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ات السلوكية �� تحس�ن  �ب ع�� امل�ا �اتيجية التد�رفعالية برنامج باستخدام اس ر
 ي:ستخدام 9جتما�6 للغة لدى 3طفال ذو اضطراب طيف التوحد

   �2 شو�D، نجالء فت@1دمحم سعيد سيد <=وة
  .يMلية علوم ذو :حتياجات اKLاصة، جامعة بHI سو�فقسم التوحد، 1
 .يMلية علوم ذو :حتياجات اKLاصة، جامعة بHI سو�فقسم التخاطب، 2

�وPي1��يد :لكSس: الVللباحث الرئ :mohamed.agwa@must.edu.eg   

ك2 �وPي للباحث املشا��يد :لكSرال :naglaafathy@ssn.bsu.edu.eg  

    :املستخلص

ي01دف البحث ا,+ا(� إ() تحس$ن �ستخدام �جتمـا�� للغـة لـدى عينـة مـن �طفـال ذو اضـطراب 

 345 ات الـــسلوكية،  رطيــف التوحــد مــن خـــالل برنــامج تــد 5ب عDــ) املBــا رقـــائم عDــ) اســGHاتيجية  التـــد ر

ـــا البا ـــــم قيــــــاس مـــــــدى فعاليتـــــــھ، حيـــــــث ًوNنــــــاء عليـــــــھ قامــــ ـــھ، ومـــــــن ثــ ــــامج وتطبيقـــ ـــداد الGUنـــ حثــــــان بإعــــ

\م بـ$ن )5(الباحثــان باختيــار عـدد قامـا ) 60,7(يســنوات بمتوســط عمــر ) 9-6(ر أطفــال تHــGاوح أعمــا

ــــار ــــــــ ــــــــــراف معيــ ــــــــن) 00,1(يوانحــــ ــــــــا0gم مــــــ ـــــــــستو ذhــــــ ـ ــــط ) 110-90(ىومــــ ــــــــ ــــــــــراف ) 20,102(بمتوســ وانحــــ

( يوانحـــراف معيـــــــــــار) 40,61(بمتوســـط ) 65-58(ىومـــستو شـــدة kـــسيط تHـــGاوح مـــن ) 66,4(يمعيـــار

البـاحث$ن،  مقيـاس �سـتخدام �جتمـا�� للغـة إعـداد : اسـتخدما الباحثـان �دوات التاليـة) 70,2

ـــة وتقنـــــــــ$ن  ــــــدار الثالـــــــــث ترجمــــــ ـــــــد �صـــ ــــــrsيص التوحــ ـــــام لtـــ ــــــاس جيليــــ ــــــــد هللا ، (مقيـــ ــــــادل عبـ دمحم،عـــ

2020(،  345 ـــداد البــــاحث$ن(رالGUنــــامج التــــد ت نتــــائج البحــــث إ(ــــ) فعاليــــة الGUنــــامج wــــ) ، وقــــد )إعـ رأشــــا

يتحس$ن �ستخدام �جتما�� للغـة لـدى �طفـال ذو اضـطراب طيـف التوحـد عينـة البحـث وNقـاء 

   .أثر الGUنامج kعد فGHة املتاkعة

ات الـــسلوكية، اســـGHاتيجية: ال^لمـــات املفتاحيـــة 5ب عDــــ� املBـــا رالتـــد  �ســـتخدام �جتمـــا�� للغــــة،  ر

  . لتوحداضطراب طيف ا
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The Effectiveness of a Program Using Behavioral Skills 
Training Strategy in Improving The Social Use of Language 

among Children With Autism Spectrum Disorder 
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Abctract: 

The Current Research Aims to improve the Social use of Language 
(Pragmatis) among a Sample of Children with Autism Spectrum 

Disorder through a Training program based on the behavioral skills 
training strategy (BST). Accordingly, the researchers prepared and 

applied the program, and then measured its Effectiveness. The 
Researchers Chose (5) Children Aged (6-9) years with an Average age 

of (7,60) and a Standard Deviation of (0,1) and their Intelligence Level 

Ranged from (90-110) with a Mean of (102,20) a Standard Deviation 

of (4,66), and a Simple Severity level Ranging from (58-65) with a 

mean (61,40) and Standard Deviation (2,70) The Researchers Used the 

Following Tools: The Social Use of Language Scale (2020) Prepared 

By the Researchers, Gilliam Scale for Autism Diagnosis, Third Edition 

Translation and Codification (Adel Abdullah, 2020), The Training 

Program (Prepared by the researchers), and the Results of the Study 

Indicated the Effectiveness of the Program in Improving the Social use 

of Language Among Children with Autism Spectrum Disorder, the 

Research Sample, and the Survival of the Effect of the Program After 
the Follow-up Period. 

Keywords: Behavioral Skills Training Strategy (BST), Social Use of 

Language (Pragmatis) Autism Spectrum Disorder. 
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أوال
ً

  :مقدمة البحث : 

ُ        {عرف اضطراب طيف التوحد بأنھ اضطراب مدى ا,+ياة يظBر خالل مرحلة الطفولة املبكرة 

)(American Phychiatic Association APA, 2013 ،اضـــطرابات الن كمـــا Gمـــو {عـــد أحـــد أك�ـــ
ه  رالعــص�ية شــيوعا wــ) الوقــت ا,+ــا(� إذ تبلــغ �ــسبة انtــشا وفــق إحــصائيات مركــز �مــراض ) 54: 1(ً

  .�Center For Disease Control (CDC, 2020)مر�5ي 

جــة  تفــاع �ــسب �نtــشار \ــذه  ــش$G إ(ــ) مــدى ا,+اجــة إ(ــ) بــرامج وخــدمات تــدخل عDــ) د ر      ولعــل ا ر
وBة جوانب القصو ال¤3 {عا�ي م£0ـا �طفـال ذو اضـطراب طيـف عالية من الكفاءة والفاعلية ملواج ر

رالتوحـــد، حيـــث يتم$ـــ¦ اضـــطراب طيـــف التوحـــد بمـــدى واســـع مـــن القـــصو wـــ) �عـــراض wـــ) جــــانب$ن 
ـــا��، ومحدوديـــــة �نمـــــاط و��ـــــشطة الـــــسلوكية، مGHاوحـــــة  أساســـــي$ن \مـــــا؛ ©¨ـــــز التواصـــــل �جتمــ

جـــــات الشدة ب$ن ال�ـسيط، املتوسـط والـشديد ـــا ملـستـــو الـدعم املطلـوبرد ى وفقــ
ً

)5 DSM- .( APA, 
2013,       

ي      وعــد القــصو wــ) �ســتخدام �جتمــا�� للغــة لــدى �طفــال ذو اضــطراب طيــف التوحــد أ\ــم  ر
، DSM5رمظا\ر قصو التواصل �جتما�� ال¤3 أكد عل0³ا الدليل الrstيـ²±3 °حـصا¯ي ا,rـامس 

(w كيفىة البدء (w شر5ك التواصل وال¤3 تتمثل (Dر الكالم وأخذ الدو والرد عDSM5,2013).(  

 ,Al Philofsky, et, Volden, et al.(2009) ) .2007(ر      كما تتعدد مظا\ر ذلك القصو حيث أشار 
Chojnicka & Wawer(2020) جتمــا�� للغــة لــدى�ســتخدام �ر، إ(ــ) أنــھ مــن أ\ــم مظــا\ر قــصو 

ربدء ا,+ـوار التفـاع�D مـع ¾خـر، اتخـاذ الـدو wـ) : الصعوNة w)ي�طفال ذو اضطراب طيف التوحد 
الكالم، واستخدام kعـض ال�لمـات لtـش$G للGHحيـب والـشكر وا¿+افظـة عDـ) نفـس موضـوع ا,+ـوار، 

. واستخدام اسGHاتيجيات إصـالح الكـالم عنـدما يحـدث سـوء فBـم مـن جانـب املـستمع وإ0Áـاء ا,+ـوار
للفظيــــة، أو لغــــة ا,¨ـــسد املناســــبة للــــسياق باإلضـــافة إ(ــــ) طــــرح و�ســـتجابة املالئمــــة ســــواء باللغـــة ا

  .�سئلة و°جابة عل0³ا

  و5مثــل اضــطراب �ســـتخدام �جتمــا�� للغــة أحـــد ا,rــصائص الــشا¯عة لـــدى أطفــال اضـــطراب    
غيـاب °يمـاءات ، وصـعوNة التواصـل غ$ـG اللفظـي وصـعوNة wـ) إجـراء : طيف التوحد، ومـن مظـا\ره

ا محادثة مع طـرف آ خـر بمـا wـ) ذلـك مـشكالت بـدء التفـاعالت أثنـاء ا,+ـديث وا¿+افظـة عل0³ـا، ونـاد
ً
ر

0Èم ومـشاعر\م  رمايقدمو معلومات rÉصية عفو5ة، وع$Gون ا\تماما أقـل بأف�ـار ¾خـر5ن  وتجـا
ً ن

أمـا .(Chojnicka & Wawer, 2020, 16)فيتأثر تفاعلBم �جتمـا�� وعالقـا0Ëم �جتماعيـة بـاآلخر5ن 
 �جتمــا�� للغــة ا,¨يـد فيــؤدي إ(ــ� النمـو �جتمــا�� الــسليم، وـسا\م wــ) تحقيــق الــذات �سـتخدام

ـــات  ـــــم الــــــــدالالت �جتماعيــــــــة لل�لمـــــ ــــــصعوNات، وــــــــساعد عDــــــــ� فBـــ ــــي الــ ـــــصية، وتخطــــ وتنميــــــــة الrsـــ
Adams,et al,2005,60) .(  

ي    ومـــن الطـــر ا,+ديثـــة املـــستخدمة wـــ) تأ\يـــل ذو اضـــطراب طيـــف التوحـــد اســـGHاتيجي        5ب عDـــ) ق رة التـــد
ات الـسلوكية  �5يـة متعـددة "  BST)" ( Behavioral Skills Training  StrategyراملBـا ة عـن حزمـھ تد روÓـ� عبـا ر

ـــوات Ôعــــــة خطـــ ات وفــــــق أ ــــن املBــــــا ة، أو مجموعــــــة مــ ــا رالعناصــــــر  ــــــستخدم لتعلــــــيم مBــــ ر إعطــــــاء التعليمــــــات، : ر
ة  فة(رالنمذجة، قيام الطفل باملBا     Reitzel et al.  (2013)،  (Miltenberger,2012)، التغذية الراجعة)وبر

ـــــساعدة  ات الــــــسلوكية بمثابــــــة نمــــــوذج {ــــــستخدم ملـ ــــ) اســــــGHاتيجية املBــــــا 5ب عDــ روعــــــد التــــــد ر
5بات ا¿rتلفــة، وا,+فــاظ  الــدين، وأخــصائي$ن wــ) تنفيــذ التــد 5ب مــن معلمــ$ن و رالقــائم$ن عDــ) التــد ور

ســة منتظمــة للم ات املتعلمــة حيــث أنــھ يتطلــب مما رعDــ) املBــا ر
ُ

ة wــ) بÛئــات مختلفــة وذلــك لــضمان  رBــا
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ـــــــة   اســــ ــــــــد أكـــــــــــدت د ـــــــــrاص متعـــــــــــددين، وقـــ ـــــــــع أÉــ ـــــــــة، ومــ ف مختلفــ ـــ) ظـــــــــــل ظـــــــــــر ـــ ة wـــــ ــــــا ــــــــيم املBـــــ ر عمـــ ور
(Rebecca,2017) ـــــــة اســ ات (Alexa,2019)ر و د ـــــــا ــــ) املBـــ 5ب عDـــــ ـــــد ر  أن اســـــــــتخدام اســـــــــGHاتيجية التــــ ر

ات �جتماعيـة املـ رالسلوكية فعال w)  عليم �طفال ذو اضطراب طيف التوحد املBـا س0ßدفة مـن ي
345   .رالGUنامج التد

اسة  ات السلوكية Maija et al.(2012)ركما أكدت د 5ب عD) املBا ر فعالية اسGHاتيجية التد ر
  ي�w اكساب أطباء �سنان والفني$ن اسGHاتيجيات التعامل مع �طفال ذو اضطراب طيف التوحد 

ر عنـد اسـتخدام اسـGHاتيSarah et al. (2020)وأكـدت ي أنـھ مـن الــضر 5ب عDــ) و رجية التـد
ة املـــس0ßدفة  ات الـــسلوكية أن تطبـــق جميـــع خطـــوات �ســـGHاتيجية وذلـــك لـــضمان  علـــم املBـــا راملBـــا ر

  . للطفل ذى اضطراب طيف التوحد 

اسة                 ات السلوكية  عد نàá (Rebecca,2017)ركما أكدت د 5ب عD) املBا  أن اسGHاتيجية التد
ُ

ر ر
ات wــــــ) مــــــــد ُفعــــــال لــــــتعلم املBــــــا ضــــــوح طر5قــــــة اســــــتخدام ر ـــــص$Gة مــــــن الــــــزمن، كمــــــا أن kــــــساطة و وة قـ

الــذين ) املعلمـ$ن/ �جـداد/ مرÔــي �طفـال(ٍ�سـGHاتيجية  تمكـن hـل مـن ¾بــاء ومقـدمي الرعايـة مثـل 
ات مختلفـــة  ريقـــضو الوقـــت مـــع �طفـــال ذو اضـــطراب التوحـــد مـــن اســـتخدامBا wـــ)  علـــيمBم مBـــا ى ن

وأيضا  سمح \ذه �سGHاتيجية بإسtب
ً

ات جديدة يتم  عليمBا للطفل مع التقدم  ردال أو إضافة مBا
 àåالسن والن (w .  

ات السلوكية                5ب عD) املBا رمن أجل ذلك {سæ) البحث ا,+ا(� إ() استخدام اسGHاتيجية التد ر
(BST)جتما�� للغة لألطفال ذو اضطراب طيف التوحد�ستخدام �تحس$ن  (w ي . 

  لبحث مش^لة ا: ًثانيا 

ي       نبعــت مــش�لة البحــث ا,+اليــة مــن خــالل  عامــل البــاحث$ن املباشــر مــع �طفــال ذو اضــطراب 
سـة والـتعلم  رطيف التوحد غ$G املè+وب بإعاقة عقلية حيث يtـسم \ـؤالء �طفـال بالـس$w Gـ) املد

جات ال£0ائية w) امل Nما يحصلو عD) الد ر�hادي3ê، و�نتقال بنجاح من صف ألخر بل و ن سـة ° ر رد
ة �سـتخدام �جتمـا�� للغـة ال¤ـ3 تتمثـل wـ) عـدم  رأن أحد أ\م مظا\ر القصو لد01م تتw ëå) مBا ر

ن م£0م ن ينفر ة عD) توظيف اللغة لد01م kش�ل مناسب و\و ما قد يجعل ¾خر والقد و   .ر

وال ذو    وتمثــل مــشكالت �ســتخدام �جتمــا�� للغــة أحــد أ\ــم املــشكالت ال¤ــ3 {عــا�ي م£0ــا �طفــ    
جة kسيطة إذ ال  عا�ي \ذه الفئة من ضعف ا,+صيلة اللغو5ة وال من  راضطراب طيف التوحد بد
 (w كيفىة  توظيف ما لد01م من لغة (w سةÛ0ا الرئßاضطرابات نطق أو تأخر كالم ؛ إنما تتمثل مش�ل

ة حوار، أو البدء w) محادثة، و°ن0ßاء م£0ا، وكيفىة � نتقال من موضوع را,¨انب �جتما�� مثل إدا
ـــاذ لــــد01م والتفاعـــــل مــــع �خـــــر ـــ±3ء شــ ـــت انtبــــاه بوجـــــود ìـ ض أولفــ رألخــــر بطر5قــــة مناســـــبة دو  عــــا , ن

رالقــصو wـــ) إعطــاء �\تمـــام املناســب لـــشر5ك التواصــل، ك�ـــGة ا,+ركــة أثنـــاء التواصــل وصـــعوNة wـــ) 
  .�ستمرار w) نفس موضوع ا¿+ادثة 

اســـة          ت د روقــد أشـــا إ(ــ) أنـــھ يمكـــن �ســتدالل عDـــ) مظـــا\ر  Chojnicka &Wawe  )2020(ر
يالقصو w) �ستخدام �جتمـا�� للغـة لـدى �طفـال ذو اضـطراب طيـف التوحـد مـن خـالل عـدم  ر
اك أنـــھ ال توجـــد خلفيـــة معرفيـــة لـــدى املـــستمع عمـــا ير5ـــدو التحـــدث بـــھ والقـــصو  0Ëم عDـــ) إد رقـــد ن ر ر

اك مفBوم  ة عD) إد رالواw ëî) استخدام اللغة،عدم القد 0Ëم عD) ر رالدو أثناء التحدث، وعدم قد ر
ن�ستمرار w) ا,+ديث باملوضوع نفسھ، وhو0Áم ال {ستطيعو فBم اللغة ا¿¨ردة hاأللغاز أو الن�ات 
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ـــة hالتواصــــل بـــــالع$ن،  ـــw ëــــ) اســــتخدام الـــــسلوكيات غ$ــــG اللفظيــــة املتبادلـ ـــ0ßكم والقــــصو الواîـ روالـ
ات ال¤ـ3 تـنظم التفـاعالت � جتماعيـة، والـصعوNة wـ) فBـم الفكـرة الرئÛــسية رو عب$ـGات الوجـھ و°شـا

  .من ا¿+ادثة أو من قصة 

ل wـ) ا¿+ـك �و لtـrsيص DSM-5ً و\و ما أكـده أيـضا الـدليل الrstيـ²±3 °حـصا¯ي ا,rـامس      
ة �سـتخدام �جتمـا�� للغـة لـدى �طفـال ذو  ياضطراب طيف التوحد مش$Gا إ() القـصو wـ) مBـا ر ر ً

h ـ) كيفىـة البـدء اضطراب طيف التوحدw جتمـا�� وال¤ـ3 تتمثـل�رأحد أ\م جوانب قصو التواصل 
  ). DSM5,2013(رw) الكالم وأخذ الدو والرد عD) شر5ك التواصل

�5يــة      ت نتائجBـا لð+اجــة إ(ـ) بـرامج تد اســات ال¤ـ3 أشـا ر  و\ـو مـا توصـلت إليــھ نتـائج البحـوث والد ر ر
يغــة لــدي �طفــال ذو اضــطراب طيــف التوحــد رلعــالج جوانــب القــصو wــ) �ســتخدام �جتمــا�� لل

رتتمثــــل مظــــا\ره wــــ) صــــعوNة اتخــــاذ الــــدو wــــ) الكــــالم، واســــتخدام kعــــض ال�لمــــات لtــــش$G للGHحيــــب 
والـــشكر، وا¿+افظـــة عDـــ) نفــــس موضـــوع ا,+ـــوار، واســـتخدام اســــGHاتيجيات إصـــالح الكـــالم عنــــدما 

ئمة سواء باللغة اللفظية،أو لغة يحدث سوء فBم من جانب املستمع وإ0Áاء ا,+وار و�ستجابة املال
اســة hـل مـن   ,)2020(را,¨ـسد املناسـبة للــسياق، باإلضـافة إ(ــ) طـرح �ســئلة و°جابـة عل0³ــا مثـل د

Chojnicka & Wawe)(2019 Dikon.  

اســــات مــــن جوانــــب القــــصو wــــ)         ت إليــــھ الد ر مــــن خــــالل العــــرض الــــسابق ومــــن خــــالل مــــا أشــــا ر ر
ــــــــدام �جتماعـــ ــــ ـــــــــــــة�ستخــ اســ ــــــــــــــل د ـ ـــة مثـ ـــــ ــ ــ ـــ ـ ـــــي للغـــ ـــ Kenndy &Ryan, Hurwitz)2020( رــــ

)2019(Munro,Cordier,Parsons,) 2017(Rebecca , )2012( Miltenberger ــــا مــــن\G$وغ  
اســـات ال¤ـــ3 أكــــدت عDـــ) أن املـــش�لة ا,¨و\ر5ــــة ال¤ـــ3 {عـــا�ي م£0ــــا �طفـــال ذو اضـــطراب  طيــــف  والد ر

(w القصو �Ó ي مع ¾خر5ن وضعف التفاعل رالتوحدÔمة للتفاعل °يجا ز ا,¨وانب �جتماعية  الال
ات  5ب عDـــــ) املBـــــا ر�جتمـــــا��، ســـــæ) الباحثـــــان لبنـــــاء \ـــــذا الGUنـــــامج القـــــائم عDـــــ� اســـــGHاتيجية التـــــد ر

  .ي w) تحس$ن �ستخدام �جتما�� للغة لدى �طفال ذو اضطراب طيف التوحدBSTالسلوكية 

  :ن صياغة مش^لة البحث �� السؤال الرئVس التا�lمن خالل ما سبق يمك

ات الـــسلوكية             5ب عDـــ) املBــا رمــا فعاليــة برنـــامج باســتخدام اســـGHاتيجية التــد  wــ� تحـــس$ن BSTر
لو5تفـرع مــن \ــذا الtــساؤ  ي�سـتخدام �جتمــا�� للغــة لــدى �طفـال ذو اضــطراب طيــف التوحــد؟

 :عدة أسئلة فرعية 

ات السلوكية\ل يوجد تأث$G للGUنا -1 5ب عD) املBا رمج باستخدام اسGHاتيجية التد  عDـ) BSTر
 .�طفال عينة البحث التجر�5ية

ات الــسلوكية -2 5ب عDــ) املBــا ر\ــل يمتــد تــأث$G الGUنــامج باســتخدام اســGHاتيجية التــد  wــ� BSTر
يتحـس$ن �ســتخدام �جتمــا�� للغــة لــدى أفـراد عينــة البحــث التجر�5يــة �طفــال ذو 

\ا شBر5ن ؟اضطراب طيف ال منية مقدا رتوحد kعد التطبيق بفGHة   ز

ثالثا 
ً

  qدف البحث : 

ات  5ب عDــ) املBــا ر01ـدف البحــث ا,+ــا(� إ(ــ) التحقــق مــن فعاليـة برنــامج باســتخدام اســGHاتيجية التــد ر
يالــــسلوكية wــــ� تحــــس$ن �ســــتخدام �جتمــــا�� للغــــة لــــدى عينــــة مــــن �طفــــال ذو اضــــطراب طيــــف 

�5يـة والبÛئــة الطبيعيـة" يكـر رالتوحـد غ$ــG املـè+وب بقــصو ف ، وكــذلك التأكــد "رداخــل البÛئــة التد
 .من امتداد التحسن ملا kعد ان0ßاء التطبيق
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اrعا  ً   أqمية البحث : ر

  :q3مية النظر�ة : أ

  :ترجع أ\مية البحث ا,+ا(� إ()

ي�\تمام بإحدى فئات ذو �حتياجات ا,rاصة ال¤w �Ó ö) حاجة ماسة إ() املساعدة ومد يد  -1
ـــ) ضـــــوء الز5ـــــادة املطـــــردة wـــــ) اكtـــــشاف حـــــاالت التوحـــــد ال¤ـــــ3 بلغـــــت ، وخاصـــــة wــ ) 54: 1(نالعـــــو

CDC:2020. 
يتtناو البحث مش�لة  عد أحد أكGU عوائـق التواصـل �جتمـا�� لـدى �طفـال ذو اضـطراب  -2 ل

ن عن توظيفBـا وÓـ�  �سـتخدام  وطيف التوحد وخاصة ممن لد01م حصيلة لغو5ة لكن {÷¨ز
 .�جتما�� للغة 

  :q3مية التطبيقية : ب

�5يــة لBــذه الفئــة بGUنــامج قــد {ــسBم wــ) تحــس$ن  -1 5ــد املــسئول$ن عــن إعــداد الUــGامج التد رتز و
 .  �ستخدام �جتما�� للغة

�5يـــة وفـــق  -2 عايـــة �طفـــال ذو اضــطراب طيـــف التوحـــد بحزمـــة تد 5ــد القـــائم$ن عDـــ)  رتز ير و
ات �طفال ذو اضطراب طيف  تقاء بقد يخطوات منظمة لإل ر  .التوحدر

 . بناء مقياس لقياس �ستخدام �جتما�� للغة لدي أطفال اضطراب طيف التوحد -3

  مفاqيم البحث: ًخامسا

  Autism Spectrum Disorder (ASD) اضطراب طيف التوحد

ٍ {عـــرف اضـــطراب طيـــف التوحـــد بأنـــھ اضـــطراب نمـــا¯ي عـــص34 يtـــسم بقـــصو wـــ) hـــل مـــن التواصـــل   ر
 تمامــات محــددة ومكثفــة تظBــر خــالل مرحلــة الطفولــة املبكــرة نمطيــة، وا\ وســلوكيات �جتمــا��

.(APA, 2015)   

ات السلوكية �ب ع�� امل�ا �اتيجية التد�ر اس   BST)( Behavioral Skills Training Strategy :ر

ات وذلك باتباع   ة أو مجموعة من املBا �5ية متعددة العناصر  ستخدم لتعلم مBا ة عن حزمة تد رعبا ر ر ر
Nــا��  ة ثــم عمـــل رنمــوذج  ــــم نمــوذج للمBــا ـــــ ــــات، يل0³ــا تقديــــ ــــــــ ـــــى إعطــاء التعليمــــ ــــ را,rطــوات ا,rطــوة �ولـــ

ـــــــة عن السـلوك  اجعــ ـــة  ــ ب ان0ßاءا بتقديم  غذيـ ــــــل املتد ـــ ـــــــــ ـــة من قبــــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ فـ ربر ر   .Miltenberger) , (2013و

  ) Pragmatis)  Social Language Use..جتما�6 للغة  :ستخدام :

عـــرف �ســــتخدام �جتمــــا�� للغـــة وفقــــا للــــدليل الrstيــــ²±3 °حـــصا¯ي ا,rــــامس التــــاkع لð¨معيــــة 
ً ٌ

 3±ûمر5كيــة للطــب النفــ�APA ــ) مواقــف أو ســياقات اجتماعيــةw ــ) اســتخدام اللغــةDة ع ر بأنــھ القــد
  ).,k2015, 818) APA dictionaryش�ل مناسب 

د wــ) املعــاجم اللغو5ــة وwـــ) نمــوذج hاشــ$G بأنــھ الطر5قــة ال¤ـــö ٌعــرف كمــا  رمــن الناحيــة اللغو5ـــة كمــا و
ات ا¿rتلفـة أن  ـستخدم wـ) ا¿+ادثـات kغـرض التعب$ـG عـن معـان  ريمكن من خاللBا لل�لمـات والعبـا

معينـة وال¤ـö قـد تختلـف أحيانـا عـن املعـا�ي ال¤ـö  ـستخدم تلـك ال�لمـات مـن  ومـشاعر وأف�ا
ً

 .أجلBـار
381-397) Kasher, 1991,.(  
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ة الطفـل عDـ) توظيـف مـا لديـھ مـن : ًو�عرف الباحثان :ستخدام :جتما�6 للغة إجرائيا بأنھ رقد
حـــــصيلة لغو5ـــــة لفظيـــــة وغ$ـــــG لفظيـــــة بمـــــا يمكنـــــھ مـــــن الفBـــــم والتعب$ـــــG واتبـــــاع �داب املناســـــبة wــــــ) 

جـــــــة ال¤ــــــ3 يحـــــــصل  ــــة، و5قـــــــاس بالد ـــ) مقيـــــــاس �ســـــــتخدام رالــــــسياقات �جتماعيـــــــة ا¿rتلفــ ـــــا wـــ عل0³ــ
  .�جتما�� للغة

  ي9طار النظر للبحث : ًسادسا

أوال
ً

 Autism Spectrum Disorder (ASD) اضطراب طيف التوحد: 

  :�عر�ف اضطراب طيف التوحد 

"  بأنھ  DSM-5{عرف اضطراب طيف التوحد وفق الدليل الrstي²±3 و°حصا¯ي ا,rامس املعدل 
wــــ) kعــــدين أساســــي$ن \مــــا؛ ©¨ــــز wــــ) التواصــــل والتفاعــــل �جتمــــا��، اضــــطراب يتم$ــــ¦ k÷¨ــــز ثابــــت 

ومحدوديـة �نمــاط و��ــشطة الــسلوكية و5تــضمن ثــالث مــستو5ات عDــ) أن تظBــر �عــراض wــ) فHــGة 
 American psychiatric 2022,(نمـــو مبكـــرة مـــس�بة ضـــعف شـــديد wـــ) �داء �جتمـــا�� واملüـــ3 

Association.(  

ھ اضــــطراب نمــــا¯ي ذات أســــاس عــــص34 جي�ــــ3 مــــرتبط بــــا¿þ يــــصاحبھ ©¨ــــزا wــــ)        وــــشار إليــــھ بأنــــ
ً

ة وعتUــG مــصطëð . رالتفاعــل �جتما��،التواصل،باإلضــافة إ(ــ) ا\تمامــات وســلوكيات نمطيــة متكــر
 طبقـــا لعـــدد مـــن العلمـــاء مظلـــة لثالثـــة أنـــواع مـــن Autism Spectrum Disorderطيـــف التوحـــد 

ً

ـــ� ــــــي�ياضـــــــطراب التوحــــــــد ال: (�ضـــــــطراب وÓــــ اضـــــــطراب عــــــــرض / Classical Autismكالسـ
ونظـرا لrðلــط ) PDD-NOS. �ضـطراب النمــا¯ي املمتـد غ$ـG ا¿+ــدد/Asperger SyndromeاسـGUجر

ً

وعدم التمي$¦ ب$ن تلك �ضطرابات النمائيـة تـم إسـتخدام اضـطراب طيـف التوحـد لÛـش$G إ(ـ) عـدد 
ـــــــ) التفاعــــــــل �ج ـــز wـ ــــــا ال÷¨ـــــ ـــا وأ\مBــ ــــــشGHكة أولBـــــ ـــــن املظــــــــا\ر املــ ــــا��مـــ  Social Impairmentتمــــ

)، G$2019يالبح.(  

مح^ــات �ــ�Kيص اضــطراب طيــف التوحــد طبقــا للــدليل ال��Kيــ��H و9حــصا�ي 
ً

  )   DSM5-TR,2022(اKLامس املعدل 

لم تطرأ  أي  غ$Gات �w مح�ات  rsيص اضـطراب طيـف التوحـد wـ� �ـ�rتھ ا,rامـسة املعدلـة       
DSM5-TRامـــسة؛ ســـو التأكيـــد عr,ة اrـــ) أن ا¿¨موعـــة �و(ـــ)  ـــشتمل الـــثالث نقـــاط ى عـــن ال�ـــ�D

كال مما ي�D،"وذلك باستخدام hلمة
ً

وتتضمن مح�ات  rsيص إضطراب طيف التوحد �w الـدليل  
 G$ط املعـــــــايGHامـــــــسة جملــــــة مــــــن �عـــــــراض الــــــسلوكية، و ــــــشr,تھ اrــ� الrstيــــــ²±3 و°حــــــصا¯ي ب�ــــ

جـود اثنــ$ن أو أك�ــG مــن )�التواصــل �جتمــا�(ا,¨ديـدة وجــود ثالثــة أعـراض مــن ا¿¨موعــة �و(ـ) و، و
الــــسلوكيات النمطيــــة و�\تمامــــت املقيــــدة، وNــــذلك يــــصبح عــــدد ( �عــــراض مــــن ا¿¨موعــــة الثانيــــة

 :أعراض و�Ó كما ي�D) 7(أعراض من أصل ) 5(�عراض ال¤3 يجب توافر\ا لrstيص °ضطراب 

�ـــ� التواصـــل والتفاعـــل :جتمـــا�6 �ـــ� ســـياقات متعـــددة الراqنـــة –أ مـــن ( أو الـــسابقة <=ـــز دائـــم 
�خ املر¦�H ل¥¤الة اسة التا رخالل د 3مثلـة للتوضـيح وال �ـشمل (وذلك من خالل مـا ي�ـ� ) ر

  ):3عراض جميع
 مــن غرابــة - عDــ) ســ�يل املثــال -ر قــصو wــ� التبــادالت �جتماعيــة العاطفيــة باملثــل، وH5ــGواح \ــذا -1

ىو املـــشاركة wـــ� �\تمامـــات �ســـلوب �جتمـــا��، الفـــشل wـــ� التبـــادل ا,+ـــوار إ(ـــ) تـــد�ي مـــست
  .واملشاعر، و5متد إ() الفشل �w بدء أو °ستجابة إ() التفاعالت °جتماعية



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022سنة  ليوليو، )4(، الجزء ) 195: (العدد
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 ©¨ــز wــ� اســتخدام الــسلوكيات التواصــلية غ$ــG اللفظيــة املــستخدمة wــ� التفــاعالت °جتماعيــة، -2
 G$الت�امل ب$ن التواصل اللفظي والتواصل غ �w س�يل املثال من الضعف (Dاللفظي؛ تمتد ع

ات؛ إ(ــ)  رإ(ـ) التواصــل البـصر ولغــة ا,¨ـسد غ$ــG الطبيعــ$ن أو صـعوNة فBــم وإسـتخدام °شــا ي
  .الضعف الك�w �D استخدام  عب$G الوجده والتواصل غ$G اللفظي

ة عD) ت�و5ن عالقات اجتماعية وا¿+افظة عل0³ا وفBمBا، وH5ـGاوح \ـذا مـا بـ$ن وجـود -3 ر قصو القد ر
ــــديل الـــــسلوكي ات ح¤ـــــö تالئـــــم الـــــسياقات �جتماعيـــــة ا¿rتلفـــــة إ(ـــــ) صـــــعو5ة مـــــشكالت wـــــ�  عـ

  .مشاركة ¾خر5ن للعب التخي�D أو ت�و5ن الصداقات، إ() ا�عدام �\تمام باألقران

ة من الـسلوكيات و:qتمامـات أوP3ـشطة، و�تحقـق qـذا الـ¬¤ك مـن  -ب رأنماط محددة متكر
�خ (�ة الراqنـــة أو الـــسابقة خـــالل اســـ�يفاء اثنـــ�ن فقـــط مـــن 3عـــراض التاليـــة �ـــ� الف�ـــ رالتـــا

  ):3مثلة توضيحية وال �شمل جميع 3عراض(، )املر¦�H ل¥¤الة

ة ا,+ركة أو عند استخدام �شياء أو الكالم  -1 ة، (رنمطية متكر رمثل السلوكيات متكر
  ).�شياء، املصاداة تقليب

ت$ن أو أنمـاط طقـسية تتعلـق بالـسلوك اللفظـي أو-2  غ$ـG اللفظـي و التمسك الـشديد بـالر
�نزعــاج عنـــدما يحـــدث  غ$ــk Gـــسيط، أو ا,+اجـــة إ(ــ) اتبـــاع نفـــس الـــسلوك أو (

  ).لتناو نفس الطعام

مثـــل، (ن إ\تمامــات ثابتــة ومقيـــدة kــش�ل كب$ـــG، وت�ــو غ$ــG طبيعيـــة wــ� الـــشدة والGHك$ــ¦ -3
  ). الشديد أو °0Áماك �w �شياء غ$G العادي التعلق

مثـل عـدم �كHــGاث ( بـ$ن فـرط �سـتجابة أو غيا0Èـا شـذوذ �سـتجابات ا,+ـسية تHـGاوح-4
ة، �ستجابة السلبية �صوات محددة جة ا,+را رالواضع لأللم أو د   ).ر

ولكـن قـد ال تـصبح 3عـراض وا°ـ¤ة تمامـا، (يجب أن تظ�ر 3عـراض �ـ� مرحلـة النمـو املبكـر  -ج
ات ا±¤ــــدودة، أو قــــ رففــــي املتطلبــــات 9جتماعيــــة يمكــــن أن يتجــــاو القــــد د يخف´³ــــا ن�يجــــة �علــــم ز

�اتيجيات 9جتماعية �� وقت الحق�  ).:س

 أن �ـــس¸ب 3عــــراض تــــدنيا إMلي·يكيــــا جوqر�ــــا �ــــ� مجــــاالت 3داء :جتمــــا�6 أوامل¶ــــH اL¤ــــا�l أو -د
ً ً

  .غ��qا 

  .ىال تفسر qذه :ضطرابات �� ضوء اضطرابات أخر Mاإلعاقة العقلية أوتأخر النمو الشامل-qـ 

  ) Pragmatis)  Social Language Useتخدام :جتما�6 للغة :س: ًثانيا 

       {ش$Gمــصطëð �ســتخدام �جتمــا�� للغــة إ(ــ) تلــك الطر5قــة ال¤ــ3 يــتم 0Èــا اســتخدام ال�لمــات أو 
ياملفردات اللغو5ة w) حديث ذي مع�ö ومغز مع$ن ومحدد وفق نمط مع$ن للكالم يقصده املتحدث 

hًــأن ي�ــو ســؤ� أو طلبــا، أ ً ا ، أومــا إ(ــ) ذلــك وال¤ــ3 تمكنــھ مــن توصــيل ذلــك املع�ــ3 الــذي ن ًرو استفــسا
ات الBادفــــة معBـــــم، وأن يبــــادلBم �حاديـــــث أو  ـــر5ن ممـــــا يجعــــل بوســـــعھ أن يقــــيم ا,+ـــــوا ـــده لألخـ رير5ـ
ا¿+ادثات مما يÛسر لھ التفاعل والتوصل معBم ومن ثم فBو بذلك {ع�3 �ستخدام املناسب للغة، 

ئم w) السياق �جتما�� بما يحقـق للفـرد وظـائف أو فوائـد معينـة wـ) مواقـف أو لنمط ا,+ديث املال
  ).2020دمحم،( اجتماعية محددة 
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ن      رقـــصو wــ) اســتخدام القواعــد ال¤ــ3 تــضبط عمليـــة " بأ0Áــا ) 2015(و كمــا عرفBــا الــrsص وآخــر
wـــــ) املوا ا wـــــ) معرفــــة الطفـــــل بكيفىـــــة اســــتخدام اللغـــــة  اســــتخدام اللغـــــة، كمـــــا تتــــضمن قـــــصو

ً
قـــــف ر

ات ا¿+ادثــــة، وتبــــادل  ـــع ¾خــــر5ن، وقــــصو wــــ) مBــــا ـــ) التواصــــل مـ ر�جتماعيــــة  كــــذلك اســــتخدامBا wـ ر
ات غ$ـG اللفظيـة ال¤ـ3  ، والـو�) باإلشـا را,+ديث، ومبادأة ا,+ـديث، و�سـتدالل، والتواصـل البـصر ي
قـــد تــــؤثر عDـــ) ســــياق ا¿+ادثـــة، كمــــا تتــــضمن °خفـــاق wــــ) اســـتخدام اللغــــة kـــش�ل غ$ــــG �ــــ+يح، أو 

wــــ) مواقــــف، أو ســــياقات ال بطر 5قــــة �ــــ+يحة wــــ) \ــــذا الــــسياق ألن الطفــــل قــــد {ــــستخدم ال�لمــــات 
ات كمـا تتـضمن جوانـب القـصو التفـس$G ا,+رwـ) للغـة ، واسـتخدام  رتناس	0ا تلك ال�لمات أو العبا ر

 عليقات غ$G مناسبة اجتماعيا واستخدام لغة نمطية أو خاصة بالطفل نفسھ 
ً

. "  

م �جتمــا�� للغــة و\ــو �ســتخدام املناســب للغــة wــ) الــسياقات ا¿rتلفـــة وNــذلك فــإن �ســتخدا     
يتطلـــب أن {عـــرف الطفـــل مـــا الـــذي يقولـــھ، وكيـــف يقولـــھ، وم¤ـــö يقولـــھ، وكيـــف {ـــسلك مـــع ¾خـــر5ن 

  ) . 3, 2020دمحم،(

 إ() أن �ستخدام �جتما�� للغة يتطلب معرفة الrsص بكيفىة ).Villiers, et al 2007(أشار       
ســتخدام وتفــس$G اللغـــة kــش�ل مناســـب و�ــ+يح ضــمن ســـياق الكــالم الطبيæـــ� و�جتمــا��  و\ـــذا ا

يتطلـب املعرفــة بالقواعـد �جتماعيــة مـن قبــل hـل مــن الـسامع ، واملتحــدث مـن أجــل تفـس$G الكــالم 
ضمن سياقھ �جتما�� الè+يح كما \و  شمل hل مـن الـسمات اللفظيـة وغ$ـG اللفظيـة للتواصـل 

ـــاب$G الوجــــــھ -يحــــــاء°( متــــــضمنة  ــــل لتعز5ــــــز )  °يقــــــاع - التنغــــــيم -  عـــ ــــع \ــــــذه العوامــ وتتــــــضافر جميــ
  .التواصل الفعال ضمن السياق �جتما�� 

  : أن �ستخدام �جتما�� للغة ثالثة وظائف أساسية تتمثل w)) 2017،140(يكما أشار الببالو 

   .5ده املستمعلمن خاللBا يحاو املت�لم فBم وتوصيل ماير: الوظيفة 3دائية  �
   .ل ومن خاللBا يحاو املت�لم إفBام ¾خر5ن ماير5د م£0م:الوظيفة التنظيمية  �
ـــاعال0Ëم  ومــــــــن: الوظيفـــــــة التفاعليــــــــة � ــــر5ن wــــــــ) تفـــــ ــــــشاركة ¾خــــ ـــــاو املــــــــت�لم مــ لخاللBــــــــا يحـــ

 .�جتماعية 

  :r3عاد الرئVسية لالستخدام :جتما�6 للغة 

ئWray(2011) Û أشار            :سية تتمثل w) رثالثة أkعاد 

ات املعاL=ة :نفعالية  -1  .. Emotional Processing Skillsرم�ا
ة أساســية لتطـــو5ر  ة عDــ� فBــم �نفعــاالت وتوصــيلBا و عــد \ــذه املBــا ة إ(ــ� القــد ر ــش$G املBــا ر ر
العالقــات °يجابيــة بــ$ن �فــراد وفقــا للنظر5ــات الوظيفىــة لالنفعــاالت، فــإن �نفعــاالت لBــا وظيفــة 

ً

ة عDــ� فBــم مــشاعر ¾خــر5ن rÉــصية وا رجتماعيــة وتتــضمن الوظيفــة �جتماعيــة لالنفعــاالت القــد
ة عDــ) الت�بــؤ kــسلوكBم بÛنمــا تتــضمن الوظيفــة  روانفعــاال0Ëم ا,+قيقيــة والزائفــة باإلضــافة إ(ــ� القــد

ة ع�D تقييم املوقف وإعطاؤه مع�3 مع$ن و�ستفادة من تلك ) الذاتية(الrsصية  رلالنفعاالت القد
Ur,املواقف ا,¨ديدة ا (w ةG.  

�اتيجيات اL¤دث  -2� .. Discourse Strategiesاس
ة ع�D إجراء محادثات وسرد قصk 3±²ش�ل مGHابط ومتماسك وال¤3 تحتاج  رتتمثل w) القد
Nط تلك  رإ(� استخدام املفردات kش�ل مناسب واستخدام جمل �+يحة من الناحية الGHكي�ية، و

ومراعـاة موضـوع ا¿+ادثـة ، ) رأخـذ الـدو( �دوار أثنـاء ا,+ـوار ا,¨مل kش�ل سليم مع مراعـاة تبـادل
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ـــاء ا,+ــــوار( وفBــــم حرhــــات ا,¨ــــسم  اك العوامــــل ال¤ــــ3 تــــؤثر ســــلبا عDــــ) عمليــــة ) لغــــة ا,¨ــــسد أثنـ وإد
ً

ر
  .�تصال والعمل ع�D معا,¨0ßا kش�ل سليم 

 Goal –Directed Language)عملية التواصل (اللغة املوج�ة نحو ال�دف  -3
اســتخدام (رة عDــ) اســتخدام اللغــة ألغــراض مرغوNــة و ــشمل مظBــر5ن منفــصل$ن  ع�ــ3 القــد

ـــة kـــــش�ل مناســــب ـــة-اللغـ دوا الطفـــــل )  واســـــتعمالBا ألغــــراض مختلفــ وول�ــــي يحـــــدث \ــــذا البـــــد أن يــــز
نباملعلومات ا,+قيقية ال�افية عن �rÉاص و�ماكن واملواقف بحيث ت�و مقبولة مـن الـrsص 

 الطفــل كيفيــة التعب$ــG ع£0ــا kــش�ل مBــذب ومناســب، أمــا الــشرط ¾خــر wــ� ا,+ــوار فــضال عــن  علــيم
wـــ� إم�انيـــة تطوعBـــا ألغـــراض مختلفـــة، وNالتـــا(� فـــإن  ¾خـــر الســـتخدام اللغـــة kـــش�ل فعـــال فـــيمكن 
اللغة  عتGU أداة يمكن من خاللBا تحقيق نتائج مرغوNة و�طفال الـصغار {ـستخدموا اللغـة إلنجـاز 

ي �شياء والطلب و�حتجاج أو الرفض، ومع النمو العمر يتعلم kعض املBام �ساسية مثل  سمية
 . الطفل استخدام اللغة kش�ل وظيفي أك�G  عقيدا hالتخيل والتفاوض و°خبار

ة �\تمـام بتحـس$ن �سـتخدام    اسات إ(ـ)  ضـر ر و5تëå مما سبق ذكره  w) البحوث والد ور
 �مـــر الـــذي {ـــs¨ع الطفـــل عDـــ) تحـــس$ن ي�جتمـــا�� للغـــة  لألطفـــال ذو اضـــطراب طيـــف التوحـــد،

Nــــھ أو أقرانـــــھ �مــــر الــــذي قــــد يتطــــو إ(ــــ) تحــــسن wـــــ)  رالعالقــــات �جتماعيــــة  لــــھ مــــع معلميــــھ أو مد ر
 Gـش�ل أك�ــk ل عليـھ التواصـلBجتماعيـة مـع والديـھ أو أخوتـھ ومـن يحــيط بـھ، كمـا وـس�العالقـات 

  . فعالية  
ثالثا 

ً
ات السلوكية : �ب ع�� امل�ا رالتد   Behavioral Skills Training (BST)ر

ات الـسلوكية 5ب عDـ) املBـا رالتـد ة ر �5يـة متعـددة العناصـر  ـستخدم لـتعلم مBــا ة عـن حزمــة تد ـــا ر عبــ ر ر
Nا�� ا,rطوات ا,rطوة �و(ـ) إعطـاء التعليمـات يل0³ـا  ات وذلك باتباع نموذج  رأو مجموعة من املBا ر

ـــل املتــــــد ـــن قبـــ فــــــة مـــ ـــــم عمــــــل بر ة ، ثـ وتقــــــديم نمــــــوذج للمBــــــا ــــن ر ــــة عــ اجعــ ـــــة  رب ان0ßــــــاء بتقــــــديم  غذيـ ر
ـــــــMiltenberger,2013). ( Gالـــــــــــسلوك ــــــــا لتغي$ــــ ــــــدعوما تجر�5يـــ ــ ـــــــــا مـــ ــــــــGHاتيجية  نá¨ــ ــــــك �ســـ ــــل تلـــــ ًوتمثـــــــ ً ً

  ). (CEC,2018السلوك
ة  بمز5د من التفصيل 5ب ع�D املBا روفىما ي�D نtناو خطوات التد ر   . ل

Ôع  ات السلوكية عD) أ 5ب عD) املBا ر{شتمل التد ر �5ي) 4(ر   :ة تتمثل w)رخطوات تد

  
أوال

ً
  Instruction.. التعليمات : 

ات الــسلوكية \ــو التعليمـات، و عــرف بأ0Áــا تقــديم   5ب عDـ) املBــا رامل�ـو �و مــن اســGHاتيجية التــد ر ل ن
ة املـس0ßدفة روصـف شـف�3 أو وصـف مكتوب،أوhل0³مـا للمBـا ً ً ًًCouncil for Exceptional (Children 

CEC,2018)  ـــاBوعرف )Miltenberger ,2003 (  ،0دفßة والـــسلوك املـــس ربأ0Áـــا تـــوف$G وصـــف للمBـــا
ـــة الــــتعلم أك�ــــG فعاليـــــة، . أو°جــــراء املتوقــــع مــــن الطفــــل القيـــــام بــــھ أو أدائــــھ ومــــن أجــــل جعـــــل عمليـ

خب$ــG ( قبtــسليم التعليمــات مــن قبــل فــرد موثــو بــھ عDــ) ســ�يل املثــال) Miltenberger,2003(يو�ــ3±
  .ىبما يtناسب مع مستو فBم املتعلم) محGHف

  



 
ية برنامج باستخدام استراتيجية التدريب على المهارات فعال
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  Modeling.. النمذجة : ًثانيا

ات الـسلوكية Óــ� النمذجــة، و عــرف بأ0Áــا إظBــار �داء        5ب عDــ) املBــا ر   ا,rطـوة الثانيــة مــن التــد ر
ة املــس0ßدفة   (CEC,2018نقــد ي�ــو ذلــك عــن طر5ــق Éــrص ــ� أو عUــG الفيــديو( رالــè+يح للمBــا

G$وـــش)Miltenberger, 2003 (ـــش�ل �ــــ+يح إ(ـــ) أن النمذجــــة تتـــضمن قيـــام متخـــk ëـــîصص يو
ة املس0ßدفة، وذلك �Ó التقليد الè+يح للسلوك املنمذج بواسطة املتعلم   .ركيفىة أداء املBا

ة أو الــــسلوك املــــس0ßدف wــــ)          ر  ولز5ــــادة فعاليــــة النمذجــــة يو�ــــ±3 بقيــــام النمــــوذج بنمذجــــة املBــــا
سـة الــسلوك   أمثلـة عديــدة مــن كــذلك تقــديم)  (Shapiro & Kazemi,2017رالـسياق املناســب ملما

ة املـس0ßدف  عليمBـا  جـة عاليـة  مـن )  (Moore & Fisher, 2007راملBـا ة املـس0ßدفة بد رونمذجـة املBـا ر
  .(Miltenberger, 2003)الدقة والوضوح 

ب           ة مــن خــالل املـد ر  يمكـن أن تــتم نمذجــة املBــا أوNاســتخدام نمذجــة ) نمذجــة مباشــرة حيــة( ر
ة املس0ßدفة h (wل مـرة  مـع ظBـو التكنولوجيـا وتتطلب النمذجة ا. الفىديو ر,+ية  أداءا مثاليا للمBا ر ً

5ب عDــــ)  رومـــع التطــــو التكنولــــو�� أصــــبحت نمذجـــة الفيــــديو طر5قــــة شــــا¯عة يـــتم مــــن خاللBــــا التــــد ر
اســـات أن اســتخدام النمذجــة بالفيــديو مــع املـــوظف$ن  ات ا¿rتلفــة حيــث  ــش$G البحــوث والد راملBــا ر

اسـات ال¤ـ3 تـضمنت النمذجـة 79 مـا يقـرب مـن واملعلمـ$ن قـد اسـتخدمت wـ)  & Shapiro(ر٪ مـن الد
Kazemi  ،2017.(  

ثالثا
ً

�وفة : Sال ..Rehearsal   

، وال¤3 تتضمن توف�G ) ً{شار إل0³ا أيضا باسم لعب �دوار( \و الGUوفة BSTنامل�و الثالث من          
ة املس0ßدفة  سة املBا رفرصة للمتعلم ملما    (CEC, 2018). و) Miltenberger ,2003(ر

5با          ة أو يتطلــــب تــــد ب بتحديــــد مــــا إذا hــــان املــــتعلم قــــد  علــــم أداء املBــــا ً  ــــسمح الGUوفــــة للمــــد ر ر ر
إنمــا . وقــد أظBـرت �بحــاث أن الGUوفــة wـ) حــد ذا0Ëـا Óــ� أســلوب غ$ـG فعــال لتغي$ـG الــسلوك. ًتكميليـا

ــــد الGUو اجعــــــة kعــ ــــديم مالحظــــــات و غذيـــــــة  N$ن تقــ ـــد ـــــب عDــــــ) املـــ ريجـ ة أو الـــــــسلوك ر ـــاج املBــــــا رفــــــة إلنتـــ
نوقد ت�و الGUوفة مع rÉص أخر ح¤ö يتم تقيـيم كفـاءة أداء ) (Ward& Sturmey, 2012املطلوب

ة   ، وقد يتم ترتÛب الGUوفة مع املسtشار أو املعلم$ن ¾خر5ن أو ) Shapiro & Kazemi, 2017(راملBا
  ) . Shapiro & Kazemi, 2017(الطالب 

5ب  \كــذا يجــب         N$ن تنظــيم البÛئــة بمــا يقلــل مــن ا,¨Bــد والتــأخ$w Gــ) التــد رعDــ) املــد قــد يطلــب . ر
، أو ترتÛـب الGUوفـة مـع طفـل أخـر wـ)  5و لعب �دوار التنـاظر ب عD) سÛنا ب من الطفل التد ياملد ر ر ر
 (w ة س املBا ب أخر، حيث من �فضل من الناحية املثالية، أن تما رسياق موقف طبي�æ أو مع مد ر ر

سة السلوكبÛئة، أو   . رسياق قر5ب من السياق الطبي�æ ملما

       (wـــستو  ö0دفة ح¤ـــßة املـــس ســـة املBـــا ب بمما ر   ولتعز5ـــز فعاليـــة الGUوفـــة، نو�ـــ±3 بمطالبـــة املتـــد ر ر
عD) أن يتوافر معيار النجاح ) ٪100 -90(ًمعيار إتقان محدد مسبقا،مثل التنفيذ الè+يح ب�سبة 

ب الــسلوك بنجـاح \ـذا wـ) محـاولت$ن، أو ثــالث فـرص متتا س ف�0ـا املتـد رليـة يمــا  & Ward-Hornerر
Sturmey, 2012)(مع تقديم الدعم املستمر خالل تلك املرحلة  .  
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ًاrعا  Feed Back.. التغذية الراجعة : ر

ض أثناء        و  و�Ó امل�و الراkع و�خ$G لالسGHاتيجية  و5تمثل w) تقديم معلومات حو �داء املعر ل ن
ـــــــــالتعل ــــــــ) الGUوفـــــــــــة بــ ــــــــم wـــ ـــديل أدا0gـــ ــــ$ن بتعــــــــ ــــسمح للمتعلمـــــــ ا {ـــــــ ــ ــــــــ ـــــــè+يح �داء، بمـ يق �يجـــــــــــاÔي أو تــــ

  .Daniels, 2006)  Daniels & (  (CEC,2018)املستقبل

ً ي�ب�ـ� أن ت�ـو التغذيـة الراجعــة  جنبـا إ(ـ) جنــب مـع الGUوفـة عنــد تنفيـذ          أي kعـد فرصــة . BSTن
N$ن تقـديم مالحظــات عDــ) الفـو 5ب ، يجــب عDـ) املــد رالتـد ر ل حــو ا,rطـوات ال¤ــ3 تـم تنفىــذ\ا kــش�ل ر

  (Parsons, Rollyson, & Reid, 2012)�+يح وا,rطوات ال¤3 تتطلب التحس$ن 

ات املتعلقة بطر5قة التغذية الراجعة          N$ن لد01م العديد من ا,rيا ر وعD) الرغم من أن املد أي (ر
باالعتمـاد عDـ) التعليقـات اللفظيـة wـ) إال أنھ يو�ـ±3  ا,þ ،...الكتابية واللفظية والرسمية إلكGHونية 

5ب ودمــــج أشـــ�ال أخــــر مـــن التغذيــــة الراجعـــة عنــــد تقـــديم الــــدعم  ــة مــــن التـــد ى\ـــذه املرحلــــة �وليـ ر
  .Stewart et al. (2007) 2001 ( Alvero(املستمر للمتعلم

5ب عDـــ)  عمـــيم :ًخامــسا التعمـــيم ر أضـــاف الباحثــان م�ونـــا خامـــسا لالســGHاتيجية يتمثـــل wـــ) التــد ً ً

ة و5تحقق \ذا املستو حينما {ستطيع الطفل التعميم w) امل ىBا   :ر

فالقلم الرصاص قلم، وا,¨اف قلم، و�لوان قلم ( �شياء hأن يم$¦ hافة أش�ال �قالم   - أ
...þ,ا. ( 

 .ى�rÉاص أي {ستجيب بنفس املستو مع �خصا¯ي و(� �مر أو أي rÉص آخر  - ب
ة عD) أداء ا-ج  ة w) أك�G من م�ان ر �ماكن و5تمثل w) القد ، الشارع ( رملBا   )لاملركز،امل�¦

    hأن يلقي التحية حينما يدخل املركز، البÛت، وأيضا و\و w) الشارع 
ً

. 
ة الطفل عD) إبداء �ستجابة h (wافة �وقات   - د الـصباح، املـساء و\ـو (رالزمن، و5تحقق بقد

 ) .سعيد، أو حز5ن
ة مــع �طفــال ذو �حتياجـــات نونرجــع إضــافة \ــذا امل�ــو إ(ـــ� أ\ميــ         5ب عDــ)  عمـــيم املBــا ية التــد ر ر

 (w ة را,rاصة بصفة عامة، وأطفال اضطراب طيف التوحد بصفة خاصة بما يمك£0م من  عميم املBا
اســـة  جـــھ، و\ـــو مـــا أكدتـــھ د راملواقـــف ا¿rتلفـــة داخـــل البÛـــت وخا ت أل\ميـــة ) 2007,غـــزال(ر رال¤ـــ3 أشـــا

5ب �طفــال ذو اضــطراب طيــف التو يتــد حــد مــن خــالل برنــامج مــنظم ومtــسق وwــ) مواقــف طبيعيــة ر
 .ومألوفة

 G$اسة      و ش ات السلوكية  عد  نá¨ا    ا() أنRebecca( 2016) رد 5ب عD) املBا ًاسGHاتيجية التد ر ر
ات �طفـال ذو اضـطراب طيـف التوحـد واملعلمـ$ن وكـذلك القـائم$ن بالرعايـة،  يفعاال �w تنمية مBـا ر

اســة حيــث  ــسBم wــ� اكــسا0Èم ا ات و\ــو مــا أكدتــھ د رلعديــد مــن املBــا   ا(ــ) Palmen (et al 2010ر
ات فعاليــة �ســـGHاتيجية wــ�  5ب العــامل$ن مـــع املـــرا\ق$ن مــن ذو اضـــطراب التوحــد kعـــض املBـــا رتـــد ير

   .املBنية إلكسا0Èا  املرا\ق$ن
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اسات السابقة   :رالد

أوال 
ً

اسات تناولت :ستخدام :جتما�6 للغة :   رد

اسة دمحم   ) 2010(عادل عبدهللا , رد

345 يــضم مجموعـــة مــن �لعــاب املـــشتقة مــن بي�يـــھ  اســة إ(ـــ) اختبــار فعاليــة برنـــامج تــد ر\ــدفت الد ر
اسـة مـن عـدد  أطفـال ) 10(روذلك w) تنمية ا,+صيلة اللغو5ة لألطفال التوحدي$ن، ت�ونت عينة الد

\م ب$ن  اسة مقيـاس الطفـل ال. سنوات) 9-6(رتراوحت أعما توحـدي، مقيـاس بي�يـھ راستخدمت الد
يللذhاء، قائمة تقيـيم أعـراض التوحـد، مقيـاس املـستو اللغـو لألطفـال التوحدي$ن،أسـفرت نتـائج  ي
w 345ــــ) تحــــس$ن �ســــتخدام �جتمــــا�� للغــــة إ(ــــ) جانــــب تنميــــة  اســــة عــــن فعاليــــة الGUنــــامج التــــد رالد ر

جــة  ادت مفــردا0Ëم اللغو5ــة بد را,+ــصيلة اللغو5ــة لألطفــال التوحــدي$ن، حيــت  دالــة إحــصائيا، كمــا ز
ـــز مــــع اســــتمرار \ــــذا  يســــاعد\م عDــــ) توظيــــف تلــــك ا,+ــــصيلة اللغو5ــــة wــــ) أحاديــــث ذات مع�ــــ3 ومغـ
ة الð¨ــــوء إ(ـــــ) بــــرامج التــــدخل املناســـــبة  اســــة إ(ـــــ) ضــــر رالتحــــسن خــــالل فHــــGة املتاkعـــــة، وان0ßــــت الد ور

5ب    .رللتد

اسة    Lam& Yeung (2012)رد

اســة إ(ــ) تقيــيم اللغــة الGUاجماتيــة لــ ىدى �طفــال ذو اضــطراب التوحــد مرتفæــ� �داء، ر\ــدفت الد
اسة من مجموعت$ن متجا�ست$ن w) الذhاء اللفظي والذhاء غ$ـG اللفظـي  ا¿¨موعـة  رت�ونت عينة الد

\م الزمنيــة مـا بــ$ن ) 26(�و(ـ) ت�ونــت مـن  رطفــال مـن ذو اضــطراب التوحـد، تراوحــت أعمـا ى ً
)8-15 (

\م الزمنيـة بـ$ن ط) 26(عاما  وا¿¨موعة الثانية ت�ونت من  رفال مـن العـادين، تراوحـت أعمـا
ً

)6-14 (
اســة إ(ــ) أن �طفــال  اســة مقيــاس اللغــة الGUاجماتيــة، وقــد توصــلت نتــائج الد رعامــا اســتخدمت الد ر

نة بأقرا0Áم العادي$ن  رذو اضطراب التوحد لد01م صعوNة كب$Gة w) اللغة الGUاجماتية مقا  .ى

اسة    Norbury et al (2014)رد

راسة إ() التحقق من تأث$G القصو w) اللغة الGUاجماتية والقصو w) اللغـة البنائيـة عDـ) ر\دفت الد ر
ـــات  اســــة مــــن ثــــالث مجموعـ ة الــــسرد لــــدى �طفــــال ذو اضــــطراب التوحــــد، ت�ونــــت عينــــة الد رمBــــا ىر

\م الزمنيـة بـ$ن  ة غ$ـG اللفظيـة، حيـث تراوحـت أعمـا رمتجا�سة w) العمر الزم�ö والقـد سـنة ) 15-6(ر
طفال وا¿¨موعة الثانية من ) 25(ى¨موعة �و() من ذو اضطراب التوحد ، بلغ عدد\م حيث أن ا¿

ً

ا لغو5ا  �طفال الذين {عانو قصو
ً ً

ر طفال ، وا¿¨موعة الثالثة مـن �طفـال ) 23(وNلغ عدد\م  ) LI(ن
ً

اسة إ() 27(العادي$ن وNلغ عدد\م  ة السرد، توصلت نتائج الد اسة مBا رطفال، استخدمت الد ر ر
ً

) أن 
نأداء مجموعـــة �طفــــال ذو اضـــطراب التوحــــد hـــان مــــشا0Èا ¿¨موعـــة �طفــــال الـــذين {عــــانو مــــن  ًى

ة الـــسرد، حيـــث hـــان ينقـــصBم الفBـــم الـــدال(� لð¨مـــل وأيـــضا hـــانوا يحـــذفو  نقـــصو لغـــو عDـــ) مBـــا ًي
ر ر

ن0ßم بــأقرا0Áم العــادي$ن ت . رkعــض العناصــر �ساســية والBامــة wــ) القــصة، وذلــك عنــد مقــا ركمــا أشــا
ت أيضا إ(ـ) أ\ميـة ن اسة إ() أن ا¿¨موعت$ن {عانو من قصو w) اللغة الGUاجماتية، وأشا تائج الد

ً
ر رر ن

ة السرد   .راللغة الGUاجماتية ومدى تأث$G\ا عD) كفاءة مBا

ن  ضا خ�� وآخر اسة حس�ن،  ود ي ر   ) 2015(ر

اســة إ(ــ) عــالج اضــطراب اللغــة الGUاجماتيــة وتحــس$ن التفاعــل �جتمــا�� لــد ى �طفــال ر\ــدفت الد
345 تخــاط34 معــد لBـــذا )مرتفæــ� �داء(يذو اضــطراب طيــف التوحـــد  ُ، وذلــك مـــن خــالل برنــامج تـــد ر

اســـة مــن مجموعــة واحــدة قوامBـــا  ،5(أطفــال ) 7(رالغــرض ت�ونــت عينــة الد تراوحـــت )  إنــاث2ر ذhــو
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\م الزمنيـــة مــا بـــ$ن) 90-80(معــامالت ذhـــا0gم مـــا بـــ$ن 5ـــة للتوحـــ) 9 -6(روأعمـــا د ؤســـنوات بمؤســـسة ر
عاية ذو �حتياجات ا,rاصة  يو اسـة .  بمحافظة القليوNية-ر اختبـار املـصفوفات : راسـتخدمت الد

ن، (  تقنـ$ن Ravenراملتتاkعـة املطـو لـرافن ، ومقيـاس  ـrsيص اضــطراب )2005وأمينــة hـاظم وآخـر
ـــد لألطفـــــــال إعـــــــداد ـــــسيد، (التوحــــ ــــل �جتمـــــــا�� )أ2013الـــــــrsص،عبدالعز5ز الــ ـــاس التفاعـــ ، ومقيــــ

ـــة إعــــداد لألطفــــال ال ، ) ب2013الــــrsص،عبدالعز5ز الـــــسيد ، (يعــــادي$ن وذو �حتياجــــات ا,rاصــ
الــــrsص،عبدالعز5ز الــــسيد ، ( ومقيــــاس  ــــrsيص اضــــطراب اللغــــة الGUاجماتيــــة لألطفــــال إعــــداد

 Gضــا خ$ــ ، و يومحمــود الطنطــاو 345 التخــاط34) 2015ري ، وأســفرت )إعــداد الباحــث(روالGUنــامج التــد
اسة عن فاعلية ال 345 التخاطw 34) عالج اضطراب اللغة الGUاجماتية وتحس$ن رنتائج الد رGUنامج التد

  .يالتفاعل �جتما�� لدى �طفال ذو اضطراب طيف التوحد مرتف�æ �داء 

Êيع، سمية محمود   ، اسة وشا�Ì ، سماح نو رد   ) 2017(رر

اسة ا,+الية إ(ـ) التعـرف عDـ) فاعليـة اسـGHاتيجية القـصة �جتماعيـة wـ)  تحـس$ن النمـو ر \دفت الد
اسـة  راللغو و�ستخدام �جتما�� للغة لدى �طفال ذو اضطراب التوحد، واشتملت عينة الد ي ي
يعD) مجموعت$ن تجر�5ية وضابطة من �طفال املGHددين عD) قسم بحوث �طفال ذو �حتياجات 

مـن °نـاث ) 6(ر مـن الـذhو) 14(طفل ) 20(ا,rاصة باملركز القومي للبحوث بالد��، والبالغ عدد\ا 
أســابيع وذلــك بواقــع ثــالث جلــسات أســـبوعيا ) 8(وقــد طبقــت اســGHاتيجية القــصة �جتماعيــة ملــدة 

ق دالـة إحـصائيا بـ$ن . دقيقـة) 30(جلـسة مـدة ا,¨لـسة ) 24(بإجمـا(�  وأسـفرت النتـائج عـن جـود فـر
 للغـــة لــــصا,ë يا¿¨موعـــة التجر�5يـــة وا¿¨موعــــة الـــضابطة wـــ) النمــــو اللغـــو و�ســـتخدام �جتمــــا��

  .ا¿¨موعة التجر�5ية، مما يدل ع�D كفاءة �سGHاتيجية املستخدمة

اسة الفقي،آمال إبراqيم    )2017(رد

5ب باســــتخدام ا¿+ــــاوالت املنفــــصلة كمــــدخل مــــن  اســــة ا(ــــ� التعــــرف عDــــ� فعاليــــة التــــد ر\ــــدفت الد ر
ينــة مــن أطفــال مــداخل التحليــل الــسلوhي التطبيقــي wــ) تحــس$ن �ســتخدام �جتمــا�� للغــة لــدى ع

\م ب$ن ) 3(�وتيــزم  ت�ونت من عدد  شBرا ) 75-73(رأطفال خضعوا لتطبيق الGUنامج تراوحت أعما
ــــــBرا ، ومتوســـــــط �ـــــــسبة ذhـــــــا0gم ) 74(يبمتوســـــــط عمـــــــر  اســـــــة مقيـــــــاس ) 85.3(شـ ــــتخدمت الد ر، اســـ

5ب باسـتخدام ا¿+ـاوالت ا ملنفـصلة ، ر�ستخدام �جتمـا�� للغـة لـدى أطفـال �وت$ـ¦م، برنـامج التـد
جـات أطفـال �وت$ـ¦م  تب د ق ذات داللة إحصائية ب$ن متوسطات  اسة عن وجود فر ركشفت الد ر ور
قبــل تطبيــق الGUنــامج وÔعــده عDــ) مقيــاس �ســتخدام �جتمــا�� للغــة لــدى أطفــال �وت$ــ¦م وأkعــاده 

  .لصا,ë القياس البعدي 

ضا مسعد  جب، واL=مال،  اسة مطر،عبدالفتاح  رد ر   ) 2018(ر

ـــدفت  ــــذات وآثـــــره wـــــ) خفـــــض \ــ ة الـ ة إدا 345 لتنميـــــة مBـــــا اســـــة إ(ـــــ� فحـــــص فعاليـــــة برنـــــامج تـــــد رالد ر ر ر
ياضـــطراب اللغـــة الGUاجماتيـــة لـــدى �طفـــال ذو اضـــطراب فـــرط ا,+ركـــة و ـــشtت �نtبـــاه ، ت�ونـــت 

اسة من  تلميذ باملرحلة °بتدائية، تـم تقـسيمBم إ(ـ� مجـوعت$ن مtـساو5ت$ن إحـدا\ما ) 24(رعينة الد
اســــة مقيــــاس اضــــطراب اللغــــة الGUاجماتيــــة ، ومقيــــاس . يخــــر ضــــابطةتجر�5يــــة و� راســــتخدمت الد

ة الــسلوك  5ــة تقيـيم إدا ة الـذات، بطا ة إدا راضـطراب فـرط ا,+ركــة و ـشtت �نtبـاه، ومقيــاس مBـا ر ر ر
ب(املــس0ßدف  ة املــد رصــو ة التلميــذ/ ر ة الــذات، وقــد أســفرت ) رصــو ة إدا 5ب عDــ� مBــا روNرنــامج التــد ر ر

اســة عــ ة الــذات wــ) خفــض اضــطراب اللغــة رنتــائج الد ة إدا 345 لتنميــة مBــا رن فعاليــة الGUنــامج التــد ر ر
  .يالGUاجماتية لدى �طفال ذو اضطراب فرط ا,+ركة و شtت �نtباه 
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اسة    Dikon)2019(رد

ـــال �تـــــراك ذو °عاقـــــة  ـــة بـــــ$ن �طفــ ات �ســـــتخدام �جتمـــــا�� للغــ اســـــة  تنميـــــة مBـــــا ـــدفت الد ي\ــ ر ر
اسة عينة قوامBا . طفال العادي$ن العقلية ال�سيطة و� طفال من امللتحق$ن ) 152(راستخدمت الد

ً

س °بتدائيـــــة ،  ـــن �طفـــــال العـــــادي$ن ، ) 75(رباملـــــدا يطفـــــال مـــــن �طفـــــال ذو °عاقـــــة ) 77(طفـــــال مــ
\م الزمنية بـ$ن  اسـة أن �طفـال . سـنة) 12-5(رالعقلية ال�سيطة تراوحت أعما روتوصـلت نتـائج الد

ريا لد01م صعوNات w) أخذ الدو أثناء ا,+ديث، وNدء ا¿+ادثة ، و�ستماع ، و°نصات املعاق$ن عقل
ات التواصل اللفظي وغ$G اللفظي   .رومشاhل �w مBا

اسة الطوالبة، �س·يم عبالرحمن    ) 2019(رد

ات اللغــة الGUاجماتيــة عنــد �طفــال  w 345ــ� تنميــة مBــا اســة إ(ــ) قيــاس أثــر الGUنــامج التــد ر\ــدفت الد ر ر
اسـة مـن ذ رو اضطراب طيف التوحد، وقد ت�ونـت عينـة الد يطفـال مـن ذو اضـطراب طيـف ) 26(ي

\م بــ$ن  يســنوات مــن �طفــال امللتحقــ$ن wــ� مركــز التواصــل للتوحــد ) 10-5(رالتوحــد تراوحــت أعمــا
اسة جر تطو5ر مقياس تواصل �طفال  ىومركز أوك�¨$ن للرعاية والتأ\يل، ولتحقيق أ\داف الد ر

اسـة،كما ) children communication check list-2 (يـةب�ـ�rتھ الثان ربمـا يtناسـب مـع أغـراض الد
ات اللغــــة الGUاجماتيــــة مـــن إعــــداد الباحثـــة، تنــــاو  5ب لتنميــــة مBـــا لاســـتخدم برنــــامج تـــد ر : أkعــــاد) 6(ر

العالقات �جتماعية، و�\تمامات، والتواصل غ$ـG اللفظـي، و�نtبـاه، وسـياق ا,+ـديث والتواصـل 
ق ذات داللــــة إحــــصائية لــــصا,ë ا¿¨موعــــة . 5نمــــع ¾خــــر اســــة وجــــود فــــر ووكــــشفت نتــــائج \ــــذه الد ر

ات اللغـة الGUاجماتيـة عDـ) القيـاس الكDـ�،  رالتجر�5يـة بـ$ن القيـاس القبDـ� والبعـدي عDـ) مقيـاس مBـا
ق ذات داللــة إحـــصائية عDــ) جميـــع �kعــاد، باســـت�ناء kعـــد  جــود فـــر 345 و و{عــز إ(ـــ) الGUنــامج التـــد و ر ى

  . يثسياق ا,+د
�ان وكي·يدي و�تÐÑ و اسة qو رد ر    Kenndy &Ryan,Hurwitz)2020(ر

ات التواصـل �جتمـا�� لـدى املـرا\ق$ن ذو اضـطراب التوحـد مـن  اسة إ(� تحس$ن مBا ي\دفت الد ر ر
اســـة مـــن  �¨يل فىـــديو مزدوجـــة ، ت�ونـــت عينـــة الد ات  ـــ رخـــالل اســـتخدام نظـــا يمـــرا\ق$ن ذو ) 4(ر

ات  �¨يل الفىديو، وقد أظBرت نتائج اضطراب التوحد شارhوا w) محادثات ط ربيعية مرتدين نظا
اسـة أن مــشا\دة املـرا\ق$ن ذو اضــطراب طيـف التوحــد ألنفـسBم عDــ� الفىـديو {ــساعد\م wــ)  يالد ر

ات التواصل �جتما��   .رتطو5ر مBا

، qاشل بن سعد  اسة الغافر يد   ) 2020( ر

345 قـــائم عDـــ) اســـة إ(ـــ) التحقــق مـــن فعاليـــة برنـــامج تــد ر\ــدفت الد  �ســتخدام الGUاجمـــا ي للغـــة wـــ) ر
اسة من . تنمية التفاعل �جتما��، والثقة بالنفس لدى أطفال اضطراب التوحد رت�ونت عينة الد

\م بـــ$ن ) 5( رأطفـــال مـــن ذو اضـــطراب التوحـــد تراوحـــت أعمـــا م�ـــö ) 9-5(ى زســـنوات بمتوســـط عمـــر 
اســــــة ) 1.70(يوانحــــــراف معيــــــار ) 7.25( ــــة مقيــــــاس �ســــــتخدام: راســــــتخدمت الد  - الGUاجمــــــا ي للغــ

 برنـامج قـائم عDـ) �سـتخدام الGUاجمـا ي للغـة، - مقيـاس الثقـة بـالنفس-مقياس التفاعل �جتمـا��
اســة عــن النتــائج ¾تيــة جــات : روقــد أســفرت الد تــب د ق دالــة إحــصائيا بــ$ن متوســطات  روجــود فــر ر و

ـــ) مق ـــامج عDــــ ــــ� والبعـــــــدي للGUنــــ ـ ــــ$ن القبDـــ ــــة wـــــــ) القياســـ ـــــة التجر�5يـــ ــــل : يا�ـــــــ±3أطفـــــــال ا¿¨موعــ التفاعــــ
345 . �جتمـا��، والثقـة بـالنفس لـصا,ë القيــاس البعـد رو ـش$G \ـذه النتــائج إ(ـ) فعاليـة الGUنـامج التــد

القـائم عDـ) �ســتخدام الGUاجمـا ي للغـة wــ) تنميـة التفاعــل �جتمـا��، والثقـة بــالنفس لـدى أطفــال 
  .اضطراب التوحد
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ـــة إ(ـــــ)  اســ ــــدفت الد ات �ســـــتخدام ر\ـ ـــ) أثـــــر التـــــدخل اللغـــــو الـــــسردي wـــــ) تنميـــــة مBـــــا رالتعـــــرف عDــ ي
اسـة،  ر�جتما�� لدى �طفال ضعاف السمع، والتحقق مـن اسـتمرار التحـسن kعـد �ن0ßـاء مـن الد
وwــ) ســ�يل تحقيــق ذلــك قامــت الباحثــة بتطبيــق اختبــار �ســتخدام �جتمــا�� للغــة عDــ) مجموعــة 

اســة وال¤ــh 3ــان عــدد\ا � جــد بيــ£0م 50صــ�Dرالد طفــل ضــعيف ســمع وقامــت الباحثــة ) 17(و طفــل و
ـــدد\م  كعينـــــة ) 7(كمجموعــــة حـــــساب ا,rــــصائص الـــــسي�ومGHية و) 10(باختيــــار عينـــــة عــــشوائية عــ

ات �ســتخدام 9-6التجرNــة �ساســية للبحــث مــن ســن  ر ســنوات {عــانو ضــعف الــسمع وتــد�ي ملBــا ن
 –قيــيم املــشارك$ن عــن طر5ــق القيــاس القبDــ��جتمــا�� للغــة كعينــة للتطبيــق الفعDــ� للبحــث وتــم ت

اسـة القائمـة عDـ) التـدخل اللغـو الـسردي–البعدي ي التtب�æ للمجموعة الواحدة، وتم إعداد الد . ر
ات �ســـتخدام �جتمـــا��، كمـــا  اســـة إ(ـــ) فعاليـــة الـــسرد اللغـــو wـــ) تنميـــة مBـــا روتوصـــلت نتـــائج الد ير

اسةأسفرت النتائج عن استمرار التحسن خالل فGHة املت   .راkعة شBر kعد �ن0ßاء من تطبيق الد

اسات السابقة    :ر�عقيب ع�� الد

�5ية      اسات السابقة تنوع �سGHاتيجيات والفنيات والGUامج التد ريتëå من خالل استعراض الد ر
ة  ة إدا راملـستخدمة wـ) تنميــة �سـتخدام �جتمــا�� للغـة مثــل �لعـاب، وا¿+ــاوالت املنفـصلة، ومBــا ر

يوالنمذجــــة مــــن خــــالل الفيــــديو لــــدي فئــــات متنوعــــة مثــــل °عاقــــة الــــسمعية وذو °عاقــــة الــــذات  
ـــد، وذو فــــرط ا,+ركــــة و ــــشtت �نtبــــاه، كمــــا اتــــëå فعاليــــة تلــــك  يالعقليــــة وذو اضــــطراب التوحـ ي
ة  رالGUامج وآثر\ا °يجاÔي w) تحس$ن التفاعل �جتما��، واللغـة التعب$Gيـة وا,+ـصيلة اللغو5ـة، ومBـا

ة ال ات السلوكية w) رإدا 5ب ع�D املBا اسات ال¤3 تناولت اسGHاتيجية التد ة الد رذات كما لوحظ ند ر ر ر
ُ

اسـة  رتحس$ن �ستخدام �جتما�� للغة لدى �طفال ذو اضطراب التوحد ، كما التوجد د  wـ) –ي
ـــم البـــــاحث$ن  ـــ) تحـــــس$ن –حــــدود علــ ات الـــــسلوكية wــ 5ب عDـــــ� اســـــتخدام املBــــا ر تناولـــــت فعاليــــة التـــــد ر

  .يدام �جتما�� للغة لدى �طفال ذو اضطراب طيف التوحد �ستخ

ثانيا 
ً

ات السلوكية  :  �ب ع�� امل�ا �اتيجية التد�اسات تناولت اس رد ر  ر

اسة   Stewart et al) .2007( ر د

5ب عDـــ)       اســة ا(ـــ)  علــيم  أم وابن0ßـــا لطفــل توحــد كيفيـــة اســتخدام اســـGHاتيجية التــد ر\ــدفت الد ر
ات الــسلوكية wـــ ،  غي$ـــG موضــوع ا¿+ادثـــة، راملBــا ات ا¿+ادثـــة مثــل عمـــل تواصــل بــصر ي�  علــيم مBــا ر

ت النتـــائج ا(ــ) فعاليـــة �ســGHاتيجية wـــ�  علــيم �بـــن  ســـنوات  ) 10( الــذي يبلـــغ مــن العمـــرMattراشــا
ات ا¿+ادثة وكذلك  علم أم الطفل وابن0ßا  رولديھ توحد مè+وب بفرط ا,+ركة ونقص �نtباه مBا

ات كيفيــة تحليـــل مBـــا 5ب عDـــ) املBـــا ة وترتÛـــب الـــتعلم عل0³ـــا باســـتخدام اســـGHاتيجية التـــد رم hـــل مBـــا ر ر
 السلوكية 

اسة    Palmen et al ) .2010(رد

ات       5ب العـــامل$ن مـــع املـــرا\ق$ن مـــن ذو اضـــطراب التوحـــد kعـــض املBـــا اســـة ا(ـــ) تـــد ر\ـــدفت الد ر ير
ات الـسلوكية، ياملBنية إلكسا0Èا  املرا\ق$ن من ذو اضطراب التوحد باستخدام الت 5ب عD) املBـا رد ر

 (Dاسة ع يمن �خصائي$ن العـامل$ن مـع  املـرا\ق$ن مـن ذو اضـطراب طيـف التوحـد ) 4(راجر5ت الد
عDـــ) �قـــل ومrsـــص$ن عDـــ) أ0Áـــم  ) 70(ىاملHــGددين عDـــ) مركـــز تأ\يـــل التوحـــد، بمـــستو ذhــاء لفظـــي 

 عــام بمتوسـط خUـGة مــن )50-41(وقــد تراوحـت اعمـار \ــؤالء املـوظف$ن بـ$ن . اضـطراب طيـف توحـد 
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ات املBنية ومـن ثـم نقلBـا ا(ـ) املـرا\ق$ن ذو اضـطراب –ًعاما، تم ) 3-15( 5ب املوظف$ن عD) املBا يتد ر ر
خالل املراحل ال¤3 تبدا بالتعليمات ان0ßاءا بالتغذية الراجعة �� اطـار  علـيم جمـا�� .  طيف التوحد

ت نتــائج الد رو عليقـات مــستمرة لـذو اضــطراب التوحــد، اشـا ر 5ب حيــث hــان ي راسـة ا(ــ) فعاليــة التـد
ات املBنية للمرا\ق$ن  ذو اضطراب التوحد وكذلك املوظف$ن القـائم$ن  ي\ناك تحسنا h �wافة املBا ر
5	0م  وقــد قـام املرا\قــو بتقيـيم التــدخل عDـ) انــھ فعـال وا�عكــس عDـ) اســتجابا0Ëم ال¤ـ3 تــم  نعDـ) تـد ر

  . عميمBا 

اسة    Maija et al)2012(رد

اسـة ا,+اليـة ا(ـ)  علـيم أطبـاء �سـنان  تقنيـات تحليـل الـسلوك �ساسـية  مـن خــالل ر    \ـدفت الد
5ــادة نجــاحBم wــ� أداء فحوصــات الرعايــة الفمو5ــة  ات الــسلوكية بمــا {ــساعد wــ�  5ب عDــ) املBــا زالتــد ر ر

اســة عDــ)  رلألطفــال ذو اضــطراب التوحــد اجر5ــت الد مــن مقــدمي الرعايــة الفمو5ــة بمــا فــ0³م ) 20(ي
اسة ا() أن جميع املشارك$ن اكtسبو التقنيـات kـسرعة اطباء تحت ا ت نتائج الد رلتمر5ن ، وقد أشا ر

ات و عميمBــــا مــــع �طفــــال wــــ� اجــــراء �شــــعة  رواســــتخدمو\ا kعــــد ذلــــك kــــش�ل فعــــال خــــالل �ختبــــا
  يالسي�ية للعديد من �طفال ذو اضطراب التوحد

اسة    Reitzel et al)2013 (رد

5ب � اســـــــة ا(ـــــــ) تـــــــد ر \ـــــــدفت الد ات الـــــــسلوكية ر رطفـــــــال ذو اضـــــــطراب طيـــــــف التوحـــــــد عDـــــــ) املBـــــــا ي
ات التواصــل وتخفيـف حــدة املــشكالت  رالوظيفيـة،  وقيــاس اثر\ــا wـ� تحــس$ن أداء �طفــال عDـ) مBــا

اسـة عDـ)  نطفـال {عـانو ) 15(رالسلوكية ، كذلك تحس$ن جBـود �بـاء تجـاه ابنـا0gم، وقـد اجر5ـت الد
رمـن �ضـطراب وقــد اظBـر ضــعفا wـ� مBـا ً \م بــ$ن و -38(رات الــتعلم wـ� وقــت مبكـر حيـث تHــGاوح اعمـا

اسـة ا(ـ) تحـسن IBIشBرا ضمن برنامج )  82 ت نتـائج الد ر ا¿¨تمæـ� والقائمـة ا,rاصـة بـھ، وقـد أشـا ر
ات الــسلوكية الوظيفــة وا�ع�ــاس  5ب عDــ) املBــا 5ب القــائم عDـ) التــد ر�طفـال الــذين تلقــو \ــذا التــد ر ر

اسـة ا(ـ) تحــسن اثـر ذلـك عDـ) خفـض املــشكالت الـسلوكي ت نتـائج الد 5ـادة التواصـل، كمـا أشــا رة و ر ز
فBم بصفة عامة   . ر�باء و�مBات الذين تلقو \ذا الGUنامج �w معا

اسة   et al  Jodi )2013(ر د

ات ا¿+ادثـــة       ات الـــسلوكية لتعلـــيم مBـــا 5ب عDـــ) املBـــا اســـة ا(ـــ) اســـتخدام حزمـــة التـــد ر\ـــدفت الد ر ر ر
ات الــسلوكية بخطوا0Ëــا ال¤ــ3 يللبــالغ$ن ذو اضــطراب طيــف التو رحــد، حيــث تــم تطبيــق حزمــة املBــا

اسة عD) عينة م�ونة مـن  رتبدأ بالتعليمات انتقاال ا() النمذجة ثم الGUوفة ثم التعميم، اجر5ت الد
\م ب$ن ) 3( ربالغ$ن من ذو اضطراب طيف التوحد تراوحت اعما عام مè+وب باعاقة ) 23 -19( ي

ت نتائج الد رعقلية kسيطة، اشا ات الـسلوكية واسـتمرار ر 5ب عDـ) املBـا راسـة ا(ـ) فعاليـة حزمـة التـد ر
منية تGHاوح ب$ن    .اسابيع من عملية املتاkعة ) 8-4(زاثر\ا خالل فGHة 

اسة   Rebecca) 2016(رد

ات الـسلوكية مـع طفلBـا ذو اضـطراب   5ب عDـ) املBـا اسة ا()  علـيم أم اسـتخدام التـد ر   \دفت الد ر ر
اســـة طيـــف التوحـــد، حيـــث بلـــغ عمـــر ) 7(عـــام بÛنمـــا بلـــغ اب£0ـــا ) 43(ر �م مـــن العمـــر وقـــت اجـــراء الد

�Gاتيجية . ســــنوات ـــ) تحـــــسن مð+ــــوظ wــــ�  علـــــم �م كيفيــــة اســــتخدام اســـــ اســــة ا(ـ ت نتـــــائج الد راشــــا ر
ة  ات جديــدة و علــيم طفلBــا اذ اصــبحت �م قــاد ات الــسلوكية wــ� اكtــساب مBــا 5ب عDــ) املBــا رالتــد ر ر ر

5ب عل0³اعD) تحليل املBام املرتبطة با ة ومدركة ,rطوات التد رملBا   .ر
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اسة   Rebecca)2017 (رد

ات �جتماعيــــة،     ات الـــسلوكية wــــ� تحـــس$ن املBـــا 5ب الوالـــدين عDــــ) املBـــا اســـة ا(ــــ) تـــد ر\ـــدفت الد ر ر ر
N$ن عDــــ)  Ôعـــة مــــن ابــــاء �طفـــال ذو اضــــطراب طيــــف التوحـــد لي�ونــــو مــــد اســــة عDــــ) ا راجر5ـــت الد ر ير

ات �جتماعيــة البنــا0gم الــذ ين تــم  rsيــصBم باضــطراب طيــف التوحــد وتHــGاوح �ــسب ذhــا0gم راملBـا
جة فأك�G ملتحق$ن بأحد فصو التعليم العام70ب$ن  ل د اسة ا() تحسنا كب$Gا �w .  ر ت نتائج الد راشا ر

5ب عل0³ا ات ال¤3 تم التد ات �جتماعية ,¨ميع املشارك$ن �w املBا ر عليم املBا ر   .ر

اسة   Sarah D)2018 (رد

اســـة    س   ا(ـــ)ر\ـــدفت الد ات الـــسلوكية مـــع متطـــوع$ن تـــد 5ب عDـــ) املBـــا رتقيـــيم اســـتخدام التـــد ر ر
ات ا,+ركيـــة لألفـــراد الـــذين {عــانو مـــن اضـــطرابات نمائيـــة، حيــث  اســـتخدام اســـاليب تقيـــيم  ناملBــا ر

ات السـسلوكية للمتطـوع$ن،   5ب عDـ) املBـا رمختلطة لتقييم التطوع  من خالل تحليل م�ونات التـد ر
ن�سGHاتيجية لدعم �فراد الذين {عانو اعاقات نمائية وخاصة �w برنامج وكيفيىة استخدام \ذه 

اســة  ت نتـائج الد ب املتطـوع$ن ونB¨áـم wـ�  علـيم ا¿¨موعـات، اشـا را,+ركـة ، تحليـل موضـ�æ لتجـا ر ر
5ب عD) الرغم من تباين نتائج  ات �w ضوء التد N$ن معاي$G التعامل مع املBا را() اسtيفاء جميع املتد ر ر

  ن املشارك$

اسة  Geta Kos)2019 (رد

اســــة ا(ـــ)  علــــيم �طفـــال املــــصاب$ن باضــــطراب طيـــف التوحــــد التمـــاس املــــساعدة مــــن     ر\ـــدفت الد
ل، وذلــك مــن خــالل تحديــد وقــت فقــدا0Áم، وكيفيــة ا,+ــصو عDــ)  نضـباط الــشرطة حينمــا يــضيعو

صال، املـــساعدة مـــن ضـــباط الـــشرطة wـــ� ا¿¨تمـــع عـــن طر5ـــق نطـــق املـــش�لة واســـتخدام بطاقـــة �تـــ
اســــة عDــــ) عينــــة م�ونــــة مــــن ثــــالث اطفــــال  تــــم  rsيــــصBم باضــــطراب طيــــف التوحــــد،   راجر5ــــت الد
اسة ا() تمكن اثنان من املشارك$ن الثالث من طلـب املـساعدة kـش�ل مـستقل مـن  ت نتائج الد راشا ر

الية   .رضباط الشرطة ال�ونفد

اسة    Alexa )2019(رد

اسة ا(ـ) اسـتخدام ا,+ـث بالفيـديو وا     ات ر\دفت الد ات الـسلوكية لتعز5ـز املBـا 5ب عDـ) املBـا رلتـد ر ر
اســــة عDــــ) طفلــــ$ن مــــن ذو  ي�جتماعيــــة لــــدى �طفــــال ذو اضــــطراب طيــــف التوحــــد، اجر5ــــت الد ري

ســـنوات ومـــrsص عDـــ) ان لديـــھ اضـــطراب )  10(اضـــطراب طيـــف التوحـــد كال\مـــا يبلـــغ مـــن العمـــر
5ب hــان نا�+ــا kــش�ل عــام اســة ان التــد ت نتــائج الد رطيــف توحــد، اشــا ر  كمــا تحــسن اكtــساب hــل ر

ات wـ�  سـة املBـا ات �جتماعية املس0ßدفة فيما عدا طفل واحـد لـم يـتمكن مـن مما راملشارك$ن للمBا ر ر
  . البÛئة املس0ßدفة

   :�عقيب

ات الـسلوكية Óــ�  5ب عDـ) املBـا اسـات الـسابقة نجـد أن اسـGHاتيجية التـد رمـن خـالل اسـتعراض الد ر ر
5ب Nا�� {شتمل عD) تد ة عن نموذج  رعبا ر Nا�� ا,rطوات يبدأ من التعليمات انتقاال ا() النمذجة ر ر 

5ب كـال مـن �طفـال  رثم الGUوفـة وان0ßـاءا بالتغذيـة الراجعـة، كمـا  ـستخدم \ـذه �سـGHاتيجية wـ� تـد
ٌ ً

روالقــائم$ن بالرعايـــة، حيــث {ـــشمل القـــائم$ن عDــ) الرعايـــة كــال مـــن �خـــصائي$ن وأوليــاء �مـــو ، وقـــد 
ات �طفال ذو اضطراب طيف التوحد مثل حققت \ذه �سGHاتيجية  ينجاحات عدة �w تنمية مBا ر



 
ية برنامج باستخدام استراتيجية التدريب على المهارات فعال

السلوكية في تحسين االستخدام اإلجتماعي للغة لدى األطفال 
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ات ا¿+ادثــــة، ولــــم  ة ابــــالغ الــــشرطة والتعب$ــــG عـــن �ختفــــاء وتنميــــة مBــــا ــا ات �جتماعيــــة، ومBــ راملBـــا ر ر
ت ذلـــــك wــــ� اكـــــساب القـــــائم$ن بالرعايـــــة  ـــاء اذ تجـــــاو ـــد �بنــ زتقتــــصر نتـــــائج فعاليـــــة �ســـــGHاتيجية عنـ

مـــــة لتع ات الال زاملBــــا ة وتحديـــــد متطلبـــــات ر ات ا¿rتلفـــــة مــــن خـــــالل تحليـــــل املBـــــا رلـــــيم �طفـــــال املBـــــا ر
سBا واتباع خطوات سلسة �w  عليمBا    .رتد

ض البحث : ًساrعا  وفر

جـــات أفـــراد ا¿¨موعـــة التجر�5يـــة wـــ)  .1 تـــب د ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ$ن متوســـطات  رتوجـــد فـــر ر و
 .� للغة لصا,ë القياس البعدي القياس$ن القب�D والبعدي ع�D مقياس �ستخدام �جتما�

جــات أفـراد ا¿¨موعــة التجر�5يــة wــ)  .2 تــب د ق ذات داللــة إحــصائية بـ$ن متوســطات  رال توجـد فــر ر و
 345 رالقياس$ن البعدي والتtب�æ ع�D مقياس �ستخدام �جتما�� للغة kعد تطبيق الGUنامج التد

 . kشBر5ن

ثامنا
ً

    :إجراءات البحث وأدواتھ: 

أوال
ً

  :بحث محددات ال: 

ـــــة -أ مانيـــ ـــدة : زمحــــــــددات  ــــامج مـــــ ـــــــق الGUنــــ ـــتغر تطبيـ ـــن ) 6(قاســـــ ـــــشر مـــــ ـــــن الثــــــــا�ي عـــ ــــــة مـــ ــــBو بدايــ رشــــ
GU2021(د{ــــسم ( ــــامس عــــشر مــــن يونيــــةr,إ(ــــ) ا)71(ًجلــــسات إســــبوعيا بإجمــــا(�) 3(بواقــــع) 2022 (

�5ية مـا بـ$ن  �5ية، يGHاوح متوسط ا,¨لسة التد رجلسة تد دقيقـة، ثـم تـم تطبيـق القيـاس ) 45 –30(ر
 �æبtر5ن من تطبيق القياس البعدي التBعد شk .  

̂انية -ب    :محددات م

Nة، بمنطقة الBرم محافظة ا,¨$¦ة   .وتم تطبيق الGUنامج w) مركز �\رام للتخاطب ومركز العر

  : محددات منÛ=ية -ج

 345 راستخدم البحث املنàá شبھ التجر345 ذى ا¿¨موعة الواحدة الذي يختGU فعالية الGUنامج التد
ات الـسلوكية باستخدام 5ب عD) املBا ر اسGHاتيجية التد wـ) تحـس$ن �سـتخدام ) كمتغ$ـG مـستقل( ر

  ).كمتغ$G تاkع( ي°جتما�� للغة لدى عينة من �طفال ذو اضطراب طيف التوحد 

  ) عينة البحث(  محددات rشر�ة -د
حـــت يمــن ذو اضــطراب طيــف التوحــد، تراو) ر ذhــو و�Nـــت واحــدة4(أطفــال) 5(تألفــت العينــة مــن 

ـــــا0gم بــــــ$ن  ـــــسة بمتوســـــــط ) 110-90(معــــــامالت ذhــ ة ا,rامـ د بي�يــــــھ الـــــــصو ـــــتانفو ــــ) اختبــــــار اســ رعDـــ ر
\م الزمنيــة مــا بــ$ن ) 66,4(يوانحــراف معيــار) 20,102( ســنوات بمتوســط ) 9 –6(ر، تراوحــت أعمــا

ـــة مــــن) 00,1(يوانحـــــراف معيــــار) 60,7(يعمــــر  جـــــة توحـــــد kــــسيط الفئــ وفقـــــا ملقيـــــاس ) 70-55( رود
  ).70,2(يوانحراف معيار) 40,61( بمتوسط 3جيليام 

 :مواصفات عينة البحث 

ا�� الباحثان املواصفات ط  رباإلضافة ملا سبق من شر   : التالية w) العينة  و

ــــمان  -1 ـــا مــــــــع أســـــــرتھ مــــــــن أجـــــــل  عمــــــــيم الـــــــسلوكيات املكtــــــــسبة وضــــ ــــو الطفــــــــل مقيمــــ ًأن ي�ـــ ن
0ß5ا   .راستمرا

ر أال {عا�ي الطفل من أي إعاقات أخر أو قصو w) القدد -2   .رة العقليةى
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، بمع�ö أال ي�و الطفل ا¿rتار كث$G الغياب .3 ة انتظام أفراد العينة w) ا,+ضو نضر ر     .رو

  أدوات البحث: ثانيأ 

   .DSM -5معاي$rs  Gيص اضطراب طيف التوحد  .1
  ).2020دمحم، عادل عبدهللا ،( ترجمة وتقن$ن (GARS-3) 3مقياس جيليام .2
  ). الباحث$ن(مقياس �ستخدام �جتما�� للغة   إعداد  .3
  ) إعداد الباحث$ن ( BSTبرنامج تحس$ن �ستخدام �جتما�� للغة باستخدام اسGHاتيجة  .4

  :لوفىما ي�� تناو لتلك 3دوات السابقة 

أوال
ً

معـــــاي�� �ـــــ�Kيص اضـــــطراب طيـــــف  �ـــــ�Kيص اضـــــطراب طيـــــف التوحـــــد وفـــــق: 
  DSM- 5التوحد �� ضوء 

ـــا ــــت علــــــ0³م معـــ ــــث kعــــــد أن انطبقــ ـــم اختيــــــار عينــــــة البحــ ي$G الــــــدليل الrstيــــــ²±3 و°حــــــصا¯ي  تــ
 ال¤3 طبقBا الباحثان من خالل سؤال و(� �مر ومالحظة DSM-5ا,rامس لð¨معية �مر5كية 

  :الطفل وh �Óالتا(� 

ــــ� التواصـــــل والتفاعـــــل :جتمـــــا�6 مـــــع املواقـــــف ا±Kتلفـــــة ســـــواء �ـــــ�  -1 صـــــعوÊة مـــــستمرة �ـ
  . )اط الثالثـــة ع�ـــ� اL¤ـــاالتشـــرط البـــد مـــن انطبـــاق النقـــ( املراحـــل اL¤اليـــة أو مـــا قبل�ـــا

 :وم³Þا ع�� س¸يل املثال ال اL¤صر ما ي��
وGH5اوح ما بـ$ن التعامـل �جتمـا�� غ$ـG الطبيæـ� :  العاطفى –صعوNة w) التبادل �جتما�� �

والفـشل wــ) تبــادل حــوار اعتيـادي مــثال إ(ــ) الفــشل wـ) املــشاركة wــ) �\تمامــات والعواطــف 
  .ل اجتما�� أو �ستجابة لھواملزاج إ() الفشل w) بدء تفاع

وH5ـGاوح مـا : صعوNة w) سلوكيات التواصل غ$ـG اللفظـي املـستخدمة wـ) التفاعـل �جتمـا�� �
يبــ$ن ضــعف wــ) ت�امــل التواصــل اللفظــي وغ$ــG اللفظــي مــثال إ(ــ) خلــل wــ) التواصــل البــصر 

 إ(ــــ) الغيــــاب) °يمــــاءات(ولغــــة ا,¨ــــسد أو صــــعوNة wــــ) فBــــم واســــتخدام التعب$ــــG ا,¨ــــسدية 
 .ال�امل لتعاب$G الوجھ والتواصل غ$G اللفظي 

وH5ـــGاوح مـــن صـــعوNات wـــ) ضـــبط : صـــعوNة wـــ) إ�ـــشاء العالقـــات أو ا,+فـــاظ عل0³ـــا أو فBمBـــا �
الـسلوك ليـتالءم مــع مختلـف املواقــف �جتماعيـة  مـثال، إ(ــ) صـعوNات wــ) مـشاركة اللعــب 

  .التخي�D أو إ�شاء الصداقات، إ() فقدان �\تمام باألقران 
كيات أو ا\تمامـات أو أ�ــشطة تتـصف بالتحديـد أو التكــرار، كمـا \ـو ظــا\ر wـ) اث�تــ$ن سـلو �

 :وم£0ا ما ي�D  عD) �قل مما ي�D، سواء w) املرحل ا,+الية أو ما قبلBا
نمطيـات : مـثال ً(نمطية وتكـرار wـ) حرhـات ا,¨ـسم أو اسـتخدام �شـياء أو الكـالم  -

 ، أو قلب �شياء، إعادة ترديد الكالم رحركية kسيطة، أو ترتÛب �لعاب w) طابو
ات خاصة غ$G ذات مع�ö(املسموع مثل   ).رصدى، ترديد عبا

تي�يــــة، أو )تماثــــل �فعــــال ( °صــــرار عDــــ) التماثــــل  - ـــال الر ـــاط دائــــم باألفعـ تبـ و، وا ر
 .طقسية أو الطبيعة، أو السلوك اللفظي وغ$G اللفظي

ة غ$ـــG طبيع - يـــة مـــن ناحيـــة الـــشدة را\تمامـــات محـــددة وثابتـــة kـــش�ل كب$ـــG وNـــصو
مـــثال ً، التعلــــق أو ��ـــشغال الــــشديد بأشـــياء غ$ــــG اعتياديـــة، أو التقيــــد (والGHك$ـــ¦ 

�±3ء محددk تمام\� (Dة مبالغ ف�0ا، أو املواظبة ع  ).ربصو
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فــرط أو انخفـــاض حرhـــي نtيجـــة للمـــدخالت ا,+ـــسية، أو ا\تمامـــات غ$ـــG طبيعيـــة  -
ة، اســـتجابة ســـلبية عـــدم إحـــساس لأللـــم أو (با,¨وانـــب ا,+ـــسية للمحـــيط  را,+ـــرا

يألصـوات أو أحاسـÛس ملـس معينـة، فـرط wـ) شـم، أو ملـس �غـراض، ان	0ـار بــصر 
 ).باألضواء وا,+رhات

 .يجب أن تظBر �عراض w) الفGHة املبكرة من نمو الطفل  -2

ا واîــ+ا wــ) الفعاليــات �جتماعيــة والوظيفىــة والفعاليــات  -3 يجــب أن  ــس�ب �عــراض ضــر
ً ً

ر
  . املBمةىا,+ياتية �خر

5ـة(ن\ذه �ضطرابات يجب أال ت�ـو kـس�ب نقـص wـ) الـذhاء  -4 أو ) راضـطرابات الـذhاء التطو
   .تأخر النمو العام

ثانيا
ً

دمحم،عـادل عبـدهللا (  عر5ب وتقنـ$ن   G.A.R.S  3مقياس جيليام ل��Kيص التوحد : 
2020 (  

  :وصف املقياس 

Öعــــة اقــــسام نيت�ــــو  يتمثــــل �ــــ�  �ساســــية، والقــــسم الثــــا�يلالقــــسم �و البيانــــات: راملقيــــاس مــــن أ
أrعــــاد فرعيــــة تــــصف ســـــلوكيات محــــددة وم¥¤وظــــة و�مكـــــن ) 6(املقــــايVس الفرعيــــة والàــــH تمثـــــل

ـــــل �جتما��،�ســــــــتجابة قياســــــــ�ا  ــــــا��، التواصـــ 5ــــــــة، التفاعــــــــل �جتمــ ــــــسلوكيات التكرا رو ــــــــشمل الــ
ات املالعاطفيـــة، الـــنمط املعرwـــ)، اللغـــة الالتكيفىـــة، قـــايVس الـــست الفرعيـــة ر و�مثـــل إجمـــا�l عبـــا

ة، ) 58( جات القسم الثالث مركبات �داء، بÛنما يمثل رعبا روالقسم الراkع الدليل التفس$G للد   . ي

\م بـ$ن نعامــا، والـذين {عــانو )22 -3(ر     وـستخدم املقيـاس لtــrsيص �فـراد الـذين تHــGاوح أعمـا ً

sـ)  ـDيص اضـطراب طيـف من مـشكالت سـلوكية حـادة، والغـرض منـھ مـساعدة املتخصـص$ن عr
يالتوحــد، ولبنــود املقيــاس الفرعيــة صـــدق ظــا\ر واîــë وقــو أل0Áـــا بنÛــت عDــ)  عر5ــف التوحديـــة  ي
الذي أعدتھ ا,¨معية �مر5كية للتوحد، وكذلك عD) املعاي$G الrstيصية الضطراب التوحد ال¤ـ3 

بات العقلية قدم0ßا ا,¨معية �مر5كية للطب النفw 3±û) الدليل الrstي²±3 و°حصا¯ي  لالضطرا
   .2013°صدار ا,rامس 

  : ثبات املقياس

ــــك بطر5ق¤ــــــ3  ــــاس باســــــتخدام التجزئــــــة النــــــصفية وذلــ ـــاس بحــــــساب ثبــــــات املقيــ        قــــــام معــــــد املقيـــ
ت النتائج إ() /سب$Gمان ، وجتمان وقد أشا ربراو أن جميع معامالت ثبات املقياس بأkعاده الفرعيـة  ن

مرتفعـــة �ــــس�يا حيــــث hــــان معامــــل الثبـــات ســــب
ً

وكال\مــــا دال عنــــد ) 742.0(وجتمــــان )  G$)763.0مان 
  ) . 01,0(ىمستو 

نبــاخ ل�ــل kعـد مــن أkعــاد املقيــاس، ثــم حــساب        كمـا قــام معــد املقيــاس بحــساب ومعامــل الفــا كر
يمـــن ذو اضـــطراب طيـــف التوحـــد واتـــëå أن ) 100(معـــامالت الفـــا لألkعـــاد عDـــ) عينـــة م�ونـــة مـــن 

جة(جميع معامالت الفا  يأقل من أو  ـساو معامـل ألفـا للبعـد الـذي ت�تêـ3 لـھ )  املفردةرمع حذف د
  .املفردة، و\و ما {ع�3 ثبات جميع املفردات  
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  : صدق املقياس

       قام معد املقياس بحساب صدق ا¿+كم$ن من خالل عرض املقياس ع�D مجموعة من الـسادة 
ات ال¤3 حصلت ع�D ا¿+كم$ن املتخصصUن w) مجال الGHبية ا,rاصة حيث تم �بقاء   80رع�D العبا

ات وفقا ملا أبداه %  ات ال¤3 حصلت ع�D أقل من ذلك ، كما  عديل kعض العبا فأك�G وحذف العبا
ً

ر ر
، تبــاط بــ$ن نالــسادة ا¿+كمــو ر كمــا تــم حــساب الــصدق املــرتبط با¿+ــك وذلــك بحــساب معــامالت �

جات أفراد العينة عD) املقياس  جـة ال�ليـة(رد جـا0Ëم املتنـاظرة عDـ) ا¿+ـك مقيـاس ) ر�kعاد والد رود
ت النتــائج إ(ـــ) أن جميـــع 2جيليــام  ر لtـــrsيص أعـــراض اضــطراب التوحـــد °صـــدار الثــا�ي وقـــد أشـــا

تباط دالة احصائيا عند مستو  ىمعامالت � و\و ما {ع�3 صدق املقياس �kعاد واملقيـاس ) 01,0(ر
  ).2020دمحم، عادل عبد هللا ،( ك�ل

جــات ) ر( حــساب � ــساق الــداخ�D للمقيــاس مــن خــالل حــساب قــيم تــم: :�ــساق الــداخ�� ربــ$ن د
جات �kعـاد عDـ) عينـة م�ونـة مـن  يطفـل مـن ذو اضـطراب طيـف التوحـد وقـد ) 100(راملفردات ود

تباط دالة احصائيا  عند مستو ت النتائج إ() أن جميع معامالت � ىأشا ر   ).0,001( ر

مـستو الـشدة وفقـا للمعـاي$DSM-5 G قـت عل0³ـا معـاي$G الــتم تطبيق الGUنـامج عDـ) العينـة ال¤ـö انطب
ً ى

فقا ملقياس جيليام  جة من) 3(وkسيط، و ح الد رتتار أي حاالت اضطراب طيف التوحـد ) 70 -55( و
  .ال�سيط 

ثالثا
ً

  ) إعداد الباحث�ن         ( مقياس :ستخدام :جتما�6 للغة: 

 :خطوات إعداد مقياس :ستخدام :جتما�6 للغة 

يعد الباحثان مقياس �ستخدام �جتمـا�� للغـة  لـدى �طفـال ذو اضـطراب أ �
 (Dطيف التوحد طبقا ملا ي

ً
:  

 .تحديد \دف املقياس  �

 .مصادر إعداد املقياس  �

 .يتحديد محتو املقياس وما {شتمل عليھ من أkعاد  �

 .ا,rصائص السي�ومGHية للمقياس  �

 : qدف املقياس -أ

ـــال ذو 01ــــدف املقيــــاس ا,+ــــا() إ(ــــ) قيــــا يس �ســــتخدام �جتمــــا�� للغــــة لــــدى �طفـ
  .اضطراب طيف التوحد 

  :مصادر إعداد املقياس  •
تم بناء املقياس وتحديد بنوده من خالل °طالع عD) الGHاث السي�ولو�� وما يتوافر فىھ  .1

لمــن أطــر نظر5ــة تtنــاو مفBــوم �ســتخدام �جتمــا�� للغــة، أســاليب تقيــيم �ســتخدام 
 .ي لدى �طفال ذو اضطراب طيف التوحد �جتما�� للغة

اسات العرNية و�جن�ية ال¤ö تناولت �ستخدام �جتما�� للغة  وم£0ا  .2 رالقيام بم�ë للد
اســــة عبدا¿+ــــسن  ن ) 2019(رد ـــد وآخــــر اســــة الــــrsص ،عبــــدالعز5ز الــــسيـــ و، د ) 2015(ر
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ــــادل عبــــــدهللا  اســـــة دمحم، عــ ــــة )2010(رد اســ  Lam&Yeung(2012) Chojnickaر، د
&Wawe(2020) 

مقيــاس اضـــطراب : مثـــل  �ســتخدام �جتمـــا�� للغــة°طــالع عDــ) عـــدد مــن مقـــايÛس  .3
ياللغـة الGUاجماتيــة لــدى �طفــال ذو اضــطراب فـرط ا,+ركــة و ــشtت �نtبــاه إعــداد 

جــب  ، مقيــاس �ســتخدام �جتمــا�� للغــة إعــداد وشــا� ) 2018(رمطر،عبــدالفتاح 
م �جتمـــا�� للغــة لألطفـــال إعـــداد دمحم، عـــادل عبـــد ، مقيـــاس �ســـتخدا) 2017(رNيــع 
 ) .2010(هللا 

تھ املبدئية -ج ر محتو مقياس :ستخدام :جتما�6 للغة �� صو   :ي

 (w جتما�� للغة  لدى �طفال ذو اضطراب طيف التوحد�ستخدام �ييت�و مقياس  ن
تھ املبدئيـــة مـــن  عـــة عDـــ) خمـــسة أkعـــاد حيـــث يمثـــل hـــل) 77(رصـــو ة مو زعبـــا  kعـــد مظBـــرمن مظـــا\ر ر

  .   �ستخدام �جتما�� للغة 

 öاســـات الــسابقة ال¤ـــ تھ �وليـــة wــ) ضـــوء �طــر النظر5ــة والد رتــم إعــداد املقيـــاس wــ) صــو ر
   :ر، يتمحو املقياس w) خمسة أkعاد فرعية وh (Óالتا(� �ستخدام �جتما�� للغةتناولت 

 أنماط الكالم : لالبعد 3و -1

 الطلـب - التوكيد - ا,¨واب-السؤال ( فة الطفل ألنماط ا,+ديث اختبار فر�) يقÛس معر
ًبندا أساسيا ) 11(نيت�و من )   �مر- ً.  

�اجماتية : البعد الثاPي  -2Sالسلوكيات ال 

 Gيــتم التعب$ــ öشــياء ال¤ــ�تحكـم  öس معرفــة الطفـل أل�ــساق القواعــد ال¤ــÛاختبـار فر�ــ) يقــ
بالش�ل الذي يtناسب )  �عتذار- ال0ßنئة -كر الش- �سtئذان-التحية(ع£0ا بال�لمات مثل 

ًبندا أساسيا ) 11(ن يت�و من ،مع املوقف ً.  

ة ا±¤ادثة(اتباع القواعد أثناء السرد : البعد الثالث -3  )رإدا
ات الغ$ــG -اختبــار فر�ــ) يقــÛس معرفــة الطفــل بقواعــد ا¿+ادثــة  ر اســتخدام �شــا

3�+ðط ا,+ديث-لفظية  °طار الN ًبندا أساسيا ) 15(نيت�و من ، ر  ً.  

̂ات (ف�م مالم ينص عليھ صراحة : البعد الراrع  -4  )ال³âكم وال¬Kر�ة والن

اسـtيعاب ) الـ0ßكم والـ�rر5ة والن�ـات(اختبـار فر�ـ) يقـÛس فBـم مـالم يـنص عليـھ صـراحة 
 تمي$¦ ال�لمات -ن الكالم الذي يقال بدو قصد–الطفل للكالم الذي يحمل أك�G من مع�3

  ±�ًبندا أساسيا ) 18(نا,+قيقى عن ال�±  ا,rيا�)، يت�و من ال¤ö تدل ع(D ال ً.  

�ات ( توظيف اللغة ا±=ردة �� التواصل : البعد اKLامس -5SKLدمج ا  ( 

اختبار فر�) يقÛس استخدام املفردات ال¤ö اكtس	0ا الطفل w) التفاعل مع �خر5ن وإقامة 
، يت�و من  نحوار \ادف لھ مغز ًبندا أساسيا ) 18(ى ً.  

جـة وh (wل  حالـة °جابـة دائمـا ، و5حـصل عDـ)  " 3" ر�kعاد السابقة يحصل الطفـل عDـ) د
ً

جة جة  " 2" رد رحالة °جابة أحيانا، و5حصل عD) د
ً

ا ) 1( حالة °جابة ناد
ً
  .ر
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�ية ملقياس :ستخدام :جتما�6 للغة-د�  : اKLصائص السيكوم

  :لسي�ومGHية للمقياسا,rصائص ا من التحقق س�يل w) التالية ا,rطوات اتخاذ تم 

  :Reliability .. صدق املقياس -1

  :ق تم التحقق من صدق املقياس بالطر ¾تية

 ) :يالظاqر (  صدق ا±¤كم�ن -أ

تھ �وليــــة وامل�ـــــو مــــن  ـــو ن تــــم عــــرض املقيـــــاس wــــ) صــ فقـــــرة عDــــ) مجموعـــــة مــــن الـــــسادة  ) 77(ر
محكمــ$ن وذلــك ) 10(يا¿+كمــ$ن مــن ذو �ختــصاص wــ) مجــال الGHبيــة ا,rاصــة، بلــغ عــدد\م 

̄ـــي ألkعــــاد  ات املقيـــاس ملــــا وضـــع مــــن أجلـــھ wــــ) ضـــوء  عر5ــــف إجرا رلتوضـــيح مــــدى مالئمـــة عبــــا
 (Dحصلت ع ö¤ات ال راملقياس، وNناء عD) توج0³ات السادة ا¿+كم$ن تم �بقاء عD) عدد العبا ً

ات ال¤ö حصلت عD) �سبة أقل%) 80(�سبة   رفأعD) من اتفاق ا¿+كم$ن جميعBم ، أما العبا
\ـا أوعـدم مناسـب0ßا للمقيـاس، كمـا ) 4(بلغ عدد\ا %) 80(من  ات تـم حـذفBا وذلـك لتكرا رعبا ر

، و0Èـذا ي�ـو املقيـاس ) 9(تم إعادة الصياغة لعدد  نفقرات طبقـا ملـا أبـداه �سـاتذة ا¿+كمـو ن ً

تھ �ولية    .رصا,+ا للقياس w) صو

 ) :للمفردات ( :�ساق الداخ��  -2
تبـــاط جات ال�ليـــة للبعـــد الـــذي ر تـــم حـــساب معـــامالت � جـــات املفـــردات والـــد ر بـــ$ن د ر

  :لت�ت3ê لھ املفردة ، والنتائج موî+ة با,¨دو التا(� 

  ) 1(لجدو 
جات ال^ليــــة ألrعــــاد مقيــــاس :ســــتخدام  ـــد جــــات املفــــردات والـ تبــــاط بــــ�ن د ـــامالت : رداللــــة معـ ر ر

   )30=ن( ي:جتما�6 للغة لدى 3طفال ذو اضطراب طيف التوحد 
ة                                أنماط                         توظيف اللغة      فBم مالم                                 ر السلوكيات                      إدا

          ا¿¨ردة    صراحة               ينص عليھ        ا¿+ادثة                    الGUاجماتية                          الكالم                  

رقم 
  املفرد

معامل     
تباط   ر�

رقم 
  املفردة

  معامل

تباط   ر�

  رقم

  املفردة

معامل  
تباط   ر�

  رقم

  املفردة

معامل        
تباط   ر�

  رقم

  املفردة

  معامل

تباط   ر�

1  740,0** 1  650,0** 1  543,0** 1  462,0* 1  588,0** 

2  637,0** 2  703,0** 2  736,0** 2  396,0* 2  758,0** 

3  521,0** 3  797,0** 3  619,0** 3  719,0** 3  636,0** 

4  811,0** 4  749,0** 4  664,0** 4  795,0** 4  392,0* 

5  555,0** 5  814,0** 5  640,0** 5  669,0** 5  700,0** 

6  608,0** 6  791,0** 6  726,0** 6  645,0** 6  586,0** 
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ة                                أنماط                         توظيف اللغة      فBم مالم                                 ر السلوكيات                      إدا

          ا¿¨ردة    صراحة               ينص عليھ        ا¿+ادثة                    الGUاجماتية                          الكالم                  

رقم 
  املفرد

معامل     
تباط   ر�

رقم 
  املفردة

  معامل

تباط   ر�

  رقم

  املفردة

معامل  
تباط   ر�

  رقم

  املفردة

معامل        
تباط   ر�

  رقم

  املفردة

  معامل

تباط   ر�

7  616,0** 7  432,0* 7  735,0** 7  596,0** 7  631,0** 

8  626,0** 8  707,0** 8  690,0** 8  533,0** 8  590,0** 

9  516,0** 9  614,0** 9  631,0** 9  400,0* 9  694,0** 

10  741,0** 10  802,0** 10  760,0** 10  545,0* 10  764,0** 

11  806,0** 11  606,0** 11  445,0* 11  319,0* 11  503,0** 

        12  592,0** 12  509,0** 12  295,0* 

        13  618,0** 13  726,0** 13  700,0** 

        14  726,0** 14  521,0** 14  337,0* 

        15  442,0* 15  284,0* 15  629,0** 

            16  328,0* 16  742,0** 

            17  355,0* 17  754,0** 

            18  311,0* 18  637,0** 

   05,0ي ش$G إ() مستو داللة عند              *             01,0ي ش$G إ() مستو داللة عند   **

ـــائج جــــدو ـــة ال�ليــــة للبعــــد دالــــة ) 1(ل يتــــëå مــــن نتـ جـ تبــــاط بــــ$ن املفــــردة والد رأن جميــــع معــــامالت � ر
ىإحصائيا عند مستو

ً
  �مر الذي {ش$G إ() ا ساق أkعاد  املقياس) 05,0(يوعند مستو ) 01,0(

 ) :لألrعاد ( :�ساق الداخ��  •
ـــم حـــــساب معـــــ ـــ+ة  تــ جات ال�ليـــــة املقيـــــاس والنتـــــائج موîــ جـــــات �kعـــــاد والـــــد ــــاط بـــــ$ن د تبـ رامالت � ر ر

  .  لبا,¨دو التا(�
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  )2(لجدو 
جات ال^ليــة مقيـــاس :ســتخدام :جتمـــا�6  جـــات r3عــاد والـــد تبـــاط بــ�ن د ر داللــة معــامالت : ر ر

   )30=ن( يللغة لدى 3طفال ذو اضطراب طيف التوحد 

 r3عاد م
عدد 

ات   رالعبا
تباط البعدمع   رامل ا

جة ال^لية  ربالد
ىمستو 
 الداللة

 0.01 **0.870  11  أنماط الكالم 1

 0.01 **0.853  11  السلوكيات الGUاجماتية 2

 0.01 **0.695  15  اتباع القواعد أثناء ا¿+ادثة 3

 0.01 **0.842  18  فBم مالم ينص عليھ صراحة  4

5  
 (w توظيف اللغة ا¿¨ردة

  التواصل
18  0.868**  0.01 

تبـاط بـ$ن : لبالنظر إ() ا,¨دو الـسابق يتـëå ¾ ـي ، ) 0.868) : (0.695(رتراوحـت معـامالت �
جـة  تباط طردية ب$ن جميع �kعـاد والد روجميعBا دالة إحصائيا مما يدل عD) وجود عالقات ا ر

ً

  .ال�لية للمقياس 

مي  •  ) : املرتبط با±¤ك ( زالصدق التال

خدام �جتمـا�� للغـة عـن طر5ـق الـصدق املـرتبط با¿+ـك تم التحقق مـن صـدق مقيـاس �سـت
وذلـــك عDـــ) عينـــة قوامBـــا ) 2010دمحم، ،(وذلـــك مـــع مقيـــاس �ســـتخدام �جتمـــا�� للغـــة إعـــداد 

جـــــات ) 30( تبـــــاط بــــ$ن د رمــــن �طفــــال ذو اضـــــطراب طيــــف التوحــــد، تـــــم حــــساب معامــــل � ر ي
ممـــا يـــدل عDـــ� صـــدق املقيـــاس وÓـــ� قيمـــة مرتفعـــة ) 0,861(�طفـــال عDـــ) املقياســـ$ن وقـــد بلـــغ  

  .ا,+ا(� 

 :Reliability  ..ثبات املقياس  •

  :ق تم التحقق من ثبات املقياس من خالل الطر æتية 

نباخ 0أ   Alpha Coefficient.. و الثبات بطر5قة معامل ألفا كر

  Test – Retest  ..الثبات بطر5قة إعادة التطبيق. ب

نباخ -أ    Alpha Coefficient) معامل آلفا(و الثبات بطر�قة كر

نبــــاخ ,+ــــساب ثبــــات املقيــــاس وhانــــت معــــامالت الثبــــات مــــا بــــ$ن  وتــــم اســــتخدام معادلــــة آلفــــا كر
  .)3(لكما \و موëî با,¨دو ) 0,942) : (0,834(
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  )3(لجدو 

نباخ ملقياس    :ستخدام :جتما�6 للغةو معامالت ثبات آلفا كر

نباخ  وألفا كر
 r3عاد م

عدد 
 30= ن املفردات

 877,0 11 أنماط الكالم 1

 904,0 11 السلوكيات الGUاجماتية 2

ة ا¿+ادثة ( اتباع القواعد أثناء ا¿+ادثة  3  896,0 15 )رإدا

 834,0 18 )ال0ßكم وال�rر5ة ( فBم مالم ينص عليھ صراحة  4

 905,0 18 )دمج ا,GUrات( توظيف اللغة ا¿¨ردة w) التواصل  5

جة ال�لية للمقياس  942,0 73 رالد

تباط تراوحت ب$ن  رمن ا,¨دو السابق يتëå أن معامالت � و�Ó معامالت ثبـات ) 0.942 -0.834(ل
  .عالية ومرتفعة  ش$G إ() مدى ما يتمتع بھ املقياس من قدر عال من الثبات

  Test - Retest:  الثبات بطر�قة إعادة :ختبار-ب

ه أسـبوعان عDـ) تم حساب ثبات املقياس باستخدام طر5قة إعادة التط م�3 قد ربيق وذلك بفاصل  ز
، تراوحت معامالت الثبات ما ب$ن ) 30(يعينة من �طفال ذو اضطراب طيف التوحد، بلغ عدد\م 

  ).4(لكما \و موëî با,¨دو ). 0.992 -0.982(

  ) 4(لجدو 

تباط ب��سو(حساب معامالت الثبات  نمعامل ا   :ستخدام :جتما�6 للغةملقياس ) ر

تباط عدد البنود r3عاد م  رمعامل :

 912,0 11 أنماط الكالم 1

 927,0 11 السلوكيات الGUاجماتية 2

 905,0 15 اتباع القواعد أثناء ا¿+ادثة 3

 910,0 18 فBم مالم ينص عليھ صراحة 4

 926,0 18 توظيف اللغة ا¿¨ردة w) التواصل 5

جة ال�لية للمقياس   930,0 73 رالد
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وÓـــ) معـــامالت ) 0.930 -0.905( يتـــëå أن معـــامالت الثبــات تراوحـــت بــ$ن لمــن ا,¨ـــدو الــسابق
  .ثبات عالية ومرتفعة  ش$G إ() مدى ما يتمتع بھ املقياس من قدر عال من الثبات 

تھ ال³Þائية-ه ر محتو مقياس :ستخدام :جتما�6 للغة �� صو   :ى

ي      يت�و مقياس �ستخدام �جتما�� للغة لدى �طفال ذو ا تھ ن رضطراب طيف التوحد w) صو
تھ املبدئيـة عDـ) الـسادة ¿+كمـ$ن بإجمـا(� ) 73(ال£0ائيـة مـن  رمفـردة حيـث تـم عـرض املقيـاس wـ) صـو

تھ ال£0ائيـة م�ـو مــن ) 77( ات مـ£0م لعـدم صــالحي0ßا، ليtبقـي املقيـاس wـ) صـو Ôعـة عبـا نوتـم حـذف أ ر ر ر
عـــة عDـــ) خمـــسة أkعـــاد حيـــث يمثـــل hـــل kعـــد مظBـــرمن م) 73( ة مو زعبـــا ظا\ر�ســـتخدام �جتمـــا�� ر

  :لللغة كما با,¨دو التا(� 

   ) 5(لجدو 

عة ع�� خمسة أrعاد تھ ال³Þائية مو زمقياس :ستخدام :جتما�6 للغة �� صو   ر

ات r3عاد م جة  رعدد العبا جة رأدPى د   رأع�� د

 33 11  11  أنماط الكالم 1

 33 11  11  السلوكيات الGUاجماتية 2

 45 15  15  ثناء ا¿+ادثةاتباع القواعد أ  3

 54 18  18  فBم مالم ينص عليھ صراحة  4

 54 18  18  توظيف اللغة ا¿¨ردة w) التواصل  5

جة ال�لية  6   219  73  73  رالد

   :املقياس تì¤يح -ز

ي ) الطفل أوالطفلة (         صمم مقياس �ستخدام �جتما�� للغة بحيث يقوم و() أمر أو �خص̄ا
جـات لBـذه �سـتجابات باالستجابة عDـ) ب عDـ) الGHتÛـب وذلـك ) 3 -2 -1: (رنـود املقيـاس وتخـصيص د

جة  ــل علــــى ) 3(رw) حالة °جابة دائما يحصل الطفل عD) د ، وw) حـــالة °جابة أحيانا يحصـــل الطفـ
ً

جــة ) 2( ا يحــصل الطفــل عDــ) د روwـ) ا,+الــة °جابــة نــاد ر
ً

جــة ال�ليــة باجمــا() 1( � رو5مكــن حــساب الد
 (D0ا ال¤3  شتمل عËمسة بمفرداr,عاد اk� (Dجات ع   .مفردة) 73(رالد

ــا اrعــ
ً

ات الــــسلوكية لتحـــــس�ن : ر ــا ــ� امل�ــ �ب ع�ـــ ــد �اتيحية التــ�ــامج باســـــتخدام اســــ ربرنــ ر
  ::ستخدام :جتما�6 للغة 

�نامج Sخطوات إعداد وتنفىذ ال : 

راســات الــسابقة مـن خــالل عمــل البــاحث$ن مـع حــاالت اضــطراب طيــف التوحـد ومــن خــالل الد
ًاتëå جليا أ\مية إعداد برنامج لتحس$ن �ستخدام �جتما�� للغة ,+االت اضـطراب طيـف 



 
ية برنامج باستخدام استراتيجية التدريب على المهارات فعال

السلوكية في تحسين االستخدام اإلجتماعي للغة لدى األطفال 
 ذوي اضطراب طيف التوحد

  دمحم سعيد سيد عجوة/ د
  نجالء فتحي شوقي/ د
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ًالتوحـد ال¤ـ3 ال  عـا�ي مـن تــأخر عقDـ� بمـا يمكـ£0م مـن التواصــل اجتماعيـا kـش�ل أفـضل وNنــاءا  ً

�Dطوات تتمثل فىما يr,نامج وتطبيقھ مجموعة من اGUقعليھ استغر إعداد ال :  

  . ع عD) �بحاث ال¤3 تناولت �ستخدام �جتما�� للغة �طال -1

ات السلوكية-2 5ب عD) املBا اسات ال¤3 استخدمت اسGHاتيجة التد ر �طالع عD) الد ر   .ر

 .  �طالع عD) املراجع العلمية ذات الصلة بتحس$ن التواصل �جتما�� ألطفال التوحد-3

  ستخدام �جتما�� للغة لدى أطفال �طالع عD) املقايÛس ال¤3 تناولت قياس � .4
 . اضطراب طيف التوحد 

ة �ستخدام �جتما�� للغة -5  .ر تحديد أkعاد مBا

ات �ستخدام �جتما�� للغة  -6  .روضع أ�شة لتحس$ن مBا
�5ية  -7 روضع تصو لð¨لسات التد  .ر

5ب باسـتخدام -8 5ب �طفال عD) تحـس$ن �سـتخدام �جتمـا�� للغـة وفـق ترتÛـب التـد رتد  ر
ات السلوكية  اجعة ان0ßاءا بتعميم ( راسGHاتيجية املBا فة،  غذية  ر عليمات، نمذجة، بر و

ة  ات الـسلوكية الرNـا�� ينقـصھ ) راملBا 5ب عDـ) املBـا رحيث ير الباحثان أن نموذج التـد ر ى
5ب عDـــــ) التعمـــــيم مـــــن خـــــالل  ــــد ــــد تـــــم التـ رالتعمـــــيم لي�ـــــو بـــــذلك نموذجـــــا خماســـــيا، وقـ

ً ً ن
 ). �شياء، �rÉاص، �ماكن، الزمن( w) التعميم 

�نــامج Sــداف العامــة للq3 : جتمــا�� للغــة لألطفــال  ذو�ســتخدام �نــامج إ(ــ) تحــس$ن GUي\ــدف ال
\م ب$ناضطراب طيف التوحد يسنوات غ$G املè+وب بقصو فكر) 9-6( ر الذين تGHاوح أعما   .ر

�نامج وأqدافھ :جرائية Sوحدات ال:  

�5ية  شتمل عD) {شتمل الGUنامج عة عD) ستة أشBر) 71(ر عD) سبع وحدات تد   . زجلسة  مو

ع وحدات الGUنامج) 6(ليتëå من جدو   .زالتا(� تو

  )6(لجدو 

�Hí لتحس�ن  �نامج التدSع وحدات ال� ر تو   :ستخدام :جتما�6 للغةز

ة  م   ال�دف  رامل�ا
 Hàشطة  الP:ات و رامل�ا

  تتضم³Þا
الفنيات 

  املستخدمة
  نجاحمعيار ال

عدد 
اL=لسات

الوحدة 
�lو:  

ف   ر�عا

ــــــب   ــــــ ــ ــ ف ولعــ ـــــا ــ ــــــ ــ ر�عــ
KLفــــض اي قلــــق او 

  توتر عند :طفال

ـــة   ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــ بناءعالقـــ
ـــع  ــــــ ــ ــــــ ــ ـــل مــ ــــــ ــ ـــــــ ــ وتواصـ
ـــة  ـــــــ ــ ـــــــال عينــــ ــــــ ــ 3طفـ

  البحث

  لاللعب بالباز

  فك وتركيب

  

ـــــز  ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــ التعز�ــ
  :يجاÖي

  ال�شكيل

ـــستمر الطفــــل  أن ðـ
ــة جماعيــــــة  �ـــــ� لعبـــ

   دقائق3ملدة 
2  

الوحدة 
  الثانية

  ³òيئة
ات  ــــــا ــ ـ ـــس�ن م�ــ ــــــ رتحــ

يل البـــصر التواصــ
  والتقليد اL¤رMي

  يأPشطة تواصل بصر

  اPشطة تقليد حرMي

ــــــث  ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــ ـ اL¤ــ
Hóس=Lا  

ــــــــد  ــــــات 3تقليــ ــ  حرMــ
ـــش^ل  ـــــــ ــ ـــــ�  rـــــــ ــ ـــــــ ــ يكSـــ

�lمتتا  
2  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022سنة  ليوليو، )4(، الجزء ) 195: (العدد
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ة  م   ال�دف  رامل�ا
 Hàشطة  الP:ات و رامل�ا

  تتضم³Þا
الفنيات 

  املستخدمة
  نجاحمعيار ال

عدد 
اL=لسات

ـــــتخدام  ــ ـــــاس :ســ ـــق مقيـــ تطبيـــــ
  :جتما�6 للغة

  اL¤ث اللفظي

  التعز�ز

  النمذجة

ـــــل  ــ ــــــق تواصــــ ــ ـ تحقيــ
 5يبـــــصر مقـــــصود 

ثـــواPي عنــــد النــــداء 
ـــــــل او  ــ ــــ ـــــ� الطفــ ــــــ ــ ع�ـ
ــ�  طلــــــــب النظــــــــر إlــــــ

  الباحثان

ـــــ ـــــــ ــ ــــق ان�بــ ــــــ ــ اه تحقيـــ
�ك مـــن خـــالل �مـــش
التواصــــل والت�بـــــع 
 �ـــ ــــــ ــ ـــــ ــ ــــــصر ملث� ــ ــــــ ــ يالبـ
ــــــــ�ن  ــ ــــــ ــ ـــرك بـــ ـــــــ ــ ــــــ متحـــ

  Kôص�ن

  

الوحدة 
  الثالثة

السلوكيات 
�جماتيةSال  

ــــــستخدم  ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ أن ðـــ
ـــــــل  ــ ـــ ـــل اL=مــ ــــــ ــ ـ الطفــ
ــــ�  ـــــــ ــ ــــــ ــ ـ ـــــــبة �ــ ــ ـــــــ ــ ـــ املناســ
ـــف  ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــ ــــــ املواقـــ

ـــة   ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ :جتماعيـــــــ
  ا±¤تلفة

ـــ� البـــــاب (  التحيـــــة- قالطـــــر ع�ــ
  )والتحية

  :س�ئذان

  :عتذار

ة مر�ض ر�ا   ز

  مباركة نجاح

  عيد ميالد

   شكراليقو

أس السنة   رعيد أو 

  النمذجة

ـــــز  ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــ التعز�ــ
  :يجاÖي

  النمذجة

  رلعب الدو

�lÐÑالواجب امل  

ـــك  ــــــ ــ ــــــف ا±¤ــ ـــــ يختلــ
بـــاختالف الـــسلوك 
 õـــــــ ــــــو مو°ــ ــــــا qـــ كمــ

�نامجSبال  

7  

الوحدة 
  الراrعة

  

�عميم 
وتمك�ن إجابة 

3سئلة 
املغلقة، (

  )املفتوحة

أن يــــتمكن الطفـــــل 
مـــن إجابـــة :ســـئلة 
ـــــن أن  ــ ــــــ ــ ـــــــH يمكـ ــ ـــــ الàــ
ــــ�  ـــــــ �ــ ــــــــھ  ــ ـ ـــھ إليــ ـــــــ توجــ

Lـــة ا ــاالت التاليـــ ( ¤ــــ
�ـ� اي م^ـان، مـع أي 
ــ� أي  ــــــ ــ ــ ــــKص، �ــ ـــــــ ôـــ
ــــــــل  ــ ـــن Mـ ــــــ ـــــــت، عــ ــ وقــ

  )H�öء

بيعمل ايـھ؟ ( اسئلة ماذا يفعل
  )م�ن/ من

  فùن/ أين

  ليھ/ ملاذا

اي/ كيف   زا

úàم /úàام  

  اL¤ث الفظي

  التعز�ز

  النمذجة

  رلعب الدو

�lÐÑالواجب امل  

 10يجيــب 3طفــال 
ـــدأ ب  ــــ ( اســــــــئلة  تبــ

 ،úــــ مـــــــن كيـــــــف، مàـــ
ــــــن ـــــاذا، أيــ ــ� ) ملـــ ــــ ع�ــ

 مـــع اكûـــ� مـــن :قـــل
 �ــــ ـــ� أكûــ ـــKص و�ـــ ôـــ

̂انية   من بVئة م

6  

الوحدة 
ة اL¤وار   اKLامسة رم�ا

:جتما�6 
ا±¤ادثة (

  وادا³üا

أن يــــتمكن الطفـــــل 
ات اL¤ــوار  رمــن م�ــا
ــــــا  ـــ ــــــة ذqابــ ــ وا±¤ادثــ
  وايابا مراعيا ادا³üا

ات اL¤وار: أوال   رم�ا

 بدء اL¤وار 

 التعمق �� اL¤وار 

 رأخذ الدو �� اL¤وار 

 ¤Lفاظ ع�� موضوع ا¤Lوارا 

 �غي�� موضوع اL¤وار 

  النمذجة

  التعز�ز

  اL¤ث بأنواعھ

  التجاqل

  النمذجة

  رلعب الدو

  

  

  

  

  

  

24  



 
ية برنامج باستخدام استراتيجية التدريب على المهارات فعال

السلوكية في تحسين االستخدام اإلجتماعي للغة لدى األطفال 
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ة  م   ال�دف  رامل�ا
 Hàشطة  الP:ات و رامل�ا

  تتضم³Þا
الفنيات 

  املستخدمة
  نجاحمعيار ال

عدد 
اL=لسات

  ا³þاء اL¤وار 

  ثانيا اداب اL¤وار

  

�lÐÑالواجب امل  

  قالتعز�ز الفار

  

  

  

  

  

  

  

ات : أوال رم�ا
  اL¤وار

  

  

�lة 3و   رامل�ا

  املبادئة �� اL¤وار

ات  ـــد ــــ ــــــس�ن قــ ـ ـــــ� تحــ ــ ــ lــــــدف إ ـ ر³òــ
  :طفال ع��

 �l شر�ك التواصلأن يذqب إ 

�ك، أو السالم عليكم  زيقو ا  ل

 يب�سم لشر�ك التواصل 

ــــــل شــــــــر�ك   د فعــ ــ�  ــــ ــ lــــستمع إ رðــــ
 التواصل

د   رðعــرف نفــسھ ثــم ðــستمع إlــ� 
 فعل شر�ك التواصل

يطرح سـؤ: عمـا يفعلـھ شـر�ك  
ً

 .التواصل

مــاذا  مــاذا تلعــب؟ مـاذا تأMــل؟ 
 ع�� ماذا تحصل تقرأ؟

  ðستجيب وفق ما قال 

  

ـــذqب الطفـــــل  أن يــ
ــــــ�Kص ــــــ ــ ـــر لـــ ــــــ ــ ـــــ  أخــ

ـــــــھ  ــ ــــــ ــ ــــا عليـ ــــــ ــ متعرفــــــ
مقــــــدما نفــــــسھ ثــــــم 
ـــادل  يحييــــــھ مــــــع تبـــ

ـــــدة  ــ ـــ ــة ملــ ـــــــ  4ا±¤ادثـــ
ات ع�� 3قل   ردو

3  

  
ة الثانية   رامل�ا

  التعمق �� اL¤وار

�lب إ�   ر�³دف التد

ــة   منيـ زاســـتمرار التواصـــل ملـــدة 
 لأطو

توظيـــف اللغـــة rـــش^ل مناســـب  
 مع شر�ك التواصل

ــاذا   ــة مــــ ـــئلة متتاrعــــ ــھ اســـ توجيــــ
 تفعل وما ي�بع�ا من اسئلة

 ال  ماذا تأMل؟مث

" وqل طعم�ا جميـل 
�ي³âا�  من اين اش

احــضر lـــ� أÖـــي اليـــوم 
....�Lا  

  

ــ�يفاء  ــــــ ــ ــــــ ــــــتم اســـ ـــــــ ــ يـــ
ـــــــــان  ــ ـ ـــــار إذا Mــ ــ ـــــ املعيــ
ــ�  ا ع�ــ ًرالطفـــل قـــاد
اســتمرار التواصــل 

ـــدة  ــ�ن 3ملـ ــائق بـــ  دقــ
ــــــر�ك  ــ ـــــل وشـــ ــ ــ الطفــ

يمكـــــن ( التواصـــــل 
البــدء بموضــوعات  
ــــمن اqتمامــــــات  ضــ

  الطفل

  

  

  

4  
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ة  م   ال�دف  رامل�ا
 Hàشطة  الP:ات و رامل�ا

  تتضم³Þا
الفنيات 

  املستخدمة
  نجاحمعيار ال

عدد 
اL=لسات

ة الثالثة   رامل�ا

رأخـــــذ الــــــدو  أثنــــــاء 
  التواصل �� الكالم

  

ـــــاه   ـ ـــــ� :ن�بــ �ب ع�ـــ ــــــد ــــــن (رالتـ مــ
خالل النظر إ�l عيHI ال�Kص 

 )و:ستماع إ�l ما يقولھ

ــار وعــــدم   �علــــيم الطفــــل :نتظــ
املقاطعـــــة حàـــــú ي·ت�ـــــH شــــــر�ك 

 .ا±¤ادثة من التحدث

ــــــل   ــــــ� املقابــ ــــا �ــ ــ ــــــ�Hء مــ ـــــو öــ ل، قـــ
ـــھ شـــــــــر�ك  ــــ ــا قالــ ـــــــتجابة ملـــــــ Mاســ

 التواصل

ــن قبــــل   ة إlــــ� ذلــــك مــ رتــــم 9شــــا
ــــذي ً توقـــــف مؤقتـــــا الـــــشر�ك الـ

rعـــد جملـــة أو طـــرح ســـؤال ع�ـــ� 
ـــل ـــــ� الطفــــ ـــــر إlــ ـــل والنظــ . الطفــــ

ــذه ا±=موعــــــة مــــــن  وشــــــملت qــــ
ات   رامل�ا

ــھ  ـــــــ ــ ــــم توجيــــ ــــــ ــ ـــــب اذا تـــ ـ ـــــ ــ أن يجيــ
 السؤال أو الكالم لھ

ــة  ـــس�� �ـــــ� ا±¤ادثـــــة بطر�قـــ أن ðــ
:خــذ والعطــاء اي ذqابــا وايابــا 

  �� التواصل

  

ــ�يفاء  ــــــ ــ ــــــ ــــــتم اســـ ـــــــ ــ يـــ
ـــــــــان  ــ ـ ـــــار إذا Mــ ــ ـــــ املعيــ
ــ�  ا ع�ــ ًرالطفـــل قـــاد

 �� تناوب :نخراط
ـــــــة  ــ ـــــــالل محادثــــــ ــ خــــــ

ــــد³òا  ــــــ ــ ــــائق 3مـ ـــــــ  دقـــ
ـــــدة  ــــــ ــ ــ� 80ملــ ــــــ ــ  ٪ ع�ـــــ

  .3قل من الوقت

Mانـت qــذه محادثــة 
 دقـــائق مـــع 3مـــد³òا 

ـــــــة  ــ ـــــدم الرعايـــــ ــــــ ــ مقـ
ســـة  رالــذي تبــع مما

   دقائق5

5  

ـــة  ـــــــ ــ ـ ة الراrعــ ـــــــا ــ ــــ رامل�ــ
ــــ�  ـــــــ ــ ـــــــاظ ع�ـــــ ــــــ ــ اL¤فـــ

  موضوع اL¤وار

  

عدم :نتقال من موضوع الخـر  
 لقبل ان³âاء املوضوع :و

   

  

ــم تحديــــــد معيــــــار  تــــ
اة بــــــأن qــــــذه ا رمل�ــــــا

ــــــل  ــافظ الطفـــــ ــــــ يحـــ
ــــــــوع  ــ ـــــ ـــــ� املوضــ ــ ــــــ ــ ع�ــ
بنجـــاح �ـــ� محادثــــة 

ــــد³òا  ــــــ ــ ــــائق 3مـ ـــــــ  دقـــ
ـــــدة  ــ ــــــ ــ ــ� 80ملـ ــــــ ــ ـــــ ٪ ع�ــ

  .3قل من الوقت

5  

ـــــــسة   ة اKLامــ ـــا ــــ رامل�ــ
ــــوع  ــــــ ــ ـــ ــــــ� موضــ ــ ــــــ ــ �غي�
ـــــش^ل  ـــــــ ــ ـــــوار rـــ ــــــ ــ ــ اL¤ــ

  .مناسب

  

حينمــا يرغــب �ــ� �غي�ــ� موضــوع 
ــــوع  ــــز ملوضـــــــ ــــل ال يقفـــــــ ـــــ التواصــ
ـــــا ال بـــــــد مـــــــن  ــأة انمــ ـــد فجـــــ جديــــ
وضــــع جمــــل ختاميــــة ثــــم جمــــل 

  وضوع اL=ديدافتتاحية للم

أيك �� موضوع    .....رمثال ايھ 

انــا �عبــت ممكــن Pغ�ــ� املوضــوع 
....  

  

ــم تحديــــــد معيــــــار  تــــ
اة بــــــأن  رqــــــذه امل�ــــــا

ðـــــستخدم  الطفـــــل  
ـــبة  ــــــ ــ ــ ـــــة مناســ ـــــــ جملــ
غبتـــھ  رللتعب�ـــ� عـــن 

  �� �غي�� املوضوع

3  

  

ــــــسادسة   ة الـــ ـــا رامل�ـــــ
  ا³þاء اL¤وار

  حينما يرغب �� ا³þاء اL¤وار

ليقـو جملــة مناسـبة مــثال كنــت 
ــــالكالم معـــــــاك م ـــسوط او بـــ ي¸ــــ

  rس مضطر ام��H الوقت

  

ــم تحديــــــد معيــــــار  تــــ
اة بــــــأن  رqــــــذه امل�ــــــا
ــــــل  ــافظ الطفـــــ ــــــ يحـــ
ــــــــوع  ــ ـــــ ـــــ� املوضــ ــ ــــــ ــ ع�ــ
بنجــاح �ــ� ا±¤ادثــة 

4  



 
ية برنامج باستخدام استراتيجية التدريب على المهارات فعال

السلوكية في تحسين االستخدام اإلجتماعي للغة لدى األطفال 
 ذوي اضطراب طيف التوحد

  دمحم سعيد سيد عجوة/ د
  نجالء فتحي شوقي/ د
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ة  م   ال�دف  رامل�ا
 Hàشطة  الP:ات و رامل�ا

  تتضم³Þا
الفنيات 

  املستخدمة
  نجاحمعيار ال

عدد 
اL=لسات

ــــــاض او  ــــــ ـــــــداء :متعــ ــ ــــدم ابـــــ ــ ــــــ عــ
تجاqـــل املتحـــدث حàــــH لـــو Mــــان 
ـــــمن  ــ ـــــــن ضــــ ــ ـــــم يكــ ــــوع لــــــ املوضـــــــ

  :qتمامات

ــــد³òا  ــــــ ــ ــــائق 3مـ ـــــــ  دقـــ
ـــــدة  ــ ــــــ ــ ــ� 80ملـ ــــــ ــ ـــــ ٪ ع�ــ

3قــل مـــن الوقـــت، 
ثـم ðـستخدم جملــة 

ـــب ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ـــــ ـ ــ ــــــ ــ ة مناســـ
ــــــع  ــ ـــــاءاL¤وار مــ ال³þـــــ
ــــة أو  ــ ـــــدم الرعايــ مقــ

  شر�ك التواصل

  
آداب : ثانيا

اL¤وار 
  وا±¤ادثة

تقــدير املــسافة بــ�ن  
  طر�� التواصل

ة   رال�دف من امل�ا

ــل ع�ـــ� الوقـــوف - �ب الطفـ ر تـــد
اع ع�ــ� 3قــل  عنــد ع�ــ� rعــد  رذ
   مع شر�ك التواصلالتحدث

ـــ� مــــــن - ـــ ûــع اك ة مــــ ــا ــيم امل�ــــ ر �عمــــ
  Kôص

ـــــ� أك- ة �ــ ــــا ـ ـــيم امل�ــ ـــــن ر �عمـــ ــ� مــ ـــــ û
̂ان   م

  

أن يحــافظ الطفــل 
ـــ� مـــــسافة بVنـــــھ  ع�ــ
ــــــر�ك  ــ ــــــ ــ ـــــ�ن شـــــ ــ ــــــ ــ ــــ وÊــ
التواصـــل م�ـــ� ع�ـــ� 
ــــن ان  ـــــ ـــــل يمكــ ــ :قـــ
ـــــــة  ــ ــــــ ــ ـــــــ ــــــل حالـــ ـــــــ ــ ــ ــــ ــ تقـــ
ـــــــدين أو ذو  ــ ــــ يالوالــ
جـة  رالصلة مـن الد

  3و�l فقط

2  

  تقديم نفسھ     

 سرتھðعرف الطفل نفسھ وأ 

  Hóانا اس..... 

 ....عندي  

 .....ساكن �� 

  ....بابا ðسشتغل  

ــ�يفاء  ــــــ ــ ــــــ ــــــتم اســـ ـــــــ ــ يـــ
ا  ـــ ــــــ ــ ــــ ـــــــار حينمــ ــ املعيـــــــ
ــــــل  ــــستطيع الطفــ ــ ðــ
ــ�  ـــديم نفـــــــسھ �ـــــ تقــــ
ــــــل  ـــــــ ــ ـــ ــــــس جمــ ــــــ ــ ــــ خمــ
متتاليـة ع�ــ� 3قــل 
اجابة ع�� السؤال 

  .عرفHI بنفسك

2  

ـــــــل -3     ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــ  التواصــ
يالبصر مع شـر�ك 

  التواصل

ـــصر�ا - ــــــل بـــــــ ــ ــــــصل الطفــ  أن يتــــ
 استجابة لسماع اسمھ

تـصل الطفـل بـصر�ا ملــدة  أن ي-
 ثـــــواPي مـــــع شـــــر�ك التواصـــــل 5

 اثناء ا±¤ادثة

 أن يتـصل الطفـل بـصر�ا ملــدة -
ــــــن  ــ ـــــــل عـ تقــ ـــــاء 15ال  ــ ــــة اثنــ ـــ  ثانيــ

 ا±¤ادثة

ـــ� -  أن يتــــصل الطفــــل بــــصر�ا �ـ
  مجموعة

  النمذجة

  التعز�ز

ـــــــاÖي  ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ  :يجـــ
Híوالسل.  

  النمذجة

  رلعب الدو

اL¤ــث اللفظـــي 
  واL=سدي

�lÐÑالواجب امل  

ــ�يفاء  ــــــ ــ ــــــ ــــــتم اســـ ـــــــ ــ يـــ
املعيـــــار مــــــن خــــــالل 

  ما ي��

ان يتـــــصل الطفـــــل 
ـــــتجابة  ــ ـــــصر�ا اســ بـــ

 لسماع اسمھ

 أن يتصل الطفـل -
 ثواPي 5بصر�ا ملدة 

ــــــر�ك  ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ـــــــع شـ ــ ــــــ ــ ـ ـــــ ــ مـ
ـــــاء  ــــــل اثنـــــــ التواصــــــ

 ا±¤ادثة

 ان يتصل الطفـل -
بـــصر�ا ملـــدة ال تقـــل 

 ثانيــة اثنــاء 15عــن 
 ا±¤ادثة

 أن يتصل الطفـل -

2  
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ة  م   ال�دف  رامل�ا
 Hàشطة  الP:ات و رامل�ا

  تتضم³Þا
الفنيات 

  املستخدمة
  نجاحمعيار ال

عدد 
اL=لسات

ــــــــ�   ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـ ـــــــصر�ا �ــ ــ ــــ ــ ــ ــــــ ــ ــ بــ
  مجموعة

    

ــــــر   ـــــ ــــتماع لألخــ :ســــــــ
وعـــــدم التحــــــدث أو 
ــــــاء  ــ ــــ ـــــــة اثنــ ــ ـــ املقاطعــ
ــر�ك  ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــالم شـــ ــــــ ــ كــــــــ

  التواصل

ـــــمعيا - ــ ـــل ســـــ ــــــ ــ ــــــھ الطفـ ــ ان ين�بــــ
وÊــصر�ا حينمــا يتحــدث شــر�ك 

 التواصل

ـــــاء  - ــ ــــ ـــــل اثنــ ــ ــــ ــــــرك الطفــ ــ ــ : يتحــ
ـــــــل  ــ ــــــر�ك التواصـــــ ــــــ ـــــدث شــ ــ ــــ ــ تحـ

�Ðاز او حرMات مختلفة(qا( 

ــــــــر�ك - ـــــل شـــ ــ ــ ــــــاطع الطفــ  : يقــــ
  التواصل اثناء التحدث

ـــــار  ــ ــــ ــــ�يفاء معيــ ــــــ اســ
ـــادل  ــــ ـــــة وتبــ ــ ا±¤ادثــ

ـــــدة  ــ ــــــ ــ ــــوار ملــ ــــــ ــ ـــ  3اL¤ــ
ـــائق دو حركـــــة  ندقــ

�Ðازqأو ا  

ـــــات  ــ ــذ �عليمـــ تنفىــــــــ
ـــر�ن  مركبـــــة مـــــن امــ
ـــر  ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــة أوامــ ــــــ ــ ـــــ وثالثــ
ــ�  ــــــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــــو ع�ــ ــ ــــــ ــ يتحتـــ

ف جار   وحر

3  

    
عدة طلــــب املـــــسا-4

بطر�قــة اجتماعيــة 
  الئقة

ـــذqب الطفـــــل إlـــــ� شـــــر�ك   أن يــ
ـــاج  ــــــ ــ ــ ـــــــا يحتــ ــ ــــ ـــــل حينمــ ــ التواصـــــــ

 مساعدة

أن يلفـت الطفــل ان�بــاه شــر�ك  
 التواصل لھ

ــــــــر�ك   ــ ــ ــــل شــ ــــــ ــ ــر الطفــ ــــــ ــ ــ أن ي·تظــ
ــر اليــــھ ثــــم  التواصــــل حàــــH ينظــ

 يطلب منھ

ـــــــر�ك   ــ ــــل شــــ ــــــ ــ ــــــــاطع الطفـ ــ : يقـــ
ــع  التواصـــل اذا Mـــان يتحـــدث مـ
ôـKص أخــر و�·تظـر حàــH ينظــر 

  .اليھ

ــــ ــــب الطفــ ل ان يطلــ
ــــــن  ـــــ ـــــــھ مــ ــ ــ احتياجاتــ
القـائم بالرعايـة  أو 
ـــــل  ـــر�ك التواصـــ شــــ

  مراعيا

ـــــــسافة   ــ ــــــ ــ ــ ـــــــرك مــ ــ ــــــ ــ تـــ
 مناسبة

ـــ�ن   ـــ� عــ التواصــــل �ــ
 من يطلب منھ

ـــــــاطع   ــ ــــــ ــ ـ ــــدم مقــ ــــــ ــ عـــــــ
ـــــل  ـــر�ك التواصـــ شــــ
اذا Mان يتحدث مع 
ــــر  ــــــ ــ ــــــ ــــــــKص اخـــ ــ ــــــ ــ ôــ
 Hــ ــــــ ــ ـــ ـــــار حàــ ــ و:نتظـــــــ

  ينظر إ�l الطفل

2  

    

ـــــــن -5 ــ ـــــــف عــــ ــ التوقــــ
�ـــــÐاز  q: ركـــــة أو¤Lا
اثنــاء التواصـــل مـــع 

  شر�ك التواصل

ـــــل ع �ب الطفــ ـــد ـــ� الثبـــــــات رتــــ ــ �ــ
  اثناءاL¤وار

اجراء محادثـة ملـدة 
ــائق دو 3 ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ـــــ ن دقــ

ــــات عــــــشوائية  حرMـ
�ــÐاز أو تحر�ــك qأو ا
ــ�  ـــــــ ــ اع�ن ع�ــــ ـــــــذ ــ رالــــــ

Hالكر��  

2  

ـــــاة اداب      ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ مراعـــــ
ــــــاء  ــ ـــــل اثنـــــ ــ ــــ التواصــ
ــــ�  ـــــــ ــ ــــــ ــ ـــــود �ـــــ ـــــــ ــ ـــــ ـ ــ الوجــــ

  مجموعة

�Ðازq: عدم  

  :نصات

  رتبادل الدو

�ك�  :ن�باه املش

  

ــــة التواصــــــل  متاrعــ
ـــــــة  ــــــمن مجموعـــ ــ ضــ
ــــــر�ك  ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ـــــــع شـ ــ ــــــ ــ ـ ـــــ ــ مـ

 دقــائق 3التواصــل 
ــــــات د ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ نو حرMــ

�ـــÐاز qعـــشوائية أو ا
ـــك  ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــ ــ أو تحر�ــ
ــ�  ـــــــ ــ اع�ن ع�ــــ ـــــــذ ــ رالــــــ

2  



 
ية برنامج باستخدام استراتيجية التدريب على المهارات فعال

السلوكية في تحسين االستخدام اإلجتماعي للغة لدى األطفال 
 ذوي اضطراب طيف التوحد
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Hالكر��  

    

ــــ� -6 �ب ع�ـــــــ ــــــد ــ ـ رالتــ
  حدود ا±¤ادثة

ـــو وملـــــن (  لمـــــاذا نقــ
  لنقو 

ـــــ� (  ـ ــــصوصية �ــ اKLـــ
  )الكالم

ـــذه ( ـــــو qـــــــ ـــ ـــن اقــ ــــرار ؟ ملـــــــ ـ ــ ـ ل:ســ
ــھ كث�ـــ�ا  لاL=ملـــة ومـــن ال أقـــو لـ
نمــن حــاالت التوحــد يرغبــو �ــ� 
ــــر�ن  ــع 3خــــــ ــــــ ــــــات مــ ــــــــاء عالقــــ بنــ

ــاولو التحـــدث مع�ـــم  lـــ� نفىحـ إ
ا³òم  ــــصو م�ــــــــا ـــرا لقــــ ـــ رانــــــــھ نظــ ر
ـــــا  اك مـــــ ــــ� الاد ــــ ـــــــة  �ــ ر:جتماعيـــ
يمكــن قولـــھ ومــا ال يمكـــن قولـــھ 
ــــــن  ــ ــد مـــ ــــــ ـــــ� العديـــ ــ ــ ـــــس¸بو �ــ ــــ ني�ــ
ناملــشكالت فقـــد يفـــشو اســـرار 

  البVت

ـــــــوعات  ــ� موضــ �ـــــــ ـــدثو  ناو يتحــــــ
ـــــل اي  ـــشر�ك التواصــــ ـــــVس لــــــ ــ لــ
�ب  ـــذلك عنـــــد تـــــد ــا لــ ردخـــــل ³üـــ
ـــــــطراب  ــ ـــــــــن ذو اضــ ـــــــا مــ ــ يابنائنــ
ات  ـــــا ـــــ� م�ــ رطيـــــــف التوحـــــــد ع�ــ

ــ ــة ي·ب	ــ �ب ع�ــــ� ا±¤ادثــ ر� التــــد
حـــــدود التواصـــــل وفـــــق شـــــر�ك 
ــــــل  ـــــھ بالطفــ التواصــــــــل وعالقتـــ
ــع  ــــــبا مــــــ ـــــو مناســ ـ ـــــد يكــ ـ ـــــا قــ نفمـــ
ـــو مناســــبا  ــد ال يكـ نالــــصديق قــ
، البــــا�ع  ÐــــÑس امل لمـــع 3ب حــــا ر

  ا�L...�� السوÊر ماركت 

ـــك مـــــن  ــ� ذلــ �ب ع�ــ ـــد رو�ــــتم التــ
ــــر  ـــ� دوائـــــ ــــ �ب ع�ــ ـــالل التـــــــــد ـ ـــ رخــ

  التواصل اللفظي و:جتما�6

  الدائرة 3و�l :سرة

ب مــــــن الــــــدا رئرة الثانيــــــة 3قــــــا
�lجة :و   رالد

ب مــــــن  رالــــــدائرة الثالثــــــة :قــــــا
  rعيد

ـــــدقاء  ــ ــ ـــــــة :صــ ــ ــــدائرة الراrعــ ــــ ـ الــ
  والزمالء

الـــدائرة اKLامـــسة مـــن Pعـــرف�م 
ب او اصدقاء   رلكن لVسو اقا

  الدائرة السادسة من ال

  Pعرف�م وال يرÊطنا ³üم عالقة

يقوم الطفل برسم 
  دوائر التواصل

يحـدد الطفــل مــاذا 
ـــــو  ــ ـــــن  ليقـــ ــ ــ ــع مــ ــــــ ومـــ

  .وكيف ذلك 

2  
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الوحدة 
  السادسة

 úIف�م املع
  اKLفى

  

ـــــــل    ــــــم الطفـــ ــ أن يف�ــ
ـــھ  مــــــالم يــــــنص عليـــ

  الكالم صراحة

  

لاجابة اسئلة غ�ـ� مباشـرة حـو  
  أحداث قصة مسموعة

يم�ـــÐ :نفعـــال املـــرتبط بـــبعض  
ــــة ــــ �ــ ات ا±=ا ـــــــا زالعبـــ ــــــاير م ( ر ــ طــ

  الفرحة ،

  Hــــ ــــــ ــ ــــــــيظ ، قلíــــ ــ ــــ ــــــوت م الغــ ــ ــــــ qمــ
 )ا�L...بVتقطع

 Lـــالم ا ـــــ�ن الكــــــ ــ ــÐ بــ ـــــ ــ ¤قيقـــــــــي يم�
 املنطقي و ال¬Kافات اللفظية

ــــــ¬Kافات   ــــــ� الـــــــ ـــــــ
¤ك ع�ـــــــ ــ ــ يــ
  اللفظية

  النمذجة

ـــــز  ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــ التعز�ــ
  :يجاÖي

  التعز�ز

  النمذجة

  رلعب الدو

  اL¤ث بأنواعھ

�lÐÑالواجب امل  

  6  

الوحدة 
  الساrعة

توجيھ 
السؤال 
املناسب 

الس�يضاح 
  ر3مو

ــــــئلة   ــ ـ ــــھ اســ ـــــ ان يوجــ
ــــــا  ـــــــ ــ ــــــ ــــ�Kص مــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـ لــ
ــــة  ــ لتوضـــــــيح معلومــ
ــــــر  او اس�يــــــــضاح أمــ

ــا او :ست ــــــ ـــــسار مــ ـــ فــ
ــــامض  عـــــن öـــــ�Hء غـ

õ°وا �  .او غ�

 )م�ن(توجيھ اسئلة من 

 ماذا/ توجيھ اسئلة ما 

 )فùن( توجيھ اسئلة اين 

 توجيھ اسئلة 

 )ليھ( ملاذا 

 توجيھ اسئلة 

اي(كيف   )زا

  úàتوجيھ اسئلة م)úàام(  

  

ــ�يفاء  ــــــ ــ ــــــ ــــــتم اســـ ـــــــ ــ يـــ
ا  ـــ ــــــ ــ ــــ ـــــــار حينمــ ــ املعيـــــــ
يطلـــب منـــھ توجيـــھ 
ـــــــسؤال  ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ـ ــ ــــــ ــ ـــــ الــ
ـــضاح  ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ الس�يـ
ــــــــوم  ــ ـــــة فىقــ ــ معلومـــــ

 % 80بذلك ب·سبة 
  تمن الوق

ـــــــة  ــ ــــــ ــــــال الطفلــ ــــــ ــ مثـــ
ـــــــة  ــ ــــــشاqد :حذيـ ــ �ــ
Pـسال الطفــل مــاذا 
 ��ـــــــش ــ ــــــ �ــ ـــوف  ـــــــ ــ يســــ
ــــــو  ــ ـــــــل فىقـــــ ــ ــ لالطفــ
ـــــــو  ـــــا لـــــ ــ ــــــذاء مـــــ ــــ نحــ
ــــــذي  ــــــ ــ ــ ــــذاء الــ ـــــــ ــ اL¤ــــ
�ية �ـــــــش ــــــ �ـــ ـــــــــوف  ــ ســــ
الطفلــــة ال اعـــــرف، 
ـــــــي  ــ ــ ـــــــئل�ا ل^ــ ــ ــ اذا اســ

  .�علم 

6  

القياس 
  البعدي

القياس 
  البعدي

ــــــاس  ــــــق مقيــــــ ــ تطبيــــ
ـــــتخدام  ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ :سـ
ـــة  ــــــا�6 للغــــــــ ــ :جتمـــ

  rعدي

      1  

  أqم P3شطة  

اية القصة والتعليق عل´   ³ا واجابة  :سئلةور
  لعب وتمثيل 3دوار

  قائمة باملوضوعات ا±¤ببة للطفل
  إطالة مدة :ستماع من خالل التحدث عن :شياء ا±¤ببة

ة البصر�ة راستخدام الصو لتعليم اداب ا±¤ادثة استغالل للقد   ر
�و ة) اسكر�¸ت( رعمل سVنا   رباKLطوات الHà يمر ³üا الطفل خالل امل�ا
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 : أqداف تلك الوحدات من خالل مراعاة النقاط التاليةو�مكن تحقيق

ـــذي يtناســــــب مــــــع خــــــصائص أطفــــــال  � ــــان ا,¨لــــــسات و�دوات بالــــــش�ل الـــ إعــــــداد م�ــ
  .اضطراب  طيف التوحد

  .مراعاة توف�G وسائل جذب °نtباه �
جات التفضيل � ات ال¤3 يح	0ا �طفال وذلك حسب د رعمل قائمة للمعز   .ز
  . و�طفالإقامة عالقة طيبة ب$ن الباحثان �
5ب �سر للتعامل بنفس الفنيات و�سGHاتيجيات � يالتد   .ر
5ب ح¤ö التمك$ن والتعميم  �   .رالتد
  .مراعاة املتاkعة مع والدي الطفل من خالل شرح �\داف والواجبات امل�¦لية  �
ا,+ــرص عDــ) تــوف�G عوامــل �مــن والــسالمة مــن خــالل اللعــب و�دوات املــستخدمة  �

ا �5ية ا¿+يطة بالطفلروكذلك من خالل ا,¨د   .رن والبÛئة التد

�نامج Sالفنيات املستخدمة �� ال:  

5ب عD) تحقيق �\داف با,rطوات التالية    :ريمر التد

ىو5تم تجاو \ذا املستو حينما يتم  عر5ف الطفل باالستجابة ال¤3 ي�ب�� القيـام 0Èـا : التعرف: أوال ز
  .w) املوقف املناسب

Nــط hــل زو5ــتم تجــاو \ــ: التمي�ــÐ: ثانيــا رذا املــستو للمــستو �عDــ) حينمــا يــن"ë الطفــل wــ) تمي$ــ¦ و ى ى
  . استجابة باملوقف املناسب لBا

ة wـ) °طـار الـè+يح : التعب��/ال�سمية: ثالثا روw) \ذا املستو يبدأ الطفل بتوظيف وتطبيق املBـا ى
  .  لBا

ة أو5حقـق ال: التمك�ن: راrعا رو5تحقـق \ـذا املـستو حينمـا يطبـق الطفـل املBـا Bـدف امل�ـشود kـش�ل ى
  . 10 محاوالت من9أي w) % �90+يح ب�سبة 

  :ىو5تحقق \ذا املستو حينما {ستطيع الطفل التعميم w) : خامسا التعميم

فالقلم الرصاص قلم، وا,¨اف قلم، و�لوان قلم ( �شياء hأن يم$¦ hافة أش�ال �قالم  •
...þ,ا( 

 .� �مر أو اي rÉص آخر ى�rÉاص أي {ستجيب بنفس املستو مع �خصا¯ي و( •
ة w) أك�G من م�ان  • ة عD) أداء املBا ر�ماكن و5تمثل w) القد ، الـشارع( ر hـأن ) لاملركز، امل�ـ¦

يلقي التحية حينما يدخل املركز، البÛت، وأيضا و\و w) الشارع 
ً

. 
ة الطفـل عDــ) إبــداء �سـتجابة wــ) hافــة �وقـات  • الــصباح، املــساء، (رالـزمن، و5تحقــق بقــد

 ) .سعيد، أو حز5نو\و 
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ات الـــسلوكية  �ب ع�ـــ� امل�ـــا �اتيجة التـــد�راســتخدام اســـ �نـــامج  لتحـــس�ن BSTرSـــ� ال� 
  :ستخدام :جتما�6 للغة 

  

ات السلوكية  �ب ع�� امل�ا �اتيجية  التد�ة باستخدام اس �ب ع�� م�ا رمثال لكيفىة التد ر ر   BSTر
�ب ع�� تقدير املسافة ب�ن طر�� التواصل   ر التد

اع عDــ) �قــل عنــد التحــدث مــع شــر5ك الBــدف مــ 5ب الطفــل عDــ) الوقــوف عDــ) kعــد ذ 5ب تــد رن التــد ر ر
  .التواصل

ة  �ب ع�� امل�ا رخطوات التد ت السلوكية :ر 5ب عD) املBا ر باستخدام اسGHاتيجية  التد  BSTر
  :اKLطوة 3و�l التعليمات 

ة وكيـــف تتحقـــق وذلـــك مـــن خـــال 5ب الطفـــل عDـــ) مـــا  عنيـــھ املBـــا ا يـــتم تـــد روف�0ـــ ة للطفـــل ر رل شـــرح املBـــا
ة ح¤ـ3 يفBـم الطفـل مـا ي�ب�ـ� فعلـھ عنـد التواصـل مـع Éـrص  رباستخدام التعليمات اللفظية والـصو

  .أخر
أوال 
ً

  :التعليمات اللفظية : 
  .لنقو للطفل عند التواصل مع rÉص أخر

اعك عند التحدث مع rÉص آخر  - أ رقف عD) �قل عD) طو ذ  .ل
ال تقGHب كث$Gا  - ب

ً
.  

Nك املقرN$ن�ست�ناء الوحي - ت  رد  \و عند التحدث مع والدتك أو والدك أو أحد أقا

  رثانيا شرح التعليمات بالصو 

 التعامل مع 3قران   - أ
       الطر�قة الì¤يحة                      الطر�قة اKLطأ                                                       

اع أثناء اL¤ديث ل   qم ع�� 3قل ع�� طو                                                            الطفل قر�ب جدا                     رذ
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 التعامل مع املعلم �� الصف فرديا   - ب
                          الطر�قة  الì¤يحة              الطر�قة اKLطأ                                                 

اع الطفل قر ر�ب جدا من معلمھ                                                       qم ع�� 3قل طو الذ   ل

  
  )رالوقوف وسط طابو(  مع مجموعة -ج 

  الطر�قة  الì¤يحة                       الطر�قة اKLطأ                                                                                                    

�كو rعض املساحة ب�ن rعض�م البعض�ن  3طفال قر�بو جدا من rعض�م البعض                                    ي  .ن

                              

ًيتم التوضيح للطفل أنھ k (wعـض �حيـان لـÛس لـديك خيـار سـو أن ت�ـو قر5بـا جـدا مـن ¾خـر5ن  ً ن ى
\ـذا بـالطبع مقبـومثأل ل عندما ت�و w) مصعد مزدحم أو w) عرNـة أوقطا نولكـن عنـدما ي�ـو \نـاك  رن

ب ذلــك  وتجنـب �حتفــاظ  بــبعض املــساحة  اع أو مـا قــا رفـراغ م�ــا�ي يفــضل تـرك مــساحة مقــدار ذ ر
  .بÛنك وN$ن الrsص ¾خر
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  :النمذجة : اKLطوة الثانية

مـن أن الطفـل اسـتوع	0ا بـل وحفظBـا فـإذا مـا سـئل تأ ي \ذه ا,rطوة kعد شـرح التعليمـات والتأكـد 
ميــل، �ب أو �م أو Éــrص غر5ــب  زكيـف تقــف حينمــا ترغــب wـ) التواصــل مــع Éــrص أخـر معلــم، 

  .{ستطيع �جابة والتوضيح 

ات الــسلوكية وÓــ� النمذجــة  � 5ب عDــ) املBــا ر\نــا نبــدأ wــ) ا,rطــوة الثانيــة مــن خطــوات التــد ر
� ن� أو أن ي�ــو �خــصا¯ي \ــو النمــوذج و5قــوم النمــوذج روتتمثــل wــ) �ســتعانة بنمــوذج خــا

  .بتمثيل املواقف السابقة 

لاملوقف �و w)  عامل الطفل مع قر5ن {ستع$ن املعلم بطفل$ن يمثالن hأ0Áما يتحدثان مع  �
اع بي£0ما و5قوم املعلم بالتوضيح للطفل كيف  رkعضBما البعض مع ا,+فاظ عD) مسافة ذ

اع حينمـــــا نرغـــــب wـــــ) أن الطفـــــالن يطبقـــــان القاعـــــدة ـــالوقوف عDـــــ) مـــــسافة ذ حة بــ ر املـــــشر و
ًالتواصـل مـع Éـrص أخـر موîـ+ا أن \ـذا \ـو الـسلوك املرغـوب ولـÛس �قHـGاب الــشديد 

 .من شر5ك التواصل 

 . ريتم نمذجة املوقف الثا�ي والثالث w) التعامل مع املعلم والوقوف w) صف أو طابو �

ل خـــالل التمي$ـــ¦ بـــ$ن الـــسلوك املقبـــو ي�ب�ـــ� التأكـــد مـــن فBـــم الطفـــل للBـــدف وتحققـــھ مـــن �
 .لاجتماعيا وغ$G املقبو 

�وفة: اKLطوة الثالثةSرلعب الدو( ال:(  

5با  ة أم يتطلــب تـــد ا عDــ) أداء املBــا ب بتحديــد مــا إذا hــان املـــتعلم اصــبح قــاد ً ــسمح الGUوفــة للمــد ر ر ر ر
أه من � رتكميليا كما تtيح الفرصة للتأكد من أن الطفل ينفذ ما  علمھ وما    ). النماذج( قران ً

ل�ــــشا\د كيــــف ) طفـــل أخــــر( و\نـــا نطلــــب مــــن الطفـــل أن يــــذ\ب ليحــــضر ìــــ±3ء مـــن شــــر5ك التواصــــل
ة يــتم مالحظتــھ وتــصو5ره ب�ــام$Gا الفىــديو وتحديــد نقــاط  رســيطبق القاعــدة وأثنــاء قيــام الطفــل باملBــا

ة    . رالقوة والضعف w) أداء املBا

  :التغذية الراجعة : اKLطوة الراrعة

ر,rطـــوة ا,rطـــوة يـــتم شـــرح جوانـــب القـــوة للطفـــل وكـــذلك جوانـــب القـــصو أو الـــضعف مـــن wـــ) \ـــذه ا
5بھ عل0³ا ثم عمل الGUوفة  رخالل عرض الفىديو عD) الطفل وتوضيح �خطاء ال¤3 وقع ف�0ا وإعادة تد

ة دو أخطاء  نمرة أخر وتقديم التغذية الراجعة للطفل ح¤3 يتقن \ذه املBا   .رى

   :التعميم: اKLطوة اKLامسة 

سة السلوك    رو\نا يتم توجيھ الطفل ملما

 . مع أك�G من أخصا¯ي  �

 .w) أك�G من م�ان �

منية مختلفة  �  .زعD) فGHات 

ة وwـــ) \ــــذه ا,rطـــوة تمثـــل �ســــرة  � رwـــ) موضـــوعات مختلفـــة للتأكــــد مـــن  عمـــيم الطفــــل للمBـــا
 .شر5ك أسا�±3 �� عملية التعميم 
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ــا ة البــــدء �ــــ� اL¤ــــوار باســــتخدا: ثانيــ ــا ـــ� م�ــ �ب ع�ـ رالتــــد ــ� ر �ب ع�ــ �اتيجية التــــد�ــ رم اســ
ات السلوكية   )BST(رامل�ا

أوال
ً

  التعليمات : 

ة w) كيفىة بدأ حوار مع rÉص أخر، ولتعليم الطفل  ر  0Ëدف \ذه ا,rطوة  إ() إكساب الطفل املBا
ســالة أو طلـــب  ة يــتم توجيــھ الطفـــل أوال إ(ــ)  علــم كيــف يقــدم نفـــسھ، ثانيــا كيــف يوجــھ  ر\ــذه املBــا ًر ً

عة أrÉاص، و\نا يـتم توجيـھ الطفـل إ(ـ) أنـھ ل�ـي يبـدأ حـوار ي�ب�ـ� عليـھ أن لrsص أخر أو مجمو
  :يقوم با,rطوات التالية w)  سلسل 

ـــــــدأ  ة بــــ ــــــا رامل�ـــــ
  ا±¤ادثة

�ب ع�ـــ�  �اتيجية التـــد�راKLطـــوات باســـتخدام اســـ
ات السلوكية   رامل�ا

  محك النجاح

ــــــــوة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ا,rطــــــ
  �و() 

  التعليمات  

5ب  ة مــن خــالل تــد 5ب عDــ) املBــا ريــتم التــد ر الطفـــل ر
5و التا(�    رعD) السÛنا

  اذ\ب إ() شر5ك التواصل- 1

5ك، أو السالم عليكم -2 زقو ا  ل

 ابtسم -3

د فعل شر5ك التواصل -4  راستمع إ() 

د فعــــل  -5 رعـــرف نفــــسك ثــــم اســـتمع إ(ــــ) 
 .شر5ك التواصل

اطرح سؤ� عما يفعلھ -6
ً

. 

 مـاذا تقـرأ؟ مـاذا تلعـب؟ مـاذا تأhـل؟ -7
 عD) ماذا تحصل؟

  .استجيب وفق ما قال  -8

ـــG ال ا لBــــــذه {عتUــ زطفــــــل مجتــــــا
ـــؤالھ  ــــا يـــــتم ســ ا,rطـــــوة حينمـ
ــــــي  ــــــل ل�ــ ـــاذا ي�ب�ــــــــ� أن تفعــ مـــــ
تبـــدأ حـــوار مـــع Éـــrص أخـــر 
wــــ� ســــرد ا,rطــــوات الثمانيــــة 

  .السابقة

ــــــــوة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ا,rطــــــ
ـــــــة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ الثانيــــــــ

  النمذجة

ف0³ا يتم نمذجة خطوات بدء ا¿+ادثة ال¤3 حفظBـا 
الطفــل مــن خــالل احــضار طفــالن وتمثيــل املوقــف 

 بÛنـھ وNــ$ن حيـث يـتم احــضار طفـل وتمثيـل املوقــف
املعلـــم حيـــث يقــــوم املعلـــم كنمــــوذج بـــالتحرك نحــــو 

  rÉص أخر

ـــــــة  ــــذه املرحلـــــ ــــــــــ) \ـــــــ ـــــــــل wـ الطفــ
  .مالحظ للنموذج فقط

 أوال  
ً

د شر5ك :  رملقيا التحية و\و مبtسم ثم ي�تظر 
ً

حــــا ســــؤال أو طلــــب  رالتواصـــل ثــــم {عــــرف نفــــسھ طا
  . حسب مقتضيات املوقف

ـــرة ليــــتقن الطفـــــل  ـــرار النمــــوذج أك�ـــــG مــــن مـ يــــتم تكـ
ةامل   .رBا
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ــــــــوة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ا,rطــــــ
ـــــــة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ الثالثــــــــ

  الGUوفة

وف�0ــا يقــوم الطفــل بتمثيــل ا,rطــوات الــسابقة مـــع 
ا ذلك أك�G من مرة      ًرطفل أخر أو مع النموذج مكر

  

يـــتم تكـــرار الGUوفـــة اك�ـــG مـــن 
مـــرة منفـــذا جميـــع ا,rطـــوات 

ً

ــــــد  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــا آداب وقواعـ ـــــ ــــــــ ـــــــــ ًمتبعـــــ

  ا¿+ادثة 

ــــــــوة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ا,rطــــــ
ــــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ الراkعــــ
ـــــــة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ التغذيـــــــ

  الراجعة

ثنـــاء الGUوفـــة مـــن أجـــل حيـــث يـــتم تـــصو5ر الطفـــل أ
رتحديــــد جوانـــــب القــــوة والقـــــصو لــــدى الطفـــــل ثـــــم 
ة وتوجيــــھ الطفــــل إ(ـــــ)  رعــــرض الفيــــديو\ات املـــــصو

5ب عل0³ا ح¤ö التمك$ن   .رأخطاءه والتد

  

يـتم اجتيــاز \ــذه املرحلــة مــن 
ــــل  ــــــــ ــــاز الطفـــــــ ــــــــ ـــــــــــالل اجتيـــــــ خــــــــ
ة  سة hل خطوات املBـا رومما ر
ـــا  ـــــاء متبعــــــــ ــــــا دو أخطــــــ نعمليـــــ ً

ــــــــ)  ــــــــ ــــــة wـــــــ ـــــــــ ـــــــد املتمثلــــــــ ــــــــ القواعـــــــ
ـــــــل ا ــــــــــرك التواصــــ ، تــ ــــــصر يلبــــــ

ــــر5ك  مـــــسافة مناســـــبة مـــــع شـ
ـــدم  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــل، عـــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ التواصــــ

  ا,þ...املقاطعة

ــــــــوة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ا,rطــــــ
ــــــــسة  ــــــــ ــــــــ ا,rامــــــ

  التعميم

س الطفـــل  رحيــث يـــتم  غي$ـــ G�Éــrاص الـــذين يمـــا
 Gـ) فــصل غ$ــw ة سـة املBــا ة كمـا يــتم مما رمعBـم املBــا ر ر
الفــــصل ، وwــــ) توقيــــت مختلــــف واخ$ــــGا يطلــــب مــــن 

ة w) بÛئة امل�¦ لالوالدين تطبيق املBا   ر

ة الطالقــــة  ســــة املBـــــا رwــــ) مما ر
80 % G$ندو تذك  

�نامج  Sفنيات مساعدة �� تطبيق ال:  

(Dنامج اشتملت عGUال (w  استخدام الباحثان العديد من الفنيات املساعدة:  

ات  لفظي وجسدي- ج̄زي-ك�D ( ا,+ث بأنواعھ    �   )روحث باإليماءات و°شا

  ).كةمباشرة، غ$G مباشرة ونمذجة باملشار( النمذجة بأنواعBا   �

 ) °يجاÔي والسل34، املتقطع واملتصل ، مادي واجتما�� وأ�شطة( التعز5ز بأش�الھ   �

  :ق التعز5ز الفار وع�3  غي$G التعز5ز وفقا للموقف وشمل �

ىالتعز5ز التمي$¦ للسلوكيات �خر ال¤3 ال تتضمن السلوك غ$G املرغوب  �   DROي

  DRA  غوبي التعز5ز التمي$¦ للسلوك البديل للسلوك غ$G املر �

   DRIي التعز5ز التمي$¦ للسلوك املعاكس  �

  .�سGHاتيجيات البصر5ة  �

ات  �   .زالعقاب السل34 من خالل حرمان الطفل من kعض املعز

  .°طفاء والتجا\ل  �

  .°يقاف املؤقت   �

 . الواجب امل�¦(�  �
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 : اKLطوات 9جرائية للبحث

  .تجميع املادة العلمية موضوع البحث �
  .يد �دوات املناسبة البحثعمل م�ë شامل لتحد �
  . تصميم مقياس �ستخدام �جتما�� للغة  �
  .تحكيم مقياس الستخدام �جتما�� للغة �
  . حساب ا,rصائص السي�ومGHية للمقياس  �
  . تطبيق مقياس �ستخدام �جتما�� للغة  �
  . إعداد برنامج البحث �
ط الواجــب توافر\ـــا فــ0³ � م، وم�ـــان تواجــد\م wـــ) وإختيــار أطفــال العينـــة مــع مراعـــاة الــشر

Nــة لـــذو °حتياجــات ا,rاصــة يمركــز العر  Childومركـــز �\ــرام التخاطــب وحـــضانة  و
Home   

ط �ختيار �   . واسtبعاد �طفال الذين ال تنطبق عل0³م شر
  . إجراء القياس القب�D لعينة البحث ا,+الية �
  . إعداد بÛئة التعلم �
  . ر شBو6تطبيق الGUنامج ملدة استغرقت  �
  . لقياس البعديإجراء ا �
  .لاستخدام �ساليب ا°حصائية املناسبة ملعا,¨ة النتائج ال¤3 تم الوصو إل0³ا �
اســـــات الـــــسابقة، والنظر5ـــــات  � رتفـــــس$G النتـــــائج ومناقـــــش0ßا wـــــ) ضـــــوء الHـــــGاث النظـــــر والد ي

  .ا¿rتلفة وإجراءات تطبيق الGUنامج 

تاسعا
ً

  :نتائج البحث: 

  : لنتائج الفرض 3و

ـــراد  " ھيــــنص الفــــرض ع�ــــ� أنــــ جــــات أفـ تــــب د ق ذات داللــــة إحــــصائية بــــ$ن متوســــطات  رتوجــــد فــــر ر و
ا¿¨موعــة التجر�5يــة wـــ) القياســ$ن القبDـــ� والبعــدي wــ) �ســـتخدام �جتمــا�� للغـــة لــصا,ë القيـــاس 

  ". البعدي 

جات �طفال ذو اضطراب  تب د نة متوسط  يوللتحقق من �+ة \ذا الفرض قام الباحثان بمقا ر ر ر
جـات نفـس ا¿¨موعـة kعـد تطبيـق الGUنـامج التوحد قبل تطبيـق  تـب د 345، بمتوسـط  رالGUنـامج التـد ر ر

ـــان اختبــــــــار  ـــ) مقيـــــــاس �ســـــــتخدام �جتمــــــــا�� للغـــــــة، وقـــــــد اســــــــتخدم الباحثــــ ـــــك عDـــــ 345؛ وذلــ ــــــد رالتـ
ق بـــ$ن القياســــ$ن القبDـــ� والبعـــديWilcoxonTestنو5ل�وكـــسو  و5وîــــë  .و للكـــشف عـــن داللــــة الفـــر

  :نتائج w) \ذا الصددما تم التوصل إليھ من ) 7(لجدو 
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  ) 7(لجدو 

جـــات �طفـــال ذو اضـــطراب التوحـــد   قبـــل تطبيـــق الGUنـــامج  تـــب د ق بـــ$ن متوســـطي  يداللـــة الفـــر ر ر و
جتھ 345 وÔعده؛ وذلك عD) أkعاد مقياس �ستخدام  �جتما�� للغة ود رالتد   )5= ن (ال�لية  ر

  القياس  r3عاد
املتوسط 
  اL¤ساÖى

:نحراف 
  ىاملعيار

  العدد  اتر9شا
  متوسط

  الرتب

مجموع 
  الرتب

  الداللة  zقيمة 
مرÖع 

  إيتا
�=م 
�  التأث�

�D0.84 13.80  القب 

  أنماط الكالم
 0.71 28.00  البعدي

-  

+  

=  

0  

5  

0  

0.00  

3.00  

0.00  

15.00  
  يقو  0.926  0.05  2.070

�D0.84 13.80  القب 
السلوكيات 
 1.14 27.60  البعدي  الGUاجماتية

-  

+  

=  

0  

5  

0  

0.00  

3.00  

0.00  

15.00  
  يقو  0.909  0.05  2.032

�D1.14 17.60  القب 

ة ا¿+ادثة   رإدا
 1.58 30.00  البعدي

-  

+  

=  

0  

5  

0  

0.00  

3.00  

0.00  

15.00  
  يقو  0.905  0.05  2.023

�D0.84 18.20  القب 
فBم مالم ينص 

 4.92 37.20  البعدي  عليھ صراحة

-  

+  

=  

0  

5  

0  

0.00  

3.00  

0.00  

15.00  
  يقو  0.905  0.05  2.023

�Dتوظيف اللغة  1.00 20.00  القب
 (w ا¿¨ردة
 1.58 37.00  البعدي  التواصل

-  

+  

=  

0  

5  

0  

0.00  

3.00  

0.00  

15.00  
  يقو  0.909  0.05  2.032

�D3.29 83.40  القب 

جة ال�لية   رالد
 5.76 159.80  البعدي

-  

+  

=  

0  

5  

0  

0.00  

3.00  

0.00  

15.00  
  يقو  0.905  0.05  2.023

ـــــدو  ـــــستو داللــــــة ) 7(ليتــــــëå مــــــن جـ ق دالــــــة إحــــــصائيا عنــــــد مـ ــــر ىوجــــــود فــ ً
بــــــ$ن ) 0.05(و

345 وÔعــده؛ عDــ)  جــات �طفــال ذو اضــطراب التوحــد قبــل تطبيــق الGUنــامج التــد تــب د رمتوســطي  ر ير
ـــة للمقيـــــاس wـــــ) اتجـــــاه ال جــــة ال�ليــ قيـــــاس رأkعــــاد مقيـــــاس �ســـــتخدام �جتمـــــا�� للغـــــة، وكـــــذلك الد

ـــد kعــــد مــــشارhا0Ëم wــــ) جلــــسات  جــــات �طفــــال ذو اضــــطراب التوحـ يالبعــــدي؛ ممــــا {ع�ــــ3 تحــــسن د ر
اسة 345 و\ذا يحقق الفرض �و للد رالGUنامج التد   .لر

ـــــــة  ـــــــــن خــــــــــالل املعادلــــ ـــــــامج مـ ـــأث$G الGUنـــ ـــم تــــــــ ̈ـــــــ ـــــــــاس $ ــــــــا، لقيـ ــــــع ايتــ ــــساب مرÔـــــ ــــــم حــــــ ـــــــد تــــ وقـــ
   :(Tomczak, & Tomczak, 2014, 23)التالية
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ق بـ$ن ) z(بÛنمـا ) 1.00 ا(ـ) 1.00-(رتباط و5متد مـن \و معامل �) r(حيث  وÓـ� قيمـة الفـر

  .�Ó العدد الكD) ألفراد العينة) n(رتب ا¿¨موعات أما 

جة  ركما يتëå أن قيم مرÔع إيتا لألkعاد الفرعية ملقياس �ستخدام �جتما�� للغة والد
ال¤3 تقابل $¨م تأث$G ) 0.500(وÓ) أعD) من القيمة ) 0.926 –0.905(ال�لية للمقياس تراوحت من 

 G0.800(كب$ـــــ ( ـــــ�æلكمـــــا با,¨ـــــدو املرج) ،ــــد ا,+ميـــــد دمحم ؛ ممـــــا يـــــدل عDـــــ) أن )284، 2011عـــــزت عبـ
الGUنـامج املقHـGح لـھ $¨ـم تـأث$G كب$ـG عDـ) تحـسن �سـتخدام �جتمـا�� للغـة لـدى أفـراد العينـة كمـا 

تفاع مستو الداللة العملية لBذا الGUنامج ىيدل عD) ا   .ر

جــات �طفــال ذو اضــطراب ) î)1ـë الــش�ل البيــا�ي و5و ق بـ$ن متوســطي د يداللــة الفــر ر و
  . التوحد w) �ستخدام �جتما�� للغة قبل وÔعد تطبيق الGUنامج

  
جات القياسي$ن القب�D والبعدي لدى �طفال ذو اضطراب التوحد w) )1(ش�ل  يمتوسطي د ر

  �ستخدام �جتما�� للغة

جــات �ســتخدام �جتمـــا�� للغــة لــدى �طفـــال ) 1(ي يتــëå مــن الــش�ل البيـــا� تفــاع د رإ ر
�Dالقياس القب (w 0مËجا نة د رذو اضطراب التوحد w) القياس البعدي بمقا ر   .ي

  :نتائج الفرض الثاPي

جات أفراد  " ينص qذا الفرض ع�� أنھ تب د ق ذات داللة إحصائية ب$ن متوسطات  رال توجد فر ر و
ـــتخدام �جتمــــا�� للغــــة kعــــد تطبيــــق  ا¿¨موعــــة التجر�5يــــة wــــ) القياســــ $ن البعــــدي والتtبæــــ� wــــ) �سـ

k 345شBر5ن    ".رالGUنامج التد

جات �طفال ذو اضطراب  تب د نة متوسط  يوللتحقق من �+ة \ذا الفرض قام الباحثان بمقا ر ر ر
جات نفس ا¿¨موعة kعد شBر5ن من  تب د 345، بمتوسط  رطيف التوحد kعد تطبيق الGUنامج التد ر ر

5ب؛ وذلـك عDــ) مقيــاس �سـتخدام �جتمــا�� للغــة، وقـد اســتخدم الباحثــان تطبيـق  رالGUنــامج التــد
ق ب$ن القياس$ن البعدي والتtبWilcoxon Test�æناختبار و5ل�وكسو    .و للكشف عن داللة الفر
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  :ما تم التوصل إليھ من نتائج w) \ذا الصدد) 8(لو5وëî ا,¨دو 

  )8(لجدو 

تـــ ق بـــ$ن متوســـطي  ر داللـــة الفـــر جـــات �طفـــال ذو اضـــطراب التوحـــد wـــ) القياســـ$ن البعــــدي و يب د ر
جتھ ال�لية   )5= ن (روالتtب�æ؛ وذلك عD) أkعاد مقياس �ستخدام �جتما�� للغة ود

  القياس  r3عاد
املتوسط 
  اL¤ساÖى

:نحراف 
  ىاملعيار

ات   العدد  ر9شا
  متوسط

  الرتب

مجموع 
  الرتب

قيمة 
z  

  الداللة

 0.71 28.00  البعدي
أنماط 
 4.83 30.60  التtب�æ  الكالم

-  

+  

=  

1  

4  

0  

2.50  

3.13  

2.50  

12.50  
1.414  

0.157  

 G$غ
  دالة

 1.14 27.60  البعدي
السلوكيات 
 0.84 27.80  التtب�æ  الGUاجماتية

-  

+  

=  

2  

3  

0  

3.00  

3.00  

6.00  

9.00  
0.447  

0.447  

 G$غ
  دالة

 1.58 30.00  البعدي
ة  رإدا

 1.64 29.80  التtب�æ  ا¿+ادثة

-  

+  

=  

3  

2  

0  

3.00  

3.00  

9.00  

6.00  
0.447  

0.447  

 G$غ
  دالة

فBم مالم  4.92 37.20  البعدي
ينص عليھ 

 1.48 35.80  التtب�æ  صراحة

-  

+  

=  

2  

3  

0  

3.75  

2.50  

7.50  

7.50  
0.000  

0.000  

 G$غ
  دالة

توظيف  1.58 37.00  البعدي
اللغة 

 (w ا¿¨ردة
  التواصل

�æبt1.64 37.20  الت 

-  

+  

=  

2  

3  

0  

3.00  

3.00  

6.00  

9.00  
0.447  

0.447  

 G$غ
  دالة

جة  رالد
  ال�لية

 5.76 159.80  البعدي

  �æبt4.60  161.20  الت  

-  

+  

=  

2  

3  

0  

3.00  

3.00  

6.00  

9.00  
0.412  

0.412  

 G$غ
  دالة

جـــات �ط) 8(ل يتـــëå مـــن جـــدو  تـــب د ق دالـــة إحـــصائيا بـــ$ن متوســـط  رأنـــھ ال توجـــد فـــر ر
ً

يفـــال ذو و
جات نفـس ا¿¨موعـة kعـد شـBر5ن  تب د 345، ومتوسط  راضطراب التوحد kعد تطبيق الGUنامج التد ر ر
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جــة ال�ليــة للمقيــاس؛ ممـــا  رمــن املتاkعــة عDــ) أkعــاد مقيــاس �ســتخدام �جتمــا�� للغــة، وكــذلك الد
جات �طفال ذو اضطراب التوحد ح¤ö فGHة املتاkعة، و\ذا يحقق ي{ع�3 استمرار تحسن د  الفرض ر

اسة   .رالثا�ي للد

جــــــات �طفــــــال ذو اضــــــطراب التوحــــــد wــــــ) ) 2(و5وîــــــë الــــــش�ل البيــــــا�ي  ــــ$ن متوســــــطي د ق بــ يالفــــــر ر و
�æبtالقياس$ن البعدي والت (w جتما�� للغة�ستخدام � .  

  
  )2(ش�ل 

جات القياس$ن البعدي والتtب�æ لدى �طفال ذو اضطراب التوحد w) �ستخدام  يمتوسطي د ر
  .للغة�جتما�� 

ــــا�ي  ــــش�ل البيــ جـــــــات ) 2(يتــــــëå مــــــن الــ ـــ) د ـــــصائية wـــ ـــــة إحـ ق ذات داللـ ـــــر رعــــــدم وجــــــود فـ و
ي�ســـتخدام �جتمـــا�� للغـــة لـــدى �طفـــال ذو اضـــطراب طيـــف التوحـــد، ممـــا يـــدل عDـــ) بقـــاء أثــــر 

345   .رالGUنامج التد

 :تفس�� النتائج  

345 باســـتخدام اســـتوصـــلت نتـــائج البحـــث ا,+اليـــة إ(ـــ)  5ب عDـــ) رفعاليـــة الGUنـــامج التـــد رGHاتيجية التـــد
ات الــــــسلوكية  ـــال ذو BSTراملBــــــا ـــــة لــــــدى عينــــــة مــــــن �طفـــ ــــا�� للغـ ي wــــــ) تحــــــس$ن �ســــــتخدام °جتمــ

جات أفراد اضطراب طيف التوحد تب د ق ذات داللة إحصائية ب$ن متوسطات  ر، حيث توجد فر ر و
مج لـــصا,ë قبـــل وÔعـــد تطبيـــق الGUنـــا�ســـتخدام °جتمـــا�� للغـــة   ا¿¨موعـــة التجر�5يـــة عDـــ) مقيـــاس

  قو5ا،، وقد hان $¨م التأث$G) 0.05( ىالتطبيق البعدي عند مستو داللة 
ً

أظBرت النتائج عدم   كما
جــات ا¿¨موعــة التجر�5يــة wــ) القياســ$ن  وجــود  تــب د ق ذات داللــة إحــصائية بــ$ن متوســطات  رفــر ر و

5ة التحـــــسن وNالتـــــا(� فعاليــــــة الGUنـــــامج ــــو مــــــا {ـــــش$G إ(ـــــ) اســــــتمرا تحــــــس$ن  wـــــ) رالبعـــــدي والتtبæـــــ�، و\ـ
Nما يرجع نجـاح الGUنـامج �ستخدام °جتما�� للغة   رلدى �طفال ذو اضطراب طيف التوحد، و ي

5ب ال¤3 اعتمدت عD) ا,¨مع ب$ن : w) ذلك للعديد من �سباب والعوامل hان من أ\مBا رطر5قة التد
5ب �طفـال عDـ) تمي$ـ¦ الطفـ رالـصو والكـالم اللفظـي، حيـث اعتمـد الباحثـان wـ) تـد للــسلوك : ل أوالر

ة وم�ونا0Ëـا ولعـل اسـتخدام  راملناسب اجتماعيا والسلوك الغ$G مناسب wـ) الـصو kعـد شـرح الـصو ر ً

ة دافعيـــــة  رالـــــصو وخاصـــــة مـــــع �طفـــــال ذو اضـــــطراب طيـــــف التوحـــــد ذو فعاليـــــة عاليـــــة wـــــ) اســـــtثا ر
ا0Ëم وطر5قــة تفك$ــG\م امل ر�طفــال ومــشارك0ßم مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــر يtناســب مــع قــد رئيــة، ى
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ت قائلـة  ، حيـث أشـا رو\و ما أكدتھ تمبـل جرانـدين عاملـة ا,+يـوان wـ) كتا0Èـا التفك$ـG بالـصو أقـوم " ر
بGHجمة  ال�لمات املنطوقة واملكتوNة إ() أفالم ملونة  شبھ شر5ط الفيديو فحينما يتحدث Éـrص 

ــــــات ــــــ) وال�لمـــ ـــــ3 �و(ـــ ــــ� لغ¤ــــ ــــ ــــصو Óـ ا ، فالـــــ ــــل hلماتـــــــــھ إ(ـــــــــ) صـــــــــو فـــــــــو ــــــوم بتحو5ـــــ ــــــا آليـــــــــا أقـــ رمـــ ر ًر ً
 لغ¤ـــــــــ3 

روNناءا عليھ اسـتعانا الباحثـان بالـصو املعUـGة عـن املواقـف ) Grandin& Sacks ,2006, 18"(الثانية ً

�جتماعيـــــة  والـــــسلوكيات kـــــش�ل مناســـــب وأخـــــر غ$ـــــG مناســـــب ليـــــتمكن الطفـــــل مـــــن معرفـــــة وفBـــــم 
 يtناســب القواعـد �جتماعيـة  ومــاي�ب�� أن {ـسلكھ أو يقولــھ wـ) املوقـف �جتمــا�� ومـا ال يقولــھ بمـا

  . مع طر5قة تفك$G\م

5ب  ر     كما سا\م w) تحس$ن �سـتخدام �جتمـا�� للغـة عنـد �طفـال اسـتخدام اسـGHاتيجية  التـد
ة أو  �5يــة متعــددة العناصـــر  ــستخدم لتعلــيم مBـــا ات الــسلوكية ال¤ـــ3 تتمثــل wــ) حزمـــة تد رعDــ) املBــا ر ر

Ôعــــة خطــــوات ات وفــــق أ رمجموعــــة مــــن املBــــا ة إعطــــاء التعليمــــات، ا: ر رلنمذجــــة، قيــــام الطفــــل باملBــــا
فـة( ، باالضــافة لrðطــوة Palmen, et al (Miltenberger, 2012). (2010)، التغذيــة الراجعــة )وبر

  . ا,rامسة ال¤3 أضافBا الباحثان و�Ó التعميم

ات الـسلوكية مـع  5ب عDـ) املBـا روتتفق نتائج البحث ا,+ا(� حو فعالية استخدام اسGHاتيجية التـد ر ل
اسـة   Maija et al(2012 Rebecca 2016، )Stewart et al. (2007 ، Geta Kos ( كـال مـن رنتـائج د

ت نتــائجBم ا(ــ) فعاليــة اســتخدام Reitzel et al  et al (2013) Jodi ، (2013)و2019 ر ال¤ــ3 أشــا
ات �طفال ذو اضطراب طيف التوحد ات السلوكية �w تنمية مBا 5ب عD) املBا ياسGHاتيجة التد ر ر   .      ر

وقد hان لBذه �سGHاتيجية أثرا فعاال w) تحس$ن �ستخدام �جتمـا�� للغـة لـدى �طفـال حيـث     
ً

5و  ب الطفـل عDـ) سـÛنا ا بمراحـل �سـGHاتيجية ال¤ـ3 تبـدأ بالتعليمـات فىتـد 5ب �طفـال مـر رتم تد ر ر ًر و
5و يجمــــع بـــ$ن الــــصو وال�لمـــات ح¤ــــ3 يــــتمكن الطفـــل مــــن فBـــم مــــا \ــــو ريقـــوم بحفظــــھ، \ـــذا الــــسÛنا  ر
مطلوب منھ، كما سبق التوضيح w) الشق النظر ا,rاص بGUنـامج البحـث باألمثلـة والـشرح انتقـاال 
ً ي

ة ال¤3 تم شرحBا نظر5ا من خالل تمثيل السلوك  من التعليمات للنمذجة ال¤3 يتم  ف�0ا نمذجة املBا
ً

ر
 مراعيـا  )(Shapiro & Kazemi, 2017من قبل الباحث$ن أو نموذج قر5ن wـ) سـياق اجتمـا�� مناسـب

ة وخطوا0Ëــا ة  أك�ــG مــن مــرة ح¤ــö يــتقن الطفــل معرفتــھ باملBــا رتكــرار املBــا   وتــوف�G أمثلــة عديــدة مــن ر
ة املـس0ßدف  عليمBـا  جـة عاليـة مـن  ) (Moore & Fisher, 2007راملBـا اعـا الباحثـان تحقيـق د ركمـا  ر

اسـة الدقـة والوضـوح تمكـن الطفــل مـن فBـم الــسلوك وخطـوات القيـام بــھ و\ـو مـا أكــدت عليـ  رھ د
(Miltenberger, 2003) .  

ال¤ـ3  ـسمح ) ً{ـشار إل0³ـا أيـضا باسـم لعـب �دوار(   تأ ي ا,rطوة الثالثة kعـد النمذجـة وÓـ� الGUوفـة 
5با تكميليا، وف0³ا يتم �نتقال  ة أم يحتاج تد ب بتحديد ما إذا hان املتعلم قد  علم أداء املBا ًللمد ً ر ر ر

ســـة مـــن قبـــل  ة عمليـــا رمـــن التعلـــيم إ(ـــ) املما ًالطفـــل kعـــدما ســـمع التعليمـــات وحفظBـــا وشـــا\د املBـــا ر
ة hأن {سلم عD) طفل عندما يراه،  س فيھ املBا س أمامھ، حيث يتم تصميم موقف للطفل يما رتما ر ر
ًأو يطــر البــاب ملقيــا التحيــة، أو يــذ\ب لــrsص أخــر يطلــب منــھ املــساعدة منتظــرا إيــاه ح¤ــ3 يــتم  ً ق

  .محادثتھ مع rÉص أخر 

ســــة       ولتعز ر5ـــز فعاليـــة الGUوفـــة، ســــعا الباحثـــان بالوصـــو باألطفـــال إ(ــــ) مـــستو الـــتمكن wـــ) مما ى ل
ة املــــس0ßدفة ح¤ــــö  ــــستوw) معيــــار إتقــــان محــــدد مــــسبقا، مثــــل التنفىــــذ الــــè+يح ب�ــــسبة  ًاملBــــا

 -90(ر
ب ) 100٪ س ف�0ــا املتــد رعDـ) أن يتــوافر معيـار النجــاح \ـذا wــ) محـاولت$ن أو ثــالث فـرص متتاليــة يمـا ر
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اسـة نجاح مع تقديم الدعم املستمر خالل تلك املرحلةالسلوك ب  Ward-Hornerر و\و ما أكدتھ د
& Sturmey, 2012)(   

     وحينمـا يقـوم الطفــل بتمثيـل ا,rطـوات الــسابقة يـتم تــصو5ره مـن أجـل تحقيــق أ\ـداف ا,rطــوة  
 وف0³ـــا يـــتم جيةنامل�ـــو الراkـــع لالســـGHاتيالراkعـــة مـــن �ســـGHاتيجية وÓـــ� التغذيـــة الراجعـــة ال¤ـــ3 تمثـــل 

ة وتوجيـھ الطفـل  رتحديد جوانب القوة والقصو لدى الطفل من خالل عـرض الفىـديو\ات املـصو ر
N$ن مالحظات  5ب عل0³ا ح¤ö التمك$ن، حيث أظBرت �بحاث أ\مية أن يقدم املد رإ() أخطاءه والتد ر

ة او السلوك املطلوب  اجعة kعد الGUوفة إلنتاج املBا رو غذية     (Ward-Horner& Sturmey, 2012ر
)(Shapiro & Kazemi, 2017 ( ،)Shapiro & Kazemi  ،2017(  بمــا {ـسمح للمتعلمــ$ن بتعــديل

   Daniels &   (CEC,2018)  (Daniels, 2006أدا0gم w) ا¿+اوالت املستقبلية

اسة  ت ا() أ\مية تمك$ن �طفـال ذو اضـطراب طيـف Geta Kos 2019رو\و ما أكدتھ د ي ال¤3 أشا ر
ة ح¤ــ3 التوحــد مــن اجعــة مــستمرة حــو مــستو املBــا ة اثنــاء لعــب �دوار وإمــداد\م بتغذيــة  ر املBــا ر ىر ل

  .ىيصل الطفل ملستو °تقان

ا�ـ� البـاحث$ن أن  ًت�ــو التغذيـة الراجعـة جنبــا إ(ـ) جنـب مـع الGUوفــة عنـد تنفيـذ اســGHاتيجية ر      كمـا  ن
BST .الفو حو ا (D5ب يتم تقديم مالحظات ع لأي kعد فرصة التد ر ,rطوات ال¤3 تم تنفيـذ\ا kـش�ل ر

اسة  �+يح وا,rطوات ال¤3 تتطلب التحس$ن  (Parsons, Rollyson, & Reid, 2012)روفق ما أكدتھ د
.  

ر      وقــد قــام الباحثــان بإضــافة خطــوة خامــسة لالســGHاتيجية وÓــ� التعمــيم وتــتم فــو  علــم الطفــل 
س0ßا جيـدا مـع الباحثـان أو�خـصا¯ي حيـث يـتم ة ومما ًاملBا ر سـة الـسلوك ر ر 0Ëيئـة الفرصـة للطفـل ملما

و عميمــھ مــع أك�ــG مــن Éــrص أخــر وwــ) م�ــان أخــر و5ــتم ذلــك wــ) املركــز مــن خــالل إدخــال أك�ــG مــن 
ة معھ، أو w) البÛت من خالل الواجب امل�¦(� أو  عميم  سة املBا رطفل أو أخصا¯ي يقوم الطفل بمما ر

منية مختلفة    .زw) �شياء أوعGU فGHات 

ــ ـــ) فعاليـــــة الGUنـــــامج wـــــ) تحـــــس$ن       ولعـــــل \ـــ جـــــة كب$ـــــGة wــ 5ب ســـــا\م بد رذا الGHتÛـــــب wـــــ) عمليـــــة التـــــد ر
اســة  ة تطبيــق جميــع (Sarah,et al 2020)ر�ســتخدام �جتمــا�� للغــة حيــث أكــدت د ور عDــ) ضــر

ة املـــس0ßدفھ للطفـــل ذو اضـــطراب التوحـــد، كمـــا  رخطــوات �ســـGHاتيجية ، وذلـــك لـــضمان  علـــم املBــا
اسة ات السلوكية فعاال  (Alexa Ing ,2019)رأكدت د 5ب عD) املBا  أن استخدام اسGHاتيجية  التد

ً
ر ر

ات �جتماعية رw)  عليم �طفال ذو اضطراب طيف التوحد املBا 345ي   .ر املس0ßدفة من الGUنامج التد

ـــة  اســـ ــــھ د ــــا أكدتــ ــــضا مــــــع مــ ــــذا البحــــــث أيــ ــــق نتــــــائج \ــ ت إ(ــــــ) أن (Rebecca,2017)ر   وتتفــ ـــ3 أشــــــا ر ال¤ـــ
ات wـــ) مـــدة قـــص$Gة مـــن اســـGHاتيجية  التـــ ات الـــسلوكية  عـــد نáـــà فعـــال لـــتعلم املBـــا 5ب عDـــ) املBـــا ُد ر ر ر

ـــل مـــــن ¾بــــاء ومقـــــدمي الرعايـــــة مثــــل  ـــال(ٍالــــزمن، كمـــــا تمكــــن hــ ـــي �طفــ ـــداد/مرÔــ ـــن ) املعلمـــــ$ن/�جـ مــ
ات مختلفــــة، وأيــــضا  ــــسمح \ــــذه �ســــGHاتيجية بإســــtبدال أو إضــــافة  اســـتخدامBا wــــ)  علــــيمBم مBــــا

ً
ر

ات جديدة يتم    . عليمBا للطفل مع التقدم w) السن والنàåرمBا

345 وجــود مح�ــات ومــستو5ات  جـة كب$ــGة wــ) فعاليــة الGUنـامج التــد ر    ومـن العوامــل ال¤ــ3 ســا\مت بد ر
 G$طـوة �و(ـ) بتحقيـق معـايr,عد اتقـان اk ىلتحقيق �\داف فال ي�تقل الطفل من خطوة ألخر إال

5ب عDــ) الBـــدف يمــر بمجموعــة  مــن املراحــل تبـــدأ بــالتعرف انتقــاال إ(ــ) التمي$ـــ¦ رالنجــاح، ف�ــان التــد
الوصـــف والtـــسمية، ثــــم التمكـــ$ن وان0ßــــاءا بـــالتعميم، ول�ـــل مــــستو محـــك للنجــــاح فمـــثال 

ً
 التعــــرف ى

ز01ــدف إ(ــ)  عر5ــف الطفــل باالســتجابة ال¤ــ3 ي�ب�ــ� القيــام 0Èــا wــ) املوقــف املناســب، و5ــتم تجــاو \ــذا 
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ة املتعلمـ ك الطفـل املBــا راملـستو حينمـا يــد ر 5ب الطفــل ى رة اســتقباليا، يDـ� ذلـك التمي$ــ¦ و5ـتم فىــھ تـد ً

Nـــط hـــل اســـتجابة بـــاملوقف املناســـب لBـــا و5ـــتم تجـــاو \ـــذا املـــستو للمـــستو �عDـــ)  ىعDـــ) تمي$ـــ¦ و ى ز ر
حينما ين"ë الطفل w) \ذا الرNط والتمي$¦ hأن يم$ـ¦ الطفـل �سـتجابة �جتماعيـة  الـè+يحة، أو 

، يـتم �نتقـال بالطفـل kعـد ذلـك ¿+ـك لأن يم$¦ أن \ذا الـسلوك مقبـو اجتما لعيـا و\ـذا غ$ـG مقبـو ً

ة wــ) °طــار الــè+يح لBــا / الtــسمية رالتعب$ــG، وwــ) \ــذا املــستو يبــدأ الطفــل بتوظيــف وتطبيــق املBــا ى
ُوالتعب$G عما ي�ب�� أن يقولھ و5فعلھ w) املوقف وما ال ي�ب�� أن يقال أو يفعل، hأن يذكر الطفل أنھ 

 rÉص أخر ي�ب�� �نتظـار ح¤ـö ي�ت�ـ3 مـن حديثـھ وأال نقاطعـھ،أو نجذبـھ عند طلب املساعدة من
اkعا التمك$ن و5تحقق \ذا املستو  ىمن مالkسھ،أو ن�تظر ح¤ö ينظر إلينا ثم نطلب منھ املساعدة،  ً

ر
ة أو يحقق الBدف امل�شود kش�ل �+يح w)  سع محاوالت من أصل عشر  رحينما يطبق الطفل املBا

ىو5تحقـــق \ـــذا املـــستو حينمـــا {ـــستطيع الطفـــل التعمـــيم wـــ) : ًوأخ$ـــGا التعمـــيممحـــاوالت عDـــ) �قـــل، 
، )ا,ــþ...فـالقلم الرصـاص قلـم، وا,¨ـاف قلـم، و�لـوان قلـم ( �شـياء hـأن يم$ـ¦ hافـة أشـ�ال �قـالم 

ىوالتعمــيم مــع �Éــrاص أي {ــستجيب بــنفس املــستو مــع �خــصا¯ي و(ــ� �مــر أو أي Éــrص آخــر، 
ة wـ) أك�ـG مـن م�ـان والتعميم w) �ماكن ة عDـ) أداء املBـا ر ا¿rتلفة  و5تمثل wـ) القـد ، ( ر لاملركـز، امل�ـ¦

hأن يلقي التحية حينما يدخل املركز، البÛت، وأيضا و\و w) الشارع ، وأخ$Gا  عميم الزمن، ) الشارع 
ً

ة الطفـــل عDـــ) إبـــداء �ســـتجابة wـــ) hافـــة �وقـــات  و الـــصباح، املـــساء، و\ـــو ســـعيد، أ(رو5تحقـــق بقـــد
اسة و\و ما يتفق مع ) حز5ن 5ب �طفال ذو اضطراب ) 2007,غزال(رد ت إ() أنھ عند تد يال¤3 أشا ر ر

 (wسق وt5ب من خالل برنامج منظم وم ات �جتماعية ي�ب�� أن ي�و التد رطيف التوحد عD) املBا نر
  .مواقف طبيعية ومألوفة لد01م 

ية عDـــ) بÛئـــة منظمـــة لألطفـــال ذو اضـــطراب كمـــا يرجـــع الباحثـــان فعاليـــة الGUنـــامج إ(ـــ) ا¿+افظـــ.     
طيف التوحد سواء من خالل خلو البÛئة من املث$Gات املشtتة، أو معرفة الطفل ملا ي�ب�� القيام بھ 
5ب  ت$ن عDـ) توقـع ا,rطـوة القادمـة wـ) التـد رلÛس ذلك فقـط، وإنمـا مـساعدة الطفـل باسـتغالل الـر و

ة إذ أصبح الطفل {س$k Gش�ل منظم نحو  ات بدايـة بالتعليمـات انتقـاال إ(ـ) رعD) املBا راكtساب املBا
اســـة  ت اليـــھ د رالنمذجــة ثـــم لعــب الـــدو ان0ßـــاءا بالتغذيــة الراجعـــة والتعمـــيم مراعيــا بـــذلك مـــا أشــا ر ً ً ر

)Fuld, 2018(، (Patel et al., 2020) اصrـÉ� نالـذين  {عـانو مـن اضـطراب طيـف التوحــد  أن
ـــا(� أو ذو الت يســــــواء ذو �داء الــــــوظيفى العـــ نوحــــــد الــــــشديد أو الــــــذين {عــــــانو مــــــن ضــــــعف �داء ي
ت$ن ا¿+دد يوميا  ن عموما تفضيل الر ًيظBر وً   .و

 (w نامجGUنامج  حيث اشتمل الGU0ا سا\مت بفعالية محتو الÁى     ومن العوامل ال¤3 ير الباحثان أ ى
ات �ســتخ) 7(محتــواه عDــ)  5ب عDــ) تحــس$ن العديــد مــن مBــا �5يــة \ــدفت إ(ــ) التــد روحــدات تد ر دام ر

ل�جتما�� للغة كما \و موëî با,¨دو الذي {عرض تصو الGUنامج جدو  فتم البدء بالوحدة ) 6(رل
ف و0Ëيئـة �طفــال مـن خــالل اللعـب وÔعـض ��ــشطة املرتبطـة بالتقليــد  ر�و(ـ) والثانيـة 0Èــدف التعـا

�5يــة مــن أجــل تحــس$ن �ســتخدام �جت مــا�� للغــة رواتبــاع التعليمــات بÛنمــا hانــت بــا�� الوحــدات تد
�Dكما ي  :  

�جماتيةSة �طفال : الوحدة الثالثة السلوكيات ال 5ب عD) \ذه الوحدة 0Èدف تحس$ن قد رتم التد ر
يذو اضـطراب طيــف التوحـد عDــ) اســتخدام ا,¨مـل املناســبة للمواقــف �جتماعيـة  ا¿rتلفــة مثــل 

ة مر5ض، مباركة نجاح ، عيد ميالد 5ا رالتحية ، �سtئذان ، �عتذار،  أس ز ر، يقو شـكرا ، عيـد أو  ً ل
ات الـــسنة، مـــشاركة Éـــrص أخـــر ا\تماماتـــھ ر، و\ـــو مـــا أتـــاح الفرصـــة لألطفـــال wـــ) اســـتخدام العبـــا

لاملناسبة w) تلك املواقف، والتحو من اللغة املعطلة إ() اللغة الوظيفىة، حيث hان معظم �طفال 



 
ية برنامج باستخدام استراتيجية التدريب على المهارات فعال

السلوكية في تحسين االستخدام اإلجتماعي للغة لدى األطفال 
 ذوي اضطراب طيف التوحد
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ة اســــتخدامBا وتو رلـــد01م ا,+ــــصيلة اللغو5ــــة إال أ0Áــــم اليمل�ــــو مBــــا ظيفBــــا wــــ) املواقــــف �جتماعيــــة  ن
5ب عDـــ) \ـــذه الوحـــدة  را¿rتلفـــة، واســـتغر التـــد 5ب ) 7(ق رجلـــسات فرديـــة أصـــبح �طفـــال kعـــد التـــد

ن عDــ) توظيــف ا,¨مــل املناســبة wــ) املواقــف ا¿rتلفــة وذلــك  ات الــسلوكية قــادر وباســGHاتيجية املBــا ر
ســـتھ مـــن قـــبلBم ح¤ـــ3 التم كـــ$ن والتعمـــيم wـــ) املواقـــف رkعـــد أن تـــم توضـــيح ذلـــك لBـــم ونمذجتـــھ ومما

  .ا¿rتلفة

ي كث$ــــGا مــــن �طفــــال ذو ):املغلقــــة، املفتوحــــة(�عمــــيم وتمكــــ�ن اجابــــة 3ســــئلة: الوحــــدة الراrعــــة ً

ن عن مبادلة rÉص  واضطراب طيف التوحد ي�و لد01م حصيلة لغو5ة ومفردات إال ا0Áم {÷¨ز ن
ة يقـوم بوصـفBا آخر °جابة املناسبة عD) السؤال، عD) الرغم أنھ عندما يطلب  رمـ£0م وصـف صـو

5ب عDــ)  رإال أنــھ wــ) املوقــف �جتمــا�� {÷¨ــز عــن اظBــار الــسلوك اللغــو املناســب، لــذلك تــم التــد ي
0Èـــدف تمكـــ$ن الطفـــل مـــن إجابـــة �ســـئلة ال¤ـــ3 ) املغلقـــة، املفتوحـــة( عمـــيم وتمكـــ$ن اجابـــة �ســـئلة

( ء ومـن  \ـذه �ســئلة يمكـن أن توجـھ إليــھ wـ) أي م�ـان، مــع اي Éـrص، wـ) أي وقــت، عـن hـل ìــ3±
اي م¤ö/ ليھ، كيف/ ف�ن، ملاذا/ ،اين) م$ن/ ماذا يفعل بيعمل ايھ؟، من 5ب ) ام¤ö/زا رواستغر التد ق

دة wـ) ا¿¨موعـات الـضمنية ) 6(عD) \ذه الوحدة  رجلسات فردية اشتملت عD) إجابـة �سـئلة الـوا
ال فرNمـــا يتعـــرض الطفـــل لـــبعض انتقـــاال إ(ـــ) أســـئلة مجـــردة ان0ßـــاءا بأســـئلة ال {عـــرف إجاب0ßـــا �طفـــ

5ب �طفـــال عDـــ) اســـتخدام اســـGHاتيجية  ) معــــرفش(ر�ســـئلة ال¤ـــ3 ال {عـــرف إجاب0ßـــا، لـــذلك تــــم تـــد
لإلجابــة عــن �ســئلة ال¤ــ3 ال {ــستطيع اســتدعاء إجابــة لBــا وhــان ذلــك مــن خــالل توجيــھ أســئلة عــن 

 لtــش�ل \ـــذه �ســـGHاتيجية  لأشــياء ال {عـــرف مــسميا0Ëا، انتقـــاال إلجابــة أســـئلة حـــو أشــياء ال يرا\ـــا
بذلك مرحلة انتقال و عميم تمكن الطفل من التعامل مع hافة �سئلة ال¤3 توجھ إليھ، لÛس ذلك 
فقـط بـل إ0Áـا طر5قــة فعالـة تtـيح لنـا تواصــل فعـال مـع الطفـل ومعرفــةما {عرفـھ جيـدا ومـاال {عرفــھ 

5ب عليـــھ،  اســـة رفىـــتم التـــد ــــى فعاليـــة  Huppe)   (2008,رو\ومـــا أكدتـــھ نتـــائج د ــ ــ ـــ ت إلـــ رال¤ـــ3 أشـــا
ــــى اســـتخدام hلمـــة معـــرفش  ــ ــ 5ب علـ ف(رالتـــد ــــا ــــ  wـــ) تحـــس$ن التواصـــل ",I don't know") رمـــش عـــ

  .الفعال عند أطفال اضطراب طيف التوحد

ات اL¤وار وآدابھ �ب ع�� م�ا رالوحدة اKLامسة التد كث$Gا مـا {÷¨ـز الطفـل ذو اضـطراب طيـف : ر
ا ًة شــر5ك التواصــل wــ) ا¿+ادثــة مبــديا العديــد مــن الــسلوكيات غ$ــG املقبولــة مثــل رالتوحــد عDــ) مجــا

ا  ، ك�ـGة ا,+ركـة اثنـاء ا¿+ادثة،°صـرار عDـ) التحـدث wـ) نفـس املوضـوع مـرا رعـدم التواصـل البـصر ي
ا، مقاطعــة شــر5ك التواصــل، �نتقــال مــن موضــوع ألخــر دو مراعــاة شــر5ك التواصــل، عــدم  نوتكــرا ًر

ن مــ£0م وال يرغبــو wــ) �ســتماع لــشر5ك  نالتواصــل وغ$G\ــا مــن الــسلوكيات ال¤ــ3 تجعــل �قــران يفــر و
يالتواصــل معBــم، و\ــو مــا {عيــق ذو اضــطراب طيــف التوحــد عــن إ�ــشاء عالقــات أو ا,+فــاظ عل0³ــا 

ه �و لtـrsيص ©¨ـز التواصــل �جتمـا�� النقطـة �و(ـ) ا,rاصـة بالتفاعــل DSM5وفـق ل wـ) معيـا ر
الوحـدة  لـذلك \ـدفت \ـذه، rاصة بإ�شاء العالقات أو فBمBا وا,+فاظ عل0³ا�جتما��، والثالثة ا,

ة \ـــؤالء �طفـــال عDـــ) توظيـــف اســـتخدام اللغـــة واتبـــاع آداب ا,+ـــوار wـــ) التواصـــل  رإ(ـــ) تحـــس$ن قـــد
ات ا,+ـــوار وا¿+ادثــة ذ\ابــا وايابــا مراعيـــا آدا0Èــا وقــد اشـــتمل  �جتمــا�� hــي يــتمكن الطفـــل مــن مBــا

ً ً ً ر
5ب عDـــ) wـــ) ا,+ـــوار، رذلــك التـــد ات ا,+ـــوار وÓـــ� بـــدأ ا¿+ادثــة، التعمـــق wـــ) ا¿+ادثة،أخـــذ الـــدو  ر مBـــا ر

5ب عDـــ) آداب  را,+فـــاظ عDـــ) موضـــوع ا,+ـــوار،  غي$ـــG موضـــوع ا,+ـــوار، إ0Áـــاء ا¿+ادثـــة، وكـــذلك التـــد
ـــ3 اشــــتملت عDــــ)  ـــل البــــصر مــــع شــــر5ك (ا,+ــــوار ال¤ـ ـــ$ن طرwــــ) التواصــــل، التواصـ ي تقــــدير املــــسافة بـ

، �سـتماع لألخــر وعـدم التحـدث أو املقاطعــة أثنـاء كــالم شـر5ك التواصــل، ، تقـديم نفــسھالتواصـل
التوقف عن ا,+ركة أو �\H¦از  أثناء التواصل مع شر5ك ، طلب املساعدة بطر5قة اجتماعية الئقة
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 وأخ$Gا مراعاة آداب التواصل آثناء الوجود w) مجموعة، التواصل
ً

5ب عD) حدود ا¿+ادثة ماذا  رالتد
  .)ا,rصوصية w) الكالم( لقو لنقو وملن ن

5ب أطفـــال التوحـــد بمـــا يمكـــن لBـــم  �5يـــة مـــن أ\ـــم محـــاو تـــد رو5ـــر الباحثـــان أن \ـــذه الوحـــدة التد رر ي
تواصل فعال حيث استخدما الباحثان العديد من ��شطة w) س�يل تحقيق ا,+وار الفعال واتباع 

  :آدابھ ومن \ذه ��شطة 

ن مــــن أن أبنــــا0gم قــــد يتحــــدثو مــــع �Éــــrاص الــــذين ال كث$ــــGا مــــا  ــــشت�ي �مBــــات: دوائــــر التواصــــل
5ب  ايـــة أو و�ـــ�، لـــذا قامـــا الباحثـــان بتـــد \ا دو د ر{عرفـــو0Áم عـــن موضـــوعات تخـــص �ســـرة وأســـرا ر نر

سم    :دوائر بداخل kعضBا تمثل فىما ي�D ) 4(ر�طفال عD) دوائر التواصل من خالل 

ل wــ) أســرة الطفــل وعاملــھ ا,rــاص حيــث يــتم  وÓــ� الــدائرة الداخليــة و�صــغر وتتمثــ:الــدائرة 3وlــ� 
وأن \ــذه الــدائرة  ) �ب، �م ، �خــوة( التوضــيح للطفــل أن \ــذه الــدائرة  ــشتمل فقــط عDــ) �ســرة 

ىلBـا خـصوصية  وال يجـو أن نتحـدث ع£0ـا أمـام الـدوائر �خـر باسـت�ناء الـدائرة الثانيـة مـع توضــيح  ز
  .رة الثانية وال¤3 ال ي�ب�� أن نتحدث ف�0ا املوضوعات ال¤3 يمكن التحدث ع£0ا مع الدائ

ب  : الدائرة الثانية رو�Ó تبعد عن الدائرة �و() وتل0³ا w) القرب من عالم الطفل و شتمل عD) �قا
جة �و()  مع توضيح نماذج للموضوعات ال¤3 من ) �جداد، أعمام الطفل، أخوال الطفل(رمن الد

زة ومـا ال ي�ب�ـ� التحـدث فىـھ، وال يجـو أن نتحـدث ع£0ـا أمـام املمكن أن نتحـدث ف�0ـا مـع \ـذه الـدائر
  .ىالدوائر �خر الثالثة والراkعة 

Nنــا مثــل :الــدائرة الثالثــة ب الــسباحة (ر وÓــ� دائــرة �Éــrاص الــذين �عــرفBم ولكــ£0م لÛــسو بأقا رمــد
ب و\ـــؤال) ا,ـــþ..ا,¨$ــGان، الـــسوNر ماركـــت، wـــ) املــ�¨د  ء ال رفBـــم أنـــاس نحتـــك 0Èــم ولكـــ£0م لÛـــسو أقـــا

ي�ب�ــــ� أن نتحــــدث معBــــم عــــن أب ìــــ±3ء يتعلــــق بالــــدائرة �و(ــــ) او الثانيــــة فقــــط يمكــــن �جابــــة عــــن 
ن ساؤال0Ëم عن �\ل بأ0Áم بخ$G ا,+مد )، كما أن \ؤالء ي�و التعامل معBم وفـق وظيفـة محـددة 

س  رhأن �شì GH±3ء أو نحصل عD) التمر5ن أو الد   .ا,þ...ي

ن�rÉاص الذين ال �عرفBم و\ؤالء يتمثلو w) أي rÉص ال ترNطنا بھ و�Ó دائرة : الدائرة الراrعة 
ــــل  ـــــات تخـــــــــص الطفـــــ ـــــھ بـــــــــأي معلومــــ ـــــــدث معـــــــــھ، أو °دالء لــــ ــــــــا ال ي�ب�ـــــــــ� التحــ ــــــــسبقة و\نـ   معرفـــــــــة مـ

  .نأو �سرة وال يتم الذ\اب معھ w) أي م�ان دو الرجوع لألسرة 

ة : دوائر q9تمام  5ب عD) \ذا ال�ـشاط عDـ) تحـس$ن قـد ر\دف التد ي�طفـال ذو اضـطراب طيـف ر
نالتوحــــد عDــــ) التمي$ــــ¦ بــــ$ن ا\تمامــــا0Ëم وا\تمامــــات �خــــر5ن، وأن مــــا قــــد 01مBــــم ال {ــــشGHط أن ي�ــــو 
5ب w) جلسة  ا ال\تمام �خر5ن فكال منا لھ دائرة ا\تمام قد تختلف عن ¾خر، و\نا تم التد رمحو

ً ً
ر

ط بإدخـــال مجموعـــة مـــن �فـــراد فرديــة تـــم ف�0ـــا اكـــساب الطفـــل ا,¨انـــب املعرwـــ) تبعBــا جلـــسة �ـــشا
وســؤالBم عــن دائـــرة ا\تمامــا0Ëم، و ـــ�¨يل اســم الفـــرد ومقابلBــا دائـــرة �\تمــام ا,rاصـــة بــھ، وال¤ـــ3 
يحب أن يتحدث ف�0ا، موî+$ن للطفل أن ا\تمامك با,+يوانات مثال، أو با,¨غرافىا ال {شGHط أن 

ًري�و محو ا\تمام ¾خر5ن، وعليھ ال ي�ب�� التحدث فىھ مرا ر 5ب عDـ) قـراءة ن را وتكرار، كما تم التـد
ً

ات الوجھ ال¤3  عGU عن تململ ¾خر من ا,+ديث من أجل مراعاة ذلك وقد تم ذلـك  ر عب$Gات وإشا
، ثــم النمذجــة، ثــم الGUوفــة، ثــم التغذيــة  �5يــة مــن خــالل الــشرح املــصو رwــ) ضــوء �ســGHاتيجية التد ر

اســــات كـــال مــــن وwـــ) مواقــــف طبيعيــــة الراجعـــة مــــع متاkعـــة ذلــــك ح¤ـــö التعمــــيم، و5تفـــق ذلــــك مـــ رع د
مان ( ومألوفة لدى الطفل الذي {عا�ي مـن التوحـد ا ف�0ـا ) 2016, عبـده (و ) 2015,رالـشو رال¤ـ3 أشـا
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ات �جتماعيــــة لــــذو اضــــطراب التوحــــد بمــــا يمكــــ£0م مــــن املــــشاركة  5ب عDــــ) املBــــا يإ(ــــ) أ\ميــــة التــــد ر ر
  . الفعالة w) املواقف ا¿rتلفة

اء الكــالم أو أن يفBــم الطفــل مــالم  wــ) :ف�ــم املعIــú اKLفــى 5ب عDــ) فBــم مــا و ر\ــذه الوحــدة تــم التــد ر
 (w ينص عليھ الكالم صراحة، وذلك)مباشرة حـو ) 6 G$�5ية من خالل إجابة اسئلة غ لجلسات تد ر

5ـة مثـل  ات ا¿¨ا زأحداث قصة مسموعة ، لتمي$¦ �نفعال املرتبط ببعض العبـا طـاير م الفرحـة، ( ر
ات مــع توضــيح املع�ــ3 ا,+قيقــي ) ا,ــþ ...3 بÛتقطــع\مــوت م الغــيظ ، قل4ــ رحيــث تــم عــرض \ــذه العبــا

ات ال¤ـ3 تحمـل wــ) طيا0Ëـا معـا�ي قـد ت�ــو غ$ـG ظـا\رة، كمـا تــم  ناملقـصود م£0ـا وأن \نـاك kعــض العبـا ر
5ب عD) التمي$¦ ب$ن الكالم ا,+قيقي املنطقي وال�rافات اللفظية ، الـå+ك عDـ) الـ�rافات  رالتد

ات  �طفال عD) الو�� باملع�ö ا,rفى  ، فBم ا,rطأ w) امل   . روقف و\و ما سا\م w) تحس$ن مBا

�ب ع�ــ� توجيــھ الــسؤال املناســب الس�يــضاح 3مــو روأخ�ــ�ا التــد  وذلــك 0Èــدف أن يوجــھ الطفــل :ر
 Gـــ±3ء غـــامض أو غ$ـــì عن رأســـئلة لـــrsص مـــا لتوضـــيح معلومـــة او اسtيـــضاح أمـــر مـــا أو �ستفـــسا

 (D5ب ع �5ية اشتملت عD) توجيھ أسئلة من) 6(رواëî اشتمل ذلك التد ، توجيھ )م$ن(رجلسات تد
اي (، توجيـــھ اســـئلة كيـــف)ليـــھ( ، توجيـــھ اســـئلة ملـــاذا)ف�ـــن( مـــاذا، توجيـــھ اســـئلة ايـــن /أســـئلة مـــا  )زا

 ö¤توجيھ أسئلة م)ö¤ر، وذلك باستخدام الصو)ام.  

ثـر املطلـوب لوNذلك يمكـن القـو أن وحـدات الGUنـامج  قـد سـا\مت بفعاليـة  محققـة بـذلك $¨ـم �
، بمـــــا {عـــــز تواصـــــلBم  ــا لـــــدى �طفـــــال مـــــن حـــــصيلة لغو5ـــــة kـــــش�ل اجتمـــــا�� مقبـــــو زwـــــ) توظيـــــف مـــ ل

اسات  Miltenberger, 2012; Alexa, 2019; Kelise, 2007 .     ر�جتما��، و\و ما يتفق مع نتائج د
وحـــد Óـــ� يال¤ـــ3 أكـــدت عDـــ) أن املـــش�لة ا,¨و\ر5ـــة ال¤ـــ3 {عـــا�ي م£0ـــا �طفـــال ذو اضـــطراب طيـــف الت

مة للتفاعل °يجاÔي مع ¾خر5ن وضعف التفاعل �جتمـا��  زالقصو w) ا,¨وانب �جتماعية، الال ر
  . و\ذا ما دفع الباحثان لبناء \ذا الGUنامج

wـــ) الGUنـــامج وNقـــاء أثـــره خـــالل فHـــGة املتاkعـــة \ـــو الفنيـــات ال¤ـــ3  ومـــن العوامـــل ال¤ـــ3 ســـا\مت بفعاليـــة 
ــــسل34، املتقطــــــع (الباحثــــــان التعز5ــــــز بأشــــــ�الھ حيــــــث اســــــتخدم اســــــتخدمBا الباحثــــــان  °يجــــــاÔي والــ

حيـــث ركـــز الباحثـــان عDــ) اســـتخدام التعز5ـــز املتـــصل wـــ) ) ا,ــþ...واملتــصل مـــادي واجتمـــا�� وأ�ـــشطة 
صــــوال بالطفــــل ملرحلــــة  ة و ـــز املتقطــــع مــــن أجــــل  عمــــيم املBــــا ة وصــــوال للتعز5ـ بدايــــة اكtــــساب املBــــا

ً
و ر ر

ً

اسـة   التمك$ن 5ب عDـ) الBـدف مـن Cynthia 2013رو\و مـا أكدتـھ د ر ، كمـا أن وجـود مـستو5ات للتـد
جــــة كب$ـــGة wــــ) بقـــاء أثــــر الGUنـــامج حيــــث بلـــغ �طفــــال  ربدايـــة مـــن التعــــرف ان0ßـــاءا بــــالتعميم ســـا\م بد

سة السلوك w) أك�G من م�ان ومع أك�G من rÉص   . رمستو5ات التمك$ن والتعميم وNالتا(� مما

ُأيـضا wـ) بقـاء أثـر الGUنـامج إشـراك �سـرة حيـث {عـد إشـراك      ومن العوامل ال¤3 سا\مت بفعاليـة  ً

345 من خالل فنية الواجب امل�¦(�  حيث يخصص  5ب جزء أسا�±3 من الGUنامج التد ر�سرة w) التد ر
5ب ) 5(مــــا يقــــرب مــــن  ة للوالــــدين واليــــة التــــد ـــا �5يــــة يــــتم ف�0ــــا شــــرح املBـ ردقــــائق فــــو hــــل جلــــسة تد ر ر ر

5ب ع ـــتخدام اســــGHاتيجية التــــد ا ت الــــسلوكية رباسـ ا أساســــيا wـــــ) BSTرDــــ) املBـــــا ، وhــــان للوالــــدين دو
ً ً

ر
ســة الــسلوك wــ) بÛئــة امل�ـــ¦ والــشارع، وكــذلك التقــو5م املــستمر ملــدى نجـــاح  لعمليــة التعمــيم ، ومما ر

  . الGUنامج 

ر    مــن خــالل ماســبق وwــ) ضــوء مــا توصــل إليــھ البحــث مــن نتــائج {ــست�تج الباحثــان أن \نــاك صــو 
ة �Éـــrاص عديـــدة وأشـــ�ال مختل رفـــة لقـــصو �ســـتخدام �جتمـــا�� للغـــة  تقـــف حـــائال أمـــام  قـــد ر

لذو اضـطراب طيـف التوحـد عDـ) إصـدار �سـتجابة املناسـبة اجتماعيـا للموقـف كمـا تحـو اللغـة  ًي
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ًاملوجــــودة لــــد01م مــــن لغــــة وظيفىــــة إ(ــــ) معطلــــة، بمــــا يــــؤثر ســــلبا عDــــ) التواصــــل �جتمــــا��، و\ــــو مــــا 

�5يـــة لتوظيـــف \ـــذه ا,+ـــصيلة اللغو5ـــة والتحـــو مـــن اللغـــة {ـــستد�� بنـــاء العديـــد مـــن ال لUـــGامج التد ر
  .   املعطلة إ() اللغة الوظيفىة من أجل تواصل اجتما�� فعال 

  :توصيات البحث

 �lالباحثان بالتا Hيو��: 

�5يـــة ال¤ــ3  ـــس0ßدف �طفــال ذو اضـــطراب طيــف التوحـــد  .1 يالتوســع wـــ) الUــGامج التد ر
يغ$G املè+وب بقصو فكر   .ر

ــــف بنـــــاء بـــــ .2 مـــــة إلكـــــساب أطفـــــال اضـــــطراب طيـ ات الال �5يـــــة لتحـــــس$ن املBـــــا زرامج تد ر ر
ات التواصل �جتما�� الفعال   .رالتوحد مBا

ات الـسلوكية  .3 5ب عDـ) املBـا رالتوسـع wـ) اسـتخدام اسـGHاتيجية  التـد  wـ) تحـس$ن BSTر
ات �جتماعية مع أطفال طيف التوحد   .رhافة املBا

5ب  .4 ـــافة م�ــــو خـــــامس الســــGHاتيجية التـــــد رإضـ ـــو ن ات الـــــسلوكية و\ــــو م�ــ نعDــــ) املBــــا ر
  . التعميم بأش�الھ ا¿rتلفة

ات السلوكية   .5 5ب عD) املBا رتوعية أولياء �مو و�خصائي$ن باسGHاتيجية التد ر  BSTر
ات �جتماعيــة ا¿rتلفــة مــع �طفــال ذو °عاقــة  يوآليــات توظيفBــا wــ) تحــس$ن املBــا ر

 .يبصفة عامة وذو اضطراب طيف التوحد بصفة خاصة
5ب wــ)  .6 �5يــة ومــستو5ات يــتم التــد رالتأكيــد عDــ) أ\ميــة وجــود مج�ــات لأل\ــداف التد ر

5ب أك�G فعالية رضؤ\ا ح¤3 ي�و التد   .ن
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  :راجع امل

  :املراجع العرÊية: أوال

، إ01اب عبدالعز5ز   .دار الز\راء : ، الر5اض) 9ط(اضطرابات التواصل ).2017(يالببالو

، عبد الرقيب، وإما G$نجلو : القا\رة . اضطراب طيف التوحد). 2019(م، محمود يالبح�مكتبة   

  .           املصر5ة 

، محمــود & الــrsص، عبــدالعز5ز  ضـــا & يطنطـــاو  ، Gرخ$ــ مقيــاس اضــطراب �ســـتخدام ). 2015(ي
- 174، ) 39(4�جتما�� للغة  لدى �طفال، مجلة hلية الGHبية، جامعة ع$ن شمس،

222.  

مان، وائــل  ات �جتماعيــة  لــدى ). 2015(رالــشو رفاعليــة التواصــل بطر5قــة الــبكس wــ) تحــس$ن املBــا
مركـز ال�ـشر . مجلة العلـوم الGHبو5ـة والنفـسية، جامعـة البحـر5ن. �طفال التوحدي$ن

،3ê186-159، )16(4العل.  

ات اللغـة الGUاغماتيـة لــدى ).2019(الطوالبـة،  ـس�يم عبـدالرحمن  w 345ـ� تنميــة مBـا ر أثــر برنـامج تـد ر
دنع ـــن �طفـــــال ذو اضـــــطراب طيـــــف التوحـــــد wـــــ� � رينـــــة مــ ـــالة ماجـــــست$h،Gلية . ي رســ

 .الGHبية، جامعة ال$Gموك

، \اشل بن سعد  345 قائم عD) �ستخدام الGUاجما ي للغة w) ). 2020( يالغافر ر فعالية برنامج تد
 مجلة الGHبية. تنمية التفاعل �جتما�� والثقة بالنفس لدى أطفال اضطراب التوحد

\ر،  .234-197،) 188 (4زجامعة �

5ب باستخدام ا¿+اوالت املنفصلة w) تحس$ن �ستخدام ).2017(الفقي، آمال إبرا\يم  ر فعالية التد
اســات النفـــسية، . �جتمــا�� للغــة لــدى عينــة مــن أطفــال �وت$ــ¦م را¿¨لــة املــصر5ة للد

اسات النفسية ،    .180-149،) 97(27را,¨معية املصر5ة للد

 ، G$ضا عبدالعز5ز ىخ ö45 تخاطö4 لعالج اضـطراب �سـتخدام �جتمـا�� للغـة ). 2015(ر  ربرنامج تد
اه . ىوتحـــس$ن التفاعــــل �جتمـــا�� لــــدى �طفـــال ذو اضــــطراب التوحـــد رســــالة دكتــــو ر

  .hلية الGHبية، جامعة ع$ن شمس 

ــــدا طـــــھ  ــــة التماســـــك املركـــــز ). 2019(عبدا¿+ـــــسن، نـ وعـــــالج يبرنـــــامج مقتHـــــGح لتحـــــس$ن مBـــــام نظر5ـ
مجلــــة . ياضــــطراب �ســــتخدام �جتمــــا�� للغــــة لــــدى �طفــــال ذو اضــــطراب التوحــــد

شاد النفû±3، جامعة ع$ن شمس ،   .309 -256،) 57(2ر°

345 مقHــــGح قــــائم عDـــــ) أ�ــــشطة اللعــــب ا,¨مــــا�� wـــــ) ). 2016(عبــــده، م$Gفــــت دمحم  رفاعليــــة برنـــــامج تــــد
ات �جتماعيــــة لـــدى �طفــــال ذو التوحـــد wــــ يتحـــس$ن املBـــا ة أبــــو ظ4ـــ3ر اســــة -ر) إمـــا ر د

ات العرNية املتحدة. رسالة ماجست$G. حالة   .رhلية الGHبية، جامعة °ما
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ي�جتماعية  w) نحس$ن النمو اللغو و�ستخدام �جتمـا�� للغـة لـدى �طفـال ذو  ي
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