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ت للغة ى اجما ال ستخدام ع قائم تد برنامج نميةرفعالية

التوحد اضطراب أطفال لدى بالنفس والثقة جتما  التفاعل

الغافر سعد بن هللا1ىاشل عطا محمد يم إبرا محمد ،2  
بالرســـــــتاق، التطبيقيــــــة والعلـــــــوم التقنيــــــة جامعـــــــة بيــــــة، ال ليـــــــة ــــــة، بو ال اســـــــات الد رقــــــسم

عمان    1.سلطنة

مــــــ ة، املنــــــصو جامعــــــة بيــــــة، ال ليــــــة النفــــــسية، ة الــــــ اســــــاتو،صررقــــــسم الد رقــــــسم

عمان سلطنة بالرستاق، التطبيقية والعلوم التقنية جامعة بية، ال لية ة، بو .ال
2  

ي 2 و لك يد    Matallah@mans.edu.eg :ال

اسة الد ص    :رم
تـد      برنــامج فعاليـة مــن التحقـق ــ إ اسـة الد رـدفت ـر ع ىقــائم اجمـا ال للغــة ســتخدام

جتمـــــاالتف تنميـــــةـــــ بـــــالنفس ،اعـــــل التوحـــــدلـــــدىوالثقـــــة اضـــــطراب عينـــــة.أطفـــــال ونـــــت ت

مـــن اســـة اضـــطرابأطفـــال) 5(رالد ذو للتوحـــدبمركـــزالتوحـــد ىمـــن الطفـــل ـــ مملكـــة ع ىبواليـــة

رة الظـــا ن،عمـــانةــــسلطنبمحافظـــة بـــ م أعمــــا ــــســـنوات) 9-5(رتراوحـــت م عمـــر زبمتوســــط

معيــار، )7.25( نوتــم .)1.70(ىوانحــراف البــاحث إعــداد مــن ــا وجميع التاليــة دوات اســتخدام

ــــــ للغــــــة:و ى اجمـــــــا ال ســــــتخدام جتمـــــــا–مقيـــــــاس التفاعــــــل الثقـــــــة–مقيـــــــاس مقيــــــاس

للغــــــة–بــــــالنفس ى اجمــــــا ال ســــــتخدام ــــــ ع قــــــائم وكــــــسو،برنــــــامج ل و اختبــــــار اســــــتخدام نو

املرتبطـــةل اســـةلقياســـات الد ض فــــر ـــة معا رتمــــت اســـةرتأســــفوقـــد .و تيــــةرالد النتـــائج  :عــــن

متوسط ن ب إحصائيا دالة ق فر جاتاتووجود د رتب القياسـةاملجموعأطفالر ية  نالتجر

و ــــ نــــامجالبعـــــدىالقب ملل ـــــ ـــــع جتمـــــا: قيا بــــالنفس،التفاعــــل القيـــــاسلـــــصاوالثقـــــة

وو .البعـدى متوســطعــدم ن بــ إحــصائيا دالــة ق فــر املجاتوجــود جــات د رتــب ــر يــة التجر موعــة

البعـــدى ن ـــالقياســـ ب نـــامجوالت ـــلل ـــع جت :مقيا بـــالنفسالتفاعـــل والثقـــة ، ـــش. مـــا و

ــــ إ النتـــــائج التـــــدــــذه نــــامج ال ـــــ رفعاليـــــة ع للغــــةالقــــائم ى اجمـــــا ال  تنميـــــةـــــســــتخدام

جتما بالنفس،التفاعل التوحدلدىوالثقة اضطراب   . أطفال

لمـــا املفتاحيــــةال ،: ت جتمــــا التفاعـــل للغــــة، ى اجمــــا ال بــــالنف ســــتخدام أطفــــال س،الثقــــة

التوحد     . اضطراب
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The Effectiveness of a Training Program Based on the 
Pragmatic Use of Language in Developing Social 
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ABSTRACT  
The current study aimed to investigate the effectiveness of a training 
program based on the pragmatic use of language in developing social 
interaction and self-confidence among children with autism disorder. 
The study sample consisted of 5 children with autism disorder at the 
Child Kingdom Center for Autism in Ibri State, Al Dhahirah 
Governorate, Oman. The participants ages ranged between (5-9) years 
with an average age of (7, 25), and a standard deviation of (1,70). The 
following instruments were prepared by the researchers: the pragmatic 
use of language scale, the social interaction scale, the self-confidence 
scale, a program based on the pragmatic use of language and were 
adopted in the study. Through using the Wilcoxon test for the 
associated measures, the study hypotheses were addressed. The study 
yielded the following results: there were significant differences 
between the rank averages of the experimental group scores in the pre 
and post measurements of the program on the scales (social 
interaction, and self-confidence) in favor of  post-measurement; there 
were no significant differences between the rank averages of the of the 
experimental group scores in the post and follow- up measurements  
on the scales (social interaction, and self-confidence). The results of 
the research revealed the effectiveness of a training program based on 
the pragmatic use of language in developing social interaction and 
self-confidence among children with autism disorder. 
keywords: pragmatic use of language, social interaction, self-
confidence, children with autism disorder. 
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  : مقدمة
ل       مـــة م وســـيلة اللغـــة اعـــد ن ،لتواصـــلتحقيـــق خـــر مـــع جتمـــا ـــا ؛والتفاعـــل خالل فمـــن

انفعاالتــــــھ عــــــن ــــــ التعب الطفــــــل غباتــــــھ ،ومــــــشاعره ،ــــــستطيع عالقـــــــات،واحتياجاتــــــھ ،رو ن ــــــو وت
ســـليمة ن ،اجتماعيــة خـــر مـــع ة مـــن.وســـو اللغـــة ـــو ـــرأنوتت ـــسة ئ ونـــات م ى:رعـــة ،الـــصو

ى،ىوالنحو،دالوال اجما ـذه،وال أحـد ـ قصو عـوروأى ونـات للطفـل قامل الـسو ،ىالنمـو
النفو التوافق مشكالت من العديد لھ ب      .جتماو،س

مثــــل       اجماتيـــــةو ال اللغــــة ـــــصائصPragmatic Language Disorderاضـــــطراب ا أحــــد
التوحـــد اضـــطراب أطفـــال لـــدى عة مظـــا .الـــشا ـــة:رهومـــن ر التقر يمـــاءات ات،غيـــاب وصـــعو

اللفظـــى ـــ غ بـــدء،التواصـــل مـــشكالت ذلـــك ـــ بمـــا آخـــر طـــرف مـــع محادثـــة إجـــراء ـــ ات وصـــعو
التحادثية ـا،التفاعالت عل ـة،واملحافظة عفو ـصية معلومـات يقـدمو مـا ا نونـاد ون،ر ـ ع و

ن خــــــر ــــــار بأف أقــــــل تمامــــــا م،ا ومــــــشاعر م جتمــــــاتفــــــفيتــــــأثر،روتجــــــا م م،اعل وعالقــــــا
ن باآلخر    .(Chojnicka & Wawer , 2020 , 16) جتماعية

وفا       فيتاسـ ـش أن  (Vitaskova , 2015 , 261 )و ـ لـدىإ ـسة الرئ لة اضـطراباملـش أطفـال
االتوحــد ـــستخدمو ــ ال لمــات ال ـــ ــست لمــات،ل ال تلـــك اســتخدام قــة طر ـــ حيـــث،ولكــن

لد الوظيفىتوجد تصال لة مش تصال،م ع،والتبادلية م قد ذلك نعكس رو
ن خــر ــ إ املحادثــة،سـتماع ــ املتعــة الكــالم ،وغيــاب ــ إ النمطيــة،والقفــز الــصو ــ إ روامليــل

ال الطقوس أو الوظيفىلاللفظية تصال حساب ع محددة مواضيع تفضيل أو   .  فظية
يــــ اضـــــطرابكمــــا جتمـــــاطيــــفؤثر التفاعــــل ــــ ع مـــــنلألطفــــالالتوحـــــد م ملعانــــا نظـــــرا

جتماعيـــــة التفــــــاعالت ة إدا ــــــ رالقـــــصو عــــــن،ر ــــــ للتعب اللغــــــة اســـــتخدام ــــــ ة صــــــعو جــــــدو نو
م واحتياجــا م ـمو ،مـشاعر مع يتعامــل مـن ــل أمـام عائقــا ــ( قـف والع ــ  ،)158 ،2018 ،ىع

ا الد عــــــض نتــــــائج ت أشــــــا روقـــــد الــــــسابقةر ــــــ ؛132 ،2016 ،الــــــسيد؛2002 ،بخــــــش( ســـــات  ،العزا
أن)  Nguyen, Ownsworth, Nicol, & Zimmerman, 2020 ؛2018 ــ التوحــدإ نطفــال ي

جتمـا التفاعـل مـستو ى تـد مـن ىعانو ـو ،ن ع ذلـك بـالنفسـنعكس الثقـة سـوءو،فقـدان
جتما و النف     .التوافق

ـــ     ي ل فقــا ـــ تكمــن) (Hyter, 2007 وو للغــة ى اجمـــا ال ســـتخدام ميـــة عالقـــاتأ ر تطـــو
نالطفل خـر الـسياقات،مع مـن متنوعـة مجموعـة ـ ن املحـاو مـن مجموعـة مـع ،روللتواصـل

اسـية الد الفـصو ذلك ربما ـل مرحل ســ واملد سـة املد قبـل رمـا ـوو،بتدائيـةةر ت مـا نغالبـا ً

اج ال اللغة ات لصعو لإلعاقة أساسيا مجاال ًماتية ً
أوطيـف اضطرابىذوطفالدى التوحـد

أوىذو ني ا الكحو طيف املعاملـةاللـذينلاضطرابات سـوء مـن خ تـا م ي ،رلـد أنكمـا مكـن
محددةي نمو إعاقات م لد س ل الذين لألطفال أيضا    .ًحدث

اســـــ الد عـــــض لتوصــــــية اســـــتجابة اليـــــة ا اســـــة الد ى روتـــــأ ســــــتخدامر تنميـــــة ة بـــــضر ورات
التوحــد اضـــطراب ذو طفــال لــدى جتمــا التفاعـــل ن لتحــس للغــة ى اجمــا ـــش .ىال حيــث

ســونز دير ربا ــو وســب رو ن جوســت و  ,Parsons, Cordier, Munro, Joosten & Speyer)ووم
الـــذين  (2017 لألطفــــال تقـــدم عالجيــــة تــــدخالت إلجـــراء ماســــة حاجـــة نــــاك أن ـــ مــــنإ نعــــانو

مـــدى ي اجمـــا ال اللغـــة لـــضعف جتمـــا و النفـــ التـــأث مـــن ـــد ل التوحـــد طيـــف اضـــطراب
ياة التـدخل .ا تـأث ـ مـا م وسـيطا عـد التـدخل ـ م و للطفـل ـشط ال الدمج أن ًكما ً

ـشو .
دى ـا و س ـ  ( Binns & Cardy, 2019, 2 )ربيـ اتأنـھإ ـا م ن تحـس اريمكـن ال ىسـتخدام جمـا

املناسبةللغة ية التد امج ال خالل    .رمن
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جتما       التواصل دعم ات خيا إحدى اجماتية ال جتماعية العالجية التدخالت عد  ،رو
ن التوحدي لألطفال ة اللغو ات ا اسةف .روامل د نتائج ت أشا رقد  , Leonard , Milich & Lorchر

يع؛45 ،2014 ،ىبديو؛(2011 و ات ) 85 ،2017 ،روشا ا امل ن تحس يمكن أنھ رإ
لدى ،جتماعية التوحدوالتواصلية اضطراب الوذلك .أطفال ية التد امج ال خالل رمن

للغة ى جما ال ستخدام تنمية ع خاللعتمد الصومن ع قائمة رامج و اتيجيات  ،راس
اة ،جتماعيةوالقصص ،واللعب امجو،واملحا ثر؛املحوسبةال عظيم لھ و ي نمما

ا لغو م يل ا ،تأ شو ع ال العزلة حدة    . وكسر

اسةم الد لة   : رش
ى        ـــــطيـــــفاضــــــطرابأطفـــــالعـــــا ضــــــعفا اجمــــــاســـــتخدامالتوحـــــد للغـــــةال : شملــــــف.ى

الـسرد ات ع،صـعو واملحافظـة التفاعليـة املحادثـات بـدء ل مـشا ذلـك ـ بمـا ـاواملحادثـة كمــا،ل
ى تلقــــا ل ــــش ــــصية معلومــــات يقــــدمو مــــا ا نــــاد ــــم نأ ن،ر خــــر ــــار بأف تمامــــا ا يبــــدو نوال

م ومــشاعر م النمـــونعــانووأيــضا.(chojinicka& wawer , 2020 , 1-2)روتجــا بــطء مــن
ومغـــز،ىاللغـــو ـــ مع ذى ســـياق ـــ مفـــردات مـــن م لـــد مـــا توظيـــف ـــ ع ة القـــد ىوعـــدم حيـــث.ر

ال ــذه جتمــاتتــصف داء ــ ز بــال تمامــات،والتواصــل،فئــة و ة املتكــر روالــسلوكيات
ــــــة.النمطيـــــة املعا مــــــع تتقــــــاطع عنــــــدما إال معيبــــــة ــــــ غ ــــــا ذا بحــــــد ليــــــة ي ال اللغــــــة ــــــو ت نوقــــــد

اجماتيـــة ال ــ ــال ا ـــو كمــا مثــل .جتماعيــة للتواصـــل اللفظيــة ــ غ وانـــب ا أن نظـــرة:  كمــا
ن ات،الع ضعيفة،اليدوحر و ت ما غالبا الوجھ    .نوإيماءات

للتوحــد       جتمـا التواصــل قـصو أعــراض نرومـن جتمــامــشكالتجـودو :ي التبــادل  ،ـ
دوار تبادل ر يظ كما املحادثـةالعاديةوالعاطفي جتماعيـة،ـ العالقـات إقامـة ة ،وصـعو

ــــا عل فــــاظ لــــ .وا ـــــو ي أن يمكــــن التـــــا ـــــنو ع وخيمــــة عواقـــــب ــــ الطبي ـــــ غ املحادثــــة سلوك
بالتوحــد ن املــصاب اص  ,Jasmin, Gotts, Xu, Liu, Riddell, Ingeholm, Kenworthy) ـ

Wallace,  Braun & Martin,  2019 )  
ى         امليـدا العمـل خالل من الباحثان شعر أخـصائ،وقد عـض ة ـ خ مـن سـتفادة بيـةو ال

اصــــة ميــــ ا ىةبأ اجمــــا ال القــــصو جوانــــب ثــــم .رتحديــــد بومــــن الباحثــــان عــــضقــــام مراجعــــة
الـسابقة اسـات املجـالرالد ـذا  , ,Chojnicka & Wawer , 2020 ; Jasmin, Gotts, Xu, Liu )ـ

Riddell, Ingeholm, , Kenworthy, Wallace, Braun, & Martin, 2019 ; Loukusa. Makinen , 
Kuusikko-Gauffin , Ebeling &Leinonen, 2018 ; Parsons , Cordier , Munro , Joosten & 

Speyer , 2017 ; Philofsky, Fidler, & Hepburn , 2007 ; Vitaskova , 2015 ; Vitaskova 
&Sebkova , 2017).   

نف        تب القد التواصـل قصو من ن التوحدي طفال سـتخدام،ىغـولرمعاناة ـ روقـصو
للغــــــة ى اجمــــــا م ؛ال أحـــــــادي ن خــــــر مـــــــشاركة ــــــ ع ن قــــــاد ـــــــ غ ــــــم يجعل عـــــــن،رممـــــــا ــــــ والتعب

م ا وأف م عو.رمشاعر م قد نرعدم خر مشاعر م م ،ف م ،وانفعاال ا ـدوممـا،روأف يز
ت ة خطـــو وخصائـــصھ،رمـــن ضـــطراب ـــذا بطبيعـــة مـــو أوليـــاء عـــض ـــ و عـــدم لة املـــش رلـــك

لــــدى للغــــة ى اجمــــا ال ســــتخدام تنميــــة التوحــــدوكيفيــــة اضــــطراب قلــــةأيــــضا اتــــو .أطفــــال
أطفـــــــال لـــــــدى للغـــــــة ى جمـــــــا ال ســـــــتخدام لتنميــــــة التـــــــد التـــــــدخل تناولـــــــت ـــــــ ال اســــــات رالد ر

التوحد املجتمع،اضطراب ىوخاصة  .العما
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أريتــصوولــذلك        أمــراالباحثــان عــد للغــة ى اجمــا ال ســتخدام تنميــة أنن أجــل مــن مــا م
ن خر مع التواصل من الطفل املختلفةو ،يتمكن جتماعية املواقف م ـ،مشارك ع ة روالقـد

ـــــا ف ه دو وأخــــــذ املحادثـــــة ائــــــھ،رإجـــــراء وإ ـــــديث ا بـــــدء ــــــ ع ة ســـــتجابة،روالقـــــد اتو رلإلشــــــا
اللال وغ املختلفة ،فظيةلفظية الوجھ ات عب م     .وف

مكن السؤالتحديدو اسة الد لة سرمش    :التاالرئ
التدـ نامج ال فعالية عرما للغةالقائم ى جما ال جتمـاتنميـةـستخدام التفاعـل

بالنفس التوحدلدىوالثقة اضطراب عماأطفال    ؟نسلطنة
تفر السؤالعو ذا سمن التاليةالرئ الفرعية     :سئلة

متوسـط -1 ن بـ ق فـر توجـد جـاتاتول د رتـب التوحـدر اضـطراب القياسـأطفـال ـ نـ القب
نامجالبعدىو الل مقياس ؟ع جتما  لتفاعل

متوسـط -2 ن بـ ق فر توجد جـاتاتول د رتـب التوحـدر اضـطراب القياسـأطفـال ـنـ القب
نامجوالبعدى ؟لل بالنفس الثقة مقياس   ع

متوســـــط -3 ن بــــــ ق فـــــر توجـــــد جـــــاتاتوـــــل د رتـــــب التوحـــــدر اضـــــطراب نأطفــــــال القياســــــ ـــــ
ب والت نامجالبعدى الل مقياس ؟ع جتما  لتفاعل

متوســـــط -4 ن بــــــ ق فـــــر توجـــــد جـــــاتاتوـــــل د رتـــــب التوحـــــدر اضـــــطراب نأطفــــــال القياســــــ ـــــ
ب والت ؟نامجللالبعدى بالنفس الثقة مقياس   ع

اسة الد داف إ: رأ الية ا اسة الد     :ردف

برنامج - قائمإعداد للغةرتد ى اجما ال ستخدام ع،ع تنميةتھفعاليوالتعرف
جتما التوحدلدىبالنفسوالثقة ،التفاعل اضطراب   .أطفال

التـــ - نـــامج ال ة اســـتمرا مـــدى ـــ ع للغـــةردرالوقـــوف ى اجمـــا ال ســـتخدام ـــ ع ،القـــائم
جتمــــا التفاعـــل تنميــــة ـــ بـــالنفس،وأثـــره التوحـــدلــــدىوالثقـــة اضــــطراب عــــد أطفـــال

نامج ال     .توقف

اسة الد مية    :رأ
ةا النظر مية لميةتتمثل :أل ة ىالنظر يأ فيما اسة    :رلد

م - جانبــا للغــة ى جمــا ال ســتخدام قــصو ألريمثــل اللغــو القــصو جوانــب مــن ىمــا طفـــالر
التوحـــد ـــ .اضـــطراب خاصـــة ميـــة أ مـــن نھ تحـــس لھ ـــش الـــوظيفىتنميـــةومـــا ســـتخدام

جتما،للغة لدى ،والتواصل بالنفس التوحدوالثقة اضطراب   .أطفال

فئــــــة - التوحــــــدعــــــد اضــــــطراب ــــــ أطفــــــال إ تحتــــــاج ــــــ ال عاقــــــة ذو فئــــــات دعمالــــــىإحــــــدى
رلتطساندةاملو مإمو ا وقد م ا،رانا ثما ثماررواس اس    .أفضل

اتأصــــــبح - ــــــا امل ن لتحــــــس ا ضــــــر مطلبــــــا للغــــــة ى جمــــــا ال ســــــتخدام ن لتحــــــس رالتــــــدخل ور
يــــة والتعب مــــع،والتواصــــلية،الــــسلوكية يتوافــــق بمــــا ن التوحــــدي طفــــال لــــدى والتعليميــــة

م ا ا م تنمية برامج ديثة ا ات قد،رالتوج ن مروتحس    .ا
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التطبيقية ى:مية يأ فيما اسة للد التطبيقية مية       :رتتمثل

مـــوتوجيــھ - أوليــاء ن ،رأنظـــار ب ،واملعلمــ تمــام ة ضـــر ــ إ ن خـــصائي اتتورو ـــا م ن رحـــس
لـــدى للغـــة ى اجمـــا ال التوحـــدســـتخدام اضـــطراب ـــ ؛أطفـــال ـــ كب أثـــر مـــن لـــھ تنميـــةملـــا

ؤالء لدى   .طفالالتواصل

ــساعد - أن يمكــن اجماتيــة ال اللغــة لتنميــة تــد برنــامج مــن اليــة ا اســة الد تقدمــھ رمــا ر
مو ن ،رأولياء ى ،واملتخصـص اجمـا ال سـتخدام ات صـعو ـ ع التغلـب ـ ن خـصائي و

لدى التوحدللغة اضطراب عمانأطفال      .سلطنة

اسةمحددات الية :رالد ا اسة الد تيةضوءرتتحدد     :املحددات

ةاتداملحد - شر ع:ال الية ا اسة الد التوحدرتقنصر اضطراب     .أطفال

ــ:الزمنيــةاملحــددات - ا الد الفــصل ــ اليــة ا اســة الد ــت رأجر ــلور ا الد العــام رمــن
2019/2020.   

انيــةاملحــددات - ــ:امل اليــة ا اســة الد ــت الطفــلرأجر مملكــة عمركــز ــسلطنةبواليــة ىــ
 . عمان

القياســية - اســتخدام :املحــددات للغــة:تيــةدواتتــم ى اجمــا ال ســتخدام –مقيــاس
جتمـــــا التفاعـــــل بـــــالنفس–مقيـــــاس الثقـــــة التوحــــــدلـــــدىمقيـــــاس اضـــــطراب ( أطفـــــال

ن الباحث إعداد من ا    .)وجميع

حصائية - اسـتخدام:املحددات وكـسوتم ل و املرتبطـةWilcoxon Testناختبـار للعينـات
اسة الد ض فر ة رملعا   .و

اسة للد جرائية يم    :راملفا

التوحـــــــد -1 اضـــــــطراب: اضـــــــطراب ذى الطفـــــــل ىطيـــــــفعـــــــرف حـــــــصا الـــــــدليل ـــــــ التوحـــــــد
ي مـاDSM-5 وال ن نمـائي ن مجـال ـ ـر يظ نوعيـا ا قـصو ى عا الذى الطفل : ربأنھ
جتمــــــــا ،التفاعــــــــل م،والتواصــــــــل ةوأنمــــــــاط للــــــــسلوك،رتكــــــــر تمامــــــــات،ومحــــــــدودة ،و

العمر من الثالثة قبل ا و ظ يكتمل أن يجب ال شطة   . )( APA , 2013 , 53رو
تــــم بأنــــھإجرائيــــاتحــــددو        الــــذى خــــاللالطفــــل مــــن ةيــــصھ الــــ ة ا رو الطــــبو،ز قــــسم

قــابوس الــسلطان جامعـة ــشفى بمس ى جتماعيــة،الـسلو التنميـة ة ا ألحــد ،وزرو لــھ تحو يـتم ثــم
اصة ا بية ال  مراكز

ال -2 للغــــةاســــتخدام ى ــــو: جمــــا إ الطفــــلــــش ة لفــــاظالتوحــــدىرقــــد اســــتخدام ــــ ع
ــــا أف عـــــن ـــــ التعب ـــــ لمــــات ـــــ هومـــــشاعرهروال للتـــــأث املختلفـــــة املواقـــــف ــــ فعـــــال ل ـــــش

ن تحــــــدد ،خــــــر للغــــــةو ى اجمــــــا ال جــــــةســــــتخدام بالد مقيــــــاسملرتفعــــــةارإجرائيــــــا ــــــ ع
للغـــة ى اجمـــا ال ن( ســـتخدام البـــاحث ى ،)إعـــداد اجمـــا ال ســـتخدام مقيـــاس تـــضمن و

التالية عاد   :للغة

إ: يةستقبالاللغة - ش عو التوحدى الطفل ة لھ رقد يقال ما م وف اللغة  .سماع
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اللفظــــى - ــــ غ ــــ:التواصــــل إ ــــش ــــو ع التوحــــدى الطفــــل ة ــــرقــــد اتف ــــ عب و يمــــاءات م
ن خر ا،وجوه ل املناسبة ستجابة ذب،و امل السلوك قواعد م    .وف

التفاع - ديث إجـراء:ا ع التوحدى الطفل ة قد إ ش نوتبادلـھ ـوارارو خـر مـع
املختلفة جتماعية      .املواقف

ـــوالوصـــف - ـــ:التعب إ ـــش ـــو ع التوحـــدى الطفـــل ة هارقـــد ـــا أف عـــن ـــ واملعلومـــاترلتعب
لفظية غ أو لفظية ة صو ذلك ان أ سواء مع ذى سياق ا استقبل        .رال

جتما -3 التواصل :التفاعل ع التوحدى الطفل ة قد إ ش ندماجرو نو خر ،مع
م تمامــــا ا م ــــذبوال ،ومــــشارك م بأســــلوب ــــم مع عالقــــ،تعامــــل ن ــــو ــــمطياتوت مع  ،بــــة

تحــدد جتمــاو التوحــدىالتفاعــل الطفــل ــا عل يحــصل ــ ال املرتفعــة جــة بالد رإجرائيــا
جتما التفاعل مقياس ن( ع الباحث     .)إعداد

بالنفس -4 ن :الثقة خـر أمـام ـة بحر أيـھ عـن ـ التعب ع التوحدى الطفل ة قد إ ش رو ،ر
ن خـــــر لطلبــــــات ر ــــــ امل بفاعليـــــةومم ،والـــــرفض ــــــشطة ســــــة بــــــالنفستحــــــددتو ،را الثقــــــة

جـة بالد مقيـااملرتفعـةرإجرائيـا ـ ع التوحـدى الطفـل ــا عل يحـصل ـ بــالنفسال الثقـة ( س
ن الباحث   .)إعداد

املــستخدم -5 التــد نــامج ــشطة :رال مــن مجموعــة املنظمــة ،ــو جــراءات واملخططــة ،و
للغـــــة ى اجمـــــا ال ســـــتخدام ـــــ ع مـــــنو،القائمـــــة ملجموعـــــة تقـــــدم ـــــ اضـــــطرابال أطفـــــال

محـــــددةالتوحــــد منيــــة ة ـــــ ف يـــــةو،زخــــالل التد لــــسات ا مـــــن ن معــــ ـــــ ،رعــــدد ع عتمــــد و
ـــوار وا املناقـــشة الفنيـــات مـــن ـــز،مجموعـــة ـــث،والتعز دوار،وا ليفــــات،ولعـــب والت

لية       .امل

النظر    :ىطار
   :التوحدطيفاضطراب :أوال

ـانرودعـ         ليـو النفـ ـب للطب التوحـد ( leo kanner , 1943 )الفـضل حـاالت ـشاف اك ،ـ
التوحد مصط استخدم لديـھAutismوقد ـضا مر عـشر أحـد حالـة عن للتعب مرة وقـد ،لألو

مــصط ترجمــة ــاAutismتــم م ترجمــات ــة،التوحــد:لعــدة ــة،الذاتو ا م،رج ــ أن؛وت إال
جمـــة شــــيوعاال ــــ اك ــــشا التوحــــدروان دقــــةــــ أقــــل ــــا أ مــــن الـــرغم ــــ ينظــــرو .ع ــــان ســــابقا
عقليـةللتوحـد إعاقـة أنــھ ـ آو ،ع مـناعتقــد نــوع أنـھ ن الطفولــةوخـر ــق،فـصام فر ه ـ اعت نمـا ب

ى سلو اضطراب أنھ ع منفصلثالث يص لھ أصبح أن    .ومستقل ،إ
حـــــصا        و يــــ ال الـــــدليل حــــدد امـــــسةو ا الطبعــــة النفـــــسية لالضــــطرابات DSM-5 ى

مـــا التوحـــد طيـــف اضـــطراب يص ـــ ل ن و:محكـــ جتمـــا:لاملحـــك والتفاعـــل ،التواصـــل
ى ما:والثا ل توضيح ي وفيما املحدودة تمامات و النمطية    .السلوكيات

ال  )أ ( مــــن عــــدد ـــــ ــــر يظ جتمــــا والتفاعــــل جتمـــــا التواصــــل ــــ دائــــم ـــــــــز ال ئــــات ب
الفرد ا خالل من ي،يتفاعل ما خالل من   :وذلك

املتبادل -1 العاطفى جتما التفاعل   .رقصو
جتما -2 التفاعل املستخدمة اللفظية غ التواصلية السلوكيات  .  رقصو
جتماعية -3 العالقات ر تطو ا،رقصو عل ا،واملحافظة م   .وف

ســلوكية  )ب ( تم،أنمـاط محـدودة،امـاتوا ــشطة ــة،وأ ــ،روتكرا ع ن اثنــ ـ ــا ع ـ ع ونمطيــة
ى يأ مما   :قل
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ات -1 ر ا ة التكرا أو شياء،رالنمطية   .واللغة،واستخدام
الرتابـــة -2 ـــ ع اللفظيـــة،صـــرار للـــسلوكيات طقوســـية أنمـــاط أو ن ت بـــالر امـــد ا ام ـــ ول

اللفظية   .وغ
وغ -3 ثابتة محددة تمامات اا ترك أو ا شد    .عادية
سية -4 ا للمدخالت ستجابة انخفاض أو  .    ( APA , 2013 , 50 - 51 )فرط

التوحــدــسمو اضــطراب املعرفيــةأطفــال ــصائص ا مــن ــبمجموعــة ــوال عــدم: تتمثــل
حولــــــھ ملــــــا بــــــاه ــــــام،ن و ــــــات تجا ن بــــــ الفــــــر ك يــــــد قوال امل،ر ــــــشغال ــــــارو باألف فــــــرط

أشـــياء،والتخـــيالت ـــا كأ ـــسم ا أجـــزاء مـــع خـــ،والتعامـــل ك يـــد يحـــلروال مـــن أو م ن بـــ تالف
ــــــــا طيــــــــف، )60 ،2011 ،القمــــــــش(محل اضــــــــطراب ذو لألطفــــــــال نفعاليــــــــة ــــــــصائص ا ىومــــــــن

ـــــــ:التوحـــــــد وا ب ســـــــ دو شـــــــديدة مزاجيـــــــة تقلبـــــــات م خطـــــــار،نلـــــــد مـــــــن املخـــــــاوف ونقـــــــص
ا مثـل قيقيـة مثــل،ملرتفعـاتا عاديـة أشـياء مــن بالـذعر ن ـشعر نمــا أو:وب البــاس جـرس صـوت

ائيــــة ر الك ــــسة املك ذو، )32 ،2016 ،املقابلــــة( صــــوت لألطفــــال جتماعيــــة ــــصائص ا ىومــــن
التوحـــد طيـــف واملحافظـــة:اضــطراب جتماعيـــة العالقـــات بـــدء ـــ ات صـــعو التوحـــديو ى نعـــا

م أقرا مع ا تمو،عل الوحدةنوال فضلو و م حول ن،نبمن خر النفعاالت ستجيبو ،نوال
املـــــشاعر م يبــــادلو المـــــدة( وال جتماعيـــــة، )22 ،2013 ،ا ات لإلشـــــا أقـــــل م اســــتجاب ـــــو روت ن

للعيــو والنظــر ــسامة ا،ناالب الــسلوكيةومــن التوحــدــصائص طيــف اضــطراب ذو :ىلألطفــال
وضيقوسل محدود التوحدى الطفل حادةو،ك انفعالية ات نو فيھ ذاتـھ،شيع نمو عو ،قمما

اليـــدين فرفـــة مثـــل اديـــة الإ ســـلوكيات الطفـــل ـــر يظ حيـــث ن لآلخـــر عـــاج إ مـــصدر ـــو رو ر ز ـــز،ن و
ــسم مفرطــة،ا ة بــصو محــدد ــ مث انتقــاء ــ إ التوحــديو يميــل ركمــا لــنمط،ن م مــيل ــ إ إضــافة

ه ـ غي يرفـضو محـدد ـ تي نر تجـاه،و ى العـدوا نالـ والـسلوك خـر و ي(ذات والـشر  ،مـصطفى
ـــــصائص، )73 ،2010 ا ـــــةاومـــــن اللغو اللغـــــو :ـــــصائص التواصـــــل ات ـــــا م ىقــــــصو ر حيــــــث،ر

ــــم ذوا عــــن ــــ التعب ــــ ة صــــعو مــــن اللفظــــى،نعــــانو ــــ وغ الفظــــى التواصــــل ــــ ة صــــعو ولديــــھ
للكــالمالطفـــؤالءتمـسكو. )47 ،2014 ،ىبـديو( ـ ر ا أن،بــاملع ــملــدكمـا ة صـعو

جتمــا ا سـياق ـ اللغـة مــن،اسـتخدام ا ـ كب صـيدا طفـال ــؤالء امـتالك مـن الـرغم ـ رفع
لمـــات م،ال محادثـــا ـــ لمـــات ال تلــــك اســـتخدام ـــ ع ة القـــد م لــــد ـــست ل أنـــھ المــــدة(رإال  ،ا

2013، 225(.   
خـــــــاللو       مـــــــن جتمـــــــا التفاعـــــــل ـــــــ ع الطفـــــــل ة قـــــــد تنميـــــــة ـــــــشطةرمكـــــــن ـــــــ ع ـــــــ ك ال

جتماعيـــــة املـــــشاركة تـــــوفر ـــــ ال ســـــرةو ،جتماعيـــــة مـــــشاركة يع يـــــةـــــ التد امج ـــــ ال ،رـــــ
واملتوســــطة ــــسيطة ال التوحــــد حـــاالت مــــع وخاصــــة الــــدمج بــــرامج بــــرامج،واســـتخدام واســــتخدام

السلوك أن . )271 ،2016 ،املقابلة( عديل الطفـلكما ب الرتد سـتخدام ـ للغـةع ى اجمـا
ــــسام ب ــــ ع الطفــــل ب تــــد خـــالل مــــن جتمــــا التفاعــــل تنميـــة ــــ مفيــــدا ــــو ي أن ريمكـــن ،ن

بــــذلكباملــــصافحةو القيــــام لكيفيــــة يحة ــــ ة بــــصو يديــــھ شــــاد رإ ــــ،ر غ صــــوت ة ــــ ن واســــتخدام
الـــــوج ــــ للتعب يقـــــومكمــــا ،مناســــبة ــــو و ـــــھ لوج عتــــھ متا ــــ املـــــرآة أمــــام الطفــــل جلـــــسة تفيــــد

ـــــات عديـــــدةبحر يـــــة مختلفـــــة،عب عـــــاب م علـــــ تبـــــدو اص ـــــ أل صـــــو اســـــتخدام يمكـــــن ركمـــــا
ا بي نة وللمقا التعب نوع سمية الـسعادة،رل مـن جـوا لـسة ل عطـى ـذا ـ( و ل  95 ،2015 ،ا

والــــــــسلوكية . )96 - جتماعيــــــــة ات ــــــــا امل الطفــــــــل لتعلــــــــيم جتماعيــــــــة القــــــــصة ــــــــستخدم ركمــــــــا



فعالیة برنامج تدریبى قائم على االستخدام البراجماتى للغة فى تنمیة 
 التفاعل االجتماعى والثقة بالنفس لدى أطفال اضطراب التوحد  
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وإمــدادهمــو الطفــل بــاه،باملعلومــاتساندة ن و ــ ك ال ــادة ــ ع ة القــد ر تطــو ــ ع عمــل زكمــا ر
يـد ا ستماع و والنظر لوس ا ات ا م خالل ـشطة،رمن أ باسـتخدام ن بـاآلخر الـو ر وتطـو

الدو واملنح،رتبادل والطلب التحية ات ا م خالل من للغة ى اجما ال ستخدام ع ك ( روال
   . )164 ،2011 ،القمش

ىستخدام :ثانيا اجما    :للغةال
أداة       ـــ ـــسة تواصـــلالاللغـــة فـــرادالرئ ن ونمـــوه،بـــ الطفـــل علـــم عـــز ـــ عـــةوللغـــ،زوال أ رة

ـ فرعية ى:نظم الـصو ى،ىالنحـوو،الـدالو،النظـام اجمـا ـو،وال ى اجمـا ال النظـام عـد و
جتما السياقات للغة الوظيفى انب املختلفةا     .عية

ى فيلوفـس عـرف نوفيـدلروو سـتخدام (Philofsky, Fidler & Hepburn, 2007 )ريبـو
بأنھ للغة ى اجما مـن :ال متنوعـة مجموعـة ـ ع للغـة املناسـب باالسـتخدام ـ املع اللغو ياملجال

املتحـــدث لنوايـــا للمـــستمع دقيقـــا ا تفـــس تـــوفر ـــ ال جتماعيـــة ًالـــسياقات اجماتيـــة،ً ال ل ـــش و
جتماعية والتفاعالت ة اللغو طفال كفاءات لتنمية حاسما    .ًتقاطعا

محمد ش ا ) 23 - 22 ،2010( و أ ة :إ اللغو املفردات استخدام ا يتم ال قة الطر
ت مــن يمكنــھ ممــا ــا وغ ا استفــسا أو طلبــا أو ســؤ ــو ي كــأن ومغــز ــ مع ذى رحــديث ن وصــيلى

ن لآلخــــر ــــده ير الــــذى ــــ ــــم .املع مع ادفــــة ال واملحادثــــات ات ــــوا ا إجــــراء ــــستطيع ــــذلك مــــاب ،رو
جتما السياق املالئم ديث ا لنمط أو للغة املناسب ستخدام من    .يمكنھ

الفقــــىو       أنــــھ ) 2017( عــــرف ــــ ع للغــــة جتمــــا ونــــات :ســــتخدام م مــــن ة متطــــو رمرحلــــة
الرســالة،اللغـة توصــيل املـراد ص الــ مـع املالئــم التوقيـت ــ املناسـبة لمــة ال اسـتخدام ــ ع و

مـــا ــدف لتحقيـــق و .إليــھ لمــات لل الطفـــل اســـتقبال عــد إال ذلـــك يحــدث ـــاولـــن م وف ا يعا اســـ
او آخر .توظيف إ طفل من والكيف الكم تختلف لمات ال ذه     .و

يـع و وشـا عـرف للغـة ) 88 ،2017( رو ى جمـا ال بـھ :بأنـھسـتخدام يـتم الـذى سـلوب
بمناوتــداولاللغــةاسـتخدام عــود معينــة وظيفــة لتحقيــق املختلفـة جتماعيــة املواقــف ةفعــــ

الفرد ع اجتماعية أو      .ذاتية
الـــذى ـــ املع ـــم ف ـــ ع الفـــرد ة قـــد ـــ ع للغـــة ى اجمـــا ال ســـتخدام أن ســـبق ممـــا ريتـــ

توصــيلھ لم املــت ــد اكــھير نوايــاه،روإد ــم دو ،وف ــ ح أو لأللفــاظ ــ ر ا ــم الف دو نومقاصــده ن
بــھ ح التفاعــل،التـصر ــ مـشكالت عليــھ تــب ي لغـة ى اجمــا ال سـتخدام ــ ع ة القــد روفقـدان

جتما      .والتواصل
اجتمـــ ســـياق ـــ التواصـــل ميـــة أ ـــ ع ـــديث ا اللغـــو العـــالج ؤكـــد عتبـــار ايو ـــ يأخـــذ

التواصــل ـ ع ة القــد ــ اللفظيـة ــ غ ونــات امل ميـة النطــق .رأ لعــالج اجماتيــة ال النظـرة وتــرتبط
العناصـــــر جميــــــع مراعــــــاة مــــــع الكـــــالم ــــــشاط ــــــة بنظر والنفــــــسيةواللغـــــة ــــــسدية وا البيولوجيــــــة

جتماعيـة تـصالو فعـل ــ ع تـؤثر ـ الطفــلو .) (Vitaskova & Sebkova , 2017ال ـسب ك
لم يـــــت ــــ م يـــــتعلم عنـــــدما للغــــة ى اجمـــــا ال ســـــتخدام يــــصمت ،قواعــــد ـــــ عـــــديل،وم وكيفيـــــة

املوقف سياق مع ناسب لت للغـة .لماتھ املعرفيـة ـة املعا سعة معرفة يجب ذلك يحدث وح
ــــــشط ال فــــــظ وا ن التخــــــز ــــــ ع ة القــــــد ــــــ ع التعــــــرف خــــــالل مــــــن أى،رلديــــــھ ـــــــة املعا ومــــــدى

ــةالتمثـيالت اللغو املعرفيــة طــط ــا،وا م عوامــل عــدة ــ ع ــة واملعا ن التخــز ســعة :وتتوقــف
لھ املتوفرة ية البي ات واملث الطفل حواس وحالة اء وذ     . )154 ،2017  ،الفقى( عمر
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جتما :الثاث    :التفاعل
محمـد بأنــھ ) 6 ،2008( عـرف جتمـا ن:التفاعــل بـ مــشاركة خــاللعمليـة مـن طفــال

ن خر مع عالقات إقامة تفيد اليومية ياة ا              .مواقف
ـــــ :بأنـــــھ ) 135 ،2016( الـــــسيدھعرفـــــو       ال العمليـــــة ذاتــــــھتلــــــك عـــــن ـــــا خالل مـــــن الفــــــرد ـــــ ع

ن وار،لآلخر ا م مع بادل ماقو،و ل أو لفظى غ أو لفظيا التفاعل ذا و ي    .ند
وغـزالو ع وسـط:بأنـھ ) 2018( عرفھ أو موقـف ـ ـ أك أو ن طـرف ن بـ املتبادلـة العمليـة

ن مع خر،اجتما للطرف ا مث ما م أى سلوك و ي معينة،نبحيث سائل تبادل حدث    .رو
مــن ــ وال ن خــر و الطفــل ن بــ وتــأثر تــأث عمليــة جتمــا التفاعــل أن ســبق ممــا يتــ

ـ املتبادلــةخالل العالقــات تلــك خــالل مـن معينــة وقــيم ــار وأف وعـادات ســلوكيات الطفــل يــتعلم ،ا
ا امل وت الطفل صية نمو إ يؤدى     .مما

عمــــل لذاتــــھتلــــكو الطفــــل تقــــدير ــــادة ــــ ع جتماعيــــة ــــة،زالتفــــاعالت الب لــــھ ،وتحقــــق
ر والـــــسر تھ،وواملتعـــــة ـــــص امـــــل ت ـــــ إ ـــــ،وتـــــؤدى ع تـــــھ مـــــنروقد لـــــھ يتعـــــرض ملـــــا ســـــتجابة

ات ـــــ ماعــــــة،مث ل العامــــــة ـــــداف تحقيــــــق ــــــ م ـــــسا ــــــصائص،كمــــــا وا الــــــصفات ن ـــــو وت
جتماعيـــة ـــشئة الت عمليـــة خـــالل مـــن املجتمـــع أفـــراد ن بـــ كة النفـــ،املـــش التوافـــق وتحقيـــق

بالرضــــا ه وشــــعو ــــا،رللطفــــل يتلقا ــــ ال ات ــــ ا مــــن ســــتفادة و ؛6 ،2014 ،قأبــــومر (والــــتعلم
   . )412 ،2018 ،أحمد

مثـــلو       جتمـــا التفاعـــل ــ ا قـــصو التوحـــد اضـــطراب ذو طفـــال ى رعــا ن:و بـــالع التفاعـــل
الوجــــھ ات ــــ عب ــــسم،و ا ــــ،وإيمــــاءات غ ســــائل أي ســــال وإ تلقــــى ــــ ع ن قــــاد ــــ غ ــــم أ ركمــــا ر ر

ن،لفظيــــة خــــر انفعــــاالت ــــم ف ــــ ة صــــعو م ــــو،ولــــد ت م يمكــــ صــــداقاتوال عــــو؛ن قممــــا
جتمـــا م ـــ( تفــاعل والع ـــ لـــدى . )163 ،2018 ،ىع جتمـــا التفاعـــل قـــصو ر مظــا رومـــن

ن ا:التوحــــــدي ــــــ الــــــذات،ىالــــــسلوك ــــــ ع غــــــالق نو ،و خــــــر مــــــشاعر اك إد ات رصــــــعو
م نو ،وحـاال بـاآلخر تمـام جتماعيـة،عـدم اللباقـة ـ إ فتقـار  , Vitaskova & Sebkova و

2017 ; Skoufou , 2019 , 30 ) (.    
ســبق       مــا ــ ع نىيــربنـاءا التوحــدي طفــال ب تــد خــالل مــن املناســب التـدخل أن رالباحثــان

جتمــا م تفــاعل ر تطــو ــ م ــساعد أن يمكــن للغــة ى اجمــا ال ســتخدام ــ خــالل،ع مــن
ن خــر مــع م عــامل قـة املحادثــة،طر ــ ع م وأنــت،روتــد أنــا ضــم ن بــ ــ عــن،والتمي ــ والتعب

التحيــة،مــشاعره باليــدرو،وإلقــاء ح والتلــو ــا، ات،د شــا خــالل،رواســتخدام الوجــھ ات ــ عب و
املناسـبة،املحادثة الكـالم قـة طر ع ب ن ،روالتد خـر مـشاركة ـ ع م قـد ـادة رو نوالتعـاو ،ز

م      .مع
عا بالنفس: را    :الثقة

ــــصية       ال ســــمات إحــــدى بــــالنفس الثقــــة ــــوموقــــد،ساســــيةعــــد مف فسبـــــالنالثقــــةنــــال
ن البــــــاحث تمــــــام الفــــــرد؛ا ـــــــصية بنــــــاء ــــــ ــــــم م دو مـــــــن لــــــھ النفـــــــوت ،رملــــــا توافقــــــھ حقيــــــق

جتما    .و
ـــو       ع ـــ ) 1 ،2011( عـــرف ع بـــالنفس ـــاالثقـــة الطفـــل :أ ـــصية امـــل ت ســـمات مـــن ســـمة

ذاتـــــھ ن،إلثبـــــات لآلخـــــر امـــــھ نفـــــسھ،واح ـــــ ع اعتمـــــاده ـــــ ز،وتـــــنعكس بـــــال ه شـــــعو ،روعـــــدم
    .فشلوال
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القطاونة ا عرف ا) 242 ،2014( و فيتـصرف :بأ حولھ من ن ب نفسھ بقيمة الفرد إحساس
قلق بھ،ندو املحيطة ئة الب من سبة مك     .فالثقة

العز عـــــرف ـــــا)  412 ،2018( ـــــاو بأ بـــــالنفس تيـــــاح :الثقـــــة باال الفـــــرد رشـــــعو طمئنـــــان ،ر  ،و
يجابية ة و ع ،وال ة دافروالقد ياتية ،تحقيق ا املواقف ة    .ومواج

بـــالنفس الثقـــة أن ســـبق ممـــا ـــيتـــ وال يجابيـــة ىة ـــص ال ســـمات أحـــد ــــــ إ ـــش
نفــــسھ ــــ ع عتمـــــاد ــــ ع الطفــــل ة لكفاءتــــ،رقــــد اكـــــھ ـــــاروإد يمــــر ــــ ال املواقـــــف مختلــــف ــــ ،ھ

ا م العوامل من مجموعة ع بالنفس الثقة عتمد بـشع :و الفـرد لـھرو ن خـر ام وتمتعـھ ،اح
نحـــــو إيجابيـــــة ـــــات ـــــة،مباتجا نا حياتيـــــة ات ـــــ بخ ر املواقــــــف ،وواملـــــر ـــــة مواج ـــــ ع ة روالقـــــد

      .املختلفة
ـ ع بـالنفس الثقـة عتمد الفـردتفاعـلالكما ن بـ تـھجتمـا ي الفـرد،و ن ـ نوو ،خـر

وا التوتر عن الطفل تبعد ال ئة فرصـةفالب للطفـل يح ت بالثقة ممتلئة ئة ب والغضب لقلق
والتلقائيــــة نـــة املر ـــ ع معتمــــدا ـــشاطاتھ س يمـــا أن لــــھ ـــسمح و نفـــسھ وعــــن أيـــھ عـــن ـــ وللتعب ر ،ر

التقبـــــــل ذلـــــــك ـــــــ ـــــــساعده لـــــــھ،و املحبـــــــة ـــــــار واســـــــتقالليتھ،وإظ بقيمتـــــــھ حـــــــساس ( وإعطائـــــــھ
   . ) 296 ،2016 ،مصطفى

ثقـــة       ر مظـــا بنفـــسھالفـــرومــن ة :د قـــدام،راملبـــاد نفعـــا،و تـــزان جتمـــا،و  ،والنـــ
مـات ـة مواج ـ ع ة زوالقـد مـة،ر صـرار،والعز عمـال،و أداء ـ ع ة بــاألمن،روالقـد روالـشعو

الكبــــــار ــــــة مواج ــــــم،عنــــــد مع م،والتعامــــــل ام ــــــ واح ن خــــــر بتقبــــــل والــــــشعو الــــــذات ،روتقبــــــل
مـع باألمن ديـدة،قـرانروالشعو ا والعالقـات ات بـا حيـب ـ( وال عـزب؛103 ،2015 ،ع
ومحمـــــــد يم الـــــــذات .) 467 ،2019 ،وإبـــــــرا حـــــــو التمركـــــــز ـــــــ إ بـــــــالنفس الثقـــــــة فقـــــــدان ـــــــؤدى ،لو
بالــــذنب الـــذات،روالـــشعو ــــوم مف ى اب،وتــــد ــــ نطوائيــــة،و ــــل،و  ،2017 ،مــــوم(وا

114( .     
ا اضطراب ذو واجھ موو استقاللي س تأس تحديات مو،لتوحد ـعالقـا ع يـؤثر ل ـش

الذاتيــــة بالقيمــــة م م،رشــــعو لــــذوا م ام ــــ اح ي تــــد ــــ م ــــسا م،و بأنفــــس م ذلــــك،وثقــــ ومــــع
قـــــوة نقـــــاط ـــــو يمتل مـــــا بالتفاصـــــيل:مثـــــل،نغالبـــــا املـــــدى،تمـــــام لـــــة طو واملعرفـــــة،والـــــذاكرة

محددة تمام ا بمجاالت   . (Nguyen , et al. , 2020 ) الواسعة

و اجماتية ال والثاللغة جتما نالتفاعل التوحدي طفال لدى بالنفس    :قة
وانـــــب ا افـــــة ـــــ الطفـــــل نمـــــو ـــــ مـــــا م جانبـــــا للغـــــة جتمـــــا ســـــتخدام حيـــــث،يمثـــــل

تھ ــص ـــ ع الكـــالم ـــ ع الطفـــل ة قـــد بذاتـــھ،رتــنعكس أد،وثقتـــھ مـــن مـــة م أداة واتفـــالكالم
جتما والتفاعل ام،التواصل ـ اح ـ إ يفتقـر فإنـھ الكـالم عن عاجز أنھ الطفل شعر وعندما

لھ ن خر ام واح ا وثقتھ والعقبـات،ذاتھ ات الصعو سط أل ولة س سلم س ـ،ف خفـق و
وغاياتـــــــھ دافـــــــھ أ الــــــــشعو، )240 ،2014 ،القطاونـــــــة( تحقيـــــــق بـــــــالنفس الثقـــــــة فقـــــــدان ولــــــــد رو

دد،والدونيـــة،نقصبـــال بـــال ـــسم ت ســـلبية ســـلوكية ر وعـــدم،والتذبـــذب،ومظـــا الزائـــد ـــل وا
ياة،املثابرة ا تحديات أمام الصالبة        . )101 ،2015 ،ع( وعدم

التوحـــد       اضـــطراب ذو طفـــال واجـــھ للغـــةىو ى اجمـــا ال ســـستخدام ـــ ا تــــب،رقــــصو و
ذلـك ـ مــشاركع ـ ع ة القـد نرضـعف خـر جتماعيـةـة واملناسـبات وال،املختلفــةاملواقـف

ـــــالفرح ساســـــية املـــــشاعر عـــــن ـــــ التعب أو،نـــــستطيعو لفظيـــــة يـــــة عب ـــــة بطر ســـــواء ـــــز نوا
جسدية ة يـع(رإشا و التواصـل، )86 ،2017 ،روشا قـصو مـن طفـال ـؤالء ى عـا التـا رو

بــــال،والــــسلبية،جتمــــا الثقــــة املــــشكالتوعــــدم ــــة مواج ــــ اتخــــاذ،نفس ــــ ع ة القــــد روعــــدم
ن،القرار خر ع عتمادية التكيفى،و السلوك    ) 414 ،2018 ،العزا( روقصو
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عــدم ــ إ التوحــد اضــطراب ذو طفــال لـدى ى اجمــا ال ســتخدام قــصو يــؤدى التـا ىو ر
ن لآلخـــــر واحتياجاتـــــھ غباتـــــھ نقـــــل ـــــ ع الطفـــــل ة رقـــــد هوعـــــ،ر ـــــا أف عـــــن ـــــ التعب ـــــ ع تـــــھ قد ردم  ،ر

لديـــھ؛ومـــشاعره جتمـــا التفاعـــل قـــصو ـــ إ يـــؤدى بنفـــسھفتقـــل ،رممـــا مـــن،ثقتـــھ ب ـــ و
جتماعية ن،املواقف خر عن نعز ذاتھ،لو حو تقوقع يجةلو ـلن ع تـھ قد التفاعـلرعـدم

ن خر ع،مع تھ قد اروعدم د ير ال املعلومات متوصيل      .إل
ســبق ممـــا ميـــةيتــ ىأ اجمـــا ال ،،للغـــةســتخدام جتمـــا التفاعـــل تنميــة ـــ وأثــره

بـــالنفس جتمـــا،والثقــة التفاعـــل تنميـــة ـــ إ يـــؤدى للغـــة ى اجمـــا ال ســـتخدام تحـــسن ،وأن
التوحد اضطراب ذو طفال لدى بالنفس      .ىوالثقة

سابقةال اسات    : رد
دفت بخــــــشاســــــ اســــــة برنــــــامج ) 2002( رد فعاليــــــة مــــــن التفاعـــــــلرتــــــدالتحقــــــق لتنميــــــة

ن التوحـدي طفــال لــدى ى العــدوا الــسلوك وخفــض مــن،جتمـا اســة الد عينــة ونــت ت روقــد
ل،طفال) 24( قوام ضابطة خر و ية تجر ما إحدا ن ت ساو م ن مجموعت إ م تقسيم ىتم

ـــا نتـــ،طفـــال) 12(م توصـــلت نـــامجوقـــد ال فعاليـــة ـــ إ اســـة الد مـــستورالتـــدرائج ن تحـــس ىـــ
ن التوحدي طفال لدى ى العدوا السلوك وخفض جتما   .التفاعل

إنجرسـو اسـة د لأمـا شـساك،ر ن،ردفو ا،والـ و  & ,Ingersoll, Dvortcsak, Whalen)روسـي
Sikora, 2005)اجتمـــ لغـــو برنـــامج فعاليـــة فحـــص دفت اســـ معـــدلىفقـــد ـــ ع ى براجمـــا ا

التوحد اضطراب ذو طفال لدى ية التعب اللغة مـن.ىإنتاج اسـة الد عينـة ونت أطفـال) 3(رت
التوحـــــد اضـــــطرب املـــــدخل،ىذو ـــــ ع القـــــائم نـــــامج ال فعاليـــــة ـــــ إ اســـــة الد نتـــــائج ت أشـــــا روقـــــد ر

لـدى يـة التعب اللغـة إنتـاج معـدل ـادة ـ ى اجمـا ال جتما زاللغو اضـطرابى ذو ىطفـال
      .التوحد

محمـــــدو       اســـــة د ـــــ ) 2010( رـــــدفت مـــــنإ مجموعـــــة يتـــــضمن تـــــد برنـــــامج فعاليـــــة راختبـــــار
د سـتانفو مقياس من املشتقة تنميـة–رلعاب ـ يـھ ال بي لألطفـال ـة اللغو ـصيلة نا توحـدي

للغـة جتمـا م استخدام ع ذلك مـن،وأثر العينـة ونـت ن) 10(وت توحـدي تراوحـت،أطفـال
ن بـــ م ضـــابطة9 – 6رأعمــا خـــر و يـــة تجر ما إحـــدا ن مجمـــوعت ــ إ م تقـــسيم تـــم ،ىســـنوات

ن التوحـــدي لألطفــال ـــة اللغو ــصيلة ا تنميـــة ــ نـــامج ال فعاليــة عـــن اســة الد نتـــائج ،روأســفرت
ومغز مع ذات أحاديث صيلة ا تلك توظيف ع م ساعد        .ىكما

نأمـــــا        حـــــس اســـــة دفت ) 2015 (رد اســـــ اجماتيـــــةفقـــــد ال اللغـــــة اضـــــطراب ن ،عـــــالج وتحـــــس
داء ــــــ مرتف التوحــــــد اضــــــطراب ذو طفــــــال لــــــدى جتمــــــا عينــــــة،ىالتفاعـــــل ونــــــت ت وقــــــد

ا قوام واحدة مجموعة من اسة و5(أطفال) 7(رالد التفاعل) إناث2 –رذ قصو من رعانو ن
أســفرت،جتمــا اللغـــةوقـــد اضـــطراب عــالج ـــ التــد نـــامج ال فعاليــة عـــن اســة الد رنتـــائج ر

اجماتيــــة التوحـــــد،ال اضــــطراب ذو طفـــــال لــــدى جتمـــــا التفاعــــل ن أطفـــــالىوتحـــــس لــــدى
ية التجر    . املجموعة

الفقـــــــى املحــــــــاوالت)  2017 (وأجـــــــرت باســـــــتخدام ب التـــــــد فعاليـــــــة ــــــــ ع للتعـــــــرف اســـــــة رد ر
كأحــد لــدىاملنفــصلة للغــة جتمــا ســتخدام ن تحــس ــ التطبيقــى الــسلوك تحليــل مــداخل

ن التوحــــدي مــــن.طفــــال اســــة الد عينــــة ونــــت عــــن،أطفــــال) 3(رت اســــة الد نتــــائج أســــفرت روقــــد
ن التوحـــدي طفـــال جـــات د تـــب متوســـطات ن بـــ ق فـــر روجـــود ر ـــو ع نـــامج ال تطبيـــق عـــد و قبـــل



فعالیة برنامج تدریبى قائم على االستخدام البراجماتى للغة فى تنمیة 
 التفاعل االجتماعى والثقة بالنفس لدى أطفال اضطراب التوحد  
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لـ للغة جتما ستخدام البعـدىمقياس القيـاس متوسـطات،صا ن بـ ق فـر وجـود ووعـدم
ســـــــتخدام مقيـــــــاس ـــــــ ع ـــــــ ب والت البعـــــــدى ن القياســـــــ ـــــــ ن التوحـــــــدي طفـــــــال جـــــــات د رتـــــــب ر

للغة    .جتما
اســــ         نمــــا يــــعب و وشــــا اســــة د ردفت القـــــصة ) 2017( ر اتيجية اســــ فعاليــــة ــــ ع التعــــرف

اللغــو النمــو ن تحــس ــ اضــطرابىجتماعيــة ذو طفــال لــدى للغــة جتمــا ســتخدام ىو
ـــــــ،التوحـــــــد ع اســـــــة الد عينـــــــة ـــــــ ) 20( رواشـــــــتملت ا م تقـــــــسيم تـــــــم وطفلـــــــة نمطفـــــــال جمـــــــوعت

ضـــــــابطة خـــــــر و يـــــــة تجر ما إحـــــــدا ن ت ـــــــساو كفـــــــاءة،ىم عـــــــن اســـــــة الد نتـــــــائج أســـــــفرت روقـــــــد
اللغـــو النمـــو ن تتحـــس ـــ املـــستخدمة اتيجية ســـتخدام ،ىســـ أطفـــالو لـــدى للغـــة جتمـــا

ية التجر   .  املجموعة
ـــھ عبد اســة د دفت رواســ التفاعـــل)  2018( ر ن وتحــس اجماتيـــة ال اللغــة اضـــطراب عــالج

السمعية عاقة ذو طفال لدي واحـدة،يجتما مجموعـة مـن اسـة الد عينـة ونـت ت روقـد
عــشرة ــا الــسم) 10(قوام عاقــة ذو مــن فعاليــة،عيةيأطفــال عــن اســة الد نتــائج أســفرت روقــد

ذو طفـــال لـــدي جتمــا التفاعـــل ن وتحــس اجماتيـــة، ال اللغــة اضـــطراب عــالج ـــ نــامج يال
السمعية    .عاقة

نما عثماندفتب اسة ـةإ ) 2018( رد نظر ـام م ن لتحـس برنـامج فعاليـة مـن التحقـق
اضـطراب وعـالج املركـز التوحـدىالتماسك اضـطراب ذو طفـال لـدى اجماتيـة ال وقـد،ىاللغـة

مـــن اســـة الد عينـــة ونــت ــو7( أطفـــال) 010رت التوحـــد) إنـــاث3 –رذ اضـــطراب ذو وقـــد،ىمـــن
املركــز التماسـك ــة نظر ـام م ن تحــس ـ التــد نـامج ال فعاليــة عـن اســة الد نتـائج ىأسـفرت ر ،ر

اجماتية ال اللغة اضطراب    .وعالج
ــــ      والع ــــ ع اســــة د ىأمــــا لتنميــــة)  2018 (ر تــــد برنــــامج فعاليــــة فحــــص ــــ إ ــــدفت رفقــــد

جتمـــا التفاعــل ـــ ع وأثــره التوحـــد طيــف اضـــطراب ذو للتالميــذ اللغـــو ىالتواصــل ونـــت.ى ت
مــن اســة الد و) 21(رعينــة الــذ مــن التوحــد طيــف اضــطراب ذو مــن رتلميــذا ــ،ى إ م تقــسيم تــم

يـة تجر ن تنميـة،وضـابطةمجموعت ـ التـد نـامج ال فعاليـة ـ إ اسـة الد نتـائج ت أشـا روقـد ر ر
اللغو التوحد،ىالتواصل طيف اضطراب ذو للتالميذ جتما التفاعل تنمية    .ىوأثره

مـــال         وا مطـــر ة)  2018 (ىوأجـــر إدا ات ـــا م لتنميـــة تـــد برنـــامج فعاليـــة لفحـــص اســـة رد ر ر ر
خفــ ــ وأثــره ركـــةالــذات ا فــرط اضــطراب ذو طفــال لــدى اجماتيــة ال اللغـــة اضــطراب ىض

بــــاه ن ت ـــش مــــن.و اســــة الد عينــــة ونــــت بتدائيــــة)24(رت باملرحلــــة ــــ،تلميـــذ إ م تقــــسيم تــــم
ضــــابطة خــــر و يــــة تجر ما إحــــدا ن ت ــــساو م ن عــــن.ىمجمــــوعت اســــة الد نتــــائج أســــفرت روقــــد

م لتنمية التد نامج ال لـدىرفعالية اجماتيـة ال اللغـة اضـطراب خفـض ـ الـذات ة إدا ات را ر
ركة ا فرط اضطراب ذو باه ،ىطفال ن ت ش    .و

ن وجوست ومونر دييھ و و سونز با اسة د دفت وواس ر ر  Parsons, Cordier, Munro)ر
& Joosten , 2019)اللغـــة ـــ ــ نظ ـــ إ ــ نظ مـــن اللعــب ـــ ع القــائم التـــدخل فعاليــة فحـــص

اجماتيــــــة التوحـــــــدال اضـــــــطراب ذو طفـــــــال مـــــــن.ىلـــــــدى اســـــــة الد عينـــــــة ونــــــت أطفـــــــال) 10(رت
ن العـادي م وأقرا ن طفـال ،توحدي لـدى اجماتيـة ال اللغـة تحـسن اسـة الد نتـائج ـرت أظ روقـد

التوحد اضطراب        .ىذو
ـاى اسـة د دفت اسـ نمـا الذاتيـة(Chi, 2019 )  رب النمذجـة فعاليـة مـن مــنالتحقـق

التوحـــد اضـــطراب ذو لألطفـــال جتمـــا التواصـــل ات ـــا م ـــ ع الفيـــديو ىخـــالل عينـــة.ر ونـــت ت
مــــــن اســــــة التوحــــــد) 3(رالد اضــــــطراب ذو نتــــــائج ،ىأطفـــــــال أســــــفرت اســـــــةوقـــــــد فعاليـــــــةرالد عــــــن
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التواصــل ات ــا م ن تحــس ــ الفيــديو خــالل مــن الذاتيــة ذوجتمــارالنمذجــة طفــال ىلــدى
التوحد     .اضطراب

الطوالبـــة اســـة د ـــدفت اللغــــة)  2019 (رو ات ـــا م تنميـــة ـــ تـــد برنـــامج أثــــر قيـــاس ـــ رإ ر
مـــن اســـة الد عينـــة ونـــت ت التوحـــد، طيـــف اضـــطراب ذو طفـــال مـــن عينـــة لـــدى اجماتيـــة رال ى

التوحـد) 26( طيــف اضـطراب ذو مــن ما،ىطفـال إحــدا ن ت ــساو م ن مجمـوعت ــ إ م تقـسيم تــم
خــ و يــة ضــابطةتجر املجموعــة،ىر لــصا إحــصائيا دالــة وجــود عــن اســة الد نتــائج روكــشفت

القيـاس لـصا اجماتيـة ال اللغـة ات ـا م مقيـاس ـ ع والبعـدى ـ القب ن القياسـ ن بـ يـة رالتجر
عة،البعدى واملتا البعدى ن القياس ن ب إحصائيا دالة ق فر وجود عدم النتائج رت أظ     .وكما

عأمـــا        اســـة دفت)  2019 (ابـــدرد اســـ اجماتيـــةفقـــد ال اللغـــة ن جتماعيـــة ،تحـــس ات ـــا روامل
طفـــــال العقليـــــةلـــــدى عاقـــــة بتدائيـــــةىذو املرحلـــــة ـــــ الـــــدمج س مـــــدا عينــــــة ،رـــــ ونـــــت وت
مــــــــن اســــــــة اللغــــــــةطفــــــــال) 20(رالد ــــــــ قــــــــصو مــــــــن عــــــــانو العقليــــــــة عاقــــــــة ذو مــــــــن روطفلــــــــة ن ى

اجمانية جتم،ال ات ا نقدو،اعيةروامل تحـس ـ التـد نـامج ال فعاليـة عـن النتائج رأسفرت
اجماتية ال الدمج،اللغة س مدا العقلية عاقة ذو طفال لدى جتماعية ات ا روامل   .ىر

يـدى وكي ـان و و ـو اسـة د دفت اسـ روقـد ر ر(Hurwitz, Ryan, & Kennedy, 2020)ر تطـو
جتمــا التواصــل ات ـا اترم نظــا اســتخدام خــالل مــن التوحــد اضـطراب ذو ن ق املــرا رلــدى ى

فيديو مـن.مزدوجةيل اسـة الد عينة ونت انخرطـوا) 4(رت التوحـد اضـطراب ذو ن ق ىمـرا
الفيـديو يل ـ ات نظـا مرتـدين طبيعية ـرت،رمحادثات أظ اسـةنتـائجوقـد دةرالد مـشا أن

ن ق التوحـــداملـــرا اضـــطراب ـــألىذو ع م رالفيـــديونفـــس تطـــو ـــ م التواصـــلـــساعد ات ـــا رم
   .جتما

الـــــــــسابقة         اســـــــــات الد اســـــــــتعراض مـــــــــن والعالجيـــــــــةريتـــــــــ يـــــــــة التد اتيجيات ســـــــــ رتنـــــــــوع
تنميـــة ــــ واملـــستخدمة اجماتيـــة ال جتمـــااللغــــة املنفــــصلة،األلعــــابالتفاعــــل ،واملحـــاوالت
جتماعيـــــة الـــــذ،والقـــــصة ة إدا ات ـــــا روم املركـــــز،اتر التماســـــك ـــــام خـــــالل،ىوم مـــــن والنمذجـــــة

كـــذوالفيـــديو متنوعـــة فئـــات الـــسمعيةىلـــدى العقليـــةىوذو،عاقـــة اضـــطراب،عاقـــة ىوذو
بـاهو ،التوحـد ن ت ــش و ركــة ا فــرط امج ،ىذو ــ ال تلـك فعاليــة ــ إ ــ إضــافة ى يجــا ــا وأثر

جتما التفاعل ن ى ،تحس العدوا ةو،والسلوك اللغو صيلة يـة،ا التعب اتو،واللغـة ـا رامل
الـــذات،جتماعيــة ة إدا ات ـــا روم اجماتيـــة،ر ال يتـــ .واللغـــة تناولـــتكمـــا ـــ ال اســـات الد رقلـــة

جتمـا التفاعـل تنميـة ـ للغة ى اجما ال ستخدام ع القائم ب ذولـرالتد طفـال ىدى
التوحــد اســة .اضـطراب د توجــد ال أنــھ حــدود– ركمــا ناطــالعـ فعاليــة–البــاحث برنــامجتناولــت

ـرتـد ع ــقـائم للغـة ى اجمـا ال جتمـا تنميـةسـتخدام لــدى ،التفاعـل بـالنفس والثقـة
التوحدىذوطفال   .اضطراب

اسة الد ض رفر    :و

ق -1 فر إحصائياوتوجد متوسطدالة ن جاتاتب د رتب نر القياس ية التجر املجموعة
والبعدىال نامجقب البعدىلل القياس لصا جتما التفاعل مقياس    .ع

ق -2 فر إحصائياوتوجد متوسطدالة ن جاتاتب د رتب نر القياس ية التجر املجموعة
والبعدى نامجالقب البعدىلل القياس لصا بالنفس الثقة مقياس     .ع



فعالیة برنامج تدریبى قائم على االستخدام البراجماتى للغة فى تنمیة 
 التفاعل االجتماعى والثقة بالنفس لدى أطفال اضطراب التوحد  

   ھاشل بن سعد الغافرى.د
  محمد إبراھیم محمد عطا هللا.د
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متوســــــط -3 ن بـــــ إحــــــصائيا دالـــــة ق فــــــر توجـــــد جــــــاتاتوال د رتـــــب ــــــر يــــــة التجر املجموعـــــة
ن بالقياس والت نامجالبعدى جتمالل التفاعل مقياس    .ع

ن  -4 بـــــ إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر توجـــــد جـــــاتمتوســـــطاتوال د رتـــــب يـــــةر التجر ـــــاملجموعـــــة
ب والت البعدى ن نامجالقياس بالنفسلل الثقة مقياس     .ع

اسة الد   : رإجراءات

الد ــ :اســةرمــن التجر املــن ـــ ع اســة الد عتمــد ،راعتمـــدت ـــالـــذى واحـــدةع ،مجموعــة
ـــــــقيـــــــاسإجـــــــراءيـــــــتم ـــــــوعـــــــدىوقب ب ـــــــات اعل عينـــــــة لطبيعـــــــة طفـــــــالنظـــــــرا مـــــــن اســـــــة رلد

ن اسة،التوحدي الد ات متغ     .روطبيعة

اســة الد ونــ :رعينـة مــنتت اســة الد ن) 5(رعينــة توحــدي ــو3( أطفــال تتراوحــ) إنــاث2  –رذ
ن بــــ م بم) 9 – 5 (رأعمــــا الطفــــلســــنوات مملكــــة بللتوحــــدركــــز ــــ ع رةمحافظــــةىبواليــــة الظـــــا

عمـان ــ،ـسلطنة م عمـر معيـار،) 7.25 ( زبمتوســط اء،)1.70 (ىوانحـراف الــذ ـسبة  ومتوســط
معيــار، )85.80( ة،، )2.49( ىوانحــراف الــ ة ا و خــالل مــن م يــص تــم طفــال ــؤالء رو ز

ا قابوسوقسم السلطان جامعة شفى بمس ى السلو جتماعية،لطب التنمية ة ا    .وزرو

اسة الد دوات  :رأدوات استخدام    :تيةتم

للغةمقياس -1 ى اجما ال ن( ستخدام الباحث   .)إعداد

ســـــتخدام - تناولـــــت ـــــ ال الـــــسابقة اســـــات والد ـــــة النظر طـــــر عـــــض ـــــ ع الباحثـــــان راطلـــــع
للغـــــ ى اجمـــــا نال التوحـــــدي لـــــدى ـــــاة ن ؛2011 ،اشـــــم ؛2010 ،محمـــــد ( :وم  ؛2015 ،حـــــس

ــــامى وال يــــع؛2017 ،الفقــــى ؛2016 ،عبـــدهللا و ــــد ؛2017 ،روشـــا والف ؛2018 ،الــــصيادى
تونة مال؛2018 ،زأبو وا ـكمـا.) 2018 ،مطر ال س املقـاي مـن عـدد ـ ع الباحثـان اطلـع

لل ى اجمــــــا ال ســــــتخدام قيــــــاس اضــــــطراب،غـــــةتناولـــــت ذو طفــــــال خــــــصائص عــــــض ىو
ـا وم للغــة ى اجمـا ال ــامى ( :سـتخدام وال ـد؛2016 ،عبـدهللا والف أبــو؛2018 ،الـصيادى

تونة    . )2018 ،ز

مـــن - ـــو يت للمقيـــاس ا تــــصو الباحثـــان وضـــع ســـبق مـــا ضـــوء نـــ ــــ ،مفـــردة) 31(ر ع عـــة زمو
بجدو مو و كما عاد أ   .)1(لثالثة

الثالثةأ: )1(لجدو عاد ع عة مو للغة ى اجما ال ستخدام مقياس مفردات زقام   ر
املفردات  عاد قام   رأ

ستقبالية   10-9-8-7-6-5- 4-3-2-1 اللغة

اللفظى غ   16-15-14- 13-12-11 التواصل

التفاع ديث   23-22-21-20- 19-18-17 ا

والتعب   31-30-29-28-27- 26-25-24  السرد

البـديل        اختيـار خالل من الطفل ع ة العبا محتو انطباق جة د ى خصا أو املعلم قر رو ىر ر
ــ بـــدائل ثالثــة ن بــ مــن اتنطبــق ،أحيانـــاتنطبــق ،دائمــاتنطبــق(  :املناســب البـــدائل) رنــاد وتأخــذ
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جات للغـــة،)1-2-3( رالـــد املرتفـــع ى اجمـــا ال ســـتخدام ـــ ع املرتفعـــة جـــة الد حـــسب،روتـــدل و
لية جة د   .رللمقياس

ي - كما للمقياس ية وم السي املؤشرات الباحثان   :حسب

  الصدق:أوال
تية بالطر للغة ى اجما ال ستخدام مقياس صدق من الباحثان    :قتحقق

رصدقالـــ  -أ  علــــم :ىالظـــا أســـاتذة مـــن مجموعـــة ـــ ع وليـــة تھ صــــو ـــ املقيـــاس عـــرض رتـــم
بيـــــة وال النفـــــسية ة والـــــ اصـــــةالـــــنفس ـــــق( ا رللتحقـــــق )  1م الظـــــا الـــــصدق ىمـــــن

التوحــــدللمقيــــاس، اضــــطراب ذو طفــــال مـــــع لالســــتخدام تھ مناســــ دقـــــةومــــدى ،ىومــــدى
ا ضوح و ن ،واملفردات ب اوح ت اتفاق سبة ع عتماد ناء ،%100 – 80وتم او

ً
اء آ ـ رع

عض صياغة عديل تم ن املحكم   .املفرداتالسادة
التال  -ب  اجماتيــــــة:زمــــــىالــــــصدق ال اللغــــــة اســــــتخدام مقيــــــاس تطبيــــــق ن( تــــــم البــــــاحث  )إعــــــداد

اجماتيـــةومقيـــاس ال اللغـــة ـــ)  2019 ،الطوالبـــةإعـــداد( اســـتخدام طفـــال) 30(ع
ً

توحـــديا
ً

،
ن املقياســ ــ ع طفــال جــات د ن بــ تبــاط معامــل حــساب روتـم معامــل،ر قيمــة بلغــت وقــد

ا ؛)0.678(رتباط إ ش للغةمما ى اجما ال ستخدام ملقياس مى التال        .زلصدق

  الثبات:اثاني
ن قت بطـــر الثبـــات حـــساب ك:مـــاتـــم التطبيـــق،ونبـــاكرألفـــا إعـــادة قـــة اكمـــا،وطر ـــ يو كمـــا

دو    :ىلا
أطفال: )2(لجدو لدى للغة ى اجما ال ستخدام مقياس ثبات معامالت اضطرابقيم

  التوحد
س تخداممقياس

للغة ى اجما   ال
نباخ كر ألفا قة التطبيق  وطر إعادة قة   طر

ستقبالية  0.798 0.938 اللغة

اللفظى غ  0.713 0.942 التواصل

التفاع ديث  0.778 0.920 ا

والتعب  0.777 0.907  السرد

لية ال جة  0.738 0.968  رالد

الثبات معامالت أن السابق دو ا من قليت نباخبطر كر التطبيقو،وألفا  ،إعادة
و مقياس؛مرتفعةدالة ثبات إ ش للغةمما ى اجما ال     .ستخدام

الداخ:  ثالثا ليـة: ساق ال جـة والد مفردة ل جة د ن ب تباط حساب رتم ر الـذىر للبعـد
إليــــھ ــــ ت عينــــة،ت ــــ ع بلغــــتوذلــــك طفــــال) 30(اســــتطالعية

ً
توحــــديا
ً

معامــــلكمــــا ، حــــساب تــــم
للمقيـاس ليـة ال جـة والد عـاد مـن عـد ـل ل ليـة ال جـة الد ن بـ رتباط ر كمـا ،ر النتـائج وجـاءت

جدو ا   : )4 ،3( يو
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تباط: )3(لجدو جةرمعامل د ن ليةلرب ال جة والد إليھرمفردة ت ت الذى   للبعد

  املفردة
معامل

  رتباط
  املفردة

معامل
  رتباط

  ردةاملف
معامل

  رتباط

1  0.870 12  0.763 23  0.747 

2  0.803 13  0.731 24  0.856 

3  0.547 14  0.574 25  0.890 

4  0.704 15  0.780 26  0.856 

5  0.448 16  0.779 27  0.890 

6  0.637 17  0.679 28  0.856 

7  0.741 18  0.765 29  0.866 

8  0.819 19  0.840 30  0.580 

9  0.765 20  0.765 31  0.717 

10  0.718 21  0.776 

11  0.820 22  0.596 

  

مستو عند دالة تباط معامالت ىجميع    0.01ر
لية: )4(لجدو ال جة والد عد ل ل لية ال جة الد ن ب تباط رمعامل ر   ر

للغة ى اجما ال ستخدام   ملقياس
ى اجما ال ستخدام مقياس عاد تباط  أ   رمعامل

ستقبالية  0.938 اللغة

اللفظى غ  0.942 التواصل

التفاع ديث  0.920 ا

والتعب  0.907  السرد

مستوجميع عند دالة تباط ىمعامالت   0.01ر
جـدو مـن إليـھ ) 4 ،3( يت ـ ت ت الـذى للبعـد ليـة ال جـة بالد مفـردة ـل جـة د تبـاط را ر ر

للمقيــــاس، ليــــة ال جــــة بالد عــــد ــــل جــــة د تبــــاط روا ر ملقيــــاسممــــ؛ر الــــداخ ــــساق ــــ إ ــــش ا
للغة ى اجما ال    .ستخدام

جتماالمقياس -2 ن(تفاعل الباحث   .)إعداد

التفاعـــــــل - تناولـــــــت ـــــــ ال الــــــسابقة اســـــــات والد ـــــــة النظر طـــــــر عــــــض ـــــــ ع الباحثـــــــان راطلــــــع
مثــل ن التوحــدي لــدى مــر؛2014 ،ىبــديو؛2002 ،بخــش(  :جتمــا  ،الــسيد ؛2014 ،قأبــو

ىــ؛2016 عــددكمــا، )2019 ،حكــيم؛2018 ،أحمــد؛2017 ،وتقــىز ــ ع الباحثــان اطلــع
مثـــــــل جتمـــــــا التفاعـــــــل قيـــــــاس تناولـــــــت ـــــــ ال س املقـــــــاي التفاعـــــــل :مـــــــن ات ـــــــا م رمقيـــــــاس
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وتقـــى( جتمـــا ىـــ ـــوم، )2017 ،ز امل خـــارج لألطفـــال جتماعيـــة التفـــاعالت ( لقيـــاس
    . )2008 ،محمد

م - ضوء منو و يت للمقياس ا تصو الباحثان وضع سبق نا أو،مفردة) 15(ر املعلـم قـر رو
مـن املناسـب البـديل اختيـار خـالل مـن الطفـل ـ ع ة العبـا محتـو انطبـاق جـة د ى رخصا ىر

ــ بـدائل ثالثــة ن اتنطبـق ،أحيانــاتنطبـق ،دائمــاتنطبـق(  :بـ جات) رنــاد الــد البــدائل روتأخـذ
امل،)3-2-1( جـــة الد التوحـــدىروتـــدل الطفـــل لـــدى املرتفـــع جتمـــا التفاعـــل ـــ ع ،رتفعـــة

لية جة د للمقياس حسب   .رو

ي - كما للمقياس ية وم السي املؤشرات الباحثان   :حسب

مقياس:الصدق:أوال صدق من الباحثان جتماتحقق تيةالتفاعل    :قبالطر

ر  -أ  الظــــا ــــ:ىالــــصدق و تھ صــــو ــــ املقيــــاس عــــرض علــــمعرتــــم أســــاتذة مــــن مجموعــــة ــــ
اصـــــة ا بيـــــة وال النفـــــسية ة والـــــ ـــــق( الـــــنفس ر )  1م الظـــــا الـــــصدق مـــــن ىللتحقـــــق

التوحــــد اضــــطراب ذو طفــــال مــــع لالســــتخدام تھ مناســــ ومــــدى دقــــة،ىللمقيــــاس، ومــــدى
ا ضـــوح و ن،واملفـــردات بـــ اوح ـــ ت اتفـــاق ـــسبة ـــ ع عتمـــاد ـــ،%100 – 80وتـــم ع نـــاءا و

ً

السا اء املفرداترآ عض صياغة عديل تم ن املحكم   .دة
مــــى  -ب  التال مقيــــاس:زالــــصدق تطبيـــــق جتمـــــاتــــم ن( التفاعــــل البــــاحث ومقيـــــاس،)إعــــداد

جتما مية:إعداد( التفاعل طفـال ) 30(ع ) 2015 ،ال
ً

توحـديا
ً

معامـل، حـساب وتـم
ن املقياســ ــ ع طفــال جــات د ن بــ رتبــاط قيمــ،ر بلغــت تبــاطوقــد معامــل  ؛ )0.892(رة

جتما التفاعل ملقياس مى التال الصدق إ ش         .زمما

تبــــــاط:الثبــــــات:ثانيــــــا معامــــــل قيمــــــة بلغــــــت وقــــــد ونبــــــاك ألفــــــا قــــــة بطر الثبــــــات حــــــساب رتــــــم
التطبيـق،)0.761( إعـادة قـة تبـاط،وطر معامـل قيمـة لغـت قيمتـ،)0.664(رو مـا دالتـاو نان

جتما؛نتاعومرتف التفاعل مقياس ثبات إ ش      .مما
الــداخ:ثالثـا الــذى :ــساق للبعــد ليــة ال جــة والد مفــردة ــل جــة د ن بــ تبــاط حــساب رتــم ر ر

إليــــھ ــــ ت بلغــــت،ت اســــتطالعية عينــــة ــــ ع طفــــال) 30(وذلــــك
ً

توحــــديا
ً

معامــــل، حــــساب تــــم كمــــا
مـن عـد ـل ل ليـة ال جة الد ن ب رتباط للمقيـاسر ليـة ال جـة والد كمـا،رعـاد النتـائج وجـاءت

التا دو   :لبا
جتما: )5(لجدو التفاعل ملقياس لية ال جة والد مفردة ل جة د ن ب تباط رمعامل ر   ر

تباط  املفردة تباط  املفردة  رمعامل   رمعامل

1  0.813  9  0.734 

2  0.764  10  0.820 

3  0.687 11  0.759 

4  0.681 12  0.962 

5  0.769 13  0.769 
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تباط  املفردة تباط  املفردة  رمعامل   رمعامل

6  0.802 14  0.877 

7  0.858 15  0.711 

8  0.851  

مستو عند دالة تباط معامالت ىجميع    0.01ر
للمقيــــاس ليــــة ال جـــة بالد مفــــردة ـــل تبــــاط ا الــــسابق ـــدو ا مــــن ريتـــ ر ــــ؛ل إ ــــش ممـــا

اضطراب ألطفال جتما التفاعل ملقياس الداخ     .التوحدساق

بالنفس -3 الثقة ن( مقياس الباحث   :)إعداد

مثــل - بــالنفس الثقــة تناولــت ــ ال الــسابقة اســات والد ــة النظر طــر عــض ــ ع طــالع         :رتــم
ــــ(  يم؛2015 ؛2011 ،ع ـــــ؛2018 ،وحــــسنالـــــسروإبــــرا يم،2018 ،العزا وإبـــــرا عــــزب

مــن ، )2019 ،ومحمــد عـــدد ـــ ع الباحثــان اطلـــع بــالنفسكمـــا الثقـــة س مقيـــاس :مثـــلمقـــاي
بـــالنفس وحـــسن( الثقـــة والـــسر يم تالميـــذ، )2018 ،إبـــرا لـــدى بـــالنفس الثقـــة ومقيـــاس

بتدائية ومحمد( املرحلة يم وإبرا     . )2019 ،عزب

ضــــوء - ــــ وضــــعو الــــسابقة مــــنالقــــراءات ــــو يت للمقيــــاس ا تــــصو نالباحثـــــان ،مفـــــردة) 15(ر
ى خــــصا أو املعلــــم قــــر اختيــــاررو خــــالل مــــن الطفــــل ــــ ع ة العبــــا محتــــو انطبــــاق جــــة رد ىر

ــــ بــــدائل ثالثــــة ن بــــ مــــن املناســــب اتنطبــــق ،أحيانــــاتنطبــــق ،دائمــــاتنطبــــق(  :البــــديل ) رنــــاد
جات الــد البــدائل املرتفــع،)1 -2-3( روتأخـذ جتمــا التفاعــل ـ ع املرتفعــة جــة الد روتـدل

التوحدى الطفل ل،لدى جة د للمقياس حسب   .يةرو

ملقياس - ية وم السي املؤشرات الباحثان بالنفسحسب ىكماالثقة    :يأ

مقياس:الصدق:أوال صدق من الباحثان بالنفستحقق تيةالثقة    :قبالطر

ر  - أ الظـــا علـــم:ىالـــصدق أســـاتذة مـــن مجموعـــة ـــ ع وليـــة تھ صـــو ـــ املقيـــاس عـــرض رتـــم
اصـــــة ا بيـــــة وال النفـــــسية ة والـــــ ـــــق( الـــــنفس ر )  1م الظـــــا الـــــصدق مـــــن ىللتحقـــــق

التوحــــد اضــــطراب ذو طفــــال مــــع لالســــتخدام تھ مناســــ ومــــدى دقــــة،ىللمقيــــاس، ومــــدى
ا ضـــوح و ن،واملفـــردات بـــ اوح ـــ ت اتفـــاق ـــسبة ـــ ع عتمـــاد ـــ،%100 – 80وتـــم ع نـــاءا و

ً

املفردات عض صياغة عديل تم ن املحكم السادة اء   .رآ
بــؤالــصدق  - ب م:ىالت تطبيــق بــالنفسقيــاستــم ن( الثقــة البــاحث الــسلوك ومقيــاس،)إعــداد

لألطفــال ى ا ــ)  2003 ،محمــد :إعــداد( ــ طفــال ) 30(ع
ً

توحــديا
ً

معامــل، حــساب وتــم
ن املقياســــ ـــــ ع طفـــــال جـــــات د ن بـــــ رتبــــاط تبـــــاط،ر معامـــــل قيمـــــة بلغـــــت -(        روقـــــد

الـصدق ؛)0.660 ـ إ ـش بـؤمما اضـطراباملقيـاسىالت ذو طفـال لـدى بـالنفس ىلثقـة
        .التوحد

ك:الثبـــــات:ثانيـــــا ألفـــــا قـــــة بطر الثبـــــات حـــــساب تبـــــاطورتـــــم معامـــــل قيمـــــة بلغـــــت وقـــــد رنبـــــاك
التطبيـق،)0.773( إعـادة قـة تبـاط،وطر معامـل قيمـة لغـت قيم،)0.725(رو مـا دالتـاو نتـان

مقياس؛انومرتفعت ثبات إ ش بمما       .النفسالثقة
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الداخ:ثالثا ليـة :ساق ال جـة والد مفـردة ـل جـة د ن ب تباط حساب رتم ر الثقـةر ملقيـاس
بلغــت،بــالنفس اســتطالعية عينــة ــ ع طفــال) 30(وذلــك

ً
توحــديا
ً

ــدو، با كمــا النتــائج لوجــاءت
  :التا

ملقياس: )6(لجدو لية ال جة والد مفردة ل جة د ن ب تباط رمعامل ر بالنفسالر   ثقة
تباط  املفردة تباط  املفردة  رمعامل   رمعامل

1  0.839 9  0.846 

2  0.946 10  0.638 

3  0.875 11  0.615 

4  0.802 12  0.691 

5  0.787 13  0.811 

6  0.870 14  0.805 

7  0.946 15  0.796 

8  0.931   

مستو عند دالة تباط معامالت ىجميع    0.01ر
دو ا من تباطيت ا رالسابق جةل ملقياسرد لية ال جة بالد مفردة بالنفسرل ؛الثقة

للمقياس الداخ ساق إ ش     .مما

التد -4 نامج ن( رال الباحث      :)إعداد

نامج لل العام دف تنميـة :ال ـ إ نامج ال الدف للغـةسـتخدام ى ن ،اجمـا تحـس ـ وأثـره
جتما بالنفسوا ،التفاعل التوحدطفالألدىلثقة    .اضطراب

نامج لل جرائية    :داف

اسمھ - ع الطفل يتعرف تھ ،أن السمھمع،روصو السليم اللفظى    .التمي

يم - وأنتأن أنا ضم ن ب   .الطفل

سرةالطفليتعرفأن - أفراد مسميات ى( ع   . )جدى–أخ–أ– أمى – أ

الطفل - يصف سمأجزأن ا ن–أنف–فم( اء        ) شعر–رأس–أذن–ع

لوان - ن ب الطفل يم ق–أصفر–أخضر–أحمر( أن   .  )أسود–أبيض-ب–رأز

مشاعر - عن الطفل ع ز -الفرح(  أن شة–الغضب– نا   .)الد

فعال - عض الطفل ستخدم ل–يم–ىيجر–يلعب( أن   .)يأ

يقـــو - التحيــــةبالطفـــلمأن علـــيكم( إلقـــاء ــــ–الـــسالم ا ـــ–صـــباح ا ــــا ،)مـــساء د ،رو
باليد ح السالمة ( والتلو اللقاء–مع    .)إ



فعالیة برنامج تدریبى قائم على االستخدام البراجماتى للغة فى تنمیة 
 التفاعل االجتماعى والثقة بالنفس لدى أطفال اضطراب التوحد  

   ھاشل بن سعد الغافرى.د
  محمد إبراھیم محمد عطا هللا.د
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ستخدم - اتالطفلأن املحادثة ،رشا خالل الوجھ ات عب   .و

ي - ـــمأن عــــضف للغــــةالطفــــل رفيــــة ا ــــ غ ى يــــصفر ( :مثــــلاملعــــا م عقــــة–بيــــ فــــالن ــــت ب
رجة–ةحصا ال يلو عود–ىفالن اسھ   .)رفالن

ب - يتـــــد ــــــالطفـــــلرأن املناســـــبةع الكــــــالم قـــــة ـــــ( طر ا الد الفــــــصل الـــــشارع/ رـــــ مــــــع/ ــــــ
ن واملعلم ن/ الوالدين خر طفال   .مع

ي - ىأن   .سيطةقصةالطفلح

نامج ال إعداد ي :مصادر ما اتباع تم نامج ال مجتو    :ىالعداد

ىطـــالتــم - جمـــا ال باالســـتخدام خاصـــة ســـابقة اســـات ود نظـــر إطــار مـــن تـــوافر مـــا ـــ ع رع ي
لدى التوحدللغة اضطراب م،أطفال وخصائـص تتفـق ـام وم ـشطة أ لوضـع ـا ،وذلـك وم

اسـات ــ؛2004 ،عبدالــسالم ( :رد ل ك؛2005 ،مقبـل ؛2005 ،ا  2010 ،محمــد ؛2008  ،زنيــا
ن ؛2011 ،عمــر؛ يــع ؛2015حــس و مطـــر؛2018 ،عثمــان ؛2017 ،الفقـــى ؛ 2017  ،روشـــا

مــال تمــت ، )2019 ،عابــد ؛2019 ،الطوالبــة ؛2019 ،أحمــد؛2018 ،وا مــنكمــا ســتفادة
اء ن ،رآ املتخصص عض ات مو،وخ املجالروأولياء    .ذا

نــامج ال ــا عل يرتكــز ــ ال ســس :سـس مــن مجموعــة ــ إ التــد نــامج ال ند ــةالرــس بو
ىو يأ كما سانية و    :النفسية

شرط - أو قيد دو الطفل    .نتقبل

ن - التوحدي لألطفال النمائية صائص ا ق ،مراعاة الفر طفالوومراعاة ن ب   .  الفردية

محتـــو - نـــامجىتنظــيم جـــھ،ال عقيـــدا ،روتد ــ ك ـــ إ ـــسيط ال مـــن سلــسھ الـــزمن،و وتـــوف
جلس من جلسة ل ل ا وال نامجاملناسب ال    .ات

شطة - واقعيةومراعاة،املقدمةالتنوع شطة أ لألطفال ،تقديم يح،ومألوفة تـ مع
بأو أوال مباشرة ـز،لخطاء التعز املناسـب،وتقديم طفـوالـدعم ـل ـش،لل نـا  الـسيدو

ســــــــــة ) 169 ،2016( مما أن ــــــــــ التوحــــــــــدرإ اضــــــــــطراب ذو ماعيـــــــــــةىطفــــــــــال ا ــــــــــشطة لأل
مج ابمختلـف دو تلعــب اضــية أو فنيــة أو ثقافيـة أو اجتماعيــة ــشطة أ انـت أ ســواء ــا راال ر

م لد جتما التفاعل ن وتحس تنمية ما     .م

تخصيص - جلساتتم والباحثثالث طفال ن ب ف عا و يئة   .نرك

نامج ال ا استخدام تم ال والفنيات شطة ىومن يأ    :ما

وال - ــــــز واملعنــــــوالتعز املــــــادى ـــــــة:ىتــــــدعيم املرغو ســــــتجابة حــــــدوث تكــــــرار احتمــــــال ـــــــادة لز
ھ املــــشا املواقــــف ــــ خــــالل،مـــستقبال مــــن الطفــــل ا يفــــضل ــــ ال ات املعــــز اختيـــار تــــم زوقــــد

الطفــل ــا يح ــ ال ات املعــز أفــضل عــن ســرة ات،زســؤال املعــز تلــك ــ التنــوع مراعــاة زمــع
املاديــــة ات املعـــــز ن ـــــة،)طعـــــام–ديــــة –لعبـــــة( زبــــ معنو ات املـــــدح–التــــصفيق( زومعــــز

إســتجابة،)والثنــاء الطفــل إســتجابة عــد مباشــرة ات املعــز تلــك بتقــديم الباحــث قــام زكمــا
  .يحة
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الـــسلوك - تقليــــد:نمذجـــة منـــھ يطلــــب ثـــم املطلــــوب لـــألداء الطفــــل دة مـــشا خــــالل مـــن وتــــتم
ا د شا وأن سبق ة ا   .رامل

شـــار،اللفظــى( التوجيــھ - مـــن:)ىواليــدو،ىو ــام امل أداء ـــ ع الطفــل مـــساعدة بــھ قـــصد و
ـا م جوانـب عـدة مراعـاة وتـم اللفظـى ن التلق ـسيطة:خالل و ة ـ وا التعليمـات ـو ت نأن

الطفــل يعاب وإســ ــم لف ــات،ومناســبة ر ا خــالل مــن شــار ن التلقــ إســتخدام تــم ىكمــا
للطفـــــل عطـــــى ـــــ ال الوجـــــھ ات ـــــ عب و ـــــسمية ا ات شـــــا أورو املطلـــــوب بالـــــسلوك يحـــــاء

يحة ال ـة،ستجابة املطلو ة ـا امل علـم بدايـة ـ اليدو ھ التوج إستخدام تم ركذلك ى
ذلك عد جراء ذا يختفى   .ثم

ا :التكرار - عل والتأكيد املعلومات يت لثث    .وذلك

بأو - أوال خطاء يح فقط،لت يحة ال املعلومات ت تث يتم    .ح

الـــــــصواســـــــتخدا - س،والـــــــدمى،لزاوالبـــــــ،واملجـــــــسمات ،رم ـــــــ ،والعـــــــرا ع املتحركـــــــة روالـــــــصو
   . power pointوإعداد ،الكمبيوتر

ـ :جتماعيةالقصصاستخدام - التعب ع ة القد تنمية ا مي أل نظرا وتوسـيع،روذلك
اك يال،رد    .وا

ــ :لعــاب - تفر خــالل مــن يــتم للطفــل محببــا ــشاطا اللعــب طاقتــھعــد ــ،غ غبتــھ روإشــباع
وأمان ة بحر ستمتاع و سلية    .ال

سيطة - ال ركية ا ناشيد،شطة عض ن،وترديد والتلو    .والرسم

املـــــستخدمة نـــــامجدوات ال مقـــــو- ـــــداياشـــــنطة :ـــــ ق ىو كتابــــــةللأقـــــالم–صلـــــصال–ر
متنوعــة–والرســم اق متنوعـــة –رصـــو–رأو ات( ألعــاب –مكعبـــات -أطــواق –اتنـــلوبا -رســيا

س–دمـى متنوعـة–عـرا حاســب– power point -قـصص–لبــاز–) حيوانـات-كــرات ـاز ج
   . آ

نـــامج ال مـــن :رالتـــدوصـــف نـــامج ال ـــو يـــة) 39(نيت تد طفـــال،رجلـــسة ـــ إ ا تقـــديم تـــم
اسة الد عينة ن أسبوعيا،رالتوحدي جلسات ثالث ااستغرقتو،بواقع ،دقيقـة) 30(لـسةمدة

ــ التــد نـامج ال تطبيــق تــم لروقـد و ـ ا الد لالفــصل ــر ا الد وتــم،م2019/2020رلعــام
تطبيــــق ــــاء ان مــــن ونــــصف ر شــــ ر مــــر عــــد يــــة التجر املجموعــــة أطفــــال ــــ ع ــــ ب الت والتطبيــــق

التد نامج     .رال
نامج ال عددتم :صدق ع ولية تھ صو نامج ال بـوأسـاتذةمنرعرض ال الـنفس يعلـم

النفسية ة اصةوال ا بية ملحتـو،وال والعلمية اللفظية الصياغة دقة من للتحقق ىوذلك
نامج مناسبة،ال شطتھومدى اسةأ الد مناسبة،رلعينة املقدمةاماملومدى شطة لو
أو،جلـــسة عـــديالت أيـــة ـــ إ املحكمـــإضـــافة الـــسادة ـــا يرا حـــات نـــامج. نمق ال عـــديل تـــم وقـــد

حات واملق لتلك     .طبقا
التــد نـامج لل العــام جــدوي:رالتخطـيط ـ التــد) 7(لو نـامج لل العــام مــنرالتخطـيط

لسات ا عدد ا،حيث ا،وعنوا داف ا،والفنيات،وأ ف املستخدمة دوات ا،و م ل من      .زو
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ا): 7(لدوج نامج لل العام    رلتدالتخطيط

  م
عنوان

لسة   ا
لسة ا داف   الزمن  شطة  الفنيات  أ

1- 2  
ف رعا
يد   وتم

مع نية م عالقة بناء
  طفال

وا  -ثا –ناقشةاملوار
زال ليفاتال –تعز   ليةاملت

دايا ال   شنطة
30 

  دقيقة

؟  3-4 و ت   نمن
ع الطفل يتعرف أن

والتمي تھ وصو راسمھ
السمھ السليم   .اللفظى

وا  -ثا –ناقشةاملوار
زال ليفاتال –تعز  ليةاملت

  رالصو
30

  دقيقة

وأنت  5-6   أنا
ضم ن ب الطفل يم أن

وأنت   .أنا
وا  -ثا –ناقشةاملوار

زال ليفاتال –تعز  ليةاملت
  املرآة

30
  دقيقة

سرة  7-9   أفراد

ع الطفل يتعرف أن
سرة أفراد ( مسميات

ى أخ–أ– ىأم–أ
  .)جدى–

وا  -ثا –ناقشةاملوار
زال ليفاتال –تعز  ليةاملت

  رالصو
30

  دقيقة

10 -13  
أعضاء
سم   ا

أجزاء الطفل يصف أن
سم –أنف–مف( ا

ن –رأس–أذن–ع
  )شعر

وا  -ثا –ناقشةاملوار
زال ليفاتال –تعز  ليةاملت

- رالصو
  املجسمات

30
  دقيقة

  لوان  16- 14

ن ب الطفل يم أن
أخضر–أحمر( لوان

ق–أصفر– -ب–رأز
  ).أسود–أبيض

وا  -ثا –ناقشةاملوار
زال لية–تعز م ليفات  ت

مكعبات
الرسم-ملونة

نو   التلو

30
  دقيقة

17 -20  
عن التعب

  املشاعر

عن الطفل ع أن
ز–الفرح(مشاعر نا

شةا–الغضب–   .)لد

وا  -ثا –ناقشةاملوار
زال ليفاتال –تعز  ليةاملت

- رالصو
power point 

الرسم–
ن   والتلو

30
  دقيقة

21 -24  
استخدام
  فعال

عض الطفل ستخدم أن
ىيجر–يلعب( فعال

ل–يم–   .)يأ

وا  -ثا –ناقشةاملوار
زال ليفاتال –تعز  ليةاملت

لما تبطاقة
-  power 

point   -  
-أناشيد

  النمذجة

30
  دقيقة

25 -27  
تنفيذ
  وامر

ة ا م الطفل سب يك رأن
وامر   تنفيذ

واملناقشة وار ث–ا -ا
ز لية–التعز امل ليفات  الت

الكرا لعبة
  املوسيقية

30
  دقيقة

28 -30  
قواعد

ديث :ا
حيب ال

التحية الطفل يلقى –أن
يود معأن ن خر ع

سامة   .ب

واملناقشة وار ث–ا -ا
ز -النمذجة–التعز

لية امل ليفات  الت
الدو   رلعب

30
  دقيقة
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  م
عنوان

لسة   ا
لسة ا داف   الزمن  شطة  الفنيات  أ

ن   .باآلخر

31 -33  
قواعد

ديث :ا
  نصات

ة ا م سب يك رأن
يد ا ستماع

  .للمتحدث

واملناقشة وار ث–ا -ا
ز –النمذجة–التعز

الزمنية ليفات-الفواصل الت
لي  .ةامل

–أناشيد
الكرا لعبة

  املوسيقية

30
  دقيقة

34 -35  
قواعد

ديث : ا
  رالدو

أخذ ة ا م سب يك رأن
ديث ا أثناء   .رالدو

واملناقشة وار ث–ا -ا
ز -النمذجة–التعز

لية امل ليفات  الت

ى حر شاط
  سيط

30
  دقيقة

36  

قواعد
ديث :ا

عند عتذار
مقاطعة
ديث   ا

الط سب يك ةأن ا م رفل
الرغبة عند عتذار
ديث ا   .مقاطعة

واملناقشة وار ث–ا -ا
ز -النمذجة–التعز

لية امل ليفات  الت
الدو   رلعب

30
  دقيقة

37– 38  

قواعد
ديث :ا

املع
  املقصود

عض الطفل م يف أن
للغة رفية ا غ ى املعا

يصفر ( :مثل م ت–بي ب
حصاة عقة فالن–فالن

رجة ال فالن–ىيلو
ن سك فالن–لسانھ

عود يده–راسھ فالن
لة   .)طو

واملناقشة وار ث–ا -ا
ز  .التعز

عض تقديم
  رالصو

30
  دقيقة

قصة  39 ى   اح
قصة الطفل سرد أن

خيالھ من ة   .قص
واملناقشة وار ث–ا -ا

ز لية–التعز امل ليفات  الت
  

30
  دقيقة

اسةةجرائيطواتا   : رالد

ول - اسة الد عينة ونت التوحدمنيةرت اضطراب الطفلاملتواجدينأطفال مملكة بمركز
مللتوحــد عـــدد لـــغ و ـــ ع ن) 8(ىبواليـــة توحـــدي مـــن،أطفـــال عانيـــان ن طفلـــ بعاد اســـ تـــم

شـــــديد ـــــثـــــم،اضــــطراب ع اســـــة الد أدوات تطبيـــــق نأطفــــال) 6(رتــــم اختيـــــاروتـــــم،توحـــــدي
الـــذين ـــحـــطفـــال ع منخفـــضة جـــات د ـــ ع للغـــةرصلوا ى اجمـــا ال ســـتخدام ،مقيـــاس

م عدد لغ من،أطفال) 5(و ية التجر اسة الد عينة ونت ت ذلك ن أطفال) 5(رو       .توحدي

يةتم - التجر املجموعة ع التد نامج ال   .رتطبيق

البعـــــــدىتـــــــم - القيـــــــاس ـــــــإجـــــــراء جتمـــــــا :ملقيا بـــــــال ،التفاعـــــــل للمجموعـــــــةوالثقـــــــة نفس
ية    .التجر
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ــــــــتـــــــم - ب الت القيـــــــاس ـــــــإجـــــــراء جتمــــــــا :ملقيا بـــــــالنفس ،التفاعـــــــل للمجموعــــــــةوالثقـــــــة
ر ش ر مر عد ية نامج عدونصفوالتجر ال اء    .ان

ب - البيانات ة معا وكسواستخدامتمت ل و املرتبطة  Wilcoxon Testناختبار    .للعينات

وتفستم - النتائج التوصيات،ااستخالص عض حة ،وصياغة املق     .والبحوث

اسةن الد    :رتائج
الفرض    :لونتائج

الفــــرض أنــــھلويــــنص ــــ متوســــط " :ع ن بــــ إحــــصائيا دالــــة ق فــــر جــــاتاتوتوجــــد د رتــــب ر
يـــــةاملجموعــــ التجر القياســـــة وــــ ــــ القب نــــامجالبعـــــدىن الل مقيــــاس ـــــ جتمـــــاع لتفاعـــــل

للقياسـات ."البعدىالقياسلصا وكـسو ل و اختبار استخدام تم الفرض ذا من نوللتحقق
أطفــال   " Wilcoxon Test "املرتبطـة جـات د تـب متوســطات ن بـ ن بـ ق الفــر داللـة رـساب ر و

والبعــــدى ــــ القب ن القياســــ ــــ جتمــــا التفاعــــل مقيــــاس ــــ ع يــــة التجر ــــ،املجموعــــة و و
ي) 9(لجدو كما النتائج     :تلك
متوسط zقيمة): 9(لجدو ن ب ق للفر ا عاتوودالل ية التجر املجموعة أطفال جات د رتب ر

والبعدى القب ن القياس جتما التفاعل   مقياس

  العدد    
متوسط

  الرتب
مجموع
  الرتب

  الداللة Zقيمة

السالبة   0.00  0.00  0  الرتب

املوجبة   15.00  3.00  5  الرتب

ة ساو امل       0  الرتب

مقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
التفاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 جتما

 
      5  املجموع

  

-2.032  

  

  دالة

أن   السابق دو ا من مستو) 2.032-(ىساو) Z(ليت عند دالة قيمة ،)0.05(ىو
ع ذا والبعـدىو ـ القب ن القياسـ ـ يـة التجر املجموعـة جـات د تـب ن بـ دالة ق فر روجود ر و

ال مقياس جتماع مـنتفاعل ـ أك املوجبـة الرتـب عـدد ـان حيـث البعـدى القيـاس لـصا
الـسالبة الرتـب مقيـاس؛عـدد ـ ع طفـال جـات د تفـاع ا ـ إ ـش رممـا جتمـار ممــا ؛التفاعـل

تنمية نامج ال كفاءة ع جتمايدل الفرضو،التفاعل   .   لوتحقق
تــأ          ـم حــساب تــم معامــلكمـا حــساب خــالل مـن جتمــا التفاعــل تنميـة ــ نــامج ال ث

تية املعادلة من حسابھ يتم الذى املرتبطة اج ز لرتب ي الثنا وتباط   : ر

          -1                                                                 

العالقة = حيث املرتبطة(قوة اج ز لرتب ى الثنا تباط ومعامل   ) ر
T1  =املوجبة ة شا ذات الرتب جات=  n. رمجموع الد اج أز رعدد   ). 280 :2011 ،حسن(و

ذا ،       1= 1-  التفاعلو تنمية نامج ال تأث م قوة ع يدل

اض أطفال لدى     .التوحدطرابجتما
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الفرض ىنتائج   : الثا
الفـــرض  ىيـــنص أنـــھالثــــا ـــ متوســــط " :ع ن بـــ إحـــصائيا دالــــة ق فـــر جــــاتاتوتوجــــد د رتـــب ر

والبعـــدى ــ القب ن القياســـ ــ يـــة التجر نــامجاملجموعــة لـــصالل بــالنفس الثقـــة مقيــاس ـــ ع
البعـــــدى و". القيـــــاس اختبـــــار اســـــتخدام تـــــم الفـــــرض ـــــذا مـــــن اموللتحقـــــق الالبـــــا وكـــــسو ىل رن

املرتبطـة جـات "   " Wilcoxon Testللقياسـات د تـب متوسـطات ن بـ ن بـ ق الفـر داللـة رـساب ر و
والبعــدى ــ القب ن القياســ ــ بــالنفس الثقــة مقيــاس ــ ع يــة التجر املجموعــة ــ،أطفــال و و

ي) 10(لجدو كما النتائج     :تلك
ن zقيمة): 10(لجدو ب ق للفر ا يةاتمتوسطوودالل التجر املجموعة أطفال جات د رتب ر

والبعدى القب ن القياس بالنفس الثقة مقياس   ع

  العدد    
متوسط

  الرتب
مجموع
  الرتب

  الداللة Zقيمة

السالبة   0.00  0.00  0  الرتب

املوجبة   15.00  3.00  5  الرتب

ة ساو امل       0  الرتب

الثقة مقياس
 بالنفس

 
      5  املجموع

  

-2.041  

  

  دالة

أن السابق دو ا من مـستو ) 2.041-(ىساو) Z(ليت عنـد دالـة قيمة  ؛)0.05(ىو
ـــــ القب ن القياســــ ــــ يــــة التجر املجموعــــة جــــات د تــــب ن بـــــ دالــــة ق فــــر وجــــود ــــ ع يــــدل رممــــا ر و

بـــالنفسوالبعـــدى الثقـــة مقيـــاس ـــ البعـــدىع القيـــاس املو ،لـــصا الرتـــب عـــدد ـــان جبـــةحيـــث
الـسالبة الرتــب عـدد مـن ـ بــالنفس؛أك الثقـة مقيـاس ــ ع طفـال جـات د تفـاع ا ــ إ ـش رممـا ؛ر

بالنفس الثقة تنمية نامج ال كفاءة ع يدل ذا الفرضو،و ىتحقق      .الثا
حــساب      خــالل مــن بــالنفس الثقــة تنميــة ــ نــامج ال تــأث ــم بحــساب الباحثــان قــام وقــد

تيــةمعامـل املعادلـة مــن املرتبطـة اج ز لرتــب ي الثنـا وتبــاط ـذا ؛    1:ر يــدلو

تنمية نامج ال تأث م قوة لدىع بالنفس التوحدالثقة اضطراب     .أطفال
الفرض   : الثالثنتائج

الفـرض أنــھالثالــثيـنص ـ متوســطال"  :ع ن بـ إحــصائيا دالـة ق فــر جــاترتـاتوتوجـد د رب
ن القياســ ــ يــة التجر ــاملجموعــة ب والت نــامجالبعــدى جتمــالل التفاعــل مقيــاس ــ  ."ع

املرتبطة للقياسات وكسو ل و اختبار استخدام تم الفرض ذا من  " Wilcoxon Testنوللتحقق
ــــ "   ع يــــة التجر املجموعــــة أطفــــال جــــات د تــــب متوســــطات ن بــــ ن بــــ ق الفــــر داللــــة رــــساب ر و

جتماقياسم بالتفاعل والت البعدى ن جـدو،القياس ـ و كمـا) 12(لو النتـائج تلـك
  :ي
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ن zقيمة): 12(لجدو ب ق للفر ا يةمتوسطاتوودالل التجر املجموعة أطفال جات د رتب ر
ب والت البعدى ن القياس جتما التفاعل مقياس   ع

    القياس  
متوسط

  الرتب
مجموع
  الرتب

  الداللة Zقيمة

السالبة   0.00  0.00  0  الرتب

املوجبة   3.00  1.50  2  الرتب

ة ساو امل       3  الرتب

الثقة مقياس
  بالنفس

      5  املجموع

  

-1.342  

  

غ
  دالة

أن الـــسابق ــــدو ا مـــن قيمــــة ،)1.342-(ىــــساو) Z(ليتـــ ـــ ـــو مــــستوغ عنـــد ىدالــــة
ــــذا،)0.05( يــــةو التجر املجموعـــــة جــــات د تـــــب ن بــــ دالـــــة ق فــــر وجـــــود عــــدم ـــــ ع ريــــدل ر ـــــو ع

جتما التفاعل بمقياس والت البعدى ن ى؛القياس يجـا ثر ة استمرا إ ش رمما
تنميـة ـ نـامج جتمـالل رالتفاعـل مـر ر( وعـد عـة) ونـصفشـ املتا ة ـ ـ،ف ع ـذا تحقـقو

     .الثالثالفرض
الفرض عنتائج   : الرا

الفرض أنھالسادسينص متوسط " :ع ن ب إحصائيا دالة ق فر توجد جاتاتوال د رتب ر
يــــــة التجر ــــــاملجموعــــــة ب والت البعــــــدى ن القياســــــ نــــــامجــــــ بــــــالنفسلل الثقــــــة مقيــــــاس ــــــ ".ع

املرتبطة للقياسات وكسو ل و اختبار استخدام تم الفرض ذا من  " Wilcoxon Testنوللتحقق
ــــ "   ع يــــة التجر املجموعــــة أطفــــال جــــات د تــــب متوســــطات ن بــــ ن بــــ ق الفــــر داللــــة رــــساب ر و

بالنفسمقياس بالثقة والت البعدى ن جدو،القياس و ي) 13(لو كما النتائج    :تلك
متوسط zقيمة): 13(لجدو ن ب ق للفر ا التجراتوودالل املجموعة أطفال جات د رتب يةر

مقياس بالنفسع بالثقة والت البعدى ن   القياس

    القياس  
متوسط

  الرتب
مجموع
  الرتب

  الداللة Zقيمة

السالبة   0.00  0.00  0  الرتب

املوجبة   10.00  2.50  4  الرتب

ة ساو امل       1  الرتب

الثقة مقياس
  بالنفس

      5  املجموع

  

-1.841  

  

غ
  دالة

ا مـــن أنيتـــ الـــسابق قيمــــة ،)1.841-(ىــــساو) Z(لــــدو ـــ ـــو مــــستوغ عنـــد ىدالــــة
ــ،)0.05( ع ــذا يــةو التجر املجموعــة جــات د تــب ن بـــ دالــة ق فــر وجــود رعــدم ر مقيـــاسو ــ ع

بالنفس ـالثقة ب والت البعـدى ن القياسـ ـ؛ـ نـامج لل ى يجـا ثـر ة اسـتمرا ـ إ ـش رممـا
لــــدتنميـــة بـــالنفس نالثقـــة التوحـــدي رى مــــر ر( وعـــد عــــة) ونـــصفشـــ املتا ة ـــ ـــذا ؛ف ــــو إ ـــش

الفرض عتحقق      .الرا
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النتائج   : تفس
الفرضـ نتـائج ت ى ،لونرأشـا ـوالثـا متوسـطإ ن بـ إحـصائيا دالـة ق فـر رتــباتووجــود

والبعــــــدى ــــــ القب ن القياســــــ ــــــ يــــــة التجر املجموعــــــة جــــــات نــــــامجرد ــــــلل ــــــمقيع فاعــــــلتال :ا
بالنفس ،جتما البعدىوالثقة القياس    .لصا

ضــــــوء         ـــــ النتــــــائج ــــــذه تفــــــس مكـــــن ــــــو وال نــــــامج ال ــــــ املتـــــضمنة بات والتــــــد رــــــشطة
للغـــــة ى اجمـــــا ال ســـــتخدام لتنميـــــة العمليـــــة بات التـــــد مـــــن متنوعـــــة مجموعـــــة ـــــ ع راشـــــتملت

ن التوحــــدي مــــساعدةلألطفــــال خــــالل ــــالطفــــل مــــن اع تھعــــرف وصــــو اللفظــــى ،رســــمھ ــــ والتمي
الســـمھ وأنــت،الــسليم أنـــا ضــم ن بـــ الطفـــل ــ يم أفـــراد،وأن مـــسميات ــ ع الطفـــل يتعـــرف وأن

ى( سرة ـسم،) جدى–أخ–أ–أمى–أ ا أجـزاء الطفل يصف –أنـف–فـم( وأن
ن ن) رجـــل–يـــد– شـــعر–أذن–عـــ بـــ الطفـــل ـــ يم –أصـــفر–أخـــضر–أحمـــر( لـــوانوأن
ق ـــ–رأز بو،)أســـود–أبــــيض-ب ـــالطفـــلرتــــد التعب ــــ مـــشاعرع ــــز–الفــــرح( عــــن –نا

ــشة–الغـضب املـشاعر ،)الد تلــك عــن ة ـ املع الــصو عــض خـالل بتمثيــل،رمــن الطفــل وقيــام
املــشاعر الوجـھ،تلـك ات ــ عب ــ ع م ـ وترك م مالحظــ ـادة ــ م ســا ــسم،زممـا ا ،وإيمــاءات

انفعال ل املستخدمة الصوت ة ـ،ون ع الطفـل ب تد تم فعـالركما عـض ـستخدم أن
ل–يم–ىيجر–يلعب( ـتـمو ،)يأ ع كـذلك بـھ جتماعيـةرتد والقواعـد ات ـا امل رعـض

الـــذات تقــديم ــسام،مثــل ب نو خــر وجـــھ حيـــبــ الطفــل،ــموال ب تـــد ـــسامرحيــث ب
شفتيھ ايا ز ك تحر ع مساعدتھ خالل للقيـام،ومن يديـھ شـاد إ خـالل مـن املصافحة عليمھ رو

ـم ،بـذلك وداع وعنــد ن خـر لقــاء عنـد للتحيـة باليــد ح ــو،والتلـو ع ب املحادثــةرالتـد ،قواعـد
الكـــالم ـــ الـــدو لم ،روانتظــار للمـــت ســتماع املحادثـــة ،و ـــاء ا،وإ وقـــت املـــساعدة ،اجـــةوطلــب

ن مع ء ألخذ يدى فع و ئذان س نفعـاالت،رو و املـشاعر عـن ـ ،والتعب ع تـھ قد ـادة رو ز
ن لألخـــر نفعاليـــة ات ـــ التعب ـــم عـــةف متا مـــن يـــتمكن ـــ ح الطفـــل أمـــام مـــرآة وضـــع خـــالل مـــن

متنوعـة ية عب ية وج ات بحر يقوم و و ھ م،وج علـ تبـدو اص ـ أل صـو اسـتخدام تـم ركمـا
ـــا بي نـــة وللمقا ـــ التعب نـــوع ـــسمية ل مختلفـــة ســـئلة ،رعـــاب طـــرح كيفيـــة عليمـــھ واســـتخدام،و

ام ســـتف ـــصية،أدوات ال ـــر،والـــضمائر ا ف ـــو،ووحـــر ع بـــھ ـــسدرتد ا لغـــة  ،اســـتخدام
يماءات اللفظية ،و غ ات شا مثل،رو للغة رفية ا غ ى املعا عض م يـصفر ( :وف م –بيـ

ــت حــصاةب عقــة رجــة–فــالن ال يلــو عــود–ىفــالن اســھ تطــو؛)رفــالن ــ إيجابيــا م ســا رممــا
الطفـل جتمـا ،لغة التفاعـل ـ ع تـھ ن ،روقد خـر مـع جيـدة عالقـات ثقتـھ،وإقامـة مـن اد زو

نفسھ،بنفسھ عن للتعب الفرصة الطفل إعطاء خالل منھ،من ة ر ال               .وتجنب
إليــــھتفــــو        ت أشــــا مــــا مــــع ذلــــك المــــدةرق الــــدعممــــن ) 156 ،2013( ا اســــتخدام يجــــب أنــــھ

دي عمليـــــة خـــــالل مـــــن التواصـــــل ـــــ ع الطفـــــل الطفـــــلنـــــث ن بـــــ جتمـــــا ،اميكيـــــة  ،والـــــسياق
ــدوء الطفــل مــع التحــدث خــالل مــن الكــالم يعاب اســ ــ ع الطفــل ب فواصــل،روتــد وجــود مــع

الكالم فرص؛أثناء الطفل عطى يقالمما ما م وف يعاب الس   .ة
مكمــــــا        ــــــزســـــــا يـــــــةعز التجر املجموعــــــة ع موتــــــدعيم ،أطفـــــــال ــــــا ومعنو قيـــــــامماديـــــــا منـــــــد

يحة الــ اســتجابباالســتجابة ــادة ممزــ لــد محببــة أشــياء خــالل ى ،مــن الفــو يح روالتــ
نو،لألخطــــاء التلقــــ أســــلوب يــــت ،اســــتخدام تث ــــ معوالتكــــرار مــــن ــــسبوه اك وتأكيــــد ،لومــــاتمــــا

ــا عل م تـد يــتم ــ ال ات ـا رامل شــار ،ر و واللفظـى ــسدى ا ــث ا أسـلوب إضــافة ،ىواســتحدام
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ـــــــ اســــــــتخدامإ مأن لــــــــد املحببــــــــة جتماعيــــــــةـــــــشطة ن ،القـــــــصص تحــــــــس ــــــــ إ أدت ـــــــ وال
القــصة أحــداث لــسرد الطفــل إعــادة خــالل مــن للغــة ى اجمــا ال ــا،ســتخدام مــا واســتخالص

ـــمـــن وع ـــ،أحـــداث ل ا ـــش الـــصدد ـــذا ـــ القـــصصيمكـــنأنـــھ ) 32 ،2015( و اســـتخدام
جتمـا الـسلوك الطفل لتعليم ن،جتماعية خـر سـلوك ـم اسـتخدامكمـا.وف ـشطةأن أ

ركية ،اللعب ا شطة ا،و ـسمي و ومتنوعـة مختلفـة ال أشـ إنتـاج ـ الصلصال  ،واستخدام
الــصوو الكمبيــوتر ،املجــسماتو ،راســتخدام ــ ع املتحركــة ــشطة ،والرســم،روالــصو تلــك ــل

طفــال شــعو ـ إ ورأدت ـة نــامج،الــسعادةبالب ال ـشطة أ ــ نــدماج ـ م،والرغبــة وحرصــ
بانتظام نامج ال جلسات حضو املحددة،رع املواعيد م م ة املطلو ليفات الت    .وتنفيذ

متكمـــــــا        نمــــــــشارســــــــا التوحـــــــدي طفــــــــال ــــــــات أم ــــــــشطةإيجابيــــــــاكة عــــــــض تنفيــــــــذ ــــــــ
امل داخل ليفات شطة،لوالت تلك توظيف ع م يـاة،وحرص ا مواقـف ليفات والت

التوحـدى الطفـل ـا يمـر ـ ال عـد  ،اليوميـة العالجيـة يـة التد التـدخل ـ لـألم ـشط ال رفالـدمج
ال ذلـك تـأث ـ مـا م ًوسـيطا ً

مـع ،(Parsons, et al.,  2017)تـدخل ـسيق والت التعـاو ـ إ نإضـافة
تنظــيم ــ بــاملركز املوجــود التوحــد ى دوات،أخــصا ــ املقدمــة،وتج ــشطة ممــالألطفــال؛و

إيجابيا عكس ا
ً

جتما التفاعل ادة املجموعة ،زع أطفال لدى بالنفس يةوالثقة     .التجر
ال ـــــــــذه اســـــــــةوتتفـــــــــق د نتـــــــــائج مـــــــــع شـــــــــساك،لإنجرســـــــــورنتـــــــــائج ن،ردفو ا،والـــــــــ و روســـــــــي

(Ingersoll, Dvortcsak, Whalen, & Sikora,2005) فعاليــة ــ إ ت أشـا ــ نــامجروال ىاللغــوال
اضـطراب ذو طفـال لـدى ية التعب اللغة إنتاج معدل ادة ى اجما ال ىجتما  .التوحـدز

اســــة د ونتـــائج تتفــــق ك؛2004 ،الــــسالمعبد(ركمـــا برنــــامج ) 2008 ،زنيـــا فعاليــــة ـــ إ ت أشــــا ــــ روال
ن التوحــدي طفــال لــدى اللغـو التواصــل ات ــا م ىتنميـة محمــد،ر اسـة ت ) 2010(رود أشــا ــ روال
ــة اللغو ــصيلة ا تنميــة ــ التــد نــامج ال فعاليــة ــ للغــة،رإ جتمــا ســتخدام ن ،وتحــس

ن التوحدي طفال ساعد ومغزمما مع ذات أحاديث صيلة ا تلك توظيف كذلك،ىع
اســــة ـــــ ) 2017 ،الفقــــى( رد املنفــــصلة املحــــاوالت باســــتخدام ب التــــد فعاليــــة ــــ إ ت أشــــا ــــ روال ر

ن التوحــدي طفـــال لـــدى للغــة جتمـــا ســـتخدام ن يـــع،تحــس و وشـــا اســـة رود  ) 2017( ر
القــ اتيجية اســ فعاليــة ــ إ ت أشــا ــ ســـتخدامروال و اللغــو النمــو ن تحــس ــ جتماعيــة ىصة

التوحـــد اضـــطراب ذو طفـــال لـــدى للغـــة جـــابر،ىجتمـــا اســـة ـــ ) 2018(رود إ ت أشـــا ـــ روال
التواصـــل اضـــطراب ذو طفـــال لـــدى التواصـــل ات ـــا م تحـــسن ـــ املـــستخدم نـــامج ال ىفعاليـــة ر

النف              .جتما
مــع تتفـــق اللغـــةكمــا اضـــطراب فــض مختلفـــة مــداخل اســـتخدمت ـــ ال اســات الد رنتـــائج

مثل اجماتية مال:ال وا مطر اسة لتنميـة ) 2018(رد التـد نامج ال فعالية إ ت أشا روال ر
فـــرط اضـــطراب ذو طفـــال لـــدى اجماتيـــة ال اللغـــة اضـــطراب خفـــض ـــ الـــذات ة إدا ات ـــا ىم ر ر

باه ن ت ش و ركة اس،ا عثمانرود ـام ) 2018( ة م ن لتحـس برنـامج فعاليـة ـ إ ت أشـا ـ روال
اضـــــطراب ذو طفـــــال لـــــدى اجماتيـــــة ال اللغـــــة اضـــــطراب عـــــالج ـــــ املركـــــز التماســـــك ــــة ىنظر ى

الطوالبــــة،التوحــــد اســــة املجموعــــة) 2019( رود لــــصا إحــــصائيا دالــــة وجــــود ــــ إ ت أشــــا ــــ روال
والبعـدى ـ القب ن القياسـ ن بـ يـة القيـاسالتجر لـصا اجماتيـة ال اللغـة ات ـا م مقيـاس ـ رع

عة،البعدى واملتا البعدى ن القياس ن ب إحصائيا دالة ق فر وجود عدم النتائج رت أظ     .وكما
بخـش اسـة د نتـائج مـع اليـة ا اسـة الد نتائج تتفق ركما فعاليـة)  2002 (ر ـ إ ت أشـا ـ روال

التفاعـل تنميــة ـ ى الــسلو نـامج الــسيد،جتمــاال اسـة وجــود ) 2016( رود ـ إ ت أشــا ـ روال
والبعــدى ــ القب ن القياســ ــ يــة التجر املجموعــة أطفــال جــات د تــب ــ إحــصائيا دالــة ق رفــر ر و

البعـــدى القيـــاس لـــصا جتمـــا التفاعـــل مقيـــاس ـــ ـــ،ع والع ـــ ع اســـة ىود ـــ) 2018(ر وال
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تـد برنـامج فعاليـة ـ إ ـا نتائج ت رأشا جتمـار التفاعـل ـ ع وأثـره اللغـو التواصـل ىلتنميـة
ن التوحدي     .لدى

الفرضـــــ        نتـــــائج ت أشـــــا ـــــع ،الثالــــــث نركمـــــا نوالرا بــــــ إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر توجــــــد ال أنـــــھ ـــــ وإ
جــــــات د تــــــب رمتوســــــطات يــــــةر التجر ــــــاملجموعــــــة ب والت البعــــــدى ن القياســــــ نــــــامجــــــ ــــــلل ع

جتما: مقيا بالنفس،التفاعل    .والثقة
تلــــــك تفــــــس مكــــــن خــــــالل النتــــــائجو باتمــــــن للتــــــد ى يجــــــا ثــــــر ــــــشطة ،راســــــتمرار ،و

ات ـ التـدوا نــامج ال داخــل طفــال ــا علم ــ ياتيــةتكــرارو،رال ا املواقــف ــ ا اســتخدام
ة دافــــھاملــــشا أ م ،لتحقيـــــق ســــا املختلاســـــتخدامـــــا والفنيـــــات ـــــســــاليب املـــــادىفــــة ز التعز

الــــدو،ىواملعنــــو ــــ،والنمذجــــة،رولعــــب ع الطفــــل ب الوجــــوهروتــــد ات ــــ عب  ،املحادثــــةو،عــــرف
الكـالم ـ ه دو ن ،واملبـادأة،روانتظـار بــاآلخر حيـب ـسمية،وال ا يمـاءات تنميــةـواسـتخدام

للغـــــة ى اجمــــا ال ســـــتخدام ـــــ ع م ــــ ؛رقــــد ع م ســـــاعد جتممـــــا ومـــــشاركة،مـــــاالتفاعـــــل
ن ــم ،خــر مع ــمو ،والتواصــل مع صــداقات ن ــو موا،ت بأنفــس ــ أك ثقــة م ــسا م ،ك ســا ممــا
ـــادة ـــمزــ ل ن خــر مو ،تقبـــل بأنفـــس م ثقــ ـــادة التـــا ،ز نـــامجو لل ى يجـــا ثـــر ة راســتمرا

توقفھ     .عد
اســــة د اســـة د نتــــائج مــــع اليــــة ا اســــة الد نتــــائج روتتفـــق ر ــــ) 2014(ىبــــديور إ ت أشــــا ــــ روال

لــــدى جتمــــا و اللفظــــى التفاعــــل ات ــــا م عــــض لتنميــــة التــــد نــــامج ال فاعليــــة ة راســــتمرا ر ر
التوحــــد اضــــطراب ذو الــــسيد.ىطفــــال اســــة د نتــــائج مــــع اليــــة ا اســــة الد نتــــائج تتفــــق ركمــــا ( ر

أطفــال) 2016 جــات د تــب ــ إحــصائيا دالــة وجــود عــدم ــ إ ت أشــا ــ روال ر يــةر التجر املجموعــة
ب والت البعدى ن القياس جتما التفاعل مقياس    .ع

اسةوصياتت    :رالد
بالتوصيات الباحثان يتقدم نتائج من الية ا اسة الد عنھ أسفرت ما ع ربناء    : تيةً

مــــن - عــــددا ــــ أك عينــــات ــــ ع مماثلــــة بحــــوث التوحــــدإجــــراء اضــــطراب باســــتخدام،أطفــــال
والضابطةت ية التجر ن املجموعت   .صميم

اضـــــــطراب - ذو أطفــــــال لــــــدى للغـــــــة ى اجمــــــا ال ســــــتخدام الضـــــــطراب املبكــــــر يص ــــــ ىال
التـدخل؛التوحد أمكـن لما مبكرا للغة ى اجما ال ستخدام قصو يص تم لما ،رف

الطفل لغة إيجابية ات تطو     .روحدثت

اضـطر - ذو لألطفــال املـستمر ب ىالتـد لفـاظر م إلكــسا التوحـد لمــات،اب ال واسـتخدام
املناسبة الواقعية   .املواقف

الوالد - التحدثييع ع ن التوحدي لألطفال ن واملعلم جـراءات،ن خـالل من والكالم
  :التالية

 يعالطفلتحف ديثھو ا ا،ع أف عن    .هومشاعرهروالتعب
 باســتخدا قيامــھ عنــد الطفــل ــدهمــدح ير عمــا ـــ للتعب اللغــة بــھ،م شــادة نو خـــر ،أمــام

وقيمتھ ميتھ بأ شعر   .وجعلھ

 التفاعــــــل عمليــــــة ــــــ ــــــا توظيف يمكــــــن جديــــــدة وجمــــــال ألفاظــــــا ــــــتج ي عنــــــدما الطفــــــل افــــــأة م
  .جتما



فعالیة برنامج تدریبى قائم على االستخدام البراجماتى للغة فى تنمیة 
 التفاعل االجتماعى والثقة بالنفس لدى أطفال اضطراب التوحد  

   ھاشل بن سعد الغافرى.د
  محمد إبراھیم محمد عطا هللا.د
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 ة سـر حاديـث ـ الطفـل اك نفـسھ،اشـ عـن ـ للتعب افيـة فرصـة يعھ،وإعطائـھ ــ و
ب القيام   .ذلكع

 املحادثةالطفلإكساب ن،قواعد لآلخر ستماع م،و ونوايـا م مقاصد م والـسلوك،وف
املختلفة جتماعية املواقف السليم   .جتما

 تناسبھ ال ات القرا اتخاذ ع الطفل بنفسھ،ريع ه مص ر   .وتقر
 جتما التفاعل لتنمية ماعية ا شطة باأل الطفلوالث،تمام لدى بالنفس    .قة
 ونالتعاو سرة ن باستمرارب لية امل ليفات الت تنفيذ واملعلم ى   .خصا

يــــــــة - تد بــــــــرامج للغــــــــة ،رإعــــــــداد جتمــــــــا ســــــــتخدام ن لتحــــــــس طفــــــــالوعالجيــــــــة لــــــــدى
عاقة لذو خر الفئات من م وغ ن ىالتوحدي    .ى

كيف - ـــــ ع ن خـــــصائي و ن املعلمـــــ ب إعـــــدادرتـــــد نال يـــــة التوحـــــدي لألطفـــــال العالجيـــــة امج ـــــ
ا     . وتنفيذ

حةب مق   : حوث
الباحثان ح يق نتائج من الية ا اسة الد عنھ أسفرت ما البحوثرضوء     :تيةإجراء

للغة - ى اجما ال ستخدام تنمية اللعب جتمـافعالية التفاعـل تنميـة لـدىوأثره
ذو التوحدطفال اضطراب    .ى

ذو - مـــــن أخـــــر فئـــــات لــــدى للغـــــة جتمـــــا ســـــتخدام ن لتحــــس تـــــد برنـــــامج ىفعاليــــة ى ر
ك التواصلىذوعاقة ات التعلمىذوو ،صعو ات ةو ،صعو الفكر عاقة        .ىذو

ى - اجما ال ستخدام املصللغةفعالية ر تقر ات ا م نرتنمية التوحدي طفال  .لدى

تنميــــــةفع - ــــــ املعــــــز الواقــــــع ــــــزاليــــــة وأثــــــره للغــــــة ى اجمــــــا ال التفاعــــــلتنميــــــةســــــتخدام
لدى التوحدجتما اضطراب   .أطفال
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  :املراجع
يم والــــسر،إبـــرا فــــؤاد محمــــد،فيوليــــت محمــــد،حــــسن& أســــماء ــــصائص.)2018( ســــناء ا

بتدائيــة املرحلــة لتالميــذ بــالنفس الثقــة ملقيــاس ية وم النفــ .الــسي شــاد ،رمجلــة
شمس ن ع    .23-1 ،56 ،جامعة

تونة ن،زأبو ار جتمـا. )2018( والنا التواصـل اضـطراب مقيـاس مـن ية عر ة صو ر  .رتطو
املتخصصة الدولية    .38 -27 ،)5 (7 ،املجلة

مـــر قبـــ. )2014( جمـــال،قأبـــو مـــا أطفـــال لـــدى جتماعيـــة بالتفـــاعالت وعالقتـــھ الـــذات لتقـــدير
ليــل ا بمدينــة ــ امل خــارج بتدائيــة ســة لاملد ــة.ر و وتر نفــسية اســات ر،رد تطــو ــ مخ

ة بو وال النفسية سات     .26 – 1 ،14 ،راملما
جــــابر،أحمـــد الــــدين باســــتخدام. )2018( حــــسام ن التوحــــدي لــــدى جتمــــا التفاعــــل ن تحــــس

اللفظــــى ــــ غ للتواصــــل تــــد ــــ .ربرنــــامج ــــ العل البحــــث بيــــةمجلـــــة ن،ال عـــــ جامعــــة
  . 431-399 ،19 ،شمس

ميـــــــــد،أحمــــــــد عبدا واللغـــــــــة. )2019( ياســــــــر اللفظــــــــى ـــــــــ غ التواصــــــــل لتنميــــــــة تـــــــــد ربرنــــــــامج
ـ اللفظيـة ـ غ الـتعلم ات صـعو ذو طفـال لـدى يـاة ا جـودة ن وتحس اجماتية ىال

بتدائيـــــــة ة .املرحلـــــــة ـــــــشو م ـــــــ غ اه دكتـــــــو رســـــــالة ر ال،ر اســـــــات الد جامعـــــــة،عليـــــــارليـــــــة
رة    .القا

طــھ،بخــش ة ــ خفــض. )2002( أم ــ جتمــا التفاعــل ات ــا م لتنميــة تــد برنــامج رفعاليــة ر
ن التوحدي طفال لدى ى العدوا ة .السلوك بو ال العلوم   . 157-129 ،)1 (1 ،مجلة

ع،ىبديو ال. )2014( عبدالرحمن ات ـا م عـض لتنمية تد برنامج رفاعلية اللفظـىر تفاعـل
للتعلم ن القابل ن التوحدي من عينة لدى جتما يـل .و والتأ اصـة ا بيـة ال  ،مجلة

2) 5(، 43- 85.   
المــدة عبــدهللا،ا ــة ــات . )2013( زفو النظر ضــو ــ التوحــد ــوم( ىاضــطرابات ،التعلــيم،املف

املصاحبة اض.)املشكالت راء:الر الز    .دار
ـــــ ل شــــــاكر،ا الطفــــــو . )2015( سوســــــن .عالجــــــھ–يــــــصھ–خصائــــــصھ-أســــــبابھ:التوحــــــد

الدين:دمشق عالء    .مؤسسة
ميد،حسن عبدا بو . )2011( عزت وال النف رة. يحصاء ي:القا العر الفكر  .دار

ن خ،حس ىضا ن. )2015( ر وتحـس اجماتيـة ال اللغـة اضـطراب لعالج تخاط تد ربرنامج
التوحـدالتفاعـل اضــطراب ذو طفـال لــدى ة .ىجتمـا ــشو م ـ غ اة دكتــو رسـالة ر ،ر

بية ال شمس،لية ن ع    .جامعة
حانــة& بوعمامــة،حكــيم التوحــدى. )2019( جبــاك،ر الطفــل عنــد جتمــا التفاعــل ر : مظــا

والتواصل نموذجـا،اللغة ن خـر مـع جتماعيـة العالقـات ر د .تطـو املـوا تنميـة رمجلـة
بحاث و اسات للد ة شر ى،رال العر الديمقراطى    .160-136  ،6 ،املركز

ىـــــ بنـــــاى،ز محمــــــد،تقــــــى& لبتــــــو لــــــدى. )2017( رفيـــــف جتمــــــا التفاعـــــل ات ــــــا م رقيـــــاس
ن التوحدي ى ،طفال العر ليج ا     .380-345 ،)2-1 ( 45 ،مجلة
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جــب،الــسيد ا. )2016( رأحمــد ــشطة لأل برنــامج التفاعــلفاعليــة مــستو ن تحــس ــ ىماعيــة
ن التوحـــدي طفــال لـــدى النفـــ .جتمــا شــاد شـــمس ،رمجلـــة ن عـــ  ،45 ،جامعــة

129-176.      
عبـــــــــدالرحمن،ىالــــــــشرقاو التوحـــــــــدى . )2018( محمــــــــود الطفــــــــل العلـــــــــم.قدســــــــو.مــــــــشكالت دار

يمان   . و
محمد،الصيادى د& مى سعود،الف ى ال. )2018( وأر طفـالاضطراب لـدى اجماتيـة ال لغـة

ات ــــ املتغ عــــض ضــــوء ــــ الزائــــد ــــشاط بال وب املــــ بــــاه ن قــــصو اضــــطراب رذو  .ى
يـــــل والتأ اصـــــة ا بيـــــة ال يـــــل،مجلــــة والتأ اصـــــة ا بيـــــة ال  – 82،)25 (6 ،مؤســـــسة

123.   
يم،ىالطنبـــــار وإبـــــرا عبـــــدالرحمن محمـــــد،فـــــاتن مـــــصطفى،شـــــل& فيفيـــــان . )2018( أشـــــرف

لــدىفا اجماتيقـا ال التداوليـة اللغــة تنميـة ـ ركيـة ا القــصة باسـتخدام برنـامج عليـة
مـن ــة العمر املرحلـة ـ ــا لغو ن املتـأخر طفــال مـن اســات .ســنوات6-4عينـة د رمجلـة

شمس،الطفولة ن ع    .58-23 ،)81(21 ،جامعة
عبـــدالرحمن،الطوالبـــة يم تنميـــة. )2019( ـــس ـــ تـــد برنـــامج اغماتيـــةرأثـــر ال اللغـــة ات ـــا رم

دن ـــ التوحـــد طيـــف اضـــطراب ذو طفـــال مـــن عينـــة رلـــدى ــــ .ى غ ماجـــست رســـالة
ة شو بية،رم ال موك،لية ال    .ردن،جامعة

عطيـــة،عابـــد جتماعيـــة. )2019( حـــسام ات ـــا وامل اجماتيـــة ال اللغـــة ن لتحـــس تـــد ربرنـــامج ر
عقليــــا ن املعــــاق طفــــال الــــدمجلــــدى س مــــدا ة .رــــ ــــشو م ــــ غ اه دكتــــو رســــالة ر ليــــة،ر

العليا اسات رة،رالد القا    .جامعة
الـسيد،عبـدالرحمن خليفــة،حــسن& محمــد ـ العــالج.)2004( م ــ ن واملتخصـص بــاء دليـل

التوحدى للطفل واملبكر املكثف ى رة.السلو ى:القا العر الفكر     .دار
شـــــــو،عبدالـــــــسالم ات.) 2004( محمـــــــد ـــــــا م عـــــــض لتنميـــــــة فـــــــردى شـــــــادى إ برنـــــــامج رفعاليـــــــة ر

ن التوحـــدي طفـــال مـــن عينـــة لـــدى اللغـــو م( ىالتواصـــل ـــ ـــ .)وت غ ماجـــست رســـالة
ة شو الشيخ،رم بكفر بية ال طنطا،لية    .جامعة

محمـــد،عبــدهللا ــامى& عيمـــة ـــس،ال الضـــطراب. )2016( الـــسيد يـــ مقيـــاس تــصميم
الديموجرافيـةالتواصل ات ـ املتغ بـبعض وعالقتـھ طفـال لـدى ى اجمـا ال  .جتما

اصة ا بية ال ق،مجلة الزقا    .218 – 164 ،16 ،زجامعة
ــــھ الــــسيد،رعبد التفاعــــل. )2018( ســــناء ن وتحــــس اجماتيــــة ال اللغــــة اضــــطراب لعــــالج برنــــامج

الــــسمعية عاقــــة ذو طفــــال لــــدى ماجــــ .يجتمــــا ةرســــالة ــــشو م ــــ غ ليــــة،رست
بية شمس،ال ن ع     .جامعة

طھ،عثمان اللغـة. )2018( ندا اضـطراب وعـالج املركـز التماسك ة نظر ام م ن لتحس ىبرنامج
التوحـــد اضـــطراب ذو طفــال لـــدى اجماتيــة ة .ىال ـــشو م ــ غ ماجـــست رســالة ليـــة،ر

بية شمس،ال ن ع    .جامعة
ميــة ـــ،ال ع ـــت ب الطفــل. )2015( ناديـــة ـــشئة ت برنـــامج اتson riseفاعليـــة ـــا م تنميـــة رـــ

اضــــــطراب ذو طفـــــال مــــــن عينـــــة لــــــدى جتمـــــا والتفاعــــــل اللفظـــــى ــــــ غ ىالتواصـــــل
عمـان سـلطنة ـ ة .التوحـد ـشو م ـ غ اة دكتـو رسـالة ر العليـا،ر اسـات الد جامعــة،رليـة
العاملية سالمية    .ردن،العلوم
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ـ كمـ،العزا تنميــة. )2018( السـعيد ـ التطبيقـى الـسلوك تحليــل فنيـات ـ ع ب التـد رفعاليــة
التوحـــد اضـــطراب ذو ضـــة الر أطفـــال لـــدى بـــالنفس والثقـــة ياتيـــة ا ات ـــا ىامل و مجلـــة .ر

ة بو وال النفسية     .427 – 407 ،)2 (7 .العلوم
يم،عــــــزب وإبــــــرا محمــــــود الــــــدين لطفــــــى،حــــــسام العــــــرب،محمــــــد& إيمــــــان عــــــز . )2019( يــــــام

بتدائيــــة املرحلــــة تالميــــذ لــــدى بــــالنفس الثقــــة ملقيــــاس يــــة وم الي ــــصائص مجلــــة .ا
النف    .489-463 ،)4 (58 ،رشاد

فت،ع نزال،ىالع& أحمد م اللغـو. )2018( مر التواصل لتنمية تد برنامج ىقعالية ر
التف ــ ع وأثــره التوحــد طيــف اضــطراب ذو للتالميــذ جتمــاىاللفظــى اســات .اعــل رد

النفس وعلم بية ال ية العرب،عر ن بو ال    .179-157 ،99 ،رابطة
ـــــ محمــــــد،ع التعلــــــيم. )2015( أشـــــرف تالميـــــذ لــــــدى الـــــذات ــــــوم بمف ـــــا وعالق بــــــالنفس الثقـــــة

بيض النيل بوالية والبحوث .سا اسات للد بيض النيل    116-99 ،5 ،رمجلة
مع،ع ى ضـة. )2011( نرجو الر طفـل لدى بالنفس الثقة تنمية القص نامج ال  .وأثر

للبنات بية ال لية    .14-1 ،)3(22 ،مجلة
كمـــال،عمـــر أطفــــال . )2011( محمــــد لــــدى واملحادثـــة اللغــــة ات ـــا وم ى التلقــــا الكـــالم رمــــشكالت

م ران:عمان.وت    .زدار
يم،الفقــــى إبــــرا ســـــتخدامفعاليــــ. )2017( آمــــال ن تحــــس ــــ املنفــــصلة باملحــــاوالت ب التــــد رة

م ــــ ةت أطفـــال مــــن عينـــة لــــدى للغـــة النفــــسية .جتمـــا اســـات للد ة املــــصر ،راملجلـــة
النفسية اسات للد ة املصر معية    .180 – 149 ،)97 ( 27 ،را

ن،القطاونة حس ـ. )2014( يح وأثـره التلعـثم عـالج ـ تـد برنامج الثقـةرفاعلية ىمـستو
ن املتلعثمــ طفــال لــدى اســات .بــالنفس والد لألبحــاث املفتوحــة القــدس جامعــة رمجلــة

والنفسية ة بو    .272-235 ،)7 (2 ،ال
ى،القمــش نــو التوحــد . )2011( رمــصطفى يص،ســباب:اضــطرابات ــ اســات،العــالج،ال رد

ة:عمان.عملية املس   .دار
عبــدهللا،محمــد لألطفــال . )2003( عــادل ى ا ــ الــسلوك وذو( مقيــاس العــاديو وطفــال ن

اصة ا رة.)حتياجات الرشاد:القا    .دار
عبــدهللا،محمـد ــ . )2008( عــادل امل خــارج جتماعيــة التفــاعالت العــاديو( لمقيــاس نطفــال

اصة ا حتياجات رة.ووذو الرشاد:القا    .دار
عبــــدهللا،محمـــد د.)2010(عــــادل ســــتانفو مقيــــاس مــــن مــــشتقة أللعــــاب تــــد برنــــامج رفعاليــــة ر

طفـــال لـــدى للغـــة جتمـــا ســـتخدام ن وتحـــس ـــة اللغو ـــصيلة ا تنميـــة ـــ يـــھ بي
ن بيـة .التوحدي وال الطفولة طفـال،مجلة ـاض ة،رليـة سـكند  ،)2-1(2 .رجامعـة

17 – 71.   
ق،مـــــصطفى فـــــار ي& وأســـــامة يص:التوحـــــد . )2010(امـــــلالـــــسيد،الـــــشر ــــــ وال ســـــباب

ة:عمان.والعالج املس     .دار
بالثقـــــة. )2016( مـــــت،مــــصطفى وعالقتـــــھ ـــــسبوك الف جتمـــــا التواصــــل مواقـــــع اســـــتخدام

يوائيـة املؤسـسات طـالب مـن عينـة لدى النف من و الذات وتقدير مجلـة .بالنفس
بية ال ر ،لية    .351 – 281 ،)2 (167 ،زجامعة
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جـــب،مطــر مـــال& رعبـــدالفتاح مــسعد،ا ات ) 2018(رضـــا ـــا م لتنميـــة تـــد برنـــامج رفعاليـــة ر
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العلمية:عمان يافا     .دار
للغــة.)2005( حنــان،مقبــل ــ العم ــ. Pragmatics ســتخدام املــساندة ــدمات ا دو رنــدوة

اصــة ا حتياجـات لــذو الـشامل يـل ــى،ىالتأ العر لـيج ا ن،جامعـة البحــر ،مملكـة
منالف     .مايو18 – 16ة
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