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 ص لخستامل

سعج الذساست الحالَت إلي الخعشف علي فاعلَت بشًاهح حذسٍبي لائن علي الٌوزخت لخفض بعض 

( طفالً هي الزكوس ,  02إضطشاباث الٌطك عٌذ أطفال هخالصهت داوى , وحكوًج عٌَت الذساست هي )

( , 24,9( واًحشاف هعَاسى لذسة ) 6.9( عام بوخوسط لذسة ) 20 – 8حشاوحج أعواسُن بَي )

( وإًحشاف هعَاسى لذسة 08.90( بوخوسط لذسة )32 – 02ودسخاث ركاء حشاوحج بَي )

وذ طَ , ( , واسخخذهج الباحثت همَاط سخاًفوسد بٌَََ للزكاء الصوسة الخاهست إعذاد )هح32.26)

( , همَاط إضطشاباث الٌطك إعذاد ) عبذ العضٍض الشخص ,  0222عبذ الووخود عبذ السوَع , 

( , إسخواسة خوع البَاًاث) إعذاد الباحثت( , بشًاهح حذسٍبٌ لائن علي الٌوزخت )إعذاد الباحثت  2663

الودووعت  ( , وأسفشث ًخائح الذساست إلي وخود فشوق دالت إحصائَا بَي هخوسطٌ سحب دسخاث

الخدشٍبَت في المَاسَي المبلي والبعذى لومَاط اضطشاباث الٌطك, كوا أسفشث الٌخائح إلي عذم وخود 

فشوق راث داللت إحصائَا بَي هخوسطٌ سحب دسخاث الودووعت الخدشٍبَت فٌ الخطبَمَي البعذى 

إضطشاباث الٌطك  والخخبعٌ لومَاط اضطشاباث الٌطك , وفاعلَت البشًاهح الخذسٍبٌ وأثشٍ فٌ عالج

 لذً أطفال هخالصهت داوى .

 0202/  6/   9اىجسث :  إقزالً ربؼيص 

 
 0202:    /     /  اىجسثإقزالً ربؼيص 

 

 0202:    /     /  اىجسثإقزالً ربؼيص 

 
 0202:    /     /  اىجسثإقزالً ربؼيص 

 0202 / 7/  4اىجسث :   قجىهربؼيص 

 
 0202:    /     / اىجسث قجىهربؼيص 

 

 0202:    /     / اىجسث قجىهربؼيص 

 
 0202:    /     / اىجسث قجىهربؼيص 
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Effectiveness of a Training program Based on modeling in reducing 

articulation disorders among down syndrome children 

 

Abstract 

This study aims at Evaluating the effectiveness of the modeling- based 

training program in reduce some articulation disorders in a sample of 

children with Down syndrome , The study sample consisted of (20) 

children of down syndrome boyies , The reasearcher used the 

experimental one study group method. The tools of Stanford- Binet 

intelligence Scal , fifth Edition pereperd ( Mohamed Taha ,Abd El 

mawjood Abd El same ,2011) ,  A scale for measuring articulation 

disorders(prepared by abd al aziz alshakhs,1997), A form for data 

collection(prepared by the reasearcher), The training program (prepared 

by the researcher 

The study Result, There statistically significant variation in the mean 

scores of the experimental group in the pre, post – test, and follow test  in 

the articulation disorder measure  

There n't statistical differences in the scores of the study sample in the 

post – test and follow test  in the  articulation disorder measure. 

The training program is effective  in treating articulation disorders of 

children with Down syndrome  
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 :البحث  مقدمة
يشيد العالم طفرة كبيرة فى مجال االىتمام باألطفال ذوى االحتياجات الخاصة عمى وجو العموم 
وذوى اإلعاقة الذىنية البسيطة ممن يعانون من  أعراض متالزمة داون عمى وجو الخصوص , 

 حيث يمثمون نسبة ليست بالقميمة فى مجتمعات العالم .
 (Mahmmad, Mansoor, Majid,2016ر وماجد  ) حيث أشارت دراسة محمد ومنصو 

 (من المواليد عمى مستوى العالم .044: 1إن نسبة أطفال متالزمة داون عمى مستوى العمم تصل إلى)  
( إن تسمية متالزمة داون بيذا اإلسم ترجع إلى جون 433, 4440بينما يشير عادل عبد اهلل )   

الذى وصف بعض األفراد يتشابيون فى بعض م John Langdon down  1866النجدون داون 
الخصائص الجسمية , وتعتبر متالزمة داون بمثابة حالة جينية ناتجة عن خمل كروموزوم, ينشأ   

 41من حدوث شذوذ فى إنقسام الخاليا, مما يؤدى الى وجود كروموزوم إضافى فى الكروموزوم 
ع الطبيعى ليصبح بذلك عدد الكروموزومات فى وبالتالى يصبح ثالثيًا بداًل من كونو ثنائيًا فى الوض

 كما يحدث فى الحاالت العادية . 02بداًل من  03الخمية الواحدة 
(    131, 4413ومن األثار التى تترتب عمى ىذا الخمل الكروموزومى , فأشارت ماجدة عبيد )  

إلى جانب سمات  إلى ذلك ومنيا حدوث قصور فى اآلداء الوظيفى العقمى تقل معو نسبة الذكاء ,
جسمية معينة تميزىم عن غيرىم ومشكالت صحية وبطء فى معدل النمو فى جوانبو الجسمية 
والعقمية واإلنفعالية والمغوية بدرجات متفاوتة من الناحية الكمية والكيفية وذلك قياسًا بأقرانيم ممن 

 األخرى لإلعاقة العقمية .اليعانون من تمك المتالزمة فى نفس عمرىم الزمنى من العاديين والفئات 
وتعد المشكالت المغوية من أكثر المشكالت التى يواجييا أطفال متالزمة داون , حيث أشارت    

( ؛ ودراسة Laws & Bishop,2004(؛ ودراسة  لوز وبيشوب ) 4443دراسة سماح وشاحى )
خرون ( ؛ ودراسة جونى وبرايس وبارنيس ونيمسن ومارجريت وليرنروآ4444محمود خيال)

(Joanne,Price,Barnes,Nelson,Marget,et al.,2009 إلى ضعف المغة التعبيرية عند )
أطفال متالزمة داون الذين لم يمتحقوا ببرامج التدخل المبكر فى الصغر, وأوضحت ىذه الدراسات 

 طق.المبكر ألطفال متالزمة داون فى تحسين المغة التعبيرية وخفض إضطرابات النأىمية برامج التدخل 
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وُتعد العيوب الصوتية والنطقية من أكثر اإلضطرابات المغوية شيوعًا بين أطفال متالزمة داون ,          
( ؛ ودراسة سوزانا وميل Claire Timmistel( 4444فقد أشارت إلى ذلك دراسة كمير تمستيل ,

؛    ( 4414( ؛ ودراسة حسام سالم وصالح بن عمى )Susanw& Malafolden,2008فولدين )
%( من ىؤالء األطفال 41( الى إن )Krystallenua Florentizi,2016ودراسة كرستينا فمورنتز )

لدييم إضطرابات نطق بأنواعيا المختمفة ,  باإلضافة إلى ىذه اإلضطرابات تزداد مع التقدم فى 
 ر.العمر, إذا لم يتم استخدام برامج لمتدخل المبكر وعمل عالج ليذه اإلضطرابات منذ الصغ

( ؛ ودراسة Dodd,Megomack,Woodyatt,2008بينما أوضحت دراسة داد وميجوماك وديايت )
( إن إضطرابات النطق لدى أطفال متالزمة داون Catherine Adams,2009آدمث كاثرين )

تؤدى إلى مشكالت إجتماعية , حيث أوضحت ىذه الدراسات إن العجز المغوى لدى أطفال متالزمة 
نسحاب إجتماعى , وأوضحت ىذه الدراسات إلى ضرورة عالج العجز داون يؤدى إلى عج ز وا 

 المغوى لدى أطفال متالزمة داون تجنبًا ليذه المشكالت .
ولمبرامج التدريبية أىمية كبيرة فى عالج إضطرابات النطق  , حيث أكدت دراسة بسمة           

ودراسة نجالء الشمرانى ( ؛  4414( ؛ ودراسة حسام سالم وصالح بن أحمد )4443وحيد )
 ,Erin( ؛  ودراسة ايرن وليوناردو وكاماراتا وشربرج )  4414( ؛ ورضا فرحات ) 4411)

Leonard, Stephen, Camarata & Shriberg,2019 إلى فاعمية البرامج التدريبية فى  )
 عالج إضطرابات النطق لدى أطفال متالزمة داون .

؛ رأفت خطاب  4445؛  أسماء عبد الحميد ,  4443 فى حين أشارت دراسة ) لمياء جميل ,
( الى أىمية التدريب كأسموب عالجى فى عالج مختمف إضطرابات النطق عند أطفال 4411,

 متالزمة داون , وأىمية األنشطة واأللعاب التعميمية فى التدريب عمى تحسين المغة التعبيرية .
يمان فكرى ,     ( إلى أىمية  4415؛ غادة عيد ,  4413بينما أكدت دراسة ) عبير منسي وا 

النماذج بأنواعيا المختمفة ) النمذجة الحية , النمذجة بالمشاركة , النمذجة الضمنية ( في البرامج 
 التدريبية , فى عالج القصور المغوى وفى خفض إضطرابات النطق لدى أطفال متالزمة داون .

نمذجة ُتعد من الفنيات اليامة التى تساعد إن ال (Bandura ,1963 ,22فى حين أشار باندورا ) 
 , ,Hungبفاعمية فى تحسين النطق وعالج تأخر المغة ,  بينما أشارت دراسة ىونج وكيبوتا واوى  )
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Kubota,Oi ,2007 , إلى أىمية  دور األم فى البرامج التدريبية مع أطفاليا من متالزمة داون  )
 ة التعبيرية ويساعد فى بقاء أثر التدريب والتعمم .باعتبارىا نموذج ىام يساعد فى تحسين المغ

لذا تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف عمى فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى النمذجة فى خفض 
 بعض إضطرابات النطق عند أطفال ذوى متالزمة داون .

 مشكمة الدراسة 
سباب ترجع إلى خصائصيم يواجيو األطفال ذوى متالزمة داون العديد من المشكال ت وذلك أل

العقمية والمعرفية وربما إلعاقتيم ذات المستويات المتباينة , كما نجد أنيم يعانون من صعوبات فى 
اكتساب الميارات المغوية , حيث إن قدرتيم عمى التعبير المغوى أقل من القدرة عمى فيم المغة وتزداد 

راسات ومنيا دراسة كاثرين آدمث لدييم إضطرابات النطق وأشار إلى ذلك العديد من الد
CatherineAdams,2009 (؛ كرستيمينا فمورنتز )Krystallenia Fiorentzi,2016 ) 

( إن اإلضطرابات المغوية الناجمة عن قصور القدرات  4444وقد أكدت دراسة )محمود خيال ,  
قوم بإصدارىا العقمية لدى أطفال ذوى متالزمة داون تبدو فى شكل أصوات معدومة الداللة , ي

 األطفال ذوى متالزمة داون  كوسيمة لمتخاطب والتفاىم مع المحيطين بيم.
(إن أطفال Joanne,Johanna,Chery,2007فى حين أشارت دراسة جونى و جوىانا وشيرى  )

متالزمة داون لدييم تأخر فى المغة التعبيرية بالمقارنة بالمغة اإلستقبالية , إذ يظير أفراد متالزمة 
 تطورًا بسيطًا فى تكوين الجمل . داون

( ClaireTimmins ,2008وأتفقت نتائج العديد من الدراسات , كدراسة كمير تمنستىل       )
( ؛ ودراسة ايرن  ولسن Susan&Folden,2008ودراسة سوزانا وفولدين )

(Erin.Wilson,2019 عمى كثرة إضطرابات النطق لدى أطفال متالزمة داون وضعف المغة )
عبيرية , حيث تكثر ىذه اإلضطرابات النطقية عند األطفال الذين لم يمتحقوا ببرامج التدخل المبكر الت

 ( 4411وقد أكد ذلك دراسة )إيمان الشمرانى , 
( عمى أىمية البرامج التربوية التأىيمية لمحد من  4443فى حين أكدت دراسة )سماح وشاحى ,  

ون , وعالج القصور فى المغة التعبيرية , واضطرابات المشكالت المغوية عند أطفال متالزمة دا
(  Dark, et al.,2010؛ دارك وآخرون) 4443النطق لدييم .واتفقت مع ذلك دراسة) بسمة وحيد, 
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( عمى أىمية البرامج التدريبية من Krystallenia Fiorentzi,2017؛ ودراسة كريستينا فرونتز )
 ة استخدام النمذجة والتقميد فى البرامج التدريبية .التخفيف من بعض إضطرابات النطق , وأىمي

( عمى إن أطفال متالزمة داون لدييم إمكانية فى التقميد 44,  4414بينما أشار إبراىيم الزريقات )
ن كالميم يتحسن عمى نحو واضح من خالل التدريب المستمر  حتى إنيم يوصفون بأنيم مقمدون , وا 

 , ويحققون نجاحًا فى ذلك .
ما بعض الدراسات األجنبية تناولت النمذجة من خالل تفاعل األم مع أطفاليا وقياميا بدور بين 

أخصائى النطق والكالم وذلك بعد تدريبيا بشكل جيد ومن ىذه الدراسات, دراسة جرىام 
 ,Huang(  ؛ ودراسة ىونج وكيبوتا ومانابو ) Graham & Scudder,2007وسكوتر)

Kubbota, Manabu, 2007 ) 
حين أشارت بعض الدراسات األجنبية إلى أىمية استخدم الكمبيوتر كنموذج لمتقييم والعالج  فى

إلضطرابات النطق لدى أطفال متالزمة داون إلى جانب أخصائى عالج النطق والكالم ومن ىذه 
(؛  ودراسة  Paul,Stephen,Tiffany, 2015الدراسات , دراسة كل من باول وستيفن وتيفانى ( 

 . Sara E wood,2016د )سارة إيو 
وتسعى الدراسة الحالية إلى تقييم مدى فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى النمذجة لخفض بعض 
إضطرابات النطق لدى عينة من أطفال متالزمة داون, حيث إنو يوجد ندرة في الدراسات السابقة 

التدريب عمى الميارات المختمفة العربية التي تناولت النمذجة ,  بالرغم من أىمية النمذجة فى التعمم و 
( , إال إن بعض الدراسات العربية استخدمت النمذجة من خالل  01, 1554) محروس الشناوى , 

األلعاب التعميمية لتخفيف من بعض إضطرابات النطق لدى أطفال متالزمة داون ومن ىذه 
ول النمذجة بأنواعيا المختمفة ( , كما إن والدراسة الحالية تتنا 4415الدراسات , دراسة )غادة عيد ,

)  نمذجة بالمشاركة , نمذجة ضمنية , نمذجة حية ( فى البرنامج التدريبي وذلك لتحقيق ىدف 
 البرنامج فى خفض إضطرابات النطق.   

 من خالل العرض السابق ألبعاد المشكمة تتبمور مشكمة الدراسة في األسئمة اآلتية: 
ب درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي ىل توجد فروق بين متوسطي رت  - 1

 عمى مقياس اضطرابات النطق وأبعاده؟
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ىل توجد فروق بين متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي   - 4
 لمقياس اضطرابات النطق وأبعاده؟

 أهداف الدراسة:
 :استهدفت الدراسة الحالية تحقيق ما يمي

  الكشف عن مدى فاعمية البرنامج التدريبي القائم عمى النمذجة في خفض بعض اضطرابات
 النطق عند أطفال متالزمة داون.

  التحقق من استمرار تأثير البرنامج القائم عمى النمذجة عمى خفض بعض اضطرابات النطق
 لدى أطفال متالزمة داون.

 أهمية الدراسة: 
لقاء الضوء عمى تتمثل في الفئة التي تتعامل م .1 عيا الدراسة الحالية وىم أطفال متالزمة داون, وا 

إحدى المشكالت التي تعتري ىؤالء األطفال, وىي مشكمة اضطرابات النطق بأبعادىا المختمفة 
ضافة. بدال وتشويو وا   من حذف وا 

 االستفادة من نتائج ىذه الدراسة في إعداد البرامج الالزمة ليذه الفئة. .4
ىذه الدراسة يمكن توجيو أنظار الباحثين نحو إجراء المزيد من البرامج التدريبية  بناًء عمى نتائج .3

 تيدف إلى خفض اضطرابات النطق عند ذوى متالزمة داون عمى اختالف أعمارىم.
 خامسًا : مصطمحات الدراسة 

 Down syndromeمتالزمة داون  -
نوع من أنواع اإلعاقة الذىنية التي ( متالزمة داون بأنيا: "22: 1555يعرف فاروق الروسان )      

( حيث يظير زوج الكروموسوم ثالثًيا لدى الجنين, وبذلك 41تعود إلى اضطراب في الكرموسوم )
كما ىو  02( كروموسوم بداًل من 03يصبح عدد الكروموسات لدى الجنين في متالزمة داون )
 الجدون داون"." يب الحال في األجنة العادية, وترجع تسميتيا بيذا االسم إلى الطب

 Articulation disordersاضطرابات النطق  .1
عرفت إضطرابات النطق من زوايا مختمفة فبعض التعريفات ركزت عمي العمر الزمني لمطفل الذي 

 تحدث فيو ىذه االضطرابات .



 

 د / ُالت سعَذ عبذ ا ر

 

 

 

 
 

 

 0202 ظيكَجؽ  – اىثبىثاىؼعظ خبٍؼخ اىَْىفيخ                                            –ٍديخ مييخ اىزؽثيخ 

3,, 
  ىييي شؼجبُ ػجع اىؼؿيؿ .أ،  زْبُ ٍسَع اىدَبهظ. ، ّؼيَخ خَبه شَف  أ.ظ.                        

 
 ظ/ إيَبُ ٍسَع ػجعاىؼبه ىطفي                                                           

 
 ظ/ إيَبُ ٍسَع ػجعاىؼبه ىطفي                                                           

 
 ظ/ إيَبُ ٍسَع ػجعاىؼبه ىطفي                                                           

( إنيا فشل في استخدام اصوات الكالم المتوقعة DSM- IV, 1994,57حيث جاء في تعريف )
التي تكون مناسبة لعمر فرد وذكائو وليجتو , ويتضح ذلك في إصدار صوت ردئ أو تمقط نيائيًا , و 

غير مناسب , وتمثل االضطراب المفظي في أخطاء في اصدار الصوت أو ابدال صوت مكان 
صوت أخر , أو حذف اصوات كالحروف الساكنة في أخر ابمكممة , أو تشويو أو تحريف الكممة 

 كالم طفمي .مما يعطي انطباعا بأنو 
(American Association Psychiatric 1994, 57:59                 ) 

 مظاهر اضطرابات النطق:  .2
 Omissionالحذف  -أ 

( إلى أن الحذف يتضمن نطق كممة ناقصة حرًفا أو أكثر, 445, 1552يشير عبد الفتاح صابر ) 
يم الكالم, وقد يميل الطفل إلى وغالًبا يتم حذف الحرف األخير من الكممة مما يؤدي إلى صعوبة ف

حذف أصوات أو مقاطع صوتية معينة, ويعد الحذف اضطرابا في النطق نظًرا لصعوبة فيم كالم 
 الطفل, خاصة إذا تكرر الحذف في كالمو.

 : Substitutionاإلبدال  -ب 
 ( أن اإلبدال يحدث عندما يستبدل الطفل بصوٍت صوًتا آخر, بما443, 1554يذكر فيصل الزراد )

قد يغير المعنى, وغالًبا ما يحدث اإلبدال نتيجة تحرك نقطة المخرج إلى األمام, وىو ما يسمى بـ 
 "اإلبدال األمامي", أو إلى الخمف, وىو ما يسمى بـ"اإلبدال الخمفي"

 : Distortionالتشويه أو التحريف  -ج 
الصوت بطريقة ( إلى أن أخطاء التحريف توجد عندما يصدر الطفل 35, 4441تشير سيير أمين )

خاطئة, إال أن الصوت الجديد يظل قريًبا من الصوت السميم أو الصحيح, ويحدث ىذا نتيجة 
ازدواجية المغة لدى الصغار, أو بسبب وجود شذوذ خمقى في األسنان أو الشفاه, وينتشر ىذا 

 االضطراب بين األطفال األكبر سًنا والراشدين أكثر من انتشاره بين الصغار.
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 : Additionفة اإلضا -د 

( أن ىذا االضطراب يتضمن إضافة صوت 413, 4410يرى مصطفى القمش وخميل المعايطة )
زائد إلى الكممة, وقد يسمع الصوت الواحد وكأنو يتكرر, وتعد اإلضافة من االضطرابات المنتشرة 

 بين األطفال في سن ما قبل المدرسة.
 ثالثًا: تشخيص اضطرابات النطق:

 ( بعض المحكات التشخيصية إلضطرابات النطق كاآلتى : DSM-IV,1994جاء في )  
فشل الفرد في استخدام أصوات كالمية متوقعة طبقًا لمرحمة نموه أو مناسبة لعمرة وليجتو ,  - 1

بدال صوت بأخر أو حذف األصوات أو تحريف األصوات في الكممة.  مثل األخطاء في نطق الصوت أوا 
ر الصوت الكالمى مع التحصيل األكاديمى , أو األنجاز المينى تتداخل الصعوبات في إصدا – 4

 ,أو مع التواصل األجتماعى
إذا وجد تخمف عقمى أو عجز حركى كالمى أو عحز حسى أو حرمان بيئى فإن صعوبات  – 3

 الكالم تزداد باقترانيا بيذه المشكالت .
(  عمى بعض  434,  1553( ؛ عبد العزيز الشخص ) 144,  1551ويتفق صابر عبد المجيد )

 الوسائل األخرى  تساعد فى تشخيص إضطرابات النطق ومنيا : 
 المسح المبدئي أو الفرز لعممية النطق: .1

تستخدم وسائل الفرز غالبًا في المدارس لمتعرف عمى األطفال ممن لدييم اضطرابات النطق, 
, ويتم التركيز عمى عممية وتتضمن ىذه العممية فحصًا من قبل المتخصصين قبل التحاقيم بالمدرسة

النطق والكالم بصورة عامة, وكفاءة الصوت, وطالقة الكالم, ويمزم أثناء الفرز التركيز عمى أصوات 
الكالم التي يشبع اضطراب نطقيا لدى الصغار, مثال عمى ذلك, أصوات )ل, ر, س, ش, ذ, ز, 

 ق, ك, ج( وىنا يمزم اشتراك أولياء األمور في عممية الفرز.
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 تقييم أعضاء النطق:  -2
يمزم إجراء فحص ألعضاء النطق لمكشف عن مدى سالمتيما لمتعرف عمى المشكالت العضوية 
والتي قد تسبب االضطرابات مثل, شق الحمق الصمب, الشفة األرنبية, زيادة حجم المسان أو قصره, 

 االضطراب في حركة الفك.
 اختبار السمع واالستماع:-3

مع و يجب التركيز عمى قدرة الطفل عمى التمييز بين األصوات, ألن درجة يجب عمل اختبار لمس
فقد السمع ترتبط بدرجة االضطراب الذي يعانيو الطفل, ويمكن االستعانة في ذلك بوسيمة تتضمن 

 الحروف وتختمف في البعض األخر, مثل جمل, حمل.أصوات متشابية, أو كممات تتشابو في بعض 
 تقييم كفاءة النطق:-4

( أنو يجب استخدام مقياس لمنطق لتحديد قدرة الطفل Renee, 2015,95وتضيف رينى ) 
عمى نطق كافة الحروف, وتحديد نوع االضطراب حذف, إبدال, تحريف, إضافة,و ضغط ودرجو 

 اإلضطراب وموضعة فى الكممة.
( بعض األساليب التى  43,  4441(؛ وسيير أمين ) 135,  4410ويضيف أسامة فاروق )

 اعد فى الكشف عمى إضطرابات النطق ومنيا :تس
اختبار القابمية لالستثارة: واليدف منو تحديد قدرة الطفل عمى نطق أصوات الحروف  -

المضطربة بصورة صحيحة عندما يتكرر عرضيا عميو بصورة مختمفة, سمعية, بصرية, 
 يحتاج إلييا.لمسية, وذلك لتحديد قدرة الطفل عمى تشكيل الصوت, ومقدار المساعدة التي 

االختبار العميق لمنطق: اليدف منو تحديد البينات الصوتية التي تسيل نطق صوت ما,  -
وبيذه الطريقة يساعد في تحديد السياقات التي يمكن أن ينطق فييا الصوت الخاطئ بشكل 

 صحيح.
اة دراسة تاريخ الحالة: يطمب المعالج من الوالدين واألخوة أو األخرين ذوي األىمية في حي -

الطفل ملء استمارة تاريخ الحالة, تمك التي تتضمن بعض المعمومات عن الطفل كالبيانات 
 العامة, وتاريخ الوالدة, والصحة, واألمراض التي أصيب بيا.
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تقييم القدرات العقمية: بيدف الوقوف عمى مستوى القدرة العقمية لمطفل حيث إن اإلعاقة  -
 النطق. العقمية أحد األسباب اليامة الضطرابات

 (:The Training Programالبرنامج التدريبى ) -3
تعرفو الباحثو في ىذه الدراسة بأنو مجموعة من الخطوات المنظمة والمخطط ليا عمى أسس عممية 
وتتم فى صورة جمسات منظمة  تيدف إلى تدريب أطفال متالزمة داون ) العينة التجريبية ( من 

ى النمذجة بأنواعيا)نمذجة حيو , نمذجو بالمشاركة , نمذجة خالل العديد من األنشطة القائمة عم
 رمزية ( لخفض إضطرابات النطق عند اطفال متالزمة داون.

 Modelingالنمذجة   - 4
( إن النمذجة أحد األساليب أألساسية التي يتم من خالليا Bandura ,1988 ,344يذكر باندورا )

اط الحالية , ويحدث التعمم بالمالحظة عندما يراقب اكتساب أنماط جديدة من السموك وتعديل األنم
شخص ما سموك شخص آخر ,بدون أن يقوم الفرد األول الذى يراقب بأداء آى سموك من 

 السموكيات المنمذجة التي يراقبيا , فالسموك يتعمم من خالل مالحظة النموذج .
و قد تكون نتيجة ( إن النمذجة قد تحدث عفويًا أBandura, 2001, 51ويشير باندورا) 

عممية ىادفة وموجية تشمل قيام نموذج بتأدية سموك معين بيدف إيضاح ذلك لشخص أخر, كذلك 
 فالنمذجة عممية حتمية, فاألبناء يقمدون اآلباء, والطالب يقمدون المعممين.

(إن النمذجة فنية  15, 1550(؛ ومحروس الشناوى )Mark, 2015, 22ويرى مارك ) 
أساسيا وتطبيقيا تقوم عمى أساس إتاحة نموذج سموكي مباشر أو ضمني عالجية بسيطة في 

)تخيمي( لممسترشد حيث يكون اليدف توصيل معمومات حول السموك المنمذج بقصد إحداث تغير 
 ما في سموكو أو إكسابو سموك جديد أو زيادة أو تغير سموك موجود عنده.

األسموب في معالجة العديد من المشكالت وتشير العديد من الدراسات أنو يمكن استخدام ىذا  
واالضطرابات مثل التدريب عمى السموك التوكيدي والميارات والسموك االجتماعي, وفي حاالت 

 Grahamالمخاوف المرضية وتعمم قيادة السيارات وتعمم المغة لألطفال كدراسة جرىام وكسكودر  )
Kicudder ,2007( ودراسة ىونج وآخرون)Huang ,et.al ,2007 ؛ ودراسة داد وآخرون )

(Dodd ,et.al,2008.) 
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 : أنواع النمذجة
 ( عدة أنواع من النمذجة  وىي كاآلتى  :Bandura,1971,9)يذكر باندورا  

 :Live modelingالنمذجة الحية  -
يشير التعمم بالنموذج الحي إلى وجود النموذج بالفعل في بيئة المالحظ, أي يقوم النموذج بتأدية 

ت المستيدفة بوجود الشخص الذي يراد تعميمو تمك السموكيات, وفي ىذا النوع من النمذجة السموكيا
نما مجرد مراقبتيا ومحاولة التركيز واالنتباه كي يتعمم  ال يطمب من الشخص تأدية السموكيات, وا 

إن  السموك المطموب وىذا النوع من النمذجة فعال إذا ما استخدم بنجاح إال أن سيئات أيضًا أىميا
ال فقد يحدث الكثير من الممارسات الخاطئة.  النموذج يحتاج إلى تدريب لتكون النمذجة فعالة, وا 

 :Symbolic Modelingالنمذجة الرمزية  -
وىنا يتم عرض النموذج من خالل فيمم مصور يقوم بالسموك المراد نمذجتو من خالل الفيمم ويشاىد 

ن أن تتم النمذجة الرمزية من خالل نماذج تكون في النموذج في ىذا الفيمم ويحاول تقميده, ويمك
القصص, أو الصور, أو الكتب, أو أية وسائل أخرى, وال يكون النموذج بالفعل ىنا في بيئة 

 المالحظ, وىذه النماذج يمكن استخداميا أكثر من مرة في الجمسات العالجية.
 :participant modelingالنمذجة بالمشاركة  -

( إن ىذا النوع يختمف عن النوعين السابقين  5504443ل وعمى الينداوى )ويضيف عماد الزغمو 
الذي يقوم فيو الفرد بمراقبة النموذج فقط, ففي ىذا النوع يقوم الفرد بمراقبة نموذج حي أواًل ثم يقوم 

 بتأدية االستجابة بمساعدة وتشجيع النموذج, وأخيرًا فإنو يؤدي االستجابة المطموبة بمفرده.
: يتضح أىمية النمذجة  ودورىا في عالج وتعمم بعض السموكيات المرغوبة عمى ما سبقوبناًء 

 والغير مرغوبة كما في النقاط التالية:
تساعد النمذجة في التدريب عمى تحسين المغة التعبيرية وخفض بعض اضطرابات النطق من  .1

 خالل استخدام النماذج بأنواعيا .
فعالية كالخجل واالنطواء والخوف وغيرىا من خالل تساعد في عالج بعض االضطرابات االن .4

 استخدام العروض والنماذج.
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تساعد في تنمية العادات والقيم واالتجاىات من خالل القدوة الحسنة, واستخدام النماذج  .3
 المختمفة التي تمارس مثل ىذه العادات والقيم.

ن خالل إتاحة الفرصة تساعد في تنمية الميارات الفنية والحركية والرياضية والحرفية م .0
 لممارسة تمك الميارات.

 سادسًا 
 الدراسات السابقة

 دراسات تناولت إضطرابات النطق عند أطفال متالزمة داون ومنها : - 1
(  بدراسة ىدفت  Bergland, Erikson, Johansson,2001قام بيرجموند واريكسون وجوىنسن )

لمصابين بمتالزمة داون مقارنة بمجموعة من إلى التعرف عمى الممغة الممنطوقة عند األطفال ا
طفال من متالزمة داون  فى المرحمة العمرية  334األطفال الطببعين , وتكونت عينة الدراسة من 

( 4.0 – 1.0من األطفال الطبيعين فى المرحمة العمرية بين  ) 332( سنوات ,  1 – 1بين )
لمكممات والجمل لمعرفة النمو المبكر  سنوات ,  واستخدمت الدراسة مقاييس عبارة عن قوائم 

لمتواصل تم ممئ ىذه القوائم من خالل الوالدين وعمل مقارنة بين المجموعتين , وأوضحت نتائج 
الدراسة إن األطفال ذوى متالزمة داون لدييم درجة بسيطة من التأخر فى الميارات المغوية 

 اسة ذلك إلى التدخل المبكر.التحدث ( مع تقدم فى النمو , وأرجعت الدر  –)اإلستماع 
( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى أثر التدخل المبكر وعالقتو 4443كما قامت سماح وشاحى )

بتحسين مجاالت النمو المختمفة لألطفال المصابين بأعراض متالزمة داون. واستخدمت الدراسة 
شيرًا , وقسمت  04 –طفال تتراوح أعمارىم بين شير  54عينة من أطفال متالزمة داون عددىا 

طفاًل نصفيم ذكور ونصفيم إناث وعينة ضابطة تكونت من  14العينة إلى مجموعة تجريبية عددىا 
طفاًل نصفيم ذكور ونصفيم إناث واستخدمت الدراسة بعض أدوات: برنامج بوريتدج لمتربية  04

تمارة التقييم, , م, اس1513ترجمة فاروق صادق  –فاينالند  -المبكرة, ومقياس النضج االجتماعي
وأسفرت النتائج عمى تقدم ممحوظ لممجموعة التجريبية في مجاالت النمو المختمفة, وتم تطبيق 
البرنامج لمدة عام, كما أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية , 

 إلى جانب  تحسن لمغة التعبيرية لدى العينة التجريبية .
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( ىدفت إلى معرفة أثر إضطرابات المغة عمى Laws& Bisshop,2004وز وبيشوب ) أما دراسة ل
 التواصل االجتماعي لدى االطفال ذوى متالزمة داون ومقارنة ذلك األثر بأطفال متالزمة وليامز .

( طفاًل يعانون من 15( طفاًل ممن يعانون من متالزمة داون و)40وتكونت عينة الدراسة من )
( عام, واستخدمت الدراسة األدوات,مقياس اضطرابات 14-5, بمتوسط عمرى قدرة ) متالزمة وليامز

المغة , ومقياس التفاعالت االجتماعية , وأسفرت النتائج عن تدنى مستوى التفاعالت االجتماعية 
لدى األطفال عمومًا سواء متالزمة وليامز أو متالزمة داون نتيجة ضعف واضطراب المغة لدييم مما 

انعكاسًا سمبيا عمى أدائيم اإلجتماعى , وقد أشارت الدراسة إلى إن األطفال ذوى متالزمة  نتج عنو
داون ووليامز يعانون من مشكالت لغة واقعية وأوصت الدراسة إلى تكثيف البرامج العالجية 

 والتدريبية لتحسين المغة لدييم وتحسين النطق لدييم.
لتعرف عمى فعالية برنامج تدريبى لتنمية مستوى ( ىدفت إلى ا 4443وفى دراسة بسمة وحيد )  

( 14لألداء المفظى وغير المفظى لدى األطفال ذوى متالزمة داون , وتكونت عينة الدراسة من )
أطفال من متالزمة داون من القابمين لمتعمم وتم تقسيم العينة مجموعتين متساويتين , مجموعة 

لم  1البرنامج التدريبي عمييم ومجموعة ضابطة أطفال من متالزمة داون تم تطبيق  1تجريبية 
يتعرضوا  لمبرنامج التدريبي ,واستخدمت الدراسة األدوات التالية , مقياس ستانفورد بينية 
لمذكاءالصورة الرابعة ,ومقياس اتواصل المفظى وغير المفظى )إعداد الباحثة ( , والبرنامج التدريبي 

سة إلى فعالية البرنامج التدريبي  فى تحسين مستوى ااألداء )إعداد الباحثة( , وأسفرت نتائج الدرا
لى  المفظى وغير المفظى لممجموعة التجريبية بعد انتياء البرنامج التى تراوحت مدة  تطبيقة شيرين وا 

 وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبية والضابطة لصمح المجموعة التجريبية .
( إلى معرفة فاعمية برنامج لمتدخل المبكر فى تنمية المغة  4444كماىدفت دراسة محمود خيال )

طفال ممن يعانون من  34اإلستقبالية والتعبيرية ألطفال متالزمة داون , وتكونت عينة الدراسة من  
( واألخرى ضمبطة عددىا 11متالزمة داون تم تقسيميم إلى مجموعتين أحدىما تجريبية عددىا )

سنوات( , ودرجات ذكائيم من  1إلى 3زمة داون تراوحت أعمارىم من )( ممن يعانون من متال11)
 ( , واستخدمت الدراسة األدوات اآلتية1.42(  وانحراف معيارى ) 11.42( بمتوسط ) 14 – 04)
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(  لمتعرف عمى الفروق بين المجموعتين فى المغة اإلستقبالية 1552: مقياس المغة )لنيمة الرفاعي ,
وبرنامج التدخل المبكر ويحتوى البرنامج عمى مجموعة من األنشطة المغوية والمغة التعبيرية , 

والعقمية والمعرفية, وأسفرت نتائج الدراسة عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات 
المجموعة التجريبية والضابطة في المغة اإلستقبالية,والفروق لصالح المجموعة التجريبية كما أشارت 

جود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والصابطة في المغة التعبيرية النتائج إلى و 
 لصالح المجموعة التجريببة .

( إلى التعرف عمى  et al., 2008) Claire Timminstelفى حين ىدفت دراسة كمير تمنستيل ,
ات من خالل جياز األصوات التي بيا اضطرابات عند أطفال متالزمة داون من خالل تحميل األصو 

( ,  وذلك لتقييم  Electropalatographic( اختصارًا )EPGالتحميل الكيربائى لألصوات ويسمى )
فاعمية ذلك الجياز فى التعرف عمى مشكالت النطق عند أطفال متالزمة داون بشكل أسرع مما 

جريبية عددىم يوفر الجيد والوقت فى التقييم والعالج , وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين ت
( وعينة ضابطة تستخدم الطريقة  EPGأطفال( يطبق عمييم التقييم والعالج باستخدام جياز)2)

( 11 – 5( طفل من متالزمة داون تتراوح اعمارىم بين ) 2التقميدية فى  التقييم والعالج عددىا )
مارة جمع بيانات . (. واستخدمت الدراسة است31( وانحراف معيارى قدرة ) 1.1عام بمتوسط قدرة )

( لتحميل األصوات الكالمية , وأسفرت النتائج عن معرفة األصوات EPGاألطفال الداون وجياز )
التي يكثر بيا االضطرابات الكالمية عند عينة التجريبية بشكل أسرع إلى جانب فاعمية جياز 

 ُ(EPG.في عالج اإل ضطرابات ) 
( ىدفت الدراسة الى التعرف  (Susanw & Maelafolden ,2008أما دراسة سوزانا وميل فولدين

عمى اضطرابات النطق عند المراىقين من متالزمة داون وعالجيا , واستخدمت الدراسة عينة من 
( درجة, واستخدمت الدراسة 34- 14مراىق( من متالزمة داون تتراوح نسبة ذكائيم بين ) 15)

طربة واستمارة جمع البيانات وبرنامج أدوات :مقياس النطق لألصوات, لمتعرف عمى األصوات المض
عالجى إلضطرابات النطق يحتوى عمى مجموعة من األنشطة عمى األصوات المضطربة مع 
استخدام االتعزيز مع عينة الدراسة بشكل مستمر لمتحفيز عمى االستمرار في التدريب, وأسفرت 

تطبيق البرنامج , مما يعزى  النتائج عمى وجود فروق دالة إحصائيا لممجموعة التجريبية قبل وبعد
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إلى فاعمية التدريب والبرنامج العالجى ,كما أوصت الدراسة بضرورة عمل تدخل مبكر منذ الصغر 
حيث إن المراىقين من متالزمة داون الذين عمل ليم جمسات تدخل مبكر , كانوا أفضل فى عالج 

لغتيم التعبيرية وفى تكوين  األصوات التى يوجد بيا إضطراب وكان أثر التدخل المبكر ظاىر فى
 الجمل بشكل صحيح .
(, بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر التفاعل Graham & Kiscudder, 2007قام جرىام و كسكودر)

بين الوالدين وأطفاليما التوائم ممن يعانون من اضطراب في المغة  وأثر ذلك عمى زيادة التفاعل 
من متالزمة داون وتوائم يعانون من اضطراب نمائي االجتماعي لدييم وقد تكونت العينة من توائم 

سنوات , وقد استخدمت الدراسة ادوات : مجموعة من شرائط الفيديو  3عادي وعمر العينة  كان
لتسجيل سموك العينة عمييا ,ومجموعة من الرموز لزيادة التفاعل بين األم وابنيا , وبرنامج تدريبي 

توضيحية لمغة وتوجييات إلعادة الكالم مع استخدام   لتخفيف اضطراب المغة يحتوى عمى نماذج
التالعب باالمغة , أما النتائج التي توصمت ليا الدراسة فيي أن ىناك اختالف في تطور خطاب 
االبناء تبعًا لخطاب الوالدين , انعكس زيادة التفاعل بين الوالدين واالبناء عمى سموك التوائم في زيادة 

, وأوصت الدراسة بتحسين خطاب المغة لألبناء لما لو من أثر واضح في  التفاعل االجتماعي لدييم
 تحسن االداء االجتماعي لدييم.
( بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر تفاعل Huang,Kubota,Oi ,2007بينما قام ىونج وكيبوتا واوى )

رية أو األم مع طفميا من ذوي متالزمة داون والذي يعاني من مشاكل عامة في المغة سواء تعبي
( سنوات باإلضافة 2-1طفاًل يابانيًا تراوح أعمارىم ما بين ) 12نطقية , وكانت العينة عبارة عن 

( سنوات جميعيم من ذوي متالزمة داون 1-0طفاًل تايوانيًا تراوحت أعمارىم ما بين ) 12إلى 
استخدمت ويعانون من اضطراب في لغتيم باإلضافة إلى انعكاسيا عمى سموكيم التفاعمي , وقد 

الدراسة أدوات : برنامج موجو إلى األميات من خالل تدريبيم عمى استخدام نماذج لمسموك مع 
التالعب بالمغة بيدف تحسين لغة األبناء التعبيرية أو النطقية , وقد كشفت نتائج الدراسة عن تحسن 

فال وانخفاض لغة األطفال كذلك زيادة التفاعل بين األميات وابنائين وكذلك تحسن سموك األط
 المشكالت السموكية لدييم , ىذا وقد لوحظ تحسن األداء التعبيري أكثر من المغة المنطوقة
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(  ىدفت إلى التعرف عمى دور القصص المصورة فى تنمية الحصيمة 4410أما دراسة منى عمران )
ذوى اإلعاقة المغوية لدى أطفال متالزمة داون , وتكونت عينة الدراسة من عينة تجريبية واحدة من 

( من األطفال  34البسيطة من متالزمة داون من مركز )برايت ىوب( وتكونت عينة الدراسة من )
( عامًا, وتتراوح معدل ذكائيم 14– 2ذوى متالزمة داون من الذكور واإلناث تتراوح أعمارىم بين )

ميادة  -( , واستخدمت الدراسة أدوات : مقياس التواصل المفظى )إعداد 34 – 14بين )
ستمارة جمع الحالة اإلقتصادية واإلجتماعية لألسرة )إعداد 4442أكبر, عبد العزيز السيد,  -(, وا 

ختبار ستانفورد بينيو) الصورة الرابعة ( , واستخدمت الدراسة ) 1551 ( قصة مصورة  14( , وا 
رة فى لألطفال كنماذج لمتواصل , وأسفرت نتائج الدراسة عمى فعالية استخدام القصص المصو 

 إكساب بعض ميارات التواصل المفظى لدى أطفال متالزمة داون القابمين لمتعمم .
(  قاموا بدراسة ىدفت  إلى Paul , , Stephen , Tiffany,2015 )أما باول وستيفن وتيفانى

عالج فيم الكالم لمطالب الذين يعانون من متالزمة داون , من خالل إعادة صياغة لمكالم 
(  BtSR(  أو  ) Broad Target Speech Recastsخدمت الدراسة برنامج  ) المستيدف , واس

وىو برنامج معد عمى الكمبيوتر من أجل إعادة صياغة الكالم لعينة الدراسة من خالل التقميد 
المفظى, ومن خالل إعادة كالم االطفال مرة أخرى بدون إضطرابات واعتمد العالج عمى التقميد 

( طالبا من متالزمة داون تتراوح 11البداية , وتكونت عينة الدراسة من )المفظى بشكل عالى في 
عامًا وتم إختيارىم بشكل عشوائى وتم العالج في مدارس الطالب لمدة ساعة 14:  1أعمارىم من 

مرتين في أالسبوع ,وتوصمت النتائج ألى تحسن ممحوظ في كالم عينة البحث من حيث صياغة 
 صوات .الكالم مع قمة في حذف أأل

( بدراسة ىدفت إلى تحسين قدرات التحدث Sara E Wood , 2016)بينما قامت سارة إيود 
واألتصال  لدى األطفال المصابين بمتالزمة داون من خالل نموذج جديد يعتمد عمى التحميل 

( طفل من 34الكيربائى , واستخدمت الدراسة عينة تجريبية واحدة من األطفال الداون عددىا )
: 2ة داون وذلك لمتحقق من فاعمية النموذج الجديد في تحسن النطق, وتراوحت أعمارىم بين )متالزم

( وىو تقنية حديثة Electropalography EPG)( عام واستخدمت الدراسة أدوات , جياز14)
عادتيا مرة أخرى لتقوم الدراسة ببنطقيا بدون أخطاء .  لتحميل األصوات المضطربة وتصحيحيا وا 
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ائج الدراسة إلى تحسن ممحوظ في نطق في الحروف الساكنة , إلى جانب أوصت الدراسة وأسفرت نت
إلى استخدام تمك التقنية الجديدة في المدارس مع فاعميتيا مع تصحيح النطق لالطفال الداون 

 باعتبارىا نموذج لمتدخل .
سالم ومحمد  ),   Ismail, Mohamed, 2017 ,(Ahmed faraglفى حين قام أحمد فرج وا 

بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر الكمبيوتر كوسيمة مساعدة في عالج اضطرابات النطق في المغة 
العربية فى البالد النامية , وذلك من خالل تقننية جديدة تعتمد عمى التحميل السمعى والبصرى 

( طفال من أطفال متالزمة داون من فئة 44لألصوات المضطربة , وتكونت عينة الدراسة من )
 -(, واستخدمت الدراسة األدوات التالية ,  قائمة  34- 14قابمين لمتعمم تراوحت نسبة ذكائيم من )ال
(Mel Frequency Cepstruht Cocnicints  أو   )(MFCC's وىى تقنية معدة عمى )

 Linear Predictiveالكمبيوتر من اجل التحميل الصوتى ألفراد العينة واستخدمت الدراسة )
Cepstrum Confficlents ( أو   )LPCC's من أجل التنبوء بوجود إضطراب من خالل  )

التردد لمصوت إلى جانب عمل تحميل سمعى بصرى لمفردات الكالم من خالل الكمبيوتر لمعرفة 
جمسة تدريبية  10مواضع اإلضطراب وخصائص األصوات, وأسفرت نتائج الدراسة التي استغرقت 

دام تمك التقنية من خالل الكمبيوتر في تصحيح األصوات التي يوجد لعينة الدراسة إلى فاعمية  استخ
 بيا إضطراب مما يوفر االجيد والوقت.

يمان فكرى ) ( بدراسة ىدفت تنمية بعض ميارات التحدث لدى  4413بينما قامت عبير منسي وا 
نت عينة الدراسة أطفال متالزمة داون القابمين لمتعمم باستخدام بعض استراتجيات التعميم والتعمم وتكو 

( أطفال من متالزمة داون  بمركز إرادة لذوى اإلحتياجات الخاصة بمحافظة بورسعيد ,  3من )
واستخدمت الدراسة بعض األدوات منيا, استمارة استطالع رأى أخصائيات التربية الخاصة , 

لتحدث ومقياس التحدث المصور من إعداد الباحثتان  , وبرنامج يتضمن تنمية بعض ميارات ا
وتتمثل فى ميارة نطق األصوات والكممات والجمل نطقا صحيحا وميارة التحدث بجمل قصيرة 
صحيحة ومفيومة , وتوصل البحث إلى النتائج األتية , وجود فروق دالة إحصائًيا بين التطبيق 

ات نطق القبمى والبعدى لمعينة التجريبية لصالح القياس البعدى ويرجع ألثر البرنامج فى تحسين ميار 
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األصوات بطريقة صحيحة إلى جانب تحسن ممحوظ فى عينة الدراسة ناتج عن استخدام العديد من 
 األنشطة والنماذج فى البرنامج.

  حدود الدراسة  : وتتمثل فى اآلتى : 
  -عينة الدراسة:-1      

 العينة االستطالعية :
داون  من الذكور ممن يعانون من  ( من االطفال ذوي متالزمة34تكونت العينة االستطالعية من )

(عام 14-4اضطرابات النطق في المدرسة الفكرية بشبين الكوم حيث تراوحت اعمارىم بين )
-14(, وتتراوح نسبة ذكائيم ما بين ) 1.02(  وانحراف معيارى قدرة ) 5.2بمتوسط حسابى قدرة )

 ( درجة عمى مقياس الذكاء ستانفورد بينية الصورة الخامسة .21
 عينة االساسية :ال

بعد الحصول عمى موافقة الجيات اإلدارية المختصة بإجراء الجانب التطبيقي من الدراسة الحالية , 
 في مدرسة التربية الفكرية بشبين الكوم , تمت اإلجراءات التالية :

تم اإلطالع عمى ممفات األطفال بالمدرسة , بمساعدة االخصائية النفسية , لتحديد االطفال  -1
 (عام .14 -4يث تتراوح اعمارىم ما بين )ح
( طفال من أطفال ذوي متالزمة داون من الذكور ممن يعانون من اضطرابات 44تم تحديد )  -4

( 14-4والتشويو واإلضافة ( في ىذه الفئة العمرية من ) –نطق بأبعادىا األربعة )الحذف واالبدال 
الطفال ,من حيث مدى توافر مجموعة من عام . ثم قامت الباحثة بدراسة ىذه المجموعة من ا

 الشروط الخاصة باالطفال : 
 ( درجة .34-14أن تتراوح نسبة ذكاء الطفل من ) -
 أال يعاني من اعاقات اخرى . -
 ان يكون مستوى اضطرابات النطق لدييم مرتفع وذلك بقياس اضطرابات النطق  -

 -خالل مقياس اضطرابات النطق  )إعداد  بأبعادىا ) الحذف , اإلبدال , التشوية , اإلضافة( من
 (.1553عبد العزيز الشخص , 

 : المدرسة الفكرية بشبين الكوم  الحد المكاني-4
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 ثالثًا :أدوات الدراسة :
 تضمنت األدوات المستخدمة ما يمي :

 إعداد الباحثة  . –استمارة جمع البيانات  -1
رد لمذكاء الصورة الخامسة المعدلة  ) إعداد : محمد طو و عبد الموجود عبد مقياس ستانفو  – 4

 ( 4411السميع , 
 (.1553مقياس إضطرابات النطق ) إعداد :عبدالعزيز الشخص , -4
الباحثة  -برنامج تدريبي لخفض بعض اضطرابات النطق لدى اطفال متالزمة داون )إعداد  -3

 الحالية  (.     
 : وتتمثل فى أدوات الدراسة -
 استمارة جمع البيانات )إعداد الباحثة(. -

وتشتمل عمى بيانات شخصية وبيانات أسرية وبيانات مدرسية عن التمميذ , وكذلك بيانات عن درجة 
الذكاء وعن سن التمميذ , واليدف من ىذه االستمارة ىو جمع البيانات عن التمميذ من اجل سيولة 

 التعامل معو .
محمد طه و عبد الموجود عبد  –رد بينية لمذكاء الصورة الخامسة )إعداد مقياس ستانفو  -

 (.2111السميع , 
يستخدم ىذا اإلختبار لقياس القدرات العقمية , ويعد بينيو وسيمون فى فرنسا أول من وضعا اإلختبار 

ة اإلختبار , ثم عكف ترمان في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية عمى مراجع
فى إطار تطوير المقياس لكى يواكب التطور فى النظر إلى القدرات المعرفية , وأصدر جال رويد 

Gal H.Rold  الصورة الخامسة لمقياس ستانفورد بينيو فى أمريكا والتي تمثل أحدث  4443عام
بار لألطفال من سمسمة سمسمة من اإلبتكارات فى تقييم القدرات العقمية , وقد وضع بينيو ىذا اإلخت

( اختبار متنوعا 11( عامًا , ويتضمن اختتبار بينيو الصورة الخامسة عدد ) 34عمر سنتين حتى )
 يشمل المجال المفظى والغير المفظى لمذكاء .

وأعدت الصورت الخامسة من االختبار بتحقيق أغراض منيا , المساعدة عمى التمييز بين المعاقين 
 مة داونعقميا ممن يعانون من متالز 
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 صدق اإلختبار 
اإلختبار يتوفر لو صدق ظاىرى بوصفة اختبار لمذكاء والقدرات العقمية , والصورة الخامسة الختبار 

بينيو تمثل أحدث سمسمة من من أحدث سمسمة من اإلبتكارات فى تقييم الذكاء والقدرات,  -ستانفورد
ى نظرية وبحوث حديثة فى مجال والتى تتضمن صياغة جديدة وأساليب قياس متطورة معتمدًا عم

-CATTLE- HARN( أو ) C-H-Cالذكاء منيا نظرية جديدة عن القدرات العقمية عرفت باسم )
CARRLL وفى الصورة الخامسة لمقياس الذكاء ستانفورد بينيو تم حساب صدق واحد فقط وىو )

 (. 301, 4413) محمد خطاب , 4.41صدق التمييز العمرى عند مستوى داللة 
 ات اإلختبار :ثب

فى النسخة الخامسة لمقياس الذكاء ستانفورد بينيو تم اإلعتماد عمى نوعين من الثباث إعادة التطبيق 
والتجزئة النصفية ومعادلة الفاكرونباخ بمعامل ثبات 4. 553إلى   4. 544بمعامل ثبات يتراوح من 

 .  553إلى 4. 510يتراوح من 
( كما قامت الباحثة الحالية بحساب ثبات 11, 4411, )محمد طو ,عبد الموجود عبد السميع 

 ( من الذكور. 44اإلختبار عمى عينة من أطفال متالزمة داون فى المدرسة الفكرية بمغت )
 (.1997عبد العزيز الشخص, -مقياس اضطرابات النطق ) إعداد - 

, بأبعادة   (1553استخدمت الباحثة مقياس إضطرابات النطق إعداد : ) عبدالعزيز الشخص , 
)الحذف , اإلبدال , التشوية , اإلضافة ( ويحتوي عمى استمارة شاممة لألصوات المغوية , حيث 
يحتوي كل صوت عمى ثالث كممات تعبر عن موضع اإلضطراب في بداية الكممة وفي وسطيا وفي 

عمييا مرفق ( مفردة والصورة الدالة  40نيايتيا مرفق بذلك صورة لكل كممة فيشتمل اإلختار عمى )
 بإستمارة تحدد نوع اإلضطراب التى يعانى منيا الطفل ) حذف , إبدال , تشوية , إضافة ( .

واستخدم معد المقياس  أنواع من الصدق لممقياس وىى , صدق المحكمين وصدق المقدرين وصدق 
 المقارنة الطرفية مما يعطى مصداقية لقياس اإلختبار لما وضع من أجمة .

 1,. وىو دال عند ,. 524ل الثبات وقد بمغ وتم حساب معام
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 أسس تطبيق المقياس :
 يقوم مقياس النطق عمى األسس األتية :

يقدر المقياس كفاءة النطق في نطق األصوات المغوية من صوت) أ( إلى صوت) ي( في مواضع  -
 النياية ( . –الوسط  –الكممة الثالثة ) البداية 

 الكممة وذلك عدم معرفة الطفل لمقراءة .يصاحب كل كممة صورة تعبر عن  -
 –فل )إبدال يسجل في اإلستمارة المرفقة بالمقياس نوع اضطرابات النطق التى يعانى منيا الط -

 مختمط ( . –النياية –الوسط –,وموضغ ىذا اإلضطراب في الكممة ) البدايةإضافة( –تشوية –حذف
ة نطقة لمصوت بطريقة صحيحة , وفى تصحيح المقياس : يعطى الطفل درجة واحدة في حال -

 حالة وجود إضطراب ال يعطى درجة لمطفل .
 وفى البحث الحالى تم التأكد من التالى :

 االتساق الداخمي لممقياس :- 1
تم حساب األتساق الداخمى لممقياس باستخدام معامل ارتباط بيرسون وذلك عن طريق حساب معامل 

الذي تنتمي اليو وكذلك االرتباط بالدرجة الكمية لممقياس والجدول ارتباط درجة كل مفردة بدرجة البعد 
 ( األتساق الداخمى لمفردات مقياس إضطرابات النطق 2جدول ):  ( يوضح ذلك 4)

 
 1011** مستوى الداللة عند 
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( إن جميع مفردات المقياس ليا عالقة إرتباطية ذات داللة 4يتضح من نتائج الجدول السابق  )
لدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي اليو وكذلك بالدرجة الكمية لممقياس , ذلك يدل عمى احصائية با

 اإلتساق الداخمى لممقياس .
 (3كما تم حساب معامالت ارتباط كل بعد بالدرجة الكمية لممقياس كما يوضحيا الجدول )

 ( االتساق الداخمى ألبعاد المقياس مع الدرجة الكمية3جدول )

 اإلضبفخ اىزشىيخ عاهاإلث اىسػف اىجؼع

258,0 االؼرجبط ثبىعؼخخ اىنييخ
**

 25768
**

 25,09
**

 25,09
**

 

            1011** احصائيا عند مستوى 

مما يعنى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية  4041وجميع معامالت االرتباط دالة احصائيا عند مستوي 
 من االتساق الداخمى .

 صدق المحك :

( , ويتكون 4442آخر إلضطرابات النطق وىو مقياس )محمد النوبى , حيث تم تطبيق مقياس 
( مفردة  40المقياس من أربعة أبعاد ) الحذف , واإلبدال , واإلضافة والتشوية ( إلى جانب  )

ألصوات الكممات من أ إلى ي ويحتوى عمى قائمة صور لمكممات واستمارة لتسجيل موضع 
ة , واستخدم معد المقياس أنواع من الصدق ومنيا صدق اإلضطراب في البداية والوسط والنياي

, ( , وبمغ ثبات المقياس بطريقة  41المكمين والصدق التالزمى بطريقة بيرسون  , وبمغت قيمتو ) 
,( , وتم  وحساب معامالت االرتباط بين درجات األفراد عينة البحث عمي كل من 34سبيرمان )

         المقياسين وكانت النتائج كالتالي :  
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 ( يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجات االختبار عمي مقياسي إضطرابات النطق4جدول )

 
ويوضح الجدول السابق أن ىناك ارتباط طردي تام بين درجات العينة عمي المقياسين الضطرابات 

 ومقنن. النطق مما يعني صدق المقياس وصالحيتو لمتطبيق الرتباطو التام الطردي بمقياس صادق
( وىذه القيم دالة 40543 – 40431يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط تتراوح بين )

 احصائيًا مما يدل عمى صدق المقياس
 ثانيًا : الثبات:

 طريقة ألفا كرونباخ لمثبات.  -أ 
حساب ثبات تم حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ , حيث تم حساب ثبات أبعاد المقياس الفرعية و 

 ( ثبات االختبار بطريقة ألفا كرونباخ. 1المقياس ككل , ويوضح جدول )
 ( ثبات االختباربطريقة ألفاكرونباخ5جدول رقم )

 اىَقيبـ منو اإلضبفخ اىزشىيخ اإلثعاه اىسػف اىجؼع

 25700 25727 25729 25690 25700 أىفب مؽوّجبش

وىي قيمة مرتفعة دالة إحصائيا تشير الي  40313  وقد بمغ معامل ألفا كرونباخ لممقياس ككل قيمة
ثبات المقياس وأن حذف أي من األبعاديؤثر سمبا عمي درجة ثبات المقياس. وىي قيم مرتفعة تدل 

 عمي ثبات المقياس وصالحيتو لمتطبيق.
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 طريقة إعادة التطبيق :  –ب 
حساب معامل االرتباط بين تم إعادة تطبيق المقياس عمي نفس العينة بفاصل زمني أسبوعان وتم 

وىي  40453درجات العينة في التطبيقين واعتبارىا مؤشرا لثبات المقياس حيث بمغ معامل الثبات 
 قيمة مرتفعة تدل عمي ثبات المقياس وصالحيتو لمتطبيق

 البرنامج التدريبي القائم عمى النمذجة )إعداد الباحثة الحالية ( .
 بناء البرنامج ومنها ما يمى : اعتمدت الباحثة عمى مصادر عدة فى •
ضطرابات  - اإلطار النظرى لمدراسة وما تضمنو من تناول )متالزمة داون وخصائصيا وا 

النطق ومظاىرىا المختمفة من ) الحذف واإلبدال والتشوية واإلضافة ( والنمذجة وأنواعيا 
ا فى عالج مثل )النمذجة الضمنية والنمذجة بالمشاركة والنمذجة الحية ( وأىميتيا ودوى

 اضطرابات النطق وتحسين المغة التعبيرية (
باإلضافة لما يحويو البرنامج من نظرية نفسية وىى نظرية التعمم اإلجتماعى لباندور  -

(Bandura,1963. وجمسات تدريبية قائمة عمى النمذجة ) 
ضط - رابات البحوث والدراسات العربية واألجنبية السابقة والتى تناولت البرامج التدريبية وا 

( ؛ودارسة جولى مارشال , 4443النطق لدى األطفال الداون ومنيا دراسة بسمة وحيد)
(؛ ودراسة محمود الخيال 4445( ؛  ودراسة آنا كاثرين )4442جوليت جولد بارت )

 ( .4412(؛ودراسة ماىيت واخرون) 4445( ؛ ودراسة انا كاثرين )4444)
ذجة عند األطفال الداون لتحسين المغة التعبيرية ومن البرامج التدريبية التى قامت عمى النم -

(؛ 4442وخفض إضطرابات النطق منيا ,دراسة جولى مارشال وجولييت جولد بارت )
(؛ ودراسة 4414(؛ ودراسة حسام سالم وصالح بن أحمد)4444ودراسة سوزانا واخرون )

 (4413مارينا وآخرون )
 الحدود اإلجرائية لمبرنامج :

 – 4تم اختيار عينة الدراسة من االطفال الداون التى تتراوح أعمارىم ):  الحدود البشرية -
( طفل من متالزمة داون الذكور, 44( وعددىم )34 – 14( عام ونسبة الذكاء بين )14

 ( . 1.02( وانحراف معيارى قدرة ) 5.2بمتوسط حسابى قدرة )
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  ىييي شؼجبُ ػجع اىؼؿيؿ .أ،  زْبُ ٍسَع اىدَبهظ. ، ّؼيَخ خَبه شَف  أ.ظ.                        

 
 ظ/ إيَبُ ٍسَع ػجعاىؼبه ىطفي                                                           

 
 ظ/ إيَبُ ٍسَع ػجعاىؼبه ىطفي                                                           

 
 ظ/ إيَبُ ٍسَع ػجعاىؼبه ىطفي                                                           

ة الفكرية بشبين الكوم : ينفذ البرنامج عمى األطفال الداون فى المدرس الحدود المكانية -
 بمحافظة المنوفية .

: يشتمل البرنامج التدريبى التى تقوم الباحثة الحالية بإعداده فى الدراسة عمى  الحدود الزمنية -
( جمسة يتم تدريب األطفال الداون من خالليا عمى تخفيف إضطرابات النطق من 01)

انة باألم كنموذج  مساعد مع خالل النماذج المصورة والضمنية والحية إلى جانب اإلستع
الطفل فى المنزل لتقوم بتدريب الطفل عمى ما تم التدريب عميو فى  الجمسة وتتراوح مدة 

أسبوع بواقع ثالث جمسات أسبوعيًا  13( دقيقة وذلك عمى مدى 34 – 44الجمسة بين )
 يتخمميا فترات راحة .

 ( مكونات جمسات البرنامج التدريبى6جدول )
 

ؼقٌ 

 اىديكخ

ػْىاُ 

 اىديكخ

ٍعح  اىىاخت اىَْؿىً األّشطخ اىفْيبد األهعاف اإلخؽائيخ

 اىديكخ

أُ رزؼؽف اىجبزثخ        - اىزَهيع 0

ػيً         أقَبء األطفبه 

 وأٍهبرهٌ.

أُ رؼطً اىجبزثخ فنؽح  -

ٍجكطخ ػِ اىجؽّبٍح 

 وطجيؼزه.

 اىزؼؿيؿ -

اىسىاؼ  -

 واىَْبقشخ

طؽذ  -

 األقئيخ

ّشبط  -

 إخزَبػً 

 

ػطبء ىألٍهبد إ

قؤاه ػِ اىجؽّبٍح 

 وأهَيزه

02 

 ظقيقخ

ٍزالؾٍخ  0-0

 ظاوُ

أُ رزؼؽف األٍهبد ػيً  -

ٍزالؾٍخ ظاوُ ٍِ زيث 

اىَفهىً واألقجبة 

 واألّىاع

 اىزؼؿيؿ -

 اىَْػخخ -

اىسىاؼ  -

 واىَْبقشخ

ّشبط  -

 إخزَبػً

ٍب هً ٍزالؾٍخ  -

ظاوُ وأقجبثهب 

 وأّىاػهب

02 

 ظقيقخ

إضطؽاثب ,-4

 د اىْطق

أُ رزؼؽف األٍهبد ػيً -

ٍفهىً إضطؽاثبد اىْطق 

 وأّىاػهب

أُ رشؼؽ األٍهبد ثبألثؽ  -

اىكيجً إلضطؽاثبد اىْطق 

 ػيً أطفبىهٌ

أُ رقىً األطفبه ثبىْفص  -

 فً فقبػبد اىصبثىُ

 اىزؼؿيؿ -

اىسىاؼ  -

 واىَْبقشخ

 اىَْػخخ -

طؽذ  -

 االقئيخ

ّشبط  -

 ثقبفً 

ّشبط  -

 رؽفيهً

ٍب هً إضطؽاثبد  -

 طقاىْ

ٍب أّىاع  -

 إضطؽاثبد اىْطق

02 

 ظقيقخ

اىزعؼيت  6

اىكَؼً 

ىيزَييؿ 

ثيِ 

 االصىاد

 

ػَو رهيئخ ىيدهبؾ اىكَؼً 

 ىيزَييؿ ثيِ االصىاد

 

اىسىاؼ  -

 واىَْبقشخ

طؽذ  -

 االقئيخ

 اىزؼؿيؿ -

 اىزؼَيٌ -

ىؼت اىعوؼ  -

واىزعؼيت 

ّشبط  -

 إخزَبػً

ّشبط  -

 رؽفيهً

ييؿ ػَو رعؼيت ىيزَ -

 ثيِ األصىاد

 

02 

 ظقيقخ



 ...ٌ ػيً اىَْػخخفبػييخ ثؽّبٍح رعؼيجي قبئ 
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اىيَكً 

 واىسؽمً

اىزعؼيت  7

اىكَؼً 

ػيً 

اظؼاك 

االصىاد 

اىَزشبثه

 ح

اُ يزعؼة االطفبه ػيً  -

اىزَييؿ ثيِ االصىاد 

 اىَزشبثهخ فً اىجؽّبٍح

اىَْػخخ  -

واىزؼَيٌ 

وىؼت اىعوؼ 

واىزعؼيت 

اىيَكً 

 واىسؽمً

ّشبط 

اخزَبػً 

وّشبط 

 رؽفيهً

اػطبء ثؼض 

اىجطبقبد ىالصىاد 

طفبه اىَزشبثهخ ىال

ىيزعؼثىا ػييهب 

 ثَكبػعح االً

02 

 ظقيقخ

رقىيخ  8

اىدهبؾ 

 اىزْفكً

ػَو رعؼيت ىيدهبؾ -

 اىزْفكً ىزْشيط اىؽئزيِ

ارقبُ االواٍؽ ٍِ فزر  -

 وغيق اىفٌ وضؽوج ىهىاء

 اىَْػخخ -

 ىؼت اىعوؼ -

 اىَْبقشخ -

 اىزؼَيٌ -

ّشبط  -

 رؽفيهً

ّشبط  -

 إخزَبػً

أُ رقىً األطفبه  -

 ثزعؼيت اىدهبؾ

اىزْفكً ٍِ ضاله 

اىْفص فً اىجبىىُ 

 واىشَؼخ

02 

 ظقيقخ

رهيئخ  9

اىدهبؾ 

 اىجصؽي

ػَو رهيئخ ىيدهبؾ -

اىجصؽي ػيً اىزَييؿ ثيِ 

 األشيبء

رعؼيت اىطفو ػيً اىزَييؿ -

 ثيِ ّطق اىنيَبد واىصىؼ

 اىَْػخخ -

 اىَْبقشخ -

 اىزؼَيٌ -

اىزَييؿ  -

 اىجصؽي

 ىؼت اىعوؼ -

ّشبط  -

 إخزَبػً

ّشبط  -

 يهًرؽف

إػطبء ثؼض  -

اىزعؼيجبد ىألطفبه 

ىيزَييؿ ثيِ اىنيَبد 

واىصىؼ ٍثو ّطق 

 شَف وصىؼرهب

02 

 ظقيقخ

رقىيخ  02

 اىفل 

 ػَو رعؼيجبد ىيفل-

 ؾيبظح ٍؽوّخ اىفل-

 اىَْػخخ -

 اىَْبقشخ -

 اىزؼَيٌ -

ّشبط  -

 إخزَبػً

 

اػطبء ىالطفبه ثؼض 

 اىزعؼيجبد ىيفل 

02 

 ظقيقخ

رعؼيجبد  00

ىزْشيط 

 ُاىيكب

 ػَو رقىيخ ىيكبُ-

 ؾيبظح ٍؽوّخ اىيكبُ-

 اىَْبقشخ  -

 اىَْػخخ-

 اىزؼَيٌ -

 

ّشبط  -

 إخزَبػً

إػطبء ثؼض  -

اىزعؼيجبد ىيكبُ 

ىيقىً ثهب االطفبه 

 ثَكبػعح االً

02 

 ظقيقخ

رعؼيجبد  00

ىزقىيخ 

 اىشفزيِ

ػَو رعؼيجبد ىزقىيخ -

 اىشفزيِ

 

 اىَْبقشخ -

 اىزؼَيٌ -

 اىَْػخخ -

ّشبط 

 اخزَبػً

طبء ثؼض اػ

 اىزعؼيجبد ىيشفزيِ

02 

 ظقيقخ

رقىيخ  00

اىدهبؾ 

 اىصىرً

ػَو رعؼيجبد ىالطفبه -

 ىزْشيط االزجبه اىصىريخ

 

اىَْبقشخ  -

واىزؼَيٌ 

وىؼت اىعوؼ 

واىزَييؿ 

 اىجصؽي

ّشبط 

 اخزَبػً

اػطبء رعؼيجبد 

ىيدهبؾ اىصىرً 

 ىالطفبه

02 

 ظقيقخ

04-

0, 

رعؼيجبد 

 ضبصخ

رعؼيت االطفبه اىَزأضؽيِ 

 ؾٍالئهٌػِ 

اىَْػخخ 

اىزَييؿ 

اىجصؽي 

واىزؼَيٌ 

وىؼت 

اىعوؼواىزعؼي

 ة

اىيَكً 

 

ّشباط 

 اخزَبػً

 

ّشبط -

 رؽفيهً

اطبء ثؼض اىزؽيجبد 

اىَطزيفخ ىالطفبه 

 ىيزعؼثىا ػييهب 

02 

 ظقيقخ
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 واىسؽمً

صىد  06

 اىزبء

أُ رزعؼة األطفبه ػيً -

ّطق اىزبءفً أوه ووقط 

 وآضؽ اىنيَخ

اىزَييؿ -

اىكَؼً 

 واىجصؽي

 ىؼت اىعوؼ -

 اىَْػخخ-

ّشبط 

 ثقبفً

إػطبء ثؼض اىنيَبد 

ػيً صىد اىزبء فً 

أوه ووقط وّهبيخ 

اىنيَخ ىيزٌ اىزعؼيت 

 ػييهب

02 

 ظقيقخ

صىد  07

 اىزبء

أُ رزعؼة األطفبه ػيً -

 ّطق صىد اىزبء فً خَيخ

اىزَييؿ  -

اىكَؼً 

 واىجصؽي

 اىَْبقشخ -

 اىزؼَيٌ -

 ىؼت اىعوؼ -

 اىَْػخخ -

ّشبط 

 ثقبفً

إػطبء األطفبه _

ثؼض اىدَو ىيزعؼثىا 

 ػييهب ثَكبػعح االً

02 

 ظقيقخ

صىد  08

 اىعاه

أُ رزعؼة األطفبه ػيً -

 ّطق صىد اىعاه 

اُ يزعؼة االطفبه ػيً -

ّطق صىد اىعاه فً اوه 

 ووقط وّهبيخ اىنيَخ

اىزَييؿ  -

اىكَؼً 

 واىجصؽي

 اىَْبقشخ -

اىزعؼيت  -

اىيَكً 

 واىسؽمً

ّشبط  -

 زؽمً

ّشبط  -

 زَبػًإخ

إػطبء األطفبه ميَبد 

ثهب صىد اىعاه فً 

أوه ووقط وّهبيخ 

 اىنيَخ ىيزعؼثىا ػييهب

02 

 ظقيقخ

صىد  09

 اىعاه

اىزعؼيت ػيً صىد اىعاه -

 فً خَيخ

اىَْػخخ -

–واىزؼَيٌ 

 -اىَْبقشخ

اىزعؼيت 

اىكَؼً 

 واىجصؽي

ّشبط -

زؽمً 

وّشبط  

 اخزَبػً

اىزعؼيت فً اىَْؿه -

ػيً صىد اىعاه فً 

 خَيخ

02 

 ظقيقخ

02 

 

خيكخ 

رعؼيت 

 ٍزعاضيخ

اىزعؼيت ػيً ّطق صىد 

 اىزبء واىعاه ٍزعاضييِ

اىزَييؿ 

اىكَؼً 

-واىجصؽي 

–اىَْػخخ 

–اىَْبقشخ 

 –اىزؼَيٌ 

 ىؼت اىعوؼ 

ّشبط 

–ثقبفً 

ّشبط 

 اخزَبػً

اػطبء ىالطفبه 

ثطبقبد ثهب ميَبد 

الصىاد اىزبء واىعاه 

ٍزعاضييِ ىيزعؼثىا 

 ػييهب ثَكبػعح االً

02 

 قخظقي

صىد  00

 اىديٌ

أُ رزعؼة األطفبه ػيً -

ّطق اىديٌ فً اوه ووقط 

 وّهبيخ اىنيَخ

 اىزؼَيٌ -

 ىؼت اىعوؼ -

–اىَْػخخ -

-اىَبقشخ

اىزَييؿ 

اىكَؼً 

 واىجصؽي

ّشبط  -

 إخزَبػً

ّشبط  -

 زؽمً

إػطبء األطفبه ميَبد 

ثهب صىد اىديٌ 

 ىيزعؼثىا ػييهب

02 

 ظقيقخ

صىد  00

 اىديٌ

اىزعؼيت ػيً ّطق -ا 

 صىد اىديٌ فً خَيخ 

اىَْػخخ= 

اىزَييؿ 

اىكَؼً 

–واىجصؽي 

 -واىزؼَيٌ

ّشبط 

اخزَبػً 

ّشبط –

 ثقبفً

اىزعؼيت فً اىَْؿه 

ػيً خَو ثهب صىد 

 اىديٌ

02 

 ظقيقخ



 ...ٌ ػيً اىَْػخخفبػييخ ثؽّبٍح رعؼيجي قبئ 

 

 

 

 

 0202 ظيكَجؽ – اىثبىثاىؼعظ خبٍؼخ اىَْىفيخ                                            –ٍديخ مييخ اىزؽثيخ 

 

390 

واىزعؼيت 

اىيَكً 

 واىسؽمً

صىد  00

 اىنبف

أُ رزعؼة االطفبه ػيً 

ّطق صىد اىنبف فً اوه 

 ووقط وّهبيخ اىنيَخ

 اىَْػخخ-

اىزَييؿ  -

جصؽي اى

 واىكَؼً

 اىَْبقشخ -

اىزعؼيت  -

اىيَكً 

 واىسؽمً

ّشبط -

 اخزَبػً

ّشبط  -

 زؽمً

إػطبء األطفبه ميَبد 

ثهب صىد اىنبف فً 

أوه ووقط وّهبيخ 

 اىنيَخ

02 

 ظقيقخ

صىد  04

اىنبف 

 فً خَيخ

أُ رزعؼة األطفبه ػيً 

 ّطق اىنبف فً خَيخ

 اىزَييؿ-

اىَْبقشخ  -

-اىَْػخخ

اىزعؼيت 

اىيَكً 

 واىسؽمً

 ىؼت اىعوؼ -

ّشبط -

 زؽمً

ّشبط  -

 اخزَبػً

اػطبء ىالطفبه خَو 

ثهب صىد اىنبف 

 ىيزعؼثىا ػييهب

02 

 ظقيقخ

خيكخ  ,0

رعؼيجبد 

 ٍزعاضيخ

اىزعؼيت ػيً ّطق صىد 

 اىديٌ واىنبف ٍزعاضيخ

ىيزَييؿ 

اىكَؼً 

–واىجصؽي 

واىَْػخخ 

 -واىزؼَيٌ

–واىَْبقشخ 

 وىؼت اىعوؼ

ّشبط 

اخزَبػً 

ّشبط –

 ثقبفً

ثطبقبد اػطبء 

ىالطفبه ثهب أصىاد 

اىديٌ واىنبف 

ٍزعاضييِ ىيزعؼثىا 

 ػييهب

02 

 ظقيقخ

صىد  06

 اىكيِ

أُ رزعؼة األطفبه ػيً 

ّطق اىكيِ فً أوىىوقط 

 وّهبيخ اىنيَخ

 اىَْػخخ-

 اىزَييؿ  -

 ىؼت اىعوؼ-

اىزعؼيت 

اىيَكً 

 واىسؽمً

ّشبط -

 زؽمً

ّشبط  -

 ثقبفً

إػطبء األطفبه ميَبد 

ثهب صىد اىكيِ فً 

أوه ووقط وآضؽ 

 اىنيَخ ىيزعؼثىا ػييهب

02 

 ظقيقخ

صىد  07

اىكيِ 

 فً خَيخ

أُ رزعؼة األطفبه ػيً 

ّطق صىد اىكيِ فً 

 خَيخ

 ىؼت اىعوؼ-

 اىَْػخخ -

 اىَْبقشخ -

ّشبط -

 ثقبفً

ّشبط  -

 زؽمً

إػطبء األطفبه خَو 

 ثهب زؽف اىكيِ

02 

 ظقيقخ

صىد  08

 اىشيِ

أُ رزعؼة األطفبه ػيً 

فً أوه ّطق صىد اىشيِ 

 ووقط وآضؽ اىنيَخ

 اىَْػخخ-

 اىَْبقشخ-

 ىؼت اىعوؼ -

اىزَييؿ -

اىجصؽي 

 واىكَؼً

ّشبط -

 ثقبفً

ّشبط  -

 زؽمً

إػطبء األطفبه ميَبد 

ثهب زؽف اىشيِ فً 

أوه ووقط وآضؽ 

 اىنيَخ ىيزعؼثىا ػييهب

02 

 ظقيقخ

زؽف  09

اىشيِ 

 فً خَيخ

أُ رزعؼة األطفبه ػيً 

 ّطق زؽف اىشيِ فً خَيخ

 خخاىَْػ-

 ىؼت اىعوؼ -

 اىَْبقشخ -

ّشبط -

 زؽمً

ّشبط  -

 ثقبفً

إػطبء األطفبه 

ثطبقبد ثهب خَو 

ىسؽف اىشيِ 

 ىيزعؼثىا ػييهب

02 

 ظقيقخ
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خيكخ  02

رعؼيجبد 

 ٍزعاضيخ

اىزعؼيت ػيً ّطق صىد 

اىكيِ واىشيِ فً ٍقبطغ 

 ٍزعاضيخ

اىزَييؿ 

اىكَؼً  

–واىجصؽي 

–اىَْػخخ 

–اىَْبقشخ 

ىؼت –اىزؼَيٌ 

 اىعوؼ

 ّشبط

–ثقبفً 

ّشيط 

 اخزَبػً

اػطبء االطفبه خَو 

وٍقبطغ ثهب صىد 

اىكيِ واىشيِ 

 ىيزعؼيت ػييهب

02 

 ظقيقخ

صىد  00

 اىطبء

أُ رزعؼة األطفبه ػيً 

ّطق زؽف اىطبء فً أوه 

 ووقط وآضؽ اىنيَخ

 اىَْػخخ-

 اىَْبقشخ-

 ىؼت اىعوؼ -

 اىزؼَيٌ -

ّشبط -

 ثقبفً

ّشبط  -

 زؽمً

إػطبء ثؼض 

اىزعؼيجبد ىصىد 

بء ىألطفبه فً اىط

أوه ووقط وآضؽ 

اىنيَخ ىيزعؼثىا ػييهب 

 ثَكبػعح األً

02 

 ظقيقخ

صىد  00

اىطبء فً 

 خَيخ

أُ رزعؼة األطفبه ػيً 

 ّطق اىطبء فً خَيخ

 ىؼت اىعوؼ-

 اىَْػخخ -

اىزَييؿ -

اىجصؽي 

 واىكَؼً

ّشبط -

 زؽمً

ّشبط  -

 ثقبفً

إػطبء األطفبه 

ثطبقبد ثهب خَو 

ىسؽف اىطبء ىيزعؼثىا 

 فً اىَْؿه ػييهب

02 

 ظقيقخ

صىد  00

 اىغيِ

أُ رزعؼة األطفبه ػيً 

ّطق زؽف اىغيِ فً أوه 

 ووقط وآضؽ اىنيَخ

 اىَْػخخ-

 ىؼت اىعوؼ -

اىزَييؿ  -

اىجصؽي 

 واىكَؼً

ّشبط -

 ثقبفً

ّشبط  -

 زؽمً

إػطبء األطفبه 

ثطبقبد ثهب صىد 

اىغيِ فً أوه ووقط 

وآضؽ اىنيَخ ىيزعؼثىا 

 ػييهب ثَكبػعح األً

02 

 قخظقي

صىد  04

اىغيِ فً 

 خَيخ

أُ رزعؼة األطفبه ػيً 

 ّطق اىغيِ فً خَيخ 

 –ىؼت اىعوؼ -

اىزَييؿ 

اىجصؽي 

 واىكَؼً

-اىَْبقشخ  -

 اىَْػخخ

ّشبط -

 ثقبفً

ّشبط  -

 اخزَبػً

إػطبء األطفبه 

ثطبقبد ثهب زؽف 

اىغيِ فً خَيخ 

 ىيزعؼثىا ػييهب 

02 

 ظقيقخ

خيكخ  ,0

رعؼيجبد 

 ٍزعاضيخ

ه ػيً اُ رزعؼة االطفب

ّطق صىد اىطبء واىؼيِ 

 ٍزعاضييِ

اىزَييؿ 

اىكَؼً 

واىجصؽي 

 –واىََػخخ 

–اىزؼَيٌ

 وىؼت اىعوؼ

ّشبط 

ثقبفً 

وّشباط 

 اخزَبػً

اىزؽيت فً اىَْؿه 

ػيً خَو ٍزعاضيخ 

 ىصىد اىطبء واىغيِ

02 

 ظفيقخ

صىد  06

 اىؽاء

أُ رزعؼة األطفبه ػيً 

ّطق زؽف اىؽاء فً أوه 

 ووقط وآضؽ اىنيَخ

 اىَْػخخ-

اىزعؼيت  -

اىيَكً 

 واىسؽمً

 ىؼت اىعوؼ -

 اىَْبقشخ-

ّشبط -

 ثقبفً

ّشبط  -

 زؽمً

إػطبء األطفبه 

ثطبقبد ثهب زؽف 

اىؽاء فً أوه ووقط 

وّهبيخ اىنيَخ 

ىيزعؼثىا ػييهب 

 ثَكبػعح األً

02 

 ظقيقخ

صىد  07

اىؽاء فً 

 خَيخ

أُ رزعؼة األطفبه ػيً 

 ّطق اىؽاء فً خَيخ

 ىؼت اىعوؼ-

اىزَييؿ  -

ؽي اىجص

 واىكَؼً

 اىَْػخخ -

ّشبط -

 زؽمً

ّشبط  -

 ثقبفً

إػطبء األطفبه 

ثطبقبد ثهب زؽف 

 اىؽاء فً خَيخ

02 

 ظقيقخ

 02إػطبء األطفبه ّشبط - اىزؼَيٌ-أُ رزعؼة األطفبه ػيً صىد  08
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ّطق اىالً فً أوه ووقط  اىالً

 وآضؽ اىنيَخ

 اىَْػخخ -

اىزَييؿ -

اىجصؽي 

 واىكَؼً

 

 ثقبفً

ّشبط  -

 زؽمً

هب زؽف ثطبقبد ث

اىالً ىيزعؼثىا ػييهب 

 ثَكبػعح األً

 ظقيقخ

صىد  09

اىالً فً 

 خَيخ

أُ رزعؼة األطفبه ػيً 

 ّطق اىالً فً خَيخ 

 اىَْػخخ-

–ىؼت اىعوؼ -

اىزَييؿ 

اىكَؼً 

 واىجصؽي 

ّشبط -

 ثقبفً

ّشبط  -

 اخزَبػً

إػطبء األطفبه خَو 

 ىصىد

 اىالً ىيزعؼثىا ػييهب

02 

 ظقيقخ

42 

-40 

خيكخ 

د رعؼيجب

 ٍزعاضيخ 

رعؼيت االطفبه ػيً ّطق 

 اىالً واىؽاء ٍزعاضييِ

اىزَييؿ -

اىكَؼً 

–واىجصؽي 

–اىَْػخخ 

-ىؼت اىعوؼ

 اىَْبقشخ

ّشبط 

–ثقبفً 

ّشبط 

 اخزَبػً

اىزعؼيت فً اىَْؿه 

ػيً اىالً واىؽاء 

 ٍزعاضييِ

4, 

 ظقيقخ

 اىَْػخخ- رقييٌ ٍكزىي األطفبه اىزقييٌ 40

 اىزؼَيٌ -

اىسىاؼ  -

 واىَْبقشخ

ّشبط 

 ثقبفً

إػطبء األطفبىجطبقبد 

ثهب األصىاد 

ىيزعؼثىا ػييهب 

 ثَكبػعح األً 

ظقي,0

 قخ

ٍؽزيخ  40

 اإلّزهبء

رسفيؿ األً واىطفو ػيً -

اىَسبفظخ ػيً أثؽ 

 اىجؽّبٍح

رسفيؿ األً ػيً أهَيخ  -

 اىَزبثؼخ

 اىزؼؿيؿ-

 اىَْػخخ -

اىسىاؼ  -

 واىَْبقشخ

ّشبط 

 ثقبفً

 

إػطبء األً ثطبقبد 

ثهب ثهب خَو 

األصىاد ٍزعاضيخ 

ىيكزَؽ األطفبه فً 

قؽائزهب ىزثجيذ 

 اىسؽوف

0, 

 ظقيقخ

 44 -

4, 

 اىزؼؿيؿ- ٍزبثؼخ ورقييٌ أثؽ اىجؽّبٍح اىَزبثؼخ

اىسىاؼ  -

 واىَْبقشخ

 اىَْػخخ -

ّشبط 

 ثقبفً

إػطبء األً ثطبقبد 

ثهب خَو ألصىاد 

ٍزعاضيخ ىيكزَؽ 

 األطفبه فً قؽائزهب

0, 

 ظقيقخ

 
 المنيج التجريبيى ذو العينة الواحدة . -:دراسةمنهج ال - 0    
 االساليب االحصائية المستخدمة فى الدراسة :-1    
 اختبار ويمكوكسون لمداللة االحصائية الالبارامترية لمبيانات المرتبطة . -
 معامل االرتباط لبيرسون . -
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري - 
 معامل الثبات ألفا كرونباخ –
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 الخطوات اإلجرائية لمدراسة:-
 مر البحث بالخطوات اآلتية :

(  1553قامت الباحثة باستخدام مقياس إضطرابات النطق إعداد ) عبد العزيز الشخص ,  -
ثم قامت الباحثة الدراسة من ا لتأكد من الخصائص السيكومترية لممقياس من خالل إيجاد 

 الدراسة الحالية .الصدق والثبات لممقياس وصالحية استخدام  في 
(من أطفال متالزمة داون في  34وقامت الباحثة باختيار العينة اإلستطالعية  وعددىا ) -

 المدرسة الفكرية بشبين الكوم وطبقت عمييم أدوات الدراسة لحساب الصدق والثبات .
وقامت الباحثة بتصحيح المقياس طبقًا لمتعميمات الخاصة بو , وتم حساب الصدق والثبات  -

 أكد من مالئمة المقياس في الدراسة الحالية .لمت
( طفاًل  44وطبقت المقياس بصورتو النيائية عمى العينة النيائية لمدراسة والتى تكونت من ) -

 (عامًا بالمدرسة الفكرية بشبين الكوم .14–4تتراوح أعمارىم بين) من متالزمة داون من الذكور
لتحقيق أىداف الدراسة الحالية ,   واختبار وتم استخدام األساليب اإلحصائية المالئمة   -

صحة الفروض والتوصل لنتائج الدراسة في ضوء اإلطار النظرى والدراسات واألبحاث 
 السابقة , كما يتضح في الفصل الخامس .

 نتائج الدراسة :
توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية فى القياسين القبمى -1 
 بعدى لمقياس اضطرابات النطق.وال

( 4444؛ ودراسة محمود الخيال ,  4443ويتفق ذلك عمى ما توصمت إليو) دراسة سماح وشاحى ,
 Anne(  ودراسة آنا كاثرين ) Bergland , et al. , 2001؛  ودراسة بيرجموند وآخرين ) 

Katherin,2009(  ؛ ودراسة ماىيت وآخرون )Mehmet, et al. ,2016إن أطفال  (  (عمى
متالزمة داون الذين لم يمتحقوا ببرامج التدخل المبكر تزداد لدييم إضطرابات النطق , وقصور فى 
مستوى المغة التعبيرية بالمقارنة بالمغة اإلستقبالية وترجع تمك اإلضطرابات نتيجة لمقصور فى 

 ون .القدرات العقمية  الناجمة عن اإلضطراب الكروموسومى عند أطفال متالزمة دا
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( ؛ ودراسة ايرن ولسن Susan & Maelafolde ,2008كما توصمت دراسة سوزانا وفولدين )
(Erin M.Wilson,2019 إن أضطرابات النطق تزداد عتد أطفال متالزمة داون فى مراحل العمر )

 المختمفة إذا لم يمتحق ىؤالء األطفال ببرامج عالجية لخفض تمك اإلضطرابات ,
؛ أسماء عبد  4443راسة الحالية عمى ماتوصمت إليو دراسة )بسمة وحيد , حيث أتفقت نتيجة الد

؛ نجالء  4413؛ وصفى عودة ,  4414؛ حسام سالم و صالح بن أحمد ,  4445الحميد , 
( عمى فاعمية البرامج التدريبية فى خفض إضطرابات  4414؛ رضا فرحات ,  4411الشمرانى , 

 أطفال متالزمة داون .النطق وتحسين المغة التعبيرية لدى 
( إن أطفال متالزمة داون الذين تتراوح  30,  4413باإلضافة إلى ذلك , أشار إبراىيم الزريقات )

( قابمين لمتعمم والتدريب عمى الميارات المختمفة , ولذلك قامت الباحثة  34 – 14درجة ذكائيم بين )
ثناء التدريب عمى النطق الصحيح فى الدراسة الحالية بتقديم محتوى البرنامج بشكل متدرج أ
 لألصوات المضطربة مع التدرج فى محتوى البرنامج التدريبي .

 4444كما تتفق تمك النتيجة الدراسة الحالية مع ما أشار إليو عبد العزيز السرطاوى ووائل أبوجودة)
ستخدام التدريب عمى تحسين األصوات المضطربة من خالل ا (عمى أىمية المدخل التفاعمى فى334,

لعب الدور , والمناقشة والحوار وذلك ما اتفق مع الدراسة أثناء التدريب , فضاًل عن ذلك  ,التعزيزالنمذجة , 
 .مع أطفال عينة الدراسةاستخدام المعززات بأنواعيا المادية والمعنوية أثناء التدريب كان لو أثر فعال 

رجات المجموعة التجريبية في التطبيقين ال يوجد فروق ذات داللة إحصائيا بين متوسطي رتب د- 4
 البعدى والتتبعي لمقياس اضطرابات النطق .

؛ عبير منسي ,  4410وتتفق ىذه النتيجة عمى ما توصمت إليو دراسة إليو دراسة ) منى عمران , 
يمان فكرى ,  ( عمى فاعمية النمذجة بأنواعيا المختمفة ) الضمنية  4415؛ غادة عيد , 4413وا 

 بالمشاركة ( في بقاء أثر البرنامج التدريبي .والحية و 
ولبقاء أثر البرنامج التدريبي اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة جرىام وكسكودر ودراسة 

عمى أىمية دور األم  Graham,Kiscudder,2007 (؛   Huang,et al. ,2007ىونج وآخرين )
يساعد فى بقاء أثر التدريب , وذلك ماتم القيام بو  فى متابعة طفميا من متالزمة داون كنموذج فعال

فى الدراسة الحالية من تفعيل دور األميات فى تدريب أطفاليم من متالزمة داون فى المنزل عمى ما 
 تم التدريب عميو مسبقا . 
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 Mariana, et al.,2015) كما اتفقت ىذه النتيجة عمى ما توصمت إليو دراسة مارينا وآخرين )
ة استخدام التحفيز والتعزيز أثناء المتابعة وذلك لإلستمرار فى المتابعة والتدريب , وقد عمى أىمي

ىدفت ىذه الدراسة ألى التعرف عمى أثر التحفيز فى عالج النطق والمغة عند أطفال متالزمة داون 
 ( 4411؛ نجالء الشمرانى ,  4410.كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )منى عمران, 

التى ىدفت كل منيا إلى فاعمية النماذج فى البرامج التدريبية فى تحسين ميارات التواصل والمغة 
 ىذه الدراسات عمى بقاء أثر البرامج التدريبية أثناء المتابعة . المنطوقة لدى أطفال متالزمة داون وتؤكد 

 تالزمة داون .لمبرنامج التدريبي فاعمية وأثر في عالج اضطرابات النطق لدي أطفال م-3
 -توصيات الدراسة :

بعض  من خالل ما أسفرت عنو الدراسة الحالية من نتائج والتى تضمنت فاعمية برنامج تدريبى لخفض
 إضطرابات النطق عند عينة من األطفال ذوى متالزمة داون , يمكن لمباحثة أن تقدم التوصيات التالية :

 : توصيات لألسرة 
ى متالزمة داون الذى يعانى من إضطرابات نطق وعدم إظيار الرفض تقبل الوالدين لطفميم ذو  -1

 لكالمة وعدم التصحيح المستمر لو .
 ينبغى عمى أفراد األسرة عدم المبالغة واإلسراف فى تصحيح أخطاء النطق لمطفل الداون . -4
 صارم. النطق عمى تصحيح نطقة الخاطئ بشكلينبغى عدم إجبار الطفل الذى يعانى من إضطرابات  -3
مراعاة الفروق الفردية بين األطفال الداون وعدم مقارنة اآلباء واألميات أطفاليم باألطفال  -0

 اآلخرين دون مراعاة قدرتيم الكالمية .
 : توصيات لممعممين 

عمى المعممين تدعيم النطق الصحيح لمتمميذ الداون وعدم اإلستيانة بأخطاء النطق التى يتمفظ  -1
 من الضرورى أن يتم تصحيح تمك األخطاء وتعزيز النطق الصحيح ليا . بيا التمميذ , بل

 عمى المعمم عدم مقاطعة كالم التمميذ ونقده . -4
 عمى المعمم أن يقوم بتصحيح أخطاء النطق فى جو من الود والحب والتعزيز . -3
نة بأخطاء عمى المعمم تحويل التمميذ الى أخصائى التخاطب إذا تتطمب االمر وعدم اإلستيا -0

 النطق .
 



 ...ٌ ػيً اىَْػخخفبػييخ ثؽّبٍح رعؼيجي قبئ 

 

 

 

 

 0202 ظيكَجؽ – اىثبىثاىؼعظ خبٍؼخ اىَْىفيخ                                            –ٍديخ مييخ اىزؽثيخ 

 

332 

 المراجع
 . أواًل: المراجع العربية

 ( اضطرابات الكالم والمغة التشخيص والعالج. عّمان: 4441إبراىيم عبد اهلل الزريقات .)
 دار الفكر لمنشر.

 ( متالزمة داون الخصائص واالعتبارات التأىيمية. عّمان: 4414إبراىيم عبد اهلل الزريقات .)
 دار وائل لمنشر. 

 (. تعديل السموك اإلنسانى بين النظرية والتطبيق. 4410عبد المطيف أبو أسعد ) أحمد
 عّمان: دار المسيرة لمنشر.

 ( فاعمية برنامج تدريبى لتنمية الميارات المغوية عند عينة من 4445أسماء عبد الحميد .)
 األطفال المصابين بمتالزمة داون. رسالة ماجستير, جامعة القاىرة.

  (. دليل أخصائى التخاطب والمعممين والوالدين. القاىرة: مكتبة 4443ى )إيياب الببالو
 النيضة المصرية.

 ( سيكولوجية التعمم ونظريات التعمم. ط1555جابر عبد الحميد جابر .)القاىرة: دار 5 .
 النيضة العربية لمنشر.

 ( تعديل السموك اإلنسانى. عّمان: دار حنين لمنشر.1551جمال الخطيب .) 
 عّمان: دار الفكر لمنشر.3(. تعديل السموك اإلنسانى. ط4410خطيب )جمال ال. 
 ( اضطرابات النطق والكالم فنيات عالجية وسموكية. 4445جمال عبد الناصر سميمان .)

 القاىرة: مصر العربية لمنشر والتوزيع.
 ( أثر برنامج تدخل مبكر باستخدام فنيات التخاطب 4414حسام سالم, صالح بن أحمد .)

ج العيوب النطقية لألصوات عمى مستوى الكالم والمغة لدى أطفال متالزمة داون. لعال
 , جامعة دمشق.13مجمة البحث التربوى, العدد 

 ( أساسيات التربية الخاصة. القاىرة: جيينة لمنشر.4440راضى الوقفي .) 
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 ( فعالية برنامج تدريبي تخاطبى لخفض بعض إضطرابات 4414رضا محمد فرحات.. )
وأثره فى تنمية بعض الميارات اإلجتماعية لدى أطفال متالزمة داون , رسالة  النطق

 ماجستير, كمية التربية , جامعة المنصورة 
 ( التدخل  –(.خدمات ذوى اإلحتياجات الخاصة )الدمج اشامل  4444.زينب محمود شقير

لث , القاىرة , التأىيل المتكامل ( سمسمة سيكولوجية الفئات الخاصة , المجمد الثا–المبكر 
 مكتبة النيضة المصرية ,

 ( أثر التدخل المبكر وعالقتو بتحسين مجاالت النمو المختمفة 4443سماح نور وشاحى .)
لألطفال المصابين بأعراض متالزمة داون. رسالة ماجستير, معيد الدراسات والبحوث 

 التربوية, جامعة القاىرة.
 ( اضطرابات النطق والكالم4441سيير أمين .)  التشخيص والعالج. القاىرة: عالم الكتب

 لمنشر.
 ( سيكولوجية المغة واضطرابات التواصل. ط4445سيد أحمد البياص .)القاىرة: النيضة 4 .

 المصرية.
 ( استراتجيات تعديل السموك لمعاديين وذوي االحتياجات 4444طو عبد العظيم حسين .)

 الخاصة. اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة لمنشر.
 ( اإلعاقات العقمية. القاىرة: دار الرشاد.4440عادل عبد اهلل .) 
 ( نظريات الشخصية. ط4411عادل ىريدى .)القاىرة: إيتراك لمطباعة والنشر.4 . 
 ( اضطرابات المغة والكالم. الرياض: 4444عبد العزيز السرطاوي, وائل موسى أبو جودة .)

 أكاديمية التربية الخاصة.
 ( اضطرابات النطق والكالم. الرياض: مكتبة الصفحات 1553عبد العزيز الشخص .)

 الذىبية.
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 ( اضطرابات النطق والكالم. الرياض: مكتبة الصفحات 4442عبد العزيز الشخص .)
 الذىبية.

 ( اإلحصاء النفسي والتربوي: تطبيقات باستخدام 4411عزت عبد الحميد محمد حسن .)
 . القاىرة: دار الفكر العربى.SPSS18برنامج 

 ( اضطرابات النطق لدى أطفال المدارس االبتدائية: دراسة مسحية. 4413عصام نمر .)
 كمية المعممين. جامعة الممك عبد العزيز.

 ( فاعمية برنامج تدريبى فى تنمية الميارات السمعية لخفض 4411عمى بن محمد .)
اسات اضطرابات النطق لدى األطفال ذوى متالزمة داون. رسالة ماجستير, كمية الدر 

 العميا, جامعة الخميج العربى.
 ( نظريات التعمم.عّمان: دار الشروق.4443عماد الزغمول, عمى الينداوى .) 
 ( فعالية برنامج قائم عمى بعض استراتجيات التعميم  4413عبير منسي ,إيمان  فكرى .)

المجمة والتعمم فى تنمية بعض ميارات التحدث لدى أطفاال متالزمة داون القابمين لمتعمم ,
 . 4, ج  11العممية لكمية رياض األطفال , جامعة بورسعيد , ع 

 ( فاعمية إستراتجية األلعاب التعميمية فى تنمية الكممات اوظيفية 4415غادة محمد عيد .)
وميارات التواصل المفظى لدى أطفال متالزمة داون بمدارس التربية الفكرية , رسالة 

 ياط .ماجستير, كمية التربية , جامعة دم
 ( سيكولوجية التخمف العقمي. مطبوعات جامعية.4444فاروق صادق .) 
 ( اضطرابات النطق والمغة. عّمان: مكتبة الكتاب العربى.4411فيصل العفيف .) 
 ( المغة واضطرابات النطق والكالم. عّمان: دار المريخ لمنشر.1554فيصل محمد الزراد .) 
 ( اإلعاقة العقم4413ماجدة السيد عبيد .) عّمان: دار صفاء لمنشر.3ية. ط . 
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