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الملخص
هدفت الدراسة الحالٌة إلى التعرؾ على فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً التدخل المبكر على
السلوك اللفظً فً تنمٌة مهارات التواصل لدى أطفال من ذوي إضطراب التوحد فً المملكة
العربٌة السعودٌة .تكونت عٌنة الدراسة من ( )12طفبل من ذوي اضطراب التوحد ،ممن حققن
درجات توحد متوسط وأقل من المتوسط حسب مقٌاس جٌلٌام التقدٌري لتشخٌص التوحد .تم اختٌار
العٌنة بطرٌقة قصدٌة منتظمة ،تضمنت لؤلطفال الذٌن تتراوح أعمارهم من ( )6-4سنوات،
والمنتسبٌن إلى مركز تنمٌة اإلنسان فً الرٌاض .وتم تطبٌق األدوات التالٌة فً الدراسة بعد أن
تحققت الباحثة من صدق األدوات وثباتها :مقٌاس تقدٌر المعلم لبلنتباه المشترك لدى الطفل
التوحدي (عٌسى ،)2008 ،ومقٌاس مترجم لتقٌٌم السلوك اللفظً )(Sundberg, 1998
وبرنامج رؤى للطفل التوحدي القابم على نظرٌة السلوك اللفظً ،وتم تطبٌق البرنامج فً مركز
تنمٌة اإلنسان فً الرٌاض فً الفترة الزمنٌة . 2016استخدمت الدراسة المنهج الكمً الشبه
تجرٌبً ،لئلجابة على أسبلة الدراسة.
وقد أظهرت نتابج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصابٌة فً متوسطات رتب
درجات أطفال العٌنة بٌن القٌاس القبلً والبعدي على مقٌاس تقدٌر المعلم لبلنتباه المشترك للطفل
التوحدي ،ومقٌاس تقٌٌم السلوك اللفظً تعود لصالح القٌاس البعدي .بٌنما لم ٌكن هناك فروق ذات
داللة إحصابٌة فً متوسطات رتب درجات أطفال العٌنة بٌن القٌاس البعدي والتتبعً على مقٌاس
تقدٌر المعلم لبلنتباه المشترك للطفل التوحدي ،ومقٌاس تقٌٌم السلوك اللفظً تعزى ألثر البرنامج
التدرٌبً ،مما ٌشٌر إلى استمرارٌة فاعلٌة البرنامج.
كلمات البحث الرئٌسٌة :األطفال ذوي اضطراب التوحد ،االنتباه المشترك ،التدخل المبكر،
التواصل اللفظً ،التواصل الؽٌر لفظً ،السلوك اللفظً.
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العنوان والملخص باللغة اإلنجلٌزٌة
The Effectiveness of an Early Intervention Training Program based
on Verbal Behavior to Develop Communication Skills among
Children with Autism in Saudi Arabia
Abstract
This study aimed to identify the effectiveness of an early intervention training
program based on verbal behavior in the development of the communication skills of
children with autism in Saudi Arabia. The study sample consisted of 12 children with
Autism, aged 4-6 years, who had been identified as having average and less than
average degrees of autism according to Gilliam Autism Rating Scale. The sample has
been selected purposely from Human Development Center in Riyadh. The study used
the following tools, after checking their validity and reliability by the researcher:
Teacher's Rating of Autistic Child Joint Attention Scale (Isa, 2008); a translated
version of

Behavior Language Assessment Form (BLAF) (Sundberg, 1998); and

Roaa Program for the Autistic Child, which is based on the theory of verbal
behavior, and was implemented in the Human Development Center in Riyadh in
2016. The study followed a quantitative, semi-empirical approach to answer its
questions. The findings of the study showed that there were statistically significant
differences between the mean rank scores of the pre and post measurements of the
sample according to Teacher's Rating of Autistic Child Joint Attention Scale and
according to Behavioral Language Assessment Form, in favor of the post
measurement. However, there were no statistically significant differences between
the mean rank scores of the post and follow-up measurements of the sample
according to the Teacher's Rating of Autistic Child Joint Attention Scale and
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Behavioral Language Assessment Form due to the impact of the program, which
indicates the continuity of the program's effectiveness.

Keywords: Children with Autism, Early Intervention, Joint Attention Verbal
Behavior, Verbal Communication, Non-Verbal Communication.
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شكـــــــر وتقدٌر
أشكر هللا عز وجل أن وفقنً إلكمال هذا البحث العلمً ،فله الحمد حتى ٌبلػ الحمد منتهاه ،ثم
الشكر موصول ألهل الفضل إعترافا بفضلهم وتقدٌرا لجهدهم وسعٌهم.

ٌشرفنً أن أتقدم بجزٌل الشكر والعرفان إلى األستاذة األفاضل فً جامعة اإلمارات العربٌة
المتحدة الذٌن قدموا لً الرأي السدٌد والتوجٌه السلٌم الذي ساعدنً فً تخطً الصعاب .وأشكر
مشرؾ الرسالة األستاذ الدكتور محمد الزٌودي ،وأعضاء اللجنة ،كل من الدكتورة عوشة
المهٌري ،والدكتورة هالة الحوٌرص على حرصهم وتفانٌهم فً تقدٌم المساعدة ،واإلرشاد فً
إنجاز هذه الرسالة ،كذلك أتوجه بخالص الشكر والتقدٌر واالمتنان إلى األستاذ الدكتور حمزة
دودٌن ،والدكتور جبران المخظً ،على جهودهم ومساعدتهم .كذلك وأخص بالشكر كل من
الدكتور عمر المدٌفر ،واألستاذ عماد السعدنً على منحً الفرصة القٌّمة إلنجاز هذا البحث.
وجزٌل الشكر إلى صدٌقاتً العزٌزات ،وإلى كل من م ّد لً ٌد العون والمساعدة فً إنجاز عملً
هذا.
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الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
أوال :المقدمة
شهد مٌدان التربٌة الخاصة تطورا ملحوظا وملومسا على أرض الواقع فً النصؾ الثانً
من القرن الماضً على الصعٌدٌن العالمً ،والعربً ،وذلك من خبلل التعرؾ على اإلحتٌاجات
األساسٌة لؤلفراد من ذوي اإلعاقات .وٌشهد الوقت الحاضر تطورا فً أسالٌب واستراتٌجٌات
تعلٌم ،وتربٌة ،ورعاٌة األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة بوجه عام ،واألطفال من ذوي التوحد
بوجه خاص ،وذلك نتٌجة لعوامل ومتؽٌرات سواء إجتماعٌة أو ثقافٌة تطالب بحقوق هؤالء
األطفال ونلمس هذا التفاعل فً تفعٌل دور المدارس العادٌة فً مجال تربٌة وتعلٌم ذوي
االحتٌاجات الخاصة .وقد أصبحت الحاجة ضرورٌة لكسب هؤالء األطفال أولى الخطوات
لئلرتقاء بنموهم العقلً والمعرفً واإلبداعً ،وبناء علٌه تم تفعٌل دور برامج التدخل المبكر لتكون
خطوة أولى فً مساعدة األطفال من ذوي التوحد على االندماج والتعاٌش فً المجتمع بطرٌقة أكثر
فعالٌة (ٌوسؾ وموسى ،ومحمود.)2013 ،

تولً دول العالم اهتماما خاصا بالتربٌة الخاصة فً مرحلة الطفولة المبكرة ،حٌث تعتبر
العناٌة بالطفولة واالهتمام بها من أهم المؤشرات على تقدم المجتمعات ،وقد جاء هذا االهتمام
نتٌجة محصلة قوٌة من األدلة والبراهٌن التً قدمتها الدراسات والبحوث على أهمٌة برامج التدخل
المبكر ،وقد بٌنت كثٌر من نظرٌات النمو وتنشبة األطفال أهمٌة السنوات األولى فً حٌاة الطفل
من خبلل رسم مسارات نموه العقلً والمعرفً والذي ٌسهم فً الحد من تأثٌرات اإلعاقة مستقببل
(الشرٌؾ2011 ،؛ الكٌبلنً ،2012 ،عٌاد ،)2010،كذلك تلعب خبرات التعلٌم المبكرة دورا
هاما فً نمو األطفال وتشكٌل سلوكهم فً المستقبل ،فهً تعتبر مرحلة حاسمة فً حٌاة األطفال،
ولذلك فإن خدمات التدخل المبكر تقدم نفسها بقوة وفاعلٌة فً المٌادٌن العبلجٌة والتربوٌة بالنسبة
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لؤلفراد من ذوي اإلحتٌاجات الخاصة ( الخزعان والصمادي .)2015 ،ونتٌجة لوعً العاملٌن فً
مجال التربٌة الخاصة ألهمٌة برامج التدخل المبكر زادت جهودهم فً الكشؾ المبكر عن
االضطرابات واإلعاقات .وٌمكن وصؾ التدخل المبكر بأنه جملة من الخدمات التً تهدؾ إلى
تطوٌر قدرات األطفال من ذوي اإلحتٌاجات الخاصة صؽار السن إلى أقصى درجة ممكنه (ٌوسؾ
وآخرون.)2013 ،

وتسعى برامج التدخل المبكر إلى تقدٌم خدمات متنوعة كالخدمات الطبٌة واإلجتماعٌة
والتربوٌة والنفسٌة والعبلجٌة ،لؤلطفال دون السادسة والذٌن ٌعانون من حاجة خاصة ،أو تأخر
نمابً ،أو الذٌن لدٌهم قابلٌة للتأخر أو اإلعاقة ،باإلضافة إلى توفٌر البرامج التدرٌبٌة واإلرشادٌة
ألسر هؤالء األطفال (الخطٌب و الحدٌدي .)2011 ،وتشمل خدمات التدخل المبكر األطفال من
الوالدة وحتى سن ما قبل المدرسة ،حٌث تركز هذه البرامج على تطوٌر مهارات أولٌاء األمور
وقدراتهم على مساعدة أطفالهم فً النمو والتعلم (الصبً .)2013 ،وترتكز أهمٌة هذه برامج
التدخل المبكر على الوقاٌة من التأخر النمابً والحد من اإلعاقات األخرى المصاحبة ،والكشؾ
المبكر عن حاالت اإلعاقة والتأخر ،وتوفٌرالخبرات التعلٌمٌة وتقدٌم الخدمات العبلجٌة الداعمة،
كالعبلج الطبٌعً مثبل لؤلطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة (مرزا.)2013 ،

وٌعتبراألطفال من ذوي التوحد أحد الفبات المستهدفة فً برامج التدخل المبكر ،فمن خبلل
دراسة أعدتها جامعة الملك سعود مع مدٌنة الملك عبدالعزٌز للعلوم والتقنٌة عن مدى انتشار
التوحد فً المملكة العربٌة السعودٌة ،وتفٌد الدراسة بأن فً كل  100طفل ٌوجد طفل مصاب
بالتوحد ،أي ماٌعادل  250ألؾ طفل وطفلة ،حٌث تعتبر من أعلى نسب اإلعاقات فً المجتمع
السعودي (العثمان ،وابراهٌم .)2010 ،كذلك وقد كشفت إحصابٌات مقدمة من مركز اإلمارات
للتوحد ،باإلشتراك مركز اإلحصاء اإلماراتً ،أن عدد حاالت األطفال من ذوي التوحد فً دولة
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اإلمارات تصل إلى طفل من بٌن كل  68طفل (مركز اإلحصاء ،)2014 ،مما ٌدل على إرتفاع
نسب اإلصابة مقابل األعوام السابقة (مرزا.)2013 ،
وٌؤثر اضطراب التوحد على األطفال بطرٌقة مباشرة ،وٌظهر الطفل اختبلال واضحا فً
التفاعبلت االجتماعٌة والتواصلٌة (الشرٌؾ .)2011 ،وأصبح مصطلح التوحد ٌستخدم للتعبٌر
عن األطفال الذٌن ٌعانون من القصور والمحدودٌة فً التواصل اللفظً والؽٌر لفظً ،باالضافة
لصعوبات فً التفاعل االجتماعً وألعاب التخٌل (كوافحة وعبدالعزٌز.)2010 ،

وقد وضحت الجمعٌة االمرٌكٌة للطب النفسً American Psychiatric
 Associationالتوحد بأنه نوع من االضطرابات النمابٌة الشاملة

(Pervasive

) Developmental Disorderحٌث ٌظهر خبلل السنوات األولى من عمر الطفل ،وٌنتج
عن هذا االضطراب خلل بالجهاز العصبً والذي ٌؤثر بدوره على وظابؾ المخ ،فبالتالً ٌؤثر
على مختلؾ نواحً النمو مما ٌؤدي إلى قصور فً التفاعل االجتماعً ،وقصور فً اإلتصال،
وتظهر استجابة هؤالء األطفال هؤالء األطفال لؤلشٌاء من حولهم أكثر من استجابتهم إلى
األشخاص ،كذلك ٌظهرون اضطرابا من أي تؽٌٌر ٌحدث فً بٌبتهم ودابما ٌكررون حركات
جسمانٌة أو مقاطع من الكلمات بطرٌقة آلٌة (American Psychiatric Association
) .[APA], 2013وتعتبر مشكبلت التواصل من العبلمات المبكرة لؤلطفال من ذوي التوحد،
وٌؤدي هذا

إلى االفتراض أن مشكبلت األطفال ذوي التوحد اإلجتماعٌة وكذلك مشكبلتهم

السلوكٌة تعزى إلى نقص التواصل لدٌهم( .الثقفً2014 ،؛ الدهشمً )2007 ،وتعد مشكبلت
التواصل لدى األطفال من ذوي التوحد من المشكبلت المركزٌة واألساسٌة ،والتً تؤثر سلبا على
نموهم الطبٌعً وتفاعلهم االجتماعً ،وتشمل مشكبلت التواصل لدى أطفال التوحد كبل من
المشكبلت اللفظٌة والؽٌر لفظٌة (الثقفً2014 ،؛ عماٌرة والناطور2014 ،؛ الشرٌؾ.)2011 ،
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وبناء على ذلك ظهرت العدٌد من البرامج التدرٌبٌة ،والتً تهدؾ إلى تحسٌن مشكبلت
التواصل لدى األطفال ذوي التوحد ،والتً اعتمدت فً بناءها على نظرٌات مختلفة ،وتحاول
الدراسة الحالٌة الكشؾ عن فعالٌة برنامج تدرٌبً فً تنمٌة مهارات التواصل لدى األطفال من
ذوي التوحد فً المملكة العربٌة السعودٌة.

ثانٌاً :مشكلة الدراسة وأسئلتها
ٌتسم األطفال من ذوي إضطراب التوحد بالنمطٌة ،وٌحملون بعض الصفات األساسٌة
المشتركة بٌنهم ،والجدٌر بالذكر أن هناك سمات مشتركة بٌن األطفال من ذوي إضطراب التوحد
باعتبارها سمات أساسٌة ،وتتمثل هذه السمات فً صعوبات التواصل ،المشاكل السلوكٌة،
والصعوبات االجتماعٌة ،وبعض الصعوبات فً المهارات الحركٌة .وتعتبر مهارات التواصل من
أكثر المشكبلت التً تؤثر على نمو األطفال من ذوي التوحد ،حٌث تظهر مهارات التواصل
بمعٌار متأخرعن األطفال العادٌٌن (عماٌرة والناطور2014 ،؛ الشرٌؾ2011 ،؛ عٌاد.)2010 ،
وٌعتقد كثٌر من األهالً أن القصور فً اللؽة أو الحصٌلة اللؽوٌة ،هو المشكلة األساسٌة التً
ٌعانً منها األطفال من ذوي إضطراب التوحد ،إال أن أطفالهم ٌصنفوا بـ "ضعٌفً التواصل" حٌث
ٌكمن الخلل لدٌهم فً ضعؾ المهارات التواصلٌة لفظٌة وؼٌر لفظٌة ،مما ٌؤثر سلبا على
مجاالتهم المختلفة (العوهلً2015 ،؛ الثقفً2014 ،؛ عبدالحافظ.)2014 ،
من خبلل عمل الباحثة مع األطفال ذوي التوحد ومن خبلل مراجعتها للتارٌخ النظري
الضطراب التوحد ،تبٌن مدى العجز الظاهر فً مهارات التواصل لدٌهم .ومن خبلل مبلحظة
عٌنات إستطبلعٌة من األطفال ذوي التوحد ،ولقاء عٌنات من أمهات ومعلمات هؤالء األطفال،
وكانت الشكوى األولى هً عدم وجود صٌؽة تفاهم تجمع بٌنهم وبٌن األطفال ،كذلك وأظهرت
الكثٌر من الدراسات أن عجز التواصل لدى هذه الفبة ٌساعد فً ظهور الكثٌر من السلوكٌات
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السلبٌة التً ٌصعب السٌطرة علٌها ،وتؤثر بشكل كبٌرعلى تعلم الطفل ،وكل هذه األسباب تحول
دون تقدم الطفل (عبدالحافظ2014 ،؛ الثقفً2014 ،؛ عبدالحافظ2014 ،؛ أحمد.)2009 ،
وتتأثر الخصابص التواصلٌة لؤلطفال ذوي التوحد فً ؼٌاب مهارات التواصل ؼٌر
اللفظً (كاالنتباه المشترك ،التواصل البصري ،اإلشارة إلى ما هو مرؼوب فٌه ،وفهم تعبٌرات
الوجه وتمٌٌزها) ،والتً تؤثر بشكل مباشرعلى تواصلهم اللفظً ،وتفاعلهم ،وعبلقتهم االجتماعٌة
مع اآلخرٌن (الدهشمً ،)2007 ،وهذا ٌفسر ظهور العدٌد من األنماط السلوكٌة الؽٌر مقبولة
والشابعة لدٌهم والتً ٌلجأون إلٌها لعدم قدرتهم على التواصل ،حٌث ٌفضل هؤالء األطفال التعبٌر
عن احتٌاجاتهم باستخدام طرق وأسالٌب تواصل بدٌلة كاستخدام الصراخ ،أو سحب ٌد األم للشً
المطلوب (العوهلً .)2015 ،وٌتزامن هذا القصور فً التواصل مع اإلكتشاؾ المتأخر
لئلضطراب ،فمن خبلل مبلحظة الباحثة لشكاوى األمهات ،والتً عادة ماتكون فً عمر متقدم
للطفل ،مما ٌؤثر على النمو الفعال للطفل فً المجال التواصلً ،لذلك تعرض الكثٌر األدبٌات
والدراسات فاعلٌة برامج التدخل المبكر فً التقلٌل من أثر اإلعاقة عن طرٌق تقدٌم استراتٌجٌات
وتدخبلت عبلجٌة لها تأثٌر إٌجابً على درجة وشدة مجاالت االضطراب (الشرٌؾ2011 ،؛
الزارع2014 ،؛ كوافحة وعبدالعزٌز .)2010 ،وتعد قلة البرامج التدرٌبٌة المناسبة لؤلطفال من
ذوي التوحد فً مرحلة التدخل المبكر ،والتً تتماشى مع العجز فً خصابصهم التواصلٌة األثر
األكبر فً اختٌار هذه الدراسة .حٌث تعد البرامج المستخدمة فً مراكز الرعاٌة النهارٌة فً
السعودٌة أما محصلة إجتهاد شخصً من قبل معلمٌن أو أخصابٌن التربٌة الخاصة ،أو برامج ال
تتناسب مع الخصابص التواصلٌة لؤلطفال من ذوي التوحد.
وقد تعددت النظرٌات واآلراء ،ووجهات النظر حول كٌفٌة تعلٌم األطفال من ذوي التوحد
التواصل فً مرحلة التدخل المبكر(الكٌبلنً .(2012 ،وقد عرّ ؾ ساندبٌرج ( )2011عن نهج
السلوك اللفظً ،الذي ٌعتمد على تعزٌز قدرة الطفل على تعلم اللؽة كوظٌفة والتعامل معها على
أنها سلوك ،وٌتم فٌه استخدام كل الوسابل التواصلٌة ،سواء اإلشارة أو الكتابة أو نظام تبادل
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الصور .لذا هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً التدخل المبكر قابم
على السلوك اللفظً لتنمٌة مهارات التواصل لدى األطفال من ذوي التوحد ،وبالتحدٌد حاولت هذه
الدراسة اإلجابة على األسبلة التالٌة:

-1

هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة بٌن

القٌاس القلبً والبعدي لمقٌاس تقدٌر المعلم لبلنتباه المشترك؟
-2

هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة بٌن

القٌاس القلبً والبعدي لمقٌاس تقٌٌم التواصل اللفظً BLAF؟
-3

هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة بٌن

القٌاس البعدي والتتبعً لمقٌاس تقدٌر المعلم لبلنتباه المشترك تعزى ألثر البرنامج؟
-4

هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة بٌن

القٌاس البعدي والتتبعً فً مقٌاس تقٌٌم التواصل اللفظً  BLAFتعزى ألثر البرنامج؟

ثالثاً :أدهدف الدراسة
-1

معرفة مدى فعالٌة برنامج التدخل المبكر فً تنمٌة مهارات التواصل لؤلطفال

ذوي إضطراب التوحد فً المملكة العربٌة السعودٌة ،الرٌاض.
-2

تطوٌر قوابم رؤى التدرٌبٌة المبنٌة على نظرٌة السلوك اللفظً ،لتنمٌة مهارات

التواصل لؤلطفال ذوي اضطراب التوحد.
-3

مدى فاعلٌة قوابم رؤى فً تنمٌة المهارات اللفظٌة والؽٌر لفظٌة لؤلطفال ذوي

التوحد المتوسط واألقل من المتوسط حسب مقٌاس جٌلٌام لتشخٌص الطفل التوحدي.
-4

الكشؾ عن الفروق بٌن متوسطً رتب درجات األطفال فً كبل من القٌاس القبلً

والبعدي على أبعاد المقاٌٌس والدرجة الكلٌة لهما.
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الكشؾ عن الفروق بٌن متوسطً رتب درجات األطفال فً كبل من القٌاس

-5
البعدي والتتبعً.

رابعاً :أدهمٌة الدراسة
تكمن أهمٌة الدراسة الحالٌة من خبلل:
 -1األهمٌة النظرٌة :أهمٌة برامج التدخل المبكر فً التقلٌل من أثر ضعؾ التواصل اللفظً
والؽٌر لفظً لدى فبة األطفال من ذوي اضطرب التوحد ،وذلك من خبلل قٌاس أثر
فاعلٌة استخدام نظرٌة النظرٌة السلوكٌة والسلوك اللفظً فً تطوٌر التواصل لدى هذه
الفبة ،كذلك ٌمد المهتمٌن بالمعلومات البلزمة عن فاعلٌة استخدام نظرٌة السلوكٌة السلوك
اللفظً فً تطوٌر التواصل لدى فبة التوحد.
-2

األهمٌة العلمٌة :إثبات فاعلٌة البرامج المبنٌة على النظرٌة السلوكٌة فً تنمٌة

مهارات التواصل اللفظً والؽٌر لفظً لدى األطفال من ذوي التوحد فً المملكة العربٌة السعودٌة.
-3

األهمٌة التطبٌقٌة :الدراسة الحالٌة تحاول تنمٌة مهارات التواصل (اللفظٌة -الؽٌر

لفظٌة) لدى فبة أطفال ذوي التوحد من خبلل تطبٌق تدرٌبات مبنٌة على نظرٌة السلوك اللفظً فً
مدٌنة الرٌاض ،وٌمكن تحدٌد أهمٌة الدراسة فً النقاط التالٌة:
أ) أهمٌة دراسة فبة من ذوي االحتٌاجات الخاصة ،والتً تشكل األعلى فً
المجتمع السعودي تبعا لبلحصابٌات الحدٌثة.
ب) ٌتكون البرنامج التدرٌبً من ) )6مجاالت هامة وأساسٌة فً تنمٌة مهارات
التواصل لدى األطفال من ذوي التوحد.
ت) توفٌر برنامج تدرٌبً ٌمكن تطبٌقه على حاالت مماثلة فً المراكز والمدارس
المختصة.
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خامساً :محددات الدراسة
 -1الحدود المكانٌة :تتحدد نتابج الدراسة الحالٌة بالمكان الذي تم إجراء الدراسة فٌه ،وهو مركز تنمٌة
اإلنسان للرعاٌة النهارٌة فً الرٌاض.
 -2حدود العٌنة :تتحدد عٌنة الدراسة الحالٌة بالعمر الزمنً للعٌنة ،والذٌن تراوح أعمارهم ما بٌن
) )6-4سنوات .والذٌن حققوا درجة متوسط وأقل من المتوسط فً مقٌاس جٌلٌام لتشخٌص الطفل
التوحدي.
 -3الحدود الزمنٌة :تم تطبٌق هذه الدراسة فً عام .2016/2015
 -4أدوات الدراسة :تحددت بمقاٌٌس تقدٌر مهارات التواصل لؤلطفال ذوي اضطراب التوحد ،ومقٌاس
 ،Behavioral and Language Assessment Formوالمستوى األول من قوابم
رؤى التدرٌبٌة.

سادساً :التعرٌفات المفادهٌمٌة واالجرائٌة
 األطفال ذوي اضطراب التوحد Children with Autism Disorder
تعرؾ الجمعٌة السعودٌة للتوحد والمأخوذ من الدلٌل اإلحصابً لتشخٌص األمراض
العقلٌة فً الطبعة الخامسة ) )DSM-5إلضطراب التوحد بأنه نوع من اإلضطراب النمابً
شامل )ٌ (Pervasive Developmental Disorderؤدي إلى إنحراؾ فً النمو العادي،
والتً لها دالالتها ومؤشراتها الظاهرة لدى الطفلن وتظهر فً السنوات الثبلث األولى وٌعتبر فبة
فرعٌة من المجموعة الكلٌة المتمثلة باالضطرابات النمابٌة الشاملة.

وٌعرّ ؾ عواد و البلوي ( )2011األطفال من ذوي التوحد بأنهم األطفال الذٌن ٌعانون
اضطرابا فً النمو والذٌن ٌظهرون عجزا واضحا فً مهارات التفاعل االجتماعً وفً مهارات
التواصل اللفظً والؽٌر لفظً مصحوبة بسلوكٌات نمطٌة ؼٌر مقبولة إجتماعٌا ،باإلضافة إلى
صعوبة تمٌٌز وفهم تعبٌرات الوجه ونبرات الصوت الدالة علٌها.

9

وٌعرّ ؾ إجرابٌا فً الدراسة بأنهم مجموعة األطفال الذٌن تم تشخٌصهم بمقٌاس جٌلٌام
لتشخٌص الطفل التوحدي من قبل االخصابٌٌن فً مركز تنمٌة االنسان فً مدٌنة الرٌاض فً
الممكلة العربٌة السعودٌة.

 مهارات التواصل ؼٌر اللفظً Non – Verbal Communication
وهً مجموعة المهارات التً ٌستخدمها الطفل فً التعبٌر عن احتٌاجاته ورؼباته دون
الحاجة الستخدام اللؽة ،والمتمثلة فً :االنتباه المشترك ،والتواصل البصري ،والتقلٌد ،واالستماع
والفهم ،واإلشارة إلى ما هو مرؼوب فٌه ،وفهم تعبٌرات الوجه وتمٌٌزها ونبرات الصوت الدالة
علٌها( .العوهلً)2015 ،
وٌعرؾ اجرابٌا فً هذه الدراسة بأنها المهارات التً تم قٌاسها على أفراد عٌنة الدراسة،
وبأنها المهارات التً تساعد على اكتساب اللؽة ،وتحفٌز تعلم المهارات التواصلٌة عن طرٌق زٌادة
التركٌز واالنتباه والتواصل لدى األطفال من ذوي التوحد .والتً حددت باالنتباه المشترك،
التواصل البصري ،التقلٌد ،االستماع والفهم ،واإلشارة إلى ما هو مرؼوب فٌه.
 االنتباه المشترك Joint Attention
وتعرفه العوهلً ( )2015بأنه تبدٌل الطفل نظره بٌن الشًء الذي ٌثٌر إهتمامه وبٌن
الشخص اآلخر.
وٌعرؾ إجرابٌا بأنه مجموعة من المهارات التً تقوي وتساعد الطفل فً التواصل الؽٌر
لفظً.
 التواصل اللفظً Verbal Communication
هً الرموز اللفظٌة التً تستخدم كنوع من التفاعل بٌن األفراد أو جماعة من الناس.
(الثقفً)2014 ،
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ٌعرؾ إجرابٌا بأنه استخدام الطفل من ذوي اضطراب لمجاالت اللؽة التعبٌرٌة والتقلٌد
الصوتً ،ونطق األصوات وٌقاس التواصل اللفظً فً االختبارعن طرٌق مقٌاس (Behavioral
)and Language Assessment Form
 التدخل المبكر Early Intervention
هو نظام خدمات متنوعة تربوٌة وعبلجٌة ووقابٌة ،واستراتٌجٌات مدروسة تقدم لبلطفال
الصؽار من عمر المٌبلد وحتى  6سنوات ممن لدٌهم احتٌاجات خاصة سواء نمابٌة وتربوٌة
والمعرضٌن لخطر اإلعاقة ألسباب متعددة ،بعرض تنمٌة وتعزٌز قدرات األطفال وتنمٌة مهارات
المحٌطٌن به لمساعدته بما ٌتناسب مع احتٌاجاته .وال ٌركز التدخل المبكر على الطفل فقط ولكنه
ٌولً إهتماما كبٌرا باألسرة أٌضا .فالتدخل المبكر امتداد لبرامج للبرامج التربوٌة فً مرحلة ما
قبل المدرسة (الؽامدي.)2010 ،
وٌعرؾ إجرابٌا فً هذه الدراسة بأنه اإلجراءات التً قامت الباحثة بتطبٌقها على عٌنة
األطفال من ذوي اضطراب التوحد من عمر ( )6-4سنوات ،من أجل تطوٌر مهارات التواصل
لدٌهم
 السلوك اللفظً Verbal Behavior
ٌعتبر السلوك اللفظً نهج حدٌث ،فهو السلوك الذي ٌتعلم بواسطة شخص آخر ،وٌعتمد
على تعزٌز قدرة الطفل على تعلم اللؽة كوظٌفة والتعامل معها على أنها سلوك ،وفً السلوك
اللفظً ٌتم استخدام كل الوسابل سواء باستخدام اإلشارة أو الكتابة أو نظام تبادل الصور
).(Sundberg, 2011
وٌعرؾ إجرابٌا بأنه قوابم تدرٌبٌة صممها األستاذ عماد السعدنً بناء على نظرٌة
السلوك اللفظً ،ومكونة من ست مجاالت لتطوٌر مهارات التواصل (اللفظً والؽٌر لفظً)،
ومقدمة لؤلطفال من ذوي إضطراب التوحد.
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الفصل الثانً :اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوال :اإلطار النظري
ٌعرض هذا الفصل اإلطار النظري للمتؽٌرات التً تتحدث عنها هذه الدراسة ،حٌث تم
تقسٌم اإلطار النظري المتعلق بهذه الدراسة إلى أربعة محاور ربٌسةٌ ،تناول أولها :النظرٌة
السلوكٌة والسلوك اللفظً لؤلطفال من ذوي التوحد ،وٌتناول المحور الثانً التوحد ،أما المحور
الثالث فٌتناول التدخل المبكر لؤلطفال من ذوي التوحد ،وأخٌرا المحور الرابع ٌتناول مشكبلت
التواصل اللفظً والؽٌر لفظً لدى األطفال من ذوي التوحد .وستقوم الباحثة بعرض حصٌلة
التراث األدبً ،والنفسً ،والمعرفً الذي اطلعت علٌه من خبلل :الدورٌات ،الكتب ،المراجع
والدراسات السابقة لكل متؽٌر على حدة ،وبشكل متسلسل.

المحور األول :النظرٌة السلوكٌة والسلوك اللفظً لألطفال من ذوي التوحد (Behavior
)Theory
تعتبر النظرٌة السلوكٌة إحدى النظرٌات التربوٌة ،وتعرؾ باسم نظرٌة (المثٌر
واالستجابة) ،وتقوم هذه النظرٌة فً أساسها على السلوك ،حٌث تعتمد على مفاهٌم ومبادئ تعزز
و بناء السلوك ،وٌرى رواد هذه النظرٌة أن سلوك اإلنسان هو سلوك متعلم ،وأن كل سلوك له مثٌر
ٌدعم حدوثه ،وأن تعلٌم السلوك هو عبارة عن عبلقة بٌن المثٌر الموجود فً البٌبة واستجابة
الشخص لهذا المثٌر ) ،)Stimulus and Responseفإذا كانت العبلقة بٌن المثٌر واإلستجابة
سلٌمة كان سلوك الفرد سوٌا ،والعكس صحٌح (الكٌبلنً.(2012 ،

دخل كثٌر من علماء النظرٌة السلوكٌة عالم التوحد ،وقدموا مجموعة من المباديء
واألسالٌب التً ٌمكن تطبٌقها على األنماط السلوكٌة لؤلطفال من ذوي التوحد ،حٌث أثبتوا من
خبلل تقدٌم كثٌر من النظرٌات أن تطبٌق مباديء التعلٌم واألسالٌب المدروسة ٌمكن أن ٌساعد على
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تحسٌن بعض االضطرابات(الزارع2012 ،؛ عٌاش .(2005 ،ولذلك أعتبرت العبلجات
والتدخبلت السلوكٌة من التجارب ذات الفاعلٌة مع األطفال من ذوي إضطراب التوحد (القحطانً،
 .)2011فعلى سبٌل المثال تستخدم النظرٌة السلوكٌة مبادئ اإلشراط اإلجرابً ،حٌث تقدم
النظرٌة هنا عبلجا سلوكٌا لكل عرض بشكل منفرد ومستقل ،وٌعتبر اإلشراط اإلجرابً
)(Operant Approachمن التقنٌات المتبعة فً برامج األطفال من ذوي التوحد .وتقوم هذه
التقنٌة على تحدٌد السلوك المستهدؾ ،وتقدٌم تعرٌؾ للسلوك المستهدؾ والمرؼوب تؽٌره أو
تعدٌله ،واستخدام استرتٌجٌات تعدٌل السلوك (قطامً.)2005 ،

بدأت النظرٌات السلوكٌة بالتؽٌر عن منهاج علم النفس التقلٌدي ،ورفضت منهج
اإلستبطان فً البحث ،حٌث اعتمدت على المنهج التجرٌبً والذي ٌعد األقرب لتطبٌق دراسات
النظرٌة السلوكٌة ،وتبنى سكنر ( Skinner (1904-1990أسلوبا علمٌا فً دراسة السلوك
وذلك عن طرٌق التركٌز على الحاجة للمعالجة والضبط التجرٌبً للوصول إلى المباديء العلمٌة
فً دراسة السلوك .فقد استفاد سكنر  Skinnerمن مفاهٌم اإلشراط الكبلسٌكً وبعض المفاهٌم
فً الفٌزٌاء والعلوم الطبٌعٌة ،وقام بدمجها جمٌعا فً ما أسماه بـ (علم السلوك) .فقد كانت تقوم
طرق استخدام هذه النظرٌة على تجزيء المهارات السلوكٌة المركبة إلى عناصر صؽٌرة ،ثم ٌتم
تدرٌس لؤلطفال كل عنصر على حدة فً خطة عبلجٌة سلوكٌة.

ٌعتبر رواد النظرٌة السلوكٌة أن اللؽة جزءا من السلوك اإلنسانً ،وعمدوا إلى تشكٌل
نظرٌة صرٌحة عن اكتساب اللؽة .وكانت األبحاث األولى التً قدمها سكنر  Skinnerفً
تدرٌس اللؽة على أنها سلوك شدٌدة التعقٌد ،حٌث قدم نظرٌة تقوم على تحلٌل اللؽة والتعامل معها
على أنها سلوك مكتسب من المتؽٌرات الموجودة فً بٌبة الطفل ،وأطلق علٌها اسم تحلٌل السلوك
اللفظً ( .)The Analysis of Verbal Behaviorوقد عرفها سكنر  Skinnerعلى أنها
السلوك الذي ٌتعلم بواسطة شخص آخر ،وتعتمد فٌه على تعزٌز قدرة الطفل على تعلم اللؽة،
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ودراسة جمٌع المهارات التواصلٌة ،وٌحفز تحلٌل السلوك اللفظً دراسة التواصل من خبلل
مجاالت تواصلٌة لفظٌة أو ؼٌر لفظٌة )قطامً2005 ،؛ .(Sundberg, 2011

وٌعتبر تحلٌل السلوك اللفظً ( (AVBنهج حدٌث ،حٌث ٌحفز األطفال على تعلم اللؽة
بطرٌقة ربط الكلمات مع أؼراضها .فمثبل كان ٌقوم بتعلٌم الطفل كٌفٌة تقلٌد األصوات والكلمات،
وبعد ذلك ٌقوم بربط الكلمات مع األشٌاء ومنها ٌصل إلى تكوٌن الجمل بما تتضمن من ضمابر
وأسماء إشارة .ومن هذه النظرٌة ٌتعلم الطفل السلوك الذي ٌمكن أن ٌساعده فً الحصول على
األشٌاء المطلوبة أو التً ٌحتاجها .كذلك وتجنب هذه النظرٌة األطفال التركٌز على الكلمات بأنها
مجرد تسمٌات وبدال من ذلكٌ ،تعلم الطفل كٌفٌة استخدام اللؽة لتوفٌر احتٌاجاته وتوصٌل أفكاره.
وبعبارة أخرىٌ ،ركز هذا النمط من النظرٌات على مساعدة الطفل فً فهم لماذا نستخدم اللؽة.
()Sundberg, Michael 2011

وقد ذكرت عٌاد ( )2010أنه وبالرؼم من أن تحلٌل السلوك اللفظً الحدٌث ()AVB
ٌركز على زٌادة المهارات السلوكٌة لدى األطفال من ذوي إضطراب التوحد ،وتدرٌبهم على
المهارات سواء كانت تواصلٌة أو سلوكٌة ،فإنه مازال ملتزما بنظام التعلم اإلجرابً ،حٌث ٌتعلم
الطفل من خبلل مجموعة من المحاوالت المنفصلة والتً تشتمل فً ثبلث عناصر ،ومن خبلل
ثبلث مراحل .فً المرحلة األولى ٌتم تقدٌم التعلٌمات أو سؤال معٌن ،وٌكون عبارة عن المثٌر
الذي ٌسبق السلوك وٌسمى بـ (المثٌر التمٌٌزي) ،وفً المرحلة الثانٌة تكون مرحلة التدرٌب على
السلوك للحصول على استجابة مناسبة من الطفل ،وتكون االستجابة الناتجة هً العنصر الثانً
وتسمى بـ (االستجابة) ،وأخٌرا المرحلة الثالثة فتكون نتٌجة مبنٌة على سلوك الطفل سواء كانت
النتٌجة إٌقاؾ سلوك سلبً ،أو تدعٌم وتشجٌع سلوك إٌجابً .وهكذا ٌمكن التعبٌر عن هذه المراحل
والعناصر فً المعادلة التالٌة:
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المثٌر التمٌٌزي

االستجابة

النتٌجة

وبالرؼم من ذلك ،فإن منهج السلوك اللفظً ال ٌحدد طرٌقة معٌنة فً التدخل العبلجً،
والجدٌر بالذكر أنه تم تطوٌر هذه النظرٌة فلم تعد تلزم الطفل لفظ الكلمات ،ففً السلوك اللفظً ٌتم
استخدام كل الوسابل سواء اإلشارة ،أو الكتابة ،أو نظام تبادل الصور(عٌاد2010 ،؛
.)Newman, Reeve, Reeve & Ryan, 2003

وٌرى لوفاس وسٌمونز) Lovaas and Simmons (1969والمشار إلٌه فً عٌاد )
 ) 2010عن كٌفٌة استخدام مباديء هذه النظرٌة فً ضبط السلوك لدى األطفال ذوي اضطراب
التوحد .وقد كان تأثٌر العبلج السلوكً الذي استخدمه كبل من لوفاس وسٌمونز قوٌا جدا وذو
فاعلٌة على الرؼم من أن بعض األسالٌب التً تم استخدامها لم تعد تستخدم فً وقتنا الحالً .فقد
أثبتت نظرٌتهم ) )Lovaas and Simmons, 1973تؽٌرا جلٌا فً سلوك األطفال ،كذلك وقد
بٌنت النظرٌة مدى إرتباط المهارات السلوكٌة األساسٌة بعضها ببعض ،فعلى سبٌل المثال أثبتت
هذه النظرٌة مدى إرتباط وتفاعل التفهم االجتماعً والمهارات التواصلٌة ،ومدى الترابط بٌن النمو
التواصلً ونمو مهارات اللعب .كذلك أوضحت هذه النظرٌة مدى العبلقة بٌن السلوك والبٌبة
ومدى التأثٌر المتبادل بٌنهم.

وٌعتبر مجال تحلٌل السلوك التطبٌقً ( )Applied Behavior Analysisمن المجاالت
التطبٌقٌة لتحلٌل السلوك اللفظً ،وتعتبرفنٌات هذا المجال من أهم الفنٌات المستخدمة فً عبلج
األطفال من ذوي اضطرابات التوحد ،وتركز هذه الفنٌات على تعلٌم األطفال بطرٌقة فردٌة ،من
خبلل تحدٌد المثٌر ،واالستجابة ،والمعزز(Esch, LaLonde & Esch, 2010) .
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وذكر قسم رواد نظرٌة السلوك الفظً مجاالت تحلٌل السلوك التطبٌقً إلى عدد من
المجاالت،وتم تصنٌفها على النحو التالً:

 الطلب ) (Mandوٌعتمد هذا النوع على تعلٌم الطفل كٌفٌة الحصول على احتٌاجاته عن
طرٌق الطلب ،حٌث ٌعانً بعض األطفال صعوبة فً استخدام الكلمات للتعبٌر عن
احتٌاجاتهم ،وقد ٌظهر بعض األطفال سلوكٌات سلبٌة كطرٌقة للتعبٌر عن تواصلهم مع
اآلخرٌن ،مما ٌجعل لهذه الطرٌقة أثر واضح فً مساعدتهم على التواصل بشكل فعال.


التردٌد ( )Echoicتؤثر قدرة الطفل على تقلٌد وإعادة األصوات والكلمات بشكل كبٌر
فً اكتساب اللؽة لدٌهم ،وتعتبر مهارة تردٌد األصوات والكلمات من المهارات العلٌا فً
النظرٌة ،حٌث أنه لٌس من السهل تعلٌم األطفال تردٌد األصوات والكلمات بل قد ٌتطلب
بعضا من الوقت إلنجاز هذه المهارة.

 التسمٌة ( )Tactوٌكون من خبلل تسمٌة األطفال لؤلشٌاء المفضلة لدٌهم ،أو لؤلشٌاء
المحٌطة بهم والمستخدمة فً بٌبتهم.
 اتباع التعلٌمات ( )Receptiveوٌعتمد هذا النوع على تعلٌم الطفل إتباع التعلٌمات،
متدرجا فٌها من السهولة للصعوبة ،حٌث ٌقدم فٌها للطفل التعلٌمات الروتٌنٌة التً
ٌمارسها فً حٌاته الٌومٌة ،ومنها وصوال إلى تنفٌذ التعلٌمات المعقدة.
 مهارات المحادثة ( :)Intaverbalsوتعتبر هذه المهارة من المهارات العلٌا التً ٌتعلم
فٌها الطفل إجراء حوار ،وإكمال األجزاء الناقصة من الجمل.
 فهم اللؽة ( :)Receptive by Function, Feature, and Classوٌقصد به
التعرؾ على األشٌاء من خبلل وصفها وعرض استخداماتها.
التقلٌد ) :(Imitationوٌقصد به التقلٌد اللفظً والتقلٌد الحركً(Esch, et al, .
)2010; Sundberg, 2011
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البرامج المبنٌة على نظرٌة السلوك اللفظً
كان من أوابل البرامج التً استخدمت نظرٌة سكنر لتحلٌل السلوك اللفظً هً The
 ،Parsons Language Sampleكان العالم سبرادلن  (1963( Spradlinهو أول رابد
فً استخدام هذه النظرٌة وتبعه عدد من العلماء فً ذلك ،وفٌما ٌلً ،بعض هذه البرامج:

 برنامج اٌبلز The Assessment of Basic Language and Learning Skills
)(ABLLS-R
ٌعتبر هذا البرنامج من برامج التدخل المبكر ،وٌقدم نظام تتبعً لؤلطفال من
ذوي اضطراب التوحد ،فٌعتمد على تحلٌل المهام لتحقٌق التواصل الناجح من خبلل
مهارات الحٌاة الٌومٌة ،وٌحتوي هذا البرنامج على  25مهارة أساسٌة لؤلطفال من
ذوي اضطراب التوحد ،وتطبٌق هذه المهارات بشكل متداخل عن طرٌق خطة فردٌة
لكل طفل .وٌحتوي هذا البرنامج على مجاالت :المشاركة و التعاون ،األداء البصري،
اللؽة اإلستقبالٌة ،فهم الكبلم ،التقلٌد الحركً ،المهارات الحركٌة الكبرى ،والمهارات
الحركٌة الصؽرى ،التقلٌد الصوتً ،الطلب ،المحادثة والحوار ،التسمٌة ،القواعد اللؽة
والنحو ،اللعب والمرح ،التفاعل اإلجتماعً ،إتباع التعلٌمات ،إتباع روتٌن الفصل،
مهارات إرتداء المبلبس ،مهارات تناول الطعام ،مهارات اإلعتماد على الذات ،النظافة
الشخصٌة ،ومهارات أكادٌمٌة منها :مهارات القراءة ،الرٌاضٌات ،الكتابة ،التهجبة
(.(Thompson, 2011

 برنامج نظام التواصل من خبلل الصور Communication Picture Exchange
)System (PECS
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وقد أُعد هذا النظام من خبلل كبل من فروست وبوندي )(Frost & Bondy, 1984
وٌعتبر من أنظمة تطوٌر التواصل الؽٌر لفظً والمتعمد على الصور ،حٌث ٌعتمد هذا البرنامج
على المهارات البصرٌة ،لذلك ٌستخدم ؼالبا مع األطفال من ذوي اضطراب التوحد ،حٌث ٌساعد
األطفال على الطلب ،أو أداء نشاط ٌرؼبه من خبلل إعطاء البطاقة التواصلٌة لآلخر .وٌعتمد هذا
البرنامج على التعلٌم بالتدرٌج لمساعدة الطفل فً اتقان هذا البرنامج ،وؼالبا ما ٌتم تعلٌم الطفل
لهذا البرنامج فً مرحلة التدخل المبكر (.)Vicker, 2011

 برنامج

Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement

)Program (VB-Mapp

ٌقوم هذا البرنامج على تحلٌل السلوك التطبٌقً لؤلطفال من ذوي اضطراب التوحد ،عن
طرٌق جلسات عبلجٌة فردٌة مكثفة ،تقدم لؤلطفال فً عمر التدخل المبكر ،وٌتكون البرنامج من
 171هدؾ تدرٌبً مقدمة فً قوابم تدرٌبٌة ،وتم تقسٌم هذه األهداؾ إلى ثبلثة مستوٌات عمرٌة.
وٌركز البرنامج فً مجاالته على كبل من :مهارات االنتباه من خبلل :الجلوس المستقل ،التواصل
البصري ،مهارة التقلٌد وقسمها إلى قسمٌن :الحركات الدقٌقة و الكبٌرة ،التردٌد ،الطلب ،التسمٌة،
مهارات اللؽة التعبٌرٌة ،مهارات اللؽة االستقبالٌة ،المهارات ما قبل أكادٌمٌة  :المقابلة وإكمال
األنشطة بشكل مستقل ,االستمرارٌة ،المهارات األكادٌمٌة (القراءة ،الكتابة ،الرٌاضٌات) ،مهارات
اللعب ،والمهارات اإلجتماعٌة (Sundberg, 2011).

المحورالثانً :اضطراب التوحد Autism
ٌع ّد اضطراب التوحّد

)(Autism Disorder

من أكثر االضطرابات النمابٌة

( )Developmental Disordersؼموضا نتٌجة لصعوبة الوصول إلى أسبابه الحقٌقٌة على وجه
التحدٌد من ناحٌة ،وكذلك شدة ؼرابة أنماط سلوكه ؼٌر التكٌفً من ناحٌة أخرى .كذلك ٌعتبر
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من االضطرابات النمابٌة المنتشرة ،فهو ٌبدأ فً السنوات األولى من عمر الطفل .كذلك ٌعتبر
التوحد حالة تتمٌز بمجموعة أعراض ٌؽلب علٌها انشؽال الطفل بذاته وانسحابه الشدٌد ،إضافة
إلى عجز مهاراته االجتماعٌة ،وقصور تواصله اللفظً وؼٌر اللفظً ،والذي ٌحول بٌنه وبٌن
التفاعل االجتماعً البناء مع المحٌطٌن به (الثقفً .)2014 ،وٌعتبرالتوحد اضطرابا طٌفٌا
وذلك ٌعنً أن األطفال ٌتفاوتون فً التأثٌر ،فالبعض ٌتأثر بدرجة كبٌرة والبعض تبدو
مصاعبهم ؼٌر ملحوظة ( اإلمام والجوالٌد.)2010 ،

وٌعتبر األطفال ذوي التوحد أحدى فبات التربٌة الخاصة ،وكان أول من أشار إلى هذا
االضطراب هو الطبٌب النفسً النمساوي لٌو كانر ( )Leo kannerفً عام ( ,)1943وقد قدم
مقاال شهٌرا بعنوان

(Autistic

Of Affective

 )Disturbancesحٌث قدم فٌه وصفا مفصبل

وأضاؾ فٌه مفهوما واضحا عن التوحد من خبلل عنوان التوحد الطفولً المبكر

Early

Infantile Autismلٌصبح أول من عرؾ هذا االضطراب فً الطب النفسً (الحصان2014 ،؛
.(Liethead, 2011

فقد قام الدكتور كانر بإخضاع مجموعات من االطفال من ذوي االعاقة العقلٌة
للفحص ،وقد بلػ عددهم ( )11طفبل ،بجامعة

هوبكنزJohns Hopkins University

فً

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .ولفته وجود أنماط من أشكال السلوك الؽٌر عادي لؤلطفال الذٌن تم
تشخٌصهم بأن لدٌهم إعاقة عقلٌة باإلضافة إلى وجود بعض أشكال السلوك ؼٌر االعتٌادي
والمتمثل فً عدم الوعً بوجود أشخاص حولهم ،كذلك ال ٌستخدمون فً عملٌة التواصل اللؽة
اللفظٌة .وتم إطبلق مصطلح "التوحد الطفولً المبكر" علٌهم فٌما بعد حٌث الحظ إستؽراقهم
الكامل المستمر فً اإلنؽبلق الكامل على الذات وعلى كم من حولهم من ظواهر أو إحداث أو
حتى أفراد ,حتى لو كانت أسرهم ،فهم ؼالبا فً إنطواء وعزلة دابمة وال ٌتجاوبون مع أي من
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المثٌرات البٌبٌة فً المحٌط الذي ٌتعاٌشون فٌه وفً رضا واقتناع بوحدتهم،وٌتصرفون كما لو
كانت حواسهم قد توقفت عن ترجمة أي مثٌرات خارجٌة ،فأصبحوا فً حالة من االنؽبلق التام
والعجز عن تكوٌن أي عبلقة ( االمام والجوالٌد2010 ،؛ .(Al Kandari, 2006

ومنذ عام (  )1943استخدمت تسمٌات كثٌرة ومختلفة لهذا االضطراب ومن هذه
التسمٌات على سبٌل المثال ال الحصر :التوحد الطفولً المبكر ،وذهان الطفولة .ومنذ ذلك
الوقت ُكرست الكثٌر من البحوث والدراسات من خبلل عدد من الباحثٌن واألطباء للكشؾ عن
هذا الؽموض وفهمه بشكل أفضل ،وتكمن خطورة التوحد كونه أكثر الضطرابات النمابٌة
التطورٌة تعقٌدا ،حٌث ٌؤثر االضطراب على الكثٌر من مظاهر النمو من أهمها العجز الشدٌد
فً اتصال الطفل بالعالم الخارجً ،وٌجعل منه أقرب للعزلة واإلنؽبلق على نفسه وٌرفض أي
نوع من التواصل حتى من المقربٌن الٌه وهذا ٌجعل من حوله فً حٌرة دابمة حول طرٌقة
التعامل معه .وٌعتقد كانر  kannerأن عجز الطفل وتأخره اللؽوي من حٌث اإلكتساب والتعبٌر
عرض أساسً من أعراض التوحد (عٌاد.)2010 ،

تدرج تصنٌؾ اضطراب التوحد ،فقد ورد فً الدلٌل اإلحصابً لتشخٌص األمراض
العقلٌة فً الطبعة الثالثة ) (DSM-3تصنٌؾ التوحد ضمن االضطرابات النمابٌة من قبل الجمعٌة
األمرٌكٌة للطب النفسً ( ،(APAفً عام 1980أصدرت الجمعٌة األمرٌكٌة للطب النفسً الدلٌل
التشخٌصً واإلحصابً

)(DSM-3

والذي ٌشترط ظهور األعراض قبل  30شهرا .وفً عام

 1987تم إلؽاء محك العمر لظهور أعراض التوحد ،حٌث كان التركٌز األساسً على
االضطراب النمابً الشامل الؽٌر محدد والمذكور فً التصنٌؾ ضمن اضطراب التوحد الؽٌر
محدد

)(Developmental Disorder- Not Otherwise Specified-PDD-NOS

زٌادة عدد األطفال الصابٌن بالتوحد( .الدٌب2016 ،؛ الزارع2014 ،؛

وهذا ساهم فً

2012

)Liethead,
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ومن خبلل اإلصدار الرابع للدلٌل التشخٌصً واإلحصابً لبلضطرابات العقلٌة ( )DSM-4و
المقدم من الجمعٌة األمرٌكٌة للطب النفسً ( )APAتم تقسٌم االضطرابات النمابٌة إلى كبل من:
اضطراب التوحد ،اضطراب االنتكاس الطفولً ،متبلزمة أسبرجر ،متبلكة رٌت
).(APA,2013

وقد عرفت الجمعٌة األمرٌكٌة للتوحد

Autism Society of America

بأنه نوع من

االضطرابات النمابٌة التطوٌرٌة التً لها دالالتها ومؤشراتها فً السنوات الثبلث األولى من
حٌاة الطفل ،حٌث تظهر نتٌجة خلل ما فً كٌمٌابٌة الدم أو إصابة الدماغ ،والتً تؤثر على
مختلؾ نواحً النمو ،وٌضطرب فٌه السلوك ،والتواصل ،والتفكٌر(.(ASA, 2016

وعرفت أبو حسب ( )2015التوحد بأنه عجز ناتج عن اضطراب عصبً ٌؤثر على
الطرٌقة التً ٌتم خبللها جمع المعلمومات بواسطة الدماغ ،مسببا بذلك مشكلة فً المهارات
االجتماعٌة ومهارات التواصل اللفظً والؽٌر لفظً ،واللعب التخٌلً واالبداعً ،كذلك عدم
القدرة على اللعب وخلق عبلقات مع اآلخرٌن ،وعجز التواصل ٌظهر فً عدم القدرة عن
التعبٌر تلقابٌا عن الذات والعجزعن فهم ماٌقوله اآلخرون.

وٌشٌر الزٌودي والسرطاوي والمهٌري

)(2015

إلى أن التوحد ٌؤثر وبشكل واضح و

مباشرة على الطفل وٌظهر جلٌا فً تواصله العام ،واكتسابه للؽة ،واألنماط السلوكٌة ،وأسلوب
التعبٌر عن المشاعر واألحاسٌس ،إضافة إلى أن الطفل التوحّ دي ٌظهر أنماطا سلوكٌة شاذة،
كعدم النضج االجتماعً والعدوان أحٌانا ،وتع ّد إضطرابات التواصل لدٌه من اإلضطرابات
المركزٌة واألساسٌة التً تؤثر سلبا على مظاهر نموه الطبٌعً وتفاعله االجتماعً.
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العوامل المسببة الضطراب التوحد
ذكر العدٌد من العلماء والباحثٌن أسباب كثٌرة خلؾ التوحد ،ولكن لم ٌتوصلوا حتى اآلن
لسبب واحد ٌمكن االستناد علٌه وتأكٌده ،فهناك أسباب كثٌرة تكون خلؾ اإلصابة باضطراب
التوحد ،منها ماٌكون نتٌجة سبب نفسً ،أو اجتماعً ،أو عضوي وبٌولوجً ،أو جٌنً ،ولكن
وضح العلماء والباحثون من خبلل البحوث اإلحصابٌة بعض األسباب المؤدٌة إلى احتمال إصابة
الطفل باضطرابات التوحد تكون أكبر فً حالة وجود أحد هذه األسباب كما ٌشٌر الزراع
(:)2014

 أصابة سابقة فً العابلة بالتوحد.
 إذا كان جنس الطفل ذكرا.
 إذا كان عمر األب أو األم أكثر من أربعٌن عاما.
 إذا العابلة ذات سوابق فً أحد االضطرابات الوراثٌة والعصبٌة.
وتشٌرأبو حسب ( )2014بأن الجهل فً معرفه السبب الحقٌقً للتوحد ٌعود إلى:
 -1التؽٌر فً حاالت التوحد إما بالزٌادة أو النقصان.
ٌ -2عتمد التشخٌص بشكل كبٌر على الباحثٌن وتجاربهم.
 -3اللبس فً تشخٌص بعض حاالت التوحد على أنها حاالت تأخر فً التعلم أو
إعاقة عقلٌة
 -4تشخٌص القصور البٌبً على أنه اضطراب توحد.
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وفٌما ٌلً نستعرض بعض األسباب التً ذكرها العلماء عن مسببات التوحد:

 -1عوامل جٌنٌة وراثٌه
أوضحت كثٌر من األبحاث المتعقلة بالجٌنات إرتباطا واضحا بٌن االصابة بالتوحد وأحد
كروموسومات اإلنسان وأن أي خلل فً هذا الكروموسوم ٌؤثر بشكل مباشر نمو اللؽة والنمو
الحركً وكذلك تكثر هذه الحاالت فً التوابم المتطابقة حٌث أكدت األبحاث أن نسبة االصابة بهذا
االضطراب تصل إلى  60إلى  %90فً حال إصابة أحدهما .ونسبة التشابه فً اإلصابة بٌت
التوابم الؽٌر متطابقة تتراوح من  5إلى ( %10القمش .)2011 ،وفً دراسات أخرى وجد
الفرض الجٌنً تأٌدا قوٌا بناء على كثٌر من الدراسات ،حٌث بٌنت احتمال إصابة أشقاء األطفال
من ذوي التوحد ،بالتوحد بنسبة تبلػ  %7-2وهً نسبة تساوي مابٌن  50و 100ضؽؾ
إحتماالت إصابة أي فرد فً المجتمع الكلً (الدهشمً.)2007 ،

 -2عوامل بٌولوجٌة و نٌرولوجٌة
ذكر راتزاك أن الكبت المناعً الناجم عن الحمل الذي تتعرض له األم أثناء فترة الحمل قد
تؤثر بشكل مباشر على الجنٌن ،وكذلك اإلصابة الفٌروسٌة أو البكتٌرٌة فً فترة الثبلث أشهر
األولى من الحمل ترتبط بتشخٌص التوحد لدى األطفال ( .)Ratajcazak, 2011

وتلخٌصا عن أبو سعود ( )2009قد ذكر كانر فً نظرٌته وبالرؼم من األبحاث التً
توصل إلٌها إال انه لم ٌهمل الجانب البٌولوجً حٌث ذكر أن األباء ٌلعبون دورا هاما فً حدوث
التوحد ،فذكر أن الطفل ٌولد بخلل فطري بٌولوجً ،ومرت سنوات طوٌلة قبل وضع العوامل
الوراثٌة سببا لئلضطراب التوحد وذلك لسببٌن ،أولهما شدة إنتشار وتأثٌر النظرٌة التحلٌلٌة فً ذلك
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الوقت ،والسبب اآلخر هو افتقار األسالٌب العلمٌة والتكنولوجٌة التً تسهل البحث الوراثً فً ذلك
الوقت .ولكن مع مرور الزمن تبنى كثٌر من الباحثٌن هذا التوجه.

كذلك أكدت الدراسات أن المضاعفات قبل وأثناء الوالدة أكثر لدى األطفال المصابٌٌن
بالتوحد من ؼٌرهم من األسوٌاء ،وكذلك هناك متؽٌرات أخرى مثل نقص الوزن لدى الجنٌن أو
عدم النضج أو اضطراب التنفس أو نزٌؾ األم كلها تعزى ألن تكون من مسببات التوحد (الخطٌب
والحدٌدي2016 ،؛ الثقفً2014 ،؛ الزارع.)2014 ،

وقد ذكرت (الحصان )2014 ،من خبلل دراسات أخرى حدٌثة أن هناك جزءا فً مخ
الطفل ٌتأثر أثناء التكوٌن ،حٌث أوضحت الدراسات أن بنسبة ْ % 80 -10
ٌظهر مخ الطفل من
ذوي التوحد شذوذا واضحا و ٌختلؾ فً تكوٌنه عن الطفل العادي فً جهاز رسم المخ الكهربابً.

 -3عوامل بٌئٌة وأسرٌة:
كان قدٌما أصحاب النظرٌات النفسٌة ٌرون أن األباء هم السبب الربٌسً فً إصابة
أبناءهم بالتوحد ،حٌث ٌعزى أصحاب نظرٌة التطبع إلى أن الطفل الذي ٌعانً من اضطراب
التوحد ٌعد عادي من الجانب العضوي إال أنه ٌتعرض لمؤثرات قوٌة فً مرحلة الطفولة المبكرة
جدا فتسفر عن اضطراب نفسً واضح ،فٌضع أصحاب هذه النظرٌة مسؤولٌة التعرض
لبلضطراب على والدٌن الطفل (الحصان.)2014 ،

أما أصحاب النظرٌة الجامعة بٌن الطبع والتطبع فٌرون أن حدوث التوحد ٌكون لدى
األطفال الذٌن لدٌهم استعداد بٌولوجً وتعرضوا لمؤثرات بٌبٌة سلبٌة قوٌة أثرت على نموهم
النفسً (عٌسى.)2014 ،
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قدم تشالٌزفروستر) (Charles Forster, 1961والمشار إلٌه فً عٌاد ()2010
وصفا عن كٌفٌة تشكٌل البٌبة االجتماعٌة للطفل صاحب السمات الربٌسٌة فً التوحد ،حٌث أشار
أنه لٌس السلوك وحده هو المسؤول عن التوحد ،حٌث ٌرى أن البٌبة التً ٌقضً فٌها األطفال وقتا
طوٌبل بأنماط سلوكٌة ؼٌر هادفة ،وال تؤدي لهم وظٌفة معٌنة ،وٌقضون وقتا أقل فً التواصل مع
الؽٌر ،كل هذه األسباب تساعد فً ظهور سلوك مضطرب نتٌجة بٌبة تعلٌمٌة محدودة تساعده على
التكرار للسلوك الؽٌر مرؼوب وعدم دعمها سلوكا آخر ٌساعد على تقلٌل هذا السلوك الؽٌر
مرؼوب به (عٌاد.)2010 ،

وٌوضح الثقفً ( )2014إلى أن التنشبة األسرٌة لها تأثٌر واضح لئلصابة باضطراب
التوحد ،فتعتبر شخصٌة الوالدٌن الؽٌر سوٌة وأسلوب التربٌة وباإلضافة إلى االنعزالٌة والمٌل
للنمطٌة والبرود االنفعالً للوالدٌن ٌؤدي إلى عدم تمتع الطفل باالستثارة البلزمة لمساعدته على
النمو بشكل سوي .لذلك ٌنشأ التوحد من الخبرات المبكرة الؽٌر مشبعة وؼالبا ماٌكون والدٌن
األطفال من ذوي التوحد على النقٌض فً أسلوب التربٌة إما بالحماٌة الزابد أو الرفض.

وٌشٌر كبل من البطاٌنة والجراح ( )2009إلى أهم المؤٌدٌن لهذه النظرٌة ومنهم برنو
بٌتلهابم ) Bruno Bettelheim (1961حٌث قام بنقل أطفال من ذوي التوحد للعٌش مع أسر
بدٌلة للتعرض لخبرات ومؤثرات فً بٌبة فعالة وكان تعتبر جزء من العبلج .وقد أثرت هذه
النظرٌة على النظرٌة البٌولوجٌة المبنٌة على وجود الخلل مسبب للتوحد مثل الكروموسومات
ومشكبلت ماقبل الحمل وأثناء الحمل مثل اإلصابات الفٌروسٌة والبكتٌرٌة وؼٌرها.

المحور الثالث :التدخل المبكر Early Intervention
القت خدمات التربٌة الخاصة إهتماما كبٌرا ومتزاٌدا فً العقود القلٌلة الماضٌة ،مما ساعد
على تطورها تطورا كبٌرا سواء عالمٌا أو عربٌا ،وذلك مقارنة بما مر به ذوو اإلحتٌاجات
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الخاصة فً العقود السابقة ،فبعد مراحل طوٌلة من الرفض والعزل ،والرعاٌة المؤسسٌة واإلٌواء،
جاءت مراحل التأهٌل ،والتدرٌب ،والدمج ،والتنافس بٌن الدول فً تقدٌم الخدمات الكمٌة والنوعٌة،
وٌعتبرالتوحد من فبات التربٌة الخاصة الربٌسٌة ،حٌث ٌشترك هؤالء األطفال مع ؼٌرهم ذوي
االحتٌاجات الخاصة بجمٌع مراحل التطور النمابً(ٌوسؾ وآخرون.)2013 ،

والتدخل المبكر ٌقوم على أساس احتٌاجات الطفل الخاصة والمعٌنة ،والتً تجعله مختلفا
عن أقرانه من األطفال العادٌٌن والمماثلٌن له فً المرحلة العمرٌة ،حٌث ٌجب أن تكتشؾ ،وتلبى
هذه االحتٌاجات فً وقت مبكر قدر اإلمكان (العنزي.)2015 ،

وقد تزاٌد اإلهتمام بالتدخل المبكر بعد توقٌع على اتفاقٌة حقوق اإلنسان وحقوق الطفل
والتً تنص على أحقٌة األطفال فً الحصول على ماٌحتاجون إلٌه من الخدمات الصحٌة،
واالنسانٌة ،وأوجه الرعاٌة النفسٌة ،واالجتماعٌة بؽض النظر عن أعمارهم واحتٌاجاتهم ،حٌث
تسهم خدمات التدخل المبكر فً منع أو تخفٌؾ ما أمكن من عوامل الخطر التً تعترض مسٌرة
نمو الطفل سواء جسدٌة ،صحٌة ،إدراكٌة ،معرفٌة(U.S. Department of Education, .
)2013; IDEA, 2011

وقد تعددت تعرٌفات التدخل المبكر حٌث ٌنظر إلٌها على أنها " مجموعة متكاملة من
اإلجراءات الهادفة والمتخصصة و الخدمات الوقابٌة والعبلجٌة التً تقدم لؤلطفال وأسرهم من
المٌبلد وحتى  12سنه  ،بقصد الكشؾ المبكر عن اإلعاقة و تقدم الخدمات للفبات المعرضة
للمخاطر المتعلقة بالتأخر النمابً أو الصحً أو التربوي والحٌلولة دون حدوث آثار جانبٌة مترتبة
علٌها وتقلٌل تداعٌها فً المستقبل (الصبً.)2012 ،
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وتهدؾ برامج التدخل المبكر إلى تنمٌة شخصٌة الطفل وقدراته العقلٌة واالجتماعٌة،
والتواصلٌة ،ومساعدة أسرته على إشباع إحتاٌجاته فً الوقت المناسب وبالقدر المناسب ،كذلك
حماٌته من المعوقات التً تقؾ حاجزا أمام تقدمه .وقد اشارت نتابج دراسات عدٌدة إلى استفادة
كثٌر من األطفال من برامج التدخل المبكر فً مجتمعات متعددة مما جعل كثٌر من الباحثٌن
ٌضعون آماال كثٌرة على هذه البرامج (العنزي.)2015 ،

ولم تعد خدمات التدخل المبكر موضع تشكٌك ،فقد قدمت كثٌر من الدراسات العلمٌة أدلة
صرٌحة وقوٌة على مدى فاعلٌة برامج التدخل المبكرفً تحسٌن وتطوٌر مهارت األطفال من ذوي
االحتٌاجات الخاصة (الخطٌب و الحدٌدي .)2016 ،وقد أكدت نظرٌات التحلٌل النفسً على
أهمٌة مرحلة الطفولة المبكرة ،حٌث اعتبروها من المراحل المتمٌزة من حٌاة الطفل ،وأثرها فً
نموه ،وأن ما قدمته تلك النظرٌات عن أهمٌة السنوات األولى قد جرى التحقق منه فى تجارب
أثمرت عن أثر الخبرات األولى التً ٌتعرض لهـا األطفال على سلوكهم فً مراحل نموهم األولى.
وتؤكد كذلك النظرٌات السلوكٌة ونظرٌات التعلم ،القابلٌة الهابلة لؤلطفال فـً تلك السنوات األولى
على التطور والنمو ،وٌظهر أن الخبرات واألسالٌب التً ٌتعرض لها الطفل ،والبٌبة الفعالة فً
تلك الفترة لها تأثٌرها الكبٌرعلى فعالٌة تعلم الطفل وتقدمه (الخزعان والصمادي2015 ،؛
العنزي.)2015 ،

ففً دراسة قدمها كاستو وماستروبٌري ((Casto & Masteropieri, 1986
والمشار إلٌها من (الخطٌب والحدٌدي )2016 ،مبنٌة على نتابج أربعة وسبعون دراسة علمٌة تم
االستنتاج من خبللها على أن التدخل المبكر ٌنتج عنه تحسنا فً متوسط النمو المعرفً واللؽوي
واألكادٌمً لؤلطفال من ذوي االحتٌاجات الخاصة ،كذلك أن الفابدة تكون ذات قٌمة أكبر كلما كان
التدخل مبكرا ،ومكثفا أكثر ،وٌعزز المشاركة األسرٌة.
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ترى مرزا ( )2013أن برامج التدخل المبكر فً عالمنا العربً تتمٌز بالشمولٌة
والمرونه المطلقة ،وتشجع على االستفادة من أسسه النظرٌة ومفاهٌمه الوقابٌة فً معالجة سابر
القضاٌا ،سواء االجتماعٌة أو الصحٌة أو االسرٌة أو التربوٌة أو األكادٌمٌة.

وقد أشار قانون ))Individual With Disabilities Education Act, IDEA
إلى أنه ٌتم البدء فً خدمات التدخل المبكر عن طرٌق تقدٌم الخدمات لؤلطفال وأسرهم منذ لحظة
الوالدة أو لحظة اكتشاؾ اإلعاقة وحتى سن السادسة من العمر تقرٌبا ،والتً ٌمكن أن تقدم ضمن
أي نمط من أنماط تقدٌم الخدمات ،حٌث أوضحت من ناحٌة أنه ٌعانً حوالً ٓٔ  %من األطفال
من تأخر نمابً أو إعاقة ما ومن ناحٌة أخرى ،تؤكد المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة المتخصصة أن
حوالً ٓ % ٠من اضطرابات النمو ،واإلعاقة قابلة للوقاٌة بإجراءات بسٌطة وؼٌر مكلفة نسبٌا،
وقد سنت القوانٌن حٌث طالب قانون تعلٌم األفراد ذوي اإلعاقة بخدمات التدخل المبكر وضرورة
توفٌرها لؤلطفال(IDEA, 2011) .

وذلك ٌعنً أهمٌة التعرؾ على اضطرابات النمو التً قد ٌعانً منها األطفال وتطوٌر
األسالٌب ،واألدوات المناسبة للكشؾ المبكر عنها من جهة ،وتصمٌم البرامج التعلٌمٌة والعبلجٌة
الفاعلة من جهة أخرى ،فتلك هً المجاالت األساسٌة التً ٌهتم بها التدخل المبكر (عواد،
.)2013

لقد زاد اهتمام كثٌر من مجتمعات العصر الحدٌث بمشكلة اإلعاقات الذهنٌة بالتحدٌد ،حٌث
أنها تعد من أكثر المشكبلت التً تحتاج إلى تدخبلت متعددة الجوانب واألبعاد ،وأبعادها طبٌة،
ونفسٌة ،واجتماعٌة ،وتأهٌلٌة واخٌرا تعلٌمٌة ،وهذه األبعاد تتداخل مع بعضها البعض لذا ٌجدر
التعاون بٌن جمٌع األجهزة لحل هذه المشكلة (العنزي.)2015 ،

28

وقد ذكر كبل من (الخطٌب والحدٌدي )2016 ،أنه ٌمكن الحدٌث بوجه عام عن النماذج
الربٌسٌة فً التدخل المبكر:

 التدخل المبكر فً المراكز.
 التدخل المبكر فً المنزل.
 التدخل المبكر فً كبل من المركز والمنزل.
 التدخل المبكر من خبلل تقدٌم االستشارات.
 التدخل المبكر من خبلل وسابل اإلعبلم.

وٌرى كبل من (Feinber, E, Silverstein, M., Donahue, S. & Bliss,
) R., 2011أن تقدٌم خدمات التدخل المبكر تكون لثبلث فبات عمرٌة:

أ) الفترة األولى ( :منذ عمر الوالدة إلى نهاٌة السنة الثانٌة) وتقدم لهم الخدمة المنزلٌة
وذلك عن طرٌق زٌارة األخصابٌة للطفل مرتٌن أسبوعٌا وٌتم من خبللها تقٌٌم الطفل
فً بٌبته وتكوٌن عبلقة عمل مشتركة مع والدته وتدرٌبها على كٌفٌة التعامل معه
والمشاركة فً تدرٌبه على المهارات المختلفة.
ب) والفترة الثانٌة( :من بداٌة السنه الثالثة إلى السنه الرابعة) وفً هذه المرحلة ٌتم تدرٌب
الطفل فً المركز والمنزل معا لكً تحدد الحاجات الخاصة به ،ولتقدٌم برنامج
عبلجً وتربوي مناسب له ولبٌبته المنزلٌة ولتهٌبته لبلنتقال لمرحلة الدمج فً رٌاض
األطفال أو مراكز الرعاٌة النهارٌة.
ت) الفبة الثالثة ( :من بداٌة السنه الخامسة إلى التاسعة) وهنا ٌقوم المركز بمتابعة الطفل
واإلشراؾ الكامل على الخطة العبلجٌة والتربوٌة له ،وتزوٌد األهل بالتقارٌر الخاصة
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بالطفل والمتعلقة بمدى التطور الحاصل باإلضافة للتدرٌبات المناسبة له لٌتم تطبٌقها
فً المنزل.

خدمات التدخل المبكر فً المملكة العربٌة السعودٌة
تواكب المملكة العربٌة السعودٌة التوجهات العالمٌة فً اإلهتمام بالطفولة من عمر المٌبلد
وحتى  6سنوات فً المجاالت الصحٌة ،والتعلٌمٌة ،والتربوٌة ،واالجتماعٌة .فهمناك العدٌد من
المبادرات والبرامج الرابدة فً كل من وزارة الصحة ووزارة التربٌة والتعلٌم وبعض المؤسسات
األهلٌة باإلضافة إلى الجمعٌات الخٌرٌة والتً تستهدؾ توفٌر الخدمات لذوي االحتٌاجات الخاصة.
فعلى سبٌل المقال هناك مبادرات (وزارة الصحة ،2012 ،مرزا .)2013 ،والتً تتضمن:
-1

خدمات الرعاٌة الصحٌة لؤلمومة والطفولة عن طرٌق زٌادة عدد

المراكز الصحٌة التً تساهم فً تقدٌم المتابعة الطبٌة لؤلم
-2

برنامج الفحص المبكر قبل الزواج الكتشاؾ األمراض التً تتسبب فً

انجاب مولود من ذوي االحتٌاجات الخاصة.
-3

التوسٌع الكمً فً استحداث الروضات الحكومٌة والمطبقة لبرامج

التدخل المبكر.
-4

تدرٌب المعلمٌن والمعلمات على الكشؾ المبكر نظرا لوجود أطفال

مستحقٌن لخدمات التربٌة الخاصة.
وقد أشار (الحصان2014 ،؛ الكٌبلنً2014 ،؛ ٌحٌى  )2006إلى تطوٌر المناهج فً
برامج التدخل المبكر مستندا إلى جداول النمو الطبٌعً فً مرحلة الطفولة المبكرة .وتشتمل تلك
الجداول على أمور منها:


مهارات العناٌة الذاتٌة :وتشمل تعلٌم األطفال مهارات االعتناء بأنفسهم

من تعلٌمهم مهارات مثل ارتداء المبلبس ،وتناول الطعام ،والنظافة الشخصٌة.

31



المهارات االجتماعٌة :وهً النشاطات التً تساعد األطفال على تطوٌر

المهارات االجتماعٌة ،والتً تشمل تعلم التفاعبلت االجتماعٌة وتكوٌن العبلقات مع
اآلخرٌن.


المهارات التواصلٌة :وتشتمل على النشاطات الً تساعد فً تطوٌر

المهارات التواصلٌة للطفل سواء كانت مهارات لفظٌة أو ؼٌر لفظٌة.


المهارات الحركٌة :وتشتمل النشاطات التً تساعد فً تطوٌر المهارات

الحركٌة الدقٌقة والكبرى للطفل.
المهارات االدراكٌة :وتشتمل المهارات التً تساعد الطفل على تطور المهارات العقلٌة لدٌه مثل
التمٌٌز ،المطابقة ،التصنٌؾ ،والمهارات ماقبل األكادٌمٌة.

المحور الرابع :مشكالت التواصل لدى األطفال من ذوي التوحد
ٌعتبر التواصل عملٌة معقدة ،الهدؾ منها هو تطوٌر العبلقات المتبادلة والمشتركة بٌن
البشر ،والتً تتضمن األنشطة المشتركة ،وتبادل المعلومات والخبرات بٌنهم .وٌتضمن التواصل
ثبلث جوانب أساسٌة وهً جانب تواصلً ،وجانب تفاعلً ،وجانب إدراكً .فالتواصل بوجه عام
ٌعتبر التواصل جملة من العملٌات المختلفة التً ٌتبادلها المرسل والمتلقً لنقل المعلومات
والخبرات .كذلك هناك مجموعة من التفاعبلت التً تستثٌرعملٌة التواصل ككل ،وتبرز هذه
التفاعبلت فً فعل المرسل واستجابة المتلقً (.(May, 2011

وٌرى الخٌران ( )2011أن التواصل هو مجموعة من المهارات التً ٌستخدمها الطفل
للتعبٌرعن احتٌاجاته ورؼباته ،سواء باستخدام اللؽة أو دون استخدامها وذلك من خبلل التواصل
مع األقران ،أما عن طرٌق التحدث ،أو التواصل البصري ،أو التقلٌد ،أو اإلشارة إلى ماهو
مرؼوب.
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وٌعبر التواصل عن قدرة الفرد على فهم وإستعمال أنماط التواصل اللفظة ،ونقل
المعلومات واألفكار والمشاعر واالتجاهات بٌن األفراد (عماٌرة والناطور .)2014 ،كذلك وتوجد
أنماط تواصل أخرى ؼٌر لفظٌة مثل اإلشارة بالٌد ،أو تعبٌرات الوجه ،أو الشفاه ،أو االٌماءات ،أو
استخدام الرموز المختلفة (الثقفً.)2014 ،

وقد ذكرعلً ( )2010أن المشكبلت األساسٌة فً التواصل تمثل العجز األساسً فً
التوحّ د ،فً حٌن تمثل المشـكبلت السلوكٌة العناصر الثانوٌة لهذه الحالة .حٌث وضح أن مشكبلت
التواصل التً ٌعانً منها الطفل من ذوي التوحّ د قد ٌنتج عنها مجموعة من أنماط السلوك ؼٌر
المقبولة ،وٌبلحظ على الطفل قصور شدٌد فً إكتساب اللؽة .وٌمكن تجنب ذلك من خبلل توفٌر
البٌبة المناسبة لٌتعلم فٌها الطفل مهارات التواصل البصري ،واإلشارة إلى ما هو مرؼوب فٌه ،
واإلٌماءات والتعبٌرات الجسدٌة ،أو حدة الصوت فً المستوى الطبٌعً.

وقد ذكرت كثٌر من الدراسات أن نسبة كبٌرة من أطفال ذوي إضطراب التوحد ال ٌملكون
القدرة على الكبلم ،وٌعانون من عجز فً تطوٌرالمهارات التواصل لدٌهم ،كذلك ٌعجز هؤالء
األطفال تعوٌض هذا العجز باستخدام أسالٌب التواصل ؼٌر اللفظً كاإلٌماءات أو المحاكاة .حٌث
ٌعرؾ الطفل من ذوي التوحد بالطفل الذي فقد االتصال ،وٌبلحظ على أطفال التوحد صعوبة
شدٌدة فً إكتساب اللؽة ونقص القدرة على التخٌل وضعؾ االهتمام ونقص فً اإلنتباه واإلدراك
التً تساعده على تعلم اللؽة ،وٌبدي الطفل عزوؾ عن التواصل بكل من حوله بما فٌهم أسرته.
(الزارع2014 ،؛ حافظ2014 ،؛ العوٌجان2012 ،؛ علً)2010 ،

وٌذكر التصنٌؾ الدولً العاشر لؤلمراض النفسٌة  ICDالذي أصدرته منظمة الصحة
العالٌمة ،أن األطفال من ذوي التوحد ٌعانون من قصور واضح فً جانب نمو اللؽة قبل بلوؼهم
الثبلث سنوات ،وٌظهر هذا القصور جلٌا فً ثبلث جوانب ربٌسٌة من أهمها التواصل (ICD-

32

 .)10ومن جانبه قدم الدلٌل التشخٌصً اإلحصابً الخامس لبلضطرابات العقلٌة (DSM-
)5الصادرمن جمعٌة الطب النفسً األمرٌكٌة ) (APAعلى حدوث خلل فً اآلداء الوظٌفً فً
مجال استخدام اللؽة والتواصل لدى األطفال من ذوي التوحد ،والذي ٌؤثر سلبا على التفاعل
االجتماعً ،حٌث ٌوجد قصور كٌفً فً واحدة على األقل من أربع محكات ،والتً تدل حدوث
نقص أوتأخر فً اللؽة المنطوقه ،وعدم القدرة على إقامة حوار أو محادثة مع اآلخرٌن،
واالستخدام المتكرر للؽة(APA, 2013) .

وٌعتبر األطفال من ذوي التوحد أطفاال محدودي اللؽة ،حٌث ٌصنؾ هؤالء إلى ثبلث
مجموعات تبعا لمستوى التواصل ،وتشمل المجموعة األولى األطفال الذٌن ٌستخدمون اإلٌماءات
واإلشارات واألوصوات ،وٌكون ذلك نتٌجة ضعؾ فً الحصٌلة اللؽوٌة ونقص فً المفردات
(عماٌرة والناطور2014 ،؛  .)Owens,2011وتتكون المجموعة الثانٌة من األطفال ذوي
(الكلمة الواحدة) فقط للتعبٌر عن إحتٌاجاتهم .أما المجموعة الثالثة فتتكون من األطفال القادرٌن
على إنتاج عدد من الكلمات البسٌطة جدا ،وتتكون إلى حد كبٌر من الكلمات المبكرة التً ٌستخدمها
الطفل فً المراحل األولى من التطور اللؽوي لدٌهم (.)Owens,2011

و تظهر حاجة األطفال من محدودي اللؽة إلى العمل على البنٌة األساسٌة التً تسبق
ظهور اللؽة ،وتعرؾ بالمهارات الؽٌر لفظٌة ،و ُتكتسب هذه المهارات لدى األطفال قبل المهارات
اللفظٌة ،وتعتبر هذه المهارات ذات أهمٌة عالٌة ،والبنٌة األولى فً تعزٌز إكتساب المهارات
اللفظٌة األخرى (العوهلً2015 ،؛ عبدالحافظ .)2014 ،

قد ذكر كبل من (العوهلً2015 ،؛ عبدالحافظ 2014 ،؛ وعماٌرة والناطور2014 ،؛
الكوافحة وعبدالعزٌز2010 ،؛ الزرٌقات )2004 ،أنماط التواصل ،حٌث تم تصنٌفها إلى قسمٌن،
كتالً:
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 -1التواصل الغٌر لفظً Non- Verbal Communication
هً رموز ؼٌر لفظٌة ،تعتمد على نقل الرسابل كرموز تحمل معانً معٌنة ،أي
تعتمد على نقل اللؽة الؽٌر لفظٌة .وتتمثل مهارات التواصل الؽٌر لفظً فً اإلٌماءات
والحركات وتبادل النظرات التً تعبر عن نقل رسالة لآلخر .وتشتمل هذه المهارات مهارة
أساسٌة وهً االنتباه المشترك ) )Joint Attentionوالذي ٌحدث عن طرٌق التركٌز بٌن
األشٌاء واألشخاص الذٌن ٌكونون محور الحوار .وتشتمل مجاالت اإلنتباه المشترك كبل
من:
أ) اإلشارة إلى ماهو مرؼوب :كأن ٌشٌر بإصبعه إلى األشٌاء التً ٌردها ،وباستخدام
اإلشارات الوصفٌة كأن ٌشٌر أعطنً أو هات .(Pointing And Hand
)Leading
ب) لؽة الجسد أو ما ٌعرؾ بلؽة الحركة واألفعال واستخدام اإلٌماءات للتعبٌر ،كأن ٌهز
رأسه بالنفً.
ت) التواصل البصري ((Eye Contact
وتعتبر مهارة اإلنتباه المشترك ) )Joint Attentionمن أهم وسابل التواصل الؽٌر
لفظً ،حٌث تعتبر من المهارات الصعبة لدى األطفال من ذوي التوحد ،نتٌجة افتقار هؤالء
األطفال إلى التواصل البصري مع اآلخرٌن ،وضعؾ اإلنتباه اإلجتماعً ،وضعؾ المشاركة،
والتفاعل اإلجتماعً (عودة .)2009 ،كما ٌمٌل هؤالء األطفال للتشتت من خبلل التركٌز على
مثٌرات ؼٌر هادفة فً البٌبة من حولهم ،وتوزٌع النظر على األشٌاء دون تركٌز .حٌث ال ٌوجّ هون
إنتباههم إلى نفس األشٌاء التً ٌنتبه إلٌها اآلخرٌن ،و ٌجدون صعوبة فً توجٌه إنتباه اآلخرٌن لما
ٌحبون .ومن دون اإلنتباه المشترك ٌصعب على األطفال من ذوي التوحد تعلم مهارات التواصل
اللفظٌة ،والذي ٌؤثر سلبا على تطور كبل من اللؽة االستقبالٌة واللؽة التعبٌرٌة (العوهلً2015 ،؛
الثقفً2014 ،؛ .)Mucchetti, 2013

34

وٌبرز اإلنتباه المشترك من خبلل المشاركة فً شا خارجً أو اإللتفات إلى إشارة
شخص آخر (الثقفً .)2014 ،وٌظهر تطور اإلنتباه المشترك عن طرٌق اإلشارة إلى األشٌاء
واآلخرٌن ،وتبادل النظر بٌن األشٌاء واألشخاص.

وتعددت تعرٌفات اإلنتباه المشترك ،وهو عبارة عن مهارة عقلٌة ٌتم فٌها تبادل التركٌز
بٌن المشاركٌن ،من خبلل هدؾ واحد لخبرة مشتركة (الثقفً2014 ،؛ & (Paparella
)Kasari, 2004

 -2التواصل اللفظً Verbal Communication
هً الرموز اللفظٌة وهً عبارة عن نظام التفاعل اللؽوي بٌن شخصٌن أو جماعة من
الناس فً ترمٌز المعانً ،وتشتمل هذا القسم اللؽة كوسٌلة لنقل المعلومات والرسابل من المصدر
إلى المتلقً وٌكون هذا اللفظ منطوقا فٌكون اإلدراك له بواسطه حاسة السمع.

وٌظهر األطفال من ذوي التوحد قصورا واضحا فً مهارات التواصل اللفظً ،من خبلل
اللؽة التعبٌرٌة ،والطلب ،واستخدام اللؽة للتعبٌر عن احتٌاجاتهم المختلفة( .عماٌرة والناطور،
)2014

وللتؽلب على المشكبلت التواصلٌة التً ٌعانً منها األطفال ذوي التوحّ د ،أشار إبراهٌم
( )2011إلى ضرورة التدخل المبكر من أجل العمل على تطوٌر قدرة األطفال على التواصل
بشكل تلقابً .فقد أثبتت الكثٌر من الدراسات (الزارع2012 ،؛ مطصفى2012 ،؛ أحمد)2009 ،
على أن البدء فً تدرٌب أطفال التوحّ د الصؽار الذٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن ( )9_3سنوات له
تأثٌر واضح على تعلّمهم مهارات التواصل بشكل فعال ،وذلك بتدرٌبهم على كٌفٌة التعبٌر عن
مشاعرهم وانفعاالتهم بأكثر من طرٌقة .وللمساعدة فً ذلكٌ ،تم توفٌر البٌبة المناسبة لٌتعلم فٌها
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الطفل مهارات التواصل البصري ،واإلشارة إلى ما هو مرؼوب فٌه  ،واإلٌماءات الجسدٌة ،أو
نبرة الصوت بصورة طبٌعٌة.

مشكالت التواصل لدى األطفال ذوي التوحد
ٌشٌر كبل من الزارع وحافظ ( )2014أن النمو التواصلً ٌرتبط إرتباطا وثٌقا بالنمو
المعرفً ،فإن األشخاص من ذوي إضطراب التوحد قد ٌعانون من مشكبلت تواصلٌة تختلؾ فً
طبٌعتها بإختبلؾ شدة اإلضطراب ،وٌعتبر التأخر فً التواصل (اللفظً -والؽٌر لفظً) ،وعدم
وضوح الكبلم من أهم مشكبلت التواصلٌة لدٌهم .فاألطفال من ذوي التوحد ٌعتمدون كثٌرا على
سحب الٌد ،والتعامل مع اآلخرٌن وكأنهم آلة أو أداة ،وهذه الطرٌقة تعبرعن تواصلهم الضعٌؾ.
مما ٌشكل فارقا عن التسلسل الطبٌعً لتعلم اللؽة لدى األطفال العادٌٌن ،حٌث تظهر علٌهم بوادر
البطء فً إكتساب المهارات التواصلٌة.

والجدٌر بالذكر أن األطفال ذوي أضطراب التوحد قادرٌن على تعلم مهارات الترمٌز،
وذلك العتمادهم على حاسة البصر ،وٌمكن إعتبارهم بصرٌن بطبعهم ،فهم قادرٌن على إدراك
ماٌشاهدونه بالبصر ،أكثر من استخدام حاسة السمع ،والتركٌز على ما ٌقال لهم ،لذلك فاستخدام
الصور ٌساعدهم على فهم العالم من حولهم بشكل أفضل (العوهلً.)2013 ،

وقد ذكر كبل من (القحطانً2011 ،؛ أحمد  )2009بعض أنماط التواصل اللفظً التً
ٌستخدمها الطفل من ذوي التوحد:

 تردٌد الكلمات أو بما ٌسمى بالمصاداة.
 استخدام ؼٌر مبلبم للؽة كأن ٌنادي الناس بصفاتهم أو أعمارهم.
ٌ ستخدم الضمابر بطرٌقة معكوسة كأن ٌقول عن نفسه ترٌد عصٌر.
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ثانٌاً :الدراسات السابقة
ٌتناول هذا الجزء الدراسات السابقة العربٌة ،واألجنبٌة ذات الصلة بمحاور الدراسة ،على
النحو التالً :النظرٌة السلوكٌة والسلوك اللفظً ،والتدخل المبكر لؤلطفال من ذوي التوحد،
مشكبلت التواصل لؤلطفال من ذوي التوحد.

دراسات متعلقة ببرامج النظرٌة السلوكٌة والسلوك اللفظً
فً دراسة قدمها عٌاش ( )2014والتً تهدؾ إلى فاعلٌة برنامج تدرٌٌبً سلوكً ٌستند
إلى نظام تبادل الصور (بٌكس) فً تنمٌة مهارات التواصل لدى أطفال التوحد فً فلسطٌن،
وتكون عٌنة الدراسة من ( )16طفبل وطفلة من األطفال مقسمٌن بالتساوي من ذوي اضطراب
التوحد ،واستخدم الباحث األدوات التالٌة :مقٌاس مهارات التواصل (اللفظٌة – ؼٌر لفظٌة) لؤلطفال
من ذوي التوحد معد من قبل الباحث ،برنامج تدرٌبً مقترح قابم على النظرٌة السلوكٌة لتنمٌة
مهارات التواصل .وأظهرت نتابج الدراسة مدى فاعلٌة البرنامج التدرٌبً من خبلل وجود فروق
ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة تعزى للقٌاس البعدي فً مجاالت
مقٌاس مهارات التواصل عند الداللة  .0.05كذلك أظهرت النتابج وجود فروق ذات داللة
إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة التجرٌبٌة تعزى للجنس.

فً دراسة قدمها الزارع ( )2012والتً تهدؾ التعرؾ على فعالٌة التدرٌب على
التواصل فً خفض السلوك العدوانً لدى عٌنة من األطفال ذوي اضطراب التوحد ،وقد تكونت
عٌنة الدراسة من ( )12طفل طالب من ذوي التوحد والمقسمٌن بالتساوي إلى عٌنة ضابطة وعٌنة
تجرٌبٌة ،وقد استخدم الباحث كأدوات للدراسة مقٌاس تقدٌر التوحد الطفولً ،وقابمة تقدٌر مستوى
التواصل (اللفظً -الؽٌرلقظً) لؤلطفال من ذوي التوحد من إعداد الباحث ،ومقٌاس السلوك
العدوانً .وقد أظهرت الدراسة فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات المجموعة

37

التجرٌبٌة فً مقٌاس السلوك العدوانً فً القٌاسٌن القبلً والبعدي ،كذلك أظهرت النتابج فروق
ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات المجموعة التجرٌبة فً قابمة تقدٌر مستوى التواصل
لصالح المجموعة التجرٌبٌة ،وال ٌوجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات
المجموعة التجرٌبٌة فً المقٌاسٌن المستخدمة عند القٌاس البعدي والتتبعً.

قام كبل من فٌن ومٌقوال وأهٌرم ) (Finn, Miguel& Ahearn,2012بدراسة هدفت
إلى التعرؾ على مدى فاعلٌة تدرٌب األطفال من ذوي التوحد على االستقبلل الوظٌفً للطلبات
اللفظٌة )  ( Mandوالتسمٌات اللفظٌة ) (Tact

حٌث تكونت العٌنة من ( ) 4أطفال فً عمر

( )6 -3سنوات ،والخاضعٌن لبرنامج التدخل المبكر بمعدل ( ) 30ساعة أسبوعٌا  ،وقد قُسمت
الجلسات إلى ( )5جلسات فً األسبوع كل جلسة مدتها ( ) 30- 10دقٌقة ،وكانت األدوات
المستخدمة فً الدراسة هً :مقٌاس إختبار المفردات (كلمة واحدة معبرة عن صورة
(EOWPVTلؤلطفال كمقٌاس قبلً وبعدي  ،كذلك وتم إعطاء األطفال أربعة أدوات ( شكل
للتسمٌة وٌسأله ماهذا –أو شكل وتعلٌمات لبناءه باستخدام أربع  4قطع من تركٌبات
( ،)Widgetsوكذلك ُ
طلب منهم تقلٌد حركً لتركٌب المكعبات) كل هذا تم استخدامه لبناء
الطلبات اللفظٌة  Mandsوالتسمٌات اللفظٌة  .Tactsوأثناء التطبٌق تم تقسٌم االطفال إلى
مجموعتٌن ،إثنٌن للمشاركة فً الطلبات اللفظٌة وإثنٌن للمشاركة فً التسمٌات اللفظٌة ،وكانت
النتجٌة أن أربعه أوالد أظهروا أن هناك تأثٌر متبادل وتأثٌر إنتقالً بٌن الطلب والتمسٌة حٌث أن
الطلب ٌؤثر على تقدم التسمٌة ،وأن التسمٌة لها تأثٌر إٌجابً فً تطور الطلب من خبلل نتابج
تعزى لصالح القٌاس البعدي فً إختبار .EOWPVT

فً دراسة قدمها ( القحطانً )2011 ،والتً تهدؾ إلى التعرؾ على مدى فاعلٌة برنامج
سلوكً فً تنمٌة مهارات التواصل المهارات االجتماعٌة لدى أطفال من ذوي التوحد حٌث تم
تطبٌق الدراسة فً الرٌاض على عٌنة مكونة من ( )16طالبا تتراوح أعمارهم من (،)16-12
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وقد تم تقسٌم العٌنة بالتساوي إلى مجموعتٌن ضابطة وتجرٌبٌة ،وقام الباحث بتطوٌر أدوات البحث
حٌث صمم مقٌاسٌن لتقدٌر مهارات التواصل والمهارات االجتماعٌة مبنٌة على النظرٌات
السلوكٌة ،وتم تطبٌقه بمعدل  20جلسة بمعدل  40دقٌقة لكل جلسة .وقد أظهرت النتابج فروق
ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات القٌاس القبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة لصالح القٌاس
البعدي عند مستوى الداللة (.)0.01

وفً دراسة قدمها "باركر وكامبوس ) )Parker & Kamps , 2010والتً هدفت
الدراسة إلى التعرؾ على أثر تحلٌل المهام فً توجٌه األطفال ذوي اضطراب التوحد فً المواقؾ
االجتماعٌة ،حٌث قدمت الدراسة إنه باإلمكان مساعد األطفال ذوي طٌؾ التوحد فً القٌام بأداء
المهام االجتماعٌة المطلوبة منهم عن طرٌق تقدٌمها فً صورة بصرٌة أو مكتوبة ،حٌث تسهل
هذه الطرٌقة عملٌة التفاعل اللفظً مع اآلخرٌن ،وقد استخدم الباحث المنهج التجرٌبً ،حٌث
تكونت عٌنة الدراسة من ( )2أطفال ذوي توحد ٌمتلكون أداء وظٌفً عالً ،والذٌن قد خضعوا
للتدرٌب مع أقرانهم فً مواقؾ إجتماعٌة مختلفة .وقد استخدم الباحث األدوات التالٌة :مدخل
القوابم البصرٌة وتم تقدٌم به عدٌد من األنشطة .وقد أوضحت نتابج هذه الدراسة أن تحلٌل المهام
بصورة بصرٌة عن طرٌق الصور أو الكلمات أدى إلى ازدٌاد قدرة األطفال على أداء المهام
وكذلك تحسن التواصل اللفظً مع أقرانهم فً المواقؾ االجتماعٌة واللعب ،وقد تم إخفاء هذه
القوابم تدرٌجٌا عن األطفال بعد إتقان المهمات مما ٌعزز استمرارٌة أثر هذه القوابم.

فً دراسة وصفٌة قام

بها كبل سدٌنرو كار وستٌفرتسون وكارنٌلٌوس و هٌاٌنك

) (Sidener, Carr, Karsten, Severtson, Cornelius& Heinicke, 2010والتً
هدفت إلى تقٌٌم تأثٌرفاعلٌة المجاالت اللفظٌة (الترتٌبات اللفظٌة) لكبل من الطلبات )(mands
والتسمٌات ) ( tactsودمج الطلبات اللفظٌة والتسمٌات اللفظٌة ،حٌث تكونت العٌنة من ()6
أطفال عادٌٌن ٌتمتعون بنمو نموذجً ،وطفل واحد لدٌه توحد ،وتتراوح أعمارهم من ()6 -3
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سنوات  ،وقد تم تقسٌمهم إلى ثبلث مجموعات وتم تطبٌق عدد من الجلسات االختبارٌة وعددها
عشر جلسات أي ماٌعادل  3جلسات ٌومٌا ،وتستمر من  15 -10دقٌقة وتفاوت تطبٌق هذه
الجلسات بٌن منازل األطفال وبٌن المدرسة ،وقد كانت الجلسات مكونه من ثبلث تمارٌن
(المجاالت اللفظٌة) مقسمة على نحو (الطلب فقط) و (التسمٌة فقط) و ( دمج التسمٌة والطلب
معا) )،(Mand-only training, Tact-only training, and Mand-Tact training
وكانت النتابج :كانت نتٌجة التدرٌب أعلى لدىاألطفال فٌما ٌخص الطلبات اللفظٌة فقط – التسمٌات
اللفظٌة فقط ) (Mand only) and (Tact onlyلكن أظهرت نتابج أقل فً دمج الطلبات
اللفظٌة والتسمٌات اللفظٌة معا (.(Mand-Tact

فً دراسة قدمها كوداك وسٌلمنتس ( )Kodak & Clements, 2009تهدؾ إلى
التعرؾ على مدى فاعلٌة استخدام الترٌد اللفظً فً تطوٌر مهارتً الطلب اللفظً والتسمٌة
اللفظٌة وذلك من خبلل تعلٌم الطفل الطلبات اللفظٌة ( )Mandوالتسمٌة اللفظٌة ( )Tactوذلك
من خبلل تدرٌب الطفل على التردٌد ( )Echoicالهادؾ والموجه واللحظً ،حٌث تكونت العٌنة
من طفل واحد فً عمر( )4سنوات من ذوي التوحد والخاضع لبرنامج التدخل المبكر المكثؾ
وذلك خبلل  5-2أٌام فً االسبوع بمعدل جلسة واحده فً الٌوم .وتم استخدام كأدوات للدراسة
إختبارا مرجعٌا باسم  Paired Choice Performance Assessmentوذلك لمعرفة
األدوات المفضلة للطفل لمساعدته على االستجابة  .وفً التطبٌق تم وضع أهداؾ لكل هدؾ ))12
محاوله لعدد من أهداؾ السلوك الفظً القابل للقٌاس ( لكل سلوك لفظً قابل للقٌاس) وكل محاوله
كانت من  10إلى  45ثانٌة وذلك إعتمادا على استجابة الطفل للمحفزات.

وفً الدراسة تم

تدرٌب الطفل على الطلب من خبلل عرض أداة مفضلة للطفل وسؤال الطفل (ماذا ترٌد) وانتظار
االستجابة لمدة  5ثوانً وبعدها ٌقوم االخصابً بعرض اإلجابة على الطفل وإعطاءه مجال للتردٌد
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الموجه وٌتم عرض االستجابة بمعزز ٌحبه الطفل لضمان استمرار االستجابة .وكانت نتٌجة
الدراسة توضح فاعلٌة استخدام مهارة التردٌد لتطوٌر مهارة الطلب اللفظٌة والتسمٌة اللفظٌة.

وفً دراسة قدمها بونتش ) )Bunch, 2007والتً كانت تهدؾ إلى التعرؾ على مدى
فاعلٌة تعلٌم المشرفٌن والمعلمٌن واآلباء عن كٌفٌة تقدٌم برنامج سلوكً فً مرحلة التدخل مبكر
لؤلطفال من ذوي التوحد وذوي االضطرابات النمابٌة ،حٌث تكون العٌنة من ( )6أطفال مقسمٌن
بالتساوي بٌن التوحد واالضطرابات النمابٌة ،فً متوسط عمري أربع سنوات ،وتم تدرٌب
المشرفٌن والمعلمٌن واآلباء على العبلج السلوكً لمدة  3أشهر بمعدل  6أٌام فً األسبوع بما
ٌعادل ساعتٌن ٌومٌا ،وقد تم تقدٌم  40مهمة لهم مقسمة إلى (  10من االستجابة لؤلمر 10 ،من
التقلٌد الؽٌر لفظً10 ،من التقلٌد لفظً 2 ،من التعبٌرات إنفعالٌة) لتدرٌب األطفال علٌها فً
المنزل والمدرسة ،وقد أثبتت الدراسة مدى فاعلٌة اآلباء والمعلمٌن والمشرفٌن فً تطوٌر والتأثٌر
إٌجابا فً تقدٌم العبلج السلوكً المبكر لؤلطفال من خبلل تقدٌم نتابج إٌجابٌة تعزى لصالح النتابج
بعد تطبٌق المهام على أطفال العٌنة.

دراسات تناولت برامج التدخل المبكر لألطفال من ذوي اضطراب التوحد
وفً دراسة قدمتها القواسمة ( )2011والتً هدفت إلى التعرؾ على أثر برنامج فً
التدخل المبكر فً تنمٌة المهارت األساسٌة لدى األطفال من ذوي التوحد ،وقد تكونت العٌنة من
( )20طفبل من ذوي التوحد والذٌن تتراوح أعمارهم من ( )6-4سنوات ،وقد تم تقسٌم العٌنة
بالتساوي إلى مجموعتٌن ضابطة وتجرٌبٌة ،واستخدمت الباحثة ثبلث مقاٌٌس لقٌاس المهارات
األساسٌة وهً :مقٌاس مهارات االنتباه ،ومقٌاس مهارات التواصل ،ومقٌاس مهارات الحٌاة
الٌومٌة ،وتم تطبٌق البرنامج بواقع ( )30جلسة مقسمة على ( )10أسابٌع وبمعدل ( )3جلسات
أسبوعٌا ،وأظهرت نتابج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب الدرجات
أطفال العٌنة تعود لصالح المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي لكبل من مقٌاس االنتباه ،ومقٌاس
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التواصل ،ومقٌاس مهارات الحٌاة الٌومٌة ،كذلك وقد أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة
إحصابٌة بٌن متوسط الرتب درجات أطفال العٌنة بٌن القٌاس البعدي والتتبعً فً كبل من مقٌاس
االنتباه ،ومقٌاس التواصل ،ومقٌاس مهارات الحٌاة الٌومٌة.

وقد أجرت مصطفى ( ) 2011دراسة هدفت إلى الكشؾ عن فعالٌة برنامج البورتاج فً
تنمٌة المهارات اللؽوٌة و تنمٌة مهارات اإلدراك لدى األطفال ذوي التوحد ،فً مراكز التوحد،
حٌث بلؽت العٌنة ( )5أطفال ذكور تتراوح أعمارهم من ( )5 –3من مركز التأهٌل التخصصً،
مشخصٌن ضمن التأخر فً النمو اللؽوي االدراكً ،وأشارت نتابج الدراسة إلى وجود فروق ذات
داللة إحصابٌة فً متوسط درجات أطفال العٌنة بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي على مقٌاس المجال
االدراكً لصالح القٌاس البعدي ،كذلك وجود فروق ذات داللة إحصابٌة فً متوسط درجات أطفال
العٌنة بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي على مقٌاس المجال اللؽوي لصالح القٌاس البعدي.

فً دراسة قدمتها حسن ) )2004وتهدؾ إلى فعالٌة التدخل المبكر المكثؾ فً تحسٌن
السلوك اللفظً لؤلطفال من ذوي التوحد باستخدام تحلٌل السلوك التطبٌقً ،واشتملت عٌنة
الدراسة على ثمانٌة أطفال من ذوي التوحد والذٌن تتراوح أعمارهم من ( )6-3سنوات،
والمقسمٌن بالتساوي إلى مجموعة ضابطة ومجموعة تجرٌبٌة ،واستخدمت الباحثة الجانب اللفظً
من مقٌاس السلوك التكٌفً ،ومقٌاس الطفل التوحدي من إعداد الباحثة ،وبرنامج تدرٌبً من إعداد
الباحثة .وأظهرت نتابج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال
العٌنة التجرٌبٌة فً الجزء اللفظً للمقٌاس تعزى للقٌاس البعدي عند داللة إحصابٌة  ،0.05كذلك
وقد أظهرت نتابج الدراسة فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة
التجرٌبٌة فً القٌاس التتبعً ،مما ٌدل على استمرارٌة أثر التعلم على أطفال العٌنة.
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دراسات تناولت مشكالت التواصل لألطفال من ذوي اضطراب التوحد
قام دخان ( )2015بدراسة هدفت إلى قٌاس فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً تنمٌة مهارات
التواصل ألمهات األطفال المصابٌن بالتوحد ،حٌث ركزت الدراسة على مساعدة األمهات فً
قٌاس مستوى التواصل ألطفالهم من ذوي التوحد .وقد تم تكونت العٌنة من ( )12والدة طفل من
ذوي التوحد ،من منطقة ؼزة فً فلسطٌن ،وتم إختٌار العٌنة بناء على درجاتهم المنخفضة فً
مقٌاس التواصل الؽٌر لفظً ،كذلك وقد تم األخذ بعٌن االعتبار الفبة العمرٌة والمرحلة التعلٌمٌة
لؤلمهات األطفال .وقد استخدمت الباحثة فً الدراسة كبل من مقٌاس التواصل الؽٌر لفظً من
إعداد الباحثة والمكون من  4مجاالت ( التقلٌد ،االنتباه المشترك ،التعرؾ والفهم ،واإلشارة إلى ما
هو مرؼوب فٌه) ،وبرنامج تدرٌبً مبنى على برنامج تبادل الصور  .PECSوأظهرت الدراسة
فروق ذات داللة إحصابٌة فً متوسط الدرجات بٌن القٌاس القبلً والقٌاس البعدي لصالح القٌاس
البعدي لمقٌاس التواصل الؽٌر لفظً ألمهات األطفال ذوي اضطراب التوحد ،وكذلك أظهرت
النتابج فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن القٌاس البعدي والتتبعً تعود لصالح البرنامج التدرٌبً.

وفً دراسة الثقفً ( )2014والتً هدفت إلى قٌاس مدى فاعلٌة برنامج قابم على اإلنتباه
المشترك لتنمٌة مهارات التواصل اللفظً لدى األطفال من ذوي التوحد ،وقد استخدم الباحث
المنهج التجرٌبً لعٌنة مكونة من ( )10أطفال من ذوي اضطراب التوحد فً منطقة الطابؾ،
ومقسمة بالتساوي إلى مجموعتٌن ،مجموعة ضابطة ومجموعة تجرٌبٌة ،جمٌعهم من الذكور.
وتكونت أدوات الدراسة من :مقٌاس تقدٌر المعلم لئلنتباه المشترك لدى الطفل التوحدي ،ومقٌاس
تقدٌر المعلم للطفل التوحدي ،وبرنامج تدرٌبً من إعداد الباحث .وقد تم تطبٌق البرنامج بواقع 3
جلسات فً األسبوع .وأظهرت النتابج فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطً رتب درجات
أطفال العٌنة فً االنتباه المشترك ،والتواصل اللفظً فً القٌاس البعدي لصالح المجموعة
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التجرٌبٌة ،كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال
العٌنة فً االنتباه المشترك والتواصل اللفظً فً القٌاسٌن البعدي والتتبعً.

وفً دراسة الؽضاونة والشرمان ( )2013والتً هدفت إلى بناء برنامج تدرٌبً قابم على
طرٌقة ماكتون لتنمٌة التواصل ؼٌر اللفظً لدي االطفال التوحدٌٌن ،وتكونت العٌنة من )(16
طفبل مقسمٌن إلى مجموعتٌن بالتساوي مجموعة تجرٌبٌة ،ضابطة وتم إختٌارهم من معهد التربٌة
الفكرٌة فً مدٌنة الطابؾ .وكأدوات للبحث استخدم الباحثان مقٌاسا للتواصل اللفظً من إعداد
الباحث ،باإلضافة إلى البرنامج التدرٌبً القابم على طرٌقة ماكتون .وقد أظهرت الدراسة عدم
وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب الدرجات فً القٌاس القبلً بٌن المجموعة
الضابطة والمجموعة التجرٌبٌة فً مقٌاس التواصل اللفظً ،وأظهرت النتابج وجود فروق ذات
داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب الدرجات أطفال العٌنة التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي تعزى
للبرنامج التدرٌبً.

وقد قدم كبل من بول وواتسن وؼراٌس وبو (Poon, Watson, Grace& Poe,
) 2013دراسة هدفت هذه الدراسة إلى

معرفة ألي مدى ٌمكن لبلنتباه المشترك والتقلٌد

ْ
التنبو بالتواصل واألداء العقلً لؤلطفال من ذوي اضطراب التوحد،
وسلوكٌات اللعب باألشٌاء إلى
حٌث قامت الدراسة على افتراض أن هذه المجاالت ٌمكن أن تؤثر فً النمو اللؽوي والمعرفً
ألطفال هذه الفبة .وقد أجرٌت الدراسة على عٌنة بعدد ( )29طفبل من عمر ( )7-3سنوات ،حٌث
تم استخدام تسجٌبلت فٌدٌو لؤلطفال داخل بٌبتهم المنزلٌة بؽرض قٌاس مستوٌات االنتباه المشترك
والتقلٌد وكذلك سلوكٌات اللعب األخرى ومدى التؽٌرات الحاصلة بها .حٌث أظهرت النتابج مدى
تأثٌر هذه المجاالت فً التواصل بشكل مباشر ألفراد العٌنة ،وأنها تعتبر منببات عن مستوٌات
التواصل لدى األطفال من ذوي التوحد.
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كما قدم عوٌجان ( )2012دراسة هدفت إلى قٌاس فاعلٌة برنامج تدرٌبً قابم على تنمٌة
مهارات التواصل ؼٌر اللفظً لدى األطفال من ذوي التوحد فً محافظة مدٌنة دمشق .وقد تكونت
العٌنة من ( )20طفبل من ذوي إضطراب التوحد ،وتم تقسٌمهم إلى مجموعتٌن متساوٌتٌن
ضابطة ،وتجرٌبٌة .وأعدت الباحثة أدوات الدراسة مكونة من :قابمة لتقدٌر مهارات التواصل
ؼٌر اللفظً والمكونة من )االنتباه ،التقلٌد ،التواصل البصري ،استخدام اإلشارة ،فهم اإلٌماءات
الجسدٌة وتعبٌرات الوجه ونبرات الصوت) ،وقامت الباحثة ببناء برنامج تدرٌبً لتنمٌة مهارات
التواصل ؼٌر اللفظً لدى األطفال ذوي التوحد .وكانت نتابج الدراسة مبنٌة على قٌاس مدى
فاعلٌة التدرٌب على البرنامج المعد بمدة زمنٌة وقدرها شهرٌن من خبلل تطبٌق قٌاس قبلً
وبعدي .فأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصابٌة على أطفال عٌنة الدراسة التجرٌبٌة
على القٌاس البعدي فً مهارات التواصل ؼٌر اللفظً أي بعد تطبٌق البرنامج ،وأشارت نتابج
الدراسة إلى استمرار فاعلٌة البرنامج التدرٌبً فً تنمٌة مهارات التواصل ؼٌر اللفظً لدى أطفال
فً األثر التتبعً للبرنامج من خبلل القٌاس التتبعً باستثناء مهارتً اإلنتباه والتواصل البصري.

وفً دراسة لمفون ( )2012والتً هدفت إلى تنمٌة مهارات التواصل اللؽوي عن طرٌق
اللعب ،وركزت الباحثة على إثنٌن من المهارات اللؽوٌة ( االستماع ،والحدٌث) وقد اختارت
الباحثة مهارة الفهم كنوع مهارات االستماع ،واختارت مهارة التسمٌة من كنوع مهارات الحدٌث،
وتكونت عٌنة الباحثة من عدد ( )2من المراهقٌن من ذوي إضطراب التوحد ،مستخدمة فً
الدراسة المنهج التجرٌبً من خبلل تقدٌم أدوات بحثٌة مكونة من مقٌاس التقدٌر اللؽوي ألطفال
التوحد ،وبرنامج تدرٌبً معد من قبلها ،وتم التطبٌق بواقع ( )36جلسة موزعة على ()12
أسبوع .وكانت نتابج الدراسة تقر بعدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات العٌنة
فً القٌاس القبلً والبعدي للحالتٌن فً اللؽة اإلستقبالٌة والتعبٌرٌة.
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وفً دراسة قدمها الرواشدة ( )2012والتً هدفت إلى بناء برنامج تدرٌبً قابم على
منهج كبلس وقٌاس أثره فً تحسٌن مهارات التواصل لدى عٌنة من األطفال ذوي التوحد فً دولة
الكوٌت ،حٌث تكونت عٌنة الدراسة من ( )20طفبل من ذوي اضطراب التوحد من الذكو،
والمقسمٌن بالتساوي إلى مجموعتٌن ضابطة وتجرٌبٌة ،واستخدم الباحث كأدوات للدراسة مقٌاس
للتواصل من تصمٌمه ٌتضمن ( )60فقرة موزعة على كبل من :مهارات التواصل ،المطابقة
والتمٌٌز السمعً ،التقلٌد اللفظً ،اللؽة االستقبالٌة ،اللؽة التعبٌرٌة ،كما قام الباحث كذلك ببناء
برنامج تدرٌبً قابم على برنامج كبلس وتم تطبٌقه على العٌنة التجرٌبٌة لمدة ثمانٌة أسابٌع بمعدل
( )5جلسات فردٌة فً األسبوع لكل طفل .وقد كانت نتابج الدراسة تدل على وجود فروق ذات
داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات األطفال فً مقٌاس مهارات التواصل للمجموعة التجرٌبٌة
تعزى لصالح البرنامج التدرٌبً،وقد أظهرت النتابج عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن
متوسط درجات العٌنة التجرٌبٌة لمقٌاس مهارات التواصل تعزى لصالح عمر الطفل فً القٌاس
البعدي ،كذلك وقد أظهرت النتابج عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط الدرجات
لؤلطفال فً المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي والتتبعً فً مقٌاس مهارات التواصل

ثالثاً :التعقٌب على الدراسات السابقة
فً هذا الجزء قامت الباحثة بالمقارنة بٌن الددراسات السابقة من حٌث أوجه الشبه
واالختبلؾ بحسب كل محور وذلك من خبلل :الهدؾ ،العٌنة ،واألدوات.

دراسات متعلقة بمحورالنظرٌة السلوكٌة والسلوك اللفظً لألطفال من ذوي التوحد
من الدراسات السابقة ،على ضوء نظرٌة السلوك اللفظً ،والعبلقة اإلٌجابٌة بٌن البرامج
التدرٌبٌة القابمة على النظرٌة السلوكٌة والتطور اللؽوي لؤلطفال من ذوي إضطراب التوحد،
أتفقت هذه الدراسات على األثر الفعال
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للبرامج التدرٌبٌة القابمة على نظرٌة السلوك اللفظً والنظرٌة السلوكٌة فً تطوٌر مهارات
التواصل اللفظٌة والؽٌر لفظٌة لدى عٌنة األطفال من ذوي التوحد(Finn, et al, 2012; .
)Carr, 2010; Kodak et al, 2009; Bunch, 2007
حٌث قد أظهرت الدراسات أن استخدام األدوات المبنٌة على استراتٌجٌات تعلٌم الطلب
والتقلٌد والتردٌد ذو فاعلٌة فً تطوٌر المهارات اللؽوٌة لؤلطفال من ذوي التوحد .كذلك وقد
أظهرت نتابج دراسة كبل من (الزارع 2012؛ ودراسة القحطانً  )2011أثر استخدام النظرٌات
السلوكٌة ،فً عبلج المشكبلت التطورٌة فً عٌنة من التوحد.

دراسات متعلقة بمحور مشكالت التواصل لدى األطفال من ذوي التوحد
بمراجعة الدراسات السابقة والتً تناولت محور مشكبلت التواصل ،اتفقت الدراسات
السابقة على األثر الفعال للبرامج التدرٌبٌة فً تطوٌر مهارات التواصل لؤلطفال من ذوي
التوحد (دخان2015 ،؛ الثقفً2014 ،؛ الؽضاونة والشرمان2013 ،؛ الرواشدة.)2012 ،
وأظهرت الدراسات العبلقة اإلرتباطٌة األٌجابٌة والظاهرة فً الدالالت اإلحصابٌة عن أثر
البرامج التدرٌبٌة فً تنمٌة المهارات اللؽوٌة لدى األطفال من ذوي التوحد ،حٌث أثبتت هذه
البرامج فاعلٌتها فً تنمٌة مهارات التواصل ( اللفظً والؽٌر لفظً) .كذلك وجود عبلقة
ارتباطٌة إٌجابٌة فً فاعلٌة البرامج القابمة على مهارة اإلنتباه المشترك فً تطوٌر المهارات
اللفظٌة على وجه الخصوص لؤلطفال من ذوي التوحد( .الثقفً ،)2014 ،مما ٌوضح األثر
الفعال للمهارات الؽٌر لفظٌة فً إكتساب المهارات اللفظٌة ،حٌث أظهرت العدٌد من الدراسات
فاعلٌة المهارات الؽٌر لفظٌة أو ماٌسمى بمهارات ماقبل اللؽة فً إكتساب األطفال للؽة بشكل
أكبر(العوهلً .)2015 ،وٌعتبر االنتباه المشترك والتقلٌد واللعب من منبهات اللؽة لدى
األطفال من ذوي التوحد ).(Poon. et al, 2013
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وأوضحت الدراسات العبلقة االرتباطٌة اإلٌجابٌة بٌن فاعلٌة البرامج التدرٌبٌة لتطوٌر مهارات
التواصل والفبة العمرٌة .وعلى ضوء اختبلؾ األدوات المستخدمة فً الدراسات السابقة ،ففً
دراسة (الؽضاونة والشرمان )2013 ،تم اختٌار برنامج ماكتون لتدرٌب التواصل الؽٌر
لفظً ،كذلك فً دراسة قدمها (الرواشدة )2012 ،قدم الباحث برنامج تدرٌبً قابم على منهج
كبلس .ورؼم إختبلؾ األدوات المقدمة فً الدراسات السابقة وإختبلؾ البرامج التدرٌبٌة إلى
أنها أظهرت األثر الفعال من خبلل الدالالت اإلحصابٌة اإلٌجابٌة والتً تعزى للقٌاس البعدي
فً الدراسات ،أما فً دراسة (لمفون )2012 ،فقد اختلفت حٌث أظهرت عدم وجود داللة
إحصابٌة بٌن القٌاس القبلً والبعدي ،وقد استخدمت برنامج تدرٌبً من إعدادها لتنمٌة
التواصل اللؽوي عن طرٌق اللعب ،وقد ركزت فٌه على إثنٌن من المهارات اللؽوٌة (
االستماع ،والحدٌث).

دراسات متعلقة بمحور التدخل المبكر لألطفال من ذوي التوحد
بمراجعة الدراسات السابقة والتً تناولت محور التدخل المبكر ،والتً كانت تهدؾ
إلى قٌاس مدى فاعلٌة برامج التدخل المبكر فً تطوٌر المهارات فً المجاالت المختلفة
لؤلطفال اضطراب التوحد .حٌث أثبتت هذه الدراسات العبلقة االرتباطٌة اإلٌجابٌة والمثبته
بالدالالت اإلحصابٌة بٌن برامج التدخل المبكر وتطور مجاالت األطفال من ذوي اضطراب
التوحد( .القواسمة2011 ،؛ رشٌد؛2011؛ حسن )2004حٌث تظهر فً هذه الدراسات
أهمٌة برامج التدخل المبكر وأثرها الفعال .برؼم إختبلؾ مجاالت المهارات .كذلك وقد أثبتت
الدراسات (القواسمة2011 ،؛ رشٌد؛ )2011األثر الفعال لبرنامج البورتاج فً تطوٌر
مهارات األطفال  ،وتعتمد برامج التدخل المبكر على البرامج التدرٌبٌة المبنٌة على التطور
النمابً لؤلطفال العادٌٌن ،وعلى ضوء إختبلؾ األدوات المستخدمة فً الدراسات ،وعٌنة
األطفال من حٌث التشخٌص إلى أن برامج التدخل المبكر أثبتت أثر إٌجابً وفعال فً تطور
مجاالت األطفال ،عند تطبٌق إجراءات القٌاس القبلً والبعدي فً الدراسة .كذلك وقد أظهرت
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دراسة (حسن )2004 ،فاعٌة البرامج السلوكٌة فً التدخل المبكر لتطوٌر مهارات التواصل
لؤلطفال من ذوي التوحد ،حٌث قدمت الباحثة برنامج ٌعتمد على نظرٌة السلوك اللفظً.
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الفصل الثالث :المنهجٌة واإلجرا ات
مقدمة
فً هذا الفصل تعرض الباحثة اإلجراءات المتبعة فً الدراسة ،من حٌث منهجٌة الدراسة،
ومجتمع الدراسة ،وعٌنة الدراسة ،واألدوات المستخدمة فٌها ،وخطوات إعداد وإجراءات تطبٌق
الدراسة ،والمعالجات اإلحصابٌة التً استخدمت فً الدراسة لحساب كبل من صدق ،وثبات
األدوات المستخدمة ،وفٌما ٌلً توضٌح لذلك:

أوال :منهج الدراسة ()The study Approach
ٌعتبر المنهج الكمً ) )Quantitative Researchطرٌقة منظمة لتجمٌع وتحلٌل
البٌانات الرقمٌة وٌكون ذلك عن طرٌق وصؾ وتفسٌر ظاهرة فً موضع االهتمام ،وتقوم
الدراسات المبنٌة على المنهج الكمً على دراسة العبلقات بٌن المتؽٌرات ،وتفسٌر نتابجها من
خبلل دراسة العبلقة بٌن السبب والنتٌجة فً هذه المتؽٌرات ،كذلك ٌهدؾ النهج الكمً إلى اختبار
النظرٌات ،حٌث ٌعمل الباحثون فٌها بطرٌقة قٌاسٌة من خبلل تحدٌد النظرٌة المذكورة سابقا فً
األدبٌات ،وٌتم فٌها اإلجابة على أسبلة العبلقات بٌن المتؽٌرات ثم جمع البٌانات وتحلٌلها إحصابٌا
(الروسان2014 ،؛ الشاٌب  ،)2009وٌعتمد المنهج الشبه التجرٌبً (Quasi-
 )Experimental Researchعلى فكرة إختٌار عٌنة قصدٌة من المجتمع ،حٌث ال ٌشترط
هذا المنهج االختٌار العشوابً لعٌنة الدراسة ،باإلضافة إلى إعتماده على ضبط المتؽٌرات
الخارجٌة (عباس ،نوفل ،العبسً ،أبو عواد2009 ،؛ البطش وأبوزٌنة.)2007 ،

وتعتمد الدراسة الراهنة على المنهج الكمً الشبه تجرٌبً ،حٌث تسعى الباحثة فٌه دراسة
العبلقة بٌن متؽرٌٌن كما هما علٌه فً الواقع ،دون التحكم فً أي متؽٌرات من حوله .كذلك تقوم
الدراسة بمعرفة األثر الذي ٌحْ دثه متؽٌر مستقل على متؽٌر تابع رؼبة فً التنبؤ حول أي تؽٌٌر
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ٌجب إجراءه .وتهدؾ هذه الدراسة إلى التعرؾ على فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً التدخل المبكر
والقابم على السلوك اللفظً فً تنمٌة مهارات التواصل لدى األطفال من ذوي اضطراب التوحد.
وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالٌة فً سبٌل القٌام بهذه الدراسة وتنفٌذها من خبلل:

 -1تحدٌد ،وإعداد ،وانتقاء األدوات المستخدمة.
 -2تحدٌد وإختٌار العٌنة من األطفال ذوي التوحد ،بناء على مقٌاس جلٌلٌام لتشخص
اضطراب التوحد.
 -3إجراء القٌاس القبلً لتحدٌد مستوى التواصل لعٌنة الدراسة عن طرٌق األدوات
المختارة.
 -4تطبٌق البرنامج التدرٌبً على عٌنة الدراسة.
 -5إجراء القٌاس البعدي للوقوؾ على مستوى التواصل لدى عٌنة الدراسة.
 -6إجراء قٌاس تتبعً للوقوؾ على مستوى التواصل للعٌنة.
 -7تحٌلٌل النتابج اإلحصابٌة.
 -8إستخبلص النتابج وتفسٌرها.

ثانٌا :مجتمع الدراسة
تعرّ ؾ العٌنات القصدٌة أو العمدٌة ( (Purposive Samplesبأنها العٌنة التً ٌعتمد
الباحث إختٌارها من وحدات معٌنة ،أي تتدخل رؼبة الباحث وأحكامه الشخصٌة فً اختٌارها
معتمدا على خبرته وقدرته على تصمٌم العٌنة التً ٌراها أفضل عٌنة ممكنة لبحثه ،و ٌلجأ
الباحثون إلٌها عندما ٌصعب تحدٌد جمٌع أفراد المجتمع .وتعرّ ؾ العٌنات المنتظمة
) )Systematic Samplesبأنها العٌنات التً ٌتم فٌها حصر عناصر المجتمع ،ومن ثم قسمة
عدد عناصر المجتمع على العدد المطلوب لعٌنة الدراسة لٌكون الناتج هو مقدار االختٌار ،وٌتم
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بعدها اختٌار رقم عشوابً أصؽر من رقم االختٌار وٌكون هو تسلسل أول عناصر العٌنة
(الروسان2014 ،؛ عباس وآخرون.)2009 ،

وبناء على ماسبق ذكره تم اختٌار عٌنة الدراسة ،وتكونت من عٌنة الدراسة االستطبلعٌة
وهً ( )15طفبل وطفلة من ذوي اضطراب التوحد والمنتسبٌن إلى مركز تنمٌة اإلنسان بالرٌاض،
وعٌنة الدراسة التً تم اختٌارها بطرٌقة قصدٌة بناء على المعاٌٌر التالٌة:

 -1أن تتراوح أعمار العٌنة من (  ) 6 -4سنوات وهً المرحلة المهمة فً التدخل المبكر،
حٌث أنها تعتبر مرحلة حاسمة فً تنمٌة مهارات التواصل )اللفظً والؽٌر لفظً( لؤلطفال
من ذوي إضطراب التوحد.
 -2أن تكون العٌنة من ذوي إضطراب التوحد )المتوسط – أقل من متوسط( ،وقد اعتمدت
الباحثة تقٌٌم مقٌاس جٌلٌام لتقدٌر اضطراب التوحد ( Gilliam Autism Rating
 ) Scale - GARSالمطبق فً المركز من قبل األخصابٌٌن النفسٌٌن ،وذلك من خبلل
االطبلع على الملفات الخاصة بكل طفل ،من حٌث (األعراض اإلكلٌنٌكٌة ،والمظاهر
السلوكٌة تبعا لقابمة التشخٌص التً تم استخدامها لتشخٌص إضطراب التوحّد لدى أفراد
العٌنة فً المركز الذي طبقت فٌها الدراسة.
 -3أن تكون العٌنة خالٌة من أي إضطرابات أو إعاقات أخرى مصاحبة للتوحد مثل :تشتت
االنتباه وفرط الحركة ،واإلعاقة العقلٌة.
 -4أن ٌكون أفراد العٌنة من المنتظمٌن فً الحضور للمركز.

وبناء على المعاٌٌر السابقة تم التوصل إلى عٌنة بمقدار ( )49طفؤل وطفلة ،ثم قامت
الباحثة بانتقاء العدد المطلوب للبحث و المكون من ) )12طفؤل وطفلة ،فاتبعت الطرٌقة
المنتظمة النتقاء العٌنة عن طرٌق إجراء عملٌة القمسمة بٌن العٌنة الكل وعٌنة الدراسة لٌكون
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ناتج القسمة ( )4وهو مقدار الفارق بٌن تسلسل االختٌار .وقد تكونت عٌنة الدراسة من ()10
من الذكور و( )2من االناث ،وٌبٌن الجدول رقم ( )1خصابص العٌنة المختارة الدراسة:
جدول  :1جدول ٌوضح خصابص عٌنة الدراسة
المتغير
الجنس

العمر

جيميام لتقدير
اضطراب التوحد

الفئة

العدد

النسبة المئوية

ذكور

10

%84

إناث

2

%16

 4سنوات

1

%8

 5سنوات

5

%42

 6سنوات

6

%50

أٌقل من المتوسط

6

%50

متوسط

6

%50

ٌبلحظ من الجدول السابق ما ٌلً :الجنس حسب الدراسةٌ :شكل اإلناث نسبة %16
نسبة من الذكور الذٌن تبلػ نسبتهم  .%84بٌنما ٌشكل العمر نسبة العمر  6سنوات ، %50
ونسبة لعمر  5سنوات  ،%42ونسبة لعمر األربع سنوات  .%8وفٌما ٌخص جانب التقٌٌم فكانت
النسب متساوٌة للعٌنات حٌث شكلت  %50لتقٌٌم اقل من المتوسط ،و %50لعمر المتوسط.
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ثالثا :أدوات الدراسة
لتحقٌق أهداؾ الدراسة الحالٌة ،قامت الباحثة باستخدام األدوات التالٌة:
 -1استخدام مقٌاس تقدٌر المعلم لإلنتباه المشترك لدى الطفل التوحدي (عٌسى:)2113 ،
ٌهدؾ هذا المقٌاس إلى قٌاس تقدٌر المعلم لئلنتباه المشترك لدى األطفال من ذوي
اضطراب التوحد ،من خبلل مجاالت اإلنتباه المشترك وهً كالتالً:

(التواصل

البصري ،واإلشارة إلى ماهو مرؼوب به  ،وإتباع التعلٌمات واللعب والؽنً) .كذلك وال
ٌنتمً هذا المقٌاس ثقافٌا إلى بٌبة محددة ( ،(Culture Freeفبل ٌوجد تحٌز ثقافً فً
مفرداته.

نبذة عن المقٌاس:
قام معد المقٌاس (عٌسى )2008 ،بمراجعة األدبٌات النظرٌة المتعلق بالمهارات البلزمة
لقٌاس اإلنتباه المشترك لدى األطفال من ذوي إضطراب التوحد ،كذلك واستعرض معد المقٌاس
عدد من المقاٌٌس واالختبارات وقوابم االنتباه المشترك ،والبنود التً تحتوٌها هذه االختبارات،
وهً كالتالً:

 قابمة تقٌٌم أو تشخٌص األطفال التوحدٌٌن إعداد مٌشال سولٌفٌان ( Michelle
)Sullivan, 2007
 بطارٌة إختبار االنتباه المشترك لؤلطفال التوحدٌٌن من إعداد فابٌنً وآخرون
))Fabienne B. et al., 2007
 مقٌاس مهارات االنتباه لؤلطفال التوحدٌٌن من إعداد كونً كاسري(Conni .
)Kasari, 2006
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 مقٌاس مهارات االنتباه المشترك ومستوٌات اللعب لؤلطفال التوحدٌٌن إعداد لورا
ستاكل ولٌنً بري )(Laura Stakl & Rene Pry,2002
 بطارٌة مبلحظة السلوك المرتبط باالنتباه المشترك من إعداد فٌلٌبس وآخرون.
)(Phillips et al,1995
 قابمة مبلحظة وتشخٌص الطفل التوحدي من إعداد لورد وروتر وآخرون(Lord .
)C., Rutter et al., 1989

مقٌاس عٌسى ( )2118فً صورته األصلٌة:
قام مصمم المقٌاس بتوزٌعه على ( )30معلما ومعلمة ،كعٌنة استطبلعٌة وذلك لحسساب
ثبات المقٌاس مستخدما طرٌقة  ،Test- Retestومنها تم حساب معامل اإلرتباط بٌن الدرجات
فً التطبٌقٌن ،فكان تقدٌره ( )0.86وهو معامل ثبات مرتفع .كذلك تم حساب معامل ارتباط عن
طرٌق معادلة سبٌرمان -براون ،وكانت نتٌجة معامل الثبات ( )0.82وهً تعتبر قٌمة عالٌة جدا.

ولحساب الصدق قام المصمم بحساب األتساق الداخلً لعبارات القابمة ،وذلك عن طرٌق
إٌجاد العبلقة بٌن درجة عبارة والدرجة الكلٌة للقابمة ،للتوضٌح من خبلل الجدول:
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جدول  :2جدول حساب الصدق عن طرٌق اإلتساق الداخلً
رقم العبارة

معامل
اإلرتباط

مستوى
الداللة

رقم العبارة

معامل
اإلرتباط

مستوى
الداللة

1

0.74

0.01

11

0.81

0.01

2

0.79

0.01

12

0.86

0.01

3

0.78

0.01

13

0.85

0.01

4

0.74

0.01

14

0.77

0.01

5
6
7
8
9
10

0.80
0.82
0.77
0.78
0.88
0.73

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

15
16
17
18
19
20

0.79
0.77
0.74
0.76
0.81
0.84

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

مقٌاس تقدٌر المعلم لإلنتباه المشترك لدى الطفل التوحدي المستخدم فً الدراسة

أ) حساب ثبات المقٌاس ))Scale Reliability
ٌعد الثبات شرطا أساسٌا من شروط أدوات القٌاس ،وتعد طرٌقة إعادة االختبار – (Test
) Retest Reliabilityأحدى طرق الثبات المستخدمة ،حٌث ٌتم فٌها تطبٌق االختبار على عٌنة
ما ،ثم ٌعاد تطبٌقه بعد فترة من الزمن ،وٌحسب بعد ذلك معامل اإلرتباط بٌن األداء فً التطبٌقٌن
األول والثانً .كذلك تعتبر طرٌقة حساب الثبات بداللة األداء على الفقرة Item Analysis
) )Procedureمن طرق الثبات ،وتعكس هذه الطرٌقة مدى االتساق الداخلً بٌن فقرات
االختبار ،وتعد معاملة ارتباط ألفا كرومباخ ) (Cronbach’s Alphaمن الطرق المستخدمة
لحسابها .وتعتبر طرٌقة التجزبة النصفٌة من طرٌق حساب الثبات ،وٌتم فٌها تقسٌم االختبار إلى
جزثٌن ،وٌمثل القسم األول الفقرات الفردٌة ،والقسم الثانً الفقرات الزوجٌة وٌتم بعدها حساب
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معامل االرتباط بٌن أداء األفراد فً الفقرات الفردٌة والزوجٌة ،وٌعتبر معامل سبٌرمان براون
( )Spearman-Brownمن المعادالت الرٌاضٌة المستخدمة لحسابها (الروسان:2014 ،
 .)165وقد قامت الباحثة من التأكد من ثبات المقٌاس بطرٌقتٌن :

 -1الطرٌقة األولى :من خبلل استخدام طرٌقة إعادة االختبار

(Test – Retest

) Reliabilityباستخدام معامل (ارتباط بٌرسون) إلٌجاد العبلقة بٌن التطبٌق األول
والتطبٌق الثانً للمقٌاس ،كالتالً :
جدول  :3جدول حساب معامل ( بٌرسون)
معامل ارتباط بٌرسون بٌن األول و الثانً
قٌمة االرتباط

.980

الداللة االحصابٌة

.000

عدد العٌنة

15

ٌتضح من الجدول رقم ( )3أن نتابج معامل إرتباط ( بٌرسون ) نستنتج أن هناك عبلقة
ذات داللة إحصابٌة عند مستوى ( )0.01بٌن التطبٌق األول والتطبٌق الثانً لمقٌاس تقدٌر المعلم
لبلنتباه المشترك لدى الطفل التوحدي وقٌمته ( ، )0.98مما ٌؤكد على وجود ثبات عالً للمقٌاس.
 -2الطرٌقة الثانٌة :كانت من خبلل استخدام معامل ألفاكرونباخ ()Cronbach’s Alpha
وقٌمة معامل سبٌرمان– بروان للتجزبة النصفٌة ( ،)Spearman-Brownكالتالً:

57

جدول  :4جدول ثبات المقٌاس
عدد عبارات

معامل الثبات

االختبار
) (Cronbach’s Alphaمعامل ألفاكرونباخ

20

.888

معامل سبٌرمان– بروان للتجزٌة النصفٌة
)(Spearman-Brown

20

.945

ٌتضح من الجدول رقم ( )4قٌمة الثبات باستخدام معامل (ألفا كرونباخ) بلػ ( )0.88وهو
معامل ثبات عالً  ،كما أن معامل سبٌرمان – بروان للتجزٌة النصفٌة بلػ ( )0.94وهو معامل
ثبات عالً جدا ،مما ٌؤكد على قوة ثبات المقٌاس وصبلحٌته للتطبٌق.

ب) حساب صدق مقٌاس:
ٌعتبر الصدق الداخلً من أنواع حساب الصدق ،حٌث تبٌن فٌه العبلقة بٌن إرتباط كل
فقرة من المقٌاس بالدرجة الكلٌة للمقٌاس (الروسان .)2014 ،وقد قامت الباحثة بالتأكد
من صدق المقٌاس من خبلل صدق االتساق الداخلً ،عن طرٌق العبلقة بٌن درجة كل
محور والدرجة الكلٌة للمقٌاس ،وذلك باستخدام معامل (ارتباط بٌرسون) ،كالتالً :
جدول  :5صدق االتساق الداخلً باستخدام معامل (ارتباط بٌرسون)
المحاور

معامل االرتباط

التواصل البصري

.711

اإلشارة

.900

إتباع التعلٌمات

.884

اللعب والتؽنً

.942

ٌتضح من الجدول رقم ( )5أن نتابج معامل إرتباط بٌرسون تدل على أن جمٌع محاور
المقٌاس ذات داللة إحصابٌة عند مستوى ( ،)0.01وهذا ٌدل على أن أداة الدراسة صادقة
وصالحة لقٌاس ما أعدت لقٌاسه.

58

 -2ترجمة مقٌاس تقٌٌم السلوك اللفظً لساندبٌرغ و بارتٌنغتون

Behavioral

Language Assessment Form 1998

نبدة عن المقٌاس:
صمم ساندبٌرغ وبارتٌنؽتون مقٌاسا لتقٌٌم السلوك اللفظً والذي ٌعتبر نموذجا بدٌبل لتقٌٌم
اللؽة لؤلطفال من ذوي إضطراب التوحد ،وقد بنى هذا المقٌاس بناء على السلوك اللفظً فً
النظرٌة السلوكٌة لسكنر ( ( Skinner,1957وطرٌقة لوفاس ( ،(Lovaas, 1987وصُمم هذا
المقٌاس لمرحلة التدخل المبكر أي لؤلطفال من عمر ( )6-2سنوات ،حٌث ٌقدم هذا المقٌاس خط
البداٌة الذي ٌحتاجه اإلخصابً للتدخل العبلجً على مستوى اللؽة لدى األطفال من ذوي التوحد،
وقد اعتمد مصمم المقٌاس على أدبٌات السلوك اللفظً لؤلطفال من ذوي التوحد ،كذلك إعتمد معد
المقٌاس على التدرجات اللفظٌة والمبنٌة على نظرٌة السلوك اللفظً فً برنامج The ABLLS
والمصمم من قبل ساندبٌرغ وبارتٌنؽتون على طرٌقة لوفاس ،حٌث ٌعتبر هذا المقٌاس نسخة
مصؽرة من مجاالت هذا البرنامج ،وقد تم بناء المقٌاس بناء على:

UCLA program by Dr Lovaas.



UCLA model of Application Behavioral analysis.



Project UCLA Young Autism.



)(Home-Based Behavioural Intervention, 1987



Intensive Behavioural Intervintion/Treatment.



Descrete Trial Traning DTT



Applied Behavioural Analysis ABA.



صمم هذا المقٌاس لؤلطفال ممن لدٌهم محصلة مفردات لفظٌة أقل من ) (100كلمة ،حٌث
ٌحتوي هذا التقٌٌم على ( (12قسم ،والذي ٌؽطً مجاالت مختلفة من المهارات اللؽوٌة فً وقت
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مبكر من عمرالطفل .وٌعتبر المقٌاس أداة فعالة فً رصد التقدم الذي ٌحرزه الطفل من ذوي
إضطراب التوحد خبلل برامج التدخل المبكر ،بل هو ٌعتبر آداة لرصد السلوكٌات المصاحبة
إلضطراب التوحد ،وٌعتمد طرٌقة تحدٌد المهارات وتحلٌلها إلى مهارات فرعٌة متسلسلة من
السهولة إلى الصعوبة .

ال ٌنتمً هذا المقٌاس ثقافٌا إلى بٌبة محددة ( ،(Culture Freeوقد قامت الباحثة
بترجمة المقٌاس إلى اللؽة العربٌة ،ثم عرضه على عدد من أخصابًٌ الترجمة للتأكد من صحة
إختٌار المفردات ،كذلك تم إعادة ترجمة المقٌاس من العربٌة إلى اإلنجلٌزٌة مره أخرى للتأكد من
صحة الترجمة ،وقُسم إختبار السلوك اللفظً إلى ( )9أقسام:

 -1التعاون مع الكبار.
 -2الطلب.
 -3نطق األصوات.
 -4التكرار أو التقلٌد الصوتً.
 -5التقلٌد الحركً.
 -6المطابقة.
 -7إتباع األوامر.
 -8التسمٌة.
 -9التفاعل االجتماعً.

مقٌاس تقٌٌم السلوك اللفظً ) (BLAFالمستخدم فً الدراسة
أ) حسب الثبات للمقٌاس :
تم التأكد من ثبات المقٌاس بطرقتٌن :
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 -1الطرٌقة األولى :قامت الباحثة بحساب الثبات من خبلل استخدام طرٌقة إعادة االختبار
) (Test – Retest Reliabilityوٌعنً تطبٌق المقٌاس علً األفراد ثم إعادة تطبٌقه
مرة أخرى بعد فترة زمنٌة والمقدرة بأسبوع  ،ومعامل االرتباط بٌن فترتً التطبٌق ٌمثل
معامل الثبات  ،وتم استخدام معامل (إرتباط بٌرسون) إلٌجاد العبلقة بٌن التطبٌق األول
والتطبٌق الثانً للمقٌاس  ،كالتالً :
جدول  :6جدول حساب الثبات للمقٌاس
معامل ارتباط بٌرسون بٌن األول والثانً
قٌمة االرتباط

.997

الداللة االحصابٌة

.000

عدد العٌنة

15

ٌتضح من الجدول رقم ( )7أن نتابج معامل إرتباط ( بٌرسون ) تدل على هناك عبلقة
ذات داللة إحصابٌة عند مستوى ( )0.01بٌن التطبٌق األول والتطبٌق الثانً لمقٌاس تقٌٌم السلوك
اللفظً ( )BLAFوقٌمته ( ، )0.997مما ٌؤكد على وجود ثبات عالً للمقٌاس .
 -2الطرٌقة الثانٌة
كان حساب الثبات من خبلل استخدام معامل ألفاكرونباخ ()Cronbach’s Alpha
وقٌمة معامل سبٌرمان– بروان للتجزٌة النصفٌة ( ،)Spearman-Brownكالتالً:
جدول  :7جدول ثبات مقٌاس تقٌٌم السلوك اللفظً ()BLAF
االختبار

عدد عبارات

معامل الثبات

) (Cronbach’s Alphaمعامل ألفاكرونباخ

9

.919

معامل سبٌرمان– بروان للتجزٌة النصفٌة
)(Spearman-Brown

9

.917
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ٌتضح من الجدول رقم ( )8قٌمة الثبات باستخدام معامل (ألفا كرونباخ) بلػ ()0.919
وهو معامل ثبات عالً جدا ،كما أن معامل سبٌرمان – بروان للتجزٌة النصفٌة بلػ ()0.917
وهو معامل ثبات عالً ،مما ٌؤكد على قوة ثبات المقٌاس وصبلحٌتها للتطبٌق.

ب) صدق المقٌاس:
قامت الباحثة بالتأكد من صدق المقٌاس من خبلل صدق االتساق الداخلً ،وهو
العبلقة بٌن درجة كل فقرة والدرجة الكلٌة المقٌاس وذلك باستخدام معامل (ارتباط
بٌرسون) كالتالً :

جدول  :8جدول صدق االتساق الداخلً باستخدام معامل (ارتباط بٌرسون)
رقم الفقرة

معامل االرتباط

1

.583

2

.760

3

.762

4

.953

5

.876

6

.812

7

.677

8

.940

9

.885
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ٌتضح من الجدول رقم ( )6أن نتابج معامل ارتباط بٌرسون تدل على أن جمٌع فقرات
الدراسة ذات داللة إحصابٌة عند مستوى ( )0.01أو عند ( ،)0.05وهذا ٌدل على أن أداة
الدراسة صادقة وصالحة لقٌاس ما أعدت لقٌاسه.

رابعا :البرنامج
التوحد ،لتحدٌد أدهداف
 -1قائمة مكونة من أدهداف لقٌاس مجال التواصل لألطفال ذوي
ّ
الخطة الفردٌة لكل طفل.

تحتوي قابمة على إختبار ( (checklistعن طرٌق برنامج إكسل ٌحتوي على أهداؾ
قوابم رؤى التدرٌبٌة مع البنود المعٌارٌة لكل هدؾ تدرٌبً ,تتٌح هذه األداة تقٌٌم الطفل فً بداٌة
التدرٌب واستخراج نسب التطور لكل فترة تدرٌبٌة ،ومعرفة مدى فعالٌة تدرٌب الطفل فً كل
مجال على حدة ،كما ٌمكن عن طرٌق هذه األداة إستخراج البنود التدرٌبٌة التً ستوضع فً الخطة
التربوٌة الفردٌة للطفل والملحقة بقوابم رؤى التدرٌبٌة.

 -2قوائم رؤى التدرٌبٌة
الهدف من البرنامجٌ :هدف البرنامج القائم على نظرٌة النظرٌة السلوكٌة والسلوك اللفظً
إلى تنمٌة مهارات اللغوٌة لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد.

قوابم رؤى التدرٌبٌة هً قوابم سلوكٌة تدرٌبٌة تهدؾ إلى تنمٌة مهارات التواصل (
اللفظٌة -الؽٌر لفظٌة) من خبلل تطبٌق نظرٌة السلوك اللفظً لؤلطفال ذوي اضطراب التوحد ،فقد
قام األستاذ عماد السعدنً ،والمتخصص فً مجال إضطرابات النطق واللؽة ،باالطبلع على
األدبٌات النفسٌة ،واألصول النظرٌة ،لبناء قوابم رؤى لتدرٌب األطفال من ذوي إضطراب التوحد.
بنٌت هذه القوابم على أسس علمٌة سلٌمة بحٌث تواكب القوابم العالمٌة من خبلل أهداؾ ،وطرق،
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ومعاٌٌر ،وأسالٌب التقٌٌم القبلٌة والبعدٌة ،وكذلك صٌاؼة األهداؾ واألنشطة .فهذه القوابم عبارة
عن محصلة لمجموعة من قوابم عالمٌة وبرامج تدرٌب للنطق واللؽة لؤلطفال من ذوي إضطراب
التوحد ،وتحتوي قوابم رؤى على خمسة مستوٌات تدرٌبٌة مختلفة ،كل مستوى تدرٌبً ٌشتمل على
عدة مجاالت تدرٌبٌة ،هذه المجاالت تهتم فً مضمونها (باللؽة والتواصل والمهارات ما قبل
اللؽوٌة) ،ومقسمة فً جداول وبحٌث ٌحتوي كل جدول على مجال تدرٌبً،وأهداؾ تدرٌبٌة عامة
وقابمة ألنشطة فرعٌة مقترحة ،الهدؾ منها تسهٌل عمل األخصابً ،وتسهٌل تدرٌب الطفل فً
المنزلٌ ،حتوي المستوى األول على ست مجاالت تدرٌبٌة وهً ( االستجابة لبلستماع – الطلب –
االنتباه المشترك فهم اللؽة  /اللؽة االستقبالٌة – اللؽة التعبٌرٌة – اللعب) ،وتحتوي القابمة على
 120هدؾ عام ،بجانب  550هدؾ خاص أو نشاط فرعً وكذلك كل هدؾ تدرٌبً لدٌه طرٌقة
تصحٌح معٌارٌة وأمر لفظً.

وقد قام األخصابً عماد السعدنً على بناء هذا البرنامج من خبلل الدراسة واإلتطبلع
على عدد من البرامج ،وهً كالتالً:

 -1إختبار اللؽة العربً المطور للدكتورة نهلة رفاعً.
وٌعتبر أول اختبار عربً لتقٌٌم اللؽة لدي األطفال،و تم وضعه وتطبٌقه للعمل به فً
كافة الدول العربٌة  ،تم تطوٌراإلختبار لٌكون أكثر حداثة منذ أعوام قرٌبة ،وهو إختبار
مقنن على البٌبة السعودٌة.
 -2قوابم تقٌٌم المهارات األساسٌة للتعلٌم واللؽة  ABLLSاإلصدار الثالث ( .(2006
The Assessment of Basic Language and Learning Skills
)(ABLLS-R
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عبارة عن برنامج مبنً على السلوك اللفظً فً النظرٌة السلوكٌة ،وٌتكون من أداة تقٌٌم،
وأهداؾ تدرٌبة ،وأنشطة فرعٌة ،ومرشد للبرامج التعلمٌة الفردٌة  ،وٌحتوي علً  22قابمة
تدرٌبٌة فً كبل من :المهارات االكادٌمٌة  ،والمهارات اللؽوٌة ،ومهارات الرعاٌة الذاتٌة،
والمهارات الحركٌة ،وتقٌس هذه القوابم األداء القبلً والبعدي.

 -3قوابم VB- map
Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program

تعتبر أداة حدٌثة ،تعتمد على تقٌٌم المهارات اللفظٌة ،واإلجتماعٌة لدي األطفال من ذوي
التوحد ،وتعتبر نظام للتبع المهارات اللفظٌة واإلجتماعٌة ،والتً تشكل أكبر مناطق القطور
لدي األطفال ذوي التوحد ،وتستند هذه القوابم فً بناءها وترتٌبها علً السلوك اللفظً
للنظرٌة السلوكٌة ،ومدرسة تحلٌل السلوك التطبٌقً  ،ABAوتتكون هذه القوابم التدرٌبٌة من
 171هدؾ تدرٌبً فً المجاالت :الطلب ،التسمٌة  ،اإلستجابة لئلستماع ،المهارات اإلدراكٌة
البصرٌة  ،اللعب ،التقلٌد الحركً  ،التقلٌد الصوتً  ،نطق األصوات.

 -4قوابم لوفاس Lovaas Method
تعد قوابم لوفاس قوابم منهجٌة مبنٌة على النظرٌة السلوكٌة لتعزٌز المهارات التواصلٌة
لؤلطفال من ذوي التوحد ،تستخدم أسلوب المحاوالت المنفصلة كأسلوب مثالً لتنفٌذ
االهداؾ التدرٌبٌة DTT
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 -5برنامج تٌتش TECCH
ٌعتبر برنامج تٌتش أحد البرامج المبنٌة على نظرٌة السلوكٌة ،وٌتمٌز هذا البرنامج عن
الباقٌٌن فً قٌامه بتهٌبة األطفال من ذوي اإلضطرابات النمابٌة والتوحد باإلعتماد الذاتً
على النفس ،فً مجاالت تساعده مستقببل على اإلستقبلل وكسب العٌش.

تحضٌر البرنامج للدراسة
بعد اإلطبلع على البرامج العبلجٌة ،والبرامج التً صممت لتنمٌة مهارات التواصل لدى
األطفال من ذوي التوحد ،وبعد اإلطبلع على خصابص العٌنة ،ومدى إحتٌاجاتهم اللؽوٌة ،قامت
الباحثة بتحضٌر الصورة النهابٌة لبرنامج رؤى (المستوى األول) بهدؾ استخدامه فً الدراسة مع
األطفال من ذوي إضطراب التوحّ د ،فً الفبة العمرٌة ما بٌن ( )6-4سنوات.

حساب الصدق للبرنامج:
وتم ذلك بعرض المستوى األول من القوابم على أساتذة مختصٌن فً التربٌة الخاصة ،والقٌاس
والشتخٌص ،وكذلك على معلمات فً مجال التوحد ،حٌث قدموا بعض التعدٌبلت المناسبة .وقد
أشاروا إلى صبلحٌة البرنامج للتطبٌق من حٌث مبلءمة نوع األهداؾ واألنشطة وطرٌقة تنفٌذها،
ومدة تطبٌق كل القوابم .وكان لؤلساتذة المحكمٌن بعض المبلحظات والتوجٌهات التً أخذتها
الباحثة بعٌن االعتبار عند تطبٌق القوابم التدرٌبٌة فً صورتها النهابٌة مثل

 -1ضرروة وضوح العبارات والتوجٌهات.
 -2تكرار المهارات بأسالٌب بسٌطة حتى ٌسهل على الطفل تطبٌقها.
 -3استخدام الكلمات المتوفرة فً بٌبة الطفل.
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 -4نطق الكلمات وتوجٌه التعلٌمات بنفس الطرٌقة اللهجة المستخدمة فً بٌبة الطفل حتلى
ٌسهل علٌها استٌعابها.
 -5تكرار الجلسات لؤلهداؾ الصعبة ،حتى ٌتقنها الطفل.

الدراسة االستطالعٌة
تم تجرٌب البرنامج على عٌنة استطبلعٌة مماثلة لعٌنة الدراسة ،وذلك بعد
حصول الباحثة على تدرٌب من قبل مصمم القوابم ،لتوضٌح طرٌقة التطبٌق الصحٌحة،
واالستراتٌجٌات البلزمة والمبنٌة على نظرٌة السلوك اللفظً ،من خبلل تطبٌق جلسات
تدرٌبٌة لؤلطفال .وكان الهدؾ من الدراسة االستطبلعٌة هو التعرؾ على المشكبلت
والصعوبات التً قد تواجهها الباحثة عند التطبٌق ،واألخذ بها فً االعتبار عند التطبٌق
على العٌنة األساسٌة للدراسة.

الحدود المكانٌة والزمانٌة البرنامج
ٌتحدد البرنامج التدرٌبً بالعٌنة التً إختارتها الباحثة ،وهً لؤلطفال من ذوي
إضطراب التوحد والذٌن حصلوا على درجة متوسط ،والواقعة بٌن ( )110 -90وأقل من
المتوسط والواقعه بٌن ( )89 -80فً مقٌاس جٌلٌام لتشخٌص الطفل التوحدي ،فً مركز
تنمٌة اإلنسان فً الرٌاض ،وذلك للعام .2016/2015

مدة البرنامج
استؽرق البرنامج التدرٌبً مدة تطبٌق من  25جلسة طبقت خبلل  3أشهر بمعدل (2
جلسات) فً األسبوع لكل طفل ،وقد استؽرقت الجلسة الواحدة ) (30 -25دقٌقة .تم فٌها عمل
القٌاس القلبً لؤلطفال باستخدام المقاٌٌس المحددة ،وكذلك تطبٌق أداة تقٌٌم الطفل لتحدٌد الخطة
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الفردٌة التربوٌة ( ) IEPمن خبلل أهداؾ القوابم التدرٌبٌة واألنشطة لكل طفل بما ٌتناسب مع
تقٌٌمه وقدرته ،وتم بعدها تطبٌق القٌاس البعدي بعد األنتهاء من البرنامج.

محتوى جلسات الدراسة
قامت الباحثة بالجلوس مع أفراد عٌنة الدراسة ،وذلك لبناءالتواصل بٌنهم ،خبلل تبادل
اللعب والتواصل المباشر واالشتراك مع األطفال فٌما ٌحبونه ،حتى ٌتسنى للباحثة التعرؾ على
األطفال وبالتالً ٌسهل تطبٌق القوابم التدرٌبٌة.

أ) رصد الدرجات وبنا الخطة الفردٌة لكل طفل:
فً بداٌة الجلسات ٌتم تقٌٌم األطفال من خبلل ثبلث محاور
 مقٌاس تقدٌر المعلم لئلنتباه المشترك للطفل ذوي التوحد :وتم تطبٌق هذا المقٌاس على
أطفال العٌنة فً بداٌة البرنامج وفً آخره لرصد التقدم فً مهارات التواصل لدى
أطفال العٌنة.
 مقٌاس تقٌٌم السلوك اللفظً ( :)BLAFوتم تطبٌق هذا المقٌاس على أطفال العٌنة فً
بداٌة البرنامج وفً آخره لرصد التقدم فً مهارات التواصل لدى أطفال العٌنة.
 أداة تقٌٌم قوابم رؤى التدرٌبٌة :تم استخدام هذه األداة فً تحدٌد أهداؾ الخطة الفردٌة
المطبقة لكل طفل ،كذلك تم استخدام هذه األداة فً رصد تقدم األطفال فً الخطة
الفردٌة من خبلل تسجٌل درجات التقدم الذي ٌحرزه األطفال فً الخطة التربوٌة
الفردٌة .وتقدم هذه األداة.
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ب) مجاالت قوائم رؤى التدرٌبٌة:
 -1المجال األول :االستجابة لئلستماع ،وٌقٌس هذا المجال استجابات الطفل
(السمعٌة والبصرٌة والحركٌة) من خبلل مهارات فرعٌة بسٌطة ،موضحة
بأمر من كلمة واحدة ،ومعٌار لتحقٌق كل مهارة.
 -2المجال الثانً :الطلب ،وفً هذا المجال ٌتم التدرج فً تعلٌم الطفل الطلب من
خبلل أهداؾ فرعٌة مقسمة من طلب ،والهدؾ منها مساعدة الطفل للتعبٌر عن
احتٌاجاته عن طرٌق إشارة ،وطلب عن طرٌق أمر صوتً ،وتعمٌم الطلب
خبلل الٌوم.
 -3المجال الثالث :التقلٌد واإلنتاه المشترك ،فً هذا المجال ٌتم قٌاس مهارات
التقلٌد من خبلل الحركات الكبرى والصؽرى ،والهدؾ منها تعزٌز مهارة
التقلٌد لدى الطفل لنصل مستقببل إلى التقلٌد الصوتً .وٌحتوي المجال تدرٌب
على مهارة اإلنتباه المشترك والتً ٌؤدٌها الطفل من خبلل مراقبة سلوك المعلم
الحركً وبالتالً تقلٌده.
 -4المجال الرابع :اللؽة اإلستقبالٌة /وفهم اللؽة :فً هذا المجال ٌتم تعلٌم الطفل
مهاراة إتباع التعلٌمات وٌكون التدرج بها من األمر الفردي المكون من كلمة
واحدة ،إلى األمر الفردي المكون من كلمتٌن .كذلك وٌتم فً هذا المجال تدرٌب
الطفل على اكتساب بعض من الحصٌلة اللؽوٌة من خبلل التعرؾ على
الوالدٌن ،وأجزاء الجسم ،وبعض األشٌاء من بٌبة الطفل.
 -5المجال الخامس :اللؽة التعبٌرٌة ،فً هذا المجال ٌتم تدرٌب الطفل على نطق
بعض المقاطع الصوتٌة من خبلل تقلٌد الصوتً ألصوات الحٌوانات ،أو مناداة
األم أو األب ،أو من خبلل تسمٌة بعض األشٌاء المحببه للطفل.
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 -6المجال السادس :اللعب ،فً هذا المجال ٌتم تدرٌب الطفل على اكتشاؾ البٌبة
من حوله ،والتفاعل مع أقرانه.

ت) االستراتٌجٌات المستخدمة فً تطبٌق قوائم رؤى التدرٌبٌة:
استخدمت الباحثة لتطبٌق القوابم استراتٌجٌات النظرٌة السلوكٌة ،وكذلك اإلستراتٌجٌات
الحدٌثة المقدمة فً برامج تحلٌل السلوك التطبٌقً من خبلل:



التعلٌم المباشر :استخدمت الباحثة هذه اإلستراتٌجٌة من خبلل المهام التدرٌبٌة المطلوب
من األطفال إنجازها ،التً ٌجب على األطفال تعلمها ،وكان ذلك عن طرٌق إعطاء
األطفال تعلٌمات واضحة تماما للمهارات التدرٌبٌة ،عن طرٌق توجٌه سؤال واضح
وخالً من التعقٌد ومباشر ،بحٌث ٌسهل على الطفل إتباعه وبالتالً إنجاز المهارة.



المحاكاة والتقلٌد ( :)Imitationتعتبر هذه االستراتٌجٌة هً أساس تطبٌق هذه القوابم
التدرٌبٌة ،وتم استخدام هذه االستراتجٌة عن طرٌق مساعدة الطفل على التقلٌد الصوتً
أو التقلٌد الحركً ،وذلك من خبلل أداء الباحثة لمهارة التقلٌد ،وتحفٌز الطفل على
تكرارها .وقد احتوت القوابم التدرٌبٌة على تقلٌد صوتً من خبلل تقلٌد بعض أصوات
الحٌوانات ،كذلك واحتوى التقلٌد الحركً على المهارت الحركٌة الكبرى (كالقفز ،أو رمً
الكرة ،أو التصفٌق وؼٌرها) أو التقلٌد للمهارات الحركٌة الصؽرى من خبلل (تركٌب
أجزاء البازل أو تركٌب المكعبات)



الترابط واإلقتران (ِ :)Associationوٌتم استخدام هذه اإلسترتٌجٌة من خبلل عملٌة
اإلقتران المباشرة بٌن المثٌر واإلستجابة ،بحٌث فً كل مره ٌؤدي الطفل مهارة من خطته
الفردٌةٌ ،حصل على التعزٌز المباشر والمرؼوب لدى لطفل ،بحٌث ٌُعزز استمرار
المهارة لدى الطفل.
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التكرار ( :)Repetitionوتعتمد هذه اإلستراتٌجٌة على تكرار األهداؾ التدرٌبٌة
الموجودة فً الخطة الفردٌة لكل طفل إلى أن ٌصل الطفل إلى إتقان المهارة.



التكرار من خبلل المحاوالت المنفصلة ):(Discrete Trial Training DTT



استخدمت الباحثة استراتٌجٌة من مدرسة تحلٌل السلوك التطبٌقً ،من خبلل أن تقوم
الباحثة بعرض المهارة التدرٌبٌة على الطفل بشكل متكرر عدة مرات ،وكل مره تقدم
فٌها المهارة للطفل تسمى محاولة ،وتشتمل هذه االستراتٌجٌة تحلٌل المهارة المعقدة إلى
مهارات جزبٌة أبسط ،تساعد الطفل على إتقانها شكل أسرع .ومن خبلل القوابم التدرٌبٌة
تم تجزيء هذه المهارات إلى مهارات أبسط وأسهل وإقرانها بعدد من المحاوالت حتى
ٌأدٌها الطفل ،وٌتم تعزٌزه على كل جزء من المهارة.



التعزٌز ( :)Rainforcementتعتمد هذه اإلستراتٌجٌة على تعزٌز أداء الطفل لكل
مهارة فرعٌة ٌؤدٌها بنجاح ،أو ٌقترب من أداءها بطرٌقة صحٌحة ،وتساعد هذه
االستراتٌجٌة على تعزٌز تشكل السلوك الصحٌح المطلوب من الطفل ،وٌكون التعزٌز من
خبلل أشٌاء محببة للطفل ،ولم تستخدم الباحثه التعزٌز السلبً مع األطفال خبلل تطبٌق
البرنامج.
ح) األدوات المستخدمة فً الدراسة:
تم استخدام البطاقات التعلٌمٌة ،واأللعاب اإلدراكٌة مثل البازل والمكعبات ،وكذلك تم
استخدام المجسمات ببلستٌكٌة لبعض األؼراض المنزلٌة ،والحٌوانات ،والفواكة ،وأخٌرا
تم استخدام ألعاب مفضلة لؤلطفال مثل الكره ،والدمٌة ،وؼٌرها.
وتم تطبٌق الجلسات التدرٌبٌة على النحو التالً:
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جدول  :9جدول ٌوضح خطوات تطبٌق أدوات الدراسة الحالٌة على العٌنة األساسٌة
التسلسل

عنوان الجلسة

الزمن

األدهداف
 التعرؾ على أطفال عٌنة الدراسة
من خبلل اللعب الحر حتى ٌكون
هناك ألفة وتفاهم بٌن الباحثة
واألطفال لضمان سهولة تطبٌق
القوابم.
 تم فً الجلسة تواصل الباحثة مع
األطفال بهدؾ تأقلم األطفال على
الباحثة ،وتعزٌز مهارات
التواصل اللفظً والؽٌر لفظً مع
األطفال.
 تم فً الجلسة تطبٌق المقٌاس
على األطفال ،عن طرٌق اللعب
الحر.

1

التعرؾ بٌن الباحثة
واألطفال

25

2

التواصل بٌن الباحثة
واألطفال

25

3

تطبٌق مقٌاس األنتباه
المشترك على األطفال
()Pre-Test

25

4

تطبٌق مقٌاس BLAF
على األطفالPre-( .
)Test

25

 تم فً الجلسة تطبٌق المقٌاس من
خبلل اللعب الحر.

5

تطبٌق أداة التقٌٌم لقوابم
رؤى التدرٌبٌة (Pre-
)Test

25

 تم تطبٌق أداة التقٌٌم وتحدٌد نقاط
القوة والضعؾ لكل طفل ،وذلك
لبناء الخطة التربوٌة الفردٌة.

6

بداٌة تطبٌق الخطة
التربوٌة الفردٌة لكل طفل.

30

7

االنتهاء من تطبٌق الخطة
التربوٌة لكل طفل.

30

 ترٌب الخطة ،واألسالٌب
المستخدمة فٌها .واألوات التً
استعانت بها الباحثة ،والمدة
الزمنٌة لكل هدؾ.
 تسجٌل األهداؾ التً حققها كل
طفل من الخطة.
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8

تطبٌق أداة التقٌٌم لقوابم
رؤى التدرٌبٌة (Post-
)Test

25

9

تطبٌق مقٌاس األنتباه
المشترك على األطفال.
()Post-Test

25

11

تطبٌق مقٌاس BLAF
على األطفالPost-( .
)Test

25

 إعادة تطبٌق التقٌٌم ألداة التقٌٌم
التابعة لقوابم رؤى لتحدٌد الفروق
بٌن القٌاس القبلً والبعدي،
ومدى تقدم الطفل.
 إعادة تطبٌق مقٌاس االنتباه
المشترك لتحدٌد الفروق بٌن
القٌاس القبلً والبعدي ،ومدى
التقدم الذي حققه الطفل.
 إعادة تطبٌق مقٌاس ()BLAF
لتحدٌد الفروق بٌن القٌاس القبلً
والبعدي ،ومدى التقدم الذي حققه
الطفل.
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الفصل الرابع :نتائج الدراسة
نتائج فروض الدراسة وفقا ً لترتٌب األسئلة
ٌتناول هذا الفصل التحلٌل اإلحصابً لنتابج الدراسة ،وذلك لئلجابة على أسبلة الدراسة،
وتحقٌق هدؾ الدراسة ،وسوؾ تقوم الباحثة ،أوال بعرض وتحلٌل النتابج الخاصة بأسبلة الدراسة،
وهً مرتبة وفق ترتٌب األسبلة.

السؤال األول" :دهل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة
بٌن التطبٌق القلبً والتطبٌق البعدي لمقٌاس تقدٌر المعلم لالنتباه المشترك؟"
نظرا ألن عدد عٌنة الدراسة ( )12طفبل وطفلة فقط ،وهو ال ٌحقق شروط االختبارات
المعلمٌة ،فقد تم اللجوء إلى االختبارات البلمعلمٌة ( ،)Non-Parametricحٌث تم استخدم
اختبار العٌنات المرتبطة وهو وٌلكٌكسون ( )Signed Ranks Test Wilcoxonوذلك
إلٌجاد الفروق ذات الداللة االحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة فً التطبٌق القلبً
والتطبٌق البعدي لمقٌاس تقدٌر المعلم لئلنتباه المشترك ،كالتالً :
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جدول  :10جدول ٌوضح الفروق باستخدام اختبار ()Wilcoxon
المحاور
التواصل
البصري

اإلشارة

إتباع
التعلٌمات
اللعب
والتؽنً
المقٌاس
ككل

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

الرتب السالبة

0

.00

.00

المجموعة

قٌمة z

-3.103

الرتب
الموجبة

12

6.50

78.0

الرتب السالبة

0

.00

.00

الرتب
الموجبة

12

6.50

78.0

الرتب السالبة

0

.00

.00

الرتب
الموجبة

12

6.50

78.0

الرتب السالبة

0

.00

.00

الرتب
الموجبة

12

6.50

78.0

الرتب السالبة

0

.00

.00

الرتب
الموجبة

12

-3.097

-3.077

-3.075

-3.065
6.50

مستوى
الداللة
.002

.002

.002

.002

.002

78.0

التعلٌق
ٌوجد
فروق
ٌوجد
فروق
ٌوجد
فروق
ٌوجد
فروق
ٌوجد
فروق

ٌتضح من الجدول رقم ( )10أنه توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى دالة
( )0.01بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة بٌن التطبٌق القلبً والتطبٌق البعدي لمقٌاس تقدٌر
المعلم لئلنتباه المشترك ،وذلك على مستوى المحاور ومستوى المقٌاس ككل ،حٌث تظهر مستوٌات
الداللة االحصابٌة لقٌم ( )zأقل من مستوى الدالة ( )0.05أي أنها دالة إحصابٌا.

وٌوضح الجدول التالً الفروق فً المتوسطات الحسابٌة ،وٌبلحظ إرتفاع درجات التطبٌق
البعدي على مستوى المحاور وعلى مستوى المقٌاس ككل:
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جدول  :11جدول ٌوضح الفروق فً المتوسطات الحسابٌة
المحاور

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراؾ

الحسابً

المعٌاري

التواصل

تطبٌق قبلً

12

9.08

2.39

البصري

تطبٌق بعدي

12

13.75

1.54

تطبٌق قبلً

12

8.00

1.81

اإلشارة

تطبٌق بعدي

12

12.58

1.68

إتباع

تطبٌق قبلً

12

8.58

2.11

التعلٌمات

تطبٌق بعدي

12

13.67

2.15

اللعب

تطبٌق قبلً

12

6.83

1.53

والتؽنً

تطبٌق بعدي

12

11.00

1.71

المقٌاس

تطبٌق قبلً

12

32.50

6.56

ككل

تطبٌق بعدي

12

51.00

6.12

وٌعود الفرق لصالح المتوسط الحسابً األعلى وهو التطبٌق البعدي ،بمعنى أن درجات
أطفال العٌنة فً التطبٌق البعدي على مقٌاس تقدٌر المعلم لئلنتباه المشترك أعلى من درجاتهم فً
التطبٌق القبلً والجدول .ومن خبلل الجدول نبلحظ أن المتوسط لحسابً لدرجات االطفال فً
التطبٌق البعدي بلػ ( ،)51فٌما كان فً التطبٌق القبلً ( .)32.5مما ٌدل على أن القوابم التدرٌبٌة
أظهرت فاعلٌة على مستوى محاور المقٌاس (التواصل البصري ،واإلشارة ،وإتباع التعلٌمات،
واللعب والتؽنً) ،كذلك أظهرت النتابج فاعلٌة قوابم (رؤى) التدرٌبٌة على مستوى المحور ككل.
وهنا ٌقبل سؤال الباحثة األول بوجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال
العٌنة بٌن التطبٌق القلبً والتطبٌق البعدي لمقٌاس تقدٌر المعلم اإلنتباه المشترك.
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والرسم البٌانً رقم (ٌ )1وضح الفروق فً متوسط درجات األطفال بٌن التطبٌق القلبً
والتطبٌق البعدي لمقٌاس تقدٌر المعلم لبلنتباه المشترك ،والتً تعود لصالح القٌاس البعدي ،مما ٌدل
على فاعلٌة قوابم (رؤى) التدرٌبٌة.

رسم  :1الفروق فً متوسط درجات التطبٌق القبلً والبعدي لمقٌاس تقدٌر المعلم
لئلنتباه المشترك
60
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50
40
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30
20
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13.75
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12.58
8.58

8
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6.83

0
تطبٌق
قبلً

تطبٌق
بعدي

التواصل البصري

تطبٌق
قبلً

تطبٌق
بعدي

اإلشارة

تطبٌق
قبلً

تطبٌق
بعدي

إتباع التعلٌمات

تطبٌق
قبلً

تطبٌق
بعدي

اللعب والتؽنً

تطبٌق
قبلً

تطبٌق
بعدي

المقٌاس ككل
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السؤال الثانً" :دهل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة
بٌن التطبٌق القلبً والتطبٌق البعدي لمقٌاس تقٌٌم السلوك اللفظً BLAF؟"
لدراسة هذا السؤال تم استخدم اختبار العٌنات المرتبطة ( )Wilcoxonوذلك إلٌجاد
الفروق ذات الداللة االحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة بٌن التطبٌق القلبً والتطبٌق
البعدي لمقٌاس  ، BLAFكالتالً :

جدول  :12جدول ٌوضح الفروق باستخدام اختبار )Wilcoxon
المقٌاس
BLAF

المجموعة

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

الرتب السالبة

0

.00

.00

الرتب
الموجبة

12

قٌمة z
-3.071

6.50

78.0

مستوى
الداللة
.002

التعلٌق
ٌوجد
فروق

ٌتضح من الجدول رقم ( )12أنه توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى الدالة
( )0.01بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة بٌن التطبٌق القلبً والتطبٌق البعدي لمقٌاس تقٌٌم
السلوك اللفظً  ،BLAFحٌث مستوى الداللة االحصابٌة لقٌمة ( )zأقل من مستوى الدالة ()0.05
أي دالة إحصابٌا.
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جدول  :13جدول المتوسط الحسابي لمقياس BLAF
المحور
المقٌاس
ككل

المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابً

القٌاس القبلً

12

18.16

القٌاس البعدي

12

25.75

وتعود الفروق لصالح المتوسط الحسابً األعلى وهو التطبٌق البعدي ،مما ٌعنً على أن
درجات أطفال العٌنة فً التطبٌق البعدي على مقٌاس السلوك اللفظً ( (BLAFأعلى من درجاتهم
فً التطبٌق القبلً ،حٌث بلػ المتوسط الحسابً لدرجات األطفال فً التطبٌق البعدي (،)25.75
فٌما بلػ فً التطبٌق القبلً ( .)18.16وٌدل ذلك على أن القوابم التدرٌبٌة أظهرت فاعلٌة على
مستوى فقرات المقٌاس (التعاون مع الكبار ،الطلب ،التقلٌد الحركً ،نطق األصوات ،التقلٌد
الصوتً ،مطابقة النماذج ،التسمٌة ،التفاعل اإلجتماعً)

وهنا ٌقبل سؤال الباحثة بوجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات
أطفال العٌنة بٌن التطبٌق القلبً والتطبٌق البعدي لمقٌاس لمقٌاس تقٌٌم السلوك اللفظً .BLAF

والرسم البٌانً رقم (ٌ )2وضح الفروق فً متوسط درجات األطفال بٌن التطبٌق القلبً
والتطبٌق البعدي لمقٌاس تقٌٌم السلوك اللفظً  BLAFوالتً تعود لصالح التطبٌق البعدي
للمقٌاس ،مما ٌدل على فاعلٌة قوابم (رؤى) التدرٌبٌة على تطوٌر مهارات التواصل لدى أطفال
العٌنة.

79

رسم  :2الفروق فً متوسط درجات التطبٌق القلبً والتطبٌق البعدي لمقٌاس تقٌٌم
السلوك اللفظً

26.75
30
25

18.16

20
15
10
5
0
تطبٌق بعدي

تطبٌق قبلً
مقٌاس BLAF

81

السؤال الثالث " :دهل دهناك فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة
بٌن القٌاس البعدي والتتبعً لمقٌاس تقدٌر المعلم لالنتباه المشترك تعزى ألثر البرنامج؟"
تم استخدم اختبار العٌنات المرتبطة وٌلكٌكسون ( Wilcoxon Signed Ranks
 )Testوذلك إلٌجاد الفروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة بٌن
القٌاس البعدي والتتبعً فً مقٌاس تقدٌر المعلم لبلنتباه المشترك بعد تطبٌق البرنامج ،كالتالً :

جدول  :14جدول ٌوضح الفروق باستخدام اختبار ()Wilcoxon
المحاور
التواصل
البصري

اإلشارة

إتباع
التعلٌمات
اللعب
والتؽنً
المقٌاس
ككل

المجموعة

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

الرتب السالبة

1

1.00

1.00

الرتب
الموجبة

0

0.00

0.00

الرتب السالبة

0

0.00

0.00

الرتب
الموجبة

1

1.00

1.00

الرتب السالبة

2

1.50

3.00

قٌمة z
-1.000

-1.000

-1.414

الرتب
الموجبة

0

0.00

0.00

الرتب السالبة

1

1.00

1.00

الرتب
الموجبة

0

0.00

0.00

الرتب السالبة

4

3.00

12.0

الرتب
الموجبة

1

3.00

3.00

-1.000

-1.342

مستوى
الداللة
.317

.317

.157

.317

.180

التعلٌق
ال ٌوجد
فروق
ال ٌوجد
فروق
ال ٌوجد
فروق
ال ٌوجد
فروق
ال ٌوجد
فروق

ٌتضح من الجدول رقم ( )14أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى دالة
( )0.05بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة بٌن القٌاس البعدي والتتبعً فً مقٌاس تقدٌر
المعلم لبلنتباه المشترك بعد تطبٌق البرنامج ،وذلك على مستوى المحاور ومستوى المقٌاس ككل،
حٌث مستوٌات الداللة االحصابٌة لقٌم ( )zأعلى من مستوى دالة ( )0.05أي ؼٌر دالة إحصابٌا.
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كذلك ٌعرض الجدول التالً ( )15التقارب بٌن المتوسطات الحسابٌة لمحاور المقٌاس والمقٌاس
ككل.

جول  :15جدول ٌوضح الفروق بٌن المتوسطات الحسابٌة
المحاور
التواصل
البصري

اإلشارة

إتباع
التعلٌمات
اللعب
والتؽنً
المقٌاس
ككل

المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

تطبٌق بعدي

12

13.75

1.54

تطبٌق
التتبعً

12

13.67

1.50

تطبٌق بعدي

12

12.58

1.68

تطبٌق
التتبعً

12

12.67

1.67

تطبٌق بعدي

12

13.67

2.15

تطبٌق
التتبعً

12

13.50

2.07

تطبٌق بعدي

12

11.00

1.71

تطبٌق
التتبعً

12

10.92

1.78

تطبٌق بعدي

12

51.00

6.12

تطبٌق
التتبعً

12

50.75

5.82

حٌث بلػ المتوسط الحسابً لدرجات األطفال فً التطبٌق البعدي ( ،)51فٌما كان فً
التطبٌق التتبعً ( ،)50.75مما ٌعنً أن هناك تقارب كبٌر فً درجات األطفال بٌن القٌاس البعدي
والقٌاس التتبعً .مما ٌدل على أن القوابم التدرٌبٌة أظهرت استمرارٌة فً الفاعلٌة على مستوى
محاور المقٌاس (التواصل البصري ،واإلشارة ،وإتباع التعلٌمات ،واللعب والتؽنً) ،كذلك أظهرت
النتابج استمرار أثر فاعلٌة قوابم (رؤى) التدرٌبٌة على مستوى المحور ككل .وهنا ٌقبل سؤال
الباحثة الثالث بعدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة بٌن
القٌاس البعدي والتتبعً لمقٌاس تقدٌر المعلم لبلنتباه المشترك تعزى ألثر البرنامج.
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رسم بٌانً رقم (ٌ )3وضح التقارب بٌن متوسط درجات األطفال فً التطبٌق البعدي
والتطبٌق التتبعً لمقٌاس تقدٌر المعلم لبلنتباه المشترك ،مما ٌدل على إستمرارٌة أثر فاعلٌة القوابم
التدرٌبٌة على أطفال العٌنة.

رسم  :3التقارب بٌن متوسط درجات التطبٌق البعدي والتتبعً لمقٌاس تقدٌر المعلم
لبلنتباه المشترك

مقٌاس تقدٌر المعلم لالنتباه المشترك
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التواصل البصري

تطبٌق
بعدي

تطبٌق
التتبعً

اإلشارة

تطبٌق
بعدي

تطبٌق
التتبعً

إتباع التعلٌمات

تطبٌق
بعدي

تطبٌق
التتبعً

اللعب والتؽنً

تطبٌق
بعدي

تطبٌق
التتبعً
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83

السؤال الرابع " :دهل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة
بٌن القٌاس البعدي والتتبعً فً مقٌاس تقٌٌم السلوك اللفظً  BLAFتعزى ألثر
البرنامج؟".
لدراسة هذا السؤال تم استخدم اختبار العٌنات المرتبطة ( )Wilcoxonوذلك إلٌجاد
الفروق بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة بٌن القٌاس البعدي والتتبعً فً مقٌاس تقٌٌم السلوك
اللفظً BLAFبعد تطبٌق البرنامج  ،كالتالً :

جدول  :16جدول ٌوضح الفروق باستخدام اختبار )Wilcoxon
المقٌاس

المجموعة

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

الرتب السالبة

4

2.50

10.00

BLAF
الرتب الموجبة

0

.00

.00

قٌمة z

مستوى
الداللة

التعلٌق

-1.890

.059

ال ٌوجد
فروق

ٌتضح من الجدول رقم ( )16أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى دالة
( ) 0.05بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة بٌن القٌاس البعدي والتتبعً فً مقٌاس BLAF
بعد تطبٌق البرنامج  ،حٌث مستوى الداللة االحصابٌة لقٌمة ( )zأعلى من مستوى المعنوٌة
( )0.05أي ؼٌر دالة إحصابٌا .وٌبٌن الجدول التالً الفروق فً المتوسطات الحسابٌة بٌن القٌاس
البعدي والقٌاس التتبعً لدرجات أطفال العٌنة ،كالتالً:
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جدول  :17الفروق فً المتوسط الحسابً فً مقٌاس BLAF
المحور
مقٌاس
ككل

العدد

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
العٌاري

القٌاس البعدي

12

25.75

7.18

القٌاس التتبعً

12

26.16

6.56

المجموعة

حٌث بلػ المتوسط لحسابً لدرجات األطفال فً التطبٌق البعدي ( ،)25.75فٌما بلػ فً
التطبٌق التتبعً ( ،)26.16مما ٌعنً أن هناك تقارب كبٌر بٌن متوسط درجات الطبلب فً
التطبٌق البعدي والتطبٌق التتبعً .وٌدل ذلك على أن القوابم التدرٌبٌة أظهرت استمرارٌة أثر
الفاعلٌة على مستوى فقرات المقٌاس (التعاون مع الكبار ،الطلب ،التقلٌد الحركً ،نطق األصوات،
التقلٌد الصوتً ،مطابقة النماذج ،التسمٌة ،التفاعل اإلجتماعً).

وهنا ٌقبل سؤال الباحثة الرابع بعدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب
درجات أطفال العٌنة بٌن القٌاس البعدي والتتبعً فً مقٌاس تقٌٌم السلوك اللفظً  BLAFتعزى
ألثر البرنامج.

رسم بٌانً رقم (ٌ )4وضح التقارب فً متوسط درجات االطفال فً التطبٌق البعدي
والتطبٌق التتبعً لمقٌاس تقٌٌم السلوك اللفظً  BLAFمما ٌدل على استمرارٌة أثر فاعلٌة القوابم
التدرٌبٌة على فقرات المقٌاس وبالتالً على أطفال العٌنة.
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رسم  :4التقارب فً متوسط درجات االطفال فً التطبٌق البعدي والتتبعً لمقٌاس
تقٌٌم السلوك اللفظً

31.00

26.75

26.17

26.00
21.00
16.00
11.00
6.00
1.00
تطبٌق بعدي

تطبٌق التتبعً
مقٌاس BLAF
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الفصل الخامس :المناقشة والتوصٌات
أوالً :التعلٌق على نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى عدد من النتابج ،وتم طرحها فً الفصل السابق .وفً هذا الفصل
سوؾ تتناول الباحثة هذه النتابج لتفسٌرها وتحلٌلها ،كما سوؾ تقترح الباحثة عدد من التوصٌات و
االقتراحات مبنٌة على ضوء نتبج الدراسة.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً التدخل المبكر قابم على
السلوك اللفظً لتطوٌر مهارات التواصل لؤلطفال من ذوي إضطراب التوحد ( أقل من المتوسط،
المتوسط) فً المملكة العربٌة السعودٌة .وترى الباحثة أن التحسن الذي ظهر على أفراد العٌنة
ٌرجع إلى جدوى وفاعلٌة البرنامج التدرٌبً المستخدم فً الدراسة ،والذي احتوى على فنٌات
السلوك اللفظً لزٌادة وتطوٌر مهارات التواصل اللؽوٌة (اللفظً -الؽٌر لفظً) لدىفبة الدراسة.
وقد جاءت نتابج الدراسة الحالٌة متفقة مع ما توصلت إلٌه الدراسات السابقة .وفٌما ٌلً مناقشة
وتفسٌر نتابج أسبلة الدراسة:

مناقشة نتائج السؤال األول
ٌنص السؤال األول على " دهل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسط رتب درجات
أطفال العٌنة بٌن التطبٌق القلبً والبعدي لمقٌاس تقدٌر المعلم لإلنتباه المشترك؟"
أوضحت الحسابات اإلحصابٌة المطبقة أنه توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط
رتب درجات أطفال العٌنة بٌن التطبٌق القلبً والبعدي لمقٌاس تقدٌر المعلم لبلنتباه المشترك ،حٌث
تم حسابها عن طرٌق قٌاس درجة مستوى المحاور ودرجة مستوى المقٌاس ككل ،وبٌنت النتابج
أن مستوٌات الداللة االحصابٌة لقٌم ( )zأقل من مستوى الدالة ( )0.05أي أنها دالة إحصابٌا.
وقامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابً للتطبٌقٌن القبلً والبعدي ،واتضح أن الفروق تعود
لصالح المتوسط الحسابً األعلى وهو التطبٌق البعدي ،مما ٌعنً أن درجات أطفال العٌنة فً
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التطبٌق البعدي على مقٌاس تقدٌر المعلم لبلنتباه المشترك أعلى من درجاتهم فً التطبٌق القبلً،
حٌث بلػ المتوسط الحسابً لدرجات األطفال فً التطبٌق البعدي ( ،)51فٌما كان فً التطبٌق
القبلً ( ،)32.5وٌبلحظ كذلك إرتفاع درجات التطبٌق البعدي على مستوى المحاور ،فقد أظهرت
نتابج جدول فروق المتوسطات الحسابٌة أعلى قٌمة عند التواصل البصري فً القٌاس البعدي
بمقدار ( )13.75بٌنما أظهر محور اللعب والتؽنً أقل درجة فً القٌاس البعدي بمعدل ()11.00
والذي مازال ٌعتبر أعلى من القٌاس القبلً لنفس المحور.

تظهر الصعوبات فً اإلنتباه المشترك من خبلل صعوبات اإلنتباه إلى اآلخر ،وتبادل
النظر بٌن الشخص المتكلم و األشٌاء أو األحداث ،وتتبع تحوالت النظر بٌن األشخاص و األشٌاء
أو بٌن اإلشارات .واألطفال من ذوي التوحد ٌعانون ضعفا من التواصل بالعٌن ،وٌمٌلون لئلنجذاب
لؤلشٌاء عن األشخاص ،بالئلضافة إلى أنهم سرٌعٌن التشتت باألشٌاء المحٌطة حولهم ،وترى
الباحثة أن األطفال من ذوي إضطراب التوحد ٌعانون من نقص فً المهارات التواصلٌة ،وضعؾ
فً االنتباه المشترك ،مما ٌجعلهم ؼٌر قادرٌن على التواصل بشكل فعال مع اآلخرٌن ،وقد أثبتت
الدراسات أن تحسٌن اإلنتباه المشترك ٌزٌد من قدرة األطفال التواصلٌة وتحسٌن مهارة التواصل
اإلجتماعً لدٌهم ،ومن خبلل التدرٌبات والجلسات الحظ الباحث تحسن اإلنتباه المشترك لدى
األطفال ،حٌث تعزو درجة الكسب التً حققها األطفال فً القٌاس البعدي إلى البرنامج التدرٌبً.
وقد اتضح للباحث من خبلل النتابج أن التدخبلت المبكرة لتطوٌر االنتباه المشترك تساعد الطفل
على تحقٌق تطورات واضحة فً مهارات التواصل الؽٌر لفظٌة .وقد استهدؾ كثٌر من الباحثٌن
برامج تدرٌبٌة لتطوٌر المهارات االنتباه المشترك بالخصوص والمهارات الؽٌر لفظٌة بالعموم،
وقد أثمرت هذه البرامج التدرٌبٌة على تنمٌة قدرات الطفل التواصلٌة سواء لفظٌا أو ؼٌر لفظٌا،
كذلك أثبتت النتابج أن إخضاع األطفال للبرنامج التدرٌبً أسفر عن تطور مبلحظ فً مهارات
التواصل الؽٌر لفظٌة.
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وقد اتفقت العدٌد من الدراسات مع سؤال الباحثة ،ومنها دراسة الثقفً ( )2014والتً
هدفت إلى قٌاس مدى فاعلٌة برنامج قابم على اإلنتباه المشترك لتنمٌة مهارات التواصل اللفظً
لدى أطفال التوحد ،حٌث استخدم الباحث مقٌاس تقدٌر المعلم لئلنتباه المشترك كأداة للبحث وقد
أسفرت نتابج دراسته على وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال العٌنة
التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي لصالح أداة البحث ،مما ٌتفق مع سؤال الباحثة ونتابجها .كذلك األمر
فً دراسة دخان ( )2015فقد استخدم الباحث أداة لقٌاس التواصل الؽٌر لفظً وبرنامج تدرٌبً
قابم على مهارات اإلنتباه المشترك ،لتسفر نتابج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن
متوسط رتب درجات أطفال العٌنة فً القٌاس البعدي والذي ٌتفق مع نتابج الدراسة الحالٌة .أما
عوٌجان ( )2012فقد قدم دراسة تهدؾ للتعرؾ على فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة مهارات
التواصل ؼٌر اللفظً عن طرٌق استخدام أداة بحث مكونة من مهارات التواصل الؽٌر لفظً،
وأسفرت النتابج عن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات المجموعة
التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي مما ٌتفق مع نتابج الدراسة الحالٌة ،حٌث تدعم هذه الدراسات النتابج
الحالٌة بما أظهرته من أثر البرامج التدرٌبٌة على تطوٌر مهارات التواصل الؽٌر لفظً ألطفال
ذوي التوحد.

مناقشة نتائج السؤال الثانً
ٌنص السؤال الثانً على" دهل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسط رتب درجات
أطفال العٌنة بٌن التطبٌق القلبً والتطبٌق البعدي لمقٌاس تقٌٌم السلوك اللفظً ()BLAF؟"
ولئلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بحساب متوسط رتب درجات أطفال العٌنة بٌن
التطبٌق القبلً والتطبٌق البعدي لمقٌاس  ،BLAFوقد أوضحت النتابج وجود فروق ذات داللة
إحصابٌة بٌن متوسط رتب الدرجات تعود لصالح القٌاس البعدي ،فقد بلؽت الفروق فً المتوسط
الحسابً لدرجات االطفال فً التطبٌق البعدي ( ،)25.75فٌما بلػ فً التطبٌق القبلً ()18.16
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مما ٌؤكد فاعلٌة البرنامج التدرٌبً القابم على طرٌقة السلوك اللفظً فً تطوٌر المهارت التواصلٌة
اللؽوٌة لدى أفراد العٌنة .فقد سهلت طرٌقة تقسٌم المهارات المطلوبة وتحلٌلها إلى مهارات فرعٌة
وقصٌرة ،وإعتماد طرٌقة المحاوالت المنفصلة فً مساعدة الطفل على إنجازها .وقد اختلؾ هذا
المقٌاس عن ؼٌره فً المنهجٌة التربوٌة المستخدمة فً تحلٌل المهام ،هذا باإلضافة إلى اعتماد
محاور المقٌاس على بعضها البعض وقدرة أحد المحاور فً تطوٌر محور آخر ،فعلى سبٌل المثال
وأثناء تطبٌق الباحثة للجلسات الحظت أن مشاركة مهارات محور التقلٌد الحركً مع مهارات
محور الطلب ،تساهم فً تطوٌر األخٌرة بشكل واضح .وكان اعتماد األهداؾ على طلب معززات
ٌحبها الطفل األثر الفعال فً ظهور االستجابة الصحٌحة والمطلوبة .كذلك ساعد البرنامج فً تعلٌم
األطفال ماٌلً:
 -1تعلم الطفل للمهارات الجدٌدة.
 -2استخدام اللؽة بطرٌقة فعالة من خبلل اإلجابة على األسبلة.
 -3خفض السلوكٌات السلبٌة من خبلل تعلٌم سلوكٌات إٌجابٌة جدٌدة وتعزٌزها.
 -4تعمٌم السلوك فً بٌبات مختلفة ،ؼٌر بٌبة الصؾ.
وقد اتفقت الدارسات السابقة على فاعلٌة استخدام طرٌقة السلوك اللفظً فً تنمٌة مهارات
التواصل التواصلٌة ،فقد اتفقت دراسة ) (Heather, et al., 2012ودراسة Tina, et al.,
) )2010التً هدفتا إلى التعرؾ على مدى فاعلٌة تعلٌم استراتٌجٌة الطلب والتسمٌة لؤلطفال من
ذوي التوحد ،وقد أظهرت النتابج تطور المهارات التواصلٌة لدى األطفال ،مما ٌتفق مع الدراسة
الحالٌة.
وأما فً دراسة ( )Kodak & Clements, 2009والتً كانت تهدؾ إلى مدى فاعلٌة
استخدام التردٌد الصوتً فً تطوٌر الطلب والتسمٌة ،حٌث إتفقت الدراسة فً نوع األداة
المستخدمة ،كذلك أظهرت النتابج مدى فاعلٌة نظرٌة السلوك اللفظً .وقد اتفقت دراسة
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) )Bunch, 2007مع الدراسة الحالٌة على فاعلٌة استخدام السلوك اللفظً فً تنمٌة المهارات
التواصلٌة رؼم إختبلؾ األدوات المستخدمة فً الدراسة والعٌنة.

مناقشة نتائج السؤال الثالث
ٌنص السؤال على " دهل دهناك فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال
العٌنة بٌن القٌاس البعدي والتتبعً لمقٌاس تقدٌر المعلم لالنتباه المشترك تعزى ألثر
البرنامج؟
ومن النتابج الموضحة تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات
أطفال العٌنة فً القٌاس البعدي والقٌاس التتبعً فً مقٌاس تقدٌر المعلم لبلنتباه المشترك من خبلل
األبعاد التالٌة ) التواصل البصري ،اإلشارة ،إتباع التعلٌمات ،اللعب والتؽنً) حٌث أظهرت النتابج
درجة األطفال فً كل محور فقد بلػ المتوسط الحسابً فً محور التواصل فً قٌاس البعدي
( )13.75وأما فً القٌاس التتبعً فبلػ ( ،)13.67وقد بلػ المتوسط الحسابً فً محور اإلشارة
إلى ماهو مرؼوب به ( (12.58أما القٌاس التتبعً فبلػ ( ،)12.67وقد أظهرت نتابج محور
إتباع األوامر متوسط حسابً بدرجة ( )13.67فً القٌاس البعدي ،ودرجة ( )13.50فً القٌاس
التتبعً ،وأخٌرا أظهر محور اللعب والتؽنً درجة متوسط حسابً( )11فً القٌاس البعدي ،بٌنما
كانت درجة المتوسط الحسابً ( .)10.92ومن خبلل هذه النتابج ٌتحقق سؤال الباحثة بعدم وجود
فروق ذات داللة إحصابٌة ،ونستنتج من ذلك أن القٌاس التتبعً الزمنً ٌكشؾ مستوى استمرارٌة
التحسن لدى األطفال من ذوي التوحد ،حٌث لم ٌكن التحسن مؤقتا فً جمٌع محاور المقٌاس .وهذا
ما اتفقت معه دراسة كبل من (دخان2015 ،؛ الثقفً ،2014 ،عوٌجان.)2012 ،
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ماقشة نتائج السؤال الرابع
ٌنص السؤال على " دهل دهناك فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسط رتب درجات أطفال
العٌنة بٌن القٌاس البعدي والتتبعً لمقٌاس تقٌٌم سلوك  BLAFتعزى ألثر البرنامج؟
ومن النتابج الموضحة تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات
أطفال العٌنة فً القٌاس البعدي والقٌاس التتبعً فً مقٌاس تقٌٌم السلوك اللفظً  ،BLAFحٌث بلػ
المتوسط الحسابً لدرجات األطفال فً التطبٌق البعدي ( ،)25.75فٌما بلػ فً التطبٌق التتبعً
( ،) 26.16مما ٌعنً أن هناك تقارب كبٌر بٌن متوسط درجات األطفال فً التطبٌق البعدي
والتطبٌق التتبعً .ومن خبلل هذه النتابج ٌتحقق سؤال الباحثة بعدم وجود فروق ذات داللة
إحصابٌة ،ونستنتج من ذلك أن القٌاس التتبعً الزمنً ٌكشؾ مستوى استمرارٌة التحسن ،أي
استمرارٌة أثر البرنامج لدى األطفال من ذوي التوحد ،حٌث أن استراتٌجٌات تعلٌم الطلب والتقلٌد
(الصوتً والحركً) والتردٌد والتسمٌة واتباع األوامر والموجوده فً برنامج التدرٌب ،أظهر
فاعلٌة مستمرة على سلوك األطفال التواصلً ،وساهم تنمٌة واستمرار المهارات التواصلٌة
(لفظٌة -وؼٌر لفظٌة) لؤلطفال من ذوي التوحد .وأثر استخدام النظرٌات السلوكٌة ،فً عبلج
المشكبلت التطورٌة فً عٌنة من التوحد .وهذا ما اتفقت علٌه دراسة كبل من (دخان2015 ،؛
الثقفً2014 ،؛ الزارع 2012؛ عٌاش.)2005 ،
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المقترحات
 إجراء دراسات تتبعٌة لفترات طوٌلة )سنة أو أكثر ( لحاالت أطفال من ذوي التوحد
لمعرفة مدى
استمرار فاعلٌة (قوابم رؤى التدرٌبٌة) والقابم على نظرٌة السلوك اللفظً على المدى
البعٌد.
 إجراء دراسات معمقة حول نظرٌة السلوك اللفظً ومدى فاعلٌة البرامج التدرٌبٌة المبنٌة
على هذه النظرٌة فً تنمٌة لمهارات التواصلٌة لدى األطفال من ذوي التوحد.
 إجراء دراسات تستخدام استراتٌجٌات وأسالٌب تدرٌب مختلفة ،الؽرض منها مساعدة
األطفال من ذوي التوحد فً تطوٌر مهاراتهم التواصلٌة بشكل أكبر فاعلٌة.
 إجراء دراسات تعتمد على تطوٌر االنتباه المشترك لؤلطفال من ذوي التوحد.

التوصٌات
فً ضوء اإلطار النظري ونتابج البحث الحالى ،توصً الباحثة بعدد من التوصٌات ،كاالتى:
 تطبٌق برامج تدرٌبٌة تعتمد فً مضمونها على نظرٌة السلوك اللفظً ضمن عٌنات
مختلفة فً المراكز والمدارس.
 تطبٌق برامج تدرٌبٌة تعتمد على اإلنتباه المشترك ضمن عٌنات مختلفة فً المراكز و
المدارس.
 تقدٌم دورات لتأهٌل وتدرٌب معلمٌن التربٌة الخاصة فً استخدام أسالٌب واسترتٌجٌات
كبل من تدرٌبات االنتباه المشترك وبرامج السلوك اللفظً.
 عرض باقً مستوٌات قوابم رؤى التدرٌبٌة على محكمٌن لئلستفادة منها وتطوٌرها بشكل
صحٌح وفعال وإلجراء دراسات مستقبلٌة علٌها.
 التوسع فً تطبٌق القوابم التدرٌبٌة فً مراكز رعاٌة نهارٌة أخرى ،وعلى نطاق عٌنة
أوسع لقٌاس أثره.
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الحصان ،منى محمد ( .)2014المرشد األول لبرامج التوحد .الرٌاض :مكتبة الملك فهد
الوطنٌة للنشر (الطبعة الثانٌة).
الخزعان ،هٌا محمد زٌد و الصمادي ،جمٌل محمود ( .)2015فاعلٌة برنامج تدرٌبً لمعلمات
رٌاض األطفال فً تحسٌن مهارات االنتقال من رٌاض األطفال إلى المراكز الخاصة لدى
الطلبة من ذوي اضطراب التوحد .المجلة الدولٌة التربوٌة المتخصصة ،المجلد ( ،)4العدد
( ،)3ص  243 – 217والمسترجع من
www.iijoe.org/v4/IIJOE_11_03_04_2015.pdf
الخطٌب ،جمال والحدٌدي ،منى( .)2011التدخل المبكر والتربٌة الخاصة فً الطفولة المبكرة.
عمان :دار الفكر (الطبعة الثانٌة)
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الخطٌب ،جمال ومنى ،الحدٌدي ( .)2016التدخل المبكر ،التربٌة الخاصة فً الطفولة المبكرة.
عمان :دار الفكر للنشر (الطبعة التاسعة)
الخٌران  ،أٌمن حامد( .)2011فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة مهارات التواصل اللفظً وأثره فً
التفاعل االجتماعً لدى عٌنة من االطفال التوحدٌٌن .رسالة ماجستٌر،كلٌة التربٌة،
جامعة دمشق .مسترجع من
www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/12013/a/193-234.pdf
الدهشمً ،محمد عامر ( .)2007دلٌل الطلبة والعاملٌن فً التربٌة الخاصة .عمان :دار الفكر
ناشرون وموزعون.
الدٌب ،عبٌر عرفة ( .)2016الضؽوط النفسٌة واحتٌاجات أمهات األطفال من ذوي التوحد
والعبلقة بٌنهما فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،رسالة ماجستٌر منشورة ،جامعة
اإلمارات العربٌة المتحدة .مسترجع من
scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1316&co
ntext=all_theses
الرواشدة ،ممدوح ( .)2012بناء تدرٌبً قابم على منهاج كبلس وقٌاس أثره فً تحسٌن
مهارات التواصل لدى أطفال التوحد .رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ،جامعة عمان العربٌة،
األردن.
الروسان ،فاروق ( .)2014تصمٌم البحث فً التربٌة الخاصة .عمان :دار الفكر ناشرون
وموزعون.
الزارع ،ناٌؾ ( .)2014المدخل إلى اضطراب التوحد المفاهٌم األساسٌة وطرق التدخل.
عمان :دار الفكر للطباعة والنشر.
الزارع ،ناٌؾ بن عابد ( .)2012فعالٌة التدرٌب على التواصل فً خفض السلوك العدوانً
لدى عٌنة من األطفال ذوي اضطراب التوحد .المجلة الجدولٌة التربوٌة المتخصصة،
مج ،1ع  273 -246 ،5مسترجع من
http://www.iijoe.org/volume1/IJJE_03_05_2012.pdf
الزراع ،ناٌؾ بن عابد ( .)2014المدخل إلى إضطراب التوحد (المفاهٌم األساسٌة وطرق
التدخل) .عمان :دار الفكر ناشرون وموزعون.
الزرٌقات ،ابراهٌم ( .)2004التوحد :الخصابص والعبلج .عمان :دار وابل للطباعه والنشر.
الزرٌقات ،ابراهٌم عبدهللا ،فرج ( .)2010التوحد السمات والعالج .عمان :دار وابل للطباعة
والنشر(الطبعة األولى)
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الزهرانً  ،خالد بن مساعد ( .)2013فاعلٌة استخدام برنامج سلوكً لخفض مظاهر العجز فً
التفاعل االجتماعً لدي عٌنة من فبة التوحد البالؽٌن .رسالة ماجستٌر ،كلٌة التربٌة،
جامعة ام القرى مسترجع من
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/12677.pdf
الشاٌب ،عبدالحافظ ( .)2009أسس البحث التربوي .عمان :دار وابل للنشر (الطبعة الثانٌة)
الشرٌؾ ،عبدالفتاح عبدالمجٌد ( .)2011التربٌة الخاصة وبرامجها العبلجٌة .القاهرة :مكتبة
األنجلو المصرٌة.
الصبً ،عبدهللا ( .)2012حجم مشكلة اإلعاقة فً مرحلة الطفولة المبكر ،موقع أطفال الخلٌج
العربً ،مسترجع من 2013 /3 /10
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res
&r_id=1085
العثمان ،إبراهٌم ( .)2010نبذة عن التوحد .مركز أبحاث التوحد ،مستشفى الملك فٌصل
التخصصً ومركز األبحاث ،الرٌاض مسترجع من
http://cfar.kfshrc.edu.sa/AutismArabic.aspx
العوهلً ،لما محمد ( . )2013علمنً كٌؾ أتواصل .دبً :دار مدارك للنشر (الطبعة األولى)
العوهلً ،لما محمد ( .)2015علمنً كٌؾ أتواصل .دبً :دار مدارك للنشر (الطبعة الثامنة)
الؽامدي ،علً ( .)2013مهارات التدرٌس لدى معلمً الطلبة ذوي إضطراب التوحد ،وبناء
برنامج تدرٌبً لتحسٌن هذه المهارات وقٌاس فاعلٌته .أطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة،
كلٌة التربٌة ،الجامعة األردنٌة.
الؽصاونةٌ ،زٌد عبد المهدي و الشرمان ،وابل محمد ( :)2013بناء برنامج تدرٌبً قابم على
طرٌقة ماكتون لتنمٌة التواصل ؼٌر اللفظً لدي االطفال التوحدٌٌن فً محافظة الطابؾ،
المجلة الدولٌة التربوٌة المتخصصة ،المجلد( )2العدد ( )10عمان ،االردن والمسترجع
من http://www.iijoe.org/v2/IIJOE_04_10_02_2013.pdf
القحطانً ،عبدهللا صالح ( .)2011فاعلٌة برنامج سلوكً لتنمٌة مهارات التواصل والمهارات
االجتماعٌة لدى أطفال التوحد ،رسالة دكتوراه ،جامعة االمام محمد بس سعود مسترجع
من http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind11992.pdf
القحطانً ،عبدهللا صالح ( .)2015فاعلٌة برنامج قابم على االستراتٌجٌات البصرٌة فً تنمٌة
بعض المهارات الحركٌة لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد ،المجلة الدولٌة التربٌة
المتخصصة ،المجلد ( )4العدد ( )5كلٌة التربٌة الخاصة ،جامعة شقراء .مسترجع من
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=108498
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القمش ،مصطفى نوري ( .)2011إضطرابات التوحد االسباب التشخٌص العبلج (دراسات
عملٌة) .عمان دار وابل للنشر.
القواسمة ،كوثر ( .)2011أثر برنامج تدخل مبكر فً تحسٌن المهارات األساسٌة لدى أطفال
التوحد ،رسالة دكتوراة ؼٌر منشورة ،جامعة عمان األردنٌة.
المهٌري ،عوشة ،السرطاوي ،عبدالعزٌز ،عبٌدات .)2016( ،مدى فاعلٌة برنامج البورتاج فً
تنمٌة مهارات األطفال المتأخرٌن نمابٌا فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،مجلة
دراسات ،عدد العلوم التربوٌة ،مقبول للنشر.
حسن ،منى خلٌفة علً ( .)2004فعالٌة التدخل المبكر المكثؾ فً تحسٌن السلوك اللفظً
لؤلطفال من ذوي التوحد باستخدام تحلٌل السلوك التطبٌقً .مدرسة الصحة النفسٌة،
كلٌةالتربٌة ،الزقازٌق مسترجع من http://gulfkids.com/pdf/Early-Mona.pdf
خلٌفة ،ولٌد ،الؽصاونةٌ ،زٌد ،والشرمان ،وابل ) . (2013التوحد بٌن النظرٌة والتطبٌق.عمان :
دار الفكر للنشر.
سلٌمان ،أحمد السٌد ( .)2010تعدٌل سلوك األطفال التوحدٌٌن النظرٌة والتطبٌق .العٌن :دار
الكتاب الجامعً.
عباس ،محمد خلٌل و نوفل ،محمد بكر والعبسً ،محمد مصطفى و أبوعواد ،فلاير محمد
( .)2009مدخل إلى مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس .عمان :دار المٌسرة للطباعة
والنشر (الطبعة الثانٌة)
عطٌة ،محسن علً ( .)2010البحث العلمً فً التربٌة ،القاهرة :دار المناهج للنشر.

على ،محمد النوبً محمد ( .)2010مقٌاس الوعً الفونولوجى لدى المراهقٌن التوحدٌٌن.
عمان :صفاء للنشر والتوزٌع.
علً ،دلشاد (  .)2013فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة السلوكٌات ؼٌر اللفظٌة لدى عٌنٌة من
االطفال التوحدٌٌن .مجلة جامعة دمشق ،مج  ،29ع ،1ص .139-234المسترجع من
www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/12013/a/193-234.pdf
عماٌرة ،موسى محمد؛ الناطورٌ ،اسر سعٌد ( .)2014مقدمة فً إضطرابات التواصل .عمان:
دار الفكر للنشر ( الطبعة الثانٌة)

عواد ،أحمد؛ البلوي ،نادٌة ( .)2011االتجاهات المعاصرة فً تشخٌص وعبلج التوحد ،مجلة
الطفولة والتربٌة ،ع  ،6ص  175 -150مسترجع من
https://drive.google.com/file/d/0B_ANSz6B7geIMWg3SzRFa1
BTQkE/view
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عوٌجان  ،بشرى عصام ( .)2012فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً تنمٌة مهارات التواصل ؼٌر
اللفظً لدي االطفال التوحدٌٌن .رسالة ماجستٌر ،كلٌة التربٌة ،جامعة دمشق .المسترجع
من
http://damasuniv.edu.sy/faculties/edu/images/stories/master/a
bstract/20.pdf
عٌاد ،فاطمة ( .)2010التوحد بٌن العلم والخٌال .الكوٌت :عالم المعرفة (الطبعة الثانٌة)
عٌاش ،خالد شرٌؾ عٌسى ( .)2014فاعلٌة برنامج تدرٌٌبً سلوكً ٌستند إلى نظام تبادل
الصور (بٌكس) فً تنمٌة مهارات التواصل لدى أطفال التوحد فً فلسطٌن .مجلة جامعة
القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات التربوٌة والنفسٌة ،ج ،3ع  10مسترجع من
http://qou.edu/arabic/magazine/journal_Edu/issued3_10/resea
rch5.pdf
عٌسى ،مراد علً ( .)2013مقٌاس تقدٌر المعلم لئلنتباه المشترك لدى طفل التوحدي ،كراسة
التعلٌمات .االسكندرٌة :دار وفاء للنشر.
عٌسى ،مراد علً ( .)2014التعلٌم العبلجً لؤلطفال ذوي اضطراب التوحد :دلٌل عملً
للمعلمٌن والمربٌن .عمان :دار الفكر للنشر
قطب ،نرمٌن بنت عبد الرحمن بكر( .)2013برنامج إرشاد الكترونً فً تطوٌر تصمٌم الخطة
التربوٌة الفردٌة من قبل امهات اطفال التوحد فً مرحلة التدخل المبكر واثر ذلك على
أداء الطفل ،رسالة ماجستٌر ،جامعة ام القرى والمسترجع من
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/14540.pdf
كوافحة ،تٌسٌر ،مفلح؛ عبدالعزٌز ،عمر ،فواز ( .)2010مقدمة فً التربٌة الخاصة .عمان :دار
المٌسرة للنشر والتوزٌع( .الطبعة الرابعة)
الكٌبلنً ،السٌد ( .)2012استراتٌجٌات التدخل المبكر على ذوي االحتٌاجات الخاصة ،كلٌة
التربٌة ،قسم التربٌة الخاصة ،جامعة عٌن شمس.
لمفون ،رفاه بنت جمال ٌحٌى ( .)2012تنمٌة التواصل اللؽوي عن طرٌق اللعب لعٌنة من
المراهقٌن ذوي إضطراب التوحد ،رسالة ماجستٌر ،جامعة ام القرى مسترجع من
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/11671.pdf
مرزا ،هنٌة محمود ( ،)2013التدخل المبكر :تجارب عالمٌة ورؤٌة وطنٌة ،ورقة عمل مقدمة
ضمن فعالٌات إحتفال الجمعٌة السعودٌة للتربٌة الخاصة (جستر) ،قسم التربٌة الخاصة /
جامعة الملك سعود .مسترجع من http://gulfdisability.org/pdf/M13-
G1c.pdf
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مركز اإلحصاء االماراتً ( )2014الكتاب اإلحصابً السنوي .اإلمارات العربٌة المتحدة،
أبوظبً .مسترجع من https://www.scad.ae/ar/Pages/default.aspx
مصطفى ،أسامة ؛ الشربٌنً  ،السٌد ( .)2011سمات التوحد .عمان :دار المسٌرة للنشر
والتوزٌع.
مصطفى ،أسامة ؛ الشربٌنً  ،السٌد ( .)2011سمات التوحد ،عمان :دار المسٌرة للنشر
والتوزٌع.
مصطفى ،أسامة؛ الشربٌنً  ،السٌد كامل ( .)2010التوحد ( االسباب ،التشخٌص  ،العبلج).
عمان :دار المٌسرة للنشر والتوزٌع.
مصطفى ،دٌنا ( .)2015العبلج بالفن وتنمٌة المهارات االجتماعٌة لدى األطفال ذوي اضطراب
التوحد ،المجلة الدولٌة التربوٌة المتخصصة ،مج ،4ع 30-1 ،4مسترجع
http://www.manar-se.com/ar/play.php?catsmktba=87
مصطفى ،نسرٌن رشٌد ( .)2011فاعلٌة برنامج البورتٌج فً تحسٌن مهارات االدراك واللؽة
لدي االطفال التوحدٌٌن فً مرحلة الطفولة المبكرة ،رسالة ماجستٌر،كلٌة التربٌة ،جامعة
دمشق مسترجع من
http://damasuniv.edu.sy/faculties/edu/images/stories/master/a
bstract/72.pdf
وزارة الصحة ( )1433 /32الكتاب اإلحصابً السنوي .وزارة الصحة ،المملكة العربٌة
السعودٌة ،الرٌاض .مسترجع من http://cutt.us/67xrV
ٌحٌى ،خولة أحمد ( .)2006البرامج التربوٌة لؤلفراد ذوي الحاجات الخاصة .عمان :دار
المسٌرة للنشر والتوزٌع.
ٌوسؾ ،آمال محمد؛ موسى ،سلوى سٌد؛ محمود ،وفاء السٌد ( .)2013فاعلٌة برنامج التدخل
المبكر بنظام الدمج فً تنمٌة بعض مهارات السلوك التكٌفً لطفل ماقبل المدرسة للمعاقٌن
ذهنٌا .دراسة مقدمة إلى الملتقى الثالث عشر ،كلٌة التربٌة ،جامعة الزقازٌق مسترجع من
http://www.gulfdisability.com/pdf/M13-G3c.pdf
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المالحق
ملحق ( ) 1
)The Behavioural Language Assessment Form (BLAF

)By Sundberg & Partington (1998
مقياس لقييم السموك التكيفي لدى األطفال
اسم الطفل:

العمر

تاريخ التقييم:

تعميمات المقياس:

الرجاء اإلجابة عن األسبلة التالٌة والتً من خبللها نصؾ مستوى األداء الحقٌقً للطفل
 -1التعاون مع البالغٌن ( ............أكتب الدرجة)

دهل ٌتعامل الطفل مع الكبار بسهولة؟
 -1دابما ؼٌر متعاون ،وٌتجنب العمل والتعاون مع الكبار وذلك باستخدام سلوك سلبً.
ٌ -2عطً استجابة لمرة واحدة فقط ،وتكون مختصرة وسهلة عند وجود معزز قوي.
ٌ -3عطً خمسة استجابات من ؼٌر إبداء ضٌق.
ٌ -4عمل على نشاط لمدة  5دقابق من إبداء ضٌق.
ٌ -5عمل لمدة  10دقابق على نشاط من ؼٌر إبداء ضٌق.
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 -2الطلب ( ............أكتب الدرجة)
دهل ٌجعل الطفل إحتٌاجاته وطلباته معلومة لدى اآلخرٌن؟

 -1ال ٌسأل عن أي معزز ،وٌقوم بعمل سلوك سلبً.
ٌ -2دفع اآلخرٌن ،أو ٌشٌر ،أو ٌقؾ بجانب المعزز تعبٌرا عن الطلب.
ٌ -3ستخدم من  1إلى  5إشارات ،أو كلمات ،أو صور للتعبٌر عن طلبه.
ٌ -4ستخدم من  5إلى  10إشارات ،أو كلمات ،أو صور للتعبٌر عن طلبه.
ٌ -5طلب بطبلقة ،من خبلل استخدام  10أو أكثر من الكلمات ،أو إشارات أو صور.

 -3التقلٌد الحركً  ( ...............أكتب الدرجة)
دهل ٌقوم الطفل بالتقلٌد الحركً؟
 -1ال ٌمكنه تقلٌد حركات أي شخص
ٌ -2قوم بتقلٌد القلٌل من حركات العضبلت الكبرى التً ٌؤدٌها لآلخرٌن
ٌ -3قوم بتقلٌد العدٌد من الحركات الكبرى بناء على طلب اآلخرٌن.
ٌ -4قوم بتقلٌد العدٌد من الحركات الكبرى والصؽرى بناء على طلب اآلخرٌن
ٌ -5قوم بتقلٌد أي من الحركات الكبرى والصؽرى ٌقوم بها اآلخرٌن بشكل عفوي.

 -4نطق األصوات(...........أكتب الدرجة)
دهل ٌقوم الطفل بنطق األصوات والكلمات بعفوٌة؟
 -1ال ٌقوم بعمل أي صوت (صامت).
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ٌ -2قوم بنطق قلٌل من األصوات الكبلمٌة ولكن بصوت منخفض.
ٌ -3قوم بنطق بعض من األصوات الكبلمٌة مع وضعها فً تنؽٌم صوتً.
ٌ -4قوم بعفوٌة بنطق بعض األصوات الكبلمٌة مع التنؽٌم الصوتً ،باإلضافة إلى نطق
بعض الكلمات.
ٌ -5قوم بعفوٌة بنطق العدٌد من الكلمات الواضحة والمفهومة.

 -5التقلٌد الصوتً ( ..........أكتب الدرجة)
دهل ٌقوم الطفل بإعادة األصوات والكلمات؟

 -1ال ٌقوم بإعادة أي صوت أو كلمة
ٌ -2قوم بإعادة أصوات ،وكلمات قلٌلة ومعٌنة.
ٌ -3قوم بإعادة الكثٌر من األصوات ،أو الكلمات بطرٌقة صحٌحة أو قرٌبة من الصحة.
ٌ -4قوم بإعادة العدٌد من الكلمات المختلفة بطرٌقة صحٌحة.
ٌ -5قوم بإعادة أي كلمات ،أو جمل بسٌطة بطرٌقة صحٌحة.

 -6مطابقة النماذج  (............أكتب الدرجة)
دهل ٌقوم الطفل بمطابقة األشكال ،الصور ،التصامٌم المقدمة له؟

 -1ال ٌقوم بمطابقة أي من األجسام ،أو األشكال ،أو التصامٌم المقدمة له.
ٌ -2قدر على مطابقة  1أو  2األشٌاء أو صورة مقدمة له.
ٌ -3قدر على مطابقة من  5إلى  10من األشٌاء والصور المقدمة له.
ٌ -4قدر على مطابقة من  5إلى  10ألوان ،أو األشكال ،أو التصامٌم المقدمة له.
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ٌ -5قدر على مطابقة أؼلب العناصر المقدمة له ،باإلضافة إلى تركٌب من  2إلى  4من
التصامٌم.
 -7الفهم وإتباع التعلٌمات( ...............أكتب الدرجة)
دهل ٌستطٌع الطفل فهم أي كلمات أو ٌتبع التعلٌمات الموجهة إلٌه؟

 -1ال ٌستطٌع فهم أي كلمة أو أمر موجه إلٌه.
ٌ -2ستطٌع إتباع عدد قلٌل من األوامر المرتبطٌة بروتٌن حٌاته الٌومً.
 -3موجود أمامه ٌستطٌع إتباع عدد قلٌل من التعلٌمات للقٌام بفعل أو لمس شًء.
ٌ- -4ستطٌع إتباع العدٌد من التعلٌمات ،وٌشٌر على األقل إلى  25شًء.
ٌ -5مكنه ٌشٌر إلى ماٌقل عن  100شً ،أو حركة ،أو صفة.

 -8التسمٌة( ............أكتب الدرجة)
دهً الطفل قادر على تسمٌة األشٌا واألفعال؟
 -1ال ٌمكن تسمة أٌا من ااألشٌاء ،أو األفعال.
ٌ -2قوم بتسمٌة من  1إلى  5من األشٌاء أو األفعال.
ٌ -3قوم بتسمٌة من  6إلى  15من األشٌاء واألفعال.
ٌ -4قوم بتسمٌة من  16إلى  50من األشٌاء واألفعال.
ٌ -5قوم بتسمٌة أكثر من  100شًء أو فعل ،واستخدام جمل قصٌرة وبسٌطة.

 -9التفاعل اإلجتماعً ( ...........أكتب الدرجة)
دهل ٌقوم الطفل البد والحفاظ على التفاعل االجتماعً مع اآلخرٌن؟
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 -1ال ٌستطٌع البدء فً تفاعل إجتماعً.
ٌ -2قترب جسدٌا من اآلخرٌن لبدء التفاعل.
ٌ -3سأل بسهولة الكبار عن المعززات.
ٌ -4تفاعل لفظٌا مع أقرانه
ٌ -5ستطٌع البدء والمحافظة على التفاعل االجتماعً مع أقرانه بصورة منتظمة.
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ملحق ()2

تحكٌم أستمارة تقٌٌم قائمة رؤي للطفل التوحدي

السٌد/ة الفاضل/ة نرجو من سٌادتكم إعطابنا رأٌكم فً (قوابم رؤي للطفل التوحدى) حٌث
تحتوي قوابم رؤى على خمسة مستوٌات تدرٌبٌة مختلفة ،وقد تم اختٌار المستوى األول للدراسة،
وٌشتمل على عدة مجاالت تدرٌبٌة ،هذه المجاالت تهتم فً مضمونها باللؽة والتواصل باألضافة إلى
م هارات ماقبل اللؽوٌة ،تكون مقسمة فً جداول وٌحتوي كل جدول على مجال تدرٌبً متفرعة منه
أهداؾ تدرٌبٌة عامة وبداخله قابمة النشطة فرعٌة مقترحة لتسهٌل عمل األخصابً وكذلك لتسهٌل
تدرٌب الطفل.

هدفت الدراسة الحالٌة إلى التعرؾ على فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً التدخل المبكر قابم على
طرٌقة السلوك اللفظً فً تطوٌر المهارات اللؽوٌة لؤلطفال من ذوي إضطراب التوحد فً المملكة
العربٌة السعودٌة .تكونت عٌنة الدراسة من ( )12طفل وطفلة من ذوي اضطراب التوحد ،ممن حققن
درجات توحد متوسط وأقل من المتوسط حسب مقٌاس جٌلٌام التقدٌري لتشخٌص التوحد ،تضمنت
األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم من ( )4-6سنوات.

ونتمنى من سٌادتكم االطبلع على القابمة فً صورتها األولٌة بؽرض التحقق من مدى مبلبمة االهداؾ
من حٌث انتماءها للمجال الذي تنتمً إلٌه والصٌاؼة اللؽوٌة والوضوح والشمولٌة.

وكل الشكر والتقدٌر
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قوائم التحكيم

البند

مناسبة ؼٌر
مناسبة

التعدٌل
المناسب

على مستوى األخصابً
 -1دهل مجاالت قائمة
رؤي للطفل التوحدي
شاملة لكل نواحً
القصور اللغوي لدي
طفل التوحد ؟
 -2دهل ترى أن القائمة
مناسبة لالطفال
الذٌن لدٌهم مهارات
تواصل لغوي
 -3دهل ترى أن القائمة
مناسبة لالطفال
الذٌن لٌس لدٌهم
مهارات تواصل
لغوي؟
 -4دهل ترى أن مجاالت
قائمة رؤى مرتبة
ترتٌب منهجً ؟
 -5دهل ترى أن بنود كل
مجال شاملة لكل ما
ٌحتوٌة المجال الذي
ٌنتسب الٌه ؟
 -6دهل ترى أن كل مجال
بالقائمة مرتبة
ترتٌب منهجً
مناسب؟
 -7دهل ترى أن تقٌٌم
رؤي شامل لكل
اطفال التوحد ؟
 -8دهل ترى أن معاٌٌر
التقٌٌم فً مجاالت
التدرٌب مناسبة
لحاالت االطفال من
ذوي اضطراب
التوحد ؟
 -9دهل ترى أن التقٌٌم
سهل التطبٌق علً
طفل التوحد؟

تنتمً ال تنتمً
للبعد للبعد
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 -11دهل ترى أن قائمة
التقٌٌم مناسبة
لالستخدام فً
الجانب التكنولوجً
والتطوٌري؟

على مستوى الطفل
 -1دهل ترى أن
استخدام المهارات
الموجودة فً القائمة
ممكن أن تطور
مهارات االطفال؟
 -2دهل ٌمكن استخدام
القائمة كاختبار قبلً
واختبار بعدي لقٌاس
التطور لدى الطفل؟

 -3من السهل تطبٌق
القائمة على االطفال
الملتحقٌن بالمراكز

 -4تساعد القائمة
المختصٌن فً كتابة
تقرٌر عن حالة
الطفل من خالل
الفقرات الموجودة
فً القائمة

على مستوي العمل اإلداري

 -1دهل تعتبر الخطة
وسٌلة سهلة
للتواصل بٌن
المشرف
واالخصائً؟
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 -2دهل دهناك تناسق ما
بٌن التقارٌر المنبثقة
عن تطبٌق القائمة
مع التقارٌر
الموجودة فً القسم؟
 -3تساعد الفقرات
الموجودة فً القائمة
على االشراف على
بقٌة الطلبة فً
المراكز االخرى
 -4تساعد القائمة فً
تسهٌل عمل
المختصٌن من خالل
تحدٌد احتٌاجات
االطفال

التوصٌات
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