ِٕخ ٚاطبٌخ ٚرىشاساد غٛراٌطبء، اٌزبء، اٌثبء، اٌس١ٓ 

 إلساد٠خ .
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( ٠ٛضح  اٌضؼف فٝ ِسبس اٌّٛخخ اٌػٛر١خ ِج١ٕب ضؼف فٝ اٌطذح ٚاٌذسخخ ٚاٌّىْٛ 11ضىً ) 

 اٌّٛخٟ

قػاـ الباحػث بتوزيػ  عػدد التكػرارات وجمػ  مظػاىر االضػطرابات النطنيػة )اضػطراب قد و 
الضػػااة   والتةػػوية دو الحػػذؼ   االبػػداؿ   ا اػػ لمحالػػة الاانيػػة مػػف اضػػطرابات  (صػػوت الكػػالـ
االصػوات المدونػة بالجػدوؿ مػف خػالؿ اخػذ العينػات الكالميػة وتطبيػؽ المنيػاس  اػ التحريػؼ  

 (18ويتضب ذلؾ مف جدوؿ )
اسُ 

 اٌز١ٍّز

 اٌّدّٛع ِظب٘ش اضطشاثبد غٛد اٌىالَ اٌسٓ إٌٛع

 اٌزط٠ٛخ اٚ اٌمٍت االضبفخ االثذاي اٌحزف

 11 1 1 71 71 سٕٛاد1 أثٝ س . َ. ف

÷ 10اضػػطرابات الحػػذؼ :  -حسػػاب النسػػبة الم ويػػة لكػػؿ لمظػػاىر اضػػطراب صػػوت الكػػالـ : 
÷ 2:  االضػػػااة   اضػػػطرابات 46.15=  26÷ 12   اضػػػطرابات االبػػػداؿ :   38.46=  26
 . 7.69=  26÷ 2:  التةوية او التحريؼ )النمب(   اضطرابات 7.69=  26

 
 اٌىالَ  ٌذٜ رال١ِز اٌّشحٍخ االثزذائ١خغٛد  اضطشاة ( ٠ٛضح ٔسجخ أزطبس11ضىً )
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ـ( وتحديػد نسػبة اخطػاي الصػوت . ش.  يتضب مف خالؿ اخذ العينػات الكالميػة ؿ )ث
%( وىػػى دكبػػر 46دو معػػدؿ وضػػوح الكػػالـ تبػػيف اف مظػػاىر اضػػطرابات االبػػداؿ بمغػػت بنسػػبة )

لحػذؼ اػى نسبة انتةارًا بيف خصا ص اضطرابات صوت الكالـ   اـ ت تى خصا ص اضػطرابات ا
 التةػوية %(   دمػا8%(   اـ خصػا ص اضػطرابات االضػااة بنسػبة )38المرتبة الاانية بنسبة )

مػػف وىػػـ تسػػاوى اػػ  النسػػبة  %( 8التحريػػؼ انػػد مامػػت اقػػؿ نسػػبة انتةػػار وتػػـ تنػػديرىا ب) او
 اإلجمال  الكمى الضطراب صوت الكالـ .  

 -: ومهاقشتًا اخلامط الفزض نتائج -5

 برمجيػات اسػتخداـ اػى تحصا ية داللة ذات اروؽ توجد دنو عمى  الراب  الارض ينص
 الكػػػالـ صػػػوت الضػػػطراب التػػػرددات مػػػدة اػػػى الايزيػػػا   الصػػػوت لتحميػػػؿ االصػػػطناع  الػػػذكاي

 موضػػػ  و  الػػػداؿ   الضػػػاد   السػػػيف   الاػػػاي   الكػػػاؼ   النػػػاؼ   التػػػاي   الطػػػاي   لاصػػػوات
 قػػاـ الاػػرض ىػػذا صػػحة مػػف ولمتحنػػؽ  .  يػػةالنيا   الوسػػط   البدايػػة   الكممػػة اػػى االضػػطراب
 االبتدا يػػة المرحمػػة تالميػػذ لػػدى المنطػػوؽ الكػػالـ صػػوت الضػػطراب مػػدة التػػردد بحسػػاب الباحػػث
 -:مدة تردد الصوت       -:التال  النحو عمى وذلؾ

 ( 71خذٚي )

 فٝ اضطشاة غٛد اٌىالَ زشدداٌِسز٠ٛبد ِذح ٌضؼف  ٠ٛضح  اٌم١ُ اٌشل١ّخ

ِدددددددذح ردددددددشدد   خاالغٛاد إٌّطٛل

ٌػدددددددددددددددددددددٛد 

 (sec)اٌىالَ

 ٌػدٛد رشدد ِذح إٌّطٛلخ إٌظ١ش٠خ االغٛاد

 (sec)اٌىالَ

 1.11 اٌزبء 1.71 طبءاٌ

 1.71 اٌذاي 1.11 اٌضبد

 1.71 اٌىبف 1.11 اٌمبف

 1.71 اٌس١ٓ 1.11 اٌثبء

( دف مدة تردد صوت الكالـ تختمؼ ا  درجاتيا بيف االرتاػاع 19يتضب مف الجدوؿ ) 
ض غيػػر المتكػػاا  دو غيػػر متناسػػؽ ممػػا يحػػدث تخمخػػؿ جزي ػػات اليػػواي زمنػػا دطػػوؿ واالنخاػػا

إلخػراج صػػوت الكػػالـ  وبالتػػال  قػػيـ الموجػػات الصػػوتية تتجػػو نحػػو االنحػػدار وىػػذا يماػػؿ مالةػػر 
 عف وجود اضطرابات نطنية عند تالميذ المرحمة االبتدا ية . 

 لصػوت لمعػدالت تػرددات ةوجود اػروؽ ذات داللػة تحصػا ي وقد جايت النتا ج الرقمية
 –الوسػػط  –اػػ  مواضػػ  الكممػػات ) اػػ  البدايػػة  االبتدا يػػة المرحمػػة لتالميػػذ   النطػػؽ   الكػػالـ

                           -النياية ( كما ا  الجدوؿ االت  :
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 (11خذٚي )  

 ٌػٛد ل١ُ رشدد

 (sec)اٌىالَ

 

ِٛضغ 

االضطشاة فٝ 

 اٌىٍّخ

 اٌطبء

 
 اٌذاي اٌضبد اٌس١ٓ ءاٌثب اٌىبف اٌمبف اٌزبء

اٌػٛد فٟ ثذا٠خ 

اٌىٍّبد ِػحٛثبً 

ثفزحخ ٚثؼذٖ 

 سبوٓ

1.11 1.71 1.71 1.11 1.71 1.11 1.71 1.11 

 ثذا٠خ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 ٚثؼذٖ ثضّخ

 سبوٓ

1.71 1.11 1.71 1.11 1.17 1.71 1.71 1.11 

 ثذا٠خ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 ٚثؼذٖ ثىسشح

 سبوٓ

1.71 1.11 1.71 1.11 1.11 1.71 1.71 1.71 

 ٚسظ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 ٚثؼذٖ ثفزحخ

 سبوٓ

1.17 1.11 1.11 1.71 1.11 1.71 1.71 1.11 

 ٚسظ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 ٚثؼذٖ ثضّخ

 سبوٓ

1.71 1.71 1.11 1.77 1.71 1.71 1.71 1.11 

 ٚسظ فٟ اٌػٛد

 ِػحٛثبً  اٌىٍّبد

 ٚثؼذٖ ثىسشح

 سبوٓ

1.11 1.17 1.11 1.77 .71 1.71 1.11 1.71 

أخش  فٟ اٌػٛد

ِزحشوبً  اٌىٍّبد

 ثبٌفزحخ

1.71 1.11 1.11 1.11 1.71 1.11 1.11 1.71 

 اخش فٟ اٌػٛد

ِزحشوبً  اٌىٍّبد

 ثبٌضّخ

1.17 1.11 1.11 1.71 1.11 1.71 1.71 1.11 

 اخش فٟ اٌػٛد

ِزحشوبً  اٌىٍّبد

 ثبٌىسشح

1.71 1.71 1.11 1.77 1.71 1.71 1.77 1.11 

  الكالميػػػة تػػػرددات االصػػػوات معػػػدالت قػػػيـ انخاػػػاض السػػػابؽ الجػػػدوؿ مػػػف ويسػػػتنتج
         جايت حيثووجود اروؽ ذات داللة تحصا ية اى موض  االضطراب اى الكممة   المنطوقة
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 وقخػر وسػط اػ  ايضػا منخاضػة وكانػت(  والكسػرة والضػمة الاتحػة)  الكممػة بداية ا 
وجود تبايف ا  الترددات الصوتية حيث يػنخاض اػ  منطنػة الوسػط  عف ما يدؿ وىذا الكممات

انخااضا حادا   اػـ يرتاػ  ارتااعػًا قمػيال مسػتنيمًا   اػـ يكسػر االرتاػاع حدتػو   لينتنػؿ بصػورة 
صعبة او حادة  ليةعر التمميػذ بظجيػاد اػى اخػراج  االصػوات الكالميػة    حيػث يماػؿ التخمخػؿ 

نحػو اليبػوط  عةػوا ياالكالميػة وتظيػر موزعػة توزيعػا  اى توزيػ  الطاقػة عنػد نطػؽ االصػوات
    لدى تالميذ المرحمة االبتدا ية النطؽ ا  اضطرابات واالرتااع غير المنتظـ وبالتال  وجود

يوضػػب ابعػػاد الةػػدة والتػػرددات التػػ  يحػػدايا االينػػاع الصػػوت  اػػ  صػػوت النػػاؼ والكػػاؼ  (60)ةػػكؿ
ف المنػاط  مػف حيػث التػردد والمػدد الزمنيػة   كػذلؾ ويتضب مف الةكؿ عدـ وجود تماصػؿ وتجػانس بػي

ضعؼ اى منحنى الةدة ودرجة الصوت مف خالؿ التحميػؿ الطياػ  بػيف الاواصػؿ الزمنيػة بػيف المنطػ  
 واالخر وعدـ التنوع اى خصا ص الحزمة الصوتية 

 
 وٍّخ لُ  فٌٟىبف ٚاٌمبف الضطشة غٛد ا ٠ٛضح رح١ًٍ غٛرٟ ف١ض٠بئٟ (17) ضىً

تبػايف ضػعيؼ اػ  مػدة التػردد  اػروؽ ذات داللػة تحصػا ية و لةكؿ وجودويتضب مف ا
بيف موق  الكممة اى البداية حيث كانت مدة التردد قصػير جػدا   اػـ ازدادت اػى وسػط المكمػة   
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وضػػعات مػػرة اخػػرى اػػى نيايػػة الكممػػة وىػػذا يػػدؿ اف حركػػات عضػػالت المسػػاف ضػػعياة جػػدا اػػى 
 اضطرابات نطنية عند تالميذ المرحمة االبتدا ية .  تخراج االصوات المغوية مما ينجـ عف ذلؾ

قاـ الباحث بتوزي  عدد التكرارات وجم  مظاىر االضطرابات النطنية )اضػطراب صػوت الكػالـ ( و 
اضػػطرابات اػػى الحػػذؼ   االبػػداؿ    وجػػود اػػروؽ ذات داللػػة تحصػػا ية اػػى لمحالػػة الاانيػػة مػػف

مدونػػػة بالجػػػدوؿ مػػػف خػػػالؿ اخػػػذ العينػػػات االضػػػااة   والتةػػػوية دو التحريػػػؼ  اػػػى االصػػػوات ال
 (21كما ىو موضب اى جدوؿ ) الكالمية وتطبيؽ المنياس 

اسُ 

 اٌز١ٍّز

 اٌّدّٛع ِظب٘ش اضطشاثبد غٛد اٌىالَ اٌسٓ إٌٛع

اٌزط٠ٛخ اٚ  االضبفخ االثذاي اٌحزف

 اٌمٍت

. ٞ.  ن

َ 

 11 1 1 1 71 سٕٛاد1 روش

اضػطرابات الحػذؼ :    -ب صػوت الكػالـ :حساب النسبة الم وية لكػؿ لمظػاىر اضػطرا         
:  االضػػااة   اضػػطرابات 24.18=  29÷ 7   اضػػطرابات االبػػداؿ :   34.48=  29÷ 10
 . 10.34=  29÷ 3:  التةوية او التحريؼ )النمب(   اضطرابات 31.03=  29÷ 9

 

 
 غٛد اٌىالَ  ٌذٜ رال١ِز اٌّشحٍخ االثزذائ١خاضطشاة ( ٠ٛضح ٔسجخ أزطبس 11ضىً )

( وتحديػد نسػبة اخطػاي الصػوت دو ـ. ي.  ؾيتضب مف خالؿ اخػذ العينػات الكالميػة ؿ )       
 حػػذؼمظػػاىر اضػػطرابات ال ىنػػاؾ اػػروؽ ذات داللػػة تحصػػا ية اػػى معػػدؿ وضػػوح الكػػالـ تبػػيف اف

%( وىى دكبر نسبة انتةارًا بيف خصا ص اضطرابات صػوت الكػالـ   اػـ تػ تى 35بمغت بنسبة )
%(   اػػـ خصػػا ص اضػػطرابات 31المرتبػػة الاانيػػة بنسػػبة ) اػػ  ضػػااةخصػػا ص اضػػطرابات اال
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انػػد مامػػت اقػػؿ نسػػبة انتةػػار وتػػـ  دو النمػػب التحريػػؼ او التةػػوية %(   دمػػا24بنسػػبة ) بػػداؿاال
 %(  وىـ تساوى ا  النسبة مف اإلجمال  الكمى الضطراب صوت الكالـ .  10تنديرىا ب)

 -:ومهاقشتًا الضادظ الفزض نتائج -6

 التالميػذ  دداي اػ   تحصػا ية داللػة ذات اػروؽ توجػد دنو عمى ادسالس الارض ينص
 بػػػرات تطبيػػػؽ االصػػػطناع  الػػػذكاي برمجيػػػات وبػػػيف الػػػورق  الكػػػالـ صػػػوت  اضػػػطرابات منيػػػاس

(Praat )صػػحة مػف ولمتحنػؽ. . الكػالـ صػوت اضػطرابات السػتخراج الايزيػا   الصػوت لتحميػؿ 
منياس اضػطرابات صػوت الكػالـ )الػورق (    قاـ الباحث بدراسة الاروؽ بيف تطبيؽ الارض ىذا

وبرمجيػػات الػػذكاي االصػػطناع  لتحميػػؿ الصػػوت الايزيػػا   لموقػػوؼ عمػػى الت كػػد مػػف اعاليػػة ىػػذه 
والموجػػػة    Lacoustiqeدو الصػػػوتية الايزيا يػػػة البرمجيػػػات اػػػ  تحميػػػؿ العينػػػات الكالميػػػة 

   العمػػو  pitch  درجػػة الصػػوت Amplitude   السػػعة  Frequenceالصػػوتية   التػػردد 
Loudness ةػػػػػػدة الصػػػػػػوت  intensity  نػػػػػػػوع الصػػػػػػوت  timbre    الحػػػػػػـز الصػػػػػػػوتية

Lesformants   زمػػػف الحركػػػة    Duration  و   والنبػػػر Accent التنغػػػيـ 
intonation واسػػتخراج نسػػب انتةػػار اضػػطرابات النطػػؽ عنػػد تالميػػذ المرحمػػة االبتدا يػػة وذلػػؾ

التحنػؽ مػف صػحة ىػذا الاػرض واسػتخداـ  ىػذا السػالاؿ تػـلقجابػة عػف و  -عمى النحػو التػال  :
دداي التالميػذ عمػى دبعػاد لداللة الاروؽ بػيف متوسػطات  Wilcoxon(W)  اختبار ويمكوكسوف 

 الػػذكاي منيػػاس اضػػطرابات صػػوت الكػػالـ وبػػيف نتػػا ج  تحميػػؿ العينػػات الكالميػػة عمػػى برمجيػػات
 الكػالـ صػوت اضػطرابات الستخراج ا  الايزي الصوت لتحميؿ( Praat) برات تطبيؽ االصطناع 

 (  22الجدوؿ )  ا حيث كانت كما موضحة  . 
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 االثؼبد

 اٌّزٛسظ فئبد اٌم١بط ْ
االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

رٛص٠غ اٌشرت 

 ٚػذد٘ب
 اٌؼذد

ِزٛسظ 

 اٌشرت

ِدّٛع 

 اٌشرت

 ل١ّخ

(Z) 
 اٌذالٌخ

 اٌزغ١ددددددددشاد

 ِىددددبْ فددددٟ

 ٔطددددددددددددددددددك

 اٌػٛد

1 
 اضطشاة

 اٌىالَ غٛد
 خاٌشرت اٌسبٌج 1.11 7.11

 اٌشرت اٌّٛخجخ

 اٌزسبٚٞ

 اإلخّبٌٟ

 غفش

1 

7 

1 

1.11 

1.11 

1.11 

11.11 
1.111 - 1.17 

1 

 اٌزح١ًٍ

 اٌف١ض٠بئٟ

 اٌىالَ ٌػٛد

1.11 1.11 

 اٌزغ١ددددددددشاد

 طش٠مددخ فددٟ

 أزدددددددددددددددددبج

 اٌػٛد

1 
 اضطشاة

 اٌىالَ غٛد
 اٌشرت اٌسبٌجخ 1.17 1.11

 اٌشرت اٌّٛخجخ

 اٌزسبٚٞ

 اإلخّبٌٟ

 غفش

1 

 غفش

1 

1.11 

1.11 

1.11 

11.11 
1.111- 1.17 

1 

 اٌزح١ًٍ

 اٌف١ض٠بئٟ

 اٌىالَ ٌػٛد

1.11 7.71 

 اٌزغ١ددددددددشاد

 ثذا٠ددددخ فددددٟ

 أٚ اٌّمددبطغ

 اٌىٍّبد

1 
 اضطشاة

 اٌىالَ غٛد
 اٌشرت اٌسبٌجخ 1.11 1.11

 اٌشرت اٌّٛخجخ

 اٌزسبٚٞ

 اإلخّبٌٟ

 غفش

1 

 غفش

1 

1.11 

1.11 

1.11 

11.11 
1.711- 1.17 

1 

 اٌزح١ًٍ

 ٟاٌف١ض٠بئ

 اٌىالَ ٌػٛد

1.11 1.17 

 اٌزغ١ددددددددشاد

 ٔٙب٠ددددخ فددددٟ

 أٚ اٌّمددبطغ

 اٌىٍّبد

1 
 اضطشاة

 اٌىالَ غٛد
 اٌشرت اٌسبٌجخ 1.17 7.17

 اٌشرت اٌّٛخجخ

 اٌزسبٚٞ

 اإلخّبٌٟ

 غفش

1 

 غفش

1 

1.11 

1.11 

1.11 

11.11 
1.711- 1.17 

1 

 اٌزح١ًٍ

 اٌف١ض٠بئٟ

 اٌىالَ ٌػٛد

1.11 1.11 

 اٌزغ١ددددددددشاد

 فدددددددددددددددددددددددٟ

 مبطغاٌّ

1 
 اضطشاة

 اٌىالَ غٛد
 اٌشرت اٌسبٌجخ 1.11 1011

 اٌشرت اٌّٛخجخ

 اٌزسبٚٞ

 اإلخّبٌٟ

 غفش

1 

 غفش

1 

1.11 

1.11 

1.11 

11.11 
1.711- 1.17 

1 

 اٌزح١ًٍ

 اٌف١ض٠بئٟ

 اٌىالَ ٌػٛد

1.11 1.11 

 اٌزغ١ددددددددشاد

 فدددددددددددددددددددددددٟ

 ِدّٛػدددددددخ

 اٌػٛاِذ

1 
 اضطشاة

 اٌىالَ غٛد
 اٌشرت اٌسبٌجخ 1.11 1.11

 ٌّٛخجخاٌشرت ا

 اٌزسبٚٞ

 اإلخّبٌٟ

 غفش

1 

 غفش

1 

1.11 

1.11 

1.11 

11.11 
1.111- 1.17 

1 

 اٌزح١ًٍ

 اٌف١ض٠بئٟ

 اٌىالَ ٌػٛد

1.11 1.11 

 لٍددددددددددددددددددددت

 اٌػٛاِذ
1 

 اضطشاة

 اٌىالَ غٛد
 اٌشرت اٌسبٌجخ 1.11 1.11

 اٌشرت اٌّٛخجخ

 اٌزسبٚٞ

 اإلخّبٌٟ

 غفش

1 

 غفش

1 

1.11 

1.11 

1.11 

11.11 
1.111- 1.17 

1 

 اٌزح١ًٍ

 اٌف١ض٠بئٟ

 اٌىالَ ٌػٛد

71.11 1.11 

اٌذسخخ 

 اٌى١ٍخ
1 

 اضطشاة

 اٌىالَ غٛد
71.11 7.11 

 اٌشرت اٌسبٌجخ

 اٌشرت اٌّٛخجخ

 اٌزسبٚٞ

 اإلخّبٌٟ

 غفش

1 

 غفش

1 

1.11 

1.11 

1.11 

11.11 
1.111- 1.17 

6 
 التحميؿ
 الايزيا  

 الكالـ لصوت
43.73 2.02 

 
لتنػديرات تالميػذ المرحمػة االبتدا يػة عمػى  دالة تحصػا ياً ( وجود اروؽ  22وؿ )يتبيف مف الجد 

الكػالـ    لصػوت الايزيػا   التحميػؿ دبعاد منياس اضطراب صوت الكالـ   والبرمجيات الذكية اى
       وكانت الاروؽ لصالب برمجيات الذكاي االصطناعى لتحميؿ الصوت الايزيا ى   مما يدؿ عمى 
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الػورق  ) منيػاس التعرؼ عمػى اضػطراب صػوت الكػالـ عػف المنيػاس  ا  اإليجاب األار        
يحنػػؽ صػػحة الاػرض  ولمتحنػػؽ مػف صػػحة ىػذا الاػػرض تػػـ  وىػػو مػا اضػطراب صػػوت الكػالـ(  

لداللة الاروؽ بػيف متوسػطات العينػات  Mann-Whitney(U)ويتنى  –استخداـ اختبار ماف 
ضػطراب صػوت الكػالـ   وبرمجيػات الصغيرة لرتب درجات عينة الدراسة وداللتيػا عمػى منيػاس ا

( يبػػيف ذلػػؾ عمػػى النحػػو  23الجػػدوؿ ) وكانػػت النتػػا ج كمػػا يوضػػحيا   الػػذكاي االصػػطناع   
   -: االت 

االٔحشاف  اٌّزٛسظ اٌؼذد اٌفئخ االثؼبد

 اٌّؼ١بسٞ

ِزٛسظ 

 اٌشرت

ِدّٛع 

 اٌشرت

 ل١ّخ

(u) 

 ل١ّخ

(z) 

 

ِسزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 فدددٟ اٌزغ١دددشاد

 ٔطدددددك ِىدددددبْ

 اٌػٛد 

 اٌف١ض٠دددبئٟ اٌزح١ٍدددً

 اٌىالَ ٌػٛد

1 1.11 1.11 71.71 171.11 1.11 1.711

- 

1.17 

 غددددٛد اضددددطشاة

 اٌىالَ

1 1.17 1.17 1.11 11.11 

 فدددٟ اٌزغ١دددشاد

 أزدددبج طش٠مدددخ

 اٌػٛد 

 اٌف١ض٠دددبئٟ اٌزح١ٍدددً

 اٌىالَ ٌػٛد

1 1.11 7.71 71.11 111.11 1.11 1.111

- 

1.17 

 غددددٛد اضددددطشاة

 اٌىالَ

1 1.11 1.11 1.11 11.11 

 فدددٟ اٌزغ١دددشاد

 اٌّمدبطغ ثذا٠خ

 اٌىٍّبد  أٚ

 اٌف١ض٠دددبئٟ اٌزح١ٍدددً

 اٌىالَ ٌػٛد

1 1.11 1.17 71.11 111.11 1.11 1.111

- 

1.17 

 غددددٛد اضددددطشاة

 اٌىالَ

1 1.11 1.11 1.11 11.11 

 فدددٟ اٌزغ١دددشاد

 اٌّمبطغ ٔٙب٠خ

 اٌىٍّبد  أٚ

 اٌف١ض٠دددبئٟ اٌزح١ٍدددً

 اٌىالَ ٌػٛد

1 1.11 1.11 71.11 117.11 7.11 1.111

- 

1.17 

 غددددٛد اضددددطشاة

 اٌىالَ

1 1.11 1.17 1.11 11.11 

 فدددٟ اٌزغ١دددشاد

 اٌّمبطغ 

 اٌف١ض٠دددبئٟ اٌزح١ٍدددً

 اٌىالَ ٌػٛد

1 1.11 1.11 71.11 111.11 1.11 1.111

- 

1.17 

 غددددٛد اضددددطشاة

 اٌىالَ

1 1.11 1.11 1.11 11.11 

 فدددٟ اٌزغ١دددشاد

 ِدّٛػدددددددددددددخ

 اٌػٛاِذ 

 اٌف١ض٠دددبئٟ اٌزح١ٍدددً

 ىالَاٌ ٌػٛد

1 1.11 1.11 71.11 111.11 1.11 1.111

- 

1.17 

 غددددٛد اضددددطشاة

 اٌىالَ

1 1.17 1.17 1.11 11.11 

 لٍددددددددددددددددددددددددددت

 اٌػٛاِذ 

 اٌف١ض٠دددبئٟ اٌزح١ٍدددً

 اٌىالَ ٌػٛد

1 71.11 1.11 71.11 111.11 1.11 1.171

- 

1.17 

 غددددٛد اضددددطشاة

 اٌىالَ

1 1.11 1.11 1.11 11.11 

اٌّدّدددددددددددددٛع 

اٌىٍدددددددددددددددددددددددٝ 

 ٌٍّم١بط

 اٌف١ض٠دددبئٟ اٌزح١ٍدددً

 اٌىالَ ٌػٛد

1 11.11 1.11 71.11 111.11 1.11 1.111

- 

1.17 

 غددددٛد اضددددطشاة

 اٌىالَ

1 71.11 7.11 1.11 11.11 

  ( 1.17) داٌخ إحػبئ١بً ػٕذ ِسزٜٛ دالٌخ 
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وجػػود اػروؽ ذات داللػػة تحصػا ية بػػيف متوسػطات دداي التالميػػذ  (  23يبػيف جػدوؿ ) 
 لصػوت الكػالـ عنػد االبعػاد )التغيػرات الايزيػا  لتحميػؿ عمى منياس اضػطراب صػوت الكػالـ   ا

 دو المنػاط  بدايػة اػ    التغيػرات الصػوت انتػاج طرينػة اػ  الصوت   التغيرات نطؽ مكاف ا 
   المنػاط  اػ    التغيػرات الصػوامت   قمػب الكممػات دو المنػاط  نياية ا  التغيرات   الكممات
لكمػى وذلػػؾ لصػالب برمجيػػات الػذكاي االصػػطناع  ( واالداي ا  الصػػوامت مجموعػة اػػ  التغيػرات

اليػة اسػتخداـ برمجيػات ع  مما يدؿ عمى األار اإليجػاب  لا ا  التحميؿ الايزيا   لصوت الكالـ
الػػػذكاي االصػػػطناع  اػػػ  التحميػػػؿ الايزيػػػا   الضػػػطراب صػػػوت الكػػػالـ عنػػػد تالميػػػذ المرحمػػػة 

 االبتدا ية   وىو ما يحنؽ صحة الارض السادس .
 ابعاد سابنة الػذكر حيػث اف سبعةاحث السبب ا  ذلؾ دف وجود اروؽ ا  الويعزو الب

 مكػاف اػ  التغيػرات) االبعػاد عمػى اسػتخراج مػف  الايزيا   لمصوت الكالـ   قادر جياز التحميؿ
   الكممػات دو المنػاط  بدايػة اػ  التغيػرات   الصػوت انتاج طرينة ا  التغيرات   الصوت نطؽ

مظػاىر دو خصػا ص اضػطرابات   (  الصػوامت قمػب   الكممػات دو ط المنػا نياية ا  التغيرات
   المنػػػاط  اػػػ  النطػػػؽ مػػػف الحػػػذؼ   واالبػػػداؿ  واالضػػػااة   والتةػػػوية دو النمػػػب   التغيػػػرات

غيػر قػادر عمػى اسػتخراج خصػا ص  الػورق  كػاف المنيػاسو  ( الصوامت مجموعة ا  التغيرات
اي االصػػػطناع  اػػ  تحميػػػؿ الصػػػوت الصػػوت المضػػػطرب   وىػػذا مػػػا تميػػز بػػػو برمجيػػػات الػػذك

لتالميػػذ المرحمػػة االبتدا يػػة مػػف حيػػث الطبنػػة والةػػدة  ( Praat) بػػرات الايزيػػا   لكػػالـ تطبيػػؽ
والدرجػػػة والػػػرنيف   كػػػذلؾ مسػػػاحة الموجػػػة الصػػػوتية لمصػػػوت المضػػػطرب وسػػػعتيا   ودرجػػػة 

الصػوت مػػف  الصػوت   والعمػو والةػدة والنػػوع والحػـز الصػوتية   والمػدة الزمنيػػة لحركػة خػروج
الجيػػاز الكالمػػ  والنبػػر والتنغػػيـ باإلضػػااة الػػى قػػدرة البرمجيػػات عمػػى اسػػتخراج خصػػا ص او 
مظػػاىر اضػػطرابات النطػػؽ مػػف الحػػذؼ واالبػػداؿ واالضػػااة والتةػػوية او النمػػب وىػػذا مػػا دعػػ  

 عمػػػى ا لػػػ  لمتعػػػرؼ  االصػػػطناع  الػػػذكاي تطبينػػػات الباحػػػث الػػػى تنػػػديـ الدراسػػػة واسػػػتخدـ
 . االبتدا يػػة بالمرحمة النطؽ اضطرابات ذوى التالميذ لكالـ الايزيا ية تيةالصو  الخصا ص

   -مهاقشة نتائج الدراصة :

  ةػممتو مػف االتجاىػات الحدياػة والاػروؽ  ا  ضوي ما سمؼ مف نتا ج الدراسة الحاليػة ومػا
تكنػػػو  باسػػػتخداـلكػػػالـ التالميػػػذ ذوى اضػػػطرابات النطػػػؽ  الايزيػػػا  المختماػػػة اػػػ  التحميػػػؿ 
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  وازاي نتػػا ج ىػػذه الدراسػػة يعػػذو حضػػور السػػند  االصػػطناع خاطػػب دى تطبينػػات الػػذكاي ت
 مطمبًا ممحًا ا  سياؽ دراسة عمـو اضطرابات التخاطب . التكنولوج   والسند  الايزيا  

   وقػػد دابتػػت التسػػجيالت دو العينػػات الكالميػػة الطيايػػة مػػف خػػالؿ اةػػكاؿ برمجيػػات الػػذكاي
اػ  نتػا ج الدراسػة وجػود اػروؽ ذات داللػة تحصػا ية  الايزيػا   لتحميؿ الصوت االصطناع 

ودرجػات  اخػتالالتا  كالـ تالميذ المرحمة االبتدا ية وخاصػة اػ  الصػاوؼ االولػى وظيػور 
متااوتة ا  الموجة الصوتية   والطاقػة الصػوتية   والمكونػات الصػوتية   ومسػتوى الضػغط 

ة الصػػوتية   ودرجػػة وطبنػػة وةػػدة ونػػوع   ومػػدى تػػردد االصػػوات الكالميػػة   السػػع الصػػوت 
وىػذا مػا اتانػت وزمػف الحركػة الصػوتية   ورنػيف الصػوت   والنبػر والتنغػيـ . وعمو الصوت 

 عميو نتا ج دراسة 
Dodd, 2005 Brier JI. Fletcher,2013, Lang Hear Res, 2015, 
Franco.2016, Bernstein,2017,                                   

Bleile,2003    
  تظيار االضطراب ا  موض  الكممات سواي كػاف اػ  دوؿ  الايزيا   التحميم المممب  الى اف

الكممة   وقخرىػا   ووسػطيا بحركاتيػا المختماػة   الػذى قػدـ لنػا اػ  نتػا ج الدراسػة الحاليػة 
صػػوت الكػػالـ مػػف الحػػذؼ  اضػػطراباػػ  خصػػا ص او مظػػاىر  النطنػػ وصػػاًا دقينػػًا لماػػرؽ 

ضااة والتةوية او التحريؼ او النمب  ألصػوات الضػاد/الداؿ   والنػاؼ / الكػاؼ واالبداؿ واال
   الطاي / التاي   والااي / والسيف . 

   مف التسجيالت والصػور الطيايػة الضػطراب صػوت  وما الحظناهكذلؾ اظيرت نتا ج الدراسة
مبػػدد   الكػػالـ دف ىنػػاؾ اػػروؽ ذات داللػػة تحصػػا ية اػػ  ىػػذه الحػػـز الصػػوتية سػػواي اػػ  ال

والوسط   المنتيػى مصػحوبًا بالحركػات النصػيرة والطويمػة لمعينػات الكالميػة النطنيػة موضػ  
  الديسػػيبؿ   وقيػػاس الػػزمف  اليرتزبػػ المػػوج التحميػػؿ مػػف خػػالؿ قيػػاس متوسػػطات الةػػكؿ 

المحػػدد لمتصػػويت او اخػػراج االصػػوات الكالميػػة   وىػػذا مػػا حددتػػو البنيػػة المنطعيػػة والتسػػمؿ 
والى نياية الكممة   دو مف كممػة الػى كممػة  الاان المنط  األوؿ الى المنط  مف  التصويت 

الةديد ا  اخػراج االصػوات  البط ي  ودظيرت نتا ج الدراسة اخرى لنياية النص او الجممة 
المكتسػب لتالميػذ المرحمػة االبتدا يػة اػػ   المغػويالكالميػة الػذى ااػر عمػى النسػؽ او النظػػاـ 

 ماة . مراحميـ العمرية المخت
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   اػػ  التحميػػؿ  االصػػطناع وىػػذا مػػا اتضػػب اػػ  نتػػا ج الدراسػػة مػػف خػػالؿ برمجيػػات الػػذكاي
االصػػوات الكالميػػة  إلخػػراجعػػف وجػػود عػػا ؽ لػػدى التالميػػذ بػػيف الخاصػػية الماديػػة  الايزيػػا  

 والوظياية التى يالدييا التالميذ داخؿ التةكالت الكالمية . 
 الػػى النيػػاـ بتوزيػػ  عػػدد التكػػرارات وجمػػ  اييػػا  الباحػػث اػػ  الدراسػػة الحاليػػة دعػػ  وىػػذا مػػا

مظاىر االضطرابات النطنيػة والتعػرؼ عمػى نسػبة انتةػارىا بػيف ىػالالي التالميػذ سػواي كػانوا 
(   وبرمجيػات الػورق تلػى سػمطة منيػاس اضػطرابات صػوت الكػالـ )  اسػتناداذكورا اـ انػاث 

عنػد تالميػذ المرحمػة االبتدا يػة الضطراب صوت الكالـ  الايزيا  لمتحميؿ  االصطناع الذكاي 
  . 
   حت نتا ج الدراسة الحالية النيـ العددية او الرقمية المتحصؿ عمييػا التالميػذ مػف ضكذلؾ دو

لاصػػوات المغويػػة  الايزيػػا  دبعػػاد اػػ  كميػػات االىتػػزاز والةػػدة ومػػدد النطػػؽ   والتصػػنيؼ 
لبرمجيػػة الطيايػػة دحاطػػت   اػػظف النػػرايات االمضػػطرب دو لكػػالـ تالميػػذ المرحمػػة االبتدا يػػة 

عمػػى غػػرار  الايزيػػا  بالحزمػػة الصػػوتية   وقػػد اتاحػػت لمباحػػث مػػف حيػػث توليػػدىا وتكوينيػػا 
ينؼ الباحث ا  النياية الػى وجػود اضػطرابات  والت ظواىر مةكالت النبر والتنغيـ وااليناع 

 لكالـ تالميذ المرحمة االبتدا ية .  الماظ ا  الةكؿ 
  ليػػا اىميػػة كبيػػرة اػػ  نتػػا ج الدراسػػة الحاليػػة حيػػث ااػػرت الحركػػة  وبمػػا اف ىػػذه البرمجيػػات

رىا وتجذبػو الػى نومسػت السػمع الموجية الصوتية عمى نطؽ األصوات المغوية عػف وضػعيا 
الحػػػذؼ واالبػػػداؿ والتحريػػػؼ واالضػػػااة   وىػػػذا تالكػػػده الدراسػػػات السػػػابنة اف الحمػػػؽ والاػػػـ 

والتػػ ايرات الناسػػية والبي يػػة غيػػر قػػادريف    الكالمػػ والةػػاتيف والاكػػيف وغيػػرىـ مػػف الجيػػاز 
بػػػاختالؼ األجػػػراس الصػػػوتية عنػػػد التالميػػػذ بػػػاختالؼ ايضػػػًا  الكالمػػػ عمػػػى اخػػػراج الػػػناس 

تةػكؿ صػعوبة اػ  قليػة الكػالـ نتيجػة لضػعؼ  والتػ طػاالت ا  مناطعيا مػف توقػؼ وتكػرارات و 
وتية المتصػمة يالدييا التصػويت مػف خػالؿ تخػراج الكميػات الصػ الت طبيعة الحركة الصوتية 

المػالـز  األدا ػ التوزي   ديدو المتسمسمة ا  العينة الكالمية وانًا لبنية المنطوؽ والمماوظ 
 .   االبتدا يةلكالـ تالميذ المرحمة 
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   -: واملكرتحات اتــــــالتوصي

يوصى الباحث بضرورة االىتماـ بوض  البرامج العالجية الضطرابات التخاطػب مػف خػالؿ  
نػات الػذكاي االصػطناع  سػواي لمعػادييف او لػذوى االحتياجػات الخاصػة ا ػات استخدامات تطبي

او  دمػػػاغ االعاقػػات المختماػػة سػػواي كانػػػت عنميػػة او سػػمعية او بصػػػرية او توحػػد او ةػػمؿ 
 صعوبات التعمـ   او تعدد العوؽ وغيرىا مف االعاقات . 

ىنػػػاؾ بعػػػض  توصػػػمت تلييػػػا الدراسػػػة الحاليػػػة   نجػػػد دف التػػػ ىػػػذا ومػػػف خػػػالؿ النتػػػا ج  
تلنػػاي الضػػوي عمييػػا   ويمكػػف االىتمػػاـ ايضػػا  الضػػروريالنضػػايا التػػى يػػرى الباحػػث انػػو مػػف 

  -: االت بالعديد مف الدراسات ا  المستنبؿ وذلؾ عمى النحو 
اػػػ  عػػػالج وخاػػػض اضػػػطرابات  االصػػػطناع دراسػػػة اعاليػػػة اسػػػتخداـ تطبينػػػات الػػػذكاي  -1

  ية . التخاطب لدى عينة مف تالميذ المرجمة االبتدا
 اضطرابات وخاض عالج ا  االصطناع  الذكاي تطبينات استخداـ اعالية دراسة -2

 .  ذوى االحتياجات الخاصة  تالميذ مف عينة لدى التخاطب
دراسة مسحية لمتعرؼ عمى نسبة اضػطرابات التخاطػب بصػاة عامػة مػف خػالؿ اسػتخداـ   -3

 تطبينات الذكاي االصطناع  . 
الايزيا   ا  التعرؼ عمى اضػطرابات الصػوت   والمغػة   استخداـ تننيات تحميؿ الصوت   -4

 والكالـ   النطؽ لمعادييف وذوى االحتياجات الخاصة . 
تػػدريب وت ىيػػؿ اخصػػا ييف اضػػطرابات التخاطػػب اانػػاي الخدمػػة عمػػى اسػػتخداـ االجيػػزة   -5

 التكنولوجية ا  تةخص وعالج اضطرابات التخاطب . 
تخداـ برمجيػػػات الػػػذكاي االصػػػطناع  اػػػ  تػػػدريب وت ىيػػػؿ اخصػػػا ييف التخاطػػػب عمػػػى اسػػػ -6

 التعرؼ عمى نسبة انتةار امراض التخاطب ا  جميورية مصر العربية . 
اعداد اريؽ الخدمات المساندة عمػى الكةػؼ والتػدخؿ المبكػر لػذوى اضػطرابات التخاطػب   -7

 مف خالؿ استخداـ تننيات تحميؿ كالـ الايزيا   ا  المجتم  المصري . 
كميػػات عمػػـو ذوى لػػذكاي االصػػطناع  وعمػػـو امػػراض التخاطػػب بااػػ    انةػػاي تخصصػػات -8

اػػ   دو كميػػات واقسػػاـ التربيػػة الخاصػػة والت ىيػػؿاالحتياجػػات الخاصػػة دو عمػػـو االعاقػػة 
لت ىيػػػؿ المتخصصػػػيف تكنولوجيػػػا اػػػ  عمػػػـو االتصػػػاؿ وامػػػراض  العربػػػ مصػػػر والػػػوطف 

  التخاطب . 
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  املزاجـــع
 -: املزاجع العزبيـــة -اواًل

فاعمية برنامج قائم عمى الذكاء االصطناعي لتنمية التفكير  .( 2013ةمالة  رةا .) دبو 
. ةاالستداللي والتحصيل الدراس ي في مبحث تكنولوجيا المعمومات لدى طالبات الحادي عشر بغز 

  جامعة األزىر. غزة.[ رسالة ماجستير بكمية التربية ]
 ضطرابات المغة والكالم ، األنجمو المصرية. مقياس تشخيص ا( . 2015تبراىيـ   ايولت االاد )
  مقياس كفاءة النطق المصور ، دار الزىراء ، الرياض .( . 2005الببالوي   تيياب . ) 

. مقياس اضطرابات النطق لدى االطفال ضعاف السمع ( 2006. ) محمدالنوب    محمد 
 والعاديين ، االنجمو المصرية . 
مقترح في  ( Podcast )عمية استخدام برنامج تدوين صوتي فا( .2019المصري   رنا اوزى .)

تنمية ميارة االستماع لدى طمبة المغة العربية لمناطقين بغيرىا في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة 
 التربوية ، جامعة العموم التعميم ، كمية وتكنولوجيا الخاصة التربية رسالة ماجستير ، قسم [،  عمان
 ، االردن. [األوسط الشرق

التعميم نظم التعمم الذكية ،  في االصطناعيالذكاء  (.2018الرتيمى  محمد دبو الناسـ.)
 .   االصطناعيالجمعية الميبية لمذكاء 

 الرياض، الثقافية، الفيصل دار ،1 ط االصطناعي، الذكاء أساسيات (.2005.)   عادؿ النور
 .السعودية العربية المممكة

. عناصر صوتيات موجات الكالم ، دار جرير لمنشر والتوزيع (2007) العنانى  محمد تسحاؽ.
 ، االردن .1، ط

 رقمنة تعزيز في ودوره االصطناعي الذكاء تطبيقات (.2019زكرياي. ) ميموؿ عم   الطيب بف
 حول الدولي المؤتمر نموذجا، المتحدة العربية اإلمارات دولة: الذكية المدن نحو والتحول المجتمعات

 . ألمانيا برلين، العربي، الديمقراطي المركز وآفاق، واقع: الراىنة التغيرات ظل في الذكية المدن
دور نماذج الذكاء االصطناعي في اتخاذ القرار، مجمة العموم  ( . 2017جباري   لطياة .) 

 المركز الجامعي تندوف، الجزائر.  11،العدد  11اإلنسانية، المجمد 
التحميل النطقي والفيزيائي لألصوات المفخمة في (. 2007.) حنياة   نادر جمعة عاماف 

 . االردن [رسالة دكتوراه ، كمية الدراسات العميا ، الجامعة االردنية   [العربية
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. برامج النطق اآللى أو مايعرف ب)مركبات الكالم( وعالقتيا ( 2013خالد   جمانة محمد .)
 –جامعة بغداد  –كمية التربية بنات  –مجمة االستاذ ( ، 212بالمغة العربية ، مجمة االستاذ ، ع )

  .العراق
. التعميم تطوير في االصطناعي الذكاء أىمية( .2019. ) وليد وةتوح  عمار اهلل  سعد

 الديمقراطي المركز: برلين ،"األعمال منظمات تنافسية لتعزيز حديث كتوجو االصطناعي الذكاء تطبيقات
 .العربي

فاعمية برنامج تعميمي محوسب . (2012ر  الزرينات   ابراىيـ عبد اهلل .)ةرادقو   ماىر تيسي
، دراسات العموم التربوية لدى عينة من الطمبة ذوى االعاقة السمعية البسيطة  لتنمية المغة التعبيرية

   . 526-521(، 2)33،االردن ، 
 االلكتروني ونالزب عالقة إدارة في االصطناعي الذكاء دور ( . 2018 ىجيرة .) ةي    
 ، 12 ،العدد 11 المجمد واإلنسانية، االجتماعية لمدراسات األكاديمية مجمة الجزائري الشعب لمقرض
 .الجزائر الشمف، بوعمي، بن حسيبة جامعة

 االصوات وتصحيح عيوب النطق والكالم ، األنجمو المصرية . ( 2008صالح   مصطاى )
 أمجد دار األولى، الطبعة الخبيرة، واألنظمة عياالصطنا الذكاء (. 2014.)  جياد   عايا 

 . األردن عمان، التوزيع، و لمنشر
 الجودة في لمتميز كأداة الصناعي الذكاء نظم استخدام ( . 2010.)عمر نصيؼ   اهلل عبد

 االجتماعية لمعموم األندلس مجمة جدة، محافظة في الخاصة المستشفيات بقطاع ميدانية دراسة: والتنافسية
 اليمن األندلس، جامعة 1( 5) العدد ،( 3) المجمد تطبيقية،وال

 الصحية، الرعاية مجال في بعد عن والطب االصطناعي الذكاء (.2012.) مريزؽ   عدماف
 األردنية، الزيتونة جامعة المعرفة، واقتصاد األعمال ذكاء حول عشر الحادي السنوي العممي المؤتمر
 . األردن عمان،

 عمان،والتوزيع  لمنشر صفاء دار،  الصوتية المقاطع ىندسة(. 2111.)لنادرعبدالجميؿ   عبد ا
 . االردن ،

 الطريقة عمى قائم محوسب تدريبي برنامج فعالية (.2014. )  عيسى محمد حمزة   عباصرة
 ةجامع العميا، الدراسات كمية ، دكتوراه رسالة[ ، أردنية عينة لدى النطقية االضطرابات عالج في التقميدية
 . االردن ، عمان ،]  العالمية االسالمية العموم
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فعالية برنامج إرشادي لممعممات قائم عمى القصص  .( 2018عبد العزيز  جماؿ ابراىيـ .) 
التفاعمية في خفض اضطرابات النطق والكالم وتنمية الحصيمة المغوية لدى أطفال الروضة في إطار 

 .جامعة المنصورة  [لتربيةرسالة دكتوراه ، كمية ا [الدمج التربوي ،
. اضطرابات النطق لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بمدينة جدة ] (2008عواد   عصاـ نمر. )

 رسالة دكتوراه غير منشورة [ ، كمية المعممين بجدة ، جامعة الممك عبد العزيز.
بصورتو فعالية مقياس االضطرابات النطقية والفونولوجية (. 2016عمياف   تيناس محمد. ) 

.  االردن ، التربوية ،العموم دراسات ،االردنية في تشخيص االطفال ذوى االضطرابات التواصمية 
،43(1) . 

(. فاعمية برنامج متعدد الوسائط في عالج بعض اضطرابات 2112).اتح   عبير عبد الحميد
(، 1حكمة ، المجمد )سمسمة دراسات وبحوث مالكالم لدى األطفال المعاقين عقميا القابمين لمتعميم ، 

 . 213،ص  المجمة العممية السنوية الجمعية المصرية لمكمبيوتر التعميمي
 المغوي االكتساب عمى وأثرىا والصوت والكالم النطق اضطرابات ( .2020اتحى   سمية.) 

االنسانية ( مجمة الميادين لمدراسات في العموم أنموذجا اإلبتدائية بالمدرسة المغربي الطفل) ميدانيةدراسة 
 ( ، المدرسة العميا لمتربية والتكوين ، جامعة ابن طفيل ، المغرب .3( ، ع)2، مج )

االعاقة المغوية وتكنولوجيا التواصل التكميمي والبديل ، مجمة عالم ( .1999ليالؿ   محمد )
 .14-11(، 6)7التربية بالمغرب، 

األطفال الصم ميارات القراءة (. فعالية برنامج حاسوبي في تعميم 2112)المممى   سوسف .
 جامعة دمشق ، سوريا .  [رسالة ماجستير غير منشورة  [والكتابة لمغة االنجميزية 

 استراتيجية. خطة (2009محمد  الغريب زاىر تسماعيؿ   الصالب   وااي حمد عبد اهلل .)
مية ، المؤتمر ذوى صعوبات االتصال في ضوء الرؤى العاللدى  اإللكترونيلتصميم وتطبيق التعمم 

م بمدينة الرياض ، 2113مارس  26إلى22الثالث لإلعاقة والتأىيل ، خالل الفترة من  الدولي
http://www.gulfdsability.com/css/style.css 

تطوير أنظمة الترجمات المصاحبة إلكترونيًا وفق (. 2008محمد  ةوق  محمد محمود.) 
ات المغوية والتحصيل لدى المعاقين سمعيًا في ضوء جودة لتنمية بعض الميار  التعميميأساليب التحكم 

-147، مجمة الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ، معيد الدراسات التربوية ، جامعة القاىرة . صالتعميم 
175. 
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 ىندسة إعادة في االصطناعي الذكاء تقانة استخدام.  ( 2012. ) دنور صالب اليونس   يعنوب
 بحوث مجمة نينوى، في الطبية والمستمزمات األدوية لصناعة العامة الشركة في بالتطبيق العمميات
 . العراق الجامعة، الحدباء كمية ،( 33)  العدد ،( 13)  المجمد مستقبمية،

 -املزاجع االجهبية :-ثانيًا
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