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  *د. امحد موسى الدوايدة 

  الملخص
ة المحــــاوالت تــــدريبي لغــــوي باســــتخدام إســــتراتيجيّ هــــدفت الدراســــة إلــــى قيــــاس فاعليــــة برنــــامج 

اختيار أفراد هـذه  د، وقد تمّ طفالذوي التوحّ األنةةلدى عيّ المنفصلة في تنمية مهارات اللغة االستقباليّ 
نة الدراسة د، واشتملت عيّ د الملتحقين في الجمعية السعودية للتوحّ طفال ذوي التوحّ من األالدراسة 
ــمّ  ،الــذكور) طفــًال مــن  30علــى (  تقســيمهم بشــكل عشــوائي علــى مجمــوعتين متســاويتين بواقــع  ت

ن مجموعـة لتكـوّ  اختيـار إحـدى المجمـوعتين عشـوائيا  مجموعـة، وقـد تـمّ  خمسة عشـر طفـًال فـي كـلّ 
  ة، واألخرى لتكون مجموعة ضابطة. ة وتخضع لبرنامج تنمية مهارات اللغة االستقباليّ تجريبيّ 

ة بــين أطفــال ة:توجـد فــروق فـي تنميــة مهـارات اللغــة االسـتقباليّ التاليّ  توصـلت الدراســة إلـى النتــائج
ة، كمـا وتوجـد فـروق فـي تنميـة ة والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبيّ المجموعة التجريبيّ 

ة والمجموعـــة الضـــابطة ولصـــالح المجموعـــة مهـــارة فهـــم المفـــردات بـــين أطفـــال المجموعـــة التجريبيّـــ
ـــ ـــ يخـــصّ ة، وفيمـــا التجريبّي ـــين أطفـــال المجموعـــة التجريبّي ـــة مهـــارة فهـــم الجمـــل ب ة والمجموعـــة تنمي

ة.وأما النتيجـة األخيـرة ة ولصـالح المجموعـة التجريبيّـن وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائيّ الضابطة، تبيّ 
ة فـــي متوســـطات فهـــم المفـــردات وفهـــم ه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائيّ نّـــأن مـــن خاللهـــا فتبـــيّ 

  ة .الكلية بين الدرجات البعدية والمتابعة لدى األفراد في المجموعة التجريبيّ  والدرجة ،الجمل
  .الت المنفصلة، البرنامج التدريبية المحاو د ، إستراتيجيّ الكلمات المفتاحية :األطفال ذوو التوحّ 

  
  
  
  
  
  
  .السعودية، جامعة امللك عبد العزيز –قسم الرتبية اخلاصة *
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  المقدمة -1
وتكمن أمهيتهايف كوا ، عن غريه من الكائنات احلّية همن أهّم ما مييز شخصية اإلنسان، وتعدّ تعّرب اللغة عن 

ممـن الوسيلة اليت يستطيع اإلنسان بواسطتها إيصال املعلومات ملـن حولـه، وكـذلك احلصـول علـى املعلومـات 
  م ببعض. اتمع بعضه أفرادأهم ما يربط  من تبادل املعلومات بني األفرادحوله،ف

حباجة ماسة للّتواصـل مـع أفـراد جمتمعـه، فهو  بالّتواصل، وألّن اإلنسان كائن اجتماعي هذاالتبادل ويسمى 
وكي يـتّم الّتواصـل بشـكل صـحيح ال بـّد لـه مـن مرسـل، ورسـالة، ووسـيلة مناسـبة لنقـل الرسـالة، ومسـتقبل، 

  ).  Hegde , 2001( وتعترب اللغة املنطوقة أهّم وسيلة تعّلمها البشر للّتواصل فيما بينهم
من االضطرابات السلوكّية واالنفعالّية، وهو من أكثر اإلعاقات النمائّية صعوبًة  Autismويعترب الّتوّحد 

وتعقيداً، ليس للطفل فحسب بل ألسرته أيضاً، وتكمن صعوبة هذه اإلعاقة بسبب تأثريها يف املهارات 
  األنشطة.  االجتماعّية والتواصلّية، وحمدوديّة االهتمامات و 

ففي مرحلة الطفولة يفشل األطفال التوّحديون مقارنًة مع أقرام العاديني يف جماالت الّتواصل، واملهارات 
االجتماعّية واإلدراك. إضافًة إىل ظهور السلوكيّات غري الوظيفّية مثل سلوكيّات اإلثارة الذاتّية، واليت تعترب 

دين، وقد تتطور لديهم بعض األفعال مثل عّض اليدين، وضرب سلوكياتتكراريّة غري هادفة مثل رفرفة الي
  الرأس، وضعف التواصل البصري، وفرط احلركة وعجز االنتباه.

وعلى الرغم من أّن درجات الشّدة ختتلف كثريًا من فرد إىل آخر، إال أّن األطفال التوحديني يشرتكون يف 
  اجتماعي. صفة واحدة هي ضعف مهارات الّتواصل الوظيفي يف سياق

كما أّن األفراد املصابني بالتوّحد يظهرون حمدوديّة يف كّل من اللغة االستقبالّية واللغة التعبرييّة وكذلك يف 
التواصل الوظيفي، فهم يفشلون يف التطور التلقائي للتقليد واإلمياءات والوسائل غري اللفظّية( 

Martin,1999  .(  
لـل يف اسـتخدام اللغـة بشـكل خـاص لـدى األفـراد الـذين يعـانون وتعد اضطرابات التواصل بشكل عام، واخل

 AmericanPsychiatric)مـــــن التوّحـــــد مـــــن اخلصـــــائص الرئيســـــة لتعريـــــف اضـــــطراب التوّحـــــد
Association ,2000) ويعاين األفراد الذين يعـانون مـن التوّحـد مـن مشـكالت يف مهـارات الّتواصـل .



  الدوايدة..................................... د. ة المحاوالت المنفصلةة برنامج تدريبي لغوي باستخدام إستراتيجيّ فاعليّ 
  
 

 90

)،ويكمـن اخللـل (APA,2000ترتاوح ما بني نقص يف الكالم إىل خلل يف االسـتخدام الـوظيفي للكـالم 
  يف:   
عـــدم القـــدرة علــــى اســـتخدام وســــائل االتصـــال كـــالكالم والّتواصــــل غـــري اللفظــــي، ووظـــائف االّتصــــال   •

  ).          Janzen,2002كالطلب والتعليقو البحث عن املعلومة (
وجود وسائل خاصة يف التفاعـل مثـل: ترديـد الكـالم أواملصـاداة، والسـلوك العـدواين كوسـيلة بديلـة عـن  •

 الّتواصل.  
كما يعاين األطفـال ذوي التوّحـد مـن صـعوبات يف اللغـة االسـتقبالّيةوالتعبرييّة ،الـيت تشـمل الشـكل واحملتـوى 

 American Speech-Language-Hearing Association)واســـتعمال اللغـــة 
"ASHA ,2006). وهــذه الصــعوبات يف اللغــة تــؤدي إىل زيــادة احتمالّيــة اســتخدام أنظمــة الّتواصــل ،

  ). (Shaver,2007البديلة والتعويضّية، لتعويض القصور يف اللغة االستقبالّية والتعبرييّة 
يت تتتبعه، وتعود هذه النظريّة إىل وتشري النظريّة السلوكّية إىل أّن السلوك متعّلم، وتتّم احملافظة علية بالنتائج ال

حـــول التحليـــل الـــوظيفي للســـلوك، حبيـــث يتطلـــب  )Skinnerســـكنر (عـــامل الـــنفس الســـلوكي األمريكـــي
  ).2004حتليل املثريات القبلّية والنتائج التابعة له (الزريقات ، 

ج السلوكي يف حتّسن وهناك العديد من األحباث والدراسات، أثبتت فاعلّية حتليل السلوك التطبيقي أو العال
 Catherine , Ginaالعديد من املهارات وااالت املهمة ملعظم األفراد التوّحديينتحّسنًا كامالً ودائماً 

, and Stephen ,1996).(  
وتركز املعاجلة التحليلّية للسلوك على تعليم وحدات سلوك صغرية قابلة للقياس بشكل دقيق ومنّظم لكّل 

ألطفال التوحديون،وذلك بدءاً من االستجابات البسيطة مثل النظر إىل اآلخرين، إىل مهارة، ال يكتسبها ا
االتصال التلقائي والتفاعل االجتماعي. يتّم تقسيم املعاجلة التحليلية إىل خطوات ومهمات صغرية وتعّلم  

لفظي عند  كّل خطوة خبطوة، وغالبا ما يكون التعليم فرديّاً، مع ضرورة وجود تعزيز وتوجيه جسدي أو
الضرورة،ويتّم إخفاء هذه احملفزات تدرجييًّا لكيال يعتمد عليها الفرد كليّاً، وتعزّز االستجابات املناسبة 

  والصحيحة. 
وتشري الدراسات إىل أّن الطفليتعرف على األشياء قبل تسميتها،ولكن هذا األمر ليس دائماً، إذ إنّه يوجد 

فيما يتعلق باللغة االستقبالّية واللغة التعبرييّة يف أيهما يسبق جدل واختالف يف أدبيات اكتساب اللغة 
اآلخر،واحلقيقة أن كال منهما منفصًال عن اآلخر،مبعىن أنّه ليس من الضرورة إذا ّمت تعّلم االستجابة على 
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التسمية فإّن االستجابة االستقبالّية سوف تظهر أو العكس.لذا فمن الضروري بشكل عام التدريب على 
  ).Sundberg&Partington.1998)ني املهارتني يف آن واحد هات

إّن األطفال الذين يعانون من التوّحد ال ميلكون مهارة االستماع عندما يتّم تشخيصهم، ذلك ألّن هذه 
املهارة إما أن تكون متأخرة جّداً، أو يف بعض احلاالت ترتاجع بعد السنة األوىل من العمر، إذ ال يستجيب 

ناداته بامسه، أو عندما يطلب منه إتباع بعض التعليمات البسيطة، أو التأشري إىل األشياء الطفل عند م
)Barbera,2007 .(  

ويعترب االستماع واالنتباه لألصوات من املهارات املبّكرة اليت حيتاج الطفل إىل اكتساا وتعلمها، ويشري 
إىل أّن االستماع أحد األساليب األساسّية  )Polloway&Smith,1992بولوواي وسميث ( 

الستقبال اللغة، وقد يؤثر اخللل يف االستماع على استقبال اللغة، بسبب عدم القدرة على تركيز االنتباه 
  للمتكّلم،واليت ينتج عنها عدم استالم الرسالة اللفظّية بشكل صحيح وعدم فهمها. 

  :مشكلة الدراسة -2
  

الصعوبات اليت تواجه األطفال ذوي التوّحد يف عدم قدرم على التواصل وفهم تكمن مشكلة الدراسة يف 
اآلخرين، وما يعانوه من اضطرابات يف العالقات االجتماعّية نتيجة لذلك، وهذا ما حيّد من قدرة األطفال 

برنامج  على التحصيل وتعّلم املهارات يف املستقبل. لذلك ميكن أن ُحتدد مشكلة الدراسة يف فحص فاعلّية
نفصــلة يف تنميــة املهـــارات اللغويــة االســتقبالّية لــدى عّينـــة 

ُ
تــدرييب ُلغــوي باســتخدام إســـرتاتيجّية احملــاوالت امل

  األطفال من ذوي التوّحد.

  :فرضّيات الدراسة -3
  

ات أفــراد بينمتوســطاتدرج)  α≥0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائّية عنــد مســتوى الداللــة ( -3-1
والضـــابطةعلى القيـــاس البعـــدي يف تنميـــة مهـــارات اللغـــة االســـتقبالّية تُعـــزى امـــوعتني التجريبيّـــة 

 للربنامج التدرييب .
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) بــني متوســطات درجـــات α≥0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائّية عنــد مســتوى الداللــة ( -3-2
أفراد اموعتني التجريبّية والضابطة على القياس البعدي يف تنميـة مهـارة فهـم املفـردات تُعـزى إىل 

  ربنامج التدرييب.ال
) بــني متوســطات درجـــات α≥0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( -3-3

أفــراد امــوعتني التجريبيّــة والضـــابطة علــى القيــاس البعــديفي تنميـــة مهــارة فهــم اجلمــل تُعـــزى إىل 
 الربنامج التدرييب.

ـــة ( -3-4 ـــة إحصـــائّية عنـــد مســـتوى الدالل متوســـطات درجـــات  يف) α≥0.05توجـــد فـــروق ذات دالل
 مهارات اللغة االستقبالّية بني أفراد اموعة التجريبّية يف القياس البعدي واملتابعة.

  :أهمّية الدراسة  -4
  

تكمـن أمهيـة الدراسـة احلاليّـة يف الرتكيــز علـى تنميـة املهـارات اللغويّـة االســتقبالّية لـدى عّينـة األطفـال منــذوي 
األطفال من مشكالت يف الّتواصل عاّمة، ونقص املهارات اللغوية االستقبالّية التوّحد، نظراً ملا يعانيه هؤالء 

علــى وجــه اخلصــوص، ومــا ينــتج عنــه مــن إحبــاط ومشــكالت ســلوكية نتيجــًة لضــعف التواصــل مــع اآلخــرين 
وعدم القدرة على فهمهم. وتُعد هذه الدراسة حماولًة لتحقيق هذا اهلدف عـن طريـق تصـميم برنـامج تـدرييب 

يستند إىل إسرتاتيجّية احملاوالت املنفصلة املنبثقة من مبادئ حتليـل السـلوك التطبيقـي لتنميـة املهـارات  ُلغوي،
  اللغويّة االستقبالّية لدى عّينة من األطفال ذوي التوّحد. وميكن أن حتّدد أمهّية الدراسة بالنقاط التالية  :

-7التوّحـــد مـــن عمـــر ( تشـــخيص االضـــطرابات اللغويـــة االســـتقبالّية لـــدى األطفـــال ذوي -4-1
  ) سنة.14

تصـــميم برنـــامج تـــدرييب ُلغـــوي لألطفـــال ذوي التوّحـــد، يســـتند إىل إســـرتاتيجّية احملـــاوالت  -4-2
نفصلة لتنمية املهارات اللغوية االستقبالّية.

ُ
 امل

تطبيـــق الربنـــامج التـــدرييب الُلغـــوي علـــى األطفـــال ذوي التوّحـــد ممـــن يعـــانون مـــن خلـــل يف  -4-3
  الّية.املهارات اللغوية االستقب
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 :أهداف الدراسة -5
  

هـــدفت الدراســـة إىل تطـــوير برنـــامج تـــدرييب لغـــوي لتنميـــة مهـــارات اللغـــة االســـتقبالّية لـــدى األطفـــال ذوي 
 الدراسة يف النقاط التالّية:   ذهالفرعّية هل إمجال األهدافوميكن  التوّحد، واختبار فاعليته،

  التوّحد.بناء مقياس للغة االستقبالّية لدى األطفال ذوي  •
برنامج تدرييب لغوي باستخدام إسرتاتيجّية احملاوالت املنفصلة لتنمية مهـارات اللغـة االسـتقبالّية  تطوير •

 لدى األطفال ذوي التوّحد.
عليــــة الربنــــامج التــــدرييب اللغــــوي يف تنميــــة مهــــارات اللغــــة االســــتقبالّية لــــدى األطفــــال ذوي اف فحــــص •

 التوّحد.
  

  :مصطلحات الدراسة -6

  :البرنامج التدريبي 6-1
  

هـــو عمليّـــة منّظمـــة خمطّـــط هلـــا تقـــوم علـــى اســـتخدام إســـرتاتيجّيةالتدريب مـــن خـــالل احملـــاوالت املنفصـــلة،  
ويتّضــمن جمموعــة مــن األنشــطة واالســرتاتيجيات وذلــك مــن أجــل تقــدمي خطّــة عالجيّــة، ــدف إىل تنميــة 

  د.مهارات اللغة االستقبالّية لدى عّينة من األطفال ذوي التوحّ 
عتمد على مبادئ حتليل  إجرائياً ويُعرف 

ُ
نظمة وفق زمن حمدد، وامل

ُ
على أنّه جمموعة من اجللسات التدريبّية امل

نفصــلة، حبيــث يقــوم الباحــث بتطبيــق تلــك اجللســات 
ُ
الســلوك التطبيقــي باســتخدام إســرتاتيجّية احملــاوالت امل

  فال ذوي التوّحد.دف تنمّية مهارات اللغة االستقبالّية لدى عّينة من األط

  :إستراتيجّية المحاوالت المنفصلة 6-2
  

هي إسرتاتيجّية تعليمّية تستندإىل مبادئ حتليل السلوك التطبيقي، وتشتمل على جتزئة املهارات إىل مكونات 
صغرية، تُعّلم لألفـراد بشـكل فـردي، وتتضـمن الّتطبيـق املكثّـف ملبـادئ حتليـل السـلوك الّتطبيقـي، ضـمن بيئـة 

  ). Smith,2001ة منّظمة من أجل تعليم مهارات حمّددة ( تعليميّ 
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  :األطفال ذوو التوحد 6-3
  

 Childhood Autismهم األطفال الذين ّمت تشخيصهم باستخدام مقياس تقدير التوّحـد الطفـويل 
Rating Scale .لتحقني يف اجلمعية السعوديّة للتوّحد

ُ
  وامل

  :مهارات اللغة االستقبالّية 6-4
  

رات الــيت يعمــل علــى تنميتهــا برنــامج تنميــة مهــارات اللغــة االســتقبالّية وهــي حمــّددة يف بعــدين مهــا: هــي املهــا
  مهارة فهم واستيعاب املفردات اللغويّة، ومهارة فهم واستيعاب اجلمل.

  :محددات الدراسة -7
  

) 14–7اقتصرت العّينة على أطفال التوّحد من الذكور فقط والذين تراوحت أعمارهم ما بني (  -7-1
 سنة.

 اقتصرت عّينة الدراسة على األطفال امللتحقني يف اجلمعية السعوديّة للتوّحد يف مدينة الرياض. -7-2
 حتّددت الدراسة باألداةالذي اشتملت عليها الدراسة احلالّية. -7-3
  حتدّدت الدراسة يف املّدة الزمنية لتطبيق الربنامج. -7-4

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة -8
  :اإلطار النظري 8-1

  المحور األول : اللغة
  

عرف بعض الباحثني اللغة بأّا قدرة ذهنّية مكتسبة، تشتمل على نسق من رموز اعتباطّية منطوقة، يتواصل 
 ) . وتُعرف اجلمعية األمريكّية للسمع والنطق واللغة 2011ا أفراد جمتمع ما( الدوايدة وخليل ، 

(American Speech-Language-Hearing Association) ا " نظامّاللغة على أ
معّقد ومتغّري من الرموز االصطالحّية املستخدمة بأشكال عّدة يف التفكري والتواصل، وأهم ما ميّيز اللغة هي 
أّا تتطّور ضمن سياق اجتماعي تارخيي وثقايف حمّدد، وأّا سلوك حمكوم بقواعد جيب أن تتحّدد على 



  2016 –العدد الرابع - المجلد الرابع عشر ....................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  
 

 95

، والّنظام الصريف، والّنظام النحوي، واحملتوى والسياق األقل خبمسة أنظمة هي: الّنظام الصويت
Owens,1995).(  

  وتنقسم اللغة إىل قسمني :

  :اللغة االستقبالية •
  

يشري مصطلح اللغة االستقبالّية إىل فهم واستيعاب اللغة، ومتثل اللغة االستقبالّية القدرة على فهم اإلمياءات 
االستقبالّية يف قدرة الدماغ البشـري علـى اسـتقبال الرسـائل اللغويـة  والكالم واللغة املكتوبة، كما تتمثل اللغة

  ). 2011من قنوات احلس املختلفة، ومن مثّ حتليلها وفهمها واستيعاا ( الدوايدة وخليل ، 

  :اللغة التعبيرية  •
  

لتعبري عن األفكار يشري مصطلح اللغة التعبرييّة إىل إنتاج اللغة، فمن خالل اللغة التعبرييّة يتمّكن الفرد من ا
  ) . 2011واملشاعر واالنفعاالت بأساليب خمتلفة( الدوايدة وخليل ، 

  اللغة االستقبالّية والتعبيريّة لدى األطفال الذين يعانون من التوّحد 
  

األطفال الذين يعانون من التوّحد لديهم صعوبة يف عناصر اللغة األساسّية،واليت تشتمل على الشكل 
ام اللغة،وهذا مؤشر على خلل يف الكالم أو تأّخر يف الكالم الوظيفي. وأشار باوشر واحملتوى،واستخد

)Boucher,2003 إىل أن بعض حاالت التوّحد تعاين من خلل يف اللغة االستقبالّية أكثر من اللغة (
  التعبرييّة والبعض يرّددون ويتذّكرون اللغة بدون فهمها.

التوّحد، يواجهون صعوبة يف فهم الّتواصل غري اللفظي،الذي كما أّن بعض األطفال الذين يعانون من 
يشتمل على اإلمياءات التقليديّة،وهذا يؤثّر على قدرم يف فهم املعلومة الدقيقة اليت تُرسلمن قبل شركاء 

  .(Shaver,2007)التواصل،وهذا بدوره يؤثّر على الفهم احلريف للمعىن
الم بشكل تواصلي ووظيفي، وهذا يعود إىل الصعوبة يف إنتاج كما أّم يواجهون صعوبة يف استخدام الك

الصوامت واملقاطع الصوتّية املرّكبة،كما أّم يستخدمون أجزاًء كبريًة من اللغة التعبرييّة وأشباه اجلمل على 
شكل ترديد للكالم،ويعانون من خلل يف معاين املفردات، ويستخدمون الكلمات واجلمل بشكل ضيق 

) من األطفال التوّحديني ال يستخدمون الكالم %50 -20ودة، وتقدر الدراسات أن ( وسياقات حمد
  ).(Shaver,2007بشكل وظيفي 



  الدوايدة..................................... د. ة المحاوالت المنفصلةة برنامج تدريبي لغوي باستخدام إستراتيجيّ فاعليّ 
  
 

 96

  :المحور الثاني :إستراتيجية المحاوالت المنفصلة
  

تعترب احملاوالت املنفصلة الطريقة الرئيسة يف التدريب للكثري من التدخالت السلوكية املستخدمة لتعليم 
اضطراب التوّحد وذلك بسبب جناحها، حيث يقوم املعّلمون وأفراد األسرة بتطبيق التعليم  األطفال ذوي

من خالل احملاوالت املنفصلة بشكل فردي ( مريب واحد وطفل واحد ) يف بيئة خالية من املشتتات. ويعترب 
  ال التوّحديني .التعليم من خالل احملاوالت املنفصلة من أكثر االسرتاتيجيات فاعلّية يف تعليم األطف

والتدريب من خالل احملاوالت املنفصلة ليس عالجًا حبد ذاته، إّمنا هو إسرتاتيجّية تعليمّية ُتستخدم مع 
األطفال التوّحديني، منبثقة من مبادئ حتليل السلوك التطبيقي.حيث يقوم املدّرب بعرض اهلدف التعليمي 

) مرات، وكّل مرّة يعرض فيها اهلدف  9 – 5 ( على الطفل بشكل متكّرر عّدة مرات يرتاوح عددها بني
التعليمي يطلق عليها " حماولة ". ويشتمل التدريب من خالل احملاوالت املنفصلة على جتزئة املهارات 
املعقدة إىل مهارات جزئّية جتعلها أسرع وأسهل يف التعّلم، وميكن استخدام هذه اإلسرتاتيجية مع مجيع 

  . )(Ghezzi,2007األعمار

  تتكون إستراتيجّيةالمحاوالت المنفصلة من خمس خطوات،هي:  و 

  :المثير القبلي (التمييزي) •
 

  Vocalهو أي شيء يف البيئة يؤدي إىل حدوث االستجابة، وهذا ما يسّمى باملثري اللفظي 
Stimulus .  فإذا استجاب الطفل للمثري القبلي بشكل صحيح، يتبعه معّزز كنتيجة حلدوث

 . Discriminative Stimulusسلوك االستجابة، ويصبح املثري مثرياً متييزياً 

  :التلقين •
 

هو مثري يهدف إىل مساعدة الطفل على االستجابة بشكل صحيح بعد تقدمي املثري القبلي 
تأدية املهارة املطلوبة بسرعة خالل احملاوالت ممّا جينّبه امللل  (التمييزي)، ويساعد الطفل على

واإلحباط،، كما أنّه يسمح للطفل باحلصول على املزيد من التعزيز اإلجيايب، مما يزيد من احتمالّية 
  حدوث السلوك مرة ثانية.

حتديد نوع التلقني  وللتلقني أنواع متعّددة منها: البصريواجلسدي واللفظي واملكاين واإلميائي، ويتمّ  
 املستخدم حسب قدرات الطفل وحاجاته، وصعوبة املهارة اليت يتم العمل عليها.
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  :االستجابة •
 

هو أي شيء يقوله الطفل أو يفعله،وهي يف العادة تّصنف على أّا استجابة صحيحة أو استجابة 
 .(Leaf & McEachin,1999)غري صحيحة أو فشل يف االستجابة 

  :النتيجة •
 

هي املكافأة اليت دف إىل إثارة دافعّية الطفل لالستجابة، فإذا كانت استجابة الطفل صحيحة، فإّن 
النتيجة تكون إجيابّية باملديح املباشر، أو تقدمي نوع معني من الطعام أو ألعاب أو أي شيء مفّضل 

النتيجة تقدمي للطفل.أما إذا كانت االستجابة الطفل غري صحيحة أو فشل يف االستجابة فتكون 
تغذية راجعة لفظيًا مثًال( ال) أو (النظر بعيدًا ) وعدم إعطائه املعزز، وهذا ما يسمى بإسرتاتيجّية 
تصحيح اخلطأ، وتعاد احملاولة إلعطاء الطفل فرصة أخرى، ويف حاالستمّر الطفل باالستجابة بشكل 

إعطاء أي استجابة صحيحة، غري صحيح،يعمل على زيادة مستوى التلقني، فإذا مل ينجح الطفل ب
فإن املعّلم يزيد من مستوى التلقني ثانية، ويعاد تقييم فعالّية املعززات املستخدمة 

Smith,2001)(. 

  :فاصل / فترة استراحة قصيرة •
 

وهي فرتة زمنية قصرية تكون بني احملاولة واحملاولة األخرى يستمتع الطالب خالهلا باملعّزز الذي حصل 
ابته الصحيحة، ويف الوقت نفسه يقوم املعّلم بتسجيل االستجابات املتعلقة باحملاولة، عليه مقابل استج

 وقد تستغرق فرتة االسرتاحة بضع ثوان وميكن أن تكون أطول أو أقصر وذلك اعتماداً على الطّالب .
الدرجة العالية إن ماجيعل التدريب من خالل احملاوالت املنفصلة مميزة عن اسرتاتيجيّات التعليم األخرى، هو 

)من %100-%80من التنظيم، وعادًة يستمر التدريب على اهلدف، حىت تتحقق نسبة جناح ما بني( 
) 9– 5خالل حماوالت متعّددة خالل عّدة جلسات،وترتاوح عدد احملاوالت ما بني (

  .Tarbox&Najdowski, 2008)حماوالت(
يب من خالل احملاوالت املنفصلة، كما أظهرت لقد أوصت العديد من الدراسات املنشورة بفاعلّية التدر 

هذه الدراسات بأّن هذه اإلسرتاتيجّية تساعد األطفال الذين يعانون من التوّحد على تعّلم العديد من 
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 ,Tarbox&Najdowski) املهارات، وتشمل مهارات التواصلوالتفاعل االجتماعيوالعناية بالذات
2008).  

  :الدراسات السابقة 8-2
بدراسة هدفت إىل الّتعرف على فعالّية برنامج )  Buffingyon, 1998بافينجيون( قام -

تدرييب لتنمية مهارات الّتواصل يعتمد على اإلمياءات واإلرشادات، إضافة إىل الّتواصل الشفوي 
وذلك من خالل إجراءات العالج السلوكي املتمثلة يف النمذجة والتلقني والتعزيز. وقد تكونت 

) سنوات،  6– 4) أطفال يعانون من التوّحد، تراوحت أعمارهم ما بني( 4سة من ( عينة الدرا
ّمت تدريب هؤالء األطفال على مهارات الّتواصل من خالل الربنامج التدرييب، الذي اشتمل على 
استجابات ثالث متمثلة يف: توجيه االنتباه، والسلوك الوجداين، والسلوك الوصفي، وقد أظهرت 

  .ة فعالّية الربنامج عندما اكتسب األطفال التوّحديون أفراد الدراسة مهارات التواصلنتائج الدراس
  

بدراسة هدفت إىل التحّقق من  ) Sandra& Lara, 2002ساندرا و الرا ( وقام  -
فاعلية تقنيات ومبادئ حتليل السلوك التطبيقي يف تغيري مسار التطور لدى األطفال التوّحديني . 

سة على أّن العالج املكّثف باستعمال مبادئ التحليل السلوك التطبيقي ميّكن أشارت نتائج الدرا
العديد من األطفال التوّحديني بدخول مدارس تعليم الدمج وحتقيق وظيفة عقلية طبيعية، كما 
أشارت نتائج الدراسة إىل أمهية التدريب من خالل احملاوالت املنفصلة كواحدة من أهّم 

  لسلوك التطبيقي واليت تبدأ بالتدريب على مهارة الطلب .اسرتاتيجيات التحليل ا
  

بدراسـة Corinna & Remington ,2002 ) كورينـا و ريمينجتـون( كمـا قـام  -
هدفت إىل تعليم األطفـال التوّحـديني مهـارة الّتعـرف وحتديـد صـور األشـياء.تكونت عّينـة الدراسـة 

سلوكي التطبيقي، تراوحت أعمـارهم مـا من ثالثة أطفال يعانون من التوّحد يف مدرسة للتحليل ال
) ســـــنوات، وقـــــد مت اســـــتخدام إســـــرتاتيجية التـــــدريب مـــــن خـــــالل احملـــــاوالت  8 – 4 ,5بـــــني ( 

املنفصـــلة،حيث تلقـــى األطفـــال تـــدريبات يف الصـــباح واملســـاء، وأجريـــت مقارنـــة بـــني حـــالتني مـــن 
 : التدريب
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  األوىل: باستخدام املثري الشرطي املرتبط باملعزز.
  الثانية: باستخدام لفت انتباه الطفل لالستجابة الصحيحة وغري الصحيحة.

أظهرت نتائج الدراسة فعالّية أكثر يف اكتساب مهارات اللغـة االسـتقبالّية( الّتعـرف وحتديـد صـور األشـياء ) 
  باستخدام املثري الشرطي املرتبط باملعزز.

  

إجراء مقارنة بني إسرتاتيجّية  بدراسة هدفت إىل )Ben – Arieh, 2003بن أريا ( وقام  -
التدريب القائمة على احملاوالت املنفصلة وإسرتاتيجّية الفعل املشرتك الروتيين  يف تعليم اللغة 

) من األطفال يف سن ما قبل املدرسة يعانون من  3االستقبالّية. اشتملت الدراسة على ( 
ت الالزمة لتعليم الطفل إتباع التوحد، وكان املتغري املستقل هو عدد التكرارات واحملاوال

 اإلرشادات، واستخدم يف الدراسة تصميم احلالة الواحدة . 
أظهرت نتائج الدراسة أّن اثنني من األطفال احتاجوا إىل عدد أقّل من التكرارات يف حالة 

نة من اإلسرتاتيجّية التقليديّة مقارنة معإسرتاتيجية احملاوالت املنفصلة يف تعليم اإلرشادات املكوّ 
خطوة واحدة . كما أّن اثنني من األطفال تعّلموا إرشادات أكثر باستخدام اإلسرتاتيجّية 
التقليديّة مقارنًة معإسرتاتيجّية احملاوالت املنفصلة ، ولكن كال الطفلني استمرا يف الثبات يف 

أظهروا حتسناً وبشكل عام فإّن مجيع األطفال ، التحّسن باستخدام إسرتاتيجّية احملاوالت املنفصلة
  يف تعميم اإلرشادات باستخدام إسرتاتيجّية احملاوالت املنفصلة مقارنًة باإلسرتاتيجّية التقليديّة .

  

بدراسة هدفت إىل استقصاء فاعلية العالج السلوكي ملظاهر العجز  ) 2003الغامدي ( قامت  -
) 10عيّنة الدراسة من(  يف الّتواصل اللغوي، والّتفاعل االجتماعي لدى أطفال التوّحد. تكونت 

سنوات. قامت الباحثة بتوزيع أفراد العيّنة )  9 – 3 ,4أطفال، تراوحت أعمارهم ما بني ( 
على جمموعتني جتريبّية وضابطة، وقامت الباحثة مبكافأة اموعتني يف درجة كل من العجز يف 

وجود فروق ذات داللة  التواصل اللغوي والعجز يف التفاعل االجتماعي. وأظهرت نتائج الدراسة
إحصائّية يف مظاهر التواصل اللغوي والتفاعل االجتماعي لصاحل اموعة التجريبّية بعد تطبيق 

  .الربنامج
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بدراسة هدفت إىل تقييم فاعلّية برنامج لوفاساملستند على )(Owen , 2003وينوقام أ -
والعناية بالذات، والتقليد  مبادئ حتليل السلوك التطبيقي يف تعليم مهارات اللعب، والتواصل،

احلركي، والتفاعل االجتماعي، واللغة االستقبالّية، واللغة التعبرييّة. واشتملت الدراسة على حالة 
طفل مصاب باضطراب التوّحد، ومتّتقدمي الّتدخل العالجي واحد لواحد، ومجعت البيانات على 

حتّسن سلوك الطفل يف كافة مدار سنتني لتحديد تقّدم العالج، وأظهرت نتائج الدراسة 
  املهارات.

  

هدفت  ) Bartman& Freeman . 2003بارتمان و فريمان ( ويف دراسة أجراها -
إىل تعليم األطفال التوّحديني اكتساب اللغة باستخدام حتليل السلوك التطبيقي من خالل حتليل 

من التوّحد عمرها سكنر للغة والسلوك اللفظي. اشتملت دراسة احلالة على طفلة واحدة تعاين 
سنتان يف مركز تورونتو لألطفال التوّحديني يف سّن ما قبل املدرسة. ّمت تعليم الطفلة على الّتواصل 
من خالل تعّلم مهارة الطّلب باستخدام لغة اإلشارة مصحوبة بالكلمات املنطوقة. وقد استخدم 

اإلخفاء. وقد أظهرت نتائج  الباحثون التلقني اجلسدي يف تدريب اإلشارة،ومن ّمث تطبيق عملية
الدراسة متّكن الطفلة من تعّلم اإلشارة يف طلب األشياء وتؤكد نتائج الدراسة على إمكانية تعليم 

  األطفال التوّحديني يف عمر مبّكر الّتواصل على لغة اإلشارة يف الطلب.
  

من بدراسة هدفت إىل إجراء مقارنة بني التدريب  ) Halpern ,2004هالبيرن( وقام  -
خالل احملاوالت املنفصلة والطرق العالجّية التقليديّة،وذلك يف تعليم األطفال استعمال الكلمات 
بشكل وظيفي يف طلب األشياء. اشتملت عيّنة الدراسة على طفلني،األول يعاين من اضطراب 

  ) سنوات ، والثاين يعاين من اضطراب التوّحد وعمره 4منائي غري حمدد و عمره ( 
  نوات . وحتّسن كال الطفلني خالل مرحلتني: ) س3 ,6( 

  املرحلة األوىل: ّمت التدريب على التسمية باستخدام احملاوالت املنفصلة.
  املرحلة الثانية ّمت التدريب على الطلب باستخدام اإلسرتاتيجيات التقليدية. 

كّل جلسة تعليم،   ّمت تقييم قدرات األطفال على استعمال التسميات كطلبات خالل أول ست دقائق قبل
وذلك بغرض حتديد مدى قدرة األطفال على طلب األشياء اليت سوف يتّم تعلميها يف الدراسة. وأظهرت 
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نتائج الدراسة أن الطفلني أظهرا حتسناً بنسبة أعلى يف الطلبات اللفظية خالل مرحلة التدريب على الطلب 
  دام احملاوالت املنفصلة .باستخدام الطرق العالجّية التقليديّة من التدريب باستخ

هدفت إىل تطوير برنامج عالجـي لغـوي لتنميـة مهـارات )  2005( خليل ، ويف دراسة قام ا  -
اللغــة االســتقبالّية لــدى عّينــة مــن األطفــال املضــطربني لغويــاً يف مركــز الــرباءة لتقــومي النطــق واللغــة. 

ّمت توزيعهم بشكل عشـوائي علـى ) طفًال من الذكور واإلناث،  60اشتملت عّينة الدراسة على( 
جمموعتني متساويتني،ومتّ اختيار إحدى اموعتني عشوائّياً لتكون جمموعة جتريبّية وختضع لربنامج 

  تنمية مهارات اللغة االستقبالّية، واألخرى لتكون جمموعة ضابطة ال ختضع لنفس الربنامج.
  وقد أظهرت الدراسةالنتائج التالية:

ة إحصائّية يف تنمية مهارات اللغة االستقبالّية بني أطفال اموعة التجريبّية وجود فروق ذات دالل -
 واموعة الضابطة ولصاحل اموعة التجريبّية. 

عــدم وجــود فــروق يف تنميــة مهــارات اللغــة االســتقبالّية بــني الــذكور واإلنــاث، وأشــارت كــذلك إىل  -
ين اجلمـل بـني أطفـال اموعـة التجريبيّـة وجود فروق يف تنمية مهارات فهـم املفـردات، وفهـم تكـو 

  واموعة الضابطة، ولصاحل اموعة التجريبية.

  :تعقيب على الدراسات السابقة 8-3
  

  من خالل استعراض الباحث لنتائج الدراسات السابقة العربّية واألجنبّية ميكن مالحظة ما يلي:

العالجيّـــة الـــيت تقـــّدم هلـــم، وذلـــك مـــن  إن األطفـــال ذوي التوّحـــد يســـتفيدون مـــن اخلـــدمات اللغويّـــة •
 خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسات التالّية:

Buffingyon, 1998) (  )وSandra & Lara, 2002 ( ) وBen – Arieh, 
و  ) (Bartman& Freeman . 2003و  )(Owen , 2003و  )2003

)Halpern ,2004 (  و ) 2005و خليل (  ) 2003الغامدي.(  
ة استخدام العديد من اسرتاتيجيات حتليل السلوك التطبيقي يف عالج االضـطراب اللغـوي لـدى إمكاني •

 األطفال ذوي التوّحد، وذلك من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسات التالّية: 
Buffingyon, 1998) ( ) وSandra & Lara, 2002 (  وOwen , 2003)(.  
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املهـارات اللغويـة عامـًة واالسـتقبالّية خاّصـة لألطفـال ذوي التوّحـد باسـتخدام أثبتت فّعالية برامج تنمية  •
 التالّية :إسرتاتيجّية احملاوالت املنفصلة، وقد اّتضح ذلك من نتائج الدراسات

 )Sandra& Lara, 2002 و ()  ( Corinna & Remington ,2002  وBen 
– Arieh, 2003)و (Halpern ,2004) (.  

  :الدراسةإجراءات  -9
  :اختيار العّينة  
  

ّمت اختيار أفراد الدراسة من األطفال املشّخصني باضطراب التوّحد امللتحقني يف اجلمعّية السعوديّة للتوّحد 
) طفالً من الذكور، تراوحت أعمارهم ما بني  30يف مدينة الرياض،وقد تكونت عيّنة الدراسة احلالّية من ( 

)  120من جمموع األطفال امللتحقني يف اجلمعّية والبالغ عددهم (  ) سنة،حيث ّمت اختيارهم7-14( 
طفًال،وقد ّمت توزيعهم على جمموعتني إحدامها ضابطة واألخرى جتريبّية.كانت اموعتان متكافئتني من 

لّية، حيث العمر، ودرجة التوّحد، ودرجة املهارات اللغويّة االستقبالّية على مقياس املهارات اللغويّة االستقبا
  الذي أعده الباحث ألغراض هذه الدراسة،أما بالنسبة لشروط أفراد عيّنة الدراسةفهي على الشكل التايل:

  سنة ). 14 – 7أن يكون الطفل ضمن الفئة العمرية (  -
  أن يكون الطفلُمشّخصاً باضطراب التوّحد . -
 أن يعاين الطفل من اضطراب يف اللغة االستقبالّية . -

) طفالً  30) طفًال من الذكور، ّمت اختيار (  35الذين تنطبق عليهم الشروط ( وكان عدد األطفال 
منهم، وّمت توزيع أفراد الدراسة عشوائيًّا على جمموعتني إحدامها جتريبّية واألخرى ضابطة يف كّل جمموعة ( 

بطة للربنامج التدرييب ) طفًال، مثّ خضعت اموعة التجريبّية للربنامج التدرييب، ومل ختضع اموعة الضا 15
  سوى األهداف املصّممة يف اخلطة الرتبويّة الفرديّة لكّل منهم  .

وقد ّمت الّتحقق من تكافؤ اموعتني يف املتغّريات ذات العالقة باستخدام األسلوب اإلحصائي االباراميرتي 
  توضح ذلك .)  3) و(    2) و (     1.واجلداول أرقام (  Mann- Whitney U" مان ويتين" 
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وداللتها اإلحصائّية للفروق بين متوسطات الرتب ألعمار   U)يوضح قيمة    1جدول رقم (  
  المجموعتين 

 التجريبّية والضابطة في العمر في القياس القبلي
  مستوى الداللة Uقيمة   متوسط الرتب  عدد أفراد العّينة  اموعة

  0,796  5,46  85,10  15  اموعة التجريبّية

  15,10  15  اموعة الضابطة

  
) عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائّية بـني متوسـطات رتـب أفـراد كـّل مـن  1ويتبـّني مـن اجلـدول رقـم (  

ـــة والضـــابطة عنـــد مســـتوى  (  Uفأقـــّل يف خصـــائص العمر،حيـــث بلغـــت قيمـــة  0,05امـــوعتني التجريبّي
على أّن أفراد اموعتني التجريبّية والضابطة متكافئتني ) وتلك القيمة غري دالة إحصائيا،وهذا يدّل  5,46

  يف متغّري العمر.
وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات الرتب ألفراد   U)يوضح قيمة    2جدول رقم ( 

  المجموعتين 
  التجريبية والضابطة في درجة التوحد

  مستوى الداللة Uقيمة   متوسط الرتب  عدد أفراد العينة  اموعة

  0,604  0,38  30,9  15  اموعة التجريبية

  78,10  15  اموعة الضابطة

  
فأقّل بني  0,05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى   2ويتبني من اجلدول رقم (   

متوسطات الرتب لدرجات أفراد اموعتني التجريبّية والضابطة على مقياس تقدير التوّحد الطفويل، حيث 
موعتني التجريبّية )، وهي قيمة غري دالة إحصائّيًا ،وهذا يدّل على أّن اU  )0,38 بلغت قيمة 

 والضابطة متكافئتني يف درجة التوّحد.
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وداللتها اإلحصائّية للفروق بين متوسطات الرتب ألفراد   Uيوضح قيمة  )  3جدول رقم (  
  المجموعتين

  التجريبّية والضابطة على مقياس مهارات اللغة االستقبالّية ألطفال التوحد 

  عدد أفراد العينة  اموعة  املقياس
متوسط 
  الرتب

U مستوى الداللة  

  0.123  29.0  8.40  15  اموعة التجريبية  اموع الكلي

 12.60 15  اموعة الضابطة

  
فأقّل  بني  0,05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى   3ويتبني من اجلدول رقم ( 

متوسطات الرتب لدرجات أفراد اموعتني التجريبّية والضابطة على مقياس مهارات اللغةاالستقبالّية 
وهذا يدّل على أّن ) وهي قيمة غري دالة إحصائيّاً،  0,29على املقياس الكلي(  U،حيث بلغت قيمة  

  اموعتني التجريبّية والضابطة متكافئتني يف مهارات اللغة االستقبالّية.

  :أدوات الدراسة -10
  :مقياس مهارات اللغة االستقبالية 10-1

  

قام الباحث بإعداد أداة لقياس مهارات اللغةاالستقبالّية ألغراض الدراسة احلالّية، وتضمنت األداة 
  على  بعدين مها :)فقرة اشتملت 20(

فهم املفردات اللغوية وتضمنت: أجزاء اجلسم، املالبس، األلوان، األشكال اهلندسّية، الفواكه،  -
  وسائط النقل، املهن، أدوات املنزل، احليوانات، فصول السنة، اخلضار.

، الصفات  1األفعال وفهم اجلمل، وتضمنت: الظروف املكانّية، األعداد، الصفات البسيطة  -
  ، االنفعاالت الضمائر، الكسور، تسلسل األحداث. 2طة البسي

  :خطوات إعداد األداة 1- 10-1
  

 الرجوع إىل اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة اليت تناولت مهارات اللغة االستقبالّية . -
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-TELDالرجوع إىل املقاييس اللغويّة مثل (مقياس تطور اللغة املبّكرة  -
3Hresko,Reid&Hammillm1999) اختبار بيبدي للمفردات املصورة ، (

Peabody Picture Vocabulary Test( Dunn,2007)  ومقياس تقييم ،
 & The Assessment of Basic Languageمهارات اللغة األساسّية ومهاراتالتعّلم

learning skills ( sundberg&partington ,1998)( 
 اختيار املفردات املألوفة والشائعة يف اتمع. -
 اختيار البطاقات املصورة الواضحة املعّربة عن فقرات األداة. -
  

  :حساب صدق وثبات األداة 2- 10-1
  

  :صدق األداة  -2-1- 1- 10
  

  صدق المحتوى  •
) من احملّكمني من املتخّصصني يف اضطرابات النطق  5قام الباحث بعرض األداة يف صورا األولّية على ( 

صالحّية األداة لتطبيقها على العيّنة، ومدى مناسبة األبعاد  واللغة والرتبّية اخلاصة،وذلك للحكم على
) وهي  % 100 –80والفقرات ووضوحها وصياغتها،  وقدتراوحت نسب اتفاق احملّكمني ما بني(

  معامالت اتّفاق مرتفعة .
  معامالت االرتباط بين درجة كّل فقرة والدرجة الكلّية للبعد  •

) طفال من األطفال التوّحديني مللتحقني  15استطالعّية قوامها ( قام الباحث بتطبيق األداة على عّينة 
) سنة، وحسبت  14 – 7فياجلمعّية السعوديّة للتوّحد مبدينة الرياض، تراوحت أعمارهم ما بني ( 

معامالت االرتباط بني درجة كّل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه،فكانت داله إحصائيا عند مستوى 
  ) يوّضح النتائج املتعلقة بذلك. 4واجلدول التايل رقم (  )، , 05دالله ( 

  )قيم معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة البعد 4جدول رقم (
  الذي تنتمي إليه لمقياس المهارات اللغةاالستقبالية .

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة

1  925, 11  906 , 
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2  912 , 12  750 , 

3  912 , 13  850 ,  

4  898 , 14  791 , 
5  668 , 15  825 , 

6  610 , 16  612 , 

7   885 ,  17  733 ,  
8  673 , 18  771, 

9  854 , 19  667, 
10  735 , 20  670 , 

  

  :ثبات األداة-2-2- 1- 10
  

، وبلغ لفهم املفردات 0.96استخرجت معامالت الثبات باإلعادة لالختبار، وقد بلغ بشكل عام 
، وهي تشري إىل درجات مقبولة من الثبات لالختبار. واجلدول التايل يبني 0.94، وبلغ لفهماجلمل 0.95

  تلك املعامالت.
  

) معامالت الثبات باإلعادة الختبار مهارات اللغة  5جدول ( 
  االستقبالّية

  معامل الثبات  

 0.95 فهم املفردات
 0.94 فهم اجلمل 

 0.96 مهارات اللغة االستقبالية

  
  :طرق تصحيح األداة-10-1-2-3

  ) اختيارات لكل فقرة من فقرات املقياس، حبيثأعطيت الدرجات على الشكل التايل: 5وضع الباحث ( 
  درجة ( صفر)عندما ال يستطيع الطفل الّتعرف على أي من الصور املعروضة. -
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  ) عندما يتمّكن الطفل من الّتعرف على صورة واحدة. 1درجة (  -
  عندما يتمّكن الطفل من الّتعرف على صورتني. )2درجة (  -
  ) عندما يتمّكن الطفل من الّتعرف على ثالثة صور.3درجة (  -
  ) عندما يتمّكن الطفل من الّتعرف على أربعة صور.  4درجة( -

) درجة، ويف النهاية جتمع الدرجات اليت حصل عليها  80 –وترتاوح الدرجة الكلّية لألداة بني ( صفر 
  ن جمموعها هو درجة الطفل على املقياس.الطفل فيكو 

  :البرنامج التدريبي 10-2
يهدف الربنامج احلايل إىل تدريب األطفال ذوي التوّحد على بعض مهارات اللغة االستقبالّية، باستخدام 
إسرتاتيجّية احملاوالت املنفصلة، ويتألف الربنامج من ثالثني جلسة بواقع ثالث جلسات أسبوعيا مدة 

عة،وقد ّمت تصميمه ضمن العناصر األساسّية إلسرتاتيجّية احملاوالت املنفصلة، واستمر اجللسة نصف سا
  التدريب على الربنامج مدة أربعة أشهر .

  :أسس اختيار محتويات البرنامج  1- 10-2
 األدب النظري املتعّلق مبوضوع الدراسة. -10-2-1-1
 الدراسات واألحباث اللغويّة اليت اهتمت بعالج األطفال ذوي التوّحد. -10-2-1-2
  مراعاة العمر الزمين ألفراد الدراسة، وذلك باختيار الصور املناسبة لعمرهم. -10-2-1-3
  أخذ هلجات اتمع السعودي بعني االعتبار عند الّتعامل مع األطفال ذوي التوّحد.  -10-2-1-4
  اختيار أنشطة الربنامج حبيث تكون متنوعة وجاذبة الهتمام األطفال. -10-2-1-5
األهداف اللغويّة املرجّوة، واختيارالوسائل  تنويع الوسائل التعليمّية املستخدمة يف حتقيق -10-2-1-6

اليت تساعد يف تسهيل االســـتقبال اللغوي لدى الطفل، وزيادة فهمه لألوامر اللفظّية 
 املوجهة إليه.

  :إجراءات تطبيق الدراسة 2- 10-2
  

إعداد مقياس املهارات اللغويّة االستقبالّية لذوي أطفال التوّحد وحتكيمه والتأّكد من  -10-2-2-1
 صدقه وثباته.
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نفصلة يف تنمية املهارات  -10-2-2-2
ُ
إعداد برنامج تدرييب لُغوي باستخدام إسرتاتيجّية احملاوالت امل

 اللغويّة االستقبالّية لدى عيّنة من األطفال ذوي التوّحد.
 اختيار اجلمعّية السعوديّة للتوّحد يف مدينة الرياض اليت ّمت تطبيق الربنامج فيها. -10-2-2-3
موعتني متكافئتني من حيث العمر ودرجة التوّحد اختيارعيّنة الدراسة وتوزيعها على جم -10-2-2-4

 ودرجة املهارات اللغويّة االستقبالّية، إحدامها ضابطة واألخرى جتريبّية. 
جتهيز مجيع املستلزمات واألدوات الالزمة لتطبيق الربنامج التدرييب اللغوي ووضعها يف  -10-2-2-5

 أماكن خاصة.
 إعداد مناذج املتابعة جللسات الربنامج التدرييب. -10-2-2-6
طبيق مقياس املهارات اللغويّة االستقبالّية( القياس القبلي ) على أفراد اموعتني ت -10-2-2-7

 الضابطة والتجريبّية.
نفصلة يف تنمية  -10-2-2-8

ُ
تطبيق جلسات الربنامج التدرييب باستخدام إسرتاتيجّية احملاوالت امل

 املهارات اللغويّة االستقبالّية لدى عّينة من األطفال ذوي التوّحد.
ق مقياس املهارات اللغويّة االستقبالّية( القياس البعدي ) على أفراد إعادة تطبي -10-2-2-9

 اموعتني الضابطة والتجريبّية للتحّقق من فاعلية الربنامج التدرييب اللغوي.
التوقف عن تطبيق الربنامج التدرييب ملّدة شهر، ومن مثّ متابعة أفراد اموعة التجريبّية،  -10-2-2-10

 للغويّة االستقبالّية( قياس املتابعة).وإعادةتطبيق مقياس املهارات ا
تصحيح املقياس، وإدخال بياناته يف احلاسب اآليل وحتليله إحصائّياً للتحّقق من صّحة  -10-2-2-11

 فرضيّات الدراسة.
 استخراج النتائج ومناقشتها وصياغة التوصيّات يف ضوء نتائج الدراسة احلالّية. -10-2-2-12

  :النتائج -11
  

  اإلجابة عن فرضّيات الدراسة وفق ترتيبها :يتناول هذا اجلزء من الدراسة 
 النتائج المتعلقة بالفرضّية األولى •
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)  α≥0.05توجــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــروق ذات داللــــــــــــــــــــــــة إحصــــــــــــــــــــــــائّية عنــــــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــــــتوى الداللــــــــــــــــــــــــة (
ـــــة مهـــــارات اللغـــــة بينمتوســـــطاتدرجاتأفراداموعتينالتجريبيّ  ـــــى القيـــــاس البعـــــدي يف تنمي ة والضـــــابطة عل

 يب .االستقبالّية تُعزى للربنامج التدري
اســتخرجت املتوســطات احلســابّية واالحنرافــات املعياريـّـة القبليّــة والبعديـّـة ملهــارات اللغــة االســتيعابّية لألفــراد يف 

  ) يبني النتائج.6اموعتني الضابطة والتجريبّية، واجلدول (
  ) المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعياريّة لمهارات اللغة 6جدول (

 االستقبالّيةالقبلّية والبعديّة تبعا للمجموعة

 اموعة
 

 البعدي القبلي

 التجريبية
 54.33 6.07 املتوسط احلسايب
 2.47 1.67 االحنراف املعياري

 الضابطة
 8.87 6.07 املتوسط احلسايب
 1.81 1.16 االحنراف املعياري

ملهارات اللغة االستقبالّيةلألفراد يف اموعة التجريبّية تبني من النتائج يف اجلدول السابق أّن املتوسط القبلي 
)، أما اموعة الضابطة فقد بلغ املتوسط القبلي 54.33)، يف حني بلغ املتوسط البعدي (6.07قد بلغ (

)، ولفحص داللة هذه الفروق فقد استخرجت نتائج 8.87)، يف حني بلغ املتوسط البعدي (6.07(
  ) يبني النتائج.7األحادي واجلدول (حتليل التباين املشرتك 
) تحليل التباين المشترك لفحص الفروق في درجات مهارات اللغة 7جدول (

 االستقبالّيةبين المجموعتين الضابطة والتجريبّية

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 0.585 0.30 1.46 1 1.46 القبلي

 0.000 3229.93 15504.13 1 15504.13 اموعة

     4.80 27 129.60 اخلطأ

       29 15635.20 اموع
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) يف درجات 0.05) أّن هناك فرقاً ذا داللة إحصائّية عند مستوى أقّل من( 7أظهرت النتائج يف اجلدول (

والتجريبّية، فقد بلغت قيمة ف مهارات اللغة االستقبالّيةبني األفراد يف اموعتني الضابطة 
) أّن هذا الفرق كان لصاحل األفراد يف 8)، وتبني من املتوسطات البعديّة املعّدلة يف اجلدول (3229.93(

)، يف حني بلغ لألفراد يف اموعة الضابطة 54.33اموعة التجريبّية، إذ بلغ متوسطهم البعدي املعّدل (
)8.87.(  

ديّة المعّدلة لمهارات اللغة االستقبالّية  ) المتوسطات البع8جدول (
 لد�األفراد حسب المجموعة

 اخلطأ املعياري املتوسط احلسايب  اموعة
 0.57 54.33 التجريبية
 0.57 8.87 الضابطة

 
 :النتائج الُمتعلقة بالفرضّية الثانية •

متوســطات درجــات أفــراد  بــني) α≥0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائّية عنــد مســتوى الداللــة (
امــوعتني التجريبيّــة والضــابطة علــى القيــاس البعــدي يف تنميــة مهــارة فهــم املفــردات تُعــزى إىل الربنــامج 

  التدرييب.
 :النتائج المتعلقة بالفرضّية الثالثة •

متوســطات درجــات أفــراد  بــني) α≥0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائّية عنــد مســتوى الداللــة (
تجريبيّـــة والضـــابطة علـــى القيـــاس البعـــدي يف تنميــة مهـــارة فهـــم اجلمـــل تُعـــزى إىل الربنـــامج امــوعتني ال

 التدرييب.
اســــتخرجت املتوســــطات احلســــابّية واالحنرافــــات املعياريّــــة القبليّــــة و البعديّــــة لألفــــراد يف امــــوعتني الضــــابطة 

 ) يبني النتائج.9التجريبّية  لدرجات املفردات واجلمل، واجلدول (
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) المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعياريّة القبلّية والبعديّة للمفردات 9جدول (
 والجمل لألفراد في المجموعتين الضابطة والتجريبّية

 
  البعدي القبلي

 ضابطة جتريبية ضابطة جتريبية

 فهم املفردات
 7.93 41.33 5.73 5.60 املتوسط احلسايب

 1.33 1.50 1.16 1.40 االحنراف املعياري

 فهم اجلمل
 0.93 13.00 0.33 0.47 املتوسط احلسايب
 0.88 1.60 0.62 0.64 االحنراف املعياري

  
تبني من النتائج يف اجلدول السابق أّن املتوسط القبلي لفهم املفرداتلألفراد يف اموعة التجريبّية قد بلغ 

اموعة الضابطة فقد بلغ املتوسط القبلي )، أما 41.33)، يف حني بلغ املتوسط البعدي (5.6(
). كما أّن املتوسط القبلي لفهم اجلمل لألفراد يف 7.93)، يف حني بلغ املتوسط البعدي (5.73(

)، أما اموعة الضابطة فقد بلغ 13)، يف حني بلغ املتوسط البعدي (0.47للمجموعة التجريبّية قد بلغ (
)، ولفحص داللة هذه الفروق فقد 0.93املتوسط البعدي ( )، يف حني بلغ0.33املتوسط القبلي (

  ) يبني النتائج.10استخرجت نتائج حتليل التباين املشرتك املتعّدد واجلدول (
) تحليل التباين المشترك المتعّدد لفحص أثر البرنامج في درجات فهم 10جدول (

   والتجريبّيةالمفردات وفهم الجمل لألفراد في المجموعتين الضابطة 

 مستوى الداللة قيمة ف قيمة ولكس المبدا  

 0.959 0.0 1.0 فهم املفردات / قبلي

 0.721 0.3 1.0 فهم اجلمل / قبلي
 0.000 1874 0.0 اموعة

  
أظهرت النتائج يف اجلدول السابق أّن هناك أثراً ذا داللة إحصائّية للربنامج يف درجات فهم املفردات،وفهم 

، ولفحص أثر الربنامج يف كّل 1874فقد بلغت قيمة ف   لألفراد يف اموعتني الضابطة والتجريبّيةاجلمل 
) 11من فهم املفردات وفهم اجلمل كّل على حده، فقد استخرجت نتائج حتليل التباين املشرتك واجلدول (

  يبني النتائج.
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األفراد في فهم المفردات ) تحليل التباين المشترك لفحص أثر البرنامج في درجات 11جدول (
 وفهمالجمل 

  
  

جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 قيمة ف املربعات

مستوى 
 الداللة

 فهم املفردات

 0.824 0.05 0.11 1 0.11 املفردات / قبلي

 0.840 0.04 0.09 1 0.09 اجلمل / قبلي

 0.000 3823.88 8245.91 1 8245.91 اموعة
     2.16 26 56.07 اخلطأ

       29 8422.97 اموع

 فهم اجلمل

 0.808 0.06 0.11 1 0.11 املفردات / قبلي

 0.414 0.69 1.21 1 1.21 اجلمل / قبلي

 0.000 617.13 1082.65 1 1082.65 اموعة

     1.75 26 45.61 اخلطأ

       29 1138.97 اموع

  
يف درجة  0.05هناك فرقا ذا داللة إحصائّية عند مستوى أقل من ) أّن 11أظهرت النتائج يف اجلدول (

)، وتبّني من 3823.88فهم املفردات بني األفراد يف اموعتني الضابطة والتجريبّية فقد بلغت قيمة ف (
لغ ) أّن هذا الفرق كان لصاحل األفراد يف اموعة التجريبّية إذ ب12املتوسطات البعديّة املعّدلة يف اجلدول (

)، أيأّن هناك 7.93)، يف حني بلغ األفراد يف اموعة الضابطة (41.34متوسطهم البعدي املعّدل (
  ).33.41حتّسنا لدى أفراد اموعة التجريبّية مبقدار (

يف درجة فهم  0.05كما أظهرت النتائج أيضاأّن هناك فرقا ذا داللة إحصائّية عند مستوى أقل من 
وتبني من 617.13موعتني الضابطة والتجريبّية فقد بلغت قيمة ف (اجلمل بني الطلبة يف ا ،(

) أّن هذا الفرق كان لصاحل األفراد يف اموعة التجريبّية،إذ بلغ 12املتوسطات البعديّة املعّدلة يف اجلدول (
اك )، أيأّن هن0.91)، يف حني بلغ لألفراد يف اموعة الضابطة (13.02متوسطهم البعدي املعّدل (

 ).12.1حتسنا لدى أفراد اموعة التجريبّية مبقدار (
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) المتوسطات البعديّة المعّدلة لدرجات فهم المفردات وفهم الجمل 12جدول (
 لدى األفراد حسب المجموعة

 اخلطأ املعياري املتوسط احلسايب اخلطأ املعياري املتوسط احلسايب اموعة

 0.34 13.02 0.38 41.34 التجريبية
 0.34 0.91 0.38 7.93 الضابطة

 :النتائج المتعلقة بالفرضّية الرابعة •
ـــة ( ـــة إحصـــائّية عنـــد مســـتوى الدالل متوســـطات درجـــات  يف) α≥0.05توجـــد فـــروق ذات دالل

 مهارات اللغة االستقبالّية بني أفراد اموعة التجريبّية يف القياس البعدي واملتابعة.
واالحنرافـات املعياريّـة لـدرجات فهـم املفـردات،وفهم اجلمـل والدرجـة الكليّـة استخرجت املتوسطات احلسـابّية 

البعديـّـة واملتابعــة لــدى األفــراد يف اموعــة التجريبيّــة، وفحصــت الفــروق بينهــا باســتخدام اختبــارات للعّينــات 
  ) يبني النتائج.13املزدوجة، واجلدول (

  )13جدول (
المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعياريّة للدرجات فهم المفردات وفهم الجمل والدرجة الكلّية   

 البعديّة والمتابعة لدى األفراد في المجموعة التجريبّية واختبار ت لفحص الفروق بينها

 املتابعة البعدي  

 قيمة ت
درجات 

 احلرية
مستوى 
   الداللة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 0.582 14 0.56 1.280 41.27 1.496 41.33 فهم املفردات

 0.334 14 1.00 1.685 12.87 1.604 13.00 فهم اجلمل

 0.384 14 0.90 2.386 54.13 2.469 54.33 مهارات اللغة االستيعابية

  
يف  0.05) أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 13أظهرت النتائج يف اجلدول (

متوسطات فهم املفردات،وفهم اجلمل والدرجة الكلّية بني الدرجات البعديّة واملتابعة لدى األفراد يف 
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إىل استمرار )، وهذا يشري 0.90،  1.00، 0.56اموعة التجريبية، فقد بلغت قيم ت على التوايل (
  أثر الربنامج حىت بعد انتهائه.

  :مناقشة النتائج -12
  

  :مناقشة الفرضّية األولى •
 

)  α≥0.05توجــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــروق ذات داللــــــــــــــــــــــــــة إحصــــــــــــــــــــــــــائّية عنــــــــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــــــــتوى الداللــــــــــــــــــــــــــة ("
ة والضابطة  على القياس البعدي يف تنمية مهـارات اللغـة االسـتقبالّية بينمتوسطاتدرجاتأفراداموعتينالتجريبيّ 

 للربنامج التدرييب .تُعزى 
دّلــت نتــائج التحليــل اإلحصــائي علــى وجــود فــروق دالــة إحصــائيا يف تنميــة مهــارات اللغــة االســتقبالّية بــني 
أطفــال اموعــة التجريبيــة واموعــة الضــابطة، وكانــت هــذه الفــروق لصــاحل اموعــة التجريبيّــة، وهــذا مؤشــر 

  فصلة تؤدي إىل تنميةمهارات اللغةاالستقبالّية.على أّن استخدام إسرتاتيجّية احملاوالت املن
وقد اتّفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات اليت استخدمت إسرتاتيجّية احملاوالت املنفصلة يف تعليم 
مهــارات التواصــل بشــكل عــام واملهــارات االســتقبالية بشــكل خــاص. وأيضــاً مــن الدراســات الــيت اتّفقــت مــع 

الــيت هـدفت إىل التحّقــق مــن   (Sandra and Lara , 2002)ة دراســة ســاندرا والرا  نتـائج الدراســة احلاليّـ
فاعلّية مبادئ حتليـل السـلوك التطبيقـي واحملـاوالت املنفصـلة يف تنميـة مهـارة الطلـب لـدى عّينـة مـن األطفـال 

اليت هـدفت إىل تعلـيم  (Corina and Rimington,2002)التوّحديني، ودراسة كورينا ورمينجتون
  طفال التوّحديني مهارة التعّرف وحتديد صور األشياء باستخدام إسرتاتيجّية احملاوالت املنفصلة . األ

) الـيت هـدفت إىل  Ben-Ariea,2003كما اتّفقت نتائج الدراسـة احلاليّـة مـع نتـائج دراسـة بـن أريـا ( 
ّية الفعـل املشـرتك الـروتيين يف إجراء مقارنة بني إسرتاتيجّية التـدريب مـن خـالل احملـاوالت املنفصـلة وإسـرتاتيج

) الـيت هـدفت إىل استقصـاء فاعليّـة  2003تعليم اللغة االستقبالّية، كما أا اتفقت مع دراسة الغامـدي ( 
العالج السلوكي ملظاهر العجز يف التواصل اللغوي والتفاعل االجتماعي لدى أطفال التوّحد. واتّفقت أيضاً 

ــة برنــامج لوفــاس املســتند علــى مبــادئ ) الــيت (Owen,2003مــع دراســة أُويــن   هــدفت إىل تقيــيم فاعلّي
حتليــل الســلوك التطبيقــي يف تعلــيم مهــارات اللعــب، والتواصــل، والعنايــة بالــذات، والتقليــد احلركــي، والتفاعــل 

  االجتماعي، واللغة االستقبالّية واللغة التعبرييّة لدى طفل مصاب بالتوّحد. 
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) الـــيت هــدفت إىل تطـــوير برنـــامج  2004حلاليّــة مـــع نتــائج دراســـة خليــل ( وأخــرياً اتفقـــت نتــائج الدراســـة ا
  عالجي لغوي لتنمية مهارات اللغة االستقبالّية لدى عّينة من األطفال املضطربني ُلغويّاً.

)، الـيت هـدفت إىل إجـراء مقارنـة  (Halpern,2004واختلفت نتائج الدراسة احلاليّـة مـع دراسـة هيلبـرين
التــدريب مــن خــالل احملــاوالت املنفصــلة، والطــرق العالجّيــة التقليديّــة لــدى طفلــني مصــابني بــني إســرتاتيجّية 

بالتوّحــد. حيــث أشــارت نتــائج الدراســـة أّن الطفلــني أظهــروا حتّســناً بنســـبة أعلــى يف مهــارة الطلــب اللفظـــي 
  باستخدام الطرق العالجّية التقليديّة .

لغـة االسـتقبالّية هلـؤالء األطفـال ( عينّـة الدراسـة ) علـى أّن ويعزو الباحـث التغيـري الـذي طـرأ علـى مهـارات ال
ــــة عاليــــة التنظــــيم، إضــــافة إىل تقــــدمي  الربنــــامج املقــــّدم هلــــم يســــتند إىل إســــرتاتيجّية تتضــــمن جلســــات تعليمّي
اجللسات بشكل فردي ( مريب واحد لطفل واحـد) وهـذا مـا سـاعد علـى تشـكيل االسـتجابات الصـحيحة. 

ملنطقـــي يف االنتقـــال مـــن مهـــارة إىل أخـــرى وتـــأثري املهـــارات علـــى بعضـــها بعضـــاً،كما إضـــافة إىل التسلســـل ا
أنّإسرتاتيجّية احملاوالت املنفصلة تعمل على جتزئة املهارات إىل أجـزاء صـغرية، كمـا أّـا تعتمـد علـى التـدريب 

  حمددة. املكثف ملبادئ حتليل السلوك التطبيقي، ضمن بيئة تعليمّية منظمة من أجل تعليم مهارات
إضافة إىل أّجنلسـات الربنـامج التـدرييب تضـّمنت أسـاليب متنوعـة مـن التلقـني تـدّرجت مـن األقـل تـدخًال إىل 
األكثر تدخالً منها البصريّة واإلميائّية والنمذجة والتلقني اجلسدي. وكان هلذه األساليب دوراً كبرياً يف حتّسن 

  اسة.املهارات اللغويّة االستقبالّية لدى أفراد الدر 
إّن اســـتخدام الباحـــث الوســـائل التعليميّـــة املختلفـــة كالبطاقـــات املصـــّورة والرســـومات واســـمات واحلاســـوب 
وغريهــــا مــــع أفــــراد الدراســــةقد أثبتــــت فاعليتها،الســــيماأّن األفــــراد الــــذين يعــــانون مــــن التوّحــــد هــــم متعّلمــــون 

  بصريون.

  :مناقشة الفرضّية الثانية •
 

) α≥0.05إحصــــــــــــــــــــــــــائّية عنــــــــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــــــــتوى الداللــــــــــــــــــــــــــة (توجــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــروق ذات داللــــــــــــــــــــــــــة " 
ة والضابطة على القياس البعدي يف تنمية مهـارة فهـم املفـردات تُعـزى بينمتوسطاتدرجاتأفراداموعتينالتجريبيّ 

  إىل الربنامج التدرييب.
ني دلّـت نتـائج التحليـل اإلحصـائي علـى وجـود فـروق دالــة إحصـائّياً يف تنميـة مهـارة فهـم املفـردات اللغويّـة بــ

أطفال اموعة التجريبّية واموعة الضابطة، وكانـت هـذه الفـروق لصـاحل اموعـة التجريبيّـة. وميكـن القـول 
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بــأّن نتــائج هــذه الدراســة قــد اتفقــت مــع نتــائج الدراســات الــيت ســبق استعراضــها، فقــد أظهــرت نتــائج هــذه 
 
ُ
طبق باسـتخدام إسـرتاتيجّية احملـاوالت املنفصـلة الدراسات وجود أثار دالة إحصائّياً تُعزى للربنامج التدرييب امل

  :مناقشة الفرضّية الثالثة.
 

متوســــطات درجــــات أفــــراد  بــــني) α≥0.05توجـــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائّية عنــــد مســـتوى الداللــــة (" 
 اموعتني التجريبّية والضابطة على القياس البعدي يف تنمية مهارة فهم اجلمل تُعزى إىل الربنامج التدرييب.

دلّــت نتــائج التحليــل اإلحصــائي علــى وجــود فــروق دالــة إحصــائّياً يف تنميــة مهــارة فهــم تكــوين اجلمــل بــني 
أطفــال اموعــة التجريبيّــة واموعــة الضــابطة، وكانــت هــذه الفــروق لصــاحل اموعــة التجريبيّــة. وقــد اتفقــت 

  نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات اليت سبق استعراضها.

  :فرضّية الرابعةمناقشة ال •
 

متوسطات درجات مهارات اللغـة  يف) α≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة ("
 االستقبالّية بني أفراد اموعة التجريبّية يف القياس البعدي واملتابعة.

االستقبالّية بني أطفال دّلت نتائج التحليل اإلحصائي على وجود فروق دالة إحصائّيًايف تنمية مهارات اللغة 
اموعة التجريبّية يف القياس البعدي واملتابعة. وهذا يدل على فّعالية الربنـامج التـدرييب باسـتخدام احملـاوالت 

  املنفصلة حىت بعد توّقف التدريب.
د ويعــزو الباحــث هــذا الثبــات إىل فاعليــة االســرتاتيجّيات املســتخدمة يف تطبيــق الربنــامج التــدرييب، وقــد يعــو 

الســبب أيضــاً إىل تعمــيم مهــارات التــدريب بطريقــة غــري مباشــرة خــالل اليــوم الدراســي مــن خــالل األنشــطة 
  املختلفة كوقت اإلفطار والرحالت، وقد يكون ملتابعة األسرة دوٌر يف ذلك.

  :الّتوصيات -11
  

يئات إشراك األسرة يف إعداد، وتنفيذ مثل هذه الربامج لزيادة الفاعلية وتعميم النتائج يف الب -11-1
 املختلفة.

تطبيق الربنامج العالجي على مظاهر أخرى من اللغة كاللغة التعبرييّة، وذلك نظراً ملا أثبتته نتائج  -11-2
 الدراسة احلالّية من فاعلية.
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 تطبيق الدراسة احلالّية على اإلناث ومقارنة نتائج الدراسة احلالّية على متغري اجلنس. -11-3
األطفال ذوي التوّحد ممن يعانون من اضطراب يف  إعداد دراسات على فئات عمريّة أخرى لدى -11-4

  ) سنوات . 6 -  3اللغةاالستقبالّية، كأن ُتدرس الفئة العمرية ( 
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