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 : مستخلص
من أهم وسائل االتصال النفسى الذى يعبر به الفرد الطبيعى عن  تعد اضطرابات النطق والكالم 

ضطرابت معها عالقاته مع شخصيته بطالقة ووضوح، وإذا تعطلت أداة االتصال لدى الفرد أو اضطرابت، ا
الكالم مختلف ، وتتضح هذه الصورة بشكل أكبر عند األطفال الذين يروا الطفل مضطربى النطق و اآلخرين

ممارسة سلوك المشاغبة عليه بكافة صورها و عنهم وقد يتخذوا من هذا االختالف سبب لنبذ هذا الطفل 
برنامج تدريبي فى تخفيف بعض اضطرابات وقد حاولت الدراسة الحالية تجريب  ليصبح ضحية لهذا السلوك.

, لذا كان التساؤل الرئيسى فى هذه الدراسة النطق والكالم لدى عينة من األطفال ضحايا سلوك المشاغبة
البرنامج التدريبي فى تخفيف بعض اضطرابات النطق والكالم لدى عينة من األطفال هو: ما مدى فاعلية 

 ؟ضحايا سلوك المشاغبة
من ذوى اضطرابات النطق والكالم من تالميذ المرحلة اإلبتدائية  تالميذ" 8وتمثلت عينة الدراسة فى "

( عامًا, وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين هما: 12: 9, ممن تراوحت أعمارهم بين )سلوك المشاغبةضحايا 
راسة إلى وجود فروق دالة إحصائًيا , توصلت الدضابطة, وبمعالجة النتائج إحصائًيامجموعة تجربية ومجموعة 

تخفيف بعض ى بين متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة ف (0,01عند مستوى )
بعد تطبيق البرنامج مباشرة, وذلك فى اتجاه المجموعة التجريبية, مما يشير إلى  اضطربات النطق والكالم 

 فاعلية البرنامج اإلرشادى المستخدم.
 

Articulation and speech disorders have a significant impact on the 

communication between individuals, and reducing these disturbances of 

opportunities to participate and interact with others and integration with those 
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around them, leading to a feeling of isolation, this may lead to difficulties in his 

relations with others, that may lead to his  rejection not only that but see it as an 

easy prey for the exercise of bullying behavior in all its forms to become a victim 

of this behavior. The study presented a suggested a training program contributes 

to reduce some articulation and speech disorders in a sample of children victims 

of the bullying behavior and verify its effectiveness. The sample of the present 

study consisted of (8) pupils at the primary stage. study findings There was 

statistically significant difference at 0.01 significance level between the scores 

ranks  means of the experimental group and those of the control group on a severity 

of articulation and speech disorders scale after conducting of  the program directly, 

favoring the experimental group. 
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 الـمـلـخـــص الـعربـــي

 ة:ـــــــــمقدم

هذه  اضططططططططططططرابات النطق والكالم لها تلىير كبير على التواصطططططططططططل بين األفراد، حي  تقللإن 
 يندماجهم مع المحيطين بهم، مما يؤدإمن فرص المشطططططططططاركة والتفاعل مع اآلخرين و  االضططططططططططرابات

عدم الثقة بالنفس والخوف من الكالم الذى يعد الوسطططططططيلة التي يعبر و اإلنطواء و إلى شطططططططعورهم بالع لة 
وقد يشططططططططعر الفرد بعدم القدرة على مواصططططططططلة حياته الدراسططططططططية  ،فرد عن أفكاره ومشططططططططاعره و رائهبها ال

والمهنية واالجتماعية، حي  تؤىر اضطططططططططططططططرابات النطق والكالم تلىيًرا سططططططططططططططلبًيا على هذه المجاالت، 
فالنطق والكالم من أهم وسططططططططططائل االتصططططططططططال الذى يعبر به الفرد الطبيعي عن شططططططططططخصططططططططططيته بطالقة 

فهو أداة مهمة في تواصططل الفرد ومحور االتصططال مع اآلخرين، وإذا تعطلت أداة االتصططال  ووضططوح،
لدى الفرد أو اضططططربت، اضططططربت معها عالقاته مع اآلخرين، وأىر ذلك على نفسطططيته وشطططخصططيته، 
حي  يراه اآلخرون مختلًفا عنهم، وتتضطططح هذه الصطططورة بشطططكل أكبر عند األطفال الذين يرون الطفل 

لنطق والكالم مختلًفا عنهم وقد يتخذوا من هذا اإلختالف سططبًبا لنبذ هذا الطفل وإسططتبعاده مضطططرا ا
وليس هذا فقط بل يرون فيه الفريسطططة السطططهلة لممارسطططة سطططلوك المشطططاغبة عليه بكافة صطططورها ليصططبح 

 ضحية لهذا السلوك.  
منها في تحسططططططططططططن نسططططططططططططبة كبيرة توتكثر اضطططططططططططططرابات النطق والكالم في مرحلة الطفولة، ىم 

الطفولة المتوسطة والمتلخرة، خصوًصا ما كان يرجع منها إلى األساس االجتماعى والنفسي كالتقليد 
م أو المعلمططة، وال ترتبط والمحططاكططاة لبعض األفراد الططذين لططديهم عيوا في النطق أو الصططططططططططططططوت كططاال

مقارنة بالعاديين عيوا النطق والكالم دائًما باإلعاقات، فهى تكثر لدى ذوي االحتياجات الخاصططططططططططططة 
رجع غالبية مشطططكالت اللوة والكالم لدى األطفال إلى إسطططاءة معاملتهم أو اإلهمال أو التذبذا توربما 

 .(102، 2003)آمال باظة في أساليب المعاملة 
يعد مجال اضططططططططططططرابات النطق والكالم من المجاالت التي ح يت ب هتمام كبير في اآلونة و 

هذه األخيرة خاصططة في الوطن العربي، ويرجع هذا اإلهتمام إلي الحد من اآلىار السططلبية التي تخلفها 
ضطططرابات علي األطفال والتي تحد من إندماجهم في المجتمع المحيط بهم سططواء في فترة الصططور اال
من قبل اآلخرين وخاصططة المشططاغبين الذين يجدون في الفرد  و الكبر تجنًبا للسططخرية واإلسططته اء بهمأ

 .مضطرا النطق والكالم ضحية له
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 (2005، ومحمد النحاس )(Onslow, et al., 2002) أونسلووهذا ما أوضحه كل من 
أن ذوي اضطططرابات النطق والكالم يتعرضططون للسططخرية والتهكم من اآلخرين، ويواجهون صططعوبة في 

 التعامل مع المحيطين بهم ويكونون أكثر ع لة وإنطواء.
 ذوي صططططططططططططططعوبططات اللوططة والكالم أن   (Dockrell et al., 2006)وآخرون  دوكريل وأكططد  

والمشططططططططططاعر أو مشططططططططططكالت التفاو  في المواقف يعانون من مشططططططططططكالت التعبير عن وجهات الن ر 
 .لمشاغبةا ضة لسلوكاالجتماعية مما يجعلهم أكثر تعر 

أن األطفال ذوي   (Martlew & Hodson, 1991)مارتليو وُهدسون  كل من كما أشار 
لمشططططططططاغبة وكثرة الصططططططططعوبات في تكوين سططططططططلوك اأكثر عرضططططططططة ل ن والكالم يكونو  النطقصططططططططعوبات 

 العالقات مع األقران.
طفاًل  28أن من بين   (Langevin, et al., 1998)النجيفين وآخرون وأوضططططططططططططططحطططططططت       

% تعرضططططوا لسططططلوك المشططططاغبة بسططططبب اضطططططراباتهم، وصططططرح 57مضطططططربي النطق والكالم وجد أن 
 % من إن عاجهم من تعرضهم لسلوك المشاغبة.81

كالم كانوا عرضططططططة % من األطفال مضطططططططربي النطق وال61أن  (Blood, 2007)بلود  وأكد      
 لممارسة سلوك المشاغبة عليهم.

ب ستطالع شمل ( (Hugh-Jones & Smoth, 1999جونيس   –سموث وهوغ  كما قاما       
% قد 83( من البالوين ذوي اضططططططططططططرابات النطق والكالم وأسطططططططططططفرت نتائج اإلسطططططططططططتطالع عن 267)

 صرحوا بتعرضهم لسلوك المشاغبة عندما كانوا في المدرسة.
ولسلوك المشاغبة  ىار شديدة الخطورة على الضحايا حي  ي يد من ع لتهم وصعوبة توافقهم        

االجتماعى واالنفعالى وعدم القدرة على تكوين صطططداقات مع األقران، كما أنهم غير توكيديين ولديهم 
فض تقدير ذاتي منخفض ويعانون من الخوف والقلق والتوتر النفسي، ويكون تحصيلهم الدراسي منخ

مما يجعل المدرسة مكان غير مرغوا التواجد فيه ألنه مصدر تهديد وخوف لهم، فتعرضهم لسلوك 
 المشاغبة يجعلهم  يعانون كثير من المشكالت التي يمكن أن تستمر في مراحلهم العمرية المقبلة.

 ,.Forero, et al، فوريرو وآخرون (Sharp, 1995)شارب وهذا ما اتفق عليه كل من        

 & Carlisle)(، كارليسلللللللي ورو يس  (Nansel, et al., 2001، نانسللللللي  وآخرون ((1999

Rofes, 2007)   أن ضططططحايا سططططلوك المشططططاغبة يعانون من الع لة االجتماعية والضططططوو  االنفعالية
ومشطططاعر  وأحياًنا اإلسطططاءة الجسطططدية بشطططكل يومي، كما يعانون من االكتااا واألمرا  النفسطططجسطططمية

ير المتكرر في مواقف سلوك المشاغبة، فالضحية يشعر بالخ ي وتدني في تقدير الذات الهلع والتفك
 ويجد صعوبة في تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين.
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مجموعة مت ايدة من البحوث تشططططططططير إلى أن األطفال مضطططططططططربي النطق والكالم هم  وهناك  
 & Hugh-Jones) ;(Blood & Blood, 2007) في خطر مت ايد لتعرضهم لسلوك المشاغبة

Smith, 1999);(Langevin, et al., 1998) & (Wiebe, 1998). 
وعليه ف ن مشطططكلة تعر  األطفال ذوو اضططططرابات النطق والكالم لمخاطر سطططلوك المشطططاغبة        

يجب دراسططططططتها إليجاد الحل والعالا المناسططططططب لها، وذلك من خالل وضططططططع البرامج التي من شططططططلنها 
 المشكلة أو الحد من إنتشارها و ىارها على هؤالء األطفال.عالا هذه 

 ة:ـــــة الدراســـــمشكل

إن اإلنسطططططططططططططططان كائن اجتماعي ال يمكنه الليم بدون التواصطططططططططططططططل مع اآلخرين، ويعد النطق 
والكالم الوسطططططيلة األسطططططاسطططططية لهذا التواصطططططل والتعبير عن الذات، فعندما يعاني الطفل من مشطططططكلة في 

طق والكالم ف نها تؤىر على قدرته على التواصططططططططططططططل واإلندماا مع اآلخرين والمجتمع، قدرته على الن
وتصططططبح اضطططططرابات النطق والكالم نقطة ضططططعف قد يسططططتولها البعض لمضططططايقة الطفل الذي يعاني 

اضطططططططرابات هذه االضطططططططرابات والتهكم عليه وإلحاق األذى به وممارسططططططة سططططططلوك المشططططططاغبة عليه، ف
ا، حي  تؤدي إلى شطططططططعوره باإلحبا  والضطططططططوط النفسطططططططي ا سطططططططلبيً على الطفل تلىيرً النطق والكالم تؤىر 

، والبعض يعاني من التواصططططططططططططلالمتراكم مما يدفعه إلى التولب على هذه المشططططططططططططاعر بتجنب مواقف 
لمشطططاغبة )ضطططحايا المشطططاغبة(، سطططلوك امشطططاعر الخوف والقلق، والبعض اآلخر يكون أكثر عرضطططة ل

 ؤدي إلى تفاقم المشكلة. وهذه الضوو  النفسية قد ت

ا على الطفل عند تقديمه لذاته حي  ين ر إليها ن رة متدنية، ويجد أيضطططططططططططططً ذلك كما ينعكس 
وهذا ما الح ته الباحثة بحكم عملها  صطططططعوبة في تكوين عالقات اجتماعية وصطططططداقات مع األقران.

ة بمختلف صطورها بين مدرسطة في إحدى المدارس في المرحلة اإلبتدائية، من إنتشطار سطلوك المشطاغب
بعض تالميذ المدرسططططة )المشططططاغبين والضططططحايا(، حي  يقوم التلميذ المشططططاغب والذي يكون أكثر قوة 
بدنية وطالقة لف ية بفر  سططططيطرته على التلميذ الضططططحية والذي يكون أضططططعف بدنًيا أو يعاني من 

بصطططططططورة متكررة  بعض المشطططططططكالت الصطططططططحية أو يعاني اضططططططططرابات النطق والكالم ويلحق األذى به
وعلى مدار فترات متعاقبة من الوقت، مما دفع الباحثة إلى تقصططططططططي هذه المشططططططططكلة والتي أصططططططططحبت 
ظاهرة تهدد مدراسطططططنا وبالتحدث مع األخصطططططائيين االجتماعى والنفسطططططي في المدرسطططططة اتضطططططح للباحثة 

ى هذه العديد من مشططططكالت التالميذ بسططططبب سططططلوك المشططططاغبة )مشططططاغبين وضططططحايا(، وباإلطالع عل
الحاالت الح ت في أكثر من حالة أن السططططبب الرئيس لممارسططططة المشططططاغب سططططلوك المشططططاغبة تجاه 
الضطططططططحية هو معاناته من مشطططططططكالت في النطق والكالم والتي يسطططططططتخدمها المشطططططططاغب للسطططططططخرية من 

 الضحية واإلسته اء به أمام األقران.
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شططططططاغبة في سططططططن مبكر، وقد يبدأ تعر  األطفال مضطططططططربي النطق والكالم إلى سططططططلوك الم
وعندما يدرك الطفل أن لديه هذه االضططططرابات ف نه يسطططتجيب سطططلًبا لهذا السطططلوك، مما يعطي فرصطططة 

 .(Ezrati-Vinacour, et al.,  2001)للمشاغب لإلستمرار في سلوكه 
إلى أن الطفل مضططططططططرا  (Langevin, et al., 2010)النجيفين وآخرون  وأشطططططططارت           

ضطططططططحية سطططططططلوك المشطططططططاغبة يعاني من االحبا  وعدم الرغبة في الكالم واإلحجام عنه  النطق والكالم
 واإلنسحاا االجتماعي.

 (Lindsay, et al., 2008) وآخرون  يليندسلللللل( و 2010مني توك  )كما اتفق كل من         
أن األطفال  (Konx & Ramsden, 2003) رامسدينو كونكس و  (Savage, 2005)وسافجي 

ذوي اضطططرابات النطق والكالم أكثر عرضططة لسططلوك المشططاغبة من أقرانهم حي  يقعون ضططحايا لهذا 
 السلوك.

هذا وباإلطالع على األبحاث والدراسطططططططططططططططات العربية واألجنبية التي اسططططططططططططططتطاعت الباحثة           
ممارسطططططة سطططططلوك الحصطططططول عليها وجدت أن األطفال ذوي اضططططططرابات النطق والكالم أكثر عرضطططططة ل

ندرة في البرامج المقدمة لمسطططاعدتهم في تخفيف اضططططرابات النطق وجدت وكذلك  المشطططاغبة عليهم،
التخلص من تعرضططططططططهم لسططططططططلوك المشططططططططاغبة. وهذا ما دعا على مسططططططططاعدتهم  يوبالتال ،والكالم لديهم

 الباحثة إلى إجراء هذه الدراسة .
 :يالية في التساؤل التاليمكن تحديد مشكلة الدراسة الحبناء علي ما سبق و 
لية البرنامج التدريبي في تخفيف بعض اضطططططططططططططططرابات النطق والكالم لدى عينة اعما مدى ف -

 من األطفال ضحايا سلوك المشاغبة؟

 ة:ــــداف الدراســــأه

 -ما يلي: تهدف الدراسة إلي
في تخفيف بعض اضطططططططططططططرابات النطق والكالم لدى عينة من  ي يسططططططططططططهمتقديم برنامج تدريب -1

حتى بعد  -إن وجدت  –ليته عمدى فاالتحقق من األطفال ضطططططططططحايا سطططططططططلوك المشطططططططططاغبة، و 
 نتهاء فترة المتابعة. إ

  .( عاًما12 -9اضطرابات النطق والكالم لدى األطفال )شدة إعداد مقياس تقدير  -2
 ( عاًما.12 -9) إعداد مقياس ضحايا سلوك المشاغبة لألطفال -3

 ة:ــــة الدراســــأهمي

  : األهمية النظرية:أوًل 

تعد مشطططططططكلة يعاني  يتتمثل أهميه الدراسطططططططة في تناول بعض اضططططططططرابات النطق والكالم والت        
 مومع أقرانه موأسطططططره هم، حي  تؤدي إلى صطططططعوبة في التواصطططططل بينمومن حوله بعض األطفالمنها 
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قد تؤدي إلى أن يكونوا أكثر عرضططططططططة  يوالت ،في مواقف الحياة المختلفةداخل المدرسططططططططة و  مومعلميه
، كما أنها تلقى الضططططوء على مشططططكلة سططططلوك المشططططاغبة لممارسططططة سططططلوك المشططططاغبة عليهم )ضططططحايا(

 والذي أصبح ظاهرة تهدد المجتمع. 
 :ا: األهمية التطبيقيةثانيً 

مساعدة األطفال ذوي اضطرابات النطق والكالم ضحايا  فيالتطبيقية تكمن أهمية الدراسة          
سلوك المشاغبة فى تخفيف بعض هذه االضطرابات التي يعانون منها، مما يجعل لديهم القدرة على 
التخلص من ممارسطططططة سطططططلوك المشطططططاغبة عليهم ومواجهه الطفل المشطططططاغب، وذلك من خالل برنامج 

نوعة التي تسططططططططططططاعد على تخفيف هذه االضطططططططططططططرابات تدريبي إنتقائي يحتوى على بعض الفنيات المت
 لديهم. 

 ة:ـــــات الدراســـــمصطلح

 اضطرابات النطق والكالم:   -

أخطاء كالمية تنتج اضطططططرابات النطق والكالم بلنها " (225، 2007سلللامي ملح  )عرف 
دال أو ستباعن أخطاء في حركة الفك والشفاه واللسان أو عدم تسلسلها بشكل مناسب بحي  يحدث 

كون لهذه االضطططرابات أسططباا عضططوية واضططحة وفي هذه الحالة تتشططوه أو إضططافة أو حذف، وقد ال 
 ".، أو المشكالت االنفعاليةي، أو السلوك الطفوليترجع أسبابها إلى الحرمان البيا

صطططعوبة في إصطططدار األصطططوات الال مة " اهبلناضططططرابات النطق والكالم  الباحثةوقد عرفت 
الحروف  يتحدث عيوا النطق فووجود خلل في تدفق الكالم الطبيعي، و للكالم بالطريقة الصحيحة 

، وقد ترجع إلى أسباا عضوية أو موضع في الكلمة ىأ يبعض األصوات أو جميع األصوات ف أو
ين وتعرضطططططططططه لسطططططططططوء التوافق إلى أسطططططططططباا نفسطططططططططية بما يؤىر في قدرة الفرد على التواصطططططططططل مع اآلخر 

 الشخصي واالجتماعي".
 :(victim) ضحايا سلوك المشاغبة-

"أن الطفل يصططبح ضططحية لمشططاغبة األقران عندما  (119، 2001) يفوقية راض أوضططحت
يتعر  بشططططططططططكل مسططططططططططتمر إلى عدوان من األقران، كلن يوجه إليه فرد أو مجموعة من األفراد ألفاًظا 

أو يضططططططططططططططربه أو يلي ه أحد األطفال أو يرفض الكالم معه، وهذه األفعال بذياة، كذلك عندما يهدده 
تحدث بشكل متكرر ويصعب على الفرد الضحية أن يدافع عن نفسه، وقد يعاني ضحايا المشاغبة 

 من بعض المشكالت النفسية التي قد تعوق نموهم االنفعالي واالجتماعي واألكاديمي".
ة بلنه "فرد يعاني من بعض االضططططرابات سطططواء ضطططحية سطططلوك المشطططاغب الباحثةوقد عرفت 

قلق واإلحبا  واإلكتااا، أو الالجسطططططدية كضطططططعف البنية أو  يادة في الو ن، أو اضططططططرابات نفسطططططية ك
التحريف والتشطططططويه، أو اضططططططرابات طالقة و اإلضطططططافة و اإلبدال و اضططططططرابات في النطق مثل الحذف 

وية وعدم القدرة علي التواصططططططططططططططل الفعال مع اآلخرين، الكالم مثل اللجلجة، أو المهارات اللف ية واللو
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مما يجعله عرضطططططة لسطططططلوك مشطططططاغبة األقران وممارسطططططته عليه من ضطططططرا وركل ودفع وألفا  جارحة 
 وإستبعاد".

 :(Bullying) سلوك المشاغبة-

سطلوك المشطاغبة بلنه "إيذاء متكرر وليس لمرة واحدة  (114، 2014هشام الخولي )عرف 
لآلخرين من خالل الهجوم واإليذاء البدنى وجرح مشطططططططططاعرهم، هذا وقد تحدث المشطططططططططاغبة عن طريق 
شطططخص واحد أو مجموعة من األشطططخاص، كما أنها تقع في الفصطططل المدرسطططي، أو في الطرقات، أو 

ا عمليططة غير متكططافاططة القوى، في المالعطب، أو في الطريق من وإلى المططدرسطططططططططططططططة. كمطط ا أنهططا أيضطططططططططططططططً
 فالمشاغب دائًما أقوى بدنًيا وأكثر طالقة لف ية من الضحية".

سطططلوك المشطططاغبة بلنه "سطططلوك يهدف إلى إلحاق األذى باآلخرين جسطططدًيا  الباحثةوقد عرفت        
والهيمنة عليهم،  ونفسطططططًيا، واإلضطططططرار بممتلكاتهم وعالقاتهم االجتماعية مع األقران، وفر  السطططططيطرة

وذلك بشكل متعمد وبصورة متكررة على مدار فترة من الوقت من قبل )المشاغب( تجاه )الضحية(، 
حي  ال يوجد تكافؤ أو توا ن بين المشاغب والضحية في القوة الجسدية والطالقة اللف ية والعالقات 

 االجتماعية". 
 البرنامج التدريبي: -

أسططططس علمية، لتقديم الخدمات اإلرشططططادية المباشططططرة، وغير هو برنامج مخطط ومن م في ضططططوء 
ا لجميع من تضططططمهم المؤسططططسططططة )المدرسططططة(، بهدف مسططططاعدتهم في تحقيق النمو ا وجماعيً المباشططططرة، فرديً 

المتعقل، ولتحقيق التوافق النفسططططططططططي داخل المؤسططططططططططسططططططططططة وخارجها ويقوم  يوالقيام باإلختيار الواع ي السططططططططططو 
 .(499، 2002)حامد زهران،  بتخطيطه وتنفيذه وتقييمه لجنة من المساولين المؤهلين

ب نه برنامج من م ومخطط يسططططططططتند على ن ريات وفنيات ومبادىء ويعرف البرنامج إجرائًيا: 
تخفيف ية لألطفال ضططططططحايا سططططططلوك المشططططططاغبة، بهدف اإلرشططططططاد النفسططططططي، وذلك لتقديم خدمات تدريب

 .ي، وهذا متمثاًل في جلسات البرنامج التدريبلديهم بعض اضطرابات النطق والكالم

 ة: ــــــدود الدراســـح

حصطططائية المسطططتخدمة سطططاليب المعالجة اإلأدوات و تتحدد الدراسطططة الحالية ونتائجها بالعينة واأل
  -للتحقق من صحة الفرو : 

 ة: ـــة الدراســـعين -1

من األطفال ذوي اضطططططرابات النطق والكالم ضططططحايا سططططلوك ( 8)تكونت عينة الدراسططططة من 
( عاًما بمتوسطططططط عمرى 12 - 9م بين )هعمار أ المشطططططاغبة من تالميذ المرحلة اإلبتدائية، ممن تتراوح 

 (. 0.01) ي نحراف مليار إ( و 11.7)
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، تالميذ( 4حي  تم تقسطيمهم إلى مجموعتين متجانسطتين هما: المجموعة التجريبية وقوامها )
إلدارة  ةالتابع صطططالح الدين قدري ، وهم من تالميذ مدرسطططة تالميذ (4وقوامها ) ةوالمجموعة الضطططابط

 محاف ه القليوبية. في بنها التعليمية 

 أدوات الدراسة:  –2

  (. 2000)إعداد: طه المستكاوى,          ياللف  سيو  للذكاء غيرأاختبار جامعة 
  إعداد: الباحثة(.       (   12 – 9) تقدير شدة اضطرابات النطق والكالممقياس( 
 ( 12 – 9مقياس ضحايا سلوك المشاغبة لألطفال       )  .)إعداد: الباحثة( 
   إعداد: الباحثة(.   البرنامج التدريبي في تخفيف بعض اضطرابات النطق والكالم( 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:  -3

 للعينتين المستقلتين. Mann – Whitney test يمان ويتناختبار  -

 ة: ـــج الدراســـنتائ-4

ا بين متوسطططططططططططططططططات رتططب درجططات تالميططذ المجموعططة التجريبيططة  -1 توجططد فروق دالططة إحصططططططططططططططططائيططً
مقياس تقدير شططططدة اضطططططرابات  ومتوسطططططات رتب درجات تالميذ المجموعة الضططططابطة على

النطق والكالم بعد تطبيق البرنامج مباشططططرة، وذلك لصططططالح المجموعة التجريبية عند مسططططتوى 
  ( مما يشير إلى تحقق "الفر  األول".0.01)

ا بين متوسطططططططططططططططططات رتططب درجططات تالميططذ المجموعططة التجريبيططة ت -2 وجططد فروق دالططة إحصططططططططططططططططائيططً
لضططططابطة على مقياس تقدير شططططدة اضطططططرابات ومتوسطططططات رتب درجات تالميذ المجموعة ا

( 0.01عند مسطططططططططتوى ) وذلك لصطططططططططالح المجموعة التجريبيةالنطق والكالم بعد فترة المتابعة, 
 مما يشير إلى تحقق "الفر  الثاني".

وجد فروق دالة إحصطططططائًيا بين متوسططططططات رتب درجات تالميذ المجموعة التجريبية على تال  -3
 النطق والكالم بين القياسين البعدي والتتبعي.مقياس تقدير شدة اضطرابات 


