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إعـداد

أ.د /إسماعيل إبراهيم بدر

أ.د /هشام عبد الرحمن الخولى

أستـاذ الصحة النفسية

أستاذ الصحة النفسية ووكيل الكلية لشؤن التعليم

عميد كلية الرتبية السابق  -جامعة بنها

و الطالب السابق  -كلية الرتبية  -جامعة بنها

أ.د /أمال إبراهيم الفقى

أ /نهله محمد مصطفى على

أستاذ الصحة النفسية

باحثة دكتوراه -كليةالرتبية -جامعة بنها

كلية الرتبية  -جامعة بنها

حبث مشتق من الرسالة اخلاصة بالباحثة
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فاعلية برنامج تدريبي في تنمية بعض المهارات اللغوية
لدى عينه من أطفال االوتيزم
إعـداد

أ.د /إسماعيل إبراهيم بدر

أ.د /هشام عبد الرحمن الخولى

أستـاذ الصحة النفسية

أستاذ الصحة النفسية ووكيل الكلية لشؤن التعليم

عميد كلية الرتبية السابق  -جامعة بنها

و الطالب السابق  -كلية الرتبية  -جامعة بنها

أ.د /أمال إبراهيم الفقى

أ /نهله محمد مصطفى على

أستاذ الصحة النفسية

باحثة دكتوراه -كليةالرتبية -جامعة بنها

كلية الرتبية  -جامعة بنها

مستخلـــــص الدراســـــة
هدفت الدراسة الحالية إلى تنميةة عضةا المرةارال الية لةة لةدة

نةة مة طفاةاا اتيت ة

الذي لديرم استخدا نمطى طي متكرر ليةة طي سي كيال نمطية لاظية ،يتك نت

 3م طفااا اتيت

تتةراي ط مةارهم مة

 )8 : 4سةن ال عمت سة

نة الدراسة م

مةر(  )5.633يانحة ار

معيارة  ،)2.055ياستخدمت الباحثة قائمة المظاهر السي كية تفااا اتيت  ،ياستمارة التق يم
ال ة ة ياف تفاة ةةاا اتيت ة ة

يمقية ةةام المرة ةةارال الية لة ةةة لة ةةد( طفاة ةةاا اتيت ة ة  ،يقائمة ةةة فة ةةر

المض ة ال تفاةةاا اتيت ة  ،تةةم التةةدكل مةةب كةةل فاةةل ع ة ل فةةر ( تنةةا ا يةةى اسةةتمارة التق ةةيم
الة ة ياى ،يب ةةاء ار المضال ةةال اةحب ةةائية عاس ةةتخدا اةحب ةةا ال
الحسةةاتف ،ياةنحة ار

المعيةةارة ،يالة  ،النسة ف ،يالاةةر تة

يالتتبضةةف ،ينسةةبة التحسة ت

ةةيت نتةةائد الد ارسةةة إلةةى يءة

القياسة

فةةري تة

ةةاف متمثي ةةة ف ةةف المت سة ة

الق يةةف يالبضةةدة ،يالبضةةدة
رءةةال القياسة

الق يةةف

يالبض ةةدة تفا ةةاا اتيت ة ة م م ةةة الد ارس ةةة ي ةةى طعض ةةا مقي ةةام المر ةةارال الية ل ةةة عض ةةد تط ة ة

ال رنامد التدرل ف يذلك لبالح القيام البضدة ،ي ةد يءة

فةري تة

رءةال القياسة

البضةدة

يالتتبضف تفااا اتيت ة م م ةة الد ارسةة يةى طعضةا مقيةام المرةارال الية لةة عضةد ةررل مة

انترا ال رنامد التدرل ف.
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أوالً :المقـــدمـــــة:
ةةردل تةةدااال الضقةةد الثةةانى مة اتلفيةةة الثالثةةة يمةةا تة اا ية رة يميةةة هائيةةة فةةى ا ت ةةا

يت خيص الخطر البةامت الةذ( ربمةا يرةد الكث ةر مة طفاةاا الضةالم ،يبالتةالى قةد يرةد مسةتق ل
الضةةالم عرس ةرل يالمضةةري

عاسةةم اتيت ة  ،فر ة اقةةب اةةم اةاةةطراعال النمائيةةة التةةف تظرةةر فةةف

م ارحةل النمة المب ةرة لةد( عضةا اتفاةاا يتةثير يةى نمة هم يارتقةائرم كمةا تضة قرم ة ممارسةة
حياترم عاستقاللية

اةاةةط ار  ،يمةةا

طف ار طسرهم ،ينتاج ال ى لد( الكث ر مة الضامةة ق ةل المتخببة

ةةاحم ذلةةك م ة تقةةد هائةةل فةةى يسةةائل الت ةةخيص تةةم إ ت ةةا

الحاةل يترتم يى ذلك لا ة فى ا ت ا

المضدةل التى ت ا ي ما عضد ي .

ترةذا

الضديةةد م ة

يلتض ةةم اتيت ة ة اا ةةطراعا ف ةةف مضظ ةةم ء ان ةةم يمظ ةةاهر النمة ة ف ةةثير ي ةةى اةنتب ةةال،

ياة راك الحسى ،يالت ا ل ،يتط ر اليةة ،يالتضيم ،يالنم المضرفف ،ياةءتما ف ،ياةناضالى.
يقةةد ط ةةار إسةةما ل تةةدر  ،2010ص  )189إلةةى ط ،ااةةط ار اتيت ة يتبة

ط راض كي ني ية تختي

التخي

ت ميةةة

الضقيف ي ض بال التضيم يت مل ء انم دة منرةا :ال انةم

اةناضالف ،يال انم اةءتما ف ،يال انم المضرفف.

ي ط د ه ةا الخة لى  ،2004ص  )241ط ،ااةط ار اةنتبةال لةد( اتيت ة هة الةرحم
ال ةذة تت الةةد من ة كةةل ط ةراض اتيت ة  ،ح ةةإ إ ،اةةض

اةنتبةةال اضةةد ةةامال طساسةةيا فةةف حةةدي

افةةة طيءة القبة ر طي الةةنقص فةةف النمة اةءتمةةا ف ،يالت ا ةةل مةةب اتكةرل  ،ينمة اليةةةة لةةد(
غال ية طفااا اتيت .
يلضد القب ر فى مرارال اليةةة اةسةتقبالية يالتض رلةة مة ط ثةر الخبةائص ة
ث ر مة طفاةاا اتيت ة  ،ح ةإ ا ة  ،لةد( مضظمرةم

ا لةد(

ةض بال تتضية عالقةدرة يةى فرةم مةا اقةاا

يالقةةدرة يةةى اتبةةال التضييمةةال ،ي ةةض بال فةةف القةةدرة يةةى التضةةر

يةةى ماةةر ال اليةةةة يترك رةةا

يق ا دها ،ينقص ديد فف الحبة ية الية لةة فةال امتيكة  ،طي اسةتخدم  ،ماةر ال ياسةضة لتسةمية
الضنا ةةر يي ة
ع ةة ل

يالتضي ة

يةةى اتفضةةاا ياتحةةدا

عا اةةافة الةةى الخي ة فةةف ترت ةةم الكيمةةال

ةةحيح لت ة ة ل ال م ةةل ،يالخية ة ف ةةف اس ةةتخدا الض ةةمائر ،كم ةةا ا ة ة  ،ل ةةديرم قبة ة ر ف ةةف

اةستخدا اةءتما ف ليةة مثل فرم ياةءاعة ع ل مناسم يى اةسئية ياةسةتخدا النمطةى طي
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المتك ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرر لية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة ن ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل ي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةى ،2008 ،ص)226؛ ) Kurt,2011,p.1436؛

).(Flores, Graver & Ganz,2014,p.191
يلضةةد اةسةةتخدا النمطةةف طي المتكةةرر ليةةةة طي السةةي كيال النمطيةةة الياظيةةة كمةةا ط ةةبح

ي ر ةةا ف ةةف اة ةةدار الخ ةةام

اطية ة

مة ة ال ةةدل ل الت خيب ةةف يا حب ةةائف

(American

) )Psychiatric Association, 2013ياح ةةدة مة ة طت ةةر طيءة ة القبة ة ر ف ةةف الق ةةدرة ي ةةى

اةستخدا اةءتما ف ليةة لد( كث ر م طفااا اتيت .

يقد ط ار كل م ك ل  ،،يطه ر ،،يكالرك ،يماسالس ى Colon, Ahearn, Clark

 )& Masalsky, 2012 ,p.107الةى ط ،طفاةاا اتيت ة غالبةا مةا اق مة  ،عسةي كيال تك اررلةة

ح إ ير ي ،اليةة التةف اسةمض نرا يلم ية  ،الةى إ ةدار ط ة ال متكةررة طي كيمةال غ ةر سةيا ية
ع ل ط ر م الت ا ل عاا يية .
يطياةح كةل مة

ة  ،يمي ةل ،يف رنانةد ،يةتةرة & (Love, Miguel, Fernand

(Labrie, 2012 ,p.549؛ ة لر ،يمي ةل ) (Shawler & Miguel, 2015,p.112ط،

السي كيال النمطية الياظية تببح م ية عسة م إ اقترةا لنمة السةي ك الياظةف يالمرةارال الية لةة

يالقةةدرة يةةى الت ا ةةل ال ة ياف ،يالقةةدرة يةةى ا تسةةا

المرةةارال ال ديةةدة يالمرةةارال اةءتما يةةة

يالتكيفيةةة ،كمةةا ط ،اةنةةدماج فةةف هةةذل ات ة اا م ة النمطيةةة اض ة التاا ةةل اةءتمةةا ف ا ا ةةاتف
يلس م ا

فف الم اق

اج لأل خاص اآلكرل فف ال ئة اةءتما ية يلث ( طاضا هذا السةي ك الةى ال

طي ال ئال اةءتما ية.

ةم

يط ةةد كةةل مة لةةيم ،ي رات ةةر ) (Lim & Draper, 2011, p.532؛ مةةارت ن  ،يب تة

) (Martinez &Betz ,2013, p.1ط ،اسةةت داا السةةي كيال النمطيةةة الياظيةةة عاسةةت اعال

ت ا يية يالتف تخد نا

الية لة تفااا اتيت

ال ياة يتك  ،ط ثر ي يفية يتق ال يتكيفية ،يتنمية يتط لر المرةارال

اضد م اتهدا

ترنامد تدرل ف ي اب لرم .
يقةةد ط ةةار كةةل م ة

التدرل ية الضميية الرامة يه الرد

كاننةرةةا  ،ي ةرلبما،

الرئي

يالمرم ت(

(Cunningham & Schreibman,

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

فر ةةم ي يا ةةة السة ةةي كيال النمطي ةةة الياظي ةةة يم ة ة ي ةةم الضمة ةةل ي ةةى تقي ةةل مض ةةدا ه ةةذل السة ةةي كيال
ياسةةت دالرا عاسةةت اعال لة لةةة ت ا ةةيية تخةةد نا ة

ال ياةةة فةةى تنميةةة يتط ة لر المرةةارال الية لةةة
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ال يفي ةةة ل ةةد( كث ةةر مة ة طفا ةةاا اتيت ة ة مث ةةل م ةةدكل الس ةةي ك الياظ ةةف ،ياس ةةتراتي ية مقافض ةةة
اةست اعة يإ ا ة الت ءي  ،ياستراتي ية التحا

المتطات .

ثانيا ً  :مشكلـــة الــدراســــة:
ةحظةةت الباحثةةة طينةةا

عالقي ية م طفااا اتيت

ميرةةا عاحةةد( مثسسةةال ر ااةةة طفاةةاا اتيت ة ط ،نسةةبة ليسةةت

اق م  ،تتكرار طي تر يد الكيمال طي العبارال التف ينط ترا اآلكري،

سة ا كةةا ،هةةذا التر يةةد ف رتةةا طي متةةرك ار ،هةةذل السةةي كيال يالتةةف اطية

ي رةةا السةةي كيال النمطيةةة

مييةة الةةتضيم ت ،الطاةةل ين ةةةل ترةا ية ينتبة لألحةةدا

فةف ال ئةةة المحيطةةة ،كمةةا

الياظية تضةر عرن ةطترم ال ميةة يتاةا يرم اةءتمةا ف ياة ةا امف سة ا فةف المدرسةة طي المنة ا،
مةا طنرةةا تض ة

طنرا تض

نمة مرةارال الت ا ةل يالمرةارال الية لةة ال يفيةة لةد( هةثة اتفاةاا ،ح ةإ طنرةم ة

استطيض  ،استخدا هذل الكيمال طي العبارال التف ير ينرةا فةف سةياقال مختياةة طي ت يارةا فةف
طحا يإ يح ارال ذال مضنى إرساة ياستقباة يكذلك فف الت ا ل يالتض ر
اتمر الذ( يث ( الى قب ر فف قدرترم يى الت ا ل مب المحيطة

اندماءرم مضرم يلسا د فف ءضيرم ط ثر

لة يبضدا

احتياءاترم يهة

ترةم ،يلبةضم مة

مييةة

الم تمب.

مةا ةحظةةت الباحثةةة طاضةا مة كةةالا اليقةا ال مةةب عضةةا اعةا يطمرةةال طفاةةاا اتيت ة

ط ،ط ثر ما اقيقرم ه

د قدرة فايرةم اتيت ة

يةى اةسةت اعة ليحةديإ مضرةم طي تطة لر قد ارتة

الية لة يل  ،ذلك ه الس م اتيا فف فضرم الى السضف فف فيم المض نة م المتخببة
يط ،ما ا ضر اآلعا ياتمرال عالضة الناسف يالحرج يا حباط ه :

 إحساسرم ط ،فايرةم لداة القةدرة يةى الكةال تةدل ل طنة ا ةرر طة كيمةة طي ءميةة تقةاا لة

ع ة ل كامةةل حتةةى يل ة كانةةت ف ليةةة يلكن ة ة اضةةر مضنةةى الكيمةةال التةةف ا ررهةةا ية

استطيب استخدامرا عطرلقة

حيحة فف المبا رة يم ا ية الحديإ مب اةكرل .

 ط ،ما اظررل الطال مة سةي كيال نمطيةة لاظيةة تةنض

عالسةيم يةى نظةرة اآلكةرل لة

يفرلق ةةة تض ةةاميرم مضة ة يال ةةذ( ا ض ةةل ال ال ةةدي ا ةةضرا ،ع ةةالحرج يلنس ةةحبا ،مة ة الم اقة ة

اةءتما ية.

يم هنا ترتى طهمية استخدا اسال م تدكل تسترد

السي كيال النمطية الياظيةة يتقي ةل

مض ةةدا تر ه ةةا يتس ةةا د ي ةةى اس ةةت داا ه ةةذل الس ةةي كيال عاس ةةت اعال ت ا ةةيية يالت ةةف تخ ةةد ناة ة
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ال ياةةة يتكة ة  ،ط ث ةةر ي يفي ةةة يتق ة ال يتكيفي ةةة يتس ةةا د ي ةةى تنميةةة يتطة ة لر المر ةةارال الية ل ةةة
ال يفية لد( طفااا اتيت .

يقةةد ط ةةارل نتةةائد عضةةا الد ارسةةال الةةى فا ييةةة التةةدكالل السةةي كية يم ة ت نرةةا مةةدكل

السةةي ك الياظةةف ياسةةتراتي ية مقافضةةة اةسةةت اعة يإ ةةا ة الت ءية  ،ياسةةتراتي ية التحا ة المتطةةات

يالتد يم الاار يالتدرلم عالمحايةل المنابية فف تنمية المرارال الية لةة ال يفيةة لةد( عضةا

طفاةةاا اتيت ة مثةةل ارسةةة كةةل م ة ) Lim & Draper, 2011 :؛ )Perry, 2012؛
)Dickman, Bright, Montgomery & Miguel, 2012؛ )Love et al., 2012؛

 )Shawler & Miguel, 2015؛ ) Plavnick & Vitale, 2016؛ اماا الاقى .)2017
يانطالقةةا ممةةا سة ة

ام ننةةا تق ةةدام عضةةا الحية ة ا لمثةةل ه ةةذل الم ة ية مة ة كةةالا اقتةة ار
يى استخدا مدكل السي ك الياظف ،ياستراتي ية مقافضة اةست اعة

ترنامد تدرل ى سي كى اق

يإ ةةا ة الت ءية ة  ،ياس ةةتراتي ية التحا ة ة المتط ةةات  ،عا ا ةةافة ال ةةى م م ةةة الاني ةةال ياتس ةةال م
السي كية اتكر( .
وبذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤلين التاليين:
 -1هةةل يةةث ( ال رنةةامد التةةدرل ف إلةةى تنميةةة عضةةا المرةةارال الية لةةة لةةد(
اتيت

مبا رة ؟

عضد التط

نةةة م ة طفاةةاا

 -2هةةل امتةةد تةةري ر ال رنةةامد التةةدرل ف فةةف تنميةةة عضةةا المرةةارال الية لةةة لةةد(

نةةة الد ارسةةة

إلى ما عضد فترة المتاعضة يمدترا " ررا"،؟

ثالثا ً :هـــــدف الـــدراســــة:
تهدددد

الدراسدددة الحاليدددة إلدددي :تنميةةة عضةةا المرةةارال الية لةةة لةةدة

اتيت ة ممة اضةةان  ،مة قبة ر ياةةض

نةةة م ة طفاةةاا

فةةى مثةةل هةةذل المرةةارال مة كةةالا ال رنةةامد التةةدرل ف

المستخد فف الدراسة الحالية.

رابعا ً  :أهميـــة الـــدراســــة :
أ) األهميــــــة النظــــريــــــــة:
 -1اةستببار عضض

المرارال الية لة التى اضانى عضا طفااا اتيت ة مة قبة ر ف رةا

يمةةا يترتةةم يةةى ذلةةك م ة مض قةةال تض ة

نمة الطاةةل ياسةةتمتا

عحياتة مثةةل غ ةرل م ة
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عق ةةدر ا م ةةا ،مة ة ك ةةالا م ةةا كت ةةم ف ةةى ه ةةذا الم ةةاا ينت ةةائد عض ةةا

اتفا ةةاا الض ةةا ي

الد ارسةال يمةا قةد ا مة ي ار هةا مة طسةةبا

حتةى تن يةى طمامنةا رللةةة يااةحة حة ا مثةةل

هذل الم الل.
 -2إلقة ةةا الضة ة ة

ية ةةى عض ة ةةا اةس ة ةةتراتي يال ال دية ةةدة المس ة ةةتخدمة فة ةةف تنمي ة ةةة المر ة ةةارال

الية لة ةةة ال يفية ةةة لة ةةد( عضة ةةا طفاة ةةاا اتيت ة ة مثة ةةل اسة ةةتراتي ية مقافضة ةةة اةسة ةةت اعة

يإ ة ةةا ة الت ءية ة ة – م ة ةةدكل الس ة ةةي ك الياظةة ةةف– اس ة ةةتراتي ية التحا ة ة ة المتط ة ةةات ) يمة ة ةةد(

طهم ترا عالنسبة لطال اتيت .

ب) األهميــــة التطبيقيــــــة:

 -1ا دا ترنامد قد اسا د فةى تنميةة عضةا المرةارال الية لةة تفاةاا اتيت ة يالتحقة مة
دمة يفةى حالةة فا ي تة تحديةد مةد( الاضاليةة ل ضةل الةبضا اآلكةر

فا يية ال رنامد م

مم اضمل فى هذا الم اا ام ن اةستاا ة من تل يتط لرل الى اتفضل.
 -2قةد اسةا د ال رنةةامد المقتةر فةى إ سةةا

فاةل اتيت ة عضةةا مرةارال الت ا ةل الة ياى

ياةقةةالا مة مضةةدا عضةةا السةةي كيال غ ةةر المرغ بةةة ،يمة يةةم اسةةا د فةةى اندماءة مةةب

طقران يالمحيط

ع يلسرم الى حد ك ر فى م

 -3قد اسا د ال رنةامد المقتةر فةى تحسة
ي ةةى تحسة ة قدرتة ة

ي ةةى ا تس ةةا

فى الم تمب.

انتبةال فاةل اتيت ة اتمةر الةذ( سة

يةنض

المر ةةارال ال دي ةةدة يالق ةةدرة ي ةةى ال ةةتضيم اك ةةل ال ئ ةةة

المحيطة.

 -4ام ة ة عض ةةد تط ة ة ال رن ةةامد يا ةةب مر ةةد مي ةةى لي ال ةةدي ف ةةف المق ةةا اتيا يليمرن ة ة
الضامي

فى الم اا المنة ط ترةم تره ةل طفاةاا اتيت ة لكةف ابةي ا ترةثة اتفاةاا إلةى

َت ِّر اتما ،ل نال ا حظرم فف هذل الحياة.
 -5ام ة ة المس ةةا دة ي ةةى تخفية ة الض ةةم الناس ةةف الميق ةةى ي ةةى ال ال ةةدي نتي ةةة إحساس ةةرم
عا حباط عسة م ةد قةدرة الطاةل يةى ت ية

فف الت ا ل يالتض ر
الم اق

احتياءات  ،يكذلك تخفي

الحرج يالذ( ا ضيرم ينسح  ،مة

اةءتما ية عس م ما اظررل الطال م سي كيال نمطيةة لاظيةة تةنض

يى نظرة اتكرل ل يفرلقة تضاميرم مض .
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 -6إ دا ط يال :مقيام المرارال الية لة لد( طفااا اتيت

يالذ( س

اسا د فف تق يم

المرارال الية لة لد( طفااا اتيت ة  ،ياسةتمارة التق ةيم الة ياف تفاةاا اتيت ة يالتةف
س

تسا د فةف تحديةد المتة ةرال التةف تةث ( الةى اسةتمرار السةي كيال النمطيةة الياظيةة

يي ياترا لةد( طفاةاا اتيت ة  ،يقائمةة فةر المضة ال لةد( طفاةاا اتيت ة يالتةى سة

تسةةا د فةةى تق ةةيم مةةا احبة الطاةةل يترت بة مة ات ثةةر تاضة ال الةةى اتقةةل تاضة ال حسةةم

طيل لةةال التاض ة ل لكةةل فاةةل ،ياسةةتخدا هةةذل المضة ال فةةف ياةةب ءةةدايا منيةةة تسةةا د
يى إ ارة السي ك فف كل مراحل ال رنامد التدرل ف.

خامسا ً  :مصطلحــــات الـــدراســــة:
املهــــــارات اللغـــــويـــــة :language skills

ُتعدددا الثا دددة المر ةةارال الية ل ةةة المس ةةتردفة ف ةةف الد ارس ةةة الحالي ةةة عرنر ةةا :م م ةةة مة ة
المرارال المتداكية يالمثيرة فف عضضرا البضا عح إ اضتمد نمة يتطة ر قةدرال يمرةارال الطاةل
فف ءانم منرا فف تحق

النم فف ء ان را اتكر( يهى :مرارال المستمب اليةةة اةسةتقبالية)،

مرارال الطيةم ،يمرةارال التقي ةد الحركةف ،يمرةارال التقي ةد الياظةف ،يمرةارال التسةمية ،يمرةارال
اةءاعة

اةسئية.

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

الــــربنــــامـــج التــدريبـــي : The training program

ُتعددا الثا ددة ال رنةةامد التةةدرل ف المسةةتخد فةةف الد ارسةةة الحاليةةة عرنة  :هة م م ةةة مة
ا ء ار ال المخططة يالمنظمة فف إفار يمف منر ف يرد إلف تنمية عضا المرارال الية لة
لد(

نة م طفااا اتيت  ،يت مل تنمية قدرة الطال يى ا راك يفرم ما اقاا يبالتةالف ا ة ،

قا ار يى اتبال التضييمال ،عا اافة الةى تنميةة قدرتة

يةى اةسةتخدا الضميةف طي الة ياف ليةةة

يتتضةم مرةةارال الطيةةم يمرةةارال التقي ةةد الحركةةف يالياظةةف يمرةةارال التسةةمية ،يمرةةارال اةءاعةةة
ة ة اةس ةةئية ،يلقة ة

ال رن ةةامد الت ةةدرل ف ي ةةى اس ةةتخدا اس ةةتراتي يال مقافض ةةة اةس ةةت اعة يإ ةةا ة

الت ءي  ،ياستراتي ية التحا

المتطات  ،يمدكل السةي ك الياظةف عا اةافة الةى م م ةة الانيةال

367

أ.د /إمساعيل إبراهيم ،أ.د /هشام عبد الرمحن ،أ.د /أمال إبراهيم ،أ /نهله حممد
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ياتسةةال م السةةي كية المحةةد ة ،يلتضةةم ال رنةةامد ةةد ا م ة ال يسةةال التةةف تقةةد عب ة رة فر اةةة
يءما ية.

األوتـــــيزم Autism

يعافددد ه ةةا الخة ة لى  ،2004ص  ) 215عرنة ة الطا ةةل ال ةةذ( اض ةةانى مة ة

ةةض بة طي

قب ر فف المرارال اةءتما ية المضرفية يالتف تتمثل فف مرارال اةنتبال ،يالتاا ل اةءتما ف،
يالت ا ةةل ،يالقبة ة ر اليةة ة ة ،كم ةةا اضة ةانى مة ة س ةةي كيال نمطي ةةة غ ةةر مرغ ب ةةة ،يتظر ةةر ه ةةذل

اة راض كالا مرحية الطا لة المب رة يق ل ا ،يت اي الطال ام الثالإ.

ويعا إجاائيا :عالدرءة التف احبل ي را الطال يف قائمة المظاهر السي كية تفااا

اتيت

إ دا ه ا

د الرحم الخ لى .)2004

سادسا ً  :محــــــددات الدراســــة :
حمـــــــددات زمنــــــية:

تم تنا ذ ال رنامد التدرل ف لمدة  10ط رر 160 ،ءيسةة ،ت اقةب  4ءيسةال اسة

ةل ءيسةة  45يقةة تقرلبةا عح ةإ يتةراي الة م الاضيةف لتنا ةذ اتن ةطة يالانيةال مة

طما ال م المتبقف في  ،لت ر

يا ،مةدة

)35 :25

ات يال يالتمر د يتق يم عضا اتن طة فف ال يسال الساعقة .

حمــــــــــددات مـكانــية:

تم تط ة ال رنةامد التةدرل ف فةف مركة طتنةائف لر ااةة يتره ةل اتفاةاا ذي( اةحتياءةال

الخا ة عمرك ق لسنا محافظة المن فية.

حمــــــــددات منهجـــية:
منهـــج الــدراســـة:
تة ةةم اسة ةةتخدا المة ةةنرد الت رل ة ةةف ذ( الم م ة ةةة الت رل ية ةةة ال احة ةةدة ذال القية ةةام الق ية ةةف

يالبضدة ،يالبضد( يالتتبضى.
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عينــــة الـدراســــة:
تةةم اكتيةةار

نةةة مة طفاةةاا اتيت ة ي ةةد هم  3طفاةةاا ذك ة ر ممة تت ةراي ط مةةارهم م ة
مة ةةر(  )5.633سة ةةن ال يانح ة ة ار

 )8-4سة ةةن ال عمت س ة ة

حبي ا يى رءال منخاضة فى مقيام المرارال الية لة.

معية ةةارة قة ةةدرل  ،)2.055يالة ةةذي

أدوات الــدراســــة:
 -1قائمة المظاهر السي كية تفااا اتيت

إ دا  :ه ا الخ لى.)2004 ،

 -2استمارة التق يم ال ياف تفااا اتيت

إ دا  :الباحثة) .

 -3مقيام المرارال الية لة لد( طفااا اتيت

إ دا  :الباحثة).

 -4قائمة فر المض ال المد مال) لد( طفااا اتيت

إ دا  :الباحثة).

 -5ال رنامد التدرل ف تفااا اتيت

إ دا  :الباحثة).

األساليب اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة :
تةةم إء ة ار المضال ةةال اةحبةةائية عاسةةتخدا اةحبةةا ال
الحسةةاتف ،ياةنحة ار

المعيةةارة ،يالة  ،النسة ف ،يالاةةر تة

يالتتبضى ،ينسبة التحس ).

ةةاف المتمثيةةة فةةف المت س ة

القياسة

الق يةةف يالبضةةدة ،يالبضةةدة

فــــــروض الــدراســـــة:
 -1ي ءد فري ت

رءال القياس

الق يف يالبضدة تفااا اتيت

م م ة الد ارسةة يةى

طعض ةةا مقي ةةام المر ةةارال الية ل ةةة عض ةةد تط ة ة ال رن ةةامد الت ةةدرل ف يذل ةةك لب ةةالح القي ةةام

البضدة.

 -2ة ي ءد فري ت

رءال القياسة

البضةدة يالتتبضةف تفاةاا اتيت ة م م ةة الد ارسةة

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

الخطوات االجرائية للدراسة:
اتبضت الباحثة الخط ال اآلتية:

 -1إعداد أدوات الدراسة احلالية وتشمل:

 مقي ةةام المر ةةارال الية ل ةةة ل ةةد( طفا ةةاا اتيت ة ة
عالتحق م كبائب السي مترلة

إ ةةدا الباحث ةةة) يقام ةةت الباحث ةةة

دقة ،ييبات  ،ياتسةاق الةداكيف ) مة كةالا
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ن ة ق امرةةا  )25فاةةال يفايةةة م ة طفاةةاا اتيت ة لةةديرم سةةي كيال

نمطية لاظية يلقب مرهم ال منف م

 اسةةتمارة التق ةةيم ال ة ياف تفاةةاا اتيت ة
مة ة كبائب ةةرا الس ةةي مترلة

 )8-4سن ال.

إ ةةدا الباحثةةة) يقامةةت الباحثةةة عةةالتحق

ةةدقرا ،ييباتر ةةا ) مة ة ك ةةالا

ييب ةةال المالح ةةت المة ةرتب عمح ةةك فرلق ةةة اةتا ةةا تة ة

مضا لة ك بر لحسا


ةةد المح مة ة ،

المالحظة ة ) ي ةةم اس ةةتخدمت

نسبة اةتاا  ،ييبال تقديرال المالحت.

قائمة فر المض ال لد( طفااا اتيت

إ دا الباحثة).

 -1إ دا ال رنامد التدرل ف لطال اتيت .
 -2تحديد

نة الدراسة.

 -3قامت الباحثة تتط

مقيام المرارال الية لة لد( طفااا اتيت

إ ةدا الباحثةة ،ياسةتمارة

التق ةةيم ال ة ياف تيت ة إ ةةدا الباحثةةة ،يقائمةةة فةةر المض ة ال لةةد( طفاةةاا اتيت ة إ ةةدا

الباحثة التط

نة الدراسة م طفااا اتيت .

الق يف) يى

 -4قامت الباحثة عاكتيار طي انتقا المض ال لكل فال تنا ا يى الخط ال التالية:
ط) مالحظة الطال:

 ماهف اتن طة ،ياة يا  ،ياتفضمة ....الة التةف اختارهةا الطاةل نةدما اسةمح
ل عاةكتيار الحر ؟

) سثاا اآلكرل المقرب

م الطال:

 س ةثاا يالةةد( الطاةةل مةةا احةةم الطاةةل القيةةا ع ة  ،مةةا احةةم اليضةةم ع ة  ،مةةب م ة
احم ط ،ييضم ،طي ما احم ط ،ار ي فف المن ا.

 سثاا المضيم

ج) إء ار اكتبار

الذي

مي ا طي اضمي ا مب الطال.

نال التض ل :

 ترت ةةم طي تنظةةيم الضديةةد مة المض ة ال المم نةةة يةةى المنضةةدة ،يالسةةما ليطاةةل
ط ،اختة ةةار ات ة ةةيا  ،ياتفضمة ةةة  ........ال ة ة التة ةةف ااضة ةةيرا يترت ة ةةم ايل لة ةةال
التاض ل.

) استخدا قائمة فر المض ال إ دا الباحثة:

370

العدد ( )117يناير ج(2019 )2

مجلة كلية التربية ببنها

 الطية ة ةةم م ة ة ة ال الة ة ةةدي اسة ة ةةتكماا طي إتمة ة ةةا نسة ة ةةخة م ة ة ة قائمة ة ةةة ءة ة ةةر فة ة ةةر )
المض ال ليطال.
 -5قامت الباحثة تتط

ترنةامد الد ارسةة يةى طفاةاا اتيت ة

نةة الد ارسةة فةف

ة رة ءيسةال

يذلةةك لمةةدة  )10ط ةةرر )4 ،ءيس ةال كةةل طس ة ل ،لي ة  ،ةةد ال يسةةال ا ءمةةالف )160
ءيسة ،طما عالنسبة ل م ال يسة فكا ) 45 ،يقة تقرلبا ،عح إ يتراي الة م الاضيةف لتنا ةذ
اتن طة يالانيال ت

 )35 :25طما الة م المتبقةف في ة  ،لت ر ة ات يال يالتمر ةد يتق ةيم

عضا اتن طة فف ال يسال الساعقة.
 -6قامت الباحثة تتط
البضدة) يى

مقيام المرارال الية لة لد( طفاةاا اتيت ة إ ةدا الباحثةة التط ة

نة الدراسة م طفااا اتيت

 -7في ت الباحثة م اةمرال إ ا ة تط

.

مقيام المرارال الية لة لد( طفااا اتيت

الباحثةةة يةةى طفاةةالرم يذلةةك ليتر ةةد م ة مةةد( مطاعقةةة النتةةائد التةةف ت
نتائد اتمرال.

إ دا

ةةيت لرةةا الباحثةةة مةةب

 -8عضة ةةد مة ةةرير ة ةةررل م ة ة انترة ةةا تط ة ة ال رنة ةةامد ية ةةى طفاة ةةاا اتيت ة ة

نة ةةة الد ارسة ةةة،

قامة ةةت الباحثة ةةة عا ة ةةا ة تط ة ة مقية ةةام المرة ةةارال الية لة ةةة لة ةةد( طفاة ةةاا اتيت ة ة إ ة ةةدا
الباحثة ة ةةة التط ة ة ة التتبضة ة ةةى) يذلة ة ةةك ليتر ة ة ةةد م ة ة ة اسة ة ةةتمرار ا تسة ة ةةا

المتضيمة الى ما عضد فترة المتاعضة.

 -9قامت الباحثة عاستخدا اتسال م ا حبائية المالئمة لي
 -10قامت الباحثة تتاس ر نتائد الدراسة يذلك فف ا

اتفاة ة ةةاا ليمرة ة ةةارال

ا إلى نتائد الدراسة.

ا فار النظرة يالدراسال الساعقة.

نتائـــــــج الدراســــــــة:
 -1ي ءة ة ةةد فة ة ةةري ت ة ة ة

رءة ة ةةال القياس ة ة ة

الق ية ة ةةف يالبضة ة ةةدة تفاة ة ةةاا اتيت ة ة ة م م ة ة ةةة

الد ارسة ةةة ية ةةى طعضة ةةا مقية ةةام المرة ةةارال الية لة ةةة عضة ةةد تط ة ة ال رنة ةةامد التة ةةدرل ف يذلة ةةك

لبالح القيام البضدة.

 -2ة ت ءد فري ت

رءال القياسة

البضةدة يالتتبضةف تفاةاا اتيت ة م م ةة الد ارسةة

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