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 أوال  : مقدمة 
وارتقائيا في مدى عنايتيا بتربية األجيال بمختمف فئاتيا  تتمثل إحدى مؤشرات حضارة األمم     

، ويظير ذلك بوضوح في مدى العناية التي تولييا لألطفال ذوى االحتياجات الخاصة وتوفير 
ليم من جميع النواحي مما يسيم  Comprehensive Developmentإمكانات النمو الشامل 

فييا كل منيم دوره في خدمة المجتمع ميما  في إعدادىم لحياة شخصية واجتماعية ناجحة يؤدى
 كان حجم إسيامو .

وتتعدد فئات ذوى االحتياجات الخاصة ومن بين ىذه الفئات والتي لم تتمق االىتمام الكافي      
، والذى يعد من اإلعاقات  autismفي الدول العربية إال في اآلونة األخيرة فئة ذوى األوتيزم 

الغامضة لعدم الوصول إلى أسبابو الحقيقية عمى  Developmental Disabilitiesالنمائية 
وجو التحديد من ناحية ، وكذلك شدة غرابة أنماط سموكو غير التكيفى من ناحية أخرى ، فيو 

واالنشغال بالذات ،   withdrawalحالة تتميز بمجموعة أعراض تتمثل فى االنسحاب الشديد 
، وقصور التواصل المفظي وغير المفظي   Social skillsوضعف الميارات االجتماعية 

( ، وىذا ما 44،  0222) خولة يحيى ،  Social Interactionوضعف التفاعل االجتماعي  
           ( ، ودراسة مجدى فتحى0224أكدتو عديد من الدراسات مثل دراسات دراسات أميرة طو )

 (0228. ) 
 DSM-IV,1994) ابع لالضطرابات العقمية )ويشير الدليل التشخيصي االحصائى الر          

 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders )  الصادرة عن رابطة
الطب النفسي األمريكية أن اضطراب التوحد يتضمن ثالث خصائص رئيسية تتمثل فى القصور 

  ووجود أنماط  والقصور في المغة والمحادثة ،Social Contact في التواصل االجتماعي 
Patterns  متكررة من السموك(Keen,2003 , 53-64 ) . 

والتوحد فى ظل تمك الخصائص يمثل إزعاجا لكل المحيطين بالطفل ، وتنعكس أثاره        
بصورة مباشرة عمى الطفل مما يؤثر بالتالي عمى تواصمو العام واكتسابو لمغة ، واألنماط 

والقيم واالتجاىات ، وأسموب التعبير عن المشاعر  ،Behavioral Patterns السموكية 
واألحاسيس ، إضافة إلى أن الطفل التوحدى يظير أنماطا  سموكية قميمة لمغاية مقارنة باألطفال 

( ، كما أنو يعانى من  78 ، 0204عبداهلل احمد ،  )عادل الذين لدييم تقبل اجتماعي مناسب
جتماعية كضعف التفاعل االجتماعي والسموك التكيفى أنماط سموكية غير مقبولة من الناحية اال

Adaptive Behavior  وضعف فى الناحية االنفعالية حيث ال ينسجم انفعاليا مع الغير ويظير
             انفعاالت مناقضة لالخرين وال يتاثر بانفعاالتيم وال يطور انفعاالت نحوىم وال يتعاطف معيم

 . (90،  0200) حسام عباس خميل ، 
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وتعد الميارات المغوية أحد أىم السموكيات الالزمة لتطوير الميارات االخرى المتباينة ،       
مثل الكالم   Linguistic Skillsويظير أطفال التوحد ضعف ممحوظ فى  الميارات المغوية

والحديث وترتيب الكممات واستخداميا ، ويوصف األطفال التوحديون بأن لدييم مشكالت في 
صل المفظي وغير المفظي والميارات المغوية ، ويعانون من التأخر والقصور في تطوير المغة التوا

المنطوقة ، ويتسمون بعدم القدرة عمى استعمال الكممات والحديث والكالم ، وتعتبر الخصائص 
الكالمية لدييم شاذة مثل طبقة الصوت والتنغيم واإليقاع ونبرة الصوت ، وتوصف المغة القواعدية 
لدييم بأنيا تكرارية أو نمطية مثل تكرار كممات أو جمل مرتبطة في المعنى ، ولغتيم ليا 

 . (Donna S , 2008,5-14 )يفيميا إال من ىم مرتبطين بيم ارتباطا  وثيقا  خصوصية ال 
كما يعانى التوحديون من مشكالت فى مكونات المغة حيث تكون نبرة الصوت شاذة       

( ، وتسيم 000، 0222تابة وال يمكن فيميا بسيولة ) سيد عبدالرحمن ، وغريبة وتتصف بالر 
استراتيجية ليب فى تنمية الميارات التواصمية واالجتماعية واالنفعالية المختمفة لدى أطفال 

" ليب" عمى  استراتيجيةتركز ( ، حيث 0204اضطراب التوحد ) يزيد عبدالميدى وآخرون، 
تحديد اىداف خاصة لكل طفل وتصميم استراتيجيات وفنيات واجراءات الشباع ىذه الحاجات 

يعتبر الذي ة متعددة لتسييل التعميم في اوضاع مختمفالتدريب كما تتضمن االستراتيجية الخاصة 
لدى االطفال التوحديين كما تشارك االسرة في تطبيق االستراتيجيات العالجية ضمن مشكمة 
تدخل مستندة الى المنزل والمجتمع ويمعب الوالدان واالقران دورا كبيرا فى انجاح البرنامج برنامج 

وليذا فقد تكون ىذه الدراسة محاولة ،   (002،  0222عمر عبدالعزيز وتيسير كوافحة ،  )
قائم عمى التوحد ، من خالل بناء برنامج  لتحسين الميارات المغوية لدى أطفال اضطراب
 استراتيجية "ليب" لتعميم أطفال اضطراب التوحد .

 ثانيا  : مشكمة الدراسة 
الممغة  –تتمثل مشكمة الدراسة فى وجود ضعف فى الميارات المغوية ) التواصل البصرى    

التسمية ( لدى اطفال اضطراب التوحد ، ويمكن صياغة المشكمة  –التقميد والمطابقة  –التعبيرية 
ال التالى : ما أثر برنامج قائم عمى استراتيجية " ليب" فى تحسين الميارات المغوية لدى فى  السؤ 

 أطفال اضطراب التوحد بمدينة اسيوط ؟
 ثالثا  : أهداف الدراسة 

تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى أثر برنامج قائم عمى استراتيجية "ليب" في تحسين      
 اضطراب التوحد بمدينة أسيوط . الميارات المغوية لدى أطفال 

 رابعا  : أهمية الدراسة 
 أوال : األهمية النظرية

 تتمثل األىمية النظرية  فيما يمى : 
ان تعديل وتحسين الميارات المغوية يعد جوىر عممية التأىيل المطموب ليذه الفئة التى اتسعت  -

 في اآلونة األخيرة. 
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ل بكيفية تعديل وتحسين سموكياتيم خاصة المغوية إن تبصير معممى ووالدى ىؤالء األطفا -
 والوجدانية يمكن أن يسيم في إعدادىم لالندماج مع أقرانيم ومن ثم االنخراط فى المجتمع .

يمكن أن نستفيد من ىذه الدراسة من الناحية االجتماعية والمغوية ، وذلك من حيث إمكانية  -
جانب ىؤالء األطفال وبالتالي االندماج مع المساىمة فى حدوث  التفاعالت االجتماعية من 

اآلخرين ، كما يمكن أن تسيم في المساعدة في تأىيميم من الناحية النفسية مما يعود بالنفع 
 من الناحية الشخصية واالجتماعية .

تعد ىذه الدراسة إثراء لألطر النظرية المرتبطة بأىمية التدخل المبكر لذوى الحاجات الخاصة  -
 لتوحد .خاصة فئة ا

تعد ىذه الدراسة إثراء لألطر النظرية المتعمقة بأىمية الميارات المغوية والتعمق الوجدانى لدى  -
 أطفال التوحد .

 ثانيا  : األهمية التطبيقية
 تتمثل األهمية التطبيقية فيما يمي : 

ادة معممى ىذه تقدم الدراسة برنامج قائم عمى استراتيجية "ليب" لتعميم التوحديين قد يسيم في إف -
 الفئة واتساع رؤيتيم التدريبية.

 تقدم الدراسة مقياسا  لقياس الميارات المغوية . -
 خامسا  : التعريفات االجرائية لمدراسة 

 استراتيجة ليب 
          تعرف اجرائيا  بانيا مجموعة من االجراءات والفنيات كالتعميم العرضى والبصرى      

         استخدام االنشطة لتحسين الميارات المغوية كالتواصل البصرىوتدعيم السموك والمعب و 
والتعبير المغوى والتسمية والتقميد والمطابقة ، وستقوم الباحثة ببناء برنامج قائم عمى االستراتيجية، 
     ويعرف البرنامج القائم عمى استراتيجية ليب بانو مجموعة من االجراءات والخطوات التى 

عة من االىداف واالنشطة واالدوات والفنيات وفقا الستراتيجية ليب وخطوات السير تتضمن مجمو 
فى البرنامج والتقويم بيدف تحسين الميارات المغوية وخفض التعمق الوجدانى لدى اطفال 

 اضطراب التوحد . 
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 Verbal Skillsالمهارات المغوية :
ل االطفال ذوى اضطراب التوحد من تعرف الميارات المغوية إجرائيا  بأنو ما يتقن من قب   

الكتابة ( فى ضوء البرنامج  –القراءة  –التحدث  –ميارات لغوية ) االنتباه والتواصل البصرى 
القائم عمى استراتيجية ليب ، ويقاس  بالدرجة التي يحصل عمييا الطفل التوحدى عمى مقياس 

 الميارات المغوية .
 سات السابقة :سادسا : االطار النظرى لمدراسة والدرا

يتمثل االطار النظرى فى محورين أساسيين المحور االول وىو استراتيجية ليب فى التعامل      
 مع ذوى اضطراب التوحد ، والمحور الثانى ويتمثل فى الميارات المغوية ، وذلك كالتالى :

 المحور األول : استراتيجية ليب فى التعامل مع اضطراب التوحد
ىذه االستراتيجية وتعمل ىذه االستراتيجية كبرنامج  Philip strainسترين ابتكر فيميب     

تدريبى تكاممى يتم تقديمو لالطفال ذوى اضطراب التوحد وأقرانيم غير المعاقين فى مرحمة ما 
 0202قبل المدرسة ، وبرنامج لتدريب الوالدين عمى الميارات السموكية ،) اشرف محمد عطية ، 

ليب التدريب عمى الميارات السموكية واالنفعالية واالجتماعية  استراتيجيةوتشمل  ( ، 76، 
ادا ليب واحبرنامج والمغوية لالباء واالبناء ىذا باالضافة الى االنشطة المجتمعية االخرى ويعتبر 

من البرامج التى تجمع االطفال التوحديين مع االطفال العاديين ، ويمتاز المنياج فى برنامج ليب 
عمى الميارات االجتماعية واكساب الميارات المغوية واالستقاللية ، التدريب باستخدامو لمرفاق في 

مو االجتماعية واالنفعالية والمغوية والسموك التكيفي والمجاالت النمائية ويركز عمى مجاالت الن
 . ( 068-006،  0224عصام محمد زيدان ، المعرفية والجسمية الحركية )

راتيجيات " ليب" عمى تحديد اىداف خاصة لكل طفل وتصميم است استراتيجيةكما تركز      
في اوضاع مختمفة متعددة لتسييل التدريب كما ويتضمن البرنامج الخاصة الشباع ىذه الحاجات 

لدى االطفال المتوحدين كما وتشارك االسرة في تطبيق االستراتيجيات مشكمة يعتبر ي الذالتعميم 
دورا كبيرا فى تدخل مستندة الى المنزل والمجتمع ويمعب الوالدان واالقران برنامج العالجية ضمن 
 ( .002،  0222عمر عبدالعزيز وتيسير كوافحة ،  انجاح البرنامج )

وتقوم استراتيجية ليب عمى خمسة افتراضات أساسية وتتمثل ىذه االفتراضات فى التدخل      
المبكر، والتعاون بين المدرسة واالسرة والمجتمع ، وتعمم الميارات المختمفة من خالل أقرانيم من 

غير المعاقين ، وتنمية ميارات الطفل من خالل التخطيط الجيد لبرنامج تعميمى فردى  االطفال
 أى فى ضوء حاجات الطفل وقدراتو ، وتنمية الميارات والقدرات من خالل االعتماد عمى أنشطة

منيجية ، حيث تتمثل االىداف األساسية لممنيج أو المحتوى الذى يتضمنو البرنامج التدريبى 
قديمو من خالل برنامج ليب فى تقديم انشطة الطفال التوحد يتم من خالليا تنمية الذى يتم ت

 . ( Ganz , J , 2004 , 395-409 )ميارات المعب المستقل وغيرىا
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وتتعدد مجاالت ومتضمنات استراتيجية ليب فيناك المجال االجتماعى والذى يشير الى      
اعية ، والمجال المغوى والسموكى بما يتضمنو من العمميات االجتماعية المختمفة واالنشطة الجم

عوامل متعددة ، وتركز استراتيجية ليب عمى العديد من األبعاد والميارات والتى تتمثل فى 
 ( .:: -70، 0228المجاالت التالية: ) أشرف شريت ، 

ـ المجال االجتماعي: التفاعل االجتماعي وخفض سموك العدوان واالنيماك في النشاطات  0
 والعناية الذاتية. 

 ـ مجال المغة: عدد المفردات التي ينطقيا الطفل التوحدي واالستجابة لمتعميمات.  0
 ـ مجال السموك: تقميل الروتين والتقميل من أعراض التوحد و التدريب عمى التواليت.  2

ميل ومن الفنيات المستخدمة فى استراتيجية ليب استراتيجيات التعميم العرضى ، وتح      
، والمعب المنظم وتعميم االقران ، وجداول االنشطة ، وتدعيم وتقوية السموك التطبيقى وتشكيمو 

 ( . 6:-22،  0204محمد عبدالرازق ،  السموك االيجابى والعرض البصرى )
وتسيم استراتيجية ليب فى تنمية العديد من الميارات االجتماعية واالستقاللية والتكيفية       

التصال المغوى وغير المغوى كما أشارت العديد من الدراسات مثل دراسات وميارات ا
Poeedea M et al( 2014)  ،Strain P & Bovey , E (2011)  ،Roberts J ( 

         ( ، ممدوح الرواشدة  0204( ، شحاتة سميمان )  0207، كمال عبدالمقصود ) ( 2006
 (0202. ) 

 يةالمحور الثانى : المهارات المغو 
تعتبر المغة من أىم المتغيرات التابعة التى يمكن تنميتيا عند الطفل ، وىى تمثل نقطة   

البداية فى تطور مياراتو وامكاناتو العقمية واالجتماعية والثقافية ، فتنمية الجانب المغوى ينعكس 
غوية عمى كل جوانب السموك الخاص بو ، ويتسم أطفال التوحد بخصائص معينة من الناحية الم

 غير االطفال العاديين .
) آمال عبدالسميع   ولمميارات المغوية لدى اطفال التوحد تصنيفات مختمفة  حيث تصنف 

 ( الميارات المغوية فى الميارات التالية :  98،  0222، 
ميارات االنتباه والتواصل البصرى ، وتشير الى قدرة الطفل عمى التعرف عمى االصوات ،  -

تم سماعو ، والتمييز بين المثيرات المختمفة ، والتعرف عمى اسمو عند مناداتو واالنتباه لما ي
 واالشارة الى االشياء التى تطمب منو .

ميارات المغة التعبيرية ، وتتمثل فى القدرة عمى تكوين الجممة البسيطة ، وترتيب الكممات  -
 واستخدام الضمائر . ، والقدرة عمى التعبير عن المشاعر المختمفة كالفرح والحزن والغضب
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التسمية ، وتشير الى قدرة الطفل عمى التعرف عمى االشياء والتعبير عنيا وتسميتيا  -
 واستخراج النماذج المناسبة .

            التقميد والمطابقة ، وتشير الى قدرة الطفل عمى التعرف عمى االشياء المتشابية  -
              ة ، وىى من الميارات المغوية غيروالمتماثمة ، وتقميد االصوات التى يسمعيا بدق

المفظية التى يستفيد منيا الطفل فى تنمية وتقوية مياراتو المغوية ، وىى آخر الميارات غير 
              المفظية ، وتتضمن ميارة المطابقة تركيب البازل ومطابقة الصور والمجسمات المتطابقة

 (84،  0227) محمد محمود النحاس ، 
ويعانى االطفال التوحديين من ضعف فى القدرة عمى تبادل الحديث ، حيث أنيم يخفقون 
فى الربط والتنسيق بين الحديث الصادر عن االخرين وعن انفسيم ، كما انيم ال يستطيعون 
الدخول فى أحاديث مرتبة ومنسقة ومفيومة ، فيم ال يعرفون متى يبدؤون الحديث ومتى يتوقفون 

حديث الطرف الثانى ، وكل ذلك ال شك انو يؤثر عمى االتصال والتفاعل بما لالستماع الى 
 . (Bondey, S& First, S, 2008 , 373-383 )حوليم من أفراد 

وأطفال التوحد فى الغالب يخفقون فى استخدام معرفة فيميم الكممات بطريقة صحيحة ،      
لية عن المغة لم يستخدموا مصطمحات كما وجد أن االطفال المشاركين فى احدى الدراسات الطو 

أو كممات تعبر عن حالتيم الذىنية مثل يعرف ويتذكر ويفكر ويتصور ، وينطبق ذلك عمى 
، كما ان اكتساب   ( Banull  C , First S , 2008 , 212 )االطفال التوحديين الكبار

إعاقة خاصة فى ىذا  المفردات والكممات التى تصور وتنظم وترسم مفاىيم الحاالت الذىنية تمثل
االضطراب ، كما ان الطفل التوحدى يستخدم مجموعة من الكممات وااللفاظ بطرق متشابية عند 
تصنيف وتذكر الكممات ، ويمكن لالطفال والمراىقين من ذوى األداء غير المنخفض أن يكون 

اطفال  االداء الخاص بيم جيدا فى االختبارات التى تحتاج الى تذكر لممفردات ، اال ان
            التوحديين غالبا ما يخفقون فى استخدام معرفتيم لمفيوم الكممات بطريقة عادية ،

          ( ، وقد اشارت062، 0222لتيسير االداء فى ميام التذكر والتنظيم ) شوبمر واخرون ، 
ت العديد من الدراسات الى وجود قصور فى نيارات التصال لدى اطفال التوحد مثل دراسا

Bondey, S& First, S,( 2008)  ( 0200، محمد مصطفى، وماجد محمد، )                 
 ( .0200وائل محمد ) 

ويواجو اطفال التوحد مشكالت انشائية تعبيرية عميقة ، وذلك خاصة فى المضمون       
وااللفاظ االجتماعى والتعبير عنو ، إضافة الى ان لدييم فيما ضيقا ومحدودا لمفيوم الكممات 

المستخدمة فى المغة ، كما يعانى اطفال التوحد من الكتابة خاصة كتابة كثير االفكار المترابطة 
(  ، ولمصعوبات المغوية لدى أطفال التوحد أشكال تتمثل في 000،  0226) محمد كامل ، 

           ا  صعوبة استخدام الكممات والمعانى ، وصعوبة التعبير المغوى والتعامل مع االخرين لفظي
 ( .99، 0200) ممدوح الرواشدة ، 
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 ثامنا  : منهج واجراءات الدراسة  
حيث استخدمت الباحثة المنيج الوصفى لموقوف عمى االطار النظرى منهج الدراسة ،  - أ

والدراسات السابقة الخاصة بالدراسة ، وتصميم االدوات الخاصة بيا ، واستخدمت الباحثة 
 استخدام التصميم التجريبى ذو المجموعة الواحدة .المنيج شبو التجريبى ، و 

 عينة الدراسة  - ب
 تمثمت عينة الدراسة فى خمسة أطفال من أطفال اضطراب التوحد تتراوح اعمارىم بين      

 ( سنوات ، من مركز كيان لذوى االحتياجات الخاصة باسيوط .2-6)
 أدوات الدراسة -ج
 ) اعداد د عادل عبداهلل (                  مقياس تشخيص التوحد .                 -
 مقياس الميارات المغوية .                                     ) إعداد الباحثة ( -

لمقياس الى التعرف عمى مدى توافر الميارات المغوية لدى اطفال التوحد ، وتكون وىدف ا       
المقياس من أربعة أبعاد يمثموا اربعة ميارات فرعية لمميارات المغوية ، وىى التواصل البصرى ، 

( عبارة ، 00والمغة التعبيرية ، والتقميد والمطابقة ، والتسمية ، حيث تكون البعد االول من )
( عبارات ، وبالتالى فيو 9( عبارات ، والرابع من ) :( عبارة ، والثالث من )02نى من )والثا

( ميارة فرعية ، وقامت الباحثة بحساب صدق المقياس من خالل صدق السادة 49يتكون من )
االرتباط بين درجات كل عبارة المحكمين ، وصدق االتساق الداخمى ، حيث تم حساب معامالت 

بين ، وحساب معامالت االرتباط  ياس والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليومن عبارات المق
، وتم حساب الثبات من خالل  درجات كل بعد من أبعاد المقياس والمجموع الكمى لمدرجات

 طريقة التجزئة النصفية ، وطريق الفا كرونباك ، وىى معامالت ثبات مرتفعة ومناسبة .
 شتهاتاسعا  : نتائج الدراسة ومناق

 لالجابة عن أسئمة الدراسة والتحقق من صحة فروضها تم اتباع ما يمى :
 نتائج الفرض األول ومناقشتها : -2

ينص الفرض األول عمى " توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى رتب درجات       
يق البرنامج التطبيقين القبمى والبعدى لألطفال عينة الدراسة فى مقياس الميارات المغوية بعد تطب

 القائم عمى استراتيجية ليب  لصالح التطبيق البعدى " .
ولمتحقق من صحة الفرض ، قامت الباحثة بحساب الفروق بين متوسطى رتب درجات      

األطفال عينة الدراسة فى مقياس الميارات المغوية لالطفال ذوى اضطراب التوحد ، حيث تم 
البارامترية لالزواج المرتبطة من خالل البرنامج استخدام اختبار ويمكوكسون لمعينات ال

 ، والجدول التالى يبين ذلك . Spssاالحصائى 
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 ( 2جدول ) 
 ومستوى الداللة لمفروق بين رتب درجات التطبيقين Z متوسط ومجموع الرتب وقيمة 

 القبمى والبعدى ألداء عينة الدراسة فى مقياس المهارات المفظية
سط متو  العدد الرتب األبعاد

 الرتب
مجموع 
 الرتب

 الداللة Zقيمة 
 دالة

 2026دال عند -0022 2 2 2 موجبة التواصل البصرى
 06 2 6 سالبة

 2026دال عند -0000 0 0 0 موجبة المغة التعبيرية
 07 4 4 سالبة

 2026دال عند 0002 0 0 0 موجبة التقميد والمطابقة
 09 406 4 سالبة

 2026دال عند -0009 2 2 2 موجبة التسمية
 0806 206 6 سالبة

مقياس الميارات 
 المغوية

 2026دال عند 0020- 2 2 2 موجبة
 06 2 6 سالبة

ويتضح من الجدول السابق وجود فروق بين متوسطى رتب درجات األطفال عينة الدراسة      
ال ذوى اضطراب التوحد فى التطبيقين القبمى والبعدى من أبعاد مقياس الميارات المغوية لالطف

،  2026التسمية ( عند مستوى  –التقميد والتطابق  –المغة التعبيرية  –وىى ) التواصل البصرى 
 0002-،  0000-،  0022-فى الميارات الفرعية السابقة عمى الترتيب )  "Z"حيث بمغت قيمة 

وىذه الفروق  ( ، ويمكن تفسير ىذه النتيجة0020-( ، وبمغت فى المقياس ككل ) 0009-، 
الدالة عمى تحسن مستوى االطفال فى مقياس الميارات المغوية عامة وعند ميارات التواصل 
البصرى ، والمغة التعبيرية ، والتسمية ، والتقميد والمطابقة ، الى عدد من االسباب المحتممة التى 

تحميل السموك  قد تكون ادت الى ذلك ، حيث استخدمت الدراسة العديد من الفنيات مثل فنيات
التطبيقى وتشكيل السموك والتعزيز والعرض البصرى ، حيث تؤدى ىذه الفنيات الى اتقان 
االطفال لمميام والميارات التى تم التدريب عمييا ، فمن خالل ىذه الفنيات يقوم الطفل برؤية 

ور المثيرات البصرية كالصور والمجسمات ويدرك الفرق بين الصور ويقوم بالربط بين الص
المتشابية ، حيث يقوم بعممية التطابق بين الصور المتشابية والمجسمات المتشبية ، كما انو من 

وتقوم الباحثة  بتدريبو خالل البرنامج يتدرب الطفل عمى ترتيب الصور وتنظيميا بطريقة معينة ، 
دراسة  وتتفق نتائج الفرض مععمى فيم واتباع التعميمات والتوجييات  واألوامر البصرية ، 

Strain P (2011)   والتى ىدفت الى معرفة أثر التدخل المبكر من خالل نموذج ليب فى ،
سموك االطفال ذوى اضطراب التوحد ، وقد اشارت النتائج الى نمو السموكيات المعرفية 
واالجتماعية والحركية من خالل استخدام النموذج ، وذلك نظرا الستخدامو استراتيجيات فعالة 

 حاوالت المنفصمة وتعمم االقران وتحميل السموك. مثل الم
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 نتائج الفرض الثانى ومناقشتها 
ينص الفرض الثالث عمى " يوجد أثر كبير لمبرنامج القائم عمى استراتيجية ليب فى تحسين    

ولمتحقق من صحة الفرض ، قامت الباحثة الميارات المغوية لدى أطفال اضطراب التوحد  " ، 
 ة حجم األثر لمعينات الصغيرة ، والجدول التالى يوضح ذلك .باستخدام معادل

 ( 1جدول ) 
حجم األثر لدرجات األطفال عينة الدراسة فى كل من مقياسى المهارات المغوية والتعمق 

 الوجدانى لدى االطفال ذوى اضطراب التوحد

 التاثير rمقدا  Zقيمة  العدد األبعاد

 كبير 20:0 0022 6 التواصل البصرى
 كبير 20:6 0000 6 لمغة التعبيريةا

 كبير 20:6 0002 6 التقميد والمطابقة
 كبير 20:8 0009 6 التسمية

مقياس الميارات 
 المغوية

 كبير 20:0 0022 6

من الجدول يتضح أن حجم االثر لكل من االبعاد الكمية لمقياسى الميارات المغوية ، حيث       
الخاصة بالميارات المغوية عمى الترتيب فى ميارات التواصل  فى الميارات الفرعية "r"بمغت قيمو 

( وفى 8: – 20:6 – 20:6 -20:0البصرى والمغة التعبيرية والتقميد والمطابقة والتسمية ) 
( ، وىى قيم كبيرة ، وذلك يؤكد عمى مدى فاعمية وتاثير البرنامج 20:0الميارات المغوية ككل )

سين الميارات المغوية لدى اطفال اضطراب التوحد ، وترجع القائم عمى استراتيجية ليب فى تح
الباحثة ىذا االثر المرتفع الى أن استراتيجية ليب من أىم االستراتيجيات فى تعميم وتدريب 
التوحديين ، حيث من خالليا يكتسب الطفل العديد من الميارات المختمفة ومنيا الميارات 

ة وغير المفظية والميارات الحركية والوجدانية ، كما ان االجتماعية والميارات التواصمية المفظي
استراتيجية ليب تعد برنامج تدريبى تكاممى يتم تقديمو لالطفال ذوى اضطراب التوحد ، وتستخدم 
كاسموب تدريب عالجى وثبت جدواىا وفعاليتيا كاستراتيجية تعميمية وتدريبية فى تنمية الميارات 

 االجتماعية والميارات االنفعالية .المعرفية والميارات المغوية و 
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، والتى ىدفت الى التعرف   Poeed M (2014) وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة    
عمى فعالية المقارنة بين تيتش وليب فى تنمية الميارات التواصمية ، ودلت نتائجيا عمى مدى 

ئج الدراسة ايضا عمى تفوق نموذج فاعمية النموذجين لتنمية الميارات فى التواصل ، ودلت نتا
ليب عمى نموذج تيتش فى تنمية الميارات االستقاللية وادارة الذات وذلك لتركيزىما عمى فنيات 

 simson L (2005)ودراسة  Robert J (2006)تنمى عممية االتصال  ، كما اتفقت دراسة 
التى ىدفت الى ( ، و 0202( ، صبرية محمد )0200، ودراسة محمد مصطفى وماجد محمد )

 تنمية الميارات االتصالية والتخاطبية كمتغير تابع.
 نتائج الفرض الثالث ومناقشتها 

ينص الفرض الثالث عمى " ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين رتب درجات االطفال      
ن عينة الدراسة فى التطبيقين البعدى والتتبعى لمقياس الميارات المغوية بعد مرور شيرين م

 تطبيق البرنامج "
 "Z"ولمتحقق من صحة الفرض ، قامت الباحثة بايجاد فروق الرتب الموجبة والسالبة وقيمة     

لمقياس الميارات المغوية وذلك فى التطبيقين البعدى والتتبعى الذى تم بعد مرور شيرين من 
 تطبيق البرنامج ، والجدول التالى يوضح ذلك .

 ( 3جدول )  
لمفروق بين رتب درجات التطبيقين البعدى والتتبعى عمى  "Z"الرتب وقيمة متوسط ومجموع 

 اداء عينة الدراسة فى مقياس المهارات المغوية

مجموع  متوسط الرتب ن اتجاه فروق الرتب المقياس
 الرتب

مستوى  "Z"قيمة 
 الداللة

الميارات 
 المغوية

 الرتب الموجبة
 الرتب السالبة

 التساوى

0 
0 
0 

0062 
00862 
002 

6 
606 
0 

 
-2098 

 
 غير دال

ويتضح من الجدول السابق انو ال توجد فروق بين التطبيقين البعدى والتتبعى لمقياس       
          الميارات المغوية ، مما يشير الى ان االثر الناتج عن تحسين الميارات المغوية يرجع

   ب التوحد قد احتفظوا بيذه الى البرنامج القائم عمى استراتيجية ليب ، وان اطفال اضطرا
( ، 0207الميارات واكتسبوىا ، وتتفق ىذه النتائج مع دراسات دراسات كمال عبدالمقصود )

( ، 0202( ، صبرية محمد )0200( ، محمد مصطفى )0202ممدوح الرواشدة ) 
Khandaker (2009)  ،Jones & Campell (2009)   ،Andrewet al (2009) . 
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 دراسة ثانيا: توصيات ال
 من خالل ما تم التوصل اليو من نتائج توصى الباحثة بما يمى :

ضرورة امداد المعممين واالخصائيين بالبرنامج القائم عمى استراتيجية ليب لتفعيميا مع االطفال  -
 ذوى اضطراب التوحد واالستفادة منيا .

نشطة المتباينة القائمة ضرورة تدريب المعممين واالخصائيين وأولياء االمور عمى استخدام اال -
 عمى استراتيجية ليب لتنمية الميارات المعرفية والسموكية والوجدانية لدى اطفال التوحد .

تفعيل البرامج القائمة عمى استراتيجية ليب فى منيج طرق تدريس التوحد بالدبمومات المختمفة  -
 بكمية التربية .

 ا لدى اطفال التوحد مرتفعى العمر .تحسين الميارات المغوية عند المستويات العمي -
ضرورة دمج االطفال العادين مع ذوى اضطراب التوحد لتنمية التواصل البصرى والتفاعل  -

 االجتماعى بالمران والتدريب الموجو .
 البحوث المقترحة :

 فى ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها تقترح الباحثة البحوث التالية : 
 ليب لتحسين الميارات التكيفية لدى اطفال اضطراب التوحد .أثر استخدام استراتيجية  -
برنامج قائم عمى استراتيجية ليب لتنمية ميارات التواصل والتفاعل االجتماعى لدى اطفال  -

 اضطراب التوحد .
برنامج مقترح قائم عمى الدمج بين استراتيجية ليب وبرنامج تيتش لتحسين التفاعل االجتماعى  -

 تجنبى لدى اطفال اضطراب التوحد .وخفض التعمق ال
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 المراجع والهوامش
 أوال  : المراجع العربية  

( ، فعالية برنامج تدريبى باستخدام جداول النشاط المصورة فى تنمية  0228أشرف شريت ) -
مجمة االرشاد ميارات التواصل لدى أطفال التوحد المعاقين عقميا ، 

-99( ، ص ص 00ة ، العدد)، جامعة عين شمس ، القاىر  النفسى
000 . 

 ( ، فعالية برنامج قائم عمى استخدام الفمورتايم فى تنمية التفاعل 0202أشرف محمد عطية ) -
، دراسات عربية فى عمم االجتماعى لدى عينة من االطفال التوحديين 

 . 26:-926( ، ص ص 4) :،  النفس
 ، القاىرة ، مكتبة االنجمو مصرية . اضطرابات التواصل ( ، 0202آمال عبدالسميع باظة )  -
( ، دراسة تشخيصية مقارنة فى الميارات االجتماعية لألطفال 0220أميرة طو بخشن ) -

،  مجمة العموم التربوية والنفسيةالتوحديين وأقرانيم المتخمفين عقميا  ، 
 ( .2( ، العدد) 0المجمة )

والسموك  ارات التواصل غير المفظى، فاعمية برنامج لتنمية مه( 0200حسام عباس خميل ) -
 ، متاح فى  لدى االطفال التوحديين محدودى المغة االجتماعى

http :// search.manduma.com/ record / 186153 
 ، عمان ، االردن ، دار الفكر . االضطرابات السموكية واالنفعالية( ، 0222خولة يحيى )  -
 اىرة ، مكتبة زىراء الشرق .،الق الذاتوية( . 0222سيد عبدالرحمن ) - 
( ، فعالية برنامج تدريبى لالدوار االجتماعية فى تنمية    0204شحاتة محمد سميمان )  -

التواصل المفظى لمطفل التوحدى بمدينة الطائف بالمممكة العربية 
 ، متاح فى : مجمة الطفولة والتربيةالسعودية ، 

http:// search . mandumah .com/ record/ 72 
، ترجمة / مركز  البروفايل النفسى التربوى والمراجع( ، 0222شوبمر اريك وآخرون )  -

 الكويت لمتوحد ، الكويت .
( ، فاعمية برنامج تدخل مبكر قائم عمى استخدام الوسائل  0202صبرية محمد عبدالكريم )  -

البصرية فى تطوير الميارات المغوية لدى االطفال الذين يعانون من 
 ، جامعة عمان العربية ، متاح فى : التوحد

http:// search . mandumah .com/ record/ 637068 
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( ، استراتيجيات التعميم والتاىيل وبرامج التدخل ، القاىرة ،  0204عادل عبداهلل محمد )  -
 . 0الدار المصرية المبنانية ، ط 

 االنتباه المشترك لدى عينة  ( ، فعالية برنامج تدريبى لتنمية0200عبدالفتاح رجب عمى ) - 
     مجمة كميةمن االطفال التوحديين وأثره فى تحسين التواصل المغوى لدييم ،            
 . 002-099، ص ص  0:، العدد  02جامعة بنيا ، مجمد ،    التربية          

يين ( ، االنياك النفسى لدى اباء واميات االطفال التوحد 0224عصام محمد زيدان )  -
،  مجمة البحوث النفسيةوعالقتو ببعض المتغيرات الشخصية واالسرية ، 

 . 068-006( ، كمية تربية جامعة المنوفية ، ص ص 0العدد )
، عمان ، دار  مقدمة فى التربية الخاصة( ، 0222عمر عبدالعزيز ، وتيسير كوافحة ) -

 المسيرة لمنشر .
            ارشادى سموكى لخفض حدة ترديد الكالم  ( ، برنامج 0207كمال كمال عبدالمقصود )  -

) المصاداة ( وأثره فى تحسين التواصل لدى عينة من ذوى طيف التوحد 
 ، كمية التربية ، جامعة عين شمس . رسالة ماجستير   غير منشورة، 

( . فاعمية برنامج تدريبى فى تنمية الميارات االجتماعية لدى 0228مجدي فتحى غزال ) -
ة ماجستير غير ة من األطفال التوحديين فى مدينة عمان ، رسالعين

. متاح فى  مجمة الدراسات العميااالردنية ،  منشورة ،  الجامعة
mandumah .com/ record/ 72963 

؟ القاىرة ، مكتبة  وكيف نعدهم لمنضج؟  من هم ذوى االوتيزم( ، 0222محمد كامل )  -
 النيضة المصرية .

( ، فعالية برنامج تيتش فى تنمية التفاعل االجتماعى  0204ق وآخرون ) محمد عبدالراز  -
رسالة ماجستير والتواصل المغوى لدى االطفال التوحديين فى السعودية ، 

 ،  متاح فى :غير منشورة 
http:// search . mandumah .com/ record/ 729634       

المتعددة فى تدريبى باستخدام الوسائط ( ، فاعمية برنامج  0200محمد مصطفى وماجد محمد ) 
تحسين ميارات التواصل المفظى والذاكرة العاممة لدى االطفال التوحديين 

، الجزء  20، العدد  دراسات عربية فى التربية وعمم النفسبالطائف ، 
  الثانى ، نوفمبر .
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 مكتبة  ، سيكولوجية التخاطب لذوى االحتياجات الخاصة ( ،0227محمد محمود النحاس )  -
 االنجمو مصرية .              

( ، بناء برنامج تدريبى قائم عمى منيج كالس وقياس أثره فى  0200ممدوح الرواشدة )  -
، تحسين ميارات التواصل لدى عينة من أطفال التوحد فى دولة الكويت 

 ، عمان ، االردن . منشورة دكتوراه غير
 التواصل تدريبى قائم عمى طريقة البكس لتنمية ( ، بناء برنامج 0200وائل محمد الشرمان )  -

 المغوى لدى االطفال التوحديين بمدينة الطائف ، متاح فى              
            http:// search . mandumah .com 

بناء برنامج تدريبى قائم عمى طريقة البكس لتنمية ( ،  0204يزيد عبدالميدى واخرون ) -
 069، ع  فال التوحديين فى محافظة الطائفالتواصل المغوى لدى االط

 ، الجزء االول ، 
    http:// search . mandumah .comمتاح فى 



                                     د/ عماد أحمد حسن.ا         
 د/ عمى أحمد سيد.ا    أثر برنامج قائم عمى استراتيجية

    د/ رجب أحمد عمى                                                 
 أ/ زينب حسن يونس       
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