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فعالية التدريب القائم علي التكامل بين أسلوب تأخير التغذية الراجعة واألساليب التقليدية في  
  عالج التلعثم لدي المراهقين 

 عبد العزيز عبد الغني                  عليوالء                         أبوضيفرشا  

 :  الملخص 
 

تأخير   سلوبأالتكامل بين    قائم علىحقق فاعلية التدريب اللى التدراسة الحالية إهدفت ال   
، وقد بلغت عينة الدراسة  ينلدى المراهق  عالج التلعثمى  ف  ةساليب التقليديواألة  الراجع  ةالتغذي

( بين )20النهائية  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  من  مراهقاً  والمترددين على  18  -12(  ( سنة 
مجموعتين تجريبية وضابطة    وتم تقسيم العينة إلى  أسيوط  ب بمستشفى جامعةوحدة التخاط

الدراسة  فى  الباحثة  واستخدامت  التلعثم  والذكاء وشدة  العمر  متغيرات  فى  التكافؤ  إجراء  بعد 
 /إعداد  مقياس شدة اللجلجةالمنهج التجريبي، كما استخدمت العديد من األدوات من بينها:  

( أمين  محمود  استانف(2016سهير  ومقياس  بي،  الصو ورد  الذكاء  لقياس  الخامسة نيه  رة 
وأسفرت    / الباحثة،  إعداد(، والبرنامج العالجي التخاطبي  2011صفوت فرج )تعريب وتقنين /

الدراسة عن فاعلية البرنامج العالجى فى تخفيف شدة التلعثم وتحسين مهارات التواصل نتائج  
ح  تجريبية والضابطة لصالوعة اللفروق بين المجماالجتماعى لديهم  واتضح ذلك فى داللة ا

المجموعة التجريبية ، وأيضا داللة الفروق بين رتب أفراد المجموعة التجريبية فى القياسين 
احتفاظ  استمر  كما   ، البعدى  القياس  لصالح  اللجلجة  شدة  مقياسى  على  والبعدى  القبلى 

 .لبعدى رين من القياس االمجموعة التجريبية بالمكتسبات العالجية حتى مرور شه
 الطرق التقليدية لعالج التلعثم. –تأخير التغذية الراجعة  –التلعثم   :الكلمات المفتاحية

 مقدمــة:
هم الخصااص  التاي اخات  بهللااا ن ان لاار ليواريز وينيازز عان  يارز مان أ تعد اللغة من   

 الكاال ان لاا ي ويعاد  هاماة مان وسااصل التوا ال ةظاهرة اجتناعية ووسيل ىساصر النخلوقات وه
 ة يا أوهاو  ةومكتوباأ ةقاوا  منطوقاأوالذي يصدر عن الواري مان خاال    ةحد النظاهر الخارجية للغأ
 .    ةلبناء الشخصي ةساسيأ

 
  جامعة بني سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة -ملجستير باحث 
 بني سويف جامعة  –التربية كلية  – الصحة النفسية قسم -استاذ مساعد 
  ف بني سويجامعة  –التخاطب قسم  –مدرس 
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الباااحثين االهتنااا  بهللاااا ويكااور لهللاااا  يهاام اضااطرااات اللغااة التااي  ااولأ وتعااد ظاااهرة التلعااثم ماان بااين 
 ةعاقاإ فاي الكاال  ولكنهللااا  ةعاقاإ  ت مجاري هرة التلعاثم ليلاالتوا ل بين البشار وظاا  ىثير كبير علأت

خاذ والعطااء عان قرياك الكاال   ه فاي مواقاا اأأذلك من  ىي  علأفي الحياة االجتناعية وليس 
 .الكال  ى ه  ير قاير علخذ أقوا  النتلعثنين لألقد ال تتاح الورص لأل

التاي يعبار بهللااا  ةلوسايلي فقادار الواري ليعنا و كلياا  أ ر تعطال وظيواة الكاال  جزصياا  أومنا الشك فياه 
التعامااال والتوااااهم ماااف اعخااارين فينعاااز  عااان  ىفكاااارز ومشااااعرز فتراااعا قدرتاااه علاااأراصاااه و آعااان 

 ةثار الوحدة والعزلة وقد  اديي ااه ذلاك للوقاو  فاي العد اد مان النشاكالت النولايآاعخرين ويعا ي  
  .(94 . 2008 ،بوضيفأ نبى)عبدال  تيجة لنا يعا يه من اضطراب في النطك

لتلعثم من فرص التوا ال باين النتلعاثم واعخارين النحيطاين ااه، مناا  اديي إلاى ل ذلك اث يقليح
شاعورز اااالنق  وعاد  الثقااة اااالنوس واال عزالياة والخااو  مان التحااد  عنومااا  فاي أي موقااا سااواء 

  مان ري كار ذلك النوقا عايياا  أو ضاا طا ، مناا يشاعرز ااالقلك وعاد  انحلاا  اااأمن والخاو 
ماااه وهاااذا بااادورز  تلاابب فاااي اال لاااحاب االجتنااااعي مااان لآلخااارين علاااى قريقااة كالللااالبي الوعاال ا

محااايل التوااااعالت الخارجياااة ويجعلاااه ال يلاااتطيف تحنااال النلااا ولية حياااث  زعاااز  الخاااو  أركاااار 
شخصاايته ومثاال هااذز النشاااعر النحبطاااة والتااي تصاااحب عنليااة الكاااال  تاازياي فااي فتاارة النراهقاااة 

كلة لديه، الحالاة النولاية للنتلعاثم لهللااا ا  ديي إلى تواقم النشقة( مناالحلاسية النور )حيث تتنيز  
التاااأثير اأكبااار فاااي تلعثناااه، و ظااارا  لناااا ينااار ااااه النراهاااك النتلعاااثم مااان تغيااارات ساااريعة فاااي النناااو 
للجوا اااب الولااايولوجية والنولاااية و تيجاااة الساااتنرار معظااام هااادالء الناااراهقين فاااي التلعاااثم لوتااارة مااان 

ر تشبعا وتعقدا  وبنقاومتهللاا النلتنرة أي  او  ات قد تتنيز اأ هللاا أكثر  عوبت، فإ هللام  واجهللاو الوق
من التغير هذا اانضافة إلى أ ه قد  نتج عن وعيهللام الذاتي وإيراكهللام لآلخرين مزيدا  مان انحباا  

 والحراج وأيرا   قصا  في الثقة االنوس. 
                       (Hearne, Anne., Packman Onslow & Quine.,2008.82 ) 

أر للتلعاثم  Boyle, Blood, &Blood, 2009. 201)كنا أوضحت يراسة بويال وبلاوي وبلاوي )
أثر سلبى على النصاب اه  وليا  واجتناعيا  أكايينيا  فالنصابور االتلعثم ينيلور إلى العزلاة عان 

ديي موقاا  اه ا لاحاب مان أح النجتنف واالبتعاي عن النواقاا االجتناعياة، اأمار الاذح يصاحب
هللار النشكلة التى يعا ور منهللاا أما  الجنيف، إضافة إلاى شاعورهم االو انة إلى تخاقب لوظى يظ

 وعد  تقبل اعخرين لهللام، ما  دثر اشكل كبير على التواعل االجتناعى لدح النصابين االتلعثم.
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 ,Blood, Gorden, Ingrid,1612001 .وقاد أكاد بولاد وجاورير وا جياري وتايلس وجلاين ) 

Tellis, Glen & Gabel)  من أر الكثير من النراهقين النتلعثنين يعا ور مان النخااقر الكبارح
للوشل فاي البي اة الندرساية  تيجاة التوا ال أو التواعال الشاووي والاذي يعتبار مكاور تكااملي لعد اد 

وخا ااة فااي ماان اأ شااطة ياخاال الحجاارة الندرسااية فلقااد أ اابحت الكثياار ماان النجاااالت التعلينيااة 
هنياااة مهللااااارات التوا ااال الشاااوهللاية مركااازة علاااى النحايثاااات طى والعلياااا تدكاااد علاااى أ ل الوساااالنراحااا

العامة والتواعل في مجنوعات  غيرة، ولذلك فإر قلة النهللاارات التوا لية  ديي إلى االضطراب 
ي فااي الطالقااة والخااو  ماان التوا اال منااا  اادثر علااى حياااة الطالااب النتلعااثم وال سااينا إذا كااار فاا

ورة الااذات لاادح النااراهقين النتلعثنااين يقااا خو  ماان التوا اال وضااعا  ااة، فااالمرحلااة النراهقاا
 عقبة أما  التكيف الناجح للتعايش الطويل مف هذا االضطراب.

الار م مان  ىحاد ماا وعلا ىلإمور الصعبة تعتبر عنلية حصر  لبة ا تشار حدو  التلعثم من اأ
 (Stuttering Foundation of America)عاثم أوضاحت الندسلاة الألمريكياة للتلذلاك فقاد 

(SFA, 2017)    ملياور شاخ  علاى ملاتوح العاالم يعاا ور التلعاثم، وتبلا   لابة  70أر هناا
ماان البااالغين علاى ملااتوح العااالم، وفااى الوالياات النتحاادة اأمريكيااة وحاادها  %1النصاابين حااوالى 

ت نى للصاااام واضااااطربامال ااااين شااااخ  مصاااااب اااااالتلعثم، كنااااا أوضااااح النعهللاااااد الااااوق 3حااااوالى 
 National Institute on Deafness and Other Communication)اقب اأخرح  التخ

Disorder) (NIDCD, 2017)   مان اأقواا  يعاا ور مان التلعاثم ولاو  10-5أر حاوالى %
لناارة فاااى حيااااتهللام خاااال  مراحااال النناااو النختلواااة، كناااا أوضاااح أر الاااذكور أكثااار عرضاااة ل  اااااة 

 .Laiho, & Kippi, 2007دت يراساة ال او وكليباىكناا أكا، 4:1 اا  بنلابة ااالتلعثم مان ان
مااان النصاااابين ااااالتلعثم فاااي مرحلاااة الطوولاااة النبكااارة  %80إلاااى  %40( أر حاااوالي مااان  (367

وخا اااة بداياااة مرحلاااة النناااو اللغاااوي، يشاااوور تلقاصياااا  يور الحاجاااة إلاااى عاااالج تخااااقبي، والنلااابة 
يراسااة ج تخاااقبي، كناا أوضاحت إلاى عاالالتلعااثم وتحتااج الباقياة ساو  تلاتنر فااي النعا ااة مان 

 .Hearne, Packman, Onslow, & Quine, 2008) هيارر وباكناار وأو لالو وكاوين 
أر مرحلة النراهقة هاي مرحلاة معقادة مان النراج والتاي يحاد  قادر كبيار مان النناو الباد ي   (81

يصبح  قبل أراضطراب التلعثم والعصبي واالجتناعي، ويعتقد أ هللاا الور ة اأخيرة للتخل  من 
 البلوغ.  مزمنا  فى مرحلة
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ر ظااهرة التلعاثم موجاوية فاي جنياف لغاات العاالم و لابة أ( والتي ا تهللاات اا1984يراسة روزفيلد )و 
 اأقوا . حلد  %4ا تشارها هي 

قاال فااي مرحلااة أكنااا تدكااد معظاام النظريااات علااي ا تشااار التلعااثم لاادح اأقوااا  وحدوثااه باادرجات 
قباال  ( فااي مرحلاة ماا%5-3نلابة )أعناار مختلوااة ويحاد  ب راب فايينتشار هاذا االضااطالنراهقاة و 

 .2008 ،قاارق زكاي)( في النراحال التالياة مان مجناو  ساكار العا .%10-7الندرسة وبنلبة )
12)  

والطااارق الحد ثاااة ، فنااان الطااارق التقليدياااة   ةويلاااتخد  لعاااالج التلعاااثم العد اااد مااان الطااارق التقليديااا
القاااراءة  ة_ والعاااالج اطريقااا يمااا_ والعاااالج الكالاكلااانت _ وسااانيث  يللااالوكا يالعاااالج النعرفااا

 DAF، ومااان الطااارق الحد ثاااة اساااتخدا  البر اااامج انلكترو اااي ي_  واالساااترخاء الكالمااا ةالنتزمنااا
(Delayed auditory feedbackوالت )تعتند على تأخير زمن التغذية الراجعة ي. 

م حاااين صااااب اااالتلعثنخ  الر الشااأسااا  أعلاااى تـــأخير زمــن التغذيـــة الراجعــة وتعتنااد قريقااة 
لنولاه يجعلاه ال  عاثمر عد  سنا  النتلأر؛ و و  ه يلنف  وله كنا يلنعه اعخر إ تحد  مف  يرز ف

حلاسااااه اااااالخو  ماااان الكااااال ؛ منااااا يلاااااعدز علااااى إحبااااا  فيقاااال حلااااا  االااااذ ب وانيشااااعر اان
ر اضااااطراب ألااااى التااااى تاااادلل ع ةوضااااحت اعااااا النظريااااات العرااااويأاال طااااالق فااااى الحااااد ث و 

؛ ة حاارا  انيرا  اللاانعى لتااأخير ساانا  النااتلجلج كالمااه لجاازء ماان الثا يااا ةيكااور  تيجاا ةلجلجااال
عناد تاأخير تغاذ تهللام  ر النتكلناين الطبيعياين  تهللاتهللااور  الباا  أ  ةوهذا االفتراض مبناى علاى مالحظا

غذياة حادو  تاأخير الت رإو ، باين الاتكلم واالساتنا  ةالنلتنر  ةالووري ةوالعالق  ،لهللام  ةاللنعي  ةالنرتد 
للكااال  لاادح  ييقااا  الطبيعاالااى اضااطراب انإ ي اادي  ةلكترو يااإ ةجهللاااز أااسااتخدا   ةالنرتااد  ةللاانعيا

فتااأخير عثناين، لادح النتل ةاللغويا ةلاى تحلاين اعاا االضاطرااات الكالمياإ يالعااي ين بينناا  ادي 
ف ويلتن  ننا  تكلم الوري فحي  ة ير قبيعي  ةتزامني  ةحدا  عالقإ ي تلبب ف  ةالنرتد   ةالتغذية اللنعي

ويرااطرب  ؛ اوته ةفاى قبقا ةتحاد  تغيارات مادثر و  ،لاى  ادح ملاتنر لكال ماا قالاه فاى الحاا إ
)حلاانين  فااى الكااال  وظيفيااا   رااا  طاضاا يلناان يعااا  ؛ ويحااد  العكااس تنامااا  ييقااا  كالمااه الطبيعااإ

 (10 .2015البرهنتوشي وأحند عيلى، 

 ((DAF  Delayed auditory feedback اامج ويلتخد  فى تأخير زمان التغذياة الراجعاة  بر 
مان  ة تاوافر  لاخ للتادريبات اغارض تاأخير التغذياة الراجعاة وحالياا    يلكترو اوهو بر امج عالجى  
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وقات  أي يالهللااتا النحناو  مناا  يلار علاى الناتلجلج اساتخدامه فا  ةجهللاز أالبر امج للتشغيل على  
 امه.استخد  ةوسهللاول ةلكثر  ةع تاصج سري يمكار ااستخدا  سناعه الهللااتا منا يعط  أيو 

وبعيايات قبية متخصصة   سيو أ  ةخصاصية تخاقب انلتشوى جامعأومن خال  عنل الباحثة ك
سااانوات  عشاارتتجاااوز  ةلنااد  فااى عااالج أمااراض التخاقااب، وتحاات إشاارا  قبااي أكاااييني كاماال

 ي:تالحظت الباحثة اع

  ا يحاااد  مااان ا تكااااأر النصااابين ااااالتلعثم يصاااعب الاااتخل  منااه اشاااكل كامااال، إضاااافة إلااى مااا
كل سريف وبحدة أكبر، اأمار الاذي يحتااج إلاى احاث أكثار تخصصاا  عثم اعد التخل  منه اشللتل

لعااالج التلعااثم وخوااا حاادتهللاا لاادح النصااابين اااه اشااكل يلااهللال علاايهللام التخاقااب اللوظااي الطليااك 
 مااف أقاال   (speech Naturalness)وعلااى ذويهللااام وأقاارا هللام تقاابلهللام وشااعورهم اطبيعااة كالمهللااام

 ة.أي ا تكاسلحدو   

الحد ثاة ويتراح    ة لكترو ياالتلعاثم ااساتخدا  التقنياات اال   ة لنعالجا  ة تجاهاات حد ثاا   ة ثناحظت أر  ال   كنا 
سااتارت وسااوزار  ، ويراسااة  ( Antipodal, 2018)   ا توبااوي    ة مثاال يراسااة جنبيااذلااك فااى الدرسااات اأ 

  ة بوكلوتاااااا  يراسااااا(،  Stuart, Suzanne, Mark &Quine, 2018)   وماااااار  وكاااااوين 
(picolotola,2017)  ، و لاااتخد   ذا االتجااااز  اهتناااا  بهللاااا  ي ال  اااول   ة ر فاااى الااادو  العربياااأ ا  الحااا   ننااابي

زلنااا فااى    فنااا   ويرجااف ذلااك إلااى الحداثااة النلاابية لهللاااذا االتجاااز ،   الباارامج اللاالوكية التقليديااة لعااالج التلعااثم 
ز  عنال هاذ القياا  ا   ة لباحثايح اا أ النلتشفيات والنراكاز  لاتخد  الطارق التقليدياة فقال لعاالج التلعاثم مناا  

 delayed  (DAF)الراجعاة ااساتخدا  بر اامج    اللنعية   التكامل بين تأخير زمن التغذية   ي الدراسة وه 
auditory feedback     لعااالج    ة فراال  تاااصج منكنااأ لااى  إ والطاارق التقليديااة لعااالج التلعااثم للو ااو

 التلعثم 
 
 
 

 :دراسةال  ةمشكل
 :يت  اعفى التلاؤ  ةالرصيل دراسةال ةوتتحدي مشكل
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تاااأخير زمااان التغذياااة الراجعاااة ااساااتخدا     ة التكامااال باااين الطااارق التقليدياااة وقريقااا  ة فاعليااا  مااادح ماااا   •
 لعالج التلعثم لدح النراهقين.   DAF    (Delayed auditory feedback)لكترو ي بر امج اال ال 

 ويتفرع عن هذه المشكلة التساؤالت الفرعية التالية:

 التلعثم؟   ة على مقيا  شد   ي القيا  القبل   ي جريبة ف ة والعينة الت هل  وجد فروق بين العينة الرااط  •
 ؟التلعثم للعينة الرااطة على مقيا  شدة يوالبعد  يهل  وجد فروق بين اأياء القبل •
 للعينة التجريبة على مقيا  شدة التلعثم؟ يوالبعد  يهل  وجد فروق بين اأياء القبل •
 يا  شدة التلعثم؟ة على مقجريبة والرااطهل توجد فروق بين اأياء البعدي للعينة الت •
  ؟التلعثم التجريبة البعدي واأياء التتبعى على مقيا  شدة ةياء النجنوعأهل  وجد فروق بين  •
 :لدراسةهداف اأ
باااين الطااارق التقليدياااة وتاااأخير زمااان التغذياااة الراجعاااة ااساااتخدا  البر اااامج  يعاااداي بر اااامج تكااااملإ  •

 النراهقين.تلعثم لدح لعالج ال  DAF (delayed auditory feedbackانلكترو ي )
التكامااال باااين الطااارق التقليدياااة وتاااأخير التغذياااة الراجعاااة ااساااتخدا  البر اااامج  ةتحد اااد مااادح فعاليااا •

 لعالج التلعثم لدح النراهقين.  DAFانلكترو ي
 :دراسةال  ةهميأ

قلايم لعاثم، وينكان تتتنثل أهنية الدراسة فى مزجهللاا باين الجا اب النظاري والتطبيقاي فاي يراساة الت
 ليين:ية البحث إلى شقين رصيأهن

 النظرية: ةهمياأل

 إلقاء الروء على اضطراب التلعثم وأثرز الللبي على التواعل االجتناعى لدح النراهقين. •
 إلقاء الروء على البرامج النلتحدثة فى عالج التلعثم. •
كونياة  التلعاثم تقليدياة لعاالجإلقاء الروء على التكامل بين تأخير التغذية الراجعاة والطارق ال •

 عالجية جد دة.
 األهمية التطبيقية:
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بااارز أمااان  ةلنشاااكل ةيجااااي حلاااو  تقنيااان ةفاااى ملااااهنته التطبيقيااا دراساااةتتراااح أهنياااة ال  
لنااا  ترتااب  وذلااك  ظاارا   لتلعااثمشااخاص الااذ ن يعااا ور اضااطراب التوا اال اأ ةالنشااكالت النعوقاا

واهتاازاز ثقااتهللام  ةالتحصاايليتوياتهللام هللام وا خواااض ملااتوا اال ةتتعلااك اكواااء ةعليهللاااا ماان تبعااات ساالبي
  ةلكترو يااالحد ثااة لتوظيااف التقنيااات ان ةماان التوجهللاااات العالنياا ةفاااي  ولااهللام وذلااك فااى ضااوء انأا

DAF  (delayed auditory feedback فاى التادريبات العالجيا )وفاى  تلعثناينللطاالب الن ة
  .الهللااي  يقار التجريب العلنإ

 :يف دراسةم هذا الن يسهأومن المتوقع 
 يالنتلعثنااين الاذ ن يعااا ور مان اضااطراب التلعاثم لنلاااعدتهللام علاى تحقيااك التوافاك النولااية إفاا •

 ي.وتيلير توا لهللام مف اعخرين ومن ثم تحلين معدالت تحصيلهللام الدراس ياالجتناع
ماان خااال  مااا  لتلعااثمساار الطااالب الااذ ن يعااا ور ماان اضااطراب اأخصاااصى التخاقااب و أمعاو ااة  •

 ة.ات تطبيقياي رشإهللاات و توجي نقدينه مينكن ت
فاااى بر اااامج  ةمنثلااا ةتجربيااا ةوكاااذا ماااواي معالجااا ةالنرااابوق ةيوات العلنيااااساااتخدا  اعاااا اأ •

 stuttering therapyتدريبى عالجى قاصم على التكامال باين اساتخدا  البر اامج انلكترو اي 
(DAF )  delayed auditory feedback   لتغذيااة والتاى تعتناد علاى تاأخير زمان ا

 .التلعثم ةفى عالج مشكل ةية للنلاهنالتقليد الطرق   ةالنرتد 
للتشااغيل علااى   DAF))stuttering therapyماان البر ااامج انلكترو ااي  ة تااوافر  لااخ وحاليااا  

 تاااصج سااريعة لكثاارة  يرااا  أ يالهللااااتا النحنااو  منااا  يلاار علااى النااتلجلج اسااتخدامه ويعطاا ةجهللاااز أ
ي مقابال مااي  أيهاذا البر اامج بادور  كان تنزيالدريب علياه وينوسهللاولة  استخدامه فاى النناز  والتا

 .منه ةمنا يلهللال تنزيله واالستواي 
 حدود الدراسة:

( 18-12مراهقا  تتراوح أعناارهم الزمنياة باين ) 20عينة البحث من   الحدوي البشرية: تتكور  -1
نهللام انحافظة أسايو  والنتاريي ن علاى وحادة التخاقاب انلتشاوى جامعاة أسايو ، وياتم تقلاي

التجااا س بااين أفااراي العينااة ماان حيااث شاادة  ضااااطة ويااتم 10جريبيااة وت 10ن إلااى مجنااوعتي
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التلعثم، وملتوح الاذكاء، والنلاتوح االقتصاايح واالجتنااعى، ويلاتخد  فاى الدراساة النانهللاج 
 التجريبى.

جللااات أساابوعيا ،  3الحاادوي الزمنيااة:  وااذ البر ااامج علااى ماادح ثااال  شااهللاور و صااا، بواقااف  -2
 يقيقة. (35جللة )رق كل جللة، وتلتغ 40 أي انجنو 

  الحااادوي النكا ياااة: تااام تنوياااذ البر اااامج فاااى إحااادح الحجااارات بوحااادة التخاقاااب انلتشاااوى جامعاااة  -3
 أسيو . 

 أدوات الدراسة:
 (.2016/ سهللاير محنوي أمين ) إعداد مقيا  شدة اللجلجة -

فاارج  ااووت تعريــب وتقنــين/مقيااا  سااتا ووري بينيااه لقيااا  الااذكاء الصااورة الخاملااة  -
(2011.) 

ــدادالتخاااااقبي العالجااااي  امجبر ااااوال - الباحثااااة، كنااااا تحااااديت النتاااااصج ااأساااااليب  /إعــ
انحصااااصية التاااى اساااتخدمت للتحقاااك مااان كوااااءة اأيوات، واختباااار  اااحة الواااروض 

 واستخالص النتاصج.
 :دراسةمصطلحات ال
 : Adolescentتعريف المراهق 

ر اوتارة قوال يناالنراهاك اأ اه كال  (Matsumoto, 2009)عار  معجام كامبريادج النولاي 
لااة الطوولااة إلااى مرحلااة البلااوغ، وتتلاام هااذز الوتاارة بتلااار  التغياارات البد يااة اال تقااا  ماان مرح

( أر هااذز الوتاارة تتااراوح مااا بااين 4. 2003، يوالنولااية واالجتناعيااة، وأوضااح )لطوااي الشااربين
وكية، وهنااااا  ساااانة وقااااد تحااااد  خاللهللاااااا اعااااا االضااااطرااات النولااااية، واللاااال 20-12ساااان 

ين، وعالج النشكالت التي تحد  خال  مرحلاة هللاتم االطب النولي للنراهقلتقل  تخص  م
 النراهقة.

 :stutteringالتلعثم 
اضااطراب فااي الطالقااة اللوظيااة ومعااد  ساارعة الكااال ، يصااحبه أساالوب تاانوس  ياار  ااحيح 

كااارار  اااديي إلاااى عاااد  ا لاااجا  أعرااااء الكاااال ، يظهللاااار فاااي  اااورة توقاااا، أو تطويااال، أو ت
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ي إلاى الخاو  ماان الكاال  وتحاشايه فااى الكلناة، ولااه أ ال  ولاي  اادي طاف أو للصاوت أو النق
 (21 .2006)محند  حا ، مواقا معينة

 التعريف االجرائى للتلعثم:
تعر  الباحثة التلعثم اأ ه أحد اضاطرااات الكاال  وهاو اضاطراب فاي إيقاا  الكاال  وقالقتاه، 

أو تكاااارار للنقاااااقف لكااااال  وقا الااااالإرايح عاااان افهللاااااو اضااااطراب توقياااات الكااااال   تنيااااز اااااالت
، أو إقالة أ وات الكال ، اانضافة إلى النصاحبات الجلنية، كا وعاالت الوجاه والحرو 

 وحركات الوم، والرأ  والرقبة واليد ن والرجلين وسرعة التنوس.
 Delayed Auditory Feedback  (DAF)ةالمرتـد ةبرنـامج تـأخير التغذيـة السـم ي

stuttering therapy : 
 تاااوافر  تااادريبات اغااارض تاااأخير زمااان التغذياااة النرتااادة اللااانعية وحالياااا  عالجاااى لل امجبر اااهاااو 

اساتخدامه  لعاثم لخة من البر امج للتشغيل على أجهللازة الهللااتا النحنو  منا  يلار علاى النت
  . تاصج سريعة لكثرة وسهللاولة استخدامه فى الننز  والتدريب عليه يرا  أويعطى 

 السم ية المرتدة:التغذية 
 اه يلانف إر الشخ  النصاب االتلعثم حين  تحد  مف  يارز فأسا  أعلى  ةريقهذز الطعتند  تو 

حلااا  االااذ ب ر عااد  ساانا  النتلعااثم لنولااه يجعلااه ال يشااعر اانأ ولااه كنااا يلاانعه اعخاارين؛ و 
ضاحت و أحلاسه االخو  من الكال ؛ مناا يلااعدز علاى اال طاالق فاى الحاد ث و إحبا  فيقل  وان

 حاارا  انيرا  إ ةيكااور  تيجاا ةر اضااطراب اللجلجااأالتااى تاادلل علااى  ةلعرااوياعااا النظريااات ا
ر أ ةعلاى مالحظا ي؛ وهاذا االفتاراض مبناةاللنعى لتأخير سنا  النتلعاثم كالماه لجازء مان الثا يا

 ةالوورياا ةوالعالقاا عنااد تااأخير تغااذ تهللام النرتاادة اللاانعية لهللااام؛ النتكلنااين الطبيعيااين  تهللاتهللاااور  البااا  
  .الستنا كلم وابين الت ةالنلتنر 

يقاا  لاى اضاطراب انإ ير حدو  تأخير التغذية اللنعية النرتدة ااستخدا  أجهللازة إلكترو ية  دي إ
لادح  ةاللغويا ةلاى تحلاين اعاا االضاطرااات الكالمياإ يالطبيعى للكال  لدح العاي ين بيننا  دي 

 .النتلجلجين
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فحيننا  تكلم الواري  ةبيعير ق ي ةنيحدا  عالقة تزامإى  فتأخير التغذية اللنعية النرتدة  تلبب ف
 ، ااوته ةفااى قبقاا ةتحااد  تغياارات ماادثر و  ،لااى  اادح ملااتنر لكاال مااا قالااه فااى الحااا إويلااتنف 

 .فى الكال  وظيفيا   رااا  طاض يلنن يعا  يقا  كالمه الطبيعى ويحد  العكس تناما  إويرطرب 
 سابقة:الدراسات  اإلطار النظري وال

 ةاتجاهاااات حد ثااا ةثنااا: تاااىالحظااات الباحثاااة اع اللاااااقة اساااات راجعاااة النلاااحية للدر النمااان خاااال  
بينناا  ةجنبيالكترو ياة الحد ثاة ويتراح ذلاك فاى الدرساات اأالتلعثم ااساتخدا  التقنياات اال  ةلنعالج

ال  اااولى اهتناااا  بهللااااا و لاااتخد  البااارامج اللااالوكية التقليدياااة لعاااالج  ةر فاااى الااادو  العربياااأ الحااا  
يح أرق التقليدياة فقال لعاالج التلعاثم مناا والنراكاز  لاتخد  الطايات زلناا فاى النلتشاف  نااالتلعثم. ف

االباحث القيا  اعنل هذز الدراسة وهى التكامل بين تأخير زمن التغذية الراجعة ااساتخدا  بر اامج 
(DAF) delayed auditory feedback   فرال ألاى إوالطرق التقليدية لعالج التلعثم للو او
و  تتناااو  الباحثااة فااى هااذا الوصاال الدراسااات اللااااقة ذات لك ساا، لااذ لعااالج التلعااثم ةنكناا تاااصج م

  لة انوضو  الدراسة الحالية فى ثال  محاور أساسية هنا:
 .يراسات تناولت التلعثم لدح النراهقين  -

 يراسات تناولت الطرق التقليدية لعالج التلثعم.  -

الحد ثاااة لعاااالج ياااات جعاااة واساااتخدا  التقنتناولااات تاااأخير التغذياااة اللااانعية الرايراساااات   -
 التلعثم.

 دراسات تناولت التلعثم لدى المراهقين:أوال : 

بعنـوان  (Ezrati – Vinacour & Levin 2004)دراسـة فينـاكور عزراتـي ولـيفن  -1
ــاد  ــدد األبع ــنهج متع ــثم م ــق والتلع ــة بــين القل  The Relationship betweenالعالق

Anxiety and Stuttering : A Multidimensional Approach   وهادفت الدراساة
إلى الكشا عن قبيعة العالقة بين التلعثم والقلك من وجهللاة النظر التجريبية واللريرية فاي إقاار 

 من الذكور الاذ ن تتاراوح أعناارهم ماا 94 نوذج تواعلي متعدي اأاعاي وتكو ت عينة الدراسة من 
وأسااورت  تاااصج  ثنااينعخاار ماان  ياار النتلعساانة  صااوهللام ماان النتلعثنااين والنصااا ا 43-18بااين 

عن أر القلك سنة أعلى بين عينة النتلعثنين مقار ة مف النتحدثين اطالقة ماا  اد  علاى الدراسة  
أر القلاك هاو سانة شخصاية تنتشاار اشاكل أوساف لادح النتلعثناين كنااا يظهللاار بوضاوح القلاك تجاااز 
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ة االااذ ن قار اا ور ماان تلعااثم حاااي مالتوا اال االجتناااعي لاادح اعخاارين بنلاابة أعلااى بااين الااذ ن يعااا
لعااثم النعتااد  والنتحاادثين اطالقااة وهكااذا  اارتبل قلااك التواعاال االجتناااعي اااالتلعثم يعااا ور ماان الت

   .الشد د 
 . Hearne . Packman. Onslow)دراسة هيرن ، وباكمان ، وأونسلو ، وأوبريان   -2

& O' Brian. 2008 )   عـثمذين يعانون مـن التلبعنوان تطوير فنية عالجية للمراهقين ال  :
Developing Treatment for Adolescents Who Stutter : A phase I Trial of 

the Camperdown program .  وهاادفت إلااى قيااا  أياء وريوي أفعااا  النااراهقين الااذ ن
يعاااا ور مااان التلعاااثم وتلاااجيل تلاااك التوا ااايل كاملاااة بهللااااد  خواااا شااادة التلعاااثم لاااد هللام ااساااتخدا  

ويرز واستخدمت الدراسة عينة مكو ة من  الحية البر امج وتطأكد مبرياور من أجل التبر امج كا
ماراهقين يعاا ور مان التلعاثم، ووافقاوا علاى تجرباة البر اامج، والخراو  للعاالج وتعاافى أحاد  3من  

النشااااركين قبااال اساااتكنا  النااادة الالزماااة للبر اااامج ماااا أيح إلاااى ا لاااحااه مناااه، والثاااا ي اساااتكنل 
الدراسة إلى  جاح البر امج في خواا  لثالث لم  تعا ، وا تهللات ، واالعالجي حتى  هللاا تهالبر امج  

 شدة التلعثم لدح العينة إضافة لزياية الثقة االنوس والتواعل مف اأقرار اشكل أفرل.
 & . Hearne . packman. Onslow )دراسة هيرن ، وباكمان ، وأونسلو ، وكوين  -3

Quin) (Stuttering and its treatment in adolescence: 2008) The  
perceptions of people who stutter   بعنــوان : التلعــثم وعالجــه فــي مرحلــة

: تصااورات حااو  اأفااراي الااذ ن يعااا ور ماان التلعااثم. هاادفت الدراسااة إلااى إجااراء مزيااد ماان المراهقــة
مااف التلعااثم خااال   البحااث عاان تجااارب النااراهقين الااذ ن يعااا ور ماان التلعااثم فينااا  تعلااك بتجااربتهللام

اسة أسباب البحث أو العزو  عن العالج خال  سنوات النراهقاة، النراهقة. كنا هدفت ير   نوات س
وتجااااربتهللام العالجيااااة خااااال  ساااانوات النراهقااااة، مااااف اقتااااراح تحلااااينات للباااارامج العالجيااااة النقدمااااة 

عثم وأجريات لكال مراهقاا  مان النصاابين ااالتل  13للنراهقين النتلعثنين، وتكو ت عينة الدراسة مان  
ة مركااازة لهللااااام، وقااادمت الدراسااااة عد اااد ماااان التقييناااات لتجااااارب مقااااابالت إكلينيكياااة فريياااا 7م مااانهللا
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النااراهقين فااي البحااث عاان العااالج مااف تقياايم الباارامج العالجيااة النقدمااة لهللااام واقتااراح وساااصل منكنااة 
 كتحلين أياء اعا البرامج العالجية النلتخدمة في مرحلة النراهقة. 

وار فعالياة الاذات الندركاة لادح عيناة مان الناراهقين عناا  ")2010(  الرفـاعى  يمـاندراسة "نار  -4
فاعلياة بر اامج تادريبي لخواا حادة التلعاثم لادح عيناة مان إلى معر   دراسة  الوهدفت    النتلعثنين

اعااا فنيااات العااالج مثاال )لعااب  ىالنااراهقين النتلعثنااين، وقااد اعتناادت فااي تكااوين البر ااامج علاا
 ىلااإضااافة الخااالي( اان ذات واالسااترخاء والكرساايم الااصااين التاادريجي وتقااديالاادور والننذجااة والتح

 ىحصاصية علإسورت  تاصج الدراسة عن وجوي فروق ذات ياللة أاعا قرق العالج التخاقبي، و 
مقيااا  شاادة التلعااثم بااين النجنوعااة التجريبيااة والرااااطة لصااالح النجنوعااة التجريبيااة وذلااك اعااد 

 .تطبيك البر امج
تنمية فاعلية الـذات المدركـة "أثر برنامج تدريبي في وان  (بعن2016ئلة حسونة  دراسة )نا -5

، هاادفت الدراسااة إلااى التعاار  علااى فاعليااة لــدى عينــة مــن المــراهقين المتلعثمــين فــي القصــيم "
البر ااامج فااي خوااا شاادة التلعااثم لعينااة ماان النااراهقين النتلعثنااين، والتعاار  علااى فعاليااة البر ااامج 

ى مااادح فاعلياااة البر اااامج لاااد هللام، وكاااذلك التعااار  علاااركاااة فاعلياااة الاااذات الند  التااادريبي فاااي تننياااة
التدريبي في تننية العالقات االجتناعية لعينة من الناراهقين النتلعثناين، وبانضاافة إلاى التعار  
علااى فاعليااة البر ااامج التاادريبي فااي تننيااة الثقااة اااالنوس لعينااة ماان النااراهقين النتلعثنااين، وفاعليااة 

اعليااة البر ااامج انرشااايي فااي تننيااة ين، وأيرااا التعاار  علااى فلعثنااركااة للنااراهقين النتالااذات الند 
النبايرة والنثابرة لعينة من النراهقين النتلعثنين، وقد اعتندت الدراسة على الننهللاج شبه التجريباي 

عثناين، لتحد د فاعلية البر امج التدريبي في تننية فاعلية الذات الندركاة لعيناة مان الناراهقين النتل
تننياة العالقاات االجتناعياة ااالنتلعثنين، اأمار  ساة عان اعاا التو ايات وهاىلدراوقد أساورت ا

الااذي  ااديي إلااى زياااية الثقااة اااالنوس، وحااث النتلعثنااين علااى النبااايرة فااي اأعنااا  التااي تتطلااب 
مج مشاركتهللام وتدعينهللام على ذلاك، وكاذلك االهتناا  بتقاديم بر اامج انرشااي النولاي مصااحبة لبارا

 ي للنتلعثنين من خال  برامج انرشاي النولي.نا  اعالج الجا ب النولالهتعالج التخاقب وا
( بعنــوان: برنــامج قــائم علــى إعــادة ميكلــة الكــالم 2019دراســة )مصــطفى محمــد رفــاعى  -6

تهللاد  الدراسة الحالية إلاى لخفض شدة التلعثم وأثره فى تحسين التفاعل االجتماعى للمراهقين: 
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أثارز فاى تحلاين التواعال االجتنااعى ال  لخواا شادة التلعاثم و الكا  فاعلية إعاية هيكلةالتحقك من  
-13( مراهقا  من الذ ن تتراوح أعنارهم ماا باين )20للنراهقين، وقد بلغت عينة الدراسة النهللااصية )

( ساانة وتاام تقلاايم العينااة إلااى مجنااوعتين تجريبيااة وضااااطة اعااد إجااراء التكااافد فااى متغياارات 16
ى، كنا استخدمت فاى الدراساة العد اد مان نلتوح التواعل االجتناعوال لذكاء وشدة التلعثمالعنر وا

اأيوات مااااان بينهللااااااا مقياااااا  شااااادة التلعاااااثم واختباااااار النصاااااووفات النتتااعاااااة )التدرجاااااة( ومقياااااا  
التواااعالت االجتناعياااة لألقواااا  خاااارج النناااز  والبر اااامج العالجاااي مااان إعاااداي الباحاااث، وأساااورت 

لعااثم وتحلاين مهللااارات التوا اال عالجاي فااى تخفياف شادة التج العان فاعليااة البر اام  تااصج الدراساة
االجتناعى واترح ذلك فى ياللة الوروق باين النجنوعاة التجريبياة والراااطة لصاالح النجنوعاة 
التجريبية، وأيرا ياللاة الواروق باين رتاب أفاراي النجنوعاة التجريبياة فاى القياساين القبلاي والبعادي 

لبعااادي، كناااا اساااتنر احتواااا  جتنااااعى لصاااالح القياااا  ال االدة التلعاااثم والتوا اااعلاااى مقياساااي شااا
 النجنوعة التجريبية االنكتلبات العالجية حتى مرور شهللارين من القيا  البعدي.

 ثانيًا: دراسات تناولت الطرق التقليدية فى عالج التعلثم:

لتجريب العـالج بعنوان تجربة سريرية   Menzies et al (2009)دراسة مينزيس وآخرين -1
 An Experimental Clinical Trial of  م المـزمنالسـلوكي فـي عـالج التلعـثرفـي المع

Cognitive- Behavior Therapy package for chronic stuttering    وهادفت
 الدراسة إلى: 

 يراسة معد  الرهاب االجتناعي بين البالغين الذ ن  تلعثنور.  -
 عي. على القلك االجتنا يراسة آثار إعاية هيكلة الكال  -
 ( CBTيراساااة اعثاااار علاااى القلاااك والتلعاااثم ااساااتخدا  حزماااة العاااالج اللااالوكي النعرفاااي ) -

 للقلك االجتناعي.
تكو ت عينة الدراسة من اثنين وثالثين االغا  يعا ور مان التلعاثم النازمن عشاواصيا  لتلقاي إماا إعااية 

الجتنااعي أو لاك اأجال خواا أعاراض الق  هيكلة للكال  اعد حزمة العاالج النعرفاي اللالوكي مان
ة الكاااال  فقاال. تااام الحصااو  علاااى البيا ااات ماان مجنوعاااة متنوعااة مااان تاادابير الكاااال  إعاااية هيكلاا

والتدابير النولية في مرحلة ماا قبال العاالج وبعاد العاالج النعرفاي اللالوكي وإعااية هيكلاة ماا اعاد 
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ة مان العيناة الن اتام تشاخي  ساتين فاي  شهللارا  من النتااعة، وا تهللات الدراسة إلاى أ اه  12الكال  و
الجتناعيااة لاام يكاان نعاااية هيكلااة الكااال  وحاادها أي تااأثير علااى الرهاااب االجتناااعي فااي االووبيااا ا

 شاااهللارا  النتااعاااة كناااا لااام يظهللاااار النشااااركور الاااذ ن تلقاااوا العاااالج النعرفاااي اللااالوكي أي رهااااب  12
ة لخواا نوليوعة من التدابير الاجتناعي وتحلينات أكبر من النشاركين في الليطرة على مجن

نب ومف ذلك فإر حزمة العالج النعرفي الللوكي لم تادثر علاى  تااصج الكاال  ماف حدة القلك والتج
أول ك الذ ن يعا ور من الرهاب االجتناعي واستنتجت الدراسة وجوي ارتبا  باين العاالج النعرفاي 

 ة الكالمية.طالقيحلن من ال لكنه لمالللوكي والتحلينات الكبيرة والنلتنرة في اأياء النولي 
بعنـوان تجربـة عشـوائية  يـر متداولـة  ( Carey. Et al . 2010)دراسة كاري وآخرين  -2

 Randomized: بر اااامج كاااامبرياور لعـــالج التلعـــثم المـــزمن مـــن خـــالة الرعايـــة الصـــحية 
Controlled Non- Inferiority Trial of a Telehealth Treatment for Chronic 

Stuttering : The Camperdown program   وهادفت ألاي التأكاد مان فاعلياة اساتخدا
قريقاااة العاااالج عااان اعاااد فاااي تنوياااذ قريقاااة كاااامبرياور فاااي عاااالج التلعاااثم وتوضااايح ماااا إذا كا ااات 

منان ال  40 الحة للعاالج كباد ل عان الطريقاة التقليدياة وجهللااا  لوجاه وتكو ات عيناة الدراساة مان 
الكااال  لااد هللام ماان مقاااقف  %2تزيااد علااى  احاادةيعااا ور ماان التلعااثم ساانة و  18تقاال أعنااارهم عاان 

والااذ ن لااام  تلقاااوا العاااالج التخااااقبي مااان قباال وتااام تقلاااينهللام إلاااى مجناااوعتين النجنوعاااة التجريبياااة 
 20شخصااا  تاام تطبيااك بر ااامج كااامبرياور علاايهللام عاان اعااد والنجنوعااة الرااااطة  20تكو ات ماان 

فروضهللاا الدراسة إلى تحقك جنيف اصج  هللاا  لوجه وا تهللات  تشخصا  تم عالجهللام االطريقة التقليدية وج
ماان  %0.8ماان جنلااة النقاااقف و  %0.9كنااا بلغاات  لاابة شاادة التلعااثم لاادح النجنوعااة التجريبيااة 

جنلااة النقاااقف لاادح النجنوعااة الرااااطة منااا يشااير إلااى أر قريقااة العااالج عاان اعااد فاعلااة مثلهللاااا 
 لطريقة التقليدية. للطريقة بد ال  فعاال  مثل الطريقة التقليدية وجهللاا  لوجه وتعد هذز ا

اعنوار فاعلية بر امج تدريبى فى عالج التلعثم وأثرز   "2013دراسة "يحيي حسين القطاونة  -3
ضاارورة تقااديم  فنيااات وباارامج  ىشااارت علاافااى ملااتوح الثقااة اااالنوس لاادح اأقوااا  النتلعثنااين وأ

ن أفااراي ة باايق ذات ياللااة إحصاااصيسااورت النتناااصج عاان وجااوي فاارو أحيااث  متنوعااة لعااالج التلعااثم،
يبية وأفراي النجنوعة الراااطة علاى مقياا  شادة التلعاثم لصاالح أفاراي النجنوعاة النجنوعة التجر 

ر هااذا التحلاان فااي الطالقااة اللوظيااة لاادح أفااراي العينااة التجريبيااة  رجااف إلااى قبيعااة أالتجريبيااة، و 
انيجابي في  أثرومتنوعة كار لهللاا ا البر امج التدريبي النلتخد  وما  ترننه من أ شطة متعدية

وهذز النتيجة تبين مدح فاعلية البر امج التدريبي النلاتخد   راسة الحالية في تننية الثقة، تاصج الد 
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حاي اااث  شاااطة واأ شاااطة متعااادية ومتنوعاااة )االساااترخاء ولعاااب الااادور  واأأوالنلاااتند إلاااى فنياااات و 
راي عيناة الدراساة ح أفاضاطرااات التلعاثم لاد التوا ال( سااهنت فاي خواا ا  ىالذاتية والتادريب علا

 خرعت للبر امج التدريبي.التي 
: ماادح فاعليااة بر ااامج إرشااايح ا تقاااصى ( بعنــوان2011دراســة )نهــى محــى الــدين حســين  -4

لعااالج الرهاااب االجتناااعي فااي تخيااف ملااتوح اللجلجااة لاادح عينااة ماان أقوااا  النرحلااة االبتداصيااة 
اأقواا  ن النشكالت التاى تواجاه دة ملقاء الروء على واحإ -1النتلجلجين. هدفت الدراسة إلى 

هاادفت كااذلك تلااك الدراسااة إلااى معرفااة ماادح  -2فااى النرحلااة االبتداصيااة وهااى مشااكلة اللجلجااة . 
إعااداي بر ااامج  -3وجااوي الرهاااب االجتناااعي لاادح هاادالء اأقوااا  النتلجلجااين فااى تلااك النرحلااة . 

-4أقوا  النتلجلجين . دح االرهاب االجتناعي لا تقاصي تكاملي يعنل على التخفيف من حدة 
اختبار مدح تاأثير التخفياف مان الرهااب االجتنااعي فاى خواا ملاتوح اللجلجاة. وتكو ات عيناة 

( أقوا  مان الاذكور وان اا  مان أقواا  النرحلاة االبتداصياة النتلجلجاين ويعاا ور 10الدراسة من )
دراساااة إلاااى ة ال( سااانة، وقلااانت عينااا12-9مااان الرهااااب االجتنااااعي وتتاااراوح أعناااارهم ماااا باااين )

يبيااة وضااااطة، وتنثلاات أيوات الدراسااة فااى مقيااا  الرهاااب االجتناااعي ومقيااا  مجنااوعتين تجر 
 شدة اللجلجة.

( بعنوان: فاعلية برنامج لتنمية عمليات ما وراء 2018دراسة )فاطمة محمد سيد عثمان  -5
ا  مان أقواعاالج اللجلجاة لادح اهادفت الدراساة إلاى المعرفة فى عـالج اللجلجـة لـدى األطفـاة: 

علاااى تننياااة عنلياااات ماااا وراء النعرفاااة )التخطااايل، النراقباااة الذاتياااة، التقاااويم  خاااال  بر اااامج قااااصم
( أقوااا  ماان ذوح اللجلجااة، مناان 7الااذاتى(، وتكو اات عينااة الدراسااة ماان مجنوعااة واحاادة قوامهللاااا )

ت أيوا(، وتنثلات 10 -8ن )( وأعنارهم الزمنية ما بي113-90تتراوح معامالت ذكاصهللام ما بين )
قيااا  النلااتوح االجتناااعي االقتصااايي لألساارة، مقيااا  تشااخي  اللجلجااة الدراسااة الحاليااة فااى م

لاادح اأقوااا ، مقيااا  عنليااات مااا وراء النعرفااة لألقوااا ، اختبااار الااذكاء سااتا ووري بينيااه النلااخة 
لت عاالج اللجلجاة، وتو ااالخاملاة، بر اامج قااصم علاى تننياة عنلياات ماا وراء النعرفاة النرتبطاة ا

ة وجدوح البر امج القاصم على تننياة عنلياات ماا وراء النعرفاة )التخطايل، تاصج الدراسة إلى فاعلي 
 النراقبة الذاتية، التقويم الذاتي(. 

: فاعلياة بر اامج لخواا حادة اضاطرااات ( بعنـوان2018دراسة )حسام الدين جابر السيد   -6
  الدراسة لنرحلة االبتداصية: تهللاد يذ ا ل االجتناعي لتالمالنطك والتخاقب لتحلين مهللاارات التوا

الحالياااة إلاااى التحقاااك مااان فاعلياااة بر اااامج لخواااا حااادة اضاااطرااات النطاااك والتخاقاااب لتحلاااين 
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مهللاارات التوا ل االجتناعي لتالميذ النرحلة االبتداصية، وفي سابيل ذلاك تام إعاداي بر اامج خواا 
النعرفااي اللاالوكي، وقااد الج فنيااات وتقنيااات العاا حاادة اضااطرااات النطااك والتخاقااب اعتنااايا  علااى

( من تالميذ النرحلة االبتداصية وتم تقليم العيناة إلاى مجناوعتين 10لغت عينة الدراسة النهللااصية )ب
تجريبيااااة وضااااااطة اعااااد إجااااراء التكااااافد فااااى متغياااارات العناااار والااااذكاء وشاااادة التلعااااثم والنلااااتوح 

د مان اأيوات مان بينهللااا لعد اتخدمت فاى الدراساة ااالقتصايي االجتناعي الثقافي لألسرة، كناا اسا
مقيااا  شاادة التلعااثم واختبااار النصااووفات النتتااعااة لاارافن ومقيااا  مهللاااارات التوا اال االجتناااعي 
والبر امج العالجاي مان إعاداي الباحاث، وأساورت  تااصج الدراساة عان فاعلياة البر اامج العالجاي فاي 

توا ال االجتنااعي واتراح ت الداصية وتحلين مهللااراتخفيف حدة التلعثم لدح تالميذ النرحلة االبت
ذلااك فااى ياللااة الوااروق بااين النجنوعااة التجريبيااة والرااااطة لصااالح النجنوعااة التجريبيااة، وأيرااا  
ياللة الوروق بين رتب أفراي النجنوعة التجريبية فى القياسين القبلاي والبعادي علاى مقياساي شادة 

 وااا  النجنوعااة التجريبيااةاحت البعاادي، كنااا اسااتنر التلعااثم والتوا اال االجتناااعي لصااالح القيااا 
 االنكتلبات العالجية حتى مرور شهللارين من القيا  البعدي.

ثالثــًا: دراســات تناولــت تــأخير التغذيــة الســم ية الراجعــة واســتخدام التقنيــات الحديثــة لعــالج 
 التلعثم:

ن الاذكور ( ما10ملاتوح الطالقاة الكالمياة لادح )(  cook , 2009وكشفت دراسـة كـو) )  -1
لتاااأخير التغذياااة اللاانعية الراجعاااة لنااادة عاااا  وذلاااك مااان  لجلجاااين النلاااتخدمين جهللااااازالنتالبااالغين 

خااال  تحلياال اسااتجابتهللام علااى أساا لة موتوحااة النهللاايااة لتحلياال محتااوح ومواااهيم اللجلجااة، وأظهللااارت 
النتاااااصج تحلاااان ملنااااو  فااااي ملااااتوح النشاااااركات الكالميااااة للعينااااة، وتحلاااان ملااااتوح قالقااااتهللام 

  .ميةالكال
آثاار   ( ,Pollard, Ellis & Ramig 2009) وإلـس ورامـيجرد بـوال  وأوضـحت دراسـة -2

لنادة  لتاأخير التغذياة اللانعية الراجعاة Speech Easyاالستخدا  الطبيعي لجهللااز تكلم الاهللاولة 
مااان الباااالغين الاااذ ن  ( فاااريا  11عاااديها ) عيناااة بلااا  ىشاااهللاور فاااي الحاااد مااان اللجلجاااة، وذلاااك علااا 6

، وجنعاات عاانهللام معلومااات ماان ةريقااة عندياانااة اطالعي ىة، وتاام الحصااو  علاايعااا ور ماان اللجلجاا
ترااننت أساا لة قباال اسااتخدامهللام الجهللااااز وبعااد اسااتخدامهللام لااه، وأظهللااارت النتاااصج اسااتنرار  ةاسااتبا 

اأثر الوعا  للجهللااز فاي تحادثهللام الاهللاولة، وخا اة خاال  القاراءة الشاووية مقار اة ااالكال  الرساني 
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جابيااة فعليااة السااتخدا  الجهللااااز الااذي قااور النلترساال فااي مواقااف النعناال، ووجاادت ا طباعااات إي
لااوح  وجااوي اعااا التحااديات التااي تواجااه تنويااذ النباااي   هميااة لنلااتخدميه، إال أ ااالطالقااة الكال

 .انرشايية له الوارية في أيلة الننارسة
( من النتلجلجين البالغين استخدموا أجهللازة 9) ىيراسة عل  (pollard. 2009)  باالرد ى وأجر  -3

فاي القاراءة اصاوت عاا ،  لندة أربعة أشهللار. وتام اختباار كالمهللاام  لتأخير التغذية اللنعية الراجعة
والنحايثاااة ماااف الباحاااث، وتلقاااي اأسااا لة مااان الغربااااء، ولااام يلاااتنر أحاااد أفاااراي فاااي الدراساااة الااابب 

العيناة اصاوت  اءةقار  ح ضوضاء الخلفياة التاي لام يحتنلهللااا، وقاد أظهللاارت النتااصج تحلان فاي ملاتو 
تجرباة، وبلغات ( أثنااء اأشاهللار اأربعاة لل% 58وبلجلجة أقل، حيث كا ت  لابة تحلانهللام )  مرتوف

%(  27%( اعااد ا تهللااااء اأشااهللار اأربعااة للتجربااة، واسااتنر معااد  تحلاانهللام بنلاابة ) 75تحلاانهللام )
   الترتياب  ىاعد شهللار من توقوهللام عن استخدا  الجهللااز، وكا ت أقل معادالت فاعلياة لنحايثااتهللام علا

( وكا ااات أقااال كوااااءة تحلااان فاااي محايثااااتهللام تخااا  اساااتجاااتهللام أسااا لة % 7، % %27 ، 15)
 .%( 2لغرباء، فلم تتجاوز  لبة تحلنهللام في النراحل الثال  )ا
 ,Lincoin,  packman,  Onsiowوأجـرى لينكـون وباكمـان واوسـيو وجـونيس ) -4

Jones & Man,  2010) ( يراساة لتاأثير جهللااازDAFوالتغذياة اللانعية النرتادة ال ) نخفياة
(MAF( وتااريي ملااتويات التغذيااة اللاانعية النتااأخرة )FAFخااال  الكاا )( 11ال  التخاااقبي لاادح )

( مجنوعاااات أحااادها ضاااااطة، والنجنوعاااات 4مااان الباااالغين النتلجلجاااين، وقلااانت العيناااة إلاااى )
، FAFوالنتاأخرة   MAFاأخرح تجريبية تبا نات فاي يرجاات تعرضاهللاا للتغذياة اللانعية النخفياة 

نكتوباة الكال  التخاقبي لكال مجنوعاة، وكاذا قاراءتهللام اصاوت عاا  لابعا الوقارات الوتم تلجيل  
بياانهللام فااي  لاابة  ة( يقاااصك، وقااد أظهللااارت النتاااصج وجااوي فااروق ذات ياللااة إحصاااصي10وذلااك لناادة )

  .في القراءة ةالنقاقف النتلجلج
              ( Stuart, Suzanne, Mark &Quine,  2018)   ســتارت وســوزان ومــار) وكــوين   وقااا   -5

 او  اللجلجاة مان حياث: انقالاة،    ى علا  ( FAFااختبار تأثير التغذية النرتدة اللنعية النتغيارة للتاريي ) 
مان الباالغين النتلجلجاين،    ( شخصاا  12والتكرار، والصنت, والندة انجنالية للاتلجلج، وشانلت العيناة ) 
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أظهللااارت النتاااصج وجااوي أثاار  وقااد    .ر اادت اسااتجاااتهللام أثناااء قااراءتهللام الشااووية لاابعا النقاااقف النكتوبااة 
( فاي تحلاين كاال  العيناة، حياث وجادت فاروق  FAFتاريي ) إيجابي للتغذية النرتدة اللنعية النتغيارة لل 

  .الشوهللاية  ذات ياللة إحصاصية في خوا الندة الكلية للجلجلة أثناء القراءة 
نرتادة   اعثاار النباشارة الساتخدا  التغذياة ال (Antipodal, 2018) انتوبـودة دراسـةوبحثات  -6

وذلاك  ،وار كالماي فاي مناسابتينتكارار اللجلجاة أثنااء إ تااج حا ىاللنعية مف ثنا ية مشاركين علا
ااسااتخدا  أجهللااازة اتصااا  محنولااة حد ثااة، وتاام اسااتخدا  سااتة أ ااوا  ماان التغذيااة النرتاادة  اللاانعية 

، وأظهللاااارت  DAF(، و اااوعين مااان FAF(، والتغذياااة النرتااادة اللااانعية للتاااريي )DAFالنتاااأخرة )
لجلجااة فااي وساايلة فعالااة للحااد ماان ال  Altered Auditory Feedback(AAFالنتاااصج أر )

 .الحوار الكالمي
 :دراسةفروض ال

بااااين متوسااااطات يرجااااات النجنوعااااة التجريبيااااة والنجنوعااااة  حصاااااصيا  إال توجااااد فااااروق يالااااة  -1
 شدة التلعثم في القيا  القبلي. تغيرم ىالرااطة عل

توسااااطات يرجاااااات النجنوعااااة التجريبيااااة والنجنوعاااااة بااااين م حصااااااصيا  إتوجااااد فااااروق يالااااة   -2
 لتلعثم لصالح النجنوعة التجريبية في القيا  البعدي.متغير شدة ا ىالرااطة عل

متغياار شاادة  ىبااين متوسااطات يرجااات النجنوعااة التجريبيااة علاا حصاااصيا  إتوجااد فااروق يالااة   -3
 .القيا  البعدي لصالحالقبلي والبعدي  ينالتلعثم في القياس

 ينبااين متوسااطات يرجااات النجنوعااة التجريبيااة فااي القياساا حصاااصيا  إفااروق يالااة ال توجااد   -4
 .متغير شدة التلعثم ىالتتبعي علو البعدي 

 
 :الدراسة  تإجراءا

 تم تطبيك البر امج على أربعة مراحل:

 المرحلة األولى: التعريف بالبرنامج وأدواته: -1
ح الونيات النلااعدة علاى قالقاة الكاال ،  خاللهللاا  تعر  النشاركور على مكو ات البر امج، التى تحتو 

 استخدا  التقنيات النلتخدمة فى البر امج، ومقيا  شدة التلعثم. وخال  هذز النرحلة  تدرب على  
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 المرحلة الثانية: التدريب على إصدار كالم طبيعي خاة من التلعثم: -2

ك النلاتخد  لتاأخير خال  النرحلة الثا ية  تدرب النشاركور على كل من الطارق التقلدياة والتطبيا
وتهللااااد  هاااذز النرحلاااة إلاااى تطاااوير قااادرة  التغذياااة الراجعاااة علاااى هااااتا النحناااو  والتكامااال بيااانهللام

 النشااركور علاى اللايطرة علاى التلعاثم، والتادريب علاى حال النشاكالت التاى تواجهللااه أثنااء الكااال  
 ياخااال فاااى الجللاااة، حتاااى تتشاااكل قالقاااة لااادح كااال مشاااار  تلااااعدز علاااى اللااايطرة علاااى التلعاااثم 

 البر امج العالجي. 

 :المرحلة الثالثة: التعميم-3

 وضف استراتيجية للليطرة على التلعثم في الكال  اليومى وفي كافة البي ات.وخاللهللاا  تم 
 المرحلة الرابعة: الحفاظ على ما تم اكتسابه والتدرب على مواجهة المشكالت:-4

كالت البلاايطة التااى قااد تواجهللاااه اعااد خااال  هااذز النرحلااة  ااتم تاادريب النشاااركور علااى حاال النشاا
 عالج التلعثم.

جللات أسبوعيا  زمن   3جللة موزعة على ثال  شهللاور و صا بواقف   40  تبل  جللات البر امج
 يقيقة، وفينا  لى جدو  مختصر لجللات البر امج: 35الجللة الواحدة  

 ملخص جلسات البرنامج:
رقم  

 الجلسة
 هدف الجلسة موضوع الجلسة

 تعارف 1

 يتعرف المشاركون على الباحث أن
 لبرنامج وأهدافهعن اأن يتزود المشاركون بخليفة معرفية  

 أن يتعرف المشاركون على خطوات تنفيذ البرنامج
 أن يطلع المشاركون على التقييم المبدئي  للكالم من خالل أداة قياس شدة التلعثم

 عينة قبل بدء أي شىء.تكوين جو من األلفة والمودة بين الباحث وال تم - البداية 2

3 
تدددددريبات علددددى 

 التنفس البطني
 التنفس البطني والتعرف عليه.  نفيذشرح كيفيه ت

4 
تدددددريبات علددددى 

 التنفس البطني

أن يتدددرا المشدداركون علددى التددنفس البطنددي  ويتدددربوا علددى اسددتخدام التددنفس البطنددي فددى   -
 الكالم. 

ع مددريث  ددم وضددع يددد علددى الصدددر  ويقوم فى هذه الجلسة المتلعثم بالجلوس باسترخاء ووض  -
أخددذ هددواء الشدد يال مددن خددالل الددبطن  ددم  خددرا   عددثم  واليد األخرى على البطن ويجعل المتل 

 صوت واحد )ها( خالل هواء الزفير وتفريغ البطن. 

5 
تدددددريبات علددددى 

 التنفس البطني

أن يتدددرا المشدداركون علددى التددنفس البطنددي  ويتدددربوا علددى اسددتخدام التددنفس البطنددي فددى   -
 كالم. ال 

وضددع يددد علددى الصدددر   ددم    ويقوم فى هذه الجلسة المتلعثم بالجلوس باسترخاء ووضع مددريث  -
واليد األخرى على البطن ويجعل المتلعثم  أخذ هددواء الشدد يال  مددن خددالل الددبطن  ددم  خددرا   
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رقم  
 الجلسة

 هدف الجلسة موضوع الجلسة

 صوتين )ها ها( خالل هواء الزفير وتفريغ البطن. 

6 
تدددددريبات علددددى 

 التنفس البطني

ى التنفس البطني  ويتدربوا على اسددتخدام التددنفس البطنددي فددى أن يتدرا المشاركون عل -
 .الكالم

قوم فى هذه الجلسددة المتلعددثم بددالجلوس باسددترخاء ووضددع مددريث  ددم وضددع يددد علددى وي -
الصدر واليد األخرى على البطن ويجعل المتلعثم  أخذ هواء الش يال  مددن خددالل الددبطن 

 وتفريغ البطن.  م  خرا   الث أصوات )ها ها ها( خالل هواء الزفير

7 
تدددددريبات علددددى 

 التنفس البطني

ى التنفس البطني  ويتدربوا على اسددتخدام التددنفس البطنددي فددى ن علأن يتدرا المشاركو -
 الكالم.

ويقوم فى هذه الجلسددة المتلعددثم بددالجلوس باسددترخاء ووضددع مددريث  ددم وضددع يددد علددى  -
ال من خالل الددبطن  ددم الصدر واليد األخرى على البطن ويجعل المتلعثم أخذ هواء الش ي

 ر وتفريغ البطن .لزفي خرا  أربع أصوات )ها ها ها ها( خالل هواء ا

8 
التدددددريب علدددددى 

 التنفس البطني

أن يتدرا المشاركون على التنفس البطني  ويتدربوا على اسددتخدام التددنفس البطنددي فددى  -
 الكالم.

ع يددد علددى ويقوم فى هذه الجلسددة المتلعددثم بددالجلوس باسددترخاء ووضددع مددريث  ددم وضدد  -
ش يال من خالل البطن  ددم ء الالصدر واليد األخرى على البطن ويجعل المتلعثم  أخذ هوا

  خرا  خمس أصوات )ها ها ها ها ها( خالل هواء الزفير وتفريغ البطن.

9 
التدددددريب علدددددى 

 التنفس البطني

أن يتدرا المشاركون على التنفس البطني  ويتدربوا على اسددتخدام التددنفس البطنددي فددى  -
 الكالم.

م وضددع يددد علددى يث  دد ويقوم فى هذه الجلسددة المتلعددثم بددالجلوس باسددترخاء ووضددع مددر -
الصدر واليد األخرى على البطن ويجعل المتلعثم أخذ هواء الش يال من خالل الددبطن  ددم 

  خرا  ست أصوات )ها ها ها ها ها ها( خالل هواء الزفير وتفريغ البطن.

10 
تدددددددددددددددددريبات 

 االسترخاء

 ام الباحثة منصب حول هدفين:يكون فيه اهتم
 والتوتر أ ناء الكالم.راا  األول: هو التخفيف من الشعور باالضط

الثاني: وهو عبارة عن  يجاد ارتبدداط بددين الشددعور بالراحددة والسدد ولة أ ندداء القددراءة وبددين 
 الباعث الكالمى ذاته.

ى كلمددات متفرقددة وتبدأ فيه الباحثة بالحروف المتحركة  م بالحروف الساكنة  م تمرينات عل
لمددات والجمددل بكددل هدددوء والكلصددياهت ا فددى جمددل وعبددارات  وعددادة مددا تقددرأ األحددرف 

واسترخاء حيث يبدأ األخصائي بقراءت ا أوالً  م يطلددب مددن المتلعددثم تقليددده بددنفس الطريقددة 
 والنغمة  م يلي ذلك تمرينات على شكل أسئلة بسيطة تؤدي على نحو يتسم بال دوء.

11 
تدددددددددددددددددريبات 

 سترخاءاال

 يكون فيه االهتمام الباحثة منصب حول هدفين:
 يف من الشعور باالضطراا والتوتر أ ناء الكالم.لتخفاألول: هو ا

الثاني: وهو عبارة عن  يجاد ارتبدداط بددين الشددعور بالراحددة والسدد ولة أ ندداء القددراءة وبددين 
 الباعث .

12 
تدددددددددددددددددريبات 

 االسترخاء

 هدفين: يكون فيه االهتمام الباحثة منصب حول
 م.لكالاألول: هو التخفيف من الشعور باالضطراا والتوتر أ ناء ا

الثاني: وهو عبارة عن  يجاد ارتبدداط بددين الشددعور بالراحددة والسدد ولة أ ندداء القددراءة وبددين 
 الباعث.

13 
تدددددددددددددددددريبات 

 االسترخاء

 يكون فيه االهتمام الباحثة منصب حول هدفين:
 اا والتوتر أ ناء الكالم .األول: هو التخفيف من الشعور باالضطر
لشددعور بالراحددة والسدد ولة أ ندداء القددراءة وبددين ين االثاني: وهو عبارة عن  يجاد ارتبدداط بدد 

 الباعث .

14 
التدددددريب علدددددى 

 التنفس البطني
أن يتدددرا المشدداركون علددى التددنفس البطنددي  ويتدددربوا علددى اسددتخدام التددنفس البطنددي فددى   -

 الكالم. 



 

 أبوضيف رشا 
 علي  والء

 عبد الغني عبد العزيز 

تأخير التغذية   بل بين أسلو فعالية التدريب القائم علي التكام    
 الراجعة واألساليب التقليدية في عالج التلعثم لدي المراهقين   
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ثم بالجلوس باسترخاء ووضع مددريث  ددم وضددع يددد علددى الصدددر  ويقوم فى هذه الجلسة المتلع  -
ى البطن ويجعل المتلعثم أخذ هواء الش يال من خالل البطن  م  خرا  جملددة  ى عل واليد األخر 

 خالل هواء الزفير وتفريغ البطن. 

15 
التدددددريب علدددددى 

 التنفس البطني

 فس البطني فى الكالم. ان يتدرا المشاركون عل التنفس البطني   ويتدربوا على استخدام التن  -

ء ووضع مددريث  ددم وضددع يددد علددى الصدددر  ترخا ويقوم فى هذه الجلسة المتلعثم بالجلوس باس  -
واليد األخرى على البطن ويجعل المتلعثم أخذ هواء الش يال من خالل البطن  م  خرا  جملددة  

 خالل هواء الزفير وتفريغ البطن. 

 تدريبات االقتفاء 16
كرر ما يقوله المعالج له بحيث أن يكون متزامناً معه في نطددال كددل ويقوم في ا المتلعثم بأن ي

 مما يؤدى  لى اختفاء التلعثم تماماً. لمة ك

 تدريبات االقتفاء 17
ويقوم في ا المتلعثم بأن يكرر ما يقوله المعالج له بحيث أن يكون متزامناً معه فى نطددال كددل 

 كلمة  مما يؤدي  لى اختفاء التلعثم تماماً.

 ريبات االقتفاءتد 18
حيث أن يكون متزامناً معه فى نطددال كددل له بويقوم في ا المتلعثم بأن يكرر ما يقوله المعالج  

 كلمة  مما يؤدي  لى اختفاء التلعثم تماماً.

 تدريبات االقتفاء 19
ويقوم في ا المتلعثم بأن يكرر ما يقوله المعالج له بحيث أن يكون متزامناً معه فى نطددال كددل 

 ا يؤدي  لى اختفاء التلعثم تماماً.كلمة  مم

20 

التدددددريب علدددددى 
تطبيدددددددددددددددددددال 

stuttering 
therapy DAF 

 شرح التطبيال للمتلعثمين.
وذلددك لحسدداا الوقددت للشددخث المتلعددثم ويف ددل اسددتخدام   timerويوجد فى هذا التطبيال  

الكددالم  دقيقه  كما يوجد ب ا مرآة وذلك ألنه عندما يرى المتلعثم نفسه أ ناء 20التطبيال لمدة 
اديددة الددذى يقددم ب ددا ال رسوف يساعده هذا علددى الددتخلث مددن قلقدده ويقلددل مددن الحركددات ال

 metronomeالشخث المتلعثم مما يجعله أكثددر راحددة أ ندداء الكددالم  كمددا يوجددد بددالطبيال  
 انية فاألشخاص المتلعثمددين مددن م مددن   0.25 : 7 والذى يأخر التغذية السمعية المرتدة من

ة تغذيومن م من يتلعثم في حرف ومن م من يتلعثم في مقطع ودرجة تأخير اليتلعثم فى كلمة  
السمعية المرتدة لكل من م يختلف عن اآلخر فمثالً عندما يكون الشخث المتلعثم يتلعددثم فددي 

 انيددة وعندددما يتلعددثم الشددخث   0.25 : 1مقطددع يددتم تددأخير التغذيددة السددمعية المرتدددة مددن
 انية وعندما يتلعددثم الشددخث   3:1غذية السمعية المرتدة من  المتلعثم فى حرف يتم تأخير الت

  انية مما يعطي نتائج أف ل. 7:4كلمة يتم تأخير التغذية الراجعة من  م فىالمتلعث

21 

التدددددريب علدددددى 
تطبيدددددددددددددددددددال 

stuttering 
therapy DAF 

 تدريب المتلعثم على التطبيال على حسب نوع تلعثمه.

22 

التدددددريب علدددددى 
تطبيدددددددددددددددددددال 

stuttering 
therapy DAF 

 تدريب المتلعثم على التطبيال على حسب نوع تلعثه .

23 

تدددددريب علدددددى ال
تطبيدددددددددددددددددددال 

stuttering 
therapy DAF 

 تدريب المتلعثم على التطبيال على حسب نوع تلعثمه.

24 

التدددددريب علدددددى 
تطبيدددددددددددددددددددال 

stuttering 
therapy DAF 

 استخدام المتلعثم التطبيال مع مالحظة الباحثة.

25 
ال اسدددتخدام تطبيددد 

stuttering 
 ثة.لباحاستخدام المتلعثم التطبيال مع مالحظة ا
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therapy DAF 

26 
اسدددتخدام تطبيدددال 

stuttering 
therapy DAF 

 استخدام المتلعثم التطبيال مع مالحظة الباحثة.

27 
اسدددتخدام تطبيدددال 

stuttering 
therapy DAF 

 استخدام المتلعثم التطبيال بمفرده.

28 
اسدددتخدام تطبيدددال 

stuttering 
therapy DAF 

 استخدام المتلعثم التطبيال بمفرده.

29 
يدددال اسدددتخدام تطب
stuttering 

therapy DAF 
 استخدام المتلعثم التطبيال بمفرده.

30 
التدددددريب علدددددي 

 التعميم

 أن يتدرا المشاركون على محاولة الوصول لقدر مقبول من طبيعة الكالم. -
ن باسددتخدام مددا تددم التوصددل  ليدده مددن أن يت يأ المشاركون إلجددراء محاد ددات مددع اآلخددري  -

 طبيعية في الكالم.

 أن يوظف المشاركون ما تدربوا عليه فى قراءة جريدة. رةالح القراءة 31

 أن يوظف المشاركون ما تدربوا عليه فى قراءة جريدة وسرد قصة. سرد قصة 32

 أن يوظف المشاركون ما تدربوا عليه في محاد ة حرة. حوار مفتوح 33

 بدء فى التعميمال 34
ث متفال عليه مسددبقاً مددع  خبدداره بددأن  ع شخ أن يتدرا المشاركون على  جراء مكالمة تليفونية م 

 المكالمة مسجلة   م عرض التسجيل للوقوف على نقاط ال عف. 

 التعميم 35
أن يتدرا المشاركون على  جددراء مكالمددة أخددرى مددع شددخث مددن قبددل الباحددث ومقارنددة 

 طلب الباحث أن تكون هذه الطريقة هي طريقته المثلى في الكالم.المكالمتين ببع  ما  وي

36 
 

السيطرة ا رشادات 
 على التلعثم

أن يتعرف المشاركون على اإلجراءات التى يجب  تباع ا حال تعرضه لموقف محر  أدى 
  لى تلعثمه مرة أخرى.

37 
 

التخلث  ارشادات 
 من القلال

 تغلب على مشكالت قلال الكالم أمام اآلخرين.أن يعرف المشاركون أنه أصبث باستطاعته ال

38 
 

تحسددددين طالقددددة 
 المالك

أن يوجه المشاركون للمشاركة في الفاعليات االجتماعية التى تقددوم ب ددا مدرسددته كاإلذاعددة 
المدرسددية مددثالً  أو الددرحالت ومددا شددابه. أو المناسددبات االجتماعيددة األسددرية كدداألفراح 

 والمناسبات األخرى.

39 
قددددة تحسددددين طال

 الكالم

تقددوم ب ددا مدرسددته كاإلذاعددة   التىأن يوجه المشاركون للمشاركة في الفاعليات االجتماعية  
المدرسددية مددثالً  أو الددرحالت ومددا شددابه. أو المناسددبات االجتماعيددة األسددرية كدداألفراح 

 والمناسبات األخرى.

40 

القيدددداس البعدددددي 
 واالحتفالية  

 
 

 التلعثم. قياس شدة التلعثم باستخدام مقياس شدة
يددديو سددريع للبرنددامج رض فأن يالحظ المشاركون التطور الحادث في كالمه عن طريال ع

 من بدايته وحتى الن ايته.

 االحتفال بن اية البرنامج.
 تحديد وسائل التواصل بعد االنت اء من البرنامج.

 

 عرض النتائج وتفسيرها : 
 
 -سوف يتم عرض النتائج من خالل فروض الدراسة :  -ا



 

 أبوضيف رشا 
 علي  والء

 عبد الغني عبد العزيز 
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عنه النعالجات ورت  تحقيك أهدا  الدراسة وفي ضوء منهللاج وعينة الدراسة وعلى ضوء ما أسل
  :التالي النحو على  اعرضهللاا تقو  الباحثة انحصاصية، تعرض الصوحات القايمة ما تم من  تاصج

 الفرض األوة:  
بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد   " أنه  على  ينص  الذي  الفرض  صحة  من  للتحقق 

تم    ".  للجلجةاار  ت درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبمتوسطا
اارامترية لألزواج النلتقلة من خال  البر امج انحصاصي  اللللعينات ا  مار ويتنياستخدا  اختبار  

Spss،  ذلك  وضح ( 1) وجدو . 
 ( 1جدوة)
 ومستوى الداللة للفروق بين   zمتوسط ومجموع الرتب وقيمة 

 لجلجة وأبعادهختبار الدرجات  المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي ال 
 األبعاد 

 المجموعة
متوسط    العدد 

 الرتب 
 الداللة  zقيمة  مجموع الرتب 

 التكرارات

 154.50 15.45 10 ضابطة
 0.01دال عند   3.77

 55.50 5.55 10 تجريبية

 155.00 15.50 10 ضابطة زمن القراءة 
 0.01دال عند   3.82

 55.00 5.50 10 تجريبية

الوقفات 

 متة الصا

 155.00 15.50 10 ةضابط
 0.01دال عند   3.83

 55.00 5.50 10 تجريبية

المظاهر 

 المصاحبة 

 155.00 15.50 10 ضابطة
 0.01دال عند   3.94

 55.00 5.50 10 تجريبية

درجة االختبار 

 الكلية  

 155.00 15.50 10 ضابطة
 0.01دال عند   3.79

 55.00 5.50 10 تجريبية

  لي:  ( ما 1)  ترح من جدو 
الرااطة    - النجنوعتين  يرجات  متوسطي  رتب  بين  إحصاصية  ياللة  ذات  فروق  توجد 

ياللة   ملتوح  عند  وذلك  اللجلجة،  اختبار  ومجنو   أاعاي  البعدي  التطبيك  في  والتجريبية   
ال0.01 يرجات  متوسطات  رتب  لصالح  مف  ،  الدراسة  هذز  وتتوك  تاصج  التجريبية,  نجنوعة 
 يراسة

)آيات الرفاعى ،  (  2018) فاقنة محند سيد عثنار  ،(  2018جابر الليد    الد ن  ) حلا 
)وفاء    ( ،  2017يعاء الشافعي،)  (2017)إينار محنوي عبد العزيز  ،    (2017عبد النبى  
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محند  حلين  إبراهيم،    (2015  ،الليد  عاقا  سعد  شير،   ،    (2015  ،)النة  )سناء 
2013)    ،(picolotola,2017)    ،(chon, 2013)    ،  (Vashkevich ,2012    )  

Venkatesan & Sundeepkumar ) , 2010)     ( ،Chon, 2010    ( ، )Lincoln, et 
al, 2010    ، )  (pollard. 2009  )    والتى أسورت على حدو  تحلن فى عالج التلعثم لدح

 التدريبى .  عينة الدراسة البب البر امج 
عل:  الثانيالفرض   ينص  الذي  الفرض  "  للتحقق من صحة  أنه  داللة  ى  ذات  فروق  توجد 

البعدي الختبار القبلي و   ينالتجريبية في التطبيق  ةإحصائية بين متوسطات درجات المجموع

من خال    النرتبطةاارامترية لألزواج  اللللعينات ا  ويلكوكلور استخدا  اختبار    ".  تماللجلجة

 .ذلك  وضح( 2) وجدو   ،Spss امج انحصاصي البر 

 ( 2جدوة) 
 ومستوى الداللة للفروق بين   zتب وقيمة ط ومجموع الر متوس

 درجات  المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار اللجلجة وأبعاده 
 األبعاد 

 الرتب
   متوسط   العدد 

 الرتب 
 الداللة  zقيمة  مجموع الرتب 

 التكرارات

 49.5 5.5 9 وجبة م
 0.01دال عند   2.82

 1 1 1 سالبة

 55 5.5 10 وجبة م ن القراءة زم
 0.01دال عند   2.87

 0 0 0 سالبة

الوقفات 

 الصامتة 

 38.16 4.77 8 موجبة 
 0.01دال عند   2.77

 4.46 2.23 2 سالبة

المظاهر 

 المصاحبة 

 43.12 5.39 8 موجبة 
 0.01دال عند   2.74

562. 2 سالبة  5.12 

درجة  

 االختبار الكلية 

 55 5.5 10 موجبة 
 0.01دال عند   2.87

 0 0 0 سالبة

 ( ما  لي:  2 ترح من جدو  )
توجد فروق ذات ياللة إحصاصية بين رتب متوسطي يرجات النجنوعة التجريبية في التطبيقين   -

ع وذلك  )التلعثم(،  اللجلجة  اختبار  ومجنو   أاعاي  والبعدي  ياللة  القبلي  ملتوح  ،  0.01ند 
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النجنوعة يرجات  متوسطات  رتب  هذز  التجريبية     لصالح  وتتوك  تاصج  البعدي  التطبيك  في 
 الدراسة مف يراسة  

(،  )النة عاقا إبراهيم سالم  1988(، )ا نا  عبد الوتاح    2019) مصطوى محند رفاعى  
القطاو ه  2015 حلين  )يحيى   ،)2013  ،)  (Andrew Stuart & et al , 2018  ) (  ،

Molt, 2016  (،  ياسر  ،    (2015اهيم  لنة عاقا إبر )ا،    (2015)وفاء الليد حلين محند(
محنوي   الحنيد  عينة    (2014عبد  لدح  التلعثم  عالج  فى  تحلن  حدو   على  أسورت  والتى 

 الدراسة البب البر امج التدريبى . 
دح النراهقيين، وهو ما  ومنا سبك  ترح أر بر امج الدراسة الحالية قد أيح إلى عالج التلعثم ل

اللااقة   الدراسات  مف  تاصج  اعتندت  اتوك  واستخدا  التى  النختلوة  الونيات  بين  التكامل  على 
التقنيات الحد ثة مف عينات مشابهللاة لعينة الدراسة الحالية، وبذلك أ بح لدح العينة التجريبية  

أكثر تواعل أجتناعى منا  النزيد من اال دماج االجتناعى والنزيد من الثقة االنوس وأ بحوا  
للبر امج الذح استخدمته الدراسة والذح أعتند    عينة الدراسة سبك،  وينكن تولير هذا التحلن ل

استخدا    على  البر امج  اعتند  وقد  التقليدية  والطرق  الراجعة  التغذية  تأخير  بين  التكامل  على 
التلعثم والتكامل بينهللام، منا كار  التقنيات الحد ثة واالستواية منهللاا وكذلك الطرق التقليدية لعالج  

 ة الدراسة. له تأثير فعا  على عين
وقد حر ت الباحثة فى  هللااية كل جللة على تحد د واجبات منزلية يقو  بهللاا أفراي العينة فى  
وكيفية   واأقتواء  البطنى  والتنوس  االسترخاء  تدريبات  مثل  الجللة  فى  تعلنوا  منا  منازلهللام 

  تأخير التغذية الراجعة على أجهللازة النحنو   DAF (stuttering therapy)استخدا  بر امج  
 م وذلك للو و  إلى أعلى استواية منكنة أفراي العينة. الخا ة بيهللا

 :  الثالثالفرض 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ال للتحقق من صحة الفرض الذي ينص على أنه " 

تم   ". اللجلجةالختبار   والتتبعي ديالبع ينالتجريبية في التطبيق ةمتوسطات درجات المجموع
من خال  البر امج  النرتبطةاارامترية لألزواج اللت اللعينا وكلور ويلكاستخدا  اختبار 

 . ذلك  وضح( 3)  وجدو  ،Spssانحصاصي 

 
 



 
اصة       ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 ( 1016- 983، 2020أكتوبر  1،ج2، ع2مج )    

 

 

1009 

 

 (3جدو ) 
 ومستوى الداللة للفروق بين   zمتوسط ومجموع الرتب وقيمة 

 بعدي والتتبعي الختبار اللجلجة وأبعادهدرجات  المجموعة التجريبية في التطبيقين ال 
 األبعاد 

 الرتب
  متوسط   دد الع

 الرتب 
 الداللة  zقيمة  مجموع الرتب 

 التكرارات

 22.5 4.5 5 موجبة 
   ةهير دال 1.41

 18.75 3.75 5 سالبة

 19.26 3.21 6 موجبة  زمن القراءة 
 هير دالة   1.00

 23.08 5.77 4 سالبة

 الوقفات الصامتة 

 23.36 5.84 4 جبة مو
 هير دالة   1.05

 21.78 3.63 6 سالبة

 22.68 3.78 6 موجبة  لمصاحبة المظاهر ا
 هير دالة   1.14

 22.04 5.51 4 سالبة

 درجة االختبار الكلية  
 23.58 3.93 6 موجبة 

 هير دالة   1.19
 21.64 5.41 4 سالبة

 ( ما  لي:  3 ترح من جدو  )
ية في  اللة إحصاصية بين رتب متوسطي يرجات قالب النجنوعة التجريب ال توجد فروق ذات ي 

 ، وتتوك  تاصج هذز الدراسة مف يراسة   بيقين البعدي والتتبعي أاعاي ومجنو  اختبار اللجلجة التط
)آيات الرفاعى عبد ،  (  2018) فاقنة محند سيد عثنار  ،(  2018) حلا  الد ن جابر الليد   

العزيز  )إينار مح،    (2017النبى   الشافعي،)  (2017نوي عبد  الليد   ( ،  2017يعاء    )وفاء 
،   (2014)ياسر عبد الحنيد محنوي  ،    (2015)النة عاقا إبراهيم  ،    (2015  حلين محند 

  القياس   ، حيث أوضحت  تاصج  (2013)سناء سعد  شير ،    ،  (2014)حلا  عطية حلين  
ا  فاي  التادر بي   البر امج   فعالية  استمرار  التتاعي وأنعالج    خاال   حادث   الذي   التحسن  لتلعثم 

  وهو   البر امج   تطب ق  من  اال تهللااء  اعد   مستمراً   مازا    لنتلعثنيننراهقيين اال  لدي  تطب اق البر امج
  البر امج  اعد   لما المتااعة فترة خال   التحسن اقاء  د  ما

الدراسات ومنهللاا يراسة  ) مصطوى محند رفاعى   أتوقت مف اعا  (، )ا نا    2019وكذلك 
 (، 2013 ه  لين القطاو (، )يحيى ح2015(،  )النة عاقا إبراهيم سالم 1988د الوتاح عب
 (Andrew Stuart & et al , 2018 ) 

 (picolotola,2017)    ،(chon,2013)    ،  (Vashkevich ,2012   )    (Venkatesan 
& Sundeepkumar , 2010   ( ، )Chon, 2010  ( ، )Lincoln, et al, 2010 ، ) 
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   (pollard. 2009  )نيات الحد ثة  تخدا  التق ، حيث أشارت  تاصج هذة الدراسات إلى أهنية اس
التقليدية   والطرق  الحد ثة  التقنيات  بين  التكامل  أهنية  التلعثم وكذلك  منهللاا فى عالج  واالستواية 

 لعالج التلعثم وبقاء أثر البر امج. 
ال الدراسة  بر امج  من  الناتج  التحلن  اقاء  سبك  ترح   لدح  ومنا  التلعثم  عالج  فى  حالية 

وهو ما اتوك مف  تاصج الدراسات اللااقة والتى تناولت   رة متااعة،النراهقيين اعد مرور شهللارين كوت 
برامج تدريبية مشابهللاة لعينة الدراسة، وينكن تولير اقاء التحلن فى التلعثم الناتج مف البر امج  

ا يحتويه من إجراءات وفنيات عالجية مثل  خال  فترة النتااعة إلى كواءة البر امج التدريبى وم
 القتواء، تأخير التغذية الراجعة.البطنى، ا اأسترخاء، التنوس

ومنا سبك  ترح ار بر امج الدراسة الحالية حقك أهدافه العامة وانجراصية والنهللاارية فى عالج  
ثة مف الطرق التقليدية  التلعثم لدح النراهقيين وزياية الثقة االنوس لد هللام ااستخدا  التقنيات الحد  

 فى الدراسة. ورض الثالث والتكامل بينهللام، وهو ما حقك  حة ال
   األثر حجم حساب 
التقليدية    على  القاصم   البر امج   فاعلية   من  لتحقكل والطرق  الراجعة  التغذية  تأخير  بين  التكامل 

  التطبيقين   ينب   اأثر  حجم  لحلاب فيلد وهي معايلة تصلح    معايلة  تطبيك  ينكن  ،  لعالج التلعثم
وقللعينات    التجريبية  للنجنوعة  والبعدي  القبلي )الصغيرة  علي  الح  إليهللاا  أشار    ، (2019د 

 .ذلك  وضح( 4) وجدو 
 (4)جدوة                                             

  لدرجات وحجم االثر z  وقيمة الحسابي المتوسط
 الفرعية وأبعاده اللجلجة اختبار في( 10=  ن) التجريبية المجموعة

 حجم األ ر z قيمة الحسابي المتوسط التطبيال  األبعاد 

 التكرارات

 10.40 قبلي
2.82 0.892 

 5.70 بعدي

 11.30 قبلي زمن القراءة 
2.87 0.908 

 5.90 بعدي

 الوقفات الصامتة 

 10.70 قبلي
2.77 0.876 

 5.60 بعدي

 11.60 قبلي المظاهر المصاحبة 
2.74 0.867 

 6.80 بعدي

   الكلية االختبار درجة
 44.00 قبلي

2.87 0.908 
 24.00 بعدي
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 ( ما  لي:4 ترح من جدو  )
وهي قيم    0.908و     0.867وأاعايز الورعية  تراوح بين    اللجلجةالختبار    حجم االثرأر     -

ذية الراجعة والطرق القاصم على التكامل بين تأخير التغالبر امج    أثر  كبيرة  تدكد على استنرارية
 قين. عالج التلعثم لدح النراهفي  التقليدية 

 ( يوضح تحسن أداء المجموعة التجريبية بعد1ياني )رسم ب
 تطبيق البرنامج بانخفاض متوسطات درجاتهم في التطبيق القبلي عن البعدي 

 
 نتائج الدراسة :
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 : المناسبة إلى النتـائج االتية  ةاإلحصائي  االختبارات  إجراء خالل  من  الحالية الدراسة توصلت      
 

إ   - ياللة  ذات  فروق  بينتوجد  يرجات    حصاصية  متوسطي  النجنوعتين  رتب  قالب 
والتجريبية   البعدي  الرااطة  التطبيك  ومجنو   في  عند  أاعاي  وذلك  اللجلجة،  اختبار 

منا  ،  ، لصالح رتب متوسطات يرجات قالب النجنوعة التجريبية0.01ملتوح ياللة  
ة  اي النجنوعض ملتوح التلعثم لدح النراهقين على القيا  البعدح لدح أفر يعنى ا خوا

 منا  دكد  حة الورض الثا ى. ، التجريبية
يرجات   - متوسطي  رتب  بين  إحصاصية  ياللة  ذات  فروق  توجد  النجنوعة  عد   قالب 

والتتبعي  التجريبية   البعدي  التطبيقين  ومجنو   في  منا  دكد  أاعاي  اللجلجة،  اختبار 
 ورض الثالث. حة ال

التغذية ا  على  قاصم ال  التدر بي  للبر امج  إح اصيا  دا   تأث ر  وجود  - تأخير  بين  لتكامل 
 .  التجر بية المجموعة ع  ة الراجعة والطرق التقليدية لعالج التلعثم أفراد 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة : 

ا استخدمت  الوروض،  و حة  الليكومترية  الدراسة  أيوات  كواءة  من  من  للتحقك  عديا   لباحثة 
 اأساليب انحصاصية هي: 

 
 ك من ثبات اأيوات. با  للتحقمعايلة ألوا كرو  -1

 . بيكمعامل ارتبا  بيرسور لثبات إعاية التط -2

 اختبار مار ويتني للوروق بين اأزواج النلتقلة.  -3

 اختبار ويلكوكلور للوروق بين اأزواج النرتبطة.  -4

 معايلة فيلد لحلاب حجم االثر. -5

 

 



 
اصة       ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 ( 1016- 983، 2020أكتوبر  1،ج2، ع2مج )    

 

 

1013 

 

 

 ـع ـالمراج
صاايل قااالب النرحلااة : فاعليااة اعااا االسااتراتيجيات التعلينيااه علااى تح(1997جنااا  اللااعيد )

. الثا وية العامة النعتند ن والنلتقلين عن النجا  انيراكي ومهللااراتهللام في حال النشاكلة الويزياصياة
 ، كلية التربية جامعة اأزهر.رسالة يكتوارز  ير منشور

لتقنياات النلاا دة لبارامج التادريب (: أثار ا2015ي عيلاى )و حلنين محند البرهنتوشاي وأحناد  با
مجلااة عجنااار للدراسااات والبحااو  يوريااة الج اضااطرااات الكااال  لاادح الطااالب، اللاالوكي فااى عاا

 العدي اأو . –، النجلد الرااف عشر محكنة
 الطبعة ,رشاييةإ  سيكولوجية التلعثم فى الكال  رؤية  ولية عالجية  :(2008قارق زكى موسى )

 ينار للنشر والتوزيف.لعلم وانالقاهرة, يار ا ,ىولأا
ي للعاالج االلعاب والعاالج الظلا يفاعلية بر امج تكاامل  :(2008ف محند حامد )عبدالنبى أبوضي

جامعااة ، رسااالة ماجلااتير, يالحلقااة اأولااى ماان التعلاايم اأساساا تخفيااف التلعااثم لاادح تالميااذ ي فاا
 كلية التربية. سوهاج,

. الكويااات: مدسلاااة الكويااات للتقاااد  النولاااىمعجااام مصاااطلحات الطاااب ( 2003لطواااي الشاااربيني )
 العلنى.

 (: سيكولوجية التخاقب، القاهرة: يار زهراء الشرق.2006محند محنوي النحا  )

لنلاتوح فعاليااة الااذات الندركاة لاادح عيناة ماان النااراهقين  (: يراسااة2010 اريناار محنااد رفااعى )
 .309 -306دي أكتوبر ع، مجلة كلية التربية ببنهللاا، النتلعثنين

دة التلعاااثم لاااادح عيناااة ماااان النااااراهقين بر اااامج تاااادريبي لخواااا شاااا: (2011 اريناااار الرفاااااعي )
  .  236 -266(، 85) 22، مجلة كلية التربية. جامعة بنهللاا النتلعثنين

ماادح فاعليااة بر ااامج إرشااايح ا تقاااصى لعااالج الرهاااب  يراسااة (:2011 هللاااى محااي الااد ن حلااين )
 عينااة مااان أقواااا  النرحلاااة االبتداصياااة النتلجلجاااين،ف ملاااتوح اللجلجاااة لااادح يااااالجتناااعي فاااي تخ

 جامعة عين شنس. 

(: فاعلية بر امج تدريبي فاي عاالج التلعاثم وأثارز فاى ملاتوح الثقاة 2013يحيى حلين القطاو ة )
معاة ا، كلية التربية، )الند نة الننورة( اللعويية، جرسالة يكتوراز االنوس لدح اأقوا  النتلعثنين، 

 قيبة.



 

 أبوضيف رشا 
 علي  والء

 عبد الغني عبد العزيز 

تأخير التغذية   بل بين أسلو فعالية التدريب القائم علي التكام    
 الراجعة واألساليب التقليدية في عالج التلعثم لدي المراهقين   

 

 

 1014 

Antipodal, E,  Suzanne, C , purdy M arjorie Blakeiey shelley Williams 

(2018 )  Effects  Altered auditory feedback (AAF) on stuttering frequen 

during  monoiogue speech Production Original Ressearch Article. 

journal of Fliuency Disorders. 33, 4. December. 274-290.           

Blood, Gordon, Blood, Ingrid, Tellis, Glen, Gabel& Rodney (2001): 

Communication apprehension and self-perceived Communication 

competence in adolescents who stutter. Journal of Fluency Disorder, 

26,161 -178 .                          

Bloodstein, O. (1995) A Handbook on Stuttering (5th edn). San Diego, 

CA: Singular Publishing Group.  

Boyle, M. P., Blood, G. W., & Blood, I. M. (2009). Effects of perceived 

causality on perceptions of persons who stutter. Journal of Fluency 

Disorder, 34(3), 201-218.                          

Cook. M. (2009): Outcomes for adult malas using speech Easy RTM                    

Fluency Device  for one year Southern llinois University at carbondala, 

ph d thrsis 33,90- 846.                                                                                                   

Carey, B., O.Brain, Onslow, M., Block, S., Jones, M., & Packman, A. 

(2010). Randomized Controlled Non- Inferiority Trial of a Telehealth 

Treatment for Chronic Stuttering: The Camperdown program. International 

Journal of Language & communication disorders, 45 (1), 108-120.             

Ezrati- Vinacour, R., & Levin, I. (2004). The relationship between anxiety  

and stuttering: A multidimensional approach.  Journal of  Fluency 

Disorder,     29(2), 135-148. 

Hearne, A., Packman, A., Onslow, M., & Obrain, S. (2008). developing 

Treatment for Adolescents Who Stutter: A phase I Trial of the 

Camperdown program. Language, Speech, and Hearing Services in 

schools, 39 (4), 487-497.         

Hearne, A., Packman, A., Onslow, M., & Quine, S.(2008). Stuttering and 

its              treatment in adolescence: The perceptions of people who 

stutter.               Journal of fluency disorders, 33(2), 81-98.              

Hearne, Anna, Packman, Anna, Onslow, Mark & Quine, Susan (2008): 

Stuttering and its Treatment in adolescence: The perceptions of people 

who Stutter. Journal of fluency Disorder, 33, 81-98.               



 
اصة       ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 ( 1016- 983، 2020أكتوبر  1،ج2، ع2مج )    

 

 

1015 

 

Lincoin, M; packman  A;  Onsiow. M; Jones, & Man (2010): 

Experimental  Speech of Aduits Who Stutter. Journal of Speech. 

Language and Hearing Research (Online) Rockville: 53, 5, 1122.  

Laiaho, A., & Klippi, A. (2007). Long-and short-term results of childer 

and adolescents therapy courses for stuttering. International journal of 

language & communication disorder, 42(3), 367-382. 

Matsumoto, D. R. (Ed.). (2009). The Cambridge dictionary of 

psychology (vol.  114). Cambridge: Cambridge University Press.    

Stuart, A Suzanne, Mark &Quine (2018) the Effect of Frequency Altered 

feedback on Stuttering Duration and Type, journal of Speech Language, 

and Hearing Research. Research.Rockville., 51,4, 889.    

SFA. (2017, sep 8). Stuttering Facts and Information. Retrieved from 

Stuttering Foundation of America:  http;//www.stutteringhelp.org/faq         

Picoloto L.A., Cardoso A.C.V., Cerqueira A.V. & Oliveira C.M.C. 

(2017): Effect                   of delayed auditory feedback on stuttering with 

and without central                      auditory processing disorders, Article in 

English, Portuguese . 

Pollard, R. Ellis J & Ramig, p. (2009): Application of the Speech Easy to 

               Stuttering Treatment; introduction; Background. And 

preliminary Observations in Treatment of Stuttering, Established and 

Emerging                      interventions by Barry Guitar and Rebecca 

McCauley; page 314. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أبوضيف رشا 
 علي  والء

 عبد الغني عبد العزيز 

تأخير التغذية   بل بين أسلو فعالية التدريب القائم علي التكام    
 الراجعة واألساليب التقليدية في عالج التلعثم لدي المراهقين   

 

 

 1016 

The effectiveness of training based on the integration 

between delaying feedback Method and the traditional 

methods of treating stuttering in adolescents 

By: Rasha Abu Dhif -Walaa Aly -Abd elaziz Abd elghany 
Abstract :  The present  study aimed to verify the effectiveness of 

training based on integration between delayed auditory feedback and 

traditional methods for the treatment of stuttering among adolescents. 

The final study sample consisted of  (20) adolescents between the ages 

of (12-18) years and those who hesitate to phonatricas Unit in Assiut 

University hospital .The sample was divided into two experimental and 

control groups after the equivalence procedure in the age, intelligence 

and severity of stuttering variables, and several tools were used in the 

study, among them: The intensity of the stroke measure prepared by / 

Suhair Mahmoud Amin (2016), and the Stanford Benedict scale to 

measure intelligence, the fifth image Arabization and legalization / 

Safwat Faraj (2011), and the speech therapy program prepared by the 

researcher. and the results of the study resulted in the effectiveness of 

the treatment program in reducing the severity of stuttering and 

improving social communication skills They have demonstrated this in 

the significance of the differences between the experimental group and 

the control group in favor of the experimental group, and also the 

significance of the differences between the ranks of the members of the 

experimental group in the pre and post measurements on the two 

gauge intensity scales in favor of the dimensional measurement, and 

the experimental group also maintained the therapeutic gains T two 

months after the telemetric. 
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