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مدى فعالية برنامج عالجى تكاملى متعدد األبعـاد فى (: 2004.)عبد العزيز إبراهيم أحمد سليم
درجة الماجستير في ، عالج بعض حاالت اللجلجة لدى عينة من تالميـذ المرحلة االبتدائية

جامعة  -" من قسـم علم النفس بكلية التربية بدمنهور نفسيةصحة التربية "تخصص 
 اإلسكندرية.

 ملخص الدراسة
 مقدمة :

ات التى ترسمها ستشكل قضية االهتمام بالطفل بشكل عام مبدًأ أساسيًا فى معظم السيا
الدول وذلك الرتباط رعاية الطفولة بالقضايا المجتمعية كافة سواء أكانت تربوية أم اجتماعية أم 
اقتصادية أم بيئية، وترتفع مؤشرات الخطورة لهذه الفئة عندما تعلم أن األطفال سوف يشكلون فى 
القرن الحالى ثلث سكان الكرة األرضية وتتضاعف مؤشرات الخطورة أيضًا على األطفال عندما 

من التعداد العام لسكان أى مجتمع من ذوى االحتياجات الخاصة.  %15 – 10نعلم أن من 
لتربية الحديثة مع الفلسفات االجتماعية والسياسية التى تسود عالم اليوم حول حقيقة هامة وتتفق ا

مؤداها حق كل فرد فى االنتفاع بالخدمات التربوية التى تساعده على النمو والوصول إلى أقصى 
مكاناته وبالتالى لم تعد مجتمعات اليوم تقصر خططها وجهودها وخدماته ا مدى تؤهله له قدراته وا 

على العاديين من أبنائها بل اتسع النطاق ليشمل األفراد غير العاديين أو ذوى االحتياجات 
 ( 20،  1991الخاصة . )إبراهيم قشقوش، 

ويعد اضطراب اللجلجة أحد اضطرابات الطالقة فى الكالم كما أنه من أكثر اضطرابات 
( اللجلجة "بأنها 227، 1997النطق انتشارًا بين األطفال وتعرف منظمة الصحة العالمية )

اضطراب فى إيقاع الكالم، حيث يعرف الفرد ما يريد قوله بالضبط بيد أنه ال يستطيع تنفيذه نظرًا 
 للتكرار، واإلطالة والتوقف الالإرادى أثناء الكالم" .

( 1: 3كما يالحظ أن نسبة انتشارها لدى الذكور أكثر منها لدى اإلناث حيث تبلغ النسبة )
ناث ويمكن إرجاع هذه النسبة العالية لدى الذكور فى المجتمعات العربية عامة ذكور : إ
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والمجتمع المصرى خاصة بما يمارس على الذكور من ضغوط من اآلباء كى يتفوقوا دراسيًا 
وتحصيليًا ويعوَّل عليهم فى تحمل المسؤولية أكثر من اإلناث ونتيجة لهذه العوامل فإن الذكور 

 تقبلهم التعليمى والمهنى مما يجعلهم أكثر عرضة للخوف من الفشل . أكثر قلقًا على مس
( ، ودراسة سيد سيد 1991وقد أكدت نتائج العديد من الدراسات مثل دراسة صفاء غازى )

( على أن اللجلجة ترتبط بمفهوم ذات 1995( ودراسة سهير أمين محمود )1993البهاص  )
ثارة األلم النفسى، منخفض ، ومستوى قلق مرتفع ، وانخفاض الت وافق والرفض الوالدى ، والقسوة وا 

 وسلوك التفادى والتجنب واالنطواء .
 مشكلة الدراسـة:

يمكن صياغة مشكلة الدراسة فى التساؤل التالى: ما مدى فعالية برنامج عالجى تكاملى 
 ؟متعدد األبعاد فى عالج بعض حاالت اللجلجة لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية

 أهـداف الدراسـة:
لهذه الدراسة هدف عام أساسى وهو محاولة التحقق من مدى فعالية برنامج عالجى فى 
عالج اللجلجة لدى عينة من األطفال المتلجلجين. ويتفرع من هذا الهدف العام األهداف 

 اإلجرائية التالية:
 .لدى عينة من األطفال المتلجلجين بناء برنامج عالجى لعالج اللجلجة -1
تصميم مجموعة من األدوات المقننة لقياس شدة اللجلجة لدى األطفال المتلجلجين  -2

 للتحقق من فعالية البرنامج .

إعداد دليل إرشادى آلباء األطفال المتلجلجين إلرشادهم إلى كيفية مساعدة أطفالهم فى  -3
 التغلب على مشكلة اللجلجة والتواصل معهم. 

 فروض الدراسـة: 
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ائيًا بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة توجد فروض دالة إحص -1
التتبعى( على متغير شدة اللجلجة لصالح  –البعدى  –فى القياس المتكرر )القبلى 

 المجموعة التجريبية .
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  -2

التتبعى( على مصاحبات شدة اللجلجة لصالح  –البعدى  –لى فى القياس المتكرر )القب
 المجموعة التجريبية .

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياس  -3
التتبعى( على متغير شدة  –التتبعى( لصالح القياس )البعدى  –البعدى  –المتكرر )القبلى 

 اللجلجة .

ة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياس توجد فروق دال -4
التتبعى( على مصاحبات  –التتبعى( لصالح القياس )البعدى  –البعدى  –المتكرر )القبلى 
 شدة اللجلجة .

 عينـة الدراسـة:
تم اختيار عينة الدراسة من األطفال الذين تم تشخيصهم من قبل أخصائى التخاطب والكالم 

-95( سنوات ومستوى ذكاء من )10-8لى أنهم يعانون من اللجلجة فى المرحلة العمرية )ع
( طفاًل 11( طفاًل وطفلة تم توزيعهم بشكل عشوائى إلى مجموعتين تجريبية )22( وعددهم )110

( طفاًل مع توافر شروط التجانس بين المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث 11وضابطة )
 الذكاء ودرجة شدة اللجلجة . العمر الزمنى، 
 أدوات الدراسـة:

 أحمد ذكى صالح    اختبار الذكاء المصور  -1
 محمود فتحى عكاشة    مقياس تقدير الذات  -2
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 لسبلبرجير وتقنين عبد الرقيب البحيرى     مقياس قلق الحالة  -3

 عادل البنا مقياس المستوى االجتماعى الثقافى االقتصادى  -4

 إعداد الباحث     البرنامج العالجى  -5

 إعداد الباحث    الدليل اإلرشادى  -6

 إعداد الباحث     مقاييس الدراسة  -7

 األساليب االحصائية:
 لداللة الفروق بين المتوسطات . T-testاختبار " ت "  -
 Repeated Measurement ANOVAتحليل تباين القياس المتكرر  -

 Effect sizeلحساب حجم التأثير  w2معامل أوميجا  -

 ية لداللة الفروق بين المتوسطات .مدى شف -
 نتائـج الدراسـة:

( بين متوسطى المجموعة التجريبية 0.001وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ) -1
التتبعى( على متغير شدة  –البعدى  –والمجموعة الضابطة فى القياس المتكرر )القبلى 

 اللجلجة لصالح المجموعة التجريبية. 

( بين متوسطى المجموعة التجريبية 0.001ًا عند مستوى )وجود فروق دالة إحصائي -2
التتبعى( على مصاحبات شدة  –البعدى  –والمجموعة الضابطة فى القياس المتكرر )القبلى 

 اللجلجة لصالح المجموعة التجريبية.

( بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية 0.001وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ) -3
التتبعى( على  –التتبعى( لصالح القياس )البعدى  –البعدى  –متكرر )القبلى فى القياس ال

 .متغير شدة اللجلجة
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( بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية 0.001وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ) -4
لتتبعى( على ا –التتبعى( لصالح القياس )البعدى  –البعدى  –فى القياس المتكرر )القبلى 

 .مصاحبات شدة اللجلجة
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The Effectiveness of an integrated multidimensional 
programme in Treating some cases of stuttering among a 

sample of students in primary stage  
Thesis 

Master Degree in psychology  
By 

Abdelaziz Ibrahim Ahmed Seleem 

Summary of the Study 
:Introduction  

The issue of children’s problems constitutes a fundamental 

principle in society policies due to the impact this issue has on the 

educational, social, economic as well as environmental concerns of 

society. The fact that children constitute a third of the world’s 

population in the current century and that 10% to 15% percent of 

the population of any country are children with special needs 

signifies the importance of that issue. Modern trends in education as 

well as current social and political philosophies agree that an 

essential fact is the right of the child to be served educationally and to 

achieve the at most of his of capacities. Today’s societal efforts and 

policies are no more restricted to the normal members, but are also 

extended to the individuals with special needs (kash koosh, 1991: 20). 

Stuttering disorder is considered as a disability of speech fluency. 

Moreover, it is considered as the widest spread impairment of 

articulation among children. The Word Health Organization (WHO) 

(1997,227) has defined stuttering as a disability in speech rhythm as 

the person knows exactly what he wants to say, but he can't carry it 

out because of the repetition, prolonging and disability of stopping 

during speaking.  

It is noticed that the rate of stuttering among males is higher than 

it is among females (3-1) due to the stress imposed on males by 
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parents to achieve progress in their study. Males also take 

responsibility more than females. Thus males are more worried 

about their educational future. This makes them exposed more to 

fear and failure.  

The results of many studies done by Safaa Ghazi (1991) and 

Sayed Sayed El-Bahhas (1993) and Soheer Amin Mahmoud (1995) 

assured that stuttering correlated with low self-esteem concept, high 

rate of anxiety, low acceptance, and the behavior of avoidance and 

introversion. 

II- The problem of the study: - 

The problem of the study can be shown in the following question: 

what is the effectiveness of an integrated multidimensional remedial 

programme in treating some cases of stuttering among a sample of 

students in primary stage 

III- The aims of the study: - 

The general aim of this study is the attempt to prove the 

effectiveness of Remedial programme for treating the stuttering 

through a sample of the stuttering children. This general aim has 

some procedural aims: 

1- Setting up a remedial programme for treating stuttering among a 

sample of children who suffer from stuttering. 

2- Designing some standardized tools to measure the high level of 

stuttering among children who suffer from stuttering to prove the 

effectiveness of the programme. 

3- Designing guide for the parents of these children to guide them to 

the correct way that help these children to overcome stuttering. 

IV- The Hypotheses of the study: 

1- There are statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group and the control group in the 
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repeated measurement (pre-test, post-test and follow up) on the 

level of stuttering in favour of the experimental group. 

2- There are statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group and the control group in the 

repeated measurement (pre-test, post-test and follow up) on what 

accompanies stuttering in favour of the experimental group.  

3- There are statistically significant differences among the mean 

scores of the members of the experimental group in the repeated 

measurement (pre-test, post-test and follow up) in favour of the 

(post-test, follow up) on the change of stuttering high level.  

4- There are significant differences among the mean scores of the 

experimental group in the repeated measurement (pre-test, post-

test, follow up) in favour (the posttest and follow up) on what 

accompanies stuttering high level.    

V- The sample of the study: 

The sample of the study has been chosen from the children who 

have been diagnosed by speaking specialist. These children suffer 

from stuttering from the age (8-10) years and intelligence level from 

(95-110). The number of these children was (22) of both sexes. They 

were divided randomly into two groups: experimental group (11) and 

control group (11) in regard to the similarity of age, intelligence and 

level stuttering.  

VI- Tools of the study: 

1- Figurative intelligence test. (Ahmad Zaki Saleh). 

2- Self-esteem Scale.    (Mahmoud Okasha). 

3- Case anxiety scale.    (Sperger-Abdel Rakib El-Behiri). 

4- Socioeconomic and cultural standard scale.  (Adel El Banna). 

5- Remedial programme.   (designed by the researcher). 

6- The guide          (designed by the researcher). 

7- Study scales.   (designed by the researcher). 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  الخدماتنشر المعرفة، وتقديم إنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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VII- Statistical methods: 

1- T-test  

2-  Repeated Measurement ANOVA. 

3-  w2 for Effect Size. 

4- Scheffe Test.  

The results of the study:  

Using T-test, Repeated Measurement ANOVA, Effect Size and 

Scheffe Test the following Results were obtained:    

(1) There are statistically significant differences at the level of (0,001) 

between the means of the experimental group in the repeated 

measurement (pre-post-follow up) variable of stuttering high level 

in favour of experimental group. 

(2) There are statistically significant differences at the level of (0.001) 

between the means of the experimental group and the control group 

on what goes with the high level in favour of the experimental 

group. 

(3) There are statically significant differences at the level of (0.001) 

among the means score of the experimental group in the repeated 

measurement (pre- post-follow up) in favour of the (post-follow 

up) on the variable of stuttering high level. 

(4) There are statistically significant differences at the level of (0.001) 

among the mean scores of the experimental group in the repeated 

measurement (pre- post – follow up) in favour of (post-follow up) 

on what goes with the stuttering high levels. 
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