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المستخلص:
هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على العالقة بني درجات شدة التلعثم ودرجات النظرة املستقبلية لدى  04طفالً
متلعثماً ,كما هدفت الدراسة إىل معرفة الفروق يف درجات شدة التلعثم لدى عينة الدراسة تبعاً ملتغري اجلنس  ,طول
مدة املعاناة من التلعثم .ومعرفة الفروق يف درجات النظرة املستقبلية تبعاً ملتغري اجلنس ,طول مدة املعاناة من التلعثم.وقد
قامت الباحثة بتطبيق مقياس شدة التلعثم للرفاعي ( )1442و مقياس النظرة املستقبلية من إعداد الباحثة ومت التحقق من
شروط املقياسني السيكومرتية يف الدراسة احلالية ,واعتمدت الدراسة على املنهج االرتباطي املقارن.
توصلت الدراسة للعديد من النتائج كان أمهها أنه توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بني درجات شدة
التلعثم بأبعاده ودرجات النظرة املستقبلية بأبعادها لدى عينة الدراسة ,و أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطي درجات مقياس شدة التلعثم لدى عينة الدراسة وفقاً ملتغري اجلنس و مدة اإلصابة بالتلعثم ,وأنه ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات النظرة املستقبلية بأبعادها لدى عينة الدراسة وفقاً ملتغري اجلنس ومدة اإلصابة
بالتلعثم ,وقد خلصت الدراسة إىل العديد من التوصيات كان أبرزها موجه إىل وزارة التعليم ومراكز اإلرشاد والتوجيه
والباحثني ومراكز التدريب والتنمية البشرية وغريها يف إعداد وتطوير برامج إرشادية قادرة إعداد وتطوير برامج إرشادية
قادرة على احلد من شدة التلعثم ورفع درجات النظرة املستقبلية لدى األطفال ,وإعداد الربامج للمدربني واملدرسني
واملرشدين النفسيني عن الوعي بكيفية التعامل مع األشخاص املتلعثمني وطرق احلد من التلعثم.
الكلمات المفتاحية :شدة التلعثم – النظرة املستقبلية – أطفال
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The degrees of stuttering intensity and its relationship to the future outlook for a
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Abstract:
The present study aimed at identifying the relationship between the degrees of
stuttering intensity and the Future outlook scores of 40 stuttered children. And to
know the differences in the degrees of outlook according to the sex variable, the
length of the duration of suffering from stuttering.The researcher applied the stutter
intensity scale to Al-Refai (2001) and the outlook scale prepared by the researcher.
The results of the study were the most important of which was that there is a negative
correlation with statistically significant relationship between the degree of stuttering
intensity in its dimensions and the degrees of the outlook in its dimensions in the
study sample. There are no statistically significant differences between the mean
scores of the outlook in the study sample according to sex variable and duration of
stuttering .The study concluded with many recommendations, most notably addressed
to the Ministry of Education and guidance centers, researchers, training and human
development centers and others in the preparation and development of extension
programs capable of preparing and developing extension programs capable of
reducing the severity of stuttering and raise the degree of outlook in children, and the
preparation of programs for trainers, teachers and counselors Psychologists are aware
of how to deal with stuttering people and ways to reduce stuttering
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مقدمة الدراسة:
مهارات التواصل هلا دور بالغ األمهية يف تنمية التفاعل والنمو االجتماعي بني األفراد ويف التعبري عن املشاعر واألفكار
واالحتياجات يف تبادل املعلومات مع اآلخرين والتعامل معهم وعلى الرغم من وجود أشكال متعددة لالتصال كاللغة
اللفظية وغري اللفظية كاإلشارات واحلركات اليدوية واإلمياءات وغريها ,إال أن اللغة اللفظية تظل أكثر أشكال التواصل
والتفاهم شيوعاً بني األفراد بعضهم البعض (أمني.)1442 ,
ومما يزيد من أمهية الكالم أنه عندما جيد اإلنسان صعوبة يف التواصل مع اآلخرين ,وال يستطيع الكالم بصورة سليمة بل
ورمبا جيد الفرد العادي صعوبة يف التواصل مع اآلخرين عندما ال يسعفه الكالم من جراء وعكة صحية أملت به أو عندما
يصاب باخلوف الشديد أو الفزع وهكذا فقد يعد الكالم مبثابة مرآة تعكس حالة الفرد الصحية والنفسية ورمبا يشري ذلك
إىل إمكانية تعرض كالمه لالضطراب يف أي وقت من حياته (محدي)1442 ,
قد يعاين بعض األطفال من اضطرابات يف الكالم واللغة ,مما قد يؤثر سلباً على خمتلف جوانب منوهم االجتماعية,
والسلوكية والنفسية واألكادميية ,وختتلف هذه التأثريات السلبية تبعاً لنوع االضطراب وشدته (خليل )1422,
وختتلف قدرة األطفال على النطق من طفل آلخر فبعضهم يتأخر يف الكالم وبعضهم يتلكأ يف إخراج الكلمات أو ينطق
هبا غري كاملة وهذه كلها مظاهر من عيوب النطق والكالم يصاحبها غالباً القلق واالرتبا والشعور بالنق واالنطواء

( الشربيين .)1442 ,

والتلعثم يف الكالم يعين الرتدد يف نطق مقطع الكلمة وأهنا ال تكاد خترج من الفم ويقسم الزاد اضطراب التلعثم يف الكالم
إىل نوعني ,أوهلما :التلعثم االهتزازي أو التكراري أو االرتعاشي الذي يظهر يف تكرار أو إعادة بعض املقاطع الصوتية أو
احلروف أو الكلمات ,ويكون يف بداية الكالم أو عند نطق أول حرف من الكلمة ,وثانيهما :التلعثم التوقفي حيث
يتوقف الفرد عن الكالم بشكل مفاجئ يظهر معه بعض احلركات العشوائية التشنجية (خليل.)1422,
وتذكر الدبوس ( ) 1440أن األفراد الذين يعانون من اضطرابات الكالم عادة يعانون من اضطرابات نفسية مثل القلق
والشعور بنق القبول االجتماعي والثقة بالنفس والشعور بالنق مما يؤدي لديه شعوراً بتفضيل العزلة واالنزواء واخلجل
واالنطواء املصحوب بالتوتر النفسي ,ولكن رغم ذلك هنا بعض من حاالت اضطرابات الكالم تصمد أمام هذه
االضطرابات النفسية  ,والنظرة االجتماعية ويتولد لدى الفرد الدافع لبذل مزيد من اجلهد وممارسة التحدي حىت يصبح
متفوقاً على زمالئه.
ويذكر عطية ( )2111أن اضطرابات الكالم ومنها التلعثم ليس إال اضطراب يف تقدمي الذات اجتماعياً ,فهو ليس
اضطراباً يف الكالم وإمنا هو صراع بني الذات والدور فقد يتكلم الفرد بطالقة يف وقت معني ويف موقف آخر يضطرب يف
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الكالم ,ويرى شيهان أن الصراع يكون بني كل من الدوافع إىل الكالم والدوافع إىل عدم الكالم أي أن الفرد يعاين صراعاً
حلظة اإلعاقة الكالمية يف تصوره أن الذات تتعرض ملوقف صراع إقدام وإحجام مزدوج وأن هذا املوقف يظهر كلما اقرتب
من نطق كلمة معينة.
كما فسر بعض العلماء التلعثم على أنه سلو إجرائي متخذين نظرية سكينر أساس هلذا التفسري والتلعثم يعد نتاج
طبيعي لعدم الطالقة اللفظية عند األطفال وتستمر مادام التعزيز اإلجيايب من املستمع واملتمثل يف تعبريات الوجه
والتلميحات مستمراً أو التعزيز السليب والذي يؤدي إىل أن جينح الطفل من التلعثم إىل الصراع أو الصمت
(.)Hamaguchi ,2001
وقد أسفرت نتائج بعض الدراسات اليت تناولت خصائ الشخصية لذوى اضطراب التلعثم عن ارتفاع مستوى القلق
لديهم وكذلك مفهوم الذات السليب عن طريقة الكالم وارتفاع مستوى األعراض االكتئابية وارتفاع مستوى الضغوط
النفسية والعزلة االجتماعية وارتفاع مستوى اخلجل وضعف الوعي بالذات وضعف مستوى الطموح (كتيب)1442,
وتشري باظة ( ) 1442إىل أن النظرة املستقبلية تعترب إحدى حمددات التوافق النفسي سواء للطفل أو الراشد .واعترب منظور
زمن املستقبل من املتغريات احلديثة اليت اهتم هبا جبانبيه الدافعي واملعريف حيث يعطي فكرة عن توقعات الفرد املستقبلية
وختيالته يف ضوء خربة املاضي واحلاضر .وحيدد أيضاً أهداف الفرد وطموحاته ,وخصوصاً يف ضوء إمكانيات الفرد احلالية
فالنظرة إىل املستقبل حمدداً آلراء الفرد وتوافقه النفسي .أي أن النظرة إىل املستقبل تشري إىل املتغريات السلبية واإلجيابية
اليت يتوقع الفرد حدوثها مستقبالً.
ميكن القول أن التوجه للمستقبل هو تصور األفراد ملا يتعلق مبستقبلهم ,وهو ما يظهر يف تقاريرهم الذاتية ويتضمن ما
يعتقده الفرد أنه ذو أمهية ومعىن يف حياته وهو مهم لدافعية األفراد ,أو أنه ليس ما يذهب إليه إمنا ما يتبناه وهو رؤية
الفرد اليت يبين عليها االهداف واخلطط واالكتشافات واخليارات وصنع القرار ).)Seginer , 2003
وهتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على التلعثم نظراً ألنه مشكلة قد تعيق عملية التواصل لدى األفراد الذين يعانون
منه وتؤثر على نظرهتم املستقبلية ألهنا تشكل دوراً هاماً يف حياة الشخ وبناء مستقبله وآماله .
مشكلة الدراسة:
تعد اضطرابات النطق والكالم من االضطرابات الشائعة لدى األطفال ويعترب التلعثم أحد املعوقات اليت تواجه الفرد ,كما
يعترب عيباً من عيوب الكالم اليت يتعرض هلا األفراد يف خمتلف األجناس واألعمار والبيئات واليت قد تعوق جناح الفرد يف
حياته ويف عالقته مع اآلخرين باإلضافة إىل املشاعر السلبية اليت يشعر هبا املتلعثم واليت قد تؤدي إىل سوء توافقه
واضطراب شخصيته (السليم.)1442,
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وتتأثر النظرة للمستقبل إىل حد كبري بإدرا الفرد لذاته ولألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها ,ولألهداف السالبة اليت حياول
أن يتجن بها ,والعوائق اليت متنع حتقيق هذه األهداف ,كذلك تتأثر نظرة الفرد للمستقبل بالبيئة النفسية اليت يوجد فيها
وهي تشمل مجيع األحداث اليت تؤثر يف الفرد ويتأثر هبا .وهذا ما أشارت إليه كريت ليفني يف نظرية اجملال حيث عرف
اجملال النفسي للفرد بأنه اجملموع الكلي لألحد اث اليت حتدد سلو شخصي معني يف زمن معني ويشمل هذا اجملال على
املسارات اليت جيب أن يتبعها لكي يصل إىل األهداف اليت ينبغي حتقيقها ( أبو زيد.) 2111,
وتذكر (باظة  ) 1442,أن النظرة املستقبلية تعترب أحد األبعاد احملددة ملدى توافق الفرد ونظرته لذاته ونظرته املستقبلية.
وحتدد أيضاً البناء املعريف حول توقعاته للمستقبل اخلاص به يف عالقته مع عامله احمليط به .
وألن التلعثم قد يعوق جناح الفرد يف حياته مما يؤثر على توافقه وصحته النفسية وعالقته باآلخرين وألن النظرة املستقبلية
حتدد مدى توافق الفرد النفسي وكذلك حتدد أهدافه وطموحاته ,لذلك حرصت الباحثة على تناول التلعثم وعالقته
بالنظرة املستقبلية وحيث أنه ال توجد دراسة عربية تناولت شدة التلعثم وعالقتها بدرجات النظرة املستقبلية على حسب
علم الباحثة برزت مشكلة الدراسة احلالية ,ولفتت انتباهها لتناول العالقة بني املتغريين ,وعليه فان الدراسة احلالية تتناول
عالقة شدة التلعثم بدرجات النظرة املستقبلية لدى عينة من األطفال.
وبذلك تبدو المشكلة في صورة التساؤل الرئيس التالي:
ما العالقة بني درجات شدة التلعثم ودرجات النظرة املستقبلية لدى عينة من األطفال مراجعي مراكز التخاطب مبنطقة
املدينة املنورة ؟
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 هل توجد فروق بني متوسطات درجات شدة التلعثم لدى عينة الدراسة تبعا ملتغري اجلنس ,مدة املعاناة من
التلعثم ,املستوى التعليمي للوالدين ,احلالة االجتماعية للوالدين ,املستوى االقتصادي؟
 هل توجد فروق بني مت وسطات درجات النظرة املستقبلية لدى عينة الدراسة تبعا ملتغري اجلنس ,مدة املعاناة من
التلعثم ,املستوى التعليمي للوالدين ,احلالة االجتماعية للوالدين ,املستوى االقتصادي؟
أهمية الدراسة:
تنبع أمهية الدراسة من أمهية مرحلة الطفولة وما تطلبها من مطالب مهمة ليتم النمو بطريقة سوية وسليمة ,وغالباً ما
يتعرض الطالب الذين يعانون التلعثم لضغوط نفسية وأكادميية واجتماعية مما يؤثر سلباً على نظرهتم املستقبلية ومن هنا
برزت أمهية الدراسة وميكن عرضها وفقا جلانبني مها:

األهمية النظرية:
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 تناول الدراسة ملشكلة التلعثم كأحد االضطرابات اإليقاعية يف الكالم املؤثرة على عملية التواصل وحداثة
موضوعها حيث ال يوجد دراسات تناولت التلعثم وعالقته بالنظرة املستقبلية
 تظهر أمهية الدراسة يف أن األطفال املتلعثمني لديهم بعض املشكالت النفسية والسلوكية وكذلك وجود اللزمات
احلركية املصاحبة للتلعثم مما يؤثر على أدائهم الوظيفي اليومي بشكل عام وعلى عالقتهم باآلخرين ومنوهم
االجتماعي واالنفعايل والتعليمي مما يؤثر على نظرهتم للمستقبل تأثرياً سلبياً وقد حيرم التلعثم هؤالء األطفال من
العمل يف املستقبل يف األعمال اليت تتطلب نطقاً سليماً كالتدريس واحملاماة والعالقات العامة وغريها ,فقد تفتح
هذه الدراسة اجملال إلجراء دراسات أخرى يف نفس اجملال .
 إثراء املكتبة العربية بنتائج الدراسة .
 تنبع أمهية هذه الدراسة من إلقاء الضوء على مرحلة الطفولة وأمهية التصدي لالضطرابات اليت يعاين منها الطفل
يف هذه املرحلة كاضطراب التلعثم يف الكالم.
األهمية التطبيقية:
 ميكن أن تفيد نتائج الدراسة يف إرشاد أسر ذوي األطفال الذين يعانون من التلعثم عن طريق إقامة دورات
وبرامج إرشادية لتوعيتهم بأساليب التعامل مع أبنائهم.
 قد تفيد الدراسة يف لفت انتباه املختصني من املشرفني واملدربني إلقامة برامج وورش عمل وحلقات توعوية
للمعلمات إلرشادهن وتوعيتهن باالسرتاتيجيات واألساليب يف التعامل مع املتلعثمني.
 قد تفيد نتائج الدراسة احلالية يف تصميم وبناء برامج مجاعية وفردية تدريبية للمتلعثمني للتخفيف من شدة
التلعثم أو عالجها ورفع درجات النظرة املستقبلية ويقوم باعداها وتنفيذها مراكز اللغة والتخاطب وإدارات الرتبية
اخلاصة بإدارات الرتبية والتعليم.
 حيث أن الدراسة احلالية هتتم بالنظرة املستقبلية لألطفال ميكن أن تلفت نتائجها املتخصصني يف وزارة الرتبية
لنظرة األطفال املستقبلية من مرحلة الطفولة املبكرة  ,ومن مث يتم حتديد نظرهتم وميوهلم املستقبلية بدأً مبرحلة
رياض األطفال وذلك من خالل ورش العمل وتطبيق اختبارات امليول ملساعدهتم بدأً هبذه املرحلة الختيار املهنة
املناسبة.
أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل التعرف على:
 العالقة بني درجات شدة التلعثم ودرجات النظرة املستقبلية لدى عينة الدراسة.
 الفروق يف درجات شدة التلعثم لدى عينة الدراسة تبعاً ملتغري اجلنس  ,طول مدة املعاناة من التلعثم ,املستوى
التعليمي للوالدين ,احلالة االجتماعية للوالدين ,املستوى االقتصادي.
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 الفروق يف درجات النظرة املستقبلية لدى عينة الدراسة تبعاً ملتغري اجلنس ,طول مدة املعاناة من التلعثم,
املستوى التعليمي للوالدين ,احلالة االجتماعية للوالدين ,املستوى االقتصادي.

مصطلحات الدراسة:
التلعثم :وميكن تعريفه بأنه أحد اضطرابات إيقاع الكالم وطالقته يتميز إما بالتوقف الالإرادي عن الكالم أو تكرار أو
اإلطالة ألصوات الكالم ( .باظه .)1442 ,
تعريف التلعثم إجرائياً :تتبىن الباحثة تعريف الرفاعي ( )1442للتلعثم حيث عرفته بأنه اضطراب كالمي تشنجي شائع
بني األطفال والكبار وله مظاهر سلوكية تتمثل يف التكرارات الصوتية وإطالة النطق واإلحتباسات الصوتية واليت غالباً ما
تكون بداية نطق املقطع أو الك لمات أو اجلمل باإلضافة إىل املصاحبات اجلسمية كانفعاالت الوجه وحركات الفم

والرأس ,والرقبة واليدين  ,والرجلني ,ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها الطفل املتلعثم عند إجابته على اختبار شدة التلعثم
 ,إعداد الرفاعي  ,1442والذي يقيس نسبة تكرار حدوث التلعثم وطول مده التلعثم واحلركات واألصوات املصاحبة
للتلعثم ويعطي االختبار درجات واضحة لكل سلو ختاطيب من جهة املتلعثم تندرج ما بني صفر و 04درجة كلية يف
هناية االختبار.
النظرة المستقبلية :وميكن تعريفها بأهنا توقعات الفرد ودرجة تفكريه يف مستقبل هذه التوقعات (.)Mello,2002
النظرة المستقبلية إجرائياً :تتبىن الباحثة تعريف باظة ( )1442حيث عرفت النظرة املستقبلية بأهنا توقعات الفرد
املستقبلية وختيالته يف ضوء خربة املاضي واحلاضر وحتديد أهداف الفرد وطموحاته ,ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها
الطفل عند إجابته على اختبار النظرة املستقبلية ,من إعداد باظة ( )1442والذي يقيس مستوى نظره الطفل للمستقبل
والدرجة العالية تعين النظرة السالبة حنو املستقبل وتوقع األسوء والدرجة املنخفضة تعين النظرة السارة حنو املستقبل.
فروض الدراسة:
يف ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري للدراسة متت صياغة فروض الدراسة التالية:
-2
-1

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بني درجات شدة التلعثم ودرجات النظرة املستقبلية لدى عينة
الدراسة.
توجد فروق ذات دالله إحصائية بني متوسطي درجات شدة التلعثم لدى عينة الدراسة تبعا ملتغري اجلنس,
مدة اإلصابة ( أقل من سنتان  ,من  4-1سنوات  ,مخس سنوات فأكثر) ,املستوى التعليمي للوالدين
(جامعي فأكثر ,ثانوي  ,أقل من ثانوي).
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-2

توجد فروق ذات دالله إحصائية بني متوسطي درجات النظرة املستقبلية لدى عينة الدراسة تبعا ملتغري
اجلنس ,مدة اإلصابة ( أقل من سنتان  ,من  4-1سنوات  ,مخس سنوات فأكثر) ,املستوى التعليمي
للوالدين (جامعي فأكثر ,ثانوي  ,أقل من ثانوي).

منهج الدراسة :تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية االرتباطية املقارنة اليت توظف املنهج الوصفي االرتباطي املقارن.

االطار النظري :
أوالً :التلعثم:
مفهوم التلعثم :يعد التلعثم أكثر اضطرابات الطالقة انتشاراً ويكون املتلعثمني على دراية كاملة بأعراضه وحيدث عندما

حتدث إطالة صوتية بشكل شاذ ويكون لدى الذكور أكثر من اإلناث واألطفال أكثر من الكبار وقد ورد يف املعاجم
اللغوية واملوسوعات النفسية مسميات عديدة كالتأتأة والفأفأة  ,والتهتهة ,واللجلجة ...اخل .ومجيع هذه املصطلحات
تشري إىل الرتدد يف النطق لبعض املقاطع واحلروف والكلمات ,مما يؤدي إىل خلل يف الطالقة اللفظية ,أو التعبريية .ومن مث

اجتهت الدراسات احلديثة إىل مجع هذه االضطرابات يف مسمى واحد هو التلعثم للداللة على كل ما يعوق طالقة اللسان
من تردد يف املقاطع واحلروف أو توقف عند النطق بالكلمات (خليل.)1444,
وتذكر منظمة الصحة العاملية بأن التلعثم اضطراب يصيب تدفق الكالم مع معرفة الفرد مبا سيقوله  ,ولكنه ال يكون قادراً
على قوله يف حلظة ما بسبب التكرار الالإرادي ,أو اإلطالة ,أو التوقف الالإرادي مع عدم القدرة على إخراج الكالم.
فعدم الطالقة أمر الإرادي يف طبيعته يعود لعدم القدرة على الكالم دون وجود مشكلة عضوية أو مشكلة يف القدرات
النطقية أو اللغوية (عمايرة والناطور.)1420 ,
ويعرف (موسى ) 1441,التلعثم بأنه اضطراب يف إيقاع الكالم وطالقته يظهر يف صورة تكرار أو ترديد للحروف أو
املقاطع اللفظية وخاصة يف بداية الكلمات ,أو يظهر يف صورة إطالة أو توقف ملدة قليلة من الوقت يعقبها انفجار يف
الكالم مصاحباً ذلك بعض األعراض النفسية واجلسمية ومع التكرار واإلطالة يشعر املتلعثم بالتوتر والقلق وحياول
اإلحجام عن الكالم  ,وجتنب املواقف االجتماعية خوفاً من السخرية واالستهزاء به من قبل اآلخرين.
أما الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات العقلية ))DSM-IV,1994فيعرف التلعثم بأنه اضطراب يف
الطالقة العادية يف الكالم والتشكيل الزمين له وتطويله بطريقة غري مناسبة لعمر الشخ  ,وتتألف حالة التلعثم من واحد

8

أو أكثر من األعراض التالية :تكرار الصوت ,التطويالت ,األلفاظ املقحمة أثناء انسداد الكالم ,وقفات يف الكالم,
إبداالت ملحوظة بالكلمة تفادي التقطع واالنسداد والسكوت (عبد املعطي)1442 ,
والتلعثم يف تعريف اجلمعية العاملية للتلعثم هو :اضطراب السالسة اإليقاعية للكالم ,وتفكك لتنظيم إيقاعه ,ونق

يف

الطالقة اللفظية أو التعبريية ,كما أنه اضطراب نفسي يظهر /لدى الطفل حينما تتقدم أفكاره بسرعة أكرب من قدرته على
التعبري عنها ,يف شكل توقفات مفاجئة واحتباسات حادة يف النطق وتبادل مع حلظات الصمت ,أو تطويل يف نطق
بعض ال كلمات حبيث تأيت هناية الكلمة متأخرة عن بدايتها ومنفصلة عنها ,أو يف تكرار ألصوات ومقاطع وأجزاء من
الكلمة ,وقد يصاحب ذلك توتراً يف احلنجرة وتشنجات يف عضالت التنفس ,واضطراب يف حركة الشهيق والزفري وبعض
العالمات األخرى كاهتزاز الرأس وارتعاش رموش وجفون العينني إخراج اللسان  ,ويشتد التلعثم يف مواقف التوتر والضغط
اليت تتطلب تواصالً ,وال يعترب اضطراباً إال إذا كان متكرراً.

مظاهر التلعثم:
 -1مظاهر واضحة:
 الحركات العضلية الزائدة :حتدث هذه احلركات بشكل تلقائي ال شعوري ,وذلك العتياد الطفل املتلعثمعلى فعل هذه احلركات الرتباطها مبحاوالته للنطق ,وأكثر هذه احلركات شيوعاً إغماض العينني ,وتقطيب
اجلبهة ,هز األرجل ,انقباض البطن ,اعوجاج الفم والشفاة ,ويأيت ارتباط هذه احلركات مبحاوالت الطفل

للنطق من اعتقاد الطفل املتلعثم يف أنه حلظة التلعثم يشعر بإحباط شديد ويريد أن يتخل
الطرق )(Jennifer , 2001

من املوقف بشىت

 السلوك التأجيلي (استخدام لزمات كالمية) :يتضح السلو التأجيلي يف إدخال أجزاء من الكالم الطبيعيليبدو كما لو كان شيئاً طبيعياً حيث يلجئ معظم املتلعثمني إىل وضع بعض الكلمات مثل(يعين)( ,مثالً)
داخل الكالم حىت يغطي هبا طبيعة أسلوب كالمه املتلعثم ,وتعطي هذه الكلمات للمتلعثم فرصة لتأجيل
نطق الكلمات املراد نطقها (النحاس وأمحد .)1442,
 السلوك التجنبي :يلجأ الطفل املتلعثم إىل أساليب جتنب وتفادي توقع حدوث تلعثمه نتيجه إحساسهباإلحباط وشعوره بالرفض االجتماعي فيبتكر وسائل وأساليب للتفادي منها رفض الدخول يف مواقف
كالمية يتوقع فيها أن يتلعثم وكذلك رفض نطق الكلمات اليت يستطيع أن يعرب عنها حبركات إشارية مثل هز
الرأس تعبرياً عن املوافقة واإلشارة بالسبابة تعبرياً عن الرفض(.عبد الواحد)2112,
-2التغيرات الفسيولوجية:
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 اضطرابات التنفس :مثل التنفس السطحي السريع أو التحدث أثناء الشهيق ,أو أن تضطرب عملية التنفسبشكل وقيت وموقفي وحماولة الكالم أثناء الشهيق ,حيث تعترب اضطرابات التنفس مصدراً جلذب اإلنتباه إىل
أمهية ضبط عملية التنفس تدعيم عالج التلعثم من خالل تدريبات ضبط التنفس الباطين.
تصنيفات التلعثم:
صنف (أبو سعيد )1442 ,التلعثم إىل عدة تصنيفات:
 -2التلعثم االرتقائي أو التطوري :يكون عارض لدى األطفال يف مراحل ارتقائية وهو تلعثم مؤقت عادة بني سن
الثانية والرابعة من العمر وتستمر بضعة شهور.
 -1التلعثم املعتدل :يبدأ من سن ست ومثاين سنوات وتستغرق من سنتني إىل ثالث سنوات
 -2التلعثم الدائم :يبدأ من سن اخلامسة وتستمر مدة طويلة  ,إال إذا عوجل بأسلوب فعال .ويصاحبه بأسلوب
فعال.

مراحل التلعثم:
وصف بلود ستني ( )Bloodsteinأربع مراحل لتطور التلعثم وهي كالتايل:
 المرحلة األولى :ميتاز التلعثم يف هذه املرحلة بأنه عرضي وبتكرارات الختالل الطالقة يف بداية اجلمل واليتتظهر يف املواقف الكالمية وحتت ضغط التواصل مع وعي وإدرا قليل للمشكلة من قبل املتلعثم وتالحظ

هذه املرحلة غالباً عند األطفال دون سن املدرسة.

 -المرحلة الثانية :يصبح التلعثم فيها مزمناً أكثر ويظهر يف أجزاء كبرية من الكالم ويرى الشخ

نفسه بأنه

متلعثم عندما يثار أو يف حالة الكالم السريع ويبدي اهتمام قليل ملشكلته.

 المرحلة الثالثة :يظهر التلعثم يف مواقف حمددة ويف أصوات وأحرف أو كلمات حمددة ويبدأ الشخاملتلعثم مبحاولة جتنبها من خال ل الدوران حول الكلمة املشكلة أو بكلمة أخرى إال أنه هنا ال يتجنب
املواقف الكالمية أو إظهار القل وتالحظ هذه املرحلة يف مراحل متأخرة من الطفولة وبداية املراهقة.
 المرحلة الرابعة :حيث خياف الشخك ما يظهر الشخ

املتلعثم من توقع التلعثم يف الكلمات واألصوات واملواقف الكالمية,

دوران حول الكلمات اليت يتلعثم هبا وحماولة استبداهلا بكلمات أسهل كما يظهر القلق
11

ويتجنب املواقف الكالمية خصوصاً يف املراهقة املتأخرة والرشد وقد تالحظ بشكل أبكر من ذلك (رزيقات,

.)1421

ثانياً  :النظرة المستقبلية:
لقد كان التفكري يف املستقبل أحد أ هم األمور اليت شغلت فكر اإلنسان منذ بداية ظهوره على سطح األرض يف العصور
املبكرة جداً وخالل كل مراحل التاريخ وكانت مواجهة ذلك اهلاجس وراء كل ما أحرزه اجلنس البشري من تقدم وتطور,

فقد كان اإلنسان يرصد دائماً األحداث اليت تدور حوله  ,ويعمل على استشراف التغريات املستقبلية النامجة يف معظم
األحيان عن أنشطته.ويعد الوعي باملستقبل وفهم حتدياته وفرصه من املقومات الرئيسية يف صناعة النجاح ,سواء على
الصعيد الشخصي أو على الصعيد االجتماعي وكذلك احلضاري  ,فال ميكن أن يستمر النجاح ألحد إذا مل يكن ميتلك
رؤية واضحة ملعامل املستقبل ,فالنجاح الدائم إمنا يرتكز على الوعي باملستقبل ,أما وعي احلاضر فهو وإن كان مهماً

وضرورياً إال أنه ال يكفي وحده لصناعة النجاح الدائم ,بيد أنه قد يكفي لنجاح مؤقت ولكنه جناح يعقبه الفشل يف
غالب األحيان وإن مل يكن مصحوباً بفهم احلاضر ووعي املستقبل (اليوسف.)1442 ,

أهمية الوعي بالمستقبل:
تتحدد أمهية الوعي باملستقبل من خالل النقاط التالية:
 -1التعامل مع الحاضر :يعترب احلاضر بالنسبة لإلنسان املنطقة اليت يتهيأ للمستقبل من خالهلا حيث جيد وجيتهد

ويبذل قصارى ما يف وسعه ليحقق لنفسه مستقبالً زاهراً حيقق فيه أحالمه ,وتطلعاته ,ولذلك يوليه الفرد اهتماماً
خاصاً وحياول أن يتعامل معه بذكاء وحنكة (عياد )1422,

 -2اإلعداد للمستقبل :يبدأ اإلنسان يف اإلعداد للمستقبل منذ اللحظة األوىل اليت يعي فيها عىن وجوده على هذه
األرض ,ويعلم أنه يعمل يف املستقبل لتحقيق ذاته ,لذا فاإلعداد للمستقبل أمنا يتم يف احلاضر ,حبيث يكون الفرد أو
اجملتمع قادر على تشييد البىن التحتية املهمة لتشييد املستقبل ,ومن يبدأ بالعمل للمستقبل يف احلاضر يستطيع
النجاح والتقدم والتطور يف احلاضر واملستقبل ,أما من ال يفكر إال يف اللحظة احلاضرة فإنه لن يكون قادراً على
التكيف مع املستقبل ,وباإلضافة إىل أنه قد يفشل حىت يف احلاضر  .وقلة من الناس من يعمل جبد واجتهاد من أجل
املستقبل ,ومن يعد نفسه لتحديات وفرص املستقبل ,وهؤالء القلة عادة هم من ميسكون زمام األمور يف املستقبل.
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ومن يريد النجاح يف املستقبل عليه أن يعد نفسه يف احلاضر فالفرد مطالب بتأهيل نفسه علمياُ وعملياُ كي يتمكن

من حتقيق أحالمه وآماله يف املستقبل (األنصاري)1442 ,

 -3فهم العصر :يقول فولتري" :من مل تكن له روح العصر كانت له شرورة " لذلك فليس هنا معىن للمستقبل دون
فهم ووعي للعصر الذي يعيش فيه اإلنسان .فمن كان مبعزل عن روح العصر الذي حييط به ختبط يف حتقيق أهدافه

املستقبلية ,وخاصة يف ظل العوملة حيث انفتح اإلنسان على كل شيء فقد أصبح العامل قرية صغرية وانفجرت فيه
املعرفة بشكل هائل يفرض على الفرد أن يكون متابعاً جيداً لكل جديد(الدحيم )1424 ,
وتنبع أمهية الوعي باملستقبل من أمهية فهم العصر الذي نعايشه ,فال ميكن فهم العصر ولغته من دون فهم املستقبل
وآفاقه  ,فلكي نفهم العصر علينا أن نفهم املستقبل الذي ينتظرنا  .ومعرفة العصر ضرورة من الضرورات املهمة يف حياتنا
حىت ال نفاجأ بأحداث ال نتوقعها فمن يعرف العصر احلاضر ال يفاجئ بأحداث املستقبل ,فمعرفة الزمان الذي نعايشه
ونعيش فيه حيمي اإلنسان من الوقوع يف األخطاء أو مفاجأة األحداث له من غري أن يكون متحسباً هلا (اليوسف,
.)1442
وال شك أن للتفاؤل أمهية يف حياة األفراد فهو مبثابة السالح الذي يواجه به املصاعب اليت تعيقه وكذلك ما ينتظره يف
املستقبل  ,واألفراد الذين يتوقعون اخلري يف معظم ما يقابلهم يف حياهتم هم أفراد متفائلون بال شك ,وهذا ما جيعل الفرد
أكثر قدرة على مقابلة مشاكل احلياة وأكثر حتمالً لصدماهتا (القحطاين )1421,

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )04طفالً من األطفال املراجعني ملراكز التخاطب ( )24أطفال ذكور و( )24طفلة من
اإلناث يعانون من التلعثم ,وميكن وصف خصائ العينة حسب متغريات الدراسة الدميوغرافية كما يف اجلدول التايل:
جدول رقم ()1
خصائص عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية
المتغير
الجنس

العدد

النسبة %

ذكر

24

%1454

أنثى

24

%0454

12

مدة اإلصابة بالتلعثم

أقل من سنتان

4

%2154

من  4-1سنوات

11

%4454

مخس سنوات

22

%2154

فأكثر
المستوى التعليمي لألم

المستوى التعليمي لألب

الحالة االجتماعية
للوالدين
المستوى االقتصادي

جامعي فأكثر

22

%1054

ثانوي

1

%454

أقل من ثانوي

10

%2054

جامعي فأكثر

22

%1054

ثانوي

0

%2454

أقل من ثانوي

14

%2154

مطلق

2

%1454

أرمل

1

%454

متزوج

24

%0454

أقل من  4آالف

21

%0054

من  2-4آالف

2

%1454

أكثر من  2آالف

22

%2154

04

%144

المجموع

أدوات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باالطالع على عدة مقاييس لقياس مستوى شدة التلعثم وأخرى لقياس النظرة
املستقبلية لدى األطفال وبناء على ذلك مت اختيار مقياس شدة التلعثم للرفاعي ( ,)1442واستبانة النظرة املستقبلية
لدى األطفال من إعداد الباحثة ,وذلك نظراً لطبيعة مشكلة الدراسة ,ويف ضوء التساؤالت اليت انطلقت منها ,وفيما يلي
عرض ألدايت الدراسة:
 -1اختبار شدة التلعثم :من إعداد ريلي ( )2122وتعريب الرفاعي ()1442
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صمم هذ املقياس لقياس درجة التلعثم ,ونسبة تكرار حدوث التلعثم ,وطول مدة التلعثم واحلركات و األصوات املصاحبة
وموضوعا ,فهو ال يعتمد فقط علي تكرار حدوث التلعثم كما هو
للتلعثم  ,وهذا يعطي فكرة كاملة عن التلعثم شكالً
ً
احلال يف بعض املقاييس األخرى ,وال يعتمد على حكم املريض على نفسه ,ولكن يعطى درجات واضحة لكل سلو
ختاطيب من جهة املتلعثم تتدرج ما بني صفر  04 -درجة كلية يف هناية االختبار ,كما يتناسب هذا االختبار جلميع
األعمار كبار وصغار حيث أنه حيتوى على معايري للكبار و أخرى للصغار من املتلعثمني.
وقامت بإعداد هذا االختبار هنلة رفاعي ( )1442بعد تعريبه وتقنينه عن "ريلي" (  ,)2122ولقد مت تقنني االختبار
علي عينة من املتلعثمني عددها ( )41متلعثم (  12أطفال و  12كبار) ومت اختيار العينة بطريقة عشوائية من املرضى
املرتددين علي عيادة التخاطب.
ويتكون االختبار من ورقة هبا منوذج االختبار والتصحيح ,وحتتوى ورقة التصحيح علي أربعة أجزاء :نسبة تكرار حدوث
التلعثم ومتوسط أطول ثالث حلظات للتلعثم واحلركا ت واألصوات املصاحبة للتلعثم مث جداول شدة التلعثم لألطفال
والكبار .كما توجد مربعات( ) 244صغرية ملتابعة تكرار التلعثم يف خلفية الورقة أما بالنسبة للمواد املستخدمة يف االختبار
فهي :ثالث صور للوصف ,وثالث صور لقص متسلسلة ,ونصان للقراءة ألطفال الصف الثالث ابتدائي حىت
اخلامس ,ونصان للقراءة ألطفال الصف اخلامس ابتدائي وما فوق ,ونصان للقراءة للكبار.
وهبذا يتكون املقياس من ستة صور وستة نصوص قرائية واألبعاد اليت يقيسها االختبار هي :تكرار حدوث التلعثم ,وطول
حلظة التلعثم ,واحلركات و األصوات املصاحبة للتلعثم .
 صدق المقياس :مت التحقق من صدق االختبار بتطبيق صدق احملكمني حيث مت عرض املقياس على جمموعة من
احملكمني هبدف التعرف على آرائهم يف املقياس وحيث ميكن هلم اإلضافة أو احلذف والتعديل ,وصدق االتساق

الداخلي حيث مت حساب معامل االرتباط ما بني كل بند واجملموع الكلي وكانت معامالت االرتباط عالية عند
الداللة  4,442كان معامل ارتباط بند التكرار  4‚21وطول التلعثم 4,20 :وبند احلركات املصاحبة. 4,22 :ومن
هذا يتضح أن االختبار صادق يف قياس ما صمم من أجله.
 ثبات المقياس :مت التحقق من ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار حيث طبق على عينة مكونة من ( )41وأعيد
تطبيقه مرة أخرى بعد فرتة  2-1أسابيع وكان معامل االرتباط لبند نسبة تكرار التلعثم 4,01 :وبند طول حلظة
التلعثم 4,22 :وبند احلركات واألصوات املصاحبة 4,14 :واجملموع الكلي  4,11ومن هذه النتائج يتضح أن
االختبار مرتفع الثبات.
الخصائص السيكومترية (الثبات والصدق) بالدراسة الحالية:
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 صدق االتساق الداخلي :للتحقق من صدق املقياس مت التطبيق على العينة اإلستطالعية باستخدام االتساق
الداخلي لألداة عن طريق حساب معامالت االرتباط بني درجة كل بعد من األبعاد واجملموع الكلي للمقياس ,وفيما
يلي نتائج معامالت االرتباط حيث مت حيث مت حساهبا للعينة االستطالعية واملكونة من ( )24من االطفال
املتلعثمني واملتلعثمات و املراجعني ملراكز التخاطب  ,ويوضح اجلدول التايل رقم ( )1معامالت االرتباط بني كل بعد
من األبعاد واجملموع الكلي للمقياس:

جدول رقم ()2
معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس شدة التلعثم
معمل االرتباط (بيرسون)

أبعاد المقياس
 -2تكرار حدوث التلعثم

**4501

 -1طول حلظة التلعثم

**4522

 -2احلركات و األصوات
املصاحبة للتلعثم

**4522

** ذات داللة إحصائية عند مستوى 4542 ≤α
يتضححح مححن اجلححدول ( )1أن قححيم معححامالت االرتبححاط بححني األبعححاد والدرجححة الكليححة للمقيححاس تراوحححت بححني بححني (– 4504
 ,)4514وأن مجيع معامالت ارتباط األبعاد الثالثة بالدرجة الكلية للمقياس دالة إحصحائياً عنحد مسحتوى ( ,)4542ومبحا أن
مجيححع قححيم االرتبححاط موجبححة فححإن األبعححاد تسححهم إجيابيحاً يف الدرجححة الكليححة للمقيححاس ,وإمجححاالً جنححد أن احملححاور تتمتححع بقححدر عححال
من صدق االتساق الداخلي مبا ميكنها من قياس الظاهرة حمل الدراسة بقدر عال من االستقرار.
 ثبات أداة الدراسة:
نظراً لطبيعة إجابات مقياس شدة التلعثم يف أنه ال توجد إجابات صحيحة حمددة ميكن الرجوع إليها فإن ثبات التصحيح
بني املصححني يعترب من العوامل اهلامة لتجنب اختالف الدرجات الناتج عن أخطاء التصحيح ولذلك ينبغي أن يتوىل
التصحيح أكثر من مصحح مث حتسب معامل االرتباط بني املصححني اليت ينبغي أالَّ تقل عن  4514ولذلك قامت
الباحثة بتصحيح إجابات العينة االستطالعية ال يت مت اإلشارة إليها ,وكذلك قامت أخصائيات التخاطب يف مراكز
التخاطب من ذوات اخلربة العملية واألكادميية يف جمال اضطرابات النطق والتواصل حبضور جلسات تطبيق االختبار
وتصحيح إجابات عينة الدراسة على املقياس وباستخدام قوائم الشطب املخصصة للمقياس وكذلك استخدام التسجيل
الصويت ,ومت حساب معامل االرتباط بني النتيجتني حيث بلغ معامل االرتباط بينهما على بعد تكرار حدوث التلعثم
( ,)4510وبعد طول حلظة التلعثم ( ,)4,12وبعد احلركات واألصوات املصاحبة للتلعثم ( ,)4512أما على املقياس
الكلي فقد بلغ معمل االرتباط بني املصححتني ( ,)4510وتعترب هذه القيم مقاربة ملا وجد يف الدراسات العربية
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واألجنبية .ومت كذلك حساب الثبات ملقياس شدة التلعثم عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ ,وحساب التجزئة
النصفية ,بني أبعاد املقياس الثالثة وكما يف اجلدول رقم ( )2اآليت:
جدول رقم ()3
معامالت الثبات كرونباخ الفا والتجزئة النصفية لمقياس شدة التلعثم بأبعاده
البعد

معامل ألفا كرونباخ

التجزئة النصفية

 -2تكرار حدوث التلعثم

4541

4524

 -1طول حلظة التلعثم

4522

4521

 -2احلركات و األصوات املصاحبة للتلعثم

4544

4520

إمجايل الثبات

4540

4522

يتضح من اجلدول رقم ( )2أن قيم معامالت الثبحات باستخدام طحريقة ألفا كرونباخ تراوحت بني (,)4522-4544
وللمقياس بثبات كلي مقداره ( ,) 4540وهي قيم مرتفعة وتدل على ثبات املقياس ,بينما كانت قيم معامالت الثبات
باستخدام طريقة التجزئة النصفيَّة ترتاوح ما بني ( )4521 – 4524وللمقياس ككل ( ,)4522وهي قيم مرتفعة الثبات
أيضاً إلجابات عينة الدراسة على أبعاد مقياس شدة التلعثم ,ومجيعها تدل على متتع املقياس بدرجة مرتفعة من الثبات,
وأهنا تفي بأغراض الدراسة احلالية.

 -1استبيان النظرة المستقبلية لدى األطفال :من إعداد الباحثة ()1424

لتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة للتعرف على درجات النظرة املستقبلية لدى األطفال املتلعثمني مبنطقة

املدينة املنورة ,واتبعت الباحثة خطوات رئيسية إلخراجها إخراجاً علمياً لتحقيق اهلدف املنشود حيث استندت آداه
الدراسة يف إعدادها إىل:
 مراجعة األدب النظري واالستفادة منه ومن املوضوعات اليت هلا عالقة مبوضوع النظرة املستقبلية والتفاؤل والتشاؤم,
وكذلك اطلعت الباحثة على البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوعها مثل دراسة القحطاين ()1421
بعنوان الضغوط النفسية وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم وبعض املتغريات املدرسية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية,
ودراسة باظة بعنوان االضطرابات السلوكية والوجدانية وعالقتها بالنظرة املستقبلية لدى األطفال الصم واملكفوفني
والعاديني ( )1442وكذلك دراسة شعبان وعبد اجمليد وخلف وهي بعنوان قياس التفاؤل – التشاؤم لدى تالميذ
الصف اخلامس االبتدائي (.)1441
 مراحل بناء االستبانة:
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مرت آداه الدراسة بعدة خطوات حىت أصبحت قابلة للتطبيق امليداين من خالل مراجعة أدبيات الدراسة  ,وذلك على
النحو التايل:
 اخلطوة األوىل :حتديد اهلدف من آداه الدراسة وهو قياس درجات النظرة املستقبلية لدى األطفال املتلعثمني يف
مرحلة الطفولة املتأخرة.
 اخلطوة الثانية :حتديد جماالت القياس ألداه الدراسة ,ومتثلت جماالت القياس ألداه الدراسة يف قسمني رئيسيني مها:

 القسم األول  :يتضمن البيانات األولية والشخصية لعينة الدراسة ويتم تعبئتها من قبل أحد والديه
 القسم الثاين :يتضمن أبعاد االستبيان وقد مت تقسيمه إىل األبعاد التالية:

 -1التفاؤل  :يعرف بالنظرة االجيابية واإلقبال على احلياة واالعتقاد بإمكانية حتقيق الرغبات يف املستقبل وبأنه استعداد
لتوقع حدوث األشياء اجليدة واإلجيابية ويعقد املتفائل أن املستقبل خيبئ له النتائج املرجوة (األنصاري)2112 ,
 -2التشاؤم  :هو استعداد أو مسة كامنة داخل الفرد تؤدي إىل التوقع السليب لألحداث ( Marshal , et al
.),1992
 -3مفهوم الذات :يعرف بأنه جمموع اإلدراكات الكلية اليت حيملها الفرد عن نفسه (.)Bederson,2004
 اخلطوة الثالثة :صياغة عبارات أداه الدراسة يف صورهتا األولية بعد حتديد أبعاد االستبانة  ,ومتت صياغة عبارات آداه
الدراسة من خالل مراجعة األدب النظري ومقاييس الدراسات السابقة املرتبطة بالنظرة املستقبلية  .ومتت صياغة
عبارات كل بعد وفقاً للتعريفات اإلجرائية لألبعاد.
 اخلطوة الرابعة :صياغة تعليمات االستبانة :متت صياغة تعليمات االستبانة بغرض أن تكون واضحة لدى أفراد العينة
على كيفية اإلجابة على االستبانة ,مع مراعاة وضوح العبارات وتبسيطها ملستوى املستجيبني ,والتأكيد على كتابة
البيانات اخلاصة مبتغريات الدراسة من قبل أحد الوالدين.
 اخلطوة اخلامسة :مت عرض أداة الدراسة يف صورهتا األولية على جمموعة من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس يف
عدة جامعات يف ختصصات علم النفس وعلم االجتماع واإلرشاد والتوجيه ,كما يف امللحق رقم ( ,)1وذلك للتعرف
على آرائهم حول مدى انتماء العبارات للبعد الذي تندرج حتته ,ومالئمة تلك العبارات لقياس ما وضعت له ,وىف
ضوء ما أسفرت عنه عملية التحكيم مت تعديل صياغة بعض العبارات وحذف بعض العبارات حسب توجيه
احملكمني الذين مت عرض املقياس عليهم ,وهذا يعترب مبثابة الصدق الظاهري لالستبانة.
 اخلط ح ح ح ح ح ححوة السادس ح ح ح ح ح ححة :اخح ح ح ح ح ح حراج االس ح ح ح ح ح ححتبيان يف ص ح ح ح ح ح ححورته النهائي ح ح ح ح ح ححة وتطبيقه ح ح ح ح ح ححا عل ح ح ح ح ح ححى عين ح ح ح ح ح ححة الدراس ح ح ح ح ح ححة حبي ح ح ح ح ح ححث
تتألف االستبانة يف صورهتا النهائية من ( )21فقرة موزعة على ثالثة حماور.
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صدق وثبات استبانة النظرة المستقبلية :للتحقق من صدق وثبات استبانة النظرة املستقبلية لألطفال فقد مت تطبيق
االستبانة على عينة الصدق والثبات اليت مت ذكرها واملكونة من ( )24طفالً من األطفال املتلعثمني واملتلعثمات واملراجعني
ملراكز التخاطب من غري عينة الدراسة  ,ومت التحقق من الصدق والثبات للمقياس ,وكانت النتائج كما يلي:
 صدق االستبيان  :قامت الباحثة بالتحقق من صدق االستبانة عن طرق االتساق الداخلي وذلك حبساب معامالت
االرتباط بني درجة كل عبارة واجملموع الكلي للبعد الذي تنتمي له ,وكذلك حساب معامالت االرتباط بني درجة كل
بعد من األبعاد واجملموع الكلي لالستبانة ,ويوضح اجلدولني ( )0و ( )4هذه النتائج:
جدول رقم ( )0
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه
البعد

التفاؤل

التشاؤم

مفهوم الذات

رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط
2

*4522

12

**4540

24

*4520

1

*4522

11

**452

22

*4522

1

*4522

14

**4542

21

**4542

24

**4504

12

*4522

04

*4520

20

*4521

11

*4520

02

*4520

24

**4502

24

*4522

00

*4521

2

**4504

14

*4524

02

*4522

0

**4501

22

**4502

02

**4501

0

*4524

21

**4504

40

**4544

2

**4501

20

*4522

40

**4541

22

*4522

22

*4520

41

**4544

20

**4541

02

**4504

22

*4522

21

**4504

04

**4501

4

**4502

10

**4504

42

*4520

2

**4521

12

**4542

41

*4520

22

**4502

22

*4522

42

**4501

21

**4502

20

*4522

44

*4524

22

*4522

01

**4502

42

**4500

18

22

*4520

00

**4504

42

*4522

12

**4501

01

**4500

24

**4542

10

**4541

44

*4521

21

**4522

** ذات داللة إحصائية عند مستوى  * 4542≤αذات داللة إحصائية عند مستوى 4544≤α
يتضح من اجلدول رقم ( )0أن فقرات استبيان النظرة املستقبلية لألطفال ترتبط بأبعادها ,حيث تبني أن معامل ارتباط
بريسون بني كل فقرة مع البعد الذي تنتمي إليه قد تراوحت للبعد األول "التفاؤل" بني ( ,)4524-4522وللبعد الثاين
"التشاؤم بني ( ,)4504 -4,24وللبعد الثالث "مفهوم الذات" بني ( ,)4521 -4,22ومجيعها ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )4542أو مستوى الداللة ( )4544مما يدل على أن االستبانة تتسم بدرجة مرتفعة من الصدق.
جدول رقم ()5
معامالت االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكلية الستبانة النظرة المستقبلية لألطفال
األبعاد

م

عدد الفقرات معمل االرتباط

2

التفاؤل

22

**4500

1

التشاؤم

14

**4522

2

مفهوم الذات

10

**4512

** ذات داللة إحصائية عند مستوى 4542≤α
يتضح من اجلدول ( )4أن مجيع معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية لالستبانة دالة إحصائياً عند مستوى  ,4542حيث
تراوحت بني ( 4500إىل  ,)4,12ومبا أن مجيع قيم االرتباط موجبة فإن األبعاد تسهم إجيابياً يف الدرجة الكلية لالستبانة,
وإمجاالً جند أن األبعاد تتمتع بقد ر عال من صدق االتساق الداخلي مبا ميكنها من قياس الظاهرة حمل الدراسة بقدر عال من
االستقرار.
 ثبات االستبيان  :مت التحقق من ثبات األداة باستخدام معادلة معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ ومعامل التجزئة
النصفية ,وذلك حبساب معامل الثبات لكل بعد من أبعاد االستبانة على انفراد ,مث حساب معامل ثبات االستبانة

الكلي كما هو مبني يف اجلدول ( )2اآليت:
جدول رقم ()6
معامالت الثبات كرونباخ الفا والتجزئة النصفية الستبانة النظرة المستقبلية لألطفال بأبعادها
م

األبعاد

عدد

معامل

الفقرات

الفا كرونباخ
19

التجزئة النصفية

2

التفاؤل

22

4544

4502

1

التشاؤم

14

4522

4501

2

مفهوم

10

4502

4504

الذات
المجموع الكلي

21

4524

4502

حيث تشري النتائج كما يف اجلدول السابق رقم ( ) 2إىل أن معامالت الثبات كرونباخ الفا ألبعاد استبانة النظرة املستقبلية
لألطفال قد تراوحت بني ( )4502–4544بثبات كلي مقداره مقداره ( ,)4,24ومجيعها تدل على متتع االستبانة بدرجة
مرتفعة من الثبات ,بينما بلغت معامالت ثبات أبعاد استبانة النظرة املستقبلية لألطفال باستخدام التجزئة النصفية بني
( )4504–4502بثبات كلي مقداره ( ,)4,02ومجيعها تدل أيضاً على متتع االستبانة بدرجة مرتفعة من الثبات.
إجراءات الدراسة :من أجل حتقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باخلطوات التالية:

 االطالع على الدوريات والدراسات واجملالت العلمية احملكمة ,واختيار موضوع وعينة الدراسة.
 عرض موضوع الدراسة على جلنة اإلشراف العتماده ,والبدء باخلطوات املنهجية.
 االطالع على ما أتيح للباحثة من دراسات وأحباث سابقة يف مرتبطة بالتلعثم والنظرة املستقبلية.
 حتديد أهداف الدراسة وأسئلتها من خالل ما رصدته الباحثة يف مشكلة الدراسة احلالية.

 حتديد األدوات واملقاييس املناسبة للدراسة وهي كالتايل مقياس شدة التلعثم للرفاعي ( , )1442واستبيان النظرة املستقبلية
من إعداد الباحثة (.)1424

 بناء أداة من أدوات الدراسة وهي استبانة النظرة املستقبلية.
 عرض استبيان النظرة املستقبلية ( )1424على احملكمني للتحقق من صدق االستبانة ومت التعديل وفق مالحظاهتم.
 اختيار عينة الدراسة وحتديدها وهي عينة من األطفال املتلعثمني مبنطقة املدينة املنورة.
 احلصول على خطاب (تسهيل املهمة) موجة من عمادة الدراسات العليا جبامعة امللك عبد العزيز إىل مراكز التخاطب وإدارة
التعليم وذلك هبدف املوافقة على تطبيق الدراسة ,ملحق رقم (.)0
 التحقق من صدق وثبات األدوات املستخدمة يف الدراسة.
 تطبيق أدوات الدراسة :وهي مقياس شدة التلعثم للرفاعي ( ) 1442واستبيان النظرة املستقبلية لألطفال من إعداد الباحثة
( )1424على أفراد العينة من األطفال املتلعثمني يف مراكز التخاطب مبنطقة املدينة املنورة لإلجابة عليها.
 تصحيح األدوات وتفريغ النتائج استعداداً لتحليلها.

 حتليل النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة هلا ,ومناقشتها وتفسريها.
 يف ضوء نتائج الدراسة مت التوصل إىل التوصيات واملقرتحات.
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األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
لإلجابة على أسئلة الدراسة مت معاجلة البيانات باستخدام عدد من األساليب اإلحصائية باستخدام برنامج  SPSSوذلك بعد
أن متت عملية مجع البيانات ومن مث فرزها وترميزها ,وهذه األساليب هي:
 معامل االرتباط (بريسون) . Pearson

 مان وتين ). (Mann-Whitney U
 اختبار كروسكال واليس ). (Kruskal-Wallis H
 اختبار مان وتين للمقارنات الثنائية البعدية يف حال أظهر اختبار كروسكال واليس فروق.
نتائج الدراسة وتحليلها
 نتيجة الفرض األول :والذي ينص على أنه " توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات شدة
التلعثم بأبعاده ودرجات النظرة المستقبلية بأبعاده لدى عينة الدراسة" للتحقق من صحة الفرض مت استخدام
معامل ارتباط بريسون حلساب االرتباط بني درجات شدة التلعثم بأبعاده ودرجات النظرة املستقبلية بأبعاده لدى عينة
الدراسة على املقياسني ,واجلدول رقم ( )2يوضح هذه النتائج :
جدول رقم ()7

نتائج معامالت ارتباط بيرسون بين مقياس شدة التلعثم بأبعاده ،واستبانة النظرة المستقبلية بأبعادها
استبانة النظرة المستقبلية لألطفال

مقياس شدة التلعثم
التفاؤل

التشاؤم

مفهوم الذات الدرجة الكلية

تكرار حدوث التلعثم

* -21.

* -22.

* -11.

* -21.

طول حلظة التلعثم

** -44.

* -11.

* -10.

* -12.

احلركات واألصوات
املصاحبة للتلعثم

* -14.

* -22.

* -12.

* -10.

الدرجة الكلية

* -24.

* -22.

* -12.

* -11.

*ذات داللة إحصائية عند مستوى  ** 4544≤αدالة إحصائية عند مستوى 4542≤α
ينب اجلحدول السحابق رقحم ( )0أن معحامالت االرتبحاط بحني مقيحاس شحدة التلعحثم وأبعحاده ,واسحتبانة النظحرة املسحتقبلية لألطفحال
وأبعادهححا قححد تراوحححت بححني ( )-4544و ( )-4512وبححني الكلححي للمقياسححني ( ,)4511-ومجيعهححا قححيم سححالبة وذات داللححة
إحص ححائية عن ححد مس ححتوى الدالل ححة ( )4542أو ( , )4544أي أن ش ححدة التلع ححثم بأبع ححاده ت ح حرتبط ارتب ححاط س ححالب م ححع النظ ححرة
املسححتقبلية بأبعادهححا ,فلححذلك نقبححل فرضححية الدراسححة األوىل أي أنححه "توجححد عالقححة ارتباطيححة سححالبة ذات داللححة إحصححائية بححني
درجات شدة التلعثم بأبعاده ودرجات النظرة املستقبلية بأبعاده لدى عينة الدراسة".
21

وترى الباحثة أن هذه النتيجة ميكن تفسريها يف ضوء نظرية العجز املتعلم حيث أشار سليجمان وزمالؤه يف نظريتهم
حسب ما ذكر السوداين ( ) 1444إىل أسس التفاؤل فهي ال تكمن يف العبارات اإلجيابية اليت يستخدمها الفرد وإمنا يف
الطريقة اليت يفكر هبا الفرد واليت ينظر هبا إىل األسباب ,فكل فرد منا وبغض النظر عن عمره قد اكتسب عادة معينة
للتفكري يف األسباب ولكل رؤيته اخلاصة املميزة له وهو ما أطلق عليه اسم الطراز التفسريي وهذا الطراز ينمو ويتطور يف
الطفولة ويدوم إن بقي بدون تدخل خارجي مدى العمر ,وترى الباحثة أن هذه النظرية تؤكد أن طريقة تفكري املتلعثم
وتفسريه لألحداث ا جليدة والسيئة تؤثر على نظرته املستقبلية ,فعندما تستمر األسباب املؤدية لألحداث السيئة لدى
الطفل الذي ال يستطيع التصدي هلا مثل عدم تغلبه على التلعثم تكون نظرته املستقبلية منخفضة ,أما الطفل الذي جييد
التعامل مع هذه األحداث السيئة فتكون نظرته املستقبلية مرتفعة  ,كذلك توضح هذه النظرية أن الطفل املتلعثم قد يوبخ
نفسه على أنه ال يستطيع احلديث بطالقة وعلى الرغم من أن هذا األمر خارج عن إرادته فهو عرضه للتشاؤم وبالتايل
تتكون لديه نظرة سلبية للمستقبل ,وميكن تفسري هذه النتيجة حسب النظرية التشخيصية حيث يرى جونسون أن الذين
يعانون من التلعثم ينتاهبم شعور باليأس وأهنم ضحايا( .الببالوي.)1444 ,
وترى الباحثة أنه ميكن تفسري النتيجة أيضاً حسب نظرية التحليل النفسي لفرويد,حيث بينت النظرية أن التلعثم كغريه من
اضطرابات الكالم واللغة ُحتدث مشاعر واجتاهات سلبية حنو حياة املتلعثم وتعمل هذه املشاعر واالجتاهات على تفاقم
حده املشكلة ,لتحدث مشاعر اخلوف والقلق واالرتبا واخلجل لديه كما حتدث ردود فعل تتسم أحياناً بالسخرية والنقد

من املستمعني ,كما ال ختلو حياة املتلعثم من العزلة االجتماعية وفتور العالقات االجتماعية مع اآلخرين وكذلك لدى
األطفال يف سن املدرسة فالتلعثم يسبب مشاعر اخلوف من املدرسة وجتنب االختالط بالطالب والكالم داخل الصف
ومع املعلم ,هذا إضافة إىل التأثري السليب على التحصيل وعالوة على ذلك فالتلعثم يدفع باملتلعثم بسلوكيات جتنبيه تتمثل
بتجنب املواقف الكالمية واألفراد خشية السخرية منه ونقده فهي بذلك تؤدي بالطفل إىل أن يسلك على حنو غري
تكيفي وإعاقة ممارسته أنشطته احلياتية اليومية وبالتايل تؤثر على نظرته املستقبلية اإلجيابية (رزيقات,)1421,وهذه النتيجة
اتفقت كذلك مع نتيجة دراسة إمساعيل ( )1442اليت بينت وجود فروق يف القلق بني الذين يعانون من التلعثم لصاحل
املتلعثمني ,أي أن التلعثم يعترب عائق ويؤدي بزيادة القلق لدى املتلعثم األمر الذي يؤثر على إشباعه لرغباته بشكل
سوي.
الفرض الثاني :والذي ينص على أنه " توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات شدة التلعثم بأبعاده
لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس (ذكر – أنثى)" للتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار

مان وتين للمقارنات الثنائية املستقلة ,وذلك للتعرف على الفروق بني متوسطي درجات شدة التلعثم بأبعاده لدى عينة
الدراسة تبعاً ملتغري اجلنس (ذكر – أنثى) ,واجلدول التايل يوضح داللة هذه الفروق:
جدول رقم ()8
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نتائج اختبار اختبار مان وتني لداللة الفروق بين متوسطي درجات مقياس شدة التلعثم وفقاً لمتغير الجنس
أبعاد المقياس

الفئات

العدد

 -2تكرار حدوث التلعثم

ذكر

24

24.12

أنثى

24

21500

420544

ذكر

24

21544

124544

أنثى

24

21524

421544

 -2احلركات واألصوات

ذكر

24

12524

122544

املصاحبة للتلعثم

أنثى

24

22504

441544

الدرجة الكلية للمقياس

ذكر

24

10524

102544

أنثى

24

21521

402544

 -1طول حلظة التلعثم

متوسط

مجموع

الرتب

الرتب
122544

قيمة ()U

مستوى
الداللة

44.221
44.210
44.20

11.
01.
42.

44.242

21.

يتضح من اجلدول رقم ( )2أن قيمة " "Uبلغت ( ,)242544ومستوى الداللة ( )4521وهو أكرب من (,)4544
ويبني اجلدول كذلك أن قيمة مستوى الداللة على مجيع أبعاد املقياس أكرب من ( ,)4544فلذلك ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بني متوسطي درجات مقياس شدة التلعثم بأبعاده لدى عينة الدراسة وفقاً ملتغري اجلنس (ذكر – أنثى).

وترى الباحثة أن سبب عدم وجود فروق يف شدة التلعثم بني الذكور واإلناث لدى املتلعثمني يرجع إىل خصائ عينة
الدراسة احلالية وهم أطفال يعانون من التلعثم وقد مت مراجعتهم ملراكز التخاطب ,فرتى الباحثة أن ذوي هؤالء األطفال مل
يقدموا على مراجعة مراكز التخاطب ملعاجلة أبنائهم سواءً كانوا ذكوراً أم إناثاً إال بعد ظهور عالمات وأعراض التلعثم عليهم,
وترى الباحثة أنه ميكن تصنيف غالبية عينة الدراسة الذكور واإلناث بأهنم يف املراحل املتقدمة من التلعثم فلذلك جلأ ذويهم
ملراجعة مراكز التخاطب ملعاجلتهم ,فلذلك ترى الباحثة أن سبب عدم وجود فروق بني الذكور واإلناث يرجع إىل أن غالبيتهم
متقاربني يف التلعثم وأن غالبيتهم يف نفس مرحلة التلعثم .وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة السعيد ( )1442واليت
أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مظاهر التلعثم تعزى ملتغري اجلنس.

الفرض الثالث :والذي ينص على انه " توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات درجات شدة التلعثم
بأبعاده لدى عينة الدراسة تبعاً لمتغير مدة اإلصابة بالتلعثم (أقل من سنتان ،من  5-2سنوات ،خمس سنوات
فأكثر)" الختبار صحة الفرض مت استخدام اختبار كروسكال واليس للفروق املتعددة ,واجلدول اآليت يظهر ذلك:
جدول رقم ()9
نتائج اختبار كروسكال واليس لداللة الفروق بين متوسطات درجات شدة التلعثم بأبعاده تبعاً لمتغير مدة اإلصابة
أبعاد المقياس

المجموعات

عدد أفراد
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متوسط الترتيب كا2

درجة

القيمة

تكرار حدوث
التلعثم
طول حلظة التلعثم

احلركات
واألصوات

العينة

الرتب

اقل من سنتان

4

22544

2

من  4-1سنوات

11

11524

2

اكثر من  4سنوات

22

21522

1

اقل من سنتان

4

24524

2

من  4-1سنوات

11

11541

2

اكثر من  4سنوات

22

22522

1

اقل من سنتان

4

10514

2

من  4-1سنوات

11

21522

2

22

21522

1

اقل من سنتان

4

11524

2

من  4-1سنوات

11

14541

1

اكثر من  4سنوات

22

21500

2

املصاحبة للتلعثم أكثر من  4سنوات
الدرجة الكلية
للمقياس

الحرية االحتمالية
2512

2501

2512

20.

1

1

1

1

21.

02.

22.

11.

يتضح لنا من اجلدول رقم ( )1أن نتائج اختبار كروسكال واليس للمجموعات املتعددة أظهرت أن قيمة (كا )1بلغت
( ,)4520ومستوى الداللة ( )4511وهو أكرب من مستوى املعنوية ( )4544على الدرجة الكلية للمقياس ,ويبني اجلدول
كذلك أن قيمة مستوى الداللة أكرب من مستوى املعنوية ( )4544على مجيع أبعاد املقياس ,فلذلك ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بني متوسطات درجات شدة التلعثم بأبعاده لدى عينة الدراسة تبعاً ملتغري مدة اإلصابة بالتلعثم (أقل من
سنتان ,من  4-1سنوات ,مخس سنوات فأكثر) ,أي أنه مل تؤثر مدة اإلصابة بالتلعثم على شدة التلعثم لدى األطفال
املتلعثمني.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة غري منطقية سبب عدم اختالف شدة التلعثم حسب مدة املعاناة منه لدى األطفال يرجع
إىل خصائ عينة الدراسة احلالية واملكونة من أطفال يعانون من التلعثم ملدة سنتان إىل مخس سنوات فأكثر وبنسبة
مئوية ( )%2154أي ميكننا القول أن غالبيتهم من الذين ميكن تصنيفهم من ذوي التلعثم الدائم حسب ما ذكر أبو
سعيد ( )1442بأن التلعثم الدائم يبدأ من سن اخلامسة ويستمر مدة طويلة ,حيث يعد التلعثم الذي يظهر بعد عمر
اخلامسة أكثر خطورة من ذلك الذي يظهر يف عمر مبكر ويصاحب التلعثم عادة بعض التغريات الالإرادية بقسمات
الوجه مثل تعقيدات الوجه ,وطرف العني وبعض احلركات باأليدي واألقدام ,كما قد يصاحبها أيضاً تنفس غري منتظم,
واليت حتتاج إىل جهود كبرية للحد وللتخل منها أو السيطرة عليها ,وترى الباحثة بناءً على ذلك أن غالبية عينة الدراسة
احلالية هم من االطفال املتلعثمني الدائمني أو على أبعد حد من املتلعثمني املعتدلني ,وهذين النوعني اللذين يرتكز
24

تصنيف عينة الدراسة هبما يعتربان درجة متقدمة من اخلطورة ويتشابه األطفال يف هاتني املرحلتني بالكثري من الصفات
واخلصائ

واليت أدت إىل عدم وجود فروق بينهم يف شدة التلعثم.

مع العلم بأنه يستبعد أن يكون أحد أفراد عينة الدراسة من ذوي التلعثم االرتقائي أو التطوري ألن هذا النوع يكون
عارض لدى األطفال وهو تلعثم مؤقت عادة بني سن الثانية والرابعة من العمر مع بداية تعلمهم الكالم خاصة العبارات
الطويلة وتستمر بضعة شهور فقط بينما عينة الدراسة احلالية مجيعهم يف أعمار أكرب من مخس سنوات.
وترى الباحثة أن األطفال الذين يعانون من التلعثم ملدة أقل من سنتان يكون التلعثم لديهم يف مراحله األولية وذلك
حسب ما صنفه فان رايرب وتتميز هذه املرحلة بتكرارات سهلة لبداية الكلمات أو املقاطع اللفظية للجمل وغري مصحوبة
بإشارات أو عالمات انفعالية أو ضغط نفسي وال يكون املتلعثم بوعي باختالل الطالقة لديه ,أما املتلعثمون ملدة أكثر
من مخس سنوات فإن التلعثم يكون يف مراحله املتقدمة ويكون الطفل واعي بتلعثمه وتظهر عليه عالمات اإلحباط
واملفاجأة واملقاومة .
الفرض الرابع :والذي ينص على أنه "توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات النظرة المستقبلية
بأبعاده لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس (ذكر – أنثى)" للتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة

باستخدام اختبار مان وتين " )Mann-Whitney- U Test( "Uللمقارنات الثنائية املستقلة ,وذلك للتعرف
على الفروق بني متوسطي درجات النظرة املستقبلية بأبعادها لدى عينة الدراسة تبعاً ملتغري اجلنس (ذكر – أنثى),
واجلدول التايل يوضح داللة هذه الفروق:

جدول رقم ()14

نتائج اختبار اختبار مان وتني لداللة الفروق بين متوسطي درجات النظرة المستقبلية بأبعادها وفقاً لمتغير الجنس
أبعاد المقياس

الفئات

العدد

التفاؤل

ذكر

24

24524

أنثى

24

11511

222544

ذكر

24

20544

204544

أنثى

24

12502

200544

ذكر

24

20504

200544

أنثى

24

12502

202544

ذكر

24

22514

221544

التشاؤم
مفهوم الذات
الدرجة الكلية

متوسط

مجموع

الرتب

الرتب
242544

25

قيمة ()U

مستوى
الداللة

12544
214544
211544
240544

22.
22.
22.
22.

للمقياس

أنثى

24

12511

240544

يتضح من اجلدول رقم ( )24نتائج اختبار مان وتين حيث أظهر أن قيمة " "Uبلغت ( ,)240544ومستوى الداللة
( )4522وهو أكرب من ( ) 4544على الدرجة الكلية لالستبانة ,ويبني اجلدول كذلك أن قيمة مستوى الداللة على مجيع
أبعاد االستبانة أكرب من ( ,) 4544فلذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات النظرة املستقبلية
بأبعادها لدى عينة الدراسة وفقاً ملتغري اجلنس (ذكر – أنثى) .واتفقت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة احلمريي
( ) 1440اليت أظهرت عدم وجود فروق فردية جوهرية يف درجات الطلبة اجلامعيني اليمنيني على مقياس التفاؤل والتشاؤم
استناداً ملتغري اجلنس ,ومل تظهر أي فروق كذلك بني اجلنسني يف التشاؤم يف دراسة مالك ورمحان ( & Malik.
.)Rehman 2003
تعزو الباحثة السبب يف عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف أن التفاؤل والتشاؤم مستان ثابتتان نسبياً من مسات الشخصية
يتصف هبما مجيع األفراد كما ذكر أبو الديار ( )1424وذلك بغض النظر عن كوهنم ذكوراً أو إناثاً .وكذلك ميكن تفسري

هذه النتيجة حسب نظرية شاير وكارفر حيث ينظران إىل أن التفاؤل استعداد عام يكمن داخل الفرد لتوقع األشياء اجليدة
أو اإلجيابية أي توقع النتائج اإلجيابية لألحداث املقبلة وحيث أن التفاؤل مسة من مسات الشخصية الثابتة نسبياً .
وتفسر الباحثة عدم وجود فروق بني اجلنسني أيضاً يف أن اإلناث والذكور مجيعهم يشرتكون يف التلعثم فجميعهم تأثرت

نظرهتم املستقبلية سلبياً كما ورد يف الفرض األول من الدراسة احلالية حيث بني أنه توجد عالقة سلبية بني شدة التلعثم
والنظرة املستقبلية لألطفال املتلعثمني وسبب عدم وجود فروق يف النظرة املستقبلية بني الذكور واإلناث املتلعثمني نتيجة
طبيعية وتتوافق مع نتيجة عدم اختالفهم يف شدة التلعثم ,وميكن تفسريها حسب العوامل البيولوجية املؤثرة يف التفاؤل

والتشاؤم ومفهوم الذات وبالتايل النظرة املستقبلية لدى األطفال املتلعثمني حيث توصل بلومني ( Plomin , et
 ) ,al,2006يف دراسته على أمهية العوامل البيولوجية على النظرة املستقبلية تبني أن الوراثة ,وتشمل احملددات الوراثية
واالستعدادات املوروثة ,تلعب دوراً هاماً يف التفاؤل والتشاؤم ,فلذلك ترى الباحثة أن عامل الوراثة هو املؤثر يف النظرة
املستقبلية التفاؤلية أو التشاؤمية وبالتايل مفهوم الذات سواء عن الذكور أو اإلناث.
الفرض الخامس :والذي ينص على انه "توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات درجات النظرة المستقبلية
بأبعادها لدى عينة الدراسة تبعاً لمتغير مدة اإلصابة بالتلعثم (أقل من سنتان ،من  5-2سنوات ،خمس سنوات

فأكثر)" الختبار صحة الفرض مت استخدام اختبار كروسكال واليس للفروق املتعددة,Kruskal-Wallis Test

وذلك ملقارنة متوسطات درجات النظرة املستقبلية بأبعادها لدى عينة الدراسة تبعاً ملتغري مدة اإلصابة بالتلعثم (أقل من
سنتان ,من  4-1سنوات ,مخس سنوات فأكثر) ,واجلدول اآليت يظهر ذلك:
جدول رقم ()11
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نتائج اختبار كروسكال واليس لداللة الفروق بين متوسطات درجات النظرة المستقبلية بأبعادها تبعاً لمتغير مدة
اإلصابة بالتلعثم
أبعاد

المجموعات

عدد أفراد العينة متوسط الرتب الترتيب

كا2

درجة الحرية

المقياس
التفاؤل

التشاؤم

مفهوم الذات
الدرجة الكلية
للمقياس

اقل من سنتان

4

20524

2

من  4-1سنوات

11

14522

1

اكثر من  4سنوات

22

12510

2

اقل من سنتان

4

22524

2

من  4-1سنوات

11

11504

1

اكثر من  4سنوات

22

21524

2

اقل من سنتان

4

21524

2

من  4-1سنوات

11

11524

2

اكثر من  4سنوات

22

14521

1

اقل من سنتان

4

24504

2

من  4-1سنوات

11

12522

2

اكثر من  4سنوات

22

14502

1

22.

1540

2541

2522

1

1

1

1

يتضح لنا من اجلدول رقم ( ) 22أن نتائج اختبار كروسكال واليس للمجموعات املتعددة أظهر أن قيمة (كا )1بلغت
( ,)2522ومستوى الداللة ( )4544وهو أكرب من مستوى املعنوية ( )4544على الدرجة الكلية لالستبانة ,ويبني
اجلدول كذلك أن قيمة مستوى الداللة أكرب من مستوى املعنوية ( )4544على مجيع أبعاد االستبانة ,فلذلك ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات النظرة املستقبلية بأبعادها لدى عينة الدراسة تبعاً ملتغري مدة اإلصابة
بالتلعثم (أقل من سنتان ,من  4-1سنوات ,مخس سنوات فأكثر).

وترى الباحثة أن سبب عدم وجود أثر لطول مدة املعاناة من التلعثم على النظرة املستقبلية لديهم يرجع لكوهنم مازالوا
متلعثمني وطريقة تفكريهم وتفسريهم لألحداث بناءً على ذلك متقاربة وبغض النظر عن مدة معاناهتم يف التلعثم ,حيث
ترى الباحثة أنه نتيجة لنظرية العجز املتعلم اليت أكدت أن طريقة تفكري املتلعثم وتفسريه لألحداث اجليدة والسيئة تؤثر
ُ
على نظرته املستقبلية ,فعندما تستمر األسباب املؤدية لألحداث السيئة لدى الطفل -وهي مستمرة وبغض النظر عن
طول مدة معاناته من التلعثم -الذي ال يستطيع التصدي هلا تكون نظرته املستقبلية منخفضة ,أما الطفل الذي جييد
التعامل مع هذه األحداث السيئة فتكون نظرته املستقبلية مرتفعة.
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توصيات الدراسة :يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها توصي الباحثة مبا يلي:
 مراكز التخاطب ووزارة الرتبية والتعليم ومراكز اإلرشاد والتوجيه والباحثني ومراكز التدريب والتنمية البشرية يف إعداد
وتطوير برامج إرشادية لتخفيض شدة التلعثم.

 مراكز التخاطب ووزارة الرتبية والتعليم ومراكز اإلرشاد والباحثني ومراكز التدريب والتنمية البشرية يف تطوير برامج
إرشادية لتنمية النظرة املستقبلية لدى ألطفال.

 مراكز التخاطب ووزارة الرتبية والتعليم ومراكز اإلرشاد والباحثني ومراكز التدريب والتنمية البشرية يف تصميم الربامج
اإلرشادية املناسبة ملساعدة املتلعثمني من الذكور واإلناث على تنمية الثقة بالنفس والدوافع الداخلية لتنمية النظرة
اإلجيابية للمستقبل.
 وزارة الثقافة ووزارة اإلعالم بإعداد برامج يف كيفية استثمار وسائل التواصل االجتماعي يف احلد من شدة التلعثم
وتنمية الثقة بالنفس عن طريق إعداد برامج ثقافية حوارية عن التعامل السوي للوالدين مع األبناء
 وزارة الرتبية والتعليم إعداد الربامج للمدربني واملدرسني واملرشدين النفسيني عن الوعي بكيفية تشخي
وطرق ختفيض حدة التلعثم.

املتلعثمني

دراسات مقترحه  :ويف ضوء النتائج ,خلصت الدراسة إىل تقدمي عدد من الدراسات املقرتحة حول:
 أثر برامححج إرشادية وعالجية يف ختفيف شدة التلعثم.

 أثر برامححج إرشادية وعالجية يف تنمية النظرة اإلجيابية للمستقبل.
 أثر اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي يف احلد من ظاهرة التلعثم لدى األطفال وتنمية نظرهتم اإلجيابية
للمستقبل.
 تطوير مقياس شدة للتلعثم ليتواكب مع التطورات احلديثة.
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السعيد ,محزة خالد" .) 1442(.مظاهر التلعثم عند األطفال وعالقتها ببعض املتغريات" .مجلة جامعة دمشق .جملد
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السوداين ,أنوار حممد عيدان ( . )1444مستويات االحباط والتحمل النفسي لدى معلمي المدرسة االبتدائية
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الشربيين ,زكريا".)1442( .املشكالت النفسية عند األطفال",دار الفكر العريب,القاهرة,مصر.
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