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لدي األطفال ذوي  التواصل اللفظيلتنمية  قائم على أنشطة االنتباه المشترك برنامجفاعلية 
 إضطراب طيف الذاتوية

 نصر ابراهيمالباحثة : وفاء 
          

 : المستخلص

من خالل  الذاتوية إضطراب طيف لدى األطفال ذوي تواصل اللفظي هدف البحث الحالي إلى تنمية ال
، وتكونت عينة البحث من مجموعة واحدة قوامها برنامج قائم على مجموعة من أنشطة االنتباه المشترك

دوات البحث أسنوات، واشتملت  6إلى  4ذوي إضطراب طيف الذاتوية، بعمر زمني من  أطفال من( 8)
 الموجود عبد طه، محمد النيل، أبو محمود)تقنين الصورة الخامسة  -: مقياس ستانفورد بينيه للذكاءىعل
 -مقياس جيليام التقديري لتشخيص أعراض وشدة اضطراب طيف التوحدو ، (1122 السميع، عبد

التواصل تقدير  مقياس)و (،1111تعريب وتقنين )عادل عبد الله، عبير أبو المجد، اإلصدار الثالث 
وأشارت  ،(برنامج أنشطة االنتباه المشترك )إعداد الباحثةو  ( 1118عبد الحميد علي، إعداد / اللفظي

بين متوسطات رتب درجات األطفال (  1012) النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 
التواصل مقياس  ىيق البرنامج علالذاتويين على القياسين القبلي والبعدي في اتجاه القياس البعدي بعد تطب

، بينما لم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات األطفال على القياسين اللفظي
استمرار أثر فاعلية البرنامج المستخدم لدى  ى، وهذا يدل علعلى مقياس التواصل اللفظي البعدي والتتبعي

  لقياس البعدي.( يوًما من ا44مرور )األطفال الذاتويين بعد 
 . االنتباه المشترك -التواصل اللفظي -إضطراب طيف الذاتوية: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The current research aimed to develop verbal communication among children 

with autism spectrum disorder through a program based on a group of joint 

attention activities, and the research sample consisted of one group of (8) 

children with autism spectrum disorder, aged from 4 to 6 years, and included 

Search tools on: Stanford-Binet Intelligence Scale - Fifth Picture Arabization 

and codification (mahmud 'abu alniyl , muhamad tah , eabd almawjud eabd 

alsamie, 2011), Gilliam Estimated Scale for Diagnosing Symptoms and Severity 

of Autism Spectrum Disorder - Third Edition Arabization and rationing (Adel 

Abdullah, Abeer Abul-Magd, 2020), and (Verbal Communication Appreciation 

Scale / Prepared by Abdel Hamid Ali, 2008) and the Joint Attention Activities 

Program (prepared by the researcher). The results indicated that there were 

statistically significant differences at the level (0.01) between the average grades 

of autistic children on the tribal and remote measurements in the direction of the 

dimensional measurement after applying the program on the verbal 

communication scale, while there were no statistically significant differences 

between the average grades of children on the two post measurements. and 

sequential on the verbal communication scale, and this indicates the 

continuation of the effect of the effectiveness of the program used for autistic 

children after one month of the post-measurement . 

Keywords: autism spectrum disorder - verbal communication - joint attention0 
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 مقدمة:
يعتبر اضطراب طيف الذاتويةة أحةد االضةطرابات العميقةة والتةي تةىثر علةى اسةتخدام السةلوكيات  

االضةطرابات مةن ، وتعةد اضةطرابات الل ةة والتواصةل االجتماعية المتعددة والتواصل اللفظي وغير اللفظي 
المحوريةةةة واألساسةةةية التةةةي تةةةىثر سةةةلبًا علةةةى جوانةةةب نمةةةوهم الطبيعةةةي، وانةةةدماجهم داخةةةل مجتمعةةةاتهم، كمةةةا 
 يفتقرون إلى قواعد الل ة ومهارتها، وبالوقت نفسةه فةهنهم ال يحةاولون التعةوي  عةن هةذا ال ةعل فةي الل ةة

كاإليمةةاءات أو الحركةةات أو تعبيةةرات الوجةةه، ومكوناتهةا ومهاراتهةةا باسةةتخدام أسةةاليب التواصةةل غيةةر اللفظةةي 
العجةن فةى اإلنتبةاه واالنتبةاه المشةرك، ويعتبةر  باإلضافة إلى أنهةم يعجةنون عةن اسةتخدام التواصةل البصةري 

المشترك من اإلشارات المبكرة  الممينة بين األطفةال فةى سةن عةام واحةد والتةى تكةون بعةد ذلةى عالمةة علةى 
ا فةةى المشةةاركة اإلجتماعيةةة ومهةةارات التواصةةل والةةذى يعكةةف ضةةعفً . فةةالوجةةود إضةةطراب الذاتويةةة لةةدى األط

والكفةةةاءة تمهيةةةًدا للتواصةةةل اللفظةةةي لةةةى قصةةةور فةةةى مهةةةارات اللعةةةب وسةةةلوكيات التقليةةةد إوالةةةذى يةةةىدى بةةةدوره 
ومما سبق يت ح لنا أن أى عمل يقوم به األخصائيون أو المعلمون الذين يعملون مع الطفةل  ،اإلجتماعية
يفةتح للطفةل بةاب مشةاركة األقةران  ألنةهالمشةترك بالتدخل عن طريق أنشطة االنتباه د وأن يسبق الذاتوى الب

 وغيرها من جوانب النمو.اللفظي وغير اللفظي الل وى  والتواصل وتقليل اإلنسحابية والنمو اإلجتماعى
 مشكلة البحث: 

ر فى المبادرات بطلب من قصو  وهظهر ي   الحظت مااألطفال الذاتويين من خالل عمل الباحثة مع 
أن هىالء األطفال ال يستطيعون تطوير مهارة و  انخفاض المستوى المعرفي واستخدام الل ةو المشاركة 

االنتباه المشترك بنفف الطريقة التي يشارك فيها األطفال العاديون االنتباه المشترك مع األخرين، وهذه 
اللفظي وغير على التواصل األطفال المشكلة المبكرة قد تىدي إلى مشكلة كبرى ترتبط بعدم قدرة هىالء 

مع اآلخرين، مما جعل الباحثة تفكر وتدرك ضرورة التدريب على االنتباه  والتفاعل االجتماعى اللفظي
المشترك لدى األطفال الذاتويين، وذلى العتبار االنتباه المشترك مهارة أساسية محورية؛ إذ تم تقويمها 

والتفاعل االجتماعي مع  اللفظيوتنميتها نتج عنها ت يرات في مختلل جوانب النمو، مثل التواصل 
( (Gomes,2020( و,Charron 2017) ين وغيرها من جوانب النمو، حيث أكدت دراسة كل مناآلخر 

 ,Poon,K.Watson ,L.Grace, B.&Poe)ودراسة  Ebrahim, 2020)( و)1111 و)عبد النبي،

D., 2014) ، بوصفه من منبئات ومىشرات التواصل على أهمية التدريب على مهارات االنتباه المشترك
ومن ثم تحتاج هذه الفئة إلى خدمات  وتدخالت وأنشطة مصممة  .العقلي لهىالء األطفال واألداء اللفظي

لتنمية التواصل اللفظي لدي االطفال لتعنين االنتباه المشترك باعتباره الركينة األساسية والرئيسة والجوهرية 
 ذوي اضطراب طيف الذاتوية.
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 :ويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية
  مهارات التواصل اللفظي الواجب تنميتها لدى األطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية؟ما 

  لدى األطفال الذاتويين؟ التواصل اللفظيتنمية لاالنتباه المشترك  أنشطة قائم علىالبرنامج الما 
 لدى األطفال  التواصل اللفظياالنتباه المشترك لتنمية  أنشطة قائم علىالبرنامج ما فاعلية ال

 الذاتويين؟
 أهداف البحث:

 يسعى البحث الحالى إلى تحقيق األهداف التالية: 
 لدى األطفال الذاتويين. التواصل اللفظي تنمية  -2
لتنمية مهارات التواصل االنتباه المشترك  أنشطة التحقق من فاعلية استخدام برنامج قائم على  -1

    اللفظي لدى األطفال الذاتويين؟
 من استمرارية فاعلية برنامج قائم على أنشطة االنتباه المشترك لتنمية التواصل اللفظيالتحقق  -3

 لدى األطفال الذاتويين.

 أهمية البحث: 
 تشمل أهمية البحث األهمية النظرية واألهمية التطبيقية كما يلي:

 األهمية النظرية: ( 1
 والمتمثلة في:األهمية النظرية في التأصيل النظري لمت يرات البحث  تتمثل
لدى األطفال  التواصل اللفظيإلقاء ال وء على االنتباه المشترك باعتباره البنية األساسية لتنمية  -

 الذاتويين.

 لدى األطفال الذاتويين. التواصل اللفظيإلقاء ال وء على أهمية  -

 التواصل اللفظيإلقاء ال وء على أهمية برنامج قائم على أنشطة االنتباه المشترك ودوره في تنمية  -
   لدى األطفال الذاتويين.

 األهمية التطبيقية:( 2
االنتباه المشترك مع األطفال الذاتويين أنشطة تكمن أهمية البحث في تطبيق برنامج قائم على  -

لمعرفة مدى فاعليتها مع هىالء األطفال حتى يتم استخدام هذه الطريقة  التواصل اللفظيلتنمية 
 بشكل أكثر توسًعا.

اإلفادة مما تسفر عنه النتائج بهعداد برامج تنموية أخرى لتنمية الجوانب المختلفة لدى الطفل  -
  الذاتوي.



601 

 مصطلحات البحث:مفاهيم و 
 :االنتباه المشترك Joint Attention 

نتباه المشترك بأنه: "سلوك تواصلي يعرف بأنه قدرة الطفل على استخدام اإليماءات والتواصل إلا ي ّعرف
عبد و  في تنظيم االنتباه مع شخص آخر لمشاركته في االهتمام باألشياء واألحداث )سليمان، نافع البصري 
 .(797: 1124الحافظ،

 البرنامج القائم على أنشطة االنتباه المشترك:
 A Program Based on Joint Attention Activities 

ولها بأنه: خطة محددة ومنظمة تشمل مجموعة من المهام واألنشطة االجتماعية  عرفه الباحثة إجرائًيات  
التواصل مهارات تنمية أهداف تسعى الباحثة إلى تحقيقها بطريقة سهلة ومشوقة وجذابة تساعد على 

والمهارات   عتماد الطفل على توجيه حواسه ومتابعة المهامهالتي تقوم بو  ين،لذاتوياالل وي لدى األطفال 
من خالل جلسات  ،التي يتدرب عليها، وتبديل نظره بين الشيء الذي يثير اهتمامه وبين الشخص اآلخر

  جماعية وفردية محددة زمنًيا ولها أهداف وفنيات ووسائل معينة وتقويم.
  :التواصل اللفظيVerbal Communication 

التوحد لكلمة أو مجموعة من الكلمات أو ًيعرف التواصل اللفظي بأنه "استخدام الطفل ذو اضطراب 
الجمل البسيطة ب رض التفاعل اللفظي مع المعلم أو االقتران" ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطفل 
ذو اضطراب التوحد على مقياس مالحظة المعلم للتواصل اللفظي للطفل ذي اضطراب التوحد)علي، 

1118.) 
 :اضطراب طيف الذاتوية Autism Disorder  

اضطراب نمائي وعصبي معقد يلحق بالطفل قبةل الثالثةة مةن عمةره، ويالزمةه بأنه  (6: 1111)ي عرفه محمد
مةدى حياتةةه. ويمكةةن النظةةر إليةةه مةن منظةةور سداسةةي علةةى أنةةه اضةطراب نمةةائي عةةام أو منتشةةر يةةىثر سةةلًبا 

فةي ال الةب تةدفع  على العديد من جوانب نمو الطفل، ويظهةر علةى هيئةة اسةتجابات سةلوكية قاصةرة وسةلبية
بالطفةةل إلةةى التقوقةةع حةةول ذات، وكمةةا يعبةةر عنةةه بالدرجةةة التةةي يحصةةل عليهةةا الطفةةل علةةى أبعةةاد مقيةةاس 

إعةداد وتعريةب عةادل اإلصةدار الثالةث  -جيليام التقدريري لتشةخيص أعةراض وشةدة اضةطراب طيةف التوحةد
 عبدالله وعبير أبو المجد.
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البحث: حدود   

 ( أطفةةةةةال ذوي اضةةةةةطراب طيةةةةةف الذاتويةةةةةة 8عينةةةةةة البحةةةةةث الحاليةةةةةة مةةةةةن )تكونةةةةةت  البشدددددرية: حددددددودال
( سةةةةةةنوات، واعتمةةةةةةدت الباحثةةةةةةة 6 - 4ممةةةةةةن ينطبةةةةةةق علةةةةةةيهم شةةةةةةرو  العينةةةةةةة، تتةةةةةةراو  أعمةةةةةةارهم بةةةةةةين )

  المنهج شبة التجريبي ذي المجموعة الواحدة )القبلي والبعدي والتتبعي(.

 :اضةةةةةةطراب طيةةةةةةف الذاتويةةةةةةة  برنةةةةةةامج علةةةةةةى األطفةةةةةةال ذوي التطبيةةةةةةق  تةةةةةةم المحددددددددات الة:را يددددددة-
بةةةةةةةة )مركةةةةةةةن الصةةةةةةةفوة للتخاطةةةةةةةب والعةةةةةةةالج الطبيعةةةةةةةي المكثةةةةةةةل ل طفةةةةةةةال بمحافظةةةةةةةة  -أطفةةةةةةةال العينةةةةةةةة

 الجينة(.
 :وأسبوعين شهرين: المدة في البرنامج فعاليات تمت المحددات الزمنية.                                                                                 

                                                                   

 إطارنظري ودراسات سابقة:
 Autism Spectrum Disorderإضطراب طيف الذاتوية :  :أوال

( اضطراب الذاتوية بأنه: اضطراب نمائي ذو أساس 13: 1128إمام و البحيري، )ف كل من عرّ  
عصبي جيني، مرتبط بالمخ يصاحبه عجنًا في التفاعل االجتماعي، والتواصل، ف اًل عن اهتمامات 

 وسلوكيات نمطية متكررة. 
( اضطراب طيف Gavarró & Durrleman, 2018: 4عرف كاًل من جافارو ودورلمان )وي   

 حالة نمو عصبي تتمين بالعجن في المهارات التواصلية واالجتماعية. الذاتوية بأنه:
 Linguistic and communicative characteristicsالخصائص الل:وية والتواصلية: 

الطفل الذاتوي كثيرًا ال يفهم ما يقول، وإذا قال شيئًا فهنه يكون إعادة أو صدى ما يوجه إليه من  
ه يردد السىال نفسه، بشكل ترددى وبنفف شدة الصوت والن مة التي توجه كالم فهذا سألته ما اسمى فهن

بها السىال وفي بع  األحيان قد يتأخر الرد عن السىال أو يبدأ الطفل بترديد العبارة أو السىال بعد 
ساعات من سماعه، أو حتى بعد مرور يوم أو أكثر وكثيرًا ما نالحظ أن الطفل يردد جملة أو كلمة أو 

  .(46: 1121،مجيد) موسيقيًا في غياب التواصل غير اللفظيلحنًا 
فهم يتعرضون لتحديات عند االستخدام العملي لل ة في مجال اتباع قواعد المحادثة "غير المكتوبة"، مثل 

 ,Harrower, Denti, & Weber-Olsen)تبادل األدوار، والبقاء في الموضوع، والتحدث عن قرب 

2015: 24). 
فاعلية برنامج تدريبي في التدخل  ىإلي التعرف عل( 1126)دراسة عيدروس وفي هذا اإلطار هدفت 

األطفال من ذوي إضطراب طيف التوحد ،  ىالسلوك اللفظي في تنمية مهارات التواصل لد ىالمبكر عل
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اس السلوك الطفل التوحدي ، ومقياس مترجم لقيى وتم تطبيق مقياس تقدير المعلم لإلنتباه المشترك لد
نظرية السلوك اللفظي ، وقد أظهرت النتائج فاعلية  ىاللفظي ، وبرنامج رؤي للطفل التوحدي قائم عل

   .البرنامج التدريبي 
 verbal communication ثانًيا: التواصل اللفظي:
من خاللها أن ينقل رسالته إما عن  دمات محددة وترتيبها بطريقة يستطيع الفر لهو ترجمة األفكار إلى ك

  .(16: 1116طريق النطق أو الكتابة )الببالوي 
يعد التواصل اللفظي أكثر أشكال التواصل استخداما بين الناس، واالتصاالت الشفوية )المنطوقة( وسيلة و 

وإعطاء مباشرة للتواصل، وهي تبادل سريع ل فكار والمعلومات، وتسمح بمساهمة المستقبل في الحوار 
 .(272: 1123)همشري،  الت ذية الراجعة المباشرة، كما أنها وسيلة سهلة لإلقناع

إلى  (Finn, Miguel & Ahearn, 2012)هدفت دراسة كاًل من فين وميقوال وأهيرم  وفي هذا اإلطار
ة التعرف على مدى فاعلية تدريب األطفال من ذوي الذاتوية على االستقالل الوظيفي للطلبات اللفظي

(Mand)  والتسميات اللفظية(Tact) ( سنوات، 6-3( أطفال في عمر )4حيث تكونت العينة من )
( جلسات 4( ساعة أسبوعًيا، وقد ق سمت الجلسات إلى )31والخاضعين البرنامج التدخل المبكر بمعدل )

ياس ( دقيقة، وكانت األدوات المستخدمة في الدراسة هي: مق31-21في االسبوع كل جلسة مدتها )
( ل طفال كمقياس قبلي وبعدي، كذلى وتم EOWPVTاختبار المفردات )كلمة واحدة معبرة عن صورة 

 4أو شكل وتعليمات لبناءه باستخدام أربع  -إعطاء األطفال أربعة أدوات )شكل للتسمية ويسأله ما هذا
ل هذا تم استخدامه (، وكذلى ط لبت منهم تقليد حركي لتركيب المكعبات(، ك(Widgetsقطع من تركيبات 

والتسميات اللفظية، وكانت النتيجة أن أربعة أوالد أظهروا أن هناك تأثير  Mandsلبناء الطلبات اللفظية 
متبادل وتأثير انتقالي بين الطلب والتسمية حيث أن الطلب يىثر على تقدم التسمية، وأن التسمية لها تأثير 

 .Eowpvtالح القياس البعدي في اختبار إيجابي في تطور الطلب من خالل نتائج تعني لص
 Joint Attention االنتباه المشترك:  :ثالًثا
مثل االنتباه المشترك مهارة نمائية مهمة، من خالل اشتراك فردين اهتمامًا ما، ويعود االنتباه المشترك إلى ي  

الشخص اآلخر، سلوك االشتراك في النظر إلى نفف الشخص ونفف الشئ، فالطفل ينظر إلى أين ينظر 
وما هو ممين في سلوك االنتباه المشترك هو أن الطفل ال يهتم باألشياء فقط، ولكنه يهتم باتجاهات 
 الشخص اآلخر نحو الشئ الذي ينظر إليه، ويحصل أي ًا على معلومات حول مشاعر الشخص اآلخر

    .(42: 1121)النريقات،
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 :الذاتويةطراب أهمية مهارات االنتباه المشترك لألطفال ذوي اض

االجتماعي في مرحلة الل وي و االنتباه المشترك هو وظيفة تنموية حاسمة تتعلق بمنيد من تنمية التواصل 
أقل من عمر العام الواحد، أي قبل وقت طويل  الطفولة، وتظهر في وقت مبكر جدا من عمر الطفل عند

 الذاتوية.من تشخيص الطفل اضطراب طيف 
 ,Poon, Watson, Grace & Poeوواتسن وغرايف وبو  ن من بو  دراسة كاًل عليه  وهذا ما أشارت

هدفت إلى معرفة ألي مدى يمكن لالنتباه المشترك والتقليد وسلوكيات اللعب باألشياء إلى والتي ، 2013
، حيث قامت الدراسة على افتراض ذاتويينالتنبى بالتواصل واألداء العقلي ل طفال من ذوي اضطراب ال

المجاالت يمكن أن تىثر في النمو الل وي والمعرفي ألطفال هذه الفئة، وقد أجريت الدراسة على أن هذه 
( سنوات، حيث تم استخدام تسجيالت فيديو ل طفال داخل بيئتهم 7-3( طفاًل من عمر )19عينة بعدد )

ى ومدى الت يرات المننلية ب رض قياس مستويات االنتباه المشترك والتقليد، وكذلى سلوكيات اللعب األخر 
الحاصلة بها، حيث أظهرت النتائج مدى تأثير هذه المجاالت في التواصل بشكل مباشر ألفراد العينة، 

 .الذاتويةوأنها تعتبر منبئات عن مستويات التواصل لدى األطفال من ذوي 
 تعقيب:
 جدتو  السابقة والبحوث الدراسات على الباحثة اطالع خالل ومن النظري  لإلطار السابق العرض من

لذاتويةا طيف اضطراب ذوي  ل طفال الل وي  والتواصل المشترك االنتباه بين قوية عالقة أنهناك . 
 لديهم القدرة هذه في وال عل  القوة مناحي ولكن ،تطور التواصل اللفظي في خلل لديهم األطفال فهىالء 

 & Finn, Miguel)دراسة كاًل من فين وميقوال وأهيرم وهذا ما أشارت إليه  آلخر، طفل من تختلل

Ahearn, 2012)  بين العالقة في والبحث بالدراسة االختالف هذا تفسير الباحثون  حاول ثم ومن 
. لديهم وتطور التواصل االفظي الذاتوية طيف اضطراب ذوي  األطفال لدى المشترك االنتباه مهارات
 مهارات أن تبين كما ،التواصل اللفظيو  المشترك االنتباه بين قوي  ارتبا  هناك أن الدراسات ووجدت
، وهذا ما أشارت إليه دراسة األطفال هىالء لدى بالتواصل اللفظي منبئات تكون  أن يمكن المشترك االنتباه
 .Poon, Watson, Grace & Poe, 2013 وبو وغرايف وواتسن بون  من

 فروض البحث:

متوسطي رتب درجات األطفال الذاتويين على مقياس التواصل  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -2
في  ل طفال الذاتويين في القياسين القبلي والبعدي بعد تطبيق برنامج أنشطة االنتباه المشترك اللفظي

 .اتجاه القياس البعدي
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات األطفال الذاتويين على مقياس  -1
برنامج أنشطة االنتباه لتطبيق  ل اللفظي ل طفال الذاتويين في القياسين البعدي والتتبعيالتواص

 .المشترك بعد مرور شهر من القياس البعدي
 منهج البحث واجراءاته:

 منهج البحث: -
ذات القياس استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي القائم على التصميم التجريبي ذو المجموعة الواحدة 

 .الحالي لطبيعة لبحثلمناسبته القبلي والبعدي والتتبعي، 
 عينة البحث: -

( أطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية ممن ينطبق عليهم شرو  8تكونت عينة البحث الحالية من )
من مركن الصفوة للعالج الطبيعي والتخاطب، محافظة  ( سنوات،6-4العينة، تتراو  أعمارهم بين )

  الجينة.
 تةانس العينة:  -
من حيث معدل الذكاء   طفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية "أطفال العينة"لالتجانف  بهيجاد ةالباحث تقام
 كما يت ح في الجدول التالى: ومستوى التواصل اللفظي إضطراب الذاتوية مستوي و 

 (1جدول رقم )
تقدير مستوي الذاتوية والتواصل  العمر معدل الذكاء ومستوي  من حيث من حيث تةانس اطفال العينة

 اللفظي

م        المت يرات ع          2كا   مستوى الداللة 

236.6 2.2 22 العمر النمني  غير دالة 

33        معدل الذكاء  2.2 232.6  غير دالة 

ويةمستوي تقدير الذات  28 3.2 622.6  غير دالة 

662.6 6.2 22 التواصل اللفظي  غير دالة 

( عدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب درجات االطفال الذاتويين 6)رقم  يت ح من جدول
ومعدل الذكاء ومستوي تقدير الذاتوية ومستوي التواصل  بالمجموعة التجريبية من حيث العمر النمنى

 اللفظي.
 



661 

 : البحثإجراءات 
 : البحث االخطوات التالية في سبيل انةاز هذ ةالباحث تاتبع
أوجه اإلستفادة  تتجميع المادة العلمية الخاصة باإلطار النظري والدراسات السابقة، ثم استخلص -2

 . منها

 تحديد األهداف المطلوب تحقيقها.  -1

 عمل مسح شامل لتحديد األدوات المناسبة للبحث. -3
 طفال أنشطة االنتباه المشترك لتنمية التواصل اللفظي لإعداد البرنامج القائم على إعداد البرنامج  -4

 . ذوي اضطراب طيف الذاتوية

تحديد عينة البحث مع مراعاة الشرو  الواجب توافرها فيهم ومكان تواجدهم في مركن الصفوة  -4
 للعالج الطبيعي والتخاطب، واستبعاد األطفال الذين ال تنطبق عليهم الشرو .

 (. 1118 علي، /إعداد) تقدير التواصل اللفظيمقياس  ،البحثعينة  على جراء القياس القبليإ -6

 .البحثعلى األطفال عينة  القائم على أنشطة االنتباه المشتركتطبيق جلسات البرنامج  -7
 بعد تطبيق البرنامج. ، البحثجراء القياس البعدي على األطفال ذوي اضطراب الذاتوية عينة إ -8

من تطبيق القياس البعدي، حتي يوًما  (44)جراء القياس التتبعي على عينة الدراسة، وذلى بعد إ -9
 . تتم معرفة مدي استمرار أثر البرنامج المستخدم

إجراء المقارنات بين التطبيق البعدي والتطبيق التتبعي عن طريق المعالجة اإلحصائية لنتائج  -21
 البحث التي تم الوصول اليها. 

 .النتائج وتفسيرهاستخالص ا -22
 تقديم بع  التوصيات والمقترحات التربوية في ضوء مةا أسةفر عنةه نتةائةج البحث. -21

 .تقديم بع  البحوث المقترحة -23
 أدوات البحث: 

 .(2111، تقنين )محمود أبو النيل :الصورة الخامسة -مقياس ستانفورد بينيه للذكاء  -1

 الهدف من المقياس: -2
بينيه الصورة الخامسة إلي قياس الذكاء، والقدرات المعرفية عند اإلنسان، في  يهدف مقياس ستانفورد
ويعد تشخيص حاالت التأخر المعرفي عند األطفال الص ار، واإلعاقة ( سنة 84-1)المدى العمري من 

 .العقلية، وصعوبات التعلم، والموهبة العقلية من االستخدامات المألوفة لهذا المقياس
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 أواًل: الثبات:
أنه تم حساب الثبات لالختبارات الفرعية المختلفة بطريقتي ( م قنن المقياس 1122أكد محمود أبو النيل )

إعادة التطبيق والتجنئة النصفية المحسوبة بمعادلة ألفا كرونباخ، حيث تراوحت معامالت الثبات باستخدام 
( كما تراوحت معامالت الثبات بطريقة التجنئة النصفية ما 13988 -13834طريقة إعادة التطبيق ما بين)

(، وتشير النتائج 13992 -13871( ومعادلة ألفا كرونباخ والتي تراوحت ما بين )13997 -13944بين)
إلى أن المقياس يتسم بثبات مرتفع سواء عن طريق إعادة اإلختبار، أو التجنئة النصفية باستخدام معادلة 

 (. 98-83ريتشاردسون، فقد تراوحت معامالت الثبات للمقياس ما بين ) -كودر
 ثانًيا: الصدق

 تم حساب صدق المقياس بطريقتين: 
صدق التميين العمري، حيث تم قياس قدرة االختبارت الفرعية المختلفة على التميين بين المجموعات  -2

 (.1012العمرية المختلفة، وكانت الفروق جميعها دالة عند مستوى)

-1074حت ما بين )حساب معامل ارتبا  نسبة الذكاء للمقياس بالدرجة الكلية للصورة الرابعة، وتراو  -1
 (، وهي معامالت صدق مقبولة بوجه عام، 1076

 وتشير إلى إرتفاع مستوى الصدق للمقياس.   -3
تعريب  :ر الثالثااإلصد -مقياس جيليام التقديري لتشخيص أعراض وشدة اضطراب طيف التوحد -2

 (2121عادل عبدالله وعبير أبو المةد )
قائمة سلوكية تساعد على تحديد األشخاص الذين مقياس جيليام لتشخيص الذاتوية عبارة عن  

 .يعانون من اضطراب طيف الذاتوية
 الخصائص السيكومترية للمقياس وتقنينه:

لحساب الصدق تم استخدام صدق المحتوى حيث أكد تحليل العبارات على مناسبته حيث تم اشتقاقه من 
بينما بل ت  1386 -1347وبل ت قيمة القوة التميينية للعبارات بين  DSM - Vمجالي االضطراب في 
مع مقياس المالحظة التشخيصية الضطراب  1369مع قائمة السلوك التوحدي،  1386قيمة صدق المحى 

مع مقياس جيليام لتقدير اضطراب  1369مع مقياس کارولينا لتقدير اضطراب التوحد،  1368التوحد، 
أما  1387 -1341درة التميينية للمقياس بين المجموعات التشخيصية المختلفة بين وتراوحت الق ،اسبرجر

الصدق العاملي للمقياس فقد أكد على وجود ستة عوامل تىلل المقاييف الفرعية الستة المت منة حيث 
 . 1394 -1339تراوحت قيم تشبع العبارات على العوامل 
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عبير أبو المجد،  عادل عبدالله &)وللتحقق من صدق وثبات المقياس في البيئة المصرية قام كاًل من 
ترجمة المقياس وإعداده بالل ة العربية ثم عرضه على عشرة من األساتذة المحكمين في مجال ب( 1111

كان ذلى ضرورًيا، ثم قام التربية الخاصة، وتم األخذ بآرائهم، وإجراء التعديالت التي أشاروا إليها كلما 
مائة طفل من األطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية من الباحثان بعد ذلى بتطبيق المقياس على عينة 

لحساب الخصائص السيكومترية للمقياس، وتقنينه للخروج بمعايير محددة، وتحديد نسب ومستويات 
 احتمال حدوث اضطراب طيف الذاتوية بين األطفال، ومستوى شدته.

 (.2112مقياس تقدير المعلم للتواصل اللفظي لدى الطفل التوحدي )علي،  -3
 : الهدف الرئيسي من المقياس هو تقدير المعلم للتواصل اللفظي لدى الطفل التوحدي. الهدف -أ

( عبارة تقيف لسلوك التفاعل اللفظي لدى الطفل التوحدي كما يراه 11: يتكون المقياس من )الوصف  -ب
ياس في وضع الدرجات طريقة ليكارتن حيث يختار المعلم من ثالث خيارات لكل المعلم. يتبع المق
درجاتن والدرجة الكلية  3-2ال أبدًا(  تتراو  الدرجة على كل عبارة بين  –أحيانا  –عبارة )دائما 

 .61-11على المقياس من 
 الكفاءة السيكومترية: -ج

وهو معامل ثبات  1017وقد بلغ بهذه الطريقة : لحساب ثبات المقياس تم استخدام معامل ألفا الثبات -2
 مرتفع.

:  تم استخدام صدق المحى الخارجي )مقياس التواصل( بقائمة تقييم أعراض التوحد )إعداد/ الصدق -1
وتشير  1012وهو معامل ارتبا  دال عند مستوى  1072( وقد بلغ معامل االرتبا  1114عادل عبد الله، 

 صائص السيكومترية للمقياس إلى توافر درجة معقولة من الثبات والصدق.النتائج السابقة الخاصة بالخ
 البرنامج القائم على االنتباه المشترك: )إعداد/ الباحثة( -4

لدى األطفال الذاتويين باستخدام  اللفظيتنمية مهارات التواصل  يهدف البرنامج الحالي إلى: الهدف العام
( سنوات من خالل تدريب 6-4المرحلة العمرية من ) في اه المشترك.ببرنامج قائم على أنشطة اإلنت

 األطفال الذاتويين على أنشطة االنتباه المشترك المتمثلة في:
االستجابة لالنتباه المشترك بقصد استخدام الطفل لسلوكيات االنتباه المتمثلة في التفات الرأس وتوجيه  -

 النظر للشريى.
ة في اإلشارة وتنظيم مشاركة لالطفل لسلوكيات االنتباه المتمث المبادأة باالنتباه المشترك بقصد استخدام -

 االنتباه مع الشريى لالنتباه ل شياء واألحداث.
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 :اآلتيةويتحقق ذلك من خالل مةموعة من األهداف 
  للبرنامج: اإلجرائيةاألهداف  -

  .أن يستجيب الطفل عند سماع اسمه -
 الطفل بع  أفراد األسرة )األسماء ذات المقاطع البسيطة والسهلة(. ميأن يس -

 ال. -أن يعبر الطفل لفظيًا عن رأيه بالقبول أوالرف  أه  -

 أن يعبر الطفل عن نفسه سواء شفهي أو باإلشارة. -

 أن يعبر الطفل لفظيًا )باي باي( عندما يودع شخص.. -

 الطفل بع  األفعال. يقلدأن  -

 ين.الطفل األخر  يصافحأن  -

 أن يستخدم الطفل ال مير أنا عندما يسأل عن اسمه. -

 .الطفل على أسماء أفراد أسرته يسميأن  -
 ماما(. -أن يسمي الطفل )بابا -

 :  البرنامج أهمية
 :اآلتي في البحث برنامج أهمية تتضح
 تدريبية  برامج إلى تحتاج التي  الخاصة االحتياجات ذوي  األطفال من فئة على ال وء يسلط كونه -

 .اآلخرين مع اللفظي والتفاعل  التواصل على قدراتها لتحسين
 لهم تتيح التي الوسائل تمتلى ال عقولهم ألن العاديين، كاألطفال تلقائي بشكل ينتبهون  ال األطفال هىالء -
 .المهارات تلى لتنمية برنامج إلى بحاجة هم لذا للتواصل، األساسية الل وية المهارات تعلم
 اليومية حاجاتهم وق اء احتاجاتهم عن للتعبير  للحياة الالزم اإلعداد توفرلهم برامج إلى حاجتهم-

 .بأنفسهم
 و التفاعل على ليساعدهم المشترك االنتباه أنشطة ممارسة طريق عن اللفظي التواصل لتنمية يسعى-

 .الفئة هذه إليها تحتاج مهارات وكلها االجتماعي التواصل
 األساليب اإلحصائية: 

 Statistical Package for Social Sciencesتددم إدخددال البيانددات إلددى البرنددامج اإلحصددائي 

(SPSS):وبواسطة هذا البرنامج تم حساب اإلحصاءات اآلتية ، 
 إليجاد التجانف بين متوسطات رتب درجات اطفتا العينة . 1اختبار كا -2
 االنحرافات المعيارية. اإلحصاء الوصفي المتمثل في المتوسطات و -1
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  Wilcoxonلكوكسون للداللة اإلحصائية ياإلحصاء الالبرامتري المتمثل في اختبار و  -3

 معادلة ألفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس. -4

 النتائج وتفسيرها:

 :   وتفسيرها الفرض األول نتيةة أواًل:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات األطفال الذاتويين على مقياس تقدير  -1

التواصل اللفظي في القياسين القبلي والبعدي بعد تطبيق برنامج أنشطة االنتباه المشترك على مقياس 
  .لدى األطفال لصالح القياس البعدي التواصل اللفظيتقدير 

  تةققققا  وكلووو ققققوا  قاحققققب  لةاحاقققق  ةا ققققت     وللتحققققق  حققققا اققققح   قققق    ل قققق    

(Wilcoxon test) لقةلقق  للوشققع  ققا  ولقق  و تفققا   ل قق وط ةققكا حتو ققااب  تقق    فققاب  لقكا ققكا  

 .(2تق ك   لتو ال  لل ظ  وحا كتضح ف  ف ول ) ةع ي  لى حقكاسو ل

 (2ل )جدو

 في القياسين القبلي والبعدي الفروق بين متوسطات رتب درجات األطفال الذاتويين

  تقدير التواصل اللفظي مقياسعلى 

 8ن= 

 المتغيرات
 القياس

البعدى -القبلى  
 العدد

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

Z اتجاه الداللة الداللة 

ل تقدير التواص
 اللفظي

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 اجمالى

- 
8 

- 

8 

- 
5.4  

- 
63 

 
828.2  

 

 دالة عند
2520مستوى   

 فى اتجاه
 القياس البعدى

Z = 2.58           2520عند مستوى    Z                           2525 1.962 . عند مستوى =       Z 

 ( بين متوسطات1012( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة )1يت ح من جدول ) 
تقدير  مقياسعلى  في القياسين القبلى والبعدى العينة المجموعة التجريبية أطفالدرجات أطفال  رتب

بعد تعرضهم لجلسات  العينة أطفاللصالح القياس البعدى، مما يعنى تحسن درجات   التواصل اللفظي
دي وهذا يوضح أهمية البرنامج القائم علي أنشطة االنتباه المشترك في تنمية التواصل اللفظي ل البرنامج

   اطفال العينة.
له أثر لبرنامج القائم على أنشطة االنتباه المشترك الحالي على أن ا البحثنتائج  وأشارت 
، وكان فى المواقل المختلفة ذوي اضطراب طيف الذاتويةلدى األطفال  فى تنمية التواصل اللفظيواضح 

ذلى واضًحا حيث كان هناك فرق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس 
البعدي، وقد اتفقت نتيجة هذا الفرض مع ما تم استعراضه في هذا البحث من مشاكل التواصل بوجه عام 
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لتدخل بأنشطة والتواصل اللفظي بوجه خاص ل طفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية، وكذلى أهمية ا
رك لما لها من أثر إيجابي في تنمية التواصل لدى األطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية، تاالنتباه المش

( والتي أشارت في مجملها إلى أن مستوى 1122)Bailes وهذا ما أكدت عليه دراسات سابقة منها دراسة 
ل اللفظي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف اللعب، والتقليد، واالنتباه المشترك مدخل لتنبى بنواتج التواص

أهمية  والتي أشارت إلى ، (Poon,K.Watson ,L.Grace, B.&Poe, D., 2013)ودراسة الذاتوية 
بوصفه من منبئات ومىشرات التواصل الل وي واألداء العقلي لهىالء التدريب على مهارات االنتباه المشترك 

 .األطفال
 Allen,et) ,(Fletcher-Watson, et al, 2016)  صلت إليه دراسةتتفق هذه النتيجة مع ما تو وكذلى 

al, 2015), (Azzato, 2016), (Cabielles-Hernandez, et al, 2016),  (Clifford & 

Dissanayake, 2008), (Cardon, 2012),  ،االنتبةاه المشةترك باعتبةاره  الركيةنة  والتةي أشةارت إلةى
هةذه النتيجةةة إلةى األثةةر  ةرجةع الباحثةةتو  اللفظةةي وغيةر اللفظةةي،األساسةية والرئيسةةة والجوهريةة فةةي والتواصةل 

اإليجةةةابي الةةةذي أحدثةةةه التةةةدخل والمعالجةةةة التدريبيةةةة المنظمةةةة، ممةةةا أدى إلةةةى تحسةةةن فةةةي مسةةةتوى التواصةةةل 
 العينة.لدى أفراد  اللفظي
حثةةة أن تحسةةن األطفةةال فةةي التواصةةل اللفظةةي يعتبةةر مىشةةر علةةى أهميةةة نوعيةةة البةةرامج المقدمةةة وتةةرى البا

ل طفال ذوي اضةطراب طيةف الذاتويةة والتةي يجةب أن تت ةمن مجموعةة مةن األنشةطة المتنوعةة المختلفةة، 
نةةت حيةةث أظهةةر األطفةةال عينةةة البحةةث القةةدرة علةةى التفاعةةل مةةع األنشةةطة المسةةتخدمة فةةي البرنةةامج، كمةةا كا

استراتيجية االنتباه المشترك المستخدمة لتحقيق أهداف هذا البرنامج من أكثر االسترتيجيات فعالية في حث 
 الطفل الذاتوي على التواصل، واستخدام شتى الطرق للتعبير عن احتياجاته.

ع الفنيات وترى الباحثة أن هذه النتيجة ترجع أيً ا إلى استخدام وسائل حسية ومرئية ضمن البرنامج، وتنو 
واألنشةةطة المسةةتخدمة فةةي البرنةةامج ومةةن الفنيةةات األكثةةر اسةةتخداًما هةةي التعنيةةن سةةواء التعنيةةن المةةادي أو 
المعنةةةوي وقةةةد حّسةةةن مةةةن نتائجةةةه النمذجةةةة واللعةةةب والت ذيةةةة الراجعةةةة الفةةةوري ، كمةةةا سةةةاعدت فنيةةةة األنشةةةطة 

لواقع المعاش؛ والعكف، وتقييم ذلةى مةن المننلية على تعميق انتقال وتعميم أثر التدريب من الجلسات إلى ا
 خالل مراجعة هذه األنشطة خالل الجلسة التالية.

وكذلى تنوع مصادر البرنامج؛ حيث تمت االستفادة من دراسات سابقة في رفع مستوى التواصل اللفظي، 
 واألنشطة المستخدمة خالل الجلسات.
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األصعب في التدريب على األهداف بداية من  وأي ًا ترجع فعالية البرنامج إلى التدرج من األسهل إلى
مهارة االنتباه والتواصل البصري إلى مهارة التواصل اللفظي والتعبير، مما أدى إلى سرعة تعلم وثبات 

 المهارات المراد تحقيقها.  
 ثانًيا: نتيةة الفرض الثاني وتفسيرها:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أنه  ىعل الثانيينص الفرض  
 األطفال الذاتويين على مقياس تقدير التواصل اللفظي في القياسين البعدي والتتبعي. 

للوشع  ا  (Wilcoxon test)  تةا  وكلووو وا  قاحب  لةاحا  ةا ت    وللتحق  حا اح       ل    

 لقكا كا  لةع ي أا ال  لحفحو    لتف كةك  أا ال  لعكن  ف   ول   ل  وط ةكا حتو ااب  ت    فاب 

 0 (3كما يتضح في جدول )  لل ظ  تق ك   لتو ال  لى حقكاس و لتتةع 
(6جدول )  

في القياسين البعدي  أطفال المجموعة التجريبية أطفال العينة الفروق بين متوسطات رتب درجات 

 اللفظيتقدير تقدير التواصل  علي مقياسوالتتبعي 

 8ن=  

 المتغيرات
البعدي القياس  

 والتتبعي
 العدد

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

Z 
 الداللة

 
 اتجاه
 الداللة

 
تقدير  مقياس

    التواصل اللفظي

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 اجمالى

- 

6 

. 

8 

- 
25. 

- 

5,. 

 

255.0  

 
 غير
 دالة

 
 
- 

Z = 2.58           2520عند مستوى    Z                                                        2525 1.962. عند مستوى =       Z 

رتب درجات  يبين متوسط ذات داللة احصائية وجود فروق عدم يتضح  ( 3رقم )من الجدول   
 .اللفظيتقدير التواصل مقياس  ىطفال العينة في القياسين البعدي والتتبعي علأ

التواصل تشير هذه النتائج إلى استمرار أثر فعالية البرنامج وإحداثه ت يرات إيجابية مستمرة في و     
ا، ومن جهة أخرى جاءت نتائج هذا تقريبً  ( يوًما44)بعد فترة المتابعة والتي است رقت  اللفظي ل طفال

 هذا الفرض مع نتائج دراساتالفرض لتدعم نتائج بع  الدراسات السابقة؛ حيث تتفق نتائج 
(Fletcher-Watson,et al, 2016) ؛(Cabielles-Hernandez, et al, 2016), (Cardon, 

2012), (Allen,et al, 2015), (Azzato, 2016), (Clifford &Dissanayake, 2008)  التي
عنو ت، و الذاتويينفال لدى األط اللفظيأشارت إلى استمرار فعالية البرامج التدريبية في تحسين التواصل 

المستخدم في نقل الخبرات والمهارات واألنشطة والتدريبات التي عايشها  هذه النتائج إلى نجا  البرنامج
وتعايشوا معها أثناء تطبيق البرنامج إلى مواقل الحياة، حيث تكشل النتائج بوضو   األطفال أفرادالعينة،
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 اشاركوا فيها وتعلموا منها وتدربوا عليها في الجلسات وتعميمه نقل األثر اإليجابي للممارسة التدريبية التي
والفنيات في حياتهم بشكل عام، خاصة وأن البرنامج الحالي اعتمد على أسلوب االنتباه المشترك وأنشطته 

التي ساهم تكاملها في تحقيق أهداف البرنامج، وقد كان هذا التكامل بمثابة االحتواء للتباين المستخدمة 
 األطفال.بين 
وترجع الباحثة عدم وجود فروق بين القياسين البعدي والتتبعي إلى فعالية األنشطة التي تم تطبيقها     

من قبل الباحثة والتي عملت على إكساب األطفال الذاتويين مهارات التواصل اللفظي. باإلضافة إلى 
حثة باألنشطة المننلية والت ذية الراجعة تكرار األنشطة أدى إلى إتقان الطفل لهذه المهارات واهتمام البا

وشر  وتوضيح مهارات البرنامج وكيفية تطبيقها وتعميمها في البيئة المحيطة كما ساهم ذلى بتشجيع 
 األطفال وأولياء األمور على االنتظام في الجلسات مما ساهم على استمرار فاعلية البرنامج. 

نليةةة والت ذيةةة الراجعةةة التةةي كةةان لهةةا اهتماًمةةا بالً ةةا مةةن حيةةث يمكةةن عةةنو نتةةائج البحةةث إلةةى األنشةةطة المن
الباحثةةة كةةي تتأكةةد مةةن قةةدرة الطفةةل علةةى تعمةةيم المهةةارة حيةةث أضةةافت بعةة  أمهةةات األطفةةال للبرنةةامج أثةةر 
كبير في ت يير طريقة التدريب مع أطفةالهن، فبةدل مةن تةدريب الطفةل علةى صةور الفواكةه والخ ةروات فقةد 

ت الطبيعيةة لكةي يتعةرف الطفةل عليهةا بشةكل مباشةر ويربطهةا مةع الصةور، كمةا أح رن الفواكه والخ ةروا
أن هذا األمر شجعها أن يذهبا سوًيا إلةى السةوق ليختةار الطفةل الفواكةه التةي يحبهةا. كمةا تفاعلةت أم أخةرى 

فةةي  اهةةا وكيفيةةة دمجهةةتحتياجةةات ابنابشةةكل أكثةةر فةةي المنةةنل فلةةم تكةةن مةةن قبةةل علةةى علةةم كةةاف بتهةةا مةةع ابن
أن الطفل لم يكن  بالمركنوذكرت معلمة ، لتنميتها ةالطفل تحتاجها اتخدم أهدافً  كي ة معها في المننلأنشط

نتظار ومع التدريب وتعميم األم للهدف مع الطفل في المنةنل مةع إخوتةه أصةبح هةذا الطفةل يدرك مفهوم اال
 ينتظر الدور.

التواصةةل اللفظةةي ثنةةاء تةةدريب األطفةةال علةةى أالعديةةد مةةن الفنيةةات  والوالةةدين ةالباحثةة توقةةد اسةةتخدم     
مثل التعنين الفوري والمسةتمر، والنمذجةة والتعمةيم، واألنشةطة واأللعةاب واأللةوان والمسةاعدة الكليةة والجنئيةة 
والمراجعة المسةتمرة ألهةداف البرنةامج وتنةوع األنشةطة واختالفهةا ودمجهةا مةع اللعةب، جعةل األطفةال يقبلةون 

المثال اسةتخدام فنيةة التعنيةن سةاعدت بشةكل ملحةوت علةى تشةجيع األطفةال علةى  سبيل ىعلى البرنامج فعل
واألمهةات علةى تةذليل العواقةب ة تكرار السلوك حتي يحصل على التعنين مرة أخري، كل ذلى سةاعد الباحثة

تةدريبات  ىن البرنةامج يحتةوي علةأحل المشكالت بصورة نهائية بمسةاعدة األم واألخةوة، حيةث  ىوالعمل عل
مما جعل األطفةال يتواصةلون بصةريا وينتبهةون أثنةاء عمليةات  المشترك صل البصري وتدريبات لإلنتباهللتوا

 التفاعل. 
أثناء التطبيق التتبعي، حيث وجد أن األطفال مازالوا محتفظين بأداء  ةالباحث الحظتهوهذا     

تدريب أطفالهن على أنشطة المهارات التي تم تدريبهم عليها، مما يعني أن وعى األمهات وحفاظهن على 
البرنامج كان له دور فعال في استمرارية إكتسابهم المهارات بعد تحسنها وعدم نقصها، كما أن استخدام 
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وتطبيق األمهات لها في المننل مع التعنين الفوري والمستمر طيلة  ةالمننلي األنشطةلفنية  ةالباحث
واألمهات  ةطيلة فترة تطبيق البرنامج، ومتابعة الباحث البرنامج، باإلضافة إلى جلسات المراجعة المستمرة

في استخدام الل ة  كبيرةصبح الطفل لديه قدرة ألهم أدي إلى اتقان األطفال كل أهداف البرنامج وبالتالي 
 المكتسبة في حياته اليومية. 

مدار جلسات البرنامج، ومع تنوع المعنزات  ىللطفل بمساعدة االم عل األنشطةومع تنوع      
دي إلى أواألطفال واألمهات كل ذلى  الباحثة، باإلضافة إلى رو  فريق العمل والتعاون السائدة واألدوات

  .هداف البرنامجأ تقان لكل مهارات و إ
كما يمكن تفسير النتائج في ضوء البحوث السابقة مع الوضةع فةي االعتبةار مةدى اسةتمرارية فعاليةة    

ودراسةةة كةةال  (Oxelgren et al., 2019)تلةةى البةةرامج بعةةد انتهائهةةا، وهةةذا مةةا جةةاء متفًقةةا مةةع دراسةةة 
سةاهمت فةي والتي أشارت إلةى فاعليةة بةرامج التةدخل المختلفةة والتةي  (Zanobini & Solari, 2019)من

 األطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية. لدى  تحسين التواصل اللفظي
 بما يلي:  ةوصي الباحثتالحالي  البحثفي ضوء نتائج التوصيات: 

كبر من األطفال ذوي اضطراب طيف أعينات  ىعلالتواصل اللفظي  التوصية بتنفيذ برنامج لتنمية -2
 الذاتوية للتحقق من امكانية تعميمه في مدارس التربية الفكرية وزيادة عدد البرامج المقدمة لهىالء األطفال. 

ضرورة مراعاة الفروق الفردية في البرامج المقدمة ل طفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية من حيث  -1
 . هحد ىلالزمة لكل طفل علتخطيطها، وتنفيذها لتحقيق الرعاية ا

عينات من اإلعاقات المختلفة كاإلعاقة العقلية ى عل التواصل اللفظي التوصية بتنفيذ برنامج تنمية -3
 وأطفال الداون واإلعاقة السمعية والمكفوفين. 

دعوة القائمين على المىسسات التربوية والتعليمية في مجال اضطراب طيف الذاتوية إلى اإلستعانة  -4
 ل طفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية.  التواصل اللفظيبالبرنامج المقتر  في تنمية 

 البحوث المقترحة : 

 مستقبال:  ةجراء البحوث التاليإالحالي، يمكن  البحثفي ضوء ما إنتهت إليه نتائج 

 لدي األطفال ذوي اإلعاقة العقلية . التواصل اللفظيبرنامج لتنمية  -2
 لدي األطفال ذوي اإلعاقة السمعية . التواصل اللفظيبرنامج لتنمية  -1
 لدي األطفال ذوي صعوبات التعلم . التواصل اللفظيبرنامج لتنمية  -3
 إلحتياجات الخاصة المدمجين. لدي األطفال ذوي ا التواصل اللفظيبرنامج لتنمية  -4
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 المراجع
 عربية :  مراجع

، الرياض، مكتبة دار 2اضطرابات التواصل،   (.1116) عبد العنين إيهاب، الببالوي  -2
 النهراء. 

( اضطراب طيف التوحد، 1128محمود محمد ) ،إمام ؛عبد الرقيب أحمد ،البحيري  -1
 الدليل التطبيقي للتشخيص والتدخل العالجين القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية.

(. مقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الخامسة. القاهرة: المىسسة العربية 1066محمود أبو النيل ) -1
  إلعداد ونشر المقاييف النفسية. 

(. عمان: 2(. التوحد السلوك والتشخيص والعالج ) 1121دالله )إبراهيم عب ،النريقات -4
 دار وائل.

( مقياس 1124سليمان، عبد الحمن سيد؛ نافع، جمال محمد؛ عبد الحافظ، هبه شحاته ) -4
تقدير مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد. مجلة كلية التربية، 

 .832-792(، 39)2جامعة عين شمف، 
أثر التدريب القائم على القصص االجتماعية في تنمية المهارات  (.1118الحميد علي ) عبد -6

، 37االحتماعية والتواصلذ اللفظي لدى األطفال التوحديين، مجلة كلية التربية، جامعة طنطا، العدد 
 . 244-218المجلد الثالثون، ص 

الج باللعب لتحسين (: فاعلية برنامج قائم على الع1111مي محمد حسن ) ،عبد النبي -7
مهارات االنتباه المشترك لدى أطفال اضطراب طيف التوحد، مجلة كلية التربية، جامعة 

 .3، ع11كفر الشيخ، مج 
السلوك اللفظي في   ىفاعلية برنامج تدريبي في التدخل المبكر قائم عل(: 1126)روان  ،عيدروس -8

ة ماجستير، كلية التربية ، جامعة رسال تنمية مهارات التواصل لدي األطفال من ذوي التوحد،
 .اإلمارات العربية المتحدة

عالجه  -تشخيصه  -خصائصه  -(. التوحد : أسبابه 1121سوسن شاكر ) ،مجيد -9
 (. األردن: مركن ديبونو للنشر والتوزيع.1) 

(. مقياس جيليام التقديري لتشخيص أعراض وشدة 1111عبير. ) ،بو المجدأعادل عبد الله، محمد،  -21
 .اإلسكندرية: مىسسة حورس الدوليةث. اإلصدار الثال-اضطراب التوحد
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الوعي بالمفردات البيئية لتنمية التواصل الل وي لدي األطفال  ىبرنامج قائم عل(: 1127)مل ، أمنير -22
 . الذاتويين، رسالة ماجستير ، كلية التربية للطفولة المبكرة ، جامعة القاهرة 

 (. عمان: دار صفاء.1(. التنشئة االجتماعية للطفل ) 1123أحمد عمر. ) ،همشري  -21
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