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ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إىل الوقوف على االضطرابات النطقيةة

صةوت الضةاد

عند الناطقني باللغة العربية والناطقني بغريها ،وتطوير برنةام عالجةي يعد ةد علةى
املنجزات الغربية ألخصائي اللغة والنطق ملعاجلة تلك االضطرابات ،ومن ثةم اخداةار
أثره

حتسني املهارات النطقية عند املدعل ني.
وقامت الدراسة على تشخيص االضطرابات النطقية ،وتوصةي

برنةام عالجةي

يهدف للحدّ منها ،ومن ثم أجريت دراسة على جم وعة مةن املةدعل ني ضة ن ثةال
فئات ،هي (مدعل و مدرسة األمري هاشم ،ومدعل و مركةز الررقةا  ،ومدعل ةو مركةز
اللغات /اجلامعة األردنية) .وقد وزعوا على جم وعدني :اجمل وعة الضةابطة وتكونةت
من ( )81مدعل ا .واجمل وعة الدجرياية وتكونت مةن ( )81مدعل ةا ،إ خضةأ أفةراد
اجمل وعة الدجرياية للربنام العالجي املقرتح ،ومل خيضأ أفراد اجمل وعة الضابطة لذلك.
وأظهرت ندائ هذه الدراسة حتسنا مل وسا على أفراد اجمل وعة الدجريايةة مةن
خالل الدخري

من االضطرابات النطقية لصوت الضةاد عةالوع علةى أنهةا أظهةرت

فعالية هذا الربنام العالجي للرئات الثال .
كل ات دالة :االضطرابات النطقية ،الناطقو باللغة العربية ،الربنام العالجي.
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Problem with Pronunciation of The Sound of The Letter
( )الضادfor Native Arabic Speakers and Others "Diagnostic
and Therapeutic"
Summary
This study aimed to develop a treatment program based on the
Western achievements for specialists of language and speech to
reduce speech disorders in the sound of ( )الضةةةةادfor
native Arabic Speakers and others, then testing its effect in
improving the accent skills for learners.
This study was conducted on a group of learners into three
categories: (Learners of Prince Hashim School, learners of AlForqan Center and learners of Languages Center / University of
Jordan). They were distributed to two groups: control group
consisted of (18) learners. The experimental group consisted of (18)
learners, as only the members of the experimental group have
undergone the proposed therapeutic program (Not the controlling
group).
The results of this study showed a significant improvement on
the experimental group through the reduction of speech disorders in
the sound of ( )الضاد.Furthermore, they showed the validity of this
therapeutic program for the three categories.
Keywords: speech disorders, native Arabic speakers, therapeutic
program
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خلفية الدراسة ومشكلتها
املقدمة
لقد اعدنى الدارسو مبوضوع النطق ()Pronunciation
حثيثة؛ ألنه املنطلق الذي يعول عليه املدعلم

تعليم اللغة عناية

تواصله مبن حييط به ،ومدى ما كا نطق

الكل ات واألصوات واضحا ( )Intelligibilityأمكنه لةك مةن إيصةال الرسةالة
الكالمية اليت يندوي إرساهلا ،بغض النظر عةن مةدى إتقانةه لقواعةد تركيةل اجل لةة
املنطوقة إىل حد ما (.)8
ومن اللزام على املدعلم حدى يصل إىل الوضوح النطقي أ يدعلم األصوات أو
القطأ الصوتية ()Segments؛ ألنها تشكل العنصر الرئيس
فاخللل

بناء النظام الصةوتي،

إنداجها من خةالل فقةد أحةد خصائصةها الصةوتية أو اسةداداهلا بأصةوات

أخرى يؤدي إىل غ وض الرسالة.
ويعد صوت الضاد أحد أصةوات العربيةة الةيت تغنةى بهةا أبناريهةا خةري غنةاء
مطلقني على لغدهم لقاا هو " لغة الضاد " ،وعلى الرغم من احدرةاء أهةل تلكةم اللغةة
بهذا الصوت إال أنه يعد من أثقل األصوات على أبناء العربية أنرسهم( ،)2وليس أدل
على هذا من عدم مقدرع أهل تلك اللغة على احملافظة على نطقه بالوص

الذي أثلةه

عل اء العربية املدقدمو  ،فنس أ اآل ما يس ى بالضاد امل اتة أو املهجورع .وليس هذا
فحسل بل إ أداءه اخدلط بأداء أصوات أخرى كالظاء والالم والدال ...وكذلك فإ
الناطقني بغري العربية يعسر عليهم نطق هةذا الصةوت نطقةا صةحيحا ،وهةذا العسةر
اإلنداجي واإلدراكي أدى إىل غ وض رسالة املدكلم
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وإ الدةةداول الشةةروي لصةةوت الضةةاد
الدعلي ية اليت عاشها الااحث خالل 84عاما
تكش

الواقةةأ املعةةيع

خضةةم الع ليةةة
األرد

الدعليم املدرسي واجلةامعي

حتوله عند املدعل ني إىل (ظاء) ،وهةذا حةضّ الااحةث علةى القةول :إ هةذا

الدحول أصاح ظاهرع مسدشرية

الواقأ اللغةوي عنةد مدكل ةي اللغةة العربيةة مةن

أبنائها فال نكاد نس أ ناطقا هلةذا الصةوت إال وينطقةه ظةاء

()1

كقةوهلم" بيظةة" ،وزايةا

كقوهلم " زابط".
وال غرو أ صوت الضاد قد وجد

اللغات السامية( ،)4وقد جرى حتول على

نطق هذا الصوت ،فيقول بروكل ا ( " :)brockelmannو
العربية املعاصرع ،اليت تدكلم

معظم اللهجات
d

املد  ،اترق نطةق الظاء ( )zمأ نطق الضاد( .)5( " ).

وما أشاه اليوم بالاارحة ،فكأ هذا الصوت كدل عليةه عةدم الثاةات والاقةاء
على صورته األصلية ،فإنه مل يعد جيري على ألسنة الناطقني باللغة العربية أيضا ،وهذا
أمر مشهود قدميا وحديثا ،فقد نقل لنا اجلاحظ لك ،فقةال " :وزعةم يزيةد مةوىل ابةن
عو  ،قال :كا رجل بالاصرع له جارية تس ى ظ ياء ،فكا إ ا دعاها قال :يا ظ ياء،
بالضاد .فقال ابن املقرأ :قل :يا ظ ياء .فناداها :يا ض ياء "(.)9
وما يدل على اندشار هذا الدحول واالضطراب قيام كثري من اللغويني

حصر

األصوات اليت ارحرف فيها أبناء العربية عن صوت الضاد ،فقرروا أ من الناطقني من
ينطق الضاد من خمرجها اخلالص ،ومنهم من ينطقها مشوبة بالظاء ،ومنهم مةن ينطةق
بها ظاء خالصة ،ومنهم من يش ها الذال ،ومنهم من يش ها الزاي ،ومنهم من يش ها
الما مرخ ة(.)9
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وكذلك جند

العصر احلاضر اللغويني املعاصرين يركزو على هذه القضية،

فرمضا عاد الدواب قرر أ أهل بالد العراق ومشالي افريقيا خيلطو بني صوتي
الضاد والظاء خلطا كاريا ،وأهل بالد مصر خيلطو بني الضاد والزاي(.)1
وقد قام اللغويةو بوصة

اخلصةائص النطقيةة لصةوت الضةاد واألصةوات

املدحولة عنه نوعا من العالج هلذا االضطراب النطقةي( .)6ومةن األمثلةة علةى لةك
تعليل اللغويني اخدالط الضاد والظاء عند مدكل ي اللغة ،فقال مكي " :والضةاد يشةاه
لرظها لرظ الظاء؛ ألنها من حروف اإلطااق ومن احلروف املسةدعلية ،ومةن احلةروف
اجملهورع "(.)81
ونديجة هلذه الدحوالت ظهةرت -

مطلةأ القةر الثالةث اهلجةري – دعةوع

ترضي إىل جواز املعاقاة بني الضاد والظاء؛ فقد روى ابن خلكا أ ابن األعرابي كا
يقول " :جائز

كالم العرب أ يعاقاوا بني الضاد والظاء ،فال خيطئ من جيعةل هةذه

موضأ هذه" (.)88
ويدضح من قول ابن األعرابي أنه مل يسو َّ بني صوتي الضاد والظاء مةن ناحيةة
اللرظ ،ولكن جوز أ ينطق اللرظ الواحد بأي منه ا ،وهذا األمر يلغي أثر اخةدالف
الصوتني

معنى األلراظ ،وهذا تأكيد بالعالقة بني الصوتني بةأ الضةاد

حقيقدهةا

ظاء .ولعل جواز املعاقاة بني الضاد والظاء أفضى عند بعض اللغةويني إىل أ يطةالاوا
حبلول الظاء حمل الضاد أو العكس عالجا لل شكلة.
وعالوع على ما ساق ،فإنه قد ظهر اجتاه جديد
الضاد ،يد ثل
وتألي

معاجلة مشكلة نطةق صةوت

العنايةة باأللرةاظ الةيت تنطةق بالضةاد والظةاء ،واالشةدغال حبصةرها

الرسائل فيها ،وهذه الرسائل عاارع عن معج ةات صةغريع تعنةى بقسةم مةن

ألراظ اللغة(.)82
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وخيلص الااحث مما تقدم أ الضاد متيزت به العربية عن مثيالتها من اللغات
لصعوبة املخرج .ولعل عدم دربة اللسا على اسدخدام هذا الصوت مل تكساه مرونة
وليونة تسهم

سهولة نطقه؛ ونديجة هلذه الصعوبة غري الوظيرية؛ وطلاا للسهولة

واليسر حتول الناطقو به من هذا املخرج إىل خمرج آخر.
وأما مبا خيدص بالدحوالت النطقية

الضاد عند الناطقني بغري العربية ،فإنه من

خالل وجود بعض مدعل ي اللغة العربية باعداارها لغة ثانية

بعض اجلامعات

األردنية من اجلنسيات املخدلرة تاني أنه من األصوات اليت يشوبها حتوالت إىل
أصوات أخرى مشوها إياها صوتيا؛ إ إننا جند أبناء اجلنسية املاليزية واألمريكية
ينطقو الضاد داال أو زايا أو الما.
ومما يدعم ما شاهده الااحث ومسعه وتل سه ما وجد من جذور هلذه الظاهرع
منذ القدم ،ف ن الطري
اللغوي

أ جند عند اجلاحظ مالحظات قي ة عن أثر األساس

نطق مدعل ي العربية من الشعوب املردوحة عندما قال" :وكذلك إ ا تكلم

اخلراساني على هذه الصرة فإنك تعرف من إعرابه وختري ألراظه

خمرج كالمه"(.)81

وإ ا ما اندقلنا إىل صوت الضاد خاصة ،وصعوبة نطقه عند األجةن ،،فسةيدعم
الااحث الرأي القائل بدحوله عند نطق األجن ،له بأقوال اللغويني العرب – املدقدمني
واملدأخرين – ثم نداعها بآراء بعةض املسدشةرقني ،وهةذا كلةه علةى سةايل اإلبانةة ال
اإلحاطة ،ف ن املدقدمني السريا الذي قال" :وأما الضاد الضعيرة فإنها مةن لغةة قةوم
ليس

لغدهم ضاد ،فإ ا احداجوا إىل الدكلم بها مةن العربيةة اعداصةت علةيهم" (.)84

ومن اللغويني العرب املدأخرين إبراهيم أنيس ،فقد قةال " :ويظهةر أ الضةاد القدميةة
كانت عصية النطق على أهالي األقطار اليت فدحها العةرب " ( .)85وأمةا املسدشةرقو ،
فربجشرتاسةةر ( )Bergstrasserيةةرى أ كل ةةة " القاضةةي" صةةارت
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،)89( alcalde

حني أ املسدشرق ( )Kamus Lengkapيرى أ اإلندونيسةيني

يقولو  = hail :حيض = lalalat ،ضاللة = loha ،ضحى (.)89
ولعل وقوع األجن ،بهذا االضطراب النطقي يعود إىل عدع أسااب ،منها
اللغوية اليت تد ثل
األصوات ،واخدالفه ا
واخدالفه ا

صعوبة أداء هذا الصوت " ،واخدالف اللغدني
الدج عات الصوتية ،واخدالفه ا

خمارج

مواضأ النرب والدنغيم،

العادات النطقية" (.)81

وهناك أسااب غري لغوية كاملشاكل االجد اعية( ،)86رحو :مشكلة الدأقلم مأ
اجملد أ العربي ،واملشاكل النرسية ،رحو :آثار الدعليم الصري ،واملشاكل الثقافية(،)21
رحو :فهم ثقافة أهل اللغة ،واملشاكل الرتبوية( ،)28رحو :اخلطط واملناه واملقررات
وإعداد املعلم.
وخنلص

نهاية هذا العرض املوجز إىل حقائق :أوهلا :صوت الضاد صعل

األداء ،وهذا السال الرئيس الرحرافه عند الناطقني به .ثانيها :مل يدحول صوت الضاد
إىل صوت واحد بل إىل أصوات مدعددع .ثالثها :اختذ اللغويو اجتاهني
مشكلة الضاد ،األول :متثل

معاجلة

دراسة اخلصائص النطقية للضاد ،واالرحرافات اليت

تلحقه على ألسنة الناطقني .والثاني :متثل

حصر األلراظ اليت تنطق بالضاد والظاء.

مشكلة الدراسة
إ مشكلة الدراسة تك ن

أ الناطقني للضاد مةن النةاطقني بهةا والنةاطقني

بغريها يعانو من حتوالت وتشوهات

نطقه – ك ا ظهر

املقدمة – وهةذا األمةر

أدى إىل تقديم أداء قرائي وشروي ال يدناسل مأ معةايري الرصةاحة اللغويةة ،عةالوع
على الدداخل الصوتي وتضاربه بةني أصةوات الوحةدات الصةوتية للغةات األصةلية
للناطقني من املدعل ني بغري العربية.
العدد السادس عشر – 3417هـ – 1036م

811

مشكلة نطق صوت الضاد عند الناطقني باللغة العربية وبغريها " تشخيصًا وعالجًا "

وقد وجد الااحث أ الاحث

عالج صوت الضاد املضةطرب نطقيةا مل يلةق

عناية كافية من الااحثني العرب واألجانل على الرغم مةن حمةاوالت عل ةاء العةرب
مجأ األلراظ اليت تنطق بالضاد والظاء ،ودراسة اخلصةائص النطقيةة

األوائل املد ثلة

لصوت الضاد؛ فالااحث مل يعثر –

حدود مةا اطلةأ عليةه – علةى دراسةة خمدصةة

منرردع اسدرادت من املنجزات الغربية ألهل اللغةة والنطةق؛ لوضةأ حلةول وآليةات
وتقنيات عالجية تريةد ( مدرسةي اللغةة العربيةة للنةاطقني بغريهةا ،وقةارئي القةرآ ،
ومدرسي املدارس)

عالجهم لل ضطربني نطقيا للضاد ،بالرغم من وجةود العديةد

من الطرائق العالجية اليت تسهم

وضأ إطار نظري يساعد

عالج هذا الصوت.

وبذلك فإ هذه الدراسة حتاول اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:
أوهل ا :ما أثر برنةام عالجةي مقةرتح

حتسةني نطةق صةوت الضةاد لةدى

املدعل ني من أبناء العربية ومن الناطقني بغريها؟
ثانيه ا :هل خيدل

أثةر الربنةام العالجةي

حتسةني أداء املةدعل ني

نطةق

صوت الضاد باخدالف فئاتهم(مدرسة األمري هاشم ،ومركز الررقا  ،ومركز اللغةات
 /اجلامعة األردنية)؟

أهمية الدراسة
وتك ن أه ية هذه الدراسة في ا يلي :أوال :تعدّ من أوائل الدراسات الصةوتية
العالجية –

حدود علم الااحث -اليت ختدص بالضاد ،واليت اسدرادت من املنجزات

الغربية الخدصاصيي اللغة والنطق

تأسيس برنام عالجةي لدقةويم االضةطرابات

الدةي تصيل صوت الضاد .ثانيا :قد تديح هذه الدراسة اجملال أمام املهد ني بهذا اجملال
إلجراء املزيد من الدراسةات علةى أصةوات أخةرى مضةطربة نطقيةا عنةد املةدعل ني
كاألصوات احللقية.
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حمددات الدراسة
 -8مل يأخذ الااحث جنس املدعلم بعني االعداار عند اخديار عينة الاحث.
 -2طاقت الدراسة على عينة من مدعل ي مدرسةة األمةري هاشةم ،ومركةز الررقةا ،
ومركز اللغات.

التعريفات اإلجرائية
املدعل و الناطقو باللغة العربيةة والنةاطقو بغريهةا :هةم املدعل ةو الةذين
يدكل و باللغة العربية باعداارها لغة أمّ هلم ،وهم

الاحث مدعل ةو مدرسةة األمةري

هاشم ومدعل و مركز الررقا  ،واملدعل و القادمو من دول خمدلرةة ال تنطةق باللغةة
العربية لدعل ها ،وهم

الاحث مدعل و مركز اللغات  /اجلامعة األردنية.

الربنام العالجي :هو خطة حمددع تش ل جم وعة من الددرياات النطقية لدن ية
األصوات املضطربة نطقيا.
االضطرابات النطقية :هي عدم القدرع على نطق بعض األصوات اللغوية؛ تاعا
ألسااب معينة.
النظام الصوتي :هو النظام املسؤول عةن إندةاج األصةوات الكالميةة واملد ثةل
جبهاز النطق الذي يع ل على إنداج األصوات الكالمية على اخدالف خمارجها.

اإلطار النظري و الدراسات السابقة
 اإلطار النظري
أوال :صوت الضاد بني األصالة واملعاصرع
لقد وص

القدماء خمرج صوت الضاد ،ويعد سياويه أول من وصره حني

قال" :ومن بني أول حافة اللسا وما يليها من األضراس خمرج الضاد "( ،)22ثم وضح
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املربد قول سياويه بقوله" :وخمرجها من الشدق ،فاعض الناس جتري له
وبعضهم جتري له

األمين،

األيسر"(.)21

غري أ الصورع السابقة لصوت الضاد مل تكن الوحيدع املس وعة عند العرب،
إ تطرق اللغويو إىل صورع مس وعة له
وقد حتد

هلجات العرب ال توص

عنها سياويه بقوله " :إال أ الضاد الضعيرة تدكل

بالرصاحة،

من اجلانل األمين ،وإ

شئت تكلردها من اجلانل األيسر وهو أخ ؛ ألنها من حافة اللسا "(.)24
وقد تعةاور اللغويةو  -قةدميا وحةديثا  -كةالم سةياويه السةابق ملةا فيةه مةن
غ وض( )25فقدميا جند ابن يعيع يذكر أ " الضاد الضةعيرة مةن لغةة قةوم اعداصةت
عليهم ،فرمبا أخرجوها طةاء"( . )29وأمةا حةديثا ،فقةد هةل غةاد احل ةد إىل أ هةذا
املصطلح صار يطلق بعد سياويه على أكثر من صوت حسل مةا تةؤول إليةه الضةاد،
سواء أكا ظاء أو بني الضاد والظاء أو بني الضاد والثاء(.)29
ويظهر مما ساق أ النطق بالضاد قد مرّ بدحوالت مدعددع جعلت برجشرتاسةر
( )Bergstrasserيقول " :ويغلل على ظين أ النطق العديةق للضةاد ال يوجةد اآل
عند أحد من العرب ،غري أ للضاد نطقا قرياا منه جدا عند أهةل حضةرموت ،وهةو
كالالم املطاقة .ويظهر أ األندلسيني كانوا ينطقو الضاد مثل لك؛ ولذلك اسدادهلا
اإلساا بصوت LD

الكل ات املسدعارع

لغدهم.)21( "...

وأما الضاد اليت ننطقها اآل  ،فهةي صةوت أسةناني لثةوي انرجةاري (شةديد)
جمهور مرخم ،وآلية نطقه تكو بإلصاق مقدمة اللسا باألسنا العليةا ،إلصةاقا مينةأ
مرور اهلواء اخلارج من الرئدني ،ك ا ترترأ اللهاع واجلزء اخللرةي مةن سةق
ل يسد الدجوي

األنري ،مأ تذبذب

األوتةار الصةوتية وارترةاع

احللةق؛

مةؤخرع اللسةا

قرياا رحو الطاق ،ثم ينقشأ هذا االنسداد فجأع ،فيندفأ اهلواء احملاوس إىل اخلارج (.)26
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عن الضاد القدمية كونها تعد املقابل املطاةق املرخةم

وعلى هذا فالضاد احلديثة ختدل

لصوت الدال ،فالضاد القدمية ليس خمرجها األسنا واللثة ،بل حافة اللسا أو جاناه،
وهي صوت احدكاكي رخو.
ويرى الااحث أ الضاد القدمية هي صوت عربي ميةت مهجةور ال نسة عه –
ك ا قرر كثري من الدارسني – عند أحد من أبناء اللغة العربية ،وأ الضاد احلديثة هي
الدارجة على ألسنة اجمليدين من أبناء اللغة العربية وقراء القرآ  ،فاألوىل تعليم الضةاد
احلديثة املسدع لة اآل من تلك امليدة؛ لعدد من األسااب(:)11
 -أ الضاد القدمية ال يقابلها شيء مةن األصةوات العربيةة واألجنايةة،

حةني أ

الضاد احلديثة هي املقابل املطاق أو املرخةم للةدال ،والةدال صةوت يكةاد يكةو
مشرتكا

أغلاها إ مل يكن

كلها ،فالدال صةوت ينطلةق بالطريقةة نرسةها مةأ

فارق بسيط(.)18
 -أ حكم الضاد احلديثة

مثل قوله تعاىل {أفضدم}( )12جيل أ يعاد النظةر فيةه،

وأ حي ةةل علةةى حكةةم الطةةاء " اإلدغةةام النةةاقص" ( ،)11و هةةذا االقةةرتاح حةةل
لالضطراب بني منظومة اإلدغام والضاد القدمية.
 أ جلَّ قراء القرآ – اليوم – ينطقو صوت الضاد بالضاد احلديثة ال الضادالقدمية امل اتة ،أل النطق احلديث للضاد

القرآ الكريم ما زال جيعلنا منيز من

ناحية املعنى بني " الظالني " و{الضالني}( ." )14عالوع على أ أهل الدالوع والدجويد
كالداني والقرط ،مل يغلطوا من يقرأ مثال " الضالني " بالضاد الضعيرة ،ولكنهم
غلطوا من يقرأ " الظالني " بقوهلم ":أل إخراجها ظاء تاديل" (.)15
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ثانيا :مصدر صعوبات نطق صوت الضاد

ضوء الدراسات املعاصرع

إ صعوبة نطق صوت الضاد تك ن
ميكانيكية نطقها مبنطقة احللق ،وهذه املنطقة

كونه من األصوات اليت ترتاط
كثري من لغات

الغالل غري نشطة

العامل( ،)19وهذا ساَّلَ غيابَ الن و ج الذهين الذي يقيس عليه مدعلم اللغة إدراكه
لألصوات اجلديدع .وعالوع على ما ساق ،فإ منطقة احللق تعد من املناطق املعقدع
عضويا ،وإ ميكانيكية ترك العضالت املشرتكة تزامنيا

إنداج هذه الصوامت مركاة

للغاية ،وهذا األمرا جعال من نطقها أمرا صعاا على الناطقني باللغة العربية
والناطقني بغريها (.)19

وبناء على ما ساق ،فإ موضأ النطق لصوت الضاد القدمية ال يوجد لةه نظةري
بالعربية وال بغريها ،ولعةل هةذا األمةر شةكل – منةذ القةدم  -معضةلة كةربى عنةد
الناطقني بالعربية وبغريها لعدم وجود الدصور الذهين عند الناطق أو املدعلم،

حةني

أ املوضأ النطقي لصوت الضاد احلديثة – اللثوي األسناني – ال يشكل معضلة عند
غالاية مدعل ي اللغة العربيةة مةن العةرب واألجانةل؛ ألنهةم يندجةو نظةريه املرقةق
(الدال) بوضوح.
وأما في ا خيدص مبيكانيكية إنداج صوت الضاد ،فصوت الضاد القدمية – امليدةة
– غري مسدع ل عند أحد من العرب ،وكل ما منلكه هو توصةي
إنداجه

سةياويه مليكانيكيةة

– الكداب -ك ا ظهةر سةابقا ،إال أ اإلنداجيةة امليكانيكيةة لصةوت الضةاد

احلديثة ساق أ تصورها اللغويو واخدصاصيو النطق عند اجمليدين
وقراء القرآ الكةريم

نطق األصوات

الوقةت احلاضةر ،فقةد توصةل الااحثةا (علةي ودانلةوف)

باسدخدام جهاز الدصوير باألشعة السينية إىل أ اللسا ينسةحل عنةد إندةاج صةوت
الضاد احلديث إىل الوراء باجتاه أعلى احللق القريةل مةن أقصةى الرةم ممةا يةؤدي إىل
تشكيل تضييق واضح
811
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وعالوع على ما ساق ،فإ الدحرك املركل املاثل

إنداج صوت الضاد سالٌ

صعوبة نطقه ،إ يند بدقدم طرف اللسا باجتاه النطق اللثوي األسناني ،ويدزامن
لك مأ رجوع جسم اللسا وجذره باجتاه جدار احللق اخللري وتشكيل تضييقات
شديدع تكاد تقرتب( )16من درجة الغلق على امدداد املنطقة ،ك ا حيد
احلنجرع وتقلص
حدو

ارتراع

جدار الالعوم وتقعر

ارتراع بسيط

اللسا  ،وهذا الدقعر يكو بسال

مؤخر اللسا باجتاه الطاق (.)41

ثالثا :طرائق أخصائي اللغة والنطق

عالج االضطرابات الصوتية

إ اسدعراض تاريخ تعليم اللغات وحتليل اخللريات النظرية الةيت تسةدند إليهةا
املةةداخل املخدلرةةة لدعلةةيم اللغةةة يقودنةةا إىل مدرسةةدني رئيسةةيدني( :)48أوال :املدرسةةة
الدجرياية :وتعد د هذه املدرسة على طرائق مثل :الدقليد واحملاكاع وطريقة الدةدرياات
الن طية .ثانيا :املدرسة النظرية :وتسعى هذه املدرسة إىل تعليم اللغةة ،كدعلةيم النحةو
والرتمجةةة .ولعةةل مةةن أهةةم هةةذه الطرائةةق

كلدةةا املدرسةةدني الطريقةةة الدقليديةةة

 ، Traditional Approachوهةذه الطريقةة " تشةكل األسةاس لعةدد مةن طرائةق
الددريل احلركي" ( ،)42عالوع على أنها الطريقة اليت يرضلها اخدصاصيو اللغة والنطق
مراكز الددريل واألطااء

املسدشريات(.)41

وتعد ةةد هةةذه الطريقةةة علةةى مةةا يسةة ى بالدةةدريل الع يةةق

العةةالج

 ، Deep Trainingويقصةد بةه الدةدريل علةى صةوت واحةد أو عةدد قليةل مةن
األصوات ،إ يادأ بالع ل على تأسيس إنداج الصوت منعزال ،وهذه املرحلةة تسة ى
الدأسةةيس  ،Establishmentثةةم يندقةةل إىل املرحلةةة الثانيةةة الةةيت تس ة ى الدع ةةيم
 ،Generalizationويقصد بهذه املرحلة تع يم إنداج الصوت املطلوب
اللغوية واملواق

السياقات

املدااينة .ويندهي بالع ل على اسد رار إنداج الصوت بشكل سليم
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السياقات املدنوعة ،وهذه تسة ى مرحلةة اإلدامةة  .)44( Carryoverوسةدطاق هةذه
املراحل جناا إىل جنةل مةأ طرائةق تعلةيم اللغةات وصةوال للغايةة املنشةودع ،وهةي
(الطريقة املااشرع ،والطريقة الس عية الشروية ،والطريقة الدواصلية)(.)45
املرحلة األوىل :مرحلة الدأسيس
تسعى هذه املرحلة إىل جعةل املضةطرب نطقيةا يةدرك موضةأ نطةق الصةوت
وخصائصه امل يزع والادء بإنداجه على املسدوى النطقي ،وجيل

هذه املرحلة الرتكيز

على الصوت منرردا عن سياقه الصوتي( ،)49ولعةل هةذا االنرةراد يدةيح لل ضةطرب
نطقيا إقصاء تأثري األصوات األخرى علةى مسةدوى الكل ةة واجل لةة ،عةالوع علةى
املساه ة

زيادع الرتكيز

وقد اخدل

خصائص الصوت املراد عالجه.

هذه املرحلة حول كيرية دراسة الصوت أ ندرسه منرردا أم

مقطأ؟ ف اكدونالةد ( )McDonaldحةثّ علةى دراسةة املقطةأ
الصوت

()49

الدةدريل علةى

حني رأى غريه أ الددريل جيل أ يشرع باألصةوات املرةردع؛ ألنهةا

أقل وحدات اإلنداج تعقيدا( .)41ويرى الااحث أ الةدم بةني الةرأيني هةو الطريةق

األمثل وهلذه املرحلة العديد من الدقنيات:
الدقنيةةة األوىل :احملاكةةاع والد ثيةةل :لقةةد حتةةد

كةةل مةةن برينثةةال و بانكسةةو

( )W. Bankson and John E. Bernthalعن هذه الدقنية ،فقررا أنها تسهم
متكني املدعلم من الربط بني الس ات النطقية اخلاصة بالصوت علةى مسةدوى الد ييةز
السة عي ومسةةدوى اإلندةةاج احلركةةي ،عةةالوع علةةى أنه ةةا أوصةةيا مبحاولةةة اسةةدثارع
االسدجابات احلركية عن طريق احملاكاع من خالل تقديم الن ا ج السة عية ثةم يطلةل
من املدعلم أ يراقل فم املعلم ويسد أ للصوت الذي ينطقه ثم يطلل إليةه أ يعيةد
السلوك املسدهدف .وميكن عالج الصوت بدقنيةة احملاكةاع بطةريقدني :الطريقةة األوىل:
عالج الصوت منعزال .والطريقة الثانية :عالج الصوت
881
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الدقنية الثانية :الد وضأ النطقي :يصار إىل هذه الدقنية إ ا مل تث ر تقنية احملاكاع
عن تطور

نطق الصوت ،أو مل يُط أ إىل طايعة الندائ اليت توصل إليها سابقا .و

هذه الدقنية يشرع املعلم مبساعدع املدعلم على وضأ أجزاء النطق اخلاصة بالصوت
املكا املالئم له ،عالوع على أنها تدض ن " شرح كيرية إنداج األصوات وتوصيره.
فالشروحات الشروية املقدمة لل دعلم تدض ن وصرا حركيا لنطق الصوت والنقاط
الصحيحة ألماكن الدقاء أعضاء النطق اليت تشرتك

إنداج الصوت املسدهدف" (.)51

وهذه الدقنية ترتاط بدقنية أخرى ،وهي اسدخدام متارين عضالت الرم؛ ألنها
عاارع عن حركات عضلية متهد للعالج ،ويك ن هذا االرتااط

أ الدقنية األوىل

تهدف إىل تسهيل نطق الصوت املسدهدف ،والدقنية الثانية توجه حركة اللسا
واألسنا لدقرتب من الصوت املسدهدف.
ومن اللزام على املعلم
الذي حيد

هاتني الدقنيدني أ يركةز علةى االضةطراب النطقةي

عند نطق الصوت من خالل بيا الرروق بني خمارج األصةوات املدعاقاةة

وصراتها اليت يسدع لها املدعلم وما يدوجل عليه إلنداج الصوت املسدهدف بصورع فصةيحة،
و هذا يقول برينثال وبانكسةو ( " :)W. Bankson and John E. Bernthalقةد
يكو من املريد ،تاعا لع ر املدعلم أ حيلل االخدصاصي ويص

الرةرق بةني اإلندةاج

اخلطأ واإلنداج املسدهدف ،ويرضل معاجلو النطق أحيانا اسدخدام صةور أو رسةومات
تاني مكا أعضاء النطق(.)58
الدقنية الثالثةة :املقاربةة الددرجييةة  :Successive Approximationتقةرتب
هذه الدقنية

كثري من جواناها مأ طريقة الد وضأ النطقي اليت تطرقنةا هلةا آنرةا ،و "

تدض ن تشكيل صوت جديد من صوت موجود

خمزو املريض ويسدطيأ أ يندجه

بشكل سليم " ( )52و " تس ى طريقة الدعليم اليت تسدخدم املقاربةة الددرجييةة " الدشةكيل"
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 .Shapingوتد ثل اخلطوع األوىل

اكدشةاف اسةدجابة أوليةة يسةدطيأ

الدشكيل

املدعلم إنداجها ،وتكو مرتاطة باهلدف النهائي .ويد ثل أحد اإلجراءات الشائعة للادء
باسدخدام هذه الطريقة

تعديل األصوات اللغويةة األخةرى املوجةودع أصةال عنةد

املريض .وتدابأ خطوات الدةدريل بنجةاح عةرب سلسةلة مةن اخلطةوات املددرجةة أو
املقاربات ،حبيث تؤدي كل منها إىل االقرتاب الددرجيي من السلوك املسدهدف " (.)51
وتكش

هذه الطريقة اإلنداج احلركةي اخلةاب بصةوت مةا بشةكل ملحةوظ،

و لك من خالل الرتكيز على النقاط األساسية اليت تسهم
اللسا واألسنا

إنداج الصوت كد وضةأُ

الرم.

وبناء على هذه الدقنية يقوم املعلم بوضأ األصوات قرياةة الد وضةأ

بدايةة

املقطأ الصوتي ثم يداعه ا بصائت قصري ثم يداعها بالصوت املسدهدف ،وجيل – هنا
اخديار الصائت القصري بدقة ،ف ثال عند عالج صوت الضاد جيةل اخديةار الصةائت "
الكسرع "؛ ألنه صائت أمامي مرترأ يدحرك فيه طرف اللسا باجتاه مقدمة الرةم قرياةا
من اللثة ،وآلية إنداج هذا الصائت شايه بآلية صوت الضاد ،وهذا األمر يشكل تقاربةا
موضعيا

املقطأ ،فيسهل على املةدعلم الرتكيةز علةى املنطقةة األماميةة ،وهةذا غةري

موجود

الض ة اليت يسدع ل فيها الشردني (.)54

املرحلة الثانية :مرحلة الدع يم Generalization
يندقل املعلم إىل هذه املرحلة بعد أ تأكد أ املدعلم قد أتقن اإلنداج احلركي
للصوت املسدهدف منعزال و السياقات الصوتية ات املقطأ الواحد ،ويك ن اهلدف
هذه املرحلة إىل نقل السلوك احلركي للصوت من مسدوى حمدود (االنعزال،
واملقطأ الواحد) إىل مسدوى أكثر اتساعا
املعلم
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مدعددع :إنداج الصوت

بداية املقطأ ووسطه وآخره .وإنداج الصوت جبوار صوائت

قصريع وطويلة .)55( ...وهلذه املرحلة تقنيدا :
الدقنيةةة األوىل :الدع ةةيم اللغةةوي :ويلجةةأ املعلةةم

هةةذه الدقنيةةة إىل العديةةد مةةن

اإلجراءات ،وهي:
اإلجراء األول :تع يم املقطأ

()59

يهدف هذا اإلجراء إىل متكني املدعلم مةن إندةاج صةوت مةا
مدنوعة

مقاطأ صوتية ال معنى هلا ،وتك ن الرائدع

مواضةأ نطقيةة

لك بدقةديم بيئةات صةوتية

تساعد على تقديم تصور هين تطايقي إلنداج الكالم املدواصةل واألكثةر صةعوبة ممةا
وجد

مرحلة الدأسيس .وعادع ما يسدخدم

هةذا اإلجةراء مقةاطأ ات أصةوات

تسهل من تع يم نطق الصوت عن طريق اخديار فكرع العناقيد الصامدية الةيت تةدرب
عليها املدعلم

مرحلة الدأسيس وجيعلةها قاعةدع لالندقةال إىل عناقيةد صةامدية أكثةر

تعقيدا (.)59
اإلجراء الثاني :تع يم الكل ة (.)51
ويعول هذا اإلجراء على الندائ اإلجيابية اليت حققها املدعلم

اإلجراء السابق

واملرحلة السابقة ،فاملدعلم بدأ بنطق الصوت املسدهدف نطقا فصيحا ،وكخطوع الحقة
يندقل املعلم إىل فرض مرردات ات معا ودالالت لغوية ،وهذا األمر حيرز املةدعلم؛
ألنه حيس بإجيابية املرحلة السابقة وبقدرته على الدراعل مةأ اآلخةرين ،ولةذلك فإنةه
ينصح باخديار الكل ات الشائعة اليت يسدخدما بشكل مكرور( .)56ومةن اللةزام علةى
املدعلم أ خيدار املرردات وفق معايري حمددع ،ومةن أه هةا :شةيوع الكل ةة
اللغوي ،واخديار كل ات سهلة اإلنداج  ،)91( Keywordsوالددرج

الواقةأ

الكل ات مةن

كل ة مبقطأ واحد إىل كل ة مبقطعني ،ثم إىل كل ة يكرر فيها الصوت.)98(...
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اإلجراء الثالث :تع يم اجل لة
يادأ املعلم بهذا اإلجراء بعدما خلص إىل أ املدعلم مد كن من إنداج الصوت
املطلوب

كل ات ات سياقات مدنوعة ،وميكن أ يندقل بعدها السدخدام هذه

الكل ات

الصعوبة ( ،)92ومن اللزام على املعلم أ خيدار بدقة

تراكيل مددرجة

اجل ل اليت تدض ن هذا الصوت املسدهدف .وتدأتى هذه الدقة من خالل االحدكام إىل
عدع معايري :أوال :الرتكيز على مجل قصريع ثم مجل مدوسطة ثم مجل طويلة .ثانيا:
الرتكيز على اجل لة اليت تدض ن كل ة واحدع حتدوي على الصوت املسدهدف ثم
كل دني ثم ثالثة .ثالثا :الرتكيز على مجلة تدض ن كل ة تندهي بالصوت املسدهدف
والكل ة اليت بعدها تادأ بصوت بعيد املخرج ثم مجلة تدض ن كل ة تندهي بالصوت
املسدهدف والكل ة اليت بعدها تادأ بصوت قريل املخرج.
اإلجراء الرابأ :تع يم احملادثة والكالم الدلقائي
لقد جاء هذا اإلجراء نداجا لإلجراءات السابقة ،إ إنةه يركةز علةى اسةدع ال
اللغةةة

الدواصةةل القةةائم علةةى احلةةوار واحملادثةةة والكةةالم الدلقةةائي اليةةومي

 ،Spontaneous Speechوتكو وظيرة املعلم

هذا اإلجراء مدابعة كالم املدعلم

وتصحيحه مااشرع ،فإ ا حقق ندةائ سةلي ة بنسةاة  %61 -% 11يكةو قةد حقةق
املراد( .)91ولل علم

هذا اإلجراء العديد من الدقنيات واألنشطة رحو :الدحد

عةن

اخلطط املسدقالية ،وحماولةة احلصةول علةى معلومةات( ،)94واحلةديث عةن الدجةارب
الشخصية( ،)95وع ل حوار غري رمسي...أخل (.)99
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الدقنية الثانية :الدع يم املوقري
يقصد بهذا خروج املدعلم من الدائرع الضيقة اليت كا يدور

فلكها ،ويصةري

دائرع أكثر اتساعا .وبعاارع أخرى :يناغي على املدعلم أ ينرك من الدعلم والدعليم
داخل الغرفة الدعلي ية ،وخيرج خارجها ،وللوصول إىل لك ال بد من تطايق أمةرين:
أوهل ا :تع يم اسدخدام إنداج الصوت السليم

بيئات تكو أكثر حياتية من الغرفةة

الدعلي ية كالايت واألسواق واملالعل ( .)99ثانيه ا :تع يم شرحية األشةخاب الةذين
معهم املدعلم ،ويرضل هنا أ ختدار هذه الرئة بعناية دقيقة ( .)91ويقأ

يدحد

هةذه

املرحلة جهد عظيم على كاهل املعلم واملةدعلم ،فةاملعلم جيةل أ يدةابأ املةدعلم أثنةاء
تعلي ةةه

املعهةةد أو خةةارج املعهةةد ( ،)96واملةةدعلم جيةةل أ يراقةةل نطقةةه

مجيةةأ

املواق (.)91
املرحلة الثالثة :اإلدامة
إ هذه املرحلة هي آخر مراحل العالج الصوتي للصوت املسدهدف ،فري أول
مرحلدني خاض املدعلم برناجما عالجيا إلنداج الصوت ،وعلى هذا فاملدعلم أصاح
يندجه إنداجا سلي ا ،وتأتي هذه املرحلة لد كني املدعلم من االسد رار بإنداج الصوت
بالكراية نرسها اليت وصل إليها مبرحلة الدع يم

احملادثة والكالم الدلقائي .أي ال بد

من فرتع زمانية حمددع حيددها املعلم يدابأ فيها املدعلم كي يثات أداريه وال يرتاجأ،
ويصاح إنداجه سلوكا نطقيا عرويا وأوتوماتيكيا يؤديه دو عناية( .)71ومن اللزام على
املعلم

هذه املرحلة أ يسعى إىل تقليل عدد اللقاءات بينه وبني املدعلم بشكل

تدرجيي ،حيث يقوم على إعداد خطة تكو

نسخدني :نسخة لل علم ،ونسخة

لل دعلم ،وتطاق هذه اخلطة بدقة مدناهية.
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الدراسات السابقة
هذه الدراسة قس ني :دراسات اخدصت قضية

تقسم الدراسات السابقة
اللغة العربية ،وأه ها(:)92

الضاد

الدراسة األوىل " :مشكلة الضاد العربية وترا
عاد الدواب :وقد تناول الااحث
العربية أنرسهم

الرتا

اليت قامت بإحصاء ترا

دراسده االرحرافات النطقية الناجتة عن أبنةاء اللغةة

العربي القديم و الوقت احلاضر ،ثم عرج علةى املصةادر
الضاد والظاء.

الدراسة الثانية " :قضية الضاد
الااحث
الرتا

الضاد والظاء" للدكدور رمضا

هذه الدراسة قضية الضةاد

العربية " للةدكدور غةاد احل ةد :لقةد تنةاول
ماحةثني :املاحةث األول :قضةية الضةاد

العربي القديم .واملاحث الثاني :قضية الضاد

الوقت احلاضر ،وقةد تطةرق

فيه ا إىل خمرج صوت الضاد وصراته ،وعالقده بغةريه مةن األصةوات ،واالرحرافةات
النطقية املصاحاة لنطقه ،آراء عل اء الدجويد

خمرجه وصراته.

الدراسة الثالثة " :الضاد بني الشراهية والكدابية " للدكدور إبةراهيم الش سةا :
وقد قام الاحث على عدع دعاوٍ ،هي :تررد الضاد بالعربيةة ،وخمةرج صةوت الضةاد،
واملعاقاة بني الضاد والظاء ،وحتول صوت الضاد إىل أصوات أخرى ،ورسم الضاد.
وهناك الدراسات اليت اخدصت بعالج االضطرابات الصوتية والنطقية ،ومن أه ها:
أوهل ا :دراسةة باكسةو وبةري ( ،Bakson & Byrne )91وقةد اخدةرب فيهةا
برنام لغوي قةائم علةى معاجلةة االضةطرابات الصةوتية والنطقيةة ،ومقةارندهم مةأ
األطرال العاديني ،واسدخدم الااحثا فيها أسلوب الن ذجة وحماكة اللغة املنطوقة مةن
قال الكاار ،وقد اسدراد الااحث من هذه الدراسة
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ثانيه ا :دراسة ايرانس وجريي( ،Evans & Gray )94وقد هدفت إىل الدعرف
على قدرع األطرال على نطق صةوتي ( ،)S,Iوتوصةلت إىل أ األطرةال ال ميدلكةو
مهارع السيطرع على هذين الصوتني ،وقد أفادت هذه الدراسة الااحث

حتديد بعض

معامل الربام العالجية املناساة لصوت الضاد.
وبالرغم من أه يةة هةذه الدراسةات بشةقها األول مةن خةالل احلةديث عةن
االضطرابات النطقية

صوت الضاد وخصائصه النطقية ،وبشقها الثاني مةن خةالل

احلديث عن عالج االضطرابات النطقية عند األطرال إال أنها مل تقدم بةرام عالجيةة
تعاجل االضطرابات النطقية اليت حتد

عن نطق صوت الضاد ،وهةذا مةا يضةري إىل

هذه الدراسة اجلدع واألصالة.

الطريقة واإلجراءات
هذا القسم ما يلي:

ندناول

أوال :جمد أ الدراسة :أجريت الدراسة على جمد أ يش ل املدعل ني الناطقني
بالعربية

(مدرسة األمري هاشم و مركز الررقا ) واملدعل ني الناطقني بغري العربية

(مركز اللغات  /اجلامعة األردنية).
ثانيا :عينة الدراسة :تدكو من ( )19مدعل ا ،اخدريوا بشكل عشوائي ،وقد
انقس وا إىل قس ني :جم وعة جترياية وجم وعة ضابطة بالدساوي.
ثالثا :أدوات الدراسة :ولإلجابة عن أسئلة الدراسة حول فاعلية الربنام
العالجي املقرتح

حتسني نطق صوت الضاد ،عدت األداع اآلتية:

االخداار الدحصيلي :يهدف هذا االخداار إىل قياس حتصةيل املةدعل ني
صوت الضاد ،والكش

نطةق

عن اضطراب نطقه.
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 -وص

االخداار :يدكو هذا االخداار من  11كل ة( )95تدضة ن صةوت الضةاد

مواقأ الكل ة الثال

(الاداية والوسط والنهاية) .وقةد طلةل مةن كةل مةدعلم أ

ينطق الكل ات كلها ،ووزعت العالمات حسل عةدد االسةدجابات املطلوبةة مةن
املدعلم .وقد بين االخداار لقياس مدى حتقيق املدعل ني نطق صوت الضاد منعةزال،
ونطقه

مقطأ صوتي قصري و طويل ،ونطقه

أو نهايدها ،ونطقه

كل ة سواء

بدايدها أو وسةطها

مجلة.

 -صدق االخداار :اسدند الااحث

صياغة اخدااره علةى اخداةارات سةاق صةياغدها

عند الااحثني األجانل والعرب ،وهذا دليل على صدق حمدةوى االخداةار( .)99ثةم
عرض االخداار على عدد من املخدصني

هذا اجملال

اجلامعة األردنية ،وجامعة

الالقاء ،واجلامعة األملانية األردنية لدقيي ه ،وقد أخذ مبالحظاتهم وأجةرى الدعةديل
الالزم.
 معامل ثاات االخداار :لقد حسل معامل الثاات عن طريق إعادع تطايةق االخداةاربراصل زمين قدره عشرع أيام ،وطاق االخداةار علةى عشةرع مةدعل ني مةن الةذين
يضطربو

نطق الضاد من غةري أفةراد الدراسةة ( ،)99وقةد أعيةد االخداةار ،ثةم

اسةدخرجت معةامالت االرتاةاط ومسةدوى داللدهةا لالخداةار ،وقةد بلةع معامةةل
االرتااط ( ،)14145وهذا املعامل و داللة إحصائية عند مسدوى (.)1418
 تصحيح االخداار :بعد أ قسم االخداار إىل ثالثني فقرع ،وزعت العالمات بواقةأعالمة واحدع لكل فقرع ،ثم مجعةت عالمةات الرقةرات الةثالثني للحصةول علةى
العالمة الكلية من اجمل وع الاالع ( )11على االخداار.
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رابعا :الربنام العالجي
يقوم هذا الربام العالجي املقرتح على نقاط الضع

لدى املدعل ني ومواطنها

ثم يع ل على عالجها.
أسس بناء الربنام ومصدره

 االعد اد علةى األسةاس النظةري اخلةاب ملنجةزات اخدصاصةيي اللغةة والنطةقاألجانل

عالج االضطرابات النطقية.

 -االسدرادع من الدراسات و األحبا

العل ية اليت حتدثت عن طرائق تعليم اللغات

وهي( :املااشرع ،والس عية" الشروية" ،والدواصلية).

 االطةةالع علةةى بعةةض الدراسةةات الةةيت أنشةةأت اخداةةارات النطةةق الةةيت تكشةاالضطرابات النطقية.
أهداف الربنام
حتدد اهلدف العام للربنام احلالي

حتسني املهارات النطقيةة لةدى املةدعل ني

الناطقني باللغة العربية والناطقني بغريها لكي ينطق صوت الضاد نطقا فصيحا.
االفرتاضات اليت يقوم عليها الربنام
أوال :إ األشخاب ميدلكو قدرات نطقية بنسل مدراوتة.
ثانيا :إ املدعل ني خيدلرو

قدراتهم و ميوالتهم ،وأ على املعلم أ يقدم املنه أو

احملدوى الدراسي بقوالل تدناسل مأ هذه القدرات وامليوالت.
املدع الزمنية لدطايق الربنام
يدكو الربنام من ( )89لقاء ،مدع كل لقاء ساعة واحدع ،وخُصص أول لقاء
متهيدا لدطايق الربنام من خالل تهيئة املدعل ني وشرح الربنام هلم وآلية الددريس
فيه ك ا هو

اجلدول (.)8
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اجلدول 8
الاناء الزمين للربنام العالجي
املرحلة
الد هيد
الدأسيس

الدع يم
اإلدامة

الدقنية  /اإلجراء
الدعري

اجللسة

بالربنام

8

احملاكاع والد ثيل

2

الد وضأ النطقي

2

املقاربة الددرجيية

8

الدع يم اللغوي

4

الدع يم املوقري

2

خطة اإلدامة

4
 89لقاء

اجمل وع
تقويم الربنام

بعد بناء الربنام العالجي عةرض علةى جم وعةه مةن احملك ةني املدخصصةني
مبوضوع الدراسة من ختصص الصوتيات واللغة والنطق؛ لدقويم الربنام من حيةث:
مدى اسدناد الربنام الدعلي ي إىل منجزات أخصائي اللغةة والنطةق ،ومةدى مناسةاة
الدسلسل الوارد

الربنام ووضوحه وتنظي ةه .ومةدى حتقيةق الربنةام لألهةداف

الدعلي ية املنشودع .ومةدى مناسةاة املةدع الزمنيةة لدطايةق الربنةام و توزيعهةا علةى
اجللسات .ومةدى سةهولة املقةاطأ والكل ةات واجل ةل علةى املةدعل ني .وقةد أورد
احملك و مالحظات اخدصت بالددرياات العالجية ونوعية بعض الكل ات واجل ةل،
وقد أخذ الااحث بدلكم املالحظات وعدل الربنام بناءً عليها.
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خامسا :إجراءات الدراسة
 -8حُصِل على املوافقات الرمسية من مدرسة األمري هاشم ومركةز الررقةا ومركةز
اللغات

اجلامعة األردنية.

 -2حُددت عينة الدراسة املكونة من  11مدعل ا ،ثم وزعوا بطريقة عشوائية إىل اجمل وعدني.
 -1االلدقاء مأ أفراد اجمل وعدني وتطايق االخداار الدحصيلي القالي نطق صوت الضاد.
 -4احلصول على ندائ املدعل ني

كلدا اجمل وعدني.

 -5االلدقاء مأ أفراد اجمل وعة الدجرياية وتوضيح الربنام العالجي وأه يده وأهدافه
ومدته الزمنية.
 -9الادء بدطايق الربنام العالجي علةى اجمل وعةة الدجريايةة ،و لةك خةالل الرةرتع
الواقعة بني ( 2182-81-5إىل  )2181-8-5ك ا هو

اجلدول (.)8

 -9احلرب على تدريل اجمل وعة الضابطة من قال املعل ني أنرسهم باألسلوب املعداد
وفق جدول زمين.
-1

نهايةةة الدطايةةق طاةةق االخداةةار الدحصةةيلي علةةى أفةةراد اجمل ةةوعدني الدجريايةةة
والضابطة.

 -6إجراء الدحليالت اإلحصائية املناساة ،وترسري ندائجها

ضوء أسئلة الدراسة.

سادسا :الدص يم و املعاجلة اإلحصائية
لإلجابة عن أسئلة الدراسة
مسدوى املدعلم

الدعرف على أثةر الربنةام العالجةي

حتسةن

نطق صوت الضاد كانت مدغريات الدراسة هي:

مدغريات الدراسة
املدغري املسدقل :هو برنام عالجي لل ضطربني نطقيا

صوت الضاد لدحسني

نطقهم .واملدغري الدابأ :نطق صوت الضاد.
العدد السادس عشر – 3417هـ – 1036م
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الدص يم اإلحصائي
تعد هذه الدراسة من الدراسات شاة الدجرياية جمل وعدني باخداار قالي و آخر
بعدي ،و لك وفق الن و ج الدالي :الدجرياية اليت تعرضت للربنام

()O × O

والضابطة اليت مل تدعرض للربنام (.)O ×O
وقةةد اسةةدخرجت املدوسةةطات احلسةةابية واالرحرافةةات املعياريةةة ألداء أفةةراد
اجمل وعدني الدجرياية و الضابطة على االخداارات الدحصيلية ،و للدأكد من مدى داللة
الرروق إحصائيا اسدخدم الااحث اخداار (.)t-test

نتائج الدراسة ومناقشها
لقد هدفت هذه الدراسة إىل تطوير برنام عالجي ملشكلة نطق صوت الضاد،
واخداار أثره

حتسةني املهةارات النطقيةة عنةد فئةات الدراسةة الةثال  ،وبالدحديةد

حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:
أوهل ا :ما أثر برنام عالجي

حتسني نطق الضاد لةدى املةدعل ني مةن أبنةاء

العربية ومن الناطقني بغريها؟
ثانيه ةةا :هةةل ختدلة

مدوسةةطات درجةةات املةةدعل ني املشةةاركني

الربنةةام

العالجي باخدالف الرئة اليت يند و إليها؟
أوال :ندائ السؤال األول
لإلجابة عن هذا السؤال اسدخرجت املدوسطات احلسابية واالرحرافات املعيارية
لعالمات املدعل ني على االخداار الدحصيلي القالي والاعدي لل ج ةوعدني الضةابطة
والدجريايةةة ،وأجةةري حتليةةل إحصةةائي اخداةةار ( ،)t- testواجلةةدول ( )2يظهةةر
املدوسطات احلسابية واالرحرافات املعيارية لالخداار القالي وندائ اخداار (.)t- test
822
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اجلدول 2
املدوسطات احلسابية واالرحرافات املعيارية لالخداار القالي لكلدا اجمل وعدني ونديجة
اخداار ()t- test
حجم

املدوسط

االرحراف

العينة

احلسابي

املعياري

الضابطة

81

8411

2

جترياية

81

8492

8469

اجمل وعة

ويدضح من خالل ندائ اخداار ()t-test

قي ة ()t
-14118

درجة

مسدوى

احلرية

الداللة

81

14999

اجلةدول( )2عةدم وجةود فةروق

ات داللة إحصائية عنةد مسةدوى ( ،)α ≤ 0.05فقةد بلغةت قي ةة (،)t) (-0.301
وهذا ما يؤكده الدقارب الواضح بني مدوسطات أداء املدعل ني

اجمل وعةة الدجريايةة

واجمل وعة الضابطة ،حيث بلع املدوسةط احلسةابي لل ج وعةة الدجريايةة
القالي ( ،)849بين ا بلع املدوسط لل ج وعة الضابطة

االخداةار

االخداار القالي (.)841

وأما اجلدول ( )1فيظهر املدوسطات احلسابية واالرحرافات املعيارية لالخداار
الدحصيلي الاعدي لكلدا اجمل وعدني وندائ اخداار (.)t- test
اجلدول 1
املدوسطات احلسابية واالرحرافات املعيارية لالخداار الاعدي لكلدا اجمل وعدني ونديجة

الضابطة

حجم
العينة
81

جترياية

81

اجمل وعة

اخداار()t- test
املدوسط االرحراف قي ة ()t
احلسابي املعياري
2421
141
214218
4459 81411
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ويدضح من خالل اخداار()t-test

اجلةدول( )1وجةود فةروق ات داللةة

إحصائية عنةد مسةدوى ( )α ≤ 0.05تعةزى للربنةام الدعلي ةي ،فقةد بلغةت قي ةة
( ،)t) (20.201وهي ات داللة إحصائية عند مسدوى ( ،)α ≤ 0.05وهذا يعين أ
الربنام الدعلي ي املقرتح كا له أثر

عالج االضطرابات النطقية

صوت الضةاد

لدى أفراد اجمل وعة الدجرياية بشكل ملحوظ ،وهذا ما تؤكده الرةروق الواضةحة بةني
مدوسطات أداء املدعل ني

اجمل وعة الدجرياية واجمل وعة الضةابطة لصةاا اجمل وعةة

الدجرياية حيث بلع املدوسط احلسابي لل ج وعة الدجرياية
ثم ارترأ

االخداار الاعدي إىل ( )81بين ةا بلةع املدوسةط لل ج وعةة الضةابطة

االخداار القالي ( )841ثم ارترأ
احلسابية

االخداار القالي ()849

االخداار الاعدي إىل ( )1ك ا تظهره املدوسةطات

اجلدول (.)2،1

ثانيا :ندائ السؤال الثاني
ولإلجابةة عةن هةةذا السةؤال اسةدخرجت املدوسةةطات احلسةابية واالرحرافةةات
املعيارية لعالمات املدعل ني وفق الرئات الثال
القرآني ومدعل ي مركز اللغات)

(مدعل ةي املدرسةة ومدعل ةي املركةز

اجمل وعةة الدجريايةة ،واجلةدول ( )4يظهةر تلةك

املدوسطات احلسابية واالرحرافات املعيارية.
اجلدول 4
املدوسطات احلسابية واالرحرافات املعيارية

االخداار الدحصيلي الاعدي لل ج وعة

الدجرياية الرئات الثال (مدعل ي املدرسة ومدعل ي املركز القرآني ومدعل ي مركز اللغات)
الرئة

املدوسط احلسابي

االرحراف املعياري

العدد

مدعل و املدرسة

89499

2489

9

مدعل و املركز القرآني

21411

2422

9
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الرئة

املدوسط احلسابي

االرحراف املعياري

العدد

مدعل و مركز اللغات

8445

8419

9

الكلي

81411

4459

81

ويداني من اجلدول ( )4وجود فروق

املدوسطات احلسابية واالرحرافات

املعيارية بسال اخدالف الرئات الثال  ،فظهر أ مدعل ي املركز القرآني يدحسنو
بشكل ملحوظ نديجة قراءتهم للنص املقدس الذي يدوجل عليهم قراءته بالشكل
السوي ،فقد ازدادت ندائجهم بة ( )86499عالمة ،وبعد لك جاء مدعل و املدرسة
حيث ازدادت ندائجهم بة ( )85499عالمة ،ثم مدعل و مركز اللغات حيث ازدادت
ندائجهم بة( )8445عالمة.
مناقشة ندائ السؤال األول
ضوء الندائ اليت عُرضت ،فقد أظهر اخداةار( )t-testعةدم وجةود فةروق
ات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةدوى داللةةة ()α ≤ 0.05
لل ج وعدني الدجرياية والضابطة

االخداار القالي ،وقد أظهةر وجةود فةروق ات

داللة إحصائية عند مسدوى داللة ()α ≤ 0.05
الدجرياية والضابطة

املدوسةةطات احلسةةابية

املدوسطات احلسابية لل ج ةوعدني

االخداار الاعدي لصاا أفراد اجمل وعة الدجرياية الذين تعل وا

نطق صوت الضاد وفق الربنام العالجةي مقارنةة بةأفراد اجمل وعةة الضةابطة الةذين
تعل وا نطقةه وفةق الطريقةة الدقليديةة؛ متثلةت

حتسةن أداء املةدعل ني

الدحصيلي الاعدي ،مما يشري إىل أ الربنام العالجي كا فعّاالً

االخداةار

حتسني نطق صوت

الضاد لدى مدعل ي اجمل وعة الدجريايةة ،وهةذا يةدل علةى أ أهةداف الربنةام قةد
حتققت و أ االضطرابات النطقية اليت صُ م الربنام العالجي ملعاجلدها قد حدّ منها.
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مناقشة ندائ السؤال الثاني
ضوء الندائ اليت عرضت ،فقد أظهرت املدوسةطات احلسةابية واالرحرافةات
املعيارية املدعلقة بأفراد الرئات الثال

اجمل وعة الدجريايةة الةيت خضةعت للربنةام

العالجي فروقا ات داللة إحصائية ،فقد ظهر ترةوق مدعل ةي املركةز القرآنةي علةى
مدعل ي املدرسة ومدعل ي مركز اللغات ،وظهر تروق مدعل ي املدرسة على مدعل ةي
م ركز اللغات ،مأ أ هذا ال ينري الدحسن املل وس

أداء طلاة مركز اللغات ،وبناء

على لك فإ هذا الربنام العالجي يصلح لل سدويات الثالثة.
الدوصيات
ضوء الندائ اليت توصلت إليها الدراسة ،فإ الااحث يوصي:
أوال :ترعيل هذا الربنام

املدارس احلكومية ومراكز حتريظ القرآ ومراكز اللغات.

ثانيا :عقد الدروات الددرياية لل عل ني على هذا الربنام كي نصل إىل أفضل الندائ .
ثالثا :إعداد برام تدرياية أخرى لألصوات املضطربة نطقيا

829
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املالحق
الربنامج العالجي املقرتح
املرحلة األوىل :مرحلة التأسيس
الدقنية األوىل :احملاكاع والد ثيل
الطريقة األوىل :عالج الصوت منعزال
 يطلل املعلم من املدعلم االسد اع إىل صوت الضاد منرردا مأ نرب صوتي مرترأك ا هو

جدول (.)5

 يطلل املعلم من املدعلم أ يدصور صوت الضاد هنيا ك ا مثل أمامه من إنداج حركي. -يطلل املعلم من املدعلم أ يعيد إنداج صوت الضاد ثم يقيم اإلنداج.

 يقوم املعلم بددريل املدعلم على االسد اع الذاتي ،وفيه يددرب على نطق الضادنطقا صحيحا واالسد اع لنرسه وحماولة الد ييز بني الصوت اخلطأ والصحيح.

 يقوم املعلم بدقييم األداء الصوتي للضاد ،فإ ا كانت النديجة إجيابية يكو املعلموقدئذ حقق خطوع مه ة
زيادع

الدأسيس ،وإ كانت غري لك ،فيكو املعلم حقق

وعي املدعلم هلذا الصوت.
اجلدول 5
صوت الضاد منعزال
ض
ِ

الطريقة الثانية :عالج الصوت

ضَ

ض
ُ

مقاطأ صوتية

 -يقوم املعلم بنطق مقاطأ صوتية قصريع تدض ن صوت الضاد

بداية املقطأ ووسطه

وآخره ،ثم يطلل من املدعلم إعادع نطقها ،وبعدها يقوم املعلم بدقييم نطق املدعلم.
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 -يقوم املعلم بنطق مقةاطأ صةوتية طويلةة تدضة ن صةوت الضةاد

أول املقطةأ

ووسطه وآخره ،ثم يطلل من املدعلم إعادع نطقها ،وبعدها يقوم املعلم بدقييم نطق
املدعلم.
 يطرح املعلم جم وعة من أزواج الكل ات اليت تدض ن صوت الضاد ،ويطلل مةناملدعلم أ يرفأ يده عند مساع الكل ة اليت يوجد فيها صوت الضةاد تةدرياا علةى
الد ييز الس عي .مأ االسدرادع من اجلدول (.)9 ،9
الدقنية الثانية :الد وضأ النطقي
أوال :يعرض املعلم الصور الدوضيحية اليت تاني خمرج صوت الضاد ثم يوضح
كيرية حدوثه:

صور توضيحية لصوت الضاد احلديثة

الشكل8

الشكل2

الشكل 1

يطلل املعلم من املدعلم أ حيدد طرف اللسا و أصول الثنايا العليا مسدعينا بة
(الشكل )2و (الشكل  ،)1ثم يطلل منه إلصاق طةرف اللسةا علةى أصةول الثنايةا
حبيث مينأ مرور اهلواء اخلارج من الرئدني ،ويكرر لك حدى يكدسةل طةرف اللسةا
شيئا من الليونة واملرونة

احلركة (الشكل  ،)8ومن امل كن أ يعزز املعلم احسةاس

املدعلم باملخرج السابق باسدع ال حاسة الل س  touch cueأو باإلحساس احلركةي
 motor – Kinestheticمن خالل إغ اض العةني وتركيةز اإلحسةاس
821

تل ةس

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .هيثم محاد امحود الثوابية

طرف اللسا وأصول الثنايا العليا ،أو قد يسدخدم اليدين أو خافض اللسا ليشري إىل
موضأ املخرج.
 -يطلل املعلم من املدعلم أ حيدد اللهاع واجلزء اخللري من سق

احللق و مةؤخرع

اللسا (الشكل  )8ثم يطلل منه رفأ اللهاع واجلةزء اخللرةي مةن سةق
ليسد الدجوي

احللةق؛

األنري ثم يرفأ مؤخرع اللسا رحو الطاق مأ اندشار حافيت اللسا

إىل صرحة األضراس من الداخل ثم يطلةل منةه أ حيةرر تلةك املنةاطق (الرفةأ
وااللدصاق) لينقشأ هذا االنسداد ويندفأ اهلواء احملاوس إىل اخلارج.
ثانيا :يطلل املعلم من املدعلم أ ينطق صوت الضاد ك ا وضح له سابقا ،فةإ ا
كانت النديجة إجيابية ،فيطلل منه تكرار لةك ،ليعدةاد لسةانه علةى اك النطةق ،وإ ا
كانت النديجة سلاية ،فيناغي على املدعلم أ حيدد الصوت الذي ارحةرف عنةه املةدعلم
أثناء نطقه لصوت الضاد .ثم ياني الررق بني صةوت الضةاد و اك الصةوت املُحةرَّف
بالرسومات والشرح على النحو اآلتي:
ارحراف صوت الضاد إىل صوت الظاء (بيضة :بيظة)

الشكل4

الشكل 5

الشكل 9

 يطلل املعلم من املدعلم أ يداني الدشةابه بةني (الشةكل )2و (الشةكل ،)9ويدةانيالررق بني (الشكل )1و (الشكل ،)5ويقوم باسدشعار لك بلسانه .ثم يقوم املعلم
العدد السادس عشر – 3417هـ – 1036م
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باسدخدام خافض اللسا لياني له الررق بينه ا ،وبعدها يطلل من النطق

كلدةا

احلالدني لياني اك الررق ،مسدعينا باجلدول (.)9
 يطلل املعلم من املةدعلم أ يةرى طةرف اللسةاويوضح له أ اللسا

(الشةكل )8و (الشةكل)4

الشكل الثاني (الضاد) ال يدجةاوز منطقةة الدقةاء اللحةم

بأصول الثنايا العليا بسال اسددارع الشردني للدرخيم ،و الشكل الثةاني يدجةاوز
اللسا مبقدار قليل أطراف الثنايا العليا و لك النرراج الشردني .وبعد لك يطلل
منه النطق فإ ا رأى املعلم أ طرف اللسا يالمس أطراف الثنايا ،فيطلل منةه أ
خيرض طرف اللسا إىل أصول الثنايةا ،ومةن امل كةن هنةا اسةدخدام األصةابأ أو
خافض اللسا ؛ ليداني الررق بني طرف الثنايا وأصوهلا.
ارحراف صوت الضاد إىل صوت الدال (الضحك :الدحك)

الشكل9

الشكل6

الشكل 1

 يطلل املعلم من املدعلم أ يدةاني الدشةابه بةني (الشةكل )2و (الشةكل ،)6وبةني(الشةةكل )1و (الشةةكل ،)1ويقةةوم باسدشةةعار لةةك بلسةةانه .وقةةد يقةةوم املعلةةم
باسدخدام خافض اللسا لياني له الدشابه بينه ا.
 يطلل املعلم من املدعلم أ يشاهد أقصى (نهاية) اللسا املرترعة عند نطق الضةاد(الشكل )8ويقار

لك

(الشكل  )9الذي ياني اخنرةاض أقصةى اللسةا عنةد

نطق الدال ،مسدعينا باجلدول (.)9
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 يطلل املعلم من املدعلم أ ينطق صوت الةدال ثةم يقةوم املعلةم بالطلةل منةه أيرخم الدال باسددارع الشردني ،ورفأ مؤخرع اللسةا واندشةار حافديةه إىل صةرحة
األضراس من الداخل ،وينطق مةن جديةد؛ لينةد صةوت الضةاد ،ويكةرر هةذه
الع لية أكثر من مرع ليدصور الررق خمرج كال الصوتني.
ارحراف صوت الضاد إىل صوت الالم (الضالني :الاللني)

الشكل 88

الشكل 81

الشكل 82

 يطلل املعلم من املدعلم أ يدةاني الرةرق بةني (الشةكل )2و (الشةكل ،)82وبةني(الشكل )8و (الشكل ،)81باحلديث عن طرف اللسا املسدهدف
و أدنى حافة اللسا إىل مندهاه

صوت الضاد

صوت الالم ،واحلديث عن األسةنا املسةدهدفة

(أصول الثنايةا :الضةاد) و(الضةاحك والنةاب والرباعيةة والثنيةة :الةالم) ويقةوم
باسدشعار لك بلسانه .ثم يقوم املعلم باسدخدام خافض اللسا لياني له الررق بينه ا.
 يطلل املعلم من املدعلم أ يشاهد أقصةى (مةؤخرع) اللسةا املرترعةة عنةد نطةقالضاد (الشكل )8ويقةار

لةك

(الشةكل  )88الةذي يةاني اخنرةاض مةؤخرع

اللسا عند نطق الالم.
 يطلل املعلم من املدعلم أ حيدد أدنى حافيت اللسا إىل مندهى طرفه ويضغط علىالضاحك والناب والرباعية والثنية مندجا صوت (الالم) ،ثم يطلل منه أ يلصةق
طرف اللسا ويضغط به على أصول الثنايا العليةا مةأ رفةأ ملةؤخرع اللسةا مةأ
العدد السادس عشر – 3417هـ – 1036م
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اندشار حافديه إىل صرحة األضراس من الداخل مندجا صوت (الضةاد) ثةم يكةرر
هذه الع لية أكثر من مرع ليدصور هذا الررق.
االرحراف إىل صوت الزاي (الضابط :الزابط)

الشكل 81

الشكل 84

الشكل 85

 يطلل املعلم من املدعلم أ يداني الررق بني (الشكل )1و (الشةكل )84حيةث إالررق بينه ا

اسدع ال أصول الثنايا العليا وأصول الثنايا السرلى ،ويداني الدشابه

بني (الشكل )4و (الشكل )85إ إ طرف اللسا هةو العضةو املنةد للصةوتني،
وأ يقوم باسدشعار لك بلسانه.
 يطلل املعلم من املدعلم أ يشاهد وسط اللسا املنخرض عند نطق الضاد (الشكل)8ويقار

لك

(الشكل  )81الذي ياني ارتراع وسط اللسا عند نطق الزاي.

 يطلل املعلم من املدعلم أ حيدد طرف اللسا ويضغط على أصول الثنايا السرليةمندجا صوت (الزاي) ،ثم يطلل منه أ يلصق طرف اللسا بأصول الثنايا العليةا
مأ الضغط به عليها مأ اسددارع

الشردني ،ورفأ لنهاية اللسا مأ اندشار حافديه

إىل صرحة األضراس من الداخل مندجا صوت (الضاد) ثم يكرر هذه الع لية أكثر
من مرع ليدصور هذا الررق.
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ثالثا :يقدم املعلم لل دعلم بعض الددرياات اليت تسهم
وفق اجلدول (:)9

ترسيخ ما مت تداوله،

اجلدول 9

ثنائيات تدض ن صوت الضاد والصوت اآلخر القريل منه
الد يز بني الضاد والظاء

الد ييز بني الضاد والدال

ظن

ضن

يضري

يد

ضراب

وضيأ

وديأ

ظراب

رضوض

ردود

حظ

حض

ضروس

دروس

ظل

ضل

الدقنية الثالثة :املقاربة الددرجيية
يقوم املعلم بوضأ األصوات (الةدال ،الدةاء ،الظةاء ،الةالم ،الةزاي)
املقطأ الصوتي ثم يداعها بصائت قصري ثم يداعها بالضاد ك ا هو

بدايةة

اجلدول (:)9

اجلدول 9
مقاطأ صوتية تدض ن صوت الضاد والصوت املقارب له
دِض

تِض

ظِض

لِض

زِض

ثم يقوم املدعلم بإنداج صوت الضاد عن طريق املقاربة الددرجيية – على سايل
املثال -من صوت الدال :فيطلل من املدعلم نطق (الدال) .ثم يطلل منه النطق مأ
اسددارع للشردني ورفأ ملؤخرع اللسا ودفأ جذره إىل اجلدار اخللري للحلق واندشار
حافديه إىل صرحة األضراس من الداخل .ثم يطلل منه أ يكرر هذه الع لية عدع
مرات.
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املرحلة الثانية :مرحلة الدع يم
الدقنية األوىل :الدع يم اللغوي
اإلجراء األول :تع يم املقطأ :يطلل املعلم من املدعلم الددرب على املقاطأ اليت
اجلدول (.)1
اجلدول 1
مقاطأ صوتية مقرتحة ملرحلة الدع يم
نوع املقطأ

األمثلة

مقطأ مندهٍ بصوت الضاد مداوع بصائت قصري أو طويل

يض -اض -وض

مقطأ مندهٍ بصوت الضاد مساوق بصامت قريل منه

تِض -تَض -تُض -تيض-
تاض – توض

املوضأ النطقي
مقطأ مندهٍ بصوت الضاد مساوق بصوامت بعيدع عنه

هِضَ -هض – هُض – هيض
– هاض

املوضأ النطقي
مقطأ ماددئ بصوت الضاد مداوع بصائت قصري وطويل
مقطأ ماددئ بصوت الضاد مداوع بصامت قريل منه
املوضأ النطقي

ض– ضي– ضا – ضو
ض– ُ
ضِ– َ
ضِل– ضَل– ضُل– ضيل -ضال

مقطأ ماددئ بصوت الضاد مداوع بصامت بعيد عنه ضِ
املوضأ النطقي

– ضَ

– ضُ

– ضي

– ضاف

اإلجراء الثاني :تع يم الكل ة :يطلل املعلم من املدعلم نطق الكل ات اليت اجلدول (:)6
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اجلدول6
كل ات مقرتحة ملرحلة الدع يم
آخر الضاد

الضاد أول الضاد أول الضاد أول الضاد

آخر الضاد

آخر

الكل ة ات

الكل ة ات

الكل ة ات

الكل ة ات

الكل ة ات

املقطأ ي

املقطأ الواحد

املقطعني

الثالثة مقاطأ

املقطأ

املقطعني

الثالثة مقاطأ

ضَلْ

ضيزى

ضئيلٌ

رضْ

أرْضٌ

بَاغِض

ضُرْ

ضَائأْ

ضرَبَ
َ

عضْ

بَعْضٌ

مُ ْندَحِض

الضاد

الضاد

تكرار ورود

الضاد بوجود

الضاد بوجود

املشددع

املشددع

الضاد أكثر

أصوات ات

أصوات ات

من مرع

موضأ إنداجي موضأ إنداجي

الضاد
وسط الكل ة

وسط الكل ة آخر الكل ة

الكل ة

واحد(ل)

قريل(ز،د)

حَضَارَع

حصّر

بَضّ

ضَأضَأ

ضدِاد
أ ْ

ضِدّ

ضرَ
احدَ َ

خَضّل

حَضّ

ض
تَخِضْخَ َ

ضِدّ

ضِيزَى

اإلجراء الثالث :تع يم اجل لة :يطلل املعلم من املدعلم نطق الكل ات اليت اجلدول (:)81
جدول 81
مجل مقرتحة ملرحلة الدع يم
نوع اجل لة

املثال

مجلة قصريع حتدوي على الضاد

حَضَرَ الطايل إىل الايت.

مجلة مدوسطة حتدوي على الضاد

مل يدرس خالد كثريا؛ فَحَضّهُ والده على الدراسة.

مجلة طويلة حتدوي على الضاد

دخل والد صاا املسدشرى ،وبعد املعاينة
احلثيثة ،تاني أنه َيحْدَضِرُ بسال السرطا .

مجلة مدوسطة فيها كل دا تدض نا الضاد حَضَرَ الطايل إىل الايت؛ أل الطرل مَريضٌ.
العدد السادس عشر – 3417هـ – 1036م
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نوع اجل لة
مجلة طويلة فيها ثال

املثال
كل ات

حَضَرَ الطايل إىل الايت؛ أل الطرل مَريضٌ،
فوجد أنه َيحْدَضِرُ.

تدض ن الضاد
مجلة تدض ن كل ة آخرها الضاد
وما بعدها صوت آخر بعيد املخرج

حضَّ املعلم الطالل على النطق.

عن الضاد
مجلة تدض ن كل ة آخرها صوت
الضاد وما بعدها صوت آخر قريل

ض ظَامل أمر يسرّ الطياني.
اندِحَا ُ

املخرج عن الضاد
مجلة تدض ن كل ة آخرها الضاد
وما بعدها الضاد

اندِحَضَ ضيق األفق سريعا.

اإلجراء الرابأ :تع يم احملادثة والكالم الدلقائي :يقوم املعلم
بالعديد من الدقنيات واألنشطة رحو :لعل األدوار ،والدحد

هذا اإلجراء

عن اخلطط املسدقالية،

وحماولة احلصول على معلومات ،واملقابالت...
الدقنية الثانية :الدع يم املوقري
يطلل املعلم من املدعلم تع يم اسدخدام إنداج الصوت السليم

بيئات تكو

أكثر حياتية من الغرفة الدعلي ية كالايت واألسواق واملالعل ،ثم يطلل منه تع يم
شرحية األشخاب الذين يدحد

معهم املدعلم.
املرحلة الثالثة :اإلدامة

يدرق املعلم مأ املدعلم على خطة تدض ن اللقاءات املسدقالية ك ا
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اجلدول 88
خطة إلدامة إنداج صوت الضاد
املوعد
لقاء

األساوع األول من
الشهر األول

لقاء

األساوع الثالث من
الشهر األول

لقاء

األساوع األول من
الشهر الثاني

لقاء

األساوع الثالث من
الشهر الثاني

النشاط املسدهدف

وسيلة الدواصل

طرح جم وعة من األسئلة اليت
اللقاء املااشر

تدض ن إجابدها كل ات مكونة
من صوت الضاد

االتصال اهلاتري

سرد بعض الشؤو احلياتية

االتصال عرب

إعطاء املدعلم العديد من اجل ل

Skype

مكدوبة والطلل منه أ يقرأها.
االجد اع مأ أكثر من مدعلم

اللقاء املااشر
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اهلوامـش والتعليقـات:
(1) Chung,(2005) Ten Core Themes In Pronunciation Teaching,
PTLC.p1.
( )2برجشرتاسر ( ،)8664الدطور النحوي للغة العربية ،ترمجة رمضا عاد الدواب ،مصر ،مكداة
اخلاجني ،ب.81
( )1الررق بني خمرج الضاد والظاء :الدا  ،حم د احلل698(،هة) ،الروائد السرية

شرح املقدمة

اجلزرية ،حتقيق :ساهرع محادع ،رسالة ماجسدري ،جامعة تكريت ،2119 ،ب.828
( )4انظر آراء العل اء

دعوى تررد العربية بالضاد :الرراهيدي ،اخلليل بن أمحد (891هة) ،العني،

حتقيق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،مكداة اهلالل ،ج ،8ب .51والرازي ،أمحد بن
فارس (165هة) ،الصاح،

فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب

كالمها ،ط،8حتقيق:

حم د بيضو 8669 ،م ،ج ،8ب .91واخلراجي ،أبو حم د عاد اهلل (499هة) ،سر الرصاحة،
دار الكدل العل ية ،ط8612 ،8م ،ب .59وإسرائيل ولرنسو ( ،)8626تاريخ اللغات
السامية ،ط ،8مطاعة االعد اد ،ب .21و ظاظا ،حسن ( ،)8698كالم العرب :من قضايا
اللغة العربية ،اإلسكندرية ،مطاعة املصري ،ب .26وسلوى ناظم ،دراسات لغوية مقارنة،
دو بيانات نشر ،ب .895-892والسحي ي ،سلي ا ( ،)8665إبدال احلروف

اللهجات

العربية ،املدينة املنورع ،دار الغرباء ،ب .416-411والعج ي ،فاا ( ،)8661الدطور
الصوتي الدارخيي

اللغات السامية ،جملة العصور ،م  ،1ج ،8ب.816-811

( )5بروكل ا  ،كارل ( ،)8699فقه اللغات السامية ،ترمجة :رمضا عاد الدواب ،الرياض ،ب.51
انظر مثل هذه اآلراء :برجشرتاسر ،الدطةور النحةوي للغةة العربيةة ،ب .86وانظةر :لانسةكي،
إدوارد ( ،) 8669نقع اجلةص اآلرامةي مةن ديةر عةال ،جامعةة الريمةوك ،ب  .841عاابنةة،
حييى( ،)2111اللغة الكنعانية :دراسة صوتية صرفية داللية ،ع ةا  ،دار جمةدالوي ،ب .811

811

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .هيثم محاد امحود الثوابية

الزع ،،آمنة( ،)2111الدغري الدارخيي لألصوات

العربية واللغات السامية ،اربد ،دار الكداب

العربي ،ب.841
( )9اجلاحظ ،ع رو بن حبر255( ،هة)الايا والدايني ،حتقيق :عاد السالم هارو  ،مكداة اهلالل،
8421هة ،ج،2ب .849انظر أيضا :ابن اجلوزي ،أبو الررج عاد الرمحن (569هة) ،أخاار
احل قى واملغرلني ،ط ،4بريوت ،دار اآلفاق ،8612 ،ب.882
( )9ابن اجلزري ،حم د بن حم د (111هة) ،النشر

القراءات العشر ،مصر ،املكداة الدجاريةة ،ج،8

ب.286ج ،8ب .211وانظر :األنصاري ،زكريا (629هة) ،الدقائق احملك ة

شرح املقدمة،

صنعاء ،مكداة اإلرشاد ،8661 ،ب .21وابن النةاظم ،أمحةد بةن حم ةد (115هةة) ،احلواشةي
املره ة

شرح املقدمة ،حتقيق :ع ر معصراتي ،دمشق ،2119 ،ب.59

( )1عاد الواحد وا ( ،)8699علم اللغة ،ط،9القاهرع ،دار النهضة ،ب .214
( )6انظر :احل د ،غاد ،الدراسات الصوتية عند عل اء الدجويد ،بغداد ،وزارع األوقاف ،ب -11
 .16انظر العل اء الذين قاموا بوص

اخلصائص :القاري ،مال علي (8184هة) ،املنح الركرية

شرح املقدمة اجلزرية ،حتقيق :أسامة عطايا ،دمشق ،دار الغوثاني ،2119 ،ب .82املرعشي،
حم د بن أبي بكر (8851هة) ،جهد املقل ،حتقيق :سامل احل د ،األرد  ،دار ع ار،2118 ،
ب.811
( )81القيسي ،مكي (444هة) ،الرعاية لدجويد القراءع وحتقيق لرظ الدالوع ،حتقيق :أمحد فرحات،
 ،8691ب  .851وانظر مثل هذه الدوصيرات للخصائص النطقية :الصراقسي ،أبو احلسن
(8881هة) ،تنايه الغافلني وإرشاد اجلاهلني ع ا يقأ هلم من اخلطأ ،حتقيق :حم د الشا لي،
مؤسسات عاد الكريم ،ب  .19والداني ،عث ا بن سعيد (444هة) ،الدحديد

اإلتقا

والدجويد ،حتقيق :غاد احل د ،األرد  ،دار ع ار ،2111 ،ب .894
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( )88ابن خلكا  ،أمحد بن إبراهيم (918هة) ،وفيات األعيا وأنااء أبناء الزما  ،حتقيق :حم د حمي
الدين ،القاهرع ،8641 ،ج ،1ب .411وانظر أمثلة على لك :الرريوز آبادي ،جمد الدين أبو
طاهر حم د بن يعقوب (189هة) ،بصائر وي الد ييز

لطائ

الكداب العزيز ،حتقيق :حم د

علي النجار ،القاهرع ،اجمللس األعلى للشئو اإلسالمية  -جلنة إحياء الرتا
ب .456والصقلي ،علي بن أبي الررج (ت آخر ق ،)5كداب

اإلسالمي ،ج،1

معرفة الضاد والظاء ،حتقيق:

صاا الضامن ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،8615 ،ب  .49واملرزوقي ،أبو على أمحد بن حم د
بن احلسن األصرهاني ( 428هة) ،شرح ديوا احل اسة ،حتقيق :غريد الشيخ ،وضأ فهارسه
العامة :إبراهيم مشس الدين ،لانا  ،دار الكدل العل ية 2111 ،م ،ج ،8ب .411وعنرب،
تغريد السيد ( ،)8611دراسات صوتية ،القاهرع ،املنظ ة العربية للرتبية والثقافة ،ج ،8ب.56
( )82ابن مالك ،مجال الدين حم د(ت992هة) ،االعد اد

نظائر الظاء والضاد ،مقدمة احملقق ،ب

 .1-2الدكدور إبراهيم الش سا  ،الضاد بني الشراهية والكدابية ،جملة اخلطاب الثقا  ،العدد،2
خري 8421 ،هة.
( )81اجلاحظ ،الايا والدايني ،ج ،8ب .96وانظر عن القضية نرسها :الرازي ،أبو احلامت أمحد
(122هة) ،الزينة

الكل ات اإلسالمية العربية ،حتقيق :حسني اهل ذاني ،القاهرع،8659 ،

ج ،8ب.95
( )84السريا  ،احلسن بن عاد اهلل (ت191هة) ،شرح كداب سياويه ،القاهرع ،8661،ج،9
ب.466
( )85إبراهيم أنيس ( ،)8618األصوات اللغوية ،ط،4القاهرع ،األجنلو املصرية ،ب .41وانظر
أيضا :الزبيدي ،كاصد ( ،)2111دراسات نقدية

اللغة والنحو ،ع ا  ،دار أسامة ،ب.829

( )89برجشرتاسر ،الدطور النحوي للغة العربية ،ب.81
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( )89القول منقول من :رمضا عاد الدواب ( ،)8611املدخل إىل علم اللغة ،القاهرع ،اخلاجني،
ب.189
( )81الراجحي ،عاده( ،)8619النحو العربي والدرس احلديث ،بريوت ،لانا  ،دار النهضة
العربية ،ب.889
( )86انظر هذه القضية :لطري ،مصطرى( )8699اللغة العربية

إطارها االجد اعي ،بريوت،

معهد األمنار العربي.
( )21انظر هذه القضية :اخلصاونة ،توفيق( ،)2111احملدوى الثقا

كدل تعليم اللغة العربية

للناطقني بغريها ،رسالة ماجسدري.
( )28انظر هذه القضية :العناتي ،وليد ( )2111اللسانيات الدطايقية وتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها ،ع ا  ،دار اجلوهرع.
( )22سياويه ،أبو بشر ع رو (148هة 180 -هة) ،الكداب ،حتقيق :عاد السالم هارو  ،القاهرع،
اهليئة املصرية ،8695 ،ج ،4ب .411
( )21املربد ،أبو العااس حم د (281هة 219-هة) ،املقدضل ،حتقيق :حم د عاد اخلالق ،القاهرع،
اجمللس األعلى ،8691 ،ج ،8ب 861وانظر :ابن جين ،أبو الردح عث ا (162هة) ،سر
صناعة اإلعراب ،حتقيق :حسن هنداوي ،دمشق ،دار القلم ،8615 ،ج ،8ب.52
( )24سياويه ،الكداب ،ج ،4ب .411
( )25انظر كالم رمضا عاد الدواب ،األنااري ،أبو الربكات(581هة 599-هة) ،زينة الرضالء
الررق بني الضاد والظاء ،حتقيق :رمضا عاد الدواب ،الرسالة ،8698 ،مقدمة احملقق ،ج،8
ب.89
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( )29ابن يعيع ،موفق الدين(551هة941 -هة) ،شرح املرصل ،القاهرع ،دار الطااعة املنريية،
ج ،81ب.829
()29احل د ،غاد ،الدراسات الصوتية عند عل اء الدجويد ،ب.211
( )21برجشرتاسر ،الدطور النحوي للغة العربية ،ب.81
( ) 26رمضا عاد الدواب ،مشكلة الضاد العربية وترا
 .284وكاندينو ،جا ( ،)8699دروس

الضاد والظاء ،جم أ اللغة العربية ،ب

علم أصوات العربية ،ترمجة ،صاا القرمادي،

ب .91وهنري فليع( ،)8696العربية الرصحى ،ترمجة عاد الصاور شاهني ،بريوت ،ب.19
واحل د ،غاد( ،)2116الشرح الوجيز على املقدمة اجلزرية ،ط ،8الدراسات القرآنية ،ب .15
وأبو بكر ،يوس

اخلليرة( ،)8692أصوات القرآ كي

ندعل ها ونعل ها ،ط ،8اخلرطوم،

ب .96والزبيدي ،حسام( ،)8616أصوات العربية بني الدحول والثاات ،بغداد ،بيت احلك ة،
ب  .51وك ال بشر( ،)2111علم األصوات ،القاهرع ،دار غريل ،ب .254-251
( )11لقد اسدشري عدد من أهل االخدصاب بالصوتيات والدجويد واللغة والنطق ،وقد أقر
معظ هم بأهلية الضاد احلديثة.
( )18رمضا عاد الدواب ،مشكلة نطق الضاد ،ب .289
( )12سورع الاقرع.861،
( )11ابن يعيع ،شرح املرصل ،ج ،81ب .811واحل د ،غاد ( ،)2112أحبا

علم الدجويد،

ط ،8ع ا  ،دار ع ار ،ب.895
( )14سورع الراحتة.9،
( )15القرط ، ،عاد الوهاب بن حم د ،املوضح

الدجويد ،حتقيق :غاد احل د ،ع ا  ،دار ع ار،

 ،2111ب.884
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(36) Elgendy, A.M & Pols, L.C.W, Mechanical versus perceptual
constraints as determinants of articulatory strategy, university of
Amsterdam,Vol1.24. p. 57
(37) Elgendy, Mechanical Versus Perceptual Constraints as Determinants
of Articulatory. p. 57
(38) Ali & Daniloff, R(1972). A contrastive Cinefluorographic
Investigation of the Articulation of Emphatic –Non Emphatic
Cognate Consonant. Studia Linguistica, Vol.26, 93. Laufer,Asher &
Baer Thomas(1988), The Emphatic and Pharyngeal Sounds in
Hebrew and in Arabic Language and Speech,Vol31.No2,p, 185.
(39) Laufer, Asher, The Emphatic and Pharyngeal Sounds Speech,p 185.
 دار،ضوء الدراسات الصوتية احلديثة

 علم األصوات العربي،)2115(  قاسم،) الربيسم41(
.11  ب،الكنوز العربية

(41) Kara, Rawhia Ahmed(1975), The Problems Encountered by English
Speakers In Learning Arabic University of California, Berkeley.ph.d,p
30-35  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه،)8615( حم ود كامل، الناقة:وانظر
.99-91  ب،– مداخله – طرق تدريسيه
 ترمجة جهاد،8 ط، االضطرابات النطقية والرونولوجية، نيكوالس،  جو وبانكسو،) برينثال42(
Kara, Rawhia Ahmed, The Problems Encountered by .415  ب، محدا
 تعليم اللغة، الناقة: وانظر،English Speakers In Learning Arabic.p. 30-35
.99-91  ب،العربية للناطقني بلغات أخرى
 ونصحوا باسدع ال هذه الطريقة وما، ) لقد اسدشري بعض اخدصاصيي اللغة والنطق واألطااء41(
.تدض نه من آليات
(44) Smit Ann,(2004) Articulation and phonology Resource Guide For
School – Age children and Adults, Delmar Learning a division of
Thomson Learning, New York, p 31.
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(45) Gravel j & Ogra,j,(2003) Communication Option for Children with
haring loss, Mental Retardation & Developmental Disabilities
Research Reviews.  وقةائأ، دراسةة طرائةق تعلةيم اللغةات األجنايةة، حم ود،صيين
.848 ب، املدينة املنورع،2 ج،ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها
(46) Ristuccia Christine, (2002) A Phonemic – Based Remediation
Approach for /r/ p.22
، دار الركةةر،دمشةةق،2 ط،الدراسةةات العربيةةة

 املصةةطلح الصةةوتي، عاةةد العزيةةز،) الصةةيع49(
.299-299ب

.424  ب، االضطرابات النطقية والرونولوجية،) برينثال41(
(49) Hyman,L.M, Phonology,(1975) The Oryand Analysis, Holt,
Renihart and Winston, p. 189
(50) Van Riper, Charles: Speech Correction Principles and Methods,
P.219. Taps,Jennifer, (2007) Innovations for Addressing Single
Sound Articulation Errors In School Setting, ASHA Convention
handout, www.asha.org .
.429  ب، االضطرابات النطقية والرونولوجية،) برينثال58(
(52) Curtis,Weiss,Gordon,Mary, and Lilywhite, Herold, Clinical
Management of Articulatory and Phonological Disorders.p.190
(53) Van Riper, Charles: Speech Correction Principles and Methods,
P.216-217
، دار وائل للنشر، األصوات اللغوية رريية عضوية ونطقية وفيزيائية،)2114( مسري،) اسديدية54(
.215-218ب
(55) Costello,Janice, and Bosler,Sharon,(1976) “ Generalization and
Articulation Instruction “ Journal of Speech and Hearing
Disorders,Volume, No.3, p.360.
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،مصر،8 ط، دراسة الصوت اللغوي،)8699( أمحد خمدار ع ر: انظر،) أنواع املقاطأ الصوتية59(
، ع ا،8 ط، علم األصوات العربية،)8669( وحم د جواد نوري.291 ب،عامل الكدل
، األصوات اللغوية،)8661( وعاد القادر عاد اجلليل.241 ب،منشورات جامعة القدس
.228-221  ب، دار الصراء، األرد،8ط
(57) Greaghead,Nancy,Newman, Parley,and Secord,Wayne: Assessment
and Remediation of Articulatory and Phonological Disorders,p.143
.19ب،8 ج، املقدضل، املربد:) انظر املقصود بالكل ة51(
(59) Greaghead,Nancy,Newman, Parley,and Secord,Wayne, Assessment
and Remediation of Articulatory and Phonological Disorders,p.145146
(60) Bleil,Ken,(1994) Manual of Articulation and Phonological Disorders
–Infancy through Adulthood,Singular Publishing Group, Inc, San
Diego, p.199  معجم،)2111( أمحد خمدار ع ر:لقد اخدار الااحث هذه الكل ات من
. عامل الكدل،8 ط،اللغة العربية املعاصرع
.تطايق أي معايري أخرى ختدم تقنية تع يم الكل ة

 ولل عاجل احلرية،) هذه بعض املعايري98(

(62) Greaghead,Nancy,Newman, Parley,and Secord,Wayne, Assessment
and Remediation of Articulatory and Phonological Disorders,pp.147148.
(63) Bleil,Ken, Manual of Articulation and Phonological Disorders –
Infancy through Adulthood, p.208
.411  ب، االضطرابات النطقية والرونولوجية،) برينثال94(
(65) Greaghead,Nancy,Newman, Parley,and Secord,Wayne, Assessment
and Remediation of Articulatory and Phonological Disorders,p.149

845

م1036 – هـ3417 – العدد السادس عشر

" مشكلة نطق صوت الضاد عند الناطقني باللغة العربية وبغريها " تشخيصًا وعالجًا

 مكداة، دليل أخصائي الدخاطل واملعل ني والوالدين: اضطرابات النطق، إيهاب،) الااالوي99(
.119 ب،النهضة
(67) Gierut, Judith, “ Treatment Efficacy(1998), Functional Phonological
Disorders in Children “, Journal of Speech,Language,and Hearing
Research, Volume 41,p.360
(68) Bettagere, Ramesh(2009), Carryover of Articulation Skills in the
Classroom, Handout from American Speech – Language and
Hearing Annual Convention,2009,p.1.
(69) Taps,Jennifer, Innovations for Addressing Single Sound Articulation
Errors In School, p.8
(70) Bettagere, Ramesh: Carryover of Articulation Skills in the
Classroom, p.1.
(71) Secord, Wayne(2009), Articulation and Phonological Intervention –
Moving Beyond “ Get-R-don” The Ohio State University.p.6.
Greaghead,Nancy,Newman, Parley,and Secord,Wayne, Assessment
and Remediation of Articulatory and Phonological Disorders,p.152
.) لقد ساق ختري هذه الدراسات92(
(73) Bakson.N. and Byrne. M. (1993), The relationship between missing
teeth and selected consonant sounds. j. Speech and Hearing
Disorders,24: 341-348
B

(74) Evans,D. and Gray,F.(2000) Associations among pragmatic
functions. J. Linguistic Stress and Natural Phonological Processes in
Speech –Delayed Children 25:594-609.
، اخدريت عشر كل ات من القرآ الكريم: ) إ آلية اخديار الكل ات جاءت على النحو اآلتي95(
الثامن " مهارات االتصال " وعشر من الكداب الثاني لدعليم اللغة

وعشر من كداب الص

. وقد حرب على أ تكو من الكل ات الشائعة،العربية للناطقني بغريها
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(76) Goldman R & Fristoe M(1988) Goldman Fristoe test of articulation.
)Circle Pines, MN_ American Guidance Service,.Mcdonald, E.(1964
A deep test of articulation testing and Pittsburg. Stanwix House.
اخل ايسة ،زيدا  ،واإلمام ،حم د ،اخلصائص اللرظية عند األطرال املعوقني عقليا للدعلم من
الرئة ( ) 81-1سنوات

مركز نازك احلريري للرتبية اخلاصة ،جملة القراءع واملعرفة ،جامعة
عني مشس ،العدد ( ،)15مصر ،كلية الرتبية.

( )99هؤالء األفراد هم  4أفراد من مركز اللغات/اجلامعة األردنية ،و 1أفراد من مدرسة األمري
هاشم ،و 1أفراد من مركز الررقا .
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املصادر واملراجع
 .8القرآ الكريم.
 .2إبراهيم أنيس ( ،)8618األصوات اللغوية ،القاهرع ،األجنلو املصرية.
 .1أبو بكر ،يوس

اخلليرة ( ،)8692أصوات القرآ كي

ندعل ها ونعل ها ،اخلرطوم.

 .4أمحد خمدار ع ر ( ،)8699دراسة الصوت اللغوي ،مصر ،عامل الكدل.
 ،)2111( ..................... .5معجم اللغة العربية املعاصرع ،عامل الكدل.
 .9اسديدية ،مسري ( ،)2114األصوات اللغوية رريية عضوية ونطقية وفيزيائية ،دار وائل للنشر.
 .9إسرائيل ولرنسو ( ،)8626تاريخ اللغات السامية ،مطاعة االعد اد.
 .1األنااري ،أبو الربكات (599هة) ،زينة الرضالء

الررق بني الضاد والظاء ،حتقيق :رمضا عاد

الدواب ،الرسالة.8698 ،
 .6األنصاري ،زكريا(629هة) ،الدقائق احملك ة

شرح املقدمة ،صنعاء ،مكداة اإلرشاد.8661 ،

 .81الااالوي ،إيهاب ،اضطرابات النطق :دليل أخصةائي الدخاطةل واملعل ةني والوالةدين ،مكداةة
النهضة.
 .88برجشرتاسر ( ،)8664الدطور النحوي للغة العربية ،ترمجة رمضا عاد الدةواب ،مصةر ،مكداةة
اخلاجني.
 .82بروكل ا  ،كارل ( ،)8699فقه اللغات السامية ،ترمجة :رمضا عاد الدواب ،الرياض.
 .81الربيسم ،قاسم ( ،)2115علم األصوات العربي

ضةوء الدراسةات الصةوتية املعاصةرع ،دار

الكنوز العربية.
 .84برينثال ،جو وبانكسو  ،نيكوالس ،االضطرابات النطقية والرونولوجية ،ترمجة جهاد محدا .
 .85الدا  ،حم د احلل698( ،هة) ،الروائد السرية

شرح املقدمة اجلزرية ،حتقيةق :سةاهرع محةادع،

جامعة تكريت.2119 ،
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 .89اجلاحظ ،ع رو بن حبر255( ،هة) الايا والدايني ،حتقيق :عاد السةالم هةارو  ،مكداةة اهلةالل،
 8421هة.
 .89ابن اجلزري ،حم د بن حم د(111هة) ،النشر

القراءات العشر ،مصر ،املكداة الدجارية.

 .81ابن جين ،أبو الردح عث ا (162هة) ،سر صناعة اإلعراب ،حتقيق :حسن هنداوي ،دمشةق ،دار
القلم.8615 ،
 .86ابن اجلوزي ،أبو الررج عاةد الةرمحن(569هةة) ،أخاةار احل قةى واملغرلةني ،ط،4بةريوت ،دار
اآلفاق.8612 ،
 .21احل د ،غاد ( ،)2112أحبا

علم الدجويد ،ط ،8ع ا  ،دار ع ار.

 ،)2116(................ .28الشرح الوجيز على املقدمة اجلزرية ،الدراسات القرآنية.
................. .22الدراسات الصوتية عند عل اء الدجويد ،بغداد ،وزارع األوقاف.
 .21اخلصاونة ،توفيق ( ،)2111احملدوى الثقا

كدل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،رسةالة

ماجسدري.
 .24اخلراجي ،أبو حم د عاد اهلل (499هة) ،سر الرصاحة ،ط ،8دار الكدل العل ية8612 ،م.
 .25ابن خلكا  ،أمحد بن إبراهيم (918هة) ،وفيات األعيا وأنااء أبناء الزما  ،حتقيق :حم ةد حمةي
الدين ،القاهرع.8641 ،
 .29اخل ايسة ،زيدا  ،واإلمام ،حم د ،اخلصائص اللرظية عند األطرال املعةوقني عقليةا للةدعلم مةن
الرئة ( )81-1سنوات

مركز نازك احلريري للرتبية اخلاصةة ،جملةة القةراءع واملعرفةة ،جامعةة

عني مشس ،العدد ( ،)15مصر ،كلية الرتبية.
 .29الداني ،عث ا بن سعيد (444هة) ،الدحديد

اإلتقا والدجويد ،حتقيق :غاد احل ةد ،األرد ،

دار ع ار.2111 ،
 .21الراجحي ،عاده ( ،)8619النحو العربي والدرس احلديث ،بريوت ،لانا  ،دار النهضة العربية.
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 .26الرازي ،أبو احلةامت أمحةد (122هةة) ،الزينةة

الكل ةات اإلسةالمية العربيةة ،حتقيةق :حسةني

اهل ذاني ،القاهرع.8659 ،
 .11الرازي ،أمحد بن فارس (165هة) ،الصاح،

فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب ،ط،8

حتقيق :حم د بيضو 8669 ،م.
 .18رمضا عاد الدواب ،)8611 ،املدخل إىل علم اللغة ،القاهرع ،اخلاجني.
 ......................... .12مشكلة الضاد العربية وترا

الضاد والظاء ،جم أ اللغة العربية.

 .11الزبيدي ،حسام ( ،)8616أصوات العربية بني الدحول والثاات ،بغداد ،بيت احلك ة.
 .14الزبيدي ،كاصد ( ،)2111دراسات نقدية

اللغة والنحو ،ع ا  ،دار أسامة.

 .15الزع ،،آمنةة ( ،)2111الةدغري الدةارخيي لألصةوات

العربيةة واللغةات السةامية ،اربةد ،دار

الكداب العربي.
 .19السحي ي ،سلي ا ( ،)8665إبدال احلروف

اللهجات العربية ،املدينة املنورع ،دار الغرباء.

 .19سياويه ،أبو بشر ع رو ( 841هة 811هة) ،الكداب ،حتقيق :عاد السالم هارو  ،القاهرع ،اهليئة
املصرية.8695 ،
 .11السريا  ،احلسن بن عاد اهلل (ت191هة) ،شرح كداب سياويه ،القاهرع.8661،
 .16الش سا  ،إبراهيم ،الضاد بني الشةراهية والكدابيةة ،جملةة اخلطةاب الثقةا  ،العةدد ،2خرية ،
8421هة
 .41الصراقسي8881( ،هة) ،تنايه الغافلني وإرشاد اجلاهلني ع ا يقأ هلم من اخلطةأ ،حتقيةق :حم ةد
الشا لي ،مؤسسات عاد الكريم.
 .48الصقلي ،علي بن أبي الررج (ت آخر ق ،)5كدةاب

معرفةة الضةاد والظةاء ،حتقيةق :صةاا

الضامن ،بريوت ،الرسالة.8615 ،
 .42الصيع ،عاد العزيز ،املصطلح الصوتي

الدراسات العربية ،ط 2دمشق ،دار الركر.

 .41ظاظا ،حسن ( ،)8698كالم العرب :من قضايا اللغة العربية ،اإلسكندرية ،مطاعة املصري.
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 .44عاابنة ،حييى( ،)2111اللغة الكنعانية :دراسة صوتية صرفية داللية ،ع ا  ،دار جمدالوي.
 .45عاد القادر عاد اجلليل ( ،)8661األصوات اللغوية ،ط ،8األرد  ،دار الصراء.
 .49العج ي ،فاا ( ،)8661الدطور الصوتي الدارخيي

اللغات السامية ،جملة العصور ،م .1

 .49علي عاد الواحد وا ( ،)8699علم اللغة ،ط ،9القاهرع ،دار النهضة.
 .41العناتي ،وليد ( )2111اللسانيات الدطايقية وتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،ع ا  ،دار اجلوهرع.
 .46عنرب ،تغريد السيد ( ،)8611دراسات صوتية ،القاهرع ،املنظ ة العربية للرتبية والثقافة.
 .51الرراهيدي ،اخلليل بن أمحد (891هة) ،العني ،حتقيق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي،
مكداة اهلالل.
 .58الرريوز آبادي ،جمد الدين أبو طاهر حم د بن يعقوب (189هة) ،بصائر وي الد ييز

لطةائ

الكداب العزيز ،حتقيق :حم د علي النجار ،القاهرع ،اجمللس األعلةى للشةئو اإلسةالمية  -جلنةة
إحياء الرتا

اإلسالمي.

 .52القاري ،مال علي (8184هة) ،املنح الركرية

شرح املقدمةة اجلزريةة ،حتقيةق :أسةامة عطايةا،

دمشق ،دار الغوثاني.2119 ،
 .51القرط ،،عاد الوهاب بن حم د ،املوضح الدجويد ،حتقيق :غاد احل د ،ع ا  ،دار ع ار.2111 ،
 .54القيسي ،مكي (444هة) ،الرعاية لدجويد القراءع وحتقيق لرظ الدالوع ،حتقيق :أمحد فرحات.8691 ،
 .55كاندينو ،جا ( ،)8699دروس

علم أصوات العربية ،ترمجة ،صاا القرمادي.

 .59ك ال بشر ( ،)2111علم األصوات ،القاهرع ،دار غريل.
 .59لانسكي ،إدوارد ( ،)8669نقع اجلص اآلرامي من دير عال ،جامعة الريموك.
 .51لطري ،مصطرى ( )8699اللغة العربية

إطارها االجد اعي ،بريوت ،معهد األمنار العربي.

 .56ابن مالك ،مجةال الةدين حم ةد (ت992هةة) ،االعد ةاد

نظةائر الظةاء والضةاد ،دمشةق ،دار

الاشائر.2111 ،
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 .91املربد ،أبو العااس حم د (281هة 219-هة) ،املقدضةل ،حتقيةق :حم ةد عاةد اخلةالق ،القةاهرع،
اجمللس األعلى.8691 ،
 .98حم د جواد نوري ( ،)8669علم األصوات العربية ،ط ،8ع ا  ،منشورات جامعة القدس.
 .92املرزوقي ،أبو على أمحد بن حم د بن احلسةن األصةرهاني ( 428هةة) ،شةرح ديةوا احل اسةة،
حتقيق :غريد الشيخ ،وضأ فهارسه العامة :إبراهيم مشس الدين ،لانا  ،دار الكدل العل ية 2111 ،م.
 .91املرعشي ،حم د بن أبي بكر (8851هة) ،جهد املقل ،حتقيق :سامل احل د ،األرد  ،دار ع ار.2118 ،
 .94ابن الناظم ،أمحد بن حم د (115هة) ،احلواشي املره ة

شرح املقدمة ،حتقيق :ع ر معصراتي،

دمشق.2119 ،
 .95الناقة ،حم ود كامل ( ،)8615تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه – مداخله –
طرق تدريسيه.
 .99هنري فليع( ،)8696العربية الرصحى ،ترمجة عاد الصاور شاهني ،بريوت.
 .99ابن يعيع ،موفق الدين (551هة941 -هة) ،شرح املرصل ،القاهرع ،دار الطااعة املنريية.
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