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Abstract 

Al-Dhoun, Layla M. A Study of Phonological Disorders among 

Hearing-impaired Children in Jordan. Master of Arts, Department 

of English Language and Literature, Yarmouk University, 2016. 

(Supervisor: Prof. Yousef Bader) 

 This study investigates the phonetic/phonological disorders of four hearing-

impaired children in North Jordan: two boys and two girls. Their ages ranged from 

three and half years to six years old. The researcher collected data by recording 

children’s responses using a word-list test which contains each sound in initial, 

medial and final positions, as well as recording some of their individual sessions to 

codify their speech errors for the purpose of the study. Then, each child’s speech is 

transcribed and analyzed separately. Several disorders in sound production were 

found. Results show that stopping and consonant deletion and gemination ranked 

the highest whereas De-emphasis ranked the lowest among these phonological 

disorders. 
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 المستخلص

ال����دهون، ليل����ى محم����د، دراس����ة االض����طرابات الفونولوجي����ة عن����د األطف����ال ذوي اإلعاق����ات 

الس�����معية ف�����ي األردن. رس�����الة ماجس�����تير. قس�����م اللغ�����ة اإلنجليزي�����ة، جامع�����ة اليرم�����وك، 

 . المشرف (أ.د. يوسف بدر).2016

ته���دف ه���ذه الدراس���ة إل���ى استقص���اء االض���طرابات الفونولوجي���ة عن���د أربع���ة أطف���ال م���ن ذوي 

ت الس�����معية ف�����ي ش�����مال األردن: ول�����دان وبنت�����ان. تراوح�����ت أعم�����ارهم م�����ن ثالث�����ة اإلعاق�����ا

وق��د جمع��ت الباحث��ة ع��ن طري��ق تس��جيل ردود األطف��ال  س��نوات ونص��ف إل��ى س��ت س��نوات.

باس��تخدام اختب��ار قائم��ة الكلم��ات المحت��وي عل��ى لف��ظ األص��وات الس��اكنة ف��ي المواق��ع الثالث��ة 

جلس����ات الفردي����ة  لتوثي����ق أخط����ائهم للكلم����ة: أوله����ا وأوس����طها وآخ����ره، وتس����جيل بع����ض ال

النطقي���ة لغ���رض الدراس���ة. بع���د ذل���ك ت���م رس���م نط���ق األطف���ال وتحليل���ه بش���كل منفص���ل. وق���د 

النت�����ائج أن عملي�����ة  وتظه�����ر .وج�����دت العدي�����د م�����ن االض�����طرابات ف�����ي نط�����ق األص�����وات

Stopping  ح����ازت عل����ى أعل����ى نس����بة، بينم����ا ح����ازت عملي����ةDe-emphasis  عل����ى أق����ل

 فونولوجية. نسبة بين االضطرابات ال
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