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فاعلية برنامج لتخفيف دف ا تلتأتفأا لف م ت ميفع تلتالفيس ت

ا ف .

(احللقة األوىل  -دراسة جتريبية يف حمافظة دمشق).

د .عفراء خليل*

املؾخص :ذ

هدف البحث إلى معرفة فاعلية برنامج لتخفيف شدة التأتأة لـد تمميـا التعلـيم األيايـ
(الحلقــة األولــى  -درايــة تجريبيــة فـ محاف ــة دمشـ  .تألفــع عينــة البحــث مـ ( 01تلميــاا
وتلميـاة مـ التمميـا المتـأت ي إذ تـم تــعزيععم عشـعا يا علـى مجمـععتي متنـاويتي (تجريبيــة
وضــاب)ة اشــتملع نــل منعمــا علــى ( 02تلميــاا وتلميــاة بعا ــع ( 06م ـ الــانعر و( 0م ـ
اإلن ــاث تراوأ ــع معم ــارهم ب ــي ( 4و 01ي ــنعات وباي ــتخدام األدوات اتآتي ــة ( ا م ــة رص ــد
المؤشــرات الدالــة علــى وطــعد اضــ)رال التأتــأة لــد التمميــا مداة يــاس شــدة التأتــأة ل فــال
( ssiلرايل ـ ( 0661اختبــار راف ـ  Ravenللمصــفعفات المتتابعــة ( 0665إعــداد رأمــة
( 6111مقياس المنتع اال تصادي االطتماع الثقـاف ل يـرة إعـداد الععارنـة (6115
البرنامج العمط المنتند على ريقة الكمم الم)عل وتعصل البحث إلى النتا ج اتآتية:
 وطــعد فــروق دالــة إأصــا يا عنــد منــتع الداللــة ( 1.12بــي متعي ـ درطــات مفــرادالمجمععــة التجريبيــة بــل ت)بي ـ البرنــامج العمط ـ ودرطــاتعم بعــد ت)بي ـ البرنــامج
العمط على مقياس شدة التأتأة.
 وطــعد فــروق دالــة إأصــا يا عنــد منــتع الداللــة ( 1.12بــي متعي ـ درطــات مفــرادالمجمععـة التجريبيـة ومتعيـ درطــات مفـراد المجمععـة الةــاب)ة علـى مقيـاس شــدة
التأتأة بعد ت)بي البرنامج العمط .
 وطــعد فــروق دالــة إأصــا يا عنــد منــتع الداللــة ( 1.12بــي متعي ـ درطــات مفــرادالمجمععة التجريبية بعد ت)بي البرنامج العمط ومتعي درطاتعم بعـد شـعري مـ
ت)بي البرنامج العمط على مقياس شدة التأتأة.
 وطــعد فــروق دالــة إأصــا يا عنــد منــتع الداللــة ( 1.12بــي متعي ـ درطــات مفــرادالمجمععـة التجريبيـة ومتعيـ درطــات مفـراد المجمععـة الةـاب)ة علـى مقيـاس شــدة
التأتأة بعد ت)بي البرنامج العمط (القياس البعدي المؤطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نلية التربية ـ ـ طامعة دمش ـ ـ ـ يعرية.
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The effectiveness of a program to reduce the severity of
stuttering among basic education students. (The first episode
- a pilot study in the governorate of Damascus).
Dr. Afraa Khalil
College of Education - University of Damascus - Syria

Abstract
The aim of the research is to know the effectiveness of a program to reduce
the severity of stuttering among students of basic education (the first cycle)
- an empirical study in the governorate of Damascus. The research sample
consisted of (30) male and female stuttering students, as they were
randomly distributed into two equal groups, (experimental and control),
each of which included (10) male and female students, (12) males and (3)
females, their ages ranged between (7 and 10) years, and using the following
tools (Monitoring List of Indicators of Stuttering Disorder in Students,
Riley’s Stuttering Severity Severity Measurement Tool (SSI) (1994),
Raven’s Progressive Matrices Test (1998) Rahma (2004), Level Scale The
socio-cultural economic of the family, prepared by Al-Hawarna (2008), the
therapeutic program based on the long-speak method. The research reached
the following results:
- There are statistically significant differences at the significance level
(0.05) between the average scores of the experimental group members
before applying the treatment program, and their scores after applying the
treatment program on the stuttering severity scale.
- There are statistically significant differences at the significance level
(0.05) between the average scores of the experimental group members and
the control group members' average scores on the stuttering severity scale
after applying the treatment program.
- There are statistically significant differences at the significance level
(0.05) between the average scores of the experimental group members after
applying the treatment program, and their average scores after two months
of applying the treatment program on the stuttering severity scale.
- There are statistically significant differences at the significance level
(0.05) between the average scores of the experimental group members and
the control group members' average scores on the stuttering severity scale
after applying the treatment program (delayed post-measurement).
Keywords: reduce the severity of stuttering, basic education.
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 -1املؼدمةذواإلرارذالـظري :ذ
اللغة ه مداة التعاصل والعييلة الجعهرية لمتصال االطتماع والعقل والثقـاف ومـ
ثَ ّم فإن مي اض)رال يحدث فيعا يؤدي إلـى عـدم العفـاء بالـدور المنـعط بعـا وتترتـ علـى هـاا
الخلـل ثثــار نفنـية يــلبية علـى اعتبــار من مـ مهـم م ــاهر النمـع النفنـ نمـع الكــمم وانتنــال
اللغة؛ ألن الكمم هع العييلة الت يتصل بعا اإلننان ببي ته ووييلته لفعم البي ة الخارطية.
ويُ ُّ
عد الكمم ) (speechمـ منثـر ويـا التعاصـل ايـتخداما وتعقيـدا فعـع الشـيفرة التـ
يقدم اإلننان لغته المن)ع ة بعا م خمل تشكيل وتنلنل معـي ل صـعات بايـتخدام التـنفس
والعة ـ ــمت ف ـ ــأي اض ـ ــ)رال فـ ـ ـ الك ـ ــمم يمكـ ـ ـ من ين ـ ــب مش ـ ــكلة فـ ـ ـ عملي ـ ــة التعاص ـ ــل
(( Communicationمخلعف . 6 6101
وتصـنف عـادة اضـ)رابات التعاصـل  Communication Disordersضـم مربـع
ف ات ر ينة :األولى اض)رابات الصـعت  Voice Disordersوالثانيـة اضـ)رابات اللغـة
 Language Disordersوالثالث ــة اض ــ)رابات الن)ـ ـ  Articulation Disordersومخيـ ـرا
اضـ)رابات ال)م ــة  Disorders Fluencyأيــث يعطـد خ)ــأ فـ ترتيـ األصــعات والع ــعف
ف ـ المكــان الخ)ــأ ف ـ الجملــة وترديــد ألصــعات معينــة وهــاا بــدور يــؤثر علــى ال)م ــة ف ـ
الكــمم وم ـ منثــر اضــ)رابات ال)م ــة شــيععا التأتــأة (.Stutteringالخ)ي ـ الحديــدي
( 664 6116مبــع فخــر وثخــرون ( 011 6113الب)اينــة وثخــرون . 216 6114
وتتصف التأتأة بأنعا انحباس مو تكرار مو إ الة ل صعات مو الكلمـات بحيـث يةـ)ر المـتكلم
إلى التنفس ثانية مو التع ف لبةـع ثـعان بـل من يُخـرج الكلمـة وتترافـ التأتـأة بـأعراض ثانعيـة
نإغمــاض العينــي وفتحعمــا علــى نحــع ال إرادي مو هــا ال ـرمس مو تحريــل الــرطلي  .وتبل ـ ننــبة
اإلصــابة بعــا نحــع( %0 -6عنــد األ فــال ونحــع ( %0عنــد الكبــار نمــا من الــانعر معرضــعن
لإلص ــابة بع ــا منث ــر مـ ـ اإلن ــاث بنن ــبة مـ ـ اإلن ــاث بنن ــبة ( 0:0مو (Everard, 2007( 0:1
(الب)اينــة وثخ ــرون  200 6114و ــد تع ــددت الن ريــات التـ ـ أاول ــع تق ــديم تفن ــيرات
ل اهرة التأتأة فبعةعا رم م ّن التأتأة تععد إلى ععامل بي ية وبعةعا يرطععا إلـى ععامـل وراثيـة
فـ أـي رم الكثيـر مـ البـاأثي منعـا خلــي مـ الععامـل العراثيـة والبي يــة ومـ الناأيـة العمطيــة
يمك من تُمأظ ثمثـة اتجاهـات ر ينـة االتجـا األول بنـاء ال)م ـة Fluency Shaping Therapy
ويُعنى بايـادة ال)م ـة بانت ـام وصـعال إلـى ايـتبدال لح ـات التأتـأة بال)م ـة ويقـعم هـاا األيـلعل علـى بنـاء
ال)م ــة ف ـ العيــادة وم ـ ثَـ ّـم تعمــيم الكــمم ال)لي ـ علــى أيــاة التلميــا المتــأت اليعميــة وم ـ مبــرز معــمم هــاا
االتج ــا ولي ــام بيرنن ــا  William Perkinsو ــد م لـ ـ عل ــى برنامج ــه فـ ـ الع ــمج ااي ــتبدال التأت ــأة ب ــالكمم
ال)بيعـ ا واالتجــا الثــان تعــديل التأتــأة Stuttering Modification Therapyبتعلــيم التلميــا المتــأت
نيفي ــة تع ــديل لح ــات التأت ــأة بتقلي ــل الجع ــد والش ــد المص ــاأ مـ ـ خ ــمل تعريف ــه بم ــاهر التات ــأة
األيايية والثانعية لديه وبتدريبه على ن) نلمـات مأاديـة المق)ـع  Monosyllabicب)ريقـة
الكــمم الم)ــعل ثــم التــدرج واالنتقــال لن) ـ نلمــات ثنا يــة المق)ــع وهكــاا مــع مراعــاة ت)عيــل
المقــا ع عنــد الن) ـ وااليــتمرار ف ـ تدريبــه أتــى يصــب بمقــدور إطــراء محادثــة ليقــة لمــدة
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خمـس د ـا ومـ مبـرز معـمم هـاا االتجـا فـان رايبـر Van Riperونـارل ديـل  Carl Dellوتنـمى
ريقتعما ب)ريقـة التأتـأة النـعلة مو ال)ليقـة Fluent or Easy Stutteringواالتجـا الثالـث هـع تكامـل
االتجاهي ؛ وذلل بعضع مهداف تتناي مع درطة اإلصابة بالتأتأة وم مبرز معمم هاا االتجا بيترز طيتار
( Peters Guitarالنر اوي ومبع طعدة  Guitar, 2006, 210–211( 111 -041 6111و د
مُعتمـد فـ البحـث الحــال علـى االتجــا الثــان تعـديل التأتــأة فـ تصــميم برنـامج لتخفيــف شــدة
التأتأة لد تمميا التعليم األياي (الحلقة األولى ف محاف ة دمش .
م اهر التأتأة :تتصف التأتأة بمجمععة م النـلعنات األيايـية التـ تمياهـا عـ صـععبات ال)م ـة
العادية ف الكمم وها النلعنات ـد تختلـف نثيـرا مـ فـل إلـى ثخـر نمـا تتصـف بمجمععـة مخـر
م النلعنات الثانعية الت تصاأبعا مو تل أدوثعا وفيما يل تعضي لنلعنات التأتأة:

 -1-1دؾوكاتذالتأتأةذاألدادقة:ذوتتضؿنذاآلتي :ذ

-0-0-0التكرارات ( : Repetitionsيعد التكرار م مبـرز النـمات المميـاة للتأتـأة والصـعرة
األنثــر شــيععا والخاصــية األيايــية لعــا وال يــيما عنــد أــدوث عــدة تكــرارات بالصــعت نفنــه بالتتــابع
لدرطة تلفع انتبا المنتمع (عل . 56 6101
 -6-0-0اإل ـاالت الصـعتية ) :(Prolongations of Soundsوفيعـا ي)ــعل ن)ـ الصــعت
إ الــة غيــر بيعيــة وال يــيّما ف ـ الحــروف النــاننة وهــا اإل الــة للصــعت يمك ـ من تصــدر علــى نحــع
هــاد مو ــد تكــعن علــى نحــع متــعتر وفيعــا يمــد ال)فــل الصــعت فـ بدايــة مو ويـ نلمــة معينــة ونأنــه
يدفع الصعت دفعا ليخرج م فمه (محمد  03 6115ويتم تشـخي ت)عيـل ن)ـ األصـعات علـى
منه تأتأة عند ن)قعا بصعرة تلفع انتبا النامع (النحاس ومبع أبيبة . 040 6115
-0-0-0التع فــات الكممي ــة ( : Blockagesوه ـ انحباي ــات فـ ـ مجــر الافي ــر ف ـ بعــ ممــان
الجعاز الصعت تؤدي لإلعا ـة الحرنيـة تآليـة الكـمم وال يـيّما فـ الكلمـات المشـددة مـع ايـتمرار تـدف العـعاء
خلف نق)ة االننداد مما ينب تعترا وارتعاشا ف العةمت (الفرماوي . 36 6116

 -2-1دؾوكاتذذالتأتأةذالثانووةذ(:)Secondary behaviorذوتتضؿنذاآلتي :ذ

 التجنـ ( :(Avoidance behaviorوينـتخ دم األشــخاص المتــأت عن هــا النــلعناتبعصــفعا تصـ ّـرفا اأترازيــا لتجنـ الع ــعع فـ التأتــأة نتيجــة إأنايــعم باإلأبــاط وشــععرهم بــالرف
االطتماع فيبتكرون ويـا ل وميـالي للتجنـ منعـا رفـ الـدخعل فـ معا ـف نمميـة يتع عـعن فيعـا الع ـعع
بالتأتــأة ورف ـ ن) ـ الكلمــات الت ـ ينــت)يععن من يعبــروا عنعــا بحرنــات إشــارية مثــل هــا ال ـرمس تعبي ـرا ع ـ
المعافقة (( Ginsberg & Karin, 2000, 230- 231مبع زيد . 53 6100
 العــرول ( : Escape behaviorوينــتخدم المتــأت هــا النــلعنات للخــروج م ـ مع ــفالتأتأة وم ها النلعنات اتآت :
 إدخال وإ حام مصعات ونلمات مثل (م إم تعرف...الخ ف بداية الكمم. الحرنات الجنمية :مثل رمش العيني ( Eyes Blinkingوتجعد وانكماش الجبعة (Forehead Wrinklingورعشة خفيفة لفتحة األنف (. Keho, 2006, 8-9( Nostril
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 -2مشؽؾةذالبحث:
يُ ُّ
عد الكمم وييلة ميايية فـ التعاصـل مـع اتآخـري وفعمعـم والتعبيـر عـ الـاات نمـا
يُ ُّ
عد م مهم ويا ل ومعايير النمع العقل والمعرف واالنفعال لـد األ فـال والبـالغي علـى
أــد يــعاء وإن مي خلــل مو اضــ)رال فيــه يــعف يــؤدي إلــى مشــكمت نفنــية واطتماعيــة ــد
ـأثير يــلب ٌ نبيــر ف ـ أيــاة األف ـراد عامــة واأل فــال علــى وطــه الخصــعص فاأل فــال الــاي
يكــعن لعــا تـ ٌ
يعــانعن عيبــا مو اضــ)رابا ف ـ الكــمم ــد يتعرضــعن ألل ـعان ايــية م ـ المشاننــة والنــخرية واالنتقــاد
مـ اتآخـري ومـ ثَـ ام ال يجــد ال)فــل ممامــه مـ يــبيل إال من يننــح ؛ فين)ــعي علــى نفنــه مو ين)لـ
معاطمــا ذلــل المجتمــع الــاي يع ـام بــه وهــع ف ـ الحــالتي يشــقى بعالتــه وهــاا مــا مندتــه نتــا ج بع ـ
الدرايات ندراية نـل مـ وينـيل ورايتشـل ( Wiesel & Rachel, 5002اللتـي تعصـلتا إلـى من
التمميــا المتــأت ي يعــانعن بع ـ المشــاعر النــلبية نحــع الــاات والقل ـ االطتمــاع ودرايــة
ترنب ــل ( Turnbull, 5002التـ ـ مش ــارت إل ــى من تع ــرض التممي ــا المت ــأت ي للن ــخرية مـ ـ
زمم عــم ومعلمــيعم ف ـ المدريــة يــؤثر يــلبا علــى مدا عــم التعاصــل وعلــى ثقــتعم بأنفنــعم
فال)فل المتأت يعاطه صععبة فـ التعاصـل مـع اتآخـري والتفاعـل مععـم ممـا يـؤدي إلـى تجنـ
المن ــتمعي ل ــه مو تجاهل ــه مو االبتع ــاد عن ــه لع ــدم مق ــدرتعم علـ ـى فعم ــه وغالب ــا م ــا تك ــعن
ايــتجابتعم لــه بصــعرة غيــر منايــبة األمــر الــاي يــؤدي إلــى أــدوث أالــة مـ االرتبــاك لديــه ممــا
يترت عليه إخفاق التلميا فـ التعاصـل مـع غيـر يـنجم عنـه و ـعع فـ المشـكمت النفنـية مـ
خجل وإأباط وان)عاء وغيرها م المشكمت األخر وير العديد م البـاأثي من التأتـأة
مشــكلة خ)يــرة يعانيعــا المربــعن والعالــدان خــمل تعــاملعم مــع ال)فــل المتــأت لمــا لعــا م ـ ثثــار
يــلبية علــى شخصــيته ومــا تــؤدي إليــه مـ فقــدان الثقــة بــالنفس ويصــاأبعا غالبــا القلـ ويــعء
التعاف ف المدرية (الخ)ي والحديدي ( 224 2009الشربين . 610 6101
وتتعدد األيالي والمداخل المنتخدمة ف عـمج التأتـأة وتختلـف بحنـ وـروف نـل
أالــة علــى أــد م ـ طعــة ووفقــا للفلنــفة واإل ــار الن ــري الــاي يتبنــا المعــالج بشــأن بيعــة
التأتــأة وتفنــير أــدوثعا وميــبابعا ونيفيــة تشخيصــعا م ـ طعــة مخــر و ــد بــدم عــمج التأتــأة
بايــتخدام ال)را ـ واأليــالي مأاديــة االتجــا الت ـ تعتمــد علــى فنيــة واأــدة مو اثنتــي علــى
األنثــر م ـ فنيــات عــمج التأتــأة وتبــع ذلــل االتجــا الحــديث ف ـ العــمج الــاي يعتمــد علــى
برامج تشت م مداخل عمطية ونل مدخل له مجمععـة مـ األيـالي والفنيـات التـ تتكامـل
معا داخل البرنامج العمط (النيد . 61 6115
وم ـ ـ ال)را ـ ـ الحديثـ ــة الت ـ ـ تنـ ــتخدم ف ـ ـ عـ ــمج التأتـ ــأة ريقـ ــة الكـ ــمم الم)ـ ــعل
 Prolonged Speechوتعتمـد هـا ال)ريقـة علـى الـتحكم فـ الكـمم والكـمم ب)ريقـة م)علـة
وب)ي ـة ( Onslow, et al, 2004و ــد منـد ننــع) Kent, 2004فاعليـة هــا ال)ريقـة فـ
تخفيف شدة التاتاة إذ مشار إلى من شدة التأتـأة تـنخف إذا تكلـم ال)فـل المتـأت ء بصـعرة ب)ي ـة
وإذا متي له الع ـع الكـاف للتع ـف بـي الكلمـات والجمـل والعبـارات ) Kent, 2004, 182نمـا
مشــار نــل م ـ يــترايكمند ) Strickland, 2001ونــاهع) Kehoe, 2006إلــى من ايــتخدام
- 33 -

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس ...............المجلد الرابع عشر ـ ـ ـ العدد األول ـ ـ 6103

ايـتراتيجيات تنــعيل ال)م ـة  Fluency Trainingsينـاعد ال)فــل المتـأت ء علــى التننــي
بــي الكــمم والتــنفس وإب)ــاء معــدل الكــمم وانتنــال القــدرة علــى إ الــة وت)عيــل المقــا ع
والكلمــات ويــتم ذلــل مـ خــمل تدريبــه علــى ن)ـ نلمــة م)علــة ب)م ــة وعنــدما يــتق ذلــل
ننتق ــل بش ــكل ت ــدريج لتعليم ــه ن)ـ ـ نلم ــات وعبـ ـ ارات منث ــر م ــع الحف ــاظ عل ــى ال ــب ء
والت)عيــل ف ـ مثنــاء الكــمم والتع ــف بــي الكلمــات لمــدة ثــانيتي تقريبــا ثــم يــدرل علــى
خف ايتخدام ها ال)ريقة ف الكـمم تـدريجيا ليصـل إلـى مرألـة الكـمم بصـعرة بيعيـة.
)(Strickland, 2001, 616) (Kekoe, 2006, 43

و د ام ريان) Ryan, 2001بت)بي برنامج عمط يعتمد ريقة الكـمم الم)ـعل علـى
يــتة م فــال فــ مرألــة مــا بــل المدريــة و ــد تعصــلع نتــا ج هــا الدرايــة إلــى من ن ــمم
األ فــال مصــب بيعيــا و ليقــا بصــعرة نبيــرة بعــد ت)بيــ البرنــامج نمــا ــام نــل مــ ريلــى
وإنجعـام ) (Riley & Ingham, 2000بت)بيـ ريقـة الكـمم الم)ـعل علـى يـتة م فـال يعـانعن
اض)رال التأتأة و د موعرت نتا ج هـا الدرايـة فاعليـة هـا ال)ريقـة فـ تخفيـف شـدة التأتـأة لـد
مف ـراد عينــة الدرايــة( Davidow, et al, 2004, 201-227وان)م ــا ممــا تقــدم وم ـ خــمل
ممأ ــة العديــد مـ أــاالت التأتــأة لــد بعـ التمميــا فـ مرألــة التعلــيم األيايـ ومــا ترتـ
علــى ذلــل م ـ تــأخر درايــ ومشــكمت نفنــية متعــددة مثــل القلــ  :والشــععر بعــدم التقبــل
والعالــة بــرزت الحاطــة إلــى إطــراء هــاا
االطتمــاع وعــدم الثقــة بــالنفس والشــععر بــالنق
البحــث بعــدف تعـ ُّـرف التأتــأة لــد بع ـ تممــاة المــدارس ومحاولــة بنــاء برنــامج يعتمــد ريقــة
الكــمم الم)ــعل فـ تعــديل يــلعك التأتــأة وت)بيقــه علــى عينــة مـ التمميــا فـ مــدارس محاف ــة
دمش ـ الريــمية وف ـ ضــعء مــا يــب يمك ـ تحديــد مشــكلة البحــث ف ـ اإلطابــة ع ـ النــؤال
اتآت  :ما فاعلية برنامج لتخفيف شدة التأتأة لد تمميا التعليم األياي (الحلقـة األولـى فـ
محاف ة دمش .

-3

أهؿقةذالبحث :تتحدد مهمية البحث ف النقاط الر ينة اتآتية:

 -0-0مهميــة مرألــة التعلــيم األيايـ ومهميــة معاطعــة اضــ)رابات الن)ـ والكــمم التـ
يعانيعــا التمميــا فـ هــا المرألــة ناضــ)رال التأتــأة والعمــل علــى تمفـ اتآثــار النــلبية لعــا
االض)رابات على النعاأ االطتماعية النلعنية النفنية واألناديمية لعؤالء التمميا.
 -6-0مهميــة ريقــة الكــمم الم)ــعل ف ـ تخفيــف الم ــاهر األوليــة والثانعيــة للتأتــأة م ـ
خـمل منـاعدة التمميـا المتـأت ي علـى التننـي بـي الكـمم والتـنفس وإننـابعم القـدرة علــى
ت)عيل الكلمات والمقا ع وصعال بعم إلى ال)م ة.
 -0-0بنــاء برنــامج يتةــم المعلعمــات والخبــرات والمعــارات واألنشــ)ة التـ تنــاعد
التلميا المتأت على التقليل م شدة التأتأة لد عيّنة م التمميـا فـ مرألـة التعلـيم األيايـ
(الحلقة األولى ف مدارس محاف ة دمش .
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فاعلية برنامج لتخفيف شدة التأتأة لد تمميا التعليم األياي (الحلقة األولى  ...........د .خليل

 -4أهدافذالبحث:
ينعى هاا البحث إلى تحقي األهداف اتآتية:
معمة تعاطه التمميا فـ مرألـة التعلـيم األيايـ (الحلقـة األولـى
 -0-1دراية مشكلة ّ
وتؤثر على درة التلميا على التعاصل(مشكلة التأتأة .
 -6-1تصــميم برنــامج يعتمــد ريقــة الكــمم الم)ــعل بعــدف تخفيــف شــدة التأتــأة لــد
التمميا المتأت ي ف مرألة التعليم األياي (الحلقة األولى .
 -0-1التحقـ ـ مـ ـ فاعلي ــة البرن ــامج فـ ـ تخفي ــف ش ــدة التأت ــأة ومعالج ــة اتآث ــار النفن ــية
واالطتماعي ــة الناطم ــة عـ ـ ه ــا المش ــكلة ل ــد عين ــة مـ ـ التممي ــا المت ــأت ي فـ ـ
مرألة التعليم األياي (الحلقة األولى ف مدارس مدينة دمش .

 -5فروضذالبحث :ذ

 -0-2ال تعط ــد ف ــروق دال ــة إأص ــا يا عن ــد من ــتع الدالل ــة ( 1.12ب ــي متعيـ ـ درط ــات مف ــراد
المجمععة التجريبية بـل ت)بيـ البرنـامج العمطـ ودرطـاتعم بعـد ت)بيـ البرنـامج العمطـ علـى مقيـاس
شدة التأتأة.
 -6-2ال تعطــد فــروق دالــة إأصــا يا عنــد منــتع الداللــة ( 1.12بــي متعي ـ درطــات مف ـراد المجمععــة
التجريبية ودرطات مفراد المجمععة الةاب)ة على مقياس شدة التأتأة بعد ت)بي البرنامج العمط .
 -0-2ال تعط ــد ف ــروق دال ــة إأص ــا يا عن ــد من ــتع الدالل ــة ( 1.12ب ــي متعيـ ـ درط ــات مف ــراد
المجمععة التجريبية ف القياس البعدي ودرطاتعم ف القياس البعدي المؤطل على مقياس شدة التأتأة.
 -1-2ال تعطـ ـد ف ــروق دال ــة إأص ــا يا عن ــد من ــتع الدالل ــة ( 1.12ب ــي متعيـ ـ درط ــات مف ــراد
المجمععــة التجريبيــة ودرطــات مفــراد المجمععــة الةــاب)ة علــى مقيــاس شــدة التأتــأة بعــد ت)بيـ البرنــامج
العمط (القياس البعدي المؤطل .

 -6الدراداتذالدابؼة:

عرض للدرايات النابقة العربية واألطنبية م األ دم ل أدث.
فيما يأت
ٌ

-1-6ذالدراداتذالعربقة :ذ

 دراية الدبعس ( 6115فاعلية برنامج عمط يلعن للتخفيف م شدة التأتـأة لـد األ فـالف ـ مرألــة ال)فعلــة المتــأخرة م ـ ( 06-6يــنة .هــدفع الدرايــة إلــى التحق ـ م ـ فاعليــة برنــامج عمط ـ
يلعن ف تخفيف شدة التأتأة و د تكعنع عينـة الدرايـة مـ ( 61فـم و فلـة مـ األ فـال المتـأت ي و ـد تـم
تقنيمعم إلى مجمـععتي ضـاب)ة وتجريبيـة تراوأـع معمـارهم بـي ( 06-6يـنة وبايـتخدام متاهـات بعرتيـعس
للــاناء ومقيــاس شــدة التأتــأة والبرنــامج العمط ـ النــلعن تعصــلع الدرايــة إلــى فاعليــة البرنــامج العمط ـ ف ـ
تخفيف شدة التاتاة لد األ فال المتأت ي .
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 درايــة العل ـ ( 6101فاعلي ــة برنــامج ت ــدريب تكــامل لخفـ ـ بع ـ الم ــاهر األوليــة للتأتــأةالمتعيــ)ة درايــة تجريبيــة ف ـ مــدارس التعلــيم األياي ـ (الحلقــة األولــى ف ـ محاف ــة أل ـ  .هــدفع
الدراي ــة إل ــى التحقـ ـ مـ ـ فاعلي ــة برن ــامج ت ــدريب تك ــامل فـ ـ خفـ ـ بعـ ـ الم ــاهر األولي ــة للتأتــأة المتعي ــ)ة.
وتكعنـع عينـة الدرايـة مـ  61تلميـاا وتلميـاة تـم تقنـيمعم إلـى مجمـععتي  :مجمععـة تجريبيـة تتـألف مـ (06
تلميــااَ مــنعم (4م ـ الــانعر و 2م ـ اإلنــاث ومجمععــة ضــاب)ة تتــألف م ـ ( 06تلميــااَ مــنعم (4م ـ الــانعر
و 2م ـ اإلنــاث وبايــتخدام مقيــاس الععارنــة للمنــتع االطتمــاع اال تصــادي واختبــار المصــفعفات المتتابعــة
لـ ـراف وب)اري ــة تش ــخي الم ــاهر األولي ــة للتأت ــأة المتعي ــ)ة والبرن ــامج الت ــدريب تعص ــلع الدراي ــة إل ــى فاعلي ــة
البرنامج ف خف م اهر التأتأة المتعي)ة.

-2-6ذالدراداتذاألجـبقة:

ر ن يآخةةر ن )(Blomgren, et al, 2005

 د ارسةةب ومةةيالشد د  :دقي م ندائج العالج ال دعدد األوعاد.

عال ةةب يدعةةد ت الد د ة

Intensive Stuttering Modification Therapy: A Multidimensional Assessment
of Treatment Outcomes.

هــدفع الدرايــة إلــى تصــميم برنــامج مكثــف لمعالجــة وتعــديل التأتــأة الشــديدة لــد البــالغي و ــد مطريــع
الدرايــة علــى( 06بالغــا م ـ المتــأت ي وبايــتخدام مقيــاس شــدة التأتــأة و ا مــة لرصــد التأتــأة الشــديدة والتق ـعيم
الــاات للتأتــأة تعصــلع الدرايــة إلــى عــدم فاعليــة البرنــامج ف ـ إلغــاء بع ـ النــلعنات األيايــية للتأتــأة نــالتكرار
واإل الة لكنه مثبع فاعليته ف تقليل محاوالت التجن لد مفراد العينة الت خةعع للبرنامج.
 دراية بلعك ( Block, et al, 2005عمج التأتأة المامنة :نتا ج مـأخعذة مـ عيـادات تـدريلل)مل.
Treatment of chronic stuttering: outcomes from a student training clinic.

هدفع الدراية إلى وصف برنامج عمط للبالغي المتأت ي ومقارنة نتا ج هـاا البرنـامج مـع نتـا ج
الب ـرامج المشــابعة.و تكعنــع عينــة الدرايــة م ـ ( 45بالغــا م ـ المتــأت ي وبت)بي ـ البرنــامج العمط ـ
مشارت نتا ج الدراية إلى انخفاض يلعنات التأتأة األيايية والثانعية التـ تـم يايـعا بـل العـمج علـى
نحع ملحعظ بعد العمج وبعد انتعاء مدة المتابعة.
 درايـة مودونيـل وثخـرون ( O'Donnell, et al, 2008تـأثير ايـتخدام الكـمم النـعل فـالحياة اليعمية.
The Effectiveness of Speech Easy during Situations of Daily Living.

هــدفع الدرايــة إلــى درايــة فاعليــة ايــتخدام الكــمم النــعل فـ الحيــاة اليعميــة .وتكعنــع عينــة الدرايــة مـ
( 4بــالغي متــأت ي وم ـ خــمل تنــجيل عينــات نمميــة لكــل مشــارك بــل ايــتخدام العــمج بايــتخدام الكــمم
النعل وبعد مشارت نتا ج الدراية إلى انخفاض عدد مرات التأتأة بايتخدام الكمم النعل.
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 -7مصطؾحاتذالبحث :ذ
 -0-4فاعليــة البرنــامج :هـ التغيـرات الناطمــة (بعــد ت)بيـ البرنــامج عـ أنــال الفــروق بــي متعيـ
درطــات مفـ ـراد المجمعع ــة التجريبي ــة ب ــل ت)بيـ ـ البرنــامج وبع ــد ومتعيـ ـ درط ــات مفـ ـراد المجمععــة التجريبيــة
والةــاب)ة علــى المقــاييس المنــتخدمة ف ـ البحــث الحــال (م ـريم  06 6113وتعــرف إطرا ي ـا بأنعــا :مــد
تحقيـ ـ األه ــداف المري ــعمة للبرن ــامج مـ ـ خ ــمل تخفي ــف ش ــدة التأت ــأة ل ــد التممي ــا المت ــأت ي فـ ـ المجمعع ــة
التجريبية.
 -6-4البرنــامج العمط ـ  :هــع مجمععــة م ـ الخ) ـعات العمطيــة الت ـ تعتمــد علــى ميــلعل العــمج م ـ
وطعـة ن ـر تعــديل يـلعك التأتــأة وهـع مأــد ميـالي التعامــل مـع التمميــا المتـأت ي ويــتم فيـه تعلــيم التلميـا المتــأت
نيفيــة تعــديل لح ــات تأتأتــه بتقليــل الجعــد والشــد المصــاأ لكممــه (النــر اوي ومبــع طــعدة 066 6111
وهع بحالة ايترخاء ناملة مما يجعـل الكـمم يتـدف بنـععلة واضـحة وين)لـ هـاا األيـلعل مـ فكـرة مؤداهـا من
على المتأت من يعتـاد التأتـاة التـ يعانيعـا ويتعـرف الععامـل المؤديـة إليعـا وم اهرهـا ثـم يعمـل علـى تعـديل لح ـات
التأتــأة ممــا يجعلــه يــتكلم مو يتــأت بنــععلة منثــر وبجعــد م ــل فيصــب منثــر تقــبم لتأتأتــه ولنفنــه ويقلــل م ـ
الم اهر التجنبيـة التـ ينـتخدمعا(العل  21 6101ويعـرف إطرا يـا بأنـه :الخ)ـة العمطيـة التـ تعتمـد ريقـة
الكــمم الم)ــعل وتشــمل مجمععــة مـ التــدريبات والعيــا ل وااليــتراتيجيات واإلرشــادات والفنيــات مثــل فنيــة
النماطة ولع الـدور والتشـكيل وتـدريبات التـنفس والمماريـة النـلبية والتحصـي التـدريج التـ تعمـل علـى
تحنــي ال)م ــة الكمميــة م ـ خــمل خف ـ يــلعنات التأتــأة األيايــية والثانعيــة نــالتكرار واإل الــة والتع ــف
والتجنـ ـ والع ــرول ل ــد التممي ــا المت ــأت ي ال ــاي تـ ـراوح معم ــارهم ب ــي ( 4و 01ي ــنعات فـ ـ مرأل ــة التعل ــيم
األياي (الحلقة األولى ف مدارس محاف ة دمش الريمية.
 -0-4ريقــة الكــمم الم)ــعل ( : Prolonged Speechه ـ ريقــة تعتمــد علــى الكــمم ب)ريقــة
م)علة وب)ي ة م مطل مناعدة ال)فل علـى التننـي بـي الكـمم والتـنفس وانتنـال القـدرة علـى إ الـة وت)عيـل
المقــا ع والكلمــات وصــعال بــه إلــى ال)م ــة) (Strickland, 2001, 616) (Kekoe, 2006, 43وتعــرف
إطرا يا بأنعا :ال)ريقة التـ يـتم فيعـا تـدري التلميـا المتـأت علـى تشـكيل ال)م ـة بتغييـر منمـاط نممـه بحيـث يبـدم
بحــديث شــديد الــب ء وم ـ ث ـ ام يايــد ف ـ يــرعة نممــه للعصــعل إلــى النــرعة ال)بيعيــة م ـ خــمل (التــدريبات
والعيا ل واأليالي وااليتراتيجيات والفنيات المنتخدمة ف البرنامج .
 -1-4التأتــأة ( Intermediate Stutteringا :ه ـ اضــ)رال ف ـ إيقــاع الكــمم و م تــه
تحــدث عنــد األ فــال الــاي ت ـراوح معمــارهم بــي ( 00-3يــنة ت عــر علــى شــكل انحبايــات ف ـ الكــمم مو
ت)عيل ألصعات العلة مو تكرار طاء مـ الكلمـة مو تكـرار نلمـة مأاديـة المق)ـع وغالبـا مـا تـدفع هـا النـلعنات
بــالفرد إلــى العــرول م ـ يــلعك التأتــأة م ـ خــمل القيــام بــبع النــلعنات الجنــمية نرفرفــة العينــي مو اإليمــاء
بــالرمس مو ضــرل القــدم نمــا تدفعــه إلــى تجن ـ بع ـ الكلمــات والمعا ــف إذ يقــعم بايــتبدال نلمــة مو عبــارة
بأخر عند تع ع التأتأة نمـا يلجـأ إلـى وضـع نلمـات أشـع بـل البـدء بالكلمـة التـ يتع ـع التأتـأة فيعـا (النـر اوي
ومبــع طــعدة  Guitar, 2006, 118-121( 100 6111وتُعــرف إطرا يــا بأنعــا مجمــعع الــدرطات الت ـ
يحصــل عليعــا التلميــا المتــأت علــى مقيــاس شــدة التأتــأة المصــمم م ـ بــل رايل ـ ( 0661ل فــال المنــتخدم
ف البحث الحال .
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 -2-4مرألـة التعلـيم األيايـ  :اهـ مرألـة تعليميـة مـدتعا تنـع يـنعات تبـدم مـ الصـف األول وأتــى
الصف التايع وه مجانية وإلااميةا (وزارة التربية . 6 6111
التمميــا المتــأت عن :ويمكـ تعـريفعم إطرا يــا بــأنعم التمميــا الــاي يعــانعن اضــ)رال التأتــأة المعطــعدون فـ
مدارس التعليم األياي (الحلقة األولى ف محاف ة دمش الاي تراوح معمارهم بي (. 01-4

-8

حدودذالبحث:ذيتحدد البحث بالحدود اتآتية:

 -0-5الحــدود البشــرية :تــم ت)بيـ البحــث علــى ( 01تلميــاا وتلميــاة مـ التمميــا المتــأت ي ممـ ان)بقــع
علــيعم شــروط اختيــار العينــة م ـ أيــث شــدة التأتــأة والمنــتع اال تصــادي االطتمــاع الثقــاف والــاناء و ــد
وزيع ـعا عش ـعا يا علــى مجمــععتي متنــاويتي (تجريبية وضــاب)ة اشــتملع نــل منعمــا علــى ( 02تلميــاا وتلميــاة
تراوأع معمارهم بي ( 4و 01ينعات.
 -6-5الحدود المكانية :ب البحث ف مدرية فايا منصعر العا عة ف أ الحلبعن بدمش .
 -0-5الحدود الامانية :ب البحث ف العام الدراي (. 6100/6101
 -1-5الحدود العلمية :ا تصر البحث ف أدود العلمية على اتآت :
 محتع البرنامج العمط الاي تم إعداد باالعتماد على بعـ البـرامج العمطيـة وهـ ( :برنـامجم تصميم فان ريبر  Van Riperوبرنامج م تصميم نارل ديل . Carl Dell
 مدوات البحــث التـ تتمثــل بـ ـ ( ا مــة لرصــد المؤشــرات الدالــة علــى وطــعد اضــ)رال التأتــأةلــد التمميــا مقيــاس المنــتع اال تصــادي االطتمــاع الثقــاف ل يــرة إعــداد الععارنــة
اختب ــار رافـ ـ  Ravenللمص ــفعفات المتتابع ــة إع ــداد رأم ــة ( 6111مداة ي ــاس ش ــدة
التأتأة ل فال ( SSIلرايل ( 0661البرنامج العمط .
 الــدروس المختــارة م ـ مقــررات مــادة اللغــة العربيــة للصــفعف الثــانمرألة التعلم األياي (الحلقة األولى .

والثالــث والرابــع م ـ

 -9جمتؿعذالبحث :ذ

يتكــعن مجتمــع البح ــث م ـ طميــع التممي ــا المنــجلي فـ ـ مــدارس التعلــيم األيايـ ـ الريــمية (الحلقــة
األولى التابعة لمديرية تربية محاف ة دمش للعام الدراي .6100/6101

 -11عقـةذالبحث:ذ ذ

ا تصــرت عينــة البحــث علــى ( 01تلميــاا متأت ــا وتلميــاة تــم تــعزيععم عشـعا يا علــى مجمــععتي متنــاويتي
اشتملع نل منعما على ( 02تلمياا وتلمياة.

 1-11متغرياتذالبحثذوضبطفا :ذ

 -0-0-01المتغيــر المنــتقل ( : Independent Variableالبرنــامج العمطـ المنــتند علــى
ريقة الكمم الم)عل.
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 -6-0-01المتغيرات التابعة ( : Dependents Variablesالتأتأة.
م ـ مطــل التحق ـ م ـ من التــأثير ف ـ المتغي ـرات التابعــة (التأتــأة يعــعد للمتغيــر المنــتقل (البرنــامج العمط ـ
المقترح ضب)ع المتغيرات الت يمك من تؤثر ف المتغيرات التابعة م خمل اتآت :
 تجانس العينـة مـ أيـث الجـنس :يعطـد اضـ)رال التأتـأة عنـد الـانعر منثـر مـ اإلنـاث بننـبة 0:1لصال الانعر ( . Everard, 2007لالل تم الحرص على تمثيل هـا الننـبة عنـد اختيـار العينـة التـ يتخةـع
للبرنــامج اليــتبعاد مي مثــر يعــعد إلــى متغيــر الجــنس ف ـ البرنــامج العمطـ المقتــرح نمــا هــع معضـ فـ الجــدول
اتآت :
طدول (0
تعزيع مجمععت الدراية بحن الجنس

المجمععات
تجريبية
ضاب)ة
المجمعع

العدد

الانعر

اإلناث

15

12

3

30

24

6

15

3

12

 تجانس العينة م أيث العمـر الامنـ  :تراوأـع معمـار التمميـا المتـأت ي فـ مجمـععت البحـث بـي (4و 01ينعات والجداول اتآتية تعض التجانس بي المجمععتي (التجريبية والةاب)ة ف العمر الامن .
طدول (6
اإلأصاء العصف ألعمار مفراد المجمععتي التجريبية والةاب)ة

العدد

المجمععة

التجريبية
الةاب)ة

متعي العمر باألشعر
15

االنحراف المعياري

106.67

15

10.527
11.394

105.40

يتة ـ م ـ الجــدول ( 6بــأن متعي ـ درطــات مف ـراد المجمععــة التجريبيــة ف ـ العمــر الامن ـ بل ـ 106.67
بينم ــا بلـ ـ متعيـ ـ درط ــات مفـ ـراد المجمعع ــة الة ــاب)ة  105.40األم ــر ال ــاي ي ــدل عل ــى وط ــعد تج ــانس ب ــي

المجمععتي ف العمر الامن .

طدول (0
نتا ج اختبار مان ويتن لداللة الفروق بي درطات مفراد المجمععتي التجريبية والةاب)ة ف العمر الامن .

المجمععة
التجريبية
الةاب)ة

متعي الرت

مجمعع الرت

العدد
15

16.17

242.5

15

14.83

222.5

U

Z

منتع الداللة

102.5

0.416

0.677

القرار
غير دالة

نمــا يتةـ ـ مـ ـ الجــدول ( 0ع ــدم ط ــعد ف ــروق دالــة إأص ــا يا ب ــي درطــات مفـ ـراد المجمعع ــة التجريبي ــة
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ودرطــات مف ـراد المجمععــة الةــاب)ة ف ـ العمــر الامن ـ إذ نانــع يمــة  Zغيــر دالــة إأصــا يا ممــا يــدل علــى من
مجمععت البحث متكاف تان م أيث العمر الامن باألشعر.
 تجانس المجمععتي م أيث المنتع اال تصادي واالطتماع والثقـاف  :تـم ت)بيـ مقيـاسالمن ـ ــتع اال تص ـ ــادي -االطتم ـ ــاع الثق ـ ــاف ل ي ـ ــرة إع ـ ــداد (الععارن ـ ــة  6115بع ـ ــدف المجانن ـ ــة ب ـ ــي
المجمععتي (التجريبية والةاب)ة ف المنتع اال تصادي واالطتماع والجداول اتآتية تعض ذلل:
طدول (1
اإلأصاء العصف لدرطات المجمععتي التجريبية والةاب)ة ف المنتع اال تصادي -االطتماع  -الثقاف

العدد

المجمععة
التجريبية
الةاب)ة

االنحراف المعياري

المتعي

15

144.40

6.522

15

144.67

5.551

يتةـ ـ مـ ـ ط ــدول ( 1ب ــأن متعيـ ـ درط ــات مفـ ـراد التجريبي ــة فـ ـ المن ــتع اال تص ــادي واالطتم ــاع
والثقاف د بل  144.40بينما بل متعيـ درطـات مفـراد المجمععـة الةـاب)ة  144.67األمـر الـاي يؤنـد وطـعد
تجانس بي المجمععتي فـ المنـتع اال تصـادي -االطتمـاع الثقـاف وبـالل ايـتبعد مي مثـر متغيـر المنـتع
اال تصادي -االطتماع الثقاف ف البرنامج العمط المقترح.
طدول (2
نتا ج اختبار مان ويتن لداللة الفروق بي درطات مفراد المجمععتي التجريبية والةاب)ة ف المنتع اال تصادي-
االطتماع الثقاف .

المجمععة
التجريبية
الةاب)ة

العدد متعي الرت

مجمعع الرت

15

15.3

229.5

15

15.7

235.5

U

Z

109.5
0.125

منتع الداللة

القرار

0.901

غير دالة

نم ــا يتةـ ـ مـ ـ ط ــدول ( 2ع ــدم ط ــعد ف ــروق دال ــة إأص ــا يا ب ــي درط ــات مفـ ـراد المجمعع ــة التجريبي ــة
ودرطــات مفـراد المجمععــة الةــاب)ة ف ـ المنــتع اال تصــادي -االطتمــاع الثقــاف إذ نانــع يمــة  Zغيــر دالــة
إأصــا يا بالننــبة لمجمــععت البحــث التجريبيــة والةــاب)ة ممــا يــدل علــى من مجمــععت البحــث متكاف تــان ف ـ
المنتع اال تصادي -االطتماع الثقاف .
 تجــانس العينــة م ـ أيــث ننــبة الــاناء :تــم ت)بيـ اختبــار راف ـ للمصــفعفات المتتابعــة إعــداد رأمــة( 6111بعــدف المجاننــة بــي مجمــععت البحــث (التجريبيــة والةــاب)ة ف ـ ننــبة الــاناء والجــداول اتآتيــة
تعض ذلل:
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طدول (3
اإلأصاء العصف لدرطات المجمععتي التجريبية والةاب)ة ف ننبة الاناء

المجمععة
التجريبية
الةاب)ة

العدد

االنحراف المعياري

المتعي

15

24.00

2.360

15

24.13

2.100

يتة ـ م ـ طــدول( 3بــأن متعي ـ درطــات مف ـراد المجمععــة التجريبيــة ف ـ ننــبة الــاناء ــد بل ـ 24.00
بينمــا بلـ متعي ـ درطــات مفـراد المجمععــة الةــاب)ة  24.13األمــر الــاي يؤنــد وطــعد تجــانس بــي المجمــععتي

ف ـ ننــبة الــاناء وم ـ ثَــم ف ـإن مي تحن ـ ف ـ درطــات التمميــا المتــأت ي ف ـ االختبــار البعــدي يكــعن ناتجــا ع ـ
البرنامج العمط المقترح.
طدول (4
نتا ج اختبار مان ويتن لداللة الفروق بي درطات مفراد المجمععتي التجريبية والةاب)ة ف ننبة الاناء.

المجمععة

العدد

التجريبية
الةاب)ة

15
15

متعي
الرت

مجمعع
الرت

15.17

227.5

15.83

237.5

U

Z

منتع
الداللة

القرار

107.5

-0.211

0.833

غير
دالة

نمــا يتة ـ م ـ طــدول( 4عــدم طــعد فــروق دالــة إأصــا يا بــي درطــات مف ـراد المجمــععتي (التجريبيــة
والة ــاب)ة ف ـ ـ ننـ ــبة الـ ــاناء إذ نانـ ــع يمـ ــة  Zغيـ ــر دالـ ــة إأصـ ــا يا بالننـ ــبة لمجمـ ــععت البحـــث التجريبيـــة
والةاب)ة مما يدل على من مجمععت الدراية متكاف تان ف نن الاناء.
 تج ــانس العين ــة مـ ـ أي ــث ش ــدة التأت ــأة :بـ ـ مقيـ ـاس ش ــدة التأت ــأة لرايلـ ـ بع ــدف المجانن ــة ب ــيمجم ــععت البح ــث (التجريبي ــة والة ــاب)ة فـ ـ شـ ــدة التأت ــأة والج ــداول اتآتي ــة تعضـ ـ تج ــانس المجمـــععتي
(التجريبية والةاب)ة ف شدة التأتأة.
طدول (5
اإلأصاء العصف لدرطات المجمععتي التجريبية والةاب)ة ف درطة شدة التأتأة.

المجمععة
التجريبية
الةاب)ة

مبعاد المقياس

الدرطة الكلية للمقياس
الدرطة الكلية للمقياس

العدد
15
15

المتعي
21.00
20.53

االنحراف المعياري
1.195
2.100

يتة ـ م ـ طــدول( 5بــأن متعي ـ درطــات مف ـراد العينــة التجريبيــة ــد بل ـ ف ـ الدرطــة الكليــة للمقيــاس
( 21.00بينمـا بلـ متعيـ درطـات مفـراد المجمععــة الةـاب)ة ( 61.20ممـا يــدل علـى من مجمـععت البحــث
متجاننــتان م ـ أيــث درطــة شــدة التأتــأة .وم ـ ثَــم فــأن مي تحن ـ ف ـ درطــات التمميــا المتــأت ي ف ـ االختبــار
البعدي يكعن ناتجا ع البرنامج العمط المقترح.
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طدول (6
نتا ج اختبار مان ويتن لداللة الفروق بي درطات مفراد المجمععتي التجريبية والةاب)ة ف درطة شدة التأتأة.

مبعاد المقياس المجمععة العدد
الدرطة الكلية
للمقياس

التجريبية
الةاب)ة

15
15

متعي
الرت

مجمعع
الرت

16.03

240.50

14.97

224.50

U

Z

منتع
الداللة

القرار

104.5

-0.340

0.734

غير
دالة

نما يتة م طدول( 6عدم طعد فروق دالة إأصا يا بي درطات مفراد المجمععتي (التجريبية الةـاب)ة
ف الدرطة الكلية للمقياس إذ نانع يم ( Zغير دالة إأصا يا بالننبة لمجمـععت البحـث؛ التجريبيـة والةـاب)ة
مما يدل على من درطات مفراد المجمععة التجريبية متقاربة مع درطات مفراد المجمععة الةاب)ة.

 -11أدواتذالبحث:

 -1-11قائؿةذرصدذاملؤذراتذالدالةذعؾىذوجودذاضطرابذالتأتأة:

اُعتمد ف إعداد ا مـة الرصـد علـى اإل ـار الن ـري للبحـث ومـا تةـمنه مـ تعضـي لنـلعنات وم ـاهر التأتـأة
األيايية والثانعية وتشخي التأتأة والتشخي الفارق لعا باإلضافة إلى بع المراطع والدرايات والمقاييس الت
اهتمـع بتشـخي التأتـأة مثـل (( Riley, 1994النـر اوي ومبـع طـعدة  6111ودرايـة (Gregg, 3002
درايـ ــة )( Williams, 2004الاريقـ ــات  Guitar, 2006( Keho, 2006( 6112درايـ ــة
( ( Huinck, et al, 2006ناشـف ( 6101ال ـاهر  . 6101و ـد تكعنـع ا مـة الرصـد بصـعرتعا
األوليــة م ـ ( 65بنــدا معزعــة علــى يــتة مبعــاد ه ـ ( :التك ـرار اإل الــة التع ــف يــلعك التأطيــل يــلعك التجن ـ
والم ـاهر الجنـمية وللتأنــد مـ صـدق ا مــة الرصـد عُرضـع علــى مجمععـة مـ المحكمــي المتخصصـي فـ
التربية الخاصـة وعلـم الـنفس وتقـعيم الن)ـ والكـمم والتقـعيم والقيـاس ملحـ ( 0وطـري األخـا بـاراء النـادة
المحكمي وممأ اتعم ومطريع التعـديمت الم)لعبـة إذ ُأـافع خمنـة بنـعد مـ بنـعد ا مـة الرصـد
فأص ــبحع فـ ـ ش ــكلعا النع ــا مكعن ــة مـ ـ ( 61بن ــدا ملحـ ـ ( 6وب ــالل اعتب ــرت ثراء المحكم ــي
وممأ ـاتعم وتعـديمتعم للبنـعد مـ أيـث الحـاف واإلضـافة والتعـديل التـ تمـع اإلشـارة إليعـا ذات
داللــة صــدق نافيــة م ـ مطــل ايــتخدامعا ف ـ فــرز التمميــا المتــأت ي نمــا تــم التحق ـ م ـ ثبــات األداة
بايتخدام إعادة الت)بي ( Test- Retestبعد دراية عينة البحث م أيث تعزععـا ال)بيعـ ومـ أيـث
ايـتخدام ومـا ملـ الممءمـة أنـ األصـعل اإلأصـا ية (يـبيرمان بيريـعن إذ نانـع يمـة  Zفـ اختبـار غمـع
نــالمعغراف – يــمير نــعف ف ـ الت)بي ـ األول  1.133عنــد منــتع داللــة  1.656نمــا بلغــع يمتعــا ف ـ
الت)بي الثان  1.115عند منتع داللة  1.655وه غير دالـة إأصـا يا فـ الت)بيقـي ممـا يشـير إلـى من تـعزع
درطات مفراد العينـة ال يختلـف عـ التـعزع ال)بيعـ وبالتـال يمكـ ايـتخدام اختبـارات معمليـة مثـل معامـل ارتبـاط
بيريــعن إذ ُبقــع األداة علــى عينــة ايــت)معية مكعنــة م ـ ( 61تلميــاا وتلميــاة بعــد مة ـ ثمثــة ميــابيع علــى
زم ـ الت)بي ـ األول وأن ـ معامــل االرتبــاط بــي درطــات الت)بي ـ األول والثــان ب)ريقــة بيريــعن فبل ـ معامــل
االرتبــاط ( 1.610وهــاا ي ــدل علــى وطــعد ارتب ــاط بــي الت)بيقــي عن ــد منــتع ( 1.10مي إن األداة تتمتــع
بثبــات طيــد نمــا أن ـ ثبــات األداة ميةــا بايــتخدام معامــل ملفــا– نرونبــاخ فبلغــع يمــة معامــل ملفــا (1.52
األمر الاي يشير إلى تمتع األداة بدرطة ثبات مقبعلة.
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 -2-11مؼقاسذاملدتوىذاالقتصادي،ذواالجتؿاعي،ذوالثؼاا ذلسدارةذالداوروةذذمانذذإعادادذ
معؿرذنوافذاهلوارنةذ(:)2118ذ
يتكعن هاا المقياس م ( 22يؤاال ( 63يـؤاال منعـا لقيـاس المنـتع الثقـاف و( 66يـؤاال
لقيــاس المنــتع اال تصــادي االطتمــاع وتــتم اإلطابــة ع ـ األي ـ لة الت ـ تقــيس المنــتع اال تصــادي
االطتمــاع ب)ريقــة االختيــار م ـ متعــدد مــا عــدا النــؤالي األول والثــان فتــتم اإلطابــة عنعمــا ب)ريقــة
التكملـة ممــا األيـ لة التـ تقــيس المنــتع الثقــاف فتــتم اإلطابــة عنعــا باختيــار إطابــة مـ ثــمث إطابــات
وه (دا ما مأيانا نادرا ما عدا النؤال األول الخاص بالمنتع التعليم للعالدي فتتم اإلطابة عنـه
ب)ريقة االختيـار مـ متعـدد ويتكـعن المنـتع الثقـاف ل يـرة مـ المنـتع التعليمـ للعالـدي ويقنـم
المنــتع التعليمـ إلــى عشــرة منــتعيات فرعيــة وضــعع علــى مقيــاس نق ـ يتــدرج م ـ ( 61-6درطــة
وتع)ى للمنـتع األول درطتـان وللمنـتع الثـان مربـع درطـات وللمنـتع الثالـث يـع درطـات ممـا
المنــتع اال تصــادي االطتمــاع فيتكــعن م ـ متعي ـ دخــل الفــرد ويحن ـ بقنــمة إطمــال مــا تنفقــه
األيــرة شــعريا علــى عــدد مفــراد األيــرة ومـ المنــتع المعيشـ ل يــرة ونــالل مـ المنـتع المعنـ
للعالدي وف البحث الحال ُأن الثبات بايـتخدام معامـل ملفـا نرونبـاخ إذ بلغـع يمـة معامـل ملفـا
نرونبــاخ ( 1.455وهــاا يؤنــد وطــعد ثبــات بايــتخدام ملفــا نرونبــاخ بدرطــة منايــبة نمــا ُأنـ معامــل
الثبــات باإلعــادة :إذ بلـ معامــل االرتبــاط بــي درطــات الت)بيق ـي األول والثــان بايــتخدام معامــل ارتبــاط
بيريــعن) (0.902وهــاا يؤنــد وطــعد ارتبــاط بــي الت)بيقــي عنــد منــتع ( 1.10وهــاا يــدل علــى ثبــات
المقياس ب)ريقة اإلعادة.

 -3-11اختبارذالذكاءذلؾؿصػوفاتذاملتتابعةذلرافنذRavenذ()1998ذإعدادذعزوزةذرمحاةذ
(:)2114ذ ذ

ي)بـ هـاا االختبـار علـى الف ـات العمريـة التـ تـراوح معمارهـا بـي ( 05-4يـنة والمتعيـ الامنـ لت)بيـ
هاا االختبار هع ( 61د يقة ويتكعن هـاا االختبـار مـ ( 31بنـدا وزعـع علـى خمـس مجمععـات فرعيـة هـ (
م -ل -ج -د -ه ـ وتتكــعن نــل مجمععــة م ـ ( 06بنــدا يتــدرج الصــععبة و ــد ُعيّــر هــاا االختبــار علــى البي ــة
النعرية م رأمة ( 6111فكانع داللة صـد ه بمقارنتـه مـع اختبـار ناتـل ( 1.115ممـا بشـأن ثبـات
االختبــار فقــد تراوأــع معــاممت الثبــات ب)ريقــة التجا ــة النصــفية بــي ( 1.201ف ـ عمــر ( 00يــنة
و( 1.551فـ عمـر ( 05يـنة ممـا ب)ريقـة اإلعـادة فقـد تراوأـع بـي ( 1.06فـ عمـر ( 02يـنة
و( 1.615فـ ـ عم ــر ( 06ي ــنة وفـ ـ البح ــث الح ــال ت ــم التأن ــد مـ ـ ثب ــات االختب ــار ب)ريق ــة إع ــادة
االختبــار ( : Test- Retest Methodإذ ب ـ االختبــار علــى عينــة عامعــا ( 61تلميــاا وتلميــاة م ـ
التمميــا المتــأت ي للمــرة األولــى وبعــد مــرور ( 60يعمــا م ـ الت)بي ـ األول معيــد ت)بيقــه مــرة ثانيــة علــى
العينة نفنعا ثم أن معامل االرتباط بي درطات الت)بيقي األول والثان ب)ريقة بيريـعن فبلـ معامـل
االرتباط ( 1.421وهاا يشير إلى من االختبار يتمتع بثبات مقبعل نمـا أنـ الثبـات ب)ريقـة التجا ـة
النصــفية لمختبــار ( : Spilt-Half Methodبعــد من طــر تقنــيم االختبــار مناصــفة إلــى نــمي  :نــم
يتةــم البنــعد ذات األر ــام الفرديــة و نــم يتةــم البنــعد ذات األر ــام الاوطيــة وعنــد أنــال معامــل معامــل
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يـبيرمان بـراون وطــد من يمــة االرتبــاط تنــاوي ( 1.541وهـ معـاممت ثبــات عاليــة ودالــة عنــد منــتع الداللــة
( 1.10مما يؤند ثبات االختبار وصمأه للت)بي .

 -4-11أداةذققاسذذدةذالتأتأةذلسرػالذ()ssiذلراوؾيذ(:)1994ذ

تعدف ها األداة إلـى تشـخي شـدة التأتـأة لـد األ فـال وتتكـعن مـ ثمثـة مبعـاد هـ ( :عـدد التكـرارات
الص ـعتية (بالننــبة الم عيــة االأتبايــات الص ـعتية (بالثانيــة المصــاأبات الجنــمية و ــد أنــبع شــدة التأتــأة
لــد ال)فــل بجمــع الــدرطات الت ـ أصــل عليعــا ف ـ األبعــاد الثمثــة النــابقة بحيــث تُحــدد الدرطــة الت ـ يحصــل
عليعا ال)فل شدة التأتـأة لديـه و ـد تـم التأنـد مـ صـدق األداة مـ خـمل عرضـعا علـى مجمععـة مـ المحكمـي
المتخصصــي ف ـ (التربيــة والتربيــة الخاصــة وعلــم الــنفس وتق ـعيم الن) ـ والكــمم بل ـ عامعــا ( 01محكمــي
ملحـ ( 0إلبــداء الـرمي بصــدد وضــعح الصــياغة اللغعيــة للتعليمــات والبنــعد ومــد ممءمتعــا لقيــاس شــدة التأتــأة
و ــد ت ــم األخ ــا بممأ ــة الن ــادة المحكم ــي ؛ إذ ت ــم تع ــديل ص ــياغة بعـ ـ الفقـ ـرات وأ ــاف بعـ ـ الفقـ ـرات
األخــر و ــد تراوأــع ننــبة اتفــاق المحكمــي علــى مفــردات المقيــاس مــا بــي ( %51إلــى  %011وبــالل
ع ّدت ننبة اتفـاق المحكمـي علـى مفـردات المقيـاس دلـيم علـى صـد ه نمـا أنـ الصـدق الـداخل (الصـدق
التك ـعين  Construct Validityم ـ خــمل أنــال معــاممت االرتبــاط بــي نــل بعــد م ـ مبعــاد المقيــاس
الثمثة والدرطة الكلية للمقياس والجدول اتآت يعض ذلل:
طدول (01
الصدق الداخل ألبعاد مقياس شدة التأتأة م خمل أنال معاممت االرتباط بي الدرطة الكلية لكل بعد والدرطة
الكلية للمقياس.

التكرارات
الصعتية

مبعاد المقياس
الدرطة الكلية
للمقياس

معامل بيريعن
منتع الداللة

**.675

.000

االنحبايات
الصعتية

المصاأبات
الجنمية

**.743

**.798

.000

.000

يتة ـ م ـ الجــدول النــاب من طميــع معــاممت االرتبــاط بــي نــل بعــد م ـ مبعــاد المقيــاس الثمثــة والدرطــة
الكلي ــة للمقي ــاس دال ــة عن ــد من ــتع دالل ــة ( 1.10مم ــا ي ــدل عل ــى تمت ــع المقي ــاس بدرط ــة مقبعلــة مــ الصــدق
الداخل نما أنبع معاممت االرتباط بي األبعاد فيما بينعا مع الدرطة الكلية والجدول اتآت يعض ذلل:
طدول (00
معاممت االرتباط بي األبعاد فيما بينعا مع الدرطة الكلية

مبعاد المقياس

التكرارات الصعتية
االنحبايات الصعتية
الحرنات الجنمية

التكرارات الصعتية

االنحبايات الصعتية

المصاأبات الجنمية

1

*.385

**.588

*.385

1

**.482
**.482

**.588
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يتبي م الجدول النـاب وبايـتخدام معامـل بيريـعن من معـاممت التـراب نافـة دالـة عنـد منـتع (1.10
مما يشير إلى التراب الداخل بي مبعاد المقياس األمر الاي يؤند الصدق الداخل ل داة المنتخدمة.

 -5-11ثباتذاملؼقاس:ذ

ــام معـ ــد المقي ــاس بحنـ ــال ثبـ ــات المقي ــاس بايـ ــتخدام ريق ــة التجا ـ ــة النصـ ــفية إذ بلـ ـ معامـــل الثبـــات
( . 1.44وف ـ البحــث الحــال تــم التحق ـ م ـ ثبــات المقيــاس بايــتخدام إعــادة الت)بي ـ علــى عينــة ايــت)معية
مكعنــة م ـ ( 61تلميــاا وتلميــاة بعــد مة ـ ثمثــة ميــابيع علــى زم ـ الت)بي ـ األول وأن ـ معامــل االرتبــاط بــي
درطــات الت)بيقـ ـي األول والثــان ب)ريق ــة بيريــعن فبلـ ـ معام ــل االرتبــاط ( 1.50وه ــاا يشــير إلــى من االختبــار
يتمتع بدرطة ثبات مقبعلة.

 -6-11الربنامجذالعالجيذاملدتـدذعؾىذرروؼةذالؽاال ذاملطاولذ:ذصاؿ ذالربناامجذالعالجايذ
املدتـدذعؾىذرروؼةذالؽال ذاملطولذباتباعذاخلطواتذاآلتقة :ذ

 -0-3-00تحديد ميس بنـاء البرنـامج :اعتمـدت فـ تصـميم البرنـامج العمطـ المقتـرح ريقـة
الكمم الم)عل الت تعتمد على الكمم ب)ريقة م)علة وب)ي ة م مطـل منـاعدة ال)فـل علـى التننـي بـي
الكــمم والتــنفس وانتنــال القــدرة علــى إ الــة وت)عيــل المقــا ع والكلمــات وصــعال بــه إلــى ال)م ــة
( .Kekoe, 2006, 43( Strickland, 2001, 616و ـد اعتمـد فـ بنـاء البرنـامج العمطـ علـى مجمععـة
م األيس ه على النحع اتآت :
 -0-0-3-00األيــاس التربــعي :يعــد األيــاس التربــعي م ـ األيــس الت ـ ينبغ ـ مراعاتعــا عنــد تصــميم
البرنامج العمط النعكايه على أياة التلميا المتأت العلمية والعملية و د روع هاا األياس م خمل:
 التــدرج ف ـ تنفيــا طلنــات البرنــامج العمط ـ م ـ النــعل إلــى الصــع لينــعل علــى التمميــا تعلمعــاوت)بيقعا.
 مراعــاة الفــروق الفرديــة بــي التمميــا المتــأت ي م ـ خــمل التنــعع ف ـ األنشــ)ة والمماريــات العمطيــةالمنتخدمة ف تنفيا البرنامج العمط .
 اي ــتخدام التعاي ــا المنايـ ـ فـ ـ الع ــع المنايـ ـ لتش ــجيع التممي ــا المت ــأت ي عل ــى تقب ــل طلن ــاتالبرنامج.
 تقــديم التغايــة الراطعــة المنــتمرة للتلميــا المتــأت ف ـ نعايــة نــل طلنــة لتحفيــا علــى االن)ــمق ف ـالحديث.
 -6-0-3-00األيــاس النفن ـ  :روع ـ ف ـ تصــميم البرنــامج األيــاس النفن ـ للتلميــا المتــأت وذلــل
م خمل اتآت :
 مراعاة أاطات التمميا المتأت ي وذلل م خمل اختيار معضععات المحتع واألنش)ة. تعفير طع م ال)مأنينة للمشارنة ف طلنات البرنامج العمط . -تعرف المشكمت النفنية الت د يعاطععا التمميا المتأت عن خمل طلنات البرنامج العمط .
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 -0 -0-3-00األيــاس االطتمــاع  :األيــس االطتماعيــة م ـ األيــس الت ـ تمــع مراعاتعــا عنــد بنــاء
البرنامج العمط ألهمية هاا األيـاس فـ تغييـر االتجاهـات وتعي ـة البي ـة و ـد تةـم
الت)بيقات اتآتية:
 تعي ة المكان المناي لت)بي البرنامج العمط . تشجيع التفاعل االطتماع بي ُمعد البرنامج والتمميا المتأت ي ف مثناء ت)بي البرنامج العمط . تشجيع التفاعل االطتماع بي التمميا الاي يعانعن اض)رال التأتأة وم رانعم ف المدرية.-6-3-00مهداف البرنامج العمط :
 -0-6-3-00الع ــدف الع ــام :يع ــدف البرن ــامج إل ــى الكش ــف عـ ـ فاعلي ــة ريق ــة الك ــمم الم) ــعل فـ ـ
تخفيف شدة التأتأة لد عينة م تمماة التعليم األياي (الحلقة األولى ف محاف ة دمش .
 -6-6-3-00األهداف الخاصة:
تعريف التمميا المتأت ي باتآت :
م اهر التأتأة األيايية (التكرار اإل الة والتع ف الت ت عر لديعم ف مثناء الكمم.
م اهر التأتأة الثانعية (العرول والم اهر الجنمية الت ت عر لديعم ف مثناء الكمم.
تدري التمميا المتأت ي على األت :
التمييا بي الكمم ال)بيع والكمم الم)عل.
التمييا بي الكمم ال)بيع والتأتأة المجعدة.
التمييا بي الكمم الم)عل والتأتأة المجعدة.
إننال التمميا المتأت ي معارة التنفس الب)ن ب)ريقة صحيحة.
تدري التمميا المتأت ي على اتآت :
ن) (الكلمات والجمل بايتخدام ريقة الكمم الم)عل.
اإلطابة ع األي لة الت تعطه إليعم بايتخدام ريقة الكمم الم)عل.
 -0-3-00محتع البرنامج العمط  :اعتمد ف إعداد البرنامج العمط على األت :
 مجمععــة م ـ المراطــع المتخصصــة ف ـ مجــال اضــ)رابات الكــمم منعــا (النــر اوي ومبــع طــعدة 2000و Reddy, 2001و Kent, 2004و Russ, 2004والاريقــات  2005وممــي
 2005و Guitar, 2006وعل  6101وال اهر  6101ومبع زيد . 6100
 بع ـ البـ ـرامج العمطي ــة التـ ـ تناول ــع التأت ــأة بــالعمج مث ــل برن ــامج ف ــان رايب ــر (Van Riper( Carlالن ـ ـ ـ ــر اوي ومب ـ ـ ـ ــع ط ـ ـ ـ ــعدة - 399 2000
وبرن ـ ـ ـ ــامج ن ـ ـ ـ ــارل دي ـ ـ ـ ــل (Dell
. Davidow, 2004, 201(. 406

 الــدروس المختــارة م ـ مقــررات مــادة اللغــة العربيــة للصــفعف األول والثــان والثالــث والرابــع ف ـمرألة التعليم األياي .
 اإل ار الن ري للدراية الاي تناول المفاهيم والن ريات المختلفة الخاصة بمتغيرات البحث. الدرايات النابقة :العربية واألطنبية الت تم اال مع عليعا وتناولع متغيرات البحث.- 66 -
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 -1-3-00العيــا ل المنــتخدمة :ايــتخدم البرنــامج العمط ـ مجمعع ـة م ـ العيــا ل التعليميــة منعــا (ثلــة
تن ــجيل ي ــاعة تع ي ــع األ ـ ـراص اللياري ــة ( C.Dالن ــبعرة طع ــاز ه ــاتف ورق مق ــع مل ــعن م ــمم ملعن ــة
باشير ملعنة دفاتر ريم مرثة نت و ص مصعرة ومعجعن ملعن .
 -2-3-00الفنيـ ــات المنـ ــتخدمة ف ـ ـ البرنـ ــامج العمط ـ ـ  :ايـ ــتخدم البرنـ ــامج العمطـ ـ مجمععـــة م ـ ـ
الفنيات منعا ( النماطـة ولعـ الـدور والتشـكيل وتـدريبات التـنفس والمماريـة النـلبية والتحصـي التـدريج
وايتراتجيات تنعيل ال)م ة .
 -3-3-00ميــالي التق ـعيم المنــتخدمة ف ـ البرنــامج العمط ـ  ُ :ـ ّـعم البرنــامج بعــد االنتعــاء م ـ ت)بي ـ
الجلن ــات العمطي ــة مـ ـ خ ــمل ت)بيـ ـ مقي ــاس ش ــدة التأت ــأة عل ــى مفـ ـراد المجم ــععتي التجريبي ــة والة ــاب)ة
وايــتخراج النتــا ج لتعــرف مثــر البرنــامج ف ـ المجمععــة التجريبيــة نمــا مطــري تق ـعيم ثخــر تتبع ـ ألف ـراد المجمععــة
التجريبية بعد شعري م المتابعة وذلل لتعرف مد بقاء مثر البرنامج.
 -4-3-00الف ــة المنــتعدفة ف ـ البرنــامج :ب ـ البرنــامج علــى عينــة م ـ التمميــا المتــأت ي بل ـ عــددها
( 02تلمياا وتلميا بعا ع ( 06م الانعر و( 0م اإلناث تراوأع معمارهم بي ( 01-4ينعات.
 -5-3-00مكان الت)بي  :مدرية فايا منصعر العا عة ف أ الحلبعن بدمش .
 -6-3-00عدد الجلنات :بلغع عدد طلنات البرنامج ( 00طلنة باإلضافة إلى طلنة ختامية
 -01-3-00الام المحدد لكل طلنة 12( :د يقة.
 -00-3-00مــدة ت)بي ـ البرنــامج العمط ـ  :ينــتغرق ت)بي ـ البرنــامج ( 00لقــاء بعا ــع ( 01طلنــة
وبمعدل ثمث طلنات ميبععية ف نل لقاء ماعدا اللقاء الحادي عشر فقد تةم مربع طلنات.
 صــدق البرنــامج التعليم ـ وتجريبــه ايــت)معيا :بعــد االنتعــاء م ـ إعــداد البرنــامج العمط ـ إعــدادا موليــاُعــرض علــى مجمععــة م ـ المحكمــي بل ـ عــددهم ( 01بعــدف ايــت)مع ثرا عــم ف ـ البرنــامج العمط ـ م ـ
أيــث (ميــلعل إخ ـراج البرنــامج ويــممة اللغــة المنــتخدمة وممءمــة األنشــ)ة والعيــا ل التعليميــة وميــالي
التق ـعيم المنــتخدمة لتحقي ـ مهــداف البرنــامج العمط ـ ممءمــة الــام المخص ـ للجلنــات العمطيــة وبعــد
تعــديل البرنــامج العمط ـ ف ـ ضــعء ثراء النــادة المحكمــي ملح ـ ر ــم (ُ 0ب ـ البرنــامج العمط ـ علــى عينــة
ايــت)معية بل ـ عــددها ( 2تممي ـا م ـ الجننــي ( 1م ـ الــانعر و 0م ـ اإلنــاث م ـ التممــاة المتــأت ي الــاي
ان)بقــع علــيعم شــروط اختيــار العينــة م ـ أيــث ننــبة الــاناء والعمــر وشــدة التأتــأة وبعــد إط ـراء التعــديمت ف ـ
ضــعء ثراء النــادة المحكمــي ومــا ميــفرت عنــه نتــا ج التجربــة االيــت)معية صــار البرنــامج العمط ـ ف ـ صــعرته
النعا ية صالحا للت)بي النعا .
المعالجات اإلأصـا ية المنـتخدمة فـ البحـث( :المتعيـ الحنـاب والننـبة الم عيـة ومعامـل الثبـات
ملفا نرونباخ ومعامل ارتباط بيريعن واختبار مان ويتنى واختبار ويلككنعن .
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 -12عرضذنتائجذالدرادةذومـاقشتفا :ذ
 -0-06النتا ج المتعلقة بالفرضية األولى ومنا شتعا :تن هـا الفرضـية علـى منـه :ال تعطـد فـروق
دالة إأصا يا عند منتع الداللـة ( 1.12بـي درطـات مفـراد المجمععـة التجريبيـة بـل ت)بيـ البرنـامج العمطـ
ودرطــاتعم بعــد ت)بي ـ البرنــامج العمط ـ علــى مقيــاس شــدة التأتــأة .و للتحق ـ م ـ صــحة هــا الفرضــية ت ـم القيــام
اي ــتخرطع درط ــات مفـ ـراد المجمعع ــة التجريبي ــة ب ــل ت)بيـ ـ البرن ــامج العمطـ ـ ودرط ــاتعم بع ــد ت)بيــ البرن ــامج
العمط على مقياس شدة التأتأة نما هع معض ف الجدول اتآت :
طدول (06
اإلأصاء العصف لدرطات المجمععة التجريبية بل ت)بي البرنامج العمط وبعد على مقياس شدة التأتأة.

المجمععة

التجريبية القياس القبل
التجريبية القياس البعدي

مبعاد المقياس

الدرطة الكلية للمقياس
الدرطة الكلية للمقياس

االنحراف المعياري

العدد المتعي
15

21.00

1.195

15

9.27

2.344

يتةـ مـ الجـدول( 06بـأن درطـات مفـراد المجمععـة التجريبيـة فـ القيـاس البعـدي م ـل مـ درطـاتعم فـ
القيــاس القبلـ إذ بلـ متعيـ درطــات مفـراد المجمععــة التجريبيــة فـ القيــاس القبلـ فـ الدرطــة الكليــة للمقيــاس
( 21.00بينمــا بل ـ متعي ـ درطــاتعم ف ـ القيــاس البعــدي ( 9.27وللتأنــد م ـ داللــة الفــروق بــي القيايــي
القبلـ والبعــدي ايــتخدم اختبــار ويلككنــعن  Wilcoxon Testو ــد طــاءت النتــا ج نمــا هــع معضـ فـ
الجدول اتآت :
طدول (00
نتا ج اختبار ويلككنعن لداللة الفروق بي درطات مفراد المجمععة التجريبية بل ت)بي البرنامج العمط
وبعد على مقياس شدة التأتأة.

مبعاد
المقياس

الرت

الدرطة النالبة
الكلية المعطبة
للمقياس المتعادلة

متعي
الرت

مجمعع
الرت

15

8.00

120.00

0

.00

.00

العدد

0

Z

3.419

منتع
الداللة
0.001

القرار

األثر

دالة عند
1.10

0.624

يتة ـ م ـ الجــدول( 00وطــعد فــروق دالــة إأصــا يا بــي درطــات مف ـراد المجمععــة التجريبيــة بــل ت)بي ـ
البرنـامج العمطـ ودرطـاتعم بعـد ت)بيقـه علـى مقيـاس شــدة التأتـأة لصـال القيـاس البعـدي إذ نانـع يمـة  Zدالــة
إأصــا يا عنــد منــتع داللــة ( 1.10ممــا يــدل علــى عــدم تحق ـ الفرضــية األولــى م ـ فــروض البحــث ويؤنــد
تعرف مقدار الكن مو التعلم الحاصل لد مفراد المجمععة
فاعلية البرنامج العمط المقترح وم مطل ٌّ
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فاعلية برنامج لتخفيف شدة التأتأة لد تمميا التعليم األياي (الحلقة األولى  ...........د .خليل

التجريبية الت

ب عليعا البرنامج يج أنال أجم األثر وذلل وف القانعن اتآت :

أجم األثر =

أيث (ن عدد المشاهدات وهع عـدد مفـراد المجمععـة التجريبيـة ضـرل  6فـإذا نـان لـدينا فـ المجمععـة
التجريبيــة  02فــردا تــم اختبــارهم م ـرتي فـ المــرة األولــى (الت)بيـ القبل ـ والمــرة الثانيــة (الت)بيـ البعــدي فيكــعن
ع ــدد المش ــاهدات  01ألن م ــا يعمن ــا ه ــع ع ــدد المش ــاهدات ول ــيس ع ــدد األش ــخاص (اإلأص ــاء باي ــتخدام
 210 6114 SPSSومـ ـ مط ــل تع ـ ٌّـرف م ــد الفا ــدة التـ ـ أققع ــا مفـ ـراد المجمعع ــة التجريبي ــة ال ب ــد مـ ـ
أنال أجم األثر فقد دم نعهي بع اال تراأـات المقبعلـة علـى ن)ـاق وايـع أـعل مـا يمكـ من يشـكل مثـرا
نبي ـرا مو صــغيرا علــى النحــع اتآت ـ  (:ر =  1.01مثــر صــغير ر=  1.01مثــر متعي ـ ر=  1.21مثــر نبيــر
(اإلأصـاء بايـتخدام  05 6114 SPSSوبـالععدة إلـى طـدول نـعهي لتقـدير أجـم األثـر وطـد منـه ـد بلـ
بالننبة للدرطة الكلية للمقياس) 0.624وبمقارنة ها القـيم مـع معيـار نـعهي وطـد من أجـم األثـر مـ
المقدار الكبير؛ مي إن مقدار الفا دة المحققة لـد مفـراد العينـة التجريبيـة فـ خفـ شـدة التأتـأة نبيـرة
وهاا يؤند م ّن للبرنـامج مثـرا مرتفعـا فـ خفـ شـدة التأتـأة وتتفـ هـا النتيجـة مـع نتـا ج درايـة نـل مـ
( Block, et al, 2005والـدبعس  3002و  O'Donnell, et al, 2008ودرايـة العلـ 6101
إذ تعصــلع نتــا ج هــا الدرايــات إلــى وطــعد فــروق دالــة إأصــا يا بــي متعيــ)ات رت ـ درطــات مف ـراد المجمععــة
التجريبيــة ف ـ القيايــي القبل ـ والبعــدي علــى مقيــاس شــدة التأتــأة لصــال القيــاس البعــدي وتختلــف نتــا ج هــاا
البحث ع نتيجة دراية ( Blomgren, et al, 2005الت تعصلع إلى عـدم فاعليـة برنـامج البرنـامج فـ إلغـاء
بع ـ النــلعنات األيايــية للتأتــأة نــالتكرار واإل الــة والتع ــف ويمك ـ تفنــير فاعليــة البرنــامج العمط ـ ودور
الفاعـ ــل ف ـ ـ خف ـ ـ شـ ــدة التأتـ ــأة لـ ــد مف ـ ـراد المجمععـ ــة التجريبيـ ــة إلـ ــى اعتمـ ــاد علـ ــى العديـ ــد م ـ ـ الفنيـ ــات
وااليــتراتيجيات واأليــالي العمطيــة نــالتعايا اإليجــاب  Positive Reinforcementالــاي نــان بمنالــة
أ ــافا يتب ــع الن ــلعك المرغ ــعل نم ــا اعتم ــد البرن ــامج العمطـ ـ عل ــى اي ــتخدام فني ــة النماط ــة Modeling
والمحانــاة  Imitationمـ خــمل القيــام بالنــلعك المرغــعل فيــه ثــم تشــجيع التمميــا علــى مداء النــلعك
نفنه مما ياعد على يامعم بأداء ومماريـة التـدريبات العمطيـة ب)ريقـة صـحيحة األمـر الـاي نـان لـه
مثــر فاعــل فـ خفـ شــدة التأتــأة لــديعم نمــا تعــعد هــا النتيجــة إلــى تــدري مفــراد المجمععــة التجريبيــة
علــى بع ـ التــدريبات مثــل تــدريبات التــنفس  Breathing Trainingsالت ـ يــاعدتعم علــى مماريــة
التــنفس ب)ريقــة صــحيحة مـ خــمل التــنفس الب)نـ بــدال مـ التــنفس الصــدري وذلــل بتــدريبعم علــى مخــا نفــس
عمي ـ ثــم إخ ـراج ه ـعاء الافيــر بــب ء مــع المحاف ــة علــى بقــاء الصــدر ل علــى األمــر الــاي مكــنعم م ـ النــي)رة
اإلرادية على عميلت الشعي والافير وممارية الكمم بصعرة صحيحة.
 -6-06نت ــا ج الفرض ــية الثاني ــة ومنا ش ــتعا :ت ــن ه ــا الفرض ــية عل ــى من ــه :اال تعطــد ف ــروق دال ــة
إأصـ ــا يا عنـ ــد منـ ــتع الداللـ ــة ( 1.12بـ ــي درطـ ــات مفـ ــراد المجمععـ ــة التجريبيـ ــة ودرطـ ــات مفـ ــراد
المجمععــة الةــاب)ة علــى مقيــاس شــدة التأتــأة بعــد ت)بي ـ البرنــامج العمط ـ ا .وللتحق ـ م ـ صــحة هــا
- 67 -

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس ...............المجلد الرابع عشر ـ ـ ـ العدد األول ـ ـ 6103

الفرضــية ايــتخرطع درطــات مف ـراد المجمععــة التجريبيــة ودرطــات مف ـراد المجمععــة الةــاب)ة علــى مقيــاس شــدة
التأتأة بعد ت)بي البرنامج العمط نما هع معض ف الجدول اتآت :
طدول (01
اإلأصاء العصف لدرطات مفراد المجمععتي التجريبية والةاب)ة على مقياس شدة التأتأة بعد ت)بي البرنامج
العمط .

المجمععة

مبعاد المقياس

العدد

التجريبية
الةاب)ة

الدرطة الكلية لشدة التأتأة
الدرطة الكلية لشدة التأتأة

15
15

االنحراف المعياري

المتعي

0.066
1.010

9.27

66.10

يتة م الجدول( 01بأن درطات مفراد المجمععة التجريبية م ل م درطات مفراد المجمععة الةاب)ة
إذ بل متعي درطات مفراد المجمععة التجريبيـة فـ الدرطـة الكليـة للمقيـاس ( 9.27بينمـا بلـ متعيـ درطـات
مفراد المجمععة الةاب)ة ( 66.10وللتأند م داللة الفروق بي درطات مفراد المجمععتي التجريبية والةـاب)ة
على مقياس شدة التأتأة بعد ت)بي البرنامج العمطـ ايـتخدم اختبـار مـان ويتنـ  Mann – Whitneyللكشـف
ع داللة الفروق بي المجمععتي نما هع معض ف الجدول اتآت :
طدول (02
نتا ج اختبار مان ويتن لداللة الفروق بي درطات مفراد المجمععتي التجريبية والةاب)ة على مقياس شدة
التأتأة بعد ت)بي البرنامج العمط

مبعاد
المقياس

الدرطة
الكلية
للمقياس

متعي
الرت

مجمعع
الرت

المجمععة

العدد

التجريبية

15

120.00 61.61

الةاب)ة

15

345.00 35.13

U
0

Z
4.692

منتع
الداللة
0.000

القرار
دالة
عند
1.10

يتة م الجدول( 02وطعد فروق دالة إأصـا يا بـي درطـات مفـراد المجمععـة التجريبيـة ودرطـات مفـراد
المجمععــة الةــاب)ة علــى مقيــاس شــدة التأتــأة بعــد ت)بيـ البرنــامج العمطـ لصــال مف ـراد المجمععــة التجريبيــة إذ
نان ــع يمـ ـة  Zدال ــة إأص ــا يا عن ــد من ــتع دالل ــة ( 1.10مم ــا ي ــدل عل ــى ع ــدم تحقـ ـ الفرض ــية الثاني ــة مـ ـ
فرضــيات البحــث ويؤنــد فاعليــة البرنــامج العمط ـ المقتــرح وتتف ـ هــا النتيجــة مــع نتــا ج عــدد م ـ الدرايــات
النــابقة ندرايــة نــل م ـ ( Block, et al, 2005والــدبعس  6115والعل ـ  6101إذ تعصــلع نتــا ج
هــا الدرايــات إلــى وطــعد فــروق دالــة إأصــا يا بــي متعيــ)ات درطــات مف ـراد المجمــععتي التجريبيــة والةــاب)ة
علــى مقي ــاس شــدة التأت ــأة لص ــال المجمععــة التجريبي ــة ويفن ــر التحن ـ ال ــاي أ ــدث لــد مفــراد المجمععــة
التجريبية ومد إلى خف شـدة التأتـأة لـديعم إلـى تعريـف التمميـا المتـأت ي بنـلعنات التأتـأة األيايـية والثانعيـة
وتــدريبعم علــى ن) ـ الكلمــات والجمــل بــثمث را ـ مختلفــة (تأتــأة مجعــدة الكــمم الم)ــعل والن) ـ ال)بيع ـ
للكلمــات نفنــعا والجمــل وم ـ ثــم إتاأــة الفرصــة ممــامعم لمماريــة الكــمم ال)لي ـ م ـ خــمل محانــاة وتقليــد
ريقة الن) ال)بيع للكلمة نما يرطع هـاا التحنـ ميةـا بـرمي معـد هـاا البحـث إلـى تشـجيع التمميـا المتـأت ي
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علــى معاطعــة مشــكلة التأتــأة والتعامــل مععــا ببنــا ة وعــدم تجنبعــا بعضــع الكلمــات الت ـ خبــروا التأتــأة بعــا ونــان
نلمــات مخــر مو العــرول منعــا بايــتخدام بع ـ النــلعنات مثــل الــرمش بــالعيني أتــى ال تــاداد هــا المشــكلة
يعءا مع التعضي لعم من التأتأة تاداد ف الشدة نلما تعربعا م معاطعتعا.
 -0-06نتــا ج الفرضــية الثالثــة ومنا شــتعا :تــن هــا الفرضــية علــى منــه :اال تعطــد فــروق دالــة
إأصــا يا عنــد منــتع الداللــة ( 1.12بــي درطــات مفــراد المجمععــة التجريبيــة ف ـ القيــاس البعــدي
ودرطــاتعم ف ـ القيــاس البعــدي المؤطــل علــى مقيــاس شــدة التأتــأةا .وللتحق ـ م ـ صــحة هــا الفرضــية
ايتخرطع درطات مفـراد المجمععـة التجريبيـة بعـد ت)بيـ البرنـامج العمطـ ودرطـاتعم بعـد شـعري مـ
ت)بيقه على مقياس شدة التأتأة نما هع معض ف الجدول اتآت :
طدول (03
اإلأصاء العصف لدرطات مفراد المجمععة التجريبية بعد ت)بي البرنامج العمط وبعد شعري م ت)بيقه
(القياس البعدي المؤطل على مقياس شدة التأتأة

مبعاد المقياس

المجمععة
التجريبية القياس البعدي
التجريبية القياس البعدي
المؤطل

العدد

الدرطة الكلية للمقياس
الدرطة الكلية للمقياس

المتعي

االنحراف المعياري

15

9.27

0.060

15

5.01

0.001

يتةـ مـ الجــدول ( 03بــأن درطــات مفــراد المجمععــة التجريبيــة فـ القيــاس البعــدي معلــى م ـ
درط ــاتعم فـ ـ القي ــاس البع ــدي المؤط ــل فـ ـ الدرط ــة الكلي ــة للمقي ــاس إذ بلـ ـ متعيـ ـ درط ــات مف ــراد
المجمععة التجريبية ف القياس البعدي ( 9.27بينما بل متعي درطاتعم فـ القيـاس البعـدي المؤطـل
( 5.01وللتأنـ ــد م ـ ـ داللـ ــة الفـ ــروق بـ ــي القيايـ ــي البعـ ــدي والبعـ ــدي المؤطـ ــل ايـ ــتخدم اختبـ ــار
ويلككنعن  Wilcoxon Testو د طاءت النتا ج نما هع معض ف الجدول اتآت :
طدول (04
نتا ج اختبار ويلككنعن لداللة الفروق بي درطات مفراد المجمععة التجريبية بعد ت)بي البرنامج العمط وبعد
شعري م ت)بيقه (القياس البعدي المؤطل على مقياس شدة التأتأة.

مبعاد المقياس

الرت

النالبة
الدرطة الكلية
المعطبة
للمقياس
المتعادلة

متعي
الرت

مجمعع
الرت

11

6.00

66.00

1

12.00

12.00

العدد

3

Z

2.144

منتع
الداللة
0.032

القرار

األثر

دالة عند
1.12

0.391

يتةـ مـ الجــدول( 04وطــعد فــروق دالــة إأصــا يا بــي درطــات مفــراد المجمععــة التجريبيــة بعــد
ت)بيـ البرنــامج العمطـ ودرطــاتعم بعــد شــعري م ـ ت)بي ـ البرنــامج العمط ـ علــى مقيــاس شــدة التأتــأة
لصــال القي ــاس البع ــدي المؤط ــل إذ نانــع يمـ ـة  Zدال ــة إأص ــا يا عنــد من ــتع دالل ــة ( 1.12فـ ـ
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الدرطة الكلية للمقياس ممـا يـدل علـى عـدم تحقـ الفرضـية الثالثـة مـ فرضـيات البحـث ويؤنـد فاعليـة
البرنــامج العمطـ المقتــرح وبــالععدة إلــى طــدول نــعهي لتقــدير أجــم األثــر نجــد منــه ــد بل ـ بالننــبة
للدرطة الكلية للمقياس ( 0.391وبمقارنة ها القيم مع معيار نعهي نجد من أجم األثـر مـ المقـدار
الكبي ــر وذل ــل ألن ــيم مع ــاممت أج ــم األث ــر معل ــى ل ــيم مـ ـ معي ــار األث ــر المتعيـ ـ لك ــعهي وه ــع
( 1.01مم ــا يش ــير إل ــى انخف ــاض ملح ــعظ فـ ـ ش ــدة التأت ــأة وه ــاا يؤن ــد اي ــتمرار التــأثير اإليج ــاب
والفاعل للبرنامج العمط ف خف شدة التأتأة بعد انتعاء مدة المتابعة الت ايتمرت شعري مـ تـاريخ
االنتعاء م ت)بي البرنامج العمط وتتفـ هـا النتيجـة مـع نتـا ج عـدد مـ الدرايـات النـابقة ندرايـة
(العلـ  6101ودرايـة  Block, et al, 2005إذ مشـارت نتـا ج طميـع هـا الدرايـات إلـى وطـعد
فــروق دالــة إأصــا يا بــي متعيــ)ات رت ـ مفــراد المجمععــة التجريبيــة ف ـ القيايــي البعــدي والبعــدي
المؤطــل علــى مقيــاس شــدة التأتــأة لصــال القيــاس البعــدي المؤطــل وتعــعد هــا النتيجــة إلــى عــدد م ـ
الععامل منعا العمـل علـى زيـادة وعـ التلميـا الـاي يعـان التأتـأة بمشـكلته والتحـدث أعلعـا ممـا يجعلـه
يشعر بأنعا مشكلة يمك التغل عليعا و د تحق ذلل م خمل ايـتخدام البرنـامج العمطـ أليـلعل
المحاضــرة والمنا شــة الجماعيــة ف ـ منا شــة مشــكلة التأتــأة مــع التمميــا المتــأت ي وتشــجيععم علــى
التحدث ع مشكلة التأتأة وما تنببه ها المشكلة م أرج يمنععم م التحدث ممام زمم عـم داخـل
الصــف يــعاء لإلطابــة ع ـ يــؤال مو لميتفنــار م ـ المعلــم باإلضــافة إلــى إمــداد التلميــا المتــأت بمــا
يحتاج إليه م معلعمات وتدريبات تخا بيه م شـأنعا من تنـاعد علـى التغلـ علـى هـا الم ـاهر ممـا
يناعد ف التغل على مشكلة التأتأة.
 -1-06نتــا ج الفرضــية الرابعــة ومنا شــتعا :تــن هــا الفرضــية علــى منــه :اال تعطــد فــروق دالــة
إأصــا يا عنــد منــتع الداللــة ( 1.12بــي درطــات مف ـراد المجمععــة التجريبيــة ودرطــات مف ـراد المجمععــة
الةاب)ة على مقياس شدة التأتأة بعد ت)بي البرنـامج العمطـ (القيـاس البعـدي المؤطـل ا .وللتحقـ مـ صـحة
ها الفرضية ايـتخرطع درطـات مفـراد المجمععـة التجريبيـة ودرطـات مفـراد المجمععـة الةـاب)ة علـى مقيـاس
شدة التأتأة بعد ت)بي البرنامج العمط (القياس البعدي المؤطل نما هع معض ف الجدول اتآت :
طدول )18
اإلأصاء العصف لدرطات مفراد المجمععتي التجريبية والةاب)ة على مقياس شدة التأتأة بعد ت)بي البرنامج
العمط (القياس البعدي المؤطل .

المجمععة

مبعاد المقياس

العدد

التجريبية
الةاب)ة

الدرطة الكلية
الدرطة الكلية

15
15

المتعي
5.01

23.87

االنحراف
المعياري
0.001
0.162

يتة م الجدول ( 18بأن درطات مفراد المجمععة التجريبيـة م ـل مـ درطـات مفـراد المجمععـة
الةاب)ة إذ بل متعي درطات مفـراد المجمععـة التجريبيـة فـ الدرطـة الكليـة للمقيـاس( 5.01بينمـا
بلـ متعيـ درطـات مفـراد المجمععـة الةـاب)ة ( 23.87وللتأنــد مـ داللـة الفـروق بـي درطـات مفــراد
المجمععتي التجريبية والةاب)ة على مقياس شدة التأتـأة بعـد ت)بيـ البرنـامج العمط (القيـاس البعـدي
المؤطل ايتخدم اختبار مان ويتنـ  Mann –Whitneyللكشـف عـ داللـة الفـروق بـي المجمـععتي
نما هع معض ف الجدول اتآت :
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طدول (06
نتا ج اختبار مان ويتن لداللة الفروق بي درطات مفراد المجمععتي التجريبية والةاب)ة على مقياس شدة
التأتأة بعد ت)بي البرنامج العمط (القياس البعدي المؤطل .

مبعاد المقياس المجمععة
الدرطة الكلية
للمقياس

التجريبية
الةاب)ة

العدد
15
15

متعي
الرت

مجمعع
الرت

61.1
345.00 35.3
120.00

U

Z

منتع
الداللة

القرار

0

4.686

0.000

دالة عند
1.10

يتة ـ م ـ الجــدول ( 06وطــعد فــروق دالــة إأصــا يا بــي درطــات مفــراد المجمععــة التجريبيــة
ودرطات مفراد المجمععة الةاب)ة على مقياس شدة التأتأة بعد ت)بي البرنامج العمط (القيـاس البعـدي
المؤط ــل لص ــال مف ــراد المجمعع ــة التجريبي ــة فق ــد نان ــع يمـ ـة  Zدال ــة إأص ــا يا عن ــد من ــتع دالل ــة
( 1.10ممــا يــدل علــى عــدم تحق ـ الفرضــية الرابعــة م ـ فرضــيات البحــث ويؤنــد فاعليــة البرنــامج
العمط المقترح وتتف نتا ج ها الدراية مع نتا ج دراية( Block, et al, 2005التـ مشـارت إلـى
من األ فــال المتــأت ي ــد أققــعا تحنــنا ف ـ ال)م ــة بعــد انتعــاء مــدة المتابعــة وترطــع هــا النتيجــة إلــى
خةــعع مفــراد المجمععــة التجريبيــة للبرنــامج العمط ـ بمــا تةــمنه م ـ ايــتخدام مجمععــة م ـ الفنيــات
(نــالتعايا والمحانــاة ولع ـ الــدور والمماريــة والتشــكيل والنماطــة نمــا تعــعد هــا النتيجــة إلــى
إتقــان مفــراد المجمععــة التجريبيــة ل يــالي وااليــتراتجيات العمطيــة الت ـ تةــمنعا البرنــامج العمط ـ
نأيلعل اإللغاء الاي يتم فيه التع ف بعد تكملة الكلمات الت تحدث التأتأة فيعا ثم إعادة لفـظ هـا
الكلمات مرة مخر بب ء ومعارة التنفس الب)ن بحيـث يأخـا شـعيقا عميقـا بـل البـدء بعمليـة الكـمم
وم ثم البدء بالكمم بعد نعاية الشعي مباشرة مـع الحـرص علـى عـدم ايـتعمك نميـة العـعاء بـل انتعـاء
الكلمات المقروءة األمر الاي مد إلى ايتمرار األثر اإليجاب للبرنامج العمط لـد مفـراد المجمععـة
التجريبية بعد انتعاء مدة المتابعة.

 -13التوصقات:ذ ذ

 -0-00االهتمام بحديث ال)فل المتأت منثر م االهتمام بأيلعل و ريقة نممه.
 -6-00عدم مقا عة ال)فل ف مثناء الكـمم إلع)ا ـه الفرصـة أتـى ينتعـ بصـرف الن ـر عـ
المدة الت ينتغر عا.

ـعل

 -0-00العمل على خل بي ـة اتصـال طيـدة بتعايـا لح ـات ال)م ـة لـد ال)فـل المتـأت وتجاهـل
لح ات عدم ال)م ة لديه.
 -1-00االيتفادة م البرنـامج العمطـ المنـتخدم فـ البحـث الحـال للتخفيـف مـ شـدة التأتـأة
ف المرانا والعيادات المتخصصة ف عمج اض)رابات الن) واللغة.
 -2-00إطـراء مراطعــات دوريــة علــى البرنــامج بعـدف ت)ــعير وتعيــيع العينــة وايــتخدام معــاممت
إأصا ية مخر تايد ف وثع ية االعتماد على البرنامج ونتا جه.
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املراجع :ذ

املراجعذالعربقة :ذ
 ( . 6114اإلأصاء بايتخدام ( .SPSSلجنة التأليف والترطمة مترطم يعرية أل :دار شعاع للنشر والعلعم.

 مبع الفخر غنان وزألعق معا ويليمان نبيل والرأال درغام . 6113( .التربية الخاصةبال)فل .يعرية دمش  :منشعرات طامعة دمش .
 -مبع زيد نبيلة ممي  . 6100( .اض)رابات الن) والكمم (المفععم -التشخي  -العمج .

مصر القاهرة :عالم الكت .
 مميالفكر العرب .

محمعد ممي  . 6112( .اللجلجة التشخي

والعمج( .ط 6مصر القاهرة :دار

 الب)اينة ميامة الجراح وعبد الناصر ذيال وغعانمة مأمعن . 6114( .علم نفس ال)فلغير العادي .األردن عمان :دار المنيرة.
 أمدي ممل عبد الل)يف . 6115( .مد فاعلية برنامج إرشادي للعالدي للتخفيف مأدة التأتأة لد م فال المرألة االبتدا ية .ريالة ماطنتير غير منشعرة .نلية التربية .طامعة عي

شمس :القاهرة .مصر.
 الخ)يدار الفكر.

طمال والحديدي منى . 6116( .المدخل إلى التربية الخاصة .األردن عمان:

 الدبعس رنا يحيم فعد . 6115( .فاعلية برنامج عمط يلعن للتخفيف م شدة التأتأةلد األ فال ف مرألة ال)فعلة المتأخرة م  06-6( .ينة .ريالة دنتعرا غير منشعرة .مععد

الدرايات العليا لل)فعلة .طامعة عي شمس :القاهرة .مصر.

 رأمة عاياة . 6111( .فاعلية ايتخدام تحليل النميل الامنية وتحليل االنحدار فدراية الاناء لد األفراد م عمر يبع ينعات أتى ثمان عشرة ينة( .دراية إأصا ية ميدانية ف
محاف ة دمش  .ريالة دنتعرا غير منشعرة .نلية التربية :طامعة دمش  .يعرية.
 -الاريقات إبراهيم . 6112( .اض)رابات الكمم واللغة (التشخي

عمان :دار الفكر.

والعمج  .األردن

 النر او عبد العايا .ومبع طعدة وا ل . 6111( .اض)رابات اللغة والكمم .الرياض:النععدية مناديمية التربية الخاصة.
 الشربينالعرب .

زنريا . 6101( .المشكمت النفنية عند األ فال .مصر القاهرة :دار الفكر
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 ال اهر ح)ان مأمد . 6101( .اض)رابات اللغة والكمم .األردن عمان :دار وا لللنشر.

 العل مازن مأمد . 6101( .فاعلية برنامج تدريب تكامل لخف بع الم اهر األوليةللتأتأة المتعي)ة دراية تجريبية ف مدارس التعليم األياي (الحلقة األولى ف محاف ة أل .

ريالة ماطنتير غير منشعرة .نلية التربية .طامعة دمش  :يعرية.

 عل محمد النعب  . 6101( .مقياس اض)رابات اللغة اللف ية لدصععبات التعلم .األردن عمان :دار صفاء للنشر والتعزيع.
 -الفرماوي أمدي عل  . 6116( .اض)رابات التخا

األردن عمان :دار صفاء للنشر والتعزيع.

األ فال ذوي

(الكمم -الن) -اللغة-الصعت .

 ناشف إيمان فؤاد . 6101( .مشكمت الكمم واللجلجة .مصر القاهرة :دار الكتالالحديث.

 محمد النيد يس التعام  . 6115( .فاعلية برنامج للتدخل المبكر ف عمج بعاض)رابات الكمم واللغة لد األ فال .ريالة دنتعرا غير منشعرة .نلية التربية .طامعة عي شمس:

القاهرة .مصر.

 مخلعف ميس عل ( . 6101فاعلية برنامج تدريب ف تخفيف شدة التأتأة االبتدا ية لدعينة م األ فال المتأت ي دراية ميدانية ف مرانا التربية الخاصة ف مدينة دمش للمرألة العمرية
( 5-3ينعات .ريالة ماطنتير غير منشعرة .نلية التربية .طامعة دمش  :يعرية.
 مريم رطاء . 6113( .فاعلية برنامج تدريب لتنمية معارات إدارة الةغعط النفنية المعنيةلد العاممت ف معنة التمري  .ريالة دنتعرا غير منشعرة طامعة دمش  :يعرية.
 النحاس محمد محمعد .ومبع أبيبة يليمان رط ييد مأمد. 6115( .العمج النفنالتخا ب لصعر التلعثم لد ذوي صععبات التعلم .مصر القاهرة :المرنا الدول اليتشارات

والتخا

والتدري .

 الععارنة معمر نعاف . 6115( .مقياس المنتع اال تصادي االطتماع الثقاف ل يرة.يعرية دمش  :دار النابغة للنشر.
 وزارة التربية . 6111( .الن ام الداخل لمدارس مرألة التعليم األياي  .اإلدارة المرناية.دمش  :يعرية.
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