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 معا ةر النشر في املجلة

يجةةةن أن تحتو  الصةةةةةةةةةةةةةفحةةةة ا واى م  البحةةةث على عنوان البحةةةث، واسةةةةةةةةةةةةةم البةةةاحةةةث أو  .1

، والعنوان، والبريةةد اإللكتروني،  والتوصةةةةةةةةةةةةةيف ا كةةاديفي واملنصةةةةةةةةةةةةةةن الو يفيالبةةاحثين،  

ومنصةةةةةةةةةةةةةبة  الو يفي  ،وتوصةةةةةةةةةةةةةيفة  ا كةاديفي ،إعةةةةةةةةةةةةةافةة إاى اسةةةةةةةةةةةةةم البةاحةث .وتةاريخ البحةث

 باللغتين اإلنكلياية والتركية.

سةةةةةةةةةةرية عملية التحكيم، يجن عدم ذكر اسةةةةةةةةةةم الباحث أو الباحثين في أجا عةةةةةةةةةةمان  م   .2

أية إشةةةةةةةةةاراو تكشةةةةةةةةةف ع  أشةةةةةةةةةخاصةةةةةةةةة م، وعند ر بة الباحث أو ذكر صةةةةةةةةةلن البحث، أو 

الباحثين في ت ديم الشةةةكر مل  أسةةة م أو سةةةاعد في إنجاز البحث، فيكون ذلك في صةةةفحة  

 .مست لة

( 120بحد أقص ى )واإلنكلياية والتركية،  العربية   اوباللغ ؛للبحث اوملخصثالثة ت ديم  .3

لخو على امل، ويكون كةا ملخو في صةةةةةةةةةةةةةفحةةة مسةةةةةةةةةةةةةت لةةة، على أن يحتو   لكةةا ماهةةاكلمةةة 

 .وبدون ذكر أسماء أو بياناو الباحثين ،كلماو مفتاحية صمسلبحث، و اعنوان 

ول، اوالجدصفحة(، بما في ذلك املراجع،   30عدد صفحاو البحث بأ  حال )، تتجاوز  .4

 .وا شكال، باستثناء املالحق

(، وبفبةاعةد أسةةةةةةةةةةةةةطر ب ةدر B5تكون كةالتةاايم م ةال الصةةةةةةةةةةةةةفحةة )   ةاوصةةةةةةةةةةةةةيغأنمةا  الكتةابةة   .5

سةةةةةةةم كحد أدنى( لكا م  أعلى وأسةةةةةةةفا وجانمي الصةةةةةةةفحة، )شةةةةةةةاملة  2(، وبهوامش )1.5)

 .ال وامش، واملراجع، وامل تطفاو، والجداول، واملالحق(

 منمط الكتابة .6

 14حجم الخط  Traditional Arabicللغة العربيةم  •

 14حجم الخط  Times New Romanللغة اإلنجليايةم  •

؛ م  الجوانن اإلمالئية واللغوية والنحوية.  .7
 
 أن يكون البحث امل دم إاى املجلة مدق ا

في حال اسةةةةةةةةةتتدم الباحث أدا  م  أدواو جمع البياناو، فعلي  أن ي دم ن ةةةةةةةةةخة كاملة  .8

 .ا ، ترفق في طلن النشرم  تلك ا د



وتؤكةد بةأن البحو  املرسةةةةةةةةةةةةةلةة يجةن أن   ،تعمةا املجلةة على تةأصةةةةةةةةةةةةةيةا من   البحةث العملي .9

 متتكون م  ا ج اء اآلتية

  ،أهةةةدال البحةةةث   ،أهميةةةة البحةةةث  ،أسةةةةةةةةةةةةة لةةةة البحةةةث  ،مشةةةةةةةةةةةةةكلةةةة البحةةةث  ،م ةةةدمةةةة البحةةةث

اإلطار   ،من جية البحث ،الدراسةاو السةاب ة ،التعريف باملصةطلحاو ،محدداو البحث

 .التوصياو وامل ترحاو ،مناقشة النتائج  ،عرض النتائج ،النظر  والعملي )إن وجد(

 لنظةةةام جمعيةةةة علم وداصةةةا البحةةةث  ،  توثيق املراجع واملصةةةةةةةةةةةةةةةادر .10
 
في قةةةائمةةةة املراجع، وف ةةةا

 .أم أجنبية سواء أكانت عربية، النفس ا مريكية

(APA7) Edition) th(American psychological Association 7  
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 ملخص البحث

هدفت الدراسةةةة فة فة الة بة بيمل افناأل ايسةةة ر بااةةةق اد النقة لد  عينة م  

 30ببلغت عينة الدراسةةةةةةة    ،ايطفال في الشةةةةةةسال السةةةةةة رر
ا
، باسةةةةةةتهد  فباا ال اح  مل ( طف 

  .افناأل ايس ر اللفظي مةتسدي  على افنهج ال صفي التحليلياستبيامل 

بت صةةةةةةةةةةةةةةةةو ال حةةةةث ن ى عةةةةد  بج د ع بةةةةة بيمل افنةةةةاأل الف  ر بافةةةةادر بال ب ي ببيمل  

ااق ابات النقة، كسا ت جد ع بة بيمل افناأل الةاطفي ببيمل ااق ابات النقة، بكذلك ال 

 
ا
   ت جد ف بق دالة نحصةةةةةةا يا

ا
ن ع ،  شةةةةةةدر االاةةةةةةق اد، فتغيرات  الجنس بيمل أف اد الةينة ت ةا

 االاق اد(.

ذبب  ،التربيةة الخةاصةةةةةةةةةةةةةةة ،ااةةةةةةةةةةةةةق ابةات النقة  ،افنةاأل ايسةةةةةةةةةةةةة ر   الكلماات املفتااحياة 

 .االحتياجات الخاصة
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Family Climate and Its Relationship to The Verbal Disorders of a 

Sample of Children in The North of Syria 

 
Dr. FAWAZ AL-AWAD 

Assistant Professor of Psychological Counselling 

AHMAD ABDULLAH, AMMAR MATAR, MOHAMAD AL RAHMON 

Master Researcher of Special Education 
Abstract: 
The study aimed at identifying the relationship between family 

climate and the verbal disorders at a sample of children living in the 

north of Syria. The sample conducted is of 30 children. The scholars 

made use of a questionnaire of verbal family climate to collect data 

embracing an analytical descriptive method.  

The study found out that there is no relationship between the 

intellectual, materialistic and spiritual climate and the verbal 

disorders. It also found out that there is no statistically significant 

differences between members of the sample in terms of sex, 

disorder severity and type . 

Key words: family climate – verbal disorder – special education 

– people with special needs 
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Kuzey Suriye'deki Çocuklardan Oluşan Bir Örneklemde Aile İklimi 

ve Konuşma Bozukluklarıyla İlişkisi (Saha Çalışması) 

 
Doç. Dr. FEVVAZ EL-AVVAD 

Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Doçent 
AHMAD ABDULLAH, AMMAR MATAR, MOHAMAD AL RAHMON 

Özel Eğitim Bölümünde Yüksek Lisans Araştırmacısı 
Özet 

Çalışma, Kuzey Suriye'deki  çocuklardan oluşan bir örneklemde 

aile ortamı ile konuşma bozukluğu arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi 

amaçlamıştır. Çalışma örneklemi 30 çocuktan oluşmaktadır. 

Araştırmacılar, analitik tanımlayıcı yaklaşımı esas almış ve veri 

toplamak amacıyla sözel aile iklimi anketini kullanmışlardır. 

 Araştırma sonucunda fikri, maddi ve manevi iklim ile konuşma 

bozuklukları arasında herhangi bir ilişki bulunmadığı sonucuna 

varılmış ancak duygusal iklimle konuşma bozuklukları arasında bir 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sonuçları, örneklem 

üyeleri arasında cinsiyet, bozukluğun şiddeti ve türü değişkenlerine 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını ortaya 

koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Aile İklimi, Konuşma Bozuklukları, Özel 

Eğitim, Özel İhtiyaç Sahipleri.  
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 مقدمة 

ذلك ية د ب  ،ايسةةةة اسةةةةته ارها ال يإ مل نال باسةةةةته ار ب  نمل بناء املجتسةات بازدهارها

   ،ال هةةافي ايبل الةةذر يحتألةةةةةةةةةةةةة  ايبنةةاءب   ر هي ال عةةاء الترب ر ايسةةةةةةةةةةةةة  أمل    ن ى
ا
 يناةةا تس ةةو نظةةامةةا

 
ا
 ب  اجتساعيا

ا
  مصدرا

ا
  أخ بيا

ا
 .املجتسعتةسو على تنشئة القفو داخو ب ، مهسا

الذر يس و الج  السةةةا د  ر ايسةةة  ية على ط يةة افناأل  ايسةةة  الة بات   تدل ط يةةب  

 ايسةةةةةةةةة  ، فنجاح الة بات بيمل أف اد كلهار ايسةةةةةةةةة  في 
ا
شةةةةةةةةةي ع  ب   ت افة أف ادها، ن ى  ر يؤدر حتسا

انح اف  ن ىر السةةةةةةةةةةة ر داخلها، كسا أمل ااةةةةةةةةةةةق اد هذ  الة بات يؤدر أيألةةةةةةةةةةةا ايسةةةةةةةةةةة   ألافنا

ر م  ايسةةةةةةة  مةانار  ب  ما ينشةةةةةةةك ع  ذلك م  تف  هاب  ية ع  نس ها الق يعي،سةةةةةةة  اي التفاع ت  

االجتساعي لل ناء.  ب  السةةل كيب   االنشةةهاق، بكو ذلك يؤ   على النس  النفسةة يب  الصةة اعب   الت ت 

 (.  164، ص.2015 حافظ بآخ بمل، 

نفس ي  بهنةةا ت ةةدب حةةساسية دبر ال الدي  بأهسيتةةي فةةي تحهيةةة االسته ار بالت ازمل ال

 ،بالجسدر لألبنةةةةةةةاء، بهةةةةةةةذا االسته ار ينة س علةةةةةةةو نست مخصياااب بسل كياااب فيسا  ةد

ر بالسيسا أساليب افةاملةةةة افت ةةةةة م  ب لها تجةةةا  ايس  لهةةةد أجسةةةع الةلسةةةاء على أهسية دبر ب 

،  1999ر مةةةةةةةةةة  مإانةةةةةةةةةةة عاطفيةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي نفةةةةةةةةةة   ايبناء  الة س  ، ايس  أبنائاةةةةةةةةةةا، فةةةةةةةةةةا تتستةةةةةةةةةةع بةةةةةةةةةةي 

 (.175ص.

 في النسةةةةةةةةةةةةةة  اللغ ر للقفوايسة  نمل ط يةة الة بات 
ا
 حاسةسا

ا
مل نحيث  ؛ية تلةب دبرا

سةةة اء فةةةي م حلةةةة اللغةةةة أب م حلةةةة مةةةا  ،ية الجيدر بخاصة ع بة اي  بالقفةةةوايس  الة بات 

   د  تة ،ب ةةو اللغةةة
ا
 أساسي عامةة 

ا
بأمل تذبذد  لنسةة  الت ةة ي  ال مةةور باالكبساد النالل للغةةة،    ا

ية التةةي تهلةة  مةة  ايس  ببافهابةةو فةة مل الة بات   ،هذ  الة بةةة بةةد يؤ   في عسلية تةلب اللغةةة

عناصةةةة  ديس مااةةةةا فةةةةي ته ةةةةو القةةةةفةةةةو بالهنةةةة  عليةةةةي برعايتةةةةي بةةةةد ال تؤدر    ن ىالةاطفةةةةة بتفته  

  ،تهلف لغةةةة ر فهةةةةت ن ى
ا
ال ةةةة   بسهتلف أن اعي م و ب  ااق ابات النقة  ن ىبةةةةو تهةةةة د أيألا

   .التلة ب بالتكتكر بالتلفظ غير ال اضل

ةةةال الةةةذي  تبةةةسب بي حظ أمل الةديد مةةة  الةةةحةةةاالت الشديدر للتكتكر تظهةةة  عنةةةد ايطف

فةةةةةةةةالنس  اللغةةةةةةةة ر يتةةةةةةةةك    ةةةةةةةةةد  اخةةةةةةةةت   القفةةةةةةةةو   ،يةةةةةةةةة بةةةةةةةةالت ت ات االنفةاليةةةةةةةةةايس  ع باااب 

بذلةةةةةك العتسةةةةةاد النس  اللغ ر علةةةةةو   ،ر الةةةةة هي ايس  بكعةةةةةألةةةةةاء أسةةةةة تةةةةةي مةةةةة  خةةةةة ل التفاعةةةةةو 
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(. 49 السيد، د.ت، ص.   تهليةد لغةة ال  ةار بالتةي مة  خ لهةا ي بسب القفةو مهاراتةي اللغ ية

ر لةةةد  ايطفةةةال ذبر ايسةةةةةةةةةةةةة  (  ةن امل: الةنف  2015بهةةةذا مةةةا أشةةةةةةةةةةةةةةةارت لةةةي دراسةةةةةةةةةةةةةةةة  بتهةةةة،  

ر لد  عينة ايطفال ايس  بالتي أظه ت في نتا جها بج د ف بق في الةنف    ؛ااق اد النقة

 افصابيمل بااق ابات النقة بال   .

 مشكلة البحث 

 يةاني املجتسع الس رر م  أزمة اله ب 
ا
على أس    د بالص اعات التي انة ست سل ا

أكبر افتك  ي  باذ  الألةةةةةغ   الهياتية مل   ايطفال السةةةةة ريعلى مسةةةةةت   اوباء بايبناء، بكامل  

تسةة بت لهب بسشةة  ت نفسةةية بت ب ية بثةةهية ك يرر، بم   نذية، ايسةة  ايمنية باإلنسةةانية ب 

 .الهذف باإلبدال بالتلة بك  التك يرات ما طال  ةألهب م  ااق ابات في النقة  أهب هذ

 ،بم  خ ل عسو ال اح يمل في م اكو التربية الخاصةةةةةةةةة إلج اء ب اما تةديو السةةةةةةةةل  

ل حظ أمل افناأل   ،بم  خ ل االحتإا  بايطفال السةةةةةةة رييمل اف ج دي  في الداخو السةةةةةةة رر

 ايسةةةةةةةةةةةةة  
ا
   ر بد يإ مل عام 

ا
ء بذلك أ نا ،لهدبث االاةةةةةةةةةةةةةق ابات النقهية لد  ايطفال مسةةةةةةةةةةةةةب ا

جسع ال يانات الةا لية لألطفال بمة فة ما يحيت باب م  ظ بف نفسةةةةةةةةية بأسةةةةةةةة ية بد تإ مل 

السةةةةةةةةةةةةةبب ال   سةةةةةةةةةةةةة ي في مشةةةةةةةةةةةةة  ت النقة لد اب، بهذا ما دفةنا إلج اء ال حث  الها ي، حيث 

 تتحدد مشإلة الدراسة بالسؤال اوتي:

الشااااااااااااماال  ي واضااااااااااااطراباات النطق لادى األطفاال في األساااااااااااار ماا العالقاة ب ن املنااخ  

 السوري؟

   هذا السؤال عدر أسئلة ف عية منااعبيتف ع 

 أسئلة البحث 

 ما مست   ااق ابات النقة لد  ايطفال افشخصيمل بي في الشسال الس رر؟   

ر لد  عينة م  ايطفال افشةةخصةةيمل بااةةق ابات النقة في الشةةسال ايسةة  ما مسةةت   افناأل 

 الس رر؟

ر بةةك ةةةاد  بااةةةةةةةةةةةةةق ابةةات النقة لةةد  ايطفةةال في الشةةةةةةةةةةةةةسةةال ايسةةةةةةةةةةةةة  ع بةةة بيمل افنةةاأل  م   هةةو 

 الس رر؟



 م2022 ثانيمجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية املجلد الثاني العدد ال

 

- 327 - 

ر بااةةةق ابات النقة لد  ايطفال في الشةةةسال السةةة رر  ايسةةة  ف بق في أ ةاد افناأل    سةهو 

 (؟تةو  فتغير الجنس  ذك ر، نناث

الشةةةةةةةةةةةةةسةةةال   ر بااةةةةةةةةةةةةةق ابةةةات النقة لةةةد  ايطفةةةال فيايسةةةةةةةةةةةةة  هةةةو ي جةةةد ف بق في أ ةةةةاد افنةةةاأل  

 اد في النقة عنةةةةد ايطفةةةةال  منهف،، مت سةةةةةةةةةةةةةت، قالسةةةةةةةةةةةةة رر تةو  فتغير درجةةةةة االاةةةةةةةةةةةةة 

 (؟م تفع

ر بااةةةةةةةةةةةةةق ابةةةات النقة لةةةد  ايطفةةةال في الشةةةةةةةةةةةةةسةةةال ايسةةةةةةةةةةةةة  هةةةو ي جةةةد ف بق في أ ةةةةاد افنةةةاأل  

 (؟الس رر تةو  ل خت ف في ن ع ااق ابات النقة  التكتكر، الهذف، اإلبدال، البش يي

 أهداف البحث 

ع  مسةت   ااةق ابات النقة لد  ايطفال افشةخصةيمل بااةق اد   ال شةف .1

 النقة في الشسال الس رر.  

ر لد  عينة م  ايطفال افشةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةيمل ايسةةةةةةةةةة  ال شةةةةةةةةةةف ع  مسةةةةةةةةةةت   افناأل  .2

 بااق ابات النقة في الشسال الس رر.

ر بك ةاد  بااةةةةةةةةةةةةق ابات النقة لد   ايسةةةةةةةةةةةة  ال شةةةةةةةةةةةةف ع  الة بة بيمل افناأل  .3

  رر.ايطفال في الشسال الس

ر بك ةاد  بااةق ابات النقة بفة متغير ايسة  التة ف على الف بق في افناأل   .4

 الجنس  ذك ر، نناث(.

ر بااق ابات النقة لد  ايطفال ايس  ف بق في أ ةاد افناأل الالتة ف على   .5

 
ا
 اد في النقة عند ايطفال  منهف،، قفتغير درجة االا  في الشسال الس رر بفها

 مت ست، م تفع(.

ر بااق ابات النقة لد  ايطفال ايس  ف على الف بق في أ ةاد افناأل التة   .6

 
ا
ل خت ف في ن ع ااةةةةةةةةةةةق ابات النقة  التكتكر، الهذف،   في الشةةةةةةةةةةةسال السةةةةةةةةةةة رر بفها

 اإلبدال، البش يي(.
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 أهمية البحث 

 األهمية النظرية 

مةةةةةة  أكظر الظ اه  افؤ  ر   ةد  يسلت ال حث الأل ء علةةةةةةو ظةةةةةةاه ر اجتساعيةةةةةةة ت .1

بنس  ايطفال بتنشئااب االجتساعية، كسةةةةةةةةةا أمل هةةةةةةةةةذ  الظاه ر تبةةةةةةةةةسةةةةةةةةةب بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالغس    

ك ناةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةة ت ت فةةةةةةةةةةي ك يةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةة  ايحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامل بسحددات  هافية باعت ارات    ،بالتناب،

 مجتسةية. 

ر ايسةةةةةةةةةةةة  ندرر الدراسةةةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةةةابهة التي تنابلت ااةةةةةةةةةةةةق ابات النقة بافناأل  .2

 الدراسة ناافة لل حث الةلمي النادر في الشسال الس رر.بتس و هذ  

بهي م حلةة  ،بهي م حلةة القف لةة ،أهسيةة اف حلةة الةس يةة التي تنةابلهةا ال حةث .3

 حساسة في بناء مخصية الف د.

ر بااةةةق ابات النقة بسا يت افة مع ايسةةة  بناء أدبات خاصةةةة بدراسةةةة افناأل  .4

 خصا ص مجتسةنا ب هافتي.

 التطبيقية األهمية  

بد يفيد ال حث في باةةةع أسةةةس لبراما نرشةةةادية لألسةةة  م  أجو رعاية أطفال  .1

 هذ  اف حلة.

كسا تن ع أهسيةةةةةةة هةةةةةةذا ال حث فةةةةةةي كةةةةةة نةةةةةةي يحةةةةةةابل نيجةةةةةةاد الة بةةةةةةة بةةةةةةيمل مظاه    .2

ر ببيمل ااق ا بةةةات النقة بال     ايس  ر الةةةذر يهةةةع علةةةو ايبنةةةاء داخةةةو  ايس  افناأل 

  اب.اف جة در لةد

3.  
ا
سةةةةةا يهةةةةةدمةةةةةي مةةةةة  نةةةةةتةةةةةا ةةةةةا فةةةةةي ك ناةةةةةا تحةةةةةابل أمل  مبتن ع أهسية هذا ال حث أيألا

ر بأ ةةةةةة   فةةةةةةي ااةةةةةةقةةةةةة ا بات النقة بال     ايس  تهةةةةةةد  تفسيرات علسيةةةةةةة حةةةةةة ل افناأل 

 لد  ايطفال.

كسا تن ع أهسية هذا ال حث مةةةةة  ك ناةةةةةا بةةةةةد ت ةةةةة مل دراسةةةةةة جةةةةةديةةةةةدر فةةةةةي حةةةةةدبد  .4

لتةةةةي تحةةةةابل أمل تلهةةةةي الةةةةأل ء علةةةةو أحةةةةد افتغيرات الهامةةةةة فةةةةي الهيةةةةار علةةةةب ال اح يمل ا

 ية باالجتساعيةة بكن اعها بخاصة في ب ئة اله د الس رية.  ايس  
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 فرضيات البحث 

في  0،05ال ت جةد ع بةة ارت ةاطيةة ذات داللةة نحصةةةةةةةةةةةةةا يةة عنةد مسةةةةةةةةةةةةةت   الةداللةة  .1

 في الشسال الس رر. ر بااق ابات النقة لد  ايطفالايس  أ ةاد افناأل 

في مت سةةةةةةةةةةةةةت   0،05ال ت جد ف بق ذات داللة نحصةةةةةةةةةةةةةا ية عند مسةةةةةةةةةةةةةت   الداللة  .2

ر بااةةةةةةق ابات النقة تةو  فتغير ايسةةةةةة  الدرجات يف اد الةينة في أ ةاد افناأل 

 نناث(. –الجنس  ذك ر  

في مت سةةةةةةةقات   0،05ال ت جد ف بق ذات داللة نحصةةةةةةةا ية عند مسةةةةةةةت   الداللة  .3

ر بااةةةةةةق ابات النقة تةو  فتغير ايسةةةةةة  الةينة في أ ةاد افناأل الدرجات يف اد  

 درجة االاق اد في النقة عند ايطفال  اةيف، مت ست، شديد(.

في مت سةةةةةةةقات   0،05ال ت جد ف بق ذات داللة نحصةةةةةةةا ية عند مسةةةةةةةت   الداللة  .4

ر بااةةةةةةةةةةةةةق ابةةةةات النقة تةو   ايسةةةةةةةةةةةةة  الةةةةدرجةةةةات يف اد الةينةةةةة في أ ةةةةةاد افنةةةةاأل  

 ااق ابات النقة  ناافة، حذف، تش يي، نبدال(. ل خت ف في

 حدود البحث 

   2022الهدبد الومانية: سنة -

 الشسال الس رر. في الهدبد افإانية: م اكو منظسة سند-

الهدبد البشةةةةةةةةةةةةة ية: ايطفال الذي  يةان مل م  ااةةةةةةةةةةةةةق ابات النقة في م اكو التربية  -

 الخاصة في منظسة سند  عينة ال حث(

 عية: ااةةةةةةةةةق ابات النقة لد  ايطفال في الشةةةةةةةةةسال السةةةةةةةةة رر بهي: الهدبد اف اةةةةةةةةة -

  الهذف، اإلبدال، اإلاافة، البش يي(.

 مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية 

ه  الج  الةا  السةةةةةةةةا د في  ؛ر ايسةةةةةةةة  االصةةةةةةةةق  ي للسناأل    التة يف ي األسااااااار املناخ  

هي  ،ر، التي ينس  القفو فباا، بيحدد م م  مةةةةةخصةةةةة تي، بلي أر ةة مإ نات أب ج انبايسةةةةة  

افنةةةاأل ال ب ي، بتتةةةداخةةةو هةةةذ  الج انةةةب  ب افنةةةاأل افةةةادر،  ب افنةةةاأل الف  ر،  ب افنةةةاأل الةةةةاطفي،  

 (.33-32.، ص2018سة د،  بت يفهب. ر،  ايس  ك يرها على أف اد تفيسا بيناا، كسا تتداخو في 
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ر بكني الدرجة التي يحصةةةةةةةو علباا  ايسةةةةةةة  مل افناأل    ية ف ال اح   ائي التعريف اإلجر 

 اففح ص على افهيا  افستهد  في كافة اي ةاد. 

 ي األسر مكونات املناخ  

ر الهةةا ب على شةةةةةةةةةةةةةي ع امله ةةة، بربح ايسةةةةةةةةةةةةة  الج  السةةةةةةةةةةةةةةا ةةد في    العاااطفي   املناااخ -أ

 افنزل.التةابمل، ببج د حد أدنو م  الخ فات بافش  ت اس  

ر افتصةةةةةةةةو بإو ما يدعب النس  الف  ر  ايسةةةةةةةة  الج  السةةةةةةةةا د في  الفكري   املناخ -د

ر يف ادها على التةلب  ايسة  ك ج د لغة اله ار اةس  افنزل بتشةجيع    ،رايسة  يف اد 

 ع  الةش ا ية. ايس  باكبساد افة فة، بسير نشاطات 
ا
 ر اس  نظا  محدد  ةيدا

ر يبنائاا م  احتياجات مادية  طةا ،  ايسةةةةةةةةةةةةة    أر مد  ما ت ف    املادي   املناخ -ت

 ل ا ، دباء ...(.  

ر بالهيب ايخ بية، بأداء الشةةةةةةةةا   الدينية، ايسةةةةةةة  التزا  أف اد  الروحي   املناخ -ث

 بتشجيع ايبناء على ذلك. 

: خلو في نقة القفو ل ة، ايصةةةةةةةة ات اللغ ية يظه  في باحد  اضااااااااطرابات النطق

االاةةةةةق ابات التالية: نبدال  نقة صةةةةة ت ح ف بدل آخ (، أب حذف  نقة كلسة أب أكظر م  

نابصةة صة تا أب أكظر(، أب تح يف بتشة يي  نقة الصة ت بصة رر تشة ي الصة ت ايصةلي غير 

 
ا
 (.25، ص.2012الإلسة(.  ال   بر، ن ى(، أب ناافة  باع ص ت زا د أني ال يسا لي تساما

 بةكناةا: كةو خلةو أب خقةك ي ت  ةي القفةو ااةةةةةةةةةةةةةق ابةات النقة نج   مل بية ف ال ةاح 
ا
 ا يةا

أ ناء تق ية اخت ار النقة، سةةةةةة اء أكامل الخقك اف ت ب نبدال صةةةةةة ت بوخ  أب حذف صةةةةةة ت  

أب أكظر م  الإلسة، أب نقة الصةةةة ت بق يهة مشةةةة هة، أب ناةةةةافة صةةةة ت أب أكظر على الإلسة 

خت ار النقة بتتضةةةةةل ااةةةةةق ابات النقة م  خ ل حصةةةةة ل القفو على درجات م تفةة في ا

 افستهد  في هذ  الدراسة.
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 اإلطار النظري 

 ي األسر أبعاد املناخ  

 ي العاطفي األسر املناخ  -البعد األول 

 إلدراكهب دبر هذا الجانب 
ا
 باضةةةها

ا
أب ى ال اح  مل الن ا ي الةاطفية لألسةةة ر اهتساما

 ب 
ا
فة بمشةةاع  ر خاصةةة، ف  يس   تصةة ر حيار أسةة ية بدبمل عاطايسةة  في حيار ايف اد عس ما

حب بته و، بال يس   تصةةةةةةة ر ندارر حيار أسةةةةةةة ية نالهة بسةةةةةةةةيدر ته   على افنقة بالةهو  

يةة اف فهةة بالسةةةةةةةةةةةةةةيةدر تجسع بيمل الةهةو بالةةاطفةة، بغيةاد الةةاطفةة ايسةةةةةةةةةةةةة  فةالهيةار  ،بحةد 

– 107، ص. 2015عالب ب  ربح ببد تتة   للتصةةةةةةةةةدع   جازر، ن ىية ايسةةةةةةةةة  يح ل الهيار 

 (39، ص.2018ت نليي  سة د،( بهذا ما أشار 109

 الفكري ي األسر   املناخ-الثاني البعد  

"خصةةةا ص الهيار التي تسةةةاعد على النس  الف  ر    ن ىيشةةةير مصةةةقال افناأل الف  ر 

 (42، ص.2018( بهذا ما أشارت نليي  سة د،27، ص.  1984أب تة بي" أب  حقب بفهمي،  

 املادي ي األسر املناخ  -البعد الثالث 

أمل تك ير ال اةةةةةةةةةةةةةع افادر لألسةةةةةةةةةةةةة ر على أف ادها محدبد بل س على    بد يةتهد ال ة،

أهسيةةةةة ت فير الةةةةدخةةةةو   ن ىصةةةةةةةةةةةةةلةةةةة ب يهةةةةة بةةةةالة بةةةةات بيمل أف ادهةةةةا نال أمل الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةات تشةةةةةةةةةةةةةير  

االبتصةةةةةةةةةادر اف  ب الذر يسةةةةةةةةةس  لألسةةةةةةةةة ر ب شةةةةةةةةة اع حاجاااا ايسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية م  مسةةةةةةةةة   بمككو 

ر افادر، فالججو افادر يشةة    ايسة بملبس، يمل مةظب افشة  ت االجتساعية ت ت ت  ججو  

ية بالذر يظه  في زيادر  ايسةةةةةةةةةةة  ر باله مامل مسا ينة س بالسةةةةةةةةةةةلب على الة بات ايسةةةةةةةةةةة  أف اد 

  .(8، ص. 2013افشاكو بالص اعات  ع ش ر ،ع ار ،  

 
ا
ع   ة، االنح افةات السةةةةةةةةةةةةةل كيةة  كسةا أمل الةةامةو االبتصةةةةةةةةةةةةةادر بةد يإ مل مسةةةةةةةةةةةةةؤبال

موابلة  ن ىاإلدمامل على املخدرات أب االلتجاء   ن ىر م  م اجهة مسةةةةةةؤبلياتي ايسةةةةةة  كه بد رد  

أعسةال ال يه هةا الهةان مل، ببةد يإ مل انهفةا  افسةةةةةةةةةةةةةت   االبتصةةةةةةةةةةةةةادر م  أسةةةةةةةةةةةةة ةاد تشةةةةةةةةةةةةة د  

ص التةليب موابلااب للبسةة ل، أب موابلااب للةسو في سةة  م   ر مسا يح مهب م  ف  ب  ايطفال

 (.44، ص.2018(. كسا برد في  سة د،208، ص.1992 ال ندرر،
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 ي الروحي األسر  املناخ-البعد الرابع  

  ةد  رغب أمل الجانب ال ب ي بد ي
ا
   جان ا

ا
ر الغ بية مهارنة مع ايسةةةةةةةةةةةة  في دراسةةةةةةةةةةةةات  غا  ا

تن ي ر الة بية  سةةةةةةةةةةةةةبب ت كيز هذ  الدراسةةةةةةةةةةةةةات على اي ةاد افادية، نال أمل هذا ال يل ي  ايسةةةةةةةةةةةةة  

دبر الج انةةةب الةةةدينيةةةة بال بحيةةةة في حيةةةار ايف اد، فس  خ ل   ن ىال ةةةاح يمل في الةةةةالب الغ  ي  

تحليةو الةةديةد م  الةدراسةةةةةةةةةةةةةات ح ل الةدي  باالسةةةةةةةةةةةةةته ار االجتسةاعي بدبر ال الةدي  في الهيةار 

أمل مسارسة الشةا   الدينية لها ع بة باسته ار بتساسك    (Fagan,2006,p.5)ية بجد  ايس  

-45.، ص2018ر.  سةةةة د،ايسةةة  ر بالتربية الجيدر لألطفال بانهفا  حاالت الةنف  ايسةةة  

46.) 

 اضطرابات النطق

تة يف النقة: ه  عسلية تشةةة يو ايصةةة ات الصةةةادرر م   الجهاز الصةةة تي( أعألةةةاء 

الجهةةاز ال  مي  شةةةةةةةةةةةةةإةةو باتسةةةةةةةةةةةةةةاق مةيمل لإي ته ا في صةةةةةةةةةةةةة رر ال    أ نةةاء خ با اله اء م  

 (.1، ص.2016ال  تيمل.  السيد،

 مظاهر اضطرابات النطق 

يتألةةةةةس  التح يف نقة الصةةةةة ت بق يهة ته بي م  الصةةةةة ت   التحريف / التشااااويه 

 
ا
ما يظه  في أصةةةةةة ات مةينة م و  ،  الةادر، بينبشةةةةةة  التح يف بيمل الصةةةةةةغار بال  ار بغال ا

ش، حيث ينقة صةةةةةةةةةة ت   م ةةةةةةةةةةه با بصةةةةةةةةةةفير ط يو، أب ينقة صةةةةةةةةةة ت ش م  جانب الفب 

 (. 140ح ار،د.ت، ص باللسامل. 

 الحافف   
ا
م  ايصةةةةةةةةةةةةة ات التي    في هةذا الن ع م  عي د النقة يحةذف القفةو صةةةةةةةةةةةةة تةا

 م  الإلسة فهت،  
ا
 ب تتألسناا الإلسة، بم   ب ينقة جوءا

ا
 ،متةددر  بد يشسو الهذف أص اتا

 مل  فحت  بةالنسةةةةةةةةةةةةة ةة لألمةةةةةةةةةةةةةخةاص الةذي  يةكليصةةةةةةةةةةةةة   ك   القفةو في هةذ  الهةالةة غير مفه    ب 

تسيو عي د الهذف يمل تحدث لد  ايطفال الصةةةةةةةةةةةغار ب ليي كال الدي  بغيرهب،  ن  االسةةةةةةةةةةةتساع

   أكظر مسةا
ا
الظه ر في نقة  ن ىكةذلةك تسيةو هةذ  الةي د   ،ه  م حظ بيمل ايطفةال ايكبر سةةةةةةةةةةةةةنةا

اله بف السةةةةةةةةةةةةةةاكنةةة التي تهع في ناةةايةةة الإلسةةة أكظر مسةةا تظه  في اله بف السةةةةةةةةةةةةةةاكنةةة في بةةدايةةة  

 .الإلسة أب في بسقها
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 صةة ت  بدال في النقة عندما يتب نصةةدار  ت جد أخقاء اإل   اإلبدال 
ا
غير مناسةةب بدال

اف غ د فيي، على سةةةةةبيو اف ال بد يسةةةةةب دل القفو ح ف   ( بح ف  ش( أب   م  الصةةةةة ت

 في ك   ايطفال  ،يسةةةب دل ح ف  ر( بح ف  ب(
ا
بم ر أخ   ت دب عي د اإلبدال أكظر شةةةي عا

 ،
ا
خف،  ن ىهذا الن ع م  ااةةةةةةةةةةق اد النقة يؤدر ب صةةةةةةةةةةغار السةةةةةةةةةة  م  ايطفال ايكبر سةةةةةةةةةةنا

 ما يحدث  شإو مت  ر.  بدرر اوخ ي  على فهب ك   القفو عند

يسةةةةةةةةةسع  الإلسة، ببد ن ىهذا االاةةةةةةةةةق اد ناةةةةةةةةةافة صةةةةةةةةة ت زا د   يتألةةةةةةةةةس   اإلضاااااااااافة

.  الةفيف،د.ت،  علي ب، بقاتم و سةةةةصةةةة اح الخير، مسةةةة     يت  ر،الصةةةة ت ال احد بككني 

 (.6-4ص. 

 الدراسات السابقة

ر   ايسافناأل  ن ىهدفت هذ  الدراسة للتة ف ،   (2017دراسة  الج الدر بآخ بمل،

بع بتي بال فاءر الذاتية افدركة لد  ايمةةةخاص ذبر اإلعابة ال صةةة ية في ايردمل، بتإ نت 

 بطال ة، مناب  (80 عينة الدارسةةةة م  
ا
 20ب   كلية(نعابة بصةةة ية  20 م  الذك ر   (40 طال ا

نعةابةة بصةةةةةةةةةةةةة يةة   20 ب  كليةة(نعةابةة بصةةةةةةةةةةةةة يةة   20م  اإلنةاث    (41 ب  ،جو يةة(نعةابةة بصةةةةةةةةةةةةة يةة  

 .  جو ية(

  لد  ايمةةةةةةةةةخاص ذبر اإلعابة  ايسةةةةةةةةة  أمل  مسةةةةةةةةةت   افناأل   ن ىبت صةةةةةةةةةلت  الدراسةةةةةةةةةة  

 في كةافةة املجةاالت بةاسةةةةةةةةةةةةةت نةاء املجةال ال ا ع 
ا
ت جيةي الةدافةية  "ال صةةةةةةةةةةةةة يةة في ايردمل جةاء م تفةةا

 
ا
  سةةةةةةةةةةةةةت   ال فةاءر الةذاتيةة افةدركةة لةد  ف، كسةا جةاءت الةدرجةة الإليةة لإلنجةاز " كةامل مت سةةةةةةةةةةةةةقةا

ايمةةةةةةخاص ذبر اإلعابة ال صةةةةةة ية في ايردمل بدرجة مت سةةةةةةقة، ببج د ف بق في الة بة بيمل 

 ر بال فاءر ال انية افدركة لد  ايمةةةةخاص ذبر اإلعابة ال صةةةة ية ايسةةةة    ألمسةةةةت   افنا
ا
ت ةا

ر بال فاءر ايسةةة  لاجنس الصةةةالل الذك ر، بعد  بج د ف بق في الة بة بيمل مسةةةت   افناأل 

 ة لد  ايمةةةةةةةةةةةةخاص ذبر اإلعابة ال صةةةةةةةةةةةة ية  الذاتية افدرك
ا
لشةةةةةةةةةةةةدر اإلعابة ما عدا مجال  ت ةا

بأشةةةةةةةةةةةةةارت أيألةةةةةةةةةةةةةا لةةد  بج د ع بةة    ،"ت جيةي الةدافةيةة لإلنجةاز " لصةةةةةةةةةةةةةالل اإلعةابةة الجو يةة

ر لد  ايمةةةةةخاص ذبر اإلعابة  ايسةةةةة  ارت اطية بيمل مسةةةةةت   ال فاءر الذاتية افدركة بافناأل  

 ال ص ية.  
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مة فة الة بة بيمل ااةةق ابات النقة بال     ن ى  (2017دراسةةة  الفي مي،بهدفت  

بكةو م  الهلة  برهةاد ال    باالكتئةاد، باله  ل أب ال ف، ال الةدر بمة فةة مةد  نمإةانية  

  (674 تإ نت عينة الدراسةة م  ب   ،التن ؤ بحدبث هذ  االاةق ابات
ا
م  الذك ر : مناب   طال ا

يس ل مل اف حلةةة   (342 ب  ،(السةةةةةةةةةةةةةةاد   -ال ا ع   يس ل مل اف حلةةة ايسةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةيةةة ال ةةانيةةة    (332 

   .(الةاش  -السا ع  ايساسية الةليا 

بج د ع بات ارت اطية دالة احصةةةةةا ية بيمل ااةةةةةق ابات  ن ىبأشةةةةةارت نتا ا الدراسةةةةةة 

ة بم  بج د ع بةةةةة ارت ةةةةاطيةةةةة ع سةةةةةةةةةةةةةيةةةةة دالةةةة   ،النقة بال    بكةةةةو م  رهةةةةاد ال    بالهلة

 
ا
بيمل ااةةةةةةةق ابات النقة بال    بال ف، ال الدر م  جانب اي ، في حيمل ال ت جد    نحصةةةةةةةا يا

ع بةةةة ارت ةةةاطيةةةة بيمل ااةةةةةةةةةةةةةق ابةةةات النقة بال    بكةةةو م  اله  ل ال الةةةدر م  جةةةانةةةب اي  

 باالكتئاد.

بيا  مد  انبشةةار ااةةق ابات النقة  ن ى هدفتالتي    (2016دراسةةة  سةةةدامل ،بفي 

الدراسةةةةةةة  بلغت عينةفهج ر في م اكو اإلي اء بع بااا ب ة، افتغيرات،  ا ايسةةةةةة لد  أطفال 

 بطفلة مس  تترابح أعسارهب م  220 
ا
   (11 ب  سةةةةةن ات (6  ن ىسةةةةةن ات    (5 ( طف 

ا
م    ،شةةةةةه ا

 لإلي اء في محافظة دمشةةةةةةةةةة، باسةةةةةةةةةتهدمت الدراسةةةةةةةةةة اخت ار النقة افصةةةةةةةةة ر م   (13 
ا
م كوا

د ف بق ذات داللة نحصةةةةةةا ية في ااةةةةةةق ابات النقة عد  بج   ن ىنعداد ال اح ة، بت صةةةةةةلت  

  افهج ر في م اكو اإلي اء  ايسةةةةةةةةةة لد  أطفال 
ا
  ( 5 فتغير الةس  لصةةةةةةةةةةالل ايطفال م  عس  ت ةا

   سن ات.

 Omid Mohamadi, Mohammad Rahimi-Madiseh, andدراسةةةةةةةةةةةةة  هدفتكسا  

Morteza Sedehi (2016)  تحديد مد  انبشةةار التلة ب بااةةق اد الصةة ت بااةةق ابات  ن ى

ببلغت عينة   ني امل.  شةةةةةةةةةاه  ك د فيصةةةةةةةةة ت ال    لد  أطفال ما ب و افدرسةةةةةةةةةة الفارسةةةةةةةةةية في 

 ع  ط ية الفحص بالتهييب بجه سةةةةةن ات 6ب 5طفو تترابح أعسارهب بيمل  1،387الدراسةةةةةة  
ا
 ا

 ل جي.  

٪،  1.5نسةةةةة ة انبشةةةةةار التلة ب  ٪. ببلغت  17.1بلغ مةدل انبشةةةةةار ااةةةةةق ابات النقة 

٪ يةان مل م  ااةةةةق اد في الصةةةة ت. 2.29ب٪ م  ااةةةةق اد صةةةة ت ال   ، 13.4ب نسا يةاني  

٪(. م  ااةةةةةةةةةةةةةق ابةات  0.7٪( منةةي عنةةد اإلنةاث  2.29كةامل انبشةةةةةةةةةةةةةةار التلة ب أعلى عنةةد الةذك ر  
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٪(؛ بكامل ااةةةةةق اد الصةةةةة ت  9.1٪( م  اإلناث  17.4صةةةةة ت ال    كانت أعلى عند الذك ر  

٪(. كامل مةدل انبشةةةةةةةةةار التلة ب بااةةةةةةةةةق اد ال     1.6٪( م  اإلناث  2.6لى عند الذك ر  أع

 مهتلفة 
ا
  شةةةةةةةةةةةةةإةو ك ير بفهة  ا

ا
كشةةةةةةةةةةةةةفةت أربةا  االنبشةةةةةةةةةةةةةار أمل ب   ،لاجنس بالتةاري  الةةا لي اإليجةا ي  ا

 عدد
ا
 ك ير   ا

ا
م  ايطفال في سةةةةةةةةةةةة  ما ب و افدرسةةةةةةةةةةةةة الذي  يةان مل م  ااةةةةةةةةةةةةق ابات النقة بد   ا

دعب ت اصةةةةةو م  ف أكظر مسا كان ا  ن ىاحتاا هؤالء ايطفال ب   ،اء بافةلسيملفاتااب تهاري  اوب

 يتله ني.  

التة ف على أنسا  ااةةةةق ابات النقة بع بااا  ن ى  (2014دراسةةةةة  صةةةة  ،  بهدفت  

تإ نت عينة ، ببد الجنس متغير بالتحصةةةةةةةةةةيو لد  طل ة اف حلة ايسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةية الدنيا حسةةةةةةةةةةب

 بطال ة مناب (95 الدراسةةةةةةة م  
ا
  (59  طال ا

ا
طال ة م  طل ة اف حلة ايسةةةةةةاسةةةةةةية  (36 ب  طال ا

  .
ا
تب تق ية أر ع أدبات بهي: مهيا  الف ز، بمهيا  ال شةةةةةف  ب الدنيا تب اختيارهب عشةةةةة ا يا

باخت ار النقة   ،ع  ااةةةةةةةةةةةةةق ابات النقة اير ةة بتب اسةةةةةةةةةةةةةتهدامي  شةةةةةةةةةةةةةإو مةسة بمفصةةةةةةةةةةةةةو

  بنص ب ائي مهنمل م  ب و كلية ايميرر   بت. ،افص ر 

 لةةد  طل ةةة اف حلةةة بأظه  
ا
ت النتةةا ا أمل أنسةةا  ااةةةةةةةةةةةةةق ابةةات النقة ايكظر شةةةةةةةةةةةةةي عةةا

اإلبدال، البشةةةةةةةةةة يي، الهذف، اإلاةةةةةةةةةةافة، بأظه ت النتا ا   هي  ايسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةية الدنيا على الت ا ي

بج د ف بق ذات داللةةةة نحصةةةةةةةةةةةةةةةا يةةةة تةو  ي   الجنس في نسقي اإلبةةةدال بالهةةةذف، بجةةةاءت 

 الف بق لصالل الذك ر، ب نسا لب تظه  ف بق في باقي اينسا .  

هةةذ  ت هةةدفةة ؛  (. كةةال م ، زام يةةا (Awoniyi Samuel Adebayo, 2014دراسةةةةةةةةةةةةةةة  بفي  

،  سةةة لل حث في تك ير ااةةق ابات ال    باللغة على تةلب الت ميذ بالتنشةةئة االجتساعية الدرا

 يةان مل م   48تإ نت الةينة م  ب   ،اسةةةةةةةةةةةتهد  تصةةةةةةةةةةةسيب ال حث ال صةةةةةةةةةةةفي للدراسةةةةةةةةةةةة
ا
تلسيذا

كةةانةةت ايدبات  ب   ،مةةدار   6ااةةةةةةةةةةةةةق ابةةات النقة باللغةةة تب اختيةةارهب  شةةةةةةةةةةةةةإةةو مهصةةةةةةةةةةةةة د م   

 باخت ار الاق ابات ال    باللغة. اسب انة ع  افستهدمة في جسع ال يانات ع ارر 

في بكشةةةةةةةةةفت نبيجة الدراسةةةةةةةةةة أمل أداء الت ميذ افصةةةةةةةةةابيمل بااةةةةةةةةةق اد النقة باللغة  

 منهفألةةةة   اللغة اإلنجليزية كامل
ا
 كامل مت سةةةةق ي، ل نا

ا
أمل   كشةةةةفتفي التنشةةةةئة االجتساعية. كسا    ا

أظه ت  ب  ،ت النقة باللغةمسةةةةت   ااةةةةق ابا  ن ىالت اي  في ايداء ايكاديمي ي جع م  ٪  77.2
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أني كلسا بلت حدر ااةةةةةةةةةةةةةق اد ال    باللغة كامل ايداء  11.885بيسة ب تا اإليجابية ال الغة 

 ايكاديمي للت ميذ أفألو. 

 بكشةفت الدراسةة أيألة 
ا
 ٪ ف ب79أمل ن ع االاةق اد بالتنشةئة االجتساعية يس و  ا

ا
في   ا

بلغت نسةةةةةةةةةةةة ة التنشةةةةةةةةةةةةئة االجتساعية  ٪ في حيمل 77.29شةةةةةةةةةةةةإو االاةةةةةةةةةةةةق اد  ب  ،ايداء ايكاديمي

  للتنشةةةةةةةةةةةةئة   6.099بلن ع االاةةةةةةةةةةةةق ابات   11.648أشةةةةةةةةةةةةارت بيسة ب تا اف ج ة ال الغة ، ب 1.8٪

الةةةةذي  يةةةةةان مل م    ن ىاالجتسةةةةاعيةةةةة   الت ميةةةةذ  أنةةةةي كلسةةةةا بلةةةةت شةةةةةةةةةةةةةةةةةدر االاةةةةةةةةةةةةةق اد زاد عةةةةدد 

 ااق ابات النقة باللغة. 

ر على ااةةةةةةةةةةةةق ابات ايسةةةةةةةةةةةة  مة فة أ   الةنف   ن ى  (2011دراسةةةةةةةةةةةةة  أب  زيد،  بهدفت  

النقة بال    لد  طل ة م حلة التةليب ايسةةةةةةةاسةةةةةةة ي، باسةةةةةةةتهد  ال احث في الدراسةةةةةةةة افنهج 

 ( طال 20شةةةةةةةةة ي التج يري، باختيرت عينة الدراسةةةةةةةةةة بق يهة بصةةةةةةةةةدية ببلغت  
ا
بطال ة؛ مناب   ا

ر ايسةةةةةةةةة   انة الةنف  بتب تق ية أدبات الدراسةةةةةةةةةة التي تس لت باسةةةةةةةةةب، ( نناث10 ب  ( ذك ر 10 

 .م  نعداد ال احث، بملف القالب م  نعداد بزارر التربية بالتةليب

أمل   النتةةةةةةةا ا  الةةةةةةةةاطفي، ايسةةةةةةةةةةةةة  بأظه ت  الةنف  م   أكظر  اإلهسةةةةةةةال  تسةةةةةةةار  عنف  ر 

 ببجدت الدراسةةةةةةة ف بب ،بالةنف الجسةةةةةةدر
ا
 دالة   ا

ا
عنف   ؛ر ايسةةةةةة  في أ ةاد الةنف   نحصةةةةةةا يا

متغير الجنس بكانت الف بق لصالل  ن ىتةو    ،سدرالةنف الجب الةنف الةاطفي ب اإلهسال  

 الذك ر.

بم  خ ل اسةةةتة ا  ال اح يمل للدراسةةةات السةةةابهة ت يمل أمل هنا  دراسةةةات تنابلت 

ر على ااةةةةةةق اد النقة بال    لد  طل ة م حلة التةليب ايسةةةةةةاسةةةةةة ي م و ايسةةةةةة  أ   الةنف  

د  انبشةةةار ااةةةق ابات ( بيا  م2016(.  بحابلت دراسةةةة  سةةةةدامل،2011دراسةةةة  أب  زيد، 

 افهج ر في م اكو اإلي اء بع بااا ب ة، افتغيرات.  ايس النقة لد  أطفال 

أما  ة، الدراسةةةةةةةةةةات فهد هدفت لل شةةةةةةةةةةف ع  الة بة بيمل أزمات النس  النفسةةةةةةةةةة ي  

افناأل ب افناأل افادر، ب افناأل الف  ر،  ب افناأل الةاطفي،  ؛ر ب  ةاد ايسةةةةةةةةةةةة  االجتساعي بافناأل 
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مة فة الة بة بيمل ااةةةق ابات النقة بال     ن ى(  2017بهدفت دراسةةةة  الفي مي،ال ب ي.  

باله  ل أب ال ف، ال الةةدر بمة فةةة مةةد  نمإةةانيةةة   باالكتئةةادبكةةو م  الهلة برهةةاد ال     

 . التن ؤ بحدبث هذ  االاق ابات

التة ف على أنسا  ناة ابات النقة بع بااا  ن ى( 2014 صة  ، دراسةة كسا هدفت 

هة درسةةةةةةةت كو م  ااةةةةةةةق ابات النقة بببذلك ف مل الدراسةةةةةةةات السةةةةةةةا،  الدراسةةةةةةة يبالتحصةةةةةةةيو 

ر ايسةةةةةةةةةةةةة  ( فة فةةة افنةةاأل  2017كسةةا هةةدفةةت دراسةةةةةةةةةةةةةةة  الج الةةدر،  ،  ر بةةك ةةةاد ايسةةةةةةةةةةةةة  بافنةةاأل  

  .بع بتي بال فاءر الذاتية لد  ايمخاص ذبر اإلعابة ال ص ية في ايردمل

ا م  حيث نتا ا الدراسةة السةابهة   ف بق دالة    بج د فهد ت يملبأم 
ا
 ةاد  أفي   نحصةا يا

متغير   ن ىالةنف الجسةةةةةةةةةةةةةةةدر، تةو   ب   ،الةنف الةةةةاطفيب عنف اإلهسةةةال،    ؛ر ايسةةةةةةةةةةةةة  الةنف  

ر لةةد  عينةةة ايطفةةال افصةةةةةةةةةةةةةةابيمل ايسةةةةةةةةةةةةة  في الةنف    الةةذك ر، ببج د ف بقالجنس لصةةةةةةةةةةةةةةالل  

  بةااةةةةةةةةةةةةةق ابةات النقة بال     
ا
بعةد  بج د ف بق   ،فتغير الجنس بذلةك لصةةةةةةةةةةةةةالل الةذك ر ت ةةا

 دالة 
ا
 افهج ر في م اكو اإلي اء  ايسةةةةةة في ااةةةةةةق ابات النقة لد  أطفال  نحصةةةةةةا يا

ا
فتغير ت ةا

 كسا أظه ت بج د ف بق دالة   ،سةةةةةةةةةةن ات 5الةس  لصةةةةةةةةةةالل ايطفال م  عس  
ا
تةو    نحصةةةةةةةةةةا يا

 فتغير الجنس في نسقي اإلبدال بالهذف بجاءت الف بق لصالل الذك ر.

 منهج البحث 

جو تحهية أهداف الدراسة با  ال اح  مل باستهدا  افنهج ال صفي التحليلي  م  أ

بالذر ُية ف بكني منهج يسةتهد  في دراسةة ايباةاع ال اهنة للظ اه  م  حيث خصةا صةها، 

 (.47ااا.  عليامل، د.ت، ص.اأشإالها، بع بب 

 عينة البحث 

ص دبية بذلك  سةةةةةةةبب عد  بج د تشةةةةةةةخي  ،تب اختيار عينة مهصةةةةةةة در في الدراسةةةةةةةة

كسةةةةا تب اسةةةةةةةةةةةةةب ةةةةةاد الةينةةةةة   ،لهةةةةذ  االاةةةةةةةةةةةةةق ابةةةةات نال اةةةةةةةةةةةةةس  م كو منظسةةةةة سةةةةةةةةةةةةةنةةةةد في ندلةةةةب

 االستق عية م  الدراسة الفةلية.

: هي الةينة التي يسةةةتهد  فباا ال احث اله ب الشةةةخ ةةة ي  تعريف العينة القصاااد ة

 (.229، ص.2007على أسا  أناا هي ايفألو لتحهية أهداف الدراسة.  ع ا  بآخ بمل،



 األطفال في الشمال السوريي وعالقته باضطرابات النطق لدى عينة من األسر املناخ 

- 338 - 

 عينة الدراسة م  بسسيمل: تتإ مل 

 العينة االستطالعية 

( أطفال تب اختيارهب  شةةةةةةةةةةةإو 10با  ال اح  مل باختيار عينة اسةةةةةةةةةةةتق عية ب امها  

مس  تب تشةةةةةةخيصةةةةةةهب بكناب يةان مل م  ااةةةةةةق اد النقة في  ،عشةةةةةة ائي م  الةينة الهصةةةةةةدية

على    م كو منظسة سةةةةةةةةةةةةند في مدينة ندلب لاهصةةةةةةةةةةةة ل  ن ىتب الاج ء  ببد ،الشةةةةةةةةةةةةسال السةةةةةةةةةةةة رر

الةينة  سةةةةةبب عد  بج د تشةةةةةخيص فارقي في مناطة الشةةةةةسال السةةةةة رر نال في م اكو منظسة  

بالتي بسنةا بةاختيةار الةينةة مناةا بذلةك للتحهة م  الخصةةةةةةةةةةةةةا ص السةةةةةةةةةةةةةيإ متريةة يدار  ،سةةةةةةةةةةةةةنةد

 الدراسة.

 الفعلية  العينة

مس  يةان مل م  ااةةةةةةةةةةق ابات النقة  ( طف 30تإ نت عينة الدراسةةةةةةةةةةة الفةلية م   

 بافشخصيمل في م اكو منظسة سند في مدينة ندلب. ،(ناافة-نبدال –  تش يي-حذف 
 على مراكز منظمة سند ستبانات(  وضح توزيع اال 1جدول رقم )

 ستباناتعدد اال  عدد اإلناث عدد الفكور  املكان املنظمة م 

 30 11 19 ندلب منظسة سند 1

 30 11 19 اإلجمالي

 

 أداة البحث 

 ة،  شةةإو بةألةةها   ت ت  ي  ايسةةئلة افتن عة بالتي  االسةةب انة: مجس عة متة يف  

بةحة ةةةةةةةي.   يةقة حةهةةةةةةةا  الةتةي  افشةةةةةةةةةةةةةإةلةةةةةةةة  مة  خة ل  الة ةةةةةةةاحةةةةةةةث  نلةيةةةةةةةي  يسةةةةةةةةةةةةةعةى  الةةةةةةةذر  الةهةةةةةةةدف  يةحةهةة 

 ، فه ر(.2021 باسب،

بهي م   ،بالتي ت جي لألطفال ذبر ااةةةةةق اد النقة ،ر ايسةةةةة  اسةةةةةب انة ح ل افناأل  

باف سة مة  ةن امل  ،د في رسةالة افاجسةتير الخاصةة باانعداد ال اح ة آالء أحسد ت فية سةة  

"  ر في م حلةةةة القف لةةةة افتةةةكخ ر ايسةةةةةةةةةةةةة  أزمةةةات النس  النفسةةةةةةةةةةةةة ي االجتسةةةاعي بع بااةةةا بةةةافنةةةاأل  "

تإ نةةةت ب   ،ر في تنفيةةةذ دراسةةةةةةةةةةةةةاابايسةةةةةةةةةةةةة  اعتسةةةد ال ةةةاح  مل على مهيةةةا  افنةةةاأل    ببةةةد(.  2018 

 ( بند39االسب انة م   
ا
 األ ال ب ي بافناأل افادر بافناأل الف  ر.ته س افناأل الةاطفي بافن ا
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: با  ال اح  مل بتهنيمل فه ات االسةةةةةب انة بذلك للتككد م  وثباتها صااااادت االساااااتبانة

 صدبها ب  اااا على النح  اوتي:

 
ا
 : حساد صدق االتساق الداخلي  الصدق ال ني ر(.أبال

ر م  خ ل الهيةةا   ايسةةةةةةةةةةةةة  تب حسةةةةةةةةةةةةةةاد صةةةةةةةةةةةةةةدق االتسةةةةةةةةةةةةةةاق الةةداخلي فهيةةا  افنةةاأل  

 باإلج اءات اوتية: 

ر بدرجةةةات ايسةةةةةةةةةةةةة  مةةةةام ت االرت ةةةا  بيمل الةةةدرجةةةة الإليةةةة فهيةةةا  افنةةةاأل    نيجةةةاد  -1

 املجاالت ايخ  .
جاالت  ي ودرجات املاألسر ( معامالت االرتباط ب ن درجة كل مجال من مجاالت مقياس املناخ 2جدول )

 .األخرى وب ن درجات مجاالت املقياس ودرجته الكلية
املناخ استبانة 

 ي األسر 
 عدد البنود 

املناخ 

 العاطفي 

املناخ 

 الفكري 

املناخ 

 املادي 

املناخ 

 الروحي

الدرجة  

 الكلية

 0.762** 0.302 0.151 0.369* 1 11 املناخ العاطفي 

 0.772** 0.245 0.044 1 0.369* 13 املناخ الفكري 

 0.312 -0.205 1 0.044 0.151 7 املناخ املادي 

 0.539** 1 -0.205 0.245 0.302 8 املناخ الروحي

 1 0.539** 0.312 0.772** 0.762** 39 الدرجة الكلية 

جسيع مةةةةام ت االرت ةةةا  بيمل مجةةةاالت افهيةةةا  م ت قةةةة مع  ةألةةةةةةةةةةةةةهةةةا ال ة، ببيمل  

 املجةةةاالت بالةةةدرجةةةة الإليةةةة للسهيةةةا  كةةةانةةةت دالةةةة  
ا
 (0.05عنةةةد مسةةةةةةةةةةةةةت   الةةةداللةةةة    نحصةةةةةةةةةةةةةةةا يةةةا

مسا    ،مةا عةدا مجةال افنةاأل افةادر مع الةدرجةة الإليةة ال ي جةد فيةي داللةة نحصةةةةةةةةةةةةةا يةة ،(0.01 ب

 مع الدرجة الإلية،   ن ىيشةةةةةةةةةةةير 
ا
أمل هذ  املجاالت م ت قة مع  ةألةةةةةةةةةةةها ال ة، بم ت قة أيألةةةةةةةةةةةا

بأناا ته س ما باةةت لهياسةي، أر ته س التإ ي  الف ية ي الذر باةةت يجلي، بهذا يؤكد 

 ر بهذا ما تؤكد  الدرجة الإلية للسهيا  كإو.ايس  األ الصدق ال ني ر فهيا  افن

ر مع ايسةةةةةةةةةةةةة  نيجةةاد مةةةام ت االرت ةةا  بيمل درجةةة كةةو بنةةد م  بن د مهيةةا  افنةةاأل   -2

 الدرجة الإلية للسجال الذر ينتمي نليي ال ند نفسي.
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ي مع الدرجة الكلية للمجال الفي  نتمي  األسر ( معامالت االرتباط ب ن درجة كل بند من بنود مقياس املناخ 3جدول ) 

 إليه البند نفسه 

C  املناخ املادي املناخ الفكري  املناخ العاطفي 

رقم 

 البند
 اله ار  االرت ا  

ربب  

 ال ند 
 اله ار  االرت ا  

ربب  

 ال ند 
 اله ار  االرت ا  

ربب  

 ال ند 
 اله ار  االرت ا  

 0.098 2 دال 0.456* 1 دال 0.382* 4
غير 

 دال
 دال 0.472** 3

8 0.115 
غير 

 دال
 0.145 7 دال 0.583** 6 دال 0.520** 5

غير 

 دال

 -0.027 9 دال 0.666** 14

غير 

دال  

 سالب 

 دال 0.699** 13 دال 0.671** 10

 0.253 17 دال 0.573** 11 دال 0.575** 12 دال 0.470** 18
غير 

 دال

 -0.259 16 دال 0.513** 15 دال 0.632** 22

غير 

دال  

 سالب 

 دال 0.650** 21

 دال 0.803** 29 دال 0.488** 20 دال 0.418* 19 دال 0.611** 26

 0.332 23 دال 0.644** 32
غير 

 دال
 0.161 35 دال 0.614** 24

غير 

 دال

36 0.265 
غير 

 دال
 0.285 28 دال 0.520** 25

غير 

 دال
   

 0.269 30 دال 0.773** 27   
غير 

 دال
   

   33 0.216 
غير 

 دال
    دال 0.449* 31

   38 0.293 
غير 

 دال
    دال 0.376* 34

    دال 0.495** 37      

    دال 0.580** 39      

اتسةةةةةةةةةةةةةاق  ( بهةذا مةا يةدل على  0.01( ب 0.05ي جةد بن د دالةة عنةد مسةةةةةةةةةةةةةت   الةداللةة  
بهنا  عدد م   ،بأناا ته س ما باةةةت لهياسةةي  ،هذ  ال ن د كو بند مع املجال الخاص فيي

 ال ن د الغير دالة 
ا
 بالتي س تب حذفها م  االستبيامل.  نحصا يا
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ر مع ايسةةةةةةةةةةةةة  نيجةةاد مةةةام ت االرت ةةا  بيمل درجةةة كةةو بنةةد م  بن د مهيةةا  افنةةاأل   -ا

 الدرجة الإلية للسهيا  كإو
 ي مع درجته الكلية.األسر ت االرتباط ب ن درجة كل بند من بنود مقياس املناخ ( معامال 4جدول )

 القرار االرتباط رقم البند القرار االرتباط رقم البند
رقم 

 البند
 القرار االرتباط

 دال  0.618** 27 دال  0.433* 14 دال  0.371* 1

 دال  0.417* 28 دال  0.538** 15 غير دال  0.075 2

 -0.278 16 دال  0.413* 3
غير دال  

 سالب 
29 0.008- 

غير 

دال  

 سالب 

 -0.002 17 غير دال  0.168 4
غير دال  

 سالب 
30 0.017- 

غير 

دال  

 سالب 

 دال  0.389* 31 غير دال  0.341 18 دال  0.597** 5

 -0.111 32 غير دال  0.94 19 دال  0.535** 6

غير 

دال  

 سالب 

7 0.022- 
غير دال  

 سالب 
 دال  0.483** 33 دال  0.414* 20

 0.228 34 غير دال  0.284 21 غير دال  0.145 8
غير 

 دال 

 0.230 35 دال  0.526** 22 غير دال  0.082 9
غير 

 دال 

 0.035 36 غير دال  0.167 23 دال  0.466** 10
غير 

 دال 

 دال  0.496** 37 دال  0.622** 24 غير دال  0.209 11

 0.157 38 غير دال  0.191 25 غ  دال  0.291 12
غير 

 دال 

 دال  0.394* 39 دال  0.500** 26 غير دال  0.215 13
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( بيمل بن د  0.05(  0.01ي حظ بج د داللةةةةة نحصةةةةةةةةةةةةةةةةا يةةةةة عنةةةةد مسةةةةةةةةةةةةةت   الةةةةداللةةةةة  

بن حظ بج د عةةةةدد م  ال ن د ذات الةةةةداللةةةةة   ،افهيةةةةا  مع الةةةةدرجةةةةة الإليةةةةة للسهيةةةةا  كإةةةةو

 السال ة ببن د غير دالة 
ا
 بالتي س تب حذفها م  االستبيامل. نحصا يا

  انيا: نه   بحساد الصدق التسييزر:  املجس عات الق فية(:
 (  وضح دالالت الصدت التمي زي لألداة5جدول رقم )

املناخ 

 ي األسر 
 N الفئة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجات 

 الحرية

 قيمة

t.test 

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

املناخ 

 العاطفي 

 2.000 27.00 3 الفئة الةليا 

الفئة   دال  0.012 4.359 3.741

 الدنيا 
3 20.67 1.528 

املناخ 

 الفكري 

 0.577 28.33 3 الفئة الةليا 

الفئة   دال  0.043 2.921 2.066

 الدنيا 
3 20.67 4.509 

 املناخ املادي 

 الفئة الةليا 
3 

 
17.67 0.577 

 غير دال  0.089 2.236 2.210
الفئة  

 الدنيا 
3 14.33 2.517 

املناخ 

 الروحي

 1.000 21.00 3 الفئة الةليا 

الفئة   دال  0.007 5.060 3.448

 الدنيا 
3 15.67 1.528 

الدرجة  

 الكلية

 1.00 94.00 3 الفئة الةليا 

الفئة   دال  0.006 5.376 2.076

 الدنيا 
3 71.33 7.234 

ي حظ بج د ف بق بيمل الفئتيمل الةليا بالدنيا في افناأل الةاطفي حيث بلغت الهيسة 

(. بالف بق لصةةةةةةةةةةةةةالل الفئةة  0.05( بهي أصةةةةةةةةةةةةةغ  م  الهيسةة االفترااةةةةةةةةةةةةةيةة  0.012االحتسةاليةة  

ببلغةت الهيسةة االحتسةاليةة في  ،افنةاأل الةةاطفيالةليةا بهةذا يةدل على بج د صةةةةةةةةةةةةةدق تسييزر في 

(. بهةذا يةدل على بج د  0.05( بهي أصةةةةةةةةةةةةةغ  م  الهيسةة االفترااةةةةةةةةةةةةةيةة  0.043افنةاأل الف  ر  

( بهي 0.089ببلغت الهيسة االحتسالية في افناأل افادر   ،صةةةةةةدق تسييزر لصةةةةةةالل الفئة الةليا

ببلغت الهيسة  ،ج د صدق تسييزر ( بهذا يدل على عد  ب 0.05أكبر م  الهيسة االفترااية  
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بهذا يدل  ،(0.05( بهي أصةةةةةةةةةةغ  م  الهيسة االفترااةةةةةةةةةةية  0.007االحتسالية للسناأل ال ب ي  

ببلغةةت الهيسةةة االحتسةةاليةةة للةةدرجةةة الإليةةة    ،على بج د صةةةةةةةةةةةةةةدق تسييزر لصةةةةةةةةةةةةةةالل الفئةةة الةليةةا

ييزر  ( بهذا يدل على بج د صةةةةةةةةةةةةدق تس0.05( بهي أصةةةةةةةةةةةةغ  م  الهيسة االفترااةةةةةةةةةةةةية  0.006 

 للسهيا  كإو لصالل الفئة الةليا.

ر بفة مةةةةامةةةو ألفةةةا ك بن ةةةاأل ب  ةةةات التجو ةةةة ايسةةةةةةةةةةةةة  دراسةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةات مهيةةةا  افنةةةاأل  -

 النصفية ب  ات االخت ار باإلعادر.  
 ي األسر ( معامالت ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية وثبات االختبار باإلعادة ملقياس املناخ 6جدول )

 ألفا كرونباخ البنود ي األسر مقياس املناخ 
ثبات التجزئة  

 النصفية
 ثبات االختبار باإلعادة

 0.973** 0.662 0.547 11 املناخ العاطفي 

 0.485** 0.484 0.568 13 املناخ الفكري 

 0.421 0.244 0.402 7 املناخ املادي 

 0.269 0.550 0.504 8 املناخ الروحي

 0.790** 0.762 0.676 39 الدرجة الكلية 

ر ايسةةةةةةةةةة  نمل مةام ت االتسةةةةةةةةةةاق الداخلي بسةادلة ألفا ك بن األ ل ن د مهيا  افناأل 

( بهي مةةةةام ت 0.676  –  0.402ت ابحةةةت على افهيةةةا  كإةةةو بعلى مجةةةاالتةةةي الف عيةةةة بيمل  

كسا أمل مةام ت التجو ة النصةةةةةةةةفية ت ابحت على مهيا    ،  ات مناسةةةةةةةة ة يغ ا  الدراسةةةةةةةةة

بهي مةةةةةةام ت   ةةةةةات   ،(0.762-0.244ى مجةةةةةاالتةةةةةي الف عيةةةةةة بيمل  ر كإةةةةةو بعلايسةةةةةةةةةةةةة  افنةةةةةاأل  

أما فيسا يتةلة ب  ات اإلعادر فهد ت ابحت مةام ت ال  ات باذ    ،مناس ة يغ ا  الدراسة

( على افهيةةةةا  كإةةةةو بعلى مجةةةةاالتةةةةي  0.973-0.269ر بيمل  ايسةةةةةةةةةةةةة  الق يهةةةةة فهيةةةةا  افنةةةةاأل  

 مةام ت   ات مناس ة يغ ا  الدراسة. ،الف عية
ا
 بهي أيألا

 االستبانة في صورتها النهائية 

 دالةةة  الةة غير  ف ال ن د   ةةةد حةةذ
ا
 ةةةد تق ية مةةةام ت الصةةةةةةةةةةةةةةةدق بال  ةةات    نحصةةةةةةةةةةةةةةةا يةةا

  ا على صةةة رااسةةةب انة  الخاصةةةة بحسةةةاد الخصةةةا ص السةةةيإ مترية في أدار ال حث كامل لدينا اال 

 الناا ية التالية:
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ي بصورته النهائية بعد التأكد من خصائصه السيكومتر ة واإلبقاء على  األسر ن مقياس املناخ (  ب 7جدول رقم )

 البنود الدالة.  

 أرقام البنود عدد البنود  البعد

 27+25+19+15+12+5+1 7 املناخ العاطفي 

 39+37+34+31+24+20+11+10+6 9 املناخ الفكري 

 29+21+13+3 4 املناخ املادي 

 32+26+22+18+14+4 6 الروحياملناخ 

 26 العدد الكلي لبنود املقياس

   أعقيةةتبلتحةةديةةد مسةةةةةةةةةةةةةت   ااةةةةةةةةةةةةةق ابةةات النقة لةةد  ايطفةةال  
ا
  بيب متةةدرجةةة بفهةةا

(  ب با  ال اح  مل بحسةةةةةةةاد 1/ منهفألةةةةةةةة= 2/ مت سةةةةةةةقة=3ال  ثي  ك يرر=   فهيا  لي  ت

 ط ل الفئة على النح  التا ي:  

حسةةةةةةةةةةةةةاد ط ل الفئةة بذلةك بق ح أكبر بيسةة في افهيةا  م  أصةةةةةةةةةةةةةغ  بيسةة في  .1

 (.2=1-3افهيا   

( على أكبر بيسة في افهيا   2حسةةةةةاد ط ل الفئة بذلك بتهسةةةةةيب افد  به    .2

 0.67= 3÷2(   3بهي  

( بذلك 1أصةةةةةةةةغ  بسةةةةةةةةب في افهيا  به    ن ى( 0.67ناةةةةةةةةافة ط ل الفئة بهي   .3

(  ب ناةةةةةةةةةةةةةافةة ط ل 1.67-1لاهصةةةةةةةةةةةةة ل على الفئةة ايب ى، لةذا كةانةت الفئةة ايب ى م   

الهةةةد ايعلى م  الفئةةةة ايب ى بذلةةةك لاهصةةةةةةةةةةةةة ل على الفئةةةة ال ةةةانيةةةة به ةةةذا    ن ىالفئةةةة  

 الفئة ايخيرر. ن ىلل ص ل  

الته يةب ال يةايةةةةةةةةةةةةة ي مع بيب افت سةةةةةةةةةةةةةقةات الهسةةةةةةةةةةةةةابيةة ال تبيةة  بةاعةدر   ن ىباسةةةةةةةةةةةةةبنةادا  

 إلجابات أف اد عينة الدراسة كسا ه  م يمل في الجدبل اوتي:
افقة لها 8جدول رقم )  (  ب ن فئات قيم املتوسط الحسابي )الرتبي( ودجة التقد ر املو

 فئات قيم املتوسط الحسابي الرتبي التقد ر في األداة

 3 -2.34 كب رة

 2.34 -1.67 متوسطة

 1.67 قليلة 
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 إجراءات تنفيف البحث 

 با  ال اح  مل باإلج اءات التالية لتحهية الهدف الةا  للدراسة الهالية:

ر( على عينة الدراسةةةةةة في الفترر ال ابةة ايسةةةةة  تق ية أدار الدراسةةةةةة  مهيا  افناأل 

ع بتي بااةةةةةةةةةق ابات ر ب ايسةةةةةةةةة  بذلك للتة ف على افناأل   ،(2022-5-30  ن ى2022-5-1بيمل  

ويارر م اكو منظسة سند في محافظة ندلب  ب بذلك ،النقة لد  ايطفال في الشسال الس رر

 الخاصة بالدراسة. سب اناتبموء اال 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة في البحث 

النتا ا افت خار ج   اسةةةةةةةةةةةةةتهدا  ب ناما   ن ىلتحهية أهداف الدراسةةةةةةةةةةةةةة بلل صةةةةةةةةةةةةة ل  

افةالجات اإلحصةةةةةا ية اوتية   متحيث اسةةةةةتهد  SPSSال زمة اإلحصةةةةةا ية للةل   االجتساعية 

 للتحهة م  ص حية أدار الدراسة  الصدق بال  ات(:

 مةامو االرت ا  بيرس مل لهساد صدق االتساق الداخلي. .1

 يهة اإلعادر.مةامو االرت ا  بيرس مل ب ابمل لهساد ال  ات بق   .2

 مةامو   ات ألفا ك بن األ بالتجو ة النصفية. .3

،  ( SPSSببا  ال اح  مل بتف يغ بيانات عينة الدراسةةةةة م  خ ل البرناما اإلحصةةةةائي  

 باستهدمت ايساليب اإلحصا ية اوتية في استه ص نتا ا الةينة الفةلية:

اإلحص .1 ايساليب  لتحديد  بالتف ط (  االعتدالية  االلت اء  ا ية مهيا  

ال يانات باعتدالية  الت زع    ،افستهدمة  تب ع  أر  مةلسية  ال يانات  أمل  بت يمل 

افةلسية.   ،الق يعي بال يانات  الخاصة  اإلحصا ية  افةام ت  استهدمنا   لذلك 

: لةينتيمل مسةةةةةتهلتيمل لل شةةةةةف ع  داللة الف بق في مت سةةةةةت T-Testاخت ار "ت"  .2

ر بع بتي بااةةةةةةةةةةةةةق ابات النقة  بفة  ايسةةةةةةةةةةةةة  درجات لد  ايطفال بيمل افناأل ال

 متغير الجنس(.

(: لل شف ع  داللة الف بق في مت ست درجات  Anovaتحليو الت اي  ايحادر   .3

متغيرر شةةةةةةدر  ر بع بتي بااةةةةةةق ابات النقة  بفةايسةةةةةة  في الة بة بيمل افناأل 

 االاق اد بن عي(.

 : لةينة باحدر لإلجابة ع  سؤال ما مست  .T-Testاخت ار "ت"  .4
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ر بااةةةةق ابات ايسةةةة  مةامو االرت ا  ال لي بيرسةةةة مل لهسةةةةاد الة بة بيمل افناأل  .5

 النقة.

 نتائج الدراسة وتفس راتها 

اإلجابة عن السااااااالال األول ومناقشاااااااته  ما مساااااااتوى اضاااااااطرابات النطق لدى   -1

 طفال املشخص ن باضطراب النطق في الشمال السوري؟   األ 

 : لةينة باحدرT-Testلإلجابة ع  السؤال تب استهدا  اخت ار "ت" 
 ( مستوى اضطرابات النطق لدى األطفال املشخص ن باضطرابات النطق في الشمال السوري 9) ب ن الشكل رقم 

 العينة املتغ ر
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 د.ح  ( Tقيمة )

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

مستوى االضطراب  

 في النطق 
 دال  0.000 29 -435.393 0.626 2.23 30

الذر حصةلنا عليي م  خ ل اة د عدد ال ن د    78بلغ افت سةت الف ية ي للسجتسع 

  ،( 0.000االحتسالية  ( ببلغت الهيسة  3الدالة بافناسةةةةةةة ة للدراسةةةةةةةة  ةدد بن د افهيا  بهي  

بج د ف بق ذات داللة نحصةةةةةةا ية بيمل افت سةةةةةةت الف يةةةةةة ي للةينة بمت سةةةةةةت   ن ىبهذا يشةةةةةةير  

ببافهارنة مع فئات بيب افت سةةةةةةةةةت الهسةةةةةةةةةا ي ال تري ت يمل أمل مسةةةةةةةةةت   ااةةةةةةةةةق ابات   ،املجتسع

 النقة لد  ايطفال افشخصيمل بااق ابات في الشسال الس رر مت ست.

بتةو  الدرجة افت سةةةةةقة في ااةةةةةق اد النقة لد  ايطفال افصةةةةةابيمل بااةةةةةق ابات 

 سةبب تده ر   سة رر، بخاصةةاللشةسال الد  ايطفال في   ، ن ى ارتفاع نسة ة اإلعاباتالنقة

-65، ص.2015بهذا ما أكد   مت  ي، ،ايباةةةةةةةةةاع افادية بارتفاع ايسةةةةةةةةة اد افؤدية لإلعابات

(. حيةث ذك  أمل ايسةةةةةةةةةةةةة ةاد افؤديةة الاةةةةةةةةةةةةةق اد النقة تتةلة بهلةو بظيفي أب عصةةةةةةةةةةةةةري أب 67

بأمل الخلو ال ظيفي أب الةصةةةةةةةري    ،عألةةةةةةة ر يصةةةةةةة ب أحد أعألةةةةةةةاء جهاز النقة لد  اإلنسةةةةةةةامل

 في مدرفي اوبنة ايخيرر  سةةةةةةةةةةةةبب اله د التي سةةةةةةةةةةةةاعدت على عد  بج د ال عاية الق ية اد  داز 

 الهسو أب  ةدها.

ي لدى عينة  األسااااار اإلجابة على السااااالال الثاني ومناقشاااااته  ما مساااااتوى املناخ   -2

 من األطفال املشخص ن باضطرابات النطق في الشمال السوري؟

 : لةينة باحدرT-Testلإلجابة ع  السؤال تب استهدا  اخت ار "ت" 
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ي بأبعاده لدى عينة من األطفال املشخص ن باضطرابات النطق في الشمال  األسر ( مستوى املناخ 10رقم )الجدول 

 السوري. 

املناخ 

 ي األسر 
 العينة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 د.ح  ( Tقيمة )

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

املناخ 

 العاطفي 
 دال  0.000 29 -48.037 3.147 24.40 30

املناخ 

 الفكري 
 دال  0.000 29 -36.313 3.922 26.00 30

املناخ 

 املادي 
 دال  0.000 29 -118.906 1.629 16.63 30

املناخ 

 الروحي
 دال  0.000 29 -72.363 2.518 18.73 30

( بهذا يشةةةةةير 0.000ببلغت الهيسة االحتسالية  78بلغ افت سةةةةةت الف يةةةةة ي للسجتسع 

ببافهارنة   ،بج د ف بق ذات داللة نحصةةةةةةا ية بيمل افت سةةةةةةت الف يةةةةةة ي بمت سةةةةةةت املجتسع ن ى

مع فئات بيب افت سةةةةةةةةةةةت الهسةةةةةةةةةةةا ي ال تري ت يمل أمل مت سةةةةةةةةةةةت الةينة لإو م  افناأل الةاطفي 

( أصةةةةةةغ  م  18.73(. افناأل ال ب ي  16.63. افناأل افادر  (26.00( افناأل الف  ر  24.40 

ر لد  عينة م  ايطفال ايسةةةةةةةةة  بعليي ف مل مسةةةةةةةةةت   افناأل   ،52افت سةةةةةةةةةت الف يةةةةةةةةة ي بال الغ  

 افشخصيمل بااق ابات النقة في الشسال الس رر منهف، في جسيع أ ةاد .

ال  سالشةةةةةةةةةة  ر فيايسةةةةةةةةةة  بية د السةةةةةةةةةةبب ايسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةة ي لهذا افسةةةةةةةةةةت   افنهف، في افناأل 

بعد  بدرر ايهو  ،ت در ايبااع االجتساعية باالبتصادية في الشسال الس رر ن ىالس رر  

  .ية اإليجابيةايس  أب مهدمي ال عاية على تحهية الظ بف افناس ة للسناخات 

  ، ف(13، ص.2000بحسب  منص ر، الش بيني،  
ا
 مل افست   االبتصادر يلةب دبرا

 
ا
ر، ايسةةةةةةةةةةةة  بكذلك افسةةةةةةةةةةةةت   ال هافي يؤ   بافناأل   ،ية بت د ااايسةةةةةةةةةةةة  في التك ير بافناخات   ك يرا

أمل ال اةةةةةةةةةع افة شةةةةةةةةة ي في الشةةةةةةةةةسال السةةةةةةةةة رر  سةةةةةةةةةبب اله د أد  لغياد املجتسع  ناةةةةةةةةةافة ن ى

يةةةةة بهةةةةذا مةةةةا أكةةةةدت عليةةةةي ال ةةةةاح ةةةةة  آالء ايسةةةةةةةةةةةةة  تةةةةده ر افنةةةةاخةةةةات    ن ىمسةةةةا أد     ،افنةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةب

 ر.ايس  التحأل  بالتسدمل على افناأل  تك يرأبردت  ، في دراسااا حيث2018سة د،
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 ثانيا  اإلجابة عن فرضيات الدراسة 

ال ت جةد ع بةة ارت ةةاطيةةة بيمل اإلجااباة عن نتاائج الفرضااااااااااااياة األولى ومنااقشاااااااااااا هاا    -1

 ر بك ةاد  بااق اد النقة لد  ايطفال في الشسال الس رر.ايس  افناأل 

، لهسةةةةاد اسةةةةتهدا  اخت ار االرت ا  ال لي بيرسةةةة مل للتحهة م  الف اةةةةية ايب ى تب  

ر بةةك ةةةاد  بااةةةةةةةةةةةةةق اد النقة عنةةد ايطفةةال على الةةدرجةةة  ايسةةةةةةةةةةةةة  الة بةةة بيمل درجةةات افنةةاأل  

 (.11الإلية للسهيا  كسا ه  م ضل في الجدبل ربب  
 رتباط ب رسون ي بأبعاده وفق معامل ااألسر (  ب ن داللة العالقة ب ن اضطرابات النطق واملناخ 11الجدول رقم )

مقياس املناخ 

 ي األسر 

اضطرابات 

 النطق
 الدرجة الكلية  املناخ الروحي  املناخ املادي املناخ الفكري  املناخ العاطفي

اضطرابات 

 النطق 
1 0.032 0.284 0.091 0.219 0.267 

 0.811** 0.342 0.344 0.405* 1 0.032 املناخ العاطفي 

 0.782** 0.114 0.143 1 0.405* 0.284 املناخ الفكري 

 0.407* -0.125 1 0.143 0.344 0.091 املناخ املادي 

 0.482** 1 -0.125 0.114 0.342 0.219 املناخ الروحي

 1 0.482** 0.407* 0.782** 0.811** 0.267 الدرجة الكلية 

( بج د ع بةةة ارت ةةاطيةةة بيمل افنةةاأل الةةةاطفي بذلةةك يمل 11ي حظ م  الجةةدبل ربب  

بهذا يدل على بج د ع بة ارت اطية م ج ة  ،(0.032( أكبر م   0.05الهيسة االفترااةةةةةةةية  

بي حظ   ،بيمل افناأل الةاطفي بظه ر ااةةةةةةةةةق ابات النقة عند ايطفال في الشةةةةةةةةةسال السةةةةةةةةة رر

( بهي أكبر م  0.284م  الجةةدبل عةةد  بج د ع بةةة ارت ةةاطيةةة بيمل افنةةاأل الف  ر بةةداللتةةي  

بهةذا يةدل على عةد  بج د ع بةة ارت ةاطيةة بيمل افنةاأل الف  ر   ،(0.05 الهيسةة االفترااةةةةةةةةةةةةةيةة  

بي حظ م  الجدبل كذلك أمل بيسة   ،بااةةق ابات النقة لد  ايطفال في الشةةسال السةة رر

عةةد     ن ى( بهةةذا يةةدل  0.05( بهي أكبر م  الهيسةةة االفترااةةةةةةةةةةةةةيةةة  0.091افنةةاأل افةةادر بلغةةت  

،  ات النقة لد  ايطفال في الشةةةةةةةةةةةسال السةةةةةةةةةةة ررر بااةةةةةةةةةةةق ابايسةةةةةةةةةةة  بج د ع بة بيمل افناأل 

( بهي أكبر م  الهيسة االفترااةةةةةةةةية  0.219بي حظ بالنسةةةةةةةة ة للسناأل ال ب ي أمل بيستي بلغت  

 ( بهذا يدل أني ال ي جد ع بة ارت اطية بيمل افناأل ال ب ي بااق ابات النقة. 0.05 
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 افنةةاأل الف  ر،  ر ال   ةةةايسةةةةةةةةةةةةة  بنسةةةةةةةةةةةةةتهلص أنةةي ال ي جةةد ع بةةة بيمل أ ةةةاد افنةةاأل 

افناأل افادر، افناأل ال ب ي( بااةةةةق ابات النقة لد  ايطفال في الشةةةةسال السةةةة رر، بت جد  

ع بة ارت اطية نيجابية بيمل افناأل الةاطفي ببيمل ااق ابات النقة لد  ايطفال في الشسال 

طفالها نهسال ايسةة  ي ن ى  السةة رر. بيةو  بج د ع بة للسناأل الةاطفي بااةةق ابات النقة

 
ا
 نقهة. اففي ظو اله د التي تةاني مناا  عاطفيا

سةةةا أبضةةةةةةةةةةةةةهتةةةي الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة عةةةد  بج د ع بةةةة بيمل افنةةةاأل افةةةادر بالف  ر بال ب ي  مب 

عدر أسةة اد عألةة ية   ن ى ذلكبية د    ،بااةةق ابات النقة لد  ايطفال في الشةةسال السةة رر

الةةةنةةةظةةة  ايدد  عةةةلةةةى  االعةةةتةةةسةةةةةةةاد  خةةة ل  مةةة   ايسةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةاد  هةةةةةةةذ   نةةة ةةةيةةةمل  أمل  ذكةةة  بيةةةسةةة ةةة   حةةةيةةةةةةةث   ر 

 2015 مت  ي،
ا
 سا يلي:كمناا   ( عددا

 م  جهاز ال   ، بأر جوء مةةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةةذا افيإانو  مة     ةد  ي
ا
ميإانو  النقةةةةةةةةةةة جةةةةةةةةةةوءا

لإلصةةةةةةةةةةةةةةابةةة بن ع م  االنح اف في التإ ي ، أب االنح اف في ايداء ال ظيفي، بيتإ مل افيإةةانو   

هاز التنفسةةةةةة ي الذر يسةةةةةةاعد على  م  ايعألةةةةةةاء الصةةةةةة تية عند اإلنسةةةةةةامل على النح  التا ي: الج

 ،ح  مل صةةةةةةةةةةةةة تيةةةامل في الهنج ر يتةةةذبةةةذبةةةامل لنقة ايصةةةةةةةةةةةةة اتب   ،ننتةةةاا ايصةةةةةةةةةةةةة ات بتشةةةةةةةةةةةةة يلهةةةا

جهاز ب  ،املخ بالجهاز الةصةري السةليبب  ،افيإانو  السةسعي الذر يه   بالتسييز بيمل ايصة اتب 

بيشةسو اللسةامل بالشةفا  بايسةنامل بسةهف  ر الفس  الجهاز ب   ،ال لع بيشةسو اللسةامل بال لة  

الهلة الصةةةةةةةةلب بالسةةةةةةةةهف ال خ  بالفك، بهي تسةةةةةةةةتهد  في تشةةةةةةةة يو ايصةةةةةةةة ات الخارجة م  

 الهنج ر بتةديو هذ  ايص ات. 

م  ناحية أخ  ، ف مل ايداء ال ظيفي الخاطئ في أر م  ايجواء السةةةابهة بد يسةةةبب 

 في النقة، في  ة، الهاالت بد ال يسةةتقيع
ا
أخصةةائي البشةةخيص أمل يألةةع يد  على   ااةةق ابا

شةةةةإو مةيمل م  سةةةة ء الت افة أب نهص الخبرر أب التهلف ككسةةةة اد الاةةةةق ابات النقة، كو 

مةا يسةةةةةةةةةةةةةتقيع ايخصةةةةةةةةةةةةةائي عسلةي في م ةو هةذ  الهةاالت ه  ع ا أع ا  االاةةةةةةةةةةةةةق اد  شةةةةةةةةةةةةةإةو 

م اشةةةةةةةةةةة ، بية ف ااةةةةةةةةةةةق اد النقة بكني "عد  الهدرر على نصةةةةةةةةةةةدار أصةةةةةةةةةةة ات اللغة بصةةةةةةةةةةة رر 

بيجة افش  ت في التناسة الةأللي، أبعيب في مهارا أصةةةةةةة ات اله بف، أب لفه  سليسة، ن

  415، ص 1992ال فاءر الص تية، أب خلو عألةة ر.  ع د الةويو الشخص، الدماطي، 
ا
 نه 

 (.67-65، ص.2015ع  مت  ي،
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بهةةةذا مةةةا يفسةةةةةةةةةةةةة  عةةةد  بج د ع بةةةة للسنةةةاأل افةةةادر بافنةةةاأل ال ب ي بافنةةةاأل الف  ر  

 ذلك أمل  ،لنقة لد  ايطفال افصابيمل بااق ابات النقة في الشسال الس رربااق ابات ا

االاةةةةةةق اد في النقة ية د بالدرجة ايب ى يسةةةةةة اد عألةةةةةة ية أب بظيفية في بظا ف ايعألةةةةةةاء  

ر السةةةةةةةةةةةلري بد يويد م  درجة ااةةةةةةةةةةةق ابات النقة لد   ايسةةةةةةةةةةة  بأمل افناأل   ،الخاصةةةةةةةةةةةة بالنقة

   ةةةد  أبردنةةا  ال يبل   بحسةةةةةةةةةةةةةةب ايدد النظ ر بمةةا  ،ايطفةةال
ا
في حةةدبث االاةةةةةةةةةةةةةق ابةةات   سةةةةةةةةةةةةةب ةةا

 النقهية لد  ايطفال. 

ببج د الة بة االرت اطية بيمل افناأل الةاطفي بااةةةةةةةةةةةةق ابات النقة لد  ايطفال في 

الشةةةةةةةةةةةةةسال السةةةةةةةةةةةةة رر يس   أمل نفسةةةةةةةةةةةةة ها م  خ ل أسةةةةةةةةةةةةةاليب افةاملة ال الدية بدرجة افناأل 

  اجةة ايدد النظ ر بجدنا ما يلي:  س  خ ل مف ،ر للقفوايس  الةاطفي الذر ت ف   

ر أبل ب ئةة ت ب يةة يت اجةد فباةا القفةو بيتفةاعةو مةهةا، فتي التي ت ف  لةي  ايسةةةةةةةةةةةةة    ةةد  ت

 للس حلةة الةس يةة  ؤب الهسةايةة بايم  بهي افسةةةةةةةةةةةةة 
ا
لةة ع  ت فير كةو االحتيةاجةات ال زمةة لةي ط هةا

    ئ ب، تيهر التي يبسةةةةب فباا ال الدامل بالسيق ر بالتحايس  التي يس  باا، ف
ا
 مشه نا

ا
 أس يا

ا
جةةةة ا

خفاق في نتسا  عسلية النقةةةة بةةةيةةة  القفو ببالديي، بمةة   اإل   ن ىبالألغ  ، ايمةةة  الةةةذر يةةةؤدر  

 
ا
 مةةة  افة بات للنس  الق يعي ل    القفو ، فجذبر مشإلة النقة ت جد دا سا

ا
ي ف  ةةةب مةةةويةةةدا

  ةةةة ر مةةةة  حيةةةةار القفو، فةندما تص   الة بات التي ته   بيمل القفو ببالديي في اف احو اف

مقالب اوباء م  القفةةةةةةةةةةةةةةو أعلى مسا يسةتقيع أداء ، بعنةةةةةةةةةةةةةةدما يسةتهد  اوباء في سةبيو ذلك 

 باسةةةتس ار، ف مل  
ا
 سةةةل يا

ا
الةهةةةةةةةةةةةةةةةةاد الهاسةةة ي بالهي د افشةةةددر بيهيس مل ما ينجو  القفو تهييسا

بث ااق ابات النقةةةةةةةةةةةةة حدب   االحتسال ايكبر أمل يصةةةةةةةةةةةةاد القفةةةةةةةةةةةةو عند ةةةةةةةةةةةةذ بةةةةةةةةةةةةالهلة بالت ت 

Jennifer,2001,69،99، ص.2015. نه  ع  مت  ي.) 

بهذا يفسةةة  بج د الة بة بيمل افناأل الةاطفي بااةةةق ابات النقة لد  ايطفال في  

فةةافنةةاأل الةةةاطفي يس   أمل يؤ   في ااةةةةةةةةةةةةةق ابةةات النقة ل  كةةامل هنةةا    ،الشةةةةةةةةةةةةةسةةال السةةةةةةةةةةةةة رر

  ،بال ظيفيةة لظه ر ااةةةةةةةةةةةةةق ابةات النقة اسةةةةةةةةةةةةةتةةداد لةد  ايطفةال م  النةاحيةة الفيزي ل جيةة  

فهةد يؤ   تةده ر افنةاأل الةةاطفي في زيةادر نسةةةةةةةةةةةةة ةة ااةةةةةةةةةةةةةق ابةات النقة لةد  ايطفةال ببةد بيمل 

لةةةةةةد   119-109، ص.2015  جةةةةةةازر،   النقة بال     في تإ ي   الةةةةةةةاطفي  ( أهسيةةةةةةة افنةةةةةةاأل 

 ايطفال.



 م2022 ثانيمجلة تبيان للعلوم التربوية واالجتماعية املجلد الثاني العدد ال

 

- 351 - 

 ية عند  : ال ت جد ف بق ذات داللة نحصةةةةةةةةةةانتائج الفرضاااااااااية الثانية ومناقشااااااااا ها -2

الةةةةداللةةةةة   الةةةةدرجةةةةات يف اد الةينةةةةة في أ ةةةةةاد افنةةةةاأل  0.05مسةةةةةةةةةةةةةت    ر  ايسةةةةةةةةةةةةة  ( في مت سةةةةةةةةةةةةةت 

 بااق ابات النقة تةو  فتغير الجنس  ذك ر، نناث(.

اسةةةةةةةةةةةةةتهةةةةةدا    ال ةةةةةانيةةةةةة تب  الف اةةةةةةةةةةةةةيةةةةةة  ( للةينةةةةةات T-testاخت ةةةةةار  للتحهة م  نتةةةةةا ا 

افسةتهلة، حيث تب حسةاد الف بق في الدرجات بيمل ااةق ابات النقة بأ ةاد مهيا  افناأل 

 (.12ر به  ما ي ضهي الجدبل ربب  ايس  
ي وعالق ها باضطرابات النطق ولصالح األسر (  ب ن الداللة ب ن درجات األطفال على مقياس املناخ 12جدول رقم )

 ث(. من وفق متغ ر الجنس )ذكور، إنا

 األبعاد 

في 

 املقياس

متغ ر 

 الجنس
 العينة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 د. ح  ( Tقيمة )

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 العاطفي 
 3.305 15.42 19 ذك ر 

 غير دال  0.794 27.661 0.263
 1.662 15.18 11 نناث

 الفكري 
 3.599 16.79 19 ذك ر 

 غير دال  0.565 18.365 -0.583
 4.225 17.64 11 نناث

 املادي 
 1.595 10.11 19 ذك ر 

 غير دال  0.089 23.667 1.761
 1.375 9.09 11 نناث

 الروحي
 2.183 13.89 19 ذك ر 

 غير دال  0.499 21.581 -0.684
 2.115 14.45 11 نناث

الدرجة  

 الكلية

 7.605 56.21 19 ذك ر 
 غير دال  0.954 25.678 -0.58

 5.801 56.36 11 نناث

بةةكمل الهيسةةة االحتسةةاليةةة ل خت ةةار ال لي فهيةةا  افنةةاأل   (12ي حظ م  الجةةدبل ربب  

بهذا يدل على عد  بج د    ،(0.05 االحتسالية ( بهي أكبر م  الهيسة  0.954ر بلغت  ايسةةةةةةةةة  

  ر بع بتةةي بةةااةةةةةةةةةةةةةق ابةةات النقة لةةد  ايسةةةةةةةةةةةةة  مل الةةذك ر باإلنةةاث على مهيةةا  افنةةاأل  يف بق ب

افناأل كانت أ ةاد بم  اف حظ أمل الهيسة االحتسالية لإو م    ،ايطفال في الشةةةةسال السةةةة رر

( بهةةذا يةةدل على عةةد  بج د ف بق بيمل الةةذك ر باإلنةةاث 0.05أكبر م  الهيسةةة االفترااةةةةةةةةةةةةةيةةة  

  .ر بع بتي بااق ابات النقةايس  على مهيا  افناأل 
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 الذك ر أب اإلناث ية شة مل الظ بفأمل ايطفال سة اء  ن ى  بيةو  عد  بج د الف بق

( ال ي جد ف بق 2016تتفة هذ  الدراسةةة مع دراسةةة  سةةةدامل، ،في الشةةسال السةة رر  نفسةةها

صةةةةةةةةةةةةةغ  عينةةةةة    ن ىببةةةةد ية د عةةةةد  بج د ف بق    ،في ااةةةةةةةةةةةةةق ابةةةةات النقة بفة متغير الجنس

الدراسةة بذلك لةد  بج د م اكو في الشةسال السة رر ته   على تشةخيص هذ  الفئة سة   

عد  بج د ف بق في الجنس ية د لةد  بج د  لةوب  ،و سند الذر استهق نا مني الةينةم ك

 أر خدمة ناافية تهد  ير جنس على حساد اوخ .

: ال ت جد ف بق ذات داللة نحصةةةةةةةةةةا ية عند  نتائج الفرضاااااااااية الثالثة ومناقشااااااااا ها -3

ر ايسةةةةةةةةةةةةة  أل  في مت سةةةةةةةةةةةةةقةةةات الةةةدرجةةةات يف اد الةينةةةة في أ ةةةةاد افنةةةا  0.05مسةةةةةةةةةةةةةت   الةةةداللةةةة  

بااةةةةةةةةةةةةةق ابةةةةات النقة تةو  فتغير درجةةةةة االاةةةةةةةةةةةةةق اد في النقة عنةةةةد ايطفةةةةال  اةةةةةةةةةةةةةةيف،  

 مت ست، شديد(.

حيث تب تحديد شةةةةةةةدر االاةةةةةةةق اد م  خ ل تهييب ايطفال في م اكو منظسة سةةةةةةةند 

 بفة مهاي س باخت ارات خاصة باب.

اخت ةةةار تحليةةةو الت ةةةاي  ايحةةةادر    اسةةةةةةةةةةةةةتهةةةد للتحهة م  نتةةةا ا الف اةةةةةةةةةةةةةيةةةة ال ةةةال ةةةة  

 ANOVA)  ، الف بق في الدرجات بيمل ااةةةق ابات النقة بأ ةاد مهيا  افناأل  حسةةةبتحيث

 (.13ر به  ما ي ضهي الجدبل ربب  ايس  
ي وعالق ها باضطرابات النطق عند األسر (  ب ن الداللة ب ن درجات األطفال على مقياس املناخ 13جدول رقم )

 األطفال وفق شدة االضطراب )ضعيف، متوسط، شد د(. 

 األبعاد 

في 

 املقياس

متغ ر 

درجة 

اضطراب 

 النطق 

 العينة
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 د. ح  ( Fقيمة )

القيمة 

 ليةاالحتما
 القرار

 العاطفي 

 0.577 14.33 3 اةيف

 2.852 15.44 17 مت ست غير دال  0.815 2 0.206

 3.171 15.50 10 شديد

 الفكري 

 3.464 17.00 3 اةيف

 4.387 17.00 17 مت ست غير دال  0.981 2 0.019

 3.057 17.30 10 شديد

 غير دال  0.865 2 0.146 2.082 9.33 3 اةيف املادي 
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 1.490 9.71 17 مت ست

 1.729 9.90 10 شديد

 الروحي

 3.215 14.33 3 اةيف

 1.952 13.94 17 مت ست غير دال  0.904 2 0.102

 2.359 14.30 10 شديد

الدرجة  

 الكلية

 5.196 55.00 3 اةيف

 6.878 56.06 17 مت ست غير دال  0.898 2 0.108

 7.860 57.00 10 شديد

،  ( ANOVA( ب ةد اسةةةةةةةةةةةةةتهدا  اخت ار تحليو الت اي  ايحادر  13م  الجدبل ربب  

( به  أكبر 0.815ب يمل أمل مسةةةةةةةت   الداللة للهيسة االحتسالية بد بلغت في افناأل الةاطفي  ي

بهةةذا يةةدل على عةةد  بج د ف بق ذات داللةةة نحصةةةةةةةةةةةةةةا يةةة بيمل   ،(0.05م  مسةةةةةةةةةةةةةت   الةةداللةةة  

افناأل الةاطفي بااةةةةةةةق ابات النقة بفة متغير شةةةةةةةدر االاةةةةةةةق اد لد  ايطفال في الشةةةةةةةسال 

( 0.981 بن حظ كذلك م  الجدبل أمل مسةةةةةةةةةةةةةت   الداللة للسناأل الف  ر بلغت  ،  السةةةةةةةةةةةةة رر

الةةةةةةداللةةةةةةة    عةةةةةةد  بج د  ،(0.05بهي أكبر م  مسةةةةةةةةةةةةةت    يةةةةةةدل على  ف بق ذات داللةةةةةةة   بهةةةةةةذا 

نحصةةا ية بيمل افناأل الةاطفي بااةةق ابات النقة بفة متغير شةةدر االاةةق اد لد  ايطفال 

بن حظ م  الجةةدبل في افنةةاأل افةةادر أمل مسةةةةةةةةةةةةةت   الةةداللةةة للهيسةةة    ،في الشةةةةةةةةةةةةةسةةال السةةةةةةةةةةةةة رر

بهذا يدل على   ،(0.05( به  أكبر م  مسةةةةةةةةةت   الداللة االفترااةةةةةةةةةية  0.865االحتسالية بلغ  

ج د ف بق ذات داللة نحصةةةةةةةةا ية بيمل افناأل الةاطفي بااةةةةةةةةق ابات النقة بفة متغير عد  ب 

بن حظ عند مسةةةةةت   الداللة للهيسة   ،شةةةةةدر االاةةةةةق اد لد  ايطفال في الشةةةةةسال السةةةةة رر

( بهي أكبر م  مسةةةةةةةةةةةةةت   الةةةداللةةةة االفترااةةةةةةةةةةةةةيةةةة  0.904االحتسةةةاليةةةة في افنةةةاأل ال ب ي بلغةةةت   

عةةةةةد  بج د    ،(0.05  يةةةةةدل على  ف بق ذات داللةةةةةة نحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يةةةةةة بيمل افنةةةةةاأل الةةةةةةاطفي بهةةةةةذا 

 بااق ابات النقة بفة متغير شدر االاق اد لد  ايطفال في الشسال الس رر.

: ال ت جد ف بق ذات داللة نحصةةةةا ية عند  نتيجة الفرضااااية الرابعة ومناقشاااا ها -4

 ر ايسةةةةةةةةةةةةة  في مت سةةةةةةةةةةةةةقةةةات الةةةدرجةةةات يف اد الةينةةةة في أ ةةةةاد افنةةةاأل    0.05مسةةةةةةةةةةةةةت   الةةةداللةةةة  

 بااق ابات النقة تةو  ل خت ف في ااق ابات النقة  ناافة، حذف، تش يي، نبدال(.
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للتحهة م  نتةا ا الف اةةةةةةةةةةةةةيةة ال ا ةةة تب اسةةةةةةةةةةةةةتهةدا  اخت ةار تحليةو الت ةاي  ايحةادر 

 ANOVA)  ،   حيةث تب حسةةةةةةةةةةةةةاد الف بق في الةدرجةات بيمل ااةةةةةةةةةةةةةق ابةات النقة بأ ةةاد مهيةا

 (.14ب  ر به  ما ي ضهي الجدبل ربايس  افناأل 
ي وعالق ها باضطرابات النطق عند األسر (  ب ن الداللة ب ن درجات األطفال على مقياس املناخ 14جدول رقم )

 األطفال وفق نوع االضطراب )إبدال، حفف، تشويه، إضافة(.

 األبعاد 

 في املقياس

متغ ر نوع  

 اضطراب النطق 
 العينة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

قيمة 

(F ) 
 د. ح 

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

املناخ 

 العاطفي 

 2.506 15.56 9 نبدال 

0.158 3 0.923 
غير 

 دال 

 3.423 15.08 12 حذف 

 2.435 15.25 8 تش يي

 . 17.00 1 ناافة

املناخ 

 الفكري 

 3.898 15.78 9 نبدال 

0.794 3 0.508 
غير 

 دال 

 4.008 17.67 12 حذف 

 3.454 17.25 8 تش يي

 . 21.00 1 ناافة

 املناخ املادي 

 1.509 9.56 9 نبدال 

0.616 3 0.611 
غير 

 دال 

 1.833 9.50 12 حذف 

 1.188 10.38 8 تش يي

 . 9.00 1 ناافة

 املناخ الروحي

 2.224 14.22 9 نبدال 

1.034 3 0.394 
غير 

 دال 

 2.023 13.50 12 حذف 

 2.204 14.50 8 تش يي

 . 17.00 1 ناافة

الدرجة  

 الكلية

 5.231 55.11 9 نبدال 

0.569 3 0.641 
غير 

 دال 

 8.667 55.75 12 حذف 

 5.951 57.38 8 تش يي

 . 64.00 1 ناافة

،  ( ANOVAب ةد اسةةةتهدا  اخت ار الت اي  ايحادر   ،(14ن حظ م  الجدبل ربب  

( بهي أكبر م  مسةةةةةةةةةةةةةت   الةةةةداللةةةةة 0.923أمل الهيسةةةةة االحتسةةةةاليةةةةة في افنةةةةاأل الةةةةةاطفي بلغةةةةت  

ف بق في ن ع ااةةةةةةةةةةةةةق اد النقة على مهيةةةةةا  افنةةةةةاأل   ،(0.05  عةةةةةد  بج د  يةةةةةدل على  بهةةةةةذا 
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بر م  مسةةةةةةةةةةت   الداللة ( بهي أك0.508ر، بالهيسة االحتسالية للسناأل الف  ر بلغت  ايسةةةةةةةةةة  

ر لد   ايسةةةة  ( بهذا يدل على عد  بج د ف بق في ن ع االاةةةةق اد بفة مهيا  افناأل  0.05 

( بهي أكبر 0.611ببلغت الهيسة االحتسالية للسناأل افادر   ،ايطفال في الشةةةةةةةةةةةةةسال السةةةةةةةةةةةةة رر

  عد  بج د ف بق بيمل أن اع االاةةةةةةق اد لد ن ى( بهذا يشةةةةةةير 0.05م  الهيسة االفترااةةةةةةية  

ببلغت الهيسة االحتسالية للسناأل   ،ر ايسةةةةةة  ايطفال في الشةةةةةةسال السةةةةةة رر على مهيا  افناأل  

( بهذا يشةةةير لةد  بج د ف بق بيمل 0.05( بهي أكبر م  الهيسة االفترااةةةية  0.394ال ب ي  

 ر.ايس  أن اع ااق ابات النقة لد  ايطفال في الشسال الس رر على مهيا  افناأل 

دراسةةةةةةات السةةةةةةابهة تشةةةةةةابات نتا ا الدراسةةةةةةة الهالية مع دراسةةةةةةة م  خ ل ال ج ع لل

  ،( في عد  بج د ف بق في أشةإال ااةق ابات النقة التالية البشة يي باإلاةافة 2014 صة  ،

التحريف /   ؛مةةةا يلي  ن ىبم  خ ل م اجع ايدبيةةةات النظ يةةةة حيةةةث أشةةةةةةةةةةةةةةةةار  الةفيف، د.ت(  

الةادر بيد أني ال الصةةةةةةةةةة ت   : يتألةةةةةةةةةةس  التح يف نقة الصةةةةةةةةةة ت بق يهة ته بي م التشاااااااااويه

  بال  ار،التح يف بيمل الصةةةةةةةةةةةغار  بينبشةةةةةةةةةةة   ،ايخقاءأر يتألةةةةةةةةةةةس   ة،   ،يسا لي تساما
ا
بغال ا

ير ط يو، أب فحيث ينقة صةةةةةةةة ت م  م ةةةةةةةةه با بصةةةةةةةة   ش،  ،يظه  في أصةةةةةةةة ات مةينة م و 

 Lispingينقة صة ت ش م  جانب الفب باللسةامل. بيسةتهد  ال ة، مصةقال  ا ية  اللغة(

تنقة اةةةةةةةابت ب  ،مدر ة تنقةمدرسةةةةةةةة  م ال:  ،النقةهذا الن ع م  ااةةةةةةةق ابات   ىن  لإلشةةةةةةةارر

سةامل في م اةةي ال ةهي   ، أب عد  باةع اللبد يحدث ذلك نبيجة تسةابت ايسةناملب   ،ذابت

مسا   السةةةةفلي،الفك   يباةةةةع ايسةةةةنامل أب تسةةةةابت ايسةةةةنامل على جانر النح اف، أب أ ناء النقة

 ،ز    جةةانري الفةةك ببةةالتةةا ي يتةةةذر على القفةةو نقة أصةةةةةةةةةةةةة ات م ةةو    ن ىيجةةةو اله اء يةةذهةةب  

ر بك ةاد  على ظه ر ااق ابات النقة بكن اعي ايس  بهذا يدل على عد  بج د تك ير للسناأل 

 بذلك ك مل السبب ال   س افشاكو الةأل ية بالفيزي ل جية بال ظيفية. ،لد  ايطفال

 التوصيات  

اةةةةةةةةةةةةة ء ما أسةةةةةةةةةةةةةف ت عني الدراسةةةةةةةةةةةةةة م  نتا ا ميدانية يس   تحديد مجس عة م   في

 الت صيات التي م  افس   أمل تإ مل ذات فا در في مجال ااق ابات النقة.

ة الهةةاليةةة بالةسةةو على تنظيب ب اما تةةدريبيةةة  سةةةةةةةةةةةةةة االسةةةةةةةةةةةةةتفةةادر م  نتةةا ا الةةدرا .1

 .بع جها بإرشادية لتهفيف حاالت ااق اد النقة
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يب دبرات مسةةةةةةةةةةةةةتس ر للسةلسيمل بايهةةو الةةذي  يتةةةامل مل مع ايطفةةال ذبر تنظ .2

 ااق اد النقة.

ية بخاصةةة ايسةة  الةسو على تصةةسيب ب اما نرشةةادية لتحسةةيمل ج در افناخات  .3

 افناأل الةاطفي.

تشةةةةةةةةةةةةجيع اللهاءات افسةةةةةةةةةةةةتس ر بيمل ايهو باملختصةةةةةةةةةةةةيمل في م اكو تكهيو النقة   .4

 بذلك فتا ةة باع القفو.

 رحة دراسات مقت

فاعلية ب ناما نرشةةةادر جسعي با ب على خف، الألةةةغ   النفسةةةية لد  عينة م   -أ

 ايطفال ذبر ااق ابات النقة في الشسال الس رر.

ليةةةة ب نةةةاما نرشةةةةةةةةةةةةةةةادر في تحسةةةةةةةةةةةةةيمل افنةةةاأل الةةةةاطفي لةةةد  أسةةةةةةةةةةةةة  ايطفةةةال ذبر عفةةةا -د

 ااق ابات النقة.

 العربية   راجع امل

 ار الوه اء ال يا .. دااق ابات النقة(. 2012ال   بر، ن ااد.   .1

(. 2017الج الدر، فؤاد، التو، سةةةةةةةةةةةهير مسدبح ببنات، سةةةةةةةةةةةهيلة محس د صةةةةةةةةةةةالل.   .2

ر بع بتي بال فاءر الذاتية افدركة لد  ايمةةةةةةةةةةةخاص ذبر اإلعابة ايسةةةةةةةةةةة  افناأل 

-19(،  1الةدد  10، املجلداملجلة ايردنية للةل   االجتساعيةال ص ية في ايردمل.  

38. 

مهدمة في علب (. 1997حافظ، نبيو، سةةةةةةةةليسامل، ع د ال حس  بشةةةةةةةةند، سةةةةةةةةسيرر.   .3

 ، الهاه ر: م ت ة زه اء الش ق.النفس االجتساعي

. جامةة أ ي ب    ااةةةق ابات النقة بال    بسةةة و ع جهاد.ت(.   الةالية. ح ار،  .4

 تلسسامل  الجوا  (. –بلهايد  

 https://www.univ-chlef.dz/djossour/wp-

content/uploads/2016/06/v2016_04_11.pdf 

، الهاه ر: سةةةةةةةةةةيإ ل جية الة بات الةا لية (.2000خليو، محسد محسد بي مي.   .5

 دار بيةا  للق اعة 

https://www.univ-chlef.dz/djossour/wp-content/uploads/2016/06/v2016_04_11.pdf
https://www.univ-chlef.dz/djossour/wp-content/uploads/2016/06/v2016_04_11.pdf
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 افليجي الهاه ر: دار افةارف. اف جع في افنةب(. 2000أديب.   الخالدر، .6

ر على ااق ابات النقة ايس  (. أ   الةنف 2011راشد، أب  زيد هي ب ي سف.   .7

. مجلة  بال    لد  طل ة م حلة التةلب ايسةةةةةةةاسةةةةةةة ي في محافظة  جل مل في ايردمل

 . 128-101(، 146 الةدد 6املجلد   ،التربية

https://search.mandumah.com/Record/661994/Details 

ر بع بتةي ب ة، أشةةةةةةةةةةةةةإةال السةةةةةةةةةةةةةل   ايسةةةةةةةةةةةةة  افنةاأل  . (2007 السةةةةةةةةةةةةةيةد،  ةةةةةةةةةةةةةه .   .8

، ]رسةةةالة ماجسةةةتير منشةةة رر، جامةة الهاه ر ،  االجتساعي اإليجا ي لد  ايطفال

 مةهد الدراسات بال ح ث الترب ية. 

http://thesis.mandumah.com/Record/314583 

ل    البشةةةةةةةةخيص اسةةةةةةةةتراتيجيات ااةةةةةةةةق ابات النقة با(. 2016السةةةةةةةةيد، م بر.   .9

 . اف ت ة افص ية.بالة ا

ر ايس  أزمات النس  النفس ي باالجتساعي بع بااا بافناأل  (.  2018سة د، آالء.   .10

 ]رسالة ماجستير منش رر، جامةة حلب . في م حلة القف لة افتكخ ر 

http://nsr.sy/df509/pdf/8561.pdf 

افهج ر   ايسةةةةةةةةةةةةة ااةةةةةةةةةةةةةق ابةةةةات النقة لةةةةد  أطفةةةةال  (.  2016سةةةةةةةةةةةةةةةةةةدامل، زينةةةةب.   .11

 . ]رسالة ماجستير منش رر، جامةة دمشة .بع بااا ب ة، افتغيرات

http://mohe.gov.sy/master/Message/Mc/zenab%20saadan.pdf 

أسةةةةةالعب افةاملة ال الدالة بع بااا باتهاذ (. 2009شةةةةةةري، ننةا  أحسد عابد.   .12

. ]رسةةةةةةالة ماجسةةةةةةتير منشةةةةةة رر، بسةةةةةةب السةةةةةة   ايبناء له اراااب في اف حلة ال ان یة

 بٕادارر افنزل  جامةة أ  اله  .

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYJxWwfdRlfxIoI6DqX_SS

mdaPaWg:1657986298449&q 

ع بااا بالتحصةةةةةةيو لد  أنسا  ااةةةةةةق ابات النقة ب (. 2014صةةةةةة  ، نب اهيب.   .13

، طل ةةةة اف حلةةةة ايسةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةيةةةة الةةةدنيةةةا م  بجهةةةة نظ  افةلسيمل في محةةةافظةةةة ج ش

 ]رسالة ماجستير منش رر، جامةة عسامل الة بية .

https://search.mandumah.com/Record/661994/Details
http://thesis.mandumah.com/Record/314583
http://nsr.sy/df509/pdf/8561.pdf
http://mohe.gov.sy/master/Message/Mc/zenab%20saadan.pdf
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYJxWwfdRlfxIoI6DqX_SSmdaPaWg:1657986298449&q
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYJxWwfdRlfxIoI6DqX_SSmdaPaWg:1657986298449&q
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 http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream/pdf 

. ب ت ال حث الةلمي أسةةةةةةةسةةةةةةةي مناججي بأسةةةةةةةالي ي نج اءاتيعليامل، ربحي.  د.ت(.   .14

 ايفإار الدبلية.

مدخو (. 2007بسةةةةةة ي محسد، أب  ع اد ف يال.  ع ا  محسد، ن فو محسد، الة .15

 دار افسيرر للنش  بالت زيع بالق اعة.  .ن ى مناجج ال حث في التربية بعلب النفس

. تصةةةةةةةةةةةسيب بتنفيذ م ت ة ااةةةةةةةةةةةق ابات النقة باللغةالةفيف، فيصةةةةةةةةةةةو.  د.ت(.   .16

 ال تاد الة  ي.

اف حلةةةةةةة 2017الفي مي، خليةةةةةةو.   .17 لةةةةةةد  طل ةةةةةةة  النقة بال     (. ااةةةةةةةةةةةةةق ابةةةةةةات 

املجلة ايردنية في الةل    ايسةةةةةاسةةةةةية في ايردمل في اةةةةة ء ع بااا ب ة، افتغيرات. 

 .221-209(، 2 الةدد13، املجلداالجتساعية

.  بأن اعي بأهسيتي في ال حث الةلمي امل  يسةةةةةتبتة يف اال (.  2021باسةةةةةب، أمجد.   .18

 ]مهال على م بع آفاق علسية بت ب ية.

https://al3loom.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81 
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