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 لخصادل

استيدفت الدراسة الحالية الكشف عن فعالية برنامج باستخدام قصص األطفال المصورة فى تنمية 
ميارات القراءة لدى تالميذ متالزمة داون، والتأكد من مدى استمرارية فعالية ىذا البرنامج عمى 

( تمميذ من متالزمة داون 23ت عينة الدراسة من)المجموعة التجريبية بعد فترة المتابعة، وتكون
( سنة، واستخدمت الدراسة المنيج 23-:بمدرسة التربية الفكرية بدمياط وتراوحت أعمارىم ما ببن)
بينيو لمذكاء )الصورة الخامسة، جال ىـ.  –التجريبى، وتمثمت أدوت الدراسة فيما يمى: مقياس ستانفورد

(، مقياس المستوى االقتصادى واالجتماعى والثقافى)محمد 3122رويد، تعريب وتقنين صفوت فرج، 
(، مقياس فاينالند لمسموك التكيفى )إديجار دول، تعريب وتقنين بندر بن 3127سعفان، دعاء خطاب،

(،اختبار ميارات القراءة)إعداد الباحثة(، كما تم تطبيق البرنامج القصصى 3115ناصر العتيبى،
التجريبية، بينما تم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة المصور عمى تالميذ المجموعة 

التقميدية،وأسفرت أىم النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى عمى اختبار ميارات القراءة، لصالح 

، اليوجد فروق ذات داللة إحصائية 1.12( دالة عند مستوىZقيم)المجموعة التجريبية، حيث كانت 
بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى والتطبيق التتبعى عمى اختبار 

 ( غير دالة إحصائيًا.(Zميارات القراءة، حيث جاءت قيم 

 الكلواث ادلفخاحيت:
 متالزمة داون  –لقراءة ميارات ا –برنامج قصص األطفال المصور 
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         The Effectiveness of a Program Using Children's Pictured Stories for 

Developing Reading Skills of Students with Down Syndrome.  

The current study aimed at investigating the effectiveness of a Program 

Using Children's Pictured Stories for Developing Reading Skills of Students 

with Down Syndrome. Sample of the study consisted of twelve Down's 

syndrome students at Intellectual Education School at Damietta. Their ages 

varied between (9-12) years. Sample was divided into two groups 

experimental and control groups. Following tools were administrated: 

Stanford-Binet Intelligence, 5th edition (Gale H. Roi, translated by Safwat 

Farag, 2011), economic, social, and cultural measurement (Mohamed 

Saafan, Doaa Khatab, 2016), Vineland Adaptive Behavior Scales (Edgar 

Doll, translated by (Bander Naser El-Eteeby, 2004), Reading Skills Test 

(prepared by the researcher). The experimental group was taught by the 

children's pictured stories program while the control group was taught by 

the traditional method. Results revealed that There are statistically 

significant differences between the mean ordinal scores of the experimental 

and control groups in the pre-administration in the Reading Skills Test in 

favor of the experimental group as (Z) value is significant at 0.01 level. 

There is no statistically significant difference between the mean ordinal 

score of members of the experimental group in the post-administration and 

follow up the administration of the reading skills test as (Z) value was not 

significant. 

 

Keywords: Children's Pictured Stories - Reading Skills, Down's 

syndrome. 
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 هقذهت
تعتبر متالزمة داون شكل من أشكال اإلعاقةالعقمية البسيطة، فأطفال متالزمة داون لدييم قصور 
فى جوانب كثيرة ميمة فى حياتيم ومن أىميا ضعف ميارات القراءة، وأطفال متالزمة داون إذا توافرت 

ة ماسة إلى التعميم ليم الرعاية والتدريب يمكنيم تحقيق مستوى مناسب من االستقاللية، فيم فى حاج
مثل باقى أقرانيم العاديين بل قد يكون أكثر إلحاحا نظرا لقدرتيم المحدودة؛ حتى يصبحوا مواطنين 

 قادرين عمى رعاية شئونيم واالسيام فى العممية اإلنتاجية فى المجتمع فى حدود إمكانياتيم العقمية.

األمر الذى يساىم فى ارتقاء شخصية الفرد،  ولمقراءة أىمية كبيرة حيث تعد وسيمة إنسانية ىامة،     
إضافة إلى وسيمة النمو االجتماعى والعممى، من خالليا يشبع الفرد حاجاتو وينمى فكره، وعواطفو 

 .Deslea.2006,p12-15)ويثرى خبراتو وعن طريقيا ينطمق الفرد فى التعمم )
دراكيا      وىما يمثالن شكل القراءة وجوىرىا،   ونجد أن من  ميارات القراءة التعرف عمى الرموز وا 

حيث أن قدرة الفرد عمى القراءة تقاس بمدى قدرتو عمى التعرف عمى الرموز المغوية ومدى فيمو ليا 
((Seymour.2005.PP29 -315. 

وأشارات بعض الدراسات إلى أن األطفال ذوى متالزمة داون قادرين عمى تعمم ميارات القراءة إذا      
؛ ىديل 3124؛ سيى أمين، رحاب برغوت،3126ج المناسبة ومنيا دراسة )خالد سميمان،توفرت البرام

 ( .:311؛ يوسف إبراىيم،3124سالم،

واىتمت العديد من الدراسات بتناول فعالية البرامج القصصية المصورة في تنمية ميارات القراءة      
 (. 3118بد المطيف،ودراسة)ىيام عRoutier, W.,2003 ) ومنيا دراسة رويتر واندا )

أن القصص تعد مصادر رئيسية Kimberley,R.,2014,p14) حيث أشار كمبرلى رينولدز)     
لمصور والمفردات والسموكيات والتركيبات والتفسيرات التى نحتاج إلييا، وعندما توجو القصص لألطفال، 

 فغالبا ما يكون ليا ارتباط وثيق بنوع أو بأخر من أنواع التعميم.  
الميذ متالزمة داون يتمتعون بقدرة بصرية تمكنيم من التعمم، وىذا مايدفع إلى أن يكون من بين أىم وت

األسس التى يعتمد عمييا البرنامج. ومن ىنا ينطمق البحث الحالى مستيدفًا التحقق من فعالية برنامج 
 داون. باستخدام قصص األطفال المصورة فى تنمية ميارات القراءة لدى تالميذ متالزمة

 هشكلت الذراطت:
تنبع مشكمة الدراسة من خالل عمل الباحثة كموجو تربية  فكرية فى مدارس التربية الخاصة      

الحظت ضعف فى ميارات القراءة لدى تالميذ متالزمة داون، والذى أتاح ليا الفرصة لإلحتكاك المباشر 
ر التدريب األسبوعى ونتائج اإلمتحان بيذه الفئة من التالميذ، وبعد المالحظة واالطالع عمى دفات

وبسؤال المعممين كانت النتيجة وجود قصور واضح لدى ىؤالء التالميذ في الميارات القرائية مما 
 يتوجب تواجد برامج تعميمية وأنشطة تساعدىم عمى تنمية ميارات القراءة.
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لدراسات من أىمية توافر برامج وباإلطالع عمي العديد من البحوث و الدراسات السابقة وما أثبتتو ىذه ا
تعميمية لتنمية الميارات القرائية لمتالميذ ذوى التأخر العقمي ومتالزمة داون كدراسة )خمف الفضمى 

؛  3128؛ ياسمين أحمد،3127؛ عايدة درويش ،3126؛ خالد سميمان،3124؛ىديل سالم، 3117،
 (. 3128شيماء أمين، 

 الت التالية: التساؤ  ويمكن بمورة مشكمة الدراسة فى
ما فعالية برنامج باستخدام قصص األطفال المصورة فى تنمية ميارات القراءة لدى تالميذ متالزمة -2 

 داون ؟
 ىل توجد استمرارية لفعالية البرنامج عمى أطفال العينة بعد انتياء البرنامج؟-3

 أهذاف الذراطت:
 تيدف الدراسة الحالية إلى:

 الفيم( لدى تالميذ متالزمة داون.-مثمة فى )التعرفتنمية ميارات القراءة المت-2

اختبار مدى فعالية برنامج باستخدام القصص المصورة لتنمية ميارات القراءة لدى تالميذ متالزمة -3
 داون. 

 أهويت الذراطت:

تكمن أىمية الدراسة في أىمية الموضوع الذى تتصدي لو وىو التحقق من فعالية برنامج باستخدام 
 فال المصورة فى تنمية ميارات القراءة لدى تالميذ متالزمة داون .قصص األط

تنبع أىمية الدراسة فى كونيا من الدراسات التى سعت إلى تنمية ميارات القراءة لدى تالميذ -2
 ، ووضع برنامج لتنمية تمك الميارات باستخدام القصص المصورة. داونمتالزمة 

رية التى تناوليا، وىى المرحمة اإلبتدائية حيث يتم بناء القواعد الدراسة من المرحمة العم أىميةتنبع -3
 األساسية التى من خالليا ترسم شخصية الطفل

سيولة وجود القصص المصورة فى العديد من المنازل حيث تعمل في الوقت المالئم لألم والطفل -4
 من المرح والتعمم واالىتمام في أن واحد. جووتوفر 

من نتائج تطبيق البرنامج لدى المعممين، األباء، وواضعي برامج تالميذ متالزمة  اإلستفادة امكانية-5
 داون.
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 إطار ًظزي ودراطاث طابقت:
 Down's syndrome احملىر األول: هخالسهت داوى. 

تعتبر متالزمة داون واحدة من أكثر الظواىر انتشارا فى العالم، وىم فئة قريبة التشابة فى المالمح     
امة من النوع المنغولى، وأن العمر العقمى والقدرات االجتماعية والمغوية والقدرة عمى التعمم تختمف الع

لدييم أيضا، حسب نموىم الذىنى واالجتماعى فيعتمد وبدرجة كبيرة عمى التنبية الذى يتمقونو من البيئة 
 (.289، ص3121واألىل وغير ذلك)سميمان إبراىيم،

( متالزمة داون بأنيا حالة جينية تنتج عن حدوث خمل أو 349،ص 3125 (وعرف عادل عبداهلل    
 شذوذ كروموسومى، حيث يتضمن كروموسوما إضافيا فى تمك الخاليا التى يتألف الجسم منيا.

التعريف اإلجرائى لتالميذ متالزمة داون: ىم التالميذ الممتحقين بمدرسة التربية الفكرية بدمياط ودرجة 
  ( درجة عمى اختبار ستانفود بنية الصورة الخامسة.81-66ذكائيم من )

 اخلصائص العقليت وادلعزفيت:
قصور فى اإلنتباه: ونجد أن طفل متالزمة داون لديو قصور فى اإلنتباه حيث ال ينتبو إلى كثير من 
و، األشياء التى تمر حولو من تمقاء نفسو ألن مثيرات انتباىو الداخمية ضعيفة فسرعان ما يشتت انتباى

وينتقل من النشاط الذى يقوم بو إلى نشاط جديد، فال ينتبو إال لشئ واحد ولمدة قصيرة، ولذلك البد من 
 (.327، ص 3121وجود ما يثير انتباىو من الخارج )سميمان إبراىيم،

قصور فى الذاكرة : وقصور الذاكرة يجعل تعمم الميارات الدراسية األساسية عممية صعبة، حيث يتوقف 
ل ذوى متالزمة داون عن التعمم الذى يفرض عمييم مطالب كثيرة بالنسبة لمذاكرة الصوتية، األطفا

ويستخدم المدرسون االستراتيجيات والوسائل لمتغمب عمى ىذه المصاعب ، وذلك مثل دعم المدخالت 
لويس،  المفظية بأشكال بصرية، وتبسيط التعميمات واختصارىا، والتأكد من فيم التعميمات بتكرارىا )آن

 (. 259، ص 3119برام نورويتش، ترجمة بياء شاىين، 

  Reading Skills احملىر الزاًً: ههاراث القزاءة 

مفيوم القراءة: عرفت القراءة بأنيا عممية التعرف عمى الرموز المكتوبة وفيميا، وربط عممية الفيم 
 (.271، ص 3126ىذه بالخبرات السابقة لدى الفرد)خالد سميمان،

( إن النمو فى القدرة عمى القراءة يعتبر حصيمة من 48، ص 3127ضح عدنان الخفاجى )كما يو 
الميارات المعقدة التى يجب أن تكتسب والتطور فى ىذه الميارات ىدف أساسى فى تعميم القراءة، وان 

 لعممية القراءة ميارتان أساسيتان ىما ميارة التعرف، وميارة الفيم .
الدراسة الحالية بأنيا القدرة عمى القراءة بالمستوى الذى يتناسب مع العمر وتعرف ميارات القراءة فى 

العقمى لتالميذ متالزمة داون وذلك يعنى امتالك الميارات األساسية الالزمة لعممية القراءة من التعرف 
 عمى الكممات والفيم.
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تمييز الكممات المتشابية ميارة التعرف عمى الكممة يقصد بيا قدرة الفرد عمى التعرف عمى الكممات، و 
بعضيا عن بعض، والطفل المبتدئ يرى الكممات متشابية، ومن ثم يخطئ، وقد اتضح أن الكممات التى 
يسيل عمى التمميذ التعرف عمييا عمى نحو صحيح ىى الكممات القصيرة )ىبة شخمتى، أسامة 

 (.22،23،ص ص3119البطاينة،

اليدف المطمق لمقراءة ميما اختمف مستوى القارئ، وىى  : يعد الفيم القرائىههاراث الفهن القزائً
عممية عقمية معرفية يصل بيا القارئ إلى معرفة المعانى التى يتضمنيا النص المقروء نثرًا كان أم شعرًا 

 (. 95، 92، ص ص3123اعتمادا عمى خبراتو السابقة )حسن شحاتو، مروان سمان، 

كممة لدى تالميذ متالزمة داون دراسة أفراح السباعى ومن الدراسات التى تناولت التعرف عمى ال
( التى ىدفت إلى الكشف عن فاعمية برنامج تدريبى لعالج مشكالت التعرف عمى الكممة لدى 3116)

التالميذ ذوى اإلعاقة الذىنية البسيطة فى الصف الرابع بمدارس التربية الفكرية، وتكونت عينة الدراسة 
ذوى اإلعاقة الذىنية البسيطة، وقد أسفرت أىم النتائج عن فاعمية ( تمميذه وتمميذ من 95من )

البرنامج فى عالج مشكالت التعرف عمى الكممة لدى التالميذ ذوى االعاقة الذىنية البسيطة فى الصف 
 الرابع.

( إلى التعرف عمى فاعمية برنامج تعميمى عالجى فى تنمية 3117كما ىدفت دراسة خمف الفضمى )
راءة الكممات لدى التالميذ المتخمفين عقميا بدرجة بسيطة، حيث تكونت عينة الدراسة بعض ميارات ق

( تمميذا منتظما بالدراسة فى مدرسة التربية الفكرية بنين فى دولة الكويت، وأشارات النتائج 27من )
فى قراءة إلى اكتساب التالميذ فى المجموعة التجريبية لميارات التعرف عمى الكممة وقراءتيا ونجاحيم 

مجموعة من الحروف والكممات التى تم التدريب عمييا فى البرنامج العالجى بنسبة اتقان تساوى 
%(، كما أشارت إلى وجود فروق بين المجموعة التجريبية والضابطة فى ميارات قراءة الكممات 99)

 لصالح المجموعة التجريبية.

والتى ىدفت إلى التعرف عمى ( Maiorano,& Hughes, 2016 ودراسة مايورانو وىوغس)
الكممات لدى أطفال متالزمة داون  باستخدام إجراء التأخير الزمنى الثابت، وأجريت الدراسة عمى عينة 

( عاما. ودرجة الذكاء 22-:( أطفال من أطفال متالزمة داون ، والتى تتراوح أعمارىم بين )4قواميا )
ود أثر إلجراء التأخير الزمنى الثابت فى تعميم (، وأسفرت أىم النتائج عن وج:7 -66تتراوح بين)

 أطفال متالزمة داون القراءة.
ومن الدراسات التى تناولت ميارة الفيم القرائى لدى تالميذ متالزمة داون دراسة سيى أمين، رحاب 

( التى ىدفت إلى الكشف عن فعالية برنامج قائم عمى اإلستراتجيات البصرية فى تنميــة 3124برغوت )
ض ميــــــارات الفيم القرائى لدى عينة من األطفال ذوى متالزمة داون، وتكونت عينة الدراســــــــة مـن بع

ناث بالصف)األول والثانى فكرى( بإدارة شرق 21عدد ) ( أطـــفال من ذوى متالزمة داون ذكور وا 
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ات البصرية فى تنمية التعميمية بمحافظة اإلسكندرية ، وأسفرت أىم النتائج عن فاعمية االستراتيجي
 ميارات الفيم القرائى عند أطفال متالزمة داون.

(ىدفت إلى الكشف عن فعالية البرنامج فى تنمية الوعى 3127ودراسة عايدة درويش )     
( أطفال من أطفال 21الفونولوجى وآثره عمى الفيم القرائى، وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا )

( عام، وأسفرت أىم النتائج عن فعالية التدريب عمى 23-9ح أعمارىم بين )متالزمة داون، والتى تتراو 
 ميارات الوعى الفونولوجى فى تحسين الفيم القرائى لدى أطفال متالزمة داون.

ومن الدراسات التى تناولت البرامج التعميمية  لتنمية مستوى الميارات القرائية لدى التالميذ المعاقين 
( بالكشف عن فاعمية برنامج تعميمى قائم عمى التعميم 3124سة ىديل سالم)وذوى متالزمة داون درا

( 41المباشر فى تحسين ميارات القراءة لألطفال ذوى متالزمة داون، وقد تألفت عينة الدراسة من )
-22طفال وطفمة من أطفال متالزمة داون، وأسفرت أىم النتائج عن وجود فروق بين الفئة العمرية )

( سنة عمى العالمة الكمية لالختبار البعدى وعمى األبعاد 26-25ة العمرية بين )(سنة والفئ24
 (سنة.    26-25فقد كانت الفروق لصالح الفئة العمرية بين ) -باستثناء بعد الطالقة-الفرعية
( إلى التحقق من فعالية برنامج تدريبى لتنمية الوعى الصوتى 3126وىدفت دراسة خالد سميمان)    

( 31ن ميارات القراءة لدى األطفال ذوى متالزمة داون، وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا )فى تحسي
طفال من ذوى متالزمة داون، وأسفرت أىم النتائج عن وجود فروق بين متوسطى درجات المجموعة 
التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة عمى مقياس ميارات القراءة وأبعاده بعد تطبيق البرنامج 

 دريبى لصالح المجموعة التجريبية.الت
( إلى التعرف عمى فاعمية برنامج لتنمية اإلدراك الصوتى والبصرى 3128وىدفت دراسة ياسمين أحمد )

فى تحسين ميارات القراءة والسموك التكيفى لدى األطفال ذوى اإلعاقة العقمية البسيطة، وأجريت 
قة العقمية البسيطة، وأسفرت أىم النتائج عن ( طفال من ذوى اإلعا31الدراسة عمى عينة قواميا )

تحقيق جميع الفروض مما نتج عنو إرتفاع مستوى ميارات اإلدراك الصوتى وميارات اإلدراك البصرى 
 وتنمية ميارات القراءة والسموك التكيفى لدى األطفال ذوى اإلعاقة العقمية البسيطة.

ن فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجية الحواس ( إلى التحقق م3128وىدفت دراسة شيماء أمين )     
المتعددة فى تنمية ميارات القراءة لدى تالميذ الصف الرابع فى مدارس التربية الفكرية بدولة الكويت، 
ولتحقيق اليدف من الدراسة استخدم الباحث األدوات اآلتية: اختبار ميارات القراءة ، والبرنامج المقترح 

ابع، وأسفرت أىم النتائج عن فاعمية البرنامج القائم عمى استراتيجية الحواس ودليل المعمم لمصف الر 
 المتعددة فى تنمية ميارات القراءة لدى تالميذ الصف الرابع فى مدارس التربية الفكرية.
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  Children's Pictured Stories احملىر الزالذ: قصص األطفال ادلصىرة
الحديثة ومن أفضل وسائميا إلشباع حاجات الطفل ولتنمية  وتعد القصة من أىم أساليب التربية    

مكان تضمينيا كثيرًا  شخصيتو فى مراحل طفولتو األولى لما تمتاز بو من الجاذبية الفائقة لمصغار، وا 
من األىداف التربوية، وتنوع وسائل عرضيا، وسيولة استيعابيا ومناسبتيا لجميع العصور 

 (.5، ص:311والمجتمعات ) رييام العيوطى، 
والقصة ىى عدد من األحداث، الحقيقية أو الخيالية، التى يتم تنظيميا بحيث يمكن سردىا 

 (.66، ص 3117)ماريان وايتييد،
والقصة المصورة من المداخل التى أثبتت فعاليتيا فى تعميم القراءة لذوى االعاقة العقمية، وتسيم 

تعامل مع الرمز كبديل لمواقع، وىى خطوة ىامة القصص المصورة فى تنمية قدرة ذوى االعاقة عمى ال
، 3117من خطوات التجريد تمييدا لمتعامل مع الحروف والكممات )رشدى طعيمة، محمد الشعيبى، 

 (.261-:25ص ص 
وتعرف قصص األطفال المصورة فى الدراسة الحالية بأنيا الصور التوضيحية التى اختارىا الباحث 

قصة، وتصور شخصيات القصة وأماكن وقوع أحداثيا وتشمل القصة فى القصة والتى تمثل أحداث ال
أفكار وأخيمة تعبر عن مشاعر وأفكار تتناسب مع مستوى تمميذ متالزمة داون عقميا ولغويا ووجدانيا، 

 وتبعث فى نفسو السرور.
ىدفت ( والتى 3118ومن الدراسات التى استخدمت القصص المصورة  دراسة ىيام عبد المطيف)

ضوء كشف عن فاعمية كتاب القصة المصور فى تييئة طفل الروضة لمقراءة والكتابة فى إلى ال
طفال وطفمة من أطفال الروضة.  71االتجاىات التربوية الحديثة. وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا 

 وأسفرت أىم النتائج عن فاعمية برنامج كتاب القصة المصور فى تييئة طفل الروضة لمقراءة والكتابة
 فى ضوء االتجاىات التربوية الحديثة . 

 تعقيب:
ىناك العديد من الدراسات األجنبية والعربية التى ىدفت إلى التعرف عمى الكممة لدى تالميذ متالزمة -

 ,Maiorano,& Hughes  ؛3117؛ خمف الفضمى،3116داون ومنيا دراسة )أفراح السباعى ،

يذ فى المجموعة التجريبية لميارات التعرف عمى (حيث توصمت نتائجيا إلى اكتساب التالم 2016
 الكممة وقراءتيا ونجاحيم فى قراءة مجموعة من الحروف والكممات التى تم التدريب عمييا .

ومن الدراسات التى تناولت ميارة الفيم القرائى لدى تالميذ متالزمة داون دراسة )سيى أمين، 
مت نتائجيا إلى تحسين الفيم القرائى لدى ( حيث توص3127؛ عايدة درويش، 3124رحاب برغوت،

 أطفال متالزمة داون.
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أما الدراسات التى إىتمت بالبرامج التعميمية التى تنمى مستوى الميارات القرائية ككل لدى تالميذ 
؛ شيماء 3128؛ ياسمين أحمد، 3126؛ خالد سميمان، 3124متالزمة داون دراسة )ىديل سالم،

عمية لدى تالميذ متالزمة داون والمعاقين عقميا، وأسفرت أىم النتائج عن ( والتى أثبتت فا3128أمين،
وجود فروق بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة عمى مقياس 

 ميارات القراءة وأبعاده بعد تطبيق البرنامج التدريبى لصالح المجموعة التجريبية.
المصورة فى تعميم القراءة دراسة ىيام عبد  ومن الدراسات التى استخدمت القصص

( والتى أسفرت أىم نتائجيا عن فاعمية برنامج كتاب القصة المصور فى تييئة طفل 3118المطيف)
 الروضة لمقراءة والكتابة فى ضوء االتجاىات التربوية الحديثة. 

قراءة  لدى تالميذ لذا فإن الباحثة سوف تعتمد عمى قصص األطفال المصورة فى تنمية ميارات ال -
 متالزمة داون.

 فزوض الذراطت:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة - 

 الضابطة فى التطبيق البعدى عمى اختبار ميارات القراءة، لصالح المجموعة التجريبية
درجات أفراد المجموعة التجريبية فى التطبيق اليوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب -

 البعدى والتطبيق التتبعى عمى اختبار ميارات القراءة

 هٌهج الذراطت: 

استخدمت الباحثة فى الدراسة الحالية المنيج التجريبى ذى تصميم المجموعتين التجريبية     
  يم التجريبى وىى:والضابطة، ذات القياسين القبمى والبعدى، وذلك وفقًا لمتغيرات التصم

المتغير المستقل: ويتمثل فى برنامج قصص األطفال المصورة يعتمد عمى النظرية السموكية بأساليبيا 
 وفنياتيا.

 المتغير التابع: ويتمثل فى ميارات القراءة لدى تالميذ متالزمة داون.

 عيٌت الذراطت:
الممتحقـين بمدرسـة التربيـة الفكريـة  ُأْجِرَيت الدراسة الحالية عمى عينـة مـن تالميـذ متالزمـة داون

( أعـوام، 23 –:( تمميذ وتمميذة ، تراوحت أعمارىم الزمنية من )23بدمياط، تكونت عينة الدراسة من )
 وتم تقسيميم إلى مجموعتين عمى النحو اآلتي:

 ( تمميذات. 6( حاالت من بينيم تمميذ و)7مجموعة تجريبية، تضم ) -
 ( تمميذات. 6من بينيم تمميذ و)( حاالت 7مجموعة ضابطة، تضم ) -
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 أدواث الذراطت:

 (. 3122مقياس ستانفورد بينية الصورة الخامسة)تقنين صفوت فرج،  -
 (  3127مقياس المستوى االجتماعى واالقتصادى والثقافى)محمد سعفان، دعاء خطاب، -
 (3115مقياس فايالند لمسموك التكيفى)إدجار دول، تعريب وتقنين بندر بن ناصر العتيبى،  -

 اختبار ميارات القراءة لتالميذ متالزمة داون )إعداد/ الباحثة(. -

 البرنامج باستخدام القصص المصورة ) إعداد/ الباحثة(. -
 قامت الباحثة باتباع الخطوات التالية فى إعداد المقياس: 
مع  مراجعة الكتابات والدراسات النظرية العربية واألجنبية التى تناولت مفيوم ميارات القراءة -2

 مايرتبط بيذا المفيوم.      
 مراجعة البحوث والدراسات العربية واألجنبية التى تناولت مفيوم ميارات القراءة لدى متالزمة داون. -3
مراجعــة المحــاوالت العربيــة واألجنبيــة التــى أجريــت لوضــع أدوات يمكــن أن تســتخدم لقيــاس ميــارات  -4

 ريف وأطر نظرية متباينة.القراءة من زوايا وجوانب متعددة إنطالقًا من تعا
التعريف اإلجرائى لميارات القراءة وىو القدرة عمى القراءة بالمستوى الذى يتناسب مع العمر العقمى 
لتالميذ متالزمة داون وذلك يعنى امتالك الميارات األساسية الالزمة لعممية القراءة من التعرف عمى 

 الكممات والفيم." 
 يارات القراءة فى الدراسة الحالية.    الخصائص السيكومترية لمقياس م -5

( تمميذًا وتمميـذة، فـى بعـض مـدراس التربيـة الفكريـة والفصـول الممحقـة 71تم تطبيق المقياس عمى)
 بمحافظة دمياط

 أوالً: رباث ادلقياص:
 رباث ادلفزداث: ( أ)

مل ألفا وذلك بطريقة معا SPSS(20)تم حساب ثبات مفردات االختبار باستخدام برنامج اإلحصاء     
( تمميذ وتمميذة، 71لمفردات االختبار لدى العينة المكونة من )ن =  Cronbach’s Alphaكرونباخ 

وفي كل مرة يتم حذف درجة إحدى المفردات من الدرجة الكمية لالختبار، وأسفرت تمك الخطوات عن 
 وجود عدد من المفردات غير الثابتة في االختبار، ولذا تم حذف ىذه المفردات.
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 (71( معامالت ثبات مفردات اختبار ميارات القراءة لدى العينة االستطالعية)ن= 2جدول ) 
معامل  المفردة

 ألفا

معامل  المفردة 
 ألفا

معامل  المفردة 
 ألفا

2 1.::7 7 1.:66 22 1.::6 

3 1.::6 8 1.::7 23 1.:66 

4 1.::6 9 1.::6 24 1.::7 

5 1.::6 : 1.::8 25 1.::6 

6 1.::6 21 1.::6 26 1.::6 

 7::.1معامل ألفا لممقياس بدون حذف أى مفردة=

 يتضح من الجدول السابق أن:
معامالت ألفا لكل مفردة عند حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية لالختبار أقل من معامل ألفا      

لي خفض معامل الثبات العام لالختبار، أي أن جميع المفردات ثابتة، حيث إن تدخل المفردة ال يؤدى إ
(، حيث وجد أن تدخل ىذه المفردات يؤدى إلي خفض :الكمي االختبار، وذلك باستثناء المفردة رقم)

 معامل الثبات الكمى لالختبار واستبعادىا يؤدى إلي رفع معامل الثبات الكمى لالختبار.
 )ب(الثبات الكمى لممقياس: وذلك باستخدام طريقتين: 
 :يقت ألفا كزوًباخ:حظاب الزباث بطز -1

( 71تم حساب ثبات األبعاد واالختبار ككل بطريقة معامل ألفا كرونباخ لدى العينة الكمية )ن =     
تمميذًا وتمميذه بعد حذف المفردات غير الثابتة، حيث يمثل معامل ألفا متوسط المعامالت الناتجة عن 

ثل معامل االرتباط بين أي جزأين من أجزاء تجزئة المقياس إلي أجزاء بطريقة مختمفة، وبذلك فإنو يم
 (:3المقياس، وتتضح نتائج ىذا التحميل من الجدول التالي رقم ) 

 (معامل ثبات ألفا كرونباخ لألبعاد اختبار ميارات القراءة والدرجة الكمية3جدول )
 معامل ثبات ألفا كرونباخ بعد الحذف األبعاد الرئيسية

 4::.1 ممة البعد األول: التعرف عمى الك

 7::.1 البعد الثانى: فيم الكممة 

 8::.1 الدرجة الكمية

( ثبات المقياس ككل وأبعاده  المتمثمة في: التعرف عمى 3ويتضح من الجدول السابق رقم )      
 الكممة، وفيم الكممة لدى أفراد عينة الدراسة الحالية.

 باطخخذام الخجشئت الٌصفيت: -2
الثبات الكمي بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلتي سبيرمان / براون، حيث تم حساب معامل     

(، حيث  4وجتمان بعد حذف المفردات غير الثابتة، وتتضح نتائج ىذا التحميل من الجدول التالي رقم) 
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( بطريقة سبيرمان / براون، ويساوى  72:.1وجد أن معامل الثبات الكمي لالختبار يساوى )  
ريقة جتمان، وىو معامل ثبات مرتفع مما يدل عمى الثبات الكمي الختبار ميارات ( بط:6:.1) 

 القراءة.
 (ثبات اختبار ميارات القراءة بطريقة التجزئة النصفية 4جدول ) 

 71عدد أفراد العينة = 25عدد المفردات =

معادلة الثبات بطريقة سبيرمان / براون )في حالة 
 8::.1تساوي الطول( =

 6::.1رتباط بين الجزأين =معامل اال 

معامل الثبات بطريقة سبيرمان / بروان )في حالة 
 8::.1عدم تساوي الطول(=

معامل ثبات التجزئة النصفية بطريقة جتمان 
=1.::8 

 مفردة في الجزء الثاني 8 مفردة في الجزء األول 8

    6::.1معامل ألفا في الجزء الثاني =  6::.1معامل ألفا في الجزء األول =
ويتضح من خالل ما سبق الثبات الكمي لممقياس وكذلك بعدي مقياس ميارات القراءة لدى العينة  

   االستطالعية الحالية.
 

 راًيًا: صذق ادلقياص:
  صذق ادلفزداث:

تم حساب صدق مفردات اختبار ميارات القراءة عن طريـق حسـاب معـامالت االرتبـاط بـين درجـة كـل 
تم اإلبقـاء عمييـا( والدرجـة الكميـة لالختبـار، وذلـك عنـد حـذف درجـة المفـردة مـن مفردة )المفردات التي 

 (التالي:5الدرجة الكمية لالختبار باعتبار أن بقية المفردات محكًا لممفردات، كما ىو موضح بالجدول )

 (5جدول ) 

 معامالت صدق مفردات اختبار ميارات القراءة 
معامالت  المفردة

 االرتباط 

امالت مع المفردة 
 االرتباط 

معامالت  المفردة 
 االرتباط

2 1.:3:** 7 1.::8** 23 1.::9** 

3 1.::8** 8 1.983** 24 1.:76** 

4 1.::8** 9 1.::8** 25 1.::8** 

5 1.::8** 21 1.:84** 26 1.::8** 

6 1.::8** 22 1.::8**   

 (1.12وى ))**( دالة إحصائيًا عند مست                                  
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( 69وبمقارنة قيم معامالت االرتباط بالقيم الجدولية لمعامالت االرتباط عند درجـات حريـة تسـاوي )
( أن قيم معامالت االرتبـاط بـين درجـة كـل مفـردة 5أظيرت النتائج كما ىو موضح بالجدول السابق رقم)

( :3:.1ة لممقيـاس مـا بـين )والدرجة الكمية لالختبار، وذلك عند حذف درجة المفردة مـن الدرجـة الكميـ
 ( .1.12(، وجميعيا دالة عند مستوي داللة )9::.1و)
)ب(الصدق الكمى لممقياس:   
 صدق المحكمين: -2

لمتأكــد مــن صــدق مقيــاس ميــارات القــراءة، قامــت الباحثــة بعــرض الصــيغة األوليــة لممقيــاس عمــى 
ــرة واالختصــاص العممــى فــى مجــال الصــح29) ــنفس ( مــن المحكمــين مــن ذوى الخب ــم ال ة النفســية وعم

ــرأى حــول ســالمة  ــداء ال ــب مــنيم التفضــل بإب ــة، حيــث طم ــدريس لغــة عربي ــاىج وطــرق ت التربــوى و من
الصياغة المغوية لكل فقرة من الفقـرات، وبيـان مـدى إنتمـاء كـل فقـرة لممجـال الـذى تنـدرج تحتـو، ومـدى 

%( فـأكثر بـين آراء 91اإلتفـاق) مناسبو فقرات المقياس مع المرحمة العمرية لمتالميـذ، وقـد كانـت نسـبة
 أعضاء لجنة التحكيم، وبناء عمى ذلك تم إجراء بعض التعديالت.

 صدق المقارنات الطرفية:-3
حيث تم ترتيب األفراد في ضوء الدرجة الكمية ترتيبًا تنازليًا، بحيث تصبح رتبة أكبر درجة األولي،     

درجات الجزء العموي لتمثل المجموعة العميا،  %( من38ورتبة أصغر درجة األخيرة، ثم تم فصل نسبة)
%( من درجات الجزء السفمي لتمثل المجموعة الدنيا، وقد تم تحويل الدرجات الخام لعينة 38و نسبة)

األفراد إلى درجات معيارية ، وتم استخدام اختبار "ت" لحساب داللة الفروق بين المجموعة العميا  
ات القراءة ، وكانت النتائج عمى النحو التالي، كما ىي موضحة والمجموعة الدنيا عمى اختبار ميار 

 (6بالجدول )
( 6جدول)   

 نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بين متوسطي المجموعة العميا والدنيا
الوسط  العدد المجموعة

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوي  قيمة )ت(
 الداللة

 1.12 73.:5 41 3.16 54.42 27 ميارات القراءة المجموعة العميا عمى اختبار

 3.23 7.73 27 المجموعة الدنيا عمى اختبار ميارات القراءة  

( وجــود فــرق دال إحصــائيًا بــين متوســطي درجــات المجموعــة العميــا 6ويتضــح مــن الجــدول رقــم) 
ىـذا يشـير إلـى قـدرة  (.1.12ودرجات المجموعة الدنيا في اختبار ميـارات القـراءة عنـد مسـتوي داللـة )

االختبار عمـى التمييـز بـين المـرتفعين والمنخفضـين فـي ميـارات القـراءة، ممـا يشـير إلـى تحقـق الصـدق 
 الكمي الختبار ميارات القراءة لدي تالميذ العينة المستيدفة بالدراسة.
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 ثالثًا:االتساق الداخمى:

 معامل ارتباط كل مفردة مع البعد الخاص بيا:-2
ــم حســاب م     ــة ت ــدى العين ــار ل ــاد االختب ــاء عمييــا وأبع ــم اإلبق ــي ت ــردات الت ــين المف ــاط ب ــامالت االرتب ع

ــا يســمى بالتجــانس أو االتســاق الــداخمي، كمــا ىــو موضــح بالجــدول 71االســتطالعية )ن=  ( وىــذا م
 التالي:

 ( معامالت ارتباط المفردات بأبعاد اختبار ميارات القراءة7جدول ) 
رقم 
 المفردة

 بعد فيم الكممة رقم بعد التعرف عمى الكممة

2 1.:53** 21 1.:8:** 

3 1.::7** 22 1.::9** 

4 1.::7** 23 1.:::** 

5 1.::7** 24 1.:86** 

6 1.::7** 25 1.::9** 

7 1.::7** 26 1.::9** 

8 1.:12**   

9 1.::7**   

 (1.12مستوى ) )**( دالة إحصائيًا عند                                  
( أن جميــع المفــردات التــي تنتمــي لبعــد التعــرف عمــى الكممــة 7ويتضــح مــن الجــدول الســابق رقــم )

( ، كما تبين أن جميع المفـردات التـي تنتمـي 1.12مرتبطة بيذا البعد ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى)
 (.1.12لبعد فيم الكممة ترتبط ارتباطًا دااًل إحصائيًا عند مستوى )

 عامل االرتباط بين أبعاد االختبار والدرجة الكمية:م-3
كما تم حساب معامل االرتباط بين بعدي اختبار ميارات القراءة وبين الدرجة الكمية لممقياس كما ىو 

  -(:8موضح بالجدول التالي ) 
 (8جدول ) 

 معامالت االرتباط بين بعدي اختبار ميارات القراءة  والدرجة الكمية لممقياس
 الدرجة الكمية لالختبار التعرف عمى الكممة فيم الكممة البعد

 **:::.1 ** 7::.1 ------ فيم الكممة

 **:::.1 ------ ------ التعرف عمى الكممة

 (1.12)**( دال إحصائيا عند مستوى )

( بين بعد فيم 1.12ويتضح من الجدول السابق وجود ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة )
(، كما :::.1والدرجة الكمية الختبار ميارات القراءة ، حيث بمغ قيمة معامل االرتباط )ر = الكممة  
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( بين بعد التعرف عمى الكممة والدرجة الكمية لالختبار ، 1.12وجد ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى )
بعاد االختبار (، ويتضح أيضًا أن قيم معامل االرتباط بين أ:::.1حيث بمغ قيمة معامل االرتباط )ر=

 (.  مما يشير إلي اتساق البناء الداخمي لالختبار. 1.12وبعضيا البعض دال إحصائيًا عند مستوى)

 برنامج قصص األطفال المصورة فى تنمية ميارات القراءة )إعداد الباحثة( - أ
 أهذاف الربًاهج

 اليدف العام البرنامج-

ة باستخدام قصص األطفال المصورة لدى عينة من يتحدد اليدف العام لمبرنامج في تنمية ميارات القراء
 (.23-:أطفال متالزمة داون في سن )

 األهذاف اإلجزائيت:

 تتمخص أىداف البرنامج فيما يمي:  
عمـى الكممـات المتمثـل فى)التعـرف  تدريب الحاالت عمى اكتساب ميارات القـراءة المتمثـل فـي التعـرف -

التعرف عمى الكممة من بين مجموعة كممات مشابية ليا  عمى الكممة من بين مجموعة كممات مختمفة،
فى النطق ومختمفة فى الحروف، التعرف عمى الكممة من بين مجموعة كممات مشابية ليا فى الحروف 
ــراءة الحــروف، إدراك الصــوت األول مــن الكممــة، معرفــة شــكل  ــراءة الكممــات، ق ومختمفــة فــى النطــق، ق

 ة. استخدم الحروف لتكوين كممات مختمفة تنتمى لعائمة الكممة.الحرف فى مواضعو المختمفة من الكمم

تدريب الحاالت عمى اكتساب ميارات الفيم المتمثل في)فيم الكممة من خالل المعنى، فيـم الكممـة مـن -
خالل مضادىا، فيم الكممة خالل اكمال الجممة  بالكممة الصحيحة، فيـم الجممـة مـن خـالل ربـط الجممـة 

 مة من خالل ترتيب صور القصة، فيم الجممة من خالل ترتيب كمماتيا(.بالصورة، فيم الجم
 أهويت الربًاهج

أىمية نظرية: تتمثل فى اعتبار أن البرنامج يساىم فى إجراء المزيد من البحوث العربية فى مجال  - أ
تعميم تالميذ متالزمة داون، خاصة التى تيدف إلى تصميم البرامج التى تيتم بتنمية ميارات 

 ءة.القرا

أىمية تطبيقية: مساعدة المشرفين واألخصائين والقائمين عمى تربية وتنشئة تالميذ متالزمة داون  - ب
من خالل التعرف عمى االستراتيجيات الحديثة والطرق والفنيات التى تستند إلى أسس عممية، والتى 

 يمكن أن تسيم فى تنمية ميارات القراءة لدى ىؤالء التالميذ.

 ها بٌاء الربًاهج:األطض الخي مت علي

 أسس نفسية واجتماعية:-أ 

 مراعاة توفير جو من الطمأنينة والشعور بالحب واألمن والتقبل من اآلخرين.  -
 تييئة البيئة التي تساعد في وضع البرنامج موضع التنفيذ. -
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 أسس تربوية:-ب
اتيم، ، واسـتعداداتيم، وحاجـ23-:مراعاة خصائص نمو األطفال ذوى متالزمـة داون فـي سـن مـن  -

 واىتماماتيم، وقدراتيم.
ن كانت ىذه القـدرة تتميـز بـالبطء أحياًنـا، والحاجـة إلـى التكـرار  - إن الطفل لديو قدرة عمى التدريب، وا 

 والتدريب أحياًنا أخرى، وىو بحاجة إلى المساعدة والتقبُّل والفيم وتكرار المحاوالت.
 أسس فمسفية:-ج

مـن العديـد مـن فنيـات النظريـة االجتماعيـة لبندورا،والنظريـة تعتمد البرامج التدريبية عمى االسـتفادة  -
 السموكية لسكنر. 

 إن اإلنسان يحتاج في بداية عمره إلى من يساعده عمى إكمال النقص الموجود لديو. -
 إن المراحل العمرية األولى ىي أىم مراحل حياة اإلنسان. -
ن أي قصور يؤثر عمى جميع مظ -  اىر النمو.إن اإلنسان ينمو بصورة كمية، وا 

 األطاص العلوً للربًاهج

 حمخىي الربًاهج
قامــــت الباحثــــة بــــاالطالع عمــــى اإلطــــار النظــــرى وبعــــض الدراســــات الســــابقة التــــى تناولــــت أىميــــة -أ

تنميــــة ميــــارات القــــراءة  لــــدى تالميــــذ متالزمــــة داون والــــذى تــــم عرضــــو فــــى الفصــــل الثــــانى وكــــان 
ىـــولم ؛  Turner, S.,& Alborz, A.,2003ترنـــر ســـتيفن، و ألبـــورذ أليســـون )منيـــا دراســـات

 &,Maiorano ؛ مايورانو وىوغس،Hulme, C., et al.,2012 تشارلز، وآخرون

Hughes, 2016 ) 

ــــــــى دراســــــــات)-ب ــــــــرامج ف ــــــــراءة  ومنيــــــــا ب ــــــــة ميــــــــارات الق ــــــــرامج تنمي ــــــــى ب خمف االطــــــــالع عم
خالـــــــــد ؛ 3124؛ ىـــــــــديل ســـــــــالم ،3124ســـــــــيى أمـــــــــين، رحـــــــــاب برغـــــــــوت،؛ 3117الفضـــــــــمى،

 (.3128،؛ شيماء أمين3127درويش،  عايدة؛3126، سميمان
 وقد تم وضع البرنامج فى ضوء عدد من المحكات:

ـــــــــذ متالزمـــــــــة داون ســـــــــواء النفســـــــــية أو االجتماعيـــــــــة وحاجـــــــــاتيم  - مراعـــــــــاة خصـــــــــائص تالمي
 وميوليم وقدراتيم.

 مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ. -
ــــــى أن تقــــــوم ىــــــ - ــــــة الدراســــــة عم ــــــة وعين ــــــين الباحث ــــــة ب ــــــدعيم العالق ــــــى أســــــاس ت ــــــة عم ذه العالق

 من االحترام والثقة واألمان والتقدير المتبادل.
تراعــــــــى الباحثــــــــة تييئــــــــة المنــــــــاخ المناســــــــب والمكــــــــان واألدوات والوســــــــائل الالزمــــــــة لتطبيــــــــق  -

 البرنامج.
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تراعــــــى الباحثــــــة أيضــــــًا أثنــــــاء جمســــــات البرنــــــامج إتاحــــــة الفرصــــــة ألفــــــراد العينــــــة لمتعبيــــــر عــــــن  -
 مشاعرىم وحاجاتيم .

 بيق البرنامج فى عدد من المراحل كمايمى:يتم تط
( وىــى جمســات تمييديــة خاصــة بالتعــارف بــين الباحثــة وأفــراد 3-2المرحمــة األولــى: )الجمســات مــن -

 العينة التجريبية وتتضمن جمستين.

( وىى الخاصة بتقديم القصص التى يتناوليا البرنامج ومما 43-4المرحمة الثانية: )الجمسات من -
جراءات وذلك لتنمية ميارات القراءة،تضمنو من است ( جمسة 46وتكون بمعدل ) راتيجيات وأدوات وا 
 جمسات إسبوعيا . 4قصص ويستغرق تدريس كل قصة فى البرنامج  21تعالج من خالليا 

المرحمة الثالثة: وىى المرحمة الختامية وىدفيا تمخيص أىداف البرنامج، وتقييم وتييئة أفراد العينة  -
 نامج وتتضمن جمستين.إلنياء البر 

 االطرتاحيجياث ادلظخخذهت فً الربًاهج
 (:Match,Choose,Nameاستراتيجية طابق، اختار، سم) -

ــــــى يعتمــــــد عمييــــــا البرنــــــامج وخاصــــــة فــــــى المرحمــــــة األولــــــى  ــــــى االســــــتراتيجية الرئيســــــية الت ى
لـــــــتعمم القـــــــراءة لمـــــــا ليـــــــا مـــــــن دور كبيـــــــر فـــــــى زيـــــــادة فـــــــرص النجـــــــاح لـــــــدى التمميـــــــذ، مـــــــع 

ا مــــــــع االســــــــتراتيجيات األخــــــــرى واألنشــــــــطة التــــــــى تزيــــــــد مــــــــن فــــــــرص الممارســــــــة اســــــــتخدامي
والتــــــــدريب وىــــــــذه االســــــــتراتيجية تعتمــــــــد عمــــــــى ثــــــــالث خطــــــــوات متتاليــــــــة ومكممــــــــة لبعضــــــــيا 

 وىى: المطابقة،االختيار،التسمية)القراءة(.

 (:Fadingاستراتيجية االخفاء التدريجى)
كممـــــــات بيـــــــدف مســـــــاعدة التالميـــــــذ ويـــــــتم فييـــــــا اإلزالـــــــة التدريجيـــــــة لمصـــــــور الدالـــــــة عمـــــــى ال

عمــــــى قــــــراءة الكممــــــات بشــــــكل مســــــتقل، وعنــــــدما تختفــــــى الصــــــورة يصــــــبح التمميــــــذ قــــــادرا عمــــــى 
 قراءة الكممة دون االستعانة بالصورة المرئية.

 (: Word Bankاطرتاحيجيت بٌك ادلعزفت)
ـــــدة  ـــــى كممـــــة جدي ـــــذ، فكممـــــا تعـــــرف إل ـــــى يتعـــــرف إلييـــــا التممي ـــــل الكممـــــات الت ـــــل مســـــتودع لك يمث

 ضمن حدود بيئتو تتضاف إلى بنك الكممات، ويتم مراجعتيا يوميا؛ ليتم حفظيا.
 حتذيذ األطلىب الخذريظً للربًاهج

 استخدمت الباحثة أثناء تطبيقيا لمبرنامج طريقة التدريس الجماعى)التعاونى( :
ن مجموعة توفر المجموعة الصغيرة امتيازات جمة حيث تتشابو العينة فى خصائصيا واضطراباتيم فتكو -

تالميذ تتشارك وتتعاون فيما بينيا ليكون تفاعل وتأثير متبادل بين بعضيم  7صغيرة تتكون من 
 البعض وبينيم وبين الباحثة كم توفر لمباحثة إلماما بما يعرفو التمميذ وما يرغب فى تعممو.
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عمى عمل  الحظت الباحثة أن  الكممة او الحرف عندما يعرض عمى كل تمميذ من التالميذ، نحصل -
تعاونى يساعد فيو التالميذ الذين تمكنوا من المادة التعميمية غيرىم من الذين يحتاجون لمزيد من 

 (. 346،ص3114وضحو كمال زيتونة )التعمم والتدريب وىذا ما 
 الخىجيت اللفظً)احلذ اللفظً(-

ذوى االحتياجـات الخاصـة تعبير طريقة التوجية المفظى أحد أساليب التدريس المناسبة مع التالميذ      
وتحفزىم عمى القيام باستجابات مناسبة، وىو نوع من المساعدة المؤقتة تستخدم لمساعدة التمميذ عمى 
إكمال الميمة المطموبة، من خالل لفظ الكممة أو جـزء منيـا بشـكل يسـاعد التمميـذ عمـى إعطـاء اإلجابـة 

 (.242، ص 3121)بطرس حافظ، الصحيحة 

 : الخكزار -
ــة أو اكتســاب       ــذ متالزمــة داون عــادات تعميمي ــيم تالمي ــدريب وتعم ــرار ميمــة جــدا فــى ت ــة التك عممي

ميارات جديدة، وأن إعادة تكرار ما تعممو التمميذ الداون من وقت ألخر من أفضـل سـبل معالجـة الـذاكرة 
)حسـن عبـد اعياقصيرة المدى والتأكد من إتقانيم لعممية استقبال المعمومات وخزنيا والقدرة عمـى استرج

 (61، ص3125إسراء شياب،العاطى، 
 ادلٌاقشت واحلىار: -

تعتبر طريقة المناقشة والحوار أساسا لمعظم طرق التدريس الحديثة، والتى تيتم بجوانب التواصل      
المغوى بين المعمم والتمميذ، وتساعد ىذه الطريقة عمى نمو الميارات المغوية لمتمميذ المعاقين عقميا، 

يمكن لممعمم أن يتعرف عمى خبرات التمميذ ومدى استيعابو لمخبرات الجديدة كما أنيا تعتبر طريقيا فعن 
 (.319، ص 3122أداة التفاعل االجتماعى)مرفت صابر،

 حتذيذ الفٌياث ادلظخخذهت
 أوال: الفنيات االجتماعية:

كن االعتمـاد عمـى معمم التربية الخاصة وعمى ذلك يمBandura تنتسب ىذه النظرية إلى بندورا 
فنية النمذجة عند تنفيذ البرنامج وىى نموذجا يعمل الطفل المعاق عمى تقميد سموكو حيث يعتبـر المعمـم 
ىو النموذج األقوى واألكثر مكانو لدى التمميذ المعاق عقميا.وتعمل ىذه الطريقة عمى تغطيـة عـدد كبيـر 

ة اليوميـة، كمـا تعمـل عمـى تعمـم الكثيـر مـن من الميارات المتعممـة الضـرورية لـدييم مثـل ميـارات الحيـا
 (.351، ص 3121أشكال السموك المرغوب فيو)سميمان إبراىيم،

 ثانيًا:الفنيات السموكية:
ييدف البرنامج الحالي إلى تنميـة ميـارات القـراءة وأثـره عمـى التواصـل المفظـى، وعمـى ذلـك يمكـن 

 مج، ومن ىذه الفنيات: االعتماد عمى فنيات النظرية السموكية عند تنفيذ البرنا
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 :Feedbackالتغذية الراجعة -
تزويد التمميذ الداون بنتائج اسـتجابتو فـى مواقـف الـتعمم المختمفـة بعـد االسـتجابة مباشـرة؛ ليعـرف      

إلى أى مدى كانت استجابتو صحيحة أو خاطئـة، وتسـاعد عمـى تسـييل عمميـة الـتعمم، وتشـجيع الطفـل 
 ( :5، ص3125عبد العاطى، إسراء شياب، )حسنالتعممعمى االستمرارفى 

 :Role-Playingلعب الدور-
أسموب تمثيل األدوار يقوم فيو التالميذ بتمثيل أدوار محددة ليم فى شكل حالة أو سيناريو وذلك ىو 

كمحاولة لمحاكاة الواقع وممكن تكميف مجموعة بالقيام بيذه التمثيمية)إيمان سحتوت، زينب 
 (.324، ص3125جعفر،

 : Reinforcementلتعزيزا -
ــد مــن إمكانيــة وقــوع الســموك مســتقبال)جمال نــافع،      ــة الســموك فيــو يزي وىــذا األســموب يعنــى تقوي

 (294، ص:311
 ترفييية -حركية –تمثيمية  -فنية -األنشطة المستخدمة: لغوية

 حتذيذ األدواث ادلظخخذهت فً الربًاهج 
حســب طبيعــة وىــدف كــل جمســة، وقــد راعــت أن تكــون اســتعانت الباحثــة بــبعض األدوات والوســائل     

 بسيطة ومتنوعة وجذابة حتى اليمميا التمميذ، وتمثمت ىذه األدوات فيما يمى:
الكمبيـــوتر، قصـــص مصـــورة، بطاقـــات كممـــات وحـــروف، كتـــاب لمحـــروف والكممـــات، ولوحـــة لمحـــروف  -

يا لمتالميذ، أقنعة فاكية األبجدية، مجموعة من الصور ومنيا صور لمتالميذ وصور ألسر كل منيم، ىدا
وخضـار ، وجـوه تعبـر عــن المشـاعر، مـادة الصــقة.، مـواد متواجـدة بالبيئـة )نشــا ، رمـل، خـرز، ريــش، 
ــاث  ــة (، نمــاذج لمالبــس شــتوى وصــيفى ، فاكيــة وخضــار، مجســمات)حيولنات، مواصــالت ، أث مكرون

تنوعـة حسـب طبيعـة كـل منزل(، ماكيت لممزرعة، أدوات مطـب  ، أدوات نظافـة شخصـية، أوراق عمـل م
 جمسة، أوراق رسم وألوان، أدوات من البيئة لتشكيل الحروف، جدول نشاط، مسرح عرائس.

 الحدود الزمنية لمبرنامج
 /ق(.71/ق( إلى )56الزمن المحدد لمجمسة: يتراوح مابين) -

 جمسة. 46عدد الجمسات:  -
 جمسات أسبوعيًا. 4تكرار الجمسات:  -
 ونصف.المدى الزمنى لمتطبيق: شيرين  -
 المدى الزمنى لممتابعة: شير. -
. الحـدود 3131-:312تم تطبيق البرنـامج مـن شـير ديسـمبر حتـى شـير مـارس  لمعـام الدراسـى  -

 المكانية لمبرنامج
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ــم تطب     ــة ذوى االحتياجــات ت ــى لرعاي ــدمياط، وبمؤسســة ابن ــة ب ــة الفكري ــامج  بمدرســة التربي يــق البرن
أو بمؤسسـة ابنـى لرعايـة ذوى االحتياجـات الخاصـة وكـان الخاصة، وذلك بإحدى الفصول فـى المدرسـة 

 يتم االتفاق مسبقًا عمى ذلك مع أسر أفراد المجموعة التجريبية.

 تقييم البرنامج: 
 يتم تقييم البرنامج من خالل القياسات األتية:    
 قياس قبمى: حيث يتم تطبيق اختبار ميارات القراءة قبل بدء البرنامج. -2
 يتم تطبييق اختبار ميارات القراءة بعد تطبيق البرنامج. قياس بعدى : -3
التقـويم خـالل البرنــامج وذلـك مــن خـالل تنفيــذ التعميمـات فــى كـل جمســة، وأداء النشـاط المصــاحب،  -4

 والتدريب اإلسبوعى عمى كل قصة.
 قياس تتبعى: حيث يتم تطبيق اختبار ميارات القراءة بعد مرور شير من انتياء التطبيق.  -2

  اءاث الذراطتإجز
جراء االختبارات التشخيصية المناسبة  -2 اختيار عينة الدراسة النيائية من تالميذ متالزمة داون وا 

 ليا.
إجراء المجانسة  بين أفراد العينة فى المجموعتين التجريبية والضابطة من خالل تطبيق أدوات  -3

 الدراسة الحالية.
 اد المجموعة التجريبية والضابطة .التطبيق القبمى الختبار ميارات القراءة عمى أفر  -4
التطبيق البعدى الختبار ميارات القراءة عمى أفراد المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق  -5

 البرنامج. 
التطبيق التتبعى الختبار ميارات القراءة عمى عينة المجموعة التجريبية بعد شير من انتياء  -6

 البرنامج.

 انات ورصد النتائج.القيام بالمعالجة اإلحصائية لمبي -7
 تفسير النتائج ومناقشتيا، وصياغة التوصيات والمقترحات فى ضوء النتائج. -8

 ًخائج الذراطت وهٌاقشخها
 الفزض األول -1

بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية التي  1.12يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
التي درست بالطريقة التقميدية في التطبيق درست بطريقة القصة المصورة  والمجموعة الضابطة 

والقراءة ككل ( -فيم الكممة  -البعدي الختبار ميارات القراءة  بالنسبة لميارات ) التعرف عمى الكممة
 لصالح درجات المجموعة التجريبية"
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 ( الفرق بين متوسطي رتب درجات التطبيق البعدي لممجموعة الضابطة والتجريبية9جدول )
 ر ميارات القراءةعمى اختبا

( أنو ىناك فرق دال إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات المجموعتين 9يتضح من الجدول )     
الكمية الختبار ميارات القراءة لدى أطفال  التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في الدرجة

متالزمة دوان؛  وعمى ىذا تقبل صحة الفرض كالتالي: يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
بين متوسطي رتب  درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في ميارات القراءة بالنسبة  1.12

اءة ككل ( بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة والقر -فيم الكممة  -لميارات ) التعرف عمى الكممة
 التجريبية. 

 حفظري ًخائج الفزض األول
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن توظيف القصص المصورة أدى إلى جذب تالميذ متالزمة داون -

 لفترة طويمة من الزمن وخصوصا عند تمثيميا األمر الذى ساعد التالميذ عمى تذكر أحداث القصة وفيم
 المعنى المناسب لمكممة من خالل ربط مدلول الكممة بالصورة فى القصة.

وقد كان لمقصص أثر كبير فى تفاعل تالميذ متالزمة داون مع الكممات والمفاىيم واألنشطة، ونجد أن -
( تنمى باستخدام 72-58،ص ص 3122كما وضح )محمد الظنحانى، ميارة التعرف عمى الكممة
خدام مجموعة من األسماء أو األفعال أو األشياء المحيطة بالطفل، والتى تكون األساليب البسيطة كاست

من المفردات الخاصة بالطفل التى غالبا تدور حول أسرة الطفل أو لعبة. وىذا ما اتبعتو الباحثة فى 
حتى الخيال فى بعض القصص كان  واىتماماتوقصصيا حيث كانت القصص المصورة من بيئة الطفل 

 تفاعل معو تمميذ متالزمة داون وعدل من سموكو.خيال مبسط 
استخدام أنشطة وميام مختمفة أدى إلى تنمية مستوى الفيم القرائى لتالميذ متالزمة داون وذلك  -

بتكوين صورة ذىنية عند التمميذ لمشئ المقروء مما يسيل استدعائو والتعامل معو وقت الحاجة اليو، 

المجموعة         
                   

  
 الميارة 

(7الضابطة )ن=  (7التجريبية )ن=    

 قيمة
 " U" 

 قيمة
 " W" 

 قيمة 
"Z" 

مستوى  
متوسط  الداللة

 رتب
مجموع 
 رتب

متوسط 
 رتب

مجموع 
 رتب

 التعرف 
 عمى الكممة

4.86 33.61 :.36 66.61 

2.61 

33 -3.7:  
دالة عند 
1.12 

 66 28.: 34 4.94 فيم الكممة

3 

34 -3.78  
دالة عند 
1.12 

 67.61 53.: 32.61 4.69 الميارات ككل 

1.6 

32.61 -3.94  
دالة عند 
1.12 
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فظ المعمومات بشكل أسيل وتصنيفيا وتوظيفيا بشكل جيد فى فالتمميذ متالزمة داون قادر عمى ح
بعض األحيان مما جعل ىذا التمميذ أكثر تفاعل مع البيئة المحيطة بو بما يثبت األثر اإليجابى الفعال 

؛  Jean,2011لمبرنامج المطبق باستخدام قصص األطفال المصورة وىذا ما أثبتتو دراسة كال من )
 (. 3124سيى أمين، 

 ض الثانى:الفر  -3
ض الثانى عمى أنو" اليوجد فرق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد ينص الفر 

 المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى والتطبيق التتبعى عمى اختبار ميارات القراءة ".

 (:جدول )
 ختبار ميارات القراءة( لداللة الفروق بين رتب درجات التطبيق)البعدى والتتبعى( لممجموعة التجريبية عمى اZيوضح قيم )

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعة      
التجريبية فى القياس البعدى والتتبعى عمى اختبار ميارات القراءة؛  مما يدل عمى ثبات أثر البرنامج 

لمصور المستخدم فى تنمية ميارات حتى بعد االنتياء من التطبيق، ومن ثم فعالية البرنامج القصصى ا

 
 البعد

عدد الرتب 
-)السالبة
-الموجبة

 المتعادلة(

التتبعى -التطبيق البعدى   
 Zقيم 

 
 مجموع الرتب متوسط الرتب الداللة

 الموجبة السالبة الموجبة السالبة

التعرف 
عمى 
 الكممة

الرتب  5
 السالبة 

4.36 3 24 3 -
2.63 

غير 
 دالو

الرتب  2
 الموجبة 

تب الر  2
 المتعادلة

فيم 
 الكممة 

الرتب  4
 السالبة

3 1 7 1 -
2.74 

غير 
 دالو

الرتب  1
 الموجبة 

الرتب  4
 المتعادلة

ميارات 
القراءة 
 ككل

الرتب  5
 السالبة 

4.49 2.61 24.61 2.61 -
2.74 

غير 
 دالو

الرتب  2
 الموجبة 

الرتب  2
 المتعادلة 
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( غير دالة، وعمى ذلك تحقق صحة الفرض Zالقراءة  لدى أطفال متالزمة داون، ولقد جاءت قيمة )
 الثالث.
يتضح من الشكل السابق عدم وجود فروق جوىرية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة     

(، مما يدل عمى فعالية البرنامج 42.78(، والقياس التتبعى)44.61التجريبية فى القياس البعدى)
القصصى المصور فى تنمية ميارات القراءة، فاالستراتيجيات المستخدمة بالبرنامج واالساليب والفنيات 

 تعمل عمى ثبوت ىذا التحسن. 
 حقظري الفزض الزاًً

راد المجموعة ويعزى ىذا االمتداد فى قوة تأثير اإليجابى لمبرنامج عمى تنمية ميارات القراءة لدى أف-
التجريبية واستمراره خالل الفترة التتبعية إلى تدعيم التمميذ وانتقالو من خبرة نجاح إلى نجاح مما أدى 
إلى الثقة بالنفس والتحول إلى مفيوم ذات ايجابى حيث يعد اكتساب تمميذ متالزمة داون لخبرات 

مى االنجاز وأصبح تعزيزا مستمر يؤدى ايجايبية فى مجال ثقتو بنفسو وبقدرتو عمى النجاح زاد قدرتو ع
 إلى القدرة عمى األداء والنجاح فى تثبيت ماوصموا إليو من ميارات وتنميتيا.

وقد أتاح استخدام فنية النمذجة فرصة لمتعمم االجتماعى من خالل النماذج المقدمة فى البرنامج حيث -
صية غيرت من سموك التالميذ متالزمة أثر فى تحقيق ىذه النتائج، فقد قامت الباحثة بعرض نماذج قص

داون وكان لمعب الدور الذى تضافر مع فنية النمذجة حيث تم توظيفو لألداء شخصية بطل القصة 
 ليفيم ويقمد أحداث القصة ويعبر عن انفعاالتو ويفيم مشاعره ومشاعر األخرين.

لمتجاوب واإلقبال عمى حفظ وكان لفنية التعزيز أثر فى زيادة دافعية أفراد المجموعة التجريبية -
 الكممات والحروف والجمل والتأكيد عمييا بالمنزل حتى بعد االنتياء من البرنامج. 

كما كان لتزويد تالميذ متالزمة داون باإلستراتيجيات المناسبة أدى إلى اإلستمرارية وتطور وتحسن -
 ميارات القراءة .

ؤثرات التى أثرت عمى تالميذ متالزمة داون وعممت كما أن القصص المختارة من الباحثة كانت من الم-
عمى إكتسابيم القدرة عمى تعمم ما يفيدىم فى حياتيم اليومية والعمل عمى تنميو شخصيتيم وتحسين 

 نضوجيم االجتماعى، فأكتسبوا معمومات تفيدىم فى حياتيم باإلضافة إلى تعميميم القراءة .
 حىصياث الذراطت:

 ت البصرية بصورة مكثفة وخاصة فى فصول الدمج التربوى.استخدام االستراتيجيا -
عمل دورات تدريبية لمعممات األطفال ذوى االحتياجات الخاصة لتدريبيم عمى اسـتخدام االسـتراتيجات  -

 الحديثة فى التدريس.
 مزج البرامج بأنشطة تجعل التعميم أكثر متعة لجذب تالميذ متالزمة داون. -
 المصورة واستغالليا فى تنمية جوانب القصور لدى أطفال متالزمة داون. االىتمام بقصص األطفال -
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 االعتماد عمى الطرق واألساليب البصرية فى تعميم أطفال متالزمة داون الميارات المختمفة. -

االىتمام بأساليب التعزيز والتشجيع والمشاركة الفعالة بين أطفال متالزمـة داون مـن خـالل اشـتراكيم  -
 التدريبية وبث روح المنافسة بينيم. فى البرامج

 األىتمام بتدريب كاًل من المعممين وأولياء األمور عمى كيفية تعميم أطفال متالزمة داون. -

ــى تحســن أداء  - ــة والت ــة والفني ــة والحركي ــى األنشــطة القصصــية والغنائي ــد عم ــى تعتم ــاء البــرامج الت بن
 األطفال ذوى متالزمة داون.

 البحىد ادلقرتحت

 ة مدى فاعمية قصص األطفال الحركية فى تنمية القراءة والكتابة لدى أطفال متالزمة داون.دراس -

 فاعمية قصص األطفال االلكترونية فى تنمية القراءة والكتابة لدى أطفال متالزمة داون. -
 .قائم عمى األلعاب لتنمية ميارات القراءة لدى أطفال متالزمة داون تدريبىفعالية برنامج  -
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 ادلزاجع

(. فاعمية برنامج تدريبى لعالج بعض مشكالت التعرف عمى الكممة لدى 3116أفراح خميل الساعى)
تالميذ الصف الرابع من ذوى التخمف العقمى البسيط بدولة الكويت. رسالة ماجستير، جامعة 

 الخميج العربى مممكة البحرين.
طفال ذوى االحتياجات الخاصة.)ترجمة بياء (. تعميم مميز لأل3119آن لويس، برام نورويتش)

 شاىين(.القاىرة : مجموعة النيل العربية.
(. المرجع فى رياض األطفال : توجييات عالمية وتطبيقات عممية. القاىرة: دار 3122حسن شحاتو)

 العالم العربى.
ىرة: مكتبة الدار (. المرجع فى تعميم المغة العربية وتعمميا. القا3123حسن شحاتو، ومروان السمان )

 العربية لمكتاب.

(. فعالية برنامج تدريبى لتنمية مستوى الوعى الصوتى فى تحسين 3126خالد رمضان سميمان )
(، 23ميارات القراءة لدى األطفال ذوى متالزمة داون. مجمة التربية الخاصة بجامعة الزقازيق، )

262-316. 
فى تنمية ميارات قراءة الكممات لدى التالميذ  (. فاعمية برنامج تعميمى3117خمف محمد الفضمى )

-357(، 91)31ذوى التخمف العقمى البسيط فى دولة الكويت. المجمة التربوية بجامعة الكويت 
354. 

(. تنمية التصور الذىنى لدى األطفال المعاقين ذىنيا القابمين لمتعميم. القاىرة : 3121دينا مصطفى )
 دار الجامعة الجديدة.

(. تعميم القراءة واألدب : استراتيجية مختمفة 3117طعيمة، ومحمد عالء الدين الشعيبى ) رشدى أحمد
 لجميور متنوع. القاىرة : دار الفكر العربى.

فعالية برنامج قصصى فى إشباع بعض الحاجات النفسية لطفل  .(:311رييام مصطفى العيوطى )
 ن شمس.الروضة. رسالة ماجستير، معيد دراسات الطفولة جامعة عي

(. سمسة سيكولوجية الفئات الخاصة والمعوقين : نداء من االبن 3115زينب محمود شقير )
 (. القاىرة: مكتبة النيضة المصرية.3المعاق) ط 

(. المرجع فى التربية الخاصة المعاصرة : ذوو االحتياجات التربوية 3121سميمان عبد الواحد إبراىيم )
 ل. اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.الخاصة بين الواقع وأفاق المستقب

(. فعالية برنامج قائم عمى االستراتيجيات البصرية فى 3124سيى أحمد أمين، ورحاب صالح برغوت )
تنمية بعض ميارات الفيم القرائى لدى عينة من األطفال ذوى متالزمة داون. مجمة الطفولة 

 .:32-:26(، 27)6والتربية بجامعة اإلسكندرية، 
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(. فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجية الحواس المتعددة فى تنمية ميارات 3128شيماء سمطان أمين)
القراءة لدى تالميذ الصف الرابع فى مدارس التربية الفكرية بدولة الكويت. كمية التربية جامعة 

 بنى سويف.
 .APA5يالت الواردة فى (. إجراءات الكتابة العممية وفق التعد3121عادل عبد اهلل محمد )
 (. اإلعاقات العقمية. القاىرة : دار الرشاد.3125عادل عبد اهلل محمد )

(. فعالية التدريب عمى ميارات الوعى الفونولوجى فى تحسين الفيم 3127عايدة مصطفى درويش)
 القرائى لدى عينة من أطفال متالزمة داون. رسالة دكتوراة، كمية التربية جامعة المنوفية.

 (. مشكالت تعميم القراءة والكتابة. القاىرة : مكتبة األنجمو المصرية.3127عدنان طالك عبد الخفاجى)
(. القاىرة: الدار المصرية 3(. فن رواية القصة وقراءتيا لألطفال )ط3113كمال الدين حسين)

 المبنانية.
 والثقافة.(. أدب األطفال. القاىرة : مؤسسة ىنداوى لمتعميم 3125كمبرلى رينولدز )

(. تنمية ميارات تعمم المغة والقراءة والكتابة فى سنوات الطفولة المبكرة. 3117ماريان وايتييد )
 )ترجمة بياء شاىين(. القاىرة : مجموعة النيل العربية.

(. أثر برنامج تدريبي مقترح في إكساب أميات أطفال 3119ىبة أحمد شخمتى، وأسامة محمد البطاينة)
لقرائية ميارات تنمية القراءة لدى ألبنائين. رسالة ماجستير، كمية التربية ذوي الصعوبات ا

 باالردن جامعة اليرموك.

(. فاعمية برنامج تعميمى قائم عمى التعميم المباشر فى تحسين ميارات 3124ىديل سالم الدوالت )
 معة األردنية.القراءة لألطفال ذوى متالزمة داون. رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا الجا

(. فاعمية كتاب القصة المصور فى تييئة طفل الروضة لمقراءة 3118ىيام مصطفى عبد المطيف )
 والكتابة فى ضوء االتجاىات التربوية الحديثة. رسالة ماجستير، كمية التربية جامعة بنى سويف.

رات القراءة والسموك (. فاعمية برنامج لتنمية اإلدراك الصوتى فى تحسين ميا3128ياسمين سيد أحمد)
التكيفى لدى األطفال ذوى اإلعاقة العقمية البسيطة. رسالة ماجستير، كمية التربية جامعة عين 
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