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   النطق اضطرابات خفض يف تدريبيفاعلية برنامج 
  لدى جمموعة من أطفال التوحد القابلني للتعلم

  :مستخلص البحث
 إلى خفض اضطرابات النطق لدى مجموعة مـن أطفـال           الحاليهدف البحث   

أطفال توحديين قابلين ) ١٠(، بلغ عددهم تدريبيالتوحد القابلين للتعلم من خالل برنامج   
 إلـى مجمـوعتين     بالتـساوي  عام، وتم تقسيمهم     ١١ – ٨ عمرهم من    للتعلم يتراوح 

أطفال، وطبق مقياس كفاءة النطـق المـصور        ) ٥(تجريبية وضابطة كل مجموعة بها      
  ) إعداد الباحثة (التدريبي، والبرنامج )٢٠٠٤ إيهاب الببالوى،: إعداد(

  :يليأسفرت نتائج البحث عن ما 
 رتب درجات   متوسطيبين  ) ٠,٠٥(توى  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس        .أ 

المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في اضطرابات النطق بعد تطبيق       
  .البرنامج فى لصالح المجموعة التجريبية

 رتب درجات   متوسطيبين  ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .ب 
 اتجـاه   فياضطرابات النطق    فى   والبعدي القبليالمجموعة التجريبية في القياسين     

  .القياس البعدى
 رتب درجات المجموعة التجريبية     متوسطيال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين          .ج 

  .في اضطرابات النطق فى القياسين البعدي والتتبعي
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Effectiveness of the training program in reducing 
articulation disorders for the sample of autism children 

who consenting to learn 
Abstract: 
    The study aims to reduce some of Articulation Disorders for 
the sample of autism children who consenting to learn Through 
the development of a training program, and The study sample 
consisted of 10 autism children who consenting to learn in age 
from 8 to 11 years, They were divided evenly into two groups 
experimental and control, Each group out (5) Children,The 
researcher used in this study efficient pronunciation 
photographer Scale (Setting: Ihab Beblawi, 2004), and The 
training program preparation  researcher.and The Results were:                                                                                 
A. There are statistically significant differences at the level 
(0.05) among the middle ranks of the experimental group and 
the control group in the degree of Articulation Disorders after 
the application of the program for the experimental group. 
B- There are statistically significant differences at the level 
(0.05) among the middle ranks of the experimental group in the 
two measurements pre and post in Articulation Disorders 
speech for post-measurement. 
 C - There were no statistically significant differences among 
the middle ranks of the experimental group in the Articulation 
Disorders of the two measurements in post and iterative. 
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  :مقدمة
تعتبر اللغة والكالم وسيلة اتصال مهمة تساعد الفرد علـى عمليـة التوافـق            

لبعض ويتم من خاللها تبادل     ااالجتماعي، حيث إنها وسيلة التفاهم بين األفراد وبعضهم         
                              .المشاعر والمعلومات واألفكار، كما أنها تعبر عن رغبات الفرد وحاجاته

  )١٢: ٢٠٠٠سهير أمين،(     
مشكلة اجتماعية من الدرجة األولى، وأطفال التوحد يعانون من          يمثل   التوحدو

مشكالت تواصلية وسلوكية واجتماعية تؤثر بشكل واضح على حياتهم المستقبلية فيما           
لقصور والعجز فيمـا    تفرض عليهم العزلة اإلجبارية مما يزيد من إحساسهم بالنقص وا         

                                         . يؤدي إلى تكوين شخصية منطوية غير ناضجة انفعاليا واجتماعيا وغير متوافقة
  )١٥٤، ٢٠٠٥إبراهيم الزريقات، (                                            

القابلون للتعلم هي مشكالت  يعاني منها أطفال التوحد التيومن أكثر المشكالت 
فهم اللغة المنطوقة وضعف مهارات االستماع  والحديث وفهم محدود لمعاني الكلمـات             
المتعلمة، وقلة المهارات الحوارية، ومن ثم تبرز الحاجة لمعالجة تلـك االضـطرابات             
 الخاصة بالنطق، نظرا ألن معالجتها والتغلب عليها يعني مزيدا من التواصل والتوافـق            

  ).  Adams et al, 2006,p.41          (.     المجتمع من حولهمفيواالندماج 
  :البحثمشكلة 

 الكالم واللغة يؤثر سلبيا على مختلف جوانب النمو لدى األطفال مثل  فاضطراب
   (Kent, 2004, p. 162).   .الجوانب االجتماعية والسلوكية والنفسية ثم األكاديمية

 الحياة واالتصال من أساسيات التفكير ومن الضروري        اللغة من ضرورات  تعد  
استغالل هذه الفرصة إلكساب الطفل قدر كبيراً من المفاهيم واأللفاظ والكلمات التي تنمي     
من محصوله اللفظي، وتمكنه من اكتساب المهارات اللغوية في التعامل والتفاعل مـع              

  . (Nathalie et al. 2010) .اآلخرين
ألطفال من ذوي اإلعاقات اللغويـة وخاصـة التوحـديين          وقد وجد أن بعض ا    

القابلين للتعلم غير فعالين في إدارة التفاعالت االجتماعية مقارنة مع األطفال العاديين،             
ون التفاعالت االجتماعية بلغة لفظية أو غير لفظية ضعيفة وهم أقل اسـتجابة             أفهم يبد 

ن معلميهم وآبـائهم بـأنهم سـلبيون        ألسئلة زمالئهم وتعليقاتهم، وغالباً ما يلقبون م      
وانسحابيون ومنعزلون صامتون ألن لديهم صعوبات في تكوين الكلمات والجمل التـي            
يريدون أن يستخدموها وبالتالي ال يمتلكون استراتيجيات فعالة إلدارة النقـاش أثنـاء             

  . (Timler, 2007)التفاعل االجتماعي مع غيرهم 
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فلكل لغـة أصـوات محـددة       ، روف الكالم ويجب التأكيد على تعليم أصوات ح     
واألصوات هي المادة   ، ثم جمل ، ثم كلمات ، لرموزها تتجمع هذه األصوات لتعطي مقاطع     

ومن هنـا جـاء   . لذا فهي  النقطة المهمة التي يجب تدريب أطفالنا عليها        ، الخام للكالم 
لى مستويات التفسير األكثر شيوعاً للعسر القرائي، والذي يرى أنه ناتج عن عجز في أو 

، بسبب صعوبة في تجهيز أصوات الكالم لدى الفـرد،          الفونولوجياللغة وهو المستوى    
 (Gallagher et al., 2000). أي التجهيز الفونولوجي ضعيف

 الـذي يهـتم   واألجنبـي  العربيوبعد اطالع الباحثة على التراث السيكولوجي    
القراءة والتهجئة لديهم يقف باألطفال ذوى اضطرابات النطق تبين أن السبب في صعوبة 

للغة، ومن أهمهـا دراسـة كـل مـن     ) الصوتي(خلفها الضعف في الوعي الفونولوجي  
(Macmillan, 2002; Michal et al.,2007; Peeters et al, 2009) وأحمد ،

التي أشارت إلى أن ضعف األطفال فى المهارات اللغوية الالزمة يرجـع            ) ٢٠٠٦(نايل  
ريبهم على المهارات اللغوية وعدم مراعـاة الفـروق الفرديـة    إلى عدم ممارستهم وتد 

  .، ودراسة النج، سوجوارا)٢٠٠٧(بينهم، وكذلك دراسة سهام أحمد جلغوم 
 بنـاء   في    وبالنظر ألهمية هذه المرحلة العمرية لألطفال كان من الضروري التفكير           

حديين القابلين للتعلم برنامج تدريبي قائم على مهارات الوعي الصوتي لدى األطفال التو         
  .في هذه المرحلة العمرية لخفض اضطرابات النطق لديهم

  :تتمثل المشكلة فيما يلي
 اضـطرابات ما مستوى كفاءة النطق لدى أطفال التوحد؟ وما إمكانية تخفيض           

 النقط لديهم من خالل برنامج تدريبي؟
  :البحثهدف 
 بلين للتعلمالكشف عن مستوى كفاءة النطق لدى أطفال التوحد القا.  
 التحقق من ثبات التعلم في كفاءة النطق بعد مرور شهر من تطبيق البرنامج. 

  :مصطلحات البحث
  : Articulation Disorders اضطرابات النطق 

 واحد أو أكثر من في يبدو والذياألصوات اللغوية،      هي عجز الطفل عن نطق بعض       
مة،أو تحريف الصوت بصورة تقربـه    حذف صوت أو أكثر من الكل     : االضطرابات التالية 

يماثله تماماً أو إبدال نطق صوت بدالً من صوت آخر، أو   غير أنه الاألصليمن الصوت 
  ).  ١١، ٢٠٠٦إيهاب الببالوى ،( إضافة صوت زائد إلى الكلمة
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  :Phonological Awarenessمهارات الوعي الصوتي 
لمنطوقة من خالل الفونيم  الصوتي  القدرة على إدراك ومعالجة أصوات الكلمات اهي    

  ). (Macmillan, 2002الواحد أو الكلمات أو المقاطع الصوتية للكالم المسموع 
 autism children who consenting: للـتعلم  أطفال التوحد القابلين

to learn  
  : Autismتعريف التوحد 

  American Psychiatric-    وتعرفه الجمعيـة األمريكيـة لألطبـاء النفـسيين    
Association (APA)  ومنظمة الصحة العالمية World Health Organization 

(WHO)   وهى : إعاقة شديدة تشمل نواحي نمائية متعددة وتتضمن ثالثة أعراض        " بأنه
 وغير  اللفظي- التواصل المتبادل  في المتبادل، والقصور    االجتماعي التفاعل   فيالقصور  

ظهـر هـذه    ة، ومحدودية النشاطات واالهتمامات وت    ، وظهور السلوكيات النمطي   اللفظي
 (APA, 1994-WHO, 1994)  . سنوات٣األعراض قبل سن 

  :اإلطار النظري
  Articulation Disorders:اضطرابات النطق: أوالً

  : مفهوم النطق
    تقسم اللغة من حيث طبيعتها إلى مظهرين رئيسين، األول يسمى باللغة غير اللفظية، 

بمصطلح اللغة االستقبالية وتعرف بأنها تلك اللغة التي تتمثل في قدرة الفرد ويعبر عنها 
على فهم الكالم عند سماعه  وتنفيذه دون نطقه، والثاني يسمى باللغة اللفظية ويمثـل               

 التـي اللغة المنطوقة والمكتوبة، ويعبر عنها بمصطلح اللغة التعبيري وهى تلك اللغـة       
اللغة واللغة المكتوبة ولغة اإلشارة  ويـرتبط  مفهـوم    تتمثل فى قدرة الفرد على نطق       

اللغة بمصطلحات أخرى مثل مصطلح الكالم ومصطلح النطق ومن أكثر تعريفات اللغـة             
  (ASHA) األمريكية للنطق واللغة والسمع المعروفة بــ  الجمعيةشموالً الذي قدمته 

(American Speech–Language– Hearing  Association ) اللغة  وهو أن 
نظام ديناميكي معقد من الرموز المتفق عليها يستخدم في شتى أنواع التفكير والتواصل          

  ). ٢٠٠٣شحدة الفارع، شحادة حمدان، موسي عمايرة، محمد العناني، ( 
 يترجمه الفرد من خـالل تلـك الرمـوز اللغويـة            الحركيوالنطق هو سلوك    

 يعبر بها الفـرد عـن       التيلوسيلة  الموجودة لديه فى مناطق محددة فى الدماغ، وهو ا        
   ).١٣٥ :٢٠٠٥ ثناء الضبع،(حاجاته وأفكاره ومشاعره 
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الفرق بين مـصطلح الكـالم      ) ٢٥١:٢٠١١(وأوضح عبد الفتاح عبد المجيد      
)Speech(    ومصطلح النطق ، )Articulation  (       فالكالم هو قدرة الطفل على تشكيل

د به الحركات التي تقوم بهـا األحبـال         وتنظيم األصوات في اللغة اللفظية، النطق يقص      
   .الصوتية أو جهاز النطق أثناء إصدار األصوات

  : مفهوم اضطرابات النطق
وتعرف بأنها صعوبات فى مظاهر اإلنتاج الحركي للكالم أو عدم القدرة علـى             

 حركـة الفـك   فـي فهى أخطاء كالمية تنتج عن أخطـاء      ، إنتاج أصوات كالمية محددة   
سلسلها بصورة مناسبة مما يحدث تشويها أو إضافة أو حذفًا، وهـذه    واللسان أو عدم ت   

االضطرابات قد ال ترجع إلى أسباب عضوية ظاهرة ولكن ترجع إلى الحرمـان البيئـي               
 ,Keegstra, et.al, 2010)والمشكالت االنفعالية ومشكالت الطفولة وتأخر النمـو  

184)  
اضطراب النطـق فـي     ) (A.P.Aكما تعرف الجمعية األمريكية للطب النفسي       

 DSM - IV(الطبعة الرابعة من الدليل التشخيصي اإلحـصائي لالضـطرابات العقليـة   
إنه اضطراب فونولوجي ينتشر بين األطفال ويتسم بفشل الطفل المستمر فـي            ) ١٩٩٤

إنتاج ونطق األصوات الكالمية المتوقعة منه والمناسبة لمرحلته العمريـة، وإذا وجـد             
ز حسي، أو عجز حركي كالمي، أو حرمان بيئي، أو توحـد، فـإن    تخلف عقلي، أو عج   

الء األطفال الـذين يعـانون مـن تلـك       ؤطق األصوات الكالمية تزداد لدى ه     صعوبات ن 
    (Ameerican Psychiatric Association, 1994, 55-56). المشكالت

  : تعريف الوعي الصوتي: ثانياً
ل ما يتعلق بمعالجـة وإدراك      ك: بأنه) ١٥ :٢٠٠٩( الفرماوى   حمديويعرفه  

الفرد لألصوات والتمييز بين الفونيمات اللفظية، حيث يحاول الطفل أن يشكل ترابطات ما 
 يعد مؤشرا قويا على لصوتيابين الحرف والصوت أو الحرف المكتوب ونطقه، والوعي 

  . القدرة القرائية والكتابية
 الصوتية للكلمـات اللغويـة      القدرة على تحديد ومعالجة األجزاء    يمثل  كما أنه   

مطابقة األصوات، مزج األصوات، حذف صوت معين من الكلمـة،          : ويضم عدة مهارات  
  ).   Sim, 2012, 2 & Lee, Yim( الكلمة الواحدة فيوعد األصوات الموجودة 

  :أطفال التوحد القابلين للتعلم: ثالثًا
را يؤثر سلبا على العديـد مـن            يعد اضطراب التوحد اضطرابا نمائيا عاما أو منتش       

جوانب النمو األخرى، وليس على الجانب العقلي أو االجتماعي فقط، بل إن الواقع يشهد  
 ينفرد به هذا االضطراب دون سواه من    الذيأن أغلب جوانب النمو تتأثر به وهو األمر         
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 أي  فـي د  يوج اإلعاقات العقلية األخرى سواء التخلف العقلي أو متالزمة داون، حيث ال          
 يمكن أن تتأثر بمثـل هـذا    التيمنهما ما يمكن أن يكون كذلك، ومن بين تلك الجوانب           

 ومـا  اللغـوي  والجانب  االجتماعي والجانب   المعرفي العقليالجانب  : االضطراب ما يلي  
عادل عبد اهللا محمـد     (   . واللعب والسلوكيات  االنفعالييرتبط به من تواصل، والجانب      

١٥٢-١٥١، ٢٠٠٤(  
 فترى أن The Autism Society of America أما الجمعية األمريكية للتوحد    

 الثالثين شهرا األولى من العمر وتمس في مظاهره األساسية فياضطراب التوحد يظهر 
  : االضطرابات كالً من

  . نسبة النمو والتطور وما يتبعها-
  . االستجابات للمثيرات الحسية-
  .عرفية النطق واللغة والقدرات الم-
  . القدرات المرتبطة بالناس واألحداث واألشياء-

    وقد تشمل االضطرابات الخاصة بنسب ومعدالت النمو على تأخر أو توقف أو انحدار 
 أو االضطرابات الخاصة باالستجابة االجتماعيفي الحركة أو المعرفة أو السلوك 

ستجابة والمثيرات البصرية للمثيرات الحسية، وقد تتضمن فرط النشاط أو الخمول فى اال
  ).٣٣: ٢٠٠٤إبراهيم عبد اهللا فرج، . (والسمعية واللمسية

  : فروض البحث
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة  -١

التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في اضطرابات النطق بعد تطبيق 
  .البرنامج لصالح المجموعة التجريبية

ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة توجد فروق  -٢
 القياس اتجاهالتجريبية في القياسين القبلي والبعدي في اضطرابات النطق 

 .البعدي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة  -٣

  . التجريبية في اضطرابات النطق فى القياسين البعدي والتتبعي
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  : بحثالإجراءات 
 قامت بها لتحقيـق أهـداف       التي هذا الجزء أهم اإلجراءات      في  تتناول الباحثة          

جـراءات  اإل وكـذلك    البحـث  اختيار مجموعة البحث، وأدوات      في تمثلت   والتيالبحث  
 تهـدف إلـى     والتيصحة الفروض الموضوعة للدراسة الحالية      المنهجية للتحقق من    

 خفـض   فـي  قائم على مهارات الـوعي الـصوتي         اختبار مدى فاعلية برنامج تدريبي    
اضطرابات النطق لدى أطفال التوحد القابلين للتعلم، باإلضافة إلى األساليب اإلحـصائية            

   : يلي تم الحصول عليها وذلك كما التي معالجة البيانات فيالمستخدمة 
  : منهج البحث: أوالً

رنامج القـائم علـى مهـارات       للتحقق من فاعلية  الب     التجريبي    تم استخدام المنهج    
 عد  - التقسيم الصوتي  -التمييز( وهذه المهارات هي     )المتغير المستقل  (الصوتي الوعي

فى  ) التالعب باألصوات- جناس األصوات- المزج الصوتي- اإليقاع الصوتي-األصوات
، وتعتمد أطفال التوحد القابلين للتعلملدى ) المتغير التابع(خفض بعض اضطرابات النطق 

وكذلك ) ضابطة: (، والثانية)تجريبية: (البحث على تصميم مجموعتين متكافئتين، األولى   
تعتمد على تقييم المجموعة الواحدة، وذلك فيما يتعلق باإلجراءات التجريبية والقياسات           

 فـي الخاصة بكل مجموعة على حدة، ومقارنة نتائجها بنفسها، كما تم تحليل النتـائج              
   .   ضوء هذين النوعين

إحدى مراكـز   بطفال التوحديين القابلين للتعلم   تم انتقاء األ  : المشاركون في البحث  : ثانياً
 في فصول التربية الفكرية انتظامهمالتخاطب والتربية الخاصة بمحافظة أسيوط والمتوقع 

 وتكونت المجموعة ٧٠ إلى ٥٥تتراوح درجات ذكائهم على مقاييس الذكاء ما بين ممن 
قـسيموا إلـى مجمـوعتين      . سـنة ) ١١-٨( أعمارهم بـين     راوحتت أطفال   )١٠(من  

) ٥(أطفال خضعت للبرنامج التدريبي، والثانية ضابطة       ) ٥(بالتساوي؛ األولى تجريبية    
 المجموعة التجريبية، حيث فيأطفال لم تخضع للبرنامج التدريبي، ولم يتم استثناء أحد          

وقد تم التحقق من    . فترة المتابعة انتظمت جميعها طوال فترة التدريب وبعد االنتهاء من         
العمر الزمني، ومعامل الذكاء، : التكافؤ بين المجموعتين قبل تطبيق البرنامج في كل من

  :  ومقياس كفاءة النطق المصور كاآلتي
استعانت الباحثة بنتائج اختبار ستنافورد بينية الصورة :  ـ من حيث مستوى الذكاء١

مركز التخاطب والتربية  في اإلخصائي النفسي  تم تطبيقه من خاللالذيالخامسة 
لدراسة الفروق بين رتب درجات ) مان ويتني( وتم استخدام اختبار الخاصة

  . المجموعتين التجريبية والضابطة كما بالجدول
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  لدراسة الفروق بين رتب درجات)  ويتنى–مان (نتائج اختبار ) ١(جدول 
  لذكاء والعمر درجة افيالمجموعتين التجريبية والضابطة 

متوسط   ع  م  ن  المجموعة  المتغير
  الرتب

  مجموع
   الرتب

 Zقيمة  Uقيمة 
مستوى
   لداللة

  العمر  ١١,٠٠  ٢٩,٠٠  ٥,٨٠  ١,١٤٠  ٩,٦٠  ٥  تجريبية
    ٢٦,٠٠  ٥,٢٠  ١,١٤٠  ٩,٤٠  ٥  ضابطة

غير   ٠,٣٢٣
  دالة

  ١٢,٠٠  ٢٧,٥٠  ٥,٥٠  ٣,١٩٣  ٩٤,٢٠  ٥  تجريبية
  الذكاء

    ٢٧,٥٠  ٥,٥٠  ٢,٣٠٢  ٩٤,٤٠  ٥  ضابطة
غير   ٠,٠٠

  دالة 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط رتب ) ١(يتضح من الجدول 
  .  درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فى درجة الذكاء والعمر

 ـ تكافؤ بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة فى البحث الحالية على مقياس ٢
 -Mann)  مان ـ ويتنى(احثة باستخدام اختبار قامت الب:  كفاءة النطق المصور

Whitney Test كاآلتي:  
 على مقياس كفاءة القبليتكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية فى القياس ) ٢(ولجد

  النطق المصور

  األبعاد
  مجموعتا
   المقارنة

متوسط   ع  م  ن
  الرتب

مجموع 
  الرتب

قيمة  
U  

 zقيمة 
  وداللتها

  حذف
  تجريبية
  ضابطة

  موعالمج

٥  
٥  
١٠  

٣,٠٠   
٣,٠٠  

٠,٧٠٧  
١,٢٢٤  

٥,٨٠  
٥,٢٠  

٢٩,٠٠  
٢٦,٠٠  

١١,٠٠  
٠,٣٣  

  غير دالة

  تشويه
  تجريبية
  ضابطة
  المجموع

٥  
٥  
١٠  

٥,٦٠٠   
٥,٦٠٠  

١,٨١٦ 
١,٥١٦  

٥,٣٠  
٥,٧٠  

٢٦,٥٠  
٢٨,٥٠  

١١,٥٠
٠,٢٢  ٠  

  غير دالة

  ٢,٠٢  ٣,٠٠٠  ٣٧,٠٠  ٧,٤٠  ٢,٨٢٨   ١٥,٠٠٠  ٥  تجريبية  إبدال
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  األبعاد
  مجموعتا
   المقارنة

متوسط   ع  م  ن
  الرتب

مجموع 
  الرتب

قيمة  
U  

 zقيمة 
  وداللتها

  ضابطة
  المجموع

٥  
١٠  

  غير دالة  ١٨,٠٠  ٣,٦٠  ١,٩٢٣  ١١,٨٠٠

  إضافة
  تجريبية
  ضابطة
  المجموع

٥  
٥  
١٠  

٣,٦٠٠٠   
٣,٨٠٠٠  

١,١٤٠  
٠,٨٣٦  

٥,٣٠  
٥,٧٠  

٢٦,٥٠  
٢٨,٥٠  

١١,٥٠
٠,٢٢  ٠  

  غير دالة

  مجموع 
اضطرابات 

  النطق

  تجريبية
  ضابطة
  المجموع

٥  
٥  
١٠  

٢٧,٢٠٠
٠   

٢٤,٢٠٠
٠  

٣,٢٧١  
٣,٢٧١  

٦,٨٠  
٤,٢٠  

٣٤,٠٠  
٢١,٠٠  

٦,٠٠٠  
١,٣٧  
  الةغير د

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات ) ٢(يتضح من الجدول 
  . مجموعتي البحث فى اضطرابات النطق مما يدل على تكافؤ المجموعتين
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الدرجات

تجریبیة

ضابطة

  يوضح الفرق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية) ١(شكل 
  قياس كفاءة النطق المصور على مالقبلي القياس فيوالمجموعة الضابطة 
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  :أدوات البحث: ثالثًا
  :تتكون أدوات البحث من عدة مقاييس وهي

  . ٢٠٠٦إيهاب الببالوي، : إعداد  .مقياس كفاءة النطق المصور -١
مقياس ستانفورد بينيه للذكاء  الصورة الخامسة، تقنين الدكتور صفوت فرج  -٢

٢٠٠٣.  
 لخفض بعض اضطرابات النطق تيالصو برنامج تدريبي قائم على مهارات الوعي -٣

   ). الباحثة:إعداد( لدى أطفال التوحد القابلين للتعلم 
   ٢٠٠٦إيهاب الببالوى،:إعداد :  مقياس كفاءة النطق المصور-١

قام بهاء الببالوي باختيار ثالث كلمات لكل صوت، تعبر عن مواضع الكلمة 
مة والصور الدالة عليها، مرفق كل) ٨٤(فتجمع لديه ) النهاية. البدايةـ الوسط(الثالثة 

) إضافة. تشويه. حذف. إبدال( يعانى منها الطفل التيبه استمارة تحدد نوع االضطرابات 
  .  ومدى قدرته على نطق الصوت بمفرده، أو بمساعدة المقدر

  :  أسس بناء المقياس
  :يقوم مقياس النطق على األسس اآلتية

/ ي/إلى صوت / أ/ألصوات اللغوية من صوت يقدر المقياس كفاءة الطفل في نطق ا)  أ(
  ). النهاية– الوسط –البداية (في مواضع الكلمة الثالثة 

يصاحب كل كلمة صورة تعبر عن الكلمة وذلك لتفادي ضعف الطفل في القـراءة،              ) ب(
حيث إننا لسنا بصدد تقييم مستوى الطفل القرائي، وإنما التعرف على مدى قدرته             

 .صوات اللغوية ضمن كلماتعلى النطق الصحيح لأل
يسجل في االستمارة المرفقة بالمقياس نوع اضطرابات النطق التي يعـاني منهـا             ) ج(

، وموضع هذا االضـطراب فـي الكلمـة         ) إضافة – تشويه   - حذف –إبدال(الطفل  
ومدى قدرته على نطق الصوت بمفـرده، أو  ، ) مختلط– النهاية– الوسط   –البداية(

 .بمساعدة المقدر
 الببالوى عدة أساليب للتحقق من الكفاءة السيكومترية لمقياس كفاءة إيهابخدم است) د(

  : النطق وهي
استخدم الباحث أنواعا من الصدق وهى صدق المحكمين وصدق         : الصدق -

المقدرين وصدق المقارنة الطرفية  مما يعطى مصداقية لقياس االختبـار           
  .لما وضع من أجله
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 وهـو دال عنـد      ٠,٠٩٦٨ت وقد بلـغ     قد تم حساب معامل الثبا    : الثبات -
٠,٠١.  
يعطى الطفل درجة واحدة فى حالة نطقه للصوت بطريقة صحيحة،          : تصحيح المقياس 

   . وفى حالة وجود اضطراب أيا كان نوعه ال يعطى درجة
 .Gale. Hإعـداد  ، )الصورة الخامسة(للذكاء ) ستانفورد بينيه( مقياس -٢

Roud ،) ،٢٠٠٣ترجمة وتقنين صفوت فرج.(  
    استعانت الباحثة بنتائج اختبار ستانفورد بينية الصورة الخامسة الذى تم تطبيقه من    
خالل األخصائي النفسي فى مركز الرعاية واالحتياجات الخاصة وتم اسـتخدام اختبـار             

، وذلك  لدراسة الفروق بين رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة       ) مان ويتني (
  .المجموعة فى متغير الذكاءلتحقيق التجانس بين 
يعد هذا المقياس من أكثر االختبارات الشائعة االسـتخدام بـين           .       وصف المقياس 

 فـي  مجال األطفال وخاصة     فيالباحثين لتحديد نسبة الذكاء، وذلك لما ثبت عن كفاءته          
قبل المدرسة، وهو أحد االختبارات الفردية باإلضافة إلى ذلك فقـد اسـتخدم              مرحلة ما 

 متعـددة، وتـم االسـتعانة        دراسات مـصرية وعربيـة     في) بينيه–ستانفورد  (اختبار  
حيث تم تطوير المقياس عدة مرات إلـى        ) الصورة الخامسة ) ( بينيه –ستانفورد(باختبار

 العربي المجتمع   في تم تطويعها للتطبيق     والتي،  )٢٠٠٣(أن صدرت الصورة الخامسة     
 تقيس  التية على مجموعة من االختبارات      ، وتحتوى الطبعة الخامس   المصريوباألخص  

 باإلضافة لالختبار المدخلى لفظي وتتضمن اختبارا مدخليا غير المعرفيةالذكاء والقدرات 
لخفض وقت المفحـوص، وهـى تناسـب    ) مدخلية( وتستخدم اختبارات توافقية    اللفظي

  . سنة٨٥األشخاص من عمر سنتين حتى 
الـصورة  ) (سـتانفورد بينيـه   (هرمية لمقيـاس    وتعتمد البنية ال  . مكونات المقياس 

  :على مجالين)الخامسة
، المعلومات غير اللفظية،    اللفظي غير   التحليلياالستدالل  ( ويضم  . اللفظيالمجال غير   

، المعالجة البصرية المكانية غير اللفظية، الـذاكرة        اللفظي غير   الكمياالستدالل  
  )العاملة غير اللفظية

 الكمي، المعلومات اللفظية، االستدالل     اللفظي التحليليالستدالل  ا(ويضم  . اللفظيالمجال  
  )، المعالجة البصرية المكانية اللفظية، الذاكرة العاملة اللفظيةاللفظي
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  .ثبات وصدق المقياس
قام معد المقياس بحساب ثبات المقياس، وأشارت النتائج إلى أن المقياس            :      الثبات

، أما معامل ثبات ٠,٩٤ إلى ٠,٩٠حت معامالت الثبات من     يتسم بثبات مرتفع، فقد تراو    
     ٠,٩٩ إلى ٠,٩٥اإلعادة فقد كانت معامالت االرتباط مرتفعة حيث تراوحت بين 

توافر الصدق الظاهري له بوصفه مقياسا للقدرات المعرفية، وذلك باإلضافة :     الصدق
  .لمقارنة المقياس بمقاييس أخرى وثبت صدقها

 المختـصرة لمقيـاس   نسبة الذكاء لألطفال من البطاريـة خطوات حساب 
  :٥ط بينيه ستانفورد

 . التطبيق تاريخ من الميالد تاريخ طرح خالل من الزمني للطفل العمر تحديد:  كما يلي
 غير  المدخلى للمفحوص تم تحديد نقطة البداية فى المجال         الزمني     باستخدام العمر   

 الجـدول  إلى بالنظر  وذلكاللفظيغير ) س ت (لتحليلياالختبار االستدالل )غ ل(اللفظي
 .٣نموذج التسجيل ص  في لذلك المعد

نقـاط  ( من خالل مجمـوع كـل مـن          اللفظي     تم حساب الدرجة الخام للمجال غير       
، ثم الحصول على الدرجة الموزونة المقابلة للدرجـة الخـام   )النقاط المكتسبة +األساس

  . نظر إلى الجدول المعد لذلك فى كتاب البنود بالاللفظيسابقًا للمجال غير 
 المجال المدخلى   في للمفحوص أيضا تم تحديد نقطة البداية        الزمني     باستخدام العمر   

 المعـد  الجدول إلى بالنظر  وذلكاللفظيالمفردات ) م(الختبار المعلومات ) ل ( اللفظي
 .٤نموذج التسجيل ص في لذلك

+ نقاط األسـاس  ( من خالل مجموع كل من       اللفظيللمجال       تم حساب الدرجة الخام     
، ثم الحصول على الدرجة الموزونة المقابلة للدرجة الخام سابقًا للمجال )النقاط المكتسبة

  .  بالنظر إلى الجدول المعد لذلك فى كتاب البنوداللفظي
 الدرجة الموزونة عن طريق جمـع كـل مـن الدرجـة             إجمالي     تم الحصول على    

  .اللفظي والدرجة الموزونة للمجال اللفظيزونة للمجال غير المو
لمجمـوع الـدرجات    ) الدرجة المعيارية ( المختصرة  ) ن ذ (     تم حساب نسبة الذكاء     

، ثم الرتبة المئينية وفترة الثقة من خالل جدول نسبة الذكاء المختصرة  )م د م  (الموزونة
   ). هـ( فى الملحق ٦٩ص 
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  ) إعداد الباحثة: ( المستخدميالتدريبالبرنامج  -٣
مجموعـة مـن اإلجـراءات      "على أنه    فى البحث الحالية     التدريبي    يعرف البرنامج   

 بعض اضطرابات النطـق   تهدف إلى خفضوالتيواألنشطة والمهام المختلفة والمنظمة    
وذلك من خالل التـدريب     ) أفراد المجموعة التجريبية  (لدى أطفال التوحد القابلين للتعلم      

على أهم المهارات والقواعد الفونولوجية الالزمة لنطق األصـوات بطريقـة صـحيحة           
اعتمادا على مجموعة من األساليب والفنيات العالجية لخفض اضطرابات النطق لـديهم            

   . شهرين وأسبوعوذلك من خالل عدد معين من الجلسات فى مدة 
  : أهداف البرنامج

 :الهدف العام من البرنامج
ات النطق من خالل توظيف مهارات الوعي الصوتي لدى أطفال التوحد خفض اضطراب
  .القابلين للتعلم

  : أهمية البرنامج والحاجة إليه
 تطوير اللغة المنطوقة ألطفال التوحد القابلين للـتعلم بطريقـة      فييساهم البرنامج    -

 ياللغو لدى أقرانهم العاديين وزيادة قدرتهم على التواصل         الطبيعيتحاكى التطور   
  .السليم فى حياتهم

تنمية المهارات السمعية واإلدراكية للصوت والكالم لدى أطفال التوحـد القـابلين             -
  . للتعلم ألن البرنامج اللغوي يعد بمثابة خبرات مبكرة لبناء شخصية الطفل

خفض المشكالت التواصلية واالجتماعية والنفسية المرتبطة باضـطرابات النطـق           -
 . األكاديمية والمعرفية لدى أطفال التوحد القابلين للتعلموتطوير المهارات ما قبل 

 :   الفنيات المستخدمة فى البرنامج التدريبي
 النمذجة  -٢  .     التعزيز-١

        .  
 الواجبـــــات -٤  .  التغذية الراجعة-٣

  .  المنزلية
  . لمناقشة الحوار وا-٨.              التشكيل-٧.         التعميم -٦  .   التمييز - ٥

  :محتوى البرنامج التدريبي
 دقيقة وتضم ثـالث مراحـل   ٣٠ جلسة مدة كل جلسة ٤٤يتألف البرنامج التدريبي من     

  :هي
  . جلسات٩المرحلة التمهيدية . ١
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  . جلسة٢٩المرحلة التدريبية . ٢
  . جلسات٦المرحلة الختامية . ٣

البرنـامج  المبادئ والفنيات واالستراتيجيات التدريبيـة المـستخدمة فـى          
  : التدريبي

 تساعد على بناء التدخالت العالجية والبرامج       التيتوجد مجموعة من الفنيات     
 ومـن هـذه   الـسلوكي  بعضها للمـدخل  وينتمي تهتم بتعديل النطق لدى األطفال،      التي

  :  الفنيات
 فـي يتضمن التعزيز تدعيم السلوك المناسب أو زيادة احتمالية تكـراره  :  ـ التعزيز ١

 من إيجابيل من خالل إضافة مثيرات سلبية بعد حدوثه والتعزيز ذو أثر          المستقب
الناحية االنفعالية حيث يؤدى إلى تحسين مفهوم الذات ويقدم تغذية رجعية بنَّاءة            

فيؤدي إلى توابـع إيجابيـة، أو       ). ٢٠٠٤:٣٥جمال الخطيب، ومنى الحديدى،     (
  .إزالة توابع سلبية

ل المهارة المطلوبة عن طريق إتاحة الفرصـة لـه   تتضمن تعليم الطف:  ـ النمذجة  ٢
 يـتعلم الطفـل     ولكـي لمالحظة طفل آخر، وهو يقوم بتأديتها بشكل صـحيح،          

تزويده بالتوجيهات  . ب. الفوز بانتباهه . أ: ينبغيمن الطفل اآلخر    ) المالحظات(
 الحظـه   الـذي تعزيزه عند تقليد السلوك     . د. البدء بسلوك بسيط  . ج. المناسبة

  ). ٤٤: ٢٠٠٤لخطيب، ومنى الحديدى، جمال ا(
ديم معلومات تبرز للطفل األثر الناتج عن سلوكه تق علىقوم ت : ـ  التغذية الراجعة  ٣

عبـد العزيـز    ( وزيادة حساسيته لمعرفـة الخطـأ        سواء أكان إيجابيّا أو سلبيّا    
   .)٣٢٤: ٢٠٠٠السرطاوى، ووائل أبو جودة، 

ت التى يطلب المعالج من أفراد األسرة أن يقوموا وهى التصرفا:  ـ الواجبات المنزلية٤
بها فيما بين الجلسات، وتقوم الواجبات المنزلية على فكرة تكليف والد الطفـل             

: ١٩٩٤محمد الشناوى،   (بتطبيق بعض المهام واألساليب مع الطفل فى المنزل         
٤٣٥ .(  

ف والمخرج يمكن للطفل أن يفرق بين المخرج الصحيح لنطق صوت الحر:  ـ التمييز٥
عبـد العزيـز الـشخص،    (الخاطئ، وهو نوعان تمييز بصري وتمييز سـمعي       

١٩٩٧:٢٣٥ .(  
الهدف منه استخدام الصوت المعالج ضمن مقاطع صـوتية، أو كلمـات   :  ـ التعميم ٦

 المناسبات واألحاديث المختلفة  وأثناء التحـدث        فيجديدة ومتنوعة واستخدامه    
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درة الطفل على التحكم ومراقبة ذاته أثنـاء        مع أفراد آخرين ومختلفين فتزداد ق     
  ). ٢٠٠٧:٢٣٧عبد العزيز الشخص، (الكالم فيتحكم فى الكالم 

يستخدم أسلوب التشكيل فى تدريب الطفل على النطق الصحيح لألصوات :  ـ التشكيل ٧
حيث يقدم تعزيز مناسب له عقب كـل مرحلـة مـع     ) التقريب المتتابع (تدريجيا  

عبد العزيـز الـشخص،     (عزيز المناسب لكل حالة على حدة       مراعاة استخدام الت  
٢٣٦: ١٩٩٧ .(  

استراتيجية مهمة فى تعليم األطفال وعندما يدور الحديث بين :  ـ الحوار والمناقشة ٨
 بينهم أثناء الحوار، وال شك أن ما يحصل         حقيقي وجدانياألطفال يجرى تفاعل    

 ٢٠٠١هـدى ناشـف،     (م  عليه الطفل من اهتمام خاص يعزز من النمو والتعلي        
:٢٢٣ .(  

 ملخص جلسات البرنامج) ٣(جدول 

عية
لفر

ت ا
حدا

الو
  

قم 
ر

سة
لجل

ا
  

موضوع  
من  أهدف الجلسة  الجلسة

ز
سة  

لجل
 ا

  

الوسائل   الفنيات
  واألدوات

١، 
٢،

٣
، ٤  

  تعارف وتمهيد

 التعارف بين الباحثة وبين -
األمهات وأطفال التوحد 

جموعة الم(القابلين للتعلم 
وتكوين عالقة ) التجريبية

  .إيجابية معهم
 التمهيد للبرنامج والهدف -

  منه ومكان وزمان الجلسات

 دقيقة ٣٠
  لكل جلسة

 -النمذجة
 الحوار –التدعيم

  والمناقشة
  

البطاقات الملونة 
– هدايا –

–طباشير ملون 
  بعض األلعاب

دية
مهي

 الت
ات

لس
الج

  

٦ ،٥  

تدريبات 
  التنفس

تقوية العالقة بين الباحثة 
 وتدريب األطفال علي واألطفال

السلوك التنفسي الصحيح 
والتخلص من العادات السيئة 

  .الخاصة بالتنفس

   دقيقة٣٠
 لعب -النمذجة

 -الدور
 –التعزيز
  .التمييز

 مرآة –بالونات 
 كرات –

 –بالستكية 
أنبوبة داخل 
وعاء مملوء 

 بعض -صابون 
 رسم –األلعاب 

توضيحى لجهاز 
 شمع –التنفس 
.  
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عية
لفر

ت ا
حدا

الو
  

قم 
ر

سة
لجل

ا
  

موضوع  
من  أهدف الجلسة  الجلسة

ز
سة  

لجل
 ا

  

الوسائل   الفنيات
  واألدوات

تدريبات   ٧
  اء النطقأعض

تدريب أعضاء النطق المختلفة 
   دقيقة٣٠  .لدي األطفال

 لعب -النمذجة
 التعزيز –الدور 

.  

  CD–مرآة 
عليه بعض 

  األصوات

٨  

التدريب علي 
االستجابة 
الحركية 
للمؤثرات 
  الصوتية

إشعار األطفال بوجود الصوت 
   دقيقة٣٠  من حولهم وإدراكه

  
 –النمذجة 
 –التعزيز 

  التغذية الراجعة

–صفارة 
مجسمات 
للحيوانات 

–وبعض الطيور 
CD عليه بعض 

األصوات 
  واألناشيد

اإلصغاء   ٩
  واالنتباه

التعرف علي مصادر األصوات 
والتمييز بين شدة وعلو 

  الصوت
   دقيقة٣٠

 –النمذجة 
 لعب –التعزيز 

  األدوار
  

صور بعض 
  .الحيوانات

CD عليه 
أصوات بعض 

 –الحيوانات 
  ماسكات

١٠  

التمييز بين 
األصوات ذات 

الحركات 
الطويلة 
  والقصيرة

أن يتعرف الطفل علي الحركات 
الطويلة والقصيرة والتمييز 

  بينها
   دقيقة٣٥

 –النمذجه 
 –التعزيز 
  التمييز

كروت عليها 
صور لخطوط 
طويلة وأخرى 

 CD -قصيرة 
لمجموعة من 

الصور 
  .واألصوات

١١  
تمييز األصوات 

العالية 
  والمنخفضة

تمكين الطفل من معرفة 
األصوات العالية والمنخفضة 

   بينهموالتفرقة
   دقيقة٣٥

 –النمذجة 
 –التعزيز 

الواجب المنزلي

- CD–بالونات
كروت عليها 

   حلوى–صور

ثاني
ة ال

رحل
الم

: ة 
ية 

ريب
لتد

ة ا
رحل

الم
)

يز 
تمي

ت ال
سا

جل
(  

تمييز األصوات   ١٢
  غير الكالمية

أن يكتشف الطفل  األصوات 
ن غير الكالمية ويميزها ع

الكالم الذي يكتب من حروف  
  هجائية

   دقيقة٣٥
 –النمذجة 
 –التعزيز 

الواجب المنزلي
- CD مجموعة
  حلوى-الكروت
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عية
لفر

ت ا
حدا

الو
  

قم 
ر

سة
لجل

ا
  

موضوع  
من  أهدف الجلسة  الجلسة

ز
سة  

لجل
 ا

  

الوسائل   الفنيات
  واألدوات

تمييز األصوات   ١٣
  داخل الكلمة

معرفة الطفل باألصوات داخل 
   دقيقة٣٥  .الكلمة وتمييزها 

 – النمذجة –
 –التعزيز 

التغذية الراجعة 
. 

CD– الكروت–
  حلوى

قاطع تمييز الم  ١٤
  الصوتية

معرفة الطفل بالمقاطع 
   دقيقة٣٥  الصوتية داخل الكلمة

 –النمذجة 
  التعزيز

الواجبات 
  المنزلية

مجموعة الصور 
بعض –والكروت 
جهاز –المجسمات

 –الالب توب 
  الحلوى

تمييز  الكلمات   ١٥
  داخل الجملة

أن يميز الطفل الكلمات داخل 
   دقيقة٣٥  الجملة

التغذية الراجعة 
 –جة  النمذ–

الواجبات 
  المنزلية

مجموعة كروت 
عليها بعض 

األفعال اليومية 
 جهاز الالب –

 بعض –توب
  المعززات

تقسيم الكلمة   ١٦
  إلي أصوات

معرفة الطفل تقسيم الكلمة إلي 
   دقيقة٣٥  أصواتها

التغذية الراجعة 
 – النمذجة –

  عزيزالت
  

كروت عليها 
حروف وكلمات 

 – معززات –
جهاز الالب توب 

   سبورة–

١٧  
تقسيم المقاطع 
إلي وحدات 

  صوتية
كيفية تقسيم الطفل المقاطع إلي  

   دقيقة٣٥  .وحدات صوتية 
التغذية الراجعة 

ـ النمذجة ـ   
  .التعزيز 

مجموعة كروت 
لبعض 

المجموعة 
CD –الضمنية 

 – سبورة –
  هدايا

ية 
لثان

ة ا
رحل

الم
 :

ية 
ريب

لتد
ة ا

رحل
الم

)
ى 

صوت
م ال

سي
لتق

ت ا
سا

جل
(  

١٨  
م الكلمة تقسي

إلي مقاطع 
  صوتية

ل تقسيم الكلمة أن يستطيع الطف
   دقيقة٣٥  إلي مقاطع صوتية 

التغذية الراجعة 
 الواجبات –

 -المنزلية  
  .التعزيز 

مجموعة كروت 
– CD – سبورة 
. هدايا-أقالم  –
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عية
لفر

ت ا
حدا

الو
  

قم 
ر

سة
لجل

ا
  

موضوع  
من  أهدف الجلسة  الجلسة

ز
سة  

لجل
 ا

  

الوسائل   الفنيات
  واألدوات

تقسيم الجملة   ١٩
  إلي كلمات

أن يتقن الطفل تقسيم الجملة 
   دقيقة٣٥  .إلي كلمات 

 -التشكيل  
 –التمييز 
  التعزيز

الكروت -حلوى 
 – أقالم –

  .سبورة

٢٠  
التأكد من إتقان 
مهارة التقسيم 

  الصوتي
أن يتمكن الطفل من إتقان 

   دقيقة٣٥  .مهارة التقسيم الصوتي
 –التشكيل 
 –التعزيز 

التغذية 
  .الراجعة

 – CD–كروت 
. حلوى–سبورة 

عد األصوات   ٢١
  كلمةفي 

أن يتعرف األطفال علي الكيفية 
التي يتم بها عد األصوات 
وتمييزها في الكلمة عند 

  قراءتها
   دقيقة٣٥

النمذجةـ  
التعزيزـ 
  التشكيل

كروت عليها 
–كلمات وصور 

 جهاز –سبورة 
-الالب توب
  حلوى

٢٢  
عد المقاطع 
الصوتية في 
  الكلمة الواحدة

أن يستطيع الطفل عد المقاطع 
   دقيقة٣٥  . الكلمة الواحدة الصوتية في

 –النمذجة 
 –التعزيز 
  التشكيل

 سبورة –كروت 
-)بازل( هدايا –

جهاز الالب 
  .توب

حلة
مر

  
ات

صو
 األ

عد
ى 

 عل
يب

تدر
ال

  

عد الكلمات   ٢٣
  داخل الجملة

أن يتعرف الطفل علي عدد 
   دقيقة٣٥.الكلمات الموجودة في الجملة 

التغذية الراجعة 
 – التعزيز –

الواجبات 
 –المنزلية 
  النمذجة

توب جهاز الالب 
 – كروت –

 سبورة –حلوى 
  . أقالم–

٢٤  
إنتاج كلمات 
ذات إيقاعات 

صوتية 
  مجموعة

أن يستطيع الطفل إنتاج كلمات 
   دقيقة٣٥  .ذات إيقاعات صوتية معينه 

 –التعزيز 
 –النمذجة 

  التغذية الراجعة

CD  - كروت 
 – سبورة –

   هدايا–أقالم 

تي
صو

ع ال
يقا

 اإل
على

ب 
دري

الت
  

٢٥  
التمييز بين 

كلمات بناء ال
  علي وزنها

أن يستطع التمييز بين الكلمات 
بناء علي وزنها أو إيقاعاتها 

  .الصوتية 
   دقيقة٣٥

 –النمذجة 
 –التعزيز 
  التمييز

جهاز الالب 
 السبورة –توب

   هدايا–
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عية
لفر

ت ا
حدا

الو
  

قم 
ر

سة
لجل

ا
  

موضوع  
من  أهدف الجلسة  الجلسة

ز
سة  

لجل
 ا

  

الوسائل   الفنيات
  واألدوات

٢٦  
تكوين كلمات 

علي نفس كمية 
وزن كلمة 

  معينه

ل تكوين أن يستطيع الطف
كلمات تتفق مع وزن كلمه 

  .مجموعة
   دقيقة٣٥

 –النمذجة 
 –التعزيز 

  التغذية الراجعة

 –الكروت
 –السبورة 

األقالم ـ 
  مدعمات

٢٧  
تحديد الكلمات 
المتشابهة في 
الوزن لوزن 
  .كلمة محددة

أن يستطيع الطفل تحديد 
الكلمات المتشابهة في الوزن 

  .لوزن كلمة محددة
   دقيقة٣٥

 –النمذجة 
 –التعزيز 

التغذية الراجعة 
   التمييز–

CD – السبورة 
 – الهدايا –

 األقالم–الكروت 
  

٢٨  
مزج صوت مع 
آخر لتكوين 
  مقطع صوتي

أن يستطيع الطفل مزج صوت 
   دقيقة٣٥.مع أخر لتكوين بعض المقاطع

التعزيز ـ 
النمذجة ـ 
التمييزـ 

 التغذية الراجعة

بطاقات لبعض 
 -الكلمات

–طباشير ملون 
  سبورة

٢٩  
ج األصوات مز

معا لتكوين 
  مقطع صوتي

أن يستطيع الطفل مزج  
األصوات معا لتكوين كلمات 

  .ذات معني
   دقيقة٣٥

 –النمذجة 
 –التدعيم 

  التغذية الراجعة

CD – بطاقات
للحروف وأخرى 

لوحة -للكلمات
 –وبرية 

مجسمات لبعض 
  .االشكال

٣٠  
مزج مقطع 
صوتي مع 
  مقطع آخر

أن يتعرف الطفل علي مزج 
   دقيقة٣٥   صوتي مع مقطع أخرمقطع

 –النمذجة 
 –التعزيز 

  التغذية الراجعة

بطاقات لبعض 
طباشير –الكلمات
تى   سبورة–ملون 

صو
ج ال

مز
ى ال

 عل
يب

تدر
ال

  

٣١  
مزج الكلمات 

إلي النوع الذي 
  تنتمي إليه

أن يتمكن الطفل من مزج 
الكلمات إلي النوع الذي  تنتمي 

  .إليه
   دقيقة٣٥

 –النمذجة 
 –التعزيز 

  التغذية الراجعة

لبعض بطاقات 
الكلمات وعليها 
الصور الخاصة 

 لوحة –بها 
 –وبرية 

  مجسمات
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عية
لفر

ت ا
حدا

الو
  

قم 
ر

سة
لجل

ا
  

موضوع  
من  أهدف الجلسة  الجلسة

ز
سة  

لجل
 ا

  

الوسائل   الفنيات
  واألدوات

٣٢  
تكوين كلمات 
تتفق صوتيا 
مع كلمات 

 أخري

أن يستطيع الطفل تكوين 
كلمات تتفق صوتيا مع كلمات 

  .أخري 
   دقيقة٣٥

 –التمييز 
 –التشكيل 
 –التعزيز 

  التغذية الراجعة

CD  عليه  
ت بعض الكلما
 -وصورها 
 –بطاقات 

  سبورة وبرية

ات
صو

 األ
س 

جنا
ى 

 عل
يب

تدر
 ال

٣٣  
وين كلمات تك

تبدأ أو تنتهي 
بأصوات 
  مجموعة

تكوين أن يستطيع الطفل 
كلمات تبدأ وتنتهي بأصوات 

  .مجموعة
   دقيقة٣٥

 –التمييز 
 –التشكيل 
 –التعزيز 
  النمذجة

CD  عليه بعض 
الصور والكلمات 

-والحروف
 –بطاقات 

  .سبورة وبرية

حذف صوت   ٣٤
  من الكلمة

أن يستطيع الطفل حذف صوت 
من الكلمة ونطقها بعد حذف 

  .الحرف
   دقيقة٣٥

 –النمذجة 
 –التعزيز 

التغذية الراجعة 
   التمييز–

CD عليه 
مجموعة من 

الكلمات والصور 
الخاصة بها 

 –والحروف 
مجموعة الكروت 

 سبورة وبرية–

استبدال صوت   ٣٥
  بصوت أخر

دد الطفل األصوات التي أن يح
يسمعها ويستبدل صوت 

  بصوت أخر
   دقيقة٣٥

 –التدعيم 
 –التعزيز 
  النمذجة

CD - كروت 
–عليها حروف 
  .سبورة وبرية

٣٦  
إضافة صوت 
جديد إلى  

  الكلمة

أن يستمع الطفل لألصوات 
جيدا ويتمكن من إضافة صوت 

  .جديد للكلمة 
   دقيقة٣٥

 –التشكيل 
 –النمذجة 
 التعزيز

وت عليها كر
حروف وكلمات 

 سبورة –
  .CD–وبرية

تقديم أو تأخير   ٣٧
بعض األصوات  

 من تقديم أو أن يتمكن الطفل
   دقيقة٣٥  تأخير بعض األصوات 

التغذية الراجعة 
 – النمذجة –

  .التعزيز 

كروت عليها 
حروف وكلمات 

 سبورة وبرية –

الع
 الت

على
ب 

دري
الت

ات
صو

باأل
ب 

  

٣٨  
الربط بين 
األصوات 
  المتشابهة

األصوات أن يستمع الطفل إلي 
 –التعزيز    دقيقة٣٥  .المتشابهة ويميزها بوضوح 

  النمذجه
كروت عليها 

حروف وكلمات 
 سبورة وبرية–
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عية
لفر

ت ا
حدا

الو
  

قم 
ر

سة
لجل

ا
  

موضوع  
من  أهدف الجلسة  الجلسة

ز
سة  

لجل
 ا

  

الوسائل   الفنيات
  واألدوات

٣٩  

الربط بين 
المقاطع 
الصوتية 

المتشابهة في 
  أكثر من كلمة

أن يستمع الطفل إلي المقاطع 
الصوتية المتشابهة في أكثر 

  .من كلمة ويميزها جيدا 
   دقيقة٣٥

 –النمذجة 
 –م التدعي

  التغذية الراجعة

كروت عليها 
صورة وكلمات 

سبورة –وحروف
 CD –وبرية

عليه  كلمات 
  .بإيقاع معين

تقويم مهارة   ٤٠
التمييز السمعي

أن يعمم الطفل مهارة التمييز 
السمعي علي باقي المواقف 

األخرى ومنها النطق الصحيح 
لألصوات المشوهة ومنها 

  الم التلقائيللك

   دقيقة٣٥
 –التدعيم 
 –النمذجة 
 –التمييز 
  التعميم

–بعض األلعاب 
  ستار

٤١  
تقويم مهارة 

التقسيم 
  الصوتي

أن يعمم الطفل مهارة التقسيم 
الصوتي علي باقي المواقف 
للتأكيد علي النطق المتتابع 
للحروف والمقاطع والكلمات 

  وعدها في الكلمة والجملة

   دقيقة٣٥
 - التعزيز 
 -النمذجة 

  التغذية الراجعة

بطاقات لبعض 
الكلمات ومقاطع 

.وأرقام وكلمات

مية
ختا

ة ال
رحل

الم
 

)  
ية 

ويم
لتق

ا
(

 

٤٢  

قياس قدرة 
الطفل على 

استخدام اإليقاع 
 فى الصوتي

  التلقائيالكالم 

  
تمكن الطفل من توظيف 

الطبقات المختلفة من الصوت 
  . الموقف المناسب في

   دقيقة٣٥

  
 –التعزيز 

التغذية الراجعة 
  . النمذجة –

CD – بطاقات 
  لبعض الكلمات

تقويم مهارة   ٤٣
  المزج السمعي

أن يعمم الطفل مهارة المزج 
السمعي واإلغالق علي بعض 

  المواقف األخرى
   دقيقة٣٥

 –النمذجة 
التغذية الراجعة  

   التعزيز-

بطاقات لبعض 
الحروف 
 –والصور 
  السبورة

 

٤٤  
تقويم مهارة 

جناس 
األصوات 

  والتالعب بها

ل بين الكلمات أن يميز األطفا
التي لها نفس القافية وكيفية 

إتقان التالعب باألصوات 
  اللغوية

   دقيقة٣٥
 –التمييز 

التغذية الراجعة 
 – التشكيل –

  التعزيز

CD – بطاقات 
عليها حروف 

 –وكلمات 
  سبورة
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  :تقويم البرنامج
فال بعد االنتهاء من كل جلسة يتم تقويم هذه الجلسة للتأكد من مدى استيعاب األط

تالية، حيث إن كل جلسة من جلسات لما دار فى الجلسة وذلك قبل االنتقال إلى الجلسة ال
البرنامج تعتمد إلى حد ما على الجلسة السابقة لها، وكل مهارة أساسية يتم تعليمها 
لألطفال بمهاراتها الفرعية يتم تقويمها ومعرفة مدى التحقق من تصحيح بعض أخطاء 

) ٤٤ـ ٣٩(وفى المرحلة التقويمية من البرنامج وتحديدا الجلسات النطق لدى األطفال، 
تم تقويم جلسات المرحلة التدريبية من البرنامج كاملة لتقويم مدى تحسن أفراد 

، والتي من خاللها يالحظ مدى التحسن الصوتي الوعي مهارات فيالمجموعة التجريبية 
 البرنامج، وبعد االنتهاء من يفوالتي تم التدريب عليها ،  بعض اضطرابات النطقفي

تم تقويم البرنامج ) التمهيديةـ التدريبيةـ التقويمية(تطبيق المراحل الثالث للبرنامج 
 الصوتي الوعي فيككل وذلك من خالل القياس البعدى للمجموعة التجريبية 

 لنفس أفراد القبليومستوى اضطرابات النطق، ومقارنته بنتائج القياس ) الفونولوجي(
مجموعة، واالستفادة من نتائج هذا التقويم فى التحقق من مدى فاعلية  البرنامج ال

التدريبي من خالل تطبيق مقياس كفاءة النطق المصور على أعضاء المجموعة 
التجريبية بعد مرور شهر من انتهاء البرنامج، ومن ثم مقارنة القياس التتبعى بالقياس 

  . اضطرابات النطق للدراسة الحالية متغير فيالبعدى للمجموعة التجريبية 
  : مميزات البرنامج

تطبيق البرنامج بشكل فردى أدى إلى وجود فرصة أكبر لتقويم كـل طفـل بـشكل              . ١
 ومنه إلـى خفـض اضـطرابات     الصوتي الوعيمركز، والتدريب على مهارات     

  إلى التأكد منباإلضافةالنطق، والتقليل من تشتت انتباه الطفل فى وجود آخرين، 
  .  يتضمنها البرنامجالتياكتساب كل طفل لكل المهارات 

عند إعداد تدريبات البرنامج حرصت الباحثة على أن تحتوى التدريبات على أنشطة            . ٢
  . التشويق والمالئمة والتنظيم: تتميز بعدة مميزات منها

  : صعوبات التطبيق
ع كل حالة على حدة     التطبيق بشكل فردى استلزم وقتًا كبيرا من الباحثة للتعامل م          -١

  . وعلى حسب كل اضطراب
  .  بعد إتمام الجلسة بعض اآلباء ال يهتمون بمتابعة أطفالهم -٢
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  : األساليب اإلحصائية: رابعاً
استخدمت الباحثة في البحث الحالية األساليب اإلحصائية المناسبة لحساب ثبات 

  :وصدق أدوات البحث واختبار صحة الفروض وهى كاآلتي
لحساب الفرق بين متوسطي رتب Mann-Whitney Test )  ويتني-نما(اختبار -

  .الدرجات المستقلة
  .   Alpha-Cronbachمعامل ألفا لـ كرونباخ  -
  .معامل سبيرمان ومعامل جتمان  -
 Wilcoxon Signedاختبار ويلككسون إلشارات رتب الدرجات المرتبطة  -

Ranks Test . 
    :نتائج البحث ومناقشتها: خامساً
 عرض للنتائج التي تم التوصل إليها مـن خـالل تحليـل البيانـات              يلييتم فيما       س

  . اإلحصائية
  : نتائج الفرض األول

توجد فرق دالة إحصائيا : " للتحقق من صحة الفرض األول الذي ينص على أنه
بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في 

  ". ق  بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية اضطرابات النط
 ويتنى للفروق الصغيرة وتلخيص النتائج في -استخدمت الباحثة اختبار مان 

  :الجدول التالي
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  نتائج اختبار مان ويتنى للفروق بين متوسطي رتب درجات) ٤(جدول  
  أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في اضطرابات النطق

  ألبعادا
  مجموعتا
  المقارنة

متوسط   ع  م  ن
  الرتب

مجموع 
مستوى   zقيمة   Uقيمة   الرتب

  الداللة

  حذف
  تجريبية
  ضابطة
  المجموع

٥  
٥  
١٠  

١,٨٠  
٣,٨٠  

٠,٨٣  
١,٣٠  

٣,٥٠  
٧,٥٠  

١٧,٥٠  
٣٧,٥٠  

٢,٥٠٠  
٢,١٤*  
  

دالة عند 
٠,٠٥  

  تشويه
  تجريبية
  ضابطة
  المجموع

٥  
٥  
١٠  

٢,٤٠  
٥,٦٠  

٠,٥٤  
١,٥١  

٣,٠٠  
٨,٠٠  

١٥,٠٠  
٤٠,٠٠  

٠٠٠  
٢,٦٦٠

**  
  

دالة عند 
٠,٠١  

  إبدال
  تجريبية
  ضابطة
  المجموع

٥  
٥  
١٠  

٩,٨٠  
١٢,٠٠  

١,٤٨  
١,٧٣  

٣,٧٠  
٧,٣٠  

١٨,٥٠  
٣٦,٥٠  

٣,٥٠٠  
١,٩١٥  

  
  غير دالة

  إضافة
  تجريبية
  ضابطة
  المجموع

٥  
٥  
١٠  

١,٨٠  
٤,٠٠  

٠,٨٣٦  
٠,٧٠٧  

٣,١٠  
٧,٩٠  

١٥,٥٠  
٣٩,٥٠  

٥,٠٠٠  
٢,٥٦٢

**  
  

دالة عند 
٠,٠١  

  مجموع
اباتاضطر

  النطق

  تجريبية
  ضابطة
  المجموع

٥  
٥  
١٠  

١٥,٨٠  
٢٥,٤٠  

٠,٨٣٦  
٣,٢٠  

٣,٠٠  
٨,٠٠  

١٥,٠٠  
٤٠,٠٠  

٠٠٠  
٢,٦٢٧

**  
  

دالة عند 
٠,٠١  

 .٠,٠١ دالة عند **        .٠,٠٥دالة عند * 
  : يليما ) ٤(يتضح من الجدول 

التـشويه واإلضـافة    ( في ٠,٠١وجود فرق ذات دالة إحصائية عند مستوى        
بين )  في بعد الحذف وغير دال في بعد اإلبدال        ٠,٠٥ت النطق، وعند    ومجموع اضطرابا 

متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة بعد البرنامج التـدريبي فـي            
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أي أن متوسط رتب ، اضطرابات النطق لصالح متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية
 أقـل بداللـة   يبيـق البعـد  اضطرابات النطق في التطدرجات المجموعة التجريبية في    

  .إحصائية من نظيره بالمجموعة الضابطة لدى أطفال التوحد القابلين للتعلم
  ومن إجمالي نتائج الفرض األول يتضح أنه قد تحقق، حيث أشارت نتائج هذا 
الفرض إلى وجود فرق دال إحصائيّا بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية            

 التدريبي في خفض اضطرابات النطق لـصالح متوسـط رتـب        والضابطة بعد البرنامج  
يوضـح  ) ٢(والـشكل   ، درجات المجموعة التجريبية لدى أطفال التوحد القابلين للتعلم       

الفروق بين متوسطي درجات األطفال بالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فـي           
  . مقياس كفاءة النطق المصور بعد تطبيق البرنامج

0

5

10

15

20

25

30

مجموع اضافةابدالتشویھحذف
الدرجات

تجریبیة

ضابطة

 درجات المجموعة التجريبية والمجموعة متوسطييوضح الفروق بين ) ٣(الشكل 
  الضابطة فى مقياس كفاءة النطق المصور بعد تطبيق البرنامج

  : الثانينتائج الفرض 
 متوسطيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين "  على أنه الثانيينص الفرض 

طرابات النطق  اضفي يوالبعد القبليلقياسين  افيرتب درجات المجموعة التجريبية 
  "  يلصالح القياس البعد

 رتب الدرجات المستقلة متوسطيتم استخدام اختبار مان ويتني للفروق بين 
نتائج اختبار مان ويتنى الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد ) ٥(ويوضح الجدول 

  .تطبيق البرنامجالمجموعة التجريبية والضابطة  في اضطرابات النطق بعد 
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 رتب درجات المجموعة متوسطينتائج اختبار مان ويتنى للفروق بين  ) ٥( جدول 
   اضطرابات النطقفي التدريبيالتجريبية بعد تطبيق البرنامج 

نوع   األبعاد
  القياس

  اإلشارات
 - البعدي(

  )القبلي
متوسط   ع  م  العدد

  الرتب
مجموع 
  الرتب

  قيمة
) Z(  

  ٦,٠٠  ٢,٠٠  ٣  بةالسال
  ٠  الموجبة

٠,٧٠٧  ٣,٠٠  
٠,٠٠  ٠,٠٠  

      ٢  متساوية
  /قبلي  الحذف

  بعدى
      ٠,٨٣٦  ١,٨٠  ٥  المجموع

١,٧٣٢  

١٥,٠٠  ٣,٠٠  ٥  السالبة
  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ١,٨١٦  ٥,٦٠٠  صفر  الموجبة
  /قبلي  تشويه  صفر  متساوية

  بعدى
      ٠,٥٤٧  ٢,٤٠٠  ٥  المجموع

٢,٠٣٢*

١٥,٠٠  ٣,٠٠  ٥  لسالبةا
  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٢,٨٢٨  ١٥,٠٠  صفر  الموجبة
  /قبلي  إبدال      صفر  متساوية

  بعدى
      ١,٤٨٣  ٩,٨٠٠  ٥  المجموع

٢,٠٣٢*

١٤,٠٠  ٣,٥٠  ٤  السالبة
  ١,٠٠  ١,٠٠  ١,١٤٠  ٣,٦٠٠  ١  الموجبة
  /قبلي إضافة  صفر  متساوية

  بعدى
      ٠,٨٣٦  ١,٨٠٠  ٥  المجموع

١,٧٨٦  

١٥,٠٠  ٣,٠٠  ٥  السالبة
  ٠  الموجبة

٢٧,٢٠
٠,٠٠  ٠,٠٠  ٣,٢٧١  ٠  

  ٠  متساوية

  مجموع 
طراباتاض

   النطق
  /قبلي
  بعدى

  ٥  المجموع
١٥,٨٠

٠,٨٣٦  ٠      
٢,٠٣٢*

  ٠,٠٥  دالة عند *
  .القبلى< البعدى :  اإلشارة السالبة  عندما يكون-
  .  القبلى> البعدى : اإلشارة الموجبة  عندما يكون -
 .  القبلى= البعدى : ية  عندما يكونصفر -
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  :ما يلي) ٥(يتضح من الجدول 
بين متوسطي رتـب درجـات أفـراد    ) ٠,٠٥عند مستوى(    وجود فرق دال إحصائيّا     

المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده في تحسن مستوى النطق فى اتجاه رتب 
راد المجموعة التجريبيـة فـي      أي أن متوسط رتب درجات أف     ، درجات التطبيق البعدى  

التطبيق البعدى في اضطرابات النطق أقل بداللة إحصائية من نظيره في التطبيق القبلي             
 .لدى أطفال التوحد القابلين للتعلم
 يتضح أنه قد تحقق باسـتثناء بعـدى الحـذف           الثاني     ومن إجمالي نتائج الفرض     

فرق دال إحصائيّا بين متوسـطي      واإلضافة، حيث أشارت نتائج هذا الفرض إلى وجود         
رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده في اضطرابات النطق 

 لـدى أطفـال التوحـد القـابلين للـتعلم،           يجات التطبيق البعد  لصالح متوسط رتب در   
يوضح الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في اضـطرابات          ) ٣(والشكل

  . ل تطبيق البرنامج وبعدهالنطق قب
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  يوضح الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية) ٣(الشكل 

  في اضطرابات النطق قبل تطبيق البرنامج وبعده
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  : نتائج الفرض الثالث
ال توجد فروق ذات داللة " ينص على أنه الذيللتحقق من الفرض الثالث 

 القياسين البعدى والتتبعى فيجموعة التجريبية  رتب درجات الممتوسطيإحصائية بين 
  ".فى اضطرابات النطق

تم استخدام اختبار ويلككسون إلشارات الرتب الدرجات المرتبطة، لحساب 
) ٦(فكانت النتائج كما بالجدول . الفرق بين متوسطي رتب أزواج  الدرجات المرتبطة

  :التالي
الفرق بين متوسطي رتب درجات أفراد نتائج اختبار ويلككسون عند دراسة  ) ٦( جدول 

  )٥= ن (المجموعة التجريبية في االختبار البعدى والتتبعى في اضطرابات النطق 

نوع   األبعاد
  القياس

  اإلشارات
 -بعدي(

  )تتبعي
متوسط   ع  م  ن

  الرتب
مجموع 
  الرتب

قيمة 
)Z(  

مستوى 
  الداللة

  ١,٥٠  ١,٥٠  ١  السالبة
  ١  الموجبة

٠,٨٣٦  ١,٨٠٠  
١,٥٠  ١,٥٠  

      ٣  متساوية
بعدى   الحذف

  تتبعي/

  ٥  المجموع
٠,٤٤٧  ١,٨٠٠  

    

غير دالة  ٠,٠٠٠

  ٠,٠٠  ٠,٠٠  صفر  السالبة
  ١  الموجبة

٠,٥٤٧  ٢,٤٠٠  
١,٠٠  ١,٠٠  

  ٤  متساوية
بعدى   تشويه

  تتبعي/

  ٥  المجموع
٠,٥٤٧  ٢,٦٠٠      

غير دالة  ١,٠٠٠

  ٠,٠٠  ٠,٠٠  صفر  السالبة
  ١  الموجبة

١,٤٨٣  ٩,٨٠٠  
١,٠٠  ١,٠٠  

  ٤  متساوية
بعدى   إبدال

  تتبعي/

  ٥  المجموع
١,٤١٤  ١٠,٠٠      

غير دالة  ١,٠٠٠



 م ٢٠١٥أكتوبر لسنة )  الجزء الخامس١٦٥: ( التربية، جامعة األزهر، العددمجلة كلية
 

 - ٣٣٤ -

  
  األبعاد

نوع 
  القياس

  اإلشارات
 -بعدي (

  )تتبعي
متوسط   ع  م  ن

  الرتب
مجموع 
  الرتب

قيمة 
)Z(  

مستوى 
  الداللة

  ٠,٠٠  ٠,٠٠  صفر  السالبة
  ٢  الموجبة

١,٨٠٠٠,٨٣٦
٣,٠٠  ١,٥٠  

      ٣  متساوية
  إضافة

  /بعدى
  تتبعي

  ٥  المجموع
٢,٢٠٠٠,٤٤٧

    

١,٤١٤ 
  

غير 
  دالة

  ٢,٥٠  ٢,٥٠  ١  السالبة
  ٤  الموجبة

١٥,٨٠٠,٨٣٦
١٢,٥٠  ٣,١٣  

      صفر  متساوية

مجموع 
اضطرابات 

  النطق
  

  ٥  المجموع
١٦,٦٠١,٣٤١

    

١,٤١٤ 
  

غير 
  دالة

  .  بعدى <تتبعى : ارة السالبة عندما يكون اإلش -
  .  بعدى >تتبعى : اإلشارة الموجبة عندما يكون  -
  . بعدى = تتبعي: متساوية عندما يكون  -

   .  يليما ) ٦(يتضح من الجدول 
وعة التجريبية في   عدم وجود فرق دال إحصائيّا بين متوسطي رتب درجات أفراد المجم          

أي أنه يوجد تقارب بين متوسطي رتب       . اضطرابات النطق  في   ي والتتبع ياالختبار البعد 
 في اضطرابات النطـق     ي والتتبع يوعة التجريبية في االختبار البعد    درجات أفراد المجم  
  . لدى أطفال التوحد

ومن إجمالي نتائج الفرض الثالث يتضح أنه قد تحقق، حيث أشارت نتائج هذا الفـرض        
وعة التجريبية  وسطي رتب درجات أفراد المجم    إلى عدم وجود فرق دال إحصائيّا بين مت       

 في اضطرابات النطق لدى أطفال التوحد القابلين للتعلم، و          ي والتتبع يفي االختبار البعد  
جريبيـة فـي   يوضح الفروق بين متوسطي درجات األطفال بالمجموعـة الت    ) ٤(الشكل  

  .  على مقياس كفاءة النطق المصوري والتتبعيالقياس البعد
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  يوضح الفروق بين متوسطي درجات األطفال بالمجموعة التجريبية) ٤(شكل

  . على مقياس كفاءة النطق المصوري والتتبعيفي القياس البعد
  :مناقشة نتائج فروض البحث

  :أسفرت نتائج البحث عن تحقق الفروض ويتم مناقشتها فيما يلى
وتعزو قد تحقق،  األول من إجمالي نتائج الفروض يتضح أن الفرض -

 قد الصوتيالباحثة تحقق الفرض إلى أن التدريب المكثف على مهارات الوعي 
 تصحيح فيساعد األطفال فى تنمية السمع بطريقة جيدة، ويمكن توظيف ذلك 

 يحتاج الصوتي الوعيالنطق بطريقة جيدة ألن هذا النوع من التدريب على مهارات 
 لفهم الرسالة المسموعة، وقد حاولت الباحثة  إلى تركيز كبير وتكرار مقصود

التعرف على نقاط القوة والضعف لدى كل طفل لمحاولة مساعدته بأفضل صورة 
ووضع تصور مناسب في الجلسة لقدراته ومتابعة تطور الطفل مع األسرة لمتابعة 

ل  اإلبدافيالتدريب في المنزل واستغالل األوقات المناسبة لتركيزه، وهذا ما اتضح 
ويفسر ذلك أن الطفل اكتسب مجموعة من ،  الفرض األول، حيث إنه غير دالفي

-Adi) وهذا ما أشار إليه اللغوياألصوات الساكنة أقل من تلك المكونة لنظامه 
Bensaid ,and Tubul- Lavy,2009) ينطقها األطفال خالية التي أن الكلمات 

 فيا فهم يحتاجون وقتًا أطول من األصوات الساكنة كذلك طول األصوات الساكنة لذ
  . تنسيق أعضاء النطق والتدريب

ولقد تم أداء جميع األنشطة في جلسات تدريبية تتسم بالمرح، والتفاعالت ذات            
المعنى، واستخدام مدخالت ومخرجات سمعية واضحة، وكانت الباحثة تتعامل مع األطفال 

ورة من تدريبات مـصاحبة  فما احتوته األنشطة المص   ، في جلسات فردية وفق مستواهم    
بصوت الباحثة، وتكرار الصوت عدة مرات مكنت األطفال من استخدام األشكال المختلفة            
للجمل مما زاد وعيهم بمهارات التحليل الصوتي، فضالً عن أن محتوى الصور بما فيه              

 كما أن المهارات التي تم التركيز، من إثارة وتشويق ومتعة لألطفال قد زاد من انتباههم   
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ومهارة التقـسيم  ، مهارة التمييز :  عليها ربما تكون عامالً مساعدا تحقق الفرض وهى       
 ، الـصوتي ومهارة المـزج    ، الصوتيومهارة اإليقاع   ، ومهارة عد األصوات  ، الصوتي

 . ومهارة التالعب باألصوات، ومهارة جناس األصوات
طق قد تحسن بعد الحظت الباحثة أن مستوى الن الثانيوبالنسبة إلى نتائج الفرض 

 ويرجع سبب تحقق الفرض نتيجة  بشكل تدريجي لدى أفراد المجموعة التجريبيةالتدريب
التفاعل بين الخبرة اللغوية والمعرفية التي اكتسبها الطفل من التدريب على مهارات 

 كونواى الوعي الفونولوجي فتتحسن القدرة على إدراك اللغة المنطوقة وهذا ما أوضحه
)Conway, et al., 2014.(  

 مالحظة عدم وجود تحسن فى الثانيومن خالل النتائج المذكورة فى الفرض 
أن ) ١٨٢،١٩٧ :٢٠٠٥إيهاب الببالوى، (واإلضافة حيث يفسر ذلكبعدى الحذف 
 الحروف الساكنة سواء فى بداية أو وسط أو نهاية الكلمة وتوالي فيالحذف يظهر 

ما أن ظهور اإلضافة يفسر بأن األصوات  موقع من الكلمة، كأي فيصوتين ساكنين 
 تكون أكثر تكرارا مما يعزز من فهيالساكنة ذات حدة أقل من األصوات المتحركة؛ لذا 

أن أساليب المعاملة الوالدية ) ٨٥، ٢٠٠٧ زيد، العربي(وجود اإلضافة، وكذلك يرجع 
جاهل أو أساليب لها دور فى إكساب األطفال بعض عيوب النطق كالحماية الزائدة أو الت

، لذا فهم (Jennifer, 2001, 69)العقاب ووصف الطفل بالسلبية وهذا ما أوضحه 
  . يحتاجون إلى تدريب أكثر وإرشاد الوالدين ألساليب تعاملهم مع أطفالهم

 األبعاد مالحظة التحسن فى مستوى أداء األطفال من خالل لباقيوعند النظر 
ترجع الباحثة تحقق تلك  والبعدى  القبلياسين  النتائج بين القيفيالفرق الملحوظ 

النتيجة إلى اإلستراتيجيات التي ارتكز عليها البرنامج الحالي كما لجأت الباحثة إلى 
  .  ولجوء األمهات لتدريب أبنائهن ومتابعتهن لواجباتهمالفرديالتعليم 

ل  تشمالصوتيكما أن قيام الطفل بممارسة أنشطة تدريبية على مهارات الوعي 
استبدال الصوت في بداية، ووسط، ونهاية الكلمة المستخدمة تعد الركيزة المعرفية 
الستخدام اللغة فيصبح أكثر قدرة على فهم معاني الكلمات والتحدث بطالقة من خالل 
التعليم والتدريب المنظم على أنشطة مرحة ومبتكرة مما يساعده على معرفة أن 

 إلى معنى آخر وفهمها وهو ما يظهر في حساسيته األصوات اللغوية تغير معنى الكلمة
 . لألصوات اللغوية وقدرته على تقسيمها إلى أصوات

أن ) Ertmer،2001(وايرتمــر) Rubinstein،2002(    ولقــد أكــد روبنــستاين 
 تحـسين التغذيـة     فـي  القائم عليها البرنامج تساهم      الصوتي الوعيتدريبات مهارات   
 لـدى  اللغوي تحسين النمو فيلى إنتاج الكالم مما يساهم  تؤثر ع التيالسمعية الراجعة   
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 فيكون أكثر   الفونولوجي الوعي وخاصة إذا كان مبنيا على       أطفال التوحد القابلين للتعلم   
  . وضوح الكالم والنطق الجيدفيدقة لتحسن قدرتهم 

إلى أن القدرة على تمييز ) Ingvalson, 2013(    ولقد توصلت نتائج دراسة 
 اللغوية المتحركة يعد منبًئا لفهم الكلمة والعبارة لدى أطفال التوحد القابلين األصوات

للتعلم، وأن الوعي بإيقاع الصوت والتعرف على الفونيم وحذف الفونيم تعد منبئة عن 
زيادة الحصيلة اللغوية لدى أطفال التوحد القابلين للتعلم، كما توصلت أن التدريب على 

 ونتيجة ،إلى تحسن قدرة األطفال على إدراك واستيعاب الكالمالمعالجة السمعية يؤدى 
الهتمام األسرة والمعلمين وتكثيفهم للتواصل مع أطفال التوحد رغبة منهم في تقدم 
مستواه اللغوي واألكاديمي مما أدى إلى استمرار تحسن حالة اللغة والتواصل لدى 

 ع هذه النتائج دراسة ، وتتفق مأطفالهم وهذا ما أوضحته نتيجة الفرض الثالث
Ingvalson, et al., 2013  ودراسةConway et al., 2014 ودراسة 
Soleymani, et al.,2016, ودراسة  Eksrs, 2008  ودراسة عادل عبد اهللا

 خفض في الصوتي الوعيعلى فاعلية ) ٢٠١١(، ودراسة فراس أحمد سليم )٢٠٠٦(
 بعد تعرضها للبرنامجبعض اضطرابات النطق وتحسن المجموعة التجريبية 

  . التتبعى واحتفاظ مجموعة البحث بأثر التدريبفيواالستمرارية 
 تم تطبيقه بعد مرور شهر من نهاية الذي القياس التتبعى فيوحيث إن الدرجات قلت  

التطبيق البعدى بالرغم من أنها كانت بصورة غير دالة، فترجع الباحثة هذا إلى انصراف 
دريبات وانشغالهن بأمور أخرى منزلية، ومتابعة األوالد لبرامج األمهات من متابعة الت

 بالباحثة الشخصيوقد يرجع إلى االرتباط ، التليفزيون وتقليدهم آلبائهم فى تصرفاتهم
أيضا، وكذلك قد يكون من المفروض أن يزيد عدد الجلسات ليكون ستين جلسة بدالً من 

  .أربعة وأربعين جلسة
  : لبحثتعقيب عام على نتائج ا

    لقد توصلت الباحثة لمجموعة من النتائج المهمة بعد تناولها لهـذا البحـث حيـث            
أشارت هذه النتائج إلى وجود فروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية وبـين   
متوسطات درجات المجموعة الضابطة فى اتجاه المجموعة التجريبية على مقياس كفاءة 

 حصل عليها أفراد المجموعـة      التي تفسر مدى االستفادة     النطق المصور وهذه النتائج   
 قامت الباحثة من خاللهـا      التي بالجلسات المتنوعة    التدريبي طبق عليهم البرنامج     التي

بتنمية أبعاد مقياس كفاءة النطق المصور لدى األطفال وذلك الشتمال هذه الجلسات على      
:  وهـى  الـصوتي  الوعيرات  أنشطة أتاحت الفرصة لألطفال للتدريب على أنشطة مها       

، ومهارة عـد األصـوات، ومهـارة اإليقـاع          الصوتيمهارة التمييز، ومهارة التقسيم     
، ومهارة جناس األصوات، ومهارة التالعب باألصوات، الصوتي، ومهارة المزج الصوتي

، وتتفق هذه   أطفال التوحد القابلين للتعلم   وهى تساعد فى خفض اضطرابات النطق لدى        
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 Conway et ودراسـة   Ingvalson, et al., 2014 دراسة كل مـن  النتيجة مع 
al., 2014 ودراســة Soleymani, et al.,2016،ودراســة Eksrs,2002  ،

  .)٢٠١١(، ودراسة فراس أحمد سليم )٢٠٠٦(ودراسة عادل عبداهللا 
  : التوصيات

  :في ضوء نتائج البحث الحالية توصي البحث بما يلي
لصوتي في تعليم األطفال ذوى االحتياجـات الخاصـة         إدخال التدريب على الوعي ا     -

كأسلوب أساسي في عملية تعليمهم، لما له من أثر إيجابي على كل مكونات اللغـة            
األخرى وباعتباره حجر األساس الذي تعتمد عليه باقي المكونات وتجاهل التـدريب   

ات على الوعى الصوتى من شأنه أن يشكل مشكلة أساسية لديهم خاصة فى المهار            
  .اللغوية والحياتية والتي تعتبر من األمور الضرورية لهؤالء األطفال

تبني فلسفة تقوم على إيجاد برامج بسيطة ومتطورة ومبتكرة مستنده إلى التدريب             -
  .على الوعي الصوتى وعدم إغفال الجوانب النفسية لهؤالء األطفال

فية التـدريب علـى     عقد ورش تدريبية لألسر وللمعلمين يتم فيها تدريبهم على كي          -
  .الوعي الصوتى، واستثمار قدرات أطفالهم ذوى االحتياجات الخاصة

اعتبار تدريبات الوعي الصوتي محورا أساسيّا في بناء برامج عـالج اضـطرابات      -
اللغة والكالم لدى أطفال التوحد القابلين للـتعلم بـصفة خاصـة واألطفـال ذوى               

  .االحتياجات الخاصة بصفة عامة
 من التدريب على مهارات الوعى الصوتى فى جوانب أخرى لزيادة النمو            االستفادة -

  . اللغوى مثل الحصيلة اللغوية، واللغة التركيبية
 أطفال التوحد القابلين للـتعلم إجراء دراسات مفصلة عن مظاهر اكتساب اللغة لدى        -

  .تثرى المكتبة العربية فى هذا المجال
 فـى البيئـة     طفال التوحد القابلين للـتعلم    توفير اختبارات لغوية مالئمة ومقننة أل      -

  .المصرية
توعية أخصائى التخاطب بضرورة التركيز على مهارات الوعى الـصوتى لزيـادة             -

الحصيلة اللغوية ومساعدة طفل التوحد القابلين للتعلم على استخدامها فى الحيـاة            
  .العامة

تنميـة الـوعى    تأهيل أخصائى التخاطب وطالب أقسام التربية الخاصة على كيفية           -
الصوتى من خالل ورش عمل يتم عقدها أثناء فترة التربية العملية من أجل إعـداد    
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، وتدريبهم على األساليب    أطفال التوحد القابلين للتعلم   كوادر تربوية مؤهلة لتعامل     
  .العالجية الحديثة وأساليب التعامل مع هؤالء األطفال

  :بحوث مقترحة
لـدى  لى الوسائط المتعددة فى تنمية المهارات اللغوية         فاعلية برنامج تدريبي قائم ع     -

  .أطفال التوحد القابلين للتعلم
 فاعلية  برنامج قائم على الوعى الفونولوجى  فى تحسين المهارات األكاديمية لـدى               -

  .أطفال التوحد القابلين للتعلم
فاءة الذاتية  فاعلية  برنامج تدريبى لتنمية مهارات التواصل االجتماعى وأثره على الك -

  .لدى أطفال التوحد القابلين للتعلم
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  المراجع
  : المراجع العربية: أوالً

دار وائل للطباعة : عمان. السمعية اإلعاقة:  )٢٠٠٣( إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات *
  .والنشر

 دار األردن، – عمان. والعالج الخصائص ... التوحد :)٢٠٠٤( فرج اهللا عبد إبراهيم*
  . والنشر باعةللط وائل

التـشخيص  "اضطرابات الكـالم واللغـة      ): ٢٠٠٥( إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات      *
  . دار الفكر للنشر والتوزيع –عمان ". والعالج

، اإلسكندرية ، دار الوفاء     "تشخيصه وعالجه "  اللغة   فيالضعف  ): ٢٠٠٦(أحمد نايل   *
  .الدنيا للطباعة والنشر

مقياس كفـاءة النطـق المـصور،      ): ٢٠٠٤( الببالوى   يالباقإيهاب عبد العزيز عبد     *
  .     الرياض، مكتبة الزهراء

 . الرياض مكتبة الزهراء ، اضطرابات التواصل ) ٢٠٠٥(إيهاب عبد العزيز الببالوي * 
مكتبـة  ، الريـاض ، اضـطرابات التواصـل   : )٢٠٠٦( يهاب عبد العزيز الببالوى     إ* 

 . الزهراء
 لتنمية مهارات تدريبيفعالية برنامج  ):٢٠١٢أغسطس (ى إيهاب عبد العزيز الببالو* 

، بات النطق لدى ذوى الحنك المشقوق عالج بعض اضطرافي الفونولوجي الوعي
  .٤٣٨-٢٤١، )٣٢(، النفسي، مركز اإلرشاد النفسيمجلة اإلرشاد 

تربية األطفال ذوى الحاجات الخاصة ،القاهرة ،المكتب       ): ٢٠٠٥(ثناء يوسف الضبع    *
 . للبحوثيالعلم

 لألطفال المعاقين، عمـان     تدريبيبرنامج   :)٢٠٠٤(مال الخطيب، ومنى الحديدى     ج* 
  .،األردن، دار الفكر للطباعة والنشر 

 اضطرابات النطـق والكـالم فنيـات عالجيـة          )٢٠٠٩(جمال عبد الناصر سليمان     * 
 . مصر العربية للنشر والتوزيع ،  وسلوكية

القاهرة ،عـالم    ،٣ط ،النفسيالتوجيه واإلرشاد   ): ١٩٩٨(حامد عبد السالم زهران     * 
  .   الكتب

قـة  االضطرابات النفسية في الطفولة والمراه    : )٢٠٠١(حسن مصطفي عبد المعطي     * 
  .القاهرة ، دار القاهرة للنشر . )األسباب، والتشخيص، العالج (
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اطب  معالجة اللغة واضطرابات التخ    نيروسيكولوجيا :)٢٠٠٦(حمدي علي الفرماوي    * 
 .  األنجلو المصرية مكتبة، ة، القاهر)موجهات تشخيصية وعالجية وأسرية(

 – اللغـة    – النطـق    –الكالم  "  اضطرابات التخاطب    :)٢٠٠٩(حمدي على الفرماوى  * 
  .  ، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع"الصوت

تنمية ): ٢٠١٤(هيام صابر شاهين ،عماد الدين فاوى حسين         ، محمد ياسين  حمدي -*
 لألطفـال  الفونولـوجي  الـوعي للغة وخفض عيوب النطق وتحسين مهـارات      ا

   . ١ يناير، ج٩٧المتأخرين لغوياً،مجلة كلية التربية ببنها، ع
اللعـب   طريـق  عـن  اللغـوي  التواصل تنمية  :)٢٠١٢( يحيى لمفون جمال رفاه* 

 أم جامعـة  ماجـستير،  رسالة التوحد، اضطراب ذوي المراهقين من لمجموعة
  .القرى

 األصم –الطفل الفصامي (والتواصل  اللغة  اضطرابات  ):٢٠٠١( زينب محمود شقير    *
 . ، مكتبة النهضة المصريةالقاهرة، ) صعوبات التعلم– التخلف العقلي – كفيف –

 .  مشكالت طفولة ومراهقة ،القاهرة ،المنار :)٢٠١٥(سميرة محمد شند * 
 خفض االضطرابات اللغويـة     في جيعالتأثير برنامج   ): ٢٠٠٧(سهام أحمد جلغوم    * 

بحث تحسين األداء، كليـة     ". دراسة حالة  "االبتدائي الثانيلدى طالب فى الصف     
  .  التربية، الجامعة العربية المفتوحة، األردن

 لدى بعض   اللغوي االتصال لتنمية   عالجيمدى فاعلية برنامج    ): ٢٠١١(سهى نصر   * 
  .شورة، جامعة عين شمساألطفال التوحديين، رسالة دكتوراة غير من

 – األسباب   – التشخيص( اضطرابات التواصل   : )٢٠٠٧(سهير محمد سالمة شاش     * 
  .، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة)العالج 

  . اللجلجة أسبابها وعالجها، القاهرة، دار الفكر العربي): ٢٠٠٠(سهير محمود أمين* 
: ، القـاهرة والـسمعي  البصري الحسياإلدراك ): ٢٠٠١(بدر فائقة النبي، عبد السيد*

 . مكتبة النهضة المصرية
 اللغويـات   فيمقدمة  ): ٢٠٠٣(، محمد العنان ، ، موسى شحادة حمدان ، شحدة فارع * 

  .دار وائل للنشر ،عمان ،المعاصرة
 فـردى لتنميـة بعـض       إرشادي برنامج فعالية   ):٢٠٠٥( محمد عبد المنعم     شوقي* 

، ماجستيرألطفال التوحديين، رسالة    لدى مجموعة من ا    اللغويمهارات التواصل   
  .كلية التربية بكفر الشيخ، جامعة طنطا
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الـصورة  . تعريب وتقنين مقياس ستانفورد بينيـه للـذكاء       ). ٢٠٠٣. (صفوت فرج * 
  .المصرية األنجلو مكتبة. رويد، القاهرة. هـ. جال. الخامسة

  . الرشاد دار ،القاهرة .العقلية اإلعاقات ): ٢٠٠٤ ( محمد اهللا عبد عادل* 
فعالية برنامج تدريبي للتدخل المبكر في تنمية الوعي  ): ٢٠٠٦(عادل عبد اهللا محمد     * 

الصوتي ألطفال الروضة، ملخصات األبحاث المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلوم          
  .  ١٣٦-٧٩.االجتماعية، الكويت، ص

ر اإلدراك فعالية برنامج للحد مـن قـصو   ): ٢٠١١(عايدة محمد عبد العظيم محمود      * 
 خفض اضطرابات النطق لدى األطفـال ضـعاف الـسمع ، رسـالة          في السمعي

  .ماجستير، جامعة الزقازيق
، المعاقون سمعياً، )٢٠٠٥(وإيهاب عبد العزيز الببالوى  عبد الرحمن سليمان الحمد،* 

  . دار الزهراء الرياض،
: الرياض  . لكالم اضطرابات اللغة وا   ) :٢٠٠٠(، ووائل جودة    عبد العزيز السرطاوي  * 

  .الخاصةأكاديمية التربية 
 تشخيصها  – النطق والكالم خلفيتها     اضطرابات ).١٩٩٧(عبد العزيز السيد الشخص     *

  .مكتبة الصفحات الذهبية المحدودة:  عالجها، الرياض– أنواعها –
 –يتهـا    النطـق والكـالم، خلف     اضـطرابات  . )٢٠٠٦(عبد العزيز السيد الشخص     * 

 ، الريـاض ، مكتبـة الـصفحات الذهبيـة           ٢ط ، عالجها –عها أنوا –تشخيصها
   .المحدودة

 –خلفيتهـا    :  اضطرابات النطـق والكـالم ،      ):٢٠٠٧(عبد العزيز السيد الشخص     * 
 ، الرياض، مكتبـة الـصفحات الذهبيـة         ٣ عالجها ، ط   – أنواعها   –تشخيصها  

  .المحدودة
 وبرامجها العالجية ، مكتبة ةالخاص التربية :)٢٠١١( الفتاح عبد المجيد الشريفعبد* 

  .األنجلو مصرية
فعالية برنامج تدريبي لخفض بعض اضطرابات النطـق        ) . ٢٠٠٧(العربي محمد زيد    *

رسالة دكتوراه ، كلية    . األطفال ضعاف السمع     ىدفي تحسين السلوك التوافقي ل    
 .التربية جامعة الزقازيق 

 النفـسية لألطفـال بـين    تالمشكال .)٢٠٠٥(، وهبه محمد علي عماد محمد مخيمر * 
  . المصريةمكتبة األنجلو : القاهرة. طرق الوقاية والعالج وعوامل الخطورة
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: طفال العرب ، الكويـت      ألفي اضطرابات النطق عند ا    .  )١٩٨٧( فارس المشاقبة   * 
  . الكويتية لتقدم الطفولة العربيةالجمعية

ات ل غير العاديين واستراتيجيسيكولوجية األطفا ). ١٩٩٠( فتحي السيد عبد الرحيم  * 
 دار القلم للنشر والتوزيع: الكويت.  )٤ ، ط٢ج( ، التربية الخاصة

 الـوعي  تنميـة    في تدريبيفعالية برنامج   : )٢٠١١(راس أحمد سليم عبد األحمد      ف* 
 فـي  لدى ضعاف الـسمع      االستقبالية وأثره على تحسين مهارات اللغة       الصوتي

، اإلصـدار األول   ، ٢ج  ،٩ع، ١٠م ،التربـوي حث  مجلة الب  ،المرحلة االبتدائية 
  .   للبحوث التربوية والتنمية القوميالمركز 

، القـاهرة، دار  النفـسي نظريات اإلرشاد والعالج ): ١٩٩٤(محمد محروس الشناوى  *
  . غريب للطباعة والنشر والتوزيع

ين  فاعلية برنامج تدريبي للوعي الفونولوجي في تحـس       ): ٢٠٠٧(مراد علي عيسى    * 
بعض المهارات القرائية في اللغة اإلنجليزية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي 

،  المجلد السابع عشر     ،جامعة بنها   ، ذوى صعوبات القراءة، مجلة كلية التربية     
 . ١٢٤-٩٥ص ص ، )٧٢(العدد 

 اإلدراك مهارات تحسين في البورتيج برنامج فاعلية) ٢٠١١(رشيد مصطفى  نسرين* 
 ماجـستير،  رسالة المبكرة، الطفولة مرحلة في التوحديين األطفال ىلدواللغة 
  .دمشق جامعة

 االجتمـاعي  الـسلوك  لتنمية برنامج تصميم ): ٢٠٠١( محمد الدين كمال فؤاد هالة* 
             معهـد  ، منـشورة  غيـر  دكتـوراه  رسالة .التوحد بأعراض المصابين لألطفال

  . شمس عين جامعة للطفولة، راسات العلياالد 
 الطفولـة المبكـرة ،      فياستراتيجيات تعليم والتعلم    ): ٢٠٠١(هدى محمود الناشف    * 

  . العربيالقاهرة، دار الفكر 
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