
  
  
  
  

  لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية  اضطراب اللجلجة فى الكالم فاعلية برنامج إرشادى لتنمية الثقة بالنفس وخفض

  

  

-925-

  خفض اضطراب اللجلجة في الكالم فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الثقة بالنفس و
  لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية

  [*]حسيب محمد حسيب/ دكتور                                                            

  مقدمة: أوالً
بين األفراد، حيث تتم عملية الكالم من خالل مجموعة مـن           يعتبر الكالم أحد مظاهر التواصل      

أولها مرحلة استقبال األصوات والوعي بها وتمييزها وإدراكها، ثم تأتى مرحلـة المعالجـة              : المراحل
األولية عن طريق حاسة السمع ويتم تحويل المثيرات الصوتية إلى تغيرات كيميائية و نبضات عصبية               

لمخ حيث مرحلة المعالجة األساسية التي يتم فيها تسجيل وفهم واختـزان            ينقلها العصب السمعي إلى ا    
هذه النبضات العصبية، ثم تكون ممارسة الكالم من خالل أجهزة النطق فتظهر األصوات والمقـاطع               
الصوتية والكلمات المفردة، والجمل البسيطة، والكالم المستمر، وهكذا فإن الكالم يعتبر عملية معقـدة              

 الجهاز السمعي، والجهاز العصبي المركزي، والجهاز العـصبي الطرفـي، والجهـاز             :يشترك فيها 
التنفسي، والجهاز الصوتي، ونظرا لكثرة األجهزة الفسيولوجية المشتركة في إخراج الـصوت، فقـد              

اضطرابات الكالم وصعوبات النطق التي تختلف في شدتها        : يحدث اختالل في التوافق بينها ينتج عنه      
ختالف درجة االضطراب ونوع العضو المضطرب، وقد تم حصر اضطرا بـات الكـالم              ودرجتها با 

  : هي) 1997عبد العزيز الشخص، (لذوى القدرة على الكالم في ثالثة مظاهر 
، أو Omissionالحــذف  :  وتتــضمــن Articulation Disorders اضطرابات النطـق  -

   Distortionتحريف ، أو الSubstitution ، أو اإلبدال Additionاإلضافـة
، وطبقة الـصوت  Loudnessعلو الصوت :  وتتضمنVoice Disorders اضطرابات الصوت -

Pitch ونغمة الصوت ،Quality.  
 ،Clutteringالسرعة الزائدة في الكـالم      :  وتتضمن Disorder  Rhythm اضطرابات اإليقاع      -

  .Stutteringواللجلجة في الكالم 

                                                 
  المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي[*]
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الم تعنى التردد في نطق مقطع الكلمة وأنها ال تكاد تخرج من الفـم،              وإذا كانت اللجلجة في الك    
:  تستخدم  للداللة علـى  Stutteringفإن لفظة  أو أن اللسان يعجز عن التلفظ بها إال بعد جهد كبير،
 فتستخدم للداللة علـى اللجلجـة       Stammmeringتكرار الحروف أو المقاطع أو الكلمات، أما لفظة         

  .، وكالهما صوتان من صور اللجلجة فى الكالمالتوقف عن الكالم
: اضطراب اللجلجة في الكالم إلى نوعين، أولهمـا       ) 162-161: 1990(ويقسم فيصل الزراد    

اللجلجة االهتزازية التي تظهر في تكرار أو إعادة بعض المقاطع الصوتية أو الحروف أو الكلمـات،                
اللجلجة التشنجية حيث يتوقـف     : لمة، وثانيهما وتكون في بداية الكالم أو عند نطق أول حرف من الك          

  .الفرد عن الكالم بشكل مفاجئ يظهر معه بعض الحركات العشوائية التشنجية
أن الباحثين انقسموا في تفسير اضطراب اللجلجة في الكـالم          ) 12: 2002(وتذكر إيمان فؤاد    

تنظر إلى اللجلجة فـي الكـالم       إلى فريقين اعتمد الفريق األول على العوامل العضوية الوراثية التي           
باعتبارها شيء موروث، أو نظرية السيطرة المخية التي ترد اللجلجة في الكالم إلى نقص الـسيطرة                
المخية على اللغة، أو مشكالت حدوث اللغة في الشق األيمن فى المخ بدال من الشق األيسر، أو عيوب            

ة السمع، أما الفريق اآلخر فقـد حـاول تفـسير           التحكم العصبى في الكالم، أو المشكالت المتعلقة بآلي       
  اضطراب اللجلجة في الكالم اعتماداً على العوامل النفسية البيئية حيث يعتبر أنصار التحليل النفسي 

(Freud)              أن هذا االضطراب نوع من النكوص لمراحل الليبيدو، كما يرد أنـصار نظريـة العـاملين
(Brutten & Shoemaker)م إلى القلق االشتراطى الكالسيكي، في حـين تنظـر   اللجلجة في الكال

 إلى اللجلجة في الكالم على أنها صراع اإلقدام اإلحجام بـين الكـالم          (Sheehan)المدرسة السلوكية   
  . والصمت وأن اللجلجة في الكالم سلوك يتم تعلمه إجرائيا

اللجلجـة  وقد أسفرت نتائج بعض الدراسات التي تناولت خصائص الشخصية لذوى اضطراب            
، وظهور مفهـوم الـذات      )Craig  ،1990  ،1994كريج  (في الكالم عن ارتفاع مستوى القلق لديهم        

وارتفاع مـستوى الـضغوط     ) Kotbi   ، 1992كتبي  (السالب، وارتفاع مستوى األعراض االكتئابية      
، وارتفاع مـستوى الخجـل وضـعف        )Fitzgerald  ،1992فيتزجرالد  (النفسية والعزلة االجتماعية    

، )Tellis  ،1999تيلـيس   (، وضعف مستوى الطمـوح      )Patrakea  ،1998باتراكيا  (وعي بالذات   ال
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، األمر الذي دفع الباحث لدراسة متغيري الثقـة         )2000عفراء خليل،   (وضعف مستوى تقدير الذات     
  .بالنفس واللجلجة في الكالم لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية

  :مشكلة الدراسة: ثانياً
مرحلـة الكُمـون،   )  عاما12-9(لماء نفس النمو على مرحلة الطفولة المتأخرة      يطلق معظم ع  

ألنها مرحلة استقرار نسبى في مظاهر النمو المختلفة، كما أنها مرحلة هادئة إذا ما قورنت بما قبلهـا                  
أو بما بعدها، حيث يكون الطفل قد اكتمل نموه إلى حد كبير، وينتقل من مرحلة اكتساب المهارات إلى                  

 إلى  Self-Centrism الذاتي من التمركز    - بحسب بياجيه  -رحلة إتقان هذه المهارات، كما يتحول       م
يـرى أن   ) Sunderland) 2004 :211الغيرية والموضوعاتية، وبالرغم من ذلك، فإن سـوندرالند         

من أفراد هذه المرحلة ومن بين هذه االضطرابات        % 10النمو اللغوي يشوبه بعض االضطرابات لدى       
 لـبعض   Colonic أثناء الكـالم، أو التكـرار        Tonicلجلجة في الكالم، وما يصاحبها من التوقف        ال

 في األصوات والحروف والكلمات، وال شك أن أحـد العوامـل            Prolongationالمقاطع، أو اإلطالة    
مـا  المؤدية الضطراب اللجلجة في الكالم يكمن في الظروف النفسية واالجتماعية التي يحياها الفرد، ك  

أن هذا االضطراب ذاته قد يؤثر في خصائص الشخصية لدى الفرد، وخاصة مستوى الثقة بـالنفس،                
  : وبالتالي فإن مشكلة الدراسة الحالية تتلخص في محاولة اإلجابة عن التساؤالت التالية

م هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات الثقة بالنفس، ودرجات اللجلجة في الكال              -
 لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية ؟

ما مدى فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الثقة بالنفس في مستوى اللجلجة في الكـالم لـدى األطفـال                  -
 بالمرحلة االبتدائية ؟ 

  :هدف الدراسة: ثالثاًُ
  :تهدف الدراسة الحالية إلى

 .األطفال بالمرحلة االبتدائيةالتعرف على العالقة بين الثقة بالنفس واللجلجة في الكالم لدى -

محاولة تفسير العالقة بين الثقة بالنفس واللجلجة في الكالم بمعنى تحديد أي من المتغيرين قد يكـون                 -
 .سبباً في اآلخر
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تقديم برنامج إرشادي لتنمية الثقة بالنفس، وخفض اضطراب اللجلجة فـي الكـالم لـدى األطفـال                 -
 . بالمرحلة االبتدائية

  ية الدراسة أهم: رابعاً
تنبع أهمية الدراسة من تناول اضطراب اللجلجة في الكالم الذي يعد مشكلة خطيرة يعاني منها               
الطفل الذي يعيش صراعاً بين الرغبة في التواصل مع اآلخرين وتجنب اللجلجة في الكالم، ممـا قـد     

بالحذر، والترقـب،   يكون سببا في ضعف مستوى الثقة بالنفس لديه، وتولد مشاعر الدونية المصحوبة             
والقلق، والخجل، والغضب، وهو ما يؤثر سلباً على عالقة الطفـل بأسـرته وأقرانـه، ومدرسـته،                 
ومجتمعه، كما تمتد األهمية التطبيقية للدراسة الحالية في أنها تقدم برنامجاً إرشادياً لتنمية الثقة بالنفس               

  .وخفض اضطراب اللجلجة لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية
  اإلطار النظري والدراسات السابقة: خامساً

  Self- Confidants :الثقة بالنفس: المحور األول
أن الثقة بالنفس تشير إلـى القبـول        ) Pasveer) 1997 :129يرى باسفير   :  مفهوم الثقة بالنفس   -أ

تـه   لقيمة الفرد وأفكاره ومشاعره الفطرية، وغرائزه، وانفعاال       - غير المشروط  –غير الخاضع للجدل  
باعتبارها مؤشرات حقيقية وصادقة للخبرة الذاتية للفرد، كما أوضح أن قيمة الثقة بالنفس تعبر عـن                

 I am who I am and Feelاإلحساس الصادق بما أنت عليه بالفعل وأن تشعر بما أنت عليه فعال 

what Feel.  
القدرة على تبوأ   أن مفهوم الثقة بالنفس يعنى      ) Sunderland) 2004 :212ويذكر سوندرالند   

الفرد وضع معين بطريقة صحيحة أو تخلص الفرد من أى نقص فى المهارات الالزمة ليكمل مهامـه                 
مع مراعاة إمكانية اختالف تلك المهام من النشاط االجتماعي مثلما يحدث عندما يحاول الفرد االقتراب               

هني كالقدرة على تحقيق مهام     من شخص ما ليس لديه معرفة سابقة به، أو مثلما يحدث فى النشاط الم             
  .يحتاجها فى العمل
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أن الفرد بدون الثقة بالنفس يمكن أن يفقد الكثيـر          ) Thomas) 2007 :45كما أوضح توماس    
من الفرص بسبب الخوف من المخاطر أو الخوف من العواقب التي قد تحدث، ومن بين الحقائق التي                 

  .كنها مكتسبةيمكن رصدها عن الثقة بالنفس أنها ليست فطرية ول
العالقة التفاعلية بين التفكير    : ويرى الباحث أن الثقة بالنفس كأحد متغيرات الشخصية تعبر عن         

العقالني، واالتزان االنفعالي، وبالتالى تكون السلوكيات إيجابية، وهذا ما يعبر عن مـستوى التوافـق               
    .النفسى لدى الفرد

  :الثقة بالنفسمستوى العوامل المؤثرة في  -ب
بالطفل ذاته ومظاهر النمو الجـسمي      بعض العوامل التي تؤثر في مستوى الثقة بالنفس         تتعلق  

 واالنفعالي واالجتماعي لديه، وكذلك فإن بعض هذه العوامل تتعلق باألسرة والمنـاخ             والعقلي المعرفي 
 االجتماعي  األسرى وطرق التربية، والعالقات مع األقران، والمقارنات مع الزمالء والجيران، والتقبل          

  .بكل مظاهره
  :أن الثقة بالنفس تعتمد على بعض العوامل أهمها) Taylor) 2007 :1- 5وأوضح تايلور 

  .مجموعة الخبرات المتراكمة التي يستخدمها الفرد لبناء مجموعة من المهارات -
 .التعامل مع مجموعة من األفراد يتمتعون بمستوى مرتفع من الثقة بالنفس -

 . نحو الفرد وتعليقاتهم بشأنه- ذو األهمية-ية من اآلخرين االتجاهات االيجاب -

 .مواجهة المواقف الصعبة التي يستطيع الفرد التغلب عليها ويشعر بعدها بالراحة -

 .اعتدالية مستوى القلق بعيداً عن القلق المرتفع أو القلق المنخفض -

 .الوضع االجتماعي للفرد واالستمتاع بالحياة االجتماعية -

 .رام التي يتمتع بها من جانب اآلخرينقيمة االحت -

 .االعتقاد النابع من الذات باتجاه الفرد نحو أفكاره ووجهات نظره الخاصة -

 .التمتع بقدر من النجاح في الحياة العملية -

 .القدرة على مضاعفة الشعور بالثقة بالنفس عند الحاجة -

 -Peter) 2006 :277 وإذا كانت معظم هذه العوامل تتعلق بالجوانب المعرفيـة فـإن بيتـر            
يركز على أهمية االستعداد العاطفي كأحد العوامل التي تؤثر في الثقة بـالنفس بـل أعظمهـا،      ) 279

http://dr-banderalotaibi.com



  
  
  
  

  لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية  اضطراب اللجلجة فى الكالم فاعلية برنامج إرشادى لتنمية الثقة بالنفس وخفض

  

  

-930-

فالثقة بالنفس مجموعة من المعتقدات واألفكار التي تمكن الفرد من توجيه طاقاتـه لتحقيـق أهدافـه                 
فس ويمكن التغلب عليها تدريجيا حتى     والمضي قدما في الحياة، فالمواقف الحرجة قد تؤثر في الثقة بالن          

  .يصبح الفرد في حالته الطبيعية
:  وقد أجريت مجموعة من الدراسات التي تتناول العوامل المؤثرة في مستوى الثقة بالنفس منها             

 طفال بالمرحلة االبتدائية 105التى أجريت على  ) Pagares) 2002 :116-20-225دراسة باجاريز   
قة الموجبة بين الثقة بالنفس، والفاعلية الذاتية، والتنظـيم الـذاتي، والعالقـة             لتوضح فى نتائجها العال   

السالبة بين الثقة بالنفس وتدنى القدرات اللغوية وعيوب النطق والكالم، كما توصلت دراسـة فرانـك                
Frank) 2005 :117-119 (    طفال بالمرحلة االبتدائية إلى ارتباط مـستوى        261التى أجريت على 
 Peterلنفس بأساليب المعاملة الوالدية، وقد أثبتت نتائج الدراسة التتبعية التـي أجراهـا بيتـر                الثقة با 

 من األطفال الموهوبين رياضياً بالصف الخامس االبتدائى ولمدة عام          10على  ) 284 -277: 2006(
 الخجـل واالنطـواء،   : كامل أن مستوى الثقة بالنفس إنما يرتبط بمجموعة مـن المتغيـرات أهمهـا             

التى أجريت علـى    ) Ellen) 2006 :7-16والتوكيدية، والتحكم الذاتى كما أكدت نتائج دراسة إلين         
 ذكراً بالصف السادس االبتدائى، لتوضيح العالقة بين الثقـة بـالنفس والفاعليـة              233 أنثى، و    235

يقومون تقدمهم  الشخصية للطفل، أن األطفال ذوى الفاعلية الشخصية لديهم ثقة في قدراتهم األكاديمية و            
  .بشكل منتظم، ولديهم القدرة على حل المشكالت ومهارات عرض أعمالهم 

 كلها مشبعة،   هطمئنان ألن حاجات  االالطفل الصغير العادي يعيش حالة األمن و      ويرى الباحث أن    
وحينما يقترب من عامه الثاني ويتعلم المشي والكالم ويزداد نشاطه وتزداد رغبته في اللعب والصياح               

لمس األشياء وفحصها ويكون مملوءا ثقة في نفسه فإنه ال يجد قبوال أو تشجيعا من الكبار،                 و الحركةو
 وكلما صاح ضربوه وكلما فعـل مـاال         وهفكلما لمس شيئا منع   منهم،  رضة  ابالمقاومة والمع بل يواجه   

مـه وظهـور    انعداأو  تؤدى إلى قلة األمـن      جديدة بالنسبة للطفل    أمور  كلها  هذه  يروق لهم زجروه، و   
 -فكأن االنتقال المفاجىء في المعاملـة  ، شعور بفقد السند   ينمو ال داخلي و القلق  النفسي و الاالضطراب  

 هو الذي ينقل الطفل     -وهو يحدث غالبا في العام الثاني من حياة الطفل ودون قصد سيئ من الوالدين             
شكك في وجودها فيجـب أن تكـون   من االمتالء بالثقة إلى فقدها ومن اإليمان بالقوة الشخصية إلى الت        

القاعدة األساسية أن االنتقال في المعاملة من السنتين األوليين إلى ما بعدهما يكون تدريجيا وأن يعطى                
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الطفل الفرصة الكافية لتصريف ما عنده من النشاط في جو تتوافر فيه العوامل المحققة لحاجات الطفل                
  . وشعور باألمن واالستقرارالنفسية من تقدير وعطف ونجاح وحرية وتوجيه

   تنمية مستوى الثقة بالنفس- ج
أنه يمكن تنمية مستوى الثقة ) Emmons & Thomas) 2007 :44أوضح إيمونس و توماس 

  :بالنفس من خالل التركيز على العناصر التالية
 .القدرة على االستماع إلى اآلخرين والبحث بطريقة إيجابية عن مقاصدهم -

 .ة لدى األفرادتنمية مستوى الشجاع -

 .القيام باألعمال المنوطة بالفرد بطريقة إيجابية وبناءة ووفق نقد ذاتي وتغذية راجعة لنفسه -

 .قدرة الفرد على تصميم خطة تمكنه من ممارسة األداء وتحقيق التقدم بما يضمن النجاح -

 .قدرة الفرد على قبول وتحمل المسئولية عن كافة أفعاله -

بناء األهداف، والتفكير الذاتي، والقدرة على التخيل، والرقابة : وهىتنمية المهارات الفكرية  -
 .الذاتية

 Ellisوقد أجريت مجموعة من الدراسات حول تنمية مستوى الثقة بالنفس، منها دراسة إلـيس         
 طفالً بالمرحلة االبتدائية لتنمية الثقة بـالنفس عـن طريـق تعـديل              18على  ) 225-240: 2003(

 Ellenودراسـة إلـين     . نية ودحض األفكار السلبية المتعلقة بالـذات وبـاآلخرين        المعتقدات الالعقال 
 طفالً بالصف السادس االبتدائي والتي أثبتت نتائجها إمكانية تنمية مـستوى            24على  ) 7-16: 2006(

 -Blomgran) 2006 :1420الثقة بالنفس عن طريق تنمية الفاعلية الذاتية، كمـا قـدم بلـومجران             
 -13 مكثفا لتنمية الثقة بالنفس لدى مجموعتين من األطفال تتراوح أعمارهم ما بـين               برنامجا) 1422

 عاما إحداهما من الذكور واألخرى من اإلناث وذلك عن طريق تنمية القدرات اللغوية، وبعـض                15
  .المهارات االجتماعية
 Stutteringاللجلجة فى الكالم : المحور الثانى

   مفهوم اللجلجة في الكالم-أ
، )Bloodstin ) 1986 :312بلودسـتين  (، و)740: 1979أحمد عبد العزيز سالمة، (فق ات

: 1991محمـود حمـودة،     (، و )Haynes ، 1990 :175هـاينس   (، و )45: 1988كمال دسوقي،   (و
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عبـد  (، و )Hardman ، 1996 :344هاردمان  (، و   )1993فرج عبد القادر طه وآخرون،      (، و )132
، )Car ، 2001 :105كـار   (، و )1997معة سـيد يوسـف،      ج(، و   )276: 1997العزيز الشخص، 

على أن اللجلجة في )National Stuttering Association ، 2002 :1الجمعية العالمية للجلجة (و
الكالم تشير إلى  اضطراب السيولة اإليقاعية للكالم، وتفكك لتنظيم إيقاعه، ونقص في الطالقة اللفظية               

فسي يظهر لدى الطفل حينما تتقدم أفكاره بسرعة أكبر من قدرتـه            أو التعبيرية، كما أنها اضطراب ن     
على التعبير عنها، في شكل توقفات مفاجئة و احتباسات حادة في النطق وتبادل مع لحظات الصمت،                
أو تطويل في نطق بعض الكلمات بحيث تأتى نهاية الكلمة متأخرة عن بدايتها ومنفصلة عنها، أو فـي         

جزاء من الكلمة، وقد يصاحب ذلك توتراً في الحنجـرة، وتـشنجات فـي           تكرار ألصوات ومقاطع وأ   
عضالت التنفس، واضطراب في حركة الشهيق والزفير وبعض العالمات األخرى كاهتزاز الـرأس             
وارتعاش رموش وجفون العينين وإخراج اللسان، وتتفاوت اللجلجة في الكالم من موقف آلخر، حيث              

تي تتطلب تواصالً، وال تعتبر اضـطراباً إال إذا كانـت متكـررة،    تشتد في مواقف التوتر والضغط ال  
ويكون الذكور أكثر عرضة لهذا االضطراب من اإلناث في نفس العمـر الزمنـي، ويـرتبط هـذا                  

، ويرى الباحث أن اللجلجة     .االضطراب بالتنشئة االجتماعية، والمناخ األسرى، والحالة االنفعالية للفرد       
ات الطالقة في الكالم حيث يبذل الفرد جهداً ملحوظاً عند الكـالم ويبـدو              في الكالم هي أحد اضطراب    

متعثراً، وتظهر عليه عالمات اإلجهاد والتوتر واالنضغاط، وتتبدى مظاهر هـذا االضـطراب فـي               
  .التوقف أو التكرار أو اإلطالة في األصوات أو الحروف أو الكلمات

  . أسباب اللجلجة في الكالم-ب
فين أن العملية العلمية تعتمد بالضرورة على مفهوم الحالة النقيـة، ويـرى             لقد أوضح كيرت لي   

الباحث أنه ال يمكن حصر كافة األسباب المؤدية الضطراب اللجلجة في الكالم، ذلك أن كل حالة ربما                 
تكون لها األسباب المختلفة عن الحاالت األخرى، وفيما يلي مجموعة من أشيع أسباب اللجلجـة فـي                 

  .الكالم
أن األسباب العضوية الضطراب اللجلجة ) 136: 1991( يذكر محمود حمودة     :األسباب العـضوية   -

عـدم  ) Shirley) 1999: 38فى الكالم تتلخص فى العامل الوراثى، بينما أظهرت دراسة شـيرلي            
وجود أى أدلة على توريث هذا االضطراب حتى على مستوى الجينات السائدة أو المتنحيـة، ويتفـق                 
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على أن وجود صراع بين نـصفى       ) 136: 1991(ومحمود حمودة   ) 27: 1988(العظماوىإبراهيم  
كرة المخ، أو اإلصابة المزمنة بأمراض الجهاز التنفسي، أو محاولة الكالم أثناء عمليـة الـشهيق، أو                 

  .نقص الكالسيوم، أو اضطراب الجهاز السمعي تؤدى إلى هذا االضطراب
، )Bloodstin ) 1986سة التحليل النفـسي مثـل بلودسـتين     يرى أنصار مدر: األسباب النفسية-

أن ضعف األنا وقمع الميول خشية العقوبة وضعف الثقة بالنفس من أهم            ) Dolton) 1997ودولتون  
العوامل النفسية التي تكمن وراء اللجلجة في الكالم، وأن المتلجلج ينكص في لحظات اللجلجـة إلـى                 

  . قلق أو فقدان الشعور باألمن أو الشعور بالنقصمرحلة الكالم الطفلى كتعبير عن ال
الصراع والقلـق   : على أن اضطرابات الكالم ترجع إلي     ) 430: 1997(ويؤكد حامد زهران    

والخوف المكبوت، والصدمات النفسية، واالنطواء، والعصابية، وضعف الثقـة بـالنفس، والعـدوان             
  .المكبوت، والحرمان االنفعالي، واالفتقار إلى العطف

ويؤكد البعض اآلخر على أن هذا االضطراب ما هو إال عرض عصابى تكمن وراءه رغبات               
عدوانية مكبوتة، حيث يعيش الفرد نكوصاً إلى المرحلة الشرجية وصراعاً بين الرغبة الشعورية فـى               

ج الكالم والحاجة الالشعورية بعدم الكالم، فتكون اللجلجة وقفا لهذا العدوان، وما اللجلجـة إال إخـرا               
يعقبه إيقاف وخوف من الكالم، ثم إخراج يعقبه خوف آخر من إخراج العدوان وهكذا، ولذا فإن هـذا                  

  . االضطراب يكون أكثر حدوثا أمام الكبار وفى المواقف المرتبطة بالصراع
أنه إذا كان الطفل فى موقف اجتماعي  ) 139 : 1991(يذكر محمود حمودة    :  األسباب االجتماعيـة   -

راب اللجلجة فى الكالم وهو يعبر عن التشجيع وإحراج الطفل فى المواقف الكالمية،             سيء يظهر اضط  
  .وقهره وعدم السماح له بالتعبير كما يريد عن نفسه، وعدم الشعور باألمن النفسي داخل أسرته

ويرى الباحث أن اللجلجة في الكالم في المواقف العادية إنما ترجع لمجموعة مـن األسـباب                
ولذا كانت خير طريقة يعبر بها الممثل على المسرح عن الخوف هي طريقة التعثر في               الخوف  : أولها

أن يكون اللفظ قاصراً عن األداء وبذلك يضيع الوقت في البحث عن األلفاظ المناسبة،              : الكالم، وثانيها 
صول أن يكون تدفق األفكار أسرع من تعبير الفرد عنها لعجز أساليب تعبيره بسبب قلة المح              : وأخرها

اللغوي، والسببان األخيران يمكن مالحظتهما بوضوح وفى أبسط صورة عند محاولة الفرد التحـدث              
  .بلغة أجنبية ال يتقنها، فهو يتعثر آنذاك، بينما ال يتعثر عند التحدث بلغته األصلية
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  : تشخيص اللجلجة في الكالم-ج
 اللجلجة في الكالم والتـي  دراستها لتقييم لغة األطفال ذوى اضطراب    ) Hill) 1995قدمت هيل   

دراسة الحالة، وتقييم الطالقة، وتقييم المهـارات اللغويـة،         : أوضحت أن التشخيص البد وأن يتضمن     
لتحديد بدايـة   ) Ingham) 1999وأساليب المعاملة الوالدية، وقد أوصت الدراسة التي قام بها انجهام           

تشخيص اضطراب اللجلجة في الكالم، وقد      التدخل لعالج اللجلجة إلى ضرورة وجود اختبارات مقننة ل        
إجراءات تشخيص اللجلجة في الكالم على النحـو        ) 297 -294: 1997(أجمل عبد العزيز الشخص     

نوع اللجلجة،  : مالحظة كالم الطفل أثناء حديثه مع الوالدين واألخوة، وتجميع المالحظات حول          : التالي
إلى الحالة الصحية ورد الفعل حيـال االضـطراب،         ومدى معاناة الطفل من التوتر واالنفعال، إضافة        

والظروف التي تعرض لها قبل تعرضه لالضطراب، ، وتسجيل عينات من كالم الطفل أثناء التحدث               
مع الوالدين واألخوة واألقران، وأثناء القراءة، وتحليل ذلك، وتكرار هذه اإلجـراءات فـي مواقـف                

يد الظروف التي تحدث فيها اللجلجة بالضبط و بالتالي         مختلفة في المنزل، والمدرسة، وذلك بهدف تحد      
  .يتم التركيز عليها أثناء إعداد البرنامج العالجي

  : عالج اللجلجة في الكالم-د
تتعدد أنواع العالج المستخدمة الضطراب اللجلجة في الكالم بتعدد وجهات النظـر المفـسرة              

والعالج الكالمي، والعالج البيئي، وفيما يلي      لهذا االضطراب، فظهر العالج الطبي، والعالج النفسي،        
  :إلقاء الضوء على بعض هذه العالجات

أن األطباء يعالجون اللجلجة في الكالم بالتدخل       ) 140: 1991( يذكر محمود حمودة     : العالج الطبي  -
 باسـتخدام عقـار الهـالوبير يـدول         Chemotherapy أو بالعالج الكيمـاوي      Surgeryالجراحي  

Haloberyedoul       وبعض األدوية المهدئة، وقد أثبتت بعض الدراسات أن هذا النوع من العالج غير ،
  .مفيد، وله محاذير كثيرة

يعتبر معظم علماء النفس اللجلجة في الكالم اضطراباً نفـسياً بالدرجـة األولـى،              :  العالج النفسي  -
 تحليل النفسي تقدم عالجأن مدرسة ال) 140: 1991(ويدلون بدالئهم في عالجه، فيذكر محمود حمودة 

اللجلجة في الكالم على أنه عرض عصابى، والبد من تبصير الفرد بصراعاته، وإعادة الثقـة إليـه،                 
وإزالة الحواجز بينه وبين اآلخرين، أي مساعدة الفرد على التوافق الشخصي واالجتماعي، كما تقـدم                
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 Inghamلجلجة حيث استخدم إنجهام     المدرسة السلوكية مجموعة من الفنيات للتعامل مع اضطراب ال        
 13-11 أطفال تتراوح أعمارهم ما بـين        5أسلوب إطالة الكالم لعالج هذا االضطراب لدى        ) 1990(

 24أسلوب العالج الجماعي في عالج االضطراب لـدى         ) 1991(عاماً، كما استخدمت صفاء غازي      
العالج السلوكي والعالج   ) 1993 ( عاماً، واستخدم أحمد رشاد    15 -12طفالً تتراوح أعمارهم ما بين      

 طفالً تتراوح أعمارهم ما بين      64برجع الصدى أي تأخير التغذية المرتدة في عالج االضطراب لدى           
أسلوب التظليل واللعب غير الموجه فـي عـالج         ) 1995(عاماً، كما تناولت سهير عبد اهللا       15 -12

ـ  12-9 طفالً تتراوح أعمارهم مـا بـين         24االضطراب لدى    اً، كمـا اسـتخدم كالينوسـكى        عام
Kalinowski ) 2003 (  أسلوب المكافأة والتدعيم في عالج هذا االضطراب وقد أشارت نتائج هـذه

  .الدراسات جميعها إلى فاعلية األسلوب المستخدم في كل منها في عالج اضطراب اللجلجة في الكالم
االسترخاء الكالمـي،  : فنيات مثلوهو مكمل للعالج النفسي ويعتمد على بعض ال  :  العالج الكالمـي   -

والكالم اإليقاعي، والنطق بالمضغ، والممارسة السلبية، وقد أجريت دراسات عديدة فى هـذا اإلطـار           
 طفال  24التي استخدمت الكالم اإليقاعي على عينة قوامها        ) Packman) 1998دراسة باكمان   : منها

التي تناولت ممارسـة  ) Hancock ) 2000 عاماً، ودراسة هانكوك 12 -9تتراوح أعمارهم مابين 
 فـرداً   63الكالم المكثف الهادئ، والكالم العائلي المنظم، والتغذية الرجعية المكثفة لدى عينة قوامهـا              

التي تناولـت أسـلوب     ) Smolka) 2002 عاماً، ودراسة سمولكا     18 -11تتراوح أعمارهم ما بين     
 عاماً، وقد أثبتـت هـذه       14 -12ارهم ما بين     طفالً تتراوح أعم   32رجع الصدى على عينة قوامها      

  . األساليب جميعها فاعليتها في عالج اضطراب اللجلجة في الكالم
أن المقصود بالعالج البيئي هو دمج الطفل فـي         ) 214: 2003(يرى حمزة السعيد    :  العالج البيئي  -

 لديـه الخجـل     أنشطة اجتماعية حتى تتاح له فرصة التفاعل االجتماعي وتنمـو شخـصيته وينتفـي             
دراسة مـاالرد   : واالنطواء واالنسحاب، ومن الدراسات التي أجريت في هذا اإلطار وأثبتت فاعليتها          

Malard) 2004 (          التي استخدمت أسلوب حل المشكلة والتدريب على المهارات االجتماعية، ودراسة
ى اضـطراب   التي اعتمدت على مساعدات الوالدين ألطفالهم ذو      ) Hamaguchi) 2006هاماجوشى  

ويرى الباحث أن العالج البيئي على النحو المتقدم ال يخرج عن كونه أحد أساليب              . اللجلجة في الكالم  
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العالج النفسي الجماعي التي تستثمر وجود الجماعة في عالج االضـطراب عـن طريـق التفريـغ                 
  .االنفعالي وتكوين عالقات جديدة واالستبصار وبناء عادات سلوكية جديدة

لقول أنه ال توجد طريقة واحدة فعالة في معظم أو جميع الحاالت التـي تعـانى مـن                  وجملة ا 
اضطراب اللجلجة فى الكالم، وإنما يرجع ذلك إلى التشخيص الدقيق لهذا االضطراب مع الوضع فى               

  .االعتبار مفهوم الحالة النقية الذي يؤكد على انعدام التماثل التام بين الحاالت
  :ت الدراسةتحديد مصطلحا: سادساً

 Self- Confidants: الثقة بالنفس  - أ

 التى تعبر عن قوة األنـا   Positive Personalityهي إحدى خصائص الشخصية اإليجابية 
 حيـال المواقـف     -فى إطار قيمـى   -التي تمتلك من الحرية ما يسمح لها بالتعبير عما تراه مناسباً            و

في مقياس الثقة بالنفس لدى األطفال بالمرحلـة        الدرجة التي يحصل عليها الطفل      : وإجرائيا المختلفة،
  ).الباحث: إعداد.(االبتدائية

 Stuttering  :اللجلجة في الكالم  - ب

هي أحد اضطرابات الطالقة في الكالم، وتتبدى مظاهر هذا االضـطراب فـي التوقـف أو                  
د جهـداً   التكرار أو اإلطالة بشكل ال إرادي في األصوات أو الحروف أو الكلمات، حيث يبـذل الفـر                

، مما قد يؤدى به     ملحوظاً عند الكالم ويبدو متعثراً، وتظهر عليه عالمات اإلجهاد والتوتر واالنضغاط          
الدرجة التي يحصل عليها الطفل فـي       : وإجرائياإلى اإلحجام عن المواقف التي يتوقع أن يتلجلج فيها،          

  ).الباحث: إعداد(مقياس تشخيص اللجلجة في الكالم لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية 
  فروض الدراسة : سابعاً

  :من خالل اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة يمكن صياغة الفروض على النحو التالي
توجد عالقة ارتباطية سالبة وذات داللة إحصائية بين الثقة بالنفس واللجلجة فـي الكـالم لـدى                  -1

  .األطفال بالمرحلة االبتدائية
 .في الكالم من خالل مستوى الثقة بالنفس لدى األطفال بالمرحلة االبتدائيةيمكن التنبؤ باللجلجة  -2
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة الذكور التجريبية، ومتوسـط رتـب                -3
مجموعة الذكور الضابطة، في مقياس الثقة بالنفس وذلك لصالح المجموعة التجريبية بعد انتهـاء      

 .البرنامج مباشرة

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة الذكور التجريبية، ومتوسـط رتـب              توجد   -4
مجموعة الذكور الضابطة، في مقياس تشخيص اللجلجة في الكالم وذلـك لـصالح المجموعـة               

 .التجريبية بعد انتهاء البرنامج مباشرة

توسـط رتـب    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة اإلناث التجريبية، وم            -5
مجموعة اإلناث الضابطة في مقياس الثقة بالنفس وذلك لصالح المجموعة التجريبية بعد انتهـاء              

 .البرنامج مباشرة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة اإلناث التجريبية، ومتوسـط رتـب                -6
لمجموعـة  مجموعة اإلناث الضابطة في مقياس تشخيص اللجلجة في الكـالم وذلـك لـصالح ا              

 .التجريبية بعد انتهاء البرنامج مباشرة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة الذكور التجريبية، ومتوسط رتب               -7
 .مجموعة اإلناث التجريبية، في مقياس الثقة بالنفس بعد انتهاء البرنامج مباشرة

ذكور التجريبية، ومتوسط رتب    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة ال           -8
 .مجموعة اإلناث التجريبية، في مقياس تشخيص اللجلجة في الكالم بعد انتهاء البرنامج مباشرة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة الذكور التجريبية ومتوسـط رتـب                -9
تجريبية بعد انتهـاء    مجموعة الذكور الضابطة في مقياس الثقة بالنفس وذلك لصالح المجموعة ال          

 فترة المتابعة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة الذكور التجريبية ومتوسـط رتـب                -10
مجموعة الذكور الضابطة في مقياس تشخيص اللجلجة في الكالم وذلـك لـصالح المجموعـة               

 .التجريبية بعد انتهاء فترة المتابعة
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سط رتب مجموعة اإلناث التجريبية ومتوسـط رتـب         توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متو       -11
مجموعة اإلناث الضابطة في مقياس الثقة بالنفس وذلك لصالح المجموعة التجريبية بعد انتهـاء              

 .فترة المتابعة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة اإلناث التجريبية ومتوسـط رتـب                -12
اللجلجة في الكـالم وذلـك لـصالح المجموعـة          مجموعة اإلناث الضابطة في مقياس تشخيص       

 .التجريبية بعد انتهاء فترة المتابعة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة الذكور التجريبية، ومتوسط رتب               -13

 .مجموعة اإلناث التجريبية، في مقياس الثقة بالنفس بعد انتهاء فترة المتابعة
ية بين متوسط رتب مجموعة الذكور التجريبية، ومتوسط رتب         ال توجد فروق ذات داللة إحصائ      -14

 .مجموعة اإلناث التجريبية، في مقياس تشخيص اللجلجة في الكالم بعد انتهاء فترة المتابعة
  أدوات الدراسة : ثامنا

  :تعتمد الدراسة الحالية على األدوات التالية  
 )الباحث: إعداد. (ة المعرفي لمرحلة الطفولة المتأخر-  مقياس النمو العقلي- 1

 المعرفي لـدى أطفـال مرحلـة        -يهدف هذا المقياس إلى التعرف على مستوى النمو العقلي        
 المعرفي يتوقف علـى التفاعـل       –، حيث إن تطور نمو النشاط العقلي      )عاما12-9(الطفولة المتأخرة   

والتوجيـه، وممـا    الوظيفي لقدرات الطفل مع الخبرات التي تتوفر له خالل عمليات التعليم والرعاية             
 في النمو المعرفي، التي تطلـق علـى         Piagetيجدر ذكره أن هذا المقياس يعتمد على نظرية بياجية          

 المعرفي خـالل    –مرحلة العمليات العيانية وتحدد خصائص النشاط العقلي        : مرحلة الطفولة المتأخرة  
، ومبـدأ   Reversibilityالقدرة على التناول العكـسي للموضـوعات        : سنوات الطفولة المتأخرة في   

، والقدرة على التفكير المنطقي االستداللي، واقتراب التفكير        Conservationالثبات أو بقاء األشياء       
من المستوى الحسي العيانى إلى المستوى الشكلي التجريدي، وفي سبيل إعداد هذا المقياس تم اتبـاع                

  :الخطوات التالية
  : بناء الصورة األولية للمقياس

مفهـوم النمـو الـسيكولوجي،      : مراجعة نظرية جان بياجيه من حيث     : راسة النظرية وتشمل    الد  -
 -ومراحل النمو من وجهة نظره، واستعراض الدراسات السابقة التي تناولـت النمـو العقلـي                

المعرفي بمرحلة الطفولة المتأخرة، وبعض االختبارات والمقـاييس التـي تـضمنت بنـوداً أو               
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 المعرفي بمرحلة الطفولـة المتـأخرة،       -أو بآخر بمظاهر النمو العقلي    عبارات لها صلة بشكل     
  )Anton & Warren ، 1975أنتون ووارين : إعداد(اختبار مدى األرقام المعكوسة : مثل

القدرة على التناول العكسي، ومبدأ الثبات، والقـدرة علـى          :   تحديد األبعاد األساسية للمقياس في      -
  . ب التفكير إلى المستوى التجريديالتفكير االستداللي، واقترا

 مفردات في كل بعد، وذلك في       6 مفردة بواقع    24   صياغة الصورة األولية للمقياس وتتكون من          -
 . استجابات3صورة أسئلة اختيار من متعدد متبوع كل منها ب 

  : حتى يكون المقياس صالحاً للتطبيق، تم حساب الصدق والثبات كما يلي:  تقنين المقياس-
  من أساتذة علم النفس والـصحة      10تم عرض الصورة األولية للمقياس على       : صدق المحكمين  -

مناسبة المفردات لألبعاد األساسية للمقياس، ومالءمتهـا لـسن         : النفسية للتحكيم عليها من حيث    
العينة، وسالمة الصياغة اللغوية، وإجراء التعديالت إذا لزم األمر، وقد أسفر التحكيم عن اتفـاق               

 مفردة، وحذف مفردتين، فأصبح المقياس مكوناً من        22على  % 80 تقل عن    محكمين بنسبة ال  ال
  . مفردة22

 طفـالً   30تم تطبيق المقياس على عينة التقنين وقوامهـا         : صدق المقارنة الطرفية للمقياس ككل     -
 عامـا   12.1 عاماً بمتوسط عمري     13،  11بالصف السادس االبتدائي تتراوح أعمارهم ما بين        

، وتصحيح المقياس حسب مفتاح التصحيح، وترتيب درجـات األطفـال           1.1نحراف معياري   وا
، وإذا كانـت    6.93تنازلياً، وحساب قيمة ت بين المستويين الميزانيين القوى والضعيف ، فكانت            

، فإن قيمة ت المحسوبة     2.89= 0.01، وعند مستوى    2.11=0.05القيمة الجدولية عند مستوى     
 . وتؤكد على صدق المقياس0.01دالة عند مستوى 

تم حساب معامل ارتباط كل مفردة بالدرجـة الكليـة          : صدق المقارنة الطرفية لمفردات المقياس     -
التي حصل عليها الطفل في المقياس ككل، اعتماداً على نسبتيها العليا والسفلي بـالرجوع إلـى                

موجبة االتجـاه باسـتثناء     جداول فالنجان لالرتباط الثنائي، واتضح أن جميع المفردات صادقة و         
 . مفردة20مفردتين غير دالتين، مما استوجب حذفهما، ليصبح المقياس مكونا من 
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 14تم تطبيق المقياس على عينة التقنين مرتين بفاصـل زمنـي            : الثبات بطريقة إعادة اإلجراء    -
ـ                 ين يوماً، وقد روعي التشابه بين ظروف التطبيقين إلى حد كبير، وحساب معامـل االرتبـاط ب

  . تدل على ثبات المقياس0.01 وهذه القيمة دالة عند مستوى 0.78التطبيقين فبلغ 
  . وهى قيمة تدل على ثبات المقياس0.74فبلغت قيمته : الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ -
تم حساب معامل االرتباط بين استجابات األطفال على المفردات         : الثبات بطريقة التجزئة النصفية    -

 وهـى قيمـة     0.84 براون فبلـغ     -ة والزوجية، وحساب الثبات باستخدام معادلة سبرمان      الفردي
 .مرتفعة تدل على ثبات المقياس

: إعداد( المعرفي لمرحلة الطفولة المتأخرة      -يتكون مقياس النمو العقلي   : الصورة النهائية للمقياس  -
 3ن أبعاده األربعة، وتوجـد       مفردات لكل بعد م    5 مفردة بواقع    20في صورته النهائية من   ) الباحث

 2،  1،  0:  درجات هـى   3استجابات لكل مفردة، يختار الطفل أحدها ليحصل على درجة واحدة من            
 درجة، ويمكن تصنيف الطفل بناء علـى درجتـه          40-0وبالتالى فإن درجات المقياس تتراوح بين       

، والمستوى المتوسـط    13-0المستوى الضعيف من    :  المعرفية التالية  -تحت أحد المستويات العقلية     
 40 - 28، والمستوى المرتفع من 27- 14من 

  )الباحث: إعداد(مقياس الثقة بالنفس لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية  -2
يهدف هذا المقياس إلى التعرف على مستوى الثقة بالنفس لدى أطفال المرحلة االبتدائية، حيث              

 قوة الشخصية، وكمية الطاقة النفسية التي تقع تحـت          إن الثقة بالنفس إحدى الخصائص التي تعبر عن       
تصرف األنا، وتتبدى في مجاالت مختلفة مع األسرة واألقران ومواقف التفاعل االجتمـاعي، وفـي               

 :سبيل إعداد هذا المقياس تم اتباع الخطوات التالية

  : بناء الصورة األولية للمقياس-
 بالنفس، ووجهات نظر مدارس علم النفس المختلفة        مراجعة مفهوم الثقة  :  الدراسة النظرية وتشمل   -

فيه، واستعراض الدراسات السابقة التي تناولت الثقة بالنفس لدى األطفـال بالمرحلـة االبتدائيـة،          
وبعض االختبارات والمقاييس التي تضمنت بنوداً أو عبارات لها صلة بشكل أو بـآخر بمظـاهر                

محمـد عثمـان    :  تعريـب  Ropert روبـرت    إعـداد (اختبـار الشخـصية     : الثقة بالنفس، مثل  
فاروق عبد الفتاح،   : ، تعريب Smithسميث  : إعداد(، ومقياس تقدير الذات لألطفال      )1960،نجاتي
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، واختبار تأكيـد الـذات   )1982عالء كقافي،  : إعداد(ومقياس قوة األنا    ،  )1981ومحمد دسوقي،   
ـ : إعداد(، ومقياس الثقة بالنفس )1987محمد الطيب،: إعداد( عـادل  :  ترجمـة  Sidneyيدنى س

ـ جابر عبد الحميد وعـالء ك     : تعريب(ومقياس أيزنك للشخصية    ،  )1990عبداهللا،    ،)1994افي،  ف
 االتـزان   -، وقائمة سـمات العـصابية     )Garant  ،1995جارانت  : إعداد(ومقياس الثقة بالنفس    

: إعـداد  (، ومقياس بعض صفات وخصائص الشخصية    )2000صالح أبو ناهية،  : إعداد(االنفعالي  
 ).2001رشدي فام وآخرون، 

 مفردة روعى فيها حـسن الـصياغة وسـهولة    25  صياغة الصورة األولية للمقياس وتتكون من     -
  .األسلوب

  : حتى يكون المقياس صالحاً للتطبيق، تم حساب الصدق والثبات كما يلي:   تقنين المقياس-
من أساتذة علم النفس والـصحة       10تم عرض الصورة األولية للمقياس على       : صدق المحكمين  -

مناسبة المفردات لسن العينة، وسالمة الصياغة اللغوية، وإجراء        : النفسية للتحكيم عليها من حيث    
 22على  % 80التعديالت إذا لزم األمر، وقد أسفر التحكيم عن اتفاق المحكمين بنسبة ال تقل عن               

  . ةمفرد22، فأصبح المقياس مكوناً من  مفردات 3مفردة، وحذف 
تم تطبيق المقياس على عينة التقنين، وتصحيح المقيـاس         : صدق المقارنة الطرفية للمقياس ككل     -

حسب مفتاح التصحيح، وترتيب درجات األطفال تنازلياً، وحـساب قيمـة ت بـين المـستويين                
، 2.11=0.05 وإذا كانت القيمة الجدولية عند مـستوى         5.71الميزانيين القوى والضعيف، فبلغت   

  0.01، فإن قيمة ت المحسوبة دالة عند مستوى 2.89= 0.01وى وعند مست

تم حساب معامل ارتباط كل مفردة بالدرجـة الكليـة          : صدق المقارنة الطرفية لمفردات المقياس     -
التي حصل عليها الطفل في المقياس ككل، اعتماداً على نسبتيها العليا والسفلي بـالرجوع إلـى                

واتضح أن جميع المفردات صادقة وموجبة االتجـاه باسـتثناء          جداول فالنجان لالرتباط الثنائي،     
 . مفردة20مفردتين غير دالتين، مما استوجب حذفهما، ليصبح المقياس مكونا من 

 يومـاً   19تم تطبيق المقياس على عينة التقنين مرتين بفاصل زمني          :   الثبات بطريقة إعادة اإلجراء     -
 حد كبير، وحساب معامل االرتباط بين التطبيقـين         وقد روعي التشابه بين ظروف التطبيقين إلى      

  . تدل على ثبات المقياس0.01 وهذه القيمة دالة عند مستوى 0.74فبلغ 
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  . وهى قيمة تدل على ثبات المقياس0.82بلغت قيمته : الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ -
ين استجابات األطفال على    تم حساب معامل االرتباط ب    : الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية     -

 وهـى  0.88 براون فبلغ -المفردات الفردية والزوجية، وحساب الثبات باستخدام معادلة سبرمان    
  .قيمة مرتفعة تدل على ثبات المقياس

يتكون مقياس الثقة بالنفس لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية في صـورته           :  الصورة النهائية للمقياس   -
كثيراً، أحياناً، نادراً، فإذا كانت استجابة التلميـذ        :  استجابات 3ل منها ذات     مفردة ك  20النهائية من 

 درجات وإذا كانت استجابته أحياناً حصل على درجتين، وإذا كانت استجابته            3كثيراً حصل على    
، ويمكن تـصنيف    60،  20نادراً حصل على درجة واحدة، وبالتالي تتراوح درجات المقياس بين           

، 33-20المستوى الضعيف من    : رجته تحت أحد مستويات الثقة بالنفس التالية      الطفل بناء على د   
 .60 – 48، والمستوى المرتفع من 47- 34والمستوى المتوسط من 

  )الباحث: إعداد( بطارية تشخيص اللجلجة في الكالم بالمرحلة االبتدائية -3
الل بيان نوع اللجلجـة     تهدف هذه البطارية إلى التعرف على مستوى اللجلجة في الكالم من خ           

توقف، أو تكرار، أو إطالة في بعض األصوات والحروف والكلمات، والتعرف علـى             : من حيث هي  
المواقف الداعية للجلجة في الكالم، وكذلك شدة اللجلجة في الكالم لدى أطفـال المرحلـة االبتدائيـة،            

في الكالم، ودليل المواقف الداعيـة      استبيان تحديد نوع اللجلجة     : وبالتالي فإن هذه البطارية تتكون من     
للجلجة في الكالم، ومقياس تشخيص اللجلجة في الكالم، وفي سبيل إعداد هذه البطاريـة تـم اتبـاع                  

 :الخطوات التالية

 :بناء الصورة األولية للبطارية �

مراجعة مفهوم اضطراب اللجلجة في الكـالم وأسـبابه والنظريـات           : الدراسة النظرية وتشمل   -
، وطرق تشخيصه، واستعراض الدراسات السابقة التي تناولـت هـذا االضـطراب             المفسرة له 

بمرحلة الطفولة المتأخرة، وبعض االختبارات والمقاييس التي تضمنت بنـوداً أو عبـارات ذات              
: إعداد(دليل تقدير نوع اللجلجة في الكالم       : صلة بشكل أو بآخر بمظاهر اللجلجة في الكالم، مثل        

عبد العزيز  : إعداد(واستمارة دراسة حاالت اضطرابات النطق والكالم       ،  )1991صفاء غازى،   
، )Marilyn  ،1998مـارلين   : إعـداد (، ومقياس تقييم الطالقة في النطـق        )1997الشخص،  
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نهلة عبد  : إعداد(،  واختبار شدة التلعثم      )Rialy  ،2000ريلى  : إعداد(ومقياس تقدير شدة التلعثم     
 & ,Pellowshkiبلوسـكى وكـونتر   : إعداد(عدم الطالقة في الكالم ، ومقياس تحديد )2001العزيز، 

Conture ، 2002( استفتاء مدرج للمواقف المثيرة للتلعثم ،)أوبريان : إعدادObrian، 2005(  
  :صياغة الصورة األولية للبطارية على النحو التالي

باحـث مـن خاللهـا     مفردات يـستطيع ال 6استبيان تحديد نوع اللجلجة في الكالم، ويتكون من        -
 .توقف، أم إطالة، أم تكرار: التعرف على نوع اضطراب فى الكالم لدى الطفل سواء أكان

التعبير عـن الـصور لتكـوين       : مقياس تشخيص اللجلجة في الكالم، ويتكون من بعدين أولهما        -
قصص، وثانيهما القراءة الجهرية لنصوص معينة، ويحتوى هذا المقياس على صـورتين للبعـد              

  .ول ونصين للبعد الثانياأل
  : حتى تكون البطارية صالحة للتطبيق، تم حساب الصدق والثبات كما يلي: تقنين البطارية -
 من أساتذة علم الـنفس والـصحة        10تم عرض الصورة األولية للبطارية على       :  صدق المحكمين  -

ت لسن العينة، وسالمة    مناسبة المفردا : النفسية وطرق تدريس اللغة العربية للتحكيم عليها من حيث        
 : الصياغة اللغوية، وإجراء التعديالت إذا لزم األمر، وقد أسفر التحكيم عما يلي

 مفـردات   6علـى   % 80االتفاق بنسبة ال تقل عن      : بالنسبة الستبيان تحديد نوع اللجلجة في الكالم      -
  .يتألف منها االستبيان 

 .على الصورة األولية% 100 بنسبة االتفاق: بالنسبة لمقياس تشخيص اللجلجة في الكالم-

تم تطبيق استبيان تحديد نوع اللجلجة في الكالم، ومقياس تشخيص          : صدق المقارنة الطرفية للبطارية   -
اللجلجة في الكالم على عينة التقنين، وتصحيحهما حسب مفتاح التصحيح، وترتيـب درجـات              

يزانيين القوى والضعيف لكل منهمـا،      األطفال تنازلياً فيهما، وحساب قيمتا ت بين المستويين الم        
، وعنـد  2.11=0.05 على الترتيب، وإذا كانت القيمة الجدولية عند مستوى 6.01، 7.52فكانتا  

   0.01، فإن قيمتا ت المحسوبتان دالتين عند 2.89= 0.01مستوى 
ـ        : صدق المقارنة الطرفية لمفردات االستبيان والمقياس     - ردة تم حساب معامل االرتباط بين كـل مف

والدرجة الكلية لالستبيان والمقياس، اعتماداً على نسبتيهما العليا والـسفلي بـالرجوع إلـى جـداول                
 .فالنجان لالرتباط الثنائي، واتضح أن جميع المفردات صادقة وموجبة االتجاه
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 تم تطبيق االستبيان والمقياس على عينة التقنين مرتين بفاصل زمنـي          : الثبات بطريقة إعادة اإلجراء   -
 يوماً، وقد روعي التشابه بين ظروف التطبيقين إلى حد كبير، وحساب معامل االرتباط بين               16

 لكل من االستبيان والمقياس على الترتيب، وهاتان القيمتان دالتين          0.79،    0.77التطبيقين فبلغ   
  . وتدالن على الثبات0.01عند مستوى 

امال ألفا لكل من االسـتبيان والمقيـاس فبلغتـا،          تم حساب مع  : الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ    -
 . على الترتيب وهما قيمتان تدالن على ثباتهما0.80، 0.78

تم حساب معامل االرتباط بين استجابات األفراد علـى المفـردات           : الثبات بطريقة التجزئة النصفية   -
 -دلـة سـبرمان   الفردية والزوجية لكل من االستبيان والمقياس، وحساب الثبات باسـتخدام معا          

  . على الترتيب، وهما قيمتان مرتفعتين تدالن على الثبات0.96، 0.94براون فبلغ 
  :تتكون بطارية تشخيص اللجلجة في الكالم بالمرحلة االبتدائية من: الصورة النهائية-
 مفردات كل اثنتين تختصان بإحدى صور اللجلجة        6استبيان تحديد نوع اللجلجة في الكالم ويتضمن        -

ويمكن تحديد نوع اللجلجة في الكالم لدى الطفـل بـالرجوع   ) توقف، إطالة، تكرار: (الكالمفي  
 .إلى الصورة األكثر تكراراً في حديثه

صورة واحدة تحكى قـصة،     :  مفردات عبارة عن   4مقياس تشخيص اللجلجة في الكالم ويتكون من        -
 واآلخر علمي، ويطلـب     ومجموعة صور تتكامل فيما ببنها لتحكى قصة، ونصين أحدهما أدبي         

من التلميذ التعبير عن الصور بجمل مفيدة، وأن يقرأ النصين قراءة جهريـة، وتتحـدد درجـة                
التلميذ بمجموع الكلمات التي ينطقها نطقاً سليماً بواقع درجة واحـدة للكلمـة الـسليمة، ويـتم                 

ا التلميـذ مقارنـة     تشخيص اللجلجة في الكالم بحساب النسبة المئوية للمفردات التي يتلجلج فيه          
بالعدد اإلجمالي للكلمات التي نطقها، وتكون اللجلجة فى الكالم منخفضة إذا كانت النسبة المئوية              

 وتكون اللجلجـة    50 -26 وتكون اللجلجة فى الكالم متوسطة إذا كانت النسبة المئوية           25 -0
  50فى الكالم مرتفعة إذا كانت النسبة المئوية أكثر من 

  ):الباحث: إعداد(لعالجي  البرنامج ا-4
يستند البرنامج المقترح لتنمية الثقة بالنفس وعالج اضطراب اللجلجة في الكالم إلـى العـالج               
النفسي، الذي ينظر إلى اللجلجة في الكالم باعتبارها عرضاً، ومن الضروري البحث عـن األسـباب                

  . الحقيقية لهذا العرض وإزالتها حتى ال يتكرر مرة أخرى
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 : التي يقوم عليها البرنامج األسس-أ

يعتمد البرنامج العالجي الحالي على نتيجة الفرضين األول والثانى، واللتان أوضحتا العالقـة             
السالبة بين الثقة بالنفس واضطراب اللجلجة في الكالم، و إمكانية التنبؤ باضطراب اللجلجة في الكالم               

مج العالجي على تنمية الثقة بالنفس لدى أفـراد  من خالل مستوى الثقة بالنفس، وبالتالي يحرص البرنا      
المجموعتين التجريبيتين، وتحسين مستوى االقتصاديات النفسية وكمية الطاقة النفسية المتاحـة تحـت             

  . تصرف األنا، بهدف عالج اضطراب اللجلجة في الكالم لديهم
 : أهداف البرنامج العالجي وأهميته-ب

على عالج اضطراب اللجلجة في الكـالم، وإزالـة هـذا          ال تقتصر أهداف البرنامج المقترح      
العرض المرضى فحسب، وإنما تستهدف أيضاً رفع مستوى التوكيدية، وتحسين مـستوى التواصـل              
اللفظي وغير اللفظي مع اآلخرين، وتنمية السلوك االستقاللي، وتحسين مستوى االقتصاديات النفسية،            

نا حتى يتمكن الفرد من مواجهة الضغوط النفسية وخفض         وزيادة كمية الطاقة المتاحة تحت تصرف األ      
مستوى القلق، والتفاعل مع المواقف بشيء من المرونة واإليجابية، بما يعمل على تنمية مستوى الثقة               
بالنفس، واإليجابية لدى الفرد، ومن ثم فإن أهمية هذا البرنامج تكمن في أنه يعالج اضطراب اللجاجـة     

  .ة مستوى الثقة بالنفسفي الكالم من خالل تنمي
  :  فنيات البرنامج-ج

 :يعتمد هذا البرنامج على مجموعة من الفنيات أهمها

   Role Playingلعب الدور -
تعتبر فنية لعب الدور إحدى فنيات العالج النفسي الجماعي القائم على نظرية اإلسقاط، ويعتمد              

الدور المطلوب منه، ولذا فإن التدريب على       نجاح الفرد من الزاوية االجتماعية على قدرته في القيام ب         
 في التعـايش مـع المواقـف        لعب و إتقان األدوار، وتعلم المهارات االجتماعية، يعد مطلباً جوهرياً         

للثقة بالنفس، والتـي قـد      الداعية  االجتماعية المتعددة وإدارتها، ويتم ذلك من خالل تصميم المواقف          
ع اآلخرين، فيبدو مضطرباً في شخصيته، متلجلجاً في كالمه،         يتعثر الفرد فيها في تواصله اللفظي م      

ومن خالل فنية لعب الدور يتمكن الفرد من مواجهة الضغوط النفسية، والتعامل مع المواقف الداعية               
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للقلق والغضب بشكل خيالي، حتى إذا واجهته هذه المواقف بشكل حي كان قادراً علـى مواجهتهـا                 
  .قته بنفسهطريقة إيجابية يتأكد فيها ثب

أن يتقمص بعض   الشخصيات      طفل  أن لعب الدور يوفر لل    ) 35: 1997(ويرى حامد زهران    
التي تتصل بمشكلته، ويجسد مشاعرهم وانفعاالتهم مما يؤدى إلى التنفيس االنفعالي، وتحديد المـشكلة              

 قدرا كبيرا مـن     النفسية التي يعانى منها الفرد على وجه الدقة، والشعور بمشاعر الغير، وهو ما يوفر             
  .االستبصار

على أن لعب الدور يساعد األطفال على اكتـساب         ) 132: 1993(ويؤكد عبد الستار إبراهيم     
عـرض  : المهارات االجتماعية المصاحبة للدور، وأن هناك مراحل أساسية إلجراءات لعب الدور هي 

ر المطلوبة منهـا، وتـصحيح      النموذج المراد أداؤه والتدريب عليه، وتشجيع األطفال على أداء األدوا         
مـن اكتـساب المهـارات      طفل  األداء مع تدعيم الجوانب الموجبة منه، ثم إعادة األداء حتى يتمكن ال           

  .المتعلقة باألدوار، وبذلك يكون من السهولة تطبيق هذه المهارات في الحياة الطبيعية
أسـاليب المعاملـة    ومما يجدر ذكره أن البرنامج الحالي يعتمد على هذه الفنية في توضـيح              

  الوالدية التي يتعرض لها األطفال وكيفية التصرف في المواقف المختلفة 
  Relaxation:االسترخاء -

قدم علماء النفس مجموعة من أساليب التدخل العالجي للوصول باألفراد الذين يعـانون             
هم، وذلك مـن    إلى الحالة السوية ورفع مستوى التوافق لدي      والضغوط  من الغضب والتوتر والقلق     

أن ) Huffman) 1994 :446خالل تدريبهم على االسـترخاء العـضلي، ويوضـح هوفمـان         
االسترخاء ال يقتصر على العضالت فقط بل يمتد للعقل أيـضا، فـتعلم الفـرق بـين التـوتر                   
واالسترخاء، يتم عن طريق سلسلة من حركات التوتر واالسترخاء، وال يتحقق االسترخاء التـام              

طيع الفرد إرخاء عضالته حتى تحت ظروف يمكن أن تحدث توتراً، ومن ثـم فـإن                إال حين يست  
التدريب على االسترخاء من أفضل الفنيات التي يمكن استخدامها في مواجهة الضغوط، وخفض             

وبناء الثقة بالنفس، والبرنـامج الحـالي يقـدم التـدريب علـى             مستوى القلق، وإدارة الغضب،     
  . الجسماالسترخاء العضلي لكل مناطق
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   Activity:األنشطة -
تعد األنشطة إحدى الفنيات السلوكية الهامة عند تقديم البرامج اإلرشـادية أو العالجيـة لـدى                
األطفال، ألنها وسيلة هامة لتوجيه الطاقة وخفض التوترات، والتعبير عن األفكار والمشاعر بـصورة              

 األطر المجتمعية، كما أنها وسيلة متميـزة        مناسبة، وتمكن األطفال من العمل التعاوني، واالنخراط في       
للكشف عن الهوايات وتنمية المواهب في جميع المجاالت، وفي إطار البرنامج الحـالي يـتم تقـديم                 

النشاط الرياضي من خالل لعب مباراة كرة قدم، والنشاط الترفيهـي           : مجموعة من األنشطة تتمثل في    
اط العلمي بزيارة لمركز سوزان مبـارك االستكـشافي   ، والنشمعالم السياحيةعن طريق زيارة ألحد ال    

 والنشاط االجتماعي بزيارة أحد األندية االجتماعية، والنشاط الفني والثقافي مـن            ،للعلوم والتكنولوجيا 
  .خالل االشتراك في فعاليات مهرجان القراءة للجميع

     Self-Talkingاألحاديث الذاتية  -
 أن األحاديث الذاتية هي السبيل المثالي الستكشاف        )156: 2006(كر حسيب محمد حسيب     يذ

 أن يخصص وقتا للخلو بالنفس، مـستبعداً        - أي فرد  -النفس والوعي بالذات، حيث ينبغي على الفرد      
كل تشويش، فإذا استطاع أن يدرب نفسه واآلخرين الذين يعيشون معه على الخلو بالنفس لمدة ساعة                

بعض اء فكرياً في ذهنه ويتيح لعقله التجوال دون تحكم، يطرح        أن يكون فض   فيها    يحاول واحدة يومياً 
أسلوب المعاملة الوالدية فـي     : ويحاول اإلجابة عنها، ليتعرف على ذاته من حيث       األسئلة على نفسه    

. لجلجـة فـي الكـالم     المواقف التي تفجر لديه نوبات ال     المنزل، وأساليب إدارة الفصل المدرسي، و     
ال شك أن ما يقوله الفرد لذاته عـن ذاتـه أو   وغير ذلك، ولمقربين منه،  ووجهات نظره في األفراد ا    

عن اآلخرين إنما يكون له دور كبير في توجيه مسار سلوكه النابع من انفعاالته أيضا، فـإذا كانـت                   
فكرة الفرد عن ذاته أنه ضعيف الشخصية، غير واثق في قدراته، فإنه حينما يتعـرض لموقـف ال                  

هر عليه عالمات الدونية وعدم الثقة بالنفس من خالل مجموعة من المظـاهر             يستطيع مواجهته، فتظ  
الفسيولوجية والنفسية منها اضطراب اللجلجة في الكالم، ويحاول الباحث من خالل اسـتخدام هـذه               

على إقامة حوار ذاتي، يمكن من خالله مناقشة مجموعة من األفكار حـول             طفال  الفنية أن يتدرب األ   
 الضطراب اللجلجة في الكالم، واالنفعاالت المصاحبة لهذه المواقف، فـي محاولـة             المواقف الداعية 

  .لتنمية مستوى الثقة بالنفس
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  Self- Motoring المراقبة الذاتية -

يتم تدريب األطفال على مراقبة ذواتهم وتسجيل مالحظاتهم عنها وتقييم حالتهم أثناء المواقف             
حيث أن المراقبة الذاتية تساعد الطفل على  معرفة المـصادر           الداعية الضطراب اللجلجة في الكالم،      

األساسية لالضطراب من خالل معرفة األفكار والمشاعر والـسلوكيات المـصاحبة لهـذه المواقـف               
واستبيان ما يبدو من خصائص الشخصية أثناء االضطراب، ومن هنا يـستطيع الطفـل أن يتوصـل                 

توى اللجلجة في الكالم، فيتمكن مـن تقبـل الظـروف           للشروط األساسية التي تساهم في انخفاض مس      
المحيطة به كما هي، ويحاول تقديم بعض المقترحات التي يواجه بها هذا االضطراب المتعلقة بالذات               

  .فيحاول التفكير مرة أخرى بشأن االضطراب، ويعاود ضبط انفعاالته، وتجديد سلوكياته
  Training Of Communication التدريب على التواصل-

تساعد هذه الفنية في تحسين التواصل بين الطفل واألسرة، واألقـران، وأعـضاء المجتمـع        
المدرسي، وهنا يجب التأكيد على أن هذه الفنية ال تهدف إلى تدريب الفرد على الكالم مـع اآلخـرين         

ون لدى الفرد   بقدر ما تهتم بخلق بيئة التواصل وتهيئة المناخ الداعم لعملية التواصل الجيدة، بحيث تتك             
الرغبة في التواصل مع اآلخرين وذلك من خالل تقبل اآلخرين، والتفهم العطوف لهم بما يـسمح ألن                 

  .تسير عملية التواصل في االتجاه االيجابى وبما يدعم مستوى الثقة بالنفس
  Home Work : الواجبات المنزلية-

ة، والسلوكية، ومراجعتها في الجلسة     يتم تكليف األطفال بأداء بعض األنشطة العقلية، واالنفعالي       
التالية، بهدف التعرف على مدى إنجازها بالشكل المناسب لتعديل السلوك، حيث إن الواجبات المنزلية              

مـن  يـستفيدها   إحدى الفنيات السلوكية التي يستطيع الفرد من خاللها تعميم التغيرات اإليجابية التـي              
فنية مجموعة مـن    هذه ال تخيلة إلى مواقف طبيعية، وتتضمن      البرنامج، كما تساعد في نقل المواقف الم      

اإلصغاء لآلخرين، والتسجيل الكامل لكافة عناصر المواقف التي يمر بهـا الفـرد،             : المهارات أهمها 
وتحليل استجابات الفرد واستجابات اآلخرين في المواقف المختلفة، وتفسير ظهور اسـتجابات معينـة              

  . بشكل بسيطعلى نحو ما، وتقييم المواقف 
على ضـرورة ارتبـاط الواجبـات المنزليـة         ) 1993(ويتفق الباحث مع عبد الستار إبراهيم       

بموضوعات الجلسات وأهدافها، كما ينبغي مشاركة األفراد في تحديد ما سوف يقومون به من أنشطة               
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ا أثنـاء   وأعمال خارج الجلسات، بهدف التأكيد على المفاهيم والمعلومات والمهارات التـي اكتـسبوه            
  .راحل البرنامجمالجلسة، أو التمهيد للجلسة التالية، أو التحقق من الممارسة اإليجابية ل

وتعتبر الواجبات المنزلية إحدى الوسائل األساسية للتقويم الذاتي، الذي يتعرف الفرد من خاللها             
ريب على كيفيـة  على مدى ما حققه من إنجاز في اكتساب بعض المهارات، ومن ثم فإنه ال ينبغي التد            

  .القيام بالواجبات المنزلية، بل يمتد ذلك ليشمل كيفية التقويم الذاتي، واستنساخ واجبات منزلية أخرى
 : إعداد جلسات البرنامج-د

قام الباحث بمراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة لمفهومي الثقة بالنفس، واللجلجة فـي             
ؤثرة في كل منهما، وأثر كل منهما على الشخصية والسلوك، وتم           الكالم والعالقة بينهما، والعوامل الم    

  : جلسة على النحو الموضح بالجدول التالي20إعداد جلسات البرنامج العالجي الذي يتكون من 
  )1(جدول 

  جلسات البرنامج المقترح لتنمية الثقة بالنفس، وعالج اضطراب اللجلجة فى الكالم
 الزمن وضوعالم الجلسة الزمن  الموضوع  الجلسة

 45، 45 السلوك التوكيدي 12، 11 45 تمهيد وتعارف 1
 45 التواصل اللفظي 13 45 الكالم واضطرابا ته 2

 45 التواصل غير اللفظي 14 45 الثقة بالنفس 3

 45، 45 مواجهة الضغوط 16،15 50الثقة بالنفس واللجلجة  4
 45، 45 التخلص من القلق 18، 17 40 االسترخاء 5
 45 اإليجابية 19 40 عرف نفسكا 6

 30 ختامية 20 45، 45 االستقاللية 8، 7

    45، 45 التروي 10، 9

  .هـ التحكيم على البرنامج
 من أساتذة علم النفس والصحة النفسية للتحكيم        8تم عرض البرنامج في صورته األولية على        

 مدى مالءمة الجلسات للعينة من      األهداف واألهمية، وخطوات إعداد الجلسات، وكذلك     : عليه من حيث  
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المحتوى والزمن، والفنيات المستخدمة، واإلجراءات التنفيذية، واألنشطة والوسائل المـساعدة،          : حيث
  .وقد أسفر التحكيم عن التنويه ببعض التعديالت، قام الباحث بإجرائها

 . تطبيق وتقويم البرنامج-و
ور واإلناث التجريبيتين كل علـى حـده،        تم تطبيق البرنامج بشكل جمعي على مجموعتي الذك       

 أسابيع بواقع جلستين أسبوعياً لكل مجموعة، وتم تقويم البرنامج تقويمـا بعـدياً              10وذلك على مدى    
الثقـة بـالنفس،    : بانتهاء تطبيقه مباشرة وتقويماً تتابعياً بعد انتهائه بشهرين، وذلك بتطبيـق مقياسـي            

  .على مجموعات الدراسة األربع) الباحث: دإعدا(وتشخيص اضطراب اللجلجة في الكالم 
 :عينة الدراسة وإجراءاتها: تاسعا

 مدارس ابتدائية بـإدارة     10 طفالً يمثلون جميع طالب الصف السادس االبتدائى بعدد          868اختيار  -1
اإلمام محمد عبده، مكارم األخالق، الثورة، عمر بن عبد         : (بنها التعليمية، محافظة القليوبية هي    

 هدى شعراوى، الحرس الوطني، اإلصالح الزراعي، منشية بـدوي، ابـن خلـدون،              العزيز،
 %.50.6 أنثى بنسبة 439، و%49.4 ذكراً بنسبة 429، منهم )الحديثة

إعداد مجموعة من الشروط لتحقيق أكبر قدر من التجانس بين أفراد العينـة، وهـى أن يتـراوح                  -2
مستجداً في فرقته الدراسـية، منتظمـاً       : فل عاما وأن يكون الط    13 -10العمر الزمن  ما بين      

بالدراسة غير معتاد التغيب من المدرسة، صحيحاً من الناحية البدنية الظاهرية ال يعـانى مـن                
األمراض المزمنة وال تظهر عليه من أية إعاقات بدنية، وله أخـوة وأخـوات، وذلـك تفاديـاً                 

الحياة، دون وفاة أحـدهما أو سـفره        لمشكالت االبن الوحيد، وأن يكون والدي الطفل على قيد          
والده ووالته وأخوته، وقد أسفر تطبيق هذه الشروط على عينة          : للخارج، مقيماً مع أفراد أسرته    

 معتادى  8 باقون لإلعادة، و   17 سنهم غير مناسب، و    10:  طفالً منهم  106الدراسة عن استبعاد    
 من غير المقيمين مع     27سرهم، و  يمثلون الطفل الوحيد بأ    12 غير أصحاء بدنيا، و    26الغياب،  
 ). أنثى383 ذكراً، و379 (طفالً 762فأصبحت العينة المتبقية ، ذويهم

على العينة المذكورة ، وقد أسفر ذلك عـن         ) الباحث: إعداد(تطبيق مقياس النمو العقلي المعرفي      -3
توى النمو   من ذوى مس   52 لم يكملوا االستجابات، و    16 غائبين، و  48 طفالً، منهم    116استبعاد  

 .  طفال646ًالمعرفي دون المتوسط، وبذلك تكون العينة المتبقية 
تطبيق مقياس الثقة بالنفس لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية، وبطارية تشخيص اللجلجة فى الكـالم              -4

 أنثـى، وتـم     326 ذكرا، و    320 طفال منهم    646على عينة الدراسة وقوامها     ) الباحث:إعداد(
 : ج الموضحة بالجدول التالى استخراج النتائ
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  )2(جدول 
  نتائج تطبيق مقياس الثقة بالنفس وبطارية تشخيص اللجلجة فى الكالم على عينة الدراسة

  اللجلجة في الكالم  مستويات الثقة بالنفس 
  الجملة  المرتفع   المتوسط   المنخفض

نوع 
  اللجلجة

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  المستوى

  36  36  07  08  14  17  15  11  منخفض

  41  40  06  04  21  18  14  18  متوسط

  لتوقفا

  45  42  04  02  16  17  25  23  مرتفع
  58  56  22  23  17  21  19  12  منخفض
  52  55  15  12  18  17  19  26  متوسط

  التكرار

  35  31  04  02  08  11  23  18  مرتفع

  21  25  08  09  05  07  08  09  منخفض

  25  19  06  04  07  05  12  10  متوسط
  اإلطالة

  13  16  04  03  03  06  06  07  مرتفع

  326  320  76  67  109  119  141  134  الجملة العامة

 134(  طفـالً    275ويتضح من الجدول السابق أن األطفال الذين يعانون من ضعف الثقة بـالنفس              
 23مـنهم    طفال من ارتفاع اضطراب اللجلجة فى الكالم ف        112، يعانى منهم    )  أنثى 141ذكراً، و   
 أنثى يعانون من اضطراب     23 ذكراً، و  18، ومنهم   "التوقف" أنثى يعانون من اضطراب      25ذكراً، و 

  "اإلطالة"  أنثى يعانون من اضطراب 6 ذكراً، و7، ومنهم "التكرار" 
، 11، تتراوح أعمارهم ما بـين       ) إناث 10 ذكور،و 10( طفالً   20بطريقة عشوائية طبقية تم اختيار    -1

، جميعهم من ذوى المـستويين      1.1عاماً، وانحراف معياري    12.2وسط عمري    عاماً، بمت  13
 المعرفي، ومن المستوى المنخفض فـي الثقـة بـالنفس           –المتوسط والمرتفع في النمو العقلي    

 .ويعانون من ارتفاع اضطراب اللجلجة في الكالم 
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 المعرفـي،   -مـو العقلـى   العمر الزمنى، ومستوى الن   : إجراء عملية المجانسة بين أفراد العينة في      -2
 ويتنـى   -ومستوى الثقة بالنفس، واضطراب اللجلجة في الكالم، وذلك باستخدام اختبار مـان           

Mann- Whitenyوالجدول التالى يوضح ذلك ،        .  
  )3(جدول 

  النتائج اإلحصائية لعملية المجانسة بين أفراد عينة الدراسة التجريبية فى متغيرات الدراسة
  المتغير قيم )10(مجموعة اإلناث  )10(ة الذكور مجموع
 U W Z مج الرتب م  الرتب مج الرتب م الرتب

 الداللة

 غير دالة 0.21- 1.205 47.5 102.5 10.25 107.5 10.75 العمر الزمني

ــي   ــو العقل النم
 المعرفي

غير دالة  2.04- 78.0 23.0 132.0 13.20 78.0 7.80

 غير دالة 0.64- 96.5 41.5 113.5 11.35 96.5 9.65 الثقة بالنفس

 غير دالة 0.38- 100.0 45.0 110.0 11.00 100.0 10.00 اللجلجة فى الكالم

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الـذكور          : ويتضح من الجدول السابق أنه    
ى الكالم،   المعرفي، واضطراب اللجلجة ف    –العمر الزمني، ومستوى النمو العقلي      : واإلناث فى كل من   

ومستوى الثقة بالنفس، وذلك قبل تطبيق البرنامج العالجي، مما يدل على التجانس التام بـين أفـراد                 
  .العينة

 أطفال إلى مجموعتين، إحداهما ضابطة واألخرى تجريبيـة،         10تم تقسم مجموعة الذكور وعددهم      -1
إلى مجمـوعتين،   فال  ط أ 10 أطفال، كما تم تقسيم مجموعة اإلناث وعددهن         5وقوام كل منهما    

 .طفال أ5إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية، وقوام كل منهما 

 :أساليب المعالجة اإلحصائية: عاشراً
معامـل االرتبـاط،   : الختبار صحة فروض الدراسة تم االستعانة بأساليب المعالجة  اإلحصائية التالية        

  . Mann- Whitenyويتنى  -اختبار مان، وWilcoxonتحليل االنحدار، واختبار ويلكوكسون 
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 نتائج الدراسة : حادى عشر
  :العالقة بين الثقة بالنفس واللجلجة فى الكالم -1

 توجد عالقة ارتباطية سالبة وذات داللة إحصائية بين الثقة بالنفس واللجلجة في الكالم              :الفرض األول 
مل االرتباط بطريقـة كـارل      لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية، وللتحقق من هذا الفرض تم حساب معا          

: إعـداد (بيرسون بين درجات العينة في مقياس الثقة بالنفس وبطارية تشخيص اللجلجة فـي الكـالم                
  .0.01 وهو دال إحصائيا عند مستوى 0.88-= ، واتضح أن معامل االرتباط )الباحث

  : التنبؤ باللجلجة فى الكالم من خالل الثقة بالنفس -2

 التنبؤ باللجلجة في الكالم من خالل درجة الثقة بالنفس لدى أطفـال المرحلـة               إمكانية: الفرض الثانى 
االبتدائية، والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام معادلة تحليل االنحدار، فإذا كان المتوسط الحسابي              

، والمتوسـط الحـسابي لمتغيـر الثقـة     7.56، واالنحراف المعياري 44.3لمتغير اللجلجة في الكالم    
 فإنه يمكن التنبؤ باللجلجة في الكالم من خالل الدرجة الكلية           4.32، واالنحراف المعياري    57.1سبالنف

 الدرجة الكليـة   1.54x -43.63= اللجلجة في الكالم: للثقة بالنفس عن طريق معادلة االنحدار التالية
  .للثقة بالنفس

  :يري الدراسة المقارنة بين المجوعات التجريبية والمجموعات الضابطة في متغ-3
الذكور (المقارنة بين المجموعتين التجريبيتين     ) 12،  11،  10،  9،  6،  5،  4،  3(تتناول الفروض        

داخل النوع الواحد في متوسطات رتب درجات       ) الذكور واإلناث (والمجموعتين الضابطتين   ) واإلناث
بعد انتهـاء البرنـامج مباشـرة       ) الثقة بالنفس، واللجلجة في الكالم    (األفراد لمتغيري الدراسة الحالية     

، والختبار  صحة هذه الفرض تم اسـتخدام  )التقويم التتبعى(وبعد انتهاء فترة المتابعة     ) التقويم البعدى (
 والجدول التالي يوضح ما تم التوصل إليه مـن          (Z)وقيمة    Man-Whitney(U)اختبار مان ويتنى    

  : نتائج
  
  

http://dr-banderalotaibi.com



  
  
  
  

  لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية  اضطراب اللجلجة فى الكالم فاعلية برنامج إرشادى لتنمية الثقة بالنفس وخفض

  

  

-954-

  )4(جدول 
  تب للمجموعتين التجريبية الضابطةداللة الفروق بين متوسطي الر

  في مقياسي الثقة بالنفس وتشخيص اللجلجة فى الكالم والثقة بالنفس فى التقويم البعدى والتتابعى
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

ض
لفر
ا

ويم  
التق

ينة  
الع

  

  المتغير
ــج   م رتب مـ

  الرتب
  مج الرتب  م الرتب

U ًًW Z  مستوى
  الداللة

  0.01  2.61-  15.0  صفر  15.0  3.0  40.0  8.0  الثقة بالنفس  3
ور  4

ذك
  0.01  2.61-  15.0  صفر  40.0  8.0  15.0  3.0  اللجلجة فى الكالم  

  0.01  2.61-  15.0  صفر  15.0  3.0  40.0  8.0  الثقة بالنفس  5
6  

الب
دى
ع

  

اث
إن

  0.01  2.61-  15.0  صفر  40.0  8.0  15.0  3.0  اللجلجة فى الكالم  
  0.01  2.61-  15.0  صفر  15.0  3.0  40.0  8.0  الثقة بالنفس  9

10  

كو
ذ

  0.01  2.61-  15.0  صفر  40.0  8.0  15.0  3.0  اللجلجة فى الكالم  ر
  0.01  2.61-  15.0  صفر  15.0  3.0  40.0  8.0  الثقة بالنفس  11
12  

عى
لتتب
ا

  

اث
إن

  0.01  2.61-  15.0  صفر  40.0  8.0  15.0  3.0  اللجلجة فى الكالم  

  : السابق أنه ويتضح من الجدول 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة الذكور التجريبيـة، ومتوسـط رتـب                -

مجموعة الذكور الضابطة، في مقياس الثقة بالنفس وذلك لصالح المجموعة التجريبيـة بعـد              
 .انتهاء البرنامج مباشرة

ريبيـة، ومتوسـط رتـب      توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة الذكور التج          -
مجموعة الذكور الضابطة، في مقياس تشخيص اللجلجة في الكالم وذلك لـصالح المجموعـة              

  .التجريبية بعد انتهاء البرنامج مباشرة
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة اإلناث التجريبيـة، ومتوسـط رتـب                -

ذلك لصالح المجموعة التجريبية بعد انتهاء      مجموعة اإلناث الضابطة في مقياس الثقة بالنفس و       
 .البرنامج مباشرة
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-955-

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة اإلناث التجريبيـة، ومتوسـط رتـب                -
مجموعة اإلناث الضابطة في مقياس تشخيص اللجلجة في الكالم وذلـك لـصالح المجموعـة               

 .التجريبية بعد انتهاء البرنامج مباشرة

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة الذكور التجريبيـة ومتوسـط رتـب                توجد   -
مجموعة الذكور الضابطة في مقياس الثقة بالنفس وذلك لصالح المجموعة التجريبية بعد انتهـاء            

 فترة المتابعة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة الذكور التجريبيـة ومتوسـط رتـب                -
الذكور الضابطة في مقياس تشخيص اللجلجة في الكالم وذلـك لـصالح المجموعـة              مجموعة  

 .التجريبية بعد انتهاء فترة المتابعة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة اإلنـاث التجريبيـة ومتوسـط رتـب             -
بعد انتهـاء   مجموعة اإلناث الضابطة في مقياس الثقة بالنفس وذلك لصالح المجموعة التجريبية            

 .فترة المتابعة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة اإلنـاث التجريبيـة ومتوسـط رتـب             -
مجموعة اإلناث الضابطة في مقياس تشخيص اللجلجة في الكالم وذلـك لـصالح المجموعـة               

 .التجريبية بعد انتهاء فترة المتابعة

  :يرات الدراسة المقارنة بين المجوعات التجريبية في متغ-4
) الذكور واإلنـاث  (المقارنة بين المجموعتين التجريبيتين     ) 14،  13،  8،  7(تتناول الفروض        

بعـد  ) الثقة بالنفس، واللجلجة في الكالم    (في متوسطات رتب درجات األفراد لمتغيري الدراسة الحالية         
، والختبار  صـحة     )التقويم التتبعى (عة  وبعد انتهاء فترة المتاب   ) التقويم البعدى (انتهاء البرنامج مباشرة    

، والجدول التالي يوضح ما تـم       (Z) وقيمة   Wilcoxonهذه الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون       
  : التوصل إليه من نتائج
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-956-

  )5(جدول 
  داللة الفروق بين متوسطي الرتب لمجموعتي الذكور التجريبية واإلناث التجريبية 

  خيص اللجلجة فى الكالم فى التقويم البعدى والتتابعىفي مقياسي الثقة بالنفس وتش
  الداللة z مج الرتب م الرتبن البيان األبعاد الفرض

 صفر صفر صفر الرتب السالبة

 10.0 42.5 الرتب الموجبة

 1 التساوى 

الثقة بـالنفس    7
 )تقويم بعدى(

5 المجموع

  

 غير دالة 1.84-

 1.0 11.0 الرتب السالبة

 9.0 33.0 الرتب الموجبة 

1 التساوى

اللجلجــة فــى  8
تقـويم  (الكالم  
 ) بعدى

5 المجموع

  

 غير دالة 1.46- 

 1.0 11.0 الرتب السالبة

 9.0 33.0 الرتب الموجبة 

1 التساوى

الثقة بـالنفس    13
 )تقويم تتبعى(

5 المجموع

  

 غير دالة 1.46-

 3.0 21.5  الرتب السالبة

 7.0 23.5  الرتب الموجبة

1  التساوى

للجلجــة فــى ا 14
تقـويم  (الكالم  
 ) تتبعى

5  المجموع

  

 غير دالة 0.73-

 : ويتضح من الجدول السابق أنه

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة الذكور التجريبية، ومتوسط رتـب                -
 .ناث التجريبية، في مقياس الثقة بالنفس بعد انتهاء البرنامج مباشرةمجموعة اإل

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة الذكور التجريبية، ومتوسط رتـب                -
 .مجموعة اإلناث التجريبية، في مقياس تشخيص اللجلجة في الكالم بعد انتهاء البرنامج مباشرة
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-957-

لة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة الذكور التجريبية، ومتوسـط رتـب   ال توجد فروق ذات دال -
 .مجموعة اإلناث التجريبية، في مقياس الثقة بالنفس بعد انتهاء فترة المتابعة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة الذكور التجريبية، ومتوسـط رتـب     -
 . اللجلجة في الكالم بعد انتهاء فترة المتابعةمجموعة اإلناث التجريبية، في مقياس تشخيص

  :مناقشة نتائج الدراسة: ثانى عشر
 أوضحت النتيجة األولى عن وجود عالقة ارتباطية سالبة وذات داللة إحصائية بين الثقة بـالنفس                -1

واللجلجة في الكالم لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية، وهذه النتيجة تبدو منطقية من ناحيـة إذ               
ن الطفل ضعيف الثقة بالنفس يكةن غير قادر على التواصل مع اآلخرين، ومن ناحية أخرى               أ

فإن هذه النتيجة تتفق مع النظريات النفسية المفسرة الضطراب اللجلجة فى الكـالم، والتـى               
أوضحت أن ضعف الثقة بالنفس أحد العوامل النفسية الكامنة وراء اضطراب اللجلجـة فـى               

 ThOmas وهذا مـا طرحـه تومـاس   ). التوقف، والتكرار، واإلطالة(الكالم بكافة صوره 

، وفرانك  )2002 (Pagares، ونتائج دراسات باجاريز     ) 2007( Taylor، وتايلور   )2007(
Frank )2005( ووبيتر ،Peter) 2006( وإلين ،Ellen ) 2006.(  

 خالل الدرجة الكليـة التـى       توضح النتيجة الثانية إمكانية التنبؤ باضطراب اللجلجة في الكالم من         -2
: يحصل عليها الطفل فى مقياس للثقة بالنفس وذلك عن طريق تطبيق معادلة االنحدار التاليـة              

 الدرجة الكلية للثقة بالنفس، وهذه النتيجة تؤكد العالقة         x 1.54 -43.63= اللجلجة في الكالم  
 .السالبة بين المتغيرين

قة بالنفس لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية وقـد أكـد هـذه            فاعلية البرنامج المقترح فى تنمية الث     -3
الفاعلية أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة الـذكور التجريبيـة،               
ومتوسط رتب مجموعة الذكور الضابطة، في مقياس الثقة بالنفس وذلك لـصالح المجموعـة              

الفـرض  (وبعد انتهاء فترة المتابعـة      ) ثالثالفرض ال (التجريبية بعد انتهاء البرنامج مباشرة      
كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة اإلنـاث التجريبيـة،              ) التاسع

ومتوسط رتب مجموعة اإلناث الضابطة في مقياس الثقة بالنفس وذلـك لـصالح المجموعـة            
الفـرض  ( فترة المتابعـة  وبعد انتهاء) الفرض الخامس(التجريبية بعد انتهاء البرنامج مباشرة    
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-958-

  Ellen، وإلين )2003 ( Ellisو هذه النتيجة تتوافق مع نتائج دراسات إليس ) الحادى عشر
 ).2006( Blomgranوبلومجران ) 2006(

 كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة الذكور التجريبية، ومتوسط رتب               -4
شخيص اللجلجة في الكالم وذلك في لصالح المجموعة        مجموعة الذكور الضابطة، في مقياس ت     

الفـرض  (وبعد انتهاء فترة المتابعـة      ) الفرض الرابع . (التجريبية بعد انتهاء البرنامج مباشرة    
كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب مجموعة اإلناث التجريبيـة،             )  العاشر

خيص اللجلجة في الكالم وذلـك فـي        ومتوسط رتب مجموعة اإلناث الضابطة في مقياس تش       
وبعد انتهـاء فتـرة     ) الفرض السادس . (اتجاه المجموعة التجريبية بعد انتهاء البرنامج مباشرة      

 ).الفرض الثاني عشر(المتابعة 
يمكن عالج اضطراب اللجلجة في الكالم من خالل برنامج تعتمد جلساته على تبـصير التالميـذ                -5

ق، والعالقة بين الثقة بالنفس واللجلجة في الكالم، واسـتخدام          بعملية الكالم واضطرابات النط   
تدريبات االسترخاء العضلي لتنمية القدرة على االنتباه، كما تمتد هذه الجلسات لتنمية بعـض              

االستقاللية، والتروي، والسلوك التوكيدى، والتواصـل، ومواجهـة        : خصائص الشخصية مثل  
 .الضغوط، والتخلص من القلق

  التوصيات والمقترحات: ثالث عشر
  :من خالل نتائج الدراسة الحالية يمكن التوصية باآلتي

 ضرورة قياس مستوى الثقة بالنفس لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية، وإعداد البرامج اإلرشـادية              -1
  .المناسبة لذوى المستوى الضعيف

دائيـة، وإعـداد البـرامج       ضرورة قياس مستوى اللجلجة في الكالم لدى األطفال بالمرحلة االبت          -2
  .اللغوية والنفسية المناسبة لذوى المستوى المرتفع

 تدريب المعلمين على كيفية التعرف على مستويات الثقة بالنفس واللجلجة في الكالم لدى األطفال               -3
  .بالمرحلة االبتدائية، وكيفية التعامل مع هذه المستويات

العوامل النفسية الكامنة وراء اضـطراب اللجلجـة فـى           إعداد الدراسات الكلينيكية التى تتناول       -4
  .الكالم

http://dr-banderalotaibi.com



  
  
  
  

  لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية  اضطراب اللجلجة فى الكالم فاعلية برنامج إرشادى لتنمية الثقة بالنفس وخفض
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  مراجع الدراسة
: بغداد: ، معالم من سيكولوجية الطفولة والفتوة والشباب، العراق       )1988(إبراهيم العظماوى    -1

 .دار الشئون الثقافية العامة

ة مقارنة، ، استخدام برامج متنوعة لعالج تلعثم المراهقين، دراسة تجريبي)1993(أحمد رشاد   -2
 .رسالة ماجستير، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس

دار النهـضة   : ، علم األمراض النفسية والعقلية، القـاهرة      )1979(أحمد عبد العزيز سالمة      -3
 .العربية

اللجنـة  : ، االتجاهات الحديثة في بحوث اللجلجة في الكـالم، القـاهرة          )2002(إيمان فؤاد    -4
 ).لجنة األساتذة(لصحة النفسية وعلم النفس التربوي العلمية الدائمة ل

دار : اختبار أيزنـك للشخـصية، القـاهرة      ): 1994(جابر عبد الحميد، وعالء الدين كفافى        -5
 .النهضة العربية

: ، سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، الطبعة الثانيـة، القـاهرة         )1997(جمعة سيد يوسف     -6
 .مكتبة األنجلو المصرية

 .عالم الكتب: ، الصحة النفسية والعالج النفسي، القاهرة)1997(حامد زهران  -7

، فاعلية التدريب على إدارة الغضب في تحسين جودة الحيـاة           )2006(حسيب محمد حسيب     -8
لدى المراهقين ذوى اإلعاقة البصرية، مجلة كلية التربية، جامعـة بنـى سـويف، العـدد                

 187- 129الخامس، ص ص

مجلـة  : الدوحـة : المظاهر واألسباب وطرق العالج، قطر    : ، التأتأة )2003(حمزة السعيد    -9
 .219 -208: ، ص ص145التربية القطرية، العدد 

، مقياس بعـض صـفات      )2001( رشدي فام، وماجي وليم يوسف، وأحمد حسين الشافعي          -10
 .مكتبة األنجلو المصرية: ، القاهرة)الذكاء الفعال(وخصائص الشخصية 

 .مكتبة األنجلو المصرية:  بالدراسة الكلينيكية، القاهرة، كيف تقوم)1981(سامية القطان  -11
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، دراسة لمدى فاعلية أسلوبي التظليل واللعب غير الموجه فى عالج           )1995(سهير عبد اهللا     -12
حاالت اللجلجة لدى أطفال المرحلة االبتدائية، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعـة عـين              

 .شمس

 .دار النهضة العربية: بارات االسقاطية، القاهرة، االخت)1964(سيد غنيم وهدى برادة  -13
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