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  :مستخلص الدراسة
اعلیة برنامج قائم على نظام التواصل بتبادل تھدف الدراسة ھذه إلى الكشف عن مدي ف

لتنمیة الكالم التلقائي وأثره في تحسین التواصل االجتماعي لعینة من األطفال ) PECS(الصور
  .ذو اضطراب الذاتویة

اعتمدت الدراسة الحالیة على المنھج شبھ التجریبي الذي یعتمد على : منھج واجراءات الدراسة
أطفال من ) ١٠(وتم تطبیق اجراءات الدراسة على . یة، الضابطةتصمیم المجموعتین التجریب

األطفال الذاتویین بجمعیة نور الحیاة لرعایة األطفال الذاتویین بمدینة الزقازیق، تراوحت 
 وتم تقسیمھم إلي مجموعتین إحداھما ٧٠-٥٥سنھ ودرجة ذكائھم ما بین ) ١٢-٨(اعمارھم بین 

لم تتلقى اي ، ج التدریبي علیھا، واألخرى مجموعة ضابطةمجموعة تجریبیة وتم تطبیق البرنام
إعداد (مقیاس الطفل الذاتوي لعادل عبداهللا، مقیاس الكالم التلقائي وقد تم تطبیق . تدریب
قائمة تقدیر مھارات التواصل غیر اللفظي ألطفال الذاتویة لحسام خلیل، برنامج تنمیة ، )الباحث

  ).إعداد الباحث( )PECS(تبادل الصور الكالم التلقائي القائم على نظام 
  : وأسفرت نتائج الدراسة عما یلي:نتائج الدراسة

وجود فروق دالة إحصائیا بین القیاسین القبلي والبعدي لدي المجموعة التجریبیة في تنمیة 
 .الكالم التلقائي  والتواصل االجتماعي لصالح القیاس البعدي

 الضابطة والمجموعة التجریبیة في الكالم التلقائي،  وجود فروق دالة إحصائیا بین المجموعة
 .والتواصل االجتماعي بعد تطبیق البرنامج لصالح المجموعة التجریبیة

 وجود فروق بین القیاسین البعدي والتتبعي للمجموعة التجریبیة مما یدل على استمراریة أثر 
 .صل االجتماعيالبرنامج في تحسین الكالم التلقائي وأثره االیجابي على التوا

 -  التواصل االجتماعي-  الكالم التلقائي - ) PECS(نظام التواصل بتبادل الصور: الكلمات المفتاحیة
  األطفال الذاتویین

Effectiveness of the PECS program for the development of 
spontaneous speech and its impact on improving the social 

communication of autistic children 
Abstract 
The aim of this study is to investigate the effectiveness of a PECS program 
for the development of spontaneous speech and its impact on improving the 
social communication of a sample of autistic children. 
Methodology and procedures of the study: The current study was based 
on the semi-experimental approach, which depends on the design of two 
groups, namely; the experimental and the control. The study procedures 
were applied to 10 children of autistic children in the Noor Al-Hayat 
Association for the care of autistic children in Zagazig City. Their ages 
ranged between 8-12 years and their degree of intelligence between 55-70 
and were divided into two groups, one experimental group and the training 
program was applied. The other was an control group that did not receive 
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any training. The autistic child scale due Adel Abdullah was applied, the 
automatic speech scale (researcher's preparation), was used to assess the 
skills of nonverbal communication of autistic children of Hossam Khalil, 
the PECS automatic speech development program (researcher's 
preparation). 
Results of the study: The results of the study reveal the following: 
There are statistically significant differences between the pre- and post- 
measurements of the experimental group in the development of 
spontaneous speech and social communication in favor of telemetry. 
There were statistically significant differences between the control group 
and the experimental group in automatic speech and social communication 
after application of the program for the benefit of the experimental group. 
There are differences between the two measurments, namely the pre-
measurment and follow-up measurment of the experimental group, which 
indicates the continuity of the impact of the program in improving the 
automatic speech and its positive impact on social communication. 
Keywords: PECS - Automatic speech - Social communication - Autistic 
children 

 
لتنمیة الكالم التلقائي وأثره في ) PECS(فعالیة برنامج قائم على نظام التواصل بتبادل الصور

  جتماعي لدى األطفال الذاتویینتحسین التواصل اال
  :ـةمقدمـــ

تم           رامج ودراسات تھ داد ب ن إع ھ م وم ب إن اي تقدم ینوط بمجتمع ما یتوقف على مدى ما یق
ك                   ي ذل ا لرق ك أصبح حتمی س إذ أن ذل ھ والعك ن مجتمع ستفید م داده كي ی شئتھ وإع بحیاة الطفل وتن

  .المجتمع
ضا لعدم الوصول إلى أسبابھا الحقیقیة محددة من ناحیة، تعّد الذاتویة من أكثر اإلعاقات النمائیة غمو   

ز بمجموعة أعراض    . وكذلك شدة غرابة أنماط سلوكھا غیر التكیفي من ناحیة أخرى  فھي حالة تتمی
ة، وقصور            ھ االجتماعی ى عجز مھارات شدید، إضافة إل سحابھ ال ھ وان یغلب علیھا انشغال الطفل بذات

ذي         ھ           تواصلھ اللفظي وغیر اللفظي، ال ع المحیطین ب اء م اعي البن ین التفاعل االجتم ھ وب . یحول بین
)Gillberg, 1991(         ضج دم الن ا كع ة اجتماعی ر مقبول اذة غی لوكیة ش اط س ن أنم اني م ا یع ، كم

    ).٤٧ : ٢٠٠١جمال الخطیب، (االجتماعي والعدوان، واإلثارة الذاتیة 
طرابات العقلی       ع لالض صائي الراب صي اإلح دلیل التشخی شیر ال  (DSM-IV,1994)ة وی

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders     ن رابطة الطب صادر ع  ال
ة   سي األمریكی ضمن   (American Psychiatric Association)النف ة یت طراب الذاتوی أن اض

ي  یة ھ صائص أساس الث خ ة،   : ث ة والمحادث ي اللغ صور ف اعي، والق ل االجتم ي التواص صور ف الق
  .(Keen, 2003: 43)ط متكررة وثابتة من السلوك ووجود أنما
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ذاتویین و ال ال دى األطف ل ل شكالت التواص اوت م ي  ، تتف و العقل ى النم د عل ذا یعتم ھ
درتھم    واالجتماعي لدى األفراد معظم األفراد الذاتویین ا أن ق ال یستطیعون عمل تواصل بصري كم

ى استخدام ال   . على االنتباه ضعیفة   ادرین عل ي التواصل       وأیضُا غیر ق ا كوسائل أساسیة ف ات إم ھادی
ي     ر اللفظ ل غی ى التواص ساعدتھم عل ة اإلشارة أو لم ل لغ ذاتویین  . مث ض ال د بع ا نج دثون  بینم یتح

ة        بھ آلی ة ش ون لغ رة َأو یتكلم الي النب صوت ع د ال     . ب رین وق الم اآلخ ون بك ون أوال یھتم و یھمل
سمع   یستجیبون لمناداتھم بأسمائھم، ونتیجة ذلك، یعتقد الب  ي ال . عض خطًأ أنھم یعانون من مشكالت ف

ن           انون م ومع ذلك یغلب علیھم صفات متقاربة لعل ابرزھا عدم التواصل البصري مع اآلخرین ویع
د             ار والتجدی ى االبتك ر إل بھم یفتق ا أن لع مشكلة في اللعب الرمزي واألفكار التمثیلیة، وفي التخیل كم

   )٦٥ :٢٠١٥اسامھ حسن ،حاتم عبدالسالم ،( اللغویة والسمة الغالبة ضعف االھتمام في الناحیة
ر  اظ           وتعتب دت األلف شكلة أساسیة وإن وج ة م ة المصاحبة الضطراب الذاتوی وب اللغ عی

اطعون  ف ویق بة للمواق ر مناس ي غی أخر    فھ سمون بالت دیث، یت ادل الح ستطیعون تب رین وال ی اآلخ
ك    ظ في طریقة الكالماللغوي وعدم القدرة على التعبیر عن مشاعرھم وشذوذ ملحو ى ذل باإلضافة إل

 ارتفاع أصواتھم أكثر من الالزم والضغط على المقاطع
الذاتویین  انتھت العدید من الدراسات إلى التأكید على أن اضطراب اللغة لدى األطفال ولقد

قادر على تطویر اللغة  من أكبر المشكالت التي یتعرض لھا الطفل الذاتوي حیث أنھ یصبح غیر
 توصلت دراسة ساندر وھاریس وآخرین كما Red-Elliot , Etal دراسة رید الیوت وآخرینمثل 

Sandra – Harris المعرفي واستخدام اللغة لدى مجموعة من األطفال  إلى انخفاض المستوى
 إلى وجود عالقة سلبیة Dykens Etal ١٩٩١وتوصلت دراسة إلیزابیث دیكنز وآخرین  الذاتویین

 Rown  لتفكیر خاصة فقر الكالم وتوصلت دراسة جینفر راون وآخریندالة على وظائف ا
jenniferetal 1998  إلى أن النكوص في النمو اللغوي في الغالب یكون ناتج عن قلة استخدام 

  مھارات التواصل واالتصال النفسیة
وان لطرق تعلیم االطفال الذاتویین اھمیة بالغة وذلك لكونھا تختلف عن طرق تعلیم 

إن البدء في . ، وللتغلب على صعوبات التواصل التي یعاني منھا أطفال الذاتویةفال االسویاءاالط
سنوات لھ تأثیر واضح على ) ٩_٤(تدریب أطفال الذاتویة الصغار الذین تتراوح أعمارھم ما بین 

تعّلم ھؤالء األطفال التواصل مع اآلخرین وذلك بتدریبھم على كیفیة التعبیر عن مشاعرھم 
و ذلك من خالل توفیر البیئة المناسبة لیتعلموا فیھا ما ھو مرغوب، . فعاالتھم بأكثر من طریقةوان

 ,.Siegel, 2003: 66() Hadwien, et al(كاإلیماءات الجسدیة، أونبرة الصوت الطبیعیة 
  ). ٥٦ :٢٠٠٢سھى نصر،().                                               1999

 و ھو نظام تواصلي یعتمد على )PECS( في عالج الذاتویة ھو برنامج بیكسومن اھم البرامج
مبادلة الصورة بشكل رئیسي للتعبیر عن الحاجات األساسیة والتواصل مع اآلخرین وقد طور ھذا 

م ویعتبر طریقة تواصل بدیلة لألطفال ١٩٩٤البرنامج كل من اندي بوندي ولوري فروست في عام 
ھو عبارة عن كتاب یحوى مجموعة صور تشمل المعامالت الیومیة للطفل، المصابین بالذاتویة، و

وبالتالي فھو قائم على تبادل الصورة بالشيء المطلوب مضاف الى ذلك تنمیة الحصیلة اللغویة 
   ).٧٦ :٢٠١٥اسامھ حسن، حاتم عبدالسالم ،(للطفل 

لتنمیة ) PECS(لى نظام ومن ھذا المنطلق جاءت ھذه الدراسة لبحث مدى فاعلیة برنامج قائم ع
  الكالم التلقائي وأثره في تحسین التواصل االجتماعي لدى أطفال من ذوي اضطراب الذاتویة
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  :مشكلة البحث 
ال             ي مج املون ف ھ الع دة، ویواج اد معق ائي ذات أبع طراب نم ة اض طراب الذاتوی د اض یع

باب         ك ألن أس د، ذل دقیق للتوح شخیص ال ي الت عوبة ف سیة ص شكالت النف وع   الم ددة وتن ر مح ھ غی
ا         شر عموم ین الب ة ب روق الفردی سبب الف ر ب ل آلخ ن طف ھ م ھ واختالف راج،  . (أعراض ان ف عثم

٢٠٠٠:٢٩(  
عجز أطفال الذاتویة في تمییز نغمات الصوت واالستماع والتحدث ومھارات االنتباه لدیھم، 

السلوك الغیر ووجود العجز في مظاھر التواصل اللغوي عموما والتفاعل االجتماعي مع وجود 
  Weissman & Hoch Taylor (2005). (Lepist, et al., 2003) .مقبول اجتماعي لدیھم 

العزلة االجتماعیة وعدم التفاعل، األمر الذي یدعي للتدخل المبكر من جانب والسعي إلیجاد 
  (Scotland, 2000) ، )٢٠٠٢( بخش أمیرة.  برامج عملیة تساعد في تأھیلھ من جانب آخر

منھم یعانون من % ٧٥ والدة سنویا ؛ ١٠٠٠٠ أطفال في كل ٥- ٢ب بالذاتویة ما بین ویصا
   )١٧٦: ٢٠١٥حاتم عبد السالم، ،اسامھ حسن .(یصابون بالصرع% ٢٥التخلف العقلي ، 

اعتماد مراكز التربیة الخاصة على مناھج اكادیمیة وھي مناھج بطيء التعلم والتي ھي  إن 
ة االبتدائیة االكادیمیة والتي تعتمد الورقة والقلم كاساس للتعلیم مما جزء من طرائق تعلیم المرحل

یشكل حاالت ملل وعدم الرغبة لھؤالء االطفال باالستمرار في التعلم وظھور انفعاالت وسلوكیات 
  .غیر مرغوبھ تؤثر سلبًا على كافة الجوانب الحیاتیة لدى الذاتوي

مل یكون فیھ استثمار لبعض الكلمات التلقائیة  لذا سعى الباحث إلى البحث عن برنامج متكا
الموجودة عند أطفال الذاتویة فینمى الحصیلة اللغویة، باإلضافة إلى تنمیة التواصل االجتماعي 

  .بصفة عامة وھذا ما وفره برنامج بكس
  :وفي ضوء ما سبق یمكن بلورة مشكلة الدراسة في األسئلة التالیة 

 التجریبیة بعد تطبیق البرنامج ؟ المجموعة لدي التلقائي الكالم ھل تتحسن درجة -١
الضابطة في القیاس  و التجریبیة المجموعة من كال لدي التلقائي الكالم درجة مستوى ھل تختلف -٢

 البعدي؟
 ھل تختلف درجة الكالم التلقائي لدى المجموعة التجریبیة في القیاسین البعدي والتتبعي؟ -٣
 التجریبیة بعد تطبیق البرنامج ؟ المجموعة لدي التواصل االجتماعي ھل تتحسن درجة -٤
الضابطة في القیاس  و التجریبیة المجموعة من كال لدي التواصل االجتماعي درجة ھل تختلف -٥

 البعدي؟
 ھل تختلف درجة التواصل االجتماعي لدى المجموعة التجریبیة في القیاسین البعدي والتتبعي؟ -٦

   :ھدف الدراسة
  :لتساؤالت سالفة الذكر فیما یليویتم صیاغة األھداف في ضوء ا

 لفئة ذوي )PECS( نظام التواصل بتبادل الصورالكشف عن مدى فعالیة برنامج قائم على
اضطراب الذاتویة لتنمیة الكالم التلقائي  ؛ باإلضافة إلى الكشف عن أثره في تحسین التواصل 

لیتھ بعد التطبیق ورصد مدى االجتماعي لعینة من األطفال ذو اضطراب الذاتویة، واختبار مدى فاع
  .استمرار االثر
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  : أھمیة الدراسة 
تنبع اھمیة البحث في العینة محل الدراسة والفئة التي یتعامل معھا الباحث وھى فئة الذاتویة 
ولكن ھذه الفئة رغم كبر حجمھا إال إننا نلمس قصور من المجتمع في االھتمام بھم وتنمیة جوانب 

  . بشكل سلبي علیھا ومن ھنا تتبلور األھمیة في النقاط اآلتیةالنقص لدیھم مما ینعكس
أھمیة الفئة التي یتصدى لھا البحث أال وھى فئة الذاتویة، فال تزال ھذه الفئة في حاجة لمزید من  .١

 .االھتمام والعون ال من منظور إنساني فحسب بل من منظور اجتماعي واقتصادي أیضًا
آلن بتربیة وذوى االحتیاجات الخاصة بصفة عامة والذاتویة مواكبة البحث لالھتمام العالمي ا .٢

 .على وجھ الخصوص، وكیفیة رعایة ذوى االحتیاجات الخاصة
 .حاجة المدارس الفكریة للمزید من الدراسات والبحوث تستھدف تطویر تعلیم ھذه الفئة .٣
 .كما تكمن أھمیة البحث في استخدامھ فنیھ جدیدة أال وھي برنامج بكس للتواصل .٤
یمكن أن تساعد نتائج ھذا البحث المھتمین والعاملین بالمجال في توضح طبیعة ھذه الفئة  .٥

 .وخصائصھا وما تتسم بھ من ضعف في التواصل االجتماعي بصوره ومظاھره
تضع أمام منفذي مناھج التربیة الفكریة واآلباء برنامجًا تدریبیًا قائمًا علي أسس وفنیات مختلفة  .٦

 .االجتماعيل علي الكالم التلقائي مما یزید من تحسین تواصلھم لتدریب ھؤالء األطفا
  -:مصطلحات الدراسة

عملیة منظمة ومخططة تھدف إلى تدریب األطفال " یعرفھ الباحث على أنھ: البرنامج التدریبي-١
من خالل العدید من األنشطة المتنوعة والتي تساعد ) أعضاء المجموعة التجریبیة(الذاتویین للتعلم 

  .وبالتالي زیادة التواصل االجتماعي لدیھم، نمیة الكالم التلقائي لدیھمفیت
 یؤثر في األنشطة  ھو اضطراب ارتقائي شامل یصیب األطفال في باكورة العمر،:الطفل الذاتوي-٢

مؤدیًا إلى انطوائھ و تجنب اآلخرین، مع وجود العقلیة في مناطق التفكیر، التفاعل االجتماعي، 
اصل معھم، وانزعاجھ من أي تغییر قد في حیاتھ، وافتتانھ باألشیاء الجامدة صعوبات في التو

( ،  )١٨٤: ٢٠٠١مازن الخلیل (وخاصة بأجزاء منھا، ومعاملة الناس وكأنھم أشیاء جامدة 
   ) ٣٤ : ٢٠٠٤ابراھیم الزریقات ، 

عن الحاجات ھو نظام تواصلي یعتمد على مبادلة الصورة بشكل رئیسي للتعبیر :  برنامج بیكس-٣
  .األساسیة والتواصل مع اآلخرین، كطریقة تواصل بدیلة لألطفال المصابین بالذاتویة

ھو عبارة عما یمتلكھ الطفل الذاتوي من عدد من الكلمات یستعملھا في حیاتھ :  الكالم التلقائي-٤
 . بشكل موجھ أوعلى ھیئة مصاداة فوریة أو تردیدیھ

 والحفاظ اآلخرین مع وصداقات جیدة عالقات إقامة علي فردقدرة ال ھو :التواصل االجتماعي-٥
  .معھم التعامل في العام االجتماعي الذوق قواعد ومراعاة بھم، الدائم واالتصال علیھا،

  :اإلطار النظري
یمثل التواصل اللفظي واحد من المحكات الرئیسیة للحكم على طفل : الكالم عند طفل الذاتویة: أوًال 

ة المنطوقة عند طفل الذاتویة تتسم بفقر الحصیلة حیث تقتصر على مفردات قلیلة الذاتویة، فاللغ
  -:محدودة وھى ما تسمى بالكالم التلقائي

ھو عبارة عما یمتلكھ الطفل الذاتوي من عدد من الكلمات یستعملھا في : تعریف الكالم التلقائي
  . حیاتھ بشكل موجھ او على ھیئة مصادة فوریة او تردیدیھ
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 -: اجمال اشكال لغة طفل الذاتویة فیما یأتي ویمكن
الكالم  على القدرة وتطویر تنمیة الذاتویة أطفال على یصعب الذاتویة طفل عند الكالم صعوبات

 یتمكنون الذین والقلة منھم عدیدة تواصلیة بمشكالت وغالبًا ما یعانون من خرس وظیفي یصاحب
 : الكالمیة تتصف بالصفات التالیة تھمقدر فإن الكالم، على القدرة وتطویر تنمیة من

  Echolalia:                                                     المصاداة -١
 بعض مرور أو الكالم سماع بعد مباشرة تتم  حیثالصدى، من المسموع تردید الكالم وتتمثل في

   :نوعان المصاداة الذاتویة طفل وعند. الوقت
  .یكرر الطفل شيء سمعھ أكثر من مره دون االلتفات الى كالم االخرینمصاداة تكراریة أي  .أ 

  .مصاداة فوریة اى تكرار العبارة التي تلقى علیھ كما ھي دون تفكیر في االجابة السلیمة  .ب 
عبارات لغویة مجازیة خاصة بطفل  وھي Metaphorical Language اللغة المجازیة-٢

 فقط  ُیعبر بھا الذاتوي لشيء ما، یفھمھ من یحیط بھولكنھا لغة. ولیست لغة بالغیة. الذاتویة
 . وھي تسمیة أشیاء بمسمیات خاصة بالطفل الذاتويNeologisms  الكلمات الجدیدة -٣
وھي الصعوبة في استخدام الضمائر  Pronoun Reversal  االستخدام العكسي للضمائر-٤

  .                                                                        بشكل صحیح
ُیعاني أطفال الذاتویة من مشكالت وصعوبات في  Language Systems  مكونات اللغة-٥

  :                                                     مكونات اللغة ، تتمثل في
المیة بناء الجملة الك- الحصیلة اللغویة Vocabulary المفردات -  Phoneticsالصوتیات 

Syntax  -  صعوبة إدراك مدلول بعض الكلمات المجردة حیث یعاني أطفال الذاتویة في صعوبة
وانسجام اللغة المستخدمة مع  مالئمة - إدراك مدلول بعض الكلمات المجردة أو الجمل المجازیة

  یقصدهفمثًال قد یعاني طفل الذاتویة من صعوبة في فھم ما. وتوقعات المتلقي  المواقف االجتماعیة
 ٢٠٠٧لینا عمر ،) ( ٥٥ : ٢٠٠٠كوھین وبولتون، ( المتحدث فیجیب إجابة بعیدة عن المقصود

  ).Wilner, 2001  :33 ) (٦٦ : ٢٠١٥اسامھ حسن ، حاتم عبدالسالم ،  ) ( ١٨: 
  التواصل االجتماعي -: ثانیًا

 بالغذاء التواصل مثل القلب الذي ینقسم إلى شقین أحدھما یمتلئ بالدم النقي المحمل
واألكسجین فضیخھ إلى جمیع خالیا الجسم، والثاني یأتیھ الدم الممتلئ ببقایا وفضالت خالیا الجسم، 
فاألول إن لم یعط ماتت خالیا الجسم وبالتالي یموت اإلنسان، والثاني إن لم یأخذ ماتت خالیا الجسم 

 حیث ینمى لدیھ األمل وبالتالي أیضا یموت اإلنسان، ھكذا التواصل لدى الفرد مع اآلخرین،
والتفاؤل والسعادة، وفي نفس الوقت یتقبل الفرد اآلالم من اآلخرین ویحاول أن یسیطر علیھا، ألنھ 

   ).٨٥، ٢٠١٤أسامة النبراوي، (ال غنى لحیاة البشر عن كلیھما 
ا  بأنھ نوع من التفاعل المتبادل حیث یكون سلوك فردا م)٧٩، ٢٠٠١(ھالة كمال الدین وقد عرفتھ 

بمثابة مثیر لسلوك فرد آخر ففي مثل ھذا النظام تجد الرموز تشیر إلى محتویات الفكر وھو أمر 
متعلم مكتسب یتعلمھ األفراد بما فیھم ضعاف السمع وضعاف الكالم وفاقد التواصل مثل الذاتویین 

  .وفاقدي االتصال اللغوي
ارة عن عملیة تفاعل، إلى أن التواصل االجتماعي عب) ٧٤، ٢٠٠٧(بسمة السید وأشارت 

  .والتفاعل ھنا یعنى تأثیر من جانب وتأثر أو استجابة من جانب آخر
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  التواصل االجتماعي لدى طفل الذاتویة 
 إن أحدى أبرز خصائص وأعراض الذاتویة ھو السلبیة في السلوك االجتماعي وقد وصفت الكثیر 

رأى الكثیر أن ذلك ھو مفتاح تحدید من البحوث والتقاریر التي كتبھا الوالدان ھذه المشكلة و
  :خاصیة الذاتویة، ویمكن تصنیف المشكالت االجتماعیة إلى ثالث فئات

  . األخرق اجتماعیا- والوسط اجتماعیا  -المتقوقع اجتماعیا  -
  -: برنامج بیكس -:ثالثًا 

 ھو نظام تواصلي یعتمد على مبادلة: )PECS(نظام التواصل عن طریق تبادل الصور بیكس 
الصورة بشكل رئیسي للتعبیر عن الحاجات األساسیة والتواصل مع اآلخرین وقد طور ھذا 

م ویعتبر طریقة تواصل بدیلة لألطفال ١٩٩٤البرنامج كل من أندى بوندي ولوري فروس في عام 
المصابین بالذاتویة، وھو عبارة عن كتاب بھ مجموعة صور تشمل المعامالت الیومیة لطفل، 

  ).٤٤: ٢٠٠٩خالد محمد، (قائم على تبادل الصورة بالشيء المطلوب، وبالتالي فھو 
  )PECS(ممیزات نظام بیكس 

 اھم ما یمیز البرنامج انھ ال یتطلب قدر معین مسبقا من مھارات التواصل بمعنى
 لیس من الضروري ان یكون الطفل قد تعلم مھارات التقلید أو أي كلمة قبل بدء البرنامج .١
  .بھدوء الجلوس أو المجسمات، مع الصور مطابقة أو البصري االلتقاء ادامة أو .٢
  .لیس ھناك حد ادنى لمستوى تطور االطفال قبل البرنامج .٣
  .اثبت التجارب فعالیة البرنامج في تقویة التواصل وبخاصة مع فئة الذاتویة .٤
 عقلیا اومعاق توحد سواًء الفئات كافة مع االطفال عند النطق تنمیة في فاعلیتھ البرنامج اثبت .٥

  .التواصل في مشاكل من یعانون اواسویاء
  .الطفل مھارات مسبقة لتعلیم التواصل من خالل بیكس تطبیقھ ال یتطلب أن تكون لدى .٦
البرنامج فعال في تنمیة روح المشاركة من كافة افراد االسرة مما یقلل نسبة االحباط عند  .٧

  الوالدین 
  الفنیات التي یعتمد علیھا بیكس

   Picture Exchange Communication System.     التعمیم– ٢.  جابيالتعزیز اإلی-١
 أنھ یمكن استخدام التعمیم في التدریب على )١٨٥ – ١٨٤: ٢٠٠٣لمیاء جمیل، (وتضیف 

  .المثیر الصوتي، التعمیم عبر الموضع في الكلمة، والتعمیم عبر الوحدة اللغویة كتعمیم: النطق
  :الدراسات السابقة

على العدید من البحوث والدراسات السابقة المتعلقة بالدراسة الحالیةیمكن أن نعرض بعد االطالع 
  ـ: ما توصلت الیھ على النحو التالي

  :دراسات تناولت اللغة عند طفل الذاتویة:  أوال 
 دراسة ھدفت إلى معرفة طبیعة الكالم (Lepist, et al., 2003) قدم لیبست وآخرون

أطفال ذاتویین تراوحت أعمارھم ما بین ) ٩(تقائي لدى عینة من والصوت وضعف االستماع االن
سنوات، والذین یظھرون بعض أنماط السلوك االجتماعي غیر المناسبة وقصور عام في ) ٨- ٥(

واستخدمت الدراسة مجموعة حوادث متعلقة بالجھد العقلي لفحص حساسیة . االنتباه واللغة المنطوقة
الذاتویة لألصوات، وكذلك فحص تقلیدھم لنغمات سمعیة بسیطة وتقدم االنتباه المبكر ألطفال 
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ونغمات سمعیة معقدة، فقد تم عرض مجموعة من األصوات المتتالیة والمتكررة بدءا بالنغمات 
البسیطة فالمعقدة على عینة الدراسة، حیث طلب منھم تمییز التغیرات الطارئة في الصوت ومحاولة 

إال أن الدراسة أشارت إلى عجز أطفال الذاتویة في . وامر وتنفیذھاتقلیدھا لفظیا، وذلك بفھمھم لأل
تمییز نغمات الصوت وما حدث لھا من تغییر وقد أرجع الباحثون ھذا العجز إلى القصور في مھارة 

  . االنتباه واالستماع لدیھم وإلى عجزھم عن فھم األوامر
أطفال ذاتویین بمدینة ) ١٠( فقد قامت بإجراء دراسة على )٢٠٠٣(أما عزة الغامدي 

سنوات، تم توزیعھم على مجموعتین إحداھما تجریبیة ) ٩- ٤٫٣(الریاض تراوحت أعمارھم ما بین 
واألخرى ضابطة متكافئتین في العمر والذكاء غیر اللفظي ودرجة الذاتویة ودرجة العجز في 

ھر العجز في وھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن مظا. التواصل اللغوي والتفاعل االجتماعي
االنتباه االجتماعي، والتقلید، والتحدیق بالعین، واستخدام اإلیماءات، (مھارات التواصل اللغوي 

، وكذلك الكشف عن مظاھر )اإلشارة إلى ما ھو مرغوب فیھ، واالختیار بین عدة مثیرات، وغیرھا
ماعیة، والمحاكاة التفاعل المتبادل، والتنظیمات االجت(العجز في مھارات التفاعل االجتماعي 

: ، وذلك عن طریق استخدام بعض فنیات العالج السلوكي والتي تمثلت في)الحركیة، والوقت
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة .التعزیز اإلیجابي، النمذجة ، أداء الدور، التشكیل، التلقین

 على مقیاس مظاھر إحصائیا في متوسطات رتب درجات أطفال الذاتویة أفراد المجموعة التجریبیة
العجز في التواصل اللغوي وفي التفاعل االجتماعي ألطفال الذاتویة قبل وبعد تطبیق البرنامج 

كما توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیا في متوسطات . العالجي لصالح القیاس البعدي
 وفي رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة على مقیاس مظاھر العجز في التواصل اللغوي

  . التفاعل االجتماعي ألطفال الذاتویة قبل وبعد تطبیق البرنامج العالجي
ایلو            وش ت سمان و ھ ة وی ل .Weissman & Hoch Taylor (2005)دراس  تحلی

ویم            ذه الدراسة إجراءات تق ةتفحص ھ ال ذوي الذاتوی ومعاجلة التردید المرضي الصوتي لدى األطف
اً  ومعالجة السلوك النمطي الصوتي  ة أوتوماتیكی ن        . المدعم ة م ن عین ت م ة الدراسة تكون سبة عین بالن

دول     . سنوات٦تتراوح أعمارھم بین  بنات ذوات توحد سلوك، ج استخدمت الدراسة اللعب كمعزز لل
ویم       م تق ھ ت ت أن ة أثبت ائج الدراس لت نت د توص ززات وق ي للمع ر زمن دول غی ززات، ج ي للمع زمن

رتبط    مجموعة من المثیرات بغرض التعرف ع ذي ی ى اللعب ال ة الصوتیة       ل ع القولب ة م بدرجة عالی
ي   سلوك النمط ع ال رتبط م ذي ال ی ب ال م    واللع ة ت ؤثرات المتزامن ویم الم الل تق ن خ صوتي، وم ال

ر      التعرف على المثیرات سلوك النمطي الصوتي الغی المفضلة، والذي استخدم بعد ذلك كمعززات لل
دف       ، و)القولبة الصوتیة الغیر ظاھرة(ظاھر  ف بھ اكس أو مختل م استخدام تصمیم مع د ت ة   ق المقارن

ة  م       .بین الجدول الزمني الثابت للمعززات وبین جدول المعززات المختلف ة ت ك المقارن ن خالل تل وم
ا          التوصل إلى أن الجدول الزمني الثابت للتعزیز لم شود بینم سلوك المن اض ال ي انخف أثیر ف ھ ت ن ل یك

ر    ززات الغی دول المع د أن ج اء      زم نج ي الصوتي أثن سلوك النمط اض ال ي انخف أثیر ف ھ ت ان ل ي ك ن
ن   جلسات المعالجة ة م شأنھ   وخالل الیوم الدراسي، كما أكدت أیضا على أن توحد المثیرات المتماثل

  .أن یقلل من السلوك الغیر اجتماعي لدى األطفال الذاتویین
لعالقة بین اللغة ھدفت الدراسة الى تحدید ا)٢٠٠٦(دراسة أیمن فرج أحمد البردیني 

العالقة بین اضطراب التكامل الحسي وشدة  واضطراب التكامل الحسي عند األطفال الذاتویین
معرفة ما إذا كان كل األطفال الذاتویین  أعراض الذاتویة والسلوك التوافقي عند األطفال الذاتویین

وح أعمارھم ما بین  طفل تترا٣٠ تكونت من :عینة الدراسة.یعانون من اضطراب التكامل الحسي
الذاتویة مصحوب بإعاقة عقلیة فقط، على أن ال یكون الطفل   عام، یعانون من اضطراب١٢ إلى ٦

 عضویة تتعلق باألبصار أو السمع، وینتمون جمیعًا إلى مستوى اجتماعي یعاني من أي مشكلة
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ء األول الجز ABS مقیاس السلوك التوافقي دوات الدراسة واستخدمت األ.واقتصادي متوسط
، مقیاس تقییم )نھلة رفاعي/ إعداد(اختبار اللغة العربي  ،(صفوت فرج، ناھد رمزي/ إعداد(

، مقیاس اضطراب التكامل )الباحث/ إعداد(المصاحبة الضطراب الذاتویة  األعراض السلوكیة
لسنة  DSM-IV ، قائمة تشخیص الذاتویة في)الباحث/ إعداد(األطفال الذاتویین  الحسي عند

  نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطیھ سالبة بین اضطراب التكامل الحسي، و اللغة والسلوك.1994
االضطراب الحسي وبین  التوافقي عند األطفال الذاتویین، وكذلك وجود عالقة ارتباط موجبة بین

  الذاتویین من اضطراب التكامل الحسي شدة أعراض الذاتویة، ال یعاني كل األطفال
  :سات تناولت التواصل االجتماعي عند طفل الذاتویة درا: ثانیًا

دون            ا كری ام بھ ة ق ن    (Creedon, 1993)دراس ة م دریب مجموع ى ت دفت إل ة ھ  دراس
ض        ة بع رض تنمی ك بغ ل وذل امج للتواص ى برن ة عل طراب الذاتوی ن اض انون م ن یع ال مم األطف

اط    )ن، والمشاركة التحدیق بالعین، والتقلید، والتعاو   (مھاراتھم االجتماعیة    ض أنم ن بع ، والتخلص م
ذات  ذاء ال ب كإی ر المناس سلوك غی ن  . ال ة م ة الدراس ت عین ة  ) ٢١(وتكون ال الذاتوی ن أطف ال م طف

ین    دریبي المتضمن        . سنوات ) ٩-٤(تراوحت أعمارھم ما ب ا الت ي برنامجھ ة ف د استخدمت الباحث وق
ز   حركیة، وفنیة، واجتماعیة، على بعض تقنیا   : أنشطة متنوعة  ي التعزی ت العالج السلوكي المتمثلة ف

اعي    ل االجتم ادي، والتقب صاد الم ي، واالقت ادي واللفظ ور   . الم ى ظھ ائج الدراسة إل د توصلت نت وق
ا            ساعدة، كم ارة الم ة كمھ اراتھم االجتماعی ي مھ ة، وف ال الذاتوی اعي ألطف شاط االجتم ي الن تحسن ف

  . أظھروا انخفاضا واضحا في سلوك إیذاء الذات
 بدراسة ھدفت إلى معرفة أثر برامج التدخل المبكر (Scotland, 2000) كما قام اسكوتالند        

في تحسین مھارات التواصل في مرحلة ما قبل اللغة وخفض بعض أنماط السلوك االجتماعي غیر 
طفال ) ٨٧(المناسبة كاإلثارة الذاتیة لدى عینة من أطفال الذاتویة غیر الناطقین، الذین بلغ عددھم 

سنوات، وذلك عن طریق استخدام أسلوب التقییم، والتركیب، والتدخل ) ١٠(ممن ھم أقل من 
وقد تم بناء أداة لتقییم التحسن الذي یحرزه األطفال في قدرتھم على . المبكر، والتدخل المكثف

التواصل بمتابعة أدائھم على أنشطة البرنامج التي تضمنت مواقف الحیاة الیومیة للتواصل، 
وقد أسفرت النتائج عن . كالتواصل الجسدي، والتعاون، واللعب، واالستماع، واالستیعاب اللفظي

أھمیة التدخل المبكر في تطویر مھارات التواصل ما قبل اللغة، إضافة إلى تحسن قدرة األطفال 
  . على التواصل بأنشطة الحیاة الیومیة

ن فعالیة برنامج سلوكي تدریبي  فقد ھدفت إلى التحقق م)٢٠٠٢(دراسة أمیرة بخش أما 
وقد . على عینة من األطفال الذاتویین لتنمیة مھارات تفاعلھم االجتماعي وخفض سلوكھم العدواني

طفال من الملتحقین بمركز أمل لإلنماء الفكري بجدة، وتراوحت ) ٢٤(تكونت عینة الدراسة من 
درجة على مقیاس جوادر ) ٦٨- ٥٥(سنة، وتراوحت نسب ذكائھم ما بین ) ١٤- ٧(أعمارھم ما بین 

للذكاء، وتم تقسیم عینة الدراسة إلى مجموعتین متكافئتین في العمر الزمني، ودرجة السلوك 
وتوصلت الدراسة إلى . طفال) ١٢(العدواني، إحداھما تجریبیة والثانیة ضابطة تتضمن كل منھما 

ث وجدت فروق ذات داللة حی، فعالیة البرنامج في خفض السلوك العدواني لدى عینة الدراسة
إحصائیة بین متوسطات درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي للسلوك 
العدواني، ووجدت فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في 

  .القیاسین القبلي والبعدي للسلوك العدواني وأبعاده
 ,Escalona, Field, Nodel& Lundy) والندي ایسكالونا وفیلد ونودلوقام  

. بإجراء دراسة ھدفت إلى معرفة تأثیرات التقلید على السلوك االجتماعي ألطفال الذاتویة (2002
إناث تراوحت أعمارھم ) ٨(ذكر و) ١٢(طفال توحدیا من بینھم ) ٢٠(وقد تكونت عینة الدراسة من 
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 مجموعتین متجانستین في العمر والجنس، وتكونت سنوات، تم تقسیمھم عشوائیا إلى) ٧-٣(ما بین 
) ١٠(أطفال یقومون بدور التقلید، أما المجموعة الثانیة فتكونت من ) ١٠(المجموعة األولى من 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى فعالیة البرنامج التدریبي في تطویر مھارة . أطفال كمجموعة تفاعل
وا أن التقلید یعّد طریقة فعالة لتسھیل القیام ببعض أنماط التقلید لدى األطفال الذاتویین، حیث أظھر

السلوك االجتماعي كاالقتراب من األشخاص اآلخرین، ومحاولة لمسھم، والنظر إلیھم، والتحرك 
  . اتجاھھم

 (Johnston, Evans & Joanne, 2004) جوھانستون وكاثرین وجونيكما قام 
 لتعلیم أطفال الذاتویة في مرحلة ما قبل المدرسة على بدراسة استخدموا فیھا استراتیجیة تدخل مبكر

وقد ). كالرموز، والصور، والرسوم التخطیطیة، والرسوم البیانیة(استخدام نظام تواصل بصري 
ھدفت الدراسة إلى معرفة مدى أثر استخدام نظام التواصل البصري في قدرة أفراد عینة الدراسة 

، على التفاعل االجتماعي، )٥٫٣-٤٫٣( أعمارھم ما بین أطفال الذین تراوحت) ٣(البالغ عددھم 
ومدى تأثیره على سلوك إنجازھم للمھمات المطلوبة منھم، وعلى استخدامھم للغة لفظیة مفھومة من 

وتوصلت الدراسة إلى فعالیة استخدام نظام التواصل البصري في تنمیة قدرة أطفال . اآلخرین
الجتماعي، وعلى إنجازھم للمھمات المطلوبة منھم، وتنمیة لغة الذاتویة عینة الدراسة على التفاعل ا

  . لفظیة عن طریق ربط الصورة بداللتھا اللغویة
  دراسات تناولت برنامج بیكس كوسیلة لتنمیة اللغة والتفاعل االجتماعى : ثالثًا 

 تقدیم برنامج للتواصل عن طریق: ھدف الدراسة) ٢٠٠٠ (دراسة ھین شوارتز وآخرون        
وذلك : الصور لمساعدة األطفال الذاتویین وشدیدي اإلعاقة لمساعدتھم في التواصل مع المحیطین

 منھم ذوي توحد والباقي ١٦ طفل؛ ٣١تكونت من  التجربة األولى في تجربتین عینة الدراسة
 -  ٣، تتراوح أعمارھم بین  Angel man  وأعراض أنجل مان٦یعانون من أعراض داون 

 طفًال من إعاقات مختلفة في مرحلة ما قبل المدرسة، وتم ١٨تكونت من   الثانیةالتجربة.سنوات٦
التواصل عن  في التجربة األولى داخل المدرسة، وتم تدریب اآلباء على استخدام برنامج تدریبھم

 Picture برنامج التواصل باستخدام الصور طریق الصور مع أطفالھم وتكونت أدوات الدراسة من
Exchange Communication System، برنامج التعلیم التفریدي (IEP)Individual 

Education Program مالحظة نتائج الدراسة أظھرت تحسن وتنمیة مھارات  ، استمارة
بعد ( ؛ كما أثبتت )التجربة األولى(المدرسة   أشھر من التدریب تمت في٤التواصل وذلك بعد 

طفال قد اكتسبوا التواصل بالصور بدون مساعدة بدنیة من األ %44 الدراسة أن) انتھاء التجربتین
  .التكرار، والباقون استطاعوا أن یتواصلوا لفظیًا مع اآلخرین وتوقفوا عن

ھدفت الى معرفة أثر نظام تبادل الصور ) Khristy 2002(دراسة اجراھا كریستى          
كادیمیة وأثره في زیادة الحصیلة على ظھور التعبیر الكالمي في اللعب وفي االعدادات اال) بیكس(

اللغویة لدى االطفال عینة الدراسة وقد تكونت العینة من ثالث اطفال یعانون من تأخر في النمو 
اللغوي واضطراب في التواصل واسفرت النتائج عن زیادة ملحوظة في الكالم والتعبیر اللغوي 

  . دراسةوصاحبھ زیادة التواصل وتعدیل السلوك لدى االطفال عینة ال
ھدفت الى قیاس فاعلیة نظام التواصل بتبادل الصور ) ٢٠٠٧( دراسة جمال دلھوم  وفي       

) ٢٠(بیكس في تنمیة مھارات التواصل اللغوي عند االطفال الذاتویین في عمان تألفت العینة من 
طفل توحدي قسموا عشوائیا الى مجموعتین تجربیھ وضابطة واستخدم معھم مقیاس االتصال 
اللغوي وقد اسفرت نتائج الدراسة عن فاعلیة برنامج بیكس في زیادة الحصیلة اللغویة لألطفال 

  .الذاتویین في المجموعة التجریبیة عنھ في الضابطة
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 ھدفت الدراسة الى معرفة اثر استخدام برنامج بیكس على  )٢٠٠٩(خالد سعد دراسة            
ویة االنتباه المشترك لدیھم واثره في خفض سلوكھ اطفال الروضة الذاتویین واثر ذلك في تق

 طفل من ذوى اضطراب الذاتویة من الذكور ١١وقد تكونت عینة الدراسة من ، االنسحابى
الملتحقین بفصول الذاتویة ألطفال الریاض بمدرسة التربیة الفكریة بالطائف تم تقسیمھم الى 

 اطفال وقد ٥ ضابطة مكونة من  افراد ومجموعة٦مجموعتین مجموعة تجریبیة مكونة من 
مقیاس السلوك االنسحابى ، استخدمت الدراسة ادوات مقیاس الطفل الذاتوي اعداد عادل عبداهللا 

وقد ، البرنامج التدریبي اعداد الباحث، مقیاس االنتباه المشترك اعداد الباحث ، اعداد عادل عبداهللا
یة بین كل من المجموعة التجریبیة وصلت الدراسة الى نتائج وجود فروق ذات داللة احصائ

والضابطة في كل من االنتباه المشترك وكذلك في خفض السلوك االنسحابى لصالح المجموعة 
  .التجریبیة مما یثبت فاعلیة البرنامج 

 والتي ھدفت الى بحث التواصل اللغوي )٢٠١٤(خالد عیاش وفي نفس الطریق جاءت            
اطفال تجریبیة و ) ٨(مج بیكس وقد استخدمت الدراسة عینة مكونة من وغیر اللغوي باستخدام برنا

اطفال ضابطة ذكور واناث وقد استخدمت الدراسة مقیاس التواصل اللفظي وغیر اللفظي وقد ) ٨(
  اسفرت النتائج عن تحسن واضح فیسلوك وتواصل االطفال وكذلك زیادة الحصیلة اللغویة لدیھم 

  :تعقیب على الدراسات السابقة
  :من خالل استقراء الدراسات السابقة نخلص لما یلي

رغم ما للموضوع من أھمیة نظریة -  على حد علم الباحث–ندرة الدراسات لھذا الموضوع  .١
وتطبیقیة، باإلضافة إلى ندرة الدراسات العربیة التي تناولت بیكس والتواصل االجتماعي 

 .رورة االھتمام بھذه الدراسةمما یعد مؤشرا لض. لدي األطفال ذوي اضطراب الذاتویة
اتفقت الدراسات السابقة على العالقة بین الذاتوي ومھارات التواصل عموما، بأنھا تعكس  .٢

واقع المشكالت الناتجة عن قصور التواصل االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب 
 )٢٠٠٢(أمیرة بخش : الذاتویة، وھذا ما أوضحتھ بعض الدراسات مثل دراسة كل من

(Johnston, Evans & Joanne, 2004) (Escalona, Field, Nodel& Lundy, 
2002) 

اتفقت الدراسات السابقة على فاعلیة البرنامج القائم على بیكس في تنمیة مھارات التواصل  .٣
وآخرون  شوارتز اللغوي، وایضا مھارات التواصل االجتماعي، والتفاعل مع اآلخرین، ھین

)٢٠٠٠( )Khristy 2002 (&)٢٠٠٠ (Tersa Web جمال دلھوم )خالد )٢٠٠٧،
 ).٢٠١٤(عیاش 

ات التواصل        .٤ اتفقت الدراسات السابقة علي أھمیة التدخل المبكر لتأھیل الذاتوي وتحسین عملی
ھ دراسة،         ا اشارت إلی ذا م اعي وھ  ,Johnston, Evans & Joanne)والتفاعل االجتم

2004)  
: اسات السابق عرضھا، وتتمثل في فقد استفاد الباحث من والدروعن أوجھ االستفادة .٥

صیاغة الفروض في ضوء ما اسفرت عنھ ھذه الدراسات من قضایا، باإلضافة الى اختیار 
العینة، واستخالص المفاھیم االجرائیة، وإعداد األدوات التشخیصیة، وتحدید االستراتیجیات 

  .اإلرشادیة السلیمة
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  : فروض البحث
 متوسطي رتب درجات القیاسین القبلي و البعدي في مقیاس توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین -١

 .الكالم التلقائي وأبعاده الفرعیة لدى المجموعة التجریبیة ، وذلك في اتجاه القیاس البعدي
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي رتب درجات القیاس البعدي في مقیاس الكالم  -٢

 التجریبیة والضابطة ، وذلك في اتجاه المجموعة التلقائي وأبعاده الفرعیة لدي المجموعتین
  .التجریبیة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي رتب درجات القیاسین البعدي والتتبعي في  -٣
  .مقیاس الكالم التلقائي وأبعاده الفرعیة لدى المجموعة التجریبیة

القبلي و البعدي في مقیاس توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي رتب درجات القیاسین  -٤
 .التواصل االجتماعي وأبعاده الفرعیة لدى المجموعة التجریبیة ، وذلك في اتجاه القیاس البعدي

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي رتب درجات القیاس البعدي في مقیاس التواصل  -٥
ذلك في اتجاه المجموعة االجتماعي وأبعاده الفرعیة لدي المجموعتین التجریبیة والضابطة ، و

  .التجریبیة
التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي رتب درجات القیاسین البعدي والتتبعي في  -٦

  .مقیاس التواصل االجتماعي وأبعاده الفرعیة لدى المجموعة التجریبیة
  : إجراءات الدراسة 

د على تصمیم المجموعتین  تم استخدام المنھج شبھ التجریبي الذي یعتم:منھج الدراسة: أوُال
وذلك للتأكد من فعالیة المتغیر المستقل وھو البرنامج التدریبي القائم نظام . التجریبیة، الضابطة

  .على المتغیریین التابعیین الكالم التلقائي والتواصل االجتماعي) PECS(التواصل بتبادل الصور
:إجراءات الدراسة: ثانیًا  

ة الدراسة بناءا على ما قامت علیھ الدراسات السابقة الضطراب  تم تحدید عین: عینة الدراسة  -١
الذاتویة والذي یظھر في األطفال منذ عمر ستة أشھر، وما أكدتھ الجمعیة األمریكیة للطب النفسي 

 من الذاتویین األطفال من القصدیة بالطریقة الحالیة الدراسة عینة ، اختیرت)DSM-IV(في 
  .الشرقیة محافظة الزقازیق،ب للمعوقین الحیاة نور جمعیة

  :وقد تضمنت عینة الدراسة الحالیة
 تم تحدیدھم بًناء على من االطفال ذوي اضطراب الذاتویة) ١٠ (:العینة األساسیة وتتضمن  .أ 

 تشخیصھم كحاالت ذاتویة من قبل أطباء واختصاصي مخ وأعصاب، باستخدام معاییر
DSM-IV ،وقد تم تقسیم ن األطفال الذاتویین، لكون ھذه الجمعیة تتوافر بھا أكبر عدد م

) ٥(أطفال كمجموعة تجریبیة من األطفال الذاتویین و) ٥(العینة عشوائیًا إلى مجموعتین 
عام، ) ١٢ - ٨(أطفال كمجموعة ضابطة من األطفال الذاتویین، تراوحت أعمارھم ما بین 

اء تتراوح ونسبة ذك) 1.4(عاما، وانحراف معیاري قدره ) 10.4(بمتوسط عمري قدره 
الصورة الخامسة بمتوسط قدره ) بینیة المعرب للذكاء( درجة على مقیاس) ٧٠ -٥٠(بین

وھو توحد متوسط على ) ٤٦-٣١(وبدرجة توحد بین ) 7.13(وانحراف معیاري) 63.6(
  .)2.12( وانحراف معیاري) 37.5(مقیاس كارز بمتوسط 

اءة السیكومتریة للمقاییس ، وقد وذلك بھذف التحقق من الكف) السیكومتریة(عینة التقنین   .ب 
  .عام) ١٢ - ٨( ، تتراوح أعمارھم ما بین طفل وطفلة) ٢٠(اشتملت 
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  :محددات اختیار عینة الدراسة
 :تم تحدید عدد من المحددات التي یجب توافرھا في عینة الدراسة من األطفال، وھي كالتالي

 .سنوات) ١٢- ٨(العمر الزمني من   .أ 
 .اقات أخرى مصاحبة للتوحدخلو أفراد العینة من أي إع  .ب 
 .أن یكون الطفل دائم الحضور في الجمعیة  .ج 
 .قام الباحث بتطبیق مقیاس الطفل الذاتوي إعداد كارز لتقیم الذاتویة  .د 

  : استخدم الباحث في ھذه الدراسة األدوات التالیة: أدوات الدراسة-٢
 )٢٠٠٣: صفوت فرج(تقنین : مقیاس ستانفورد بینیھ الصورة الخامسة  .أ 
 ).2016 حاتم عبدالسالم، /إعداد(س المستوى االجتماعي االقتصادي والثقافي مقیا  .ب 
 )(2001عادل عبد اهللا محمد،  :مقیاس الطفل الذاتوي إعداد  .ج 
 )إعداد الباحث(مقیاس الكالم التلقائي   .د 
  ) ٢٠١٢(إعداد حسام خلیل/ قائمة تقدیر مھارات التواصل غیر اللفظي ألطفال الذاتویة  .ه 

  :وات بالتفصیل فیما یليویتم عرض ھذه األد
 )(2001عادل عبد اهللا محمد،  :مقیاس الطفل الذاتوي إعداد .١

من جانب األخصائي أو ) ال(أو ) نعم(عبارة یجاب علیھا باستخدام ) ٢٨(یتألف ھذا المقیاس من 
أحد الوالدین، وتمثل تلك العبارات في مجملھا مظاھر أوأعراض الضطراب الذاتویة تمت صیاغتھا 

تلك المحكات المتضمنة في دلیل التصنیف التشخیصي واإلحصائي لألمراض في ضوء 
واالضطرابات النفسیة والعقلیة، إلى جانب ما كتب عن ھذا االضطراب في التراث السیكولوجي 
والسیكاتري، ویعني وجود نصف العدد من العبارات على األقل وانطباقھا على الطفل أنھ یعاني من 

م المقیاس في ھذه الدراسة بغرض التشخیص وذلك للتأكد من أن الطفل ھذا االضطراب، واستخدا
  .یعاني من الذاتویة

  :الخصائص السیكومتریة للمقیاس
وذلك عن طریق حساب معامالت االرتباط بین : صدق مفردات المقیاس بطریقة االتساق الداخلى 

  : درجة كل مفردة من مفردات المقیاس، والدرجة الكلیة للمقیاس
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) ١(جدول   
، والدرجة مقیاس تشحیص الطفل الذاتوي معامالت االرتباط بین درجة كل مفردة من مفردات 

  الكلیة للمقیاس

 مقیاس تشحیص الطفل الذاتوي 
رقم 
 المفردة

 معامل االرتباط رقم المفردة معامل االرتباط

1 -0.867 15 0.689 
2 -0.865 16 0.677 

3 0.705 17 0.677 
4 0.689 18 0.826 
5 0.505 19 0.800 
6 0.561 20 -0.799 
7 0.725 21 0.768 

8 0.803 22 0.656 
9 0.725 23 0.749 
10 0.865 24 -0.867 
11 0.532 25 -0.500 
12 0.813 26 0.803 

13 0.865 27 0.520 
14 0.807 28 0.670 

  ٠٫٠١مستوى الداللة **   
اس، والدرجة    أن معامالت االر ) ١(ویتضح من جدول      ردات المقی تباط بین درجة كل مفردة من مف

٠ مما یدل على صدق مفردات المقیاس٠٫٠١الكلیة للمقیاس دالة عند مستوى   
 تم حساب صدق : مقیاس تشحیص الطفل الذاتوي ): المقارنة الطرفیة(الصدق التمییزي  -٢

درجات عینة التقنین ، وذلك بترتیب )صدق التمایز(المقیاس عن طریق المقارنة الطرفیة 
وفق الدرجة الكلیة للمقیاس تنازلیًا، وتم حساب داللة الفروق بین متوسطي درجات ) االستطالعیة(

  .یوضح ذلك) ٢(اإلرباعى األعلى واإلرباعى األدنى، وجدول 
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  ) ٢(جدول 
) ألدنىاإلرباعى األعلى واإلرباعى ا(لدراسة الفروق بین المجموعات الطرفیة ) ت(نتائج اختبار 

  مقیاس تشحیص الطفل الذاتوي 

اسم 
متوسط   ن  المجموعة

  الرتب
مجموع 

 Wقیمة  Uقیمة   الرتب
  قیمة
Z  

مستوى 
  الداللة

 40.00 8.00 ٥ أعلى

 15.00 3.00 5 أدنى

0.000 15.000 -2.635 0.01 

 بین متوسطي )٠٫٠١ (مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق أنھ توجد)٢(یتضح من جدول 
ات األطفال ذوى المستوى المرتفع واألطفال ذوى المستوى المنخفض، وفى اتجاه المستوى درج

المرتفع، وھذا یؤكد قدرة المقیاس على التمیز بین المرتفعین والمنخفضین مما یعنى تمتع المقیاس 
  .وأبعاده بصدق تمییزى قوى

  :ثبات المقیاس: ثانیًا
  :مل الفا كرونباخ طریقة إعادة تطبیق االختبار وطریقة معا-١

ات   ساب الثب ك بح مَّ ذل ذاتوي  وت ل ال شحیص الطف اس ت ار   لمقی ق االختب ادة تطبی الل إع ن خ م
ین        ة التقن ى عین ك عل بوعین وذل دره أس ى ق ل زمن تطالعیة(بفاص امالت   ) االس تخراج مع م اس وت

ام   ) Pearson(االرتباط بین درجات الطالب العینة باستخدام معامل بیرسون        ع مع الت وكانت جمی
مما یشیر إلى أنَّ االختبار یعطى نفس النتائج تقریبًا إذا ما ) ٠٫٠١(االرتباط ألبعاد المقیاس دالة عند     

  ):٣( استخدم أكثر من مرَّة تحت ظروف مماثلة وبیان ذلك في جدول
ات        ذاتوي       كما تمَّ حساب معامل الثب ل ال شحیص الطف اس ت ل     لمقی ة معام ذاتوي ، بطریق ل ال لطف

ال    –خ باستخدام معامل ألفا    الفا كرونبا  ة االطف اس لعین  كرونباخ لدراسة االتساق الداخلى ألبعاد المقی
ة        ) ٠٫٠١(وكانت كل القیم مرتفعة ودالة عند      ع بدرجة عالی ة، ویتمت ھ مرتفع ى أنَّ قیمت دل عل وھذا ی
  ):٣(من الثبات، وبیان ذلك فى جدول 

  )٣(جدول 
  ٢٠=نلمقیاس تشحیص الطفل الذاتوي  یوضح نتائج الثبات بطریقة إعادة االختبار

االرتباط بین   المتغیرات
  التطبیقین 

  الفا كرونباخ  مستوى الداللة

 0.850 0.01 0.865  مقیاس تشحیص الطفل الذاتوي 

ق      ) ٣(یتضح من خالل جدول      ق األول والتطبی ین التطبی ة إحصائیا ب وجود عالقة ارتباطیھ دال
ل       الثاني ألبعاد    شحیص الطف اس ت ذاتوي   مقی ة         ال د مستوى الدالل ة عن ذاتوي ، والدرجة الكلی ل ال لطف

ذاتوي     ، مما یدل على ثبات المقیاس، ویؤكد ذلك صالحیة مقیاس     )٠٫٠١( ل ال شحیص الطف اس ت  مقی
 . لقیاس السمة التي ُوضع من أجلھا
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  لمقیاس تشحیص الطفل الذاتوي  الثبات الكلي للمقیاس بطریقة التجزئة النصفیة -٢
ام ال ین     ق ة التقن ى عین ذاتوي عل ل ال شحیص الطف اس ت ق مقی ث بتطبی تطالعیة(باح ى ) االس الت
طفل وطفلة، ثم تم تصحیح المقیاس، ثم تجزئتھ إلى قسمین، القسم األول اشتمل على      ) ٢٠(اشتملت  

م حساب           مَّ ت دة، ث على المفردات الفردیة، والثانى على المفردات الزوجیة، وذلك لكل طالب على ح
ل ا ون  معام ة بیرس اط بطریق ة،   ) Pearson(الرتب ردات الفردی ى المف ین ف ات المفحوص ین درج ب

بیرمان    ل س ة ُمعام ت قیم ة، فكان ردات الزوجی راون،  –والمف ة  ) 0.764( ب ان العام ل جتم ومعام
ستوى    ،)0.761( د م صائیة عن ة إح ا ذو دالل ع   ).٠،٠١(وكالھم اس یتمت ى أنَّ المقی دل عل ث ت حی

  .باتبدرجة عالیة من الث
 مقیاس الكالم التلقائي إعداد الباحث  -٢

مفرده بعد التحكیم وحساب الصدق  ) ٣٦(یتكون المقیاس في صورتھ النھائیة من    : وصف المقیاس 
ارات الكالم              اد ھي مھ ات    ) ١٧(والثبات، موزعة على ثالثة أبع رده، إدارة وضبط المحادث ) ٨(مف

د       مفرده، حیث یطل) ١١(مفردات، مھارات ممارسة الكالم  ار أح دین اختی د الوال م أو أح ن المعل ب م
ده               رده واح د  االستجابةعلى مف ة عن االستجابات الدالة على حالة الطفل وعدم وضع أكثر من عالم

الث استجابات        ن ث داً   (وحدد الباحث طریقة االستجابة علیھا باالختیار م ًا، أب رًا، أحیان ى أن  ) كثی عل
تجابات    دیر االس ون تق ى ال) ١، ٢، ٣(یك اس      عل ى للمقی ة العظم ون الدرج ذا تك ى ھ ب وعل ترتی

ائي ،       )٣٦(درجة، وتكون الدرجة الصغرى     ) ١٠٨( ى تحسن الكالم التلق ، وتدل الدرجة العالیة عل
  . أما الدرجات المنخفضة فتدل على اضطراب الكالم التلقائي
  : قام الباحث بإعداد ھذا المقیاس من خالل ثالثة إجراءات ھي

  : إلعداد الصورة األولیة للمقیاس، اتبع الباحث الخطوات التالیة : األولیة للمقیاسإعداد الصورة ) أ(
قام الباحث بمراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة، كذلك عمد الباحث إلى اإلفادة من  )١

  بعض المقاییس السابقة التي دارت حول الكالم التلقائي 
معلم ومعلمة بمدرسة التربیة الفكریة ) ٢٠(عمد الباحث إلى إجراء دراسة استطالعیة على  )٢

بالزقازیق، حیث طلب منھم تحدید أھم خصائص كالم طفل توحدي بالمدرسة مع زمالءه 
  والمدرسین وجمیع المحیطین بیھ 

عبارة تقیس الكالم التلقائي ) ٤٠(اعتمادًا على المصادر السابقة انتھى الباحث إلى صیاغة  )٣
مفرده، إدارة وضبط ) ١٨(الث أبعاد، ھي مھارات الكالم لدى الطفل الذاتوي موزعھ على ث

مفرده، وقد راعى الباحث في ذلك دقة ) ١٢(مفرده، مھارات ممارسة الكالم) ١٠(الكالم 
   ٠وسھولة ووضوح العبارات، وعدم وجود عبارات مركبة تحمل أكثر من معنى

حكمین من أساتذة قام الباحث بإعداد المقیاس للتحكیم، ثم عمد إلى عرضھ على عشرة م )٤
الصحة النفسیة، وبناء على نتائج التحكیم تم استبعاد العبارات التي حصلت على نسبة موافقة 

عبارات، كذلك تم تعدیل صیاغة بعض العبارات وفقًا آلراء ) ٤(، وعددھا %٨٠أقل من 
م عبارة، یتضمن مھارات الكال) ٣٦(المحكمین وبھذا استقر المقیاس في صورتھ األولیة على 

  مفرده ) ١١(مفرده، مھارات ممارسة الكالم) ٨(مفرده، إدارة وضبط الكالم ) ١٧(
  : صدق المقیاس - ب 

طفل وطفلة من  ) ٢٠(للوصول إلى الصورة النھائیة قامت الباحثة بتطبیق مفردات المقیاس على 
عام) ١٢ - ٨(ذوي الذاتویة من مدرسة التربیة الفكریة بالزقازیق تراوحت أعمارھم ما بین   
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 تم عرض المقیاس في صورتھ األولیة على خمسة من أساتذة الصحة النفسیة، : صدق المحكمین-
وذلك للحكم على المقیاس من حیث األبعاد، ومدى انتماء كل عبارة إلى البعد الذي تنتمي إلیھ، 

عبارات وبناًء على نتائج التحكیم تم استبعاد ال. وسالمة الصیاغة، ومدى مالءمة طریقة التصحیح
، وكذلك تم عمل التعدیالت الالزمة في صیاغة بعض %٨٠التي حصلت على نسبة موافقة أقل من 

  ٠العبارات
وذلك عن طریق حساب معامالت االرتباط : صدق مفردات المقیاس بطریقة االتساق الداخلي-١

  : بین درجة كل مفردة من مفردات المقیاس، والدرجة الكلیة للمقیاس
) ٤(جدول   

  ت االرتباط بین درجة كل مفردة من مفردات مقیاس الكالم التلقائي، والدرجة الكلیة للمقیاس معامال
 مھارات ممارسة الكالم إدارة وضبط الكالم مھارات الكالم

معامل  رقم المفردة
 االرتباط

معامل  رقم المفردة
 االرتباط

معامل  رقم المفردة
 االرتباط

1 0.644 18 0.969 26 0.770 
2 0.624 19 0.895 27 0.897 
3 0.780 20 0.969 28 0.758 
4 0.826 21 0.892 29 0.632 
5 0.730 22 0.846 30 0.895 
6 0.704 23 0.629 31 0.897 
7 0.855 24 0.939 32 0.776 
8 0.631 25 0.895 33 0.928 
9 0.882   34 0.675 
10 0.754   35 0.969 
11 0.898   36 0.799 
12 0.690     
13 0.939     
14 0.748     
15 0.762     
16 0.572     
17 0.950     

  ٠٫٠١مستوى الداللة **   
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أن معامالت االرتباط بین درجة كل مفردة من مفردات المقیاس، والدرجة ) ٤(ویتضح من جدول  
  ٠ مما یدل على صدق مفردات المقیاس٠٫٠١الكلیة للمقیاس دالة عند مستوى 

وذلك عن طریق حساب معامالت االرتباط :  المقیاس بطریقة االتساق الداخليصدق أبعاد -٣
نتائج ) ٥(بین درجة كل بعد من أبعاد المقیاس، والدرجة الكلیة للمقیاس، ویوضح الجدول 

 : ھذا اإلجراء
  ) ٥(جدول 

  مقیاسمعامالت االرتباط بین درجة كل بعد من أبعاد مقیاس الكالم التلقائي ، والدرجة الكلیة لل
  معامل االرتباط  البعد

 0.974  مھارات الكالم

 0.984  إدارة وضبط الكالم
 0.976  مھارات ممارسة الكالم

  ٠٫٠١مستوى الداللة **     
أن معامالت االرتباط بین درجة كل بعد من أبعاد المقیاس، والدرجة ) ٥(یتضح من جدول و 

  ٠ق أبعاد المقیاس مما یدل على صد٠٫٠١الكلیة للمقیاس دالة عند مستوى 
  :ثبات المقیاس: ثانیًا

  : طریقة إعادة تطبیق االختبار وطریقة معامل الفا كرونباخ-١
وتمَّ ذلك بحساب الثبات لمقیاس الكالم التلقائي من خالل إعادة تطبیق االختبار بفاصل زمنى 

تباط بین درجات وتم استخراج معامالت االر) السیكومتریة(قدره أسبوعین وذلك على عینة التقنین 
وكانت جمیع معامالت االرتباط ألبعاد ) Pearson(باستخدام معامل بیرسون ) العینة(األطفال 

مما یشیر إلى أنَّ االختبار یعطى نفس النتائج تقریبًا إذا ما استخدم أكثر ) ٠٫٠١(المقیاس دالة عند 
  ):٧( من مرَّة تحت ظروف مماثلة وبیان ذلك في جدول

معامل الثبات لمقیاس الكالم التلقائي لطفل الذاتوي، بطریقة معامل الفا كرونباخ كما تمَّ حساب 
 كرونباخ لدراسة االتساق الداخلي ألبعاد المقیاس لعینة االطفال وكانت كل –باستخدام معامل ألفا 

ت، وھذا یدل على أنَّ قیمتھ مرتفعة، ویتمتع بدرجة عالیة من الثبا) ٠٫٠١(القیم مرتفعة ودالة عند 
  ):٦(وبیان ذلك في جدول 

  )٦(جدول 
  ٢٠=یوضح نتائج الثبات بطریقة إعادة االختبار لمقیاس الكالم التلقائي ن

االرتباط بین   المتغیرات
  التطبیقین

مستوى 
  الداللة

  الفا كرو نباخ

 0.959 0.01 0.772  مھارات الكالم
 0.964 0.01 0.735  إدارة وضبط الكالم

 0.957 0.01 0.619  مھارات ممارسة الكالم
 0.984 0.01 0.879  الدرجة الكلیة
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وجود عالقة ارتباطیھ دالة إحصائیا بین التطبیق األول والتطبیق ) ٦(یتضح من خالل جدول 
الثاني ألبعاد لمقیاس الكالم التلقائي لطفل الذاتوي ، والدرجة الكلیة، مما یدل على ثبات المقیاس، 

  . التلقائي لقیاس السمة التي ُوضع من أجلھاویؤكد ذلك صالحیة مقیاس الكالم 
   الثبات الكلي للمقیاس بطریقة التجزئة النصفیة لمقیاس الكالم التلقائي -٢

ل  ) ٢٠(التى اشتملت  ) السیكومتریة(قام الباحث بتطبیق لمقیاس الكالم التلقائي على عینة التقنین       طف
ة،     : لقسم األولوطفلة، ثم تم تصحیح المقیاس، ثم تجزئتھ إلى قسمین، ا  ردات الفردی ى المف اشتمل عل

ة         : والثاني اط بطریق على المفردات الزوجیة، وذلك لكل طالب على حدة، ثمَّ تم حساب معامل االرتب
ت           ) Pearson(بیرسون   ة، فكان ردات الزوجی ة، والمف ردات الفردی بین درجات المفحوصین في المف

ان بلغت     ومع) ٠٫٩٥٦( براون بلغت –قیمة ُمعامل سبیرمان    ة النصفیة   ) ٠٫٩٥٥(امل جتم للتجزئ
   .مرتفعة، حیث تدل على أنَّ المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبات

وحیث إن عبارات المقیاس جمیعھا تتصف بالصدق : الصورة النھائیة لمقیاس الكالم التلقائي- جـ
) ٣٦(ما ھي حیث، تتضمن والثبات، فإنھ لم یتم استبعاد أي منھا، ولذلك فإن الصورة األولیة تظل ك

مفردة لقیاس الكالم التلقائي وحدد الباحث طریقة االستجابة على المقیاس باالختیار من ثالث 
وعلى . على الترتیب) ١، ٢، ٣(على أن یكون تقدیر االستجابات ) كثیرًا، أحیانًا، أبدًا(استجابات 

، وتدل الدرجة )٣٦(لصغرى درجة، وتكون الدرجة ا) ١٠٨(ھذا تكون الدرجة العظمى للمقیاس 
  .العالیة على تحسن الكالم التلقائي، أما الدرجات المنخفضة فتدل على اضطراب الكالم التلقائي

 ) ٢٠١٢(إعداد حسام خلیل/ قائمة تقدیر مھارات التواصل غیر اللفظي ألطفال الذاتویة -٢
  اللفظي ألطفال الذاتویة تكونت الصورة النھائیة لقائمة تقدیر مھارات التواصل غیر:وصف القائمة

مھارة : عبارة تقیس ست مھارات، ھي) ٣(سنوات من ) ٨-٦( في الفئة العمریة ما بین )١٨(من 
االنتباه، والتواصل البصري، والتقلید، واالستماع والفھم، واستخدام اإلشارة لما ھو مطلوب، وفھم 

طاء الطفل تقدیرًا على كل عبارة وتصحح القائمة بإع. تعبیرات الوجھ ونبرات الصوت الدالة علیھا
، )أغلب األحیان، بعض األحیان، نادرًا(من عبارات القائمة عن طریق اختیار أحد الخیارات التالیة 

٣- ١(وتأخذ ھذه الخیارات مقیاس تقدیر ثالثي تتوزع درجاتھ من  درجات بحیث تكون أعلى  ) 
ذا التوزیع في الدرجات من العبارة ، حیث یتم استخدام ھ)واحد(وأقل درجة ) ٥٤(درجة للقائمة 

ألنھا ) ١٨- ١٠(ألنھا عبارات إیجابیة، في حین یتم عكس طریقة التصحیح من العبارة ) ٩- ١(
  .عبارات سلبیة

ي الدراسة         الخصائص السیكو متریة لقائمة تقدیر مھارات التواصل غیر اللفظي ألطفال الذاتویة ف
 )٢٠١٢(الحالیة حسام عباس خلیل

ردات - دق مف داخلى  ص ساق ال ة االت اس بطریق امالت  :  المقی ساب مع ق ح ن طری ك ع وذل
 : االرتباط بین درجة كل مفردة من مفردات المقیاس، والدرجة الكلیة للمقیاس
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) ٧(جدول   
لقائمة تقدیر مھارات التواصل غیر اللفظي معامالت االرتباط بین درجة كل مفردة من مفردات 

  الكلیة للمقیاس، والدرجة ألطفال الذاتویة 
 مھارات التواصل غیر اللفظي ألطفال الذاتویة

 معامل االرتباط رقم المفردة معامل االرتباط رقم المفردة
1 0.856 10 0.742 
2 0.806 11 0.877 
3 0.593 12 0.831 
4 0.907 13 0.909 
5 0.603 14 0.708 
6 0.638 15 0.705 
7 0.813 16 0.512 
8 0.634 17 0.761 
9 0.868 18 0.649 

ردة  ) ٧(ویتضح من جدول    ٠٫٠١مستوى الداللة **    أن معامالت االرتباط بین درجة كل مف
ردات   ٠٫٠١من مفردات المقیاس، والدرجة الكلیة للمقیاس دالة عند مستوى     دق مف  مما یدل على ص

  ٠المقیاس
ل غیر اللفظي ألطفال لقائمة تقدیر مھارات التواص): المقارنة الطرفیة(الصدق التمییزي  -٢

، وذلك بترتیب )صدق التمایز( تم حساب صدق المقیاس عن طریق المقارنة الطرفیة  : الذاتویة
وفق الدرجة الكلیة للمقیاس تنازلیًا، وتم حساب داللة الفروق ) االستطالعیة(درجات عینة التقنین 

  .یوضح ذلك) ٨(بین متوسطي درجات اإلرباعى األعلى واإلرباعى األدنى، وجدول 
  ) ٨(جدول 

) اإلرباعى األعلى واإلرباعى األدنى(لدراسة الفروق بین المجموعات الطرفیة ) ت(نتائج اختبار 
  لقائمة تقدیر مھارات التواصل غیر اللفظي ألطفال الذاتویة

اسم 
مجموع   متوسط الرتب  ن  المجموعة

  قیمة Wقیمة  Uقیمة   الرتب
Z 

مستوى 
  الداللة

 40.00 8.00  5 أعلى
 0.01 2.627- 15.000 0.000 15.00 3.00 5 أدنى

 بین متوسطي )٠٫٠١ (مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق أنھ توجد)٨(یتضح من جدول 
درجات األطفال ذوى المستوى المرتفع واألطفال ذوى المستوى المنخفض، وفى اتجاه المستوى 

مرتفعین والمنخفضین مما یعنى تمتع المقیاس المرتفع، وھذا یؤكد قدرة المقیاس على التمیز بین ال
  .وأبعاده بصدق تمییزى قوى
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  :ثبات المقیاس: ثانیًا
  : طریقة إعادة تطبیق االختبار وطریقة معامل الفا كرونباخ-١

ات       ال        وتمَّ ذلك بحساب الثب ر اللفظي ألطف ارات التواصل غی دیر مھ ة تق ن خالل إعادة    لقائم م
ین   تطبیق االختبار بفاصل زمنى ق  ة التقن م استخراج   ) االستطالعیة (دره أسبوعین وذلك على عین وت

ع   ) Pearson(معامالت االرتباط بین درجات الطالب العینة باستخدام معامل بیرسون         ت جمی وكان
ائج        ) ٠٫٠١(معامالت االرتباط ألبعاد المقیاس دالة عند       س النت ار یعطى نف ى أنَّ االختب شیر إل ا ی مم

  .م أكثر من مرَّة تحت ظروف مماثلةتقریبًا إذا ما استخد
ذاتوي ،  لقائمة تقدیر مھارات التواصل غیر اللفظي ألطفال كما تمَّ حساب معامل الثبات   لطفل ال

 كرونباخ لدراسة االتساق الداخلى ألبعاد المقیاس –بطریقة معامل الفا كرونباخ باستخدام معامل ألفا         
ع      ) ٠٫٠١( عند لعینة االطفال وكانت كل القیم مرتفعة ودالة      ة، ویتمت ھ مرتفع ى أنَّ قیمت دل عل وھذا ی

  ):٩(بدرجة عالیة من الثبات، وبیان ذلك فى جدول 
لقائمة تقدیر مھارات التواصل غیر یوضح نتائج الثبات بطریقة إعادة االختبار ) ٩(جدول 

  ٢٠=ناللفظي ألطفال 

االرتباط بین   المتغیرات
  التطبیقین

مستوى 
  الفا كرونباخ  الداللة

مھارات التواصل غیر اللفظي 
 0.948 0.01 0.609  ألطفال

ق      ) ٩(یتضح من خالل جدول      ق األول والتطبی ین التطبی ة إحصائیا ب وجود عالقة ارتباطیھ دال
ا  لقائمة تقدیر مھارات التواصل غیر اللفظي ألطفال      الثاني ألبعاد    لطفل الذاتوي، والدرجة الكلیة، مم

اس، ویؤ        ات المقی ى ثب اس       یدل عل ك صالحیة مقی د ذل ر اللفظي       ك ارات التواصل غی دیر مھ ة تق قائم
  . لقیاس السمة التي ُوضع من أجلھاألطفال 

صفیة      -٢ ة الن ة التجزئ اس بطریق ر اللفظي        الثبات الكلي للمقی ارات التواصل غی دیر مھ ة تق لقائم
  الذاتویةألطفال 

ق   ث بتطبی ام الباح ي   ق ر اللفظ ل غی ارات التواص دیر مھ ة تق ال لقائم ین   ألطف ة التقن ى عین عل
ى اشتملت   ) االستطالعیة ( سمین،          ) ٢٠(الت ى ق ھ إل م تجزئت اس، ث م تصحیح المقی م ت ة، ث ل وطفل طف

ى          ب عل ك لكل طال ة، وذل القسم األول اشتمل على المفردات الفردیة، والثانى على المفردات الزوجی
ون     ة بیرس اط بطریق ل االرتب ساب معام م ح مَّ ت دة، ث ی) Pearson(ح ى  ب ین ف ات المفحوص ن درج

بیرمان      ل س ة ُمعام ت قیم ة، فكان ردات الزوجی ة، والمف ردات الفردی ت  –المف راون بلغ ) 0.915( ب
 .وھي مرتفعة، فتدل على أنَّ المقیاس ذا درجة عالیة من الثبات) 0.915(ومعامل جتمان بلغت 

مقترح في  مر بناء البرنامج التدریبي ال):PECS(البرنامج التدریبي بتبادل الصور -٢
، )الكالم التلقائي والتواصل االجتماعي(الدراسة الحالیة مثل غیره من البرامج في مجال 

لباحث في ضوء ما تم عرضھ في اإلطار ابالعدید من المراحل والخطوات، والتي حددھا 
  : النظري للدراسة الحالیة، وتتضمن المراحل والخطوات التالیة
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 أھمیة البرنامج 
 ذاتویة ال یتعلمون مھارات الكالم التلقائي، بشكل تلقائي كغیرھم من األطفالأن األطفال ال .١

 الوسائل التي تتیح لھ تعلم المھارات األساسیة للتواصل  ال یمتلكن، ألن عقل الذاتويالطبیعیی
  .تلتنمیة تلك المھارامعدة والتفاعل االجتماعي، على عكس الطبعیین لذا بحاجة إلى برامج 

ذاتوي إلي برامج رعایة توفر لھ الحد األدنى من اإلعداد الالزم للحیاة واالعتماد حاجة الطفل ال .٢
  .علي نفسھ في قضاء حاجاتھ الیومیة

إن تحسین التواصل االجتماعي لدي طفل الذاتویة یساعده علي االنخراط االجتماعي مع  .٣
  .اآلخرین، كما أن تحسین سلوكھ االجتماعي یؤدي لخفض السلوك االنسحابي

 تنمیة الكالم التلقائي وأثره في تحسین التواصل االجتماعي لعینة من ذوي األطفال :دف العامالھ
وُیشتق من ھذا الھدف ) PECS(اضطراب الذاتویة عن طریق برنامج تدریبي بتبادل الصور

أھداف أقل عمومیة وأكثر تحدیدًا، حیث یھدف البرنامج إلى تحقیقھا والتي ستبنى بشكل 
  الجلسات والخبرات المكتسبة لألطفال أثناء الجلسات التدریبیة، وھي تتعلقتراكمي من خالل

  . بمھارات الكالم التلقائي و التواصل االجتماعي
  :الطفل اتقان من یتوقع البرنامج بانتھاء: الھدف اإلجرائي

  أن یتقن الطفل الذاتوي مھارات الكالم  .١
 ت أن یتقن الطفل الذاتوي مھارات إدارة وضبط المحادثا .٢
 أن یتقن الطفل الذاتوي مھارات ممارسة الكالم .٣
 أن یتقن الطفل الذاتوي مھارة االنتباه ومھارات التقلید .٤
 أن یتقن الطفل الذاتوي مھارات التواصل البصري .٥
 أن یتقن الطفل الذاتوي مھارات االستماع والفھم .٦
 أن یتقن الطفل الذاتوي مھارات استخدام اإلشارة  لما ھو مطلوب .٧
 لطفل الذاتوي مھارات فھم تعبیرات الوجھ ونبرات الصوت الدالة علیھأن یتقن ا .٨

  : األسس النفسیة والتربویة التي یقوم علیھا البرنامج
 تدعیم العالقة بین الباحث واالطفال على أساس من الثقة والود المتبادل . 
 مراعاة خصائص المرحلة العمریة لعینة الدارسة. 
 عرضھا تلقائي ومھارات التواصل االجتماعي، ومكوناتھ التي مراعاة أبعاد مھارات الكالم ال

  .  في اإلطار النظريالباحث
  تحدید إجراءات تطبیق جلسات البرنامج من حیث عدد الجلسات وأھدافھا، والمدى الزمنى

  . لكل جلسة بشكل یمكن أن یحدث تأثیرًا إیجابیًا على الطالب
:محتوى البرنامج  

أسبوع بواقع ثالث جلسات ) ١١( لسة تدریبیة فردیة للطالب، استغرقتج) ٣٤( قام الباحث بإعداد 
 دقیقة، وتم تنفیذ جلسات البرنامج التدریبي في) ٣٠-٢٠( أسبوعیًا، وتراوحت مدة الجلسة بین

  حجرة التخاطب اشتمل على فنیات العالج السلوكي 
 محكمین من  تم عرض البرنامج في صورتھ األولیة على عشر: التدریبي البرنامج صدق )١(

أساتذة الصحة النفسیة، وذلك بھدف التحقق من مالئمة البرنامج ألفراد العینة وصحة 
اإلجراءات التطبیقیة للبرامج، ووفقًا لتعلیمات المحكمین أجریت التعدیالت المطلوبة، ومن ثم 

  . إعداد الصورة النھائیة للبرنامج
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  : جربة االساسیة وفق الخطوات االتیة قام الباحث بتطبیق الت:التجربة االساسیة للبرنامج
  اختیار عینة البحث   . أ

  تحدید وقت تطبیق البرنامج   . ب
التطبیق القبلي لمقیاس الكالم التلقائي ومقیاس التواصل االجتماعي ثم تصحیحھما وادخال   . ت

  ) spss(الدرجات على برنامج 
- العمر(دخیلة التحقق من التكافؤ بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في المتغیرات ال  . ث

والمتغیرات االساسیة بالدراسة وذلك من خالل استجابتھم في القیاس ) درجة الذاتویة- الذكاء
  : وجاءت النتائج كما یلي)  والتواصل االجتماعي–الكالم التلقائي (القبلي 

 للفروق بین رتب درجاتMann-Whitney (U)  ویتني –نتائج اختبار مان ) ١٠ (جدول
متغیرات الدراسة االساسیة والدخیلةودالالتھا في مجموعتي الدراسة   

 )٥= ن(الضابطة )٥= ن(التجریبیة
متوسط  المتغــیرات

  الرتب
مجموع 

 الرتب
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z  الداللة 

 غیر دال -107.- 27.000 12.000 27.00 5.40 28.00 5.60  العمر الزمني
 غیر دال -631.- 24.50 9.500 24.50 4.90 30.50 6.10  الذكاء

المستوى 
االقتصادي 
  االجتماعي

 غیر دال -1.392 21.00 6.000 34.00 6.80 21.00 4.20

تشخیص 
 غیر دالھ -529.- 25.000 10.000 25.00 5.00 30.00 6.00 الذاتویة

 غیر دالھ 0.315- 26.000 11.000 29.000 5.800 26.000 5.200  الكالم التلقائي
التواصل 

 غیر دالھ 0.427- 25.500 10.500 25.500 5.100 29.500 5.900  ماعياالجت

أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة قبل تطبیق البرنامج بین المجموعتین ) ١٠(یتضح من جدول 
، العمر الزمني، درجة الذكاء ، والمستوى االجتماعي والثقافي ، في) التجریبیة والضابطة(

 وھذا مم یجعل الباحث لدیھ قدر من الثقة إذ أنھ تم . التواصل االجتماعي،الكالم التلقائي ومستوي 
 كما أن ،ضبط المتغیرات التي من شأنھا التاثیر على تطبیق البرنامج والتحقق من فروض الدراسة

ھذه المتغیرات تؤخذ بعین اإلعتبار عند تفسیر النتائج بعد تطبیق البرنامج، عزة االغامدي 
)٢٠٠٣.(  
 رنامج تطبیق الب  . ج

التالي یوضح بیانات ) ١١(تم تطبیق البرنامج على االطفال الذین یعانون من الذاتویة وجدول
 االستراتیجیات – أھداف الجلسات العامة والخاصة –عدد الجلسات (البرنامج من حیث 

  ).زمن الجلسة-المستخدمة
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 خطة البرنامج التدریبي) ١١(جدول 

عدد  الھدف العام
 الفنیات  من الجلسة الغرض  الجلسات

األدوات 
المستخدمة في 

 الجلسة 

 واحدة التعرف
التعرف على أعضاء تنفیذ البرنامج 
وشرح الغرض منھ والتعرف على 

 األطفال
  المناقشة والحوار 

مھارات 
  الكالم
ات 

لس
 ج

شر
ع

  

إنتاج كالم واضح ومفھوم من  -١
 اآلخرین 

استعمال كلمات ذات معنى ، تقلید  -٢
 كالم اآلخرین ، 

 عدم استعمال المصاده الكالمیة  -٣
  فھم كالم اآلخرین  -٤
  استعمال الضمائر،  -٥
تدریب طفل الذاتوي على نطق  -٦

 .الكلمات

نظام التواصل بتبادل 
 - التعزیز-الصورة 

استراتیجیة تأخیر 
 - النمذجة-الوقت 
 التدعیم -اللعب 
 الواجبات -اإلیجابي 

  النمذجة–المنزلیة 

ألعاب مجسمة 
  .أطعمة
  . التواصلحقیبة 

  .بطاقات مصورة
 .جھاز كمبیوتر

إدارة وضبط 
 المحادثات

ات
لس

 ج
شر

ع
 

 أخذ الدور بالحدیث،  -١
 استعمال وفھم لغة الجسم  -٢
  المحافظة على موضوع المحادثة  -٣
 استعمال التواصل البصري -٤
  انھاء المحادثة على نحو مناسب  -٥
 ، فھم متى یرید اآلخرین  -٦
 إنھاء المحادثة -٧
 ة علیھاطرح األسئلة واإلجاب -٨
 أن یستخدم طفل الذاتویة جملة  -٩

لصنع  " }أنا عایز{" بسیطة 
طلبات تلقائیة وذلك في وجود 

 .أطفال عادیین

 إستراتیجیة - التعزیز-
 -تأخیر الوقت 

 اللعب -النمذجة
 التدعیم -اللفظي 
 الواجبات -اإلیجابي 
 تدریبات -المنزلیة 

 .المحاولة المنفصلة

ألعاب مجسمة 
  .أطعمة

  .لتواصلحقیبة ا
  .بطاقات مصورة

 .جھاز كمبیوتر

مھارات 
ممارسة 

ات  الكالم
لس

 ج
شر

ع
  

 استعمال تواصل بصري مناسب -١
  استعمال لغة الجسم ،  -٢
استعمال نوعیة الصوت والتنغیم  -٣

 خالل الكالم 
  اإلصغاء لآلخرین  -٤
  االنتباه للحدیث خالل الحدیث -٥
 أن یستطیع طفل الذاتویة اإلجابة  -٦

 }ز إیھ؟أنت عای{: " عن سؤال 

نظام التواصل بتبادل 
 تدریبات -الصورة 

 -المحاولة المنفصلة 
 استراتیجیة -التعزیز

 -تأخیر الوقت 
 - اللعب -النمذجة

 -التدعیم اإلیجابي 
 .الواجبات المنزلیة

ألعاب مجسمة 
  .أطعمة

  .حقیبة التواصل
  .بطاقات مصورة

 .جھاز كمبیوتر

سة تقویم
جل

 

األطفال لتأكید اثر البرنامج على بعض 
 قلیل االستجابة في البرنامج

استراتیجیة تأخیر 
 - النمذجة-الوقت 
 التدعیم -اللعب 

 اإلیجابي

ألعاب مجسمة 
أطعمة بطاقات 

 مصورة

 المقیاس  التعزیز  لتقییم اثر البرنامج على األطفال جلستان تقییم
 المقیاس   المناقشة والتعزیز متابعة ألثر البرنامج بعد شھرین  جلسة االستمراریة
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 قام الباحث بتطبیق مقیاس الكالم التلقائي ومقیاس التواصل االجتماعي على :التطبیق البعدي  . ح
مجموعتي الدراسة التجریبیة والضابطة وذلك كقیاس بعدي ثم تم تصحیح المقیاسان وإدخال 

  ).spas(الدرجات على برنامج 
  نتائج الدارسة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي : " التحقق من الفرض االول الذي ینص على
رتب درجات القیاسین القبلي و البعدي في مقیاس الكالم التلقائي وأبعاده الفرعیة لدى المجموعة 

 .التجریبیة ، وذلك في اتجاه القیاس البعدي
كأحد ) (Z وقیمة Wilcoxonوالختبار صحة ھذا الفرض تم استخدام اختبار ویلكوكسون 

بارامتریة للتعرف على داللة الفرق بین متوسطات الرتب لدرجات المجموعة األسالیب الال
لدى أطفال الذاتویة وأبعاده في القیاسیین القبلي والبعدي، وكانت  التجریبیة في مقیاس الكالم التلقائي

  )١٢(النتائج كما یوضحھا جدول
  ) ١٢(جدول 

  للكالم التلقائيین القبلي والبعدي داللة الفروق بین متوسطي رتب درجات االطفال في القیاسی
/ القیاس قبلي  األبعاد

 بعدي
متوسط  العدد

 الرتب
مجموع 

 الرتب
مستوى  Zقیمة 

  الداللة
 الرتب السالبة مھارات الكالم

 الرتب الموجبة
 التساوي
 االجمالى

0 
5 
0 
5 

0.000 
3.000 

0.000 
15.000 

-2.023 0.05 

إدارة وضبط 
 المحادثات

 الرتب السالبة
ب الموجبةالرت  

 التساوي
 االجمالى

0 
5 
0 
5 

0.000 
3.000 

0.000 
15.000 

-2.032 0.05 

مھارات ممارسة 
 الكالم

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 التساوي
 االجمالى

0 
5 
0 
5 

0.000 
3.000 

0.000 
15.000 

-2.032 0.05 

 الرتب السالبة الدرجة الكلیة
 الرتب الموجبة

 التساوي
 اإلجمالي

0 
5 
0 
5 

0.000 
3.000 

0.000 
15.000 

-2.023 0.05 

یتضح وجود فرق دال إحصائیا بین متوسطات الرتب للدراجات ) ١٢(وبالنظر في جدول             
 في القیاس القبلي والبعدي لدى ٠٫٠٥في أبعاد مقیاس الكالم التلقائي والدرجة الكلیة وذلك عند 

ت القیاس البعدي، مما یعني تحسن الكالم المجموعة التجریبیة، وأن ھذا الفرق لصالح متوسطا
التلقائي لدى أفراد المجموعة التجریبیة في القیاس البعدي، ومما یشیر إلى تحقق نتائج الفرض 

ویتضح من نتیجة ھذا الفرض وجھ االتفاق مع ما ورد في االطار . االول من فروض الدراسة
 الذاتویة من أكثر اإلعاقات النمائیة غموضا  یعّدالنظري من أھمیة الكالم التلقائي لطفل الذاتویة،

فھو حالة تتمیز بمجموعة أعراض یغلب علیھا . لعدم الوصول إلى أسبابھ الحقیقیة على وجھ التحدید
انشغال الطفل بذاتھ وانسحابھ الشدید، إضافة إلى عجز مھاراتھ االجتماعیة، وقصور تواصلھ 

. تفاعل االجتماعي البناء مع المحیطین بھاللفظي وغیر اللفظي، الذي یحول بینھ وبین ال
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)Gillberg, 1991.( ویشیر الدلیل التشخیصي اإلحصائي لالضطرابات العقلیة (DSM) الصادر 
: عن رابطة الطب النفسي األمریكیة أن اضطراب الذاتویة یتضمن ثالث خصائص أساسیة ھي

وجود أنماط متكررة وثابتة من القصور في التواصل االجتماعي، والقصور في اللغة والمحادثة، و
  .(Keen, 2003: 43)السلوك 

عیوب اللغة في االضطراب الذاتوي مشكلة أساسیة وإن وجدت األلفاظ، فتكون  وتعتبر
المصاداة، اللغة المجازیة، وعكس الضمائر، : المشلة في استخدامھا ولعل أبرز تلك المشاكل

 .  غیر واقعیة خاصة بالذاتويوتعني تسمیة األشیاء بمسمیات. والكلمات الجدیدة
الذاتویین  انتھت العدید من الدراسات إلى التأكید على أن اضطراب اللغة لدى األطفال ولقد

 Dykens ١٩٩١وتوصلت دراسة إلیزابیث دیكنز وآخرین   لھا،وامن أكبر المشكالت التي یتعرض
Etal المدالة على وظائف التفكیر خاصة فقر الك  إلى وجود عالقة سلبیة.  

وقد اتفقت نتیجة ھذا الفرض مع القائلیین بمشكلة اللغة للتوحدي من ناحیة وكذلك أھمیة          
البرامج المتنوعة في تحسین اللغة لدیھم، كماأن نتیجة ھذا الفرض تتفق مع الدراسات القائلة بفاعلیة 

تز شوارھین  Tersa Web) 2000(دراسة كل من: بیكس لذوي اضطراب الذاتویة مثل
، حیث أن ھذه الدراسات توصلت إلى نفس النتیجة، كما أن  )٢٠٠٩(، خالد سعد )٢٠٠٠(وآخرون

 على أھمیة  أكد.Weissman & Hoch Taylor (2005)، )٢٠٠٣(دراسة عزة الغامدي 
  .التعزیز في تعلیم طفل الذاتویة وھذا أیضا من أولویات برنامج بیكس

یجة تعني أن استخدام برنامج تدریبي قائم على وسائل حسیة أن ھذه النت:  ویرى الباحث           
وأن لطرق . ومرئیة ومستخدما للتعزیز اإلیجابي  كبكس لھ األثر اإلیجابي في تحسن الكالم التلقائي

 فإن تعلیم االطفال الذاتویین اھمیة بالغة وذلك لكونھا تختلف عن طرق تعلیم االطفال االسویاء، لذا
  : ن عدة وجوهھذه نتیجة منطقیة م

 بنفس الیدف، عنیت والتي السابقة ساتاالدر من االستفادة تمت   حیثالبرنامج بناء مصادر تنوع
   .الجلسات خالل المستخدمة األنشطة ومن خاللھا ُحددة ترتیب الكالم، درجة رفع في

والنذجھ ومن الفنیات األكثر استخداما التعزیز  البرنامج في المستخدمة واألنشطة الفنیات تنوع
  .التى ُأختیرت على أسس علمیة وأطر نظریة.واللعب والتدعیم وتدریبات المحاولھ المنفصلة

مم یحد من فترات التفكیر لدي الذاتوي فتكون اإلجابة یعتمد البرنامج على نظام تبادل الصور 
   (Scotland, 2000)ألن مھارات الحیاة الیومیة أكثر اثراءا في تعلیم الذاتوي، . تلقائیة

    التحقق من الفرض الثاني الذي ینص على -٢
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي رتب درجات القیاس البعدي في مقیاس الكالم " 

التلقائي وأبعاده الفرعیة لدي المجموعتین التجریبیة والضابطة ، وذلك في اتجاه المجموعة 
  .التجریبیة
 Mann-Whitney (U)م استخدام اختبار مان ـ وتني وللتحقق من صحة ھذا الفرض ت          

 كأحد األسالیب الالبارامتریة للتعرف على داللة الفروق بین متوسطات الرتب لدرجات (Z)وقیمة 
المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي وذلك للوقوف على داللة ما قد یطرأ على 

  ).١٣(ت النتائج كما یوضحھا جدوللدى أطفال الذاتویة، وكانالكالم التلقائي 
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وداللتھا للفرق بین متوسطات الرتب لدرجات المجموعتین  ) U,W,Z( قیم )١٣(جدول 
  في القیاس البعديالكالم التلقائي التجریبیة والضابطة في مقیاس 

متوسط  العدد المجموعة االبعاد
 الرتب

مجموع 
مستوى  U W Z الرتب

 الداللة
ریبیةالتج مھارات  0.01 40.00 8.00 5 

 الكالم
 15.00 3.00 5 الضابطة 

0.000 
 

15.000 
 -2.611 0.01 

إدارة  0.01 40.00 8.00 5 التجریبیة
وضبط 

 15.00 3.00 5 الضابطة المحادثات
0.000 

 15.000 -2.635 
 0.01 

مھارات  0.01 40.00 8.00 5 التجریبیة
ممارسة 
 الكالم

 
لضابطةا  5 3.00 15.00 

0.000 15.000 
 

-2.643 
 0.01 

الدرجة  40.00 8.00 5 التجریبیة
 2.619- 15.000 0.000 15.00 3.00 5 الضابطة الكلیة

 
0.01 

یتضح وجود فرق دال إحصائیا بین متوسطات الرتب لدرجات ) ١٣(وبالنظر في جدول 
وأبعاده دى أطفال الذاتویة لالكالم التلقائي مقیاس المجموعتین التجریبیة والضابطة على مقیاس 

في القیاس البعدي، وأن ) مھارات ممارسة الكالم، مھارات الكالم،إدارة وضبط المحادثات: (الثالثة
  . لصالح متوسطات المجموعة التجریبیة) ٠٫٠١( ھذا الفرق دال عند

یة  ھذا الفرض مع سیاق االطار النظري من قابلیة الطفل الذاتوي للتدریب ولتنمنتیجة تتفق
الكالم التلقائي مقارنة بمن لم یتلقي   وھذه النتیجة جاءت متوافقة مع ما توصلت الیھ دراسة عزة 

وواستخدمت نظام المجموعتین الضابطة والتجریبیة بھدف معرفة مظاھر العجز ) ٢٠٠٣(الغامدي 
 فروق وتوصلت الدراسة إلى وجودفي التواصل اللغوي والتواصل اإلجتماعي لدى أطفال الذاتویة 

دالة إحصائیا في متوسطات رتب درجات أطفال الذاتویة ألفراد المجموعة التجریبیة على مقیاس 
مظاھر العجز في التواصل اللغوي وفي التفاعل االجتماعي ألطفال الذاتویة قبل وبعد تطبیق 

   .البرنامج العالجي
ت إلى عدم جدوي أشار، والتي (Lepist, et al., 2003) : ھذه الدراسة مع دراسةوتختلف

البرنامج وتوصلت إلى عجز أطفال الذاتویة في تمییز  طبیعة الكالم ونغمات الصوت وما حدث لھا 
من تغییر وقد أرجع الباحثون ھذا العجز إلى القصور في مھارة االنتباه واالستماع لدیھم وإلى 

 الذاتویة تحتاج  ویعزو الباحث ھذا االختالف إلى أن طبیعة اضطراب.عجزھم عن فھم األوامر
  . لمھارات تعلیمیة وتلقین تعتمد على الحس والرؤیا معا عكس الطفل الطبیعي

  : نتیجة ھذا الفرض على النحو التاليویمكن تفسیر

جودة األسلوب والوسائل المستخدمة لتطبیق البرنامج كان لھ األثر اإلیجابي في تحسن المجموعة  -
 .بطة لھذا البرنامجالتجریبیة بینما لم تحظى المجموعة الضا

. مدى كفاءة البرنامج المستخدم وأھمیتھ في تدریب الطفل الذاتوي والذي تلقتھ المجموعة التجریبیة -
إلى فعالیة ) Johnston, Evans & Joanne, 2004(ویدلل على ذك ما توصلت الیھ دراسة 
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االجتماعي وزیادة استخدام نظام التواصل البصري في تنمیة قدرة أطفال الذاتویة على التفاعل 
  .الحصیلة اللغویة

 التحقق من الفرض الثالث الذي ینص على  -٣
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي رتب درجات القیاسین البعدي والتتبعي في مقیاس 

  .الكالم التلقائي وأبعاده الفرعیة لدى المجموعة التجریبیة
 كأحد (Z) وقیمة Wilcoxonسون والختبار صحة الفرض تم استخدام اختبار ویلكوك

األسالیب الالبارامتریة للتعرف على داللة الفروق بین متوسطات الرتب لدرجات المجموعة 
. وأبعاده في القیاسین البعدي والتبعيلدى األطفال الذاتویة الكالم التلقائي مقیاس التجریبیة في 

ئیا بین متوسطات الرتب دراجات التالي یتضح عدم وجود فرق دال إحصا) ١٤(وبالنظر في جدول 
في أبعاد مقیاس الكالم التلقائي والدرجة الكلیة، مما یعني استمراریة البرنامج، ومما یشیر إلى تحقق 

أنھ ال توجد فروق بین متوسطي رتب القیاسین البعدي : نتائج الفرض الثالث من فروض البحث
  .ائيوالتتبعي للعیِّنة التجریبیة على مقیاس الكالم التلق

  )١٤(جدول 
  للكالم التلقائيداللة الفروق بین متوسطي رتب درجات االطفال في القیاسیین البعدي والتبعي 

/ القیاس قبلي  األبعاد
متوسط  العدد بعدي

 الرتب
مجموع 
مستوى  Zقیمة  الرتب

  الداللة

مھارات 
 الكالم

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 التساوي
 اإلجمالي

2a 
3b 
0c 

5 

2.25 
3.50 

4.50 
10.50 

 غیر دالھ 0.813-

إدارة 
وضبط 

 المحادثات

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 التساوي
 اإلجمالي

3d 
1e 
1f 

5 

2.67 
2.00 

8.00 
2.00 

 غیر دالھ 1.134-

مھارات 
ممارسة 
 الكالم

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 التساوي
 اإلجمالي

1g 
4h 
0i 

5 

1.50 
3.38 

1.50 
13.50 

لھغیر دا 1.625-  

الدرجة 
 الكلیة

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 التساوي
 اإلجمالي

2j 
3k 
0l 

5 

1.50 
4.00 

3.00 
12.00 

 غیر دالھ 1.219-
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 ھذه النتیجة أن التحسن الذي حققھ أفراد العیِّنة التجریبیة استمر على الرغم من مرور وتوضح
تضمنة في البرنامج لھا من الفعالیة شھر على االنتھاء من تطبیق جلسات البرنامج، وأن األنشطة الم

ما یسمح بتحقیق، واستمراریة ما ھدف إلیھ ھذا البرنامج، وتتفق نتیجة ھذا الفرض مع ما جاء في 
االطار النظري عن فاعلیة برنامج بیكس ومدى قدرتھ على اثراء تعلیم الطفل الذاتوي حیث یعتمد 

جیھھ، مما یترك أثرا ممتدا لفترات زمنیة بعد على استثمار المعززات لتنمیة الكالم التلقائي وتو
تنفیذ الجلسات التنفیذیة للبرنامج والتي تنمي النطق والتقلید، وتنفیذ األوامر، ویؤكد ذلك ما توصلت 

 Tersa) ٢٠٠٠(،)٢٠٠٠(ھین شوارتز وآخرون : إلیھ نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة كل من
Web ،)Khristy 2002( جمال دلھوم ،)كما تدعم نتیجة ھذا الفرض ما تم التوصل إلیھ ) ٢٠٠٧

  .من نتائج بصدد الفرض الثاني
  : تفسیر ھذه النتیجة أیضًا في ضوء ما یليویمكن

  .حیث تم االلتزام باألسس العامة، واألسس التفسیة والتربویة لالرشاد النفسّي : بناء البرنامج
  . ئم على أسس علمیة مھم في إبقاء األثرإذ أن التعزیز الموجة الفعال والقا: فنیة التعزیز

توظیف البرنامج لفنیة الواجب المنزلي ساعد على تعمیق انتقال وتعمیم أثر : فنیة الواجب المنزلي
التدریب من الجلسات إلى الواقع المعاش؛ والعكس، وتقییم ذلك من خالل مراجعة ھذا الواجب 

  .خالل الجلسة التالیة

 لذي ینص على التحقق من الفرض الرابع ا -٤
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي رتب درجات القیاسین القبلي و البعدي في مقیاس 

 .التواصل االجتماعي وأبعاده الفرعیة لدى المجموعة التجریبیة ، وذلك في اتجاه القیاس البعدي
أحد ك ) (Z وقیمة Wilcoxonوالختبار صحة ھذا الفرض تم استخدام اختبار ویلكوكسون 

األسالیب الالبارامتریة للتعرف على داللة الفرق بین متوسطات الرتب لدرجات المجموعة 
التجریبیة في مقیاس التواصل االجتماعي لدى األطفال الذاتویة وأبعاده في القیاسیین القبلي 

  )١٥(والبعدي، وكانت النتائج كما یوضحھا جدول
  ) ١٥(جدول                                                 

  داللة الفروق بین متوسطي رتب درجات االطفال في القیاسیین القبلي والبعدي التواصل االجتماعي

/ القیاس قبلي األبعاد
متوسط  العدد  بعدي

 الرتب
مجموع 
مستوى   Zقیمة  الرتب

  الداللة

التواصل 
 االجتماعى

 الرتب السالبة
الرتب 

 الموجبة
 التساوي
 االجمالى

0 
5 
0 
5 

0.000 
3.000 

0.000 
15.000 

-2.032 
 

0.05 

یتضح وجود فرق دال إحصائیا بین متوسطات الرتب للدراجات في ) ١٥(وبالنظر في جدول 
 في القیاس القبلي والبعدي لدى ٠٫٠٥مقیاس التواصل االجتماعي وذلك عند مستوى الداللة 

، مما یعني تحسن الكالم المجموعة التجریبیة، وأن ھذا الفرق لصالح متوسطات القیاس البعدي
التلقائي لدى أفراد المجموعة التجریبیة في القیاس البعدي، ومما یشیر إلى تحقق نتائج الفرض 
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الرابع من فروض الدراسة، من أن عملیة التواصل تحسنت وكانھ یفترض أن نقول بأن الكالم 
أن قریبا، حیث التلقائي عامل من عوامل تحسن التواصل االجتماعي فتكون عالقة ضردیة ت

القصور في التواصل االجتماعي، : اضطراب الذاتویة یتضمن ثالث خصائص أساسیة ھي
  .(Keen, 2003: 43)والقصور في اللغة والمحادثة،  ووجود أنماط متكررة وثابتة من السلوك 

نوع من التفاعل المتبادل حیث یكون سلوك فردا ما بمثابة مثیر لسلوك فرد آخر وھو  التواصل 
مر متعلم مكتسب یتعلمھ األفراد بما فیھم ضعاف السمع وضعاف الكالم وفاقد التواصل مثل أ

  .)٧٩، ٢٠٠١( ھالة كمال الدین الذاتویین وفاقدى االتصال اللغوى
 ركزا وقد (Koegel & Frea, 1993)  جاءت متوافقة مع ما توصلت إلیھ دراسة النتیجة وھذه

 في طبیعیة تواصلیة مواقف في البرنامج تنفیذ وتم جتماعياال التواصل متغیرات على دراستھما في
 .ا ایجابیا على متغیرات الدراسة لصالح القیاس البعديتحسن الدراسة أظھرت وقد. والحدیقة المطعم

وكذلك الدراسات التي ھدفت لتحسین التواصل االجتماعي باستخدام برنامج بیكس مثل دراسة  
Tersa Web (2000) ٢٠٠٠(وآخرون  رتزشوا ھین دراسة( ،)Khristy 2002( ،دلھو 

 سلوك فى واضح تحسن عن جمیعا نتائجھا اسفرت والتي، )2014 (عیاش خالد ودراسة )2007(
  .لدیھم اللغویة الحصیلة زیادة وكذلك الذاتویین االطفال وتواصل

یره من  ھذه النتیجة إلي أن الذاتوي یتعلم بالتواصل البصري الحسي أكثر من غالباحث ویعزو
  .  الوسائل وھذا ماتم التوصل الیھ بعد تطبیق البرنامج وایضا اثبتتھ الدراسات السابق ذكرھا

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین : التحقق من الفرض الخامس الذي ینص على -٥
متوسطي رتب درجات القیاس البعدي في مقیاس التواصل االجتماعي وأبعاده الفرعیة لدي 

  .ریبیة والضابطة ، وذلك في اتجاه المجموعة التجریبیةالمجموعتین التج
ي              ان ـ وتن ار م م استخدام اختب ذا الفرض ت ن صحة ھ ق م ة  Mann-Whitney (U)وللتحق  وقیم

(Z)           درجات ب ل طات الرت ین متوس روق ب ة الف ى دالل رف عل ة للتع الیب الالبارامتری د األس  كأح
دي    اس البع ي القی ضابطة ف ة وال ى   المجموعتین التجریبی رأ عل د یط ا ق ة م ى دالل وف عل ك للوق وذل

  ).١٦(جدوللدى األطفال الذاتویة، وكانت النتائج كما یوضحھا التواصل االجتماعي 
  

وداللتھا للفرق بین متوسطات الرتب لدرجات المجموعتین التجریبیة  ) U,W,Z( قیم )١٦(جدول 
  والضابطة في مقیاس التواصل االجتماعى في القیاس البعدى

اداالبع متوسط  العدد المجموعة 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z  مستوى
 الداللة

التواصل  0.05 39.500 7.900 5 التجریبیة
 االجتماعى

 15.500 3.100 5 الضابطة

0.500 15.500 -2.522 

0.05 

  : السابق یتبین صحة ھذا الفرض حیث) ١٦(بالجدول ومن خالل قراءة القیم الواردة 
عینة والضابطة المجموعتین التجریبیة بین البعدّي  القیاس في الفروق لداللة "Z" بلغت قیمة 

 وھي قمیمة دالة احصائیا عند مستوى )١٥٫٥٠٠(التواصل االجتماعيمقیاس  على=5) ن( الدراسة
لذا یمكن القول بوجود فرق دال إحصائیا بین متوسطات الرتب لدرجات ) ٠٫٠٥(دلاللة 

وأبعاده في مقیاس التواصل االجتماعي لدى األطفال الذاتویة بطة على المجموعتین التجریبیة والضا
  .القیاس البعدي، وأن ھذا الفرق لصالح متوسطات المجموعة التجریبیة



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٦٨

بأن استخدام نظام التواصل البصري ألطفال الذاتویة لھ  ھذه النتیجة متوافقة مع القول  وقد جاءت
اعي، وعلى إنجازھم للمھمات المطلوبة منھم، وتنمیة لغة تأثیره االیجابي في تنمیة التفاعل االجتم

   .(Johnston, Evans & Joanne, 2004)لفظیة عن طریق ربط الصورة بداللتھا اللغویة
ا اءت كم ن  ج ل م ة ك ھ دراس لت إلی ا توص ع م ة م ة متوافق ذه الدراس ش  ھ رة بخ  ،)٢٠٠٢(أمی

(Creedon, 1993)  دي زة الغام ر  ) ٢٠٠٣(، و ع ان المتغیى ل    وك و التواص نھم ھ شترك بی الم
   االجتماعي واسفرت النتائج عن تحسن اداء المجموعة التجریبیة 

ع  ث ویرج ة        الباح ة الحالی تخدام الدراس ا الس سابق ذكرھ ات ال ع الدراس ا م ة وتوافقھ ذه النتیج  ھ
ادل          یكس (لبرنامج یعتمد على التواصل البصري الحسي المتب ى       ) ب درة عل ھ الق ذه الدراسة ، ل ي ھ ف

  .نتقال أثر التعلیم والتدریب للتوحديا
م                ن أھ ائي م ي الفرض األول ألن الكالم التلق ھ ف اتم التوصل الی كما تفسر نتیجة ھذا الفرض م

  .المتغیرات لدى الذاتوي، و تحسن الكالم التلقائي تحسن للتواصل االجتماعي

  التحقق من الفرض السادس الذي ینص على  -٦
 بین متوسطي رتب درجات القیاسین البعدي والتتبعي في مقیاس التوجد فروق ذات داللة إحصائیة

  .التواصل االجتماعي وأبعاده الفرعیة لدى المجموعة التجریبیة
سون     ار ویلكوك تخدام اختب م اس رض ت حة الف ار ص ة Wilcoxonوالختب د (Z) وقیم  كأح

درجات         ب ل طات الرت ین متوس روق ب ة الف ى دالل رف عل ة للتع الیب الالبارامتری ة  األس  المجموع
دي          ین البع ي القیاس اده ف ة وأبع ال الذاتوی دى األطف اعي ل ل االجتم اس التواص ي مقی ة ف التجریبی

  : التالي یتبین صحة ھذا الفرض حیث) ١٧( خالل قراءة القیم الواردة بالجدول . والتتبعي
 نة الدراسة البعدّي والتتبعي للعینة التجریبیة عی القیاسین بین الفروق لداللة "Z" بلغت قیمة 

 لذا یمكن القول وھي قمیمة غیر دالة احصائیا) -٢٫٠٦٠(مقیاس التواصل االجتماعي على=5) ن(
مقیاس بعدم وجود فروق بین متوسطات رتب القیاسین البعدي والتتبعي للعینة التجریبیة على 

  .التواصل االجتماعي لدى األطفال الذاتویة
  )١٧(جدول 

 درجات االطفال في القیاسیین البعدي والتتبعي للتواصل داللة الفروق بین متوسطي رتب
  االجتماعي

/ القیاس قبلي األبعاد
متوسط  العدد بعدي

 الرتب
مجموع 
مستوى  Zقیمة   الرتب

  الداللة

التواصل 
 االجتماعي

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 التساوي
 اإلجمالي

0 
5 
0 
5 

0.000 
3.000 

0.000 
15.000 

-2.060 
 غیر دالھ 

 ھذه النتیجة مع ما جاء في االطار النظري من فاعلیة البرنامج وأھمیتھ للتوحدي ھذا تفقوت
من ناحیة، ومع ما توصلت الیھ نتائج الدراسات السابقة التي استخدمت استخدمت نفس البرنامج من 

  .ناحیة أخرى
 أن لىع یؤكد مما الثالث، الفرض بصدد نتائج من إلیھ التوصل تم ما النتیجة ھذه وتدعم

 إلیھ ھذا ھدف ما واستمراریة بتحقیق، یسمح ما الفعالیة من لھا البرنامج في األنشطة المتضمنة
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 من ابقاء أثر التدریب فترات ممتده بعد االنتھاء من تنفیذ جلسات البرنامج، فضال  عن  البرنامج
رات ساھمت في تحقیق البیئة االیجابیة التى تم تطبیق البرنامج بھا وما تتمتع بھ من  امكانات وخب

  . ذلك
  :الخالصة

تشیر الدراسة الحالیة الى تحسن الكالم التلقائي والتواصل االجتماعي في القیاس البعدي 
مقارنة بالقیاس القبلي لصالح القیاس البعدي ومقارنة المجموعة التجریبیة بالضابطة لصالح 

ذلك في مقارنة القیاس البعدي المجموعة التجریبیة، كما أن ھناك استمراریة للبرنامج وظھر 
بالقیاس التتبعي حیث لم یظھر فرق بین القیاسین، ویرجع ذلك إلى تطبیق االستراتیجیة التي تتضمن 
اإلرشادات والفنیات والتي قدمت بطریقة مخططة ومنظمة للتعامل مع العوامل المؤثرة على الكالم 

  التلقائي 
فنیات السلوكیة المستخدمة، حیث اعتمد الباحث علي كما یعزوا الباحث ھذا التحسن إلى طبیعة ال

  حیث یشیر،)التعزیز، التلقین والحث، تحلیل المھام، النمذجة (عدد من الفنیات السلوكیة تضمنت
(Green, 1996: 40)  إلي أن النمذجة طریقة ناجحة جدًا لألطفال الذاتویین، اضافة إلى استخدام

ضرورة إیجاد معززات ) ٢١٧: ٢٠٠٤ علي الشامي، وفاء(كما تري . برنامج بیكس بمراحلة
 .مناسبة لألطفال الذاتویین، لجدیة اإلجراءات التعلیمیة التي تطبق علیھم إلى حد كبیر

كما أن ھذه النتائج تعود إلي عدة أمور تم مراعاتھا عند تقدیم البرنامج التدریبي لألطفال الذاتویین 
 ) ،استخدام تفضیالت األطفال، تقلیدھم بدایة نمو الطفل تقلیل كمیة المعلومات(أھمھا 

ة، فقد أشار یالتدریب علي مھارات التقلید لھ دور أساسي في النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة الحال
)Dawson, & Gelpert (1990ولینا صدیق )إلي أن تدریب األطفال الذاتویین علي ) ٢٠٠٧

في تعلیمھم وسائل بدیلة للتواصل كاإلشارات تقلید بعض األفعال والحركات المألوفة تساعد 
 ثم إشراك الوالدین والمعلم في تدریبھم، مما أشادت بھ العدید من .واإلیماءات وحركات الجسم

 .الدراسات السابقة
  :التوصیات

  : من خالل القیام بإجراءات ھذه الدراسة وما أفضت إلیھ من نتائج أوصي باآلتي
تطبیقیة في متغیرات ھذه الدراسة حیث الندرة الواضحة في البحوث إجراء المزید من البحوث ال. ١

  .العربیة في ھذا المجال
ضرورة توعیة المدرسین واالختصاصین النفسیین واالجتماعیین بخصائص وأعراض . ٢

  .اضطراب الذاتویة وخصائص ھذه الفئة؛ حتى یتسنى لھم التعامل واالھتمام بھم
لى األدوات والمقاییس التي یمكن استخدامھا للكشف عن ھذه تدریب األخصائیین النفسّین ع. ٣

 .الفئة، وتوفیر المدارس والمراكز المتخصصة حتى یتمكنوا من تقدیم الخدمات المناسبة لھم
عمل دورات وبرامج إرشادیة لتوعیة اآلباء بالوسائل والطرق الصحیحة للتعامل مع أبنائھم . ٥

  ذوي اضطراب الذاتویة
  :ةالبحوث المقترح

من خالل االطالع على الدراسات السابقة التي عِنیْت بموضوع ھذه الدارسة، وكذلك النتائج التي  
  :تم التوصل إلیھا، نقترح عدًد ا من البحوث المأمول تطبیقھاعلى النحو التالي
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التدریس باستخدام مھارات التواصل البصري الحسي ودوره في رفع درجة التواصل االجتماعي  -١
  الذاتویةلدي اضطراب

  تنمیة المساندة المعرفیة ألمھات ذوي اضطراب الذاتویة لالرتقاء بالقدرات المھاریة ألبنائھم -٢
 .تنمیة تنظیم الذات لتحسین دافعیة اإلنجاز وخفض السلوك النمطي لدى ذوي اضطراب الذاتویة -٣
 .فعالیة بیكس في الحد من فرط الحركة والنشاط وتحسین التواصل اللفظي -٤
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  المراجع العربیة
 .دار وائل: عّمان. الخصائص والعالج: التوّحد) ٢٠٠٤(إبراھیم الزریقات 

 التخاطب واضطراب النطق والكالم ) ٢٠١٥( حاتم عبدالسالم محمد أسامھ عبد المنعم حسن،
  .دار الوفاء ، االسكندریة ،

 مھام نظریة العقل وأثره على التواصل فعالیة برنامج تدریبي لتنمیة) ٢٠١٤(أسامة النبراوي 
مجلة كلیة ، بحث منشوراالجتماعي لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكریة البسیطة، 

  ، جامعة بنى سویفالتربیة
فعالیة برنامج تدریبي لتنمیة مھارات التفاعل االجتماعي في خفض السلوك ) ٢٠٠٢(أمیرة بخش 

-١٢٩،)١(،مجلة العلوم التربویة، ر بحث منشو.العدواني لدى األطفال الذاتویین
٥٧ .  

 العالقة بین اللغة واضطراب التكامل الحسي عند األطفال )٢٠٠٦(أحمد البردیني  فرج أیمن
  .اطفال الخلیج ذوي االحتیاجات الخاصة، بحث منشور، التوحد

تحسین فعَّالیة برنامج تدریبى لتنمیة مستوى اآلداء اللغوي وأثره فی). ٢٠٠٧(وحید السید  بسمة
، رسالة التواصل اللفظى وغیر اللفظى لدى األطفال ذوى متالزمة أعراض داون

  .كلیة التربیة، جامعة طنطا، ماجستیر
  .دار حنین: عّمان. دلیل اآلباء والمعلمین، تعدیل سلوك األطفال المعوقین). ٢٠٠١(ب  الخطیجمال

ور في تنمیة مھارات التواصل فاعلیة استخدام نظام التواصل بتبادل الص) ٢٠٠٧( جمال دلھوم 
عند األطفال التوحدینین، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة عمان العربیة، عمان، 

  .االردن
، تحت النشر مقیاس المستوى االجتماعي االقتصادي والثقافي). ٢٠١٦( المغربي حاتم عبدالسالم  

یر اللفظي والسلوك فاعلیة برنامج لتنمیة مھارات التواصل غ) ٢٠١٢(حسام عباس خلیل 
، )١(٢٠،ع العلوم التربویة ، بحث منشور، مجلةاالجتماعي لدى االطفال الذاتویین

٥٤-٣.  
فاعلیة تبادل الصور بیكس وبعض التدریبات السلوكیة لتنمیة االنتباه ) ٢٠٠٩(خالد سعید محمد 

بحث المشترك واثره فیخفض السلوك االنسحابى لدى اطفال الروضة الذاتویین، 
  .، جامعة جنوب الواديور، مجلة كلیة التربیة بقنامنش

فاعلیة استخدام نظام التواصل من خالل تبادل الصور بیكس وبعض ) ٢٠٠٩(خالد سید سعد 
التدریبات السلوكیة لتنمیة االنتباه المشترك واثر ذلك في خفض السلوك االنسحابى 

جامعة جنوب  ، بیةمجلة كلیة التر ، بحث منشور، لدى اطفال الروضة الذاتویین 
  .الوادي 

لتنمیة مھارات ) بیكس(فاعلیة برنامج تدریبي سلوكي یستند الى نظام ) ٢٠١٤(خالد شریف عیاش 
مجلة جامعة القدس ، بحث منشورالتواصل لدى االطفال الذاتویین فینابلس فلسطین، 

  لألبحاث والدراسات التربویة والنفسیة
: عّمان. البرامج العالجیة، التشـخیص، للطفل الذاتوياالتصال اللغوي ) ٢٠٠٢(سھى أمین نصر 

  .دار الفكر
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النشرة الدوریة التحاد  ، متالزمة ریت: من إعاقات النمو الشاملة ): ٢٠٠٠( عثمـان لبیـب فراج 
  . ، القاھرة٦٢ھیئات رعایة الفئات الخاصة والمعوقین ، العدد 

  .  دار الرشاد ،ة القـاھر، الطفل الذاتوي) ٢٠٠٠(عادل عبد اهللا محمد 
العالج السلوكي لمظاھر العجز في التواصل اللغوي والتفاعل االجتماعي ). ٢٠٠٣(عزة الغامدي 

  .غیر منشورة، كلیة التربیة، الریاض، السعودیة رسالة دكتوراه. لدى أطفال التوّحد
ظي لدى فعالیة برنامج مقترح لتنمیة مھارات التواصل غیر اللف ) ٢٠٠٧( لینا عمر بن صدیق 

 الجمعیة  –مجلة الطفولة العربیة أطفال التوحد وأثر ذلك على سلوكھم االجتماعي 
ص ٢٠٠٧  -  العدد الثالث والثالثون-  الكویتیة لتقدم الطفولة العربیة المجلد التاسع

٣٩-٨  
 دلیل الصحة النفسیة لألطباء والعاملین في الرعایة الصحیة األولیة: ) ٢٠٠١( مازن الخلیل  
  ة الصحة ، دمشقوزار،

تصمیم برنامج لتنمیة السلوك االجتماعي لألطفال المصابین ): ٢٠٠١(ھالة فؤاد كمال الدین 
جامعة عین ، معھد الدراسات العلیا للطفولة ، رسالة دكتوراه. بأعراض التوحد

  شمس
 :عالج التوحد، الطرق التربویة والنفسیة والطبیعة سلسلة التوحد). ج٢٠٠٤(وفاء علي الشامي 

  .، مركز جدة للتوحد، الجمعیة الفیصلیة الخیریة النسویةالكتاب الثالث، جدة
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