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) سنوات في 10-8أثر برنامج تعل�مي مقترح لخفض اضطراب التأتأة لدى عینة من األطفال ذوي األعمار من (

 محافظة الخرج  

The Impact of A proposed Educational Program to Reduce Stuttering Disorder among 

a sample of Children aged (8-10) years in Alkharig Governmate 
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 الملخص 

عینة من األطفال ذوي األعمار التأتأة لدى    اضطراب لخفض    تعل�مي مقترحبرنامج  التحقق من أثر  دفت الدراسة إلى  ه      

) طفًال ممن �عانون 12، وات�عت المنهج ش�ه التجر�بي، وتكونت عینة الدراسة من () سنوات �محافظة الخرج10-8من (

إلى مجموعة  �التساوي  تم توز�عهم عشوائً�ا  الخرج، وقد  الملك خالد �محافظة  لمستشفى  المراجعین  التأتأة  من اضطراب 

د ال�احث البرنامج التعل�مي ) أطفال، ولتحقیق هدف الدراسة أع6) أطفال، وضا�طة تكونت من (6ضا�طة تكونت من (

) سؤاًال توزعت �التساوي على خمسة مظاهر الضطراب التأتأة، وطبق 20واخت�ار لق�اس اضطراب التأتأة، وتكون من (

قبلي   التأتأة  البرنامج على أطفال   –ال�احث اخت�ار اضطراب  الدراسة، و�عد االنتهاء من تطبیق  �عدي على مجموعتي 

م ال�احث بتحلیل الب�انات �استخدام الطرق اإلحصائ�ة المناس�ة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق المجموعة التجر�ب�ة، قا

ذات داللة إحصائ�ة بین مستوى أداء أطفال المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في الق�اس ال�عدي على جم�ع أ�عاد اضطراب 

التجر� المجموعة  أطفال  الكلي ولصالح  الدراسة التأتأة، وعلى االخت�ار  البرنامج. وأوصت  تدر�ت على مهارات  التي  ب�ة 

على   أطفال مرحلة الطفولة الم�كرة والمتوسطة من قبل أخصائیین نفسیین للتعرف لدى التاتأة اضطرا�ات مستوى  تشخ�ص

 أس�ابها وطرق و�رامج الحد منها ما أمكن.

ب ة ئكصفئئح�  " سنوات.10-8ألعمار من ": برنامج تدر�بي، اضطراب التأتأة ، أطفال ذوي ائك�كصئ
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ABSTRACT 

     This study aimed to verify the impact of a proposed educational program to reduce 

stuttering disorder among a sample of children aged (8-10) years in the in ALkharig, and 

followed the quasi-experimental approach, and the study sample consisted of (12) children 

suffering from stuttering disorder who attended Amalek Khalid in ALkharig, They were 

randomly distributed equally to a control group consisting of (6) children, and a control 

group consisting of (6) children. To achieve the objective of the study, the researcher 

prepared the educational program and a test to measure stuttering disorder, and it consisted 

of (20) questions distributed equally on five aspects of stuttering disorder. The researcher 

tested stuttering disorder before and after on the two study groups, and after completing the 

application of the program on the children of the experimental group, the researcher analyzed 

the data using appropriate statistical methods, The results of the study showed that there 

were statistically significant differences between the level of performance of the children of 

the experimental and control groups in the post-measurement on all dimensions of stuttering 

disorder, and on the overall test in favor of the children of the experimental group who were 

trained in the skills of the program. The study recommended diagnosing the level of stuttering 

disorders in children of early and middle childhood by psychologists to identify their causes 

and ways and programs to reduce them as much as possible.                   

Keywords: training program, stuttering disorder, children with ages of "8-10" years.           

 

 المقدمة

 أساس�ة أداة  وهو مكتو�ة، أو منطوقة خالل أقوال من الطفل عن �صدر والذي للغة الخارج�ة المظاهر أحد  الكالم  �عد        

 عن اللغة اآلخر�ن، وتختلف مع التصاله أو للتعبیر عن رغ�اته وحاجاته، وسیلةً  وتستخدم شخص�ة الطفل، لبناء

 �صدر ما  كل  �أنه الكالم و�عرف  الطفلي، الجانب  إلى   ف�شیر الكالم االجتماعي، أما  الجانب  إلى تشیر  فهي  الكالم

 فهي الكالم من  وأشمل أعم  �أنها  اللغة ال�عض  �صف بینما  غیر مفیدة، أو كانت مفیدة سواء أقوال  من الطفل عن

 اللغة. أشكال أحد  فهو الكالم أما التعبیر،  صور جم�ع على تشتمل

 على  سل�اً  یؤثر  قد  مما أو في التعبیر اللغوي المنطوق، الكالم في اضطرا�ات من األطفال �عض �عانى و�ثیًرا ما         

االضطراب   لنوع ت�عاً  التأثیرات  هذه وتختلف والتعل�م�ة، والنفس�ة، والسلو��ة، االجتماع�ة، نموهم جوانب مختلف

  الكالم  في  یتأخر ف�عضهم  آخر، إلى  طفل من  النطق السل�م على األطفال قدرة كما تختلف  وشدته، في الكالم
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 النطق عیوب في مظاهرتعد من    كلها وهذه كاملة، غیر  بها ینطق أو الكلمات إخراج في یتلكأ اآلخر  و�عضهم

 ).2015( الزراد،    واالنطواء �النقص  والشعور واالرت�اك القلق غال�اً  �صاحبها  والكالم

مثل   علم من �أكثر  تتصل والتي الصوت اضطراب في وهي: ) أر�عة أشكال الضطراب الكالم،2012وذ�ر ال�طاینة (     

 اللغة هما رئ�سین �نمظهر   تشمل والتي اللغة واضطراب الصوت، وفیز�اء  األعضاء، ووظائف التشر�ح علم

 التشو�هأو اإلبدال، و  الحذف هي: رئ�سة أنواع �أر�عة  تتمیز والتي النطق واضطراب التعبیر�ة، واللغة االستق�ال�ة

 والكالم األصوات، ترتیب في خطأ یوجد  حیث الكالم، وتوقیت الطالقة  اضطراب  وأخیراً  أو اإلضافة، التحر�ف، أو

 س�قول، ف�ما �فكر الطفل حتى  معینة ألصوات وتردید  الجملة، في الخطأ المكان في والوقوف  مفهوم، غیر �شكل

   اضطراب التأتأة. شیوعاً  الطالقة اضطرا�ات أكثر ومن الكالم، انس�اب أو الكالم في  الطالقة على یؤثر  بدوره  وهذا

 الكالم نطق في  اضطراب ") �أنه:Stammeringأو التلعثم ( (Stuttering) التأتأة اضطراب  مصطلح   تعر�ف و�مكن   

 إراد�ة ال �حر�ات عادة و�صاحب المقاطع، أو الكلمات  لحروف اإلطالة أو التوقف، أو �التكرار و�تمیز  وطالقته،

 للشفتین، الرعشة  أو الغمز  أو العین، في  �شدة الرمش أو الوجه عضالت في  التشنجات �عض   أو واألطراف، للرأس

واالرت�اك والتي تشیر إلى عدم قدرة  والخوف كالقلق  االنفعال�ة الحاالت �عض  الجسم�ة الحر�ات هذه و�صاحب

وقد تصدت العدید من النظر�ات النفس�ة الضطراب  ).  2013الطفل المصاب �التأتأة على إنتاج الصوت ( أ�اظة،  

 التأتأة محاولة الوقوف على أس�ابها وتفسیرها، ومن أبرزها: 

)، حیث  Trafsو�تزعمها ال�احث األمر�كي  ترافس ():  Dominance Theory Cérébral: (الس�طرة المخ�ةنظر�ة    -

ترى أن اضطراب التأتأة عرض الضطراب حیوي بیولوجي، أو الضطراب عصبي فسیولوجي داخلي معقد، یتلخص  

)، واألساس الذي 2011لي،  في أن تحو�ل طفل أ�سر للكتا�ة بیده ال�منى سبب لحدوث التأتأة في الكالم ( المل

قال �ه أصحاب هذه النظر�ة یرجع إلى أن المخ ینقسم إلي شطر�ن �رو�ین، ومن خصائص تكو�نهما أن أحدهما  

�متاز �الس�طرة على اآلخر، وتكون هذه الس�طرة في النصف الكروي األ�من لألشخاص الذین �كتبون �الید ال�سرى  

أن األطفال الذین لدیهم اضطراب     (EEG) خام الرسام الكهر�ائي للموالعكس، وقد وجدت �عض الدراسات �استخد 

التأتأة وجد لدیهم �ف للموجة ألفا �الفص األ�من أثناء إثارة الكلمات والمهام اللغو�ة، أما الذین ل�س لدیهم تأتأة 

الید ال�سرى، �ما  �ستخدمون �ال    فلدیهم �ف  �الفص األ�سر، �ما أن الذین لدیهم تأتأة �ظهر لدیهم استخدام 

المذهب أن  الفرض �قرر أصحاب هذا  الدماغ�ة، و�ناء على هذا  الس�طرة  الیدین، فهي عالقة عكس�ة منشؤها 

تحو�ل طفل �ساري إلي الكتا�ة �ال�منى ینتج عنه شيء من التداخل في عمل �ل من نصفى المخ الكرو�ین، و�ؤدى  
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یتعادل شطر المخ في الس�طرة، و�نتج عن تعادلهما اختالل هذا التداخل إلى ازد�اد س�طرة نصف الكرة ال�ساري، ف

 ).2013یؤدى إلى اضطراب �الم الطفل ( بدر�ة،  

 التأتأة لها أساس وراثي، و�شیر ال�عض من ال�احثین إلى أن ): حیث ترى أن  Genetic Theory: (النظر�ة الجین�ة  -

لدیهم أحد األبو�ن أو األقارب یتأتئون، بینما لم �جد ال�احثون اآلخرون أي عامل    %) من األفراد المتأتئین65(

 . )2011وراثي وراء التأتأة، �اإلضافة إلى أن وجود أقارب یتأتئون ال �عني �الضرورة وجود أصل وراثي ( المللي،  

الن  وتر�ز):  Neurotic Theories(  نظر�ات العصاب  - فس�ة في تفسیر التأتأة، فمن على السمات الشخص�ة والعوامل 

خالل المقابالت واالخت�ارات االسقاط�ة واخت�ارات الورقة والقلم فإنه �مكن فهم الشخص�ة والدینام�ة النفس�ة والتك�ف  

االجتماعي والحاجات الالشعور�ة والطفل الذي یتأتئ، فتأتأته ینظر لها على أنها حاجة إلى اإلش�اع الفمي والشرجي  

 ). 2011من عن العداء وقمع مشاعر التهدید والعدوان والعداء المكبوت ( الزر�قات،  والتعبیر الكا

): فقد حاول أصحاب هذه النظر�ة تفسیر سلو��ات الطفل سواء العاد�ة وغیر Behvior Theory(  النظر�ة السلو��ة  -

وك یتعلمه الطفل إما �التعز�ز  العاد�ة في ضوء عمل�ة التعلم، لذا فهم �عتبرون التأتأة من وجهة نظرهم ع�ارة عن سل

سنوات یتعرضون الضطرا�ات في الكالم خالل ممارستهم األولى    4-3أو المحاكاة، فاألطفال الصغار في سن  

لها، ألنهم غیر قادر�ن على نطق األصوات من جهة، ولقلة محصولهم اللغوي من جهة أخرى، و�اإلضافة إلى  

و�نتقد من قبل اآلخر�ن فإنه یدعم هذا االضطراب و�دعم حدوثه مرة   ذلك فعندما یتكلم الطفل وتحدث له التأتأة

، فالسلو�یون حاولوا تفسیر التأتأة على أنها سلوك   Johnson, 2008)أخرى، وهذا ما �سمى �النظر�ة التفاعل�ة (

بینما أرجعها  ینتزع استجا�ة التأتأة من الطفل،   ،متعلم، حیث أرجعه ال�عض إلى ارت�اطه �مثیر شرطي �الم اآلخر�ن

ال�عض اآلخر إلى ما �حصل للطفل من تعز�ز نت�جة ممارسة التأتأة، �أن یلفت انت�اه اآلخر�ن أو استدرار عطفهم  

واهتمامهم، �ما �عتبره ال�عض سلوك هروب من مثیر غیر مرغوب ف�ه �سبب انفعاالت مؤلمة واستجا�ات سلب�ة  

 .) 2018تجنً�ا لأللم الذي قد یتعرض له (السرطاوي،   التأتأة  مثل الخجل أو التوتر أو القلق، و�التالي، �مارس

لغو�ة   (Johnson) و�رى جونسون     �لمات وجمل طو�لة وتعبیرات  اآل�اء واألشخاص اآلخر�ن  استعمال  أن 

معقدة و�الم سر�ع یز�د من احتمال�ة التأتأة عند الطفل عندما �حاول تقلیدهم في الكلمات والجمل والتعبیرات التي  

و�دراك الطفل �أن األم  �ستعملونها، �ما إن تغییر البیئة الماد�ة للطفل مثل الرحیل إلى بیت جدید، ومرض الطفل،  

حامل، وقدوم مولود جدید، قد یؤدي إلى ظهور التأتأة، و�رجع ال�عض التأتأة إلى المواقف والظروف التي تثیر  

القلق والتوتر، فقد تظهر التأتأة عندما �حاول الطفل التكلم مع المعلم، أو الموقف الذي �حاول ف�ه الشخص إخفاء  
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ال�عض یرجع التأتأة إلى تدني مفهوم الذات واعتقاد الشخص �صعو�ة الكلمات،  الغضب، و�اإلضافة إلى ذلك فإن  

و�لى عدم المعرفة الصح�حة �طر�قة الكالم والتعبیر الصح�ح، والمحاوالت المشوشة للتك�ف مع األشخاص اآلخر�ن،   

 ).2012كما للعامل النفسي دور هام وفعال في نشوب اضطراب التأتأة ( خلیل،  

مظاهر، هي: اضطراب النطق من حیث اإلضافة أو الحذف أو اإلبدال والتحر�ف،   ثالثة الكالم في را�اتاضط وتنحصر   

واضطرا�ات الصوت من حیث علو الصوت ونغمة الصوت، واضطرا�ات اإل�قاع من حیث السرعة الزائدة في  

 ).2013الكالم والتأتأة في الكالم ( حسیب،  

 �عد  إال  الفم، من تخرج  تكاد  ال وأنها الكلمة مقطع نطق في التردد  تعنى الكالم في  التأتأة أن )2013و�رى الشخص (     

 الكلمات، أما لفظة أو المقاطع أو  الحروف تستخدم للداللة على تكرار (Stuttering)    لفظة فإن كبیر،  جهد 

(Stammmering) صور من صوتان و�الهماالكالم   اللجلجة أو التوقف عن على التـاتأة أو للداللة فتستخدم 

 .الكالم  في التأتأة

 عن الكالم التأتأة في اضطراب لذوى  الشخص�ة خصائص تناولت التي )2012دراسة �ر�ج ( نتائج  أشارت وقد            

 مستوى  االكتئاب�ة، وارتفاع األعراض مستوى  وارتفاع الذات السالب، مفهوم  لدیهم، وظهور القلق مستوى  ارتفاع

) إلى أن األطفال الذین �عانون من اضطراب  (Patrakea, 2002الضغوط. �ما أشارت نتائج دراسة �اتراك�ا  

 الذات. تقدیر مستوى  وضعف مستوى الطموح، وضعف في الخجل مستوى  التأتأة عادة ما یتمیزون �ارتفاع

ر�ة متقدمة، مما قد �ساعد على تشخ�صها  مما سبق، یتضح أهم�ة دراسة اضطراب التأتأة لدى األطفال وفي مراحل عم         

والعمل على وضع الحلول العالج�ة المناس�ة لها، وذلك لخفض شدتها، و�ناًء على ما سبق، فقد اهتمت العدید من 

ومن أبرزها دراسة    الدراسات �ال�حث في اضطراب التأتأة أو اللجلجة في الكالم لدى األطفال في األعمار المختلفة،

)، والتي هدفت إلى التعرف إلى اضطرا�ات النطق لدى أطفال من Fawcett, & Nicolson, 2012فاو�یت (

) طفًال من ذوي صعو�ات 40ذوي صعو�ات التعلم واألطفال العادیین، ط�قت الدراسة على عینة تكونت من ( 

النتائج إلى وجود    ) طفًال من العادیین، وطبق ال�احث �طاقة المالحظة على أفراد الدراسة، وأشارت40التعلم، و (

 مشكالت في الكالم لدى أطفال ذوي صعو�ات التعلم في مهارات النطق مقارنة مع األطفال العادیین.

) دراسة هدفت إلى الكشف عن مشكالت اضطراب الكالم التي تواجه أطفال ذوي صعو�ات التعلم 2010وأجرى الزق (      

 فًال وطفلة من ذوي صعو�ات التعلم، من الفئات العمر�ة () ط150في مدینة الخرج. وتكونت عینة الدراسة من (

سنة)، ولتحقیق أهداف الدراسة طبق ال�احث است�انة لق�اس المشكالت في التعبیر اللغوي لدى أطفال ذوي  10-7
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صعو�ات التعلم. وأظهرت النتائج أن أكثر مشكالت التعبیر اللغوي شیوعًا لدى أطفال صـعو�ات الـتعلم اللغو�ة  

لـــدیهم: (ضـــ�ط  وصعو  �ة النطق السل�م ل�عض المفردات اللغو�ة، و�انـت أكثـر مشـكالت اللغـة التعبیر�ـة شـیوعًا 

الصـور،   من  األفعال  وتسم�ة  الجر،  حروف  وتسم�ة  الكلمات،  وتـــذ�ر  والمفـــردات،  ونوعیتـــه،  الصـــوت  شـــدة 

ـي المناقشــات الصــف�ة، وروایــة القصــص والخبــرات الخاصــة، والتعبیـر  والتهجئـة، والتعبیـر عـن الــنفس، والمشــار�ة فـ

عـن األفكـار، والتعبیـر الكتـابي). �مـا أشارت النتائج إلى أن هنـاك فروقَا ذات داللة إحصائ�ة في األداء علـى �عـدي 

لتعبیر�ة ألطفال صعو�ات التعلم من اللغـة التعبیر�ـة لصـالح اإلناث. وأوصت الدراسة �ضرورة تنم�ة المهارات ا

 خالل تقد�م البرامج التعل�م�ة، لتنم�ة مهارات التعبیر اللغوي. 

) إلى ق�اس فاعل�ة برنامج إرشادي عالجي الضطراب التأتأة لدى عینة تكونت من 2011وهدفت دراسة التوني (          

یق البرنامج على أطفال المجموعة التجر�ب�ة،  ) طفًال تم تقس�مهم إلى مجموعتین تجر�ب�ة وضا�طة، و�عد تطب20(

�عدي على مجموعتي الدراسة، أظهرت نتائج الدراسة فاعل�ة البرنامج   – طبق ال�احث مق�اس اضطراب التأتأة قبلي  

 اإلرشادي في خفض مستوى اضطراب التأتأة لدى األطفال المتأتئین لصالح أطفال المجموعة التجر�ب�ة. 

) إلى التعرف على عالقة التأتأة �القلق لدى عینة من أطفال المرحلة االبتدائ�ة في 2011مللي (وهدفت دراسة ال          

مدینة دمشق، استخدمت ال�احثة المنهج الوصفي التحلیلي عن طر�ق تطبیق مق�اسي شدة التأتأة والقلق على عینة 

 إحصائ�ة داللة ذات  عالقة وجود   ) طفًال �محافظة دمشق، وأظهرت نتائج الدراسة120الدراسة التي تكونت من (

 في والمتأتئین العادیین األطفال بین إحصائ�ة داللة ذات  فروق  وجود  إلى النتائج أشارت كما  والقلق، التأتأة بین

   المتأتئین.  األطفال لصالح القلق مستوى 

) للتعرف على العالقة بین ظاهرة التأتأة والقلق لدى عینة من األطفال �محافظة دمشق 2012وجاءت دراسة خلیل (      

المتلعثمین وغیر المتلعثمین، وذلك عن طر�ق تطبیق برنامج تدر�بي لعالج التلعثم، واستخدمت ال�احثة المنهج ش�ه  

المتل18التجر�بي على عینة تكونت من ( ) طفًال من غیر المتلعثمین، و�عد تطبیق 18عثمین، و () طفًال من 

البرنامج التدر�بي على مجموعتي الدراسة طبق ال�احث مق�اسي التلعثم والقلق، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود 

 فروق دالة إحصائ�ًا في مستوى القلق لدى األطفال المتلعثمین وغیر المتلعثمین لصالح األطفال المتلعثمین.

القطاونة (            فاعل�ة2013أما دراسة  إلى ق�اس  التأتأة لدى عینة من األطفال  الضطراب عالجي  برنامج  ) فهدفت 

سنة) تم اخت�ارها عشوائ�ًا من المترددین على ع�ادة   12  -7) طفًال من الفئة العمر�ة (  38المتلعثمین تكونت من (

لتجر�بي وتطبیق برنامج عالجي لخفض شدة التأتأة،  النطق في المدینة المنورة، واستخدم ال�احث المنهج ش�ه ا
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�عدي على المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة،   -ولق�اس فاعل�ة البرنامج طبق ال�احث مق�اس شدة التأتأة قبلي  

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة تعزى للبرنامج العالجي لصالح أطفال المجموعة التجر�ب�ة التي 

 امج.خضعت للبرن

            ) العمایدة  أجرى  إلى  2013�ما  هدفت  دراسة  لتنم�ة)  تعل�مي  برنامج  فاعل�ة  على   اللغو�ة المهارات التعرف 

�األردن، واستخدم ال�احث المنهج ش�ه التجر�بي على   الدن�ا األساس�ة المرحلة وأطفال الروضة ألطفال المناس�ة

) الدراسة من  تكونت عینة  أطفال ر�اض األطفال، و() طفًال  60عینة  الر�ة  60وطفلة من  ) طفًال من مدرسة 

وتكونت الكرك،  �محافظة  الالزمة ألطفال  �المهارات خاصة تحلیل قائمة  من الدراسة أدوات األساس�ة  اللغو�ة 

 األنشطة الروضة، و�رنامج ألطفال اللغو�ة المهارات اخت�ار)، و والكتا�ة والقراءة الروضة (االستماع، والتحدث،

 اللغو�ة البرنامج التعل�مي المعد في تنم�ة المهارات فاعل�ة  النتائج اللغو�ة. وأظهرت المهارات  لتنم�ة المقترح اللغو�ة

الروضة، أطفال  النتائج لدى  بینت   المجموعة  أطفال من أقرانهم على التجر�ب�ة المجموعة أطفال تفوق  حیث 

 الضا�طة. 

�موضوع هذه الدراسة والتي  ذي الصلة األدب التر�وي  على االطالع أهم�ة تبین دراسات،مما سبق عرضه من             

اتضح أن منها ما تناول فاعل�ة استخدام برامج تعل�م�ة أو   تناولت اضطراب التأتأة، و�عد مراجعة تلك الدراسات

اللجلجة �شكل م التأتأة أو  التلعثم أو  النطق أو  نفصل لدى األطفال من إرشاد�ة أو عالج�ة لخفض اضطراب 

األعمار المختلفة، وتبین أن تلك الدراسات لم توظف برامج مناس�ة لخفض اضطراب التأتأة لدى األطفال المتأتئین،  

) عالقة 2011؛ وخلیل، ( 2011)، بینما تناولت دراسة المللي،  2013؛ والقطاونة،  2011عدا دراستي (التوني،  

في مدینة دمشق، و�ن ما �میز الدراسة الحال�ة عن الدراسات السا�قة في أنها  التأتأة �القلق لدى عینة من األطفال 

أثر برنامج تعل�مي مقترح لخفض اضطراب التأتأة لدى عینة من األطفال ذوي األعمار من  اختصت �ال�حث في  

 امج الدراسة.  ، وقد استفاد ال�احث من تلك الدراسات وأدواتها في تطو�ر أدوات و�رن) سنوات �محافظة الخرج8-10(

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

 جوانب في  نسبى استقرار مرحلة ) �مرحلة الكمون، ألنها12-  8المتأخرة ( الطفولة  مرحلة النمو نفس علماء معظم �سمي    

 �كون  حیث �عدها، �ما أو  قبلها �ما  قورنت ما  إذا  تتصف �الهدوء نسبً�ا مرحلة كما أنها  المختلفة للطفل، النمو

 كما المهارات، هذه إتقان إلى مرحلة المهارات اكتساب  مرحلة من  و�نتقل كبیر، حد  إلى نموه اكتمل قد  الطفل

التمر�ز یتحول ( من  سندرالند  الغیر�ةإلى    )Self-Centrismالذاتي  یرى  ذلك  من  و�الرغم  والموضوع�ة، 
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Sunderland, 2014, p 34)النمو أن   هذه أطفال  %) من10( لدى  االضطرا�ات �عض �شو�ه  اللغوي  ) 

التكرار   أو الكالم، التوقف أثناء من �صاحبها وما الكالم، في  االضطرا�ات اللجلجة أو التأتأة هذه بین ومن المرحلة

 اللجلجة الضطراب العوامل المؤد�ة أحد  أن شك وال  والكلمات، والحروف األصوات اإلطالة في أو ل�عض المقاطع،

 في  یؤثر قد  ذاته االضطراب هذا أن كما الطفل، �ع�شها التي واالجتماع�ة النفس�ة الظروف في  �كمن  الكالم  في

 في تتلخص  الحال�ة الدراسة مشكلة فإن  و�التالي،  �النفس،  الثقة  مستوى  وخاصة  الطفل، لدى الشخص�ة خصائص

المتوسطات الحساب�ة لمستوى أداء  هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین      :السؤال التالي عن اإلجا�ة محاولة

 أطفال المجموعة الضا�طة والمجموعة التجر�ب�ة على مق�اس اضطراب التأتأة تعزى للبرنامج التعل�مي؟

 أهداف الدراسة

-8لخفض اضطراب التأتأة لدى عینة من األطفال من ذوي المرحلة العمر�ة (تهدف إلى التحقق من أثر برنامج تعل�مي     

وذلك من خالل تطبیق البرنامج ومق�اس التأتأة على مجموعتي أطفال المجموعة الضا�طة خرج،  ) �محافظة ال10

 �عدي.   –والتجر�ب�ة، قبلي  

 أهم�ة الدراسة 

لخفض اضطراب التأتأة لدى عینة من األطفال من ذوي المرحلة تكمن أهم�ة هذه الدراسة في تناولها أثر برنامج تعل�مي        

 وتتحدد أهمیتها في جانبین. ) �محافظة الخرج.  10-8العمر�ة (

 

 

 األهم�ة النظر�ة 

، والتي �حثت في أثر برنامج  -في حدود علم ال�احث    -تعد هذه الدراسة من الدراسات القلیلة على المستوى المحلي  .  1

 ) �محافظة الخرج. 10-8لتأتأة لدى عینة من األطفال من ذوي المرحلة العمر�ة ( لخفض اضطراب ا تعل�مي  

 من المؤمل أن تض�ف أد�ًا تر�و�ًا في مجال بناء البرامج العالج�ة والتعل�م�ة لخفض شدة اضطراب التأتأة لدى األطفال. .  2  

 األهم�ة العمل�ة 

 . لخفض شدة اضطراب التأتأة لدى األطفال المتأتئینعل�م�ة  .حداثة موضوع الدراسة، إذ لم ینل ال�حث في بناء برامج ت1

. من المؤمل أن تفتح المجال إلجراء دراسات الحقة وطرق وأسالیب و�رامج جدیـدة لمـساعدة األطفال من الفئات العمر�ة 2

 األخرى على خفض شدة اضطراب التأتأة في الكالم.  
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النفسي والتر�وي لوضع برامج عالج�ة و�رشاد�ة لخفض شدة اضطراب التأتأة، ومعالجة . یؤمل أن تفید العاملین في المجال  3

 �عض اضطرا�ات النطق ما أمكن من خالل تطب�قها. 

 حدود الدراسة 

) 10-8لخفض اضطراب التأتأة لدى عینة من األطفال من ذوي المرحلة العمر�ة (: أثر برنامج تعل�مي  الحدود الموضوع�ة

 �محافظة الخرج.

 ) طفًال.12) �محافظة الخرج، و�لغ عددهم (10-8األطفال من ذوي المرحلة العمر�ة (عینة من   حدود ال�شر�ة:ال

 التعر�فات اإلجرائ�َّة 

 ). 8، ص  2016"حجم األثر الذي �مكن أن �حدثه البرنامج في خفض شدة اضطراب التأتأة لدى األطفال" ( الشلوي،    أثر:

)  �أنه" مجموعة من األنشطة والجلسات التدر�ب�ة 22، ص  2013لمشار إل�ه في طالفحه،  : عرفه قاموس التر��ة (ا البرنامج

المنظمة والمخططة التي تهدف إلى تطو�ر مهارات األطفال المتدر�ین وتساعدهم على خفض شدة اضطرا�ات  

 النطق لدیهم.  

تتال�ة والمتكاملة والمترا�طة، لخطوات خفض  : مجموعة األنشطة والجلسات التدر�ب�ة المخطط لها الم�أنهوُ�عّرف إجرائً�ا    

اضطراب الكالم التأتأة واللجلجة أو التلعثم في الكالم لدى األطفال �محافظة الخرج. وستقاس �أداء الطفل التي 

 على مق�اس شدة التأتأة المعد لهذا الغرض.  

 األصوات في إرادي ال �شكل اإلطالة أو تكرارال  أو التوقف مظاهرها في وتتبدى اضطرا�ات الكالم، أحدىالتأتأة في الكالم:  

 اإلجهاد  عالمات عل�ه وتظهر  متعثًرا، و�بدو الكالم عند  ملحوًظا  جهًدا الطفل یبذل حیث  الكلمات،  أو الحروف أو

). 522، ص  2009فیها ( موسى،   یتلجلج أن یتوقع التي المواقف عن اإلحجام إلى  �ه یؤدى قد  مما والتوتر،

 وستقاس �أداء الطفل التي على مق�اس شدة التأتأة المعد لهذا الغرض.  

یدرسون في المرحلة األساس�ة األولى   هم فئة أطفال مرحلة الطفولة المتوسطة، والذین):  10-8أطفال المرحلة العمر�ة (

 من التعل�م �محافظة الخرج.

 الطر�قة واإلجراءات

في خفض شدة اضطراب التأتأة المنهج ش�ه التجر�بي للكشف عن أثر البرنامج التعل�مي    استخدمت الدراسةمنهج الدراسة: 

 �سبب مناسبته لطب�عة الدراسة.   وذلك ) سنوات �محافظة الخرج،  10-8لدى أطفال المتأتئین من الفئة العمر�ة (

 عینة الدراسة
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) طفًال ممن �عانون من اضطراب التأتأة المراجعین لمستشفى الملك خالد في مدینة 12تكونت عینة الدراسة من (        

)  6) أطفال، وضا�طة تكونت من (6الخرج، وقد تم توز�عهم عشوائً�ا �التساوي إلى مجموعة ضا�طة تكونت من (

 أطفال.

 أدوات الدراسة

تهدف الدراسة الحال�ة إلى الكشف عن أثر برنامج تعل�مي لخفض شدة اضطراب التأتأة لدي عینة واألطفال المتأتئین        

 وذلك وفقًا للخطوات اآلت�ة:�محافظة الخرج، ولتحقیق أهداف الدراسة أعد ال�احث البرنامج التعل�مي ومق�اس التأتاة،  

أثر برنامج تعل�مي لخفض شدة اضطراب التأتأة لدي عینة الكشف عن البرنامج ومق�اس التأتأة وهو:  . تحدید الهدف من1

 واألطفال المتأتئین �محافظة الخرج. 

. مراجعة األدب التر�وي والنفسي المتعلق �موضوع الدراسة، حیث اطلع ال�احث على عدد من المصادر والمراجع والكتب 2

 ).2011القطاونة،    ؛ و 2011؛ و التوني،  2011( الزق،  ع الدراسة، مثل دراسةوالدراسات ذات الصلة �موضو 

 . أعد ال�احث �عد المراجعة السا�قة البرنامج ومق�اس التأتأة.3

مجموعة    -4   على  للمق�اس عن طر�ق عرضهما  والث�ات  والصدق  البرنامج  من صدق  ذوي التأكد  من  المحكمین  من 

) محكمین، حیث طلب 8االختصاص في اإلرشاد النفسي وعلم النفس الع�ادي والتر��ة الخاصة وال�الغ عددهم (

غوي، وتم األخذ �جم�ع مالحظاتهم  منهم إبداء الرأي حول مدى انتماء مؤشرات المق�اس لمجاالتها، ووضوحها الل

 في تعدیل مؤشرات ومجاالت المق�اس.  

) جلسات تدر�ب�ة ط�قت على أفراد المجموعة التجر�ب�ة وفق المدة الزمن�ة 6. تطبیق جلسات البرنامج والتي تكونت من ( 5

 ) یومًا.45المحددة في البرنامج وهي (

الخماسي، هي: (دائمًا، غال�ًا، أح�انًا، نادرًا، قلیًال)، وأعطیت لهذه . ص�اغة مؤشرات مق�اس التأتأة وفق مق�اس ل�كرت  6

 . 1,2,3,4,5) البدائل على التوالي الدرجات (

   اعتمدت الدراسة المق�اس التصن�في التالي لوصف مستوى األداء على المق�اس:.  7

 ) مستوى متدن.2.33إذا �انت ق�مة متوسط األداء أقل من (  -

 ) مستوى متوسط.3.67وأقل من    2.33�ساوي أو أكبر من (إذا �انت ق�مة متوسط األداء    -

 ) مستوى مرتفع. 3.67إذا �انت ق�مة متوسط األداء أكبر أو �ساوي (-

 مق�اس التأتأة
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 تم إعداد المق�اس �ات�اع الخطوات التال�ة: 

 السا�قة الدراسات واستعراض تشخ�صه، وطرق  له، مفسرةال  والنظر�ات وأس�ا�ه الكالم في  التأتأة  اضطراب مفهوم  مراجعة  -

 أو بنوًدا تضمنت  التي والمقای�س  االخت�ارات  و�عض  المتوسطة، الطفولة �مرحلة  اضطراب التأتأة تناولت  التي

الكالم، و�عض الدراسات ذات الصلة �دراسة: ( الزق،   في  التأتأة �مظاهر  �آخر أو �شكل صلة  ذات مؤشرات

 ).2011القطاونة،  ؛ و  2011؛ و التوني،  2011

) سؤاًال من اخت�ار من متعدد، توزعت على أ�عاد التأتأة الخمسة بواقع 20أعد ال�احث مق�اس التأتأة والذي تكون من (-

م واضطرا�اته، الثقة �النفس والتأتأة، التواصل اللفظي،  أر�عة أسئلة لكل �عد: (االسترخاء والتروي أثناء الكالم، الكال

 التواصل غیر اللفظي). 

 المق�اس صدق 

من المحكمین من ذوي تم التأكد من صدق المق�اس عن طر�ق صدق المحكمین، حیث تم عرض المق�اس على مجموعة   

 حیث من) محكمین،  8وال�الغ عددهم (االختصاص في اإلرشاد النفسي وعلم النفس الع�ادي والتر��ة الخاصة  

وتم األخذ �مالحظات المحكمین، وتكون المق�اس    وسالمة الص�اغة اللغو�ة، الدراسة، لعمر أطفال المفردات مناس�ة

 مفردة. )20�صورته النهائ�ة من (

 ث�ات المق�اس 

تم استخدام   المق�اس  ث�ات  الث�اتو�ل  Chronbach alpha)( كرون�اخ  ألفا معادلة للتأكد من  للمق�اس   غ معامل   الكلي 

 )، وهي ق�مة ث�ات مقبولة إلجراء الدراسة. 0.84(

 برنامج الدراسة 

لخفض شدة اضطراب التأتأة لدى عینة من األطفال الذین �عانون من اضطراب الكالم من المرحلة  المقترح البرنامج �ستند   

 عرًضا نطقً�ا �مكن عالجه وتخف�ض شدته.  �اعت�ارها الكالم في التأتأة إلى ینظر الذي  ,) سنوات،10-8العمر�ة (

 هدف البرنامج

یهدف إلى خفض شدة اضطراب التأتأة لدى عینة من األطفال الذین �عانون من اضطراب الكالم من المرحلة العمر�ة    

 �شيء مواقفال مع والتفاعل اللغوي  اآلخر�ن، مع اللفظي وغیر تواصلهم اللفظي ) سنوات لتحسین مستوى 8-10(

 أهم�ة  فإن  ثم  ومن األطفال،  لدى واإل�جاب�ة  الثقة �النفس، مستوى  تنم�ة على �عمل  �ما واإل�جاب�ة، المرونة من

 التأتأة. اضطراب محاولة لخفض شدة أنه في  تكمن البرنامج هذا
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 جلسات البرنامج

 فیها، وتم إعداد جلسات المؤثرة والعوامل في الكالم التأتأة لمفهوم السا�قة والدراسات  النظري  اإلطار �مراجعة ال�احث قام 

 ): مّدة البرنامج التعل�مي: 1) جلسات تدر�ب�ة على النحو الموضح في الجدول (8تكون من ( الذي البرنامج

ي وال�عدي مّدة ) دق�قة، وجلستین للق�اسین القبل45) جلسات تدر�ب�ة، مّدة الجلسة الواحدة تسعون (6تم تقد�م البرنامج بواقع (

 التالي  )1رقم (  ) دق�قة، موزعة حسب الجدول45الجلسة الواحدة ( 

 الوقت المحدد عنوان الجلسة رقم الجلسة
 دق�قة  45 وتعارف تمهید الجلسة األولى

 دق�قة  45 واضطرا�اته  الكالم الجلسة الثان�ة 

 دق�قة  45 والتأتأة �النفس الثقة الجلسة الثالثة 

 دق�قة  45 االسترخاء والتروي أثناء الكالم  الرا�عة الجلسة 

 دق�قة  45 اللفظي  التواصل الجلسة الخامسة

 دق�قة  45 اللفظي ل غیرالتواص الجلسة السادسة 

 األسالیب اإلحصائ�ة

المجموعتین      أداء أطفال  المع�ار�ة لمستوى  المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات  تم استخدام  الدراسة،  لإلجا�ة عن سؤال 

  (ANCOVA)التجر�ب�ة والضا�طة على اخت�ار شدة التأتأة (الكلي) القبلي وال�عدي. واخت�ار تحلیل الت�این المشترك  

ل في التطبیق القبلي لالخت�ار (الكلي)، و�ذلك للكشف عن  وذلك بهدف ض�ط الفروق بین مستوى أداء األطفا

داللة الفروق في مستوى أداء األطفال في التطبیق ال�عدي لالخت�ار (الكلي) ت�عًا لمتغیر البرنامج. �ما تم حساب  

أة في خفض شدة التأت لمتغیر البرنامج المستخدم  "Effect size"حجم التأثیر   لمعرفة   "Eta square" مر�ع إیتا

 لدى األطفال. 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین المتوسطات الحساب�ة لمستوى أداء أطفال نتائج سؤال الدراسة والذي ینص:"        

 المجموعة الضا�طة والمجموعة التجر�ب�ة على مق�اس اضطراب التأتأة تعزى للبرنامج التعل�مي؟ 

عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة لمستوى أداء األطفال في المجموعتین:    لإلجا�ة   

(التي خضعت للبرنامج) والضا�طة  (التي خضعت  الت�این  للطر�قة االعت�ادّ�ة  التجر�ب�ة  تحلیل  إجراء  تم  )، �ما 
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للكشف عن الفروق بین المتوسطات    (ANCOVA)رك  تحلیل الت�این المشت  المشترك على مرحلتین، حیث تم إجراء

(الكلي)، في حین تم إجراء تحلیل الت�این المشترك المتعدد اخت�ار شدة التأتأة  الحساب�ة لمستوى أداء األطفال على  

(MANCOVA)    األطفال على أداء  لمستوى  الحساب�ة  المتوسطات  في  الفروق  داللة  اخت�ار شدة للكشف عن 

واالنحرافات المع�ار�ة ألداء المجموعتین: التجر�ب�ة (التي    ا�ة استخراج المتوسطات الحساب�ة، حیث تم بد التأتأة

�الطر�قة (التي درست  والضا�طة  البرنامج)  التأتأةاالعت�ادّ�ة  درست من خالل  اخت�ار شدة  في    ) على  (الكلي) 

 ). 2القبلي وال�عدي، و�انت النتائج �ما في الجدول (التطب�قین  

): المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة ألداء أطفال المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة على  2رقم (جدول  ال

 اخت�ار شدة التأتأة (الكلي) القبلي وال�عدي 

 التطبیق البعدي التطبیق القبلي اإلحصاءات الوصفیة المجموعة 

 4.12 3.49 المتوسط الحسابي التجریبیة (البرنامج)

 0.40 0.25 االنحراف المعیاري 

 3.69 3.58 المتوسط الحسابي ) ةاالعتیادیّ  الطریقةالضابطة (

 0.34 0.32 االنحراف المعیاري 

 ) الجدول  الخام  2یُظھر  الدرجات  بین متوسطي  أطفال) وجود فرق ظاھري  في   ألداء  التجریبیة والضابطة  المجموعتین 

التأتأة شدة  ً   (الكلي)  اختبار  إحصائیا الفرق  ھذا  ضبط  تم  وقد  التباین    القبلي.  تحلیل  المشترك باستخدام 

(ANCOVA).    متوسطي  كما بین  ظاھریاً  فرقاً  ھناك  أن  الجدول  أطفالیُظھر  التجریبیة   أداء  المجموعتین 

التجریبیة   المجموعة  ألداء، حیث بلغ المتوسط الحسابي  (الكلي)  الختبار شدة التأتأة والضابطة في التطبیق البعدي  

) بانحراف 3.69المجموعة الضابطة (  ألداء ) في حین كان المتوسط الحسابي0.40) وبانحراف معیاري (4.12(

ً   ،) 0.34معیاري (  اختبار شدة التأتأة المجموعتین على    أداء  (ظاھریاً) في المتوسط الحسابي بین  أي أن ھناك فرقا

((الكلي) مقداره  البعدي  إذا  0.43،  ما  ولمعرفة  الحسابي  ).  المتوسط  في  الفرق  أطفالكان  المجموعتین   ألداء 

= α داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (  اذ (الكلي)    الختبار شدة التأتأةالتجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي  

، تم استخدام تحلیل التباین  (الكلي)االختبار  المجموعتین على  أداء  وبھدف عزل الفروق القبلیة إحصائیاً بین    ،)0.05

 ).3، كانت النتائج كما في الجدول ((ANCOVA)المشترك 

 

اخت�ار  المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة على   أطفال  ألداء  (ANCOVA)نتائج تحلیل الت�این المشترك    ):3الجدول (
 (الكلي) ال�عدي   شدة التأتأة

مجموع   مصدر الت�این
 المر�عات

درجات  
 الحر�ة 

متوسط 
 المر�عات

ق�مة ف 
 المحسو�ة 

 مستوى 

 الداللة 

2 η    ثر  األلحجم 

  0.00 32.43 3.23 1 3.23 الق�اس القبلي 
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 المجموعة 

 (البرنامج)

5.02 1 5.02 34.67 0.00* 0.42 

    0.224 8 6.74 الخطأ 

     12 14.99 الكلي 

 

) إلى وجود فرق دال إحصائً�ا بین متوسطي أداء األطفال في المجموعتین الضا�طة والتجر�ب�ة 3تشیر النتائج في الجدول (  

) وهذه الق�مة دالة إحصائ�ا عند 34.67ال�عدي، حیث بلغت ق�مة (ف) المحسو�ة للفرق ((الكلي)    على اخت�ار شدة التأتأة 

�شكل عام (الكلي) بین أداء أطفال   د فرق ذو داللة إحصائ�ة في أ�عاد التأتأة)، أي أنه یوجα  =0.05 مستوى الداللة (

 المجموعة التجر�ب�ة (التي درست من خالل البرنامج) و�ین أطفال المجموعة الضا�طة (التي درست �الطر�قة االعت�اد�ة). 

)، وقد بلغت   η 2م حساب مر�ع ایتا (حجم أثر متغیر البرنامج في خفض شدة التأتأة �شكل عام لدى األطفال، ت  ةولمعرف   

%) من الت�این في أ�عاد شدة التأتأة 42)، و�ذلك �مكن القول: إن (0.42الكلي (   ق�مة مر�ع إیتا على اخت�ار شدة التأتأة 

هذه �شكل عام بین اطفال المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة یرجع لمتغیر البرنامج المستخدم. وُ�عد حجم أثر البرنامج في  

في تفسیر األثر الذي �حدثه المتغیر المستقل في المتغیر التا�ع (عبیدات،  (Cohen) مرتفعًا، وفقًا لمحكات �وهین النت�جة

2003.( 

التأتأة (الكلي)، تم        ولتحدید ق�مة الفرق بین متوسطي أداء أطفال المجموعتین الضا�طة والتجر�ب�ة على اخت�ار شدة 

اب�ة المعّدلة الناتجة عن عزل أثر الق�اس القبلي على أداء األطفال في التطبیق ال�عدي استخراج المتوسطات الحس

 ). 4(الكلي)، و�انت النتائج �ما في الجدول (  الخت�ار شدة التأتأة

: المتوسطات الحساب�ة المعّدلة لدرجات األطفال في المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة على اخت�ار شدة  )4الجدول (

 الكلي) (  التأتأة

 المجموعة  المتوسط المعّدل  الخطأ المع�اري 

 التجر�ب�ة 4.15 0.05

 الضا�طة  3.65 0.05
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) أن المتوسطات الحساب�ة المعّدلة ألداء األطفال في المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة على اخت�ار شدة 4یبین الجدول (   

(الكلي) ال�عدي، �عد عزل أثر درجاتهم في التطبیق القبلي، أن الفرق �ان لصالح االطفال في المجموعة التجر�ب�ة   التأتأة

عل للبرنامج)، حیث حصلوا  ((التي خضعت  معّدل  متوسط حسابي  المعّدل 4.15ى  الحسابي  المتوسط  من  أعلى  ) وهو 

 ).  3.65لألطفال في المجموعة الضا�طة وال�الغ (

في تفسیر األثر الذي �حدثه المتغیر المستقل في المتغیر التا�ع ُ�عد حجم أثر البرنامج  (Cohen) لمحكات �وهین  ووفقاً    

و�التالي �مكن القول: إن البرنامج المستخدم قي الدراسة له أثر إ�جابي في خفض    التدر�بي في خفض شدة التأتأة مرتفعًا.

) سنوات �محافظة الخرج �شكل عام وفي �ل �عد من 10-8شدة اضطراب التأتأة لدى األطفال من ذوي الفئة العمر�ة من (

 أ�عاد اضطراب التأتأة، مقارنة �استخدام البرنامج االعت�ادي. 

لخفض اضطرا�ات التأتأة لدى األطفال في المجموعة التجر�ب�ة  المستخدم في الدراسة البرنامج �أن لنت�جةا هذه تفسیر  و�مكن  

، وأن البرنامج جعل أطفال المجموعة  وفاعًال ف�ه   البرنامج محور  وجعله الطفل وعلى مشكالته الكالم�ة المختلفة، على ر�ز

للتأمل والفهم   أكبر فرصة لألطفال أعطى أنه �مامع الموقف التدر�بي على مهارات الكالم والنطق،  التجر�ب�ة أكثر اندماجاً 

اللفظ�ة، و�ثراء فهمهم اللغوي واللفظي للمعلومات المتضمنة في   والتحلیل لمحتوى مهارات البرنامج اللغو�ة اللفظ�ة وغیر 

 المجموعة �أطفال مقارنة  صح�حة، اخت�ار التأتأة �صورة على استجا�اتهم  فرصة  زادت و�التالي، النص المقروء والمسموع، 

 لما  وممتعة، ش�قة مهارات الكالم والنطق �صورةة األطفال  ممارس إلى أدى ة. و�التالي، یرى ال�احث أن البرنامجالضا�ط

 للتعلم وز�ادة  والدافع�ة والكالم،الحر�ة في التعبیر   من بنوع الشعور  من لألطفال في المجموعة التجر�ب�ة البرنامج هذا وفره

  الذهني وتعز�ز الثقة �النفس وعدم الخجل في التفاعل اللفظي مع المعلم واألقران. التفاعل

كدراسة  التي وظفت برامج تعل�م�ة أو عالج�ة الضطراب التأتأة لدى األطفال، الدراسات غالب�ة مع النت�جة هذه وتتفق  

 ). 2013؛ و العمایدة،  2013؛ و القطاونة،  2011التوني،  (

 التوص�ات والمقترحات

  ما تم التوصل إل�ه من نتائج، یوصي ال�احث �اآلتي:  خالل من

أطفال مرحلة الطفولة الم�كرة والمتوسطة من قبل أخصائیین نفسیین   لدى التاتأة اضطرا�ات مستوى  تشخ�ص العمل على  -

 على أس�ابها وطرق و�رامج الحد منها ما أمكن. للتعرف

 اإلرشاد�ة والعالج�ة الضطراب التأتأة لدى األطفال في المراحل العمر�ة المختلفة �جم�ع أشكالها ومظاهرها.   البرامج إعداد   -
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اضطراب التأتأة في الكالم  مظاهر  على التعرف ك�ف�ة على معلمي أطفال ر�اض األطفال ومرحلة التعل�م األولى تدر�ب  -

  لدى األطفال.

 في الكالم في المراحل العمر�ة الم�كرة لألطفال.   التأتأة اضطراب وراء  الكامنة  النفس�ة العوامل تتناول  بدراسة إكلین�ك�ة الق�ام    -
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