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برنامج عالجي للحد من اضطرابات النطق لدى عينة من فاعلية 

 أطفال ما قبل المدرسة

 

The Efficiency of A Therapeutic Program to Limit the 

Utterance Disorders in A Sample of Pre-School Children   

 إعداد

 آيات حامد يوسف الحاللمة

 إشراف

 اهيم عبدالحقزهرية إبر االستاذة الدكتورة

 

 قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

 رياض األطفال تخصص في 

2017

 جامعة اإلسراء

 التربوية كلية العلوم

 قسم الدراسات العليا



 
 
 أ

 التفويض

 

أنا آيات حامد الحاللمة، أفوض جامعة اإلسراء بتزويد نسخ من رسالتي ورقيا أو 

يمات النافذة في الكترونيا للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص عند طلبها حسب التعل

 .الجامعة

 

 

 

 االسم: آيات حامد الحاللمة

 التوقيع:

 التاريخ:

 



 ب 

 إقرار السالمة اللغوية 

فاعليررة برنررامج عالجرري للحررد مررن  اقررر أنررا الموقررع أانررار برراا الرسررالة الموسررومة برر :  

 اضطرابات النطق لدى عينة من أطفال ما قبل المدرسة  والمقدمة من الطالبة آيرات حامرد يوسر 

الحاللمة، وبعد التدقيق اللغوي والنحوي واإلمالئي تم تصحيح بعض الكلمات والجمل، وأصبحت 

 .أالا خالية من األخطاء

 

 وبناء على ما ذكر أعاله أوقع على هذا اإلقرار 

 االسم: الدكتور عطاهلل القرالة

 التوقيع: 

 12/12/2017التاريخ: 

 

 



 أ 

 



 ب 

 إقرار السالمة اللغوية 

فاعليررة برنررامج عالجرري للحررد مررن  ع أانررار برراا الرسررالة الموسررومة برر :  اقررر أنررا الموقرر

اضطرابات النطق لدى عينة من أطفال ما قبل المدرسة  والمقدمة من الطالبة آيرات حامرد يوسر  

الحاللمة، وبعد التدقيق اللغوي والنحوي واإلمالئي تم تصحيح بعض الكلمات والجمل، وأصبحت 

 .أالا خالية من األخطاء

 

 بناء على ما ذكر أعاله أوقع على هذا اإلقرار و

 االسم: الدكتور عطاهلل القرالة

 التوقيع: 

 12/12/2017التاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلهداء

 

اإلنسان الذي أحببته وتربع في قلبي..... إلى من تقاسم معي مشوار حياتي وأنار لي  إلى

 دربي....

 ...الذي زرع فيَّ روحي الطموح والمثابرة إلى 

من شجعني ووقف جنبي طوال مسيرتي التعليمية ....... إلى من كان لي أبا وأخا وزوجا  إلى

 وصديقا ومعلما...... إلى زوجي الحبيب.



 ج 

، إلى روح والدي رحمه هللا والى والدتي الغالية أطال هللا في إلى زهرة عمري أبنائي وبناتي

 .أهدي هذا الجهد المبذولإليهم جميعاً  عمرها

 

 

 

 حثة: آيات حامد الحاللمةالبا

 



 ا 

 

 الشكر والتقدير

 

ولمنحها ألستاذتي الدكتورة زهرية عبدالحق لدعمها المستمر والعرفان  والتقدير الشكر لك

 .العمل هذا إنجاز في وجهدها وقتها

 ...الذين شاركوا في إنجاز هذا العمل  والشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة األفاضل

عرفان إلى أساتذتي الكرام على ما قدموه لنا من علم كما وأتوجه بالشكر وال

 نافع ووقت ثمين...

والشكر الموصول لمديرات ومعلمات مدارس قصبة الكرك / رياض األطفال 

 لتعاونهن ومد يد العون والمساعدة إلنجاز هذه الرسالة...

 

 

 

        الباحثة: آيات حامد الحاللمة

 



 ر 

 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع

 أ هداءاإل

 ب الشكر والتقدير

 ج قائمة المحتويات

 ر قائمة الجداول

 و قائمة المالحق

 ز الملخص

 1 الفصل األول خلفية الدراسة وأهميتها
 2 المقدمة

 4 مشكلة الدراسة وأسئلتها
 5 أهمية الدراسة
 6 ومحدااتها حدوا الدراسة

 6 محداات الدراسة
 6 ئيةواإلجرا المفاهيمية التعريفات

 8 السابقة والدراسات النظري الثاني: اإلطار الفصل
 9 االطار النظري
 32 الدراسات السابقة
 32 الدراسات العربية
 35 الدراسات االجنبية

 37 السابقة الدراسات على التعقيب
 39 واإلجراءات الطريقة: الثالث الفصل

 40 منهج الدراسة
 40 وعينتها مجتمع الدراسة

 41 الدراسة تاوأا
 42 المقياس صدق
 43 المقياس ثبات

 44 العالجي البرنامج
 45 الدراسة تطبيق إجراءات
 46 اإلحصائية اتالمعالج
 47 ومناقشتها الدراسة الرابع: نتائج الفصل
 48 االول بالسؤال المتعلقة النتائج
 50 الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج
 51 ثالثال بالسؤال المتعلقة النتائج
 53 النتائج مناقشة

 55 والمقترحات التوصيات
 56 المراجع قائمة

 



 و 

 قائمة الجداول

 الصفحة العنواا رقم

 41 توزيع أفراا عينة الدراسة حسب متغير الجنس 1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في القياسين القبلي  2

 ريبيةوالبعدي في اضطراب النطق لدى المجموعة التج
48 

لداللة  ( لعينتين مترابطتين Wilcoxon)نتائج اختبار ولككسوا  3

الفروق بين متوسطي رتب ارجات اضطراب النطق في 

 القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية

49 

للعينات المستقلة لفحص الفروق بين  Uنتائج اختبار ماا وتني  4

يبية على مقياس متوسطات رتب ارجات المجموعة التجر

 للجنستبعا اضطراب النطق في التطبيق البعدي 

50 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في القياسين 5

 البعدي والمؤجل في اضطراب النطق لدى المجموعة التجريبية

51 

لداللة  ( لعينتين مترابطتين Wilcoxon)نتائج اختبار ولككسوا  6

ارجات اضطراب النطق في الفروق بين متوسطي رتب 

 لدى المجموعة التجريبية البعدي والمؤجلالقياسين 

52 



 ز 

 قائمة المالحق

 الصفحة العنواا الرقم

 63 منفردة األصوات نطق مقياس 1

 71 بطاقة تسجيل نطق أصوات الحروف في الكلمات 2
 نطق على الطفل إجابة وتصحيح تسجيل نموذج 3

( 6-5) طفالاأل رياض بأطفال الخاص الحروف

 سنوات

75 

 77 النطق الضطراب العالجي البرنامج 4

 99 المحكمين بأسماء قائمة 5
 إلى اإلسراء جامعة من الباحثة مهمة تسهيل كتاب 6

 الكرك قصبة في والتعليم التربية مدير
100 

 والتعليم التربية مدير من الباحثة مهمة تسهيل كتاب 7

 رياض /سالمدار مديرات إلى الكرك قصبة في

 األطفال

101 

 



 ح 

فاعلية برنامج عالجي للحد من اضطرابات النطق لدى عينة من أطفال ما قبل 

 المدرسة

 إعداد

 آيات حامد الحاللمة

 إشراف

 زهرية إبراهيم عبدالحق أستاذ دكتورة

 الملخص

 

فاعلية برنامج عالجي للحد من اضطرابات النطق لدى إلى لتعرف االدراسة  هذر هدفت

وطفلة ممن يعانوا من  ( طفالا 12)، وتكونت عينة الدراسة من أطفال ما قبل المدرسةعينة من 

وقد تم تطبيق البرنامج عليهم من خالل المجموعة  ،الكركة قصبة اضطرابات النطق في مديري

 .التجريبية

مقياس للكش  عن اضطرابات النطق، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد قامت الباحثة بإعداا 

خدامه كمقياس قبلي وبعدي، وقامت الباحثة بإعداا برنامج عالجي للحد من وقد تم است

 ( جلسات عالجية.10اضطرابات النطق عند األطفال ما قبل المدرسة مكوا من )

( α ≥ 0.05عند مستوى الداللة )وجوا فروق ذات االلة احصائية وقد اظهرت نتائج الدراسة     

في القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة بين متوسطات رتب ارجات اضطراب النطق 

(، ولالضطرابات 3.062-( للدرجة الكلية )zالتجريبية، حيث انخفضت في البعدي، وبلغت قيمة )

( على الترتيب، مما يشير الى فاعلية 3.074-، 3.070-، 3.063-)االبدال، الحذف، االضافة( =)

ق االة إحصائيا عند مستوى االلة عدم وجوا فروو .البرنامج في تخفيض اضطرابات النطق

(α≤0.05( متوسطات رتب ارجات المجموعة التجريبية على مقياس اضطراب النطق في  بين

ولالضطرابات )االبدال،  ،(14.00( للكلي= )U, حيث بلغت قيمة )التطبيق البعدي تعزى للجنس

عدم وجوا ائج كما أظهرت النت .على الترتيب (12.50، 14.50، 16.50الحذف، االضافة(= )

بين متوسطات ارجات رتب ( α ≥ 0.05عند مستوى الداللة )فروق ذات االلة احصائية  

ارجات اضطراب النطق في القياسين البعدي والمؤجل لدى المجموعة التجريبية، وبلغت قيمة 

(z( للدرجة الكلية )-1.342-، 1.00-(، ولالضطرابات )االبدال، الحذف، االضافة( =)1.633 ،



 ط 

( على الترتيب، مما يشير الى فاعلية البرنامج في بقاء أثر التدريب لخفض اضطرابات 1.342-

 .النطق

 إعداا ضرورةوبناء على نتائج الدراسة فقد أوصت الباحثة بعدا من التوصيات منها: 

 نتائج أثبتته لما وذلك غوية،الل   االضطرابات جميع أنواع تستهدف أخرى ِعالِجيَّة غويةل   برامج

 .البرامج هذر اعليةف من ةدراسال


