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هدفت الدراسة الحالیة إلى التحقق مـن فاعلیـة برنـامج تـدریبي قـائم علـى اسـتخدام : ملخص الدراسة 
الراجعــة التعلیمیــة فــي زیــادة وتنمیــة الحصــیلة اللغویــة التعبیریــة لــدى عینــة مــن اســتراتیجیة التغذیــة 

األطـفـال ذوي اضــطراب التوحــد، حیــث تكوـنـت عینــة الدراســة مــن عشــرة أطفــال مــن ذوي اضــطراب 
 سـنوات وملتحقـون بانتظـام بمركـز األمیـر محمـد بـن ناصـر ٧ – ٥التوحد ممن تتراوح أعمارهم بین 

لتربیـــة الخاصـــة بمدینـــة جـــازان بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة، بلـــغ متوســـط للخـــدمات المســـاندة فـــي ا
 ٨٠ درجـة، وتراوحـت نسـب ذكـائهم بـین ٨,٠٢ً شهرا بانحراف معیاري قدره ٧٢,٠٨أعمارهم الزمنیة 

 درجـــة، ـتــم تقســـیمهم إـلــى مجمـــوعتین ٧,٢٦ ـبــانحراف معـیــاره قـــدره ٨٨,٣٥ بمتوســـط  ـقــدره  ٩٥ –
ا ضـــابطة واألخـــرى تجریبـیــة، وتـــم اســـتخدام المـــنهج التجریبـــي مـــع متســـاویتین ومتجانســـتین إحـــداهم

تطبیــق عــدة مقــاییس مختلفــة، وأســفرت نتــائج الدراســة عــن فاعلیــة البرنــامج المســتخدم والقــائم علــى 
استراتیجیة التغذیة الراجعة التعلیمیة في زیادة الحصیلة اللغویة للحاالت المشاركة فـي الدراسـة حیـث 

ة بدرجــة ذي داللــة إحصــائیة، كمــا أفــادت النتــائج إلــى اســتمرار هــذا التحســن زادت مفــرداتهم اللغویــ
خــالل فتــرة المتابعــة، وانتهــت الدراســة إلــى ضــرورة تبنــى هــذه االســتراتیجیة فــي بــرامج تــدخل أخــرى 
تعمــل عـلـى زـیـادة قــدرة األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد عـلـى الكــالم والتقلیــل مــن مشــكالتهم اللغویــة 
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ABSTRACT :The present study aimed to verify the effectiveness of 
training program based on using instructive feedback to increase the 
expressive vocabulary among a sample of children with autism. This 
sample consisted of 10 children with autism between the ages of 5-7 years 
and enrolled regularly Prince Mohammad bin Nasser support services in 
the city of Jazan at Saudi Arabia, The average age of this sample was 
72.08 months, a standard deviation of 8.02 degrees, and range ratios IQ 
between 80-95 with an average of 88.35, its standard of 7.26 degree. They 
were divided into two equal groups and homogeneous, one is 
Experimental group and another is controlled group. The researcher used 
the Experimental method and using several different tools. The main result 
is there is effectiveness of the using instructive feedback to increase the 
expressive vocabulary among children with autism. The study concluded 
the need for using this a strategy in other intervention programs with 
autistic children. 

KEYWORDS : Expressive vocabulary – Autism Disorder - Instructive 
feedback 

  
  :مقدمة الدراسة 
د من الصعوبات من العدی ذوي اضطراب التوحداألطفال معظم یعاني 

، تتجلى هذه الصعوبات في مناحي متعددة، یأتي على رأسها والمشكالت اللغویة
 Charman et al., 2003 ; Smith et (التعبیریةتدني مستوى الحصیلة اللغویة 

al., 2007 ( وقصور واضح في مستوى الحصیلة اللغویة المفهومة أو الجانب
هذه الصعوبات اللغویة ، )Tager et al.,2005: 38(االستقبالي للحصیلة اللغویة 

تصبح فیما بعد عقبة خطیرة لألطفال ذوي اضطراب التوحد من الناحیة االجتماعیة 
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واألكادیمیة، حیث تؤدي إلى ما یعرف بقصور االستخدام االجتماعي للغة األمر 
ي مع الذي یعني خلل واضح في عملیة التواصل بأسرها، فیضعف التفاعل االجتماع

اآلخرین، ویغیب اللعب بین الشخصي، ویضطرب الكالم وتضمحل السعة المعرفیة 
 كما أن هذه الصعوبات، )١٤٢:٢٠٠٨ هاالهان وكوفمان، ،٢٢:٢٠٠٥محمــد، (

 األمر الذي یؤثر فیما ، تؤثر على ما یعرف بمهارات معرفة القراءة والكتابةاللغویة
 & Teale( على تعلم القراءة والكتابة بعد على قدرة األطفال ذوي اضطراب التوحد

Sulzby,1986:45( ، وتشیر نتائج العدید من البحوث والدراسات إلى أن األطفال
ذوي اضطراب التوحد یعانون من ضعف وقصور في مستوى حصیلتهم اللغویة 

، حیث یعاني أكثر من نصف هؤالء )Lanter&Watson,2008(وخاصة التعبیریة 
م على الكالم دون تدریب، كما یعانون من ضعف قدرتهم األطفال من ضعف قدرته

على استخدام ما لدیهم من مفردات لغویة في أحادیث ذات معنى وهو األمر الذي 
یؤدي إلى قصور في تواصلهم مع اآلخرین من حولهم وفي استخدامهم االجتماعي 

 فالكما أن ضعف الحصیلة اللغویة التعبیریة لدى األط، )٢٠٠٨محمـــد، (للغة 
 یدفعهم إلى إظهار وتبني العدید من المظاهر السلوكیة المتحدیة التي التوحدیین

فحینها تصبح ) Aram et al.,1984(تجعلهم یتصفون بعدم األهلیة االجتماعیة 
ًهذه السلوكیات المتحدیة وسائل تواصلیة مستأنسة لدى هؤالء األطفال عوضا عن 

وعلى هذا األساس توصي ، )James et al.,2008:102(اللغة التعبیریة الوظیفیة 
نتائج العدید من الدراسات في هذا المجال بضرورة إعداد وتنفیذ برامج التدخل المبكر 
لألطفال ذوي اضطراب التوحد التي تستهدف تعلیمهم مهارات اللغة الشفهیة والتي 
یأتي في مقدمتها زیادة الحصیلة اللغویة التعبیریة واستخدامهم لها 

)Lanter&Watson,2008( حیث یمكن الحد من القصور الغوي لدى األطفال ،
التوحدیین باستخدام برامج التدخل المبكر واستراتیجیات التعلیم التي تستخدم 
البطاقات المصورة واأللعاب أو حتى تلك التي تستخدم الكمبیوتر في هذا السیاق 

ها في زیادة عدد المفردات فبرامج التواصل بصفة عامة لها فعالیت، )٢٠١٠محمــــــد،(
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اللغویة التي یكتسبها األطفال ذوي اضطراب التوحد ولها فعالیتها في زیادة تعقد 
الجمل التي ینطقون بها، كما أنها تنمي مهارات االستخدام االجتماعي للغة من 

 ,Travis & Geiger(جانبهم مما یمكن أن یسهم في زیادة تواصلهم مع اآلخرین 
2010.(  

ً من الموضوعات التي نالت اهتماما Feedbackد التغذیة الراجعة هذا وتع
ًكبیرا من العلماء لما لها من أثر كبیر على عملیة التحصیل وزیادة كفاءة عملیة 
التعلم، وترجع أهمیة التغذیة الراجعة إلى حاجة المتعلم لمعرفة نتیجة عمله ألنه في 

ًة إلى تقویم اآلخرین له أمرا هاما ًالغالب یصعب أن یقوم نفسه، ومن ثم فإن الحاج ً
إذ تساعد التغذیة الراجعة بأنواعها المختلفة المتعلمین على معرفة جوانب قوتهم 

كما أن التغذیة الراجعة من العوامل التي ، )٢٠٠٦عطــــار، (ونواحي القصور لدیهم 
فعله وما تؤدي إلى  تحسین األداء، فاألداء ال یتحسن إال إذا عرف الفرد نتیجة ما ی

هي أخطاؤه، ولذلك فإنها ولكونها تؤدي إلى تحسین األداء فإنها تقوم بوظیفة 
المعززات، وتصبح معرفة النتائج أو التغذیة الراجعة حالة خاصة من التعزیز 

، فهناك ثمة عالقة بین التغذیة الراجعة والتعزیز، فالتعزیز )٢٨١:١٩٩٨الشرقـــاوي، (
ابة وبالتالي زیادة فرصة تعلم االستجابة المعززة أو یزید من احتمال حدوث االستج

الناجحة، فالتغذیة الراجعة هي التي تدل المتعلم على أن استجابته صحیحة 
)Miller, 2002: 9( ، وباإلضافة إلى الوظیفة التعزیزیة للتغذیة الراجعة، فإن لها

ً هاما ألنها ًوظیفة أخرى تتمثل في زیادة الدافعیة، حیث تشكل هذه الخاصیة محورا
ٕتساهم في إثارة المتعلم للتعلم وتدفعه إلتقان عمله وانجازه في الوقت المحدد بمعنویة 
عالیة، وهذا یؤدي بدوره إلى تعدیل سلوك المتعلم وتصویبه ومساعدته على تبنى 

ًتوجها نحو التعلم بدال من التوجه  وعالوة على ، )٢٠٠٥الطروانة، (نحو األداء فقط ً
تغذیة الراجعة وظیفة أخرى توجیهیة، حیث أنها تعمل على توجیه الفرد ما سبق، فلل

نحو أدائه وتبین له األداء المتقن فیثبته، وغیر المتقن فیحذفه بحیث تزید من مستوى 
انتباه المتعلم إلى المظاهر المهمة للمهارة المراد تعلمها وترفع من مستوى اهتمامه 
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عف والقصور لدیه، ولذلك فهي تعمل على ودافعیته للتعلم، فیتالفى مواطن الض
، وتسهم ئتثبیت المعاني واالرتباطات المطلوبة وتصحح األخطاء وتعدل الفهم الخاط

في مساعدة المتعلم على تكرار السلوك الذي أدى إلى نتائج مرغوبة وهذا یزید من 
ى المهمة میة وتدفعه إلى تركیز جهوده وانتباهه إلیثقة المتعلم بنفسه وبنتائجه التعل

وهناك أنواع وأشكال عدیدة ، )٧٥:١٩٩٩الحیلة،(التعلیمیة التي تحتاج إلى تعدیل 
 instructiveللتغذیة الراجعة، ومن أنواعها بحسب دورها التغذیة الراجعة التعلیمیة 

feedback) Iftar et al.,2008( والتي تعرف بأنها عملیة تقدیم مثیرات ،
ي الوقت الحالي في موقف تعلیمي محدد بغض ومعلومات إضافیة غیر مستهدفة ف

 كما تعرف هذه )Cromer et al.,1998(النظر عن استجابة المتعلم الصادرة 
 Future Learningاالستراتیجیة باستراتیجیة المثیرات التعلیمیة المستقبلیة 

Stimuli Strategy) Taylor et al., 2002 ( أو باستراتیجیة التعلیم العرضي
 incidental Learning of No target للمعلومات غیر المستهدفة )التصادفي(

Information) Campbell & Mechling, 2008( ، فال شك أن معلمي ذوي
االحتیاجات الخاصة یكافحون من أجل إیجاد استراتیجیة تدریسیة ذات فعالیة قصوى 

 من الوقت في عملیة تعلیم هذه الفئات، كما یحاولون تحقیق أقصى استفادة ممكنة
، وفي السنوات األخیرة، )Appelman et al. ,2014(التعلیمي المخصص لذلك 

برزت وبشدة استراتیجیة التغذیة الراجعة التعلیمیة كاستراتیجیة تعلیمیة ذات فعالیة 
قصوى في مجال تعلیم األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة والتي تعني تقدیم 

ًتبعا لكل استجابة صادرة من الطفل ) فيتصاد(المعلومات اإلضافیة بشكل عرضي 
)Werts et al.,1993( ، ،تعني إضافة فهذه اإلستراتیجیةوعلى وجه التحدید 

ًمعلومات ومثیرات إضافیة غیر مستهدفة مسبقا إلى ترتیب سیاق الموقف التعلیمي 
، أي تقدیم المثیرات بطریقة )Werts et al.,2004:124(في كل محاولة تعلیمیة 

عد كل محاولة تعلیمیة ناجحة وكجزء من تتابع الموقف التعلیمي وبذلك عرضیة ب
 Werts(یتاح للمتعلم الفرصة لمعرفة معلومات إضافیة في أقل وقت ممكن للتدریس 
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et al.,1995( كما تم تعریفها بأنها إحدى االستراتیجیات التعلیمیة الفعالة لزیادة ،
ماح للمتعلمین باكتساب سلوكیات كفاءة تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة أي الس

ومهارات ومعلومات إضافیة في نفس المقدار من الوقت التعلیمي المخصص 
، هذه المعلومات اإلضافیة ربما تصبح )Cromer et al.,1998(لمعلومات أخرى 

هذا وقد حظي میدان زیادة ، )Wolery et al.,1993(أهدافا تعلیمیة مستقبلیة 
طفال ذوي اضطراب التوحد باستخدام استراتیجیة التغذیة الحصیلة اللغویة لدى األ

 بالعدید من الدراسات والبحوث التي أكدت على قیمة وفعالیة IFالراجعة التعلیمیة 
هذه االستراتیجیة في زیادة عدد المفردات اللغویة لدى هذه الفئة من األطفال، بل 

تنمیة قدرة األطفال ذوي وأكدت نتائج تلك الدراسات على دور هذه االستراتیجیة في 
 Delmolino et(اضطراب التوحد على التعمیم وعلى انتقال اثر التدریب والتعلیم 

al.,2013 ; Appelman et al.,2014.(  
ومما تقدم فالدراسة الحالیة هي محاولة في هذا اإلطار یسعى الباحث من 

ال ذوي اضطراب خاللها إلى زیادة الحصیلة اللغویة التعبیریة لدى عینة من األطف
التوحــــــــد من خالل استخدام برنامج تدریبي مكون من مجموعة من الجلسات 

  .ًالمنظمة والمعدة مسبقا والقائمة على تبنى استراتیجیة التغذیة الراجعة التعلیمیة

  :مشكلة الدراسة 
ًمــن المؤكــد أن األطـفـال ذوي اضــطراب التوحــد یختلـفـون فیمــا بـیـنهم اختالفــا كبیــرا  ً

 NRC, 2001; Smith et al., 2007 ; Teger et( حیـث قـدراتهم اللغویـة مـن
al., 2005( حـیـث صــنف الـبـاحثون هــؤالء األطفـال وـفـق ذـلـك إـلـى ـثـالث فـئـات، فـئـة ،

، فئــــة األطفــــال ضــــعیفي القــــدرات %)٢٥(األطفــــال طبیعــــي القــــدرات اللغویــــة ونســــبتهم 
 Tager et%) (١٥ ( ونســبتهمینفئــة األطـفـال الصــامتو، %)٦٠(اللغوـیـة ونســبتهم 

al., 2005( ،كبیــر مــع كمــا أكــد آخــرون عـلـى أن اضــطراب التوحــد یتشــابه إـلـى حــد 
    فكلیهمــا  Specific Language Impairmentةاضــطراب الصــعوبات اللغوـیـ
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 ,.Williams et al(یصــاحبهم قصــور واضــح فــي اللغـــة اإلســتقبالیة والتعبیریــة 
وي مـن أكثـر الخصـائص التـي یتسـم بهـا ، وعلى هذا األسـاس یعـد القصـور اللغـ)2008

األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد، حیــث تؤكــد المشــاهدات والمالحظــات الكلینیكیــة علــى 
ً تقریبـا تنمـو لـدیهم اللغـة بـبطء شـدید، أو أنهـا قـد التوحـدیینأن أكثر من نصف األطفـال 

هـم ال ال تنمو لدیهم مما یسهم في حدوث القصور االجتماعي الذي یعـانون منـه، كمـا أن
ــــد، (یســتطیعون اســتخدام اللغــة دون تــدریب  فمشــكالت اللغــة لــدى هــذه ،  )٢٠١٠محمــ

ًالفئة من األطفال تمثل عائقا أساسیا لهم في عملیة التواصل االجتمـاعي مـع المحیطـین  ً
بهم وتتمثل هـذه المشـكالت اللغویـة فـي عـدة نقـاط أهمهـا عـدم تطـور الكـالم بشـكل كلـي 

ًرة أحیانــــا باإلضــــافة إـلـــى تطــــور اللغــــة بشــــكل غیــــر طبیعــــي واالستعاضــــة عنــــه باإلشــــا
هــــذا ، )٣٢٥:٢٠٠٧الخطیــــب وآخــــرون، (واقتصــــارها علــــى بعــــض الكلمــــات النمطیــــة 

وتشـــیر نتـــائج العدیـــد مـــن البحـــوث والدراســـات إلـــى أن األطفـــال ذوي اضـــطراب التوحـــد 
یعــــــانون مــــــن ضــــــعف وقصــــــور فــــــي مســــــتوى حصــــــیلتهم اللغویــــــة وخاصــــــة التعبیریــــــة 

)Lanter&Watson,2008( هذا القصور یدفعهم فـي كثیـر مـن األحیـان إلـى إظهـار ،
ــي العدیـــد مـــن المظـــاهر الســـلوكیة المتحدیـــة التـــي تجعلهـــم یتصـــفون بعـــدم األهلیـــة  وتبنـ

وحینهــا تصـبح هـذه الســلوكیات وسـائل تواصــلیة ) Aram et al.,1984(االجتماعیـة 
 James(الوظیفیـة المفقـودة ًمستأنسـه لـدى هـؤالء األطفـال عوضـا عـن اللغـة التعبیریـة 

et al.,2008:102(مــن بـرامج الـتـدخل المبكـر المقدمــة % ٨٥لـى اـلـرغم مـن أن ، وع
لألطفــال ذوي اضــطراب التوحــد تضــمن تــدخالت تهــدف إلــى تحســین الحصــیلة اللغویــة 
لدیهم، إال أن نتـائج معظـم الدراسـات فـي هـذا المجـال تشـیر إلـى أن نسـب التحسـن تكـاد 

ـیــة وأن معظـــم هــؤالء األطـفــال عـلــى اـلــرغم مــن تـلــك الـبــرامج یظـلــون تكــون محـــدودة للغا
 Arnold et (الشدید في مستوى حصیلتهم اللغویةیعانون من التأخر اللغوي والضعف 

al.,1994( ، وجــــدیر بالــــذكر أن التغذـیــــة الراجعــــة كانــــت وال ـتـــــزال بصــــورها المختلـفــــة
ثین فـي مجـال اكتسـاب اللغـة، وعالقتها بـالتعلم اللغـوي محـل عنایـة عـدد كبیـر مـن البـاح

إذ یؤكــد نفــر مــن البــاحثین أن جمیــع أنــواع التغذیــة الراجعــة تعــزز التطــور اللغــوي عنــد 
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، فالتغذیــة الراجعــة هــي مجموعــة المعلومــات التــي )Gass et al.,1998(األطفــال 
یحصل علیها الفرد من خالل أدائه والتي تسمح له باالستفادة مـن الخبـرة، وهـي عنصـر 

هــــــــــــــواري، (لنظــام الســلوكي للفــرد لتحدیــد حركاتــه وبخاصــة فــي بدایــة الــتعلم ضــروري ل
ًهذا ولقد احتلت استراتیجیة التغذیـة الراجعـة التعلیمیـة مكانـا مرموقـا فـي أروقـة ، )٢٠٠٢ ً

 دراســة ٥٠البحــث العلمــي خــالل الفتــرة الماضــیة، واســتخدمت إجراءاتهــا فــي أكثــر مــن 
، كمـا اسـتخدمت لتعلـیم عــدة )Werts&Hoffman,2011(ا بحثیـة للتحقـق مـن فاعلیتهــ

مهــارات وســلوكیات مختلـفـة، عــالوة عـلـى اســتخدامها مــع مختـلـف المراحــل العمریــة ومــع 
 & Vladscu(العدید من الفئات المختلفة من العادیین ومن ذوي االحتیاجات الخاصة 

Kodak, 2013( ،ًدا، كـــان ـفــي مـیــدان الدراســـات المتعلـقــة باضـــطراب التوحـــد تحدـیــو
ًالســــتراتیجیة التغذـیـــة الراجعــــة التعلیمـیـــة حـیـــزا مهمــــا واحتـلـــت موقعــــا متمیــــزا ـفـــي مجــــال  ً ً ً
تحسین حالة هؤالء األطفال، حیث اسـتخدمت فـي تعلـیم األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد 

، كمـــــا تـــــم اســـــتخدامها فـــــي تعلـــــیمهم الكلمــــــات )Crumrine,2006(مهـــــارات األمـــــان 
 المهـارات والسـلوكیات وغیر ذلـك مـن، )Appelman et al., 2014(واأللفاظ اللغویة 

وعلـــى ذلـــك یمكـــن للباحـــث صـــیاغة مشـــكلة الدراســـة الحالیـــة فـــي الســـؤال ، االجتماعیـــة
هــل یمكــن للبرنــامج التــدریبي القــائم علــى اســتخدام اســتراتیجیة التغذیــة الراجعــة : التــالي 

  . اضطراب التوحد ؟ الحصیلة اللغویة لألطفال ذويزیادة أن یسهم في IFالتعلیمیة 

  :أهداف الدراسة 
تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى إعـــداد برنـــامج تـــدریبي قـــائم علـــى اســـتخدام اســـتراتیجیة       

التغذیة الراجعة التعلیمیة في سبیل تنمیة الحصیلة اللغویـة لـدى األطفـال ذوي اضـطراب 
ل فـتـــرة التوحـــد والتعـــرف علـــى إمكانیـــة اســـتمرار هــــذا األثـــر بعـــد انتهـــاء البرنـــامج وخـــال

المتابعــة، األمــر الــذي قــد یــؤدي إلــى تحســن فــي مســتوى التواصــل لــدى هــذه الفئــة مــن 
ًاألطفال وفي اسـتخدامهم للغـة بشـكل اجتمـاعي وظیفـي، ممـا قـد یـؤثر إیجابـا فـي بعـض 
المظاهر السلوكیة األخرى لدیهم، وهو مـا یـنعكس بوجـه عـام علـى نضـجهم االجتمـاعي 
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ً أفـراد األسـرة أوال، ومـن ثـم مـع أفـراد المجتمـع ویسـهل مما قد یساعدهم في االنخـراط مـع
عـلـى واـلـدیهم التعامــل معهــم بشــكل ســلیم وتعــدیل ســلوكیاتهم بقــدر اإلمكــان، كمــا تهــدف 

 إلــى إعــداد مقیــاس للحصــیلة اللغویــة التعبیریــة یتناســب وطبیعــة فئــة أیضــاهــذه الدراســة 
  .األطفال ذوي اضطراب التوحد

  :أهمیة الدراسة 
اســــة الحالیــــة أهمیتــــان، إحــــداهما نظریــــة واألخــــرى تطبیقیــــة، وتكمــــن أهمیتهــــا للدر      

اضــــطراب التوحـــــد، الحصــــیلة اللغوـیــــة، واســـــتراتیجیة : النظریــــة ـفــــي تناولهــــا لمتغـیــــرات 
ُكمــا تكتســب هــذه الدراســة أهمـیـة تطبیقیــة مــن حـیـث تضــمنها ، التغذـیـة الراجعــة التعلیمیــة ُّ

 IFم اســـتراتیجیة التغذـیـــة الراجعـــة التعلیمـیـــة لبرنـــامج ـتـــدریبي مقتـــرح ـقـــائم علـــى اســــتخدا
یســـاعد ـفـــي زـیـــادة الحصــــیلة اللغوـیـــة التعبیریـــة ـلـــدى األطـفـــال ذوي اضــــطراب التوحــــــــــــد 
ًوالــذي یعـــد عوـنــا للواـلــدین ـفــي المـقــام األول وللمهنیــین ـفــي المجـــال لكـــي یصـــلوا بهـــؤالء 

اة، فالتـدخل التـدریبي لزیـادة َِّاألطفال إلى بر األمان لینالوا حظهم ونصیبهم في هـذه الحیـ
ًالحصــیلة اللغویــة ـلـدى األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد یمثــل فــي الواقــع جانبــا هامــا فــي  ً
العمــل المهنــي مــع األطفــال ذوي مشــكالت اللغــة والتواصــل بصــفة عامــة وفــي مقــدمتهم 

  .األطفال ذوي اضطراب التوحد

  :مصطلحات الدراسة 
  :تالیة تتبنى الدراسة الحالیة المصطلحات ال

 : Children with Autism Disorderاألطـفـال ذوو اضــطراب التوحــــــــــد  -
هــؤالء األطفــال الــذین یعـــانون مــن اضــطراب فــي نمـــوهم : ویعــرفهم الباحــث علــى أنهـــم 

ًغالـبـا مــا یبــدأ قـبـل اكتمــال ســن اـلـثالث ســنوات، وهــذا االضــطراب ـیـؤثر فــي مهــام النمــو 
ــــى الثبـــــات ال نســـــبي عنـــــد مســـــتوى معـــــین مـــــن النمـــــو النفســـــي ومعـــــاییره فیـــــؤدي بهـــــم إـل

واالجتمــاعي واالنفعـــالي، ممـــا تــنعكس آـثــاره عـلــى األداء المعرفــي والوجـــداني والســـلوكي 
فتعـــــوزهم المشـــــاعر واألحاســـــیس فـــــال یفهمـــــون اآلخـــــرین وال یتواصـــــلون معهـــــم ویظلـــــوا 
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 :ًیـا ٕواجرائ. صامتون ال یتكلمون منعزلون عن العالم منهمكون في حوار دائم مع الذات
ـــى أنهــــم هــــؤالء األطفــــال  یعــــرف األطفــــال ذوي اضــــطراب التوحــــد فــــي هــــذه الدراســــة عـل
الملتحـقـــون بانتظــــام بمركــــز األمیــــر محمــــد بــــن ناصــــر للخــــدمات المســــاندة فــــي التربیــــة 
ًالخاصــة بمدیـنــة جــازان بالمملكـــة العربـیــة الســعودیة واـلــذین ـتــم تشخیصــهم مســـبقا ـبــأنهم 

یر التشخیصــیة الصـادرة ـفـي للـدلیل التشخیصــي أطفـال ذوي اضــطراب توحـد وـفـق المعـای
  . DSM-IVاإلحصائي الصادر عن الجمعیة األمریكیة للطب النفسي 

ـــة - ـــة التعبیرـی ویعرفهــــا الباحــــث  : Vocabulary Expressive الحصــــیلة اللغوـی
ًمجموعـة الكلمـات أو المفـاهیم اللغویـة التـي ینطقهـا الطفـل ویسـتخدمها فعلیـا : على أنها 

ــا . ي مختـلــف المواقـــف التـــي یتعـــرض لهـــافـــي حدیثـــه فـــ ًواجرائـی  یعرفهـــا الباحـــث علـــى :ٕ
الدرجـــة التـــي یحصـــل علیهـــا المفحـــوص فـــي هـــذه الدراســـة علـــى قائمـــة مفـــردات : أنهـــا 

الحصیلة اللغویة التعبیریة لألطفال ذوي اضطراب التوحـد المسـتخدمة فیهـا والتـي أعـدها 
  .الباحث

  :Instructive Feedback Strategyة اسـتراتیجیة التغذیـة الراجعـة التعلیمیـ -
عملیـة تقـدیم مثیـرات ومعلومـات إضـافیة غیـر مسـتهدفة فـي : ویعرفها الباحث على أنها 

الموقف التعلیمي المحـدد، وهـذه المعلومـات والمثیـرات قـد یـتم تقـدیمها فـي بدایـة الموقـف 
ث أن هــذه التعلیمــي المحــدد أو ـفـي نهایـتـه أو بشــكل ضــمني أثـنـاء الموـقـف التعلیمــي حـیـ

 .ًالمعلومات والمثیرات من الممكن أن تصبح أهدافا تعلیمیة مستقبلیة
مجموعـة : ویعرفـه الباحـث علـى أنـه  : Training Program البرنـامج التـدریبي -

ــن الخـــدمات التـــي تتضـــمن مجموعـــة متنوعـــة مـــن األنشـــطة التدریبیـــة المختلفـــة التـــي  مـ
ا للفرد أو الجماعـة وذلـك مـن خـالل تهدف إلى إحداث تغیر معین في حالة أو موقف م

اكتســـــاب الخـبـــــرات الجدـیـــــدة الـتـــــي تســــــاعد بالتـــــالي عـلـــــى النمــــــو العقـلـــــي واالجتمــــــاعي 
یعرفه الباحث على أنه مجموعة مـن الخطـوات المنظمـة والمرتبـة  : ًإجرائیاو. والوجداني

 IFمـیـة ًمسـبقا مـن قبـل الباحــث والقائمـة علـى اسـتخدام اســتراتیجیة التغذیـة الراجعـة التعلی
والـتــي تهـــدف إـلــى زـیــادة الحصـــیلة اللغوـیــة ـلــدى مجموعـــة مـــن األطـفــال ذوي اضـــطراب 
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التوحــــد والملتحقــــین بمركــــز األمیــــر محمــــد بــــن ناصــــر للخــــدمات المســــاندة فــــي التربیــــة 
  .الخاصة بمدینة جازان بالمملكة العربیة السعودیة

  :محددات الدراسة 
الحصــیلة : وتتمثــل فــي : متغیراتهــا : تتحــدد الدراســة الحالیــة ونتائجهــا فــي ضــوء      

 الجاـنـــب التجریـبـــي أجـــري : زمنهـــــــــــــااللغویـــة، اســــتراتیجیة التغذیـــة الراجعــــة التعلیمیـــة، 
 ١٥ – یولیــو ٢٦ه الموافــق ١٤٣٦شــوال  ٣٠ – ١٠دراســة الحالیــة خــالل الفتــرة مــن لل

الحالیــة فــي تــم تطبیــق الجانــب التجریبــي للدراســة : مكانهـــــــا م، ٢٠١٥ لعــام أغســطس
مركــز األمیــر محمــد بــن ناصــر للخــدمات المســاندة فــي التربیــة الخاصــة بمدینــة جــازان 

مجموعة من األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد ممـن : عینتها بالمملكة العربیة السعودیة، 
: أدواتهـا  سنوات بمدینة جازان بالمملكـة العربیـة السـعودیة، ٧ – ٥تتراوح أعمارهم بین 

إعـــــداد (حصـــــیلة اللغوـیــــة التعبیرـیــــة لألطـفــــال ذوي اضـــــطراب التوحـــــد قائمـــــة مـفــــردات ال
 قائمة المظاهر السـلوكیة التشخیصـیة الضـطراب التوحـد فـي مرحلـة الطفولـة –) الباحث

 مقیـاس المسـتوى االجتمـاعي والثقـافي واالقتصـادي لألسـرة السـعودیة -) إعـداد الباحـث(
/ د .تعریـب وتقنـین أ(صـورة الخامسـة  مقیاس ستانفورد بینیه للـذكاء ال-) إعداد الباحث(

، Mann-Whitney (U).  وتینـي– اختبـار مـان :أسالیبها اإلحصائیة ، )صفوت فرج
  .Z، و قیمة Wilcoxon (W). اختبار ویلكوكسون

  :إطار نظري ودراسات سابقة 
یعــد اضــطراب التوحــد مــن االضــطرابات النمائـیـة المعـقـدة الـتـي تظهــر ـفـي مرحـلـة  

فــــل، وتســــتمر مــــدى الحیــــاة، حیــــث یظهــــر معظــــم األطفــــال ذوي مبكــــرة مــــن عمــــر الط
اضطراب التوحد عالمات تدل على ذلك االضطراب خالل السنوات الثالث األولـى مـن 
العمـر، وـیـؤثر اضـطراب التوحــد بالســلب علـى جمـیـع مظــاهر النمـو اللغــوي واالجتمــاعي 

ــــواد والبـلـوي، (والعقـلـي واالنفعــالي والعــاطفي  اضــطراب التوحــد مــن ، كمــا أن )٢٠١٢عـــ
ًأكثـر اإلعاقـات النمائـیـة غموضـا لعــدم الوصـول إلـى أســبابة الحقیقیـة عـلـى وجـه التحدـیـد 
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من ناحیة، وكذلك شدة وغرابـة أنمـاط سـلوكه غیـر التكیفـي مـن ناحیـة أخـرى، فهـو حالـة 
تتمیــز بمجموعــة أعــراض یغلــب علیهــا انشــغال الطفــل بذاتــه وانســحابه الشــدید، إضــافة 

تـه االجتماعیـة وقصـور تواصـله اللفظـي وغیـر اللفظـي الـذي یحـول بیـنـه إلـى عجـز مهارا
ـــــي، (مـــع المحیطـــین ـبــه وـبــین التفاعـــل االجتمـــاعي البـنــاء  فاضـــطراب ، )٧٨:٢٠٠٢یحـ

یغلــب فیهــا علــى ) المختلطــة(التوحــد حاـلـة مــن حــاالت االضــطرابات االرتقائیــة الشــاملة 
خــــرین، أو اإلحســــاس بهــــم أو الطفــــل االنســــحاب واالنطــــواء وعــــدم االهتمــــام بوجــــود اآل

بمشــاعرهم واهتمامــاتهم، فیتجنــب الطفــل أي تواصــل معهــم وباـلـذات التواصــل البصــري، 
وتتســم لغتــه باالضــطراب الشــدید فیغلــب علیــه التردیــد والتكــرار لمــا یقولــه، كمــا أن لدیــه 
ِســلوك نمطــي وانشــغال بــأجزاء األشــیاء ولــیس باألشــیاء كلهــا، كمــا یمیــزه عــن غیــره مــن 

ت اإلعاقــة األخــرى مجموعــة مــن الخصــائص والمتغیــرات المعرفـیـة وغیــر المعرفیــة حــاال
  ).Solomon, et al., 2007(التي تجعله یعجز عن فهم اآلخرین والتجاوب معهم 

وال شــك أن ضـــعف التفاعـــل االجتمـــاعي یعتـبــر مـــن أكـثــر األعـــراض دالـلــة عـلــى 
 یتجـنــــب إقامـــــة اإلصـــــابة باضـــــطراب التوحـــــد، حـیــــث أن الطفـــــل ذي اضـــــطراب التوحـــــد

، كمـا أنـه )٢٠٠٨بیــــومي، (عالقات اجتماعیة مع غیره وال یرغـب فـي صـحبة اآلخـرین 
یعــاني مــن الوحــدة الشــدیدة وضــعف االســتجابة لآلخــرین الــذي ینــتج عــن ضــعف القــدرة 
على فهـم واسـتخدام اللغـة بشـكل سـلیم عـالوة علـى قصـور شـدید فـي االرتبـاط والتواصـل 

ًف االنـــدماج معهـــم ومیـلــه اـلــدائم للمكـــوث بعیـــدا عـــنهم مـــع المحیطـــین مـــن حوـلــه وضـــع
، ویتجلــى القصــور )٢٥:٢٠٠٣زیتـــــــــون، (ومقاومتــه لمحــاوالت التقــرب منــه أو معانقتــه 

ـفـي الســلوك االجتمــاعي ـلـدى األطـفـال ذوي اضــطراب التوحــد ـفـي ثالـثـة مجــاالت رئیســة 
الحلبــــــي، (الجتمـــاعي التجنـــب االجتمـــاعي، الالمبـــاالة االجتماعیـــة، و اإلربـــاك ا: هـــي 

وعــالوة عـلـى مــا ســبق، یعــاني معظــم ذوي اضــطراب التوحــد مــن ضــعف ، )٥٥:٢٠٠٥
ًفــي عملیــة التواصــل البصــري، حیــث یبــدون وكــأنهم صــما، ویتوقفــون عـلـى الكــالم فجــأة 

)Wimpory et al.,2000( كما تظهر علیهم عالمات الالوعي، وبـدال مـن اكتشـاف ،ً
إنهم یفرطون في التركیز على شـيء معـین أو لعبـة معینـة الموضوعات الجدیدة الشیقة ف
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أو جـــزء منهـــا، ویشـــارك فـــي هـــذه الســـلوكیات النمطیـــة التـــأرجح أو هـــز الیـــدین والرفرفـــة 
بهمــا، باإلضــافة إلــى إخفــاقهم فــي تنمیــة إشــارات تواصــلیة مثــل اإلشــارة إـلـى األشــیاء أو 

اعالت االجتماعـیــة ، كمــا أن جــودة التفــ)Church&Coplan, 1995(التلــویح بالیــد 
التواصــلیة مختلفــة بشــكل ملحــوظ ـلـدى ذوي اضــطراب التوحــد، فباإلضــافة إـلـى القصــور 
االجتمــاعي التواصــلي یعــاني ذوي اضــطراب التوحــد مــن ضــعف فــي االنتبــاه المشــترك، 
وصعوبة واضـحة فـي القـدرة علـى التقلیـد وقصـور فـي اسـتخدام السـلوكیات غیـر اللفظیـة 

  ).Cheng, 2004:8(المتعددة 
ویعتبر القصور اللغوي من المالمح الشائعة الضـطراب التوحـد، وتتفـاوت درجـات 
هـــذا القصـــور وأشـــكاله مـــن طفـــل إـلــى آخـــر، حیـــث تتمثـــل معظـــم مشـــكالت اللغـــة لـــدى 
األطفـــــال ذوي اضـــــطراب التوحـــــد فـــــي التـــــأخر أو القصـــــور الكلـــــي فـــــي تطـــــویر اللغـــــة 

الء األطفــال شــاذة كطبقــة المنطوقــة، حیــث تعتبــر الخصــائص الكالمیــة لــدى معظــم هــؤ
الصــوت والتنغــیم واإلیقــاع، كمــا توصــف لغــتهم بأنهــا تكراریــة أو نمطیــة، كمــا أن لغــتهم 
لهـــــا خصوصـــــیة غریبـــــة، إذ أن لهـــــا معنـــــى مـــــع األشـــــخاص الـــــذین یـــــألفون تواصـــــلهم 

كمــا یعتـبـر عــدم نمــو اللغــة ـلـدى الطـفـل ذي اضــطراب التوحــد ، )٤٠:٢٠١٠الزریـقـات، (
 ,Kasher & Meilijson( التـي یعـاني منهـا علـى اإلطـالق أحـد أهـم أوجـه القصـور

فاضـطراب اللغـة التعبیریـة یعـد مـن الخصـائص الشـائعة بـین األطفـال  ،)55 : 1995
ذوي اضــــطراب التوحـــــد وهــــو مـــــا یكـــــون مــــن شـــــانه أن یعـــــوق تواصــــلهم مـــــع اآلخـــــرین 

)McCann et al., 2007( هـذا وتظهـر مالمـح التـأخر اللغـوي لـدى األطفـال ذوي ،
ًضـــطراب التوحـــد منـــذ ســـن مبكـــرة جـــدا، حـیــث تغیـــب عـــنهم الســـلوكیات التواصـــلیة منـــذ ا

مراحــل عمــرهم األوـلـى، فمعظــم هــؤالء األطفــال یفتقــدون االنتبــاه المشــترك ویغیــب عــنهم 
التواصل بـالعین، وتكـون إیمـاءاتهم محـدودة وقاصـرة للغایـة، عـالوة علـى ضـعف قـدرتهم 

 ,.Tager et al( حـین النـداء علـیهم بأسـمائهم علـى التقلیـد أو االسـتجابة بأیـة إشـارة
، وتسـتمر مالمـح التـأخر اللغـوي لـدى هـؤالء األطفـال مـع تقـدمهم فـي )342 : 2005

العمر، حیـث یفشـلون فـي اسـتخدام اإلیمـاءات التقلیدیـة ویعجـزون عـن اسـتخدام األشـیاء 
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ًوظیفیــا عــالوة عـلــى عجــزهم عـــن اللعــب الرمــزي واســـتخدام الرمــوز عمومـــا  ً)NRC, 
 لــدى األطفــال ذوي اللغــويكمــا أن عیــوب الكــالم هــي إحــدى مظــاهر التــأخر ، )2001

ًاضـــطراب التوحـــد، فغالبـــا مـــا یكـــون وقـــع كـــالم هـــؤالء األطفـــال مختلفـــا عـــن وقـــع كـــالم  ً
 اضـــطراب التوحـــد ینتجـــون أخطـــاء متكـــررة ي ذواللفظیـــیناألطفـــال العـــادیین، فاألطفـــال 

 ,.Shriberg et al( مبهمــة غیــر واضــحة ًأثـنـاء كالمهــم وغالـبـا مــا تكــون كلمــاتهم
 ال یســتطیعون أن یكتســبوا الكــالم التلقــائي، التوحــدیینً، وتقریبــا نصــف األطفــال )2001

ًوبالتـــــالي یواجهـــــون عجـــــزا وقصـــــورا فـــــي عملیـــــة تواصـــــلهم االجتمـــــاعي مـــــع اآلخـــــرین  ً
(Grandin,2005:1279) مــــن األطفــــال ذوي % ٧٥، باإلضــــافة إلــــى أن أكثــــر مــــن

التردیـــد : المصـــاداة(وحـــد عنـــدما یتكلمـــون فـــإنهم یظهـــرون اللغـــة الببغائیـــة اضـــطراب الت
ـــــى أنهــــــــم یعیــــــــدون نطــــــــق مــــــــا یســــــــمعونه بشــــــــكل متســــــــرع )المرضــــــــي للكــــــــالم ، بمعنـــ

)Plattos,2011( ، وعــالوة عـلـى مــا ســبق، یعــاني الكثیــر مــن األطفــال ذوي اضــطراب
ـلـزمن الماضــي التوحــد مــن ضــعف الـقـدرة عـلـى اســتخدام الضــمائر واســتخدام الفعــل فــي ا

)Smith et al.,2007 ( باإلضـافة إـلـى تـدني فـي مســتوى الحصـیلة اللغویـة وقصــور
األمــر ) Yirmiya et al., 2007(ملحـوظ فـي الـقـدرة علـى اللغــة اللفظیـة التعبیریـة 

الــــذي یعــــیقهم عــــن اســــتخدام اللغــــة فــــي التعبیــــر عــــن النــــواحي االجتماعیــــة والعاطفیــــة 
)Tager,2004( ، یعد نقص الحصیلة اللغویة التعبیریة والفشـل فـي وعلى هذا األساس

تطـــویر اللغـــة اللفظیـــة المناســـبة مـــن أكثـــر الخصـــائص التشخیصـــیة الضـــطراب التوحـــد 
)Wetherby & Prizant, 2005 : 331( األمـر الـذي ـیـؤثر بعمـق علـى ـقـدرة ،

ـــى اـلـــتعلم والتواصــــل وتطــــویر عالقــــات إنســــانیة ذات معنــــى ومغــــزى مــــع  التوحــــدیین عـل
ًباإلضافة إلـى كونـه مصـدرا رئیسـا للتـوتر ) Charlop et al.,1998 : 273(اآلخرین  ً

، فـتـــأخر اللغــــة التعبیریــــة أو (Bristol, 1984)اـلـــذي تعیشــــه أســــر هــــؤالء األطفــــال 
انحــدارها بعــد عمـــر الســنتین همـــا أكثــر الشـــكاوى المؤرقــة لواـلــدي الطفــل ذي اضـــطراب 

 مجموعــة الكلمــات Vocabulary، ویقصــد بالحصــیلة اللغویـة )Tager,2001(التوحـد 
أو المفـــاهیم اللغویـــة الـتـــي یفهمهـــا الطـفـــل عنـــد عرضــــها علیـــه بصــــورة مكتوبـــة أو عـنـــد 
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ســـماعها منطوقـــة أو یكشـــف عــــن هـــذا الفهـــم بأیـــة طریـقـــة كـــأن یشـــیر إلـــى الصــــورة أو 
المفهـــوم الـــذي یعـــرض علیـــه أو غیرهـــا مـــن الطـــرق التـــي یمكـــن أن یســـتدل منهـــا فهمـــه 

ـــــد، (للكلمـــة أو المفهـــوم  ، كمـــا تعـــرف بأنهـــا مجموعـــة المحصـــول اللفظـــي )٢٠٠٠السیـــــ
ــــید، (اـلـذي یســتطیع الفــرد أن یكتبــه كتابــة صــحیحة  ، بینمــا عرفهــا )١٧٦ : ١٩٧٥الســـــــ

حمـــــــــــــام، (آخــرون عـلــى أنهـــا كـــل مـــا یتـفــوه بــه الطـفــل مـــن مـفــردات لغوـیــة دون تكرارهـــا 
كیـب اللغویـة التـي یجـب أن یكتسـبها الطفـل ، وهي مجموعـة مـن المفـردات والترا)١٩٧٧

شحــــاته، (وأي مــتعلم للغــة التربیــة حتــى یســتطیع أن یعبــر عــن كــل مــا یحتــاج فــي نفســه 
، كما تعرف على أنها كم المفردات التـي یكـون الطفـل قـد اكتسـبها نتیجـة )٣٧ : ١٩٩٢

ًاحتكاكه بالبیئة من حوله بمن فیها من أفـراد كبـارا وصـغارا یقلـدهم وهـم  یتكلمـون، ولـیس ً
ًشـــرطا أن ینطـــق الكلمـــة نطقـــا صـــحیحا عـلــى طـــریقتهم عنـــدما ینطقونهـــا أمامـــه بطریقـــة  ً ً

ًصــحیحة، ولكــن المهــم أن یعــي بهــا شــیئا محــددا  والحصــیلة اللغویــة ، )٢٠١٠محمــــــــد، (ً
ـــذلك فالحصــــیلة  ــدد الكلمــــات أو المفــــردات التــــي یعرفهــــا الطفــــل ویســــتخدمها، وـل هــــي عــ

الحصــــیلة اللغویــــة المنطوقــــة أو المتعلقــــة بــــالتعبیر : قســــمین همــــا اللغویــــة تنقســــم إلــــى 
Expressive Vocabulary ویقصــد بهــا العــدد الكلــي للكلمــات التــي ینطقهــا الطفــل 

ًویســــتخدمها فعلـیـــا ـفـــي حدیـثـــه فــــي مختـلـــف المواـقـــف، والحصــــیلة اللغوـیـــة المفهومــــة أو 
ویقصــد بهــا العــدد  Receptive Vocabularyالجانــب االســتقبالي للحصــیلة اللغویــة 

الكلي للكلمات التي یفهمها الطفل عند سـماعها منطوقـة ویكشـف عـن الفهـم بأیـة طریقـة 
وال شـك أن اللغـة أمـر ضـروري أن یسـاعد علـى فهـم رغبـات ، )١٦:١٩٩٠كرم الدین، (

اآلخرین كما یسـاعد علـى مـد الطفـل بثـروة مـن المعلومـات عـن العـالم المحـیط بـه والتـي 
 فهمـــه واســـتخدامه للغـــة، كمـــا تســـاعد اللغـــة علـــى التعبیـــر عـــن ـلــن یحصـــل علیهـــا دون

ـــــــد، (األفكـــــار والحاجـــــات والرغبـــــات  ، فاللغـــــة هـــــي وســـــیلة التواصـــــل )٧٥:١٩٩٤أحمـــــ
والتفاهم األساسیة بین البشر، إذ تسهم في بناء العالقـات االجتماعیـة السـلیمة بـین أفـراد 

ختلـفـة مــن جهــة أخــرى، باإلضــافة المجتمــع الواحــد مــن جهــة، وفیمــا بــین المجتمعــات الم
لكونها تسهم في نقـل الثقافـة والتـراث اإلنسـاني مـن جیـل إلـى آخـر، وفـي تـراكم المعـارف 
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، فاللغـة هـي أي وسـیلة أو طریقـة یـتم التعبیـر بهـا عـن األلـم )٢٠١٠كــــاتبي، (والخبرات 
 وصـف الداخلي، أو الـدخول بهـا فـي اتصـال مـع اآلخـرین وتنظـیم الحیـاة االجتماعیـة أو

ًالحقیـقـة، فمــثال عــن طریــق البكــاء والضــحك یــتم التعبیــر عــن األـلـم والفــرح، وعــن طریــق 
الســالم بالیــد یــتم التعبیــر عــن اتفــاق تــم الوصــول إلیــه، وعــن طریــق القبضــة المضــمومة 
نعبـر عــن نـیـة االنتـقـام، وعـن طرـیـق إشــارات معیـنـة مــن رجـال المــرور ـیـتم تنظــیم عملـیـة 

ریطــــة جغرافیــــة یــــتم تمثیــــل جــــزء مــــن الكــــرة األرضــــیة مــــرور الســــیارات، ومــــن خــــالل خ
، وهي نظام من الرموز یتفق علیه فـي ثقافـة معینـة، أو بـین أفـراد )٢٣:١٩٩١سبیني، (

ًفـئـة معینــة، أو جــنس معــین، ویتســم هــذا النظــام بالضــبط والتنظــیم طبـقـا لقواعــد محــددة، 
خصوصــیة مــن اللغــة وبالـتـالي تعــد اللغــة إحــدى وســائل التواصــل، أمــا الكــالم فهــو أكـثـر 

ألنــه أحــد صــورها، فاســتخدام الكلمــة المســموعة هــي األصــل، والنطــق جــزء مــن الفطــرة 
  ).٢٢:١٩٩٧الشخص، (التي زود اهللا بها اإلنسان 

ًوعلى هذا األساس تعد اللغة عموما تعبیریـة كانـت أم اسـتقبالیة مـن أبـرز الوسـائل 
واصـــل مـــع المجتمـــع الـــذي التـــي یحتاجهـــا اإلنســـان فـــي حیاتـــه، فهـــي وســـیلة اتصـــال وت

یعـیش فـیـه، وهــي األســاس اـلـذي تعتمــد علـیـه تربیـتـه ـفـي جمـیـع الـنـواحي الحیاتـیـة، واللغــة 
لیســت مجــرد رمــوز أو أصــوات مرصــوفة دون مراعــاة األســس فــي الصــیاغة والتركیــب، 
ٕوانمــــا هــــي أداة للتفكـیـــر والتعبیــــر عــــن هــــذه األفكــــار، فالطفــــل ال ـیـــتكلم مجــــرد أصــــوات 

لنا أفكـاره التـي تعبـر عـن كیانـه ومجتمعـه وأرائـه ومعتقداتـه، ولـذلك أكـد یسمعها بل ینقل 
كثیـــر مـــن العلمـــاء علـــى أن اللغـــة والتفكیـــر همـــا أساســـان لنظـــام تكـــاملي واحـــد، وثـــراء 
الحـصـیلة اللغویــة التعبیریــة وتنــوع مســتویاتها ـلـدى الـفـرد یجعـلـه أكثــر فهمــا لمــا ینطــق أو 

 وتراكیبهــــا ویـــدرك مــــدالوالت هــــذه المـفـــردات یكتـــب، فهــــو عـنـــدما یلـــتقط أو ـیـــتلقن اللغــــة
والتراكیب یسهل علیه فهم واستیعاب معـاني الجمـل والعبـارات التـي تصـاغ بهـا أو منهـا، 
كمــا یــدرك ویحفــظ مــن خــالل ســیاق هــذه الجمــل والعبــارات معــاني كثیــر مــن المفــردات 

 بالمزـیـد والتراكیـب الجدیـدة التـي تتضـمنها، وفـي ذلـك مـا یسـاعد بـدوره علـى مـد حصـیلته
مــن المفــردات والتراكیــب ومـــن ثــم یوســع مـــن مــدى فهمــه لآلخـــرین وبالتــالي یدفعــه إـلــى 
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توثیــق عالقـتــه بهــم كمـــا یحــث اآلخـــرین أنفســـهم علــى تقوـیــة عالقــاتهم ـبــه ألن اإلنســـان 
المعتـوق، (عادة مدفوع إلنشاء العالقات مع من یفهمه أو یستطیع التخاطب معـه بیسـر 

لة اللغویــة التعبیریــة یعــرف علــى أنــه خلــل فــي النمــو واضــطراب الحصــی، )٥٥: ١٩٩٦
اللغوي الطبیعي للطفل یقود إلى ضعف في القدرة اإلنتاجیـة اللغویـة العامـة المتمثلـة فـي 
صـــعوبة الحصـــول علـــى كلمـــات جدیـــدة، وقصـــور فـــي تركیـــب الجمـــل واختیـــار الكلمـــة 

ضـــطراب وفـــي الصـــدد نفســـه، فا، )Williams,1994(المناســـبة فـــي مكانهـــا المناســـب 
اللغة التعبیریة یتمثل في امـتالك الطفـل مهـارة أقـل مـن المعـدل الطبیعـي مقارنـة بنظرائـه 
مــن العمــر نفســه مــن حیــث نقــص المفــردات اللغویــة ومــا یرافقهــا مــن اضــطرابات نطقیــة 
لألصوات، مع ضعف في القـدرة علـى البنـاء اللغـوي السـلیم للجملـة ووضـع الكلمـات فـي 

الروســـــان، (ث تعطـــــي الكلمـــــة المعنـــــى الصـــــحیح لهـــــا الجملـــــة بطریقـــــة صـــــحیحة بحیـــــ
ولتقــویم الطفــل الــذي یعــاني مــن نقــص فــي الحصــیلة اللغویــة التعبیریــة ، )١١٢:٢٠٠٠

وتشخیصــه یــتم اســتخدام األســـالیب الرســمیة وغیــر الرســـمیة، وتعــد المعلومــات المســـتقاة 
یة فـي مراحـل من الوالدین هي أهم األسالیب غیر الرسمیة، بینما تتمثـل األسـالیب الرسـم

مرحـلـــة الكشــــف األوـلـــي وـیـــتم مــــن خاللهــــا التعــــرف عـلـــى االضــــطرابات : متعــــددة هــــي 
اللغویــة التــي یعــاني منهــا الطفــل كــنقص المحصــول اللغــوي التعبیــري وعــدم القــدرة علــى 
ربــــط الجمـلــــة أثـنــــاء التحــــدث بطریـقــــة صـــــحیحة، ـثــــم تــــأتي مرحـلــــة االختـبــــارات الطبـیــــة 

، یـلــي )١١٥:٢٠٠٠الروســـان، (ة أعضـــاء النطـــق الفســیولوجیة وذـلــك للتأكـــد مـــن ســـالم
ذلك قیاس القدرات العقلیـة االدراكیـة للتأكـد مـن أن الطفـل ال یعـاني مـن إعاقـة عقلیـة أو 
صــعوبات تعلــم ثــم القیــام باالختبــارات الســمعیة للتأكــد مــن ســالمة حاســة الســمع، وتــأتي 

ة مــن اختـبــارات المرحلــة األخیــرة وهــي المرحـلــة التــي یــتم فیهــا تعـــریض الطفــل لمجموعــ
  .)٨٨:٢٠٠١القریوتي وآخرون، (اللغة المقننة لتحدید نقاط القوة والضعف 

وجــدیر بالــذكر أن هنــاك إجمــاع كبیــر بــین العــاملین فــي مجــال اضــطراب التوحــد 
على أن تطویر التدخالت القائمة على تحسـین الحصـیلة اللغویـة والقـدرة التواصـلیة لـدى 

ي أن یكــون محــور كافــة البــرامج الداعمــة المقدمــة األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد ینبغــ
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 ,.Koegel & Koegel, 1995 : 37 ; Prizant et al(لهـذه الفئـة مـن األطفـال 
2000 : 200 ; Wetherby & Prizant, 2005 :330(،  وتشـیر األدبیـات

المتعلقــة بهــذا الشــأن إلــى أهمیــة قیــام المختصــین فــي مجــال اضــطراب التوحــد بتطــویر 
یجیات تــدریس مــن شــأنها تنمیــة الحصــیلة اللغویــة التعبیریــة لــدى األطفــال طــرق واســترات

التوحــدیین وتعمــل عـلـى تحســین قــدراتهم عـلـى وظیفـیـة التواصــل ذي المغــزى االجتمــاعي 
وعـلـى مــدار عقــدین مــن اـلـزمن، أثبتــت ، )Hancock & Kaiser, 2002(الفعــال 

لحصـیلة اللغویـة التعبیریـة البحوث والدراسات التجریبیة التـي أجریـت فـي مجـال تحسـین ا
لـدى األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد أن الطرائـق واالسـتراتیجیات التـي تعمـل علـى زیـادة 
الدافعیـــة والتحفیـــز والتعزیـــز تعـــد األكثـــر فاعلیـــة فـــي إكســـاب هـــؤالء األطفـــال الحصـــیلة 

، وبــالنظر إـلـى الــدور )Schreibman & Koegel,2005:622(اللغویــة التعبیریــة 
ه التغذیـــة الراجعـــة فـــي عملیـــة التعـلــیم فإنـــه یمكـــن مالحظـــة أن لهـــا ثـــالث اـلــذي تقـــوم بـــ

الخاصـــــــیة التعزیزیــــــة، والخاصــــــیة الدافعـیــــــة، والخاصــــــیة الموجهـــــــة : خصــــــائص هــــــي 
 أن أهمیــــــة الخاصـــــــیة Skinner" ســــــكنر"، وقــــــد بــــــین )٢٠١٢العیاصــــــرة والشــــــبیبي، (

ه، وتعمــل عـلـى زیــادة التعزیزیــة تكمــن فــي أن إخبــار المــتعلم أن اســتجابته الصــائبة تعــزز
احتمـال تكـراره لالســتجابة الصـحیحة فیمـا بعــد، وأمـا الخاصـیة الدافعـیـة فتعنـي أن إخـبـار 
المــتعلم بنتــائج أدائــه یولــد لدیــه نوعــا مــن الحفــز، لیقــوم بــذلك األداء بطریقــة أفضــل فــي 

ــــانم، (المســتقبل مــن خــالل عملــه علــى تصــحیح الخطــأ وتالفیــه فــي المــرات الالحقــة  غــــ
١٩٧٨.(  

إن مفهـــوم التغذیـــة الراجعـــة قـــد ظهـــر واشـــتق مـــن أحـــد فـــروع الهندســـة التـــي تهـــتم 
حیـث ) نـوربرت( وأول مـن أشـار إلیـه  Control Mechanismsبمیكانزمـات الضـبط 

اشتقت هذه الكلمة من الیونانیـة وهـي مرادفـة لكلمـة الموجـه، والتـي تعنـي توجیـه األجهـزة 
، حیـث ظهـر )Hill,1977:45(ها الصـحیح التي تحـافظ علـى سـیر العملیـات فـي مسـار

ًهذا المفهوم لیقصد به عملیة التحكم الذاتي الذي یهتم أساسا بالنظام اآللـي فـي التفاعـل 
، ویقصـــد بالتفاعـــل عالقـــة الـتـــأثیر )األجـــزاء المتفاعلـــة داخـــل الماكینـــة(بـــین الماكینـــات 
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مر العالقــــة ، وهكــــذا تســــت)أ(تــــؤثر فــــي ) ب(، و )ب(یــــؤثر فــــي ) أ(والتــــأثر بحیــــث أن 
وبعـــــد فتــــرة وجـیــــزة انتـقــــل اســـــتعمال هـــــذا ، )١٤ : ١٩٧٥عــــــــــزیز، (الدینامیكیــــة بینهمـــــا 

ًالمصـطلح إـلـى مـیـادین التربـیـة وعلـم اـلـنفس ـبـدال مــن االصـطالح اـلـذي كــان شــائعا وهــو  ً
ً، ولمــا كــان هــذا المفهــوم محــددا فــي معنــاه ومضــمونه، حیــث إن معرفــة "معرفــة النتــائج"

بالضــــرورة اســــتفادة الفــــرد منهــــا فــــي تعــــدیل ســــلوكه وتوجیهــــه الوجهــــة النتــــائج ال تعنــــي 
ًالصحیحة، فإن مفهوم التغذیة الراجعة أكثر شموال حیث أنه یعني باإلضـافة إلـى معرفـة 
ًالنتائج أمورا أساسیة أخرى أهمها اسـتخدام هـذه المعرفـة فـي إجـراء التحسـینات المطلوبـة 

ى مــــن خاللهــــا لتحقیــــق األهــــداف التربویــــة فــــي العملیــــة التعلیمیــــة التعلمیــــة التــــي یســــع
وال شك أن مصطلح التغذیـة الراجعـة قـد ، )Deese & Hulse, 1977:18(المنشودة 

ًاستخدم في علم النفس ألول مرة مرتبطا بأعضاء الجسـم، لـذلك سـمیت بالتغذیـة المرتـدة 
ن إـلــى  ـقــد اعتـبــر أن معرفــة النـتــائج والتعزـیــز ینتمـیــاBilodeau" بیلودـیــو"الحســیة، وأن 

هــــذه الفئــــة العامـــــة مــــن التغذـیــــة المرتــــدة الحســـــیة، ویفضــــل تســـــمیتها بالتغذیــــة المرـتــــدة 
ً، ونظـــــرا ألهمـیــــة التغذـیــــة الراجعـــــة فـــــي )٣٩١:١٩٨٠أبوحطـــــب وصـــــادق، (اإلخبارـیــــة 

حیــث تعــرف بأنهــا مجموعــة المعلومــات التــي  العملیــة التعلیمیــة فقــد تعــددت تعریفاتهــا،
 والتـي تسـمح لـه باالسـتفادة مـن الخبـرة وهـي عنصـر یحصل علیها الفرد من خالل أدائـه

 ,Singer(ضــروري للنظــام الســلوكي للـفـرد لتحدیــد حركاـتـه وبخاصــة ـفـي بدایــة اـلـتعلم 
، كمـــا تعـــرف بأنهـــا المعرفـــة ألنـــواع متعـــددة بـــین اإلشـــارات التـــي تحـــدث )1975:495

ـقـة أو تكیـیـف ویسـتقبلها المــتعلم أثـنـاء أو بعـد االســتجابة متضــمنة إشـارات التصــحیح والد
، وهــي عملیـة تزوـیـد المتعلمــین بمعلومــات )Cheffers, 1978:94(تلـك االســتجابات 

تؤدي إلى تنبیـه الفـرد إلـى أن مـا یقـوم بـه مـن أداء هـو أداء صـائب أو خـاطىء ومعرفـة 
األســباب التــي تــؤدي إـلــى وقوعــه فــي األخطــاء لكـــي یســتطیع تعــدیل ســلوكه وتصـــحیح 

 تعرف بأنها تفاعـل مسـتمر بـین المثیـر واالسـتجابة، أي ، كما)٢٠٠٦عطــــار، (أخطائه 
تفاعل بین حدثین، حیث أنها تعبر عن التفاعل المتبادل بـین المثیـر واالسـتجابة أو بـین 
مجموعـة مــن المثـیـرات ومجموعــة مــن االســتجابات، حـیـث تســتطیع االســتجابة أن تبعــث 
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ًنشـــاطا ثانوـیــا ال حقـــا ـفــي صـــورة مثـیــر یقـــوم ـبــدوره بتعـــدیل ا ً الســـتجابة حتـــى تصـــل إـلــى ً
كمـــا تعــــرف التغذـیـــة الراجعـــة بأنهــــا عملـیـــة ، )Herschell,2002(المســـتوى المرغــــوب 

تزوید المتعلم بمعلومات حول استجابته بشكل مـنظم ومسـتمر، مـن أجـل مسـاعدته علـى 
تغییر االستجابات الخاطئة وتعـدیل االسـتجابات التـي تكـون بحاجـة إلـى تعـدیل، وتثبیـت 

ـــــوالحة، (حیحة االســـتجابات الصـــ ، ویفســـر العلمـــاء وظیفـــة التغذیـــة الراجعـــة )٢٠٠٢صــ
بإحـــــدى طــــــریقتین، فبعضــــــهم یماـثـــــل التغذیـــــة الراجعــــــة بالمكاـفـــــأة، ویفســــــرون وظیفتهــــــا 
ًبمصطلحات من نظریـة التعزیـز، بینمـا یقـول اآلخـرون إن التغذیـة الراجعـة لیسـت تعزیـزا 

  ).Bardwell,1981(تصحیحیة فحسب، بل عملیة یتم بها تزوید المتعلم بمعلومات 
ًوـلـذلك فالتغذیــة الراجعــة تعــد عنصــرا مهمــا مــن عناصــر العملیــة التعلیمیــة، والتــي 
ینـــادي باســـتخدامها جمیـــع الـقـــائمین علـــى تحســـین العملـیـــة التعلیمیـــة وتحقیـــق جودتهــــا، 
باعتبارهـــا تســـاعد ـفــي رؤیـــة االیجابیـــات ودعمهـــا، وتعـــالج الســـلبیات، كمـــا تســـاعد عـلــى 

ــــفافي، (ًاء أوال بــأول قبــل تراكمهــا وتقــدیم العــالج الممكــن لهــا تعــرف األخطــ ، )٢٠٠٩كـــ
كمــــا أنهــــا تثـبـــت المعــــاني، واالرتباطــــات المرغوبــــة، وتصــــحح األخطــــاء، وتهــــذب الفهــــم 
الخــاطئ، كمــا أنهــا تزیــد مــن ثقــة المــتعلم بنتائجــه التعلیمیــة، وتدفعــه إلــى تركیــز جهــوده 

، فهـي كفایـة )١٩٨١راجحـــــة، ( تحتـاج إلـى تهـذیب وانتباهه على المهمـة التعلیمیـة التـي
أساســـیة ینبغـــي إتقانهـــا مـــن قبـــل المهتمـــین بتشـــكیل الســـلوك، إذ إنـــه مـــن خاللهـــا یـــتعلم 
المــتعلم الكثیــر مـــن المعلومــات والمهــارات والـقــیم واالتجاهــات، فهــي تعمـــل علــى إعـــالم 

 فــي حالــة عــدم معرفتــه المــتعلم بنتیجــة تعلمــه، ممــا یقلــل القلــق والتــوتر اـلـذي قــد یعتریــه
بتـلـك النتــائج، كمــا أنهــا تعمــل علــى تعزیــزه وتشــجیعه علــى االســتمرار فــي عملیــة الــتعلم 

، كمـــا أنهـــا تســـهم فـــي بنـــاء جســـور الثقـــة التـــي )١٩٩٧ ؛ یوســـف، ٢٠١٠عبـــدالكریم، (
تــربط بــین األطــراف المشــتركة فــي مواقــف اـلـتعلم وتعــزز العالقــات اإلنســانیة فیمــا بیــنهم 

ـــذكر أن هنــــاك أنــــواع وأشــــكال عدیــــدة للتغذیــــة الراجعــــة و، )٢٠٠٩الخطیــــب،( جــــدیر باـل
تختلـــف بـــاختالف وظائفهـــا أو بـــاختالف أثرهـــا أو مصـــدرها أو طریقـــة تقـــدیمها، فهنـــاك 

 وهــي نمـط التغذـیـة الراجعـة اـلـذي یعمـل عـلـى تقلـیـل Negativeالتغذیـة الراجعــة السـالبة 
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لحالـــة ال یقصـــد منهـــا تقویـــة أو التذبـــذبات للمحافظـــة علـــى الوضـــع الـــراهن، ففـــي هـــذه ا
قواســمه، (ٕإضــعاف الســلوك وانمــا المحافظــة علیــه والعمــل عـلـى اســتمرار القــوة المضــادة 

 وهي نمط التغذیة التي تعمـل علـى Positive، وهناك التغذیة الراجعة الموجبة )١٩٨٠
اخـتالل التـوازن مــن أجـل إحـداث تغـیـرات أوسـع، فالقصـد منهــا تقویـة أو إضـعاف ســلوك 

 Intrinsic، وهناك التغذیـة الراجعـة الداخلیـة )٢٠٠٥الطــراونة، (ًقائما لدى المتعلم كان 
وهـــي التـــي یتلقاهـــا الفـــرد مـــن خـــالل أدائـــه ومـــن خـــالل مالحظاتـــه الذاتیـــة لنتـــائج ذلـــك 

 وهـي الـتـي یتلقاهـا المـتعلم عـن أدائـه مــن Extrinsicاألداء، والتغذیـة الراجعـة الخارجیـة 
ت التــي یقــدمها المعـلـم للمــتعلم عــن أدائــه مــن حیــث مســتوى مصــدر خــارجي، كالمعلومــا

  .)John, 1972 :48(الكفاءة 
وباإلضافة إلى األنواع السابقة، توجد التغذیة الراجعة التقلیدیـة ویقصـد بهـا تزویـد  

ًالمتعلمــین بنقــاط الصــح والخطــأ وفقــا لمعــاییر أداء محــددة وذـلـك بطریقــة متزامنــة وغیــر 
 ویقصـد بهـا تزوـیـد Online Feedback الراجعـة اإللكترونیـة متزامنـة، وكـذلك التغذیـة

ًالمتعلمین بمعلومات حول صحة أدائهم أو عدم صحته وفقـا لمعـاییر أداء محـددة وذلـك 
كفـــــــــافي، (بطریقــــة متزامنــــة وغیــــر متزامنــــة مــــن خــــالل اســــتخدام الحاســــوب واالنترنــــت 

مـن أنمـاط التغذیـة الراجعـة وعالوة على األنواع السابقة، یوجـد نمطـین آخـرین ، )٢٠٠٩
التغذیــة : وبالتحدیــد وفــق مــا یتعـلـق بالطریقــة التــي یتلقــى بهــا المــتعلم تـلـك التغذیــة وهمــا 

 وهي المعلومات التي یسـتقبلها المـتعلم باسـتخدام حاسـة أو Externalالراجعة الظاهریة 
جعــة ، والتغذیــة الرا)البصــر، الســمع، اللمــس، الشــم، والــذوق(أكثــر مــن حواســه الخمــس 

 وهـــي التـــي یتلقاهـــا المـــتعلم عـــن أدائـــه عـــن طریـــق الحـــس الـــداخلي Internalالباطنیـــة 
وكـذلك یـرى الـبعض ، )Kulhavry et al.,1976(بواسـطة أجهـزة االسـتقبال الداخلیـة 

 Delayed و مـتــــأخرة Immediateأن التغذیــــة الراجعـــــة یمكـــــن تصــــنیفها إـلــــى فورـیــــة 
 وأخــرى تغذـیــة راجعـــة غـیــر مرئـیــة Visualجعـــة مرئـیــة ، أو تغذـیــة را)٢٠١٠خنفــــــــــــــــر،(
 مـن Corrective Feedback، كمـا تعـد التغذیـة الراجعـة التصـحیحیة )٢٠١١أي، ( 

أهــــم أـنـــواع التغذیــــة الراجعــــة وتعــــرف بأنهــــا إعــــادة صــــیاغة إجابــــة المــــتعلم الخاطئــــة أو 
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ـــــة الخطــــــأ منهــــــا بصــــــورة غـیـــــر صــــــریح ًالناقصــــــة كلـیـــــا أو جزئیــــــا بعــــــد حــــــذف أو إزاـل ة ً
)Lyster,1998( لقد تعددت النماذج التـي تصـف أنـواع التغذیـة الراجعـة، وفـي حقیقـة ،

األمــر فالفائــدة المرجــوة مــن التغذیــة الراجعــة تتوقــف عـلـى نوعهــا ومــدى مناســبتها للفــرد، 
فالتغذیـة الراجعـة الفعاـلـة هـي تـلـك التـي ـتـتم فـي الحــال، وأن تكـون خاصــة، وتـوفر الـقـدر 

 Eggen(وتركز على األداء، وتضـمن نغمـة انفعالیـة موجبـة المناسب من المعلومات، 
& kauchak,1996:37( ، هذا وتحتل التغذیة الراجعـة التعلیمیـة)IF (Instructive 

Feedback حیــزا مرموقــا فــي مجــال تعـلـیم وتأهیــل التالمیــذ ذوي االحتیاجــات الخاصــة ً ً
)Delmolini et al.,2013(منطوقـة ، حیـث تسـتخدم فـي تعلـیمهم الكلمـات ال)Gast 

et al.,1991( الكیاســـة واللباقـــة ،)Tekin et al.,2003( المحادثـــة اللفظیـــة ،
)Vladescu & Kodak, 2013( التصــنیف ،)loughrey et al,2014( ،

، باإلضــافة إلــى المهـــارات )Schuster et al.,1996(معلومــات التســوق والشــراء 
وتعــرف اســتراتیجیة التغذـیـة ،  )Colozzi et al.,2008(المرتبطـة بســلوكیات اللعــب 

تلــك االســتراتیجیة التــي تعنــي بتقــدیم معلومــات ومثیــرات : الراجعــة التعلیمیــة  علــى أنهــا 
ًإضافیة للتلمیـذ خـالل موقـف تعلیمـي محـدد، هـذه المعلومـات والمثیـرات قـد تكـون أهـدافا 

التعلیمـي تعلیمیة مستقبلیة، حیث یتم تقدیم هذه المعلومات قبل أو بعـد أو أثنـاء الموقـف 
ـــى تـقـــدیمها بغــــض النظــــر عــــن اســــتجابة التلمـیـــذ ـفـــي الموقــــف  المحــــدد، مــــع التأكـیـــد عـل

 IFوفـي الصـدد نفسـه، تعـرف اسـتراتیجیة الـــــ  ، )Cromer et al.,1998(التعلیمـي 
على أنها تلك االستراتیجیة التعلیمیة التي تشـجع علـى اكتسـاب االسـتجابات التـي ال یـتم 

ـلـــــك مــــــن خــــــالل مواـقـــــف تعلیمیــــــة ذات أهــــــداف محــــــددة اســــــتهدافها بشــــــكل مباشــــــر وذ
)Reichow&Wolery,2011( ویمكـــــــــن توضـــــــــیح الحـــــــــاالت والمواقـــــــــف المختلفـــــــــة ،

 فـي تعلـیم ذوي االحتیاجـات الخاصــة IFالسـتخدام اسـتراتیجیة التغذیـة الراجعـة التعلیمیـة 
 كمـــا )١(مـــي المحـــدد مـــن خــالل الشـــكل رـقــم ســواء قـبــل أو بعـــد أو أثـنــاء الموقــف التعلی

  : یلي 
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 IFالحاالت والمواقف المختلفة الستخدام التغذیة الراجعة التعلیمیة  ) : ١( شكل 

 تنطــوي IF أن اســتراتیجیة التغذیــة الراجعــة التعلیمیــة  ) ١(  الشــكل یوضــححیــث       
علــى تقــدیم معلومــات إضــافیة خــالل المواقــف التعلیمیــة المختلفــة، األمــر الــذي یضــمن 

ة أوســـــع وبطریـقــــة تتمـتــــع بالكـفــــاءة العالـیــــة، حـیــــث تـتــــیح هـــــذه تزوـیــــد المتعلمـــــین بمعرـفــــ
االســتراتیجیة تعـلـیم األطفــال العدیــد مــن الســلوكیات الجدیــدة دون الحاجــة إلــى مزیــد مــن 

 Wolery et(الوقت التعلیمي اإلضافي وبضمان جهد أقل من قبـل المعلـم أو المـدرب 
al., 1992( ،راجعـة التعلیمیـة ًوتأسیسا على مـا سـبق یمكـن تصـنیف التغذیـة الIF إلـى 

 النمط األول یسمى التغذیة الراجعة التعلیمیة الموسـعة أو المطـورة : ثالثة أنماط مختلفة 
وفیهــا یــوفر المعـلـم المعلومــات المتعلقــة بمفهــوم یجــري تدریســه، فعـلـى ســبیل المثــال، إذا 

لمـتعلم ثـم كان المتعلم یعرف كلمة مـا بشـكل صـحیح، یقـوم المعلـم بتقـدیم الثنـاء والـدعم ل
یعقـب ذـلـك إعطاـئـه معـنـى متـنـاقض للكلمــة، الـنمط الـثـاني هــو التغذـیـة الراجعــة التعلیمـیـة 
ًالموازیــــة وفیهــــا یقــــوم المعـلــــم بتقــــدیم شــــكال مختلفــــا مـــــن المثیــــرات التــــي تتطلــــب نـفــــس  ً
االســتجابة المطلوبــة فــي الموقــف التعلیمــي المحــدد، كــأن یكــون هــدف المعـلـم هــو تعلــیم 



 - ٢٤ -

ـثـم یسـأله عــن عــدد الكلمــات المطبوعـة ـفـي ورـقـة مــا، أمــا ) اـلـخ...،٢،١(المـتعلم األرـقـام 
حیـث یقـدم المعلـم فیهـا ) القصـة(النمط الثالث فیسمى بالتغذیة الراجعة التعلیمیة الروائیة 

معلومـــات ال عالقـــة لهـــا بالمهـــارة المســـتهدفة، مثـــل اإلشـــارة إلـــى ـلــون معـــین بعـــد دعـــوة 
  .)Werts et al., 1996) (الخ...لث ، مربع، مث(المتعلمین إلى تسمیة األشكال 

للتغذیـة الراجعـة أهمیـة عظیمـة فـي عملیـة الـتعلم ، وال سـیما فـي وعلى أیة حـال، ف
 إذ أنهــــا ضـــــروریة ومهمـــــة فــــي عملـیــــات الرقابــــة والضـــــبط واـلــــتحكم ،المواقــــف الصـــــفیة

 وأهمیتهــا هــذه تنبـثـق مــن ،علم الصــفيتوالتعــدیل الـتـي تراـفـق وتعقــب عملـیـات التفاعــل واـلـ
 إضـافة إلـى دورهـا المهـم فـي اسـتثارة ،توظیفها في تعـدیل السـلوك وتطـویره إلـى األفضـل

تعلم  من خالل مسـاعدة المعلـم لتلمیـذه علـى اكتشـاف االسـتجابات الصـحیحة مدافعیة ال
إن تزویـــد المعلـــم لتالمیـــذه بالتغذیـــة ، فیثبتهـــا، وحـــذف االســـتجابات الخاطئـــة أو إلغاؤهـــا

اما كبیــرا فــي زیــادة فاعلیــة الــتعلم، واندماجــه فــي المواقــف الراجعــة یمكــن أن یســهم إســه
ُ لهـــذا فـــالمعلم الـــذي یعنـــى بالتغذیـــة الراجعـــة یســـهم فـــي تهیئـــة جـــو ،ةالتعلیمیـــوالخبـــرات 

تعلمــي یســوده األمــن والثقــة واالحتــرام بــین الطــالب أنفســهم، وبیــنهم وبــین المعلــم، كمـــا 
 اـلــذات ـلــدیهم، ویطـــور المشـــاعر یســـاعد عـلــى ترســـیخ الممارســـات الدیمقراطـیــة، واحـتــرام

وـفــي حقیـقــة األمـــر، حظـــي مـیــدان البحـــث ، ة والخبراتـیــةالتعلیمـیــاإلیجابـیــة نحـــو ـقــدراتهم 
العلمــي المهـــتم بزیــادة الحصـــیلة اللغویــة التعبیرـیــة لــدى األطـفــال ذوي اضــطراب التوحـــد 

تنمـیــــة الحصـــــیلة ) Shan,2006(بالعدیــــد مـــــن البحــــوث والدراســـــات، حـیــــث اســــتهدف 
 ذكــور وأنـثــى ٣( حـــاالت مــن األطفــال ذوي اضـــطراب التوحــد ٤التعبیریــة لــدى اللغویــة 

ً شـهرا، وذلـك باسـتخدام برنـامج تـدریبي ٣٣ إلـى ٢١ممن تتراوح أعمارهم ما بین ) واحدة
قــائم عـلـى طریقــة التشــكیل والتسلســل باعتبــارهم مــن ضــمن فنیــات تعــدیل الســلوك، عمــد 

المشـــاركة عـلــى نطـــق الكلمـــات التالیـــة الباحـــث فـــي هـــذه الدراســـة إـلــى تـــدریب الحـــاالت 
باص، كوكا كوال، سیارة، حقیبة، كـرة قـدم، تفاحـة، كتـاب، مـوزة، فـوق، : والتعرف علیها 

 جلســات تدریبیــة أفــادت نتــائج الدراســة إلــى وجــود ١٠ومــن خــالل ) تحــت، مــع الســالمة
تـم تحسن ملحوظ ذوو داللة إحصائیة في قدرة هؤالء األطفال علـى نطـق الكلمـات التـي 
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ــــد، (تــدریبهم علیهــا وكــذلك فــي تعــرفهم علیهــا واإلشــارة لهــا، كمــا اســتهدفت دراســة  محمـــــ
إـلــى اختـبــار فعالـیــة برـنــامج ـتــدریبي یضـــم مجموعـــة مـــن األلعـــاب المشـــتقة مـــن ) ٢٠١٠

بینیــه وذـلـك فــي تنمیــة الحصــیلة اللغویــة لألطفــال التوحــدیین والتعــرف -مقیــاس ســتانفورد
 أطـفـــال ١٠هم االجتمـــاعي للغــــة، حـیـــث ضـــمت العیـنـــة علـــى أـثـــر ذلـــك عـلـــى اســــتخدام

 ســــنوات مــــن ذوي معامــــل التوحــــد البســــیط ـتــــم ٩ – ٦توحــــدیین تتــــراوح أعمــــارهم بــــین 
تقســیمهم إلــى مجمــوعتین متســاویتین ومتجانســتین إحــداهما تجریبیــة واألخــرى ضــابطة، 

عــن وتــم اســتخدام المــنهج التجریبــي مــع تطبیــق عــدة مقــاییس متنوعــة، وأســفرت النتــائج 
فعالیـــة البرنـــامج المســـتخدم ـفــي تنمیـــة الحصـــیلة اللغوـیــة التعبیریـــة لألطفـــال حیـــث زادت 

) ٢٠١٢لمفــون، (ًمفــرداتهم اللغویــة بدرجــة دالــة إحصــائیا، وفــي الصــدد نفســه، حاولــت 
تنمیــة الحصــیلة اللغویــة التعبیریــة والتواصــل اللغــوي لــدى المــراهقین مــن ذوي اضــطراب 

، حـیـث ركـزت الباحـثـة علـى اثـنـین فـقـط مـن مهــارات اللغــة التوحـد وذـلـك باسـتخدام اللعــب
االستماع والحدیث، واالقتصار على الفهم من مكونات االستماع وعلـى التسـمیة : وهما 

مــن مكونــات الحــدیث، لــذلك اهتمــت بوضــع برنــامج یعتمــد عـلـى اللعــب كطریقــة ممتعــة 
، اســـتخدمت یزیــد مـــن خاللهـــا المـــراهقین ذوي اضـــطراب التوحــد مـــن محصـــولهم اللغـــوي

الباحثة المنهج شبه التجریبي على عینة مكونة مـن اثنـین مـن المـراهقین ذوي اضـطراب 
 أیــام فــي ٣ أســبوع بواقــع ١٢ جلســة موزعــة علــى ٣٦التوحــد وتــم تطبیــق البرنــامج فــي 

األســـبوع، وأفـــادت نتـــائج الدراســـة بوجـــود تحســـن ملحـــوظ علـــى الحـــاالت المشـــاركة فـــي 
تنمیـــــة ) Plattos,2011(یریـــــة لـــــدیهم، كمـــــا حاولـــــت مســـــتوى الحصـــــیلة اللغویـــــة التعب

الحصیلة اللغویة التعبیریة لدى األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد مـن خـالل مجموعـة مـن 
 أطـفـــال ذوي اضــــطراب ٥الجلســـات التدریبـیـــة الســـلوكیة، حـیـــث اســـتهدفت التعامــــل مـــع 

 ســــنوات حیــــث تــــم تــــدریبهم علــــى قــــراءة بعــــض ٧ إلــــى ٥توحــــد تتــــراوح أعمــــارهم مــــن 
 جلسـة تدریبیـة تتـراوح زمـن ١٢صطلحات والكلمات والتعـرف علیهـا وذلـك مـن خـالل الم

 دقیقــة، وتوصــلت نتــائج الدراســة إـلـى أن تــدریب األطفــال ذوي اضــطراب ٣٠كــل جلســة 
التوحد على قـراءة المصـطلحات والكلمـات یزیـد مـن حصـیلتهم اللغویـة التعبیریـة ویسـاعد 
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ومـــن ناحـیـــة أخــــرى، حظـیـــت اســــتراتیجیة  .علـــى تطــــور ـقـــدراتهم التواصــــلیة االجتماعـیـــة
 باهتمــام العدیــد مــن البــاحثین العــاملین فــي مجــال تحســین IFالتغذیــة الراجعــة التعلیمیــة 

ًحاـلـــة األطفــــال ذوي االحتیاجــــات الخاصــــة عمومــــا وفــــي تأهیــــل وتعلــــیم األطفــــال ذوي 
 Appelman(اضطراب التوحد على وجه الخصوص، حیث أثبتت فاعلیتها في دراسة 

et al., 2014 ( التي اسـتهدفت تحسـین المهـارات اللغویـة لـدى عینـة مـن األطفـال ذوي
) Gursel et al.,2006(اضــطرابات اللغــة والتواصــل، وأثبتــت فاعلیتهــا فــي دراســة 

ــدفت إلـــى تطــــویر المهــــارات اللغویـــة ـلـــدى األطـفـــال ذوي اإلعاقـــة العقلـیـــة، كمــــا  التـــي هــ
د كفـاءة اسـتراتیجیة التغذیـة الراجعـة لتؤكـ) Fiscus et al.,2002(جاءت نتـائج دراسـة 

التعلیمیـــة فـــي تحســـین مهـــارة إعـــداد الطعـــام لـــدى األطفـــال ذوي اإلعاقـــة العقلیـــة، وفـــي 
فاعلیــة اســتراتیجیة التغذـیــة ) Parrott et al.,2000(الصــدد نفســه، أثبتــت دراســة 

م التــي الراجعــة التعلیمیــة فــي تحســین قــدرة ذوي اإلعاقــة العقلیــة الشــدیدة فــي تنفیــذ المهــا
التــي ) Werts et al.,2001(تطـلـب مــنهم، ومــن ناحـیـة أخــرى أفــادت نـتـائج دراســة 

اســتهدفت تحســین قــدرة ذوي االحتیاجــات الخاصــة علــى تنفیــذ المهــام التــي تطلــب مــنهم 
بكفــاءة علــى جــدوى هــذه االســتراتیجیة التعلیمیــة وأكــدت علــى ضــرورة اســتخدامها علــى 

ات الخاصـة عمومـا، ولـم تختلـف نتـائج دراسـة نطاق أوسع فـي مجـال تطـویر قـدرات الفئـ
)Iftar et al., 2008 ( التي استهدفت تدریب ذوي اإلعاقة العقلیة علـى التعمـیم وتنفیـذ

المهام المطلوبة منهم في تأكیدها على قیمة وأهمیـة هـذه االسـتراتیجیة فـي تحسـین حالـة 
هـــام المختلفـــة التـــي األطفـــال ذوي اإلعاقـــة العقلیـــة وفـــي تطـــویر قـــدراتهم علـــى تنفیـــذ الم

 ,.Cromer et al(تطلـب مـنهم، كمــا أثبتـت هــذه االسـتراتیجیة فاعلیتهــا فـي دراســة 
ــــى قـــــراءة التعلیمـــــات ) 1998 التـــــي اســـــتهدفت تحســـــین قـــــدرة ذوي اإلعاقـــــة العقلیـــــة عـل

الموجــودة علــى األدویــة وعلــب المنظفــات الصــناعیة، باإلضــافة إلــى كفاءتهــا التدریســیة 
ذوي االحتیاجـات الخاصـة المـدمجین فـي مـدارس العـادیین كمـا جـاء والتدریبیة في تعلیم 

  ).Ross & Steven.,2003(في دراسة 
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وفــــي مجــــال اضــــطراب التوحــــد عـلـــى وجــــه التحدیــــد، كــــان الســــتخدام اســــتراتیجیة 
ــة التعلیمیـــــة حیـــــزا فـــــي الدراســـــات والبحـــــوث المعنیـــــة بتأهیـــــل األطفـــــال  ًالتغذیـــــة الراجعـــ

إلى تنمیة مهـارات اللغـة التعبیریـة ) Reichow, 2009(التوحدیین، حیث هدفت دراسة 
 أطفـال بمتوسـط عمـر ٥المنطوقة لـدى عینـة مـن األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد بلغـت 

 ســـنة، وأكـــدت نتـــائج الدراســــة إلـــى فعالیـــة هـــذه االســــتراتیجیة فـــي تنمیـــة الحصــــیلة ٥,٧
التوحـــد، كمـــا اللغویـــة وزیـــادة القـــدرات التواصـــلیة اللفظیـــة ـلــدى األطفـــال ذوي اضـــطراب 

إلـــــــى التحقـــــــق مـــــــن فاعلیـــــــة وكفـــــــاءة ) Reichow&Wolery,2011(هـــــــدفت دراســـــــة 
 فتـیـات تعــانین ٤اســتراتیجیة التغذـیـة الراجعــة التعلیمـیـة ـفـي تنمیــة الحصــیلة اللغوـیـة ـلـدى 

 ٤ ســنوات، الثالثــة ٥ ســنوات، الثانیــة ٣لــى تبلــغ مــن العمــر األومــن اضــطراب التوحــد، 
 سنوات، حرص الباحثـان فـي هـذه الدراسـة ٥تبلغ من العمر سنوات، أما الطفلة الرابعة ف

... كـأس، جاكیـت، تفاحـة، (على تدریب الفتیات على نطق مجموعة من الكلمات منهـا 
من خـالل عرضـها علـیهن مـن خـالل بطاقـات مصـورة، وأفـادت نتـائج الدراسـة إلـى ) الخ

ال ذوي اضـــطراب أن هـــذه االســـتراتیجیة فعاـلــة ـفــي تنمیـــة الحصـــیلة اللغوـیــة ـلــدى األطـفــ
مـن الكلمـات التـي تـم تعلیمهـا % ٩٤التوحد وان هـؤالء األطفـال اسـتطاعوا الحفـاظ علـى 

 شهور من نهایة التدریب، وأوصت الدراسة إلى ضـرورة تفعیـل اسـتخدام هـذه ٩لهن بعد 
االســـتراتیجیة فـــي مواقـــف أخـــرى تعلیمیـــة لألطفـــال ذوي اضـــطراب التوحـــد، كمـــا أكـــدت 

عـلــى أن اســـتراتیجیة التغذـیــة الراجعـــة ) Delmolino et al.,2013(نـتــائج دراســـة 
التعلیمیــة ذات تــأثیر دال إحصــائیا فــي تنمیــة الحصــیلة اللغویــة التعبیریــة لــدى األطفــال 

 أطـفـال ذوي اضــطراب التوحــد ٣ذوي اضــطراب التوحــد، تكوـنـت عینــة هــذه الدراســة مــن 
طفـــال علـــى نطـــق  ســـنوات، وتـــم فیهـــا تـــدریب هـــؤالء األ٧ إلـــى ٥تتـــراوح أعمـــارهم مـــن 

 التدریبیـة، كمـا تمجموعة مـن الكلمـات والتعـرف علیهـا مـن خـالل مجموعـة مـن الجلسـا
 مـن األطـفـال ٢الـتـي اسـتهدفت ـتـدریب ) Loughrey et al., 2014(أكـدت دراسـة 

 ســـنوات علــى قــراءة الكلمــات والتعــرف علیهـــا ٤ذوي اضــطراب التوحــد تتــراوح أعمــارهم 
ى فاعلیـــة اســـتراتیجیة التغذیـــة الراجعـــة التعلیمیـــة فـــي بغیـــة زیـــادة حصـــیلتهم اللغویـــة علـــ
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ــویر الحصـــیلة اللغویـــة لـــدى األطفـــال التوحـــدیین، حیـــث أكـــدت نتائجهـــا علـــى قیمــــة  تطـ
  .وأهمیة هذه االستراتیجیة كاستراتیجیة تعلیمیة فعالة مع ذوي اضطراب التوحد

ان والزال وممـــا تـقــدم یمكـــن الـقــول أن تنمـیــة وزـیــادة الحصـــیلة اللغوـیــة التعبیرـیــة كـــ
محط أنظار العدید من البـاحثین فـي مجـال اضـطراب التوحـد، وان هـذا الهـدف یبـدأ مـن 
ـــة مبكــــرة ویســــتمر لفتــــرات متقدمــــة مــــن النمــــو، فتنمیــــة الحصــــیلة اللغویــــة  مرحلــــة عمریـ
التعبیریــة مطلــب لألطفــال التوحــدیین فــي عمــر الطفوـلـة والمراهقــة، كمــا أن العمــل علــى 

تعبیریــة مــن شــأنه تحســین القــدرات التواصــلیة ـلـذوي اضــطراب تنمیــة الحصــیلة اللغویــة ال
التوحـــد ومســـاعدتهم علـــى االســـتخدام االجتمـــاعي الفعـــال للغـــة بوجـــه عـــام، كمـــا یمكـــن 
التأكیــــد علــــى أن التغذیــــة الراجعــــة التعلیمیــــة وتنمیــــة الحصــــیلة اللغویــــة التعبیریــــة لــــدى 

ـبــاحثین والمهتمـــین األطـفــال ذوي اضـــطراب التوحـــد كـــان محـــل عناـیــة عـــدد كبـیــر مـــن ال
  .برعایة وتأهیل األطفال والمراهقین ذوي اضطراب التوحد

  : فروض الدراسة 
  :       صیغت فروض الدراسة الحالیة على النحو التالي 

 یوجد فرق ذوو داللة إحصائیة بین متوسطي رتب درجات المجموعتین التجریبیة - ١
) لصالح ( ة التعبیریة في اتجاه والضابطة في القیاس البعدي لمستوى الحصیلة اللغوی

  .متوسط المجموعة التجریبیة
 یوجد فرق ذوو داللة إحصائیة بین متوسطي رتب درجات المجموعة التجریبیة في - ٢

) لصالح ( القیاسین القبلي و البعدي لمستوى الحصیلة اللغویة التعبیریة في اتجاه 
  .القیاس البعدي

ین متوسطي رتب درجات المجموعة الضابطة  بة ال یوجد فرق ذوو داللة إحصائی- ٣
  .في القیاسین القبلي والبعدي لمستوى الحصیلة اللغویة التعبیریة
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 ال یوجد فرق ذوو داللة إحصائیة بین متوسطي رتب درجات المجموعة التجریبیة - ٤
لمستوى الحصیلة ) ً یوما من انتهاء البرنامج ١٥بعد ( في القیاسین البعدي والتتبعي 

  .ة التعبیریةاللغوی
  الطریقة واإلجراءات

اســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة المــنهج : مــنهج الدراســة والتصــمیم التجریـبـي : ًأوال 
التجریـبـي لمالءمـتـه لطبیعــة هــذه الدراســة ونوعیتهــا، حـیـث یعــرف المــنهج التجریـبـي عـلـى 

بغیــة المــنهج الــذي یعتمــد علــى اإلعــداد الجیــد لمجموعــة الظــروف المــراد دراســتها "أنــه 
، وعلـى هـذا األسـاس قـام )٤٤٧ : ٢٠٠٥سعـــــد، " (التوصل إلى الضوابط التـي تحكمهـا

الباحــث بتقســیم عینــة الدراســة الحالیــة إلــى مجمــوعتین متســاویتین ومتجانســتین، األولــى 
اسـتخدام تجریبیة والثانیة ضابطة، وذلك لمعرفـة وبیـان فاعلیـة برنـامج تـدریبي قـائم علـى 

عیـنــة  ـلــدى  التعبیرـیــةـفــي زیــادة الحصـــیلة اللغوـیــةالتعلیمـیــة الراجعـــة التغذـیــة اســتراتیجیة 
   .الدراسة الحالیة من األطفال ذوي اضطراب التوحد

تألـفـت عینــة الدراســة الحالـیـة مــن عشــرة أطفــال ذكــور مــن ذوي : عیـنـة الدراســة : ُثانـیـا 
ز  ســنوات وملتحقــون بانتظــام بمركــ٧ – ٥اضــطراب التوحــد ممــن تتــراوح أعمــارهم بــین 

األمیر محمـد بـن ناصـر للخـدمات المسـاندة فـي التربیـة الخاصـة بمدینـة جـازان بالمملكـة 
ً شــهرا ـبــانحراف معیــاري ـقــدره ٧٢,٠٨العربیــة الســـعودیة، بلــغ متوســـط أعمــارهم الزمنـیــة 

 ـبـانحراف ٨٤,٣٥ بمتوســط ـقـدره  ٩٠ – ٨٠ درجـة، وتراوحــت نســب ذكــائهم بـین ٨,٠٢
عانون مـن اضـطراب التوحـد مـن الدرجـة المتوسـطة  درجة، وجمیعهم ی٧,٢٦معیاره قدره 

 فــي التوحــد الضــطرابلمظــاهر الســلوكیة التشخیصــیة اقائمــة ًطبقــا ـلـدرجاتهم علــى 
 والمســتخدم فــي هــذه الدراســة، تــم تقســیم عینــة الدراســة إـلـى مجمــوعتین مرحـلـة الطفوـلـة

راد عیـنـة متسـاویتین ومتجانسـتین إحـداها تجریبیـة والثانیـة ضــابطة، وكـذلك فـإن جمیـع أفـ
الثـقـــافي المتوســــط / االقتصــــادي / الدراســـة الحالـیـــة ینتمــــون إـلـــى المســــتوى االجتمــــاعي 

والجـــدول رقـــم  .ًفضـــال عـــن تجانســـهما فـــي مســـتوى مـفــردات الحصـــیلة اللغویـــة التعبیریـــة
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 لدالـلــــة الفــــروق بــــین المجموعـــــة التجریبیــــة والمجموعـــــة U ،W ،Zیوضــــح قــــیم  ) ١( 
  :المجانسة كما یلي الضابطة في المتغیرات الخاصة ب

 لداللة الفروق بین المجموعة التجریبیة U ،W ،Zقیم  ) : ١( جدول 
 والمجموعة الضابطة في المتغیرات الخاصة بالمجانسة 

مجموعات   المتغیرات
  الدراسة

متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الداللة U W Z  الرتب

  العمر  ٢٧,٠٠  ٥,٤٠  تجریبیة
  ٢٧,٠٠  ١٢,٠٠  ٢٨,٠٠  ٥,٦٠  ضابطة  الزمني

-
٠,٠٦٢  

  غیر
  ـــــــةدالـــ

  معامل  ٣١,٠٠  ٦,٢٠  تجریبیة
  ٢٤,٠٠  ٩,٠٠  ٢٤,٠٠  ٤,٨٠  ضابطة  الذكاء

-  
٠,٤٧٦  

  غیر
  دالــــــــــة

الحصیلة   ٢٧,٥٠  ٥,٥٠  تجریبیة
  صفر  ٢٧,٥  ١٢,٥  ٢٧,٥٠  ٥,٥٠  ضابطة  اللغویة

  غیر
  دالــــــــــة

  معامل   ٢٧,٠٠  ٥,٤٠  تجریبیة
  ٢٧,٠٠  ١٢,٠٠  ٢٨,٠٠  ٥,٦٠  ضابطة  التوحد

-
٠,٠٦٢  

  غیر
  دالــــــــــة

  المستوى  ٢٦,٠٠  ٥,٢٠  تجریبیة
  ٢٦,٠٠  ١١,٠٠  ٢٩,٠٠  ٥,٨٠  ضابطة  ق/ ث / ج 

-  
٠,٣١٩  

  غیر
  دالــــــــــة

عــــدم وجــــود دالـلـــة إحصــــائیة ـبـــین الـفـــروق بــــین  ) ١(      ویتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم 
التجریبیــــة والضــــابطة فــــي المتغیــــرات الخاصــــة متوســــطات رتــــب درجــــات المجمــــوعتین 

العمر الزمنى، معامل الذكاء، مسـتوى الحصـیلة اللغویـة، معامـل اضـطراب ( بالمجانسة 
بحســب مــا هــو موضــح بالجــدول ) التوحــد، والمســتوى االجتمــاعي والثقــافي واالقتصــادي

  .وهو األمر الذي یشیر إلى أن هاتین المجوعتین متجانستان
استخدم الباحث في هذه الدراسة نوعین من األدوات، النوع  :الدراسة أدوات : ًثالثا 

  :األول أدوات ضبط، والنوع الثاني أدوات قیاس، وهذه األدوات هي 
  :وتتمثل في  : أدوات الضبط) أ 
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الباحــــث / اســــتمارة جمــــع بیانــــات أولـیـــة عــــن الطـفـــل ذي اضــــطراب التوحــــد، إعــــداد ) ١
)٢٠١٥.(  
ـــــذكاء الصــــــورة الخامســــــة، إعــــــداد  بینـیـــــه–مقـیـــــاس ســــــتافورد ) ٢ رویــــــد . ه. جــــــال:  لـل
  ).٢٠١١(صفوت فـــــــــرج / ، ترجمة وتعریب وتقنین للبیئة المصریة والعربیة )٢٠٠٣(
قائمـة المظـاهر السـلوكیة التشخیصـیة الضـطراب التوحـد فـي مرحلـة الطفولـة، إعـداد ) ٣
  ).٢٠١٥(، إعادة تقنین على عینة سعودیة )٢٠١٠(الباحث / 
/ مقیـــــاس المســـــتوى االجتمـــــاعي والثقـــــافي واالقتصـــــادي لألســـــرة الســـــعودیة، إعـــــداد ) ٤

  ).٢٠١٥(الباحث 
وتتمثـــل أداة القیـــاس المســـتخدمة فـــي الدراســـة الحالیـــة فـــي قائمـــة  : أدوات القـیــاس) ب 

الباحـــث / مـفــردات الحصـــیلة اللغوـیــة التعبیرـیــة لألطفـــال ذوي اضـــطراب التوحـــد، إعـــداد 
)٢٠١٥.(  

  :ه األدوات كما یلي ویمكن وصف هذ  
الباحــث / إعــداد . اســتمارة جمــع بیانــات أولیــة عــن الطفــل ذي اضــطراب التوحــد) ١
)٢٠١٥: (  

     تهدف هـذه االسـتمارة إلـى جمـع معلومـات أولیـة عـن كـل طفـل مشـارك فـي الجانـب 
العمــل مـــع األطفــال ذوي اضــطراب التوحـــد مــن خـــالل التجریبــي فــي الدراســـة الحالیــة، ف

ریبیــة والعالجیــة المســتخدمة لتحســین حــالتهم یتطـلـب فــي كثیــر مــن األوقــات الـبـرامج التد
جمــع بعــض المعلومــات الهامــة التــي مــن شــأنها أن تیســر علــى المعــالج أو المــدرب أو 

، وبالتــالي كــان الهــدف مــن إعــداد المعـلـم عملیــة تشــخیص الطفــل ومــن ثــم التعامــل معــه
تــدخل تــدریبي  الحاـلـة قـبـل أي  تحقیــق فهــم أفضــل عــن طبیعــة الطـفـلهــذه االســتمارة هــو

معــه، وهــذه االســتمارة لیســت بحاجــة إـلـى عملـیـة تقـنـین لكونهــا وســیلة ـلـیس أكـثـر لتحقیــق 
  .ًفهو أكثر عمقا للطفل ذي اضطراب التوحد
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روـیــد . ه. جـــال:  بینـیــه لـلــذكاء الصـــورة الخامســـة، إعـــداد –مقـیــاس ســـتافورد ) ٢
ـــة المصــــریة وا). ٢٠٠٣( ـــین للبیـئ ـــة ترجـمـــة وتعرـیـــب وتقـن ــــــرج / لعربـی صــــفوت فـــــــ
)٢٠١١(  

     قام الباحث باستعارة هذا المقیاس مـن معمـل التربیـة الخاصـة بكلیـة التربیـة بجامعـة 
 الخامســـة هـــو الصـــورةبینیـــه  –مقیـــاس ســـتانفورد جـــازان بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة، و 

هـــذا ســـنة،  ٨٥المعرفـیــة وذكـــاؤهم مـــن ســـن ســـنتین إـلــى م اختـبــار لألفـــراد لقـیــاس قـــدراته
لتقیـیم الـذكاء والـقـدرات  بشـكل فـردي الخامسـة الصـورةة بینیـ -مقیـاس سـتانفورد یطبـق و

 اختـبـارات فرعـیـة تتجمــع مــع بعضــها لتكــون ١٠یتكــون المقـیـاس الكـلـى مــن و المعرفـیـة،
تكــون مــن اختبــاري ی : المختصــرة س نســبة ذكــاء البطاریــةِمقیــا : هــي مقــاییس أخــرى

اختبـــار المفـــردات،  والمصـــفوفات / تحدیـــد المســـار وهمـــا اختبـــارا سالســـل الموضـــوعات
ختبـــارات األخـــرى فـــي  االوتســـتخدم هـــذه البطاریـــة المختصـــرة مـــع بعـــض البطاریـــات أو

 ء غیـر اللفظیـة،یاس نسبة الـذكا ق،إجراء بعض التقییمات مثل التقییم النیوروسیكولوجي
المعرفیـة  ِلــــــــــــــــــــــــــویتكون من الخمس اختبارات الفرعیة غیر اللفظیـة والتـي تـرتبط بالعوام

تقیـیم الصـم   ویسـتخدم المجـال غیـر اللفظـي فـي،الخمسـة التـي تقیسـها الصـورة الخامسـة
 اضـطرابات عـانون مـن یأو الذین یعانون من صعوبات في السمع، وكـذلك األفـراد الـذین

ٕاصــــابات المــــخ  و، وبعــــض أنــــواع صــــعوبات الــــتعلم،اضــــطراب التوحــــدفــــي التواصــــل، 
وبعـض الحـاالت األخـرى  الصـدمیة، واألفـراد الـذین لـدیهم خلفیـة محـدودة بلغـة االختبـار

یتكــون مقیــاس نســبة الــذكاء الكالمیــة،  ذات اإلعاقــات اللغویــة مثــل الحبســة أو الســكتة
ِلفرعیــة اللفظیــة والتــي تــرتبط بالعوامــل المعرفیــة الخمســة  االلفظیــة مــن الخمــس اختبــارات

وـقـد یطـبـق مقـیـاس نسـبة اـلـذكاء اللفظــي تطبیـقـا معیارـیـا ، الخامســة التـي تقیســها الصــورة
مفحوصــین العــادیین كمــا إنــه یطبــق علــى بعــض الحــاالت الخاصــة التــي  الكــامال علــى

أخـرى قـد تحـول البصـر أو تشـوهات العمـود الفقـري أو أي مشـكالت  تعـانى مـن ضـعف
جمـع ال نـاتج عبـارة عـننسـبة الـذكاء الكلیـة ، غیر اللفظي من المقیاس دون إكمال الجزء

ویـتــراوح متوســـط ، المجـــالین اللفظـــي وغـیــر اللفظـــي أو المؤشـــرات العاملـیــة الخمســـةـبــین 
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 ،ویعتمـــد هـــذا علـــى المقیـــاس المطبـــق  دقیقـــة،٧٥ إلـــى ١٥زمـــن تطبیـــق المقیـــاس مـــن 
دقیـقــة، فـــي حـــین یســـتغرق ٧٥ إـلــى ٤٥عـــادة مـــا یســـتغرق مـــن فتطبـیــق المقـیــاس الكـلــي 

المجـــال غیـــر   دقیقـــة، ویســـتغرق تطبیـــق٢٠ إلـــى ١٥تطبیـــق البطاریـــة المختصـــرة مـــن 
واالســـتخدام المعـــروف ،  دقیـقــة لكـــل واحـــد منهمـــا٣٠اللفظـــي و المجـــال اللفظـــي حـــوالي 

 عنــد تضــمن تشــخیص حــاالت مختلفــة مــن التــأخر المعرفــيی بینیــه -ســتانفورد لمقــاییس
غار، التخلــف العقلــي، صــعوبات الــتعلم، والموهبــة العقلیــة، باإلضــافة إلــى ل الصــاألطفــا

  المعرفیـة وفـي أبحـاث القـدراتالكلینیكـيم اسـتخدام اإلصـدارات السـابقة فـي التقیـیم  تـأنـه
. ه. جـــال(ا  الخامســـة والتـــي أعـــدهالصـــورةوقـــد اعتمـــدت ، والتربویـــة والطفولـــة المبكـــرة

ـ )٢٠٠٣) (روـیـد الســابق فیمــا یتعـلـق بنظریــات اـلـذكاء حیــث قــام  لتــراث العلمــي اىعـل
دراسـة عاملیـة عـن الـذكاء واسـتنتج  ٤٦١بتلخـیص  ١٩٩٣فـي عـام  (Carol) كـارول 

اعتبـــرت بمثاـبــة البحـــث القائـــد كنمـــوذج فـــي  نظرـیــة تكاملـیــة عـــن الـقــدرة العقلـیــة والتـــي
ـ عـلـي) كــارول(دراســات اـلـذكاء، وقــد ركــز   و ١٩٤٣) كاتــل(ـ البحــث التــاریخي الرائــد ـل

وقـــد تـــم االعتـــداد ) كـــارول(ا توصـــل إلیـــه ى مـــ علـــالصـــورةوقـــد اعتمـــدت هـــذه ) هـــورن(
كاـتـل وهــورن وكــارول حیــث تأسســت نظریــة جدـیـدة عــن  بالتكامــل الناشــئ بــین كــل مــن
والتـي   (Cattle- Horn – Corroll) (C –H –C)  القـدرات العقلیـة عرفـت باسـم

 عاملیـة وقـد أجریـت دراسـات،  المجـاالت العقلیـة  بعض الباحثین أنها تغطي جمیعىرأ
 مـن خـالل بطارـیـة ىمتعـددة لفحـص كفـاءة النظرـیـة ومـا أضـیف إلیهــا مـن إضـافات أخــر

 ) روـیـد. ه. جــال(للراشــدین والمــراهقین، وـقـد ـقـام  Kofman اختـبـارات اـلـذكاء لكــوفمن
ضـعا وا (C- H- C) ) كـارول- هـورن-كاتل(باختبار خمسة عوامل تستند إلى نظریة 

وكـذلك   بینیـة-السـابقة الختبـار سـتانفوردوالصـور في االعتبار مـا انتهـت إلیـه الطبعـات 
والعوامـــل الخمســـة  التقیــیم الكـــفء الســـریع ســـواء ـفــي المجـــاالت اإلكلینیكـیــة أو التربوـیــة،

، المعرفــة) ٢، االســتدالل الســائل )١: هــي  الخامســة للصــورةالمخـتـارة التــي ـتـم اختیارهــا 
 ، هــذا وقــداـلـذاكرة العامـلـة )٥،  المكانیــة–العملیــات البصــریة ) ٤، كمــياالســتدالل ال) ٣
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 االتجـاه غیـر اللفظـي و االتجـاه اللفظـي :تم اشتقاق مجموعة المقاییس في اتجاهین همـا
  ).  لفظیة وغیر لفظیة( مستقلة ةبحیث یكون كل عامل له فئات اختباری

. حــد فــي مرحلــة الطفولــةقائمــة المظــاهر الســلوكیة التشخیصــیة الضــطراب التو ) ٣
  ) ٢٠١٠(الباحث / إعداد 
 ـفـــي عــــام  لـــه التشخیصــــیة ـفـــي دراســـة ســــابقة الســـلوكیةأعـــد الباحــــث هـــذه القائمــــة     

البعـد :  على النحـو التــــــــــــــــالي من ستة أبعاد رئیسةهذه القائمة تكونت ، )م٢٠١٠(
ـقـــدرة علـــى تركـیـــز عجـــز ال/ویشـــیر إـلـــى ضـــعف : ضـــعف القـــدرة عـلـــى االنتبـــاه/ األول 

/ البعـد الثـاني ،  الوعي على عدد بسیط مـن المثیـرات والمنبهـات الهامـة واالسـتجابة لهـا
ویشـــیر إـلــى ضـــعف الـقــدرة عـلــى المـبــادرة الذاتیـــة  : ضـــعف الـقــدرة عـلــى الكـــالم التلـقــائي

ٕللســلوك اللفظــي أي القــدرة علــى طــرح التســاؤالت وابــداء التعلیقــات وصــنع الطلبــات فــي 
،  اللفظیة  بهـدف المشـاركة فـي تفـاعالت اجتماعیـة حقیقیـة ایجابیـة ثیراتظل غیاب الم
ویشـیر إلـى ضـعف القـدرة علـى  ضـعف القـدرة علـى التواصـل االجتمـاعي/ البعـد الثالـث

استخدام السلوكیات اللفظیة وغیر اللفظیة للتفاعل مع البیئـة االجتماعیـة المحیطـة سـواء 
/ البعــــد الرابــــع ، أو المجتمــــع بصــــفة عامــــةفــــي محــــیط األســــرة أو المدرســــة أو األقــــران 

ویشــیر إلـى ضــعف القـدرة عـلـى المحاكـاة وتقلـیـد ســلوكیات :  ضـعف الـقـدرة علـى التقلـیـد
یشـیر إلـى تلـك  و ،اإلفراط فـي السـلوكیات النمطیـة /البعد الخامس، اآلخرین وتصرفاتهم

البعــــد ، أمــــا الســــلوكیات والطـقـــوس الـتـــي تتمـیـــز بالنمطـیـــة والتكرارـیـــة والرتاـبـــة ـفـــي األداء
القــدرة عـلــى  نـقــص / قصــور / ضــعف التكامـــل الحســي ویشــیر إـلــى ضــعف/ الســادس 

تفهــم مشـــاعر اآلخـــرین والـقــدرة عـلــى تنظــیم المعلومـــات والمثـیــرات الحســـیة والـقــدرة عـلــى 
وضـعف التكامـل الحسـي أحـد عالمـات األوتیـزم ویـتلخص فـي اإلدراك ، فلترة المعلومات

هــذا ویــتم ، والحساســیة المفرطــة تجــاه بعــض المثیــراتللمعلومــات ) الجزئــي ( المتفتــت 
 مـن خـالل أحـد الراشــدین باضــطراب التوحـدتطبیـق القائمـة علـى الطفـل المصـاب 

حتـــى یتحقـــق عنصـــر المعایشـــة الوالـــدین الـــذین یقومـــون برعایـــة الطفـــل وخاصـــة 
 وقـــد تـــم تصـــمیم العـبــارات الـتــي تتضـــمنها القائمـــة بصـــورة ســـلبیة ،الكامـلــة للطفـــل
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س الــدرجات المرتفعــة عـلــى القائمــة أو علــى األبعــاد بصــورة منفصـــلة بحیــث تعكــ
مسـتوى الضــعف أو القصــور أو العجــز، وبالتـالي یكــون االنخـفـاض ـفـي اـلـدرجات 

،  ولقــد قــام الباحــث فــي ذـلـك یعكــس التحســن فــي مــواطن الضــعف الســابقة اـلـذكر
الوقـــت بحســــاب الخصــــائص الســــیكومتریة للقائمـــة مــــن خــــالل حســــاب معــــامالت 

ًق والثبـــات، وإلجـــراءات الدراســـة الحالیـــة، ونظـــرا لتطبیقهـــا علـــى عینـــة مـــن الصـــد
األطفـــال الســـعودیین، قـــام الباحـــث مـــرة أخـــرى بحســـاب الخصـــائص الســـیكومتریة 
للقائمــة مــن خــالل حســاب معــامالت الصــدق والثبــات علــى عینــة تقنــین ســعودیة 

حـد، أسـرة سـعودیة تحـوي علـى األقـل طفـل مصـاب باضـطراب التو ) ٢٠( بلغت 
  :وهو ما یمكن توضیحه في األسطر التالیة 

قــام الباحــث بــالتحقق مــن صــدق القائمــة باســتخدام :  حســاب صــدق القائمــة : ًأوال 
  : أنواع الصدق التالیة 

 حیــث ـتـم التأكــد مــن هــذا النــوع مــن الصــدق عــن طریــق عــرض :صــدق المحكـمـین ) ١
 والتربیــة الخاصــة بكلیــة القائمــة عـلـى مجموعــة مــن أســاتذة عـلـم اـلـنفس والصــحة النفســیة
 مــــن أعضــــاء هیئــــة ١٠التربیــــة بجامعــــة جــــازان بالمملكــــة العربیــــة الســــعودیة وعــــددهم 

، ولقـــد تـــم اختیـــار ) أســـاتذة مســـاعدین٤ أســـاتذة مشـــاركین و ٣ أســـاتذة و ٣( التـــدریس 
ًلحذف أو تعـدیل أو اإلبقـاء علـى العبـارة، وبنـاء علیـه أصـبحت  %) ٨٥(معیار لالتفاق 

  .عبارة) ١٠٠(صورتها النهائیة تحتوي على القائمة في 
 وهــي ٧,٣٢التجریبیــة تســاوي " ت " حیــث كانــت قیمــة : صــدق المقارنــة الطرفیــة ) ٢

حیــث قــام الباحــث بحســاب صــدق المقارنــة الطرفیــة . ٠,٠١ًداـلـة احصــائیا عنــد مســتوى 
ًوذلك للتحقق مـن القـدرة التمییزیـة للقائمـة، بمعنـى مـا إذا كانـت القائمـة تمیـز تمییـزا فارقـا  ً

ئمــة عـلـى التمیـیـز ـبـین األقوـیـاء بـین المســتویین المـیـزانیین الـقـوي والضــعیف، أي ـقـدرة القا
  .والضعفاء في الصفة التي تقیسها وهي اضطراب التوحد
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معــامالت االتســاق الــداخلي  قــام الباحــث بحســاب حیــث: صــدق االتســاق اـلـداخلي ) ٣
للقائمــة مــن خــالل حســاب معامــل االرتبــاط ـبـین كــل عبــارة مــن عبــارات القائمــة والدرجــة 

قـــاء عـلــى العبـــارات، فـــي حـــین أن العبـــارات التـــي لإلب) ٠,٠٢(الكلیـــة، وتـــم اخـــذ معیـــار 
یكــون معامــل ارتباطهــا أـقـل مــن هــذه القیمــة ـیـتم حــذفها، وبعــد تنفـیـذ ذـلـك تـبـین أن جمیــع 

) ٠,٠٢(العبارات المستخدمة فـي القائمـة كـان معامـل ارتباطهـا قـوي وال یقـل عـن القیمـة 
یوضـــح  ) ٢( ـقــم عـبــارة، والجـــدول ر) ١٠٠(ـفــتم اإلبـقــاء عـلــى جمـیــع العـبــارات وعـــددها 

ذلك إضافة إلى أنه تم استخراج معامل االتساق الداخلي لـألداة مـن خـالل حسـاب قیمـة 
معامـــل االرتبـــاط بـــین كـــل بعـــد مـــن األبعـــاد الســـتة والمعـــدل الكـلــي وبـــین األبعـــاد الســـتة 

  :ًوبعضها بعضا كما یلي 
السلوكیة االتساق الداخلي بین المعدل الكلي وأبعاد قائمة المظاهر  :  )٢( جدول 

  ًالتشخیصیة الضطراب التوحد وبین األبعاد وبعضها بعضا
المعدل   األبعاد

  الكلي
البعد 
  األول

البعد 
  الثاني

البعد 
  الثالث

البعد 
  الرابع

البعد 
  الخامس

البعد 
  السادس

  ٠,٩٤١  ٠,٤٩٨  ٠,٥٨٧  ٠,٩٤١  ٠,٨٠٥  ٠,٧٨٥  ١  المعدل الكلي
  ٠,٥٨٩  ٠,٨٧٧  ٠,٩٨٧  ٠,٧١٦  ٠,٦٩٨  ١  ٠,٧٨٥  البعد األول
  ٠,٨٤٢  ٠,٩٤٧  ٠,٧٨٥  ٠,٥٨٩  ١  ٠,٦٩٨  ٠,٨٠٥  البعد الثاني
  ٠,٥٨٩  ٠,٥٦٦  ٠,٥٥٧  ١  ٠,٥٨٩  ٠,٧١٦  ٠,٩٤١  البعد الثالث
  ٠,٧٨٦  ٠,٦٩٨  ١  ٠,٥٥٧  ٠,٧٨٥  ٠,٩٨٧  ٠,٥٨٧  البعد الرابع

  ٠,٩٠٤  ١  ٠,٦٩٨  ٠,٥٦٦  ٠,٩٤٧  ٠,٨٧٧  ٠,٤٩٨  البعد الخامس
  ١  ٠,٩٠٤  ٠,٧٨٦  ٠,٥٨٩  ٠,٨٤٢  ٠,٥٨٩  ٠,٩٤١  البعد السادس

قـام الباحـث بحسـاب ثبـات القائمـة بعـدة طـرق، األولـى : حساب ثبات القائمة : ُثانیا 
هــي طریقــة إعــادة تطبیــق القائمــة، أمــا الطریقــة الثانیــة فكانــت طریقــة التجزئــة النصــفیة، 

  .والطریقة الثالثة فكانت حساب معامل ألفا كرونباخ
تم تطبیق القائمة على أفراد : عین إعادة تطبیق القائمة بفاصل زمني قدره أسبو) ١

قدره أسبوعین بین  عینة التقنین، ومن ثم أعید تطبیق القائمة مرة أخرى بفاصل زمني
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ّ وهو دال إحصائیا عند مستوى ٠,٨٩٥التطبیقین وكان معامل ثبات القائمة هو 
٠,٠١.      

 بإتباع  تم حساب ثبات القائمة بطریقة التجزئة النصفیة:التجزئة النصفیة ) ٢
الخطوات المعروفة في ذلك حیث ثم حساب معامل االرتباط بین درجات نصفي 

 ٠,٧٨٤، فوجد أن معامل االرتباط هو )العبارات الفردیة والعبارات الزوجیة(القائمة 
= ، تال ذلك حساب معامل ثبات القائمة ویساوي ٠,٠١ّوهو دال إحصائیا عند مستوى 

ّوهو دال إحصائیا عند مستوى ) =  عامل االرتباطم+ ١) / ( معامل االرتباط× ٢(
  . مما یؤكد أن القائمة في صورتها النهائیة تتمتع بمعامالت صدق وثبات عالیة٠,٠١

، مما )٠,٨٩٩(حیث بلغ معامل ارتباط ألفا لعینة التقنین : معامل ألفا كرونباخ ) ٣
القائمة على األب یتم تطبیق هذا و، یعكس تمتع القائمة بدرجة عالیة من الثبات

واألم في نفس الوقت بحث یتم االتفاق بینهما على استجابة واحدة تعكس حقیقة 
السلوك الذي یقوم به الطفل، حیث كل عبارة أو مفردة لها ثالث بدائل اختیاریة 

وعند تصحیح القائمة تأخذ االستجابة ، )ً كثیرا –ً أحیانا –ًنادرا ( لالستجابة 
درجتان، واالستجابة ) ًأحیانا ( ة، بینما تأخذ االستجابة درجة واحد) ًنادرا ( 
 وبهذا تعكس الدرجات المرتفعة على القائمة درجة ،ثالث درجات) كثیرا ( 

، وتعكس الدرجات المنخفضة وجود بعض باضطراب التوحدشدیدة لإلصابة 
  . بصورة بسیطة لدى الطفلاالضطرابأعراض 

ـــــاس المســــــتوى االجتمــــــاعي والثقــــــاف) ٤ .                       ي واالقتصــــــادي لألســــــرة الســــــعودیةمقـی
  . )٢٠١٥(الباحث / إعداد 
والثقــافي واالقتصــادي ألســرة  لمســتوى االجتمــاعياتقــدیر یهــدف هــذا المقیــاس إـلـى      

وإلعــــداد هــــذا المقیــــاس قــــام الباحــــث ،  التــــي یعــــیش فیهــــاالطفــــل ذي اضــــطراب التوحــــد
ومــن خــالل االضــطالع عـلـى هــذه ا الغـرض، ـلـى مـقـاییس ســابقة أعــدت لهــذبـاإلطالع ع

أبعــــاد،  ) ٣( المقــــاییس الســــابقة، قــــام الباحــــث بتصــــمیم مقیاســــه الحــــالي لیتكــــون مــــن 
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ًالمســــتوى االجتمــــاعي ویتضــــمن بنــــودا وعبــــارات تتضــــمن حالــــة : البعــــد األول : األول 
دد الوالــدین االجتماعیــة وطبیعــة العالقــات األســـریة الســائدة بیــنهم ومســتوى تعلــیمهم وعـــ

المسـتوى الثقـافي : أفراد األسرة ونوعیة عمل الوالدین وغیر ذلك من البنود، البعد الثاني 
ویتضـــمن عـــدة بنـــود تحـــوي وجهـــة نظـــر الوالـــدین حـــول التعلـــیم والثقافـــة ودرجـــة الـــوعي 
الفكــري واآلراء واالتجاهــات الفكریــة لهمــا وموقفهمــا مــن تعلــیم أبنــائهم، أمــا البعــد الثالــث 

االقتصــــادي ویحـــاول التعــــرف عـلـــى مســـتوى معیشــــة األســــرة ودخلهــــا فیغطـــي المســــتوى 
 ولحســاب الخصــائص .ونوعیــة الترفیــة اـلـذي تنتهجــه األســرة وخــالف ذـلـك مــن األمــور

السـیكومتریة للمقـیـاس ـقـام الباحــث بحســاب معــامالت الصــدق والثـبـات عـلـى عیـنـة 
  :أسرة سعودیة على النحو التالي  ) ٢٠( تقنین سعودیة بلغت 

ـقـام الباحـث بـالتحقق مـن صـدق المقیـاس باســتخدام : حسـاب صـدق المقیـاس : ًأوال 
  : أنواع الصدق التالیة 

 حیــث ـتـم التأكــد مــن هــذا النــوع مــن الصــدق عــن طریــق عــرض :صــدق المحكـمـین ) ١
المقیاس على مجموعـة مـن أسـاتذة علـم الـنفس والصـحة النفسـیة والتربیـة الخاصـة بكلیـة 

 مـن أعضـاء هیئـة التـدریس ٥ العربیـة السـعودیة وعـددهم التربیة بجامعة جازان بالمملكة
لحـذف أو  %) ٩٠(، ولقـد تـم اختیـار معیـار لالتفـاق ) أساتذة مشـاركین٣ أساتذة و ٣( 

ًتعدیل أو اإلبقاء على العبارة، وبنـاء علیـه تـم تعـدیل بعـض الصـیاغات لـبعض العبـارات 
  .التي یتضمنها المقیاس

 وهــي ٨,٦٧التجریبیــة تســاوي " ت " انــت قیمــة حیــث ك: صــدق المقارنــة الطرفیــة ) ٢
حیــث قــام الباحــث بحســاب صــدق المقارنــة الطرفیــة . ٠,٠١ًداـلـة احصــائیا عنــد مســتوى 

ًوذلك للتحقق من القدرة التمییزیة للمقیاس، بمعنى ما إذا كان المقیـاس یمیـز تمییـزا فارقـا  ً
ى التمییـز بـین األقویـاء بین المستویین المیزانیین القوي والضعیف، أي قـدرة المقیـاس علـ

  .والضعفاء في الصفة التي یقیسها وهي المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي
معــامالت االتســاق الــداخلي  قــام الباحــث بحســاب حیــث: صــدق االتســاق اـلـداخلي ) ٣

للمقیاس من خالل حساب معامل االرتباط بین كل عبـارة مـن عبـارات المقیـاس والدرجـة 
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لإلبقـــاء عـلــى العبـــارات، فـــي حـــین أن العبـــارات التـــي ) ٠,٠٢( معیـــار الكلیـــة، وتـــم اخـــذ
یكــون معامــل ارتباطهــا أـقـل مــن هــذه القیمــة ـیـتم حــذفها، وبعــد تنفـیـذ ذـلـك تـبـین أن جمیــع 
العبــــارات المســــتخدمة فــــي المقیــــاس كــــان معامــــل ارتباطهــــا قــــوي وال یقــــل عــــن القیمــــة 

یوضـــح  ) ٣( رة، والجـــدول رـقــم ـفــتم اإلبـقــاء عـلــى جمـیــع العبـــارات والبـنــود عـبــا) ٠,٠٢(
ذـلـك إضــافة إـلـى أنــه ـتـم اســتخراج معامــل االتســاق اـلـداخلي للمقیــاس مــن خــالل حســاب 
قیمـــة معامـــل االرتبـــاط بـــین كـــل بعـــد مـــن األبعـــاد الثالثـــة والمعـــدل الكـلــي وبـــین األبعـــاد 

  :ًالثالثة وبعضها بعضا كما یلي 
عاد مقیاس المستوى االتساق الداخلي بین المعدل الكلي وأب :  )٣( جدول 

  ًاألبعاد وبعضها بعضاواالجتماعي والثقافي واالقتصادي لألسرة السعودیة 
  البعد الثالث  البعد الثاني  البعد األول  المعدل الكلي  األبعاد

  ٠,٩٩٤  ٠,٧٩٥  ٠,٨٩٩  ١  المعدل الكلي
  ٠,٧١٦  ٠,٥٩٨  ١  ٠,٨٩٩  البعد األول
  ٠,٧٧٤  ١  ٠,٥٩٨  ٠,٧٩٥  البعد الثاني

  ١  ٠,٧٧٤  ٠,٧١٦  ٠,٩٩٤  الثالبعد الث

قــام الباحــث بحســاب ثبــات المقیــاس بعــدة طــرق، : حســاب ثبــات المقیــاس : ُثانیــا 
األولــى هــي طریقــة إعــادة تطبیــق المقـیــاس، أمــا الطریقــة الثانیــة فكانــت طریقــة التجزـئــة 

  .النصفیة
تم تطبیق المقیاس على : إعادة تطبیق المقیاس بفاصل زمني قدره أسبوعین ) ١

قدره  عینة التقنین، ومن ثم أعید تطبیق المقیاس مرة أخرى بفاصل زمنيأفراد 
ّ وهو دال إحصائیا ٠,٩٤٢أسبوعین بین التطبیقین وكان معامل ثبات المقیاس هو 

      .٠,٠١عند مستوى 
 تم حساب ثبات المقیاس بطریقة التجزئة النصفیة بإتباع :التجزئة النصفیة ) ٢

یث ثم حساب معامل االرتباط بین درجات نصفي الخطوات المعروفة في ذلك ح
 ٠,٨٥٥، فوجد أن معامل االرتباط هو )العبارات الفردیة والعبارات الزوجیة(المقیاس 
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= ، تال ذلك حساب معامل ثبات القائمة ویساوي ٠,٠١ّوهو دال إحصائیا عند مستوى 
ا عند مستوى ّوهو دال إحصائی) =  معامل االرتباط+ ١) / ( معامل االرتباط× ٢(

 مما یؤكد أن المقیاس في صورته النهائیة یتمتع بمعامالت صدق وثبات عالیة، ٠,٠١
هذا ویعطي المقیاس درجة مستقلة لكل بعد كما یعطي درجة كلیة لألبعاد الثالثة 

، )مرتفع ، متوسط ، منخفض(مجتمعة لتعكس في النهایة عدة مستویات قیاسیة 
   ).٣( الرجوع إلى ملحق رقم ولإلطالع على المقیاس یرجى 

/ إعـداد . قائمة مفردات الحصیلة اللغویة التعبیریة لألطفال ذوي اضطراب التوحـد) ٥
  ) ٢٠١٥(الباحث 

لقائمـة مفـردات الحصـیلة اللغویـة التعبیریـة في سبیل القیـام بإعـداد الصـورة المبدئیـة      
  :تالیة  قام الباحث بإتباع الخطوات اللألطفال ذوي اضطراب التوحد

ذات االســتفادة مـــن األطـــر النظرـیــة وكـــذلك العدـیــد مـــن الدراســـات والبحـــوث الســـابقة ) ١
ــــك فـــــي تحدـیــــد الصـــــلة بموضـــــوع الحصـــــیلة اللغوـیــــة التعبیریـــــة  شـــــكل هـــــذه القائمـــــة وذـل

  .ومكوناتها
 التــــي تــــم الحصــــول علیهــــاوالقــــوائم تــــم اإلطــــالع علــــى بعــــض المقــــاییس واألدوات ) ٢

تســاعد فـي إعــداد أو صـور ًوالتـي تتضــمن بنـودا أو عـبـارات ـیـة والمعنیـة بالحصـیلة اللغو
  .هذه القائمة

قام الباحث بإجراء دراسة استطالعیة في شكل سـؤال مفتـوح لإلفـادة منهـا فـي تحدیـد ) ٣
كیفـیــة تـقــدیر مـفــردات الحصـــیلة اللغویـــة التعبیرـیــة ـلــدى األطـفــال ذوي اضـــطراب التوحـــد 

قســم علــم الــنفس وقســم التربیــة الخاصــة وذلــك علــى عینــة مــن أعضــاء هیئــة التــدریس ب
بكلیـــة التربیـــة بجامعـــة جـــازان وكـــذلك عـلــى معلمـــي التربیـــة الخاصـــة فـــي مركـــز األمیـــر 
محمــد ـبـن ناصــر للخــدمات المســاندة فــي التربـیـة الخاصــة بجــازان ومركــز إرادـتـي للتربیــة 
ــــى األخصـــــائیین العـــــاملین فـــــي مركـــــز دعـــــم أســـــر ذوي  الخاصـــــة بجـــــازان باإلضـــــافة إـل

اجــــــات الخاصــــــة التــــــابع للشــــــؤون االجتماعیــــــة بجــــــازان، وكانــــــت هــــــذه الدراســــــة االحتی
  : االستطالعیة عبارة عن سؤال نصه التالي 
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مــن خــالل خبــرتكم وتخصصــكم األكــادیمي، كیــف یمكــن تقــدیر مفــردات الحصــیلة      
الحصـــیلة اللغویـــة : ًاللغوـیــة التعبیرـیــة ـلــدى األطفـــال ذوي اضـــطراب التوحـــد، علمـــا ـبــأن 

یـــة هـــي مجموعـــة الكلمـــات أو المفـــاهیم اللغویـــة التـــي ینطقهـــا الطفـــل ویســـتخدمها التعبیر
ًفعلیا في حدیثه في مختلف المواقف التي یتعرض لها والتي قـد اكتسـبها نتیجـة احتكاكـه 
ًبالبیئــة مــن حوـلـه بمــن فیهــا ولــیس شــرطا أن ینطقهــا نطقــا صــحیحا بــل یكفــي أن یكــون  ً ً

  .درك معناهانطقه لها بطریقة مقبولة شریطة أن ی
وـلــي أمـــر مـــن أولیـــاء األطفـــال ذوي اضـــطراب  ) ٢٥٠( قـــام الباحـــث باالتفـــاق مـــع ) ٤

بــــأن یقومــــوا بــــذكر ) واتــــس آب ( التوحــــد الــــذین یتجمعــــون فــــي جــــروب علــــى برنــــامج 
الكلمــات التــي ینطقهــا أطفــالهم التوحــدیین أو تـلـك المفــردات التــي یعرـفـون معناهــا، ســواء 

و أدوات أو مالبــس أو أي كلمــة ینطقهــا الطفــل شــریطة كانــت هــذه المفــردات ألطعمــة أ
أن یعــرف معناهـــا، علــى أن یـقــوم كــل وـلــي أمـــر بتســجیل نطـــق الطفــل للكلمـــة ویرســـلها 

  ).واتس آب ( للباحث صوتیة عبر برنامج 
      ومن خالل الخطوات السابقة، وبعد فحص نتائج الدراسة االستطالعیة رأى 

 على القوائم اللغویة أو قوائم الكلمات والمفردات الباحث أنه من الضروري االعتماد
 ٧ إلى ٥المصورة لحصر الحصیلة اللغویة لألطفال ذوي اضطراب التوحد من عمر 

ًسنوات، على أن یقوم أولیاء أمور الطفل بتقدیر حصیلته اللغویة اعتمادا على هذه 
ًذا الشكل نظرا لما القائمة التي تعد لهذا الهدف، ویرى الباحث ضرورة بناء القائمة به

هو معروف عن صعوبة التقدیر الدقیق للتطور اللغوي المبكر وللحصیلة اللغویة 
التعبیریة لألطفال الصغار ذوي اضطراب التوحد، وكذلك لما أكدت علیه معظم 
الدراسات من دقة تقدیر الوالدین وخاصة األم للحصیلة اللغویة لألطفال الصغار 

  .التوحدیین
 مفردة لغویة هي مجمل الكلمات ٤٠ على ما سبق، تكونت القائمة من ًوتأسیسا     

والمفردات التي قام أولیاء األمور بذكرها ككلمات یعرفها الطفل، حیت تم اعتماد كل 
كلمة ومفرده ذكرها الوالدین حتى في حالة عدم تكرارها من آباء آخرین لطفل آخر، تم 
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 سم بخلفیة بیضاء، ٢٠ × سم ٢٠ها وضع كل مفردة على هیئة بطاقة مصورة أبعاد
بحیث یتم عرض الصورة على الطفل ویطلب منه التعرف علیها، وفي حالة التعرف 

، وفي حالة عدم التعرف فیحصل على الدرجة )١(علیها یحصل على الدرجة 
) ٤٠(، وبالتالي فالدرجة العظمى التي یمكن للطفل الحصول علیها هي )صفر(

  . درجة٤٠ –ت القائمة بین صفر درجة، وبذلك تتراوح درجا
وتعكس الدرجة المرتفعة كما أكبر من المفردات أو الحصیلة اللغویة التعبیریة      

والعكس صحیح، ولحساب صدق القائمة، قام الباحث بعرض القائمة على مجموعة 
بكلیة التربیة )  أساتذة وأساتذة مشاركین ١٠( من أساتذة علم النفس والتربیة الخاصة 

على  % ٩٠امعة جازان، وتم اإلبقاء على المفردات المصورة التي حازت على بج
األقل من إجماع آرائهم، كما تم حساب صدق المحك من خالل تطبیق مقیاس 

على ) ٢٠١٠(عادل عبداهللا / المستوى اللغوي والحدیث لألطفال التوحدیین إعداد 
ت داللة إحصائیة عند  وهي نسبة ذا٠,٨٤٩عینة التقنین حیث بلغ معامل الصدق 

، أما ثبات القائمة فتم التحقق منه بطریقة التجزئة النصفیة وطریقة ٠,٠١مستوى 
إعادة التطبیق، فعن طریق إعادة التطبیق بعد أسبوعین من التطبیق األول بلغ معامل 

 وعن طریق التجزئة النصفیة لبیرسون بلغت قیمة معامل االرتباط ٠,٧٩٥الثبات 
  .٠,٠١ عند  وهي دالة٠,٩٨٨

مـــن )  ١٠(اعتمـــد الباحـــث ـفــي دراســـته الحالـیــة عـلــى : ـمــواد وأجـهــزة الدراـســة : ًرابـعــا 
التــي تحــوي الكلمــات والمـفـردات المســتهدفة الـتـي تــم التأكــد المضــیئة البطاـقـات المصــورة 

مكنســة ، ( ال یعرفونهــا وهــي ) التجریبیــة والضــابطة(مــن أن جمیــع أفــراد عینــة الدراســة 
تـــم وضـــعها عـلــى ) مـــر، نظـــارة، قهـــوة، تمـــیس، وزغـــة، دجاجـــة، كـیــكحمامـــة، ســـكینة، ت

 مصـنوعة مـن البالسـتیك ومدعومـة بلمـبـات  ســم٢٠ × سـم ٢٠بطاقـات بیضـاء أبعادهـا 
ًمضــیئة حـیـث قـام الباحــث مســتعینا بإحــدى شـركات الدعاـیـة واإلعــالن بتصــمیم ) لیـدات(

ـــة دائهــــذه البطاقــــات المصــــورة المضــــیئة  م ١رـیـــة قطرهــــا ، كمــــا اســــتعان الباحــــث بطاوـل
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وكرسـیان دائریـان بـدون ظهـر، جهـاز تسـجیل صـوت، مجموعـة مـن األلعـاب عبـارة عــن 
ســـیارات متحركـــة ومضـــیئة، دمـــى ناطقـــة، أطـــواق دائریـــة ملونـــة، مكعبـــات ذات الحجـــم 
الكبیـــر، مجموعـــة مـــن الصـــور المتنوعـــة التـــي تعكـــس كـــل ثالثـــة منهـــا حـــدث معـــین أو 

المعـــززات المختلفـــة الـتــي تـــم إعـــدادها فـــي موـقــف معـــین، باإلضـــافة إـلــى مجموعـــة مـــن 
ضوء ما توافر للباحث من معلومات تم جمعها من خـالل والـدي كـل طفـل، هـذا وقـد تـم 
تطبیق الجلسات التدریبیة المقدمة في هـذه الدراسـة فـي حجـرة مخصصـة لـذلك مسـاحتها 

 م بمركــز األمیــر محمــد بــن ناصــر للخــدمات المســاندة للتربیــة الخاصــة بمدیـنــة٤ ×م ٤
جــازان بالمملكــة العربـیـة الســعودیة، وكانــت الحجــرة فــي األســاس مخصصــة للتعامــل مــع 
هـــؤالء األطفـــال وتخـلــو تمامـــا مـــن أیـــة مشـــتات أو نوافـــذ ســـوى نافـــذة صـــغیرة فـــي أعـلــى 

 مـــرات فـــي ٣، علمـــا بـــأن تطبیـــق الجلســـات التدریبیـــة كـــان یـــتم ٢ م١الغرفـــة مســـاحتها 
ریــة حیــث كــان الباحــث یجلــس مــع كــل طفــل األســبوع وبصــورة فردیــة خــالل الفتــرة النها

  . دقیقة لكل طفل٢٥بشكل متتالي في فترة زمنیة تراوحت 

قـام الباحـث بتطبیـق الجلسـات التدریبیـة المقدمـة : الجلسات التدریبیة للدراسة : ًخامسا 
 محـاوالت ١٠بواقـع  جلسـة تدریبیـة فردیـة للكـل طفـل ٣٥ مـدار في الدراسة الحالیة علـى

 دـقــائق للعـــب الحـــر، وتضـــمنت هـــذه الجلســـات مجموعـــة مـــن ٥للهـــا ـفــي كـــل جلســـة یتخ
، واعتمــــد الباحــــث فــــي بنــــاء محتــــوى لألطفــــال المشــــاركیناألنشــــطة المصــــورة المألوفــــة 

اإلطـــار النظـــري للدراســـة ) ١ : الجلســات التدریبـیــة عـلــى مصـــادر عدـیــدة، منهــا مـــا یـلــي
توحــد، الحصــیلة األطفــال ذوي اضــطراب ال: الحالیــة والــذي یلقــي الضــوء علــى كــل مــن

نتـــائج الدراســـات والبحـــوث الســـابقة ) ٢ .اللغویـــة، اســـتراتیجیة التغذیـــة الراجعـــة التعلیمیـــة
والتـــي تـــم عرضـــها فـــي مـــتن الدراســـة الحالیـــة والتـــي تناولـــت تحســـین الحصـــیلة اللغویـــة 

المقـابالت ) ٣ .لألطفال التوحدیین وكذلك استخدام استراتیجیة التغذیـة الراجعـة التعلیمیـة
بعــض الـبــرامج ) ٤. دة مــع أســاتذة عـلــم الــنفس والصــحة النفســیة والتربـیــة الخاصــةالعدیــ

التدریبیــة التــي تــم إعــدادها فــي إطــار الدراســات والبحــوث الســابقة التــي تــم عرضــها فــي 
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وتقـوم الجلســات التدریبـیـة الحالیـة عـلـى مجموعــة مـن المـبـادئ واألســس . الدراسـة الحالـیـة
  :یین  والتي یمكن صیاغتها كما یلي التي ترتكز علیها برامج غیر العاد

الحــرص علــى تــوفیر بیئــة اجتماعیــة صــدیقة للطفــل بغیــة تحقیــق قــدر مــن اإلشــباع ) ١
المتعلــق ـبــاألمن باعتـبــاره مـــن أهـــم الحاجــات األساســـیة للنمـــو النفســـي والصـــحة النفســـیة 

  .للفرد
لدراســة مراعــاة الخصــائص النمائیــة والنفســیة لألطفــال ذوي اضــطراب التوحــد عینــة ا) ٢

  .الحالیة
مراعــاة أســس ومبــادئ الفنیــات واالســتراتیجیات التــي تقــوم علیهــا الجلســات التدریبیــة ) ٣

  .المقدمة في الدراسة الحالیة
ّتهیئـة جــو مـن الحــب والثقـة ـبـین الطفـل والباحــث مـن خــالل معایشـته لألطـفـال عیـنـة ) ٤

حــث لهـــم لمجموعــة مـــن َالدراســة لفـتــرة زمنیــة قـبــل بــدء الجلســـات التدریبیــة ومشـــاركة البا
  .مواقف اللعب المختلفة

اســتخدام أســلوب التعزیــز اإلیجــابي والتشــجیع مــن جانــب الباحــث وذـلـك عنــدما یــأتي ) ٥
  .الطفل باالستجابات الصحیحة في مواقف األنشطة المختلفة المقدمة في هذه الدراسة

  .ةاالعتماد بشكل كبیر على تعاون أحد آباء الطفل في الجلسات التدریبی) ٦
      هذا ویتمثل الهدف الرئیس للجلسات التدریبیة المقترحة في هذه الدراسة في زیادة 
الحصیلة اللغویة التعبیریة لألطفال ذوي اضطراب التوحد، وذلك من خالل االعتماد 

 التي أثبتت كفاءتها في هذا المجال وفي IFعلى استراتیجیة التغذیة الراجعة التعلیمیة 
ألطفال التوحدیین، ویتمثل التحقیق اإلجرائي لهذا الهدف في مجاالت أخرى مع ا

ارتفاع درجات أفراد المجموعة التجریبیة على قائمة مفردات الحصیلة اللغویة التعبیریة 
لألطفال ذوي اضطراب التوحد المستخدمة في هذه الدراسة بعد تطبیق الجلسات 

  حیث استهدف الباحث تدریب التدریبیة عن درجاتهم التي حصلوا علیها قبل التطبیق،
 –  )حمامة ( – ) كهربائیة مكنسة( : األطفال على الكلمات والمفاهیم التالیة 

 –  )وزغة(  –  )تمیسعیش (  –  )قهوة(  –  )نظارة(  – ) تمر(  –  )سكینة( 
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یتم تطبیقها مصورة حیث قام الباحث بتصمیم مواقف وأنشطة ،  )كیك(  –  )دجاجة( 
ًاعیا في ذلك قواعد وأسس استخدام استراتیجیة التغذیة الراجعة مع كل طفل مر

 IFالتعلیمیة من خالل تصمیم أنشطة تعلیمیة تتضمن المثیر التعلیمي ومثیر الـــــ 
والتعزیز، وكانت جمیع الجلسات تسیر بنفس الطریقة حیث یقوم الباحث بتقدیم النشاط 

ط مألوف للطفل، كأن یقدم المصور المحدد خالل موقف تعلیمي محدد وهو نشا
للطفل صورة لموقف ما ویسأل الطفل سؤال محدد عن النشاط تعكسه الصورة یلي ذلك 
تقدیم التغذیة الراجعة المادیة والمعنویة بشكل فوري عقب استجابة الطفل مباشرة یعقبها 

ة لنفس  أمام الطفل مع نطقه أمامه، وفي الجلسة الثانیة والثالثIFتقدیم صورة مثیر الـــ 
 یقوم الباحث بعكس التوقیت بأن یقدم الصورة التي تحوي مثیر IFالمثیر الخاص بــــ 

 یعقبها صورة النشاط التعلیمي المحدد ثم التغذیة الراجعة المادیة والمعنویة كما IFالـــــ 
یوضح تفاصیل  ) ٤( والجدول رقم ،  )١( ًتم توضیحه مسبقا في الشكل رقم 

  : المقدمة في الدراسة الحالیة الجلسات التدریبیة
  تفاصیل الجلسات التدریبیة المقدمة في الدراسة الحالیة :  )٤( جدول 

استجابة   النشاط المقدم IFمثیر الــــــ   الهدف
الطفل 
  المتوقعة

عدد الجلسات 
 لكل الفردیة
  طفل

أن یتعـــــــــرف الطفـــــــــل 
عـلــــــــــــــــى المكنســـــــــــــــــة 

  .الكهربائیة

مضیئة صورة 
  مكنسة كهربائیةل

 أطفـــــال یلعبـــــون كـــــرة قـــــدم، مجموعـــــة
والسؤال الموجه للطفل هو بماذا یلعب 

  .األطفال ؟

  ٣  كرة قدم

أن یتعـــــــــرف الطفـــــــــل 
  .على الحمامة

مضیئة صورة 
  حمامةل

طفـل یغسـل یدـیـه بالصـابونه، والســؤال 
الموجه للطفل هو بمـاذا یغسـل الطفـل 

  .یدیه ؟

  ٣  صابونة

أن یتعـــــــــرف الطفـــــــــل 
  على السكینة

مضیئة صورة 
  سكینةل

فــل یرتــدي الثــوب، والســؤال الموجــه ط
  .للطفل هو ماذا یرتدي الطفل ؟

  ٣  الثوب

أن یتعـــــــــرف الطفـــــــــل 
  .على التمر

 مضیئة صورة
  تــــــمرل

طـفــــل یأكـــــل مـــــوزة، والســـــؤال الموجـــــه 
  .للطفل هو ماذا یأكل الطفل ؟

  ٣  موزة

  ٣  ساعةشخص یرتدي ساعة ید، والسؤال  مضیئة صورةأن یتعـــــــــرف الطفـــــــــل 
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الموجه للطفل هو ماذا یرتدي هذا   نظارةل  .على النظارة
  .الشخص ؟

أن یتعـــــــــرف الطفـــــــــل 
  .على فنجان القهوة

مضیئة صورة 
  فنجان القهوةل

مجموعـــــة أطفـــــال یلعبـــــون كـــــرة قـــــدم، 
والسؤال الموجه للطفل هو بماذا یلعب 

  .األطفال ؟

  ٣  كرة قدم

أن یتعـــــــــرف الطفـــــــــل 
  .على عیش التمیس

مضیئة صورة 
  عیش تمیسل

ه بالصـابونه، والســؤال طفـل یغسـل یدـیـ
الموجه للطفل هو بمـاذا یغسـل الطفـل 

  .یدیه ؟

  ٣  صابونة

أن یتعـــــــــرف الطفـــــــــل 
علــــــــــــــــــــى الوزغــــــــــــــــــــة 

  ).البرص(

مضیئة صورة 
  وزغةل

 الموجه والسؤالطفل یركب دراجة، 
  . یركب هذا الطفل ؟اللطفل هو ماذ

  ٣  دراجة

أن یتعـــــــــرف الطفـــــــــل 
  .على الدجاجة

 مضیئة صورة 
  دجاجةل

ة ید، والسؤال شخص یرتدي ساع
الموجه للطفل هو ماذا یرتدي هذا 

  .الشخص ؟

  ٣  ساعة

أن یتعـــــــــرف الطفـــــــــل 
  .على الكیك

صورة  مضیئة 
  للكیك

مجموعـــــة أطفـــــال یلعبـــــون كـــــرة قـــــدم، 
والسؤال الموجه للطفل هو بماذا یلعب 

  .األطفال ؟

  ٣  كرة قدم

ـــة للدراســــة : ًسادســــا  ة الحالیــــة اتبــــع الباحــــث فــــي إجــــراء الدراســــ: الخطــــوات اإلجرائـی
  :الخطوات اإلجرائیة التالیة 

جمــع المــادة العلمیــة مــن كتــب وبحــوث ودراســات ورســائل ماجســتیر ودكتــوراة عربیــة  )١
وأجنبیـــة مـــن خـــالل عـقـــد زیـــارات لمكتبـــات بعـــض الجامعــــات فـــي مصـــر والمملكــــة 
العربیـة السـعودیة ومـن خـالل المكتبـة الرقمیـة السـعودیة ومـن ثـم قـام الباحـث بإعـداد 

 .إلطار النظري الخاص بالدراسة كما هو في الصورة الحالیةوكتابة ا
وتـم تقنینهـا وتـم اسـتعارة مقیـاس ) الضبط والقیاس ( تم إعداد أدوات الدراسة الحالیة  )٢

 بینیـــه للـــذكاء الصـــورة الخامســـة مـــن إدارة كلیـــة التربیـــة بجامعـــة جـــازان –ســـتانفورد 
 .بالمملكة العربیة السعودیة

الدراسـات السـابقة التـي اسـتطاع الباحـث الحصـول علیهـا في ضوء اإلطـار النظـري و )٣
وفـــــي ضـــــوء هـــــدف الدراســـــة ومشـــــكلتها قـــــام الباحـــــث بإعـــــداد الجلســـــات التدریبیـــــة 
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 مـن أسـاتذة التربیـة الخاصـة ٣المستخدمة في الدراسة الحالیة ومن ثم عرضها على 
ر  مــن جامعــة البحــر األحمــ١ فــي جامعــة جــازان بالمملكــة العربیــة الســعودیة و ١( 

تـم عـرض الجلسـات علـى ). (  جامعـة بنهـا بجمهوریـة مصـر العربیـة ١بالسودان و 
 ).السادة المحكمین من خالل مراسلتهم عبر البرید اإللكتروني 

ــام الباحـــث بالتنســـیق مـــع مركـــز األمیـــر محمـــد بـــن ناصـــر للخـــدمات المســـاندة فـــي  )٤ ـق
ق الجاـنـب التجریـبـي التربیـة الخاصــة بمدیـنـة جــازان بالمملكــة العربیـة الســعودیة لتطبـیـ

ـــة الحالیــــة، وتــــم االتفــــاق علــــى مواعیــــد الجلســــات واألطفــــال المشــــاركین فــــي  للدراسـ
الدراســة، كمــا حــرص الباحــث فــي هــذه الخطــوة علــى الحصــول علــى موافقــة أولیــاء 

 .األمور على مشاركة أطفالهم في هذه الدراسة
ین بانتظـام عـلـى تـم انتقـاء عیـنـة الدراسـة مـن األطـفـال ذوي اضـطراب التوحـد المـتـردد )٥

ًمحققــــا ) تجریبیــــة وضــــابطة ( المركــــز ثــــم قــــام الباحــــث بتقســــیمهم إـلـــى مجمــــوعتین 
ـــذكاء، ( تجــــانس بــــین أفــــراد المجمــــوعتین فــــي متغیــــرات  العمــــر الزمنــــي،  معامــــل اـل

مســتوى الحصــیلة اللغویــة التعبیریــة، معامــل التوحــد، والمســتوى االجتمــاعي والثقــافي 
 ).واالقتصادي

كلمــات الحصــیلة اللغویــة التعبیرـیـة لألطفــال ذوي اضــطراب التوحــد ـتـم تطبیــق قائمــة  )٦
 ).التجریبیة والضابطة(على مجموعتي الدراسة ) قیاس قبلي ( 

البرنــامج التــدریبي (تــم تطبیــق الجلســات التدریبیــة التــي تــم إعــدادها للدراســة الحالیــة  )٧
 ١مـن  في الفتـرة وذلك) IFالتعلیمیة التغذیة الراجعة استراتیجیة استخدام القائم على 

 .م٢٠١٥ سبتمبر لعام ١٣ – أغسطس ١٦ه الموافق ١٤٣٦ ذو القعدة ٢٩ –
م، قــام الباحــث بــإجراء القیــاس البعــدي ٢٠١٥ ســبتمبر ١٤فــي یــوم االثنــین الموافــق  )٨

وذـلـــك مــــن خــــالل تطبیــــق قائمــــة ) التجریبیــــة والضــــابطة(عـلـــى مجمــــوعتي الدراســــة 
 . ذوي اضطراب التوحدمفردات الحصیلة اللغویة التعبیریة لألطفال

م، قـام الباحـث ـبـإجراء القیـاس التتبعــي ٢٠١٥فـي یـوم الخمــیس الموافـق غـرة أكـتـوبر  )٩
علــى مجموعـــة الدراســـة التجریبـیــة فـقــط مـــن خـــالل تطبـیــق قائمـــة مـفــردات الحصـــیلة 
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اللغویــة التعبیریــة لألطـفــال ذوي اضــطراب التوحـــد، وذلــك حتــى ـیــتمكن الباحــث مـــن 
 .لسات التدریبیة التي تم تطبیقها في الدراسة الحالیةمعرفة مدى استمرار أثر الج

 بمعالجــة مــا ـتـوفر SPSS..V(16)ًقـام الباحــث مســتعینا بالبرـنـامج اإلحصــائي  )١٠
ـلــه مـــن بیانـــات ودرجـــات وذـلــك مـــن خـــالل األســـالیب اإلحصـــائیة المالئمـــة لطبیعـــة 

 .الدراسة الحالیة ومنهجها وعینتها
ًاحصائیا، تم عـرض النتـائج وصـیاغتها بعد انتهاء الباحث من معالجة البیانات  )١١

 . ومن ثم مناقشتها وتفسیرهاةبالصورة السابق
بعد ذلك تم استخالص مجموعـة مـن التوصـیات التربویـة ذات الصـلة بموضـوع  )١٢

 .الدراسة الحالیة ومنبثقة من نتائجها
في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالیة من نتائج، وفي ضـوء إطارهـا النظـري  )١٣

ًابقة، اقترح الباحث بعض البحوث التـي یمكـن تنفیـذها اسـتكماال لمسـیرة ودراستها الس
  .البحث العلمي في مجال الدراسة الحالیة

  :نتائج الدراسة 
یوجـد فـرق ذوو داللـة إحصـائیة : نص الفـرض األول علـى : نتیجة الفرض األول      

عــــدي بــــین متوســــطي رتــــب درجــــات المجمــــوعتین التجریبیــــة والضــــابطة فــــي القیــــاس الب
متوسـط المجموعـة التجریبـیـة، ) لصــالح ( لمسـتوى الحصـیلة اللغویـة التعبیرـیـة فـي اتجـاه 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تـم اسـتخدام األسـالیب اإلحصـائیة سـالفة الـذكر، وكانـت 
  :كما یلي  ) ٥( النتائج كما یوضحها الجدول رقم 
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تب درجات  لداللة الفرق بین متوسطي رU ،W ،Zقیم  ) : ٥( جدول 
المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في القیاس البعدي لمستوى الحصیلة 

 اللغویة التعبیریة لألطفال ذوي اضطراب التوحد 
  الداللة U W Z  الضابطة  التجریبیة  المتغیر

  متوسط
  الرتب

مجموع 
  الرتب

  متوسط
  الرتب

مجموع 
  الرتب

مستوى 
الحصیلة 
اللغویة 
  ١٥,٠٠  ٣,٠٠  ٤٠,٠٠  ٨,٠٠  التعبیریة

١٥,٠٠  ٠,٩٥  -  
٢,٦٥٣  

دالة 
  ًإحصائیا

  عند
٠,٠١  

أن الـفــــرق ـبــــین متوســـــطي رـتــــب درجـــــات  ) ٥( هـــــذا ویتضـــــح مـــــن الجـــــدول رـقــــم 
 بالنســـــبة لمســـــتوى الحصـــــیلة اللغویـــــة ٠,٠١ًالمجمـــــوعتین دال إحصـــــائیا عنـــــد مســـــتوى 

لمجموعـة المجموعـة ذات المتوسـط األعلـى وهـي ا) لصـالح ( التعبیریـة وذلـك فـي اتجـاه 
  .التجریبیة، وبالتالي فإن هذه النتیجة تحقق صحة الفرض األول للدراسة

یوجــــد فــــرق ذوو داللــــة :  نــــص الفــــرض الثــــاني علــــى :نتیجــــة الفــــرض الثــــاني      
إحصائیة بین متوسطي رتب درجات المجموعة التجریبیة في القیاسـین القبلـي و البعـدي 

وللتحقـق مــن . القیـاس البعـدي) لصـالح ( اه لمسـتوى الحصـیلة اللغویـة التعبیریـة فـي اتجـ
صحة هذا الفرض تم استخدام األسالیب اإلحصائیة المناسـبة لـذلك، وكانـت النتـائج كمـا 

  :كما یلي  ) ٦( یوضحها الجدول رقم 
  لداللة الفرق بین متوسطي رتب درجات المجموعة W ،Zقیم  ) : ٦( جدول 

  توى الحصیلة اللغویة التعبیریة التجریبیة في القیاسین القبلي والبعدي لمس
متوسط   المتغیر

  الرتب
مجموع 
  الرتب

  الداللة W Z  اإلشارات

مستوى   صفر= السالبة   صفر  صفر
الحصیلة 
  صفر  ٥= الموجبة   ١٦,٠٠  ٤,٠٠  اللغویة

-  
٢,٥٨٤  

  عند مستوى
٠,٠١  
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أن الـفــــرق ـبــــین متوســـــطي رـتــــب درجـــــات  ) ٦( هـــــذا ویتضـــــح مـــــن الجـــــدول رـقــــم 
 ٠,٠١ًتجریبیـــة فـــي القیاســـین القبلـــي والبعـــدي دال إحصـــائیا عنـــد مســـتوى المجموعـــة ال

القیـــاس ذي ) لصـــالح ( بالنســـبة لمســـتوى الحصـــیلة اللغویـــة التعبیریـــة وذلـــك فـــي اتجـــاه 
المتوســط األعـلـى وهــو القـیـاس البعــدي، وبالـتـالي ـفـإن هــذه النتیجــة تحـقـق صــحة الفــرض 

  .الثاني للدراسة
ال یوجـــد فـــرق ذوو داللـــة :  الفـــرض الثالـــث علـــى  نـــص:نتیجـــة الفـــرض الثالـــث      

 بین متوسـطي رتـب درجـات المجموعـة الضـابطة فـي القیاسـین القبلـي والبعـدي ةإحصائی
وللتحـقـــق مــــن صــــحة هــــذا الفــــرض ـتـــم اســــتخدام . لمســــتوى الحصــــیلة اللغویــــة التعبیرـیـــة

ائج كمـا األسالیب اإلحصائیة التي تم استخدامها للتحقق من الفرض الثـاني، وكانـت النتـ
  :كما یلي  ) ٧( یوضحها الجدول رقم 

  لداللة الفرق بین متوسطي رتب درجات المجموعة W ،Zقیم  ) : ٧( جدول 
 الضابطة في القیاسین القبلي والبعدي لمستوى الحصیلة اللغویة التعبیریة 

متوسط   المتغیر
  الرتب

مجموع 
  الرتب

  الداللة W Z  اإلشارات

مستوى   ٢= السالبة   ٦,٧٠  ٢,٣٥
الحصیلة 
  ٧,٠٢  ٣= الموجبة   ٧,٨٥  ٢,٣٦  اللغویة

-  
٠,١٥٨  

  غیر دالة
  ًإحصائیا

أن الـفــــرق ـبــــین متوســـــطي رـتــــب درجـــــات  ) ٧( هـــــذا ویتضـــــح مـــــن الجـــــدول رـقــــم 
ًالمجموعــة الضــابطة فــي القیاســین القبلــي والبعــدي غیــر دال إحصــائیا بالنســبة لمســتوى 

ه النتیجـــة تحقـــق صـــحة الفـــرض الثالـــث الحصـــیلة اللغویـــة التعبیریـــة، وبالتـــالي فـــإن هـــذ
  .للدراسة
 ال یوجـــد فـــرق ذوو دالـلــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي رتـــب :نتیجـــة الـفــرض الراـبــع      

ً یومــا مــن انتهــاء ١٥بعــد ( درجــات المجموعــة التجریبیــة فــي القیاســین البعــدي والتتبعــي 
فـــرض تـــم وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا ال. لمســـتوى الحصـــیلة اللغویـــة التعبیریـــة) البرنـــامج 
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اســتخدام األســالیب اإلحصــائیة التــي تــم اســتخدامها للتحقــق مــن الفــرض الثــاني، وكانــت 
  :كما یلي  ) ٨( النتائج كما یوضحها الجدول رقم 

  لداللة الفرق بین متوسطي رتب درجات المجموعة W ،Zقیم  ) : ٨( جدول 
 لتعبیریة التجریبیة في القیاسین البعدي والتتبعي لمستوى الحصیلة اللغویة ا

متوسط   المتغیر
  الرتب

مجموع 
  الرتب

  الداللة W Z  اإلشارات

مستوى   ٣= السالبة   ٣,٠٠  ١,٩٥
الحصیلة 
  ٢,٠٣  ٢= الموجبة   ٣,٠٠  ٣,٢٣  اللغویة

-  
٠,٠٤٧  

  غیر دالة
  ًإحصائیا

أن الـفــــرق ـبــــین متوســـــطي رـتــــب درجـــــات  ) ٨( هـــــذا ویتضـــــح مـــــن الجـــــدول رـقــــم 
ًن البعــدي والتتبعــي غـیـر دال إحصــائیا بالنســبة لمســتوى المجموعــة التجریبـیـة ـفـي القیاســی

الحصــــیلة اللغوـیـــة التعبیرـیـــة، وبالتــــالي ـفـــإن هــــذه النتیجــــة تحقــــق صــــحة الـفـــرض الرابــــع 
  .للدراسة

القبلــي (هــذا كمــا اســتخدم الباحــث أســلوب فریــدمان للمقارنــة بــین القیاســات الثالثــة 
ین األول والثـــاني ویلخـــص وذـلــك لزیـــادة التحقـــق مـــن صـــحة الفرضـــ) والبعـــدي والتتبعـــي

  :كما یلي ) ٩(الباحث ما توصل إلیه من نتائج في الجدول رقم 
نتائج استخدام أسلوب فریدمان للمقارنة بین درجات القیاس القبلي  ) : ٩( جدول 

و البعدي والتتبعي لمجموعة الدراسة التجریبیة على قائمة مفردات الحصیلة اللغویة 
 التعبیریة 

مستوى   درجة الحریة   ٢قیمة كا  متوسط الرتب  العینة   القیاس
  الداللة

  ٢,٩٨  القبلي
  ١,٥٤  البعدي
  التتبعي

  
٥  

١,٤٢  

٤  ١٤,٢١٥  
  ًدالة إحصائیا
  عند مستوى

٠,٠١  
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وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین متوسطات  ) ٩( ویتضح من الجدول رقم 
ة والبعدیة والتتبعیة على رتب درجات مجموعة الدراسة التجریبیة في القیاسات القبلی

 دقائمة مفردات الحصیلة اللغویة التعبیریة لألطفال ذوي اضطراب التوحد وهو ما یفی
 .تحقق هدف الدراسة

  :مناقشة النتائج وتفسیرها 
ال ـشــك أن أـبــدع مـــا وصـــل إلـیــه اإلنســـان كـــان اللغـــة، فهـــي أداة تمـتــاز بكثـیــر مـــن      

ائل التواصــل بــین األفــراد والجماعــات، واللغــة اإلتقــان واإلحكــام، ووســیلة ناجعــة مــن وســ
فــي جوهرهــا متأصــلة فــي حقیقــة المجتمــع ونظــم الحیــاة والعــادات عنــد كــل جماعــة، لــذا 
عدت اللغة المرآة الصـادقة التـي تعكـس صـورة جلیـة لمـا تنطـوي علیـه الـنفس اإلنسـانیة، 

 الـرغم مـن أن هذا وعلـى ،ابات الداخلیة والسلوك االجتماعيومن ثم فهي األدق لالستج
هنـــاك كثیـــر مـــن المشـــكالت التـــي یعـــاني منهـــا األطفـــال ذوي اضـــطراب التوحـــد إال أن 
 المشـكلة الرئیسـة لـدیهم تكمـن ـفـي ضـعف القـدرة علـى التواصــل مـع اآلخـرین مـن حــولهم
بســبب اضــطراب النمــو اللغــوي اـلـذي یتســبب فــي خـلـل فــي العالقــات االجتماعیــة لــدیهم 

راب التوحد ال یفتقـرون فقـط إلـى اللغـة المنطوقـة، بـل فذوي اضط، )٢٠٠٥عبدالسالم، (
إنهـم یفتقـرون اللغـة بكـل أشـكالها كمـا یفتقـرون إلـى قواعـد اللغـة ممـا یـؤثر علـى سـلوكهم 

فالقصـــــــور اللغـــــــوي ، )٨٢:٢٠٠٢نصــــــر، (مجتمــــــع المحـــــــیط بهـــــــم االتصــــــالي تجـــــــاه ال
وحــدیون، واالجتمــاعي بشــكل عــام یعــد مــن أهــم الخصــائص التــي یتســم بهــا األطفــال الت

كمــا أن غـــالبیتهم ال یمكـــنهم اســـتخدام اللغـــة ـفــي الحـــدیث دون ـتــدریب، فهـــؤالء األطـفــال 
عــادة مــا یعــانون مــن قصــور واضــح فــي لغــتهم التعبیریــة األمــر اـلـذي یعــوق اســتخدامهم 

 اســتهدفت الدراســة الحالیــة وعـلـى هــذا األســاس،، )٢٤:٢٠٠٨محمـــــد،(االجتمــاعي للغــة 
فـي  )(IF علـى اسـتخدام اسـتراتیجیة التغذیـة الراجعـة التعلیمیـة إعداد برنامج تدریبي قـائم

ســــبیل تنمیــــة الحصــــیلة اللغویــــة لــــدى األطفــــال ذوي اضــــطراب التوحــــد والتعــــرف علــــى 
وقـد أسـفرت نتـائج ، إمكانیة استمرار هذا األثـر بعـد انتهـاء البرنـامج وخـالل فتـرة المتابعـة
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یجیة ـفـي زـیـادة الحصــیلة اللغوـیـة ـلـدى الدراســة الراهـنـة عــن فعالـیـة اســتخدام هــذه االســترات
 وأن هـذا التحسـن قـد اسـتمر خـالل فتـرة األطفال التوحدیین أعضـاء المجموعـة التجریبیـة

المتابعــــــة، ومــــــن المالحــــــظ أن هــــــذه النتــــــائج تتفــــــق فــــــي مجملهــــــا مــــــع نتــــــائج دراســــــة 
)Reichow,2009 ( ونتــــائج دراســــة)Reichow&Wolery,2011 ( ونتــــائج ودراســــة
)Delmolino et al.,2013 (  ونتـائج دراسـة)Loughrey et al., 2014 ( والتـي

اســـــتهدفت جمیعهـــــا زیـــــادة الحصـــــیلة اللغویـــــة التعبیریـــــة المنطوقـــــة لـــــدى األطفـــــال ذوي 
اضــطراب التوحــد مــن خــالل اســتخدام اســتراتیجیة التغذیــة الراجعــة التعلیمیــة وهــو األمــر 

لمقدمـة فـي الدراسـة الحالیـة ما تضمنته الجلسات التدریبیـة ا في ضوء الذي یمكن تفسیره
   :الذي یمكن توضیحه من خالل عدة نقاط أساسیة كما یلي األمر وهو 

تخصــــیص الباحــــث الجلســـــات التدریبیــــة لتعلــــیم األطـفــــال المشــــاركین ـفــــي : ًأوال        
 جلســات ٣ جلســة بواقـع ٣٥كلمــات فقـط لكـل طـفـل علـى مـدار  ) ١٠( الدراسـة الحالیـة 

قیقــة تدریبیــة لكــل كلمــة تــم التــدریب علیهــا فــي البرنــامج بواقــع  د٧٥للكلمــة الواحــدة أي 
 محاولة تدریبیة أمر ساهم في الوصول إلى نتائج الدراسة الحالیة، لمـا فـي ذلـك مـن ٣٠

تحقیق لعملیة التكرار والتي بـدورها تـدعم االسـتجابة المرغـوب فیهـا، فـالتكرار هـو أسـاس 
، فتكـرار )إیفـان بـافلوف(رطیة الكالسـیكیة من أسس الـتعلم التـي تقـوم علیهـا النظریـة الشـ

ي اضـطراب التوحـد یـؤدي إلـى تعلـم المهــارة الطـفـل ذالمـادة التعلیمیـة مـرات عدیـدة علـى 
أو المـــادة الدراســـیة واســـتیعابها وهـــو األمـــر الـــذي حـــرص علیـــه الباحـــث فـــي الجلســــات 

  . الدراسة الحالیةالمقدمة في
واالعتمـــاد علـــى األلعـــاب المضـــیئة لمصـــورة اســـتخدام الباحـــث للبطاقـــات ا: ًثانیـــا       

والــدمى المتحركــة كوســائل تعزیــز للطفــل التوحــدي المشــارك فــي الدراســة الحالیــة ســاهم 
 مـع نظریـات النمـو، فكمـا ىیتماشـألن ذلـك ًأیضـا فـي الوصـول إلـى نتـائج هـذه الدراسـة، 

ثابـتـة  الطـفـل ال یشــیر إـلـى األشــیاء الفـإن) ١٩٩٩(أشـار ـفـؤاد أـبـو حطــب وآمــال صــادق 
المعتــادة وال یعطــي أســماء لهــا بــل یتوجــه انتباهــه إلــى الفعــل فیعطــي األســماء لألشـــیاء 
ًالتي تتحرك أو تتغیر أو یمكن استخدامها في النشـاط، واللعـب عمومـا یمكنـه أن یحـدث 
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َّ إلیه باعتبـاره وسـیلة مهمـة اخاصة إذا ما نظرن من األطفال التوحدیین نقلة نوعیة للكثیر ِ ُ
 كمــا أن األســـلوب الــذي تبـنــاه ولــیس كغاـیــة هــدفها المتعــة والســـرور،ً عقلـیــا لنمــو الطفــل

 موضــوع الباحـث ـفـي برنامجــه الـتـدریبي والمتمـثـل ـفـي تـدریب الطـفـل عـلـى نطــق الكلمــات
مسجل الصوت إلعادة عـرض النطـق علـى الطفـل  عن طریق التلقین واستخدام التدریب

لمسـتوى المتوسـط مـن التعمـیم، وهـي  بایعـرف وتكرار ذلك إنما یتماشى مع ما مرة أخرى
ًابـتـداء مــن العــام األول الطریـقـة المثـلـى واألســلوب الشــائع اـلـذي یــتعلم مــن خالـلـه الطفــل 

  .من العمر
األصـــل ـفــي الجلســـات التدریبیـــة المقدمـــة فـــي هـــذه الدراســـة هـــو االعتمـــاد : ًثالـثــا        

یة تقـوم علـى أسـاس التعزیـز على استراتیجیة التغذیة الراجعـة التعلیمیـة، وهـذه االسـتراتیج
وزیادة الدافعیة، ومن المعلـوم أن التعزیـز وزیـادة الدافعیـة مـن أسـس الـتعلم كمـا جـاء فـي 

ً، فـــالتعزیز إذا كـــان فـــاعال فإـنــه یـــؤدي إـلــى احتمـــال )ســـكنر(نظرـیــة االشـــتراط اإلجرائـــي 
 حدوث االستجابة في االتجاه المطلوب، وقـد حـرص الباحـث علـى تقـدیم المعـززات التـي
یمیل إلیها كل طفل وكذلك بشـكل فـوري حتـى تتحقـق الفاعلیـة المطلوبـة، إن فلسـفة هـذه 

أي االنتقـــال مـــن أنـــواع بالتشـــكیل، ) ســـكنر(االســـتراتیجیة تقـــوم علـــى أســـاس مـــا یســـمیه 
السلوك البسیط إلى السلوك النهـائي، حیـث اعتمـد الباحـث علـى مواقـف تعلیمیـة مصـورة 

الالزمـة لهـا وهـي أشـبه بالسـلوك البسـیط الـذي یعرفـه یعرفها كل طفل ویعرف االسـتجابة 
الطـفــل وذـلــك بهـــدف الوصـــول إـلــى الســـلوك النهـــائي أي المثـیــر المســـتهدف باســـتراتیجیة 

 الراجعــة التعلیمیــة، كمــا أن هــذه االســتراتیجیة تــؤدي إـلـى تحســین مســتوى األداء ةالتغذیــ
ًعموما وزیادتـه حیـث تـؤدي دورا أساسـیا فـي تقـویم وتـدعیم اال ً سـتجابة الجدیـدة المتعلمـة، ً

ــدیم المعـــزز فـــور صـــدور االســـتجابة للطفـــل یســـاعده علـــى تعـــدیل اســـتجابته إذا مــــا  فتقـ
 االتجــاه المطـلـوب مباشــرة، عــالوة عـلـى اعتمــاد هــذه االســتراتیجیة عـلـى مــا انحرـفـت عــن

 بـــاالقتران، أي التجـــاوز الزمنـــي لحـــدوث مثیـــرین أحـــدهما محایـــد ال یســـتجیب أي فیعـــر
قبــل الطفــل واآلخــر یمتــاز بقدرتــه علــى اســتجرار ردة فعــل وهــو مــا یمكــن اســتجابة مــن 

مالحظته في كل جلسة تدریبیـة مقدمـة فـي هـذه الدراسـة، حیـث احتـوت كـل جلسـة علـى 
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صــورة الموـقـف المـقـدم اـلـذي (مثـیـرین، أحــدهما ـقـادر عـلـى اســتجرار اســتجابة مــن الطـفـل 
والمثـیـر الـثـاني وهــو ) االســتجابةتأكــد الباحــث مــع معرـفـة الطـفـل ـلـه وبالـتـالي قدرـتـه عـلـى 

علـى  أي أنـه غیـر قـادر ً مسـبقاوالذي تأكد الباحث بعدم معرفـة الطفـل لـه) IF(مثیر الـــــ 
وبوجه عام، فالتغذیة الراجعة التعلیمیة تعـد وسـیلة مـن ، استجرار أي استجابة من الطفل

تعلمـین مـن األطفـال وسائل التفاعل التداولي، والتي بدورها تعزز التطور اللغوي عند الم
أو المــراهقین، ألن التفاعــل یــربط بــین الــدخل اللغــوي والقــدرات الداخلیــة للمــتعلم خاصــة 

، فهـــذه االســـتراتیجیة )Long,1981(االنتبـــاه االنتقـــائي والمنـــتج اللغـــوي بطریقـــة مثمـــرة 
لیســـت مجـــرد وســـیلة لتصـــحیح األخطـــاء بقـــدر مـــا هـــي وســـیلة مـــن وســـائل لفـــت انتبـــاه 

وفي النهایـة فـربط المثیـر الخـاص ، لمفاهیم اللغویة للمساعدة على اكتسابهاالمتعلم إلى ا
تیجیة التغذـیــة الراجعـــة التعلیمـیــة باالســـتجابة المرغوـبــة والمتوقعـــة مـــن الطـفــل فیـــه باســـترا

ضبط للشـرط أو العالقـة، وبالتأكیـد أن هـذا الـربط هـو مفتـاح النجـاح ألي برنـامج تعـدیل 
  . التوحدسلوك مقدم لألطفال ذوي اضطراب

من خالل إجراءات الدراسة الحالیة وما توصلت إلیه من نتائج، یمكن  :التوصیات 
   :تقدیم التوصیات التالیة

ینبغي أن تتبنى مراكز الرعایة المعنیة باألطفـال ذوي اضـطراب التوحـد بـرامج تـدخل  )١
 قائمــة علــى اســتخدام اســتراتیجیة التغذیــة الراجعــة التعلیمیــة فــي مواقــف التعامــل مــع

 .األطفال التوحدیین المترددین على تلك المراكز
ینبغــي علــى كلیــات التربیــة بالجامعــات العربیــة عقــد نــدوات تثقیفیــة عــن اســتراتیجیة  )٢

ــة الراجعــــة التعلیمیــــة وكیفیــــة تطبیقهــــا فــــي المواقــــف التعلیمیــــة لألطفــــال ذوي  التغذیــ
عـاملین ـفـي اضـطراب التوحـد علـى أن تقـدم هـذه النـدوات لطـالب التربیـة الخاصـة ولل

 .هذا المجال
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ینبغي إعـادة النظـر فـي توصـیف مقـررات أقسـام التربیـة الخاصـة بالجامعـات العربیـة  )٣
وتضمین هذه االستراتیجیة وكیفیة تنفیـذها ضـمن الموضـوعات التدریسـیة فـي بعـض 

 .المقررات التخصصیة بأقسام التربیة الخاصة
وحــدة ( اء وحــدة بمســمى ینبغــي علــى جمیــع كلیــات التربیــة بالجامعــات العربیــة إنشــ )٤

ویـــتم فیهـــا تـــدریب أولـیـــاء ) بحـــوث واستشـــارات ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة وأســـرهم 
األمـــــور عـلــــى كیفـیــــة تطبـیــــق اســـــتراتیجیة التغذـیــــة الراجعـــــة التعلیمـیــــة مـــــع أطفـــــالهم 
ًالتوحـــدیین فـــي المـنــزل وأن تكـــون هـــذه الوحـــدات مرجعـــا لدراســـات تجریبـیــة فـــي هـــذا 

 .المجال
ًذة األكــادیمیین المتخصصــین فــي مجــال التربیــة الخاصــة عمومــا ینبغــي عـلـى األســات )٥

واضـــطراب التوحـــد عـلــى وجـــه الخصـــوص نشـــر مؤلفـــات علمیـــة عـــن كیفیـــة تطبیـــق 
وتنفیــــذ اســـــتراتیجیة التغذـیــــة الراجعـــــة التعلیمـیــــة فــــي مواـقــــف التعامـــــل مـــــع األطـفــــال 

 .ر المعنیینًالتوحدیین لتكون مراجعا علمیة للباحثین في هذا المجال وألولیاء األمو
ینبغـــي علـــى القـــائمین علـــى رعاـیـــة وتأهیـــل األطفـــال ذوي اضـــطراب التوحـــد ـتـــوفیر  )٦

المزید من الفرص التعلیمیة والسیاقات التربویـة المختلفـة لهـم لـتعلم المفـردات اللغویـة 
  .الجدیدة األمر الذي یساعد على علمیة تواصلهم االجتماعي

  :المراجـــع 
مكتبة : ، القاهرة ٣علم النفس التربوي، ط ). ١٩٨٠ (أبوحطب، فؤاد و صادق، أمال) ١

 .األنجلو المصریة
نمو اإلنسان من مرحلة الجنین إلى مرحلة ). ١٩٩٩(أبوحطب، فؤاد و صادق، أمال ) ٢

 .مكتبة األنجلو المصریة: ، القاهرة )٤(ط . المسنین
 مكتبة النهضة :القاهرة . سیكولوجیة نمو الطفل). ١٩٩٤(أحمـــــــــد، سهیر كامل ) ٣

  .المصریة
تأثیر التغذیة الراجعة المرئیة في تعلم مهارات الدفاع بالغطس في ). ٢٠١١(أي، ختــــام ) ٤

مجلة جامعة . الكرة الطائرة لدى طالب كلیة التربیة الریاضیة في الجامعة األردنیة
  .٦٨٨-٦٥٧، ٣، ٢٥، )العلوم اإلنسانیة(النجاح لألبحاث 
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فاعلیة برنامج تدریبي لتنمیة بعض مهارات العنایة ). ٢٠٠٨(ء عبدالحمید بیـــــومي، لمیا) ٥
رسالة دكتوراه غیر منشورة مقدمة للحصول على . بالذات لدى األطفال التوحدیین

درجة دكتوراة الفلسفة في التربیة تخصص تربیة خاصة، كلیة التربیة بالعریش، 
  .جامعة قناة السویس

أسبابه، خصائصه، تشخیصه، : التوحد الطفولي ). ٢٠٠٥(الحلبــــــي، سوسن شاكر ) ٦
  .مؤسسة عالء الدین للطباعة والنشر والتوزیع: دمشق . عالجه

المحصول اللفظي وعالقته باالتجاهات الوالدیة لعینة من ). ١٩٧٧(حمـــــــام، ناهد أحمد ) ٧
 عین ، كلیة البنات، جامعة)غیر منشورة(رسالة ماجستیر . األطفال العراقیین

  .شمس
دار : نظریة وممارسة، عمــــان : التصمیم التعلیمي ). ١٩٩٩(الحیلة، محمد محمود ) ٨

  .المسیرة للطباعة والنشر والتوزیع
؛ یحي، . ؛ الحدیدي، منى. ؛ الروسان، فاروق. ؛ الصمادي، جمیل. الخطیب، جمال) ٩

). ٢٠٠٧. (موسى؛ و العمایرة، . ؛ الزریقات، إبراهیم. ؛ الناطور، میادة. خولة
دار الفكر للنشر : ، عمــــان )١(ط .مقدمة في تعلیم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة

  .والتوزیع
أثر التغذیة الراجعة في تحسین أداء الطلبة ). ٢٠٠٩(الخطیب، محمد إبراهیم ) ١٠

المعلمین وتحصیلهم في مادة أسالیب تدریس اللغة العربیة باستخدام التدریس 
  . ٨٤- ٥٠، ١٦، ٣العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، مجلة . المصغر

أثر استخدام التغذیة الراجعة الفوریة والمؤجلة على تعلم مهارة ). ٢٠١٠(خنفـــــر، ولید ) ١١
التصویبة السلیمة بكرة السلة لدى طلبة تخصص التربیة الریاضیة في جامعة 

، ٢، ٢٤، )انیةالعلوم اإلنس(مجلة جامعة النجاح لألبحاث . النجاح الوطنیة
٥٨٦- ٥٦٥ .  

استراتیجیات " االیجابیة الصامتة"األوتیزم ). ٢٠٠٨(خولي، هشام عبدالرحمن ال) ١٢
 للطباعة والنشر دار النهضة العربیة: القاهرة  ، )١(ط  .لتحسین أطفال األوتیزم

  . والتوزیع
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 عن طریق تقییم أثر كمیة التغذیة الراجعة المقدمة). ١٩٨١(راجـــــــحة، عدنان ) ١٣
االختبارات الصفیة على التحصیل في الریاضیات للصف األول الثانوي 

  . ، الجامعة األردنیة، األردن)غیر منشورة(رسالة ماجستیر . األكادیمي
دار : ، الریاض ١ط . مقدمة في االضطرابات اللغویة). ٢٠٠٠(الروسان، فــــــاروق ) ١٤

  . الزهراء للنشر والتوزیع
: عمــــان . السلوك والخصائص والعالج: التـــوحد ). ٢٠١٠(إبراهیم عبداهللا الزریقات، ) ١٥

  . دار الفكر للنشر والتوزیع
: القاهرة . التدریس لذوي االحتیاجات الخاصة). ٢٠٠٣(زیتون، كمال عبدالحمید ) ١٦

  . عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع
ویة للطفل ، ترجمة فوزي محمد و عبدالفتاح التربیة اللغ). ١٩٩١(سبیني، سرجیـــــــو ) ١٧

  . دار الفكر العربي: القاهرة . حسن
مدى فاعلیة برنامج تدریبي في تنمیة الحصیلة ). ٢٠٠٠(السیـــــــد، السید عبداللطیف ) ١٨

ًاللغویة ومفهوم الذات لدى عینة من األطفال المتأخرین لغویا في مرحلة ما قبل 
، معهد الدراسات العلیا للطفولة، جامعین )غیر منشورة(رسالة دكتوراة . المدرسة

  . عین شمس
. األسس النفسیة للنمو من الطفولة إلى الشیخوخة). ١٩٧٥(السیــــــــد، فؤاد البهي ) ١٩

  . دار الفكر العربي: القاهرة 
الدار المصریة : ، القاهرة )٢(ط . قراءات األطفال). ١٩٩٢(شحــــاته، حسن ) ٢٠

   .اللبنانیة
خلفیتها، : اضطرابات النطق والكالم ). ١٩٩٧(الشخص، عبدالعزیز السید ) ٢١

  . شركة الصفحات الذهبیة المحفوظة: الریاض . تشخیصها، أنواعها، عالجها
: ، القاهرة )٥(نظریات وتطبیقات، ط : التعلم ). ١٩٩٨(الشرقاوي، أنور محمد ) ٢٢

  . مكتبة األنجلو المصریة
أثر التغذیة الراجعة على أداء تالمیذ وتلمیذات ). ٢٠٠٢(مد أحمد صـــــوالحة، مح) ٢٣

مجلة جامعة الملك سعود . الصف السادس األساسي على مقیاس مفهوم الذات
  . ٢٦٥- ٢٣٥، ١، ١٤للعلوم التربویة والدراسات اإلسالمیة، 
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مكتوبة أو (أثر التغذیة الراجعة الفوریة ). ٢٠٠٥(الطراونة، محمد عبدالحمید ) ٢٤
مجلة . في تحصیل طلبة التاسع األساسي في مادة قواعد اللغة العربیة) ملفوظة

  . ٣٢٥- ٢٩٧، )١ (٢٩كلیة التربیة بجامعة بنها، 
فعالیة برنامج إرشادي فردي لتنمیة بعض مهارات ). ٢٠٠٥(عبدالسالم، محمد شوقي ) ٢٥

 غیر(رسالة ماجستیر . التواصل اللغوي لدى عینة من األطفال التوحدیین
  . ، كلیة التربیة، جامعة طنطا)منشورة

أثر التغذیة الراجعة باستخدام األسئلة الموضوعیة ). ٢٠٠١(عبدالكریم، سعد خلیفة ) ٢٦
بالكمبیوتر على التحصیل الدراسي والقدرة المعرفیة لدى طالب األحیاء بالصف 

- ١٠٩، ٢، ١٧مجلة كلیة التربیة بجامعة أسیوط، . األول الثانوي بسلطنة عمان
١١٥ .  

دار التألیف : الخرطوم . أثر التغذیة الرجعیة على التحصیل). ١٩٧٥(عـــــــزیز، حنا ) ٢٧
  . والنشر والترجمة

أثر التغذیة الراجعة المكتوبة والشفویة على التحصیل ). ٢٠٠٦(عطــــــــار، إقبال أحمد ) ٢٨
العربیة في االقتصاد المنزلي لدى طالبات الصف األول الثانوي بالمملكة 

  . ٣٢-١، ١، ٦٢مجلة كلیة التربیة جامعة المنصورة، . السعودیة
فعالیة العالج بالفن في تنمیة مهارات التفاعل ). ٢٠١٢(عــــواد، أحمد و البلوي، نادیة ) ٢٩

  . ٣٠-٢، ٣٠مجلة اإلرشاد النفسي، . االجتماعي لدى أطفال التوحد
 واقع استخدام معلمي التربیة اإلسالمیة ).٢٠١٢(العیاصرة، محمد و الشبیبي، ثریاء ) ٣٠

مجلة . في سلطنة عمان للتغذیة الراجعة التصحیحیة الفوریة في المناقشات الصفیة
  . ١٦٣- ١٣٠، ١، ١٣العلوم التربویة والنفسیة، 

الوقت المناسب إلعطاء التغذیة الراجعة في حالة ). ١٩٧٨(غــــــــانم، محمود محمد ) ٣١
، الجامعة األردنیة، )غیر منشورة(رسالة ماجستیر . المعنىالمواد اللفظیة ذات 

  . األردن
المدخل إلى ). ٢٠٠١(والسرطاوي، عبدالعزیز . ، الصمادي، جمیل. القریوتي، یوسف) ٣٢

  . دار القلم للنشر والتوزیع: دبي . التربیة الخاصة
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ت البیتیة على أثر التغذیة الراجعة في الواجبا). ١٩٨٠(قواســـمة، عبدالرحیم عمر ) ٣٣
، جامعة الیرموك، )غیر منشورة(رسالة ماجستیر . التحصیل في الریاضیات

  . األردن
اثر األلعاب اللغویة في زیادة الحصیلة اللغویة لدى ). ٢٠١٠(كــــــاتبي، محمد عزت ) ٣٤

سنوات في ) ٥- ٤(دراسة تجریبیة على أطفال الریاض مابین سن "أطفال الریاض 
سلسلة اآلداب "ة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة مجل". مدینة دمشق

  . ٢١٤-١٩٥، ٣، ٣٢، "والعلوم اإلنسانیة
ًقوائم الكلمات األكثر انتشارا في أحادیث األطفال من ). ١٩٩٠(كرم الدین، لیــلى ) ٣٥

الهیئة العامة للكتاب، مركز توثیق وبحوث : القاهرة . عمر عام حتى ستة أعوام
  . أدب األطفال

فاعلیة استخدام التغذیة الراجعة االلكترونیة في ). ٢٠٠٩(كــــفافي، وفاء مصطفى ) ٣٦
. تنمیة مهارات إعداد الخطة البحثیة لطالبات الماجستیر بجامعة الملك عبدالعزیز

  . ١٨٤-١٣٩، ٥٨، ١٦مجلة مستقبل التربیة العربیة، 
غوي عن طریق اللعب لعینة من تنمیة التواصل الل). ٢٠١٢(لمفـــون، رفاة بنت جمال ) ٣٧

في علم نفس ) غیر منشورة(رسالة ماجستیر . المراهقین ذوي اضطراب التوحد
  . النمو، جامعة أم القرى

دار الرشاد : ، القاهرة ٢مقیاس الطفل التوحـــــدي، ط ). ٢٠٠٥(محمـــد، عادل عبداهللا ) ٣٨
  . للطباعة والنشر والتوزیع

أسس : العالج بالموسیقى لألطفال التوحدیین). ٢٠٠٨(محمـــد، عادل عبداهللا ) ٣٩
  . دار الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع: القاهرة . وتطبیقات

التنبؤ بالتالزم المرضي بین اضطراب التوحد ). ٢٠١٠(محمـــد، عادل عبداهللا ) ٤٠
مجلة الطفولة . واضطراب قصور االنتباه وأثر العمر الزمني في مسار االضطراب

  . ١٠٦-١٧، )٤ (٢بیة بجامعة اإلسكندریة، والتر
 وسائل – مصادرها –أهمیتها : الحصیلة اللغویة ). ١٩٩٦(المعتوق، أحمد محمد ) ٤١

  . مكتبة عالم المعرفة: الكویت . تنمیتها
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دار الفكر : عمان . االتصال اللغوي للطفل التوحدي). ٢٠٠٢(نصر، سهى أحمد ) ٤٢
  . للطباعة والنشر والتوزیع

سیكولوجیة األطفال غیر ). ٢٠٠٨) (مترجم(و كوفمان، جیمس . هالهان، دانیال) ٤٣
). عادل عبداهللا محمد/ ترجمة (مقدمة في التربیة الخاصة : العادیین وتعلیمهم 

  . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: عمــــان
 التغذیة أثر استخدام أسلوبین من أسالیب). ٢٠٠٢(هــــــواري، أمیر صالح سید ) ٤٤

مجلد . الراجعة على التمكن من المفاهیم النحویة عند المستویات المعرفیة المختلفة
التربیة ومستقبل التنمیة البشریة في الوطن العربي على "المؤتمر العلمي الرابع 

والمنعقد في كلیة التربیة فرع الفیوم جامعة " ضوء تحدیات القرن الحادي والعشرین
  . ٨٥ – ٥٧ أكتوبر، ٢٢- ٢١ن القاهرة في الفترة م

دار الفكر : عمان. االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة). ٢٠٠٢(یحـــي، خولة أحمد ) ٤٥
  . للطباعة والنشر والتوزیع

إتقان المعلمین للمهارات األساسیة الالزمة لبناء ). ١٩٩٧(یوســـف، عماد عبدالمسیح ) ٤٦
دام بعض أشكال التغذیة الراجعة االختبارات التحصیلیة والمدرسیة في ضوء استخ

مجلة البحث في التربیة وعلم النفس بجامعة ). دراسة تجریبیة في التعلم اإلنساني(
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