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 فاعلية برنامج تدريبي في تنمية بعض المهارات اللغوية 

 لدى عينه من أطفال االوتيزم
 دادـإع

 / إسماعيل إبراهيم بدر.دأ
  اذ الصحة النفسيةـأست

 جامعة بنها -السابق  كلية الرتبيةعميد 

 هشام عبد الرحمن الخولى /دأ.
 أستاذ الصحة النفسية ووكيل الكلية لشؤن التعليم 

 جامعة بنها - كلية الرتبية -السابق  و الطالب

 أمال إبراهيم الفقى /دأ.
 أستاذ الصحة النفسية 

 جامعة بنها - كلية الرتبية

 أ/ نهله محمد مصطفى على
 جامعة بنها -كليةالرتبية -باحثة دكتوراه

 ةـــــص الدراســـــمستخل

مة  طفاةاا اتيت ة    تنميةة عضةا المرةارال الية لةة لةدة   نةةهدفت الدراسة الحالية إلى 
يتك نت   نة الدراسة م  ، الذي  لديرم استخدا  نمطى طي متكرر ليةة طي سي كيال نمطية لاظية

( يانحةرا  5.633عمت سة   مةر)  ( سةن ال  8 : 4م  طفااا اتيت    تتةراي  ط مةارهم مة    3
استمارة التق يم ي  ، ياستخدمت الباحثة قائمة المظاهر السي كية تفااا اتيت    ،(2.055معيارة  

قائمةةةةة  فةةةةر   ي  ،مقيةةةةام المرةةةةارال الية لةةةةة لةةةةد) طفاةةةةاا اتيت ةةةة  ي  الةةةة  ياف تفاةةةةاا اتيت ةةةة    
ا  يةةةى اسةةةتمارة التق ةةةيم ، المضةةة  ال تفاةةةاا اتيت ةةة   تةةةم التةةةدكل مةةةب كةةةل فاةةةل ع ةةة ل فةةةر ) تنةةةا  

المت سةةة   يبةةةاءرا  المضال ةةةال اةحبةةةائية عاسةةةتخدا  اةحبةةةا  ال  ةةةاف متمثيةةةة فةةةف، الةةة  ياى
الق يةةف يالبضةةدة، يالبضةةدة القياسةة   الحسةةاتف، ياةنحةةرا  المعيةةارة، يالةة  ، النسةة ف، يالاةةر  تةة   

  تةة    رءةةال القياسةة   الق يةةف ي   فةةر   يءةةت  ةةيت نتةةائد الدراسةةة إلةةى  يالتتبضةةف، ينسةةبة التحسةة 
تط  ةةة  يالبضةةةدة تفاةةةاا اتيت ةةة   م م  ةةةة الدراسةةةة  يةةةى طعضةةةا  مقيةةةام المرةةةارال الية لةةةة عضةةةد 

  تة    رءةال القياسة   البضةدة ي فةر  ي ةد  يءة   ،ال رنامد التدرل ف يذلك لبالح القيام البضدة
يالتتبضف تفااا اتيت ة   م م  ةة الدراسةة  يةى طعضةا  مقيةام المرةارال الية لةة عضةد  ةررل  مة  

 انترا  ال رنامد التدرل ف.
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 أوالً: المقـــدمـــــة:

   اتلفيةةة الثالثةةة يمةةا تةة اا يةة رة  يميةةة هائيةةة فةةى ا ت ةةا  ةةردل تةةدااال الضقةةد الثةةانى مةة
يبالتةالى قةد يرةد  مسةتق ل  ،ت خيص الخطر البةامت الةذ) ربمةا يرةد  الكث ةر مة  طفاةاا الضةالمي 

التةةف تظرةةر فةةةف فرةة  اقةةب اةةم  اةاةةطراعال النمائيةةة  ،الضةةالم عرسةةرل يالمضةةري  عاسةةم اتيت ةة  
تةثير  يةى نمة هم يارتقةائرم كمةا تضة قرم  ة  ممارسةة مراحةل النمة  المب ةرة لةد) عضةا اتفاةاا ي 

ينتاج ال  ى لد) الكث ر مة  الضامةة ق ةل المتخببة   ترةذا  ،حياترم عاستقاللية    طفرا  طسرهم
يمةةةا  ةةةاحم ذلةةةك مةةة  تقةةةد  هائةةةل فةةةى يسةةةائل الت ةةةخيص تةةةم إ ت ةةةا  الضديةةةد مةةة  ، اةاةةةطرا 

 .ت  ا  ي ما عضد ي   لمضدةل التىالحاةل يترتم  يى ذلك  لا ة فى ا ت ا  ا
اةنتبةةةةال،  ف ةةةثير  يةةةىيمظةةةاهر النمةةة   لتضةةةم  اتيت ةةة   ااةةةطراعا فةةةف مضظةةةم ء انةةةةمي 

 ياةءتما ف، ياةناضالى. ،ياة راك الحسى، يالت ا ل، يتط ر اليةة، يالتضيم، يالنم  المضرفف
( إلةةى ط، ااةةطرا  اتيت ةة   يتبةة  ت ميةةة 189ص  ،2010يقةةد ط ةةار إسةةما  ل تةةدر  

: ال انةم لتضيم يت مل ء انم  دة منرةاي ني ية تختي     التخي  الضقيف ي ض بال اط راض ك
 .اةناضالف، يال انم اةءتما ف، يال انم المضرفف

( ط، ااةطرا  اةنتبةال لةد) اتيت ة   هة  الةرحم 241ص  ،2004ي ط د ه ةا  الخة لى    
 ةةامال طساسةةيا فةةف حةةدي   ، ح ةةإ إ، اةةض  اةنتبةةال ا ضةةدذة تت الةةد منةة  كةةل ط ةةراض اتيت ةة  الةة

 افةةة طيءةة  القبةة ر طي الةةنقص فةةف النمةة  اةءتمةةا ف، يالت ا ةةل مةةب اتكةةرل ، ينمةة  اليةةةة لةةد) 
 غال ية طفااا اتيت   .

يلضد القب ر فى مرارال اليةةة اةسةتقبالية يالتض  رلةة مة  ط ثةر الخبةائص  ة   ا لةد)   
تتضية  عالقةدرة  يةى فرةم مةا اقةاا  ح ةإ ا ة ، لةد) مضظمرةم  ةض بال ث ر مة  طفاةاا اتيت ة  ، 

ماةةر ال اليةةةة يترك  رةةا  ي ةةض بال فةةف القةةدرة  يةةى التضةةر   يةةى يالقةةدرة  يةةى اتبةةال التضييمةةال،
ينقص  ديد فف الحبة ية الية لةة فةال امتيكة ، طي اسةتخدم ، ماةر ال ياسةضة لتسةمية  يق ا دها،

 ترت ةةم الكيمةةال فةةفلخيةة  ا الضنا ةةر يي ةة  يالتضي ةة   يةةى اتفضةةاا ياتحةةدا   عا اةةافة الةةى
كمةةةا ا ةةة ، لةةةديرم قبةةة ر فةةةف  ،يالخيةةة  فةةةف اسةةةتخدا  الضةةةمائر لت ةةة  ل ال مةةةل، ع ةةة ل  ةةةحيح

اةستخدا  اةءتما ف ليةة مثل فرم ياةءاعة ع  ل مناسم  يى اةسئية ياةسةتخدا  النمطةى طي 
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 (؛ Kurt,2011,p.1436(؛   226ص ،2008  ،المتكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرر ليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ن  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى
 (Flores, Graver & Ganz,2014,p.191). 
ط ةةبح كمةةا النمطةةف طي المتكةةرر ليةةةة طي السةةي كيال النمطيةةة الياظيةةة  اةسةةتخدا ضةةد يل       
 American)  مةةة  الةةةدل ل الت خيبةةةف يا حبةةةائف اة ةةةدار الخةةةام  فةةةف ي رةةةا  طيةةة ا  

Psychiatric Association, 2013))   القةةةدرة  يةةةى  فةةةفالقبةةة ر  طيءةةة ياحةةةدة مةةة  طتةةةر
 .طفااا اتيت    كث ر م ليةة لد)  اةءتما ف  اةستخدا

 Colon, Ahearn, Clark يماسالس ى  ،يكالرك، يطه ر، ، ك ل ، كل م   قد ط اري    

& Masalsky, 2012 ,p.107)  ،عسةي كيال تكرارلةة   ، طفاةاا اتيت ة   غالبةا مةا اق مةالةى ط
ررة طي كيمةال غ ةر سةيا ية ح إ ير  ي، اليةة التةف اسةمض نرا يلم ية ، الةى إ ةدار ط ة ال متكة

 ع  ل ط  ر م  الت ا ل عاا يية .
  & Love, Miguel, Fernand)ة ، يمي  ةل، يف رنانةد، يةتةرة   طياةح كةل مة ي        

(Labrie, 2012 ,p.549يمي  ةل ، ؛  ة لر(Shawler & Miguel, 2015,p.112)  ،ط
لسةي ك الياظةف يالمرةارال الية لةة السي كيال النمطية الياظية تببح م  ية عسة م إ اقترةا لنمة  ا

يالقةةدرة  يةةى ا تسةةا  المرةةارال ال ديةةدة يالمرةةارال اةءتما يةةة  ،يالقةةدرة  يةةى الت ا ةةل الةة  ياف
يالتكيفيةةة، كمةةا ط، اةنةةدماج فةةف هةةذل ات ةة اا مةة  النمطيةةة ا ض ةة  التاا ةةل اةءتمةةا ف ا ا ةةاتف 

ث ) طاضا هذا السةي ك الةى ال  ةم يلس م ا   اج لأل خاص اآلكرل  فف ال  ئة اةءتما ية يل
 فف الم اق  طي ال  ئال اةءتما ية.

 يب تةة  ،مةةارت ن ؛  (Lim & Draper, 2011, p.532)ي رات ةةر  ،لةةيمط ةةد كةةل مةة  ي   
(Martinez &Betz ,2013, p.1)  ،اسةةةت داا السةةةي كيال النمطيةةةة الياظيةةةة عاسةةةت اعال ط

تنمية يتط لر المرةارال ي  ،ية يتق ال يتكيفيةط ثر ي يفيتك ،  ت ا يية يالتف تخد  نا  ال  ياة
الية لة تفااا اتيت    ا ضد م  اتهدا  التدرل ية الضميية الرامة يه  الرد  الرئي  يالمرم ت) 

 ترنامد تدرل ف ي اب لرم .
 ,Cunningham & Schreibman)ي ةةةرلبما،  ،يقةةةد ط ةةةار كةةةل مةةة   كاننةرةةةا   

2008,p.473  ؛ هي  ى يس ييرمHigbee&Sellers , 2011,p.376 يسال اك  ،( ؛ ةن فا
(Lanovaz & Sladeczek, 2012,p.151) السةي كية يالقائمةة  يةى  الةى فا ييةة التةدكالل

فرةةةةم ي ياةةةةة السةةةةي كيال النمطيةةةةة الياظيةةةةة يمةةةة  يةةةةم الضمةةةةل  يةةةةى تقي ةةةةل مضةةةةدا هةةةةذل السةةةةي كيال 
 المرةةارال الية لةةة يتطةة لر تنميةةةفةةى  ياسةةت دالرا عاسةةت اعال لة لةةة ت ا ةةيية تخةةد  ناةة  ال  ياةةة
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اسةةةةتراتي ية مقافضةةةةة ي  ،مثةةةةل مةةةةدكل السةةةةي ك الياظةةةةفطفاةةةةاا اتيت ةةةة   كث ةةةةر مةةةة  لةةةةد)  ال  يفيةةةةة
  .ياستراتي ية التحا   المتطات  ،اةست اعة يإ ا ة الت ءي 

 ة:ــــدراســة الـــمشكلثانياً : 

ط، نسةةبة ليسةةت طينةةا   ميرةةا عاحةةد) مثسسةةال ر ااةةة طفاةةاا اتيت ةة   ةحظةةت الباحثةةة   
كيمال طي العبارال التف ينط  ترا اآلكري، تكرار طي تر يد العالقي ية م  طفااا اتيت    اق م ، ت

السةةي كيال النمطيةةة  هةةذل السةةي كيال يالتةةف اط يةة   ي رةةا ،سةة ا  كةةا، هةةذا التر يةةد ف رتةةا  طي متةةركرا  
 ، ا  فةف المدرسةة طي المنة ات ضةر عرن ةطترم ال  ميةة يتاةا يرم اةءتمةا ف ياة ةا امف سة الياظية

كمةةا  ، مةا طنرةةا ت ض ةة   مييةة الةةتضيم ت، الطاةةل ين ةةةل ترةا ية ينتبةة  لألحةةدا  فةف ال  ئةةة المحيطةةة
ح ةإ طنرةم ة  ،لةد) هةثة  اتفاةاا ت ض   نمة  مرةارال الت ا ةل يالمرةارال الية لةة ال  يفيةةطنرا 

فةف  ت  يارةاا فةف سةياقال مختياةة طي استطيض ، استخدا  هذل الكيمال طي العبارال التف ير  ينرة
  يهة  الت ا ل يالتض  ر    احتياءاترمإرساة ياستقباة يكذلك فف  طحا يإ يح ارال ذال مضنى

مب المحيطة   ترةم، يل بةضم مة   مييةة اتمر الذ) يث ) الى قب ر فف قدرترم  يى الت ا ل 
 .لسا د فف ءضيرم ط ثر   لة يبضدا    الم تمبي  اندماءرم مضرم

 مةا ةحظةةت الباحثةةة طاضةا مةة  كةةالا اليقةا ال مةةب عضةةا اعةا  يطمرةةال طفاةةاا اتيت ةة     
ط، ط ثر ما اقيقرم ه   د  قدرة فايرةم اتيت ة    يةى اةسةت اعة ليحةديإ مضرةم طي تطة لر قدراتة  
الية لة يل  ، ذلك ه  الس م اتيا فف  فضرم الى السضف فف فيم المض نة م  المتخببة    

 يا حباط ه : حرجالي  الناسف ضة اآلعا  ياتمرال عال را  ضما يط، 
   إحساسرم ط، فايرةم لداة  القةدرة  يةى الكةال  تةدل ل طنة  ا ةرر طة كيمةة طي ءميةة تقةاا لة

ع ةةة ل كامةةةل حتةةةى يلةةة  كانةةةت ف ليةةةة يلكنةةة  ة اضةةةر  مضنةةةى الكيمةةةال التةةةف ا ررهةةةا ية 
 . ديإ مب اةكرل المبا رة يم ا ية الح فف استطيب استخدامرا عطرلقة  حيحة

   ط، ما ا ظررل الطال مة  سةي كيال نمطيةة لاظيةة تةنض   عالسةيم  يةى نظةرة اآلكةرل  لة
يفرلقةةةة تضةةةاميرم مضةةة  يالةةةذ) ا ضةةةل ال الةةةدي  ا ةةةضرا، عةةةالحرج يلنسةةةحبا، مةةة  الم اقةةة  

 اةءتما ية.

تسترد  السي كيال النمطية الياظيةة يتقي ةل يم  هنا ترتى طهمية استخدا  اسال م تدكل 
مضةةةدا تر  هةةةا يتسةةةا د  يةةةى اسةةةت داا هةةةذل السةةةي كيال عاسةةةت اعال ت ا ةةةيية يالتةةةف تخةةةد  ناةةة  
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تسةةةا د  يةةةى تنميةةةة يتطةةة لر المرةةةارال الية لةةةة ط ثةةةر ي يفيةةةة يتقةةة ال يتكيفيةةةة  ي يتكةةة ،  ال  ياةةةة
 ال  يفية لد) طفااا اتيت   . 

 نرةةةا مةةةدكل يقةةةد ط ةةةارل نتةةةائد عضةةةا الدراسةةةال الةةةى فا ييةةةة التةةةدكالل السةةةي كية يمةةة  ت  
السةةي ك الياظةةف  ياسةةتراتي ية مقافضةةة اةسةةت اعة يإ ةةا ة الت ءيةة ، ياسةةتراتي ية التحا ةة  المتطةةات   

فف تنمية المرارال الية لةة ال  يفيةة لةد) عضةا  التدرلم عالمحايةل المنابيةيالتد يم الاار   ي 
؛ (Perry, 2012(؛   Lim & Draper, 2011 طفاةةاا اتيت ةةة   مثةةةل  راسةةةة كةةل مةةة : 

 Dickman, Bright, Montgomery & Miguel, 2012)  ؛Love et al., 2012)؛ 
 Shawler & Miguel, 2015) ؛  Plavnick & Vitale, 2016  2017 اماا الاقى (؛). 

يانطالقةةةا ممةةةا سةةة   ام ننةةةا تقةةةدام عضةةةا الحيةةة ا لمثةةةل هةةةذل الم ةةة ية مةةة  كةةةالا اقتةةةرا   
 اةست اعة مقافضة ةاستراتي يي  ،الياظف السي كدكل م استخدا   يى اق  ترنامد تدرل ى سي كى 

 اتسةةةةال مي  الانيةةةةال م م  ةةةةة الةةةةى عا اةةةةافة، المتطةةةةات  التحا ةةةة  ياسةةةةتراتي ية، الت ءيةةةة  يإ ةةةةا ة
 كر) .ات السي كية
 التاليين: التساؤلينوبذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة في  

فاةةاا ط  نةةة مةة  ية لةةة لةةد) إلةةى تنميةةة عضةةا المرةةارال ال التةةدرل ف ال رنةةامد هةةل يةةث ) -1
 ؟عضد التط    مبا رة  اتيت   

 الدراسةةة   نةةة فةةف تنميةةة عضةةا المرةةارال الية لةةة لةةد) التةةدرل ف ال رنةةامد تةةري ر امتةةد هةةل -2
  " ررا،"؟ مدتراي  المتاعضة فترة عضد ما إلى

 ً   :ةــــدراســـال : هـــــدفثالثا

الية لةةةة لةةةدة   نةةةة مةةة  طفاةةةاا تنميةةةة عضةةةا المرةةةارال   إلدددي: الحاليدددة الدراسدددة تهدددد  
ل ف مةة  كةةالا ال رنةةامد التةةدر ممةة  اضةةان ، مةة  قبةة ر ياةةض  فةةى مثةةل هةةذل المرةةارال اتيت ةة   

 .المستخد  فف الدراسة الحالية

 رابعاً : أهميـــة الـــدراســــة :

 أ( األهميــــــة النظــــريــــــــة:
ااا اتيت ة   مة  قبة ر ف رةا اةستببار عضض  المرارال الية لة التى اضانى عضا طف -1

يمةةا يترتةةم  يةةى ذلةةك مةة  مض قةةال تضةة   نمةة  الطاةةل ياسةةتمتا   عحياتةة  مثةةل غ ةةرل مةة  
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اتفاةةةاا الضةةةا ي   عقةةةدر ا م ةةةا، مةةة  كةةةالا مةةةا كتةةةم فةةةى هةةةذا الم ةةةاا ينتةةةائد عضةةةا 
الدراسةال يمةا قةد ا مةة  يرا هةا مة  طسةةبا  حتةى تن يةى طمامنةا رللةةة يااةحة حة ا مثةةل 

 هذل الم  الل.

تنميةةةةةة المرةةةةةارال  فةةةةةف يةةةةةى عضةةةةةا اةسةةةةةتراتي يال ال ديةةةةةدة المسةةةةةتخدمة  الضةةةةة   لقةةةةةا إ -2
مثةةةةل  اسةةةةتراتي ية مقافضةةةةة اةسةةةةت اعة الية لةةةةة ال  يفيةةةةة لةةةةد) عضةةةةا طفاةةةةاا اتيت ةةةة   

يمةةةةةةد)  اسةةةةةةتراتي ية التحا ةةةةةة  المتطةةةةةةات ( –مةةةةةةدكل السةةةةةةي ك الياظةةةةةةف –يإ ةةةةةةا ة الت ءيةةةةةة 
 .اتيت    لطال عالنسبة طهم ترا

 ة التطبيقيــــــة:ب( األهميــــ
يالتحقة  مة  تفاةاا اتيت ة   ا دا  ترنامد قد اسا د فةى تنميةة عضةا المرةارال الية لةة  -1

فا يية ال رنامد م   دمة  يفةى حالةة فا ي تة  تحديةد مةد) الاضاليةة ل ضةل الةبضا اآلكةر 
 .تاا ة من  تل يتط لرل الى اتفضلمم  اضمل فى هذا الم اا ام ن  اةس

مد المقتةر  فةى إ سةةا  فاةل اتيت ة   عضةةا مرةارال الت ا ةل الةة  ياى قةد اسةا د ال رنةةا -2
يمةة  يةةم اسةةا د فةةى اندماءةة  مةةب  ،ياةقةةالا مةة  مضةةدا عضةةا السةةي كيال غ ةةر المرغ بةةة

 .الى حد ك  ر فى  م   فى الم تمب طقران  يالمحيط   ع  يلسرم

سة   يةنض    قد اسا د ال رنةامد المقتةر  فةى تحسة   انتبةال فاةل اتيت ة   اتمةر الةذ)  -3
 يةةةى تحسةةة  قدرتةةة   يةةةى ا تسةةةا  المرةةةارال ال ديةةةدة يالقةةةدرة  يةةةى الةةةتضيم  اكةةةل ال  ئةةةة 

 المحيطة.

لي الةةةدي  فةةةف المقةةةا  اتيا يليمرن ةةةة   ام ةةة  عضةةةد تط  ةةة  ال رنةةةامد ياةةةب مر ةةةةد  ميةةةى  -4
لكةف ابةي ا ترةثة  اتفاةاا إلةى  المنة ط ترةم تره ةل طفاةاا اتيت ة   الضامي   فى الم اا

  ما، ل نال ا حظرم فف هذل الحياة.َتر ِّ ات

الضةةةم  الناسةةةف الميقةةةى  يةةةى ال الةةةدي  نتي ةةةة إحساسةةةرم  تخفيةةة  ام ةةة  المسةةةا دة  يةةةى -5
عسة م  ةد  قةدرة الطاةل  يةى ت  ية  الكيمةال يالعبةارال يال مةل التةف ير  هةا  عا حباط

يكذلك تخفي  الحرج يالذ) ا ضيرم ينسح  ، مة   ،الت ا ل يالتض  ر    احتياءات  فف
الم اق  اةءتما ية عس م ما ا ظررل الطال م  سي كيال نمطيةة لاظيةة تةنض   عالسةيم 

 .ة اتكرل  ل  يفرلقة تضاميرم مض  يى نظر 
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الذ) س   اسا د فف تق يم لد) طفااا اتيت    ي  مقيام المرارال الية لة: ط يالإ دا   -6
اف تفاةاا اتيت ة   يالتةف ياسةتمارة  التق ةيم الة  ي ،لد) طفااا اتيت ة   المرارال الية لة

 السةي كيال النمطيةة الياظيةةتحديةد المتة ةرال التةف تةث ) الةى اسةتمرار س   تسا د فةف 
التةى سة   ي  قائمةة فةر  المضة  ال لةد) طفاةاا اتيت ة  ي  ،يي ياترا لةد) طفاةاا اتيت ة  

 يترت بةة  مةة  ات ثةةر تاضةة ال  الةةى اتقةةل تاضةة ال  حسةةم تق ةةيم مةةا احبةة  الطاةةلتسةةا د فةةى 
ياةةب ءةةدايا  منيةةة تسةةا د اسةةتخدا  هةةذل المضةة  ال فةةف ي  ،طيل لةةال التاضةة ل لكةةل فاةةل

 .التدرل ففف كل مراحل ال رنامد  يى إ ارة السي ك 

 ة:ــــدراســـات الــــمصطلحخامساً : 

 :  language skills اللغـــــويـــــةارات ــــــهامل
م م  ةةةة مةةة  : راسةةةة الحاليةةةة عرنرةةةاسةةةتردفة فةةةف الدالمرةةةارال الية لةةةة الم ُتعدددا  الثا  دددة

مثيرة فف عضضرا البضا عح إ اضتمد نمة  يتطة ر قةدرال يمرةارال الطاةل الي  المتداكية المرارال
 ،(سةتقبالية اليةةة اةمرارال المستمب : ىهفف ءانم منرا فف تحق   النم  فف ء ان را اتكر) ي 

يمرةارال التسةمية، يمرةارال  ،لياظةفيمرةارال التقي ةد ا ،مرةارال التقي ةد الحركةفي  ،مرارال الطيةم
 اةءاعة    اةسئية.

: عالدرءةة التةف احبةل  ي رةا الطاةل  يةف مقيةام المرةارال الية لةة لةد) وُتعا  إجاائيدا    
 . إ دا : الباحثة(طفااا اتيت    

   :The training program  دريبـــيــامـــج التــــربنــــال
م م  ةةة مةة   هةة ال رنةةامد التةةدرل ف الم سةةتخد  فةةف الدراسةةة الحاليةةة عرنةة :  ُتعددا  الثا  ددة

 الية لة المرارال عضا تنمية إلف يرد  منر ف  يمف إفار فف منظمةالي  مخططةال ءرا الا 
 ا ة ،  بالتةالفي  اقاا ما يفرم ا راك  يى الطال قدرة تنمية يت مل ،اتيت    طفااا م    نة لد)
 ليةةة الة  ياف طي الضميةف اةسةتخدا   يةى قدرتة  تنميةة الةى عا اافة ،ضييمالالت اتبال  يى اقا ر 

 اةءاعةةةمرةةارال ي مرةةارال الطيةةم يمرةةارال التقي ةةد الحركةةف يالياظةةف يمرةةارال التسةةمية،  تضةم تي 
 إ ةةةا ةي  اةسةةةت اعة مقافضةةةة اسةةةتراتي يال اسةةةتخدا   يةةةى التةةةدرل ف ال رنةةةامد يلقةةة  ، اةسةةةئية  ةةة 

 الانيةال م م  ةة الةى عا اةافة الياظةف السةي كيمدكل ، المتطات  التحا   يةياستراتي ، الت ءي 



 ، أ/ نهله حممدأمال إبراهيم /دهشام عبد الرمحن، أ. /د/ إمساعيل إبراهيم، أ..دأ
ات اللغوية لدى فاعلية برنامج تدريبي في تنمية بعض المهار

 عينه من أطفال االوتيزم
 

 368 

 فر اةةةة عبةةة رة ت قةةةد  التةةةف ال يسةةةال مةةة   ةةةد ا ال رنةةةامد لتضةةةم ، ي المحةةةد ة السةةةي كية اتسةةةال مي 
 .ءما يةي 

   Autism يزمـــــاألوت

( عرنةةة  الطاةةةل الةةةذ) اضةةةانى مةةة   ةةةض بة طي  215ص  ،2004  ه ةةةا  الخةةة لى يعافددد 
ل، يالتاا ل اةءتما ف، ف المرارال اةءتما ية المضرفية يالتف تتمثل فف مرارال اةنتباقب ر ف

يتظرةةةةر هةةةةذل  انى مةةةة  سةةةةي كيال نمطيةةةةة غ ةةةةر مرغ بةةةةة،كمةةةةا اضةةةة يالت ا ةةةةل، يالقبةةةة ر اليةةةةة ة،
 .يت اي  الطال  ام  الثالإ اة راض كالا مرحية الطا لة المب رة يق ل ا،

احبل  ي را الطال  يف قائمة المظاهر السي كية تفااا : عالدرءة التف ويعا  إجاائيا  
 (.2004اتيت    إ دا   ه ا    د الرحم  الخ لى  

 ة :محــــــددات الدراســــسادساً : 

 حمـــــــددات زمنــــــية:  
مةدة  ،ءيسةال اسة   يا 4ت اقةب  ءيسةة، 160ط رر،  10ال رنامد التدرل ف لمدة  تم تنا ذ

( 35: 25تقرلبةا عح ةإ يتةةراي  الة م  الاضيةف لتنا ةذ اتن ةطة يالانيةال مةة      يقةة 45 ةل ءيسةة 
 . طما ال م  المتبقف في  ، لت ر   ات يال يالتمر د يتق يم عضا اتن طة فف ال يسال الساعقة

 حمــــــــــددات مـكانــية:  
 اةحتياءةال ذي)  اتفاةاا تره ةلي  لر ااةة طتنةائف مركة فةف تم تط  ة  ال رنةامد التةدرل ف   

 .عمرك  ق لسنا محافظة المن فية الخا ة

 حمــــــــددات منهجـــية:  

 :ـــةدراســج الـــمنه

حةةةةدة ذال القيةةةةام الق يةةةةف الت رل ةةةةف ذ) الم م  ةةةةة الت رل يةةةةة ال اتةةةةم اسةةةةتخدا  المةةةةنرد 
 التتبضى.يالبضدة، يالبضد) ي 
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 :عينــــة الـدراســــة

طفاةةاا ذكةة ر ممةة  تتةةراي  ط مةةارهم مةة   3 ةةد هم تةةم اكتيةةار   نةةة مةة  طفاةةاا اتيت ةة   ي 
الةةةةذي  ي  ،(2.055( سةةةةن ال يانحةةةةرا  معيةةةةارة قةةةةدرل  5.633  عمت سةةةة   مةةةةر) ( سةةةةن ال 4-8 

 .نخاضة فى مقيام المرارال الية لةحبي ا  يى  رءال م

 :ــــةدراســأدوات ال

 (.2004، ه ا  الخ لى إ دا : قائمة المظاهر السي كية تفااا اتيت     -1
 .  إ دا : الباحثة(مارة التق يم ال  ياف تفااا اتيت    است -2

  إ دا : الباحثة(. لد) طفااا اتيت    مقيام المرارال الية لة  -3

  إ دا : الباحثة(. لد) طفااا اتيت    المض  ال  المد مال( فر  قائمة  -4

  إ دا : الباحثة(.  ل رنامد التدرل ف تفااا اتيت   ا -5

 المستخدمة فى الدراسة : األساليب اإلحصائية

المت سةةة  تةةةم إءةةةرا  المضال ةةةال اةحبةةةائية عاسةةةتخدا  اةحبةةةا  ال  ةةةاف المتمثيةةةة فةةةف  
يالبضةةدة  اةةر  تةة   القياسةة   الق يةةف يالبضةةدة،يال المعيةةارة، يالةة  ، النسةة ف،ياةنحةةرا   الحسةةاتف،

 .ينسبة التحس ( ،يالتتبضى

 ة:ـــــدراســروض الــــــف

ل القياس   الق يف يالبضدة تفااا اتيت    م م  ة الدراسةة  يةى   ت    رءاي ي ءد فر  -1
طعضةةةا  مقيةةةةام المرةةةةارال الية لةةةةة عضةةةةد تط  ةةة  ال رنةةةةامد التةةةةدرل ف يذلةةةةك لبةةةةالح القيةةةةام 

 البضدة.

  ت    رءال القياسة   البضةدة يالتتبضةف تفاةاا اتيت ة   م م  ةة الدراسةة ي ة ي ءد فر  -2
 عضد  ررل  م  انترا  ال رنامد التدرل ف. يى طعضا  مقيام المرارال الية لة 

 الخطوات االجرائية للدراسة:

 :اتبضت الباحثة الخط ال اآلتية

 إعداد أدوات الدراسة احلالية وتشمل:   -1

  لةةةةد) طفاةةةةاا اتيت ةةةة    إ ةةةةدا   الباحثةةةةة( يقامةةةةت الباحثةةةةة مقيةةةةام المرةةةةارال الية لةةةةة
تسةاق  الةداكيف ( مة  كةالا    دقة، ييبات ، يا ةعالتحق  م  كبائب  السي  مترل
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لةةديرم سةةي كيال طفاةةاا اتيت ةة   فاةةال يفايةةة مةة  ( 25 تط يقةة   يةةى   نةة  ق امرةةا 
 .( سن ال8-4لقب  مرهم ال منف م   نمطية لاظية ي 

  قامةةت الباحثةةة عةةالتحق  ي  تفاةةاا اتيت ةة    إ ةةدا   الباحثةةة(اسةةتمارة التق ةةيم الةة  ياف
 ةةةةد  المح مةةةة  ، ترةةةةا ( مةةةة  كةةةةالا    ةةةةدقرا، ييبا ةمةةةة  كبائبةةةةرا السةةةةي  مترل

  فرلقةةةة اةتاةةةا  تةةة   المالحظةةة  ( يةةةم اسةةةتخدمتييبةةةال المالحةةةت المةةةرتب  عمحةةةك 
 .، ييبال تقديرال المالحتمضا لة ك بر لحسا  نسبة اةتاا 

   لد) طفااا اتيت     إ دا   الباحثة(. المض  ال فر قائمة 
 .ال رنامد التدرل ف لطال اتيت   إ دا   -1
 ة الدراسة.تحديد   ن -2

، ياسةتمارة لد) طفااا اتيت    إ ةدا   الباحثةةمقيام المرارال الية لة قامت الباحثة تتط     -3
اتيت ةة   إ ةةدا    طفاةةااالمضةة  ال لةةد)  فةةر قائمةةة ، ي تيت ةة   إ ةةدا   الباحثةةةالتق ةةيم الةة  ياف 

  التط    الق يف(  يى   نة الدراسة م  طفااا اتيت   . الباحثة

ا  يى الخط ال التاليةة قامت الباحث -4  :عاكتيار طي انتقا  المض  ال لكل فال تنا  

 مالحظة الطال:  (ط
  اتفضمة ....الة  التةف اختارهةا الطاةل  نةدما اسةمح ، ي ماهف اتن طة، ياة يا

 ل  عاةكتيار الحر ؟
 : المقرب   م  الطال سثاا اآلكرل  ( 

 ضةةم عةة ، مةةب مةة  سةةثاا يالةةد) الطاةةل  مةةا احةةم الطاةةل القيةةا  عةة ، مةةا احةةم الي
 .م، طي ما احم ط، ار ي  فف المن ااحم ط، ييض

   الذي   مي ا طي اضمي ا مب الطال سثاا المضيم. 
 إءرا  اكتبار   نال التض ل :  (ج

  ترت ةةم طي تنظةةيم الضديةةد مةة  المضةة  ال المم نةةة  يةةى المنضةةدة، يالسةةما  ليطاةةل
 ةةةةم ايل لةةةةال ط، اختةةةةار ات ةةةةيا ، ياتفضمةةةةة ........ الةةةة  التةةةةف ااضةةةةيرا يترت

 التاض ل.
 :   إ دا  الباحثةالمض  ال  فر  استخدا  قائمة ( 
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  ءةةةةةةةر   فةةةةةةةر ( الطيةةةةةةةم مةةةةةةة  ال الةةةةةةةدي  اسةةةةةةةتكماا طي إتمةةةةةةةا  نسةةةةةةةخة مةةةةةةة  قائمةةةةةةةة
 المض  ال ليطال.

ترنةامد الدراسةة  يةى طفاةاا اتيت ة     نةة الدراسةة فةف  ة رة ءيسةال قامت الباحثة تتط     -5
 (160، لي ةة ،  ةةد  ال يسةةال ا ءمةةالف  سةة  لط كةةل الءيسةة (4 ، ط ةةرر( 10يذلةةك لمةةدة  

(   يقة تقرلبا، عح إ يتراي  الة م  الاضيةف لتنا ةذ  45طما عالنسبة ل م  ال يسة فكا،  ، ةءيس
( طما الة م  المتبقةف في ة ، لت ر ة  ات يال يالتمر ةد يتق ةيم 35: 25اتن طة يالانيال ت    

 عضا اتن طة فف ال يسال الساعقة.

تتط    مقيام المرارال الية لة لد) طفاةاا اتيت ة   إ ةدا   الباحثةة  التط  ة  قامت الباحثة  -6
 البضدة(  يى   نة الدراسة م  طفااا اتيت    .

في ت الباحثة م  اةمرال إ ا ة تط    مقيام المرارال الية لة لد) طفااا اتيت    إ دا    -7
التةةف ت  ةةيت لرةةا الباحثةةة مةةب  الباحثةةة  يةةى طفاةةالرم يذلةةك ليتر ةةد مةة  مةةد) مطاعقةةة النتةةائد

 نتائد اتمرال.
عضةةةةد مةةةةرير  ةةةةررل  مةةةة  انترةةةةا  تط  ةةةة  ال رنةةةةامد  يةةةةى طفاةةةةاا اتيت ةةةة     نةةةةة الدراسةةةةةة،  -8

المرةةةةةارال الية لةةةةةة لةةةةةد) طفاةةةةةاا اتيت ةةةةة   إ ةةةةةدا   مقيةةةةةام  قامةةةةةت الباحثةةةةةة عا ةةةةةا ة تط  ةةةةة 
مرةةةةةةارال مةةةةةة  اسةةةةةةتمرار ا تسةةةةةةا  اتفاةةةةةةاا ليالباحثةةةةةةة  التط  ةةةةةة  التتبضةةةةةةى( يذلةةةةةةك ليتر ةةةةةةد 

 المتضيمة الى ما عضد فترة المتاعضة.

 قامت الباحثة عاستخدا  اتسال م ا حبائية المالئمة لي   ا إلى نتائد الدراسة. -9

 قامت الباحثة تتاس ر نتائد الدراسة يذلك فف ا   ا فار النظرة يالدراسال الساعقة. -10

 :نتائـــــــج الدراســــــــة

الق يةةةةةةةف يالبضةةةةةةةدة تفاةةةةةةةاا اتيت ةةةةةةة   م م  ةةةةةةةة   تةةةةةةة    رءةةةةةةةال القياسةةةةةةة   ي فةةةةةةةر ي ءةةةةةةةد  -1
الدراسةةةةة  يةةةةى طعضةةةةا  مقيةةةةام المرةةةةارال الية لةةةةة عضةةةةد تط  ةةةة  ال رنةةةةامد التةةةةدرل ف يذلةةةةك 

 .لبالح القيام البضدة
  ت    رءال القياسة   البضةدة يالتتبضةف تفاةاا اتيت ة   م م  ةة الدراسةة ي فر  ءد تة  -2

 .  انترا  ال رنامد التدرل ف يى طعضا  مقيام المرارال الية لة عضد  ررل  م
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Abstract 

The objective of the present study was to develop some language 

skills in a sample of children with autism who exhibit vocal stereotypy. 

The study sample was 3 male of children with autism aged between 4-8 

years ) average 5.633, standard deviation 2.055 . The researcher used the 

behavioral manifestations inventory for children with autism, the 

functional evaluation inventory for children with autism, the Reinforcers 

stock of  autistic children, and Language skills scale of  autistic children. 

Performing the statistical manipulations using the descriptive statistics, 

the results showed that, There are differences between pre and post 

measurement of study group, on dimensions of language skills scale after 

the application of the training program, in favor of post measurement , 

and  there are no differences between post measurement and follow – up 

of study group on the dimensions of language skills scale after two 

months from the end of the training program. 

 


