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التعامل معه ب�سورة اأ�سهل من غريه من احلالت الأخرى، اإذ تكون 
لدى الطفل القابلية للتعليم والتدريب، وخا�سًة اإذا بداأ الك�سف عنه 
من  غريه  عن  التوحد  مييز  �سفة  واأهم  مبكر،  وقت  يف  وتدريبه 
تظهر  اإذ  الطفل،  فيها  يعي�ص  التي  الإنعزالية  �سفة  هي  احلالت 
خ�سائ�ص ا�سطراب التوحد لدى الطفل منذ ال�سهر الأول من عمره؛ 
عمره،  من  �سنوات  ثالث  اأو  �سنتني  بعد  اأكرب  ب�سكل  تت�سح  لكنها 

وت�ستمر اإىل مرحلة البلوغ وما بعدها )ح�سني، 2008(.
ويعاين ذوي ا�سطراب التوحد من مظاهر اأ�سا�سية متيزهم 
الأطفال  مع  يت�سابهون  واأحيانًا  الت�سخي�ص  عند  غريهم  عن 
ن�سب  يف  تدنيًا  اأكرث  فهم  الذكاء  ن�سبة  حيث  من  عقليًا  املعاقني 
بالعجز  يتميزون  كما  ال�سائعة،  الذكاء  مقايي�ص  على  الذكاء 
اللغوي  التوا�سل  على  القدرة  وعدم  اللغة  ا�ستخدام  يف  الوا�سح 
اختزان  يف  وال�سعف  الق�سور  نتيجة  هو  الذي  اللغوي؛  وغري 
التوا�سل  �سعوبة  اإىل  توؤدي  التي  الأ�سا�سية  اللغوية  املهارات 
الأ�سا�سية  الغري مثل النتباه والتقليد، وغريها من املهارات  مع 

)احل�ساين، 2005(.
ومن التاأثريات الإيجابية للعب حت�سني التوا�سل الب�رشي، 
الذي يعترب من اأكرث ال�سعوبات �سيوعًا عند ذوي ا�سطراب التوحد، 
�ساأنه  التفاعلية،  والتبادلية  اجتماعي  معنى  من  يحمله  ما  بكل 
�ساأن النتباه، و ت�سكل جل�سة اللعب مناخًا منا�سبًا لتطوير مهارات 
با�سرتاتيجيات  اللعب  تدعيم  خالل  من  اللفظي؛  غري  التوا�سل 
)معزز  املادي  والتعزيز  ومدح(،  )ت�سفيق  املعنوي  كالتعزيز 

وحمبب(، والتقليد )بن خروف، 2013(.

مشكلة الدراسة
التي  الأجنبية  الدرا�سات  من  العديد  الرغم من وجود  على 
تناولت فاعلية الربامج التي تهدف اإىل تنمية املهارات املختلفة 
لدى الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد مثل درا�سات كل من )فيالند( 
الباحثة  اأن  اإل   ،)Roest, 2008( )رو�ست(  و   ،)Veilland, 2007(
التوحدي يف دولة  ال�سلوك  ال�سابق يف مدر�سة  ومن خالل عملها 
الكويت، ومن خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة واخللفية الرتبوية 
ا�ستخدام  يف  ق�سور  وجود  لحظت  اخلا�سة  الرتبية  جمال  يف 
برامج تنمية مهارات التعبري اللفظي لدى الأطفال ذوي ا�سطراب 
الكويت  دولة  ويف  عامة،  ب�سورة  العربية  املنطقة  يف  التوحد 
برامج  ت�سميم  املفيد  من  اأنه  الباحثة  راأت  خا�سة،لذا  ب�سورة 
ذوي  الأطفال  لدى  اللفظي  التعبري  مهارات  تنمية  اإىل  تهدف 

ا�سطراب التوحد يف دولة الكويت.
وبناًء♦على♦ما♦�سبق♦فاإنه♦ميكن♦حتديد♦م�سكلة♦الدرا�سة♦يف♦

ال�سوؤالني♦التاليني:
التدريبي يف تنمية مهارات ♦● ما مدى فاعلية الربنامج 

دولة  يف  التوحد  ا�سطراب  ذوي  الأطفال  لدى  اللفظي  التعبري 
الكويت؟
مهارات ♦● تنمية  يف  الربنامج  فاعلية  احتفاظ  مدى  ما 

دولة  يف  التوحد  ا�سطراب  ذوي  الأطفال  لدى  اللفظي  التعبري 
الكويت خالل الفرتة التتبعية البالغة ع�رشة اأ�سابيع؟

ملخص:
برنامج  فاعلية  من  التحقق  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 
ذوي  الأطفال  لدى  اللفظي  التعبري  مهارات  تنمية  يف  تدريبي 
ا�ستمرارية  مدى  اإىل  والتعرف  الكويت،  بدولة  التوحد  ا�سطراب 
تاأثري هذا الربنامج اإىل مهارات التعبري اللفظي لدى الأطفال ذوي 
ا�سطراب التوحد من اأفراد املجموعة التجريبية، وذلك على عينة 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  التوحد  ا�سطراب  ذوي  اأطفال   )8( قوامها 
)9 – 12( عامًا، مت تق�سيمهم اإىل جمموعتني متكافئتني، الأوىل 
جتريبية والثانية �سابطة، وا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�سًا ملهارات 
وبرناجمًا  التوحد،  ا�سطراب  ذوي  الأطفال  لدى  اللفظي  التعبري 
لتنمية مهارات التعبري اللفظي لديهم، وك�سفت نتائج الدرا�سة عن 
فاعلية الربنامج امل�ستخدم يف تنمية مهارات التعبري اللفظي لدى 
الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد بدولة الكويت، مع ا�ستمرار الآثار 

الإيجابية للربنامج خالل الفرتة التتبعية البالغة )10( اأ�سابيع.
The effectiveness of a training program in devel-
oping the verbal expression skills among autistic 

children in Kuwait city 

Abstract:

The present study aimed at verify the 
effectiveness of a training program in developing the 
verbal expression skills in among autistic children in 
Kuwait, and the extent of continuity of the impact of 
this program on the verbal expressive skills among 
the members of the experimental group. The sample 
consists of (8) autistic children aged (912-) years, 
were divided into two equivalent groups, control 
group and experimental group. The study used 
a measure of verbal expressive skills for autistic 
children and a training program to develop verbal 
expressive skills among autistic children in Kuwait. 
The results of the study indicate the effectiveness of 
the used program in the developing of the verbal 
expressive skills among autistic children, with a 
continuation of the positive effects of the program 
during the following up period which lasted (10) 
weeks. 

مقدمة:
ذهنية  قدرة  وهي  اللفظي،  الت�سال  و�سيلة  اللغة  تعد 
اللغة  وت�سمل  و  الآخرين،  مع  الفرد  بها  يتوا�سل  مكت�سبة 
التي تنظمها  جمموعة من املعارف املعاين واملفردات والقواعد 
اإنتاج  الفرد ومتكنه من  تتولد يف ذهن  اللغة  اأو ت�سبطها، وهذه 

العبارات واجلمل امل�سموعة اأو املكتوبة وفهمها
التي  املحرية  ال�سطرابات  اأحد  التوحد  ا�سطراب  ويعد 
ميكن  ب�سيط  هو  ما  فمنها  لأخرى،  حالة  من  درجتها  تتفاوت 
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أهداف الدراسة:
برنامج  فاعلية  عن  الك�سف  اإىل  احلالية  الدرا�سة  تهدف 
ا�سطراب  ذوي  الأطفال  لدى  اللفظي  التعبري  تنمية  يف  تدريبي 
التوحد يف دولة الكويت، ومدى ا�ستمرارية فاعلية هذا الربنامج 
ع�رشة  البالغة  التتبعية  الفرتة  خالل  لديهم  اللفظي  التعبري  على 

اأ�سابيع.

فروض الدراسة
الباحثة♦ و�سعت♦ واأهدافها،♦ الدرا�سة♦ م�سكلة♦ من♦ انطالقاً♦

الفرو�س♦التالية♦لدرا�ستها:
رتب ♦♦ متو�سطي  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 

القبلي والبعدي على  القيا�سني  التجريبية يف  درجات املجموعة 
مقيا�ص مهارات التعبري اللفظي يف اجتاه القيا�ص البعدي.

املجموعة ♦♦ درجات  رتب  متو�سطي  بني  فروق  توجد  ل 
مهارات  مقيا�ص  على  والبعدي  القبلي  القيا�سني  يف  ال�سابطة 

التعبري اللفظي.
رتب ♦♦ متو�سطي  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 

البعدي  القيا�ص  يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  درجات 
على مقيا�ص مهارات التعبري اللفظي ل�سالح املجموعة التجريبية.

املجموعة ♦♦ درجات  رتب  متو�سطي  بني  فروق  توجد  ل 
مهارات  مقيا�ص  على  والتتبعي  البعدي  القيا�سني  يف  التجريبية 

التعبري اللفظي.

أهمية الدراسة: 
وتت�سح♦اأهمية♦الدرا�سة♦احلالية♦على♦النحو♦التايل:

حتاول الدرا�سة احلالية الإ�سهام يف تاليف النق�ص يف ♦♦
ا�سطراب  ذوي  الأطفال  لدى  املختلفة  املهارات  تنمية  درا�سات 

التوحد ب�سكل عام ومنها مهارات التعبري اللفظي.
اإ�سافة معلومات جديدة يف جمال التعامل مع الأطفال ♦♦

با�ستخدام  اللغوية  مهاراتهم  وتنمية  التوحد  ا�سطراب  ذوي 
الربنامج التدريبي.

تدريبي ♦♦ بربنامج  واملتخ�س�سني  املهتمني  تزويد 
الأطفال  لدى  اللفظي  التعبري  مهارات  تنمية  يف  ي�سهم  اأن  ميكن 
الآخرين وتخفيف  توا�سلهم مع  التوحد وحت�سني  ا�سطراب  ذوي 

امل�سكالت الجتماعية لديهم.
تزويد املكتبة العربية بدرا�سة ميدانية ت�سهم يف تنمية ♦♦

مهارات التعبري اللفظي لدى الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد.

حتديد املصطلحات
◄♦:Training Program البنامج♦التدريبي

من  الدرا�سة  هذه  يف  التدريبي  الربنامج  تعريف  ميكن 
الناحية الإجرائية باأنه العملية املنظمة واملخططة بهدف م�ساعدة 
بع�ص  الأطفال  هوؤلء  لإك�ساب  التوحد  ا�سطراب  ذوي  الأطفال 
مهارات التعبري اللفظي، بالإ�سافة اإىل زيادة ا�ستب�سار املعلمني 

واإك�سابهم بع�ص املعارف واحلقائق واملعلومات اخلا�سة بتنمية 
ا�ستخدامها،  اللفظي لدى هوؤلء الأطفال وكيفية  التعبري  مهارات 
وقد اعتمدت الباحثة يف هذا الربنامج على فنية لعب الدور ب�سفة 

اأ�سا�سية. 
◄♦:Verbal Expressive Skills♦مهارات♦التعبري♦اللفظي

الدرا�سة  يف  اللفظي  التعبري  مهارات  مفهوم  حتديد  مت  لقد 
احلالية على النحو التايل:

مهارة التحدث وال�سوؤال بلغة �سليمة.♦�
مهارة التعبري اللفظي عن الأ�سياء واحلاجات والرغبات.♦�
مهارة نطق الكلمات واحلروف والأ�سوات وتقليدها.♦�
مهارات التكرار والرتتيب.♦�
مهارة التعبري اللفظي عن امل�ساعر.♦�
مهارة الرد على حديث الآخرين. واأ�سئلتهم. ♦�

التي يح�سل  الدرجة  باأنه  اإجرائيًا  اللفظي  التعبري  ويعرف 
عليها الطفل على مقيا�ص مهارات التعبري اللفظي ذوي ا�سطراب 

التوحد امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.
التوحد:♦◄

حالة ت�سيب بع�ص الأطفال عند الولدة، اأو خلل يف مرحلة 
اجتماعية  عالقات  تكوين  عن  عاجزين  املبكرةجتعلهم  الطفولة 
طبيعية وغري قادرين على تطوير مهارات التوا�سل حيث ي�سبح 
مغلق  عامل  يف  ويتقوقع  الجتماعي  حميطه  عن  منعزل  الطفل 

يت�سف بتكرار احلركات والن�ساطات

 حدود الدراسة: 
تتحدد♦الدرا�سة♦احلالية♦مبا♦يلي:

احلدود♦الب�سية: تتكون عينة الدرا�سة احلالية من عدد ♦♦
)8( اأطفال ذكور، ترتاوح اأعمارهم بني )9 - 12( عامًا من ذوى 
املوجودين يف  الأطفال  الب�سيطة، وميثلون كل  التوحد  ا�سطراب 
ت�سخي�ص  مت  والذين  الكويت،  بدولة  التوحدي  ال�سلوك  مدر�سة 
مركز  لدى  املعتمدة  الأدوات  جمموعة  خالل  من  حالتهم 

الت�سخي�ص املبكر التابع لوزارة الرتبية با�سطراب التوحد. 
التوحد ♦♦ �سلوك  مدر�سة  الزمانية:  و♦ املكانية♦ احلدود♦

الرتبية  مدرا�ص  لإدارة  والتابعة  )حويَل(،  منطقة  يف  الواقعة 
اخلا�سة يف دولة الكويت، خالل )2013 - 2014(.

اإلطار النظري: 

أواًل: التوحد

 Auto م�ستق من الكلمة اليونانية )Autism( م�سطلح التوحد
 )20  :2002( ن�رش  وتعرف   ،)le soimeme( الذات  تعني  والتي 
ال�سطرابات  من  نوع  لديه  يوجد  الذي  الطفل  ذلك  باأنه  التوحد 
ظهورها  منذ  الطفل  مع  متزامنة  تظل  التي  املعقدة  الرتقائية 
منوه،  جوانب  جميع  على  توؤثر  والتي  كلها،  حياته  مدى  وعلى 
وتبعده عن النمو الطبيعي، ويوؤثر هذا النوع من ال�سطرابات على 
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العالقات  على  واأي�سًا  لفظي،  اأم غري  لفظيًا  اأكان  �سواء  التوا�سل 
الجتماعية، وعلى اأغلب القدرات العقلية لهوؤلء الأفراد امل�سابني 
بالتوحد، ويظهر خالل ال�سنوات الثالثة الأوىل من عمر الطفل اإذ 
يفقد الت�سال وال�ستفادة مما حوله �سواء اأ�سخا�ص، اأو خربات، اأو 
النمو ومعايريه  جتارب مير بها وهذا ال�سطراب يوؤثر يف مهام 
النمو  من  معني  م�ستوى  عند  الن�سبي  الثبات  اإىل  بهم  فيوؤدى 
وال�سلوكي فتنق�سهم  النف�سي والجتماعي والنفعايل والوجداين 

امل�ساعر والأحا�سي�ص )عمر، 2011(.
الوليات  يف  اأجريت  التي  احلديثة  الدرا�سات  اأ�سارت  وقد 
املتحدة اأنه يوجد على الأقل )360،000( فردا م�سابا بالتوحد، 
يعد  التوحد  اأن  الدرا�سات  واأو�سحت  الأطفال،  من  ثلثهم  واأن 
الإعاقة الرابعة الأكرث �سيوعًا من الإعاقات املختلفة والتي تتمثل 
التوحد  ويحدث  املخبئ(،  ال�سلل  ال�رشع،  العقلية،  )الإعاقة  يف 
يتح�سن هذا  وقد  اآلف مولود،  )5،4( طفاًل كل ع�رشة  يف حوايل 

ال�سطراب بالتدخل العالجي املبكر.

ثانياً: التعبري اللفظي ومهاراته لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد

التوا�سل  ل يتجزاأ من  اللغوي ومهاراته جزءاً  التعبري  يعد 
بدون  منفردة  ب�سورة  تناوله  يتم  اأن  ميكن  ول  عامة،  ب�سفة 
التعر�ص للتوا�سل ب�سفة عامة، وبالن�سبة للتوا�سل لدى الأطفال 
ذوي ا�سطراب التوحد يظهر هوؤلء الأطفال كما لو اأنهم ُبكم لأنهم 
الب�رشي  كالتوا�سل  غريها،  ول  املنطوقة  اللغة  ي�ستخدمون  ل 
ال�سوت،  نربة  مع  متوافقة  واإمياءاته  الوجه  تلميحات  تكون  ول 
فالطفل عادًة قبل اأن ي�ستعمل اللغة املنطوقة ي�ستخدم الإ�سارات 
والإمياءات، كما ل ي�ستطيعون بناء جملة كالمية مفيدة، ويجدون 
�سعوبة يف ربط الكلمات يف جملة ذات معنى، و يعك�سون ال�سمائر 
"اأنت" بدل "اأنا" وي�سعب عليهم فهم دللة الألفاظ وفق ال�سياق 
الأطفال  تفكري  طريقة  تت�سف  ال�سياق  هذا  ويف  الجتماعي، 
بالتفكري  الأحيان  معظم  يف  التوحد  ا�سطراب  ذوي  امل�سابني 
يف  فيديو  ك�رشيط  الأفكار  ويعر�سون  بالكلمات  ولي�ص  بال�سور 
و  الأفكار،  ل�ستعادة  الوقت  بع�ص  يحتاج  الذي  الأمر  خميلتهم 
يجدون �سعوبة يف معاجلة �سل�سلة طويلة من املعلومات ال�سفهية 
والحتفاظ باملعلومة الأوىل يف تفكريهم اأثناء حماولة معاجلة 
معلومة اأخرى كما ي�ستخدمون قناة واحدة من قنوات الإح�سا�ص 
يف وقت بذاته اإذ يبدو اأنهم ل يرون عندما ي�سمعون ول ي�سمعون 
عندما ينظرون، ولديهم �سعوبة يف تعميم الأ�سياء التي يتعلمونها 

)الظاهر، 2009(.
اللغة♦و♦التعبري♦اللفظي♦لدى♦الأطفال♦ذوي♦ا�سطراب♦التوحد:

ال�سغار ذوي  الأطفال  %( من   50( يقرب من  ما  يكت�سب 
ا�سطراب التوحد املقدرة على الكالم ولكن حتى مع قدرتهم على 
املحادثة،  خالل  من  التفاعل  على  بالقدرة  يتمتعون  ل  الكالم 
وعدم  والرتابة  والتكرار  الببغاوية  �سفة  تاأخذ  عندهم  فاللغة 

التوا�سل.
الأ�سا�سية  املالمح  من  والتوا�سل  اللغة  م�سكالت  وتعترب 
م�سكلة  هي  الأطفال  من  الفئة  هذه  لدى  امل�سكلة  و  للتوحدي، 
اأي�سًا  التوحد  يوؤثر  حيث  مبفردها،  اللغة  م�سكلة  ولي�ست  ات�سال 
اأن   )2005( عمارة  ويرى  اللفظية،  غري  التوا�سل  اأمناط  على 

التاأخر  يف  تتمثل  التوحد  حالت  لدى  اللفظي  التعبري  م�سكالت 
يف الكالم، ويف نق�ص النمو اللغوي دون اأن تكون هناك اإ�سارات 
تعوي�سية ، يعانون من ق�سور وا�سح يف فهم كثري من املفاهيم 

اأو معاين الكلمات. 
لدى  العامة  اللغوية  القدرة  فيه  تكون  الذي  الوقت  ويف 
وال�ستخدام  الت�سال  يبقى  جيدة  اأ�سربجر(  )متالزمة  الأطفال 
احلالت  على  التعرف  ميكنهم  ل  كما  فقرياً،  للغة  الجتماعي 
لديهم  التوا�سل  فاإن  لذا  بهم  اخلا�سة  الذهنية(  )ال�سور  العقلية 
الطفل  قدرة  عدم  يعني  وهذا  الو�سوح،  من  اأكرث  بالتعتيم  يتميز 
التوا�سل  مواقف  اأثناء  الجتماعية  امل�ساركة  على  التوحدي 
وبالتايل عدم و�سوح عادات التوا�سل لديهم لذا ي�سطرب الإطار 
لدى  اللغة  منو  ي�سبق  الإي�سال  يجعل  الذي  العادي  التنموي 
اأ�سحاب التوحد، كما ت�سطرب الو�سائل امل�ستخدمة يف تعلم هذا 

الإطار )خطاب، 2007(.

ثالثاً: لعب األدوار: 

فنية  على  اأ�سا�سية  ب�سفة  احلالية  الدرا�سة  برامج  تعتمد 
التدري�ص  ا�سرتاتيجيات  اإحدى  الدور  لعب  ويعترب  الدور،  لعب 
متعلم  كل  فيه  يتقم�ص  واقعي  موقف  حماكاة  على  تعتمد  التي 
من امل�ساركني يف الن�ساط اأحد الأدوار، ويتفاعل مع الآخرين يف 
حدود عالقة دوره باأدوارهم وقد يتقم�ص املتعلم دور �سخ�ص اأو 
�سيء اآخر، و يعرفه عفانة و اللوح )2008( باأنه ن�ساط ي�ستخدم 
بتمثيل  خالله  من  الأطفال  التعليمية،ويقوم  امل�رشحيات  لتنفيذ 
املواقف والأن�سطة من خالل اأمناط التمثيل امللتزم بحفظ الن�ص 
م�سبقًا من قبل املتعلمني، ويكون دور املعلم هو الإعداد وتهيئة 
الأطفال، وتوزيع الأدوار عليهم، ومناق�سة الأطفال، وبذلك يكون 

داخل اأ�سوار املدر�سة باإمكانيات متاحة وب�سيطة.
دوراً  للطفل  اأن  افرتا�ص  على  الإ�سرتاتيجية  هذه  وتقوم 
اآخر يف موقف  اأو عن �سخ�ص  اأن يقوم به معرباً عن نف�سه  يجب 
حمدد، بحيث يتم ذلك يف بيئة اآمنة وظروف يكون فيها الأطفال 
هذا  ممار�سة  ويطور  اللعب،  يف  وراغبني  ومت�ساحمني  متعاونني 
الآخرين،  مع  والتفاعل  التعبري  على  الأطفال  قدرات  الن�ساط من 
باأبعادها  �سخ�سياتهم  وتطوير  فيها،  مرغوب  �سلوكيات  وتنمية 

املختلفة.
اأهمية♦اإ�سرتاتيجية♦لعب♦الأدوار:

تتمثل اأهميتها فيما يلي: 
الطفل، ♦� لدى  والتحليل  التفكري  على  ت�سجع  طريقة  هي 

حيث يتعلم عن طريقها احلقائق والعمليات وال�سرتاتيجيات، كما 
فاعلة  اأداة  و  الجتماعية  القيم  الأطفال  تعليم  على  ت�ساعد  اأنها 
يف تكوين النظام األقيمي عند الأطفال، فهي ت�سجع الأطفال على 
الت�سال والتوا�سل فيما بينهم والتعلم من بع�سهم البع�ص بغ�ص 
كما  بينهم،  فيما  والجتماعية  الثقافية  الختالفات  عن  النظر 
خمتلف  مع  يتعامل  اأن  الطريقة  هذه  با�ستخدام  املعلم  ي�ستطيع 
جيدة  طريقة  فهي  قدراتهم،  عن  النظر  بغ�ص  الأطفال  فئات 
للتعامل بفاعلية يف املواقف التعليمية )عفانة و اللوح، 2008(. 
مثل  النف�سية  ال�سطرابات  مبعاجلة  الدور  لعب  يقوم  و 
النطواء واخلجل، والعدوانية، حيث ينطلق املمثل ليق�سي عليها 
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وليتخل�ص منها عن طريق التمثيل، كما يفيد يف معاجلة عاهات 
النطق اأو ا�سطراباته.

وعر�ص  تو�سيح  يف  الدور  لعب  اإ�سرتاتيجية  ت�ستخدم  و 
العامة،  ال�سلوكية  الآداب  مثل  معينة  و�سلوكيات  وقيم  اجتاهات 
و تعميق فهم املواقف الجتماعية املثرية للنقا�ص واجلدل، كذلك 
وال�سري  امل�سكالت،  حل  اقتحام  ا�سرتاتيجيات  وتنفيذ  للتخطيط 
ال�سخ�سيات  من  ال�سخ�سية  احلياة  �سرية  تتناول  التي  والرتاجم 
تن�ساأ  التي  الجتماعية  العالقات  طبيعة  تو�سح  كما  التاريخية، 
وممار�سة  القرار،  �سنع  مهارة  على  الفرد  تدريب  و  الأفراد،  بني 
القيادة، ويعتمد لعب الدور هنا على اإيجاد موقف واقعي ويطلب 
املوقف  هذا  يف  املت�سمنة  املختلفة  الأدوار  لعب  املتدربني  من 

ب�سورة اأقرب اإىل الواقع )القر�سي، 2001(. 

دراسات سابقة: 
اإىل♦ مق�سمة♦ ال�سابقة♦ الدرا�سات♦ بعر�س♦ الباحثة♦ قامت♦
زمنياً♦ ترتيباً♦ ال�سابقة♦ الدرا�سات♦ ترتيب♦ مع♦ اأ�سا�سيني،♦ حمورين♦
النحو♦ على♦ الأحدث♦ اإىل♦ الأقدم♦ من♦ التاريخي♦ الت�سل�سل♦ ح�سب♦

التايل:♦

التعبري  لتحسني  العالجية  بالربامج  اهتمت  دراسات  األول:  احملور 
اللفظي والتواصل لدى ذوي اضطراب التوحد بالربامج املختلفة.

تدريب  اإىل   )Creedon, 2003( كريدون  درا�سة  هدفت 
وذلك  للتوا�سل،  برنامج  على  التوحديني  الأطفال  من  جمموعة 
اأمناط  لتنمية بع�ص مهاراتهم الجتماعية والتخل�ص من بع�ص 
من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الذات،  كاإيذاء  املنا�سب  غري  ال�سلوك 
)21( طفاًل من اأطفال التوحد من )4 - 9( �سنوات، وقد تو�سلت 
لأطفال  الجتماعي  الن�ساط  اإىل ظهور حت�سن يف  الدرا�سة  نتائج 
التوحد، ويف مهاراتهم الجتماعية كمهارة امل�ساعدة، كما اأظهروا 

انخفا�سًا وا�سحًا يف �سلوك اإيذاء الذات. 
اإىل تقدمي برنامج  الفتوح )2010(  اأبو♦ كما وهدفت درا�سة 
والتوا�سل  التلقائي  الكالم  حت�سني  على  يعمل  مقرتح  تدريبي 
الجتماعي لدى عينة من الأطفال )الأوتيزم()التوحد(، واعتمدت 
على املنهج التجريبي و بع�ص الأدوات البحثية، وكذلك الأ�ساليب 
الإح�سائية، وتكونت من اأربعة اأطفال من اأطفال الأوتيزم )التوحد( 
الذين ترتاوح اأعمارهم من )4 - 7( �سنوات، حيث اأ�سفرت الدرا�سة 
رتب  متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دال  فرق  يوجد  اأنه  عن  احلالية 
درجات جمموعة الدرا�سة التجريبية يف القيا�سني القبلي والبعدي 
على مقيا�ص )القدرة على الكالم التلقائي والتوا�سل الجتماعي( 
اجتاه  يف   )0.01( م�ستوى  عند  )التوحد(  الأوتيزم  اأطفال  لدى 
متو�سطي  بني  فرق  يوجد  ل  اأنه  وبينت  كما  البعدي،  القيا�ص 
البعدي  القيا�سني  يف  التجريبية  الدرا�سة  جمموعة  درجات  رتب 
)القدرة  مقيا�سي  الربنامج( على  انتهاء  �سهر من  )بعد  والتتبعي 
على الكالم التلقائي، التوا�سل الجتماعي( لدى اأطفال الأوتيزم.

لعب  طريق  عن  التواصل  بتنمية  اهتمت  دراسات  الثاني:  احملور 
الدور.

فاعلية  مدى  اإىل  للتعرف   )2010( خ�س  درا�سة  هدفت 
التوحديني،  الأطفال  لدى  اللغة  لتنمية  باللعب  عالجي  برنامج 

وتكونت عينة الدرا�سة من جمموعة كلية قوامها )12( طفاًل وطفلة 
�سنة،   )12  -  6( من  اأعمارهم  ترتاوح  التوحديني  الأطفال  من 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  الدرا�سة  نتائج  واأو�سحت 
بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة من 
الأطفال التوحديني يف النمو اللغوي كدرجة كلية وكاأبعاد فرعية 
)اللغة ال�ستقبالية، واللغة التعبريية، وفهم قواعد اللغة، والتعرف 
والتحليل(  املت�سادات،والربط  على  والتعرف  املت�سابهات،  على 

ذات دللة م�ستوى )0،01( ل�سالح اأطفال املجموعة التجريبية. 
و�سعت درا�سة اأبو♦الفتوح )2012( اإىل تنمية بع�ص مهارات 
فاعلية  من  والتحقق  الأوتيزم  اأطفال  من  حالت  لدى  اللعب 
وتكونت  املهارات،  هذه  تنمية  يف  بالفيديو  النمذجة  ا�ستخدام 
العينة من )5( حالت من اأطفال م�سابني با�سطراب )الأوتيزم( 
�سنة،   )6.22( اأعمارهم  متو�سط  اإناث(  اثنتني  و  ذكور  )ثالثة 
اإح�سائيًا  دال  فرق  وجود  اإىل  الرئي�سة  الدرا�سة  نتائج  وتو�سلت 
القبلي ومتو�سط رتب درجات  القيا�ص  بني متو�سط رتب درجات 
القيا�ص البعدي على مقيا�ص مهارات اللعب لدى اأطفال )الأوتيزم( 
امل�ساركني يف الدرا�سة احلالية يف اجتاه القيا�ص الأف�سل )القيا�ص 
البعدي( مما ُيعد موؤ�رشاً لوجود فاعلية ا�ستخدام اأ�سلوب النمذجة 

بالفيديو يف تنمية بع�ص مهارات اللعب لدى اأطفال الأوتيزم.

التعقيب على الدراسات السابقة
من خالل مراجعة الباحثة للدرا�سات والبحوث ال�سابقة يف 
م�ساكل  بعالج  الباحثني  اهتمام  يت�سح  احلالية  الدرا�سة  جمال 
ا�سطراب  ذوي  الأطفال  لدى  جوانبها  مبختلف  واللغة  التوا�سل 
التوحد من خالل ا�ستخدام برامج وا�سرتاتيجيات وفنيات متنوعة 
من اأهمها فنية لعب الدور، كما تبني فاعلية هذه الربامج وجناحها 
يف تنمية مهارات التوا�سل ال�ستقبالية والتعبريية وعالج م�ساكل 
اللغة لدى هذه الفئة من الأطفال، وتبني اأي�سًا وجود ندرة وا�سحة 
يف  تدريبي  برنامج  فاعلية  مو�سوع  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  يف 
تنمية مهارات التعبري اللفظي لدى الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد، 
حيث اأن هذا املو�سوع يعترب مو�سوعًا جديداً فكان لبد لنا من 
اأن نقرتح العمل على زيادة الدرا�سات ال�سابقة وتعزيز البحث يف 
هذا املجال،وقامت الباحثة بتخ�سي�ص ف�سل للدرا�سات ال�سابقة 
ملا لها من اأهمية، وقد ك�سفت مراجعة هذه الدرا�سات تاأكيد كثري 
لدى  اللفظي  التوا�سل  يف  ق�سور  وجود  على  الدرا�سات  هذه  من 
يتلقون  الذين  خا�سًةلأطفال  ا  التوحد،  ا�سطراب  ذوي  الأطفال 

تدريبًا على مهارات التوا�سل اللفظي.

منهج الدراسة
اتبعت الدرا�سة املنهج التجريبي ذو املجموعتني التجريبية 
على♦ وذلك♦ والتتبعي،  والبعدي  القبلي  والقيا�سات  وال�سابطة 

النحو♦التايل:♦
Ú♦ لعب على  القائم  التدريبي  الربنامج  امل�ستقل:  املتغري 
الدور.
Ú♦.املتغري التابع: مهارات التعبري اللفظي

كما تعتمد الدرا�سة يف الوقت ذاته على ت�سميم جتريبي ذي 
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جمموعتني متكافئتني اإحداهما جتريبية والأخرى �سابطة.

جمتمع الدراسة 
ذوي  الأطفال  جميع  للبحث  الأ�سلي  املجتمع  ميثل 
ا�سطراب التوحد من كال اجلن�سني امل�سجلني يف املدار�ص اخلا�سة 
عددهم  والبالغ   2014  /2013 الدرا�سي  للعام  الكويت  بدولة 
)8( اأطفال ذكور لعدم وجود اإناث م�سجالت �سمن الأطفال ذوي 

ا�سطراب التوحد.

عينة الدراسة 
 ،)96( قدره  ذكاء  متو�سط  ذكور،  اأطفال   )8( من  تكونت 
 ،)10.5( )3.2(، ومبتو�سط عمري قدره  وانحراف معياري قدره 
وانحراف معياري )1.06(، وميثلون كل املوجودين يف مدر�سة 
خالل  من  حالتهم  �ست  و�ُسخِّ الكويت  بدولة  التوحدي  ال�سلوك 
التابع  املبكر  الت�سخي�ص  مركز  لدى  املعتمدة  الأدوات  جمموعة 
جتريبية،  اإحداهما  الذات،وكانت  با�سطراب  الرتبية  لوزارة 

والأخرى �سابطة ت�سم كل منهما اأربعة اأطفال.
1♦ من♦حيث♦العمر♦الزمني:♦.

املجموعتني  لأفراد  الزمني  العمر  مبقارنة  الباحثة  قامت 
التجريبية وال�سابطة با�ستخدام اختبار مان ويتنى.

جدول )1(

داللة الفروق بين متوسطي رتب العمر الزمني ألفراد المجموعتين التجريبية 
والضابطة 

ا�ســـم♦
متو�سط♦ناملجموعة

الرتب
جمموع♦
الرتب

قيمة♦
U

قيمة
Z

م�ستوى♦
الدللة

45.1320.5جتـريبية
5.50.774

0.439
غري 
دالة 43.8815.5�سـابطة

مستوى الداللة عند (0,01( = 2,58 مستوى الداللة عند (0,05( = 1,96

بلغت  املح�سوبة   Z قيمة  اأن   )1( اجلدول  من  يت�سح 
اإىل  ي�سري  مما   ،)1.96( احلدية  القيمة  من  اأقل  وهى   )0.774(
عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سطى رتب العمر الزمني 

لأفراد املجموعتني التجريبية وال�سابطة.
2♦ من♦حيث♦م�ستوى♦الذكاء:♦.

 – الباحثة بتطبيق مقيا�ص �ستانفورد بينيه للذكاء  قامت 
ال�سورة الرابعة على اأفراد املجموعتني التجريبية وال�سابطة، ثم 

قارن بينهما با�ستخدام اختبار )مان ويتني(.
جدول )2( 

داللة الفروق متوسطي رتب درجات بين األفراد بالمجموعتين التجريبية والضابطة على 
مقياس ستانفورد بينيه للذكاء

ا�ســـم♦
متو�سط♦ناملجموعة

الرتب
جمموع♦
الرتب

قيمة♦
U

قيمة
Z

م�ستوى♦
الدللة

45.5022جتـريبية
4.01.169

0.243
غري دالة 43.5014�سـابطة

 =  )0.05) عند  الداللة  مستوى   2.58  =  )0.01) عند  الداللة  مستوى 
1.96

بلغت  املح�سوبة   Z قيمة  اأن   )2( اجلدول  من  يت�سح 
اإىل  ي�سري  مما   ،)1.96( احلدية  القيمة  من  اأقل  وهى   )1.169(
درجات  رتب  متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 
اأفراد املجموعتني التجريبية وال�سابطة على مقيا�ص )�ستانفورد 

بينيه( للذكاء.
3♦ من♦حيث♦م�ستوى♦مهارات♦التعبري♦اللفظي:♦.

اأفراد  درجات  رتب  متو�سطات  مبقارنة  الباحثة  قامت 
اللفظي  التعبري  مقيا�ص  على  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني 
)مان  اختبار  با�ستخدام  الربنامج  تطبيق  قبل  الباحثة(  )اإعداد/ 

ويتني(.

جدول )3( 
داللة الفروق لمتوسطي رتب درجات األفراد في المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مهارات التعبير اللفظي

قيمةقيمة♦Uجمموع♦الرتبمتو�سط♦الرتبنا�ســـم♦املجموعةاأبعاد♦مقيا�س♦التعبري♦اللفظيم
Zم�ستوى♦الدللة

مهارة التحدث وال�سوؤال بلغة �سليمة1
45.1320.50جتريبية

5.50.774
0.457
غري دالة 43.8815.50�سابطة

2
مهارة التعبري اللفظي عن الأ�سياء واحلاجات 

والراغبات
45.6322.50جتريبية

3.51.34
0.178
غري دالة 43.3813.50�سابطة

3
مهارة نطق الكلمات واحلروف والأ�سوات 

وتقليدها
45.3821.50جتريبية

4.51.02
0.304
غري دالة 43.6314.50�سابطة

مهارات التكرار والرتتيب4
45.6322.50جتريبية

3.51.34
0.180
غري دالة 43.3813.50�سابطة
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قيمةقيمة♦Uجمموع♦الرتبمتو�سط♦الرتبنا�ســـم♦املجموعةاأبعاد♦مقيا�س♦التعبري♦اللفظيم
Zم�ستوى♦الدللة

مهارة التعبري اللفظي عن امل�ساعر5
45.1320.50جتريبية

5.50.735
0.462
غري دالة 43.8815.50�سابطة

مهارة الرد على حديث واأ�سئلة الآخرين6
44.7519.00جتريبية

70.300
0.765
غري دالة 44.2517.00�سابطة

الدرجة♦الكلية
45.7523.00جتريبية

31.47
0.139
غري دالة 43.2513.00�سابطة

مستوى الداللة عند (0,01( = 2,58 مستوى الداللة عند (0,05( = 1,96

بلغت  املح�سوبة   )Z( قيمة  اأن   )3( اجلدول  من  يت�سح 
)1.47( وهى اأقل من القيمة احلدية )1.96(، مما ي�سري اإىل عدم 
اأفراد  درجات  رتب  متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 

املجموعتني التجريبية وال�سابطة على مقيا�ص التعبري اللفظي.

نتائج الدراسة: 
وتقدمي  ومناق�ستها  للنتائج  عر�سًا  الف�سل  هذا  يت�سمن 
املجال  بهذا  املهتمني  تدعم  قد  التي  واملقرتحات  التو�سيات 

وتفيدهم.

الفرض األول:	

رتب ♦◄ متو�سطي  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
القبلي والبعدي على  القيا�سني  التجريبية يف  درجات املجموعة 

مقيا�ص التعبري اللفظي يف اجتاه القيا�ص البعدي.
وللتحقق من �سحة هذا الفر�ص قامت الباحثة با�ستخدام:

 Wilcoxon( لدى عينتني مرتبطتني  )ويلكوك�سون(  اختبار 
Signed Ranks Test( وذلك حل�ساب دللة الفروق بني متو�سطي 

ومتو�سطات  القبلي  القيا�ص  يف  التجريبية  املجموعة  اأفراد  رتب 
اللفظي  التعبري  على  البعدي  القيا�ص  يف  املجموعة  نف�ص  رتب 

فكانت النتائج كما باجلدول التايل:

جدول )6(
داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس مهارات التعبير اللفظي بين القياسين القبلي والبعدي 

املتغـري
الرتب♦املوجبةالرتب♦ال�سالبة

)Z(♦م�ستوى♦الدللةقيمة
متو�سط♦العدد

الرتب
جمموع♦
متو�سط♦العددالرتب

جمموع♦الرتبالرتب

0.05-00042.5101.97مهارة التحدث وال�سوؤال بلغة �سليمة

0.05-00042.5101.99مهارة التعبري اللفظي عن الأ�سياء واحلاجات والراغبات

-00042.5101.98مهارة نطق الكلمات واحلروف والأ�سوات وتقليدها
0.05

0.05-00042.5102.032مهارات التكرار والرتتيب

0.05-00042.5101.97مهارة التعبري اللفظي عن امل�ساعر

00042.5102.0020.05مهارة الرد على حديث واأ�سئلة الآخرين

0.05-00042.5101.99الدرجة♦الكلية

مستوى الداللة عند (0,01( = 2,58 مستوى الداللة عند (0,05( = 1,96

يت�سح من اجلدول )6( ما يلى: 
Ú♦ بني  )0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 

القيا�سني  التجريبية يف  املجموعة  اأفراد  درجات  رتب  متو�سطي 
القبلي والبعدي على بعد مهارة التحدث وال�سوؤال بلغة �سليمة يف 

مقيا�ص التعبري اللفظي ل�سالح القيا�ص البعدي. 
Ú♦ بني  )0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 

القيا�سني  التجريبية يف  املجموعة  اأفراد  درجات  رتب  متو�سطي 
الأ�سياء  عن  اللفظي  التعبري  مهارة  بعد  على  والبعدي  القبلي 

واحلاجات والراغبات يف مقيا�ص التعبري اللفظي ل�سالح القيا�ص 
البعدي. 
Ú♦ بني  )0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 

القيا�سني  التجريبية يف  املجموعة  اأفراد  درجات  رتب  متو�سطي 
القبلي والبعدي على بعد مهارة نطق الكلمات واحلروف والأ�سوات 

وتقليدها يف مقيا�ص التعبري اللفظي ل�سالح القيا�ص البعدي. 
Ú♦ بني  )0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 

القيا�سني  التجريبية يف  املجموعة  اأفراد  درجات  رتب  متو�سطي 
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مقيا�ص  يف  والرتتيب  التكرار  مهارات  بعد  والبعديعلى  القبلي 
التعبري اللفظي ل�سالح القيا�ص البعدي. 

Ú♦ بني  )0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 
القيا�سني  التجريبية يف  املجموعة  اأفراد  درجات  رتب  متو�سطي 
القبلي والبعدي علي بعد مهارة التعبري اللفظي عن امل�ساعر فى 

مقيا�ص التعبري اللفظي ل�سالح القيا�ص البعدي. 
Ú♦ بني  )0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 

القيا�سني  التجريبية يف  املجموعة  اأفراد  درجات  رتب  متو�سطي 
القبلي والبعدي على بعد مهارة الرد على حديث واأ�سئلة الآخرين 

يف مقيا�ص التعبري اللفظي ل�سالح القيا�ص البعدي
Ú♦ بني  )0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 

القيا�سني  التجريبية يف  املجموعة  اأفراد  درجات  رتب  متو�سطي 
اللفظي  التعبري  الكلية ملقيا�ص  الدرجة  القبلي والبعدي على بعد 

يحقق  وهذا  البعدي  القيا�ص  ل�سالح  اللفظي  التعبري  مقيا�ص  يف 
�سحة الفر�ص الأول.

الفرض الثاني:

املجموعة ♦◄ درجات  رتب  متو�سطي  بني  فروق  توجد  ل 
التعبري  مقيا�ص  على  والبعدي  القبلي  القيا�سني  يف  ال�سابطة 

اللفظي.
وللتحقق من �سحة هذا الفر�ص قامت الباحثة با�ستخدام: 

 Wilcoxon( لدي عينتني مرتبطتني  )ويلكوك�سون(  اختبار 
Signed Ranks Test( وذلك حل�ساب دللة الفروق بني متو�سطي 

ومتو�سطات  القبلي  القيا�ص  يف  ال�سابطة  املجموعة  اأفراد  رتب 
اللفظي  التعبري  علي  البعدي  القيا�ص  يف  املجموعة  نف�ص  رتب 

فكانت النتائج كما يف اجلدول التايل:

جدول )7(
داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس مهارات التعبير اللفظي بين القياسين القبلي والبعدي 

املتغـري
الرتب♦املوجبةالرتب♦ال�سالبة

)Z(♦م�ستوى♦الدللةقيمة
متو�سط♦العدد

الرتب
جمموع♦
متو�سط♦العددالرتب

الرتب
جمموع♦
الرتب

-11.51.522.24.50.816مهارة التحدث وال�سوؤال بلغة �سليمة
0.414
غري دالة

مهارة التعبري اللفظي عن الأ�سياء واحلاجات 
-1111220.447والراغبات

0.655
غري دالة

-1221110.447مهارة نطق الكلمات واحلروف والأ�سوات وتقليدها
0.655

دالة

-21.530001.41مهارات التكرار والرتتيب
0.157
غري دالة

-13332.370.736مهارة التعبري اللفظي عن امل�ساعر
0.461
غري دالة

-00021.531.341مهارة الرد على حديث واأ�سئلة الآخرين
0.180
غري دالة

-13.53.532.176.50.552الدرجة♦الكلية
0.581
غريدالة

مستوى الداللة عند (0,01( = 2,58 مستوى الداللة عند (0,05( = 1,96

يت�سح من اجلدول )8( ما يلي: 
رتب ♦� متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 

القبلي والبعدي  القيا�سني  ال�سابطة يف  اأفراد املجموعة  درجات 
على بعد مهارة التحدث وال�سوؤال بلغة �سليمة اأي اأنه يوجد تقارب 
بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعة ال�سابطة يف القيا�سني 

القبلي والبعدي علي مقيا�ص التعبري اللفظي. 
رتب ♦� متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 

القبلي والبعدي  القيا�سني  ال�سابطة يف  اأفراد املجموعة  درجات 
على بعد مهارة التعبري اللفظي عن الأ�سياء واحلاجات والرغبات 
اأي اأنه يوجد تقارب بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعة 
التعبري  مقيا�ص  على  والبعدي  القبلي  القيا�سني  يف  ال�سابطة 

اللفظي.
وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سطي رتب درجات ♦�

اأفراد املجموعة ال�سابطة يف القيا�سني القبلي والبعدي على بعد 
مهارة نطق الكلمات واحلروف والأ�سوات وتقليدها اأي اأنه ل يوجد 
تقارب بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعة ال�سابطة يف 

القيا�سني القبلي والبعدي على مقيا�ص التعبري اللفظي.
رتب ♦� متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 

القبلي والبعدي  القيا�سني  ال�سابطة يف  اأفراد املجموعة  درجات 
بني  تقارب  يوجد  اأنه  اأي  والرتتيب  التكرار  مهارات  بعد  على 
القيا�سني  يف  ال�سابطة  املجموعة  اأفراد  درجات  رتب  متو�سطي 

القبلي والبعدي على مقيا�ص التعبري اللفظي.
رتب ♦� متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 

القبلي والبعدي  القيا�سني  ال�سابطة يف  اأفراد املجموعة  درجات 
على بعد مهارة التعبري اللفظي عن امل�ساعر اأي اأنه يوجد تقارب 
بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعة ال�سابطة يف القيا�سني 
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القبلي والبعدي على مقيا�ص التعبري اللفظي.
رتب ♦� متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 

القبلي والبعدي  القيا�سني  ال�سابطة يف  اأفراد املجموعة  درجات 
يوجد  اأنه  اأي  الآخرين  واأ�سئلة  حديث  على  الرد  مهارة  بعد  علي 
تقارب بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعة ال�سابطة يف 

القيا�سني القبلي والبعدي على مقيا�ص التعبري اللفظي.
رتب ♦� متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 

القبلي والبعدي  القيا�سني  ال�سابطة يف  اأفراد املجموعة  درجات 
يوجد  اأنه  اأي  اللفظي  التعبري  ملقيا�ص  الكلية  الدرجة  بعد  على 
تقارب بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعة ال�سابطة يف 
القيا�سني القبلي والبعدي على التعبري اللفظي وهذا يحقق �سحة 

الفر�ص الثاين.

الفرض الثالث:

رتب ♦◄ متو�سطي  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
البعدي  القيا�ص  يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  درجات 

على مقيا�ص التعبري اللفظي ل�سالح املجموعة التجريبية.
وللتحقق من �سحة هذا الفر�ص قامت الباحثة با�ستخدام: 

اختبار )مان – ويتني( )Mann – Whitney test( لدى ♦�
عينتني م�ستقلتني وذلك حل�ساب دللة الفروق بني متو�سطي رتب 
اأفراد املجموعة التجريبية )اأ( وبني متو�سطي رتب اأفراد املجموعة 

ال�سابطة )ب( يف قيا�ص التعبري اللفظي بعد تطبيق الربنامج. 
�♦Rank biserial cor- للرتب  الثنائي  الرتباط  )ععامل 

بني  العالقة  قوة  )اأو  الربنامج  تاأثري  حجم  ملعرفة   )relation

هذا  نتائج  يو�سح  التايل  واجلدول  والتابع(،  امل�ستقل  املتغريين 
الفر�ص. 

جدول )9(
داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات األطفال في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس مهارات التعبير اللفظي بعد تطبيق البرنامج

متو�سط♦العدداملجموعةاملتغري
الرتب

جمموع♦
م�ستوى♦قيمة♦)z(قيمة♦)U(الرتب

الدللة
حجم♦التاأثري♦

)rrb(
م�ستوى♦
التاأثري

مهارة التحدث وال�سوؤال بلغة �سليمة
46.526جتريبية

قوي جًدا0.002.33-0.051
42.510�سابطة

مهارة التعبري اللفظي عن الأ�سياء واحلاجات 
والراغبات

46.526جتريبية
قوي جًدا0.002.34-0.050.98

42.510�سابطة

مهارة نطق الكلمات واحلروف والأ�سوات 
وتقليدها

46.526جتريبية
قوي جًدا0.002.35-0.051

42.510�سابطة

مهارات التكرار والرتتيب
46.526جتريبية

قوي جًدا0.002.30-0.050.97
42.510�سابطة

مهارة التعبري اللفظي عن امل�ساعر
46.526جتريبية

قوي جًدا0.002.33-0.050.85
42.510�سابطة

مهارة الرد على حديث واأ�سئلة الآخرين
46.526جتريبية

قوي جًدا0.002.34-0.051
42.510�سابطة

الدرجة♦الكلية
46.526جتريبية

قوي جًدا0.002.32-0.051
42.510�سابطة

مستوى الداللة عند (0,01( = 2,58 مستوى الداللة عند (0,05( = 1,96يتضح من الجدول (9) ما يلي: 

بني ♦�  )0.05 م�ستوى  )عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 
يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  درجات  رتب  متو�سطي 
القيا�ص البعدي لبعد مهارة التحدث وال�سوؤال بلغة �سليمة ل�سالح 
رتب  متو�سط  اأن  اأي  التجريبية،  املجموعة  درجات  رتب  متو�سط 
يف  اللفظي  التعبري  م�ستوى  يف  التجريبية  املجموعة  درجات 
املجموعة  اإح�سائية من نظريه يف  بدللة  اأعلى  البعدي  القيا�ص 
ال�سابطة وت�سري قيمة معامل الرتباط الثنائي للرتب )rprb( التي 
التدريبي(  )الربنامج  لـ  جداً  قوي  تاأثري  وجود  اإىل:   )1( ت�ساوي 
على )م�ستوى التعبري اللفظي يف املجموعة التجريبية باملقارنة 

باملجموعة ال�سابطة(.
بني ♦�  )0.05 م�ستوى  )عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 

يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  درجات  رتب  متو�سطي 
القيا�ص البعدي لبعد مهارة التعبري اللفظي عن الأ�سياء واحلاجات 
والرغبات ل�سالح متو�سط رتب درجات املجموعة التجريبية. اأي 
اأن متو�سط رتب درجات املجموعة التجريبية يف م�ستوى التعبري 
نظريه  من  اإح�سائية  بدللة  اأعلى  البعدي  القيا�ص  يف  اللفظي 
الثنائي  الرتباط  معامل  قيمة  وت�سري  ال�سابطة  املجموعة  يف 
للرتب )rprb( التي ت�ساوي )0.98( اإىل: وجود تاأثري قوي جداً لـ 
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)الربنامج التدريبي( على )م�ستوى التعبري اللفظي يف املجموعة 
التجريبية باملقارنة باملجموعة ال�سابطة(.

بني ♦�  )0.05 م�ستوى  )عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 
يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  درجات  رتب  متو�سطي 
والأ�سوات  واحلروف  الكلمات  نطق  مهارة  لبعد  البعدي  القيا�ص 
وتقليدها ل�سالح متو�سط رتب درجات املجموعة التجريبية، اأي 
اأن متو�سط رتب درجات املجموعة التجريبية يف م�ستوى التعبري 
اأعلى بدللة اإح�سائية من نظريه يف  اللفظي يف القيا�ص البعدي 
املجموعة ال�سابطة وت�سري قيمة معامل الرتباط الثنائي للرتب 
لـ )الربنامج  )rprb( التي ت�ساوي )1( اإىل: وجود تاأثري قوي جداً 
التدريبي( على )م�ستوى التعبري اللفظي يف املجموعة التجريبية 

باملقارنة يف املجموعة ال�سابطة(.
بني ♦�  )0.05 م�ستوى  )عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 

يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  درجات  رتب  متو�سطي 
متو�سط  ل�سالح  والرتتيب  التكرار  مهارات  لبعد  البعدي  القيا�ص 
درجات  رتب  متو�سط  اأن  اأي  التجريبية،  املجموعة  درجات  رتب 
القيا�ص  يف  اللفظي  التعبري  م�ستوي  يف  التجريبية  املجموعة 
ال�سابطة  باملجموعة  نظريه  من  اإح�سائية  بدللة  اأعلى  البعدي 
وت�سري قيمة معامل الرتباط الثنائي للرتب )rprb( التي ت�ساوي 
التدريبي( على  )الربنامج  لـ  تاأثري قوي جداً  اإىل: وجود   )0.97(
باملقارنة يف  التجريبية  املجموعة  اللفظي يف  التعبري  )م�ستوى 

املجموعة ال�سابطة(.
بني ♦�  )0.05 م�ستوى  )عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 

يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  درجات  رتب  متو�سطي 
اللفظي عن امل�ساعر ل�سالح  التعبري  لبعد مهارة  البعدي  القيا�ص 
رتب  متو�سط  اأن  اأي  التجريبية،  املجموعة  درجات  رتب  متو�سط 
يف  اللفظي  التعبري  م�ستوى  يف  التجريبية  املجموعة  درجات 
باملجموعة  نظريه  من  اإح�سائية  بدللة  اأعلى  البعدي  القيا�ص 
ال�سابطة وت�سري قيمة معامل الرتباط الثنائي للرتب )rprb( التي 
ت�ساوي )0.85( اإىل: وجود تاأثري قوي جداً لـ )الربنامج التدريبي( 
باملقارنة  التجريبية  باملجموعة  اللفظي  التعبري  )م�ستوى  على 

باملجموعة ال�سابطة(.

بني ♦�  )0.05 م�ستوى  )عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 
يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  درجات  رتب  متو�سطي 
واأ�سئلتهم  الآخرين  على حديث  الرد  مهارة  لبعد  البعدي  القيا�ص 
ل�سالح متو�سط رتب درجات املجموعة التجريبية، اأي اأن متو�سط 
رتب درجات املجموعة التجريبية يف م�ستوى التعبري اللفظي يف 
املجموعة  اإح�سائية من نظريه يف  بدللة  اأعلى  البعدي  القيا�ص 
ال�سابطة وت�سري قيمة معامل الرتباط الثنائي للرتب )rprb( التي 
التدريبي(  )الربنامج  لـ  جداً  قوي  تاأثري  وجود  اإىل:   )1( ت�ساوي 
على )م�ستوي التعبري اللفظي يف املجموعة التجريبية باملقارنة 

باملجموعة ال�سابطة(.
�♦ )0.05 م�ستوى  )عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 

وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  درجات  رتب  متو�سطي  بني 
رتب  متو�سط  ل�سالح  اللفظي  التعبري  لأبعاد  البعدي  القيا�ص  يف 
درجات  رتب  متو�سط  اأن  اأي  التجريبية،  املجموعة  درجات 
القيا�ص  يف  اللفظي  التعبري  م�ستوى  يف  التجريبية  املجموعة 
البعدي اأعلى بدللة اإح�سائية من نظريه يف املجموعة ال�سابطة 
وت�سري قيمة معامل الرتباط الثنائي للرتب )rprb( التي ت�ساوي 
على  التدريبي(  )الربنامج  لـ  جداً  قوي  تاأثري  وجود  اإىل:   )1(
باملقارنة  التجريبية  املجموعة  يف  اللفظي  التعبري  )م�ستوى 

باملجموعة ال�سابطة(، وهذا يحقق �سحة الفر�ص الثالث. 

الفـرض الرابع:

املجموعة ♦◄ درجات  رتب  متو�سطي  بني  فروق  توجد  ل 
التعبري  مقيا�ص  على  والتتبعي  البعدي  القيا�سني  يف  التجريبية 

اللفظي.
وللتحقق من �سحة هذا الفر�ص قامت الباحثة با�ستخدام: 

 Wilcoxon( لدى عينتني مرتبطتني  )ويلكوك�سون(  اختبار 
Signed Ranks Test( وذلك حل�ساب دللة الفروق بني متو�سطي 

البعدي ومتو�سطات  القيا�ص  التجريبية يف  اأفراد املجموعة  رتب 
اللفظي  التعبري  على  التتبعي  القيا�ص  يف  املجموعة  نف�ص  رتب 

فكانت النتائج كما يف اجلدول التايل:

جدول )10(
داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس مهارات التعبير اللفظي بين القياسين البعدي والتتبعي 

املتغـري♦
الرتب♦املوجبةالرتب♦ال�سالبة♦

)Z(♦م�ستوى♦الدللةقيمة
متو�سط♦العدد

جمموع♦متو�سط♦الرتبالعددجمموع♦الرتبالرتب
الرتب

-21.530001.34مهارة التحدث وال�سوؤال بلغة �سليمة
0.180
غري دالة

مهارة التعبري اللفظي عن الأ�سياء واحلاجات 
-3260001.63والراغبات

0.102
غري دالة

مهارة نطق الكلمات واحلروف والأ�سوات 
-00021.531.41وتقليدها

0.157
غريدالة

-1221110.447مهارات التكرار والرتتيب
0.655
غري دالة

-11.51.522.24.50.816مهارة التعبري اللفظي عن امل�ساعر
0.414
غري دالة
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املتغـري♦
الرتب♦املوجبةالرتب♦ال�سالبة♦

)Z(♦م�ستوى♦الدللةقيمة
متو�سط♦العدد

جمموع♦متو�سط♦الرتبالعددجمموع♦الرتبالرتب
الرتب

-22.24.511.51.50.816مهارة الرد على حديث واأ�سئلة الآخرين
0.414
غري دالة

-32.681221.34الدرجة♦الكلية
0.257
غريدالة

مستوى الداللة عند (0.01( = 2.58 مستوى الداللة عند (0.05( = 1.96

يت�سح من اجلدول )10( ما يلي: 
رتب ♦� متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 

درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي 
على بعد مهارة التحدث وال�سوؤال بلغة �سليمةاأى اأنه يوجد تقارب 
يف  التجريبية  املجموعة  اأفراد  درجات  رتب  متو�سطي  بني 

القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�ص التعبري اللفظي. 
رتب ♦� متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 

درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي 
على بعد مهارة التعبري اللفظي عن الأ�سياء واحلاجات والرغبات 
اأي اأنه يوجد تقارب بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعة 
التعبري  مقيا�ص  على  والتتبعي  البعدي  القيا�سني  يف  التجريبية 

اللفظي.
وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سطي رتب درجات ♦�

على  والتتبعي  البعدي  القيا�سني  يف  التجريبية  املجموعة  اأفراد 
اأي  وتقليدها  والأ�سوات  واحلروف  الكلمات  نطق  مهارة  بعد 
اأفراد املجموعة  تقارب بني متو�سطي رتب درجات  اأنه ل يوجد 
التعبري  مقيا�ص  على  والتتبعي  البعدي  القيا�سني  يف  التجريبية 

اللفظي.
رتب ♦� متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 

درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي 
بني  تقارب  يوجد  اأنه  اأي  والرتتيب  التكرار  مهارات  بعد  على 
القيا�سني  التجريبية يف  املجموعة  اأفراد  درجات  رتب  متو�سطي 

البعدي والتتبعي على مقيا�ص التعبري اللفظي.
رتب ♦� متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 

درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي 
على بعد مهارة التعبري اللفظي عن امل�ساعر، اأي اأنه يوجد تقارب 
يف  التجريبية  املجموعة  اأفراد  درجات  رتب  متو�سطي  بني 

القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�ص التعبري اللفظي.
رتب ♦� متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 

درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي 
علي بعد مهارة الرد على حديث الآخرين واأ�سئلتهم اأي اأنه يوجد 
تقارب بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف 

القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�ص التعبري اللفظي.
رتب ♦� متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 

درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي 
يوجد  اأنه  اأي  اللفظي،  التعبري  ملقيا�ص  الكلية  الدرجة  بعد  على 
تقارب بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف 
القيا�سني البعدي والتتبعي على التعبري اللفظي وهذا يحقق �سحة 

الفر�ص الرابع.

مناقشة النتائج وتفسريها:
اأ�سارت نتائج الفر�ص الأول اإىل جناح الربنامج امل�ستخدم 
لدى  اللفظي  التعبري  مهارات  تنمية  يف  الدور  لعب  على  القائم 
النتائج  هذه  تف�سري  وميكن  التوحد،  ا�سطراب  ذوي  الأطفال 
مع  الدور  لعب  فنيات  ا�ستخدام  اأن  على  ال�سوء  اإلقاء  خالل  من 
التداعي  فر�سة  اأمامهم  تتيح  التوحد،  ا�سطراب  ذوي  الأطفال 
احلر والتنفي�ص النفعايل حني يعربون يف حرية تامة يف موقف 
متثيلي عن اجتاهاتهم ودوافعهم و�رشاعاتهم واإحباطاتهم..اإلخ، 
حل  بهدف  والتفاعل  التوافق  حتقيق  اإىل  النهاية  يف  يوؤدي  مما 
واقعية،  النف�سي، ومواقف متخيلة غري  التوافق  ال�رشاع وحتقيق 
ت�سمل  وقد  اأف�سل  بدرجة  الذات  فهم  ت�سجيع  اإىل  تهدف  واأخرى 
والأفكار  ال�سالبة،  الجتاهات  مثل  متنوعة  مو�سوعات  الق�سة 
جمموعة  احلالية  الباحثة  ا�ستخدمت  وقد  والأحالم،  واملعتقدات 
من احلوارات )ال�سيكو درامية( ذات الطبيعة الجتماعية املالئمة 
ا�ستخدمت  كما  التوحدي،  للطفل  والتكوين  امل�سمون  حيث  من 
ذوي  الطفل  لطبيعة  املالئمة  الدرامية  الأن�سطة  من  جمموعة 
م�رشح"،  "خ�سبة  م�رشحي  عر�ص  منطقة  مثل  التوحد  ا�سطراب 
الأدوات  والدمى،  البعد،  ثنائية  امللونة  ال�سور  من  جمموعة 
تنمية  يف  توظيفها  وا�ستطاعت  للحا�سوب،  وجهاز  البعد،  ثالثية 
والفهم  النتباه  مثل:  عامة  ب�سفٍة  اللغوي  الت�سال  مهارات 
اللفظي ب�سفٍة خا�سة  التعبري  والربط، وتنمية مهارات  والتعرف 
والتقليد،  والت�سمية  اللفظي  التعبريي  التوا�سل  مثل:مهارات 
الفنيات  من  اأخرى  جمموعة  ا�ستخدمت  قد  الباحثة  واأن  خا�سًة 
الربنامج  يف  امل�ستخدمة  الأ�سا�سية  للفنية  واملعززة  املدِعمة 
وهى لعب الدور مثل فنيات احلوار واملناق�سة وتقدمي التوجيهات 
الإيجابي  والتعزيز  والنمذجة  مبا�رشة  ب�سورة  والتعليمات 
مبعززات حمببة لالأطفال مع حر�سها على التعامل مع كل طفل 
ب�سورٍة فردية يف اأغلب الأحيان، واجللو�ص مع الطفل يف جٍو مهيئ 
بعيد عن الإثارة اأو اأي عوامل م�ستته لنتباه الطفل، وحر�ست على 
جذب انتباه الطفل ذوي ا�سطراب التوحد اإليها من خالل جمموعة 
من املعززات والأدوات املحببة للطفل مثل الأطعمة وامل�رشوبات 
واحللوى وال�سور امللونة وغريها من و�سائل التعزيز، كما اهتمت 
اأثناء اأن�سطة الربنامج على تدريب الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد 
على مهارات التعبري اللفظي التي تناولتها الدرا�سة احلالية، حيث 
اأثناء اجلل�سات، ومن خالل العتماد على اأن�سطة  اهتمت الباحثة 
التحدث  مهارات  على  الأطفال  تدريب  على  والتقليد  الدور  لعب 
الأ�سياء  عن  اللفظي  التعبري  مهارة  وكذلك  �سليمة،  بلغة  وال�سوؤال 
واحلاجات والرغبات من خالل جل�سات احلوار واملناق�سة ومهارة 
التكرار  ومهارة  وتقليدها،  والأ�سوات  واحلروف  الكلمات  نطق 
والتقليد، ومهارة التعبري اللفظي عن امل�ساعر، وكذلك مهارة الرد 

على حديث الآخرين واأ�سئلتهم. 
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تدعيم  اإىل  الثاين  الفر�ص  نتائج  اأ�سارت  اأخرى  جهة  ومن 
ك�سفت  حيث  مبا�رش،  غري  ب�سكل  امل�ستخدم  الربنامج  فاعلية 
نتائج هذا الفر�ص عن اأن املجموعة ال�سابطة والتي مل تتعر�ص 
للربنامج مل يطراأ على م�ستوى مهارات التعبري اللفظي لأع�سائها، 
اأي تغري له دللته، حيث تبني عدم وجود فروق يف متو�سط رتب 
درجات اأفراد املجموعة التجريبية بني القيا�سني القبلي والبعدي 
خالل  من  النتيجة  هذه  تف�سري  وميكن  اللفظي،  التعبري  ملهارات 
ما توؤكده الدرا�سات من �سعف التوا�سل اللغوي لدى الطفل ذوي 
ا�سطراب  ذوي  الأطفال  وحاجة  عامة،  ب�سفٍة  التوحد  ا�سطراب 
عدم  واأن  التوا�سلية،  قدراتهم  تنمي  برامج  اإىل  ال�سديدة  التوحد 
تلقيهم ملثل هذه الربامج، يوؤدى اإىل ا�ستمرار معاناتهم من �سعف 

التوا�سل التعبريي وال�ستقبايل على حٍد �سواء.
يف  دالة  فروق  وجود  اإىل  الثالث  الفر�ص  نتائج  واأ�سارت 
التجريبية  املجموعتني  مهارات  يف  اللفظي  التعبري  مهارات 
مع  تت�سق  منطقية  نتيجة  وهى  البعدي،  القيا�ص  يف  وال�سابطة 
نتائج الفر�سني الأول والثاين وتنبثق منهما، وميكن ت�سيري هذه 
فيه  ا�سرتك  الذي  الدرامي  الدور  اأداء  منهجية  خالل  من  النتيجة 
عالقات  لهم  ومن  الباحثة  مع  التوحد  ا�سطراب  ذوي  الأطفال 
اجتماعية بهم مثل الرفاق، واأظهرت منهجية التفاعل الجتماعي 
اللفظي  والتعبري  احلديث  مهارات  يف  ملحوظًا  حت�سنًا  الدرامي 
عن  والتعبري  الب�رشي،  والتوا�سل  بالآخرين،  الهتمام  عن 
النفعالت، والتعامل مع املواقف الجتماعية، كما اأظهر الأطفال 
ذوي ا�سطراب التوحد حت�سنًا ملحوظًا يف التفاعل الجتماعي مع 
الأقران، واأظهرت الدرا�سة املدى الذي ميكن به اأن حت�سن فنيات 
التعبري  ومهارات  الجتماعي  والتفاعل  املعرفة  من  الدور  لعب 
هذه  ت�سري  كما  التوحد،  ا�سطراب  ذوي  الأطفال  لدى  اللفظي 
به  يقوم  اأن  املمكن  من  الذي  الإيجابي  الدور  اإىل  اأي�سًا  النتائج 
لعب الدور يف تنمية مهارات الطفل التوحدي وخا�سًة املهارات 
الأداة  هي  املهارات  هذه  تعد  حيث  والتعبريية،  ال�ستقبالية 
�سواء  كانت  به  املحيط  املجتمع  مع  الطفل  توا�سل  يف  الرئي�سة 
لفظية اأو حركات ج�سدية اأو تعبريات الوجه اأو مكتوبة اأو منطوقة، 
ويظهر على اأطفال ذوي ا�سطراب التوحد عجز يف التعبري اللغوي 
تطويرها  على  القدرة  وعدم  لفظية  غري  لفظية اأم  اأكانت  �سواء 
�سواء  يريده  عما  الإف�ساح  اأو  رغباته  عن  للتعبري  ا�ستخدامها  اأو 

بالكالم اأو الإمياءات واحلركات اجل�سدية.
اأ�سارت نتائج الفر�ص الرابع اإىل ا�ستمرار الآثار الإيجابية 
اللفظي لدى الأطفال ذوي  التعبري  للربنامج يف حت�سني مهارات 
الفرتة  خالل  التجريبية  املجموعة  اأفراد  من  التوحد  ا�سطراب 
من  النتيجة  هذه  تف�سري  وميكن  اأ�سابيع،   )10( البالغة  التتبعية 
التعبري  مهارات  مع  تعاملت  قد  الباحثة  اأن  اإىل  الإ�سارة  خالل 
اللفظي ب�سورة كلية و�ساملة يف اإطار �سياق التعامل مع التوا�سل 
لدى الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد ب�سقيه ال�ستقبايل والتعبريي 
الكلية  ب�سورته  التوا�سل  مهارات  لتنمية  اللفظي؛  وغري  اللفظي 
لدى اأفراد املجموعة التجريبية مما اأدى اإىل تر�سيخ املهارات التي 
تعلموها ب�سورة متعمقة واأطول اأثراً لديهم، مما اأدى اإىل ا�ستمرار 
واملمار�سات  املهارات  ا�ستخدام  يف  التجريبية  املجموعة  اأفراد 
منه،  الإنتهاء  بعد  ن�سيانها  وعدم  الربنامج  تعلموها خالل  التي 
الأطفال  من  كانوا  التجريبية  املجموعة  اأطفال  واأن  خا�سًة 
اإعاقات  اأى  من  يعانون  ول  جيد  ذكاء  مب�ستوى  يتمتعون  الذين 
عقلية ماعدا ا�سطراب ذوي ا�سطراب التوحد، مما اأدى اإىل زيادة 
قدرتهم على ال�ستمرار يف ممار�سة اخلربات التي عاي�سوها خالل 

الربنامج حتى بعد النتهاء منه.
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