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 لدي األطفال ذوي إضطراب طيف الذاتوية لتنمية المهارات اللغوية  أرشادي  برنامجفاعلية 

 الباحث/ محمد ابراهيم محمود ابراهيم

 : المستخلص
هدفت الدراسة  الحالية إلى تنمية المهارات اللغوية  لدى األطفال ذوي إضطراب طيف الذاتوية باستخدام 

المنهج شبة التجريبي ، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة واحدة قوامها برنامج ارشادي، واستخدم الباحث 
سنوات، واشتملت أدوات البحث  6إلى  4( أطفال من ذوي إضطراب طيف الذاتوية، بعمر زمني من 8)

(، ومقياس 1122الصورة الخامسة تعريب وتقنين )محمود ابو النيل، -علي: مقياس ستانفورد بينيه للذكاء
يري لتشخيص أعراض وشدة اضطراب طيف التوحد إعداد وتعريب )عادل عبد الله، عبير أبو جيليام التقد
( وبرنامج  1124(، و)مقياس اضطراب اللغة/ إعداد عبد العزيز الشخص والسيد ياسين، 1111المجد، 

 .ارشادي)إعداد الباحث(
المهارات اللغوية لدي األطفال ذوي وأشارت نتائج الدراسة :الي فاعليه البرنامج اإلرشادي القائم علي تنمية 

 اضطراب طيف الذاتوية .
 . االنتباه المشترك -اللغة  -إضطراب طيف الذاتوية: الكلمات المفتاحية

 
  



 مجلة الطفولة  ( 2222العدد الثاني واالربعون ) عدد سبتمبر 

 

469 

 

Abstract: 

The aim of the current research is to develop language skills for  autism 

spectrum disorder children by using a counseling program, The research sample 

consisted of one group of (8) children with autism spectrum disorder, aged 

from( 4 to 6 ) years, and the research tools included: Stanford Binet Intelligence 

Scale - The fifth picture is  translated to Arabic and  codification by  (Mahmoud 

Abu El-Nil, 2011), Gilliam Estimated Scale for Diagnosing Symptoms and 

Severity of Autism Spectrum Disorder, prepared by (Adel Abdullah, Abeer Abu 

Al-Majd, 2020), and (Language Disorder Scale / prepared by Abdel Aziz Al-

Shaq and Al-Sayed Yassin, 2014). ) and an indicative program (prepared by the 

researcher. 

       The results of the study indicated: the effectiveness of the counseling 

program based on developing language skills for children with autism spectrum 

disorder 

 

Keywords: autism spectrum disorder - language - joint attention. 
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 مقدمة:
يدة علدي وجده يعد اضطراب الذاتوية من أكثر االعاقات النمائية غموضا لعددم  الوودول إلدي أسدبابه الحقيق

الددة تتميددز التحديددد مددن ناحيددة، وكددذلا شدددة غرابددة األنمددا  السددلوكية غيددر التكيفيددة مددن ناحيددة أ ددري فهددو ح
اضددافه إلددي االجتماعيددة ،بمجموعددة أعددراض يغلددب عليهددا أنشددغال الطفددل بذاتدده وانسددحابه الشددديد مددن الحيدداة 

لي تفاعله عجزه في المهارات االجتماعية ،وقصور تواوله الفظي وغير اللفظي، والذي يؤثر سلبا ع  
الذاتوية اضطراب نمائي يتسم بوجود  لل في   ب( أن اضطرا9، ،5002ويري) عبد الله.عادل  

ة من عمره إلي التفاعالت االجتماعية ،والتواول ،واللعب التخيلي وذلا قبل أن يصل الطفل سن الثالث
 جانب السلوكيات النمطية ،ووجود قصور أو  لل في االهتمامات واألنشطة.

اسية فى مرحلة الطفولة المبكرة ، فمع مرور إن اكتساب اللغة والقدرة على االتصال من أهم المهارات األس
الوقت يتعلم الطفل أن اللغة اللفظية والكالم هما وسيلة للتفاهم وتداول المعلومات والتعبير عن األفكار ، 

 فمن  الل نموه اللغوى يتشكل إدراكه ووعيه بالعالم.
االستقبالى أو فى الجانب التعبيرى ونجد إن االضراب اللغوى له عدة أشكال فهو إما أن يكون فى الجانب 

 أو فى الجانبين معا.
ولذلا فإن األطفال الذاتويين الذين يعانون من اضطرابات التواول والتأ ر اللغوى يحتاجون إلى برامج 

 . تنموية  اوة للعمل معهم
في  يعد اضطراب الذاتوية حالة تتميز بمجموعة من األعراض والمظاهر التي يغلب عليها االضطرابو 

االضطرابات المحورية واألساسية التي من المهارات اللغوية واالجتماعية، وتعد اضطرابات اللغة والتواول 
 تؤثر سلبًا على جوانب نموهم الطبيعي، واندماجهم دا ل مجتمعاتهم، وللحد من وعوبات اللغة والتواول

ل بالبرامج التدريبية والتأهيلية يعد التي يعاني منها األطفال ذوي اضطراب الذاتوية؛ فإن محاوالت التد 
ضرورًيا وهاًما لتطوير قدرة هؤالء األطفال على التواول مع اآل رين، وذلا بتعليمهم وتدريبهم على كيفية 
التعبير عن حاجاتهم وأحاسيسهم ومشاعرهم بأكثر من أسلوب، ويتم ذلا من  الل توفير البيئة المواتية 

د بعض األووات والحركات واألفعال، واالنتباه لمثير معين من بين عدة ليتعلم الطفل فيها مهارات تقلي
 مثيرات واالستجابة ألوامر معينة واإلفصاح عما يريده الطفل، وتسمية بعض الصور أو األشياء.

 : مشكلة البحث 
أكثر إن من أهم نقا  الضعف لدى األطفال الذاتويين نجد القصور في مهارات التواول اللغوي فهي تعد من 

المميزة الضطراب طيف الذاتوية بسبب تمايز هذه الخصائص لدي األطفال الذاتويين واألطفال  رالخصائص
 ,Hartley, C., Trainer, A.,& Melissa)مثل دراسة  العاديين، حيث أكدت العديد من الدراسات على

L., 2019)موعة من األطفال ، التي توولت إلى انخفاض المستوى المعرفي واستخدام اللغة لدى مج
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 & ,.Bacon, C., Osuna, S., Courchesne, E)ذوي اضطراب طيف الذاتوية، وتوولت دراسة 

Pierce, K ,2019)   .إلى وجود عالقة سلبية دالة على وظائف التفكير  اوة فقر الكالم 
تطوير مهارة  ومن  الل عمل الباحثة مع األطفال الذاتويين، فقد الحظت أن هؤالء األطفال ال يستطيعون 

الطريقة التي يشارك فيها األطفال العاديون االنتباه المشترك مع األ رين، حيث  االنتباه المشترك بنفس
 ,Panganiban (Adamson, Bakeman, Suma, & Robins, 2019)كل من  دراسةأكدت 

2017)( ،)Eissa, 2015( ،)(Hurwitz, 2014  ،(،5002و)رمضان Nyström, P., Thorup, E., 

Bölte, S., & Falck-Ytter, T., 2019)  أن األطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية يظهرون انخفاض في )
مما جعل الباحثة تفكر وتدرك . االنتباه المشترك، حيث يجدون وعوبة في تحويل انتباههم من موضوع آل ر

 .لدى األطفال الذاتويين يريةلتنمية اللغة االستقبالية والتعب ضرورة التدريب على االنتباه المشترك
 :التاليويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل 

  لدى األطفال الذاتويين؟ المهارات اللغويةتنمية ارشادي لما فاعلية برنامج 
 أهداف البحث:

 الحالى إلى تحقيق األهداف التالية:  البحثيسعى 
لدددددددددى األطفددددددددال  اللغويددددددددة المهدددددددداراتتنميددددددددة ارشددددددددادي لالتحقددددددددق مددددددددن فاعليددددددددة اسددددددددتخدام برنددددددددامج   -0

 الذاتويين
لددددددددى  المهدددددددارات اللغويدددددددةتنميدددددددة ارشدددددددادي لفاعليدددددددة اسدددددددتخدام برندددددددامج التحقدددددددق مدددددددن اسدددددددتمرارية   -5

  األطفال الذاتويين

  : أهمية البحث -3
 تشمل أهمية البحث األهمية النظرية واألهمية التطبيقية كما يلي:

 األهمية النظرية:  -1
 النظري لمتغيرات البحث والمتمثلة في:األهمية النظرية في التأويل  تتمثل
لدي األطفال  المهارات اللغويةالتعرف على أهم التد الت والبرامج التأهيلية الفعالة لتنمية  -

 الذاتويين.

 لدى األطفال الذاتويين. المهارات اللغويةإلقاء الضوء على  -

 لدى األطفال الذاتويين. المهارات اللغويةإلقاء الضوء على أهمية  -

لدى األطفال المهارات اللغوية ودوره في تنمية  الرارشادي برنامج الء الضوء على أهمية إلقا -
 الذاتويين.

 األهمية التطبيقية: -2
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 المهارات اللغوية مع األطفال الذاتويين لتنمية  ارشاديتكمن أهمية البحث في تطبيق برنامج  -
 لمعرفة مدى فاعليتها مع هؤالء األطفال حتى يتم استخدام هذه الطريقة بشكل أكثر توسًعا.

اإلفادة مما تسفر عنه النتائج بإعداد برامج تنموية أ رى لتنمية الجوانب المختلفة لدى الطفل  -
  الذاتوي.

 مصطلحات البحث:مفاهيم و 
  االرشاديالبرنامج:             

   
محددة ومنظمة تشمل مجموعة من المهام واألنشطة االجتماعية التي   طةعرفه الباحث إجرائًيا بأنه: ي

تقوم باعتماد الطفل على توجيه حواسه ومتابعة المهام والمهارات التي يتدرب عليها، وتبديل نظره بين 
دى األطفال ذوي ل المهارات اللغوية الشيء الذي يثير اهتمامه وبين الشخص اآل ر بهدف تنمية 

 اضطراب الذاتوية من  الل جلسات جماعية وفردية محددة زمنًيا ولها أهداف وفنيات ووسائل معينة.
 مفهوم اللغة:

الكالم بالمعنى، وهي إما تكون استقبالية قائمة على فهم اللغة سواء كانت  يربطاللغة نظام رمزي افتراضي 
مكتوبة أو مسموعة، أو تكدون تعبيريدة عدن طريدق اسدتخدام اللغدة فدي التعبيدر عدن األفكدار والمشداعر سدواء 

 من  الل الكتابة أو عن طريق الكالم الشفوي.
 receptive languageاللغة االستقبالية: 

: 1124الشددخص،  (هددي قدددرة الفددرد علددى فهددم واسددتيعاب مجموعددة المفدداايم اللغويددة مددن جانددب اآل ددرين 
11(. 
 

 expressive languageاللغة التعبيرية: 
الدة فدي تواودله  هي جميع الوسائل اللغوية التي يستخدمها الفرد  في التعبير عن نفسه بطريقدة مفهومدة وفعل

  .)11:  1124الشخص،  (مع اآل رين 
  Autism Disorder اضطراب طيف الذاتوية:

بأنه: اضطراب نمائي وعصبي معقد   (6: 5050)الذاتوية وفقا لما يراه محمد طيف يعرف اضطراب 
يلحق بالطفل قبل الثالثة من عمره، ويالزمه مدى حياته. ويمكن النظر إليه من منظور سداسي على أنه 
اضطراب نمائي عام أو منتشر يؤثر سلًبا على العديد من جوانب نمو الطفل، ويظهر على هيئة 

ل إلى التقوقع حول ذات، وكما يعبر عنه بالدرجة استجابات سلوكية قاورة وسلبية في الغالب تدفع بالطف
التي يحصل عليها الطفل على أبعاد مقياس جيليام التقدريري لتشخيص أعراض وشدة اضطراب طيف 

 (. 5050إعداد وتعريب عادل عبدالله وعبير أبو المجد ) -التوحد
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 أطار نظري ودراسات سابقة:
 Autism Spectrum Disorder: ضطراب طيف الذاتوية 

 : مفهوم إضطراب طيف الذاتوية 
الذاتوية  طيف ( بأن اضطراب592: 5002المعايطة،  ،)القمش و( 30: 5002كال من )مصطفى، علرف

هو أحد اضطرابات النمو االرتقائية الشاملة التي تنتج عن اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي، مما 
ينتج عنه تلف في الدماغ، ويؤدي إلى قصور في التفاعل االجتماعي، وقصور التواول اللفظي وغير 

عمر الطفل، والتي قد تتحسن التخيل، ويظهر في السنوات الثالث األولى من  علىاللفظي، وعدم القدرة 
طردًيا بدرجة االهتمام في تعليم المهارات االجتماعية، والتواول اللفظي، وغير اللفظي، والمهارات 

 التفكيرية والتحسن قد يكون ملحوظًا جدًا كلما كان التد ل العالجي مبكرًا.
مجاالت أساسية هي  إضطراب في النمو العصبي يؤثر على التطور في ثالثة"  بأنهرف كما يع     

" التواول ، والمهارات اإلجتماعية ، والتخيل وال يميز بين جنسية وأ ري أو طبقة إجتماعية وأ ري 
  .(51: 1126الجالمدة، )

 : خصائص األطفال ذوي إضطراب طيف الذاتوية 
 Linguistic and communicative characteristics  الخصائص اللغوية والتواصلية: 

مشاكل التواول واللغة كثيرة لدى األطفال الذاتويين، سواء أكان هذا التواول لفظيًا أم غير لفظيًا، ويعتقد 
من األطفال الذاتويين ال يستطيعون  %20الكثير من المختصين أنها من أكثر وأهم المشاكل، فهناك 

اكل في التواول اللغوي. التعبير اللغوي المفهوم، وعندما يستطيعون الكالم تكون لديهم بعض المش
(Khodabakhshi, K. Abedi, A., and Malekpour, M. 2014) 

طيف الذاتوية على النحو  إلضطرابعدة  صائص ( Smith & Tyler, 2010 : 413) لقد حدد و 
 : التالي 

 قصور في إكتساب اللغة األدائية بشكل كامل . -
 البيئة الحالية .غالبا مايكون محتوي اللغة غير مرتبط باألحداث  -
 تووف اللغة التعبيرية بالنمطية والتكرارية . -
 قصور شديد في فهم اإليماءات اإلجتماعية ، وتعبيرات الوجه ،واللغة غير اللفظية .  -

 ال يستطيع الطفل أن يد ل في محادثات مع اآل رين واإلستمرار فيها . -

 اإل فاق في بدء المحادثة بشكل تلقائي . -

 ير مفهوم وتكراري .قد يكون الكالم غ -

 اإل فاق في إستخدام الكلمات ، كما يعانون من مشكالت في إستخدام الضمائر بشكل عام . -

 الفهم الحرفي للغة االستقبالية والتعبيرية . -
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إلى وجود قصور في مهارات اللغة (   Yoder, Watson& Lambert ,2015) وأشارت دراسة  
 . ، ولذا فهي تعد أحد أهم مؤشرات إضطراب طيف الذاتوية  واالستقبالية لدي الذاتويين التعبيرية

والتي هدفت إلي التعرف علي فاعلية برنامج لوفاس في تنمية ( 1124) وهو ما إتفقت معه دراسة عاوم 
واللغة اإلستقبالية للطفل الذاتوي ، وتكونت أدوات الدراسة من إ تبار كارز ، وإ تبار اللغة  التعبيريةاللغة 

، والتسجيالت الصوتية لجلسات األطفال ، أثناء تطبيق البرنامج ، وتوولت نتائج الدارسة إلي العربية 
 . فاعلية البرنامج التدريبي 

إلي التعرف علي فاعلية برنامج تدريبي في التد ل المبكر علي ( 1126) دراسة عيدروس كما هدفت 
التواول لدي األطفال من ذوي إضطراب طيف التوحد ، وتم تطبيق  مهاراتالسلوك اللفظي في تنمية 

مقياس تقدير المعلم لإلنتباه المشترك لدي الطفل التوحدي ، ومقياس مترجم لقياس السلوك اللفظي، 
وبرنامج رؤي للطفل التوحدي قائم علي نظرية السلوك اللفظي، وقد أظهرت النتائج فاعلية البرنامج 

 . التدريبي
والتي هدفت إلي التعرف علي فاعلية برنامج ماكتون في تنمية مهارات ( 1128) السعدوي ودراسة 

التواول لدي عينة من األطفال ذوي إضطراب طيف التوحد ، وإستخدم الباحث مجموعة من األدوات 
 وهي مقياس الطفل التوحدي ، ومقياس مهارات التواول للطفل التوحدي ، ومقياس إستانفورد بنيه الصورة
الخامسة ، وبرنامج ماكتون للتواول ، وأسفرت نتائج الدراسة الحالية عن فاعلية برنامج ماكتون في تنمية 

 . مهارات التواول لدي األطفال ذوي إضطراب التوحد 
 language skillsالمهارات اللغوية: 

 مفهوم اللغة:
الكالم بالمعنى، وهي إما تكون استقبالية قائمة على فهم اللغة سواء كانت  يربطاللغة نظام رمزي افتراضي 

مكتوبة أو مسموعة، أو تكون تعبيرية عن طريق استخدام اللغة في التعبير عن األفكار والمشاعر سواء 
ا من  الل الكتابة أو عن طريق الكالم الشفوي، فاللغة لها وظيفتان رئيسيتان هما التخاطب والمعرفة، مم

 (.   545، 1126يجعلها مظهرًا من مظاهر النمو اللغوي )لقمة، األعسر وسيف، 
 وتنقسم المهارات اللغوية إلى مهارات اللغة االستقبالية ومهارات اللغة التعبيرية:

 receptive languageاللغة االستقبالية:  -2
ي المنطوق من اآل رين بما يتضمنه وتع رف على أنها: قدرة الطفل على فهم وإدراك ما يسمع من الكالم الشفو  

من كافة مكونات اللغة المنطوقة من أفعال وأسماء ووفات وظرف الزمان والمكان واالستفهام والضمائر.. إلخ، 
 (. 18،  1121واوداراالستجابة التي تدل عل فهمه لذلا ) عبدالحميد؛ باشتوه، 

 وتتحدد اضطرابات اللغة االستقبالية فيما يلي:
 واتباع التوجيهات والتعليمات الم وجهة للطفل. وعوبة فهم -
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 وعوبة فهم األسئلة. -
 وعوبة متابعة الكالم لفترة طويلة. -
 (218: 1126عدم القدرة على تفسير تعبيرات الوجه ولغة الجسد واإليماءات)أحمد، -
 (Venker, Edwards, Saffron, Ellis, Weismer,2019: 242)وفي هذا االطار أكدت دراسة   

على أن مهاراة اللغة االستقبالية من أهم المهارات اللغوية التي يجب العمل على تنميتها لدى أطفال 
 اضطراب طيف الذاتوية.

 expressive languageمهارات اللغة التعبيرية :  -2
نفسه الحتياجاته اليومية ومشاعرة وتشمل مهارات  عنوت عرف على أنها: الطريقة التي يعبر بها الفرد 

: 1124غة التعبيرية الكالم والكتابة ولغة الجسد وتعبيرات الوجه وااليماءات )السيد، مصطفى وابراايم، الل
41 ) 
 

 وتتحدد اضطرابات اللغة التعبيرية فيما يلي:
 عوبة استخدام الكلمات بشكل وحيح.و -

 وعوبة التعبير عن األفكار -

 وعوبة سرد القصص واألحداث في تسلسل ذي معنى. -

 األسئلة.وعوبة طرح  -

 وعوبة تسمية األشياء  -

 (059: 5006وعوبة تكوين الجمل بشكل مناسب)أحمد،  -

على أن االستجابات Yoder, Watson, Lambert, 2015: 143) وفي هذا االطار أكدت دراسة )
اللغوية للوالدين كانت تنبؤات ذات قيمة مضافة لنمو اللغة المنطوقة التعبيرية واالستقبالية، وتؤكد دراسة 

(Rose, Weinert, Ebert, 2018: 322 )( على أن مهارتي اللغة االستقبالية واالنتاجية )التعبيرية
 لهما دور كبير في التنمية االجتماعية والعاطفية لألطفال.

 فروض البحث:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات األطفال الذاتويين على مقياس اللغة   -2

االستقبالية والتعبيرية لألطفال الذاتويين في القياسين القبلي والبعدي بعد تطبيق برنامج أنشطة االنتباه 
 في اتجاه القياس البعدي المشترك

رتدب درجدات األطفدال الدذاتويين علدى مقيداس اللغدة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بدين متوسدطي -5
 االستقبالية والتعبيرية لألطفال الذاتويين في القياسين البعدي والتتبعي.
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 خطوات البحث واجراءاته:
 منهج البحث:

ذات القياس  التصميم التجريبي ذو المجموعة الواحدة  علىواستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي القائم 
 الحالي لطبيعة لبحثلمناسبته القبلي والبعدي والتتبعي، 

 عينة البحث:
( أطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية ممن ينطبق عليهم شرو  العينة، 8تكونت عينة البحث الحالية من )

  من مركز نماء، محافظة الجيزة. ( سنوات،6 - 4تتراوح أعمارهم بين )
 تجانس العينة: 

بين متوسطات رتب درجات األطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية "أطفال  التجانسقام الباحث بايجاد 
 . المهارات اللغوية ومستوى  من حيث معدل الذكاء ونسبة إضطراب الذاتوية العينة"

 عينة البحث:
( أطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية ممن ينطبق عليهم شرو  العينة، 8تكونت عينة البحث الحالية من )

 ( سنوات، من مركز الصفوة للعالج الطبيعي والتخاطب، محافظة الجيزة. 6 - 4تتراوح أعمارهم بين )
 تجانس العينة: 

 العمر من حيث بين األطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية "أطفال العينة" التجانسبايجاد  قام الباحث
 كما يتضح في الجدول التالى. المهارات اللغوية ومستوى  الذاتوية ومستوي تقديرمعدل الذكاء و 
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 (1)جدول
 المهاراتمستوى و الذاتوية  ومستوي تقديرمعدل الذكاء  العمر الزمني و من حيث تجانس اطفال العينة

 8ن=                            اللغوية
م        المتغيرات ع          1كا   مستوى الداللة 

641.2 1.6 61 العمر الزمني  غير دالة 
35        معدل الذكاء  1.8 351.2  غير دالة 

مستوي اضطراب 
 الذاتوية

88 5.1 
281.2  غير دالة 

 65 1.4 252.2 دالةغير    
المهارات مستوى 

 اللغوية 
16 2.1 

252.2  غير دالة 

( عدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب درجات االطفال الذاتويين 2) رقم  يتضح من جدول
المهارات  ومعدل الذكاء ومستوي تقدير الذاتوية ومستوي  بالمجموعة التجريبية من حيث العمر الزمنى

 مما يشير إلى تجانس أطفال العينة. اللغوية
 أدوات البحث: 

 (2111، محمود ابو النيل /)إعداد الصورة الخامسة  -مقياس ستانفورد بينيه للذكاء  -1
 الهدف من المقياس:

بينيه الصورة الخامسة إلي قياس الذكاء ، والقدرات المعرفية عند اإلنسان ، في  ستانفورد مقياسيهدف 
ويعد تشخيص حاالت التأ ر المعرفي عند األطفال الصغار ، ( سنة 85 - 1)المدى العمري من 

 واإلعاقة العقلية ، ووعوبات التعلم ، والموابة العقلية من االستخدامات المألوفة لهذا المقياس
 :تقنين المقياس

: الثبات:  أوالا
( م قنن المقياس أنه تم حساب الثبات لال تبارات الفرعية المختلفة بطريقتي 5000أكد محمود أبو النيل )

إعادة التطبيق والتجزئة النصفية المحسوبة بمعادلة ألفا كرونباخ، حيث تراوحت معامالت الثبات باستخدام 
بات بطريقة التجزئة النصفية ما ( كما تراوحت معامالت الث03988 -03832طريقة إعادة التطبيق ما بين)

(، وتشير النتائج 03990 -03820ما بين ) تراوحت( ومعادلة ألفا كرونباخ والتي 03992 -03922بين)
إلى أن المقياس يتسم بثبات مرتفع سواء عن طريق إعادة اإل تبار، أو التجزئة النصفية باستخدام معادلة 

 (. 98-83ات للمقياس ما بين )ريتشاردسون، فقد تراوحت معامالت الثب -كودر
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 ثانياا: االصدق
 تم حساب ودق المقياس بطريقتين: 

ودق التمييز العمري، حيث تم قياس قدرة اال تبارت الفرعية المختلفة على التمييدز بدين المجموعدات  -0
 (.0000العمرية المختلفة، وكانت الفروق جميعها دالة عند مستوى)

-0022مقياس بالدرجة الكلية للصورة الرابعدة، وتراوحدت مدا بدين )حساب معامل ارتبا  نسبة الذكاء لل -5
 (، وهي معامالت ودق مقبولة بوجه عام، 0026

 وتشير إلى ارتفاع مستوى الصدق للمقياس.   -3
اإلصاادار الثالااث -مقياااس جيليااام التقااديري لتشااخيص أعااراض وشاادة اضااطراب طيااف التوحااد -2

GARS-3 ( 2222تعريب عادل عبدالله وعبير أبو المجد) 
عبارة عن قائمة سلوكية تساعد على تحديد األشخاص الذين يعانون من  الذاتويةمقياس جيليام لتشخيص 
 اضطراب طيف الذاتوية

 الخصائص السيكومترية للمقياس وتقنينه:
فردأ من ذوي اضطراب طيف الذاتوية من  0829في الصورة األجنبية للمقياس }بلغت عينة التقنين 

والية بالواليات المتحدة األمريكية، ويتراوح عددهم في  28سنة من  55 -3 بينالجنسين تتراوح أعمارهم 
فردأ. ولحساب الثبات تم استخدام معامل ألفا على عينة  022 -32العمري بين  المدىكل سنة من هذا 

وبطريقة إعادة التطبيق بعد أسبوعين من التطبيق األول  0392- 0329بين  قيمته( وتراوحت 82)ن= 
أما بطريقة ثبات  0396 - 0322( تراوحت قيم )ر( الدالة على معامل الثبات بين 055على عينة )ن= 

موزعين على  535المصححين على نفس عينة إعادة التطبيق من  الل مجموعات من المصححين )ن= 
تخاطب، وأ صائيين آ رين،  نييزوًجا ضمت أولياء أمور، ومعلمين، وأ صائيين نفسيين، وأ صائ 006

وهي قيم دالة عند  0382 -0320ومساعدي معلمين( تراوحت متوسطات قيم )ر( بين المصححين بين 
0300. 

اشتقاقه من  ولحساب الصدق تم استخدام ودق المحتوى حيث أكد تحليل العبارات على مناسبته حيث تم 
بينما بلغت  0386 -0322وبلغت قيمة القوة التمييزية للعبارات بين  DSM - Vمجالي االضطراب في 

مع مقياس المالحظة التشخيصية الضطراب  0369مع قائمة السلوك التوحدي،  0386قيمة ودق المحا 
يام لتقدير اضطراب مع مقياس جيل 0369مع مقياس کارولينا لتقدير اضطراب التوحد،  0368التوحد، 
أما  0382 -0320للمقياس بين المجموعات التشخيصية المختلفة بين  التمييزيةوتراوحت القدرة  ،اسبرجر

الصدق العاملي للمقياس فقد أكد على وجود ستة عوامل تؤلف المقاييس الفرعية الستة المتضمنة حيث 
 . 0392 -0339تراوحت قيم تشبع العبارات على العوامل 
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عبير أبو المجد،  عادل عبدالله &)قق من ودق وثبات المقياس في البيئة المصرية قام كاًل من وللتح
ثم عرضه على عشرة من األساتذة المحكمين في مجال  العربيةترجمة المقياس وإعداده باللغة ب( 5050

لا ضرورًيا، ثم قام التربية الخاوة، وتم األ ذ بآرائهم، وإجراء التعديالت التي أشاروا إليها كلما كان ذ
مائة طفل من األطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية من الباحثان بعد ذلا بتطبيق المقياس على عينة 

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

 ( 2014 العزيز الشخص والسيد ياسين ، اللغة. )إعداد عبد مقياس-3
بند أو عبارة لقياس مجالين رئيسيين وهما ) اللغة اإلستقبالية ، اللغة التعبيرية(،  221يتكون هذا المقياس 

 2،وتقاس اللغة اإلستقبالية )البعد األول( من العبارات من )الفرعيةويشمل كل منهما عدد من المحاور 
 (. 221 إلى 82( ، وتقاس اللغة التعبيرية ) البعد الثاني ( من العبارت من )81ي إل

 صدق المقياس : 
 :  صدق المحكمين : أوالا

تم عرض المقياس علي مجموعة من أعضاء هيئة التدريس واأل صائين، وبعد األ ذ بمالحظاتهم 
ومقترحاتهم تم إستبعاد العبارات التي قرر المحكمون عدم والحيتها ، واإلبقاء علي العبارات التي قرر 

 من المحكمين والحيتها، وإجراء بعض التعديالت الالزمة لبعض العبارات .  % 81
 

 إلتساق الداخلي : صدق ا
تم التحقق من اإلتساق الدا لي للمقياس عن طريق حساب معامل اإلرتبا  بين درجات األطفال علي كل 

والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي له ، وكذلا الدرجة الكلية للمقياس ،  المقياسعبارة من عبارات 
( ، وبالنسبة للدرجة الكلية بلغت ) 1785)( الي 1738وتراوحت معامالت اإلرتبا  بالنسبة لألبعاد من ) 

 ( أو أقل.1712( وقد كانت جميع قيم   معامالت اإلرتبا  دالة عند مستوي )1.85
 ثبات المقياس : 

يتمتع مقياس تشخيص مستوي النمو اللغوي بمعامل ثبات مرتفع حيث تراوحت معامالت الثبات بالنسبة 
 (. 1783ثبات الدرجة الكلية )  ( بينما بلغ1786لي ) إ (1785لألبعاد من )

 معايير المقياس : 
( وإنحراف معياري 51توفر للمقياس نوعين من المعايير وهما : األول الدرجة التائية ذات متوسط )

 .(1788إلي )  2(،والثاني المعايير المئينية حيث يقدم المقياس رتب مئينية لكل درجة  ام من 21)
 الباحث(البرنامج االرشادي )إعداد -4
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لدى األطفال الذاتويين باستخدام  المهارات اللغويةتنمية  يهدف البرنامج الحالي إلىالهدف العام للبرنامج: 
( سنوات من  الل تدريب األطفال الذاتويين على أنشطة 6-4المرحلة العمرية من ) . فيارشاديبرنامج 

  وجلسات البرنامج.
 على درجات مرتفعة على قائمة( الدراسة )المجموعة التجريبةويتمثل في حصول عينة الهدف االجرائي : 

 .)المهارات اللغوية( اللغة
 :اآلتيةويتحقق ذلك من خالل مجموعة من األهداف 

 :األهداف السلوكية اإلجرائية للبرنامج  
  .أن يستجيب الطفل عند سماع اسمه -
 الطفل بعض أفراد األسرة )األسماء ذات المقاطع البسيطة والسهلة(. ميأن يس -
 الطفل على األشياء عنما يسأل. يشيرأن  -
 ال. - أن يعبر الطفل لفظيًا عن رأيه بالقبول أوالرفض أه  -
 أن يعبر الطفل لفظيًا )باي باي( عندما يودع شخص. -
 .في وورة الطفل على بعض األفعال يشيرأن  -
 ض األفعال.الطفل بع يقلدأن  -
 الطفل األ رين. يصافحأن  -
 أمر من  طوتين. ينفذأن  -
 أن يستخدم الطفل الضمير أنا عندما يسأل عن اسمه. -
 أن يشير الطفل على وورة أفراد أسرته. -
 .الطفل على أسماء أفراد أسرته يسميأن  -
 ماما(. -)بابا إلى وورة الطفل يشيرأن  -
 ماما(. -أن يسمي الطفل )بابا -
 عن الطلب بكلمة )هاتي(. أن يعبر الطفل -

 :  البرنامج أهمية
 :اآلتي في الدراسة برنامج أهمية تتضح

 تدريبية  برامج إلى تحتاج التي  الخاوة االحتياجات ذوي  األطفال من فئة على الضوء يسلط كونه-
 .اآل رين مع في اللغة االستقبالية والتعبيرية والتفاعل قدراتها لتحسين

 لهم تتيح التي الوسائل تمتلا ال عقولهم ألن  العاديين، كاألطفال تلقائي بشكل ينتبهون  ال األطفال هؤالء-
 .المهارات تلا لتنمية برنامج إلى بحاجة هم لذا للتواول، األساسية اللغوية المهارات تعلم
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 اليومية حاجاتهم وقضاء احتاجاتهم عن للتعبير للحياة الالزم اإلعداد توفرلهم برامج إلى حاجتهم-
 .بأنفسهم

 نتائج الدراسة وتفسيراتها : 
 مناقشة نتائج الفرض األول:   

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات األطفال األول علي أنه  ينص الفرض
الذاتويين اطفال العينة بالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لتطبيق البرنامج  علي مقياس 

 في اتجاه القياس البعدي.اللغة 
 

 (2جدول رقم ) 
في القياسين القبلي والبعدي الفروق بين متوسطات رتب درجات األطفال الذاتويين  

مقياس اللغة على    8ن=   

 المتغيرات
 القياس

دىالبع -القبلى  
 العدد

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

Z 
 الداللة

 
 اتجاه الداللة

اليةاللغة االستقب  

 

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 اجمالى

- 
8 

- 
8 

- 
5.4  

- 
63 

 
222.6  

 

 دالة عند
مستوى 
2520 

 فى اتجاه
 القياس البعدى

يةاللغة التعبير  

 

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 اجمالى

- 
8 

- 
8 

- 
5.4  

- 
63 

 
246.6  

 دالة عند
مستوى 

2520 

 فى اتجاه
 قياس البعدى

اجمال المهارات 
 اللغوية

 

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 اجمالى

- 
8 

- 
8 

- 
5.4  

- 
63 

 
264.6  

 دالة عند
مستوى 
2520 

 في اتجاه
 القياس البعدى

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

 أطفال رتب ( بين متوسطات1.12داللة )( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 1يتضح من جدول )
اللغة االستقبالية والتعبيرية  مقياسعلى لتطبيق البرنامج  المجموعة التجريبية في القياسين القبلى والبعدى

من حيث اوال اللغة االستقبالية وثانيا من حيث اللغة التعبيرية وثالثا من حيث اجمالي المهارات اللغوية. 
 المجموعة التجريبية بعد تعرضهم لجلسات البرنامج طفالمما يعنى تحسن درجات لصالح القياس البعدى، 

 وهذا يوضح اهمية البرنامج االرشادي مع االطفال الذاتويين.
إلى األوعب، وتحليل المهمة الكبيرة إلى مهمات وغيرة حتي  األسهلفبهذا التسلسل واإلنتقال من المهارة 

فنيات كالتعزيز الفوري، والتكرار المستمر، العند الحاجة، واستخدام يسهل على الطفل تعلمها واسترجاعها 
والنمذجة، والتقطيع والتظليل والتنغيم للكلمات والجمل المختلفة، وتكثيف الجلسات مع جلسات المراجعة، 
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ا في البرنامج، وبعد تطبيق البرنامج على األطفال، استطاعت األطفال استخدام جعل األطفال تتطور سريعً 
األوامر  المبادرة بالطلب وتنفيذللغة المكتسبة في التفاعالت اليومية من بداية اإلستجابة إلسمه عند النداء ا

 والرد على األسئلة. 
مثل استخدام المهارات اللغوية ثناء تدريب األطفال على أمن الفنيات  العديد والوالدينوقد استخدم الباحث 

شجيع األطفال على تكرار السلوك حتي يحصل على التعزيز فنية التعزيز ساعدت بشكل ملحوظ على ت
مرة أ ري، كل ذلا ساعد الباحث واألمهات على تذليل العواقب والعمل علي حل المشكالت بصورة 

ن البرنامج يحتوي علي تدريبات للتواول البصري مما جعل األطفال أ كمانهائية بمساعدة األم واأل وة، 
 يتواولون بصريا وينتبهون أثناء عمليات التفاعل. 

ة التي إستعان بها الباحث أثناء إعداد وتطبيق البرنامج مثل دراس الدراساتما إتفقت معه العدديد من  ذاوه
Schmidt et al, 2017) ،(، و)رضوان، قشقوش وسامي 1128(، و)علي، إسماعيل وعبد النبي

 ودراسة (،1128، و)حدان واإلمام، (1124، عاوم)ودراسة (، (Bhatia; Vaidya, 2020( و1125،
 . (Cooley,2012(، و)1128)إبراايم، عبد الباقي والجوهري،  (،1123 منير)

 وكان نصه::  نيمناقشة نتائج الفرض الثا
اطفال العينة بالمجموعة  متوسطي رتب درجات األطفال الذاتويينال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

 . بعد مرور شهر من القياس البعديعلى مقياس اللغة لتطبيق البرنامج   في القياسين البعدي والتتبعي التجريبية
(6جدول )  

التتبعي في القياسين البعدي و اطفال المجموعة التجريبية اطفال العينة الفروق بين متوسطات رتب درجات 
8ن=اللغة                  مقياس للبرنامج  

 المتغيرات
يالبعد القياس  

 والتتبعي
 العدد

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

Z 
 الداللة

 
 اتجاه
 الداللة

 
ةاللغة االستقبالي  
        الجزء االول
               

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 اجمالى

- 
6 

. 

8 

  
 25.  

- 
5,. 

 
280.2  

 
 غير
 دالة

 
 
- 

 اللغة التعبيرية
         الجزءالثاني
              

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 اجمالى

- 
2 

. 

8 

- 
25. 

- 
. 

 
226.2  

 
 غير
 دالة

 
- 

 الرتب السالبة اجمالي المقياس
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 اجمالى

- 
6 

. 

8 

- 
..2  

- 
5,. 

 
542.2  

 

 
 غير
 دالة

 
- 

Z = 2.58           2520عند مستوى    Z                                                        2525 1.962. عند مستوى =       Z 
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 أطفال رتب مستوى داللة  بين متوسطاتأي وجود فروق دالة إحصائيا عند  عدم (3يتضح من جدول )

اللغة من حيث اوال اللغة  مقياسعلى لتطبيق البرنامج  المجموعة التجريبية في القياسين القبلى والبعدى

استمرار مما يعنى االستقبالية وثانيا من حيث اللغة التعبيرية وثالثا من حيث اجماليالمهارات اللغوية 

وهذا يوضح اهمية  تطبيق البرنامجمرور شهر من انتهاء المجموعة التجريبية بعد  أطفال مستويتحسن 

 البرنامج القائم علي انشطة االنتباة المشترك مع االطفال الذاتويين0

 8ن=
  المهارات اللغوية.تأثير البرنامج، حيث استمر تدريب هؤالء األطفال على تنمية  استمرارذلا  ويوضح
أن األطفال مازالوا محتفظين بأداء المهارات  تالباحث أثناء التطبيق التتبعي، حيث وجد الحظهوهذا ما 

التي تم تدريبهم عليها، مما يعني أن وعى األمهات وحفاظهن على تدريب أطفالهن على أنشطة البرنامج 
 .كان له دور فعال في استمرارية إكتسابهم المهارات بعد تحسنها وعدم نقصها

 : التوصيات 
 بما يلي:  ثالباحووي يفي ضوء نتائج الدراسة الحالية 

  .كبر من األطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية للتحققأعلي عينات اللغة  التووية بتنفيذ برنامج لتنمية -2
األطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية  لعالض أضطرابت اللغة والكالم لديالتووية بتنفيذ برنامج  -1

  .للتحقق من امكانية تعميمه 
  . علي اإلعاقات المختلفةاللغوية المهارات  التووية بتنفيذ برنامج تنمية -5

 البحوث المقترحة : 
 مستقبال:  ةجراء البحوث التاليإإليه نتائج الدراسة الحالية، يمكن  إنتهتفي ضوء ما 

 .لدي األطفال ذوي اإلعاقة العقلية  االستقبالية والتعبيريةبرنامج لتنمية اللغة   -2
 .لدي األطفال ذوي وعوبات التعلم  والتعبيريةاالستقبالية برنامج لتنمية اللغة  -1
 .لدي األطفال ذوي اإلحتياجات الخاوة المدمجين  االستقبالية والتعبيريةبرنامج لتنمية اللغة  -5

 المراجع : 
 عربية : المراجع ال
(. استخدام الوسائط 1128إبراايم، محمد معوض؛ عبد الباقي، علوية؛ الجوهري، حنان أحمد ) -2

تنمية العمليات المعرفية واللغوية للطفل التوحدي.مجلة دراسات الطفولة بجامعة عين المتعددة في 
 .81-35، 38، ع12شمس، مج

(. المستجدات العلمية في مجاالت تقيييم وتأهيل اضطرابات. مجلة 1126أحمد، رضا توفيق ) -1
 .246-212، 48اإلرشاد النفسي، ع

 تعريب وتقنين وفوت الذكاء الصورة الخامسة.مقاييس  بينية ( ستانفورد1122جال .هد رويد )   -5
 . المصرية االنجلو: القاهرة فرج،
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(: قضايا ومشكالت األطفال ذوي طيف التوحد، الرياض، دار 1126عبدالله ) فوزية ،الجالمدة -4
 الزهراء للنشر والتوزيع.

ف التوحد (. التوجيهات الحديثة في تدريب األطفال ذوي طي1128حدان، ابتسام ؛اإلمام، سعيدة ) -5
 .    228-213، 25على اكتساب اللغة. مركز البصيرة للبحوث  واالستشارات والخدمات التعليمية، ع

(. فاعلية برنامج إثرائي لغوي 1125رضوان، مي أحمد؛ قشقوش، إبراايم زكي؛ سامي، ابة محمد ) -6
ل )دكتوراه(. كلية لتنمية المهارات الللغوية لدى عينة من األطفال الذاتويين في إطار نظرية العق

 التربية. جامعة عين شمس.
(، فعالية برنامج معرفي سلوكي قائم على االنتباه المشترك في تنمية مهارات 1123سماح ) ،رمضان -3

 (.1)66التواول االجتماعي لدى الطفل التوحدي، مجلة كلية التربية، جامعة طنطا، 
م برنامج ماكتون لتنمية مهارات التواول ( : فاعلية برنامج تدريبي بإستخدا1128سامي ) ،السعدوي  -8

 لدي األطفال ذوي إضطراب التوحد ، رسالة دكتوراة ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق.
 تقدير مقياس(. 1125) شحاته هناء الحافظ، عبد محمد؛ نافع، جمال سيد؛ الرحمن سليمان، عبد -8

 ،(58)2 شمس، عين جامعة التربية كلية مجلة. التوحد اضطراب ذوي  األطفال لدى المشترك االنتباه
382- 852. 

( : مقياس مستوي النمو اللغوي لألطفال ، 1124) ؛ التهامي، السيد ياسين عبد العزيز ،الشخص -21
 القاهرة . مكتبة االنجلو المصرية .

(: برنامج تدريبي لتنمية بعض اإلستجابات الحسية التكيفية السمعية و 1124عبير )والح،  -22
سين اللغة التعبيرية عند األطفال الذاتويين، رسالة ماجستير،معهد الدراسات التربوية، البصرية لتح

 جامعة القاهرة. 
( : فاعلية برنامج لوفاس في تنمية اللغة اإلستقبالية والتعبيرية للطفل الذاتوي 1124ضحي ) ،عاوم -21

 .، رسالة دكتوراة ، معهد الدراسات التربوية ، جامعة القاهرة
(. فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات اللغة 1121، سعيد كمال؛ بشاتوه، محمد عثمان )عبد الحميد -25

االستقبالية والتعبيرية لدى األطفال ضعاف السمع من مستخدمي جهاز زراعة القوقعة السمعية 
 .53-1،22، ج16اإللكترونية بالمرحلة االبتدائية. دراسات عربية في التربية وعلم النفس، ع

(: فاعلية برنامج قائم على العالج باللعب لتحسين مهارات 1111مي محمد حسن ) ،بيعبد الن -24
، 11االنتباه المشترك لدى أطفال اضطراب طيف التوحد، مجلة كلية التربية، جامعة كفر الشيخ، مج 

 .5ع
 (. فاعلية استخدام المسرح الغنائي الرقمي في تنمية مهارتي1112آيات عبد الفتاح ) عبد الوهاب، -25

اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية وأثره في تحسين التفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب 
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طيف التوحد. مجلة بحوث ودراسات الطفولة.كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة بني سويف، 
 . 2248-2115(، ديسمبر 1(، ج)6)5

(. فاعلية برنامج 1128محسن محمد )علي، أحمد يحي؛ إسماعيل، عصام الدسوقي؛ عبد النبي،  -26
تدريبي قائم على نظام ابلز في تنمية مهارات اللغة االستقبالية والتعبيرية لدى أطفال التوحد. 

 )ماجستير(. كلية التربية. جامعة دميا .
(: فاعلية برنامج تدريبي في التد ل المبكر قائم علي  السلوك اللفظي في 1126روان )، عيدروس -23

ت التواول لدي األطفال من ذوي التوحد،رسالة ماجستير، كلية التربية ، جامعة اإلمارات تنمية مهارا
 العربية المتحدة . 

(: سيكولوجية األطفال ذوي 1124المعايطة،  ليل عبد الرحمن ) ؛مصطفى نوري  ،القمش -28
 االحتياجات الخاوة: مقدمة في التربية الخاوة، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع.

(. نمو اللغة لدى 1126ة، أميمة إبراايم؛ األعسر، وفاء يوسف؛ سيف، رباب عبدالمنعم )لقم -28
األطفال زراعي القوقعة األذن اإللكترونية وعالقته بصمود أمهاتهم. مجلة البحث العلمي في اآلداب، 

 .         533-556، 1،ج23ع
ة والتشخيص وأساليب الرعاية النظري –مد ل إلي إضطراب التوحد  .(1124عادل عبد الله )محمد،  -11

 . القاهرة ، دار الرشاد للطبع والنشر والتوزيع . 
(. مقياس جيليام التقديري لتشخيص أعراض وشدة 1111عبير. ) ،بو المجدأ ؛عادل عبد اللهمحمد،  -12

 .اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية .GARS-3ث اإلودار الثال-اضطراب التوحد
 . اضطرابات التواول بين النظرية والتطبيق. عمان: دار المسيرة.(1124أسامة فاروق. ) ،مصطفى -11
(. دراسة مقارنة بين 1124مصطفى؛ مروة بيومي ، السيد؛ عزيزة محمد؛ إبراايم، أسماء عبد المنعم ) -15

المتأ رين لغويًا والعاديين في بعض المهارات المعرفية واللغوية ألطفال ما قبل المدرسة. مجلة 
 .34-28، 1، ج25آلداب، عالبحث العلمي في ا

( : برنامج قائم علي الوعي بالمفردات البيئية لتنمية التواول اللغوي لدي األطفال 1123أمل ) ،منير -14
 الذاتوييين، رسالة ماجستير ، كلية التربية للطفولة المبكرة ، جامعة القاهرة .
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