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كيف ميكن ت�سخي�ص ا�سطرابات النطق؟

تقييم  عن  امل�سوؤول  ال�سخ�ض  هو  البلع  و  التخاطب  اأخ�سائي 
وت�سخي�ض الأطفال والكبار الذين يعانون من م�ساكل يف النطق.

ما هي العلجات املت�فرة للأ�سخا�ص الذين يعان�ن من 

ا�سطرابات النطق؟

توؤثر هذه  النطق خا�سة عندما  اأهمية عالج ا�سطرابات  تزيد 
على التطور الجتماعي اأو الأكادميي اأو احلالة الوظيفية.

وا�ستخدام  الأ�سوات  خمارج  ت�سحيح  على  العالج  طرق  تعتمد 
ُيو�سي  وقد  خمتلفة،  تدريبات  خالل  من  اللغة  يف  الأ�سوات 
اأخ�سائي التخاطب والبلع بالبدء بتدريبات النطق اإذا كان اخلطاأ 

ل يتنا�سب مع عمر ال�سخ�ض اأو لي�ض ب�سبب اختالف يف اللهجة.

كيف من املمكن اأن اأ�ساعد يف تعليم طفلي 

النطق ب�سكل �سحيح؟

يتم ذلك بتقدمي مثال جيد بلفظ الكلمة بطريقة 
�سحيحة وعدم مقاطعة اأو ت�سحيح الطفل ب�سكل 

دائم وعدم م�سايقته وال�ستهزاء به.



ما هي اأ�سباب ا�سطرابات النطق؟

بع�ض  اأن  اإل  معني  �سبب  بدون  النطق  ا�سطرابات  معظم  حتدث 
الأ�سباب املعروفة هي كما يلي:

ال�سطرابات الع�سلية  .1
ال�سطرابات الع�سوية )مثل احلنك امل�سقوق(  .2

املتالزمات اجلينية )مثل متالزمة داون(  .3
�سعف ال�سمع: فالأطفال الذين يعانون من التهابات الأذن     .4

با�ستمرار هم يف خطر التعر�ض مل�ساكل النطق  
ال�سطرابات الع�سبية )مثل ال�سلل الدماغي(  .5

ما هي اضطرابات النطق؟

معظم الأطفال ُيخط�ؤون عند تعلم نطق كلمات 

جديدة، وحتدث ا�سطرابات النطق عندما ي�ستمر 

اخلطاأ يف النطق ملا بعد عمر معني، حيث اأن لكل 

�س�ت عمر معني لنطقه بطريقة �سليمة. 

ت�ؤثر ا�سطرابات النطق على اإ�سدار 

الأ�س�ات )اأي خمارج الأحرف( 

هل من املمكن اأن ُي�ساب البالغ 

با�سطرابات النطق؟ 

مُيكن لل�سخ�ض البالغ اأن ُي�ساب 
با�سطرابات النطق، وقد ت�ستمر م�ساكل 
النطق املوجودة منذ ال�سغر عند بع�ض 
البالغني وقد حتدث للبع�ض الآخر بعد 

�سكتة دماغية اأو اإ�سابة يف الراأ�ض.

ما هي مظاهر ا�سطرابات النطق؟ 

احلذف: مثل �سيارة ← يارة  .1
ال�ستبدال: مثل �سجرة ← �سجرة  .2

الت�سويه: )اإ�سدار اأ�سوات م�سابهة لل�سوت املرغوب ولكنه لي�ض   .3
دقيًقا(

الإ�سافة: مثل اأ�سود ← اأو�سود  .4

ليس كل االستبدال أو التشويه في األصوات أخطاء في 
النطق، بل من الممكن أن تكون اختالًفا في اللغة أو اللهجة


