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 ملخص

التعرف إلى المظاهر المتعلقة باضطراب التأتأة لدى العاديين وذوي لى إهدفت الدراسة 

( بنداً تناولت 30تصميم قائمة رصد تكونت من )تم صعوبات التعلم. ولتحقيق أهداف الدراسة، 

سلوك  ،اإلضافة واإلدخال ،التوقف، اإلطالةالمد و، سبعة أبعاد لمظاهر التأتأة، وهي: التكرار

( طفالً، 40تطبيقها على عينة من )وتم اضطراب عملية التنفس، و، المظاهر الجسمية ،التجنب

( إناث، 10( ذكور، و)10نهم تضم )وكل فئة م، ( ذوي صعوبات التعلم20( عاديين، و)20منهم )

ً بعد "اإلطالة" " قد احتل المرتبة األولى، وجاء بعد "التكرارصلت الدراسة إلى أن توو واحتل ، ثانيا

 فروق دالةتوصلت الدراسة إلى أن هناك وبعد "اضطراب عملية التنفس" المرتبة األخيرة. 

ً إحصائي جنب، العاديين عند بعدي سلوك التوفي األداء على أبعاد التأتأة بين ذوي صعوبات التعلم  ا

والمظاهر الجسمية واألداء الكلي لصالح ذوي صعوبات التعلم. كما بينت النتائج عدم وجود فروق 

ً إحصائي دالة في األداء على مظاهر )التكرار، سلوك التجنب، واضطراب عملية التنفس(. بينما  ا

 التعلم كانت هناك فروق ذات داللة عند بقية االبعاد واألداء الكلي، وذلك لصالح ذوي صعوبات

ً بين الذكور . أما بالنسبة لمتغير الفئة العمرية أوضحت النتائج عدم وجود فروق داللة إحصائيا

متوسطات أداء ذوي صعوبات التعلم عند جميع األبعاد واألداء باستثناء بُعد اضطراب عملية 

اسة سنوات، وقد أوصت الدر (7 - 8) في الفئة من التعلم التنفس، وذلك لصالح ذوي صعوبات

بضرورة الكشف المبكر عن الطلبة الذين يعانون من مظاهر مشكلة التأتأة ومعرفة السبب في تلك 
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المظاهر، باإلضافة الى العمل على إخضاع الطلبة الذين يعانون من مظاهر مشكلة التأتأة لبرامج 

 تدريبية تساعدهم في التخلص من تلك المظاهر.

 .صعوبات التعلم ذوي، طرابات التواصلاض، التأتأهمظاهر الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 

The aim of this study aimed at recognizing the respects of 

manifestations of stuttering disorder for ordinary and those with learning 

disabilities. To achieve the objectives of the study, the researcher designed 

a check list consisted of (30) items addressed the seven dimensions of the 

manifestations of stuttering: repeating, prolongation, stops, add and the 

input, behavior avoidance, physical and trouble breathing. Troubles the 

check list was applied to a sample consisted of (40) children, (20) ordinary 

child, and (20) children with learning difficulties, and each of them has a 

class (10) male, and (10) were female. The study found that "repetition" 

has ranked first, followed by "prolongation" in the second place, while "the 

process of breathing disorder," ranked last. The study also found that there 

are significant differences in the performance aspects (dimensions) 

stuttering among the students with learning disabilities and language 

Ordinary at avoidance behavior, and physical manifestations and overall 

performance in favor of students with learning disabilities. The results also 

show no statistically significant differences in performance on the 

(repetition, avoidance behavior, disorder and the process of breathing). 

While there were significant differences at the rest of the dimensions and 

overall performance, in favor of males with learning disabilities. As for the 

age group variable, results showed no significant differences significant 

statistically between the mean performance of students with disabilities 

learning at all the dimensions and performance except the dimity breathing 

trouble in favor of students with learning disabilities in at the age group 

(from 8-7 years). 

Keywords: Manifestations of Stuttering, Communication Disorders, 

Learning Disabilities. 
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 مقدمة الدراسة

الحديثة في مجال التعليم ظهر مصطلح "صعوبات التعلم"، فالمدارس  لأللياتمع التطوير 

االساسية تحوي العديد من الطلبة الذين ال يستفيدون بالقدر المطلوب من البرامج التعليمية المقدمة 

صفية، وهذا يترتب عليه مشاكل في جوانب الدراسة وتكرار الرسوم ومن ثم لهم في الغرف ال

 الخروج من المدرسة نهائياً.

وتتضمن فئة ذوي صعوبات التعلم مجموعة متغايرة من المشكالت التي ال تنطبق على أي 

مهارات التواصل، ومنهم من  اكتساب؛ فمنهم من ال يستطيع فئة أخرى من فئات التربية الخاصة

يتطور لديه االدراك السمعي بالرغم من قدرته السمعية العالية، أو من ال يتطور لديه االدراك  ال

البصري بالرغم من حدة بصره العالية، ومنهم من يجد صعوبة كبيرة في مهارات القراءة أو الكتابة 

ال يستطيعون أو الحساب بالرغم من انهم ليسوا معاقين عقلياً، وبالتالي فهم مجموعة غير متجانسة و

كثيرة ولديهم مشكالت سلوكية، إال أنهم يشتركون في التباين بين قدراتهم العقلية  ألسبابالتعلم 

 (.2017 )دويكات، المتوسطة وتحصيلهم األكاديمي المتدني

وعند تتبع تطور مجال صعوبات التعلم نجد أن "صموئيل كيرك" هو أول من أطلق مصطلح 

ربية الخاصة؛ وقصد به االطفال الذين يفشلون في تعلم موضوع صعوبات التعلم في ميدان الت

عن  انبثقتأكاديمي أو أكثر ويكون سبب الفشل غير ظاهر. كما ويمكن القول أن صعوبات التعلم 

المجال الطبي ومنهم االطباء المهتمين باللغة والنطق والكالم وذلك بسبب االرتباط بين اضطرابات 

 التواصل وصعوبات التعلم.

لهذا توجهت وزارة التربية والتعليم في المملكة االردنية الهاشمية الى تطوير برامج تعليمية و

تقدم لفئة الطلبة من ذوي صعوبات التعلم في غرف المصادر، وتعمل الوزارة على استحداث 

( غرفة سنوياً في مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة وذلك بهدف 100-40وتأثيث من )

 ية قدرات هذه الفئة من الطلبة ومساعدتهم لرفع مستواهم التحصيلي وتحسين تقديرهم لذاتهم.تنم

ومن هنا هدفت هذه الدراسة الى التعرف على المظاهر المتعلقة بافتراض التأتأة لدى العاديين 

وذوي صعوبات التعلم؛ لذلك قمنا بتطوير قائمة رصد لهذه المظاهر من أجل التشخيص والتقييم 

 ذه المظاهر من أجل إعداد البرامج العالجية لهم.له

 مشكلة الدراسة

تعد التأتأة من أهم الصعوبات التي يعاني منها الطلبة ذوي صعوبات التعلم. وان هذه الصعوبة 

ولقد أكد لنا البحث في هذا اإلطار وجود . (2010 تظهر في اللغة التعبيرية )الزق والسويري،

طالقة )التأتأة( من اضطرابات التواصل لدى الطلبة ذوي صعوبات مظاهر متعلقة باضطرابات ال

التعلم اللغوية تتمثل في التكرار، واالطالة، والتوقف، وسلوك التأجيل، وسلوك التجنب، والمظاهر 

المللي ؛ 2000نيكسون، ؛ 2001أمين، ؛ 2006الجسمية، ومظاهر التنفس )السعيد وابو فخر، 

(. ولكن سيبقى السؤال: ما المظاهر التي تميز Guitar, 2006؛ 2010علي، ؛ 2010خليل، و
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الطلبة ذوي صعوبات التعلم عن العاديين؟ وهل تختلف هذه المظاهر باختالف الفئة العمرية 

 والجنس؟ 

 أسئلة الدراسة

 (:α=0,05عند مستوى الداللة االحصائية ) اآلتيةعن االسئلة  تقدم إجابة الدراسةإن هذه 

 تأة شيوعاً لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم اللغوية في محافظة عجلون؟ما أكثر مظاهر التأ .1

ذوي صعوبات بين الطلبة هل توجد فروق ذات داللة احصائية في االداء على ابعاد التأتأة  .2

 التعلم اللغوية والطلبة العاديين؟

علم ابعاد التأتأة بين ذوي صعوبات التعلى هل توجد فروق ذات داللة احصائية في االداء  .3

 الجنس؟ لمتغيراللغوية تعزى 

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في االداء على مظاهر )ابعاد( التأتأة لدى الطلبة ذوي  .4

 الفئة العمرية؟ لمتغيرصعوبات التعلم اللغوية تعزى 

 أهداف الدراسة

 :الى للتعرف تهدف هذه الدراسة

لدى ذوي صعوبات التعلم اللغوية في أبرز المظاهر المتعلقة بالتأتأة من اضطرابات التواصل  .1

 محافظة عجلون ومقارنتها مع الطلبة العاديين. 

 باختالف الجنس والفئة العمرية.  بحث مدى اختالف هذه المظاهر .2

 أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تناولته، والذي كان وما زال يشغل 

 لتربويين. وبالتالي تظهر أهمية الدراسة فيما يلي:الكثير من الباحثين ا اهتمام

 األهمية النظرية

التأتأة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم  باضطرابتلقي الضوء على المظاهر المتعلقة  -

 والمتمثلة في سبعة مظاهر.

تزود الباحثين والمهتمين في هذا المجال بالمعلومات الهامة حول صعوبة التأتأة لدى الطلبة  -

 عوبات التعلم.ذوي ص

 األهمية العلمية والتطبيقية

 تساعد معلم التربية الخاصة في الكشف والتشخيص لهؤالء االطفال من ذوي صعوبات التعلم. -

 تساعد معلم التربية الخاصة على التخطيط الفعال لكيفية معالجة صعوبة التأتأة. -



 00ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وآخرونهيثم ابو زيد
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راء المعرفة العلمية في هذا تطوير أداة للكشف عن مظاهر التأتأة، األمر الذي قد يساهم في إث -

 المجال.

 مصطلحات الدراسة

ً على النحو ، وقد استخدم الباحثون مصطلحات في هذه الدراسة وعرفها الباحثون اجرائيا

 التالي:

، وهي اضطراب في ايقاع الكالم وطالقته له مظاهر سلوكية تتمثل في التكراراتالتأتأة: 

تي تكون غالبا في بداية المقاطع او الكلمات او الجمل الصوتية ال واالحتباساتواطالة االصوات، 

واالطراف والشفتين باالضافة الى ردود أفعال انفعالية ، للراس الإراديةويصاحبه عادة حركات 

((Rachel, 2007,p25 

ويكون لبعض عناصر الكالم مثل: تكرار احرف، تكرار مقطع لفظي، تكرار الكلمة،  التكرار:

طاولة، او كلمة -ط-يشمل تكرار حرف مثل ط(. و37ص ،2003)السعيد،  هابأكملتكرار العبارة 

 مثل خزانة خزانة، او مقطع مثل طا طا طابة.

الحروف الساكنة، حيث ان  حيث يطول نطق الصوت لفترة اطول خاصة في االطالة:المد و

لكلمة اما اطالة حرف من ا (. مثال:5ص ،2001)امين،  المتأتئينمن النادر وجوده في كالم غير 

 في البداية او الوسط مثل سيارة او يطيل في جملة مثل انا اريد تفاحة.

حدوث توقف أي حدوث وقفات اثناء الكالم وغالبا ما يحدث في بداية الكالم. مثل  التوقف:

 عند الكالم في بداية الكلمة او وسطها او وسط الجملة مثل بدي )توقف( روح عالبيت.

شيء للمعنى. مثل  ال تضيفيضيف الطفل كلمات او اصوات اضافية فقد  اإلضافة واإلدخال:

 لنذ لنذ )اة ام( لنذهب. حدوث إضافة أصوات بعد سلسلة من التكرارات مثل:

حدوث إبدال الكلمات التي يجد صعوبة في نطقها، وتجنب الدخول في المناقشة  سلوك التجنب:

 والرد على االسئلة.

ر جسمية مثل: رمش العيون، والتوترات الوجهية، وهو حدوث مظاه الجسمية: المظاهر

الى المستمع، والضغط على الشفتين. مثل تضخم عضالت الرقبة، وتوتر اليدين، وتجنب النظر 

حركات في الوجه او الجسم مترافقة مع الكالم وحركات في العين وتتمثل في رفرفة الرموش 

 (.9،ص2000وتحول العين عن المستمع )نيكسون، 

وهو توقف التنفس وهنا يشعر الطفل ان التنفس غير كاف للكالم  عملية التنفس:اضطراب 

بصورة موقتة، وعدم التناسق بين عمليتي الشهيق والزفير، واخراج هواء الزفير بسرعة، والتنفس 

 بصوت مسموع.
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 اإلطار النظري

و أكثر ( إلى اضطراب في واحدة أLearning Disabilitiesيشير مفهوم صعوبات التعلم )

أو الحساب، أو التهجئة. ، من العمليات األساسية المرتبطة بالحديث أو اللغة، او القراءة، أو الكتابة

ويعتقد أن هذه الصعوبات تنشأ عن وجود اضطرابات وظيفية في المخ واضطرابات سلوكية أو 

البيئية أو الثقافية. انفعالية، وليس ألي نتيجة ألي من التأخر العقلي أو الحرمان الحسي أو العوامل 

ويعاني الكثير من االطفال ذوي صعوبات التعلم من عدد من المشاكل اللغوية؛ إذ تشير الدراسات 

الى ان طلبة صعوبات التعلم بوجه خاص، وصعوبات التعلم اللغوية تحديداً يواجهون العديد من 

ً على عملية التعلم والتو اصل االجتماعي )الزق المشكالت اللغوية، األمر الذي ينعكس سلبا

 (.41ص ،2010، والسويري

 وتتسم مجموعة ذوي صعوبات التعلم بمجموعة واسعة من الخصائص، من هذه الخصائص:

وتمتاز هذه الصعوبات بكل او ، (reading difficultiesالصعوبات الخاصة بالقراءة ) .1

الكلمات،  بعض من هذه الصعوبات مثل:حذف او االضافة او االبدال او التكرار لبعض

 والحروف والمقاطع وعدم القدرة على تذكر الكلمات، والقراءة البطيئة. 

(: وهي عبارة عن صعوبات في التفكير الكتابي Writing Difficulty) صعوبات الكتابة .2

عما يجول في نفس الفرد من افكار، والبطىء في الكتابة، ردائة الخط، وعدم الكتابة على 

 السطر.

( ويشمل هذا االضطراب Language & Speech Disordersالكالم )اضطرابات اللغة و .3

أكثر ذوي صعوبات التعلم؛ إذ يعاني طلبة صعوبات التعلم من بعض المصاعب في بعض 

جوانب اللغة. ولذلك فان المتتبع لتقسيم المشكالت اللغوية لديهم في كثير من الكتب والمراجع 

)االستيعاب  ن هما:مشكالت اللغة االستقباليةيخلص إلى أن هذه المشكالت تتمحور في نوعي

)انتاج اللغة والكالم( وهذا ما اكده العديد من الباحثين  ومشكالت اللغة التعبيرية، لما يسمع(

 (.Smith, 2001؛ Mather & Goldstein, 2001؛ 2009الوقفي، ؛ 2000)الروسان، 

طالقة اللغوية الى اضطرابات ال لإلشارةواستخدم الباحثون مصطلحات متعددة 

(dysfluency( كاللجلجة، والتلعثم أو التأتأة )stuttering( والحبسة )aphasiaوااليقاع ) 

(rhythmومعدل انسياب الكالم ) (fluenney rate،2018 العزالي، ؛2017 ( )الفيومي) ، فنجد

تعبر عن  ( يستخدمان مصطلح التأتأة )التهتهة( او التلعثم، وكلها2002)السرطاوي وابو جودة، 

الكالم المضطرب الذي يتضمن تكرار االحداث والمقاطع الصوتية والتردد اثناء الكالم، والتوقف 

او هز الرأس او ، الالإرادي وعدم الطالقة في الكالم واغماض العينين وفتحهما بشكل ال إرادي

 (.349ص، 2002، تحريك القدمين )السرطاوي وأبو جوده

االت اضطرابات اللغة والكالم، أو أكثرها انتشاراً هي التي ويرى بعض الباحثين أن أشد ح

تتضمن تكرار، او ترديد الحرف االول من الكلمة ثم نطقها. ويتحدث بعض االطفال بتقطع غير 

طوعي او احتباس في النطق، يرافقه اعادة متشنجة او اطالة للمخارج الصوتية، أي اضطراب في 
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ة الكلمات، او التردد وتكرار اللفظ او انقطاع بين الكلمات االيقاع الصوتي وصعوبة في لفظ بداي

لفترة وجيزة؛ حيث ال يكون انسياب الحديث منصال، وهؤالء االطفال نقول ان لديهم تلعثماً او تأتأة 

(Stuttering( وهو مصطلح مترادف مع التهتهة )Starnmering2001، ( )الشربيني ،

 (. 2002كفافي،  ؛130ص

 لألصوات( تعني التدفق السلس والسهل fluency) رابات الطالقة؛ والطالقةوالتأتأة من اضط

( يعني dysfluencyوالمقاطع اللفظية والكلمات خالل استعمال المنطوقة. واختالل الطالقة )

 )نصر هللا ومزعل، وجود أي نمط من الكالم الذي يمتاز بعمليات التكرار أو االطاالت او التردد

( التأتأة بانها تشير الى اضطراب Gordon, 2002ويعرف جوردون ) (gregory,2003؛2011

الصعوبة  وتأخذ( سنوات 8-3او صعوبة في النطق اللغوي والتي تظهر غالبا لدى األطفال ما بين )

او التطويل )المد( في مقاطع معينة او تقطع )وقفات صوتية(  الإراديشكل مقاطع الكالم بشكل 

  ائي.في اندفاع الكالم بشكل تلق

ومن خالل التعريفات السابقة، يعرف الباحثون التأتأة بأنها: اضطراب في طالقة اللغة والكالم 

 لألصوات الإرادياشكل توقف زائد للكالم، مع تكرار المقاطع الكالمية، تكراراً  تظهر في

 يةالإرادوالحروف والتوقف عند النطق للحرف او الكلمة، ويتميز االضطراب بتشنجات وتقلصات 

لعضالت النطق، وقد تظهر ايضاً انماط صوتية وتنفسية غير منتظمة، وينتج عن هذا االضطراب 

 افكار وسلوك ومشاعر تتعارض مع التواصل الطبيعي مع االخرين.

ومن خالل استعراض بعض تعريفات التأتأة، نالحظ أن أغلب الباحثين يعتبرون ان هناك 

اإلضافة ، التوقف، المد واالطالة، التكرارالتأتأة وهي:  اشكاالً او مظاهر رئيسة ثابتة في سلوك

 المظاهر الجسمية.، عملية التنفس اضطراب، واإلدخال

وتعددت النظريات التي حاولت تقديم تفسيرات لظاهرة التأتأة فبعض النظريات أرجعتها إلى 

ن العوامل في حين أشارت نظريات اخرى الى ا، عضوية وراثية كنظرية السيطرة المخية عوامل

البيئية االجتماعية هي السبب في حدوث التأتأة كالنظرية التشخيصية، ونظرية صرع االدوار، 

وتوقعات الوالدين غير الواقعية، وهناك نظريات أخرى ترجع التأتأة الى عوامل نفسية كنظرية 

 (.225ص ،2006التحليل النفسي والنظرية السلوكية )حسيب، 

التطورية إلى: التأتأه الطبيعية وتكون متقطعة وربما يشفى منها  وتقسم التأتأة حسب الحالة

والتأتأه المتوسطة وهنا يتجنب ، بمساعدة األهل والتأتأه االبتدائية وتتطور في أوقات التطور النفسي

(. والتأتأه المتقدمة وهنا تظهر p122 & Winokur, Kotula , 2003الفرد بعض الكلمات )

 (Guitar,2006,p104دة )اعراض التأتأه بصورة حا

(، كما وتختلف نسبة انتشارها من 1-3والتأتأة يتعرض لها الذكور أكثر من االناث بنسبة )

%( 1بلد الى اخر، ونسبة االصابة بها لدى تالميذ المدارس في امريكيا وانكلترا تصل لحوالي )

د داخل المدارس (، وان نسبة االنتشار تزدا149ص ،2010، %( )الملي وخليل2وفي بلجيكيا )



 ......"لتأتأة من إضطرابات التواصل لدى االمظاهر المتعلقة بإضطراب ـــــــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 00

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 10)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 %( في الصفوف الثالثة االولى من المرحلة االساسية50االساسية االولى، وتظهر بنسبة )

  (dones, 2002؛2018 )العزالي،

وال توجد طريقة أفضل وأدق من غيرها لتقييم التأتأة وتختلف الطرق المستخدمة باختالف 

ً  ةاالشخاص في طريق امراض الكالم  ألخصائييب المهني النظري والتدر لإلعدادالتقييم وفقا

(. ويشتمل المعيار الذي 87ص ،2008واللغة، والى االسلوب التخصصي لألخصائي )كسناوي، 

  يشير الى وجود مشكلة التأتأة على ما يلي:

% او اكثر من 2تكرارات لجزء من الكلمة في شكل وحدتين او اكثر لكل تكرار وبنسبة  .1

التكرارات واستعمال ابدال نهاية الصائت للصوائت في  الكلمات المنطوقة، وزيادة سرعة

 الكلمة والتوتر الصوتي.

% او اكثر من الكلمات المنطوقة وزيادة النهاية المفاجئة 2اطاالت اطول من ثانية واحدة لكل  .2

 لالطاالت في طبقة الصوت وعلوه.

 وقفات اجبارية وترددات اطول من ثانيتين في تدفق الكالم. .3

والفك وعالمات مرتبطة باختالل  الشفاهاهتزاز الراس وترقصه وارتعاش حركات الجسم و .4

 الطالقة.

 مرتبطة في الكالم. تجنبيهردود فعل انفعالية وسلوكات  .5

 الضعيف. لألداءاستعمال الكالم كسبب  .6

 (.2018تباينات في تردد وشدة تشوه الكالم مع تغيرات في المواقف الكالمية )العزالي، .7

 الدراسات السابقة

، فيها ثرةؤمن خالل دراسة العوامل الم ةتناولت التأتأأن هناك دراسات متعددة  الباحثونجد و

وكذلك دراسة اثر وفاعلية البرامج العالجية، ولكن الدراسات التي تناولت مظاهر التأتأة )التكرار، 

صوصاً لدى انها محدودة وقليلة جداً خ - موعلمه موحسب اطالعه - الباحثوناالطالة....الخ(، وجد 

ً  ذوي صعوبات التعلم اللغوية. وسيتم عرضها حسب تسلسلها الزمني  .تصاعديا

( والتي هدفت الى Leung & Robson, 1990في دراسة ليونغ وروبسون )حيث وجد 

وخلصت النتائج ، ( طفالً 40واشتملت العينة على ) ( سنوات،5-2االطفال في عمر ) دراسة لغة

( 90%( كلمة يقوم الطفل باعادتها وتكرارها، وان نسبة )100صل )( كلمة من ا49ان نسبة ) الى

 ومن هنا يتم %( فقط هي تكرار للصوت او الحروف،10هي اعادة للكلمات او الجمل، ونسبة )

 تشخيص التأتأة بوجود االعراض االساسية لها وهي تكرار المقاطع واطالة الصوت.

( والتي هدفت الى معرفة La-Blance & Gary, 1994وفي دراسة البالنس وجاري )

خصائص االطفال المتاتئين واالساليب النافعة لمعلم الصف لمساعدة هؤالء االطفال في المراحل 

والتي تركز على طرق توفير نموذج النطق السليم وتحسين تقدير  ،االبتدائية وما قبل المدرسة
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أن التأتأة منتشرة لدى الذكور اكثر  الذات لدى الطفل المتأتئ، وايجاد بنية نطق له. أظهرت الدراسة

( للذكور والمتوسط العمر 6-2ن التأتأة من سن )ؤو( وان معظم المتأتئين يبد5-1الناث بنسبة )من ا

 لهم هو خمس سنوات.

( والتي هدفت الى معرفة حركة الكالم Kloth, et.al 1995)واخرون  وفي دراسة كلوث

( طفالً لديهم 93ن قبل بدء التأتأة. تكونت عينة الدراسة من )والمهارات اللغوية عند االطفال المتاتئي

% من المتاتئين البالغين ذكوراً 80تاريخ عائلي بالتأتأة. توصلت الدراسة الى نتيجة ان حوالي 

 % إناث.20وحوالي 

( طفالً قارنوا من 94( دراسة على )Ulrike & Julth, 2003وقد اجرى يولريك وجلث )

العاديين واالطفال ذوي صعوبات التعلم اللغوية من حيث المشكالت اللغوية.  خاللها بين االطفال

بينت النتائج ان صعوبات اللغة التعبيرية لذوي صعوبات التعلم اللغوية تمثلت بالتحدث القليل 

والتوقف، ووجود حصيلة لغوية قليلة، وضعف ادراك المعاني للمفردات، واختصار للجمل )حذف 

 دام القواعد.وابدال( وضعف استخ

ن "التأتأة في ا( والتي بعنوYairi & Ambrose, 2005وفي دراسة ايري وامبروس )

( طفل في عمر ما قبل المدرسة. وهدفت 300الطفولة المبكرة"، حيث تكونت عينة الدراسة من )

% من عينة 2.43الدراسة الى بحث العالقة بين التأتأة واالصل العرقي، ووجدت الدراسة ان 

ة مصابون بالتأتأة وال يوجد أي تاثير لالصل العرقي على نسبة التأتأة. كما وجد الباحثون الدراس

 2فيها ان التأتأة عند االطفال قبل سن الخامسة، تفوق فيها نسبة االطفال الذكور من االناث بنسبة 

 . 1الى 

فت ( والتي هدrvachew, chiang, evans, 2007) لراكيو وتشيانج وايفانزوفي دراسة 

الى تحديد خصائص االخطاء النطقية واللغوية التي ينتجها االطفال العاديون واالطفال الذين ليس 

( طفالً لديهم اضطرابات لغوية تم تقييمهم 58لديهم وعي لغوي، واشتملت عينة الدراسة على )

ت نتائج خالل فترة ما قبل الروضة ثم تقييمهم مرة اخرى في نهاية السنة االولى من الروضة وجاء

الدراسة تؤكد وجود فروق ذات داللة بين الذكور واالناث لصالح االناث في القدرات اللغوية 

 المرتفعة وقلة االخطاء النطقية واللغوية.

كانت قليلة جداً.  الباحثونوأما الدراسات العربية التي تناولت مظاهر التأتأة وحسب اطالع 

هدفت الى التعرف على نسبة انتشار مظاهر التأتأة ( والتي 2006دراسة السعيد وابو فخر )ففي 

عند االطفال واثر كل من الجنس والعمر والترتيب في االسرة ومستوى تعلم االم على االصابة 

( طفالً وطفلة من طالب الصف الثاني والرابع من مدارس 55بالتأتأة. تكونت عينة الدراسة من )

هناك  ال يوجدهر التأتأة انتشاراً هي التكرارات ومدينة حمص. توصلت الدراسة الى ان أكثر مظا

عزى لمتغير الجنس او العمر او ترتيب الطفل في ت  في مظاهر التأتأة ةفروق ذات داللة احصائي

 االسرة او مستوى تعلم االم.
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( والتي هدفت الى التعرف على مدى شيوع السلوكات المصاحبة 2007وفي دراسة شلباية )

( طالباً 319) من ة شدتها لدى طالب المرحلة االساسية. تكونت عينة الدراسةلظاهرة التأتأة ودرج

من ضمن مديريات التربية والتعليم في عمان. قام الباحث بتطوير استبانة مكونة من ثالثة اقسام 

لتحقيق غرض الدراسة. أظهرت النتائج ان الذكور اكثر اصابة من االناث في جميع درجات شدة 

( سنة اكثر الفئات 13-10ما يخص عالقة متغير العمر كانت الفئة العمرية من )التأتأة. اما في

 المصابة بالسلوكات المصاحبة للتأتأة.

( والتي هدفت الى استقصاء فاعلية برنامج تدريبي لغوي 2012وفي دراسة )عليمات والفايز،

وطبقت الدراسة على لتنمية مهارات اللغة االستقبالية لدى االطفال ذوي االضطرابات اللغوية، 

( طفالً موزعين بالتساوي على مجموعتين: مجموعة تجريبية تخضع 20عينة اردنية تكونت من )

سنوات( ويتمتعون بمستوى ذكاء متوسط،  5-3لبرنامج تدريبي وهم من ضمن الفئة العمرية من )

لتقويم النطق ومجموعة ضابطة تتلقى عالجها اللغوي بنفس الطريقة المتبعة في المركز االردني 

ً ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث في تنمية مهارات اللغة  واللغة. واظهرت النتائج فروقا

 االستقبالية حيث كانت هذه الفروق لصالح االناث.

( والتي هدفت الى بناء وتطوير برنامج عالجي سلوكي، 2014وفي دراسة )المومني،

لدى عينة من الطلبة الموهوبين وتكونت عينة الدراسة من واستقصاء فاعليته في خفض شدة التأتأة 

( من 4( من الذكور و)6( طالب )10مجموعة واحدة من الطلبة الذين يعانون من التأتأة وعددهم )

االناث من طلبة المركز الريادي للطلبة الموهوبين والمتفوقين التابع لمديرية لواء بني عبيد في 

سنة( وقد تم استخدام مقياس تشخيص شدة التأتأة،  16-12ين )االردن، وتتراوح اعمارهم ما ب

وبرنامج عالجي سلوكي من اعداد الباحث وتم استخدام المنهج ما قبل التجريبي وقد اظهرت النتائج 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين مجموع متوسطات القياس القبلي والقياس البعدي على 

 ي تعزى الختالف متغير الجنس.مقياس شدة التأتأة الكلية والت

 التعقيب على الدراسات السابقة

 من الدراسات السابقة في : الباحثونوقد استفاد 

تحديد مشكلة الدراسة وهي الحاجة الى تطوير قائمة لرصد مظاهر التأتأه لدى ذوي صعوبات  –

 .التعلم

دالة على مظاهر لموشرات الاالتعرف على المقاييس المستخدمة في تشخيص التأتأة واختيار  –

 من الخصائص السيكومترية للمقياس. التأكدالتأتأة بعد 

 وضع االطار النظري وتفسير النتائج.كما تم االستفادة في  –
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 الدراسة منهج

 تقوم هذه الدراسة على استخدام منهجين من مناهج البحث العلمي وهما:

ات العالقة بالتأتأة، ومفهومها، والدراسات المنهج الوصفي: الستعراض اهم االدبيات ذ –

 السابقة لتغطية الجانب النظري من الدراسة.

المنهج التحليلي: تم استخدامه لتغطية الجانب التطبيقي من هذه الدراسة، الذي من خالله تتم  –

 اإلجابة عن تساؤالتها واستخالص نتائجها اعتمادا على أداة الدراسة.

 دود الدراسة ومحدداتهاح

تتحدد نتائج هذه الدراسة المسحية بمدى دقة تصنيف الطلبة الى عاديين، وذوي صعوبات و

وإنما تم في المدارس الموجودة فيها غرف ، التعلم اللغوية. وهذا التصنيف لم يقم به الباحثون

صعوبات التعلم، واقتصرت الدراسة الحالية على طلبة ذوي صعوبات التعلم اللغوية الملتحقين 

( وكذلك الطلبة 2011/2012س الحكومية في محافظة عجلون في االردن للسنة الدراسية )بالمدار

العاديين الملتحقين في تلك المدارس. وهذه الحدود: المكانية والبشرية، والزمنية تجعل نتائج هذه 

 الدراسة محدودة ال يمكن تعميمها اال على مجتمعها االحصائي والمجتمعات المماثلة.

 سةمجتمع الدرا

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة ذوي صعوبات التعلم اللغوية الملتحقين بالمدارس 

وكذلك الطلبة العاديين الملتحقين  ( .2011/2012الحكومية في محافظة عجلون للسنة الدراسية )

 في تلك المدارس. 

 عينة الدراسة

ً وطالبة40وتكونت عينة الدراسة من ) ( ذوي صعوبات 20)، ن( عاديي20منهم )، ( طالبا

( اناث. وقد تم اختيار المدارس عشوائياً من 10( ذكور )10وكل فئة منهم تضم )، تعلم لغوية

 مدارس محافظة عجلون ومن ثم تم اختيار افراد العينة عشوائياً منها.

 أداة الدراسة

 لخطوات التالية:لعداد قائمة لرصد المظاهر الدالة على وجود التأتأة وفقاً تم إ

الفقرات التي تمثل  صياغةدب السابق المرتبط بموضوع الدراسة، من اجل راجعة األم .1

وتضمن االدب الذي تم مراجعته )السرطاوي . مظاهر التأتأة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم

؛ 2006السعيد وأبو فخر، ؛ 2010المللي وخليل، ؛ 2010علي، ؛ 2002وابو جودة، 

Guitar, 2006.) 
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نة على عشرة من المتخصصين في التربية الخاصة وعلم النفس لتحديد تم عرض االستبا .2

وبناء على المالحظات التي تم الحصول عليها من المحكمين اعيدت . مدى وضوح اللغة

( فقرة 30صياغة الفقرات وتعديلها، حيث اصبحت القائمة في صورتها النهائية مكونة من )

 ( .1ي الجدول رقم )على سبعة ابعاد على الشكل التالي ف  موزعة

 .توزيع فقرات قائمة الرصد للمظاهر الدالة على )التأتأة( على ابعاد القائمة(: 1جدول )

 ارقام الفقرات في القائمة عدد الفقرات البعد الرقم

 1,2,3,4,5 5 التكرار 1

 6,7,8,9 4 االطالة 2

 10,11,12,13 4 التوقف 3

 18,19,20,21 4 االضافة واالدخال 4

 22,23,24,25,26 5 لوك التجنبس 5

 14,15,16,17 4 المظاهر الجسمية 6

 27,28,29,30 4 اضطراب عملية التنفس 7

 30-1 30 المجموع

 صدق أداة الدراسة

 هما: بأسلوبيناستخرجت دالالت الصدق 

تم اعداد هذه القائمة بناء على خطوات اجرائية محددة واستنادا الى تحليل صدق المحتوى: 

 السابق ومحتوى المقاييس المتوفرة. وتم اعتبار هذه االجراءات كدليل على صدق المحتوى.االدب 

داة الدراسة على عشرة محكمين من االخصائيين في التربية تم عرض أ صدق المحكمين:

المستهدفة الخاصة وعلم النفس التربوي، للحكم على مدى مالئمة فقراتها لمستوى الفئة العمرية 

ها وفاعلية فقراتها ومناسبة عددها ومدى تمثيلها لمظاهر التأتأة والتي وضعت وضوح لغت ومدى

%( من المحكمين. 80بعض الفقرات واالبقاء على الفقرات التي أجمع عليها ) حذفلقياسها وتم 

 كما تم تعديل بعض الفقرات في ضوء المالحظات التي أشار اليها أكثر من محكم.

 ثبات أداة الدراسة

ات القائمة عبر استخدام طريقة التجزئة النصفية على نتائج العينة االستطالعية تم حساب ثب

الزوجية ثم حساب االرتباط  الفقراتالفردية، وجمع  الفقراتأي تجزئة القائمة الى نصفين بجمع 

معامل ثبات االعادة بيرسون لحساب ثبات القائمة اذا تبين ان  معامل ارتباطفيما بينها باستخدام 

 الدراسة الحالية. بأغراض( ويعد هذا مؤشراً بأن القائمة تتمتع بدالالت ثبات مناسبة وتفي 0.87)
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 أداة الدراسةتصحيح معيار 

تم استتتتتخدام مقياس ثالثي التدريج على شتتتتاكلة مقياس ليكرت الثالثي على النحو التالي: )ال 

إعطاء التقديرات الرقمية تنطبق، تنطبق مرة في الحصة، وتنطبق اكثر من مرة في الحصة(، وتم 

( على الترتيب للمظاهر المتعلقة باضتتطراب التأتأة واضتتطرابات التواصتتل لدى 2، 1، 0التالية )

 العاديين وذوي صعوبات التعلم اللغوية. 

تم استتتتتتخدام تدريج ثالثي لرصتتتتتد المظاهر المتعلقة باضتتتتتطراب التأتأة واضتتتتتطرابات كما 

ستخدام التدريج اإلحصائي التالي التواصل لدى العاديين وذوي صعوبات ا لتعلم اللغوية، وقد تم ا

 -  0.67ثانياً: ) متدنية. اضتتطراب( درجة 0.66  -  0.00لتوزيع المتوستتطات الحستتابية: أوالً: )

 ( درجة إضطراب عالية.2.00 – 1.34ثالثاً: ) متوسطة. اضطراب( درجة 1.33

 إجراءات الدراسة

لتطبيق الدراسة.ومن ثم زيارة المدارس ومقابلة معلمي تم اختيار ستة مدارس بشكل عشوائي 

غرف المصادر فيها، اما بالنسبة للطلبة ذوي صعوبات التعلم اللغوي فقد تم تحديدهم بناء على 

االجراءات المتبعة في مدارس محافظة عجلون، ولم تشمل هذه الدراسة الطلبة الذين تم تشخيصهم 

ية مثل صعوبات الحساب وتم تطبيق اداة الدراسة بالنسبة على انهم من ذوي الصعوبات الغير لغو

ثم جمعت اداة الدراسة بعد ، ونتحت اشراف الباحثوالمعلمين والمعلمات  قِبل لكل طالب من

معلمي افراد عينة الدراسة،حيث استغرقت هذه العملية مدة خالل مالحظات توزيعها واجابتها من 

 شهر ونصف.

 متغيرات الدراسة

 دراسة على المتغيرات التالية:واشتملت ال

 المتغيرات المستقلة

-7اناث(، والفئة العمرية ) ،الجنس )ذكور، القدرة )عاديين / ذوي صعوبات تعلم لغوية(

 ( سنوات.8/9-10

 المتغير التابع

المظاهر المتعلقة باضتتطراب التأتأة واضتتطرابات التواصتتل لدى العاديين وذوي صتتعوبات 

للغوية، والذي يعبر عنه بالمتوستتطات الحستتابية لتقديرات أفراد المعلمين على فقرات قائمة التعلم ا

 الرصد.

 اإلحصائية المعالجة

 المعالجات اإلحصائية التالية:  الباحثوناستخدم 

  الحسابية واالنحرافات المعيارية. المتوسطات .1

 واختبار )ت( للعينات المستقلة. .2
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 نتائج الدراسة

 ً بجمع البيانات بواستتتطة  الباحثونللنتائج التي تم التوصتتتل إليها، بعد أن قام  فيما يلي عرضتتتا

باضتتتطراب التأتأة من اضتتتطرابات التواصتتتل لدى  المتعلقةأداة الدراستتتة "قائمة رصتتتد المظاهر 

 عرضها وفقاً ألسئلة الدراسة.وتم العاديين وذوي صعوبات التعلم اللغوية"، 

 سؤال األولالنتائج المتعلقة بال عرض ومناقشة

في  الطلبة ذوي صعوبات التعلم اللغويةالسؤال األول: "ما أكثر مظاهر التأتأة شيوعاً لدى 

 محافظة عجلون؟"

لإلجابة عن هذا الستتؤال، تم حستتاب المتوستتطات الحستتابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 

على أبعاد قائمة الرصد، في محافظة عجلون،  الطلبة ذوي صعوبات التعلم اللغويةالمعلمين ألداء 

 (.2حيث كانت كما هي موضحة في الجدول رقم )

المتوستتتتطات الحستتتتابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين ألداء الطلبة ذوي (: 2جدول )

 .على أبعاد قائمة الرصد مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية اللغويةصعوبات التعلم 

 األبعاد الرقم الرتبة
متوسط ال

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 المظاهر

 كبيرة 30. 1.74 التكرار 1 1

 متوسطة 42. 1.31 االطالة 2 2

 متوسطة 37. 1.29 االضافة واالدخال 4 3

 متوسطة 40. 1.27 سلوك التجنب 5 4

 متوسطة 32. 1.19 التوقف 3 5

 متوسطة 37. 1.16 المظاهر الجسمية 6 6

 متدنية 56. 50. التنفس اضطراب عملية 7 7

 متوسطة 25. 1.23 درجة المظاهر ككل

 .(2* الدرجة العظمى من )

( 1.74( أن بعد التكرار قد احتل المرتبة األولى بمتوستتتتتتط حستتتتتتابي )2يبين الجدول رقم )

( 1.31(، وجاء بعد االطالة في المرتبة الثانية بمتوستتتتتتط حستتتتتتتابي )0.30وانحراف معياري )

(، وجاء بعد اضتتتتتتطراب عملية التنفس في المرتبة األخيرة بمتوستتتتتتط 0.42وانحراف معياري )

(، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات المعلمين للطلبة 0.56( وانحراف معياري )0.50حسابي )

(، وهو 0.25( بانحراف معياري )1.23ذوي صعوبات التعلم اللغويه في محافظة عجلون الكلي )

 ة.يقابل درجة مظاهر بدرجة متوسط
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 2020( 10)34مجلد بحاث )العلوم اإلنسانية( الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لأل

وقد تم حستتاب المتوستتطات الحستتابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراستتة 

 على فقرات أبعاد قائمة الرصد، حيث كانت على النحو التالي:

 البعد األول: بُعد التكرار

سة، على  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدرا

 (.3فقرات هذا البعد، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )

المتوستتطات الحستتابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراستتة على بعد (: 3جدول )

 ً  .التكرار مرتبة تنازليا

المتوسط  اتالفقر الرقم

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري

درجة 

يكرر كلمه مكونه من اكثر من  3 المظاهر

 مقطع مثل طاولة طاولة

 كبيرة 31. 1.92
يكرر كلمه في بداية الجمله مثل  4

 اشرببدي بدي بدي 

 كبيرة 23. 1.90

يكرر جزء من جمله مثل انا  5

 اسمي انا اسمي محمد

 كبيرة 33. 1.87

طع االول من الكلمه يكرر المق 2

 مثل ط ط طاولة

 كبيرة 60. 1.55

يكرر الصوت )الحرف( االول  1

 من الكلمه مثل ط ط طاولة

 كبيرة 60. 1.45

 كبيرة 30. 1.74 البعد ككل

 .(2* الدرجة العظمى من )

( والتي نصتتتتتتتت على "يكرر كلمه مكونه من اكثر من 3( أن الفقرة رقم )3الجدول ) يبين

( وانحراف معياري 1.92ة طاولة" قد احتلت المرتبة األولى بمتوستتتط حستتتابي )مقطع مثل طاول

( والتي كان نصتتتتتتها "يكرر كلمه في بداية الجمله مثل بدي بدي 4(، وجاءت الفقرة رقم )0.31)

(، بينما احتلت 0.23( وانحراف معياري )1.90بدي اشتترب" بالمرتبة الثانية بمتوستتط حستتابي )

يكرر الصتتتوت )الحرف( االول من الكلمه مثل ط ط طاولة" ت على "( والتي نصتتت1الفقرة رقم )

(، وقد بلغ المتوسط الحسابي 0.60( وانحراف معياري )1.45) المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي

(، وهو يقتتابتتل تقتتدير 0.30( وانحراف معيتتاري )1.74على هتتذا البعتتد ككتتل ) األفرادلتقتتديرات 

 بدرجة كبيرة.

 طالةالبعد الثاني: بُعد اال

سة، على  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدرا

 (.4فقرات هذا البعد، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )
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على بعد  المتوستتطات الحستتابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراستتة(: 4جدول )

 ً  .االطالة مرتبة تنازليا

المتوسط  الفقرات قمالر

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري

درجة 

يطيل الحرف االول من الكلمه مثل  8 المظاهر

 ســــــيارة

 كبيرة 50. 1.40
 كبيرة 49. 1.35 يطيل كلمة في جملة مثل انا اريد تفاحه 9

لديه تطويل لصوت محدد مثل صوت  7

 ش في كلمة شكراً شكرآ

 متوسطة 47. 1.30

الطالب باالطالة مثل انا  يتصف كالم 6

 اسسمي محمد

 متوسطة 52. 1.20

 متوسطة 42. 1.31 البعد ككل

 (2الدرجة العظمى من )* 

( والتي نصتتت على "يطيل الحرف االول من الكلمه مثل 8( أن الفقرة رقم )4الجدول ) يبين

وجاءت  (،0.50( وانحراف معياري )1.40ستتيارة" قد احتلت المرتبة األولى بمتوستتط حستتابي )

ثانية 9الفقرة رقم ) نا اريد تفاحة" بالمرتبة ال ها "يطيل كلمة في جملة مثل ا ( والتي كان نصتتتتتت

( والتي كان 6(، بينما جاءت الفقرة رقم )0.49( وانحراف معياري )1.35بمتوستتتتتتط حستتتتتتابي )

نصها "يتصف كالم الطالب باالطاله مثل انا اسسمي محمد" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

( وقد بلغ المتوستتتتتط الحستتتتتابي لتقديرات أفراد العينة على هذا 0.52( وانحراف معياري )1.20)

 ( وهو يقابل تقدير بدرجة متوسطة.0.42( وانحراف معياري )1.31البعد ككل )

 البعد الثالث: بُعد التوقف

سة،  على تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدرا

 (.5فقرات هذا البعد، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )

المتوستتطات الحستتابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراستتة على بعد (: 5جدول )

 ً  .التوقف مرتبة تنازليا

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المظاهر

13 
فترة صمت او يصاحب توقفه عن الكالم 

 اصدار اصوات مثل اه ام ايه
 متوسطة 47. 1.30

12 
يتوقف عن الكالم في وسط الجملة لعدة ثوان 
 ثم يعاود الكالم مثال بدي )توقف( العب كرة

 متوسطة 44. 1.22

11 
يتوقف عن الكالم في وسط الكلمه مثال عا 

 )توقف( لم
 متوسطة 31. 1.12

10 
مه مثال يتوقف عن الكالم في بداية الكل

 )توقف( شكرا
 متوسطة 31. 1.10

 متوسطة 32. 1.19 البعد ككل
 .(2* الدرجة العظمى من )
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( والتي نصتتتتتت على "يصتتتتتاحب توقفه عن الكالم فترة 13( أن الفقرة رقم )5الجدول ) يبين

( 1.30صتتتمت او اصتتتدار اصتتتوات مثل اه ام ايه" قد احتلت المرتبة األولى بمتوستتتط حستتتابي )

( والتي كان نصتتتتتتها "يتوقف عن الكالم في 12(، وجاءت الفقرة رقم )0.47ي )وانحراف معيار

وستتتتتتط الجملة لعدة ثوان ثم يعاود الكالم مثال بدي )توقف(العب كرة" بالمرتبة الثانية بمتوستتتتتتط 

( والتي نصتتتتتتت على 10(، بينما احتلت الفقرة رقم )0.44( وانحراف معياري )1.22حستتتتتتابي )

الكلمه مثال )توقف( شتتتتتتكراً" المرتبة األخيرة بمتوستتتتتتط حستتتتتتابي  "يتوقف عن الكالم في بداية

(، وقد بلغ المتوستتتتط الحستتتتابي لتقديرات أفراد العينة على هذا 0.31( وانحراف معياري )1.10)

 (، وهو يقابل تقدير بدرجة متوسطة.0.32( وانحراف معياري )1.19البعد ككل )

 د الرابع: بعد االضافة واالدخالالبع

سة، على تم حساب الم توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدرا

 (.6فقرات هذا البعد، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )

المتوستتطات الحستتابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراستتة على بعد (: 6جدول )

 ً  .االضافة واالدخال مرتبة تنازليا

المتوسط  اتالفقر الرقم

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 المظاهر

يدخل حشو مثل اه ام بعد سلسلة من  19

 التكرارات مثل لنذ لنذ )اة ام( لنذهب

 كبيرة 49. 1.35

يدخل بعض الكلمات غير المناسبة داخل  20

 كالمة مثل بابا )يعني،بس(استاذ.

 متوسطة 47. 1.30

خل كالمة يدخل بعض الكلمات المرادفة دا 21

 مثل اريد )احتاج( ان انام.

 متوسطة 44. 1.27

يضيف اصواتا اضافيه ال معنى لها مثل  18

 اسمي )اة اة اة( محمد

 متوسطة 44. 1.25

 متوسطة 37. 1.29 البعد ككل

 .(2الدرجة العظمى من )* 

ة ( والتي نصتتت على "يدخل حشتتو مثل اه ام بعد ستتلستتل19( أن الفقرة رقم )6الجدول ) يبين

( 1.35من التكرارات مثل لنذ لنذ )اة ام( لنذهب" قد احتلت المرتبة األولى بمتوستتتتتتط حستتتتتتابي )

( والتي كان نصتتتتتتها "يدخل بعض الكلمات 20(، وجاءت الفقرة رقم )0.49وانحراف معياري )

ستاذ" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) سبة داخل كالمة مثل بابا )يعني،بس( ا ( 1.30الغير المنا

يضتتتتيف اصتتتتواتا ( والتي نصتتتتت على "18(، بينما احتلت الفقرة رقم )0.47حراف معياري )وان

( 1.25اضتتتتتافية ال معنى لها مثل استتتتتمي )اة اة اة( محمد" المرتبة األخيرة بمتوستتتتتط حستتتتتابي )
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(، وقد بلغ المتوستتط الحستتابي لتقديرات أفراد العينة على هذا البعد ككل 0.44وانحراف معياري )

 (، وهو يقابل تقدير بدرجة متوسطة.0.37اف معياري )( وانحر1.29)

 عد الخامس: بعد سلوك التجنبالب

سة، على  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدرا

 (.7فقرات هذا البعد، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )

لمعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراستتة على بعد المتوستتطات الحستتابية واالنحرافات ا(: 7جدول )

 ً  .سلوك التجنب مرتبة تنازليا

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 المظاهر

يلجأ الى  ابدال الكلمات التي يجد صعوبة  22

 في نطقها بكلمات اخرى.

 كبيرة 47. 1.39

يرد بمعلومات غير صحيحة عندما يتوقع  25

تأتأة ببعض الكلمات في االجابة ال

 الصحيحة.

 كبيرة 47. 1.36

 متوسطة 44. 1.25 يتجنب الدخول الى النقاشات الداخلية. 23

يتجنب الرد على االسئلة المطروحة في  24

 الصف.

 متوسطة 55. 1.21

تحدث لدية الفاظآ انفجارية لالصوات  26

 الكالمية )اصدار اصوات مقحمة(

 متوسطة 55. 1.14

 متوسطة 40. 1.27 لبعد ككلا

 .(2الدرجة العظمى من )* 

( والتي نصتتتتتت على "يلجأ الى ابدال الكلمات التي يجد 22( أن الفقرة رقم )7الجدول ) يبين

( وانحراف 1.39صتتتعوبة في نطقها بكلمات اخرى"قد احتلت المرتبة األولى بمتوستتتط حستتتابي )

نصتتتتتتها" يرد بمعلومات غير صتتتتتتحيحة  ( والتي كان25(، وجاءت الفقرة رقم )0.47معياري )

عندما يتوقع التأتأة ببعض الكلمات في االجابة الصتتتتتتحيحة" بالمرتبة الثانية بمتوستتتتتتط حستتتتتتابي 

( والتي نصتتتتتتت على " تحدث 26(، بينما احتلت الفقرة رقم )0.47( وانحراف معياري )1.36)

بة األخيرة بمتوستتتتط لدية الفاظآ انفجارية لالصتتتتوات الكالمية )اصتتتتدار اصتتتتوات مقحمة(" المرت

(، وقد بلغ المتوستتتتط الحستتتتابي لتقديرات أفراد العينة 0.55( وانحراف معياري )1.14حستتتتابي )

 (، وهو يقابل تقدير بدرجة متوسطة.0.40( وانحراف معياري )1.27على هذا البعد ككل )
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 عد السادس: بعد المظاهر الجسميةالب

سة، على تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي ارية لتقديرات أفراد عينة الدرا

 (.8فقرات هذا البعد، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )

المتوستتطات الحستتابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراستتة على بعد (: 8جدول )

ً المظاهر الجسمية   .مرتبة تنازليا

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 اريالمعي

درجة 

 المظاهر

15 
يرمش بعيونه بشكل متتابع وسريع وكانه 

 يحاول دفع الكلمه للخارج
 متوسطة 41. 1.26

 متوسطة 36. 1.20 يتجنب النظر للمستمع لكالمه 14

17 

تظهر عليه عالمات مقاومه مرتبطه باختالل 

تضخم عضالت  ،الطالقه مثل اهتزاز الراس

 ،علىتحريك ورفع الكتفين الى ا ،الرقبه

 تحريك وتوتر اليدين والقدمين

 متوسطة 49. 1.15

16 

تظهر لديه بعض التوترات الوجهية عندما 

 ،ورفع الحاجبين ،يتكلم مثل عبوس الوجه

 ،الضغط على الشفتين ،واتساع فتحتي االنف

 ارتجاف الشفاه والفك.

 متوسطة 45. 1.10

 متوسطة 37. 1.16 البعد ككل

 .(2الدرجة العظمى من )* 

( والتي نصتتتتتتتت على "يرمش بعيونه بشتتتتتتكل متتابع 15( أن الفقرة رقم )8الجدول ) بيني

( 1.26وستتتتتريع وكانه يحاول دفع الكلمه للخارج" قد احتلت المرتبة األولى بمتوستتتتتط حستتتتتابي )

( والتي كان نصتتها " يتجنب النظر للمستتتمع 14(، وجاءت الفقرة رقم )0.41وانحراف معياري )

(، بينما احتلت الفقرة 0.36( وانحراف معياري )1.20انية بمتوستط حستابي )لكالمه" بالمرتبة الث

( والتي نصت على "تظهر لديه بعض التوترات الوجهية عندما يتكلم مثل عبوس الوجه، 16رقم )

شفاه والفك" المرتبة  شفتين، وارتجاف ال ساع فتحتي االنف، والضغط على ال ورفع الحاجبين، وات

(، وقد بلغ المتوستتتتتتط الحستتتتتتابي 0.45( وانحراف معياري )1.10)األخيرة بمتوستتتتتتط حستتتتتتابي 

(، وهو يقابل تقدير 0.37( وانحراف معياري )1.16لتقديرات أفراد العينة على هذا البعد ككل )

 بدرجة متوسطة.
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 لسابع: بعد اضطراب عملية التنفسالبعد ا

سة، على تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد  عينة الدرا

 (.9فقرات هذا البعد، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )

المتوستتطات الحستتابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراستتة على بعد (: 9جدول )

ً اضط  .راب عملية التنفس مرتبة تنازليا

المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري

 درجة المظاهر

هواء الزفير  بإخراجيقوم  29

 بسرعة.

 متدنية 60. 60.
عدم التناسق بين عملتي الشهيق  28

 والزفير لدية.

 متدنية 69. 55.

 متدنية 61. 50. التنفس بصوت مسموع. 30

يتوقف لدية التنفس بصورة  27

 مؤقتة. 

 متدنية 59. 35.

 متدنية 56. 50. البعد ككل

 .(2الدرجة العظمى من )* 

هواء الزفير بسرعة"  بإخراج( والتي نصت على "يقوم 29( أن الفقرة رقم )9الجدول ) نيبي

لفقرة (، وجاءت ا0.60( وانحراف معياري )0.60قد احتلت المرتبة األولى بمتوستتتتتط حستتتتتابي )

عدم التناستتتتتق بين عملتي الشتتتتتهيق والزفير لديه" بالمرتبة الثانية ( والتي كان نصتتتتتها "28رقم )

( والتي نصت 27(، بينما احتلت الفقرة رقم )0.69( وانحراف معياري )0.55)بمتوسط حسابي 

( وانحراف 0.35على " يتوقف لدية التنفس بصتتتورة مؤقتة" المرتبة األخيرة بمتوستتتط حستتتابي )

( 0.50(، وقد بلغ المتوستتتط الحستتتابي لتقديرات أفراد العينة على هذا البعد ككل )0.59معياري )

 ، وهو يقابل تقدير بدرجة متدنية.(0.56وانحراف معياري )

تائج هذا الستتتتتتؤال،  ثانية، بينت ن قد احتال المرتبة األولى وال لة  أن بعد التكرار وبعد االطا

الستتتتبب في ذلك الى أن عملية تكرار الكلمة أو إطالتها تترك للطالب فرصتتتتة من  الباحثونويعزو 

التعبير بها الحقاً، وهذه الفرصة  الوقت كي يجمع ويصيغ الحروف والمقاطع والكلمات التي يريد

قدراته اللفظية  لتجميعقد تبدو طويلة للمستتتمع، ولكنها من وجهة نظر الطالب، هي مستتاحة زمنية 

 من أجل االستمرار في الكالم.  

ان ذلك الى  الباحثونبينما جاء بعد اضتتتتتتطراب عملية التنفس في المرتبة األخيرة، ويعزو 

عمليات اضتتتطراب التنفس، حيث يعد ذلك مؤشتتتراً لمشتتتكالت صتتتحية  الطلبة ال يعانون كثيراً من

من مشكالت أو اضطرابات في عمليات  يعانونوعند تصنيف الطفل ضمن فئة الذين  لدى الطلبة،

 التنفس، فهذا يحتاج الى تدخل طبي، وليس تربوي.

ات وجاءت االبعاد: التوقف، االضتتتتافة واالدخال، المظاهر الجستتتتمية، ستتتتلوك التجنب بدرج

متوستتتتتتطة، وهي مشتتتتتتكالت يحاول الطلبة التغلب عليها نتيجة االنشتتتتتتطة العالجية التي تقدمها 

 المدارس التي يدرسون بها.



 00ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وآخرونهيثم ابو زيد

 2020( 10)34مجلد بحاث )العلوم اإلنسانية( الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لأل

 .(Leung & Robson, 1990ليونغ وروبسون )وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيعرض ومناقشة 

( في االداء على مظاهر α  =0.05ذات داللة إحصتتتائية )الستتتؤال الثاني: "هل توجد فروق 

 )ابعاد( التأتأة بين الطلبه ذوي صعوبات التعلم اللغويه والطلبة العاديين؟".

لإلجابة عن هذا الستتتتؤال، تم حستتتتاب المتوستتتتطات الحستتتتابية واالنحرافات المعيارية الداء 

حيث كانت كما  لغوية والطلبة العاديين،الطلبة على ابعاد التأتأة بين الطلبة ذوي صعوبات التعلم ال

 (.10هي موضحة في الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الداء الطلبة على مظاهر )ابعاد( التأتأة (: 10جدول )

 .بين الطلبة ذوي صعوبات التعلم اللغوية والطلبة العاديين

 البعد

 ذوي صعوبات التعلم اللغوية

 (20)ن = 

 العاديينالطلبة 

 (20)ن = 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 35. 1.64 30. 1.74 التكرار

 35. 1.18 42. 1.31 االطالة

 30. 1.10 32. 1.19 التوقف

 37. 1.08 37. 1.29 االضافة واالدخال

 23. 91. 40. 1.27 سلوك التجنب

 33. 94. 37. 1.16 المظاهر الجسميه

 28. 25. 56. 50. اضطراب عملية التنفس

 16. 1.03 25. 1.23 الكلي

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد 10يتبين من الجدول رقم )

عينة الدراسة، على أبعاد أداء الطلبة على مظاهر )ابعاد( التأتأة للطلبة ذوي صعوبات التعلم اللغوية 

بة العاديين، ولمعرفة مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق تم استخدام اختبار )ت( والطل

 ( يبين ذلك.11للعينات المستقلة، والجدول )
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نتائج اختبار )ت( للعينات المستتتتتقلة للفروق بين المتوستتتتطات الحستتتتابية لتقديرات (: 11جدول )

د( التأتأة للطلبة ذوي صتتعوبات التعلم اللغوية أفراد العينة على أبعاد أداء الطلبة على مظاهر )ابعا

 .والطلبة العاديين

 الفئة األبعاد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة ت

الداللة 

 اإلحصائية

 التكرار

 35. 1.64 العاديين

 التعلم صعوبات ذوي 0.334 0.978 38

 اللغوية
1.74 .30 

 االطاله

 35. 1.18 العاديين

 التعلم صعوبات ذوي 0.271 1.118 38

 اللغوية
1.31 .42 

 التوقف

 30. 1.10 العاديين

 التعلم صعوبات ذوي 0.378 0.892 38

 اللغوية
1.19 .32 

 االضافة واالدخال

 37. 1.08 العاديين

 التعلم صعوبات ذوي 0.076 1.821 38

 اللغوية
1.29 .37 

 سلوك التجنب

 23. 91. العاديين

 التعلم صعوبات ذوي *0.001 3.518 38

 اللغوية
1.27 .40 

 المظاهر الجسميه

 33. 94. العاديين

 التعلم صعوبات ذوي *0.049 2.035 38

 اللغوية
1.16 .37 

اضطراب عملية 

 التنفس

 28. 25. العاديين

 التعلم صعوبات ذوي 0.083 1.780 38

 اللغوية
.50 .56 

 الكلي

 16. 1.03 العاديين

 التعلم صعوبات ذوي 0.004 3.050 38

 اللغوية
1.23 .25 

 .(=0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )* 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصتتتتتائية بين متوستتتتتطات أداء الطلبة 11يبين الجدول رقم )

رار، واالطالة، والتوقف، العاديين وأداء الطلبة ذوي صتتتتتتعوبات التعلم اللغوية  عند األبعاد )التك



 00ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وآخرونهيثم ابو زيد

 2020( 10)34مجلد بحاث )العلوم اإلنسانية( الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لأل

. بينما كانت هناك فروق ذات داللة عند االبعاد (االضتتتتتافة واالدخال، واضتتتتتطراب عملية التنفس

 التعلم ، واألداء الكلي، وذلك لصتتتالح الطلبة ذوي صتتتعوباتالجستتتميةستتتلوك التجنب، المظاهر 

 اللغوية.

يعانون ولو جزئياً من بعض  حتى الطلبة العاديين قد هالسبب في ذلك الى أن الباحثونويعزو 

مظاهر التأتأة، ولكن المتوستتطات الحستتابية تشتتير الى أنها كانت بدرجات أقل، وإن كانت ليستتت 

 ذات داللة احصائية.

 (.Ulrike & Julth, 2003يولريك وجلث )وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالثعرض ومناقشة 

( في االداء على مظاهر α  =0.05ثالث: "هل توجد فروق ذات داللة إحصتتتائية )الستتتؤال ال

 )ابعاد( التأتأة لدى طلبة صعوبات التعلم اللغوية تعزى لمتغير الجنس ؟".

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الداء طلبة 

عاد( التأتأة حستتتتتتب متغير الجنس، حيث كانت كما هي صتتتتتتعوبات التعلم اللغوية على مظاهر )اب

 (.12موضحة في الجدول )

طلبة صعوبات التعلم على )ابعاد(  ألداءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 12جدول )

 .التأتأة حسب متغير الجنس

 البعد

 (10اإلناث )ن =  (10)ن = الذكور 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 23. 1.68 35. 1.80 التكرار

 32. 1.10 42. 1.53 االطالة

 00. 1.00 38. 1.38 التوقف

 21. 1.13 42. 1.45 االضافة واالدخال

 25. 1.10 45. 1.44 سلوك التجنب

 00. 1.00 47. 1.33 المظاهر الجسميه

 47. 40. 65. 60. اضطراب عملية التنفس

 12. 1.08 25. 1.38 ليالك

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الداء طلبة 12يتبين من الجدول رقم )

صعوبات التعلم اللغوية على مظاهر )ابعاد( التأتأة حسب متغير الجنس، ولمعرفة مستويات الداللة 

 ( يبين ذلك.13) اإلحصائية لتلك الفروق تم استخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة، والجدول
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طلبة صتتعوبات  ألداءنتائج اختبار )ت( للعينات المستتتقلة للفروق بين المتوستتطات (: 13جدول )

 .التعلم اللغوية على مظاهر )ابعاد( التأتأة حسب متغير الجنس

 الجنس األبعاد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة ت

الداللة 

 اإلحصائية

 التكرار
 35. 1.80 ورذك

18 0.896 0.382 
 23. 1.68 إناث

 االطالة
 42. 1.53 ذكور

18 2.573 0.019* 
 32. 1.10 إناث

 التوقف
 38. 1.38 ذكور

18 3.143 0.006* 
 00. 1.00 إناث

 االضافة واالدخال
 42. 1.45 ذكور

18 2.177 0.043* 
 21. 1.13 إناث

 سلوك التجنب
 45. 1.44 ذكور

18 2.080 0.052 
 25. 1.10 إناث

 المظاهر الجسميه
 47. 1.33 ذكور

18 2.177 0.043* 
 00. 1.00 إناث

اضطراب عملية 

 التنفس

 65. 60. ذكور
18 0.788 0.441 

 47. 40. إناث

 الكلي
 25. 1.38 ذكور

18 3.352 0.004* 
 12. 1.08 إناث

 .(=0.05اللة )ذات داللة إحصائية عند مستوى الد* 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصتتتتتائية بين متوستتتتتطات أداء الطلبة 13يبين الجدول رقم )

ذوي صتتتتتتعوبتتات التعلم اللغويتتة تعزى لمتغير الجنس عنتتد األبعتتاد )التكرار، ستتتتتتلوك التجنتتب، 

 واضتتتتتتطراب عملية التنفس(. بينما كانت هناك فروق ذات داللة عند بقية االبعاد واألداء الكلي،

 اللغوية الذكور. التعلم وذلك لصالح ذوي صعوبات

ويمكن أن يعزى ذلتتك الى أن اإلنتتاث يتمتعن بقتتدرات لفظيتتة أعلى من التتذكور، حيتتث يتم 

وقد اتفقت هذه النتيجة النضج اللغوي عندهن أسرع من الذكور، وبفارق زمني قد يصل الى سنة. 

تائج دراستتتتتتتة  تائج دراستتتتتتتة ايري La-Blance & Gary, 1994البالنس وجاري )مع ن ( ون

 , ,Kloth) واخرون (، ونتائج دراستتة دراستتة كلوثYairi & Ambrose, 2005وامبروس )

et.al 1995( شلباية سة  سة )المومني،(2007(، ونتائج درا  ، ولم تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا

 (rvachew,chiang,evans,2007( ودراسة )2012 ( ودراسة )عليمات والفايز،2014
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابعرض ومناقشة ع

( في االداء على مظاهر α  =0.05"هل توجد فروق ذات داللة إحصتتائية ) السؤؤؤال الرابع:

 )ابعاد( التأتأة لدى طلبة صعوبات التعلم اللغوية تعزى لمتغير الفئة العمرية؟".

فات المعيارية الداء طلبة لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرا

صتتتتعوبات التعلم اللغوية على مظاهر )ابعاد( التأتأة حستتتتب متغير الفئة العمرية، حيث كانت كما 

 (.14هي موضحة في الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الداء طلبة صعوبات التعلم على ابعاد (: 14جدول )

 .التأتأة حسب متغير الفئة العمرية

 البعد

 (10سنوات )ن = 10 - 9 من (10سنوات )ن =  7 - 8 من

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 30. 1.76 32. 1.72 التكرار

 34. 1.15 45. 1.48 االطالة

 27. 1.13 37. 1.25 التوقف

 34. 1.23 39. 1.35 االضافة واالدخال

 35. 1.18 44. 1.36 سلوك التجنب

 42. 1.20 32. 1.13 المظاهر الجسميه

 41. 25. 60. 75. اضطراب عملية التنفس

 22. 1.15 26. 1.31 الكلي

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الداء طلبة 14يتبين من الجدول رقم )

مرية، ولمعرفة مستويات صعوبات التعلم اللغوية على مظاهر )ابعاد( التأتأة حسب متغير الفئة الع

 ( يبين ذلك.15الداللة اإلحصائية لتلك الفروق تم استخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة، والجدول )

نتائج اختبار )ت( للعينات المستتتقلة للفروق بين المتوستتطات الداء طلبة صتتعوبات (: 15جدول )

 .العمريةالتعلم اللغوية على مظاهر )ابعاد( التأتأة حسب متغير الفئة 

 الفئة العمرية األبعاد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة ت

الداللة 

 اإلحصائية

 التكرار
 32. 1.72 سنوات 7 - 8 من

18 0.293 0.773 
 30. 1.76 سنوات10 - 9 من

 االطالة
 45. 1.48 سنوات 7 - 8 من

18 1.832 0.083 
 34. 1.15 سنوات10 - 9 من
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 (15... تابع جدول رقم )

 الفئة العمرية األبعاد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة ت

الداللة 

 اإلحصائية

 التوقف
 37. 1.25 سنوات 7 - 8 من

18 0.859 0.402 
 27. 1.13 سنوات10 - 9 من

 االضافة واالدخال
 39. 1.35 سنوات 7 - 8 من

18 0.757 0.459 
 34. 1.23 سنوات10 - 9 من

 سلوك التجنب
 44. 1.36 سنوات 7 - 8 من

18 1.017 0.323 
 35. 1.18 سنوات10 - 9 من

 سميهالمظاهر الج
 32. 1.13 سنوات 7 - 8 من

18 0.449 0.658 
 42. 1.20 سنوات10 - 9 من

اضطراب عملية 

 التنفس

 60. 75. سنوات 7 - 8 من
18 2.176 0.043* 

 41. 25. سنوات10 - 9 من

 الكلي
 26. 1.31 سنوات 7 - 8 من

18 1.470 0.159 
 22. 1.15 سنوات10 - 9 من

 .(=0.05عند مستوى الداللة ) ذات داللة إحصائية* 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصتتتتتائية بين متوستتتتتطات أداء الطلبة 15يبين الجدول رقم )

ذوي صتتتتعوبات التعلم اللغوية تعزى لمتغير الفئة العمرية عند جميع األبعاد واألداء باستتتتتثناء بُعد 

لغوية في الفئة العمرية ال التعلم اضتتتتطراب عملية التنفس، وذلك لصتتتتالح الطلبة ذوي صتتتتعوبات

 سنوات(.  7 - 8 )من

الستتتتتتبب في ذلك الى أن ظاهرة التأتأة لدى الطلبة من الظواهر التي تحتاج  الباحثونويعزو 

الى نضتتج لغوي ونضتتج جستتمي في وظائف جهاز النطق لديهم، وهذا االمر يستتتغرق وقتاً طويالً 

تمر مع االنستتتتتتان طيلة وأحياناً يستتتتتت قد يتجاوز مرحلة الطفولة، وقد يمتد الى مرحلة الشتتتتتتباب،

(، ونتائج دراستتتة شتتتلباية 2006الستتتعيد وابو فخر )وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراستتتة .حياته

(2007.) 

 التوصيات

 في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها، فإن الدراسة توصي بما يلي:

ومعرفة السبب في تلك  ةالكشف المبكر عن الطلبة الذين يعانون من مظاهر مشكلة التأتأ .1

 . المظاهر
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العمل على إخضاع الطلبة الذين يعانون من مظاهر مشكلة التأتأة لبرامج تدريبية تساعدهم  .2

 في التخلص من تلك المظاهر.

 توفير بيئة جيدة وذلك لتعزيز لحظات الطالقة لدى الطفل الذي يعاني من التأتأه. .3

 واآلثارالذين يعانون من التأتأه  األطفال إلباء توزيع نشرات توعية أيضاوتقترح هذه الدراسة  .4

 األطباءعلى  أبنائهمعرض  إلى وإرشادهم أطفالهمالنفسية التي تتركها على شخصية 

 والمختصين في مجال اضطرابات النطق والكالم لتقديم المساعدة الالزمة لهم.

  ات أخرى.عينات اكبر ومتغير المزيد من الدراسات تتناول إجراءوتقترح الدراسة  .5
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