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          فعالية برنامج تدريبي قائم على التحليل الوظيفي للسلوك في خفض            محمد عجوة
                                                        االيكوالليا( لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد     الترديد الكالمي)                         

 ملخص 
الكالمي   الترديد  حدة  خفض  إلى  الحالي  البحث  من (  االيكوالليا)يهدف  عينة  لدى 

التحليل   على  قائم  تدريبي   برنامج  خالل  من  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  الوظيفي  األطفال 
فاعليته،  مدى  قياس  ثم  ومن  وتطبيقه،  البرنامج  بإعداد  الباحث  قام  عليه  وبناًء   ، للسلوك 

( عدد  باختيار  الباحث  قام   بين)5حيث  أعمارهم  تتراوح  أطفال  ومستوى  4-6(   سنوات   )
من( من  90  -70ذكائهم  متوسطة  إلى  بسيطة  ودرجة  اللفظي  التواصل  أساسيات  لديهم   )

ال استخدم  )التوحد،  الكالمي  الترديد  مقياس  التالية،   األدوات  الباحث،  2019باحث  إعداد   )
الباحث(   إعداد  التدريبي)  البرنامج  الباحث(  )إعداد  لإليكوالليا  الوظيفي  التحليل  استبانة 

التوحد     تشخيص  نتائج  DSM5ومعايير  أشارت  وقد   ، التوحد  لتشخيص  كارز  ومقياس 
خفض   في  البرنامج  فاعلية  إلى  داللة  الدراسة  ذات  فروق  ووجود  الكالمي  الترديد  حدة 

بعد   البرنامج  أثر  الكالمي وبقاء  الترديد  البعدي في خفض مستوى  القياس  احصائية لصالح 
 فترة المتابعة. 

  : المفتاحية  التوحد الكلمات  طيف  للسلوك  –اضطراب  الوظيفي  الترديد  -التحليل 
 برنامج تدريبي.  -الكالمي) ايكوالليا( 

  البحث :مقدمة 
أحددددد  Autism Spectrum Disorder (ASD)يعددددد اضددددطراب طيددددف التوحددددد 

ت النمائيددة العيددبية ،  التددي تتميددي بعجددي سددي بعدددي  أساسدديي   مددا  عجددي التواصددل ااالضددطراب
االجتماعي، ومحدودية األنماط واألنشطة السلوكية،  ويتضم  االضدطراب  الدالم مسدتويات مد  

والشددديد وسقدداس لمسددتوم الدددعم المطلددوب، علدد  أ  ت  ددر  الشدددت تتددراو  مددا بددي  اللسدديط ، المتوسددط
أعراض االضدطراب الدالف ستدرت  نمدو ملكدرت  مسدبلة ضدعف  دديد سدي األداي االجتمداعي،  وذلد  

 -DSM)  5حسددا الدددليل التشخييددي ا حيددائي لالضددطرابات النفسددية سددي طلعتدد  الخامسددة
(American Psychiatric Association, 2013). 

ي ما  أ م  االحيائي  ولعل  التشخييي  الدليل  سي ضوي  التوحد  طيف  اضطراب  تشخيص  ميي 
ا تراط تواسر م ا ر القيور سي السلوكيات النمطية التكرارية االنا  م     (( DSM 5الخامس  

تواصل  باضطراب  تشخص  إنما  التوحد  باضطراب  الحالة  تشخص  ال  إذ  األقل،  عل   أربع 
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عل     SCD))  Social communication Disorderاجتماعي األعراض  اقتيرت  إذا 
االجتماعي،   التواصل  م  قيور  وذل   اللغة  سي  التكرارية  السلوكيات  تل   تتجل   أ   ويمك  

الالف الترديد الكالمي أو ما يطلق علي  ميطلح االيكوالليا، و ي ظا رت مستمرت توصف بأن ا  
 متأالرمؤجل أو    ضعف سي اللغة، مع تكرار الطاب اآلالر، مقسومسا إل  ترديد سوري أو ترديد 

(Hale&Tager& Lord, 2005); (Tager, Walenski,Ullman& Alison, 2009)  
م ا ر اضطرابات اللغة  يوعسا عند األطفاف اضطراب طيف  ويعتبر الترديد الكالمي م  أكثر  

سعندما يوج   للطفل         (,Huppe  (2008٪ م   ؤالي األطفاف  75التوحد ، حيث تنتشر سي  
إجابت  سإ   بيدم   سؤاف  يعرف  ما  و و  من ،  األاليرت  للكلمة  أو  للسؤاف  إعادت  مجرد  تكو  

، وقد يعيد الطفل  بعض الكلمات أو الجمل غير  المناسلة للموقف، والتي  Echolaliaاليوت 
قد يكو  قد سمع ا م  قبل م  أ خاص آالري  ، ليس ذل  سقط بل إن   قد يعيد تل  الكلمات  

الذي الشخص  بنفس صوت  الجمل  النمو    أو  سي  سردية  سروق  وجود  ُيالحظ  كما  من ،  سمع ا 
اللغوي عند  ؤالي األطفاف فلعض م لدي م القدرت عل  تكوي  واستخدام بعض الجمل، ومع ذل   

 .أنا وأنت  يخلطو  بي  الضمائر
   Functional Behavior Analysis  (FBA )وتمثل عملية التحليل الوظيفي للسلوك   

نموذج   التطبيقي  أ  ABCباستخدام  السلوك  تحليل  مكونات  أ م   Applied Behaviorحد 
Analysis (ABA)   وظيفت ا م  الالف عل   والتعرف  السلوكيات  تقييم  سي  علي ا  يعتمد  التي 

السلوكيات  المترتلة علي  ذه  النتائج  أو  اللواحق  السلوك وكذل   تؤالر سي  التي  السوابق  تحديد 
(Casey & Stacy 2016).  

د م  اللحوم والدراسات إل  أ مية استخدام التحليل الوظيفي للسلوك كأحد أ م وقد أ ارت العدي
الفنيات   ووضع  التدريبية  البرامج  بناي  بغية  المختلفة  السلوكيات  التقييمية  االستراتيجيات 

 (Cooper, Heron, & Heward, 2007)واالستراتيجيات العالجية المناسلة 
 :البحثمشكلة 

التوح انتشارهأحد  يعد اضطراب طيف  بلغ  النمائية  يوعا حيث  أكثر االضطرابات  (  1:54) د 
االمريكي األمراض  مركي   CDC, 2020)  )Center For Disease وسقا  حيائيات 

Control 
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التطور        عل   تؤالر  التي  الالئقة  غير  اللف ية  السلوكيات  أحد  الكالمي  الترديد    ويمثل 
   ذو اضطراب طيف التوحد مختلفا ع  أقران  ، ل طفاألكاديمي واالجتماعي للطفل حيث يجعل ال

 كما يحد م  قدرت  عل  إدراك المفاهيم الجديدت التي يتم تدريس ا وذل  عندما يلجأ الطفل     
مناسلة استجابة  عل   للحيوف  معارس   قاعدت  سي  اللحث  م   بدالس  الكالمي  الترديد    (إل  

Huppe,2008 .) 
ديد الكالمي م   أن  أ  يعيق الطفل ع  المشاركة سي تر الإل  أ     وأالرو   ويشير ديبي      

وتوليف  السؤاف،  تحليل  مثل  العليا،  التفكير  بم ارات  يعرف  ما  أو  للتفكير  أعل   مستويات 
األكاديمية   المختلفة  النمو  مجاالت  سي  الطفل  تطور  يعيق  ما  و و  المقدمة،  المعلومات 

  (.Dipipi, Jitendra& Miller 2001 )واالجتماعية

أ ارت نتائج الدراسة ال  وجود عالقة بي     Cardona, 2004)دونا)  ر وسي دراسة كيلي كا     
الكالمي الترديد  وأ    ، االجتماعي  التواصل  عل   والقدرت  أمام   الكالم  عائقاس  ذوي    يعد  األطفاف 

التوحد   م اضطراب  العديد  أكدت   ما  و و  اآلالري ،  مع  التواصل  ع   اللحوم    تعوق م 
ذوي لتا   والدراسات  االطفاف  م ارات  أمام  كبيراس  عائقسا  يعد  الكالمي  الترديد  أ   ال   أ ارت  ي 

و و ما يستليم العديد  اضطراب طيف التوحد سي التواصل االجتماعي، وتطوير اللغة الوظيفية  
 Dipipi)     م  البرامج التدريبية التي ت دف إل  الفض حدت الترديد الكالمي لدم  ؤالي األطفاف

et al,2001))  Huppe 2008)(Marchena2011)(Valentino&  Shillingsburg 
2012))   

أ ارت         للسلوك الوقد  الوظيفي  التحليل  استخدام  أ مية  إل   والدراسات  اللحوم  م   عديد 
كأحد أ م االستراتيجيات التقييمية للسلوكيات المختلفة بغية بناي البرامج التدريبية ووضع الفنيات  

، قانو  تعليم األسراد ذوي ا عاقة،    (Suga  et al, 2000) الجية المناسلةلعا  واالستراتيجيات 
 Council for Exceptional Children 2002. Drasgow،  مجلس األطفاف غير العاديي 

& Yell 2001 ،Casey  & Stacy 2016 . 
طراب  اض   تمبل جراندي  التي تعاني م  عالمة الحيوا     -ولعل ذل  استجابة لما أكدت         

التوحد   التفكير عادت ما تكو  ميحوبة بعلارات تشير   طيف  قائلة" إ  عملية  واصفة البرات ا 
الطفل   التي تعلم سي ا  ال روف  بنايسا عل   تتضمن ا  التي  العمليات والمعاني  إل   محتوم  ذه 

،  ا التوحدي ألوف مرت " سعل  سبيل المثاف قد يردد الطفل إعال  بيلسي ليشير ال  أن  عطش 
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لذل  ويجا عل  المعلم أ  يلحث ع  المعن  الكام  وراي استخدام الترديد الكالمي ، وذل  عند 
 .((Scott et al,2000,15التخطيط  بداف الترديد بالكالم الوظيفي

وم  الالف احتكاك اللاحث باألطفاف ذوي اضطراب طيف التوحد وجد أ  الترديد الكالمي      
 األباي ، وتعيق تواصل األبناي وتوظيف قدرات م اللغوية والمعرفية. ق ؤر احد أ م المشكالت التي ت

المشكالت        أحد  الكالمي  الترديد  باعتلار  السابقة  واللحوم  الدراسات  أكدت   ما  علي  وبنايس 
اللغوية الشائعة لدم األطفاف اضطراب طيف التوحد ، وما أ ارت إلي  م  حاجتنا ال  برامج  

اس  وأ مية  إل   ات تر تدريبية،  حاجة  س   سنح   إذاس   ، الوظيفي  التحليل  الكالمي   يجية  الترديد  س م 
وطبيعت ، ولماذا ، ومت  يمارس  أطفاف اضطراب طيف التوحد، وما  ي الوظيفة التي يحقق ا  
الترديد الكالمي، وم   ذا المنطلق نستطيع بناي البرامج المناسلة والموج ة للتخلص م  الترديد  

( م  األطفاف الناطقي  م  ذوي اضطراب التوحد،    ٪75من  أكثر م  )ي  انالكالمي الذي يع
لذل  يسع  اللحث     كما أننا بحاجة إل  أدات علمية مقننة لقياس الترديد الكالمي عند األطفاف ،

الحالي إل  الفض حدت الترديد الكالمي لدم عينة م  األطفاف ذوي اضطراب طيف التوحد م  
قائ تدريبي  برنامج  مشكلة  علم  الالف  يمك  صياغة  سبق  ما  الالف  م    ، الوظيفي  التحليل    

التالي   الرئيس  السؤاف  سي  الوظيفي  اللحث  التحليل  على  القائم  التدريبي  البرنامج  فاعلية  ما 
التوحد؟  طيف  اضطراب  األطفال  من  عينة  لدى  الكالمي  الترديد  حدة  خفض  في  للسلوك 

 ويتفرع من هذا التساؤل عدة أسئلة فرعية  
سي الفض الترديد الكالمي لدم أسراد المجموعة   يوجد تأالير للبرنامج التدريبي    ل    -1

 التجريبية م  األطفاف ذوي اضطراب طيف توحد؟ 
 ل يمتد تأالير البرنامج سي الفض الترديد الكالمي لدم أسراد المجموعة التجريبية     -2

   ري  ؟ ا ت م  األطفاف ذوي اضطراب طيف التوحد بعد التطبيق بفترت زمنية مد 
 : البحث هدف

الوظيفي   التحليل  عل   القائم  التدريبي  البرنامج  ساعلية  م   التحقق  إل   الحالي  اللحث  ي دف 
عينة   للسلوك   التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  األطفاف  لدم  الكالمي  الترديد  حدت  الفض  سي 
 اللحث.
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 أهمية الدراسة:  

 : األهمية النظريةأوال:

 : ترجع أ مية الدراسة الحالية إل
اال تمام بإحدم سئات ذوي االحتياجات الخاصة الت   ي سي حاجة ماسة إل  المساعدت  -1

ومدددد يدددد العدددو ، والاصدددة سدددي ضدددوي الييدددادت المطدددردت سدددي اكتشددداف حددداالت التوحدددد التدددي 
 .CDC:2020( 54: 1بلغت)

( م  األطفاف ذوي اضطراب   ٪75تتناوف الدراسة مشكلة  ائعة لدم أكثر م  )       -2
التو  الناطقي حطيف  الترديد  د  و ي  لدي م  التواصل  م ارات  أمام  كبيرسا  عائقسا  وتمثل   ،

 الكالمي) ايكوالليا(. 

يفيد سي معرسة وظائف  بما يسا م سي عالج        -3 الترديد  تقديم جانا ن ري ع  
 المختيي  وأولياي األمور.  م  قبل 

 ثانًيا:األهمية التطبيقية: 

البرا -1 إعداد  ع   المسئولي   الفض متيويد  سي  يس م  قد  ببرنامج  الفئة  ل ذه  التدريبية  ج 
 الترديد الكالمي لدي م .

 أطفاف اضطراب طيف التوحد.  بناي مقياس لقياس الترديد الكالمي عند  -2

تقديم استلانة للتحليل الوظيفي لسلوك الترديد الكالمي عند أطفاف اضطراب طيف  -3
 التوحد .

ف التوحد بالعديد م  االستراتيجيات سي يتيويد القائمي  علي رعاية أطفاف اضطراب ط  -4
 ضوي التحليل الوظيفي للترديد الكالمي. 

 :البحثمصطلحات 
 Autism Spectrum Disorder (ASD) أوال اضطراب طيف التوحد

يعرف اضطراب طيف التوحد بأن  : اضطراب نمائي عيبي ناتج ع  اللل سي الدماغ       
االضطرا  يتسم  ذا  المخ  وظائف  عل   التواصل    ب يؤالر  م   كٍل  سي  بقيور 

           نمطية وا تمامات محددت ت  ر الالف مرحلة الطفولة الملكرت   وسلوكيات  االجتماعي
  .(APA, 2015)  



 

 
ي للسلوك في خفض حدة الترديد الكالمي) ليل الوظيفالتحفعالية برنامج تدريبي قائم على   عجوةمحمد 

 االيكوالليا( لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد     

 

 

 1162 

 Echolalia ثانيا: الترديد الكالمي ) المصاداة أو االيكوالليا(
المؤجلة       أو  الفورية  االعادت  بأن   الكالمي  االترديد  اللاحث  اآلالرو )   لما يعرف  يقول  

نمطية   صورت  سي  تليفييو (  راديو،  ذات    خص،  العوامل  م   مجموعة  ع   ناتج  معدلة  أو 
اطفاف   عند  السمعي  ا دراك  وضعف  الطلا  عل   القدرت  وعدم  المعرسي  الخواي  من ا  اليلة 
اضطراب طيف التوحد ويعرف اجرائياس بالدرجة التي يحيل علي ا الطفل عل  مقياس الترديد  

 ي.مالكال
  ثالثا: التحليل الوظيفي للسلوك

بأن  عملية    التحليل الوظيفي للسلوك  ( والتي (ABCتحليل قائمة عل  نموذج   يعرف اللاحث 
السلوك  سوابق  سي ا  تفسير    Consequences ولواحق      Antecedents يتحدد  ب دف 

 المشكلة. ومعرسة أسلاب  حتي يتسن  بناي برنامج تدريبي موج  نحو Behavior السلوك 

السلوك  سوابق  سلقت     :  ي  The Antecedents of Behavior )ا(  التي  ال روف 
بحدوم   حدوم  تسبا  م   مثل  أسئلة  الالف  م   عن ا  بالسؤاف  نقوم  و  المست دف  السلوك 

و لماذا قام بالسلوك؟ وغير ا م  األسئلة التي نيل ب ا   السلوك؟ و كيف؟ و أي  كا  الطفل؟
  .(Jerry 2020)  ع  ظروف حدوم السلوك وأسلاب  اس إل  تيور واضح نوعا م

تغييرات سي   إل   يؤدي  ما،  ب ا  خص  يقوم  أو وظيفة  سعل  أو  السلوك:  و أي حركة  )ب( 
العالم المحيط.(    Casey  & Stacyالشخص الذي يشارك سي السلوك وكذل  م  حول  ) 

2016  

 Consequences of Behavior             The السلوك )ج( نواتج
و نا نسأف   و ي ما ينتج ع  قيام الطفل بسلوك معي ، أم النتائج المترتلة عل  القيام بالسلوك، 

الطفل   ب   قام  الذي  السلوك  آالار  الطفل  ع   ب ا  قام  التي  الغضا  نوبة  ع   نتج  سمثالَ إذا 
لرغلة   أ  انيياعاس  و  األم  تراجع  سا   أوامر ا  ع   تراجعت  و  لغضل   و  ل   انياعت  األم 
 (Albert,2015)وطريقت   و ما نتج ع   ذا السلوك  طفللا
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 اإلطار النظري للدراسة:

 اضطراب طيف  التوحد: 
الخامس   ا حيائي  التشخييي  الدليل  الجمعية    DSM-5(2013)مع صدور  ع   اليادر 

و و ما يعني طيف لنتحوف     Spectrumمقترنة بميطلح     Autismأصلحت  كلمة  األمريكية   
 )Autism Spectrum Disorder الذي يطلق عل  سئة واحدت إل  ميطلح  وحد م  مسم  الت

ASD) يجمع ا واحدت  االضطرابات تحت م لة  عل  مجموعة م   يطلق  والذي   التوحد(  ) طيف 
قيور سي جانبي  أساسيي   ما  قيور سي م ارات التواصل االجتماعي وسلوكيات تكرارية نمطية  

(APA, 2013 .) 
بأن  مجموعة م     –(  ASD( اضطراب طيف التوحد  )(CDCاألمريك   اض  ويعرف مركي األمر   

 ,CDC االضطرابات النمائية  التي يمك  أ  تسبا صعوبات اجتماعية وتواصلية وسلوكية كبيرت.)
2015) 

( التوحد  طيف  اضطراب  أ   القوف  يمك   االضطرابات  ASDبالتالي  م   مجموعة  (  و 
بدرجا وتتميي  الدماغ،  نمو  سي  مالمعقدت  االجتماعي  ت  التواصل  سي  اليعوبة  م   تفاوتة 
 (.Autism Speaks, 2017والسلوكيات التكررية واال تمامات المحددت )

 ٪ ( م  األطفاف المتأالري  باضطراب طيف التوحد 44وفيما يتعلق بالقدرات العقلية، سإ ) 

بينما)     المتوسط  سي  العقلية  تتراو   24قدرات م  قدرات  لدي م   )  ٪ ( و  90:  70بي    ،  )
م  إعاقة ذ نية وغاللسا ما ُيشار إل  األطفاف الذي  ال يعانو  م  إعاقات ذ نية  ٪ يعانو   32

 HFA (Christensen et al,2016، Baio, J. 2012   ) عل  أن م ذوي أداي وظيفي مرتفع 

 التوحد   انتشار اضطراب طيف التوحد 

لل  Autism Society ofد  توحتؤكد ا حيايات التي صدرت ع  الجمعية األمريكية 
America  1999 ب ذا الميابي   أعداد  نسلة  سي  كبيرت  سنوية  زيادت  أ   ناك  عل    ")

  ، )محمد  ص 2013االضطراب  المتحدت    (15،  بالواليات  األمراض  تشخيص  مركي  ويشير 
(CDC سي تقرير لعام )(( 54: 1إل  ارتفاع نسا ا صابة بالتوحد لتيل إل  )  2020.     

 ( 1) جدول رقم
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(  من مراكز السيطرة والوقاية من األمراض  ADDMتقرير بواسطة شبكة مراقبة التوحد واإلعاقات النمائية )  
(CDC (  حول انتشار التوحد  خالل األعوام )2014 – 2000  .  ) 

 معدل التوحد  سنة التقرير  سنة المسح  سنة الميالد 

2006 2014 2018 1- 59 

2004 2012 2016 1 – 68 

2002 2010 2014 1 – 68 

2000 2008 2012 1 – 88 

1998 2006 2009 1 – 110 

1996 2004 2009 1 – 125 

1994 2002 2007 1 – 150 

1992 2000 2007 1 – 150 

تدعونا إل  تكاتف الج ود م  أجل  نسا مرتفعة للغاية   وبالن ر إل  النسا السابقة نجد أن ا  
 تدالل المناسلة. ال الحد م   ذا االضطراب وتقديم الدمات 

 الصعوبات المتعلقة باضطراب طيف التوحد.

وفقًا للدليل التشخيصي اإلحصائي الخامس فإن أهم األعراض التشخيصية الضطراب طيف  
قيور سي )التواصل االجتماعي والذي يشمل عل ) التفاعل االجتماعي،  التوحد تتمثل في 

 ,Ashwin, Hietanen, & Baron-Cohen)واللغة( وكذل  أنماط سلوكية نمطية تكرارية 
2015;  Chevallier, Huguet, Happé, George, & Conty, 2013; Guillon, Hadji 

Khani, Baduel, & Rogé, 2014) 

التوحد  األبحام حوف اضطراب  العديد م   أجريت  القيور سي    وقد  أوج   للكشف ع  
باس التغلا علي ا  واللغوية و محاولة  االجتماعية  البرامج والمن جيات  تخد الم ارات  ا م   ام عددس

دراسة)  مثل  األسراد Warreyn    & Schietecatte،  2012المختلفة  أ   أظ رت  والتي   )
للمحفيات االجتماعية ،   ذوي  التفضيلي  إل  اال تمام  يفتقرو   التوحد غاللاس ما  اضطراب طيف 

التوحد  (O’Connor, 2012) ودراسة اضطراب طيف  أطفاف  أ   إل   أ ارت  ما  غا  التي  للا 
اللغوية  يفضلو  األ ياي عل  األ خاص، كما تنوعت الدراسات التي أ ارت لتعدد المشكالت 
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إل  الرتابة اليوتية عند أطفاف اضطراب طيف   (Marchena, et al 2011) سأ ارت دراسة
ودراسة (Cynthia, 2000ودراسةالتوحد،   اللغوية  الحييلة  ضعف  إل   أ ارت  التي   )( 

Cardona, 2004)   لدم  ا واالجتماعي  اللغوي  التواصل  م ارات  قيور  إل   أ ارت  لتي 
اللالغي  م  ذوي اضطراب طيف التوحد كما تعددت الدراسات التي أ ارت إل  الترديد الكالمي  

التي أ ارت إل  أ  الترديد    Huppe,(2008)عند أطفاف اضطراب طيف التوحد ومن ا دراسة
 &Irfa  Amirali ي واألكاديمي، ودراسة ارسا والالني ماع الكالمي أحد أ م معوقات النمو االجت

Lalani Karmali(2000)     التواصل إعاقة  سي  ودوره  الكالمي  الترديد  إل   أ ارت  التي 
االجتماعي ، لذل  ركي اللحث الحالي عل  الفض حدت الترديد الكالمي عند أطفاف اضطراب 

 .تراتيجيات تحليل السلوك التطبيقيواسطيف التوحد م  الالف برنامج تدريبي باستخدام سنيات 

   Functional Behavioral Analysis(FBA)ثانيا: التحليل الوظيفي للسلوك 

يشير اليريقات إل  أ  التحليل الوظيفي للسلوك يشير إل  الطريقة التي نحلل ب ا العالقات       
لوظائ وسقاس  السلوك  تينيف  العملية  وتتضم   ذه  والبيئة،  السلوك  ابي   النتائج  ف   ( الستجابة 

بي    العالقات  النموذج ربط  ويشمل  المثير  لوظائف  وسقاس  البيئة  وتحليل  السلوك(  عل   المترتلة 
سوابق السلوك ولواحق  بما يسا م سي وضع استراتيجيات بناي سلوكيات جديدت أو التخلص م   

 (.58، 2018سلوكيات غير مرغوبة )اليريقات ،
أحد أ م مكونات    ABCباستخدام نموذج    (FBA )يفي للسلوك  لوظوتمثل عملية التحليل ا     

التي يعتمد علي ا سي تقييم    Applied Behavior Analysis (ABA)تحليل السلوك التطبيقي  
وكذل    السلوك  سي  تؤالر  التي  السوابق  تحديد  الالف  م   وظيفت ا  عل   والتعرف  السلوكيات 

   P,68:71) (Casey  & Stacy, 2016ات اللواحق أو النتائج المترتلة علي  ذه السلوكي

وقد أ ارت العديد م  اللحوم والدراسات إل  أ مية استخدام التحليل الوظيفي للسلوك كأحد أ م 
الفنيات   ووضع  التدريبية  البرامج  بناي  بغية  المختلفة  للسلوكيات  التقييمية  االستراتيجيات 

إل  أ  عملية تحديد   Sugai  et al., 2000) واالستراتيجيات العالجية المناسلة حيث أ ار
أمر أساسي وموص  ب  سي األدبيات حيث مثل قانو     FBAوكشف وظيفة السلوك م  الالف  

( ، ومشار إلي ا سي بيانات مع د األطفاف ذوي االحتياجات    2002تعليم األسراد ذوي ا عاقة )
كما  Council for Exceptional Children (CEC) الخاصة   القانو   .  أ   عل  ينص    
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الطفل سلوك  وظيفة  الكتشاف  التقييم  المدارس  كما  Drasgow & Yell  ,2001تستخدم   ،  )
 Division for Early Childhoodنيت  علة الطفولة الملكرت بالواليات المتحدت األمريكية  

(DEC  الفردي المستوم  عل   للسلوك  الوظيفي  التقييم  أ مية  عل   تقييم   (  إجراي  يجا  حيث 
متبوعس  لتحديد  ا  وظيفي،  المفضلة  الطريقة  سإ   وبالتالي  للطفل.  ا  تدالل ميممة اليييس بخطة 

  .FBAلتفسير أي سلوك  ي عملية التحليل الوظيفي للسلوك 
وسي حاف استخدام التحليل الوظيفي المعتمد عل  تحديد سوابق السلوك ولواحق  بشكل مناسا ،  

است  يتم  التي  االستراضية  الفنيات  استخدام  تقليل  مثل خدايمك   السلوك  مع  استراضي  بشكل  م ا 
النمذجة لتعليم سلوك ما دو  تحديد وظيفة  ذا  استخدام العقاب مثال مع العدوا  أو استخدام 

 (Cooper, Heron, & Heward, 2007 P 503).السلوك 

 :  ويس م التحليل الوظيفي للسلوك سي تحقيق األ داف التالية

)ب( التخلص م  السلوك غير   أاليرا سي تعليم السلوك  وت  )أ(إتاحة اليارات عالجية أكثر ارتلاطا
إحدام   الالف  م   في   )ج(   المرغوب  اللواحق  أو  السوابق  سي  سلوكية   تغييرات  الطة  وضع 

ا للسلوك )السلوكيات( المست دسة التي ي  ر ا الفرد، كل ذل  م  الالف حقائق   ميممة اليييس
 . (Casey  & Stacy 2016)يمك  مالح ت ا سي السلوك بشكل ملا ر 

 ABCنموذج 

التقييم       سي  للسلوك  الوظيفي  التحليل  عملية  ،   تعتمد  السلوك  سوابق  وتسجيل  مراقلة  عل  
( حيث يعتبر  ذا النموذج امتدادا ألعماف سكنر، يقوم المحلل  ABC)  السلوك ، وكذل  اللواحق  

و   : أساسيي   بعاملي   ارتلاط   حيث  م   السلوك  بتحليل  م  الالل   الذي    ماالسلوكي  السياق 
واألحدام التي تتلع حدوم   Antecedentsيحدم في  السلوك و ذا يعود ال  سوابق السلوك  

 ( 2018)اليريقات ، Consequencesالسلوك والتي تعود إل  النتائج 

بأن  إستراتيجية لتعديل السلوك غاللسا ما تستخدم مع الطالب ذوي  -ABC"ويعرف نموذج      
الاص   ، التعلم  بالتوحد ةس  صعوبات  غير   .الميابي   لألطفاف  ا  أيضس ا  مفيدس يكو   أ   يمك   كما 

النتيجة   ABC يستخدم .المعاقي  نحو  الطالب  توجي   سي  للمساعدت  االتلار ا عمليسا  تم  تقنيات 
ا مفيدس  النتيجة تقضي عل  سلوك غير مرغوب في  أو تعيز سلوكس المرجوت ، سواي كانت تل  

Jerry ( 2020) 
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نموذ  أ داف  بالسلوك  ABCج  وم   التنبؤ  م   يمكننا  الالف   أن   معي      م   سلوك  تحليل 
  ، المستقبل  سي  حدوال   المحتمل  السلوك  تحديد  نستطيع  المناسلة  والنتائج  بداألحدام  بارتلاط  
معي    سلوك  حدوم  احتمالية  سي  التأالير  الالف  م   السلوك  ضلط  ال   النموذج  ي دف  كذل  

 (.  Cipani,2017بالييادت أو النقص )
نموذج       استخدام  ميايا  الي ا    ABCوتتعدد  أ ار  يساعد     Kazadi)  2013,) كما  حيث 

أو   ، المرغوب  السلوك  حدوم  احتمالية  زيادت  إل   تؤدي  سابقة  اقترا  ظروف  سي  األاليائي 
التحليل الوظيفي   تعديل سوابق السلوك م  أجل الفض السلوك غير المرغوب في ، كما يوج  

ن إل   انتلا نا  سي  واتللسلوك  تساعد  التي  العوامل  عل   التعرف  نستطيع  الم  وم   السلوك،  ج 
ب ا   القيام  علينا  التي  التغييرات  وتحديد  س م  م   نتمك   وبالتالي  وبقائ ،  السلوك  عل   الحفاظ 
االتيار   عل   الوظيفي  التحليل  يساعدنا  كما  ساعلية،  أكثر  عالجية  تدالالت  عل   للحيوف 

، وأاليرا سإ  التحليل الوظيفي يساعدنا سي رسم صورت    في المعيزات الفعالة للسلوك المرغوب  
بقائ )  تعيز  و  في   تؤالر  التي  والعوامل  السوابق(  إلي )  المؤدية  والعوامل  السلوك  حوف  كلية 
سي ضوي  النقص  أو  بالييادت  السلوك  لتغيير  المعلومات  تل   استخدام  يمكننا  الم  وم   اللواحق( 

 الوظيفي للسلوك يل االتيار التدالالت المناسلة وسق التحل
 لكل منها . A.B.Cوفيما يلي سوف نستعرض لما هية 

ن رسا أل     Antecedents السوابق أو سلوك معي .  يسبق حالة  الذي  السلوك  السابقة  ي 
السلوك ال يمك  أ  يحدم بمعيف ع  اآلالر ، سإ  ما يحدم سي البيئة قبل السلوك )السابق( 

ا لمعالجة السلوك أو تغييره.  يكو وبعد السلوك )النتيجة( غاللسا ما     مفتاحس

األ ياي التي تحدم أو موجودت بالفعل قبل حدوم السلوك المست دف مثاف عل    والسوابق  ي  
ذل  عندما يدق جرس العشاي أو دعوت الطا ي إل  أ  العشاي جا ي يشير إل  أن  إذا ذ بت 

ا سي غرسة  تعييي سلوك   يتم  أ   المحتمل  سم    ، المطعم  جيدت.  لطعإل   بوجلة  مكاسأت   أو  ام 
ال طعام وال تعيييات. يساعدنا جرس العشاي   -بينما إذا ذ بت إل  غرسة الطعام سي وقت آالر  

إل  غرسة   إذا ذ بنا  سي ا عل  وجلة  التي سنحيل  بي  األوقات  الفرق  التمييي أو معرسة  عل  
سي  ذه الحالة يعمل اي  الطعام واألوقات التي ل  نحيل سي ا عل  وجلة. لذا سإ  جرس العش

   (Albert,2015)كإ ارت تسم  التحفيي التميييي 
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م    نابعة  تكو   ا   يمك   إنما  سقط  الخارجية  البيئة  ناجمة ع   أو  الارجية  تكو   ال  والسوابق 
ا أو المتعا   داالل الفرد بما سي ذل  حالتنا الجسدية. عل  سبيل المثاف ، الشخص الجائع جدس

ا يعد ذل  سابق للسلو  الفرد سلوك يشلع الحاجة ال    ساعد عل  التنبؤ باحتماف أ  يسل   ك يجدس
 تناوف وجلة كبيرت أو الحيوف عل  نوم جيد .  

 السلوك

مناسا      إصدار سلوك غير  أو  بطريقة الاطئة  الطفل  س م سبا تيرف  سي  األول   الخطوت 
ب ا  خص  وم  السلوك عل  أن  أي حركة أو سعل أو وظيفة يق  ي تحديد  ذا السلوك. ويعرف 

ما، يحدم ويؤدي إل  تغييرات سي العالم المحيط. و ناك سلوكيات تحدم داالل الفرد ال يمك  
مالح ت ا بس ولة م  قبل المعلم أو مقدم الرعاية مثل ضربات القلا، ال ضم ، والمة سلوكيات 

   .Casey & Stacy,2016)) االرم تخضع للمالح ة ويس ل رؤيت ا واكتشاف تاالير ا

يولك     ،  ي  المشكل  السلوك  تحديد  أوال س علينا  ينلغي  المقبولة  غير  السلوكيات  مع  التعامل  تم 
تقييم وظيفة  ذا السلوك م  الالف المالح ة   وإجراي عملية سحص بمقاييس غير ملا رت ، الم 

)إذا   من جية  أكثر  تحليل  وإجراي   ، الطبيعية  البيئة  سي  نموذج   الملا رت  الالف  م   األمر  ليم 
ABC  الم  ، السلوك  تيم(  وبناي  تعديل  سي  العالجي  للتدالل  الطة  الوظيفة   يم  عل   بنايس 

Alberto & Troutman 2006), ( 
 وظائف السلوك 

سجميعنا  ما،  لسبا  يحدم  سلوك  كل  إنما  عشوائيا  السلوك  يحدم  التي  ال  للمواقف  يستجيا 
بطرق  الن ر   تواج    بغض  ولك   الحاجة،  يشلع  أو  السلوك  يحقق  دف  بما  ع   مختلفة 

االستجابات المتنوعة م  سرد إل  آالر أو حت  التي تختلف باالتالف الموقف داالل الفرد الواحد  
ا للشخص. وسقسا لكوبر ،  يرو  ، و  يوارد ) ا أو أغراضس ( ،  2007، سإ  االستجابة تخدم غرضس

بي  يجا التعييي ا    ،تقع وظائف السلوك سي سئتي  أساسيتي : التعييي ا يجابي والتعييي السلبي
بينما التعييي السلبي  و عكس ذل  ويحدم    و االنخراط سي سلوك للوصوف إل   يي ما.  

سي  سالسلوك  اذاس  ما،  لتجنا  يي  أو  ما  م   يي  للخروج  سلوك  سي  الفرد  ينخرط  عندما 
و يوارد)  رأي مرغوب  (2007لكوبر، يرو ،  عل   يي  للحيوف  غير   إما  تجنا  يي  أو 

 مرغوب. 
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االنتلاه   تتمثل سي أربعة وظائف  ي  وظائف السلوك  ( إل  أ  Shapiro, 2004بينما يشير )
، ال روب / التجنا ، الحيوف عل   يي مادي أو ملموس ، أو نتيجة إ لاع حاجة حسية  

ألن  يسع  إل  الحيوف   ، سمثال قد يتيرف الطفل بطريقة ما مثل سلوكيات االستثارت الذاتية
  ، )االنتلاه(  المعلم  إعجاب  عل  ج از  قد  عل   اللعا  سي  إل  حاجة    IPadيرغا  )الوصوف 

ملموسة( ، قد ال يرغا سي ممارسة كتابة األحرف الكبيرت ) ال روب( ، قد ال يرغا سي العودت  
  إل  الفيل الدراسي م  وقت الفسحة )التجنا( ، أو يسع  إل  التخلص م  اليداع )حسي(.

م بعد السلوك المست دف ف حينما يحد ويشار ب ا إل  ما     : Consequences :  اللواحق
 ذا بالتأكيد يجعل   .عل   يي سعل  "يعاني م  العواقا " خيَا ما سوف   أ    نقوف أو نسمع

ليست  العواقا  أ   االنطلاع  تعطينا  أ   ويمك   سارت   غير  العواقا  كانت  لو  كما  يبدو  األمر 
للغاية السارت ، .لطيفة  النتائج غير  النتائج غير  وك  ولك   ذا مجرد نوع واحد م   تكو   ما قد 

سارت يمك  أيضا أ  تكو  ممتعة للغاية، والعواقا التي تتلع السلوك بدرجة معينة م  االنت ام  
غاللسا ما يكو  ل ا تأالير عل  عدد المرات التي يحدم سي ا السلوك بالييادت أو النقص و و ما  

للتغير سي ع السلوك  التغيير سي عواقا  مرات ممارسة السلوك م  دد  يتم استغالل  م  الالف 
 ( .(Cooper, Heron, & Heward, 2007 P 505االرتلاط الشرطي الالف عملية 

 ثالثا: الترديد الكالمي) المصاداه ، االيكوالليا( 

( بأن  التكرار الميكانيكي أو اآللي للكلمات والعلارات التي  Echolaliaيعرف الترديد الكالمي ) 
و   ذا الترديد أحد أعراض االضطراب العيبي أو النمائي،  يك  ينطق ب ا سرد آالر. وغاللا ما

   American Psychiatric Association.(2015p348) والسيما الفيام والتوحد.

كما يعرف بأن  حالدة كالميدة تتميددي بالترديد القسري الالإرادي لما يقول  اآلالرو  م  كلمات    
 (. 2006)الشخص ،  م.أو مقاطع أو أصوات بيورت تبدو كأن ا صدم ل

     ( أطفاف  Dipipi et al. 2001ويشير  عند  لغوي  ائع  سلوك  الكالمي  الترديد  أ   إل    )
اضطراب طيف التوحد يتمثل سي قيام الطفل بتكرار الكالم الذي يسمع  م  اآلالري  والذي قد 

ول   يق  يكو  كلمة واحدت أو أكثر يتكلم ا  خص آالر حيث يردد المياب بالترديد الكالمي ما
اآلالرو ) م  أصوات ، كلمات وعلارات( بشكل يشل  البلغاي سمثالس ع  سؤال  كيف حال  يرد 

ويستخدم  ؤالي األطفاف اليائص النغمة والطلقة والشدت بيورت غير عادية،   قائالس كيف حال ،



 

 
ي للسلوك في خفض حدة الترديد الكالمي) ليل الوظيفالتحفعالية برنامج تدريبي قائم على   عجوةمحمد 

 االيكوالليا( لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد     

 

 

 1170 

كما يكو  لدي م ليمات صوتية يكررون ا م  وقت إل  آالر مثل ا صرار عل  صوت أو كلمة  
   معينة. ملةأو ج

أي ملا ر وسوري للكالم    Immediate Echolaliaيكدو   دذا الترديدد إمدا سوري )ترديد سوري(  
متأالر(   ترديد  زمنية)  سترت  مرور  بعد  أو  الطفدل،  يسمع   لكالم    Delayed Echolaliaالذي 

 .((Dipipi, et, al 2001 سمع  الطفل مندذ ستدرت طويلة 
ا  ائعسا بي  األطفاف قبل س  الثالثة إال أ  استمراره  ال  وغاللسا ما يكو   ذا السلوك  لغوي سلوكس

بعد الثالثة يعد أحد المؤ رات ال امة عل  وجود اضطراب يعيق التواصل اللغوي واالجتماعي  
 لألطفاف .

 أنواع الترديد الكالمي 
 Immediate Echolaliaالترديد الفوري: 

اللارزت لكالم األطفاف السمات  الكالم  ذو   ويعتبر إحدم  التوحد ، ويتمثل سي تكرار  ي اضطراب 
أو دورتي  سي المحادالة عل  سبيل المثاف ، قد يكرر الطفل  دورت     سور سماع  الالف المسموع  

 ،   etherby ،Rubin  ،Laurent   ،& Rydellالسؤاف " ل تريد  يئسا تأكل ؟" سور أ  تلف   )
Prizant 2006.) 

 Delayed Echolaliaالترديد المتأخر:  -ب.

و و تكرار الكالم سي وقت الحق، بما سي ذل  وقت الحق م  نفس اليوم أو أسابيع ، أو       
يقوم الطفل بحفظ وتخيي  الكلمات أو    ور أو حت  سنوات بعد إنتاج الكالم االصلي، حيث  

  يم  الجمل التي سمع ا م  أحد األ خاص حول ، أو م  التلفييو ، ليعيد ترديد ا بعد سترت م  ال
(Prizant et al, 2006) .  

 وظائف الترديد الكالم )االيكوالليا(

تتلاي  اآلراي حوف وظائف الترديد الكالمي إال أ  الدراسات السلوكية تعكس االعتقاد بأن  سلوك 
  ، ل   معن   و ال  سلبي  سلوك   ,Athens, Vollmer, Sloman, & Pipkin) الترديد  و 

2008; Haley, Heick, & Luiselli, 2010,   ،  تستمر ا أن ا  السلوكيو  أيضس يفترض  كما 
 ألن ا تمنح الشخص التحفيي الحسي المرضي.
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ومعلمي ذوي االحتياجات   ،وعل  الرغم م  ذل  سإ  مجموعة م  علماي النفس السلوكي      
اللغة  ي    ،الخاصة أ   )أي  اللغوي  للتطور  ن رت سلوكية عالية  التطبيقي سي  السلوك  ومحللي 

مكتس يسلوك  طبيعي  ا  بشكل  ويعيز ا  التحفييية،  االستجابة  تفاعالت  الالف  م   اكتساب   تم 
م    وانطالقا  المتخييو   ُيير  ؤالي  البيئية(  بالتخيص العوامل  الواليق    أ  عل     االرتلاط 

 Stiegler,2015)سلوك ل  وظيفة محاولي  تقديم األدلة المتيايدت عل  ذل  ) الترديد الكالمي 
اللح         الالف  يحقق  وم  وم   أ   الممك   م   الكالمي  الترديد  أ   اللاحث  وجد  والدراسات 

وظائف عدت مثل االستثارت الذاتية، أو قد تكو  لرغلة سي التفاعل و تلادف األدوار سي محادالة ، 
الكالم   قبل  بروسة  سي  أو عمل  بسبا مشكلة  أو   ، الذات  وت دئة  الذاتي  للتن يم  أو طريقة   ،

تسا م سي تطور النمو     كما أن انعم وال ، أو تستخدم للطلا.  بابة  ج  او ا جابة عل  األسئلة،  
  Prizant & Duchan 1981 (Prizant & Rydell, 1984)( Breaux,2016)))  اللغوي 
يعودو  إل  الترديد الكالمي عند تقديم أسئلة غير مألوسة ، لكسا  كما أ  بعض األطفاف        

أو غير  ا نتلاه،  مثيرات  م   السلوك  سا  لل روب  جو ره  و  سي  الكالمي  سالترديد  وبالتالي  رت، 
الذي يتعلم  الطفل كوسيلة كافية لتحقيق النتيجة المرجوت. عل  سبيل المثاف ، الطفل الذي قد  
بالتالي   بتعيييه،  الوالدي   فيقوم  ترديد اعال   يلسي  اآلالري  م  الالف  انتلاه  يرغا سي جذب 

كسا  م   يتمك   حت   السلوك  نفس  تم  ان   يكرر  المثاف  سي  ذا  وقت الحق.  سي  اللالغي   تلاه 
 ,Neilsen, & McEvoy )سي المستقبل تعييي سلوك الترديد الكالمي ، مما أدم إل  زيادت 

2004) ( Dipipi et al, 2001)      تمبل جراندي  التي تعاني   عالمة الحيوا     -و و ما أكدت
ع إ   قائلة"  البرات ا  واصفة  التوحد  اضطراب طيف  تكو  ميحوبة  مليم   ما  عادت  التفكير  ة 

بعلارات تشير إل  محتوم  ذه العمليات والمعاني التي تتضمن ا بنايسا عل  ال روف التي تعلم  
سي ا الطفل التوحدي ألوف مرت " سعل  سبيل المثاف قد يردد الطفل إعال  بيلسي ليشير إل  أن   

وراي استخدام الترديد الكالمي ، م   عطشا ، لذل  ويجا عل  المعلم أ  يلحث ع  المعن  الكا
 .((Scott, et al,2000,p15وذل  عند التخطيط  بداف الميادات بالكالم الوظيفي

اليومي الروتيني الذي يوجد في  الطفل، وأيا         بالن ام  كما يمك  أ  يكو  الترديد  مرتلط 
مدش إل   تؤدي  ال ا رت  سإ   ذه  ذل   وراي  تكم   التي  األسلاب  تعطيل  كالكانت  إل   تؤدي  ت 

 Breaux )وإعاقة التواصل مع اآلالري  وتسبا ضيق لألسراد المحيطي  ب  والذي  يتعاملو  مع . 
2016) 
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األكاديمي      التطور  سي  كبيرسا  عائَقا  يسبا  النوع  م   ذا  الترديد  أ   الدراسات  أظ رت  وقد 
الم أوامر  يرددو   عندما  بالتوحد  الميابي   ساألطفاف  ل ا    علمواالجتماعي،  االمتثاف  م   بدالس 

يجعل م ذل  أقل سرصة سي االستفادت م  التعليم أو الشر  الذي يقدم  المعلم، كما أن  إذا كا  
م   ذل   يقلل  أ   المحتمل  م   المناسلة،  االستجابات  تقديم  م   بدالس  المحادالة  يرددو   األطفاف 

 .( P.19) Huppe ,2008, التقدم االجتماعي مقارنة بأقران م اآلالرو  
 للترديد الكالمي وعالقته بتطور باللغة 

تطور   سي   للترديد  دور  لوجود  قبوالس  أكثر  الكالمي  للترديد  اللغوي  االجتماعي  المن ور 
اللغة،  حيث يميل الم نيو  واللغويو  وغير م سي التخييات ذات اليلة ، ومجموعة  

اال  إل   الخاصة  االحتياجات  ذوي  ومعلمي  النفس  علماي  م   الترديد عت سرعية  بأ   قاد 
 ..(Prizant et al, 2006)الكالمي  و أدات مفيدت سي التحرك نحو تطور اللغة 

 التواصل كوظيفة للترديد الكالمي الفوري 

الكالمي   الترديد  استخدام  يمك   والدراسات،  اللحوم  إلي   أ ارت  الذي  التنموي  للمن ور  وسقسا 
الترديد الكالمي  للتواصل، وذل  عندما يكو   دم  لتوصيل العديد م  الرسائل المختلفة سقد تستخ

ولك   السؤاف  نفس  الطفل  يردد  سمثال  الطلا  أو  الجملة،  توكيد  مثل  الف م  عل   دالئل   ناك  
ين ر إل  المتحدم، وعل  العكس عندما يردد الطفل الكالم دو  ن ر إل  المتحدم ربما يعني  

 ذل  أ  الترديد ليس ل  عالقة بالتواصل . 

 ظيفة للترديد الكالمي المؤجل كو  التواصل

ذل      المتأالر أيضاس يحقق  الترديد  الوظائف سإ   العديد م   للكالم  الفوري  الترديد  كما يحقق 
يمك    ال  والتي  المستمع،  إل   معلومات  لتقديم  المتأالر  الترديد   استخدام  فيمك   المنح  

ال الحالة  تعبيرات  مثل   ، ال رسي  السياق  س م ا م   أو  يكرر  داالمالح ت ا  سكر سي طفل  لية. 
علارت "حا  وقت كعكة الشوكوالتة!" سي السيارت و و سي طريق  لشراي البيتيا، العلارت  تبدو غير  
ذات صلة تمامسا بدالسياق الحالي للموقف ومع ذل  قد يكو  الطفل قد اكتسا  ذه العلارت الالف 

 Beth )ر الطفل  بالسعادت ع  الماضي سي تجربة سعيدت ، وقد تستخدم اآل  تل  العلارت كلما 
Breaux 2016) . 

وكما يستخدم الترديد الكالمي المؤجل للتعبير ع  السعادت سم  الممك  أ  يستخدم أيضاس        
سي   كما   ، ما  تجاه  يي  الرضا  لعدم  إظ ار  أو  كاحتجاج  االعتراض  أو  الرسض  للتعبير ع  



 
اصة       ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 ( 1216-1156 ، 2020أكتوبر   2ج 2، ع2)مج     

 

 

1173 

 

لالغي  طريق ، يرسرف الطفل عل   ال  المثاف التالي: طفل يركض سي أحد الممرات، ويعيق أحد 
األرض أمام الشخص اللالغ ، وين ر وييرخ ، "م  ترم نفس ؟  حقا  خص غير محترم".قد 
اللالغ  الذي يكو  عل    يف م ماذا يقيد الطفل ، بينما الشخص  يستغرب المستمع الكالم وال 

  -يقة م   خييات  عبية دق  دراية ب ذا الطفل وحالت  التواصلية ، يف م أ   ذا الكالم  و علارت 
   Breaux) (2016 والطفل االتار ا م  ذاليرت  الستخدام ا سي  ذا الموقف.  -دييني الكرتو  

ا عل  الرغلة سي أ  يتم تضمين  سي أي نشاط أو قبوف  يي تم   وقد يؤكد الطفل أيضس
د المؤجل  رديتقديم  ل  م  الالف الترديد المؤجل عل  غرار الترديد الفوري، ويمك  استخدام الت

 ( معي   موقع  إل   لإلنتقاف  أو  إجراي  ألداي  المستمع  (. Prizant & Rydell  1984,لتوجي  
النوم!  وقت  "إن   ويقوف  الطفل  ويستيقظ  الطفل  غرسة  سي  الرعاية  مقدم  يدالل  ذل   عل   مثاف 

الطفل،   ليجلس مع  الغرسة  الغرسة ويدالل  باب  الرعاية  يدسع مقدم  الطفل مقد  "بينما  م  لقد سمع 
كل ليلة يتلع ا ترك الطفل وحيدا سي غرست  مع إغالق اللاب. الطفل   لرعاية يقوف  ذه الجملةا

 ذه العلارت أالناي محاولة القائم بالرعاية الدالوف إل   لإل ارت إل  أن  يريد  لذل  استخدم الطفل  
  .أ  يترك وحده

ي  القدرت عل  تحديد وظيفة  الغوأيا كا  تفسير الترديد الكالمي سم  األ مية بمكا  أ  يكو  للل
)االنتلاه ، ال روب ، الطلا، وما إل  ذل ( ورصد ردود م للتأكد م  أن م    echolaliaالسلوك  

   . (Neilsen, & McEvoy ,2004)ال يعيزو  السلوك غير المرغوب في 
    : لترديد الكالميعالج ا

ديد الكالمي وسق ما أ ارت الي  لتر يمك  استخدام االستراتيجيات التالية سي التعامل مع سلوك ا
 الدراسات واللحوم

، حيث   Response Interruption-Redirection (RIRDإعادة التوجيه )  -المقاطعة  
يقطع المعالج الطفل أالناي الترديد الكالمي "ويطر  علي  األسئلة بشكل متكرر حت  يتم" إعادت  

 السلوك النمطي   توجي   وتخلي  م  
حيث   a red card/green-card procedure  البطاقة الخضراء ،  /اء  البطاقة الحمر  

استخدام   يكو   الخضراي عندما  اللطاقة  تقديم  أو  يتم عرض  إل  جنا  الترديد يستخدما  جنلسا 
الحمراي    الكالمي واللطاقة  مقبوفلمقبوالس  غير  الترديد  استخدام  يكو   عندما   ,Rappلتوبيخ 

Patel, Ghezzi, O’Flaherty & Titterington. (2009) . 
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الزائد   الطفل  overcorrectionالتصحيح  جسديسا  المعالج  في   يوج   الذي  بد    ،  للقيام 
إل   فتي     "اليمت" م  الالف يده ورسع ا  الكالمي  (  100) مس   بالترديد  يقوم  ما  مرت عند 

Anderson, and Le (2011) 
 : البحثفروض 

درجات المجموعة التجريبية عل  مقياس  تا توجد سروق ذات داللة إحيائية بي  متوسطي ر  -1
 الترديد الكالمي سي القياسي  القبلي واللعدي ليالح القياس اللعدي.

ال توجد سروق ذات داللة إحيائية بي  متوسطات رتا درجات المجموعة التجريبية عل    -2
 مقياس الترديد الكالمي سي القياسي  اللعدي والتتلعي.  

   إجراءات البحث وأدواته :
  محددات البحثاوال

( إل   2019/  4/  7(   ور بداية م  )6: استغرق تطبيق البرنامج مدت )    محددات زمانية   -أ
بواقع)  3/10/2019) بإجمالي)  3(  إسبوعيسا  جلسات  زم   72(  يتراو   طفل،  لكل  جلسة   )

( بي   ما  التدريبية  مع  45  –  30الجلسة  للعمل  ا  تم يدس دقائق  أوف المس  يكو   بحيث  دقيقة   )
جمع الط سي  دقائق  المس  أوف  سي  الطفل  يشارك  أ   ويمك   التدريا،  لبدي  استعداده  مع  فل 

األدوات، وعندما يسود عالقة م  المودت واأللفة بي  الطفل واللاحث يتم زيادت مدت الجلسة حيث  
تجمع بي  اللعا ومحتوم النشاط مع مراعات أ  يسود الجلسة جو ِّا م  المر  والمتعة والتنوع بما  

 الطفل إل  االستجابة. الم تم تطبيق القياس التتلعي بعد   ر م  تطبيق القياس اللعدي. سع يد 
 محددات مكانية  -ب 

 تم تطبيق البرنامج سي مركي األ رام للتخاطا ومركي العروبة ، بمنطقة ال رم، محاس ة الجييت. 
 محددات منهجية   -ج

التدريبي القائم عل  التحليل الوظيفي    امجاستخدم المن ج  ل   التجريبي الذي يختبر سعالية البرن
الكالمي الترديد  تخفيف حدت  سي   ) مستقل  كمتغير  ذوي اضطراب    )  األطفاف  م   عينة  لدم 

 طيف التوحد ) كمتغير تابع(.
 محددات بشرية) عينة الدراسة( -د

ذكور وبنت واحدت( م  ذوي اضطراب طيف التوحد تراوحت  4( أطفاف)5تألفت العينة م  )
( عل  االتلار استانفورد بيني  اليورت الخامسة بمتوسط  90  -  70ت ذكائ م بي  )مالمعا
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( سنوات بمتوسط  6  –  4(، أعمار م اليمنية ما بي  ) 3,8( وانحراف معياري مقداره )6.79)
(، ودرجة توحد م  بسيط لمتوسط وسقا لمقياس  3,1( وانحراف معياري مقداره)1,5مقداره )
 .  ( 38 -30كارز )

 عينة البحث :ات مواصف

 التالية في العينة   باإلضافة لما سبق من شروط  راعي الباحث المواصفات 
وضما        -1 المكتسلة  السلوكيات  تعميم  أجل  م   أسرت   مع  مقيمسا  الطفل  يكو   أ  

 استمراريت ا.
 أال يعاني الطفل م  أي إعاقات أالرم.     -2
  أال يكو  الطفل المختار كثير الغياب معنضرورت انت ام أسراد العينة سي الحضور، ب     -3
. 

 أدوات الدراسة:
 DSM 5معايير تشخيص التوحد          -
  (CARS)تقدير درجة التوحد مقياس كارز ل         -
 استبيا  التحليل الوظيفي لسلوك الترديد الكالمي) إعداد اللاحث(         -
  ث (مقياس الترديد الكالمي.)إعداد اللاح         -
برنامج لخفض الترديد الكالمي لدم أطفاف اضطراب طيف التوحد ) إعداد            -

 اللاحث( 
 أوال: تشخيص اضطراب طيف التوحد 

 DSM 5في ضوء   ه معايير تشخيص     ()أ
وا حيائي   التشخييي  الدليل  معايير  علي م  انطلقت  أ   بعد  اللحث  عينة  االتيار  تم 

 و ي كالتالي  DSM 5الخامس للجمعية األمريكية  
صعوبة مستمرت سي التواصل والتفاعل االجتماعي مع المواقف المختلفة سواي سي المراحل  -1

  الحالية أو ما قبل ا)  رط البد م  انطلاق النقاط الثالالة عل  الحاالت(
 ومن ا عل  سبيل المثاف ال الحير ما يلي: 

لتعامل االجتماعي غير الطبيعي    االعاطفي: ويتراو  ما بي  –صعوبة سي التلادف االجتماعي   -
والفشل سي تلادف حوار اعتيادي مثال إل  الفشل سي المشاركة سي اال تمامات والعواطف والمياج 

  إل  الفشل سي بدي تفاعل اجتماعي أو االستجابة ل .
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صعوبة سي سلوكيات التواصل غير اللف ي المستخدمة سي التفاعل االجتماعي: ويتراو  ما بي    -
تكامل التواصل اللف ي وغير اللف ي مثال إل  اللل سي التواصل الليري ولغة الجسد   سي ضعف

أو صعوبة سي س م واستخدام التعبير الجسدية )ا يمايات( إل  الغياب الكامل لتعابير الوج  
 والتواصل غير اللف ي. 

لط السلوك ي ضصعوبة سي إنشاي العالقات أو الحفاظ علي ا أو س م ا: ويتراو  م  صعوبات س -
ليتاليم مع مختلف المواقف االجتماعية مثال، إل  صعوبات سي مشاركة اللعا التخيلي أو إنشاي  

 اليداقات، إل  سقدا  اال تمام باألقرا . 
سلوك أو اهتمامات أو أنشطة تتصف بالتحديد أو التكرار، كما هو ظاهر في اثنتين على -2 

  ما قبلها، أو األقل مما يلي، سواء في المرحل الحالية
 ومن ا ما يلي:

: نمطيات حركية   - نمطية وتكرار سي حركات الجسم أو استخدام األ ياي أو الكالم. )مثال س
بسيطة، أو ترتيا األلعاب سي طابور أو قلا األ ياي، إعادت ترديد الكالم المسموع ك)صدم(، 

 ترديد علارات الاصة غير ذات معن (.
سعاف(، وارتلاط دائم باألسعاف الروتينية، أو طقسية أو الطبيعة  األ ا صرار عل  المثلية )تماالل -

  أو السلوك اللف ي وغير اللف ي.
-  ، ا تمامات محددت والابتة بشكل كبير وبيورت غير طبيعية م  ناحية الشدت والتركيي. )مثال س

و المواظلة ، أالتعلق أو االنشغاف الشديدي  بأ ياي غير اعتيادية، أو التقيد بيورت ملالغ سي ا
 عل  اال تمام بشيي محدد(.

سرط أو انخفاض حركي نتيجة للمدالالت الحسية، أو ا تمامات غير طبيعية بالجوانا  -
الحسية للمحيط )عدم إحساس لأللم أو الحرارت، استجابة سلبية ألصوات أو أحاسيس لمس 

 . معينة، سرط سي  م أو لمس األغراض، انب ار بيري باألضواي والحركات(
 يجا أ  ت  ر األعراض سي الفترت الملكرت م  نمو الطفل .  -3
يجا أ  تسبا األعراض ضرراس واضحاس سي الفعاليات االجتماعية والوظيفية والفعاليات  - 4

 الحياتية األالرم الم مة. 
 ذه االضطرابات يجا أال تكو  بسبا نقص سي الذكاي )اضطرابات الذكاي التطورية( أو    -5

  .عامتأالر النمو ال
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   Childe autism rate scaleمقياس تقدير التوحد  في مرحلة الطفولة: )ب(  
C.A.R.S   ( 2004)تعريا  دم أمي 

  Schoplerيعرف  ذا المقياس باسم مقياس تقدير التوحد سي مرحلة الطفولة وقد أعده )       
Richer& Renner (1999  ( عل  البيئة الميرية ,2004وعربت   دم أمي  عام )  ل دف  وا

م  استخدام اللاحث ل ذا المقياس  و تحديد درجة التوحد بما يساعد سي تحقيق تجانس العينة  
اللسيط والمتوسط م  ) بي   لدي م  التوحد   تتراو  درجات  اللاحث عينت  مم     -30وقد االتار 

 ( عل  المقياس الحالي. 38
        ثانيًا: تصحيح المقياس                                     

البنود الخمسة عشرت يعط  تقديراس م ) بند م   ( وحسا  ذا المقياس، سإ  األطفاف    4-1كل 
 ( تحت  درجات م  تقع  بلغت  30الذي   الذي   .أما  توحد  لدي م  ليس  أن م  عل   يينفو   درجة   )

                                       ( درجة فيينفو  عل  أ  لدي م توحد  بدرجة بسيطة ال  متوسطة.              38- 30درجات م م )
 ثالثًا: ثبات المقياس:

عينة       عل   وذل   ا التلار,  إعادت  بأسلوب  المقياس  اللات  م   بالتحقق  المقياس  معدت  قام 
( طفال وطفلة م  األطفاف الذاتويي  , بفاصل زمني قدره أسبوعا  م  التطبيق األوف  15قوام ا)

مت مرتفعا  الثلات  معامل  )راو وكا   بي   ا  االالتلار    99.0  –  87.0حس أ   إل   يشير  ما  و و   )
 يتمتع بدرجة مرتفعة م  الثلات.

 رابعًا: صدق المقياس:
التمييي تم تطبيق ا   التميييي: للتحقق م  صدق اليورت العربية للمقياس وقدرت ا عل   اليدق 

( ذاتوياس و)15عل  عينة مكونة م   المتأالر 15( طفالس  األطفاف  عقلياس، وجايت ي   ( طفالس م  
الكلية   الدرجة  عل   والمتأالري   التوحد  اضطراب  ذوي  األطفاف  مجموعة  درجات  بي   الفروق 

 ( 01,0للمقياس مرتفعة ودالة عند) 
للمقياس   الدااللي  تم حساب صدق االتساق  الدااللي:  م  الالف     C.A.R.S.صدق االتساق 

ال عل   الكلية  بالدرجة  الفرعي  المقياس  عل   الدرجة  مستوم  مقيارتلاط  عند  دالة  بدرجة  اس 
ويتمتع المقياس بدالالت صدق متمثلة سي اليدق المعياري وذل  م    .(0,12( و)0,05داللة)

نفس   م   علي ا  الحيوف  تم  التي  ا كلينكية  بالتقديرات  للدرجات  الكلي  المجموع  مقارنة  الالف 
 ( 0,001(  وبمستوم داللة)0,084جلسات التشخيص،حيث بلغت نتيجة االرتلاط) 

 ثانيا الترديد الكالمي: 
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 (  ABCالتحليل الوظيفي للسلوك القائم على نموذج ) استبانة  (1)
نموذج   عل   القائم  للسلوك  الوظيفي  التحليل  استلانة  ببناي  اللاحث  تحليل    ABC)قام  ب دف   )

أ م ا   االستلانة  بناي  سي  الميادر  م   العديد  عل   اللاحث  اعتمد  وقد  الكالمي  الترديد  سلوك 
مثل  ائجنت الكالمي  الترديد  استخدامات  إل   أ ارت  التي   ,Jitendra, & Miller   الدراسات 

 ( . Beth Breaux (2016ودراسة  Prizant & Rydell ،1984دراسة ) (2001
 وصف االستبانة     ()أ

( سؤاف يتم ا جابة علي ا بنعم أو ال م  الالف القائمي  عل  رعاية  19ا تملت االستلانة عل  ) 
اضطراب التوحد ، ويتم م  الالل ا تحديد نوع الترديد الكالمي، المواقف التي ي  ر   ذو    طفلال

التي  المواقف   ، الترديد  وظيفة  حوف  واألاليائيي   األمور  أولياي  رؤية  الكالمي،  الترديد  سي ا 
ي  ر سي ا الترديد واأل خاص الذي  يييد مع م وما إذا كا  الطفل يستخدم كالم قد يبدو غير  

أسئلة  ف و م عل   االستلانة  ا تملت  كما   ، ال  أم  معي   ل دف  ب   يقوم  الطفل  أ   إال  للغرباي  م 
الطلا  مثل  الكالمي  الترديد  سي  سبلسا  تكو   أ   يمك   التي  الم ارات  سي  القيور  لتحديد 

كذل  تحليل أل داف  واليعوبة سي ا جابة بالنفي وا اللات ، والقيور سي الحييلة اللغوية ،
م  أجل ال روب   ياس ما إذا كا  األطفاف يمك  أ  يستخدموا الترديد الكالمي  ل قالسلوك مث

م  موقف أم ، تحقيق مكاسا ملموسة، نوع م  االستثارت الذاتية، جذب انتلاه أم أ  الطفل م   
 الممك  أ  يردد الكالم بشكل ق ري ال دالل للطفل في . 

 الخصائص السيكومترية لالستبانة .        ()ب
ت التوحد)  طبيتم  طيف  اضطراب  ذوي  األطفاف  رعاية  عل   القائمي   عل   االستبيا   ق 

( تلميذسا  وقام اللاحث بحساب صدق واللات  50وبلغ حجم عينة التقني  )    األم ات والمعلمي (
 االستبيا  عل  النحو التال : 

 ثبات االستبانة:-1
 حيث تم حساب اللات االستلانة بالطريقتي  التاليتي : 

 ولى: حساب ثبات االستبانة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ: األ الطريقة 

تم حساب الثلات بطريقة ألفا كرونلاخ، حيث تم حساب اللات االستلانة ككل  ويوضح جدوف  
 ( اللات االستلانة بطريقة ألفا كرونلاخ:1رقم )
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 ( 2جدول رقم )
 ثبات االستبانة بطريقة ألفا كرونباخ 

 عامل ألفا كرونباخ م ت عدد العبارا جوانب االستبانة 

 0,944 19 الثبات الكلى لالستبانة
 يتضح م  الجدوف السابق أ  االستلانة تتمتع بدرجة عالية م  الثلات. 

 الطريقة الثانية: حساب ثبات االستبانة باستخدام طريقة التجزئة النصفية: 
ب معامل ا رتلاط  حساتم تجيئة االستلانة إل  نيفي  )البنود الفردية، والبنود اليوجية(  وتم 

بي  درجات عينة التقني  س  نيف كل بعد سرع  وكذل  تجيئة االستلانة الكل  نيفي  )البنود  
( رقم  جدوف  ويوضح  النيفي ،  بي   ا رتلاط  معامل  حساب  وتم  اليوجية(  والبنود  ( 2الفردية، 

 و :برااللات االستلانة بطريقة التجيئة النيفية باستخدام معادلت  جتما  وسبيرما   
 ( 3جدول رقم )

 سبيرمان براون  جتمان ومعادلة ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة 
 سبيرمان براون  معادلة جتمان  عددالعبارات الجانب 

 0,956 0,940 19 االستبانة ككل 

 يتضح م  الجداوف السابقة أ  االستلانة تتمتع بدرجة عالية م  الثلات. 
 دق االستبانة:ب ص( حسا2)   

 تم حساب صدق االستلانة باستخدام طريقتي  كالتال : 
 األولى: االتساق الداخلى لالستبانة:  -

يتم م  الالف حساب معامالت ارتلاط مفردات االستلانة بالدرجة الكلية لالستلانة ككل  الم 
والجد  لالستلانة،  الكلية  والدرجة  االستلانة  علارات  بي   ا رتلاط  معامالت  التالية    اوفحساب 

                           توضح ذل : 
 ( 4جدول رقم )                                     
 االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة ككل  معامالت ارتباط مفردات

معامل االرتباط  المفردة 

بالدرجة الكلية 

 لالستبانة 

معامل االرتباط  المفردة 

بالدرجة الكلية 

 لالستبانة 

معامل االرتباط  فردة الم

بالدرجة الكلية 

 لالستبانة 

1 0,633 ** 8 0,541 ** 15 0,513 ** 
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2 0,451 ** 9 0,665 ** 16 0,647 ** 

3 0,543 ** 10 0,605 ** 17 0,493 ** 

4 0,677 ** 11 0,470 ** 18 0,568 ** 

5 0,719 ** 12 0,520 ** 19 0,689 ** 

6 0,672 ** 13 0,325 **   

7 0,731 ** 14 0,652 **   

  0,01دالة عند مستوى **

( صدق االتساق الداالل  لالستلانة  حيث أ  مفردات ا 4يوضح الجدوف السابق جدوف رقم )
 (. 0,01دالة إحيائيسا عند مستوم الداللة )

 ( 5جدول رقم )
 معامالت اإلرتباط بين جوانب االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة   

 االستبانة ككل 
 الكلية  رجةمعامل االرتباط بالد

0,977 ** 

 0,01**دالة عند مستوم  
الكلية   بي  االستلانة ككل والدرجة  السابق أ  جميع معامالت ا رتلاط  الجدوف  يتضح م  

( مما يدف عل  أ  االستلانة بوج  عام تتمتع بدرجة عالية م   0,01لالستلانة دالة عند مستوم )
 اليدق وصادقة لما وضعت لقياس . 

 صدق المقارنة الطرفية لالستبانة )الصدق التمييزى(: :  الطريقة الثانية
تم حساب صدق المقارنة الطرفية وذلم للتحقق م  القدرت التميييية لالستلانة ، بمعن  ما اذا 
  ، تقيس ا  التي  اليفة  سي  واألدن   األعلي  المييانيي   المستويي   بي   سارقا  تميييا  تميي  كانت 

 ة  اليولتحقيق ذل  تم اتلاع الخطوات الت
 ترتيا اسراد عينة التقني  طلقا لدرجات م عل  االستلانة ترتيلا تنازليسا  -
 م  العدد الكلي للدرجات م  أوف الترتيا التنازلي٪27عيف  -
 حساب الفرق بي  متوسطي درجات األسراد سي المستويي  المييانيي   -
للتعرف   تي للمتوسطات غير المرتلطة للعينتي  غير المتساوي  T- testاستخدام معادلة   -

التوصل  تم  التي  النتائج  التالي  الجدوف  ويلخص  المجموعتي ،  بي   الفروق  داللة  عل  
 الي ا 

 ( 6جدول رقم )
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 صدق المقارنة الطرفية لالستبانة 

 االستبانة 

 المجموعة 
العدد  

 "ن"

المتوسط 

 "م"

االنحراف  

 المعيارى"ع" 

قيمة  

 "ت" 

مستوى  

 الداللة

 0,91 21,68 22 مرتفعي 

6,867 

د عن دالة

مستوى  

 0,71 37,44 27 منخفضي  0,01

(، و ذا يدف عل  0,01يتضح م  الجدوف السابق أ  قيم " ت " دالة إحيائيسا عند مستوم )
اليدق التميييم لجوانا االستلانة واالستلانة ككل و ذا يؤكد تمتع ا بدرجة عالية م  اليدق 

 وصالحيت ا للتطبيق. 

 مقياس الترديد الكالمي 
س  قيابناء الم  

 قام اللاحث باعداد مقياس لقياس الترديد الكالمي معتمدا علي نتائج الدراسات التي أ ارت إل  
،  مثل دراسة  الم ارات والوظائف التي يعكس ا الترديد الكالمي  Beth Breaux 2016)،Irfa 

Amirali Lalani Karmali،2000) Joshua Keith Harrower (2000) ) ،
Huppe،2008. (Marchena, et al,2011 . 

 وصف المقياس
( علارت لقياس الترديد الكالمي  كما  و موضح   41ا تمل المقياس أربعة  أبعاد مكونة م )  

 (  7بالجدوف رقم ) 

 ( ابعاد وعلارات 7جدوف رقم)  

            

 البعد                 

العبارات التي 

 تقيسه العبارات 

 عدد العبارات  

 عبارات  4 4-1 لكالميا د وجود التردياألول : 

 عبارات  6 10-5 الثاني  نمط  الترديد الكالمي 

البعد الثالث : الترديد الكالمي كقصور في  

 المهارات 

11-31 21 

 عبارات   10 41-32 الترديد الكالمي  كسلوك لغوي هادف 

 عبارة   41 41-1 ابعاد  4االجمالي :  



 

 
ي للسلوك في خفض حدة الترديد الكالمي) ليل الوظيفالتحفعالية برنامج تدريبي قائم على   عجوةمحمد 

 االيكوالليا( لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد     

 

 

 1182 

لترديد م  عدم  ويتمثل سي العلارات األربع  ا د ويقيس وجو البعد األول :وجود الترديد الكالمي: 
األول  والتي إذا ما تم ا جابة عن ا ب )ال يالحظ( يتوقف تطبيق المقياس إذ ال يعاني الطفل  

 ،(.4، 3، 2، 1)  م  مشكلة الترديد الكالمي

الكالمي الترديد  نمط  الثاني  الوقت البعد  حيث  م   الكالمي  الترديد  نوعية  ب   ويقيد   : 
مؤجل( ، وم  حيث إدالاف تعديالت عل  الكالم الذي يتم ترديده ويشمل)ترديد كالمي  ،    ) سوري 

تعديل، إم  دو   الكالم  نفس  ترديد  سي  يتمثل  تعديل   نمطي  عل   يشتمل  معدف  وترديد كالمي 
وتقيس  العلارات   بإضاسة كلمة أو ا ارت أو إيمايت او أي  يي يوحي بف م الكالم المسموع (.

 (.  10-5م )

المهارات:     الثالث  دعالب الكالمي كقصور في  الترديد  اللعد  :  التي ي  ر   يقيد ب ذا  اليورت 
الترديد للكالم سي   اللغوية سقد ي  ر  الترديد الكالمي كقيور سي الم ارات  عدت أ كاف  علي ا 

مثل   مختلفة  وظائف  ع   قيور   تعبر  االنفعالية،  الحالة  ع   التعبير  االالتيار،  )الطلا، 
 . (31-11وية...الخ( ويقيس  العلارات م  ) غللالحييلة ا

ويقيد ب ذا اللعد استخدام الترديد الكالمي البعد الرابع : الترديد الكالمي كسلوك لغوي هادف : 
،  ال روب م  الموقف أو التعليمات أو طريقة لجذب االنتلاه أو نوع م  االستثارت الذاتية ب دف

وتقيس      د الكالمي لتحقيق تل  األ داف السابقة. يد ر أو كسلوك ق ري حيث يستخدم الطفل الت
 . (41-32) العلارات التالية

  تصحيح المقياس 
 يتم تيحيح علارات المقياس سي ضوي االالتيار مقابل العلارت حيث ُيعط  عل  االالتيار 

، بحيث تتراو  درجات المقياس ككل بي   3، دائما =2، احيانا=  1ال يالحظ= صفر ،  نادرا=  
الدرجات 123:  ر) صف تشير  بينما  المرتفعة الرتفاع  دت االضطراب  الدرجات  تشير  بحيث   )

عل    الطفل  حيوف  أ   حي   سي  تنفي ،   ال  ولك   اقل  بدرجة  االضطراب  لوجود  المنخفضة 
 الدرجة صفر كمجموع للمقياس تشير ال  اللو الطفل م  االضطراب.  

 الخصائص السيكومترية للمقياس
 : Reliabilityالثبات  -أ

 تم حساب اللات المقياس باستخدام الطريقتي  التاليتي : 
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 الثبات باستخدام طريقة ألفا كرونباخ:  .1

تم حساب الثلات بطريقة ألفا كرونلاخ، حيث تم حساب اللات المحاور الفرعية والدرجة الكلية   
 للمقياس ككل، ويوضح الجدوف التالي نتائج. 

 (  8جدول) 

 نباخ( و ر ا ك)ثبات المقياس بطريقة ألف  

 معامل الثبات  المحور

 0.938 وجود الترديد الكالمي   1

 0.940 نمط الترديد الكالمي   2

 0.979 الترديد الكالمي كقصور في المهارات  3

 0.853 الترديد الكالمي كسلوك لغوي  4

 

 0.975 الثبات الكلي للمقياس 

 لات. ثل   ا( أ  المقياس يتمتع بدرجة عالية م8يتضح م  الجدوف السابق جدوف )

 الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية:  .2

حساب  وتم  اليوجية(،  والبنود  الفردية،  نيفي )البنود  إلي  سرعي  محور  كل  تجيئة  تمت 
تجيئة   تمت  وكذل   سرعي،  محور  كل  نيف  سي  التقني   عينة  درجات  بي   االرتلاط  معامل 

اليوجية( والبنود  الفردية،  نيفي )البنود  إلي  الكلي  و المقياس  بي     مت ،  االرتلاط  معامل  حساب 
 النيفي  والجدوف التالي يوضح ذل .

 (   9جدول) 
 )ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية( 

معامل الثبات باستخدام معادلة سبيرمان براون للتصحيح   المحور

 من أثر التجزئة 

 0.923 وجود الترديد الكالمي 

 0.922 نمط الترديد الكالمي 

ور في  صقي كالترديد الكالم

 المهارات 

0.938 

 0.776 الترديد الكالمي كسلوك لغوي 

 0.975 الثبات الكلي للمقياس 
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 ( أ  المقياس يتمتع بدرجة عالية م  الثلات.9يتضح م  الجدوف السابق جدوف رقم )
 

 : تم حساب صدق المقياس م  الالف حساب االتساق الدااللي وصدق المحكمي الصدق .أ

 االتساق الداخلي:

درجدددات علدددارات المقيددداس والدرجدددة الكليدددة  بدددي بحسددداب قيمدددة معامدددل االرتلددداط   ث حدددااللقدددام 
للمحور الذي تنتمي إلي  كل علارت،  حيث تراوحت معامالت ارتلاط المحدور األوف وجدود الترديدد 

** (، بينما تراوحت معامالت ارتلاط المحور الثاني نمدط 0.890**  و 0.715الكالمي بي  )
 **(، وتراوحددت معددامالت ارتلدداط المحددور الثالددث 0.919** و  0.385)  بددي الترديددد الكالمددي
**(، وتراوحدت معدامالت  0.965** و  0.649بدي  )  كقصوور فوي المهوارات  الترديد الكالمدي

**(  0.891** و  0.615 دادف بدي  ) كسولوك لغووي  ارتلاط المحور الرابع الترديد الكالمدي  
(  و ددو مددا يشددير أ  جميددع 0.01عنددد مسددتوي) ةلدددا وقددد كانددت معددامالت االرتلدداط جميع ددا **

ا داالس إحيددائيسا عنددد مسددتوم) ( ممددا يدددف علدد  أ  المقيدداس 0.01علددارات المقيدداس تددرتلط ارتلاطددس
 يتمتع بدرجة عالية م  اليدق.

كما تم حساب قيمدة معدامالت االرتلداط البينيدة بدي  درجدات المحداور الفرعيدة مد  ج دة وبين دا 
 يوضح ذل . (10جدول)اس م  ج ة أالرم، والجدوف التالي يقللموبي  الدرجة الكلية 

 
 ( 10جدول)

 )معامالت االرتباط البينية بين درجة كل محور من المحاور الفرعية للمقياس(
الترديد  المحاور

 الكالمي
كسلوك 
 لغوي 

الترديد 
 الكالمي

كقيور سي  
 الم ارات 

 نمط 
الترديد 
 الكالمي

 وجود
الترديد 
 الكالمي

 مييد الكالد تر ال  1
 كسلوك لغوي 

1 817, 0 ** 697, 0 ** 768,0 ** 
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الترديد  المحاور
 الكالمي
كسلوك 
 لغوي 

الترديد 
 الكالمي

كقيور سي  
 الم ارات 

 نمط 
الترديد 
 الكالمي

 وجود
الترديد 
 الكالمي

 الترديد الكالمي  2
كقصور في 

 المهارات

 1 601, 0 ** 713,0 ** 

الترديد نمط   3
  الكالمي

  1 696,0 ** 

الترديد وجود   4
 الكالمي 

   1 

 (0.01** دالة عند مستوم)
محور كل  بي   االرتلاط  معامالت  جميع  أ   السابق  الجدوف  م   ر  المحاو   م   يتضح 

( مما يدف عل  أ  المقياس يتمتع بدرجة عالية م   0.01ية مع بعض ا، دالة عند مستوم)الفرع 
 ( 11جدول )                                     اليدق. 

 )معامالت االرتباط بين درجات كل محور من المحاور الفرعية والدرجة الكلية للمقياس(
 معامل ارتباطه ب  المحور

 ككل الكالمييد الترد 

 ** ,692 الترديد الكالمي كسلوك هادف 

 ** ,584 الترديد الكالمي كقصور في المهارات

 ** ,714 نمط الترديد الكالمي  

 ** ,815 وجود الترديد الكالمي  

 (0.01** دالة عند مستوم)

( أ  جميع معامالت االرتلاط بي  درجات كل محور 11يتضح م  الجدوف السابق جدوف )
ال الفر محام   مع  ور  مستوم) عية  عند  دالة  للمقياس  الكلية  أ   0.01الدرجة  عل   يدف  مما   )

 المقياس يتمتع بدرجة عالية م  اليدق.

 صدق المحكمين: 
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التربية   ميادي   سي  التدريس  أعضاي  يئة  م   مجموعة  عل   المقياس  بعرض  اللاحث  قام 
وبنو  الرأي حوف مدم مالئمة محاور  النفس  بداي  االخاصة وعلم  لل دف ومناسبتلمقياس  د   ا 

التي أعدت م  أجل  والتأكد م  صحة ودقة صياغت ا. وقد تراوحت نسا اتفاق المحكمي  عل   
( و ي معامالت مقبولة. وسي ضوي ذل  لم يتم استلعاد  ٪100 -  ٪82علارات المقياس ما بي ) 

رجات او  الد تتر علارت، و   41أي علارت م  المقياس  وب ذا يضم المقياس سي صورت  الن ائية  
 درجة(.  123-كلية علي  ما بي )صفرال

 ثالًثا: البرنامج التدريبي .
  خطوات إعداد وتنفيذ البرنامج 

طيف   اضطراب  حاالت  مع  سنوات  عشر  م   أكثر  مدار  عل   اللاحث  عمل  الالف  م  
التوحد وم  الالف الدراسات السابقة اتضح جليسا أ مية إعداد برنامج متكامل لتأ يل حاالت  

التي تعاني م  الترديد الكالمي والذي يعد أحد أكبر العوائق التي    التوحد   راب طيف اضط
وم ارات م   قدرات م  عل   يؤالر  بل  سقط  ذل   ليس  واالجتماعي  اللغوي  التواصل  ع   تعيق م 
اللاحث  عداد  دسع  المدرسة و و ما  المدرسة وما قبل  المعلمي  سي مرحلة  األكاديمية مع 

الكلتر برنامج لخفض حدت ا البرنامج مجموعة  المي لد ديد  م  ؤالي األطفاف، استغرق إعداد 
 م  الخطوات تتمثل فيما يلي: 

 االطالع عل  األبحام التي تناولت برامج لخفض حدت الترديد الكالمي     -1
االطالع عل  الدراسات التي ا تملت عل  تينيف ابحام الترديد الكالمي حيث    -2

ره سلوك يحتاج ال  تحليل وظيفي ودراسات باعتلا   الكالمييد   ناك أبحام تناولت الترد 
احد  قيور  ع   او  الطلا(  ع   يعبر  الاص)  من ور  م   الكالمي  الترديد  تناولت 

 الم ارات .
االطالع عل  المقاييس التي تناولت قياس الترديد الكالمي لدم أطفاف اضطراب    -3

أن  ال الدراسات  اللاحث م  الالف  واكتشف  التوحد  مقيا يو   طيف  للترديد س  امل  جد 
االجنبية   أو  العربية  البيئة  سي  اللاحث   –الكالمي  علم  حدود  التحليل   -سي  سي ضوي 
 الوظيفي وإنما مجرد استمارات مالح ة 
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ما    -4 سمن ا  الكالمي  الترديد  م   للحد  صممت  التي  البرامج  بتينيف  اللاحث  قام 
رف، ومن ا ما ف ال اعا  يقو   طفلي دف لتنمية م ارت الطلا، ومن ا ما  دف لتعليم ال

 ي دف إل  تنمية الحييلة اللغوية.
وتطبيق ا     -5 الكالمي  الترديد  لسلوك  الوظيفي  التحليل  استمارت  بعمل  اللاحث  قام 

)االاليائيي    (  50عل ) التوحد  طيف  اضطراب  حاالت  رعاية  عل   القائمي   م  
 ووحدات .  لبرنامجمحتوم ايد  وأولياي األمور( وقد استفاد من ا اللاحث كثيرسا سي تحد 

بناي علارات    -6 الكالمي حرص م  الالل  عل   الترديد  بإعداد مقياس  اللاحث  قام 
اللف  ذا  تقف  التي  العوامل  م   للتأكد  وظيفيا  تحليال  الكالمي  الترديد  سلوك  لتحليل 
الطلا،  م ارت  سي  قيور  ع   ناتج  يكو   ا   الممك   م   الترديد  أ   وتبي   السلوك 

قيور سي الحييلة اللغوية، عدم القدرت عل  التعبير ع     ك نمطي، ية وسلو ذاتاستثارت  
عل    القدرت  عدم  وكذل   واالالتيار  واالاللات  النفي  عل   الطفل  قدرت  عدم  االنفعاالت، 

 ال(.  -استخدام ا يمايات )آه 
   سي ضوي استمارت التحليل الوظيفي والمقياس السابق قام اللاحث ببناي برنامج     -7

 لكالمي .ترديد الخفض البي تدري
 دف البرنامج ال  الفض حدت الترديد الكالمي لدم األطفاف ذوي  األهداف العامة للبرنامج :  

 .اضطراب طيف التوحد 
  ( توزيع وحدات 12يتضح م  الجدوف التالي جدوف رقم )وحدات البرنامج وأهدافه االجرائية 

 البرنامج  
 ( 12جدول رقم )         

 لخفض حدة الترديد الكالمي تدريبي نامج اللبر توزيع وحدات ا 
 عدد الجلسات  الهدف الوحدة 

االولى:  

 تعارف 

 2 تعارف ولعب لخفض اي قلق او توتر عند االطفال 

 2 تنمية مهارات التواصل البصري والتقليد الحركي تهيئة  الثانية: 

تنفيذ  الثالثة:  

 تعليمات 

 مات عليتهدف الى تنمية قدرات االطفال على تنفيذ الت

 تعليمات من امر واحد يذ تنف 

 تنفيذ تعليمات من  أمرين مرتبطين

 أمرين غير مرتبطين  تنفيذ تعليمات من 

 .احضار شيئين

 

2 

 تدريب الطفل على الطلب بطريقة لغوية سليمة  -1 الطلبالرابعة: 

 التدريب على طلب اشياء غير موجودة في المجال البصري  -2

8 
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 مهارة الطلبصور في عن الق  جمةخفض حدة الترديد الكالمي النا -3

 توظيف اللغة بشكل مناسب  -4

النفي الخامسة  

)اه،   واالثبات 

 ال( 

 التدريب على االجابة بالنفي واالثبات )اه، ال( 

جلسة على    72جلسة في الشهر و  12جلسات اسبوعيا لكل طفل اجمالي  3

 اشهر.  6مدار 

6  

السادسة: 

التدريب على  

قول مش 

عارف) 

 (  معرفش

عندما يسأل عن اسم شيء ال يعرفه ) ايه ش عارف  الطفل مول  أن يق -

 ده(

أن يقول الطفل مش عارف عندما يسأل اي سؤال عن شيء موجود  -

 في بيئته وال يعرف اجابته كيلو التفاح فيه كام تفاحة 

 تيتا عندها كام سنة .....الخ  -

أن يقول مش عارف عندما يسأل اي سؤال ال توجد له إجابة يمكن أن   -

 غويةلته اللمن حصي يهايستدع

5  

السابعة 

 االختيار 

 أن يجيب الطفل اه او ال عندما يسأل عايز كذا؟   -

أن يختار الطفل شيء من ضمن شيئين اجابة للسؤال  عايز كذا وال   -

 ...؟

اشياء اجابة للسؤال  عايز كذا وال    3أن يختار الطفل شيء من ضمن   -

 ...؟

مثال - االختيار  تتطلب  اسئلة  الطفل  يجيب  هأن  الفرخ  طيور  ي  وال ة 

 حيوانات 

 

5  

ادراك  الثامنة:  

االنفعاالت  

 والتعبير عنها 

عن  التعبير 

 الرفض 

 أن يتعرف األطفال على تعبيرات الوجه ) فرح ، حزن ، غضب(.  .1

 أن يقلد األطفال تعبيرات الوجه ) فرح ، حزن ، غضب(. .2

 أن يدرك األطفال معنى تعبيرات الوجه ) فرح ، حزن ، غضب(.  .3

يرات الوجه في المواقف الحياتية) فرح ، حزن ، مع تعب  ل الطفلفاعأن يت .4

 غضب(.

أن يدرك الطفل المواقف التي من الممكن تحقق االنفعال) فرح ، حزن ،   .5

 غضب، اعتذار(.

 أن يميز الطفل بين المواقف التي   .6

 أن يكتسب الطفل جمل مناسبة للتعبير عن مشاعر الفرح . انا فرحان اوي   .7

الطف .8 يكتسب  جأن  مناسل  للتعمل  مضايق  بة  انا  الحزن.  مشاعر  عن  بير 

 زعالن 

20  
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 أن يكتسب الطفل جمل مناسبة للتعبير عن االحباط . انا مضايق  .9

 أن يكتسب الطفل جمل مناسبة للتعبير عن االعتذار . انا اسف   .10

 أن يكتسب الطفل جمل مناسبة للتعبير عن االعتراض. ال مش عايز .11

 ) ارفض(و جملةعتراضه  بجملة ال مش عايز أأن يعبر الطفل عن ا  -12

أن يكتسب الطفل جمل مناسبة للتعبير عن الغضب. انا مضايق اوي  -13

 زعالن 

 التاسعة:

االسئلة   اجابة 

االجتماعية 

 البسيطة 

البسيطة) اسمك ايه، عندك  - أن يجيب الطفل على االسئلة االجتماعية 

 كام سنة، ساكن فين ...الخ 

ل - الطفل  يتواصل  لمدة  أين  أو   5غويا  فوري  ترديد  اي  دون  دقائق 

 مؤجل.

 أن يقدم الطفل نفسه عندما يطلب منه ذلك -

جمل على االقل لوصف شيء محدد يعرض عليه مثل قلم    3يستخدم   -

 ، مدرسة، حديقة الحيوان ....الخ  

5 

   االجابة عن االسئلةالعاشرة:  

ماذا   اسئلة 

بيعمل   يفعل) 

 ايه؟ من/ مين 

 اين/ فين 

 ليه لماذا/ 

 كيف/ ازاي

 أن يجيب الطفل عن اسئلة ماذا يفعل لوصف الصور واالحداث.    -1

 أن يجيب الطفل عن أسئلة من لذكر الشخص او المهنة             -2

 أن يجيب الطفل عن اسئلة اين لذكر االمكان .                    -3

 أن يجيب الطفل عن أسئلة لماذا لذكر السبب                     -4

 ب الطفل عن أسئلة كيف/ ازاي  لوصف الطريقة      أن يجي -5

15  

 

 

 2 تطبيق مقياس الترديد الكالمي على األطفال  القياس البعدي

 ويمكن تحقيق أهداف تلك الوحدات من خالل مراعاة النقاط التالية: 
إعداد مكا  الجلسات واألدوات بالشكل الذي يتناسا مع اليائص أطفاف          -

 لتوحد .اضطراب طيف ا
 مراعات توسير وسائل جذب ا نتلاه.          -
 عمل قائمة للمعيزات التي يحب ا األطفاف وذل  حسا درجات التفضيل.         -
 إقامة عالقة طيلة بي  اللاحث واالطفاف.         -
 التحليل الوظيفي للسلوك.          -
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 تراتيجيات.التدريا األسري للتعامل بنفس الفنيات واالس          -
 التدريا حت  التمك  والتعميم.         -
 مراعات المتابعة مع والدي الطفل م  الالف  ر  األ داف والواجلات المنيلية.          -
الحرص عل  توسير عوامل األم  والسالمة م  الالف اللعا واألدوات           -

 طة بالطفل. المستخدمة وكذل  م  الالف الجدرا  والبيئة التدريبية المحي
 الفنيات المستخدمة في البرنامج 

 استخدام اللاحث العديد م  الفنيات التدريبية سي البرنامج ا تملت عل : 
وحث با يمايات   لف ي وجسدي -الحث بأنواع  ) كلي ، جيئي      -

 وا  ارات(
 النمذجة بأنواع ا) ملا رت، غير ملا رت ونمذجة بالمشاركة(.      -
 كال  )ا يجابي والسلبي، المتقطع والمتيل ، مادي التعييي بأ       -

 واجتماعي وأنشطة ...الخ(
 التعييي الفارق ويعني تغيير التعييي وسقا للموقف ويشمل      -
التعييي التميييي للسلوكيات األالرم التي ال تتضم  السلوك غير      -

 DROالمرغوب 
 DRA   التعييي التميييي للسلوك البديل للسلوك غير المرغوب     -
      DRIالتعييي التميييي للسلوك المعاكس     -
 االستراتيجيات الليرية     -
 العقاب السلبي م  الالف حرما  الطفل م  بعض المعيزات.      -
 ا طفاي والتجا ل.     -
 ا يقاف المؤقت        -
 الضغط العميق        -
 التيحيح اليائد        -
 الواجا المنيلي        -

 لدراسة: الخطوات اإلجرائية ل
 تجميع المادت العلمية موضوع الدراسة.          -
 عمل مسح  امل لتحديد األدوات المناسلة للدراسة.         -
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 تيميم استمارت التحليل الوظيفي للترديد الكالمي          -
اضطراب           - ذوي  األطفاف  مع  عاملي   متخييي   الالف  م   االستمارت  تحكيم 

 ت التربية الخاصة واليحة النفسية سي الجامعات الميرية .التوحد كذل  أساتذ 
 تيميم مقياس الترديد الكالمي           -
 تحكيم مقياس الترديد الكالمي         -
 تطبيق استلانة التحليل الوظيفي لسلوك الترديد الكالمي         -
 تطبيق مقياس الترديد الكالمي          -
 دراسة.إعداد برنامج ال         -

مركي    - سي  تواجد م  ومكا   سي م،  تواسر ا  الواجا  الشروط  مراعات  مع  العينة  أطفاف  إالتيار 
 اال رام او العروبة لذوي ا حتياجات الخاصة. 

 استلعاد األطفاف الذي  ال تنطبق علي م  روط االالتيار. -
 إجراي القياس القبلي لعينة الدراسة الحالية. -
 إعداد بيئة التعلم. -
   ور. 6طبيق البرنامج لمدت استغرقت ت -
 إجراي القياس اللعدي. -
 استخدام األساليا ا حيائية المناسلة لمعالجة النتائج التي تم الوصوف إلي ا. -
المختلفة    - والن ريات  السابقة،  والدراسات  الن ري  الترام  ضوي  سي  ومناقشت ا  النتائج  تفسير 

 وإجرايات تطبيق البرنامج. 
 الدراسة:  سادسا: نتائج

 ينص الفرض على األول علي  انه: 

توجد سروق ذات داللة إحيائية بي  متوسطي رتا درجات المجموعة التجريبية عل  مقياس  
 الترديد الكالمي سي القياسي  القبلي واللعدي ليالح القياس اللعدي.

وللتحقددددق مدددد  صددددحة  ددددذا الفددددرض قددددام اللاحددددث بمقارنددددة متوسددددط رتددددا درجددددات أطفدددداف 
التجريبيددة قبددل تطبيددق البرنددامج التدددريبي ، بمتوسددط رتددا درجددات نفددس المجموعددة بعددد  المجموعددة

الترديدددد الكالمدددي، وقدددد اسدددتخدم اللاحدددث االتلدددار تطبيدددق البرندددامج التددددريبي   وذلددد  علددد  مقيددداس 
 للكشف ع  داللة الفروق بي  القياسي  القبلي واللعدي. Wilcoxon Testويلكوكسو  

 تم التوصل إلي  م  نتائج سي  ذا اليدد:ويوضح الجدوف التالي ما 
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 (  13جدول) 

داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية قبل تطبيق   
 ( 5)ن = ودرجته الكلية الترديد الكالميالبرنامج التدريبي وبعده؛ وذلك على أبعاد مقياس 

اتجاه فروق   األبعاد

 الرتب

متوسط  العدد 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
مستوى  •  Zقيمة 

 الداللة

حجم  

 التأثير 

الترديدددد وجوووود 

 الكالمي

دالة عند  2.366 20.00 4.00 5 الرتب السالبة

مستوى 

0.05 

1 

حجم تأثير  

 قوي جدا  
 0 0 0 الرتب الموجبة

   0 الرتب المتعادلة

   5 اإلجمالي

الترديدددد  نموووط ا

 الكالمي

دالة عند  2.366 20.00 4.00 5 الرتب السالبة

مستوى 

0.05 

1 

حجم تأثير  

 قوي جدا  
 0 0 0 الرتب الموجبة

   0 الرتب المتعادلة

   5 اإلجمالي

الكالمددي  الترديد 

كقصوووووور فوووووي 

 المهارات

دالة عند  2.371 20.00 4.00 5 الرتب السالبة

مستوى 

0.05 

1 

حجم تأثير  

 قوي جدا  
 0 0 0 الرتب الموجبة

   0 ادلةالرتب المتع

   5 اإلجمالي

الكالمددي  الترديد 

 كسلوك لغوي

دالة عند  2.371 20.00 4.00 5 الرتب السالبة

مستوى 

0.05 

1 

حجم تأثير  

 قوي جدا  
 0 0 0 الرتب الموجبة

   0 الرتب المتعادلة

   5 اإلجمالي

 0 0 0 الرتب الموجبة

   0 الرتب المتعادلة

   5 مالياإلج

دالة عند  2.388 20.00 4.00 5 الرتب السالبة الدرجة الكلية

مستوى 

0.05 

1 

حجم تأثير  

 قوي جدا  
 0 0 0 الرتب الموجبة

   0 الرتب المتعادلة

   5 اإلجمالي

جدوف)   م   داللة)13يتضح  مستوم  عند  إحيائياس  دالة  سروق  وجود  بي   0.05(   )
أ درجات  رتا  عل  متوسطي  وبعده   التدريبي  البرنامج  تطبيق  قبل  التجريبية  المجموعة  طفاف 

أبعاد مقياس التردد الكالمي، وكذل  الدرجة الكلية للمقياس سي اتجاه القياس اللعدي  مما يعني  
البرنامج التدريبي ، و ذا  تحس  درجات أطفاف المجموعة التجريبية بعد مشاركت م سي جلسات 

 
إذا  0.05تكون دالة عند مستوى ، و2.58ها قيمت إذا ساوت أو تعدت   0.01( المحسوبة دالة عند مستوى Zتعتبر قيمة)  •

 .1.96، وتكون غير دالة إذا قلت قيمتها عن 1.96ساوت أو تعدت قيمتها 
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للدر  األوف  الفرض  الساللة  يحقق  الرتا  التعامل مع  يتم  ان   السابق  الجدوف  اسة، ويالحظ  سي 
دليل  انخفاض االضطراب  سإ   لذل   المقياس اضطراب  يقيس  ، حيث  موجلة  ان ا رتا  عل  

 عل  تحقق الفرض 

ولحساب حجم تأالير البرنامج التدريبي عل  المجموعة التجريبية، سقد اعتمد اللاحث سي 
)عل   حساب    إلي   أ ار  ص  2011،عيت ما  االتلار  279-280،  استخدام  عند  أن    )

المرتلطة،   Wilcoxon Testويلكوكسو    الدرجات  أزواج  رتا  متوسطي  بي   الفرق  لحساب 
وحي  تسفر النتائج ع  وجود سرق داف إحيائياس بي  رتا األزواج المرتلطة م  الدرجات أو بي   

ال قوت  معرسة  يمك   سإن   واللعدي،  القبلي  القياسي   والتابع  رتا  المستقل  المتغيري   بي   عالقة 
المرتلطة   األزواج  لرتا  الثنائي  االرتلاط  معامل   Matched- Pairs Rankباستخدام 

Biserial Correlation :الذي ُيحسا م  المعادلة التالية         
 (1) ......... r = 4(T1)/ n(n+1) -1 

 ا األزواج المرتلطة(.= قوت العالقة) معامل االرتلاط الثنائي لرت r  حيث 
T1 .مجموع الرتا ذات ا  ارت الموجلة = 
n  .عدد أزواج الدرجات = 

 ( كما يلي: rويتم تفسير)
 سيدف عل  عالقة ضعيفة أو حجم تأالير ضعيف.  0.4( > rإذا كا : ) •

 سيدف عل  عالقة متوسطة أو حجم تأالير متوسط. 0.7( > r) ≥ 0.4إذا كا :  •

 يدف عل  عالقة قوية أو حجم تأالير قوي.س 0.9( > r) ≥ 0.7إذا كا :  •

 سيدف عل  عالقة قوية جداس أو حجم تأالير قوي جداس. 0.9 ≤( rإذا كا : ) •

( يعتمددد  علد  مجمددوع الرتددا الموجلددة كمددا ذكددر مدد  1نالحدظ ممددا سددبق أ  القددانو  رقددم)
  قبل  ن دراس ألند  ُيسدتخدم سدي حداف حيدوف األطفداف علد  درجدات أعلد  سدي التطبيدق اللعددي عد

التطبيق القبلي) سي حالة تنمية متغير ما(  وذلد  علد  عكدس الدراسدة الحاليدة والتدي يحداوف سي دا 
اللاحث الفض حدت اضطراب الترديد الكالمي ، لذل  يفتدرض أ  يكدو  درجدات التطبيدق اللعددي 
أقدددل مددد  درجدددات التطبيدددق القبلدددي، لدددذا سدددوف يسدددتخدم اللاحدددث مجمدددوع الرتدددا السددداللة بددددالس مددد  

 لرتا الموجلة.مجموع ا
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 ( عل  النحو التالي:1ولحساب حجم التأالير نقوم بالتعويض سي المعادلة)

r = 4(28)/ 7(7+1)-1= 1 

 الفرض الثاني
 ينص الفرض الثاني علي  ان :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية على  
 عدي والتتبعي. مقياس الترديد الكالمي في القياسين الب

وللتحقددددق مدددد  صددددحة  ددددذا الفددددرض قددددام اللاحددددث بمقارنددددة متوسددددط رتددددا درجددددات أطفدددداف 
، بمتوسددط رتددا درجددات نفددس المجموعددة بعددد التدددريبي  المجموعددة التجريبيددة بعددد تطبيددق البرنددامج

، وقدد اسدتخدم اللاحدث    وذلد  علد  مقيداس الترديدد الكالمديالتددريبي      ر م  تطبيدق البرندامج
 للكشف ع  داللة الفروق بي  القياسي  اللعدي والتتلعي. Wilcoxon Testيلكوكسو  االتلار و 

 ويوضح الجدوف التالي ما تم التوصل إلي  م  نتائج سي  ذا اليدد:

 (  14جدول)

داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي   
 الترديد الكالمي ودرجته الكلية والتتبعي؛ وذلك على أبعاد مقياس 

 (5)ن = 
اتجاه فروق  األبعاد 

 الرتب

متوسط   العدد 

 الرتب

مجموع  

 الرتب

مستوى    Zقيمة 

 الداللة 

الترديددد ووجددود 

 الكالمي

غير دالة   0.733 1.50 1.50 1 الرتب السالبة

   3. 00   3. 00 1 الرتب الموجبة إحصائيا  

 0 0 3 الرتب المتعادلة

 0 0 5 لياإلجما

الترديددددد نمددددط 

 الكالمي

غير دالة   0.411 2.50 2.50 1 الرتب السالبة

 1.50 1.50 1 الرتب الموجبة إحصائيا  

 0 0 3 الرتب المتعادلة

 0 0 5 اإلجمالي

الكالمددي  الترديد 

 كقصور مهارات  

غير دالة   0.701 6.50 3.25 2 الرتب السالبة

 2.00 2.00 1 الرتب الموجبة إحصائيا  

 0 0 2 الرتب المتعادلة

   5 اإلجمالي
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اتجاه فروق  األبعاد 

 الرتب

متوسط   العدد 

 الرتب

مجموع  

 الرتب

مستوى    Zقيمة 

 الداللة 

الكالمددي  الترديد 

 كسلوك لغوي

غير دالة   0.414 3.00 1.50 2 الرتب السالبة

 0 0 0 الرتب الموجبة إحصائيا  

 0 0 3 الرتب المتعادلة

   5 اإلجمالي

  غير دالة 0.414 10.00 2.50 4 الرتب السالبة الدرجة الكلية

 0 0 0 الرتب الموجبة إحصائيا  

   1 الرتب المتعادلة

   5 اإلجمالي

 

( عددددم وجدددود سدددروق دالدددة إحيدددائياس بدددي  متوسدددط رتدددا درجدددات  14يتضدددح مددد  جددددوف) 
بعد تطبيق البرنامج التدريبي ، ومتوسط رتا درجات نفس المجموعدة   التجريبيةأطفاف المجموعة  

اد مقيدداس الترديدد الكالمدي، وكدذل  الدرجددة الكليدة للمقيداس  ممددا بعدد  د ر مد  المتابعددة علد  أبعد
يعني استمرار تحس  درجات أطفاف المجموعة التجريبية حتد  ستدرت المتابعدة، و دذا يحقدق الفدرض 

 الثاني للدراسة.

يالحظ  سي الجدوف السابق ان  يتم التعامل مع الرتا الساللة عل  ان ا رتا موجلة ، 
 طراب لذل  سإ  انخفاض االضطراب دليل عل  تحقق الفرض حيث يقيس المقياس اض

 تفسير النتائج : 

الوظيفي   التحليل  عل   القائم  التدريبي  البرنامج  سعالية  ال   الحالية  الدراسة  نتائج  توصلت 
التوحد،   ABCللسلوك) اضطراب طيف  ذوي  األطفاف  لدم  الكالمي  الترديد  حدت  سي الفض   )

إحيائية  داللة  ذات  سروق  توجد  التجريبية    حيث  المجموعة  أسراد  درجات  رتا  متوسطات  بي  
أظ رت   الترديد الكالمي قبل وبعد تطبيق البرنامج ليالح التطبيق اللعدي، كما     عل  مقياس

سروق ذات داللة إحيائية بي  متوسطات رتا درجات المجموعة التجريبية   النتائج عدم وجود  
ل  استمرارية التحس  ووبالتالي ساعلية البرنامج سي  سي القياسي  اللعدي والتتلعي، و و ما يشير إ

نجا    يرجع  وربما  التوحد،  طيف  اضطراب  ذوي  األطفاف  لدم  الكالمي  الترديد  حدت  الفض 
سلوك  تحليل  اللاحث  محاولة  أ م ا  م   كا   والعوامل  االسلاب  م   للعديد  ذل   سي  البرنامج 

اب طيف التوحد معتمدا عل  نموذج الترديد الكالمي كسلوك لغوي يقوم ب  األطفاف ذوي اضطر 
ABC    سي ضوي الدراسات السابقة وسي ضوي أراي أولياي األمور واالاليائيي  الذي  تم تطبيق
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علي م، الترديد  سي ا   مقياس  يردد  التي  المواقف  لتحليل  صياغت   تم  الذي  لالستبيا   باالضاسة 
ديد م  العوامل التي تقف اللف  و و ما سا م بدرجة كبيرت سي الوقوف عل  الع   األطفاف الكالم،
حيث اكتشف اللاحث أ  األطفاف يرددو  الكالم سي العديد م  المواقف وذل    سلوك الترديد،  

أو مؤجل  بشكل سوري  الكالم  يرددو   األطفاف ربما  ُوجد  واأل داف، حيث  االسلاب  للعديد م  
المهاراتنتيجة   بعض  في  استخدام  لقصور  عل   القدرت  الطلا،  م ارت  ال)   مثل  اه  االيمايات 

النفي واالاللات( ، قيور سي الحييلة اللغوية ،القدرت عل  إجابة االسئلة الموج ة الي م) اي /  
م  / مت  ، لماذا ...الخ(، قيور سي القدرت عل  االالتيار بي   يئي  ، قيور سي القدرت عل  

دم القدرت عل  التعبير  التعبير ع  الحالة االنفعالية ، عدم القدرت عل  الرسض واالعتراض و ع
ع  عدم معرست  لالجابة أ  يقوف) معرسش( ، واتضح ارتلاط تل  العوامل بالترديد الكالمي م   

لمقياس   الالف   الكلية  والدرجة  الفرعية  المحاور  بي  درجات كل محور م   االرتلاط  معامالت 
سي القيور  بي   العالقة  سكانت  الكالمي  وبي      الترديد  اللغوية  ا) الم ارات  الكالمي  الترديد 

دالة  ,584 ارتلاطية  0.01عند مستوم ) ** ( و ي عالقة  إل  وجود عالقة  يشير  ما  ( و و 
الكلية، سكلما كا   ناك     موجلة الترديد الكالمي  اللغوية وبي  درجة  بي  قيور تل  الم ارات 

نخفض القيور قيور سي الم ارات اللغوية السابقة كلما ارتفعت درجة الترديد الكالمي وكلما ا
كلما انخفضت درجة الترديد الكالمي ويتفق ذل  مع نتائج بعض  سي الم ارات اللغوية السابقة  

دراسة   مثل   .Matthew Lawrence Edelstein 2015, Katherine Eالدراسات 
Huppe  ،  )(Prizant & Rydell, 1984)  2000  Joshua Keith Harrower    التي

الكالم الترديد  الفض  إل   تنمية أ ارت   ، الطلا  مثل  م ارات  عل   التدريا  الالف  م   ي 
 الحييلة اللغوية وكذل  أ  يقوف الطفل ال أعرف عند التعرض لسؤاف ال يعرف إجابت .

عل    تطبيق   تم  الذي  االستبيا   نتائج  أ ارت  الم ارات  ل ذه  الوظيفي  بالتحليل  القيام  وعند 
أ    إل   التوحد  طيف  اضطراب  اطفاف  برعاية  الترديد   ٪34القائمي   استخدمو  األطفاف  م  

بينما ردد   الطلا  ا يمايات    ٪73الكالمي سي  استخدام  العجي ع   نتيجة  الكالم  األطفاف  م  
النفي وا اللات وعجي م ع  تقديم الرد المناسا ب)اه، ال ، معرسش( كما أ ار     التي تعبر ع 

ل  64 الكالمي  للترديد  األطفاف  استخدام  بالرعاية  القائمي   م   االنفعالية  %  حالت م  ع   لتعبير 
% وبتحليل استجابات الذي  أ اروا إل  استخدام األطفاف للترديد الكالمي   36بينما رسض ذل   

التالي   اللاحث  وجد  االنفعالية  حالت م  ع   التوحد   23للتعبير  طيف  اضطراب  أطفاف  م    %
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النسلة حينما   ونفس  يكونو سعداي  وكلمات بشكل مؤجل حينما  يكونو سي موقف يرددو  جمل 
حي  بينما أ ارت النتائج إل  زيادت سي استخدام الترديد سي حالتي ا حلاط والغضا لتيل إل  

 سي كال من ما . 27٪

أ ار)    اللغوية  بالحييلة  الكالمي  الترديد  عالقة  لوجود   ٪80وسي  بالرعاية  القائمي   م    )
كا   ناك قيور سكلما  اللغوية  والحييلة  الترديد  بي   زاد    عالقة  كلما  اللغوية  الحييلة  سي 

 الترديد الكالمي. 
الكالمي  هادف  الترديد  هادف  كسلوك  غير  أ   أو  اتضح  كما  الكالمي:  سلوكا   الترديد  يعد 

نتائج   إلي ا  أ ارت  التي  الوظيفي  التحليل  عملية  الالف  م   وذل   وظيفية  داللة  ذات   ادسا 
أطفاف  برعاية  القائمي   تطبيق  عل   تم  الذي  أ ارت   االستبيا   التوحد حيث  اضطراب طيف 

م  األطفاف يحقق الترديد الكالمي وظيفة ل م ما بي  جذب انتلاه و     %  73النتائج إل  أ   
استثارت ذاتية وإ لاع احتياجات حسية و روب م  موقف معي  والفضا للتوتر الناتج ع  الدسع  

 ,Neilson & McEvoy))  ( ودراسة    Beth Breaux  (2016الق ري يتفق ذل  مع دراسة  
الوظيفي   حوف وظائف وأ داف    2004 التحليل  نتائج  الكالمي كما أ ارت    ٪ 27أ   الترديد 

مع  ذل   ويتفق  وظيفة  أي  يعكس  وال  نمطي  كسلوك  الكالم  يرددو   األطفاف  م  
أطفاف اضطراب    Huppe(2008)دراسة الكالمي عند  الترديد  استخدام  ال   سي ا  أ ار  التي 

. وإذا ما تناولنا تل  الوظائف التي يحقق ا سلوك الترديد  و  دو  وظيفةطيف التوحد أحيانَا يك
بالرعاية م  االاليائيي  وأولياي األمور أ اروا   73 الكالمي وسق آراي   القائمي   % نجد أ  

  ٪63كنوع م  جذب االنتلاه ، كما أ     الترديد الكالميم  األطفاف يستخدمو     ٪33إل  أ   
الكالم  يرددو   األطفاف  الطفل   م   يترك  عندما  عادت  تيداد  والتي  الذاتية  االستثارت  م   كنوع 

% يرددو  الكالم   15عندما يكو  سي حالة م  النشوت والسعادت، بينما     دو  نشاط أو   وحده
احتياجات حسية أو غيره، سي      لاع  او عيير  أو طعام  لعلة  الحيوف عل   مثل  لدي م 

الرعاية أ    القائمي  عل   م  األطفاف مدسوعي  ق ريا سي كثير م  األحيا     ٪56حي  رأي 
للترديد الكالمي حت  عند إ لاع احتياجات م ستجد م يلحو  سي السؤاف عل  الرغم م  إجابة  

م  األطفاف يرددو  الكالم  روبا م     ٪37احتياجات م ، كما أ ار القائمي  عل  الرعاية أ   
 .   Neilsen, & McEvoy, 2004)الموقف و و ما يتفق مع دراسة ) 

وعند سؤاف القائمي  عل  الرعاية ع  زيادت الترديد    المواقف التي يزيد فيها الترديد الكالمي: 
م  القائمي  عل  الرعاية ال  أ  األطفاف    ٪80الكالمي لالطفاف سي مواقف دو  غير ا أ ار  
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لدي م سلوك   ييداد  التوحد  الكالمي  ذوي اضطراب  ب الترديد  دو  غير ا  أ ار  سي مواقف  ينما 
ال يييد سي موقف دو  غيره، وبتحليل تل  المواقف التي التي ييداد   الترديد الكالميأ     20٪

اللاحث أ    الكالمي عند األطفاف وجد  الترديد  القائمي     25سي ا  التي أ ار  المواقف  % م  
  م ارت  بالرعاية أن  يييد سي ا الترديد كانت مواقف التعليم والتدريا والاصة عند التدريا عل

يقع سي موقف    25جديدت و أو  الطفل بضغط  الترديد ي  ر عندما يشعر  إل  أ   % ا ارو 
بينما   التعليمات    الترديد % رأو ا     12.5ضاغط  تنفيذ  يييد مع االطفاف عندما يطلا من م 

ا  المواقف التي تحتوي عل  توتر  ي التي يييد سي ا الترديد الكالمي، وأ ار   ٪17بينما رأم  
ا  الترديد    ٪ 12.5ا  الترديد ييداد اوقات الفراغ عندما يترك الطفل بمفرده وا ار    %  12.5

سلوك  ادف بالنسلة لالطفاف    الترديد ييداد حينما يكو  الطفل سعيدا ، ويدلل كل ذل  عل  أ   
اللاحث يجعل  التوحد يستخدم  األطفاف سي مواقف عدت و و ما جعل  ذوي اضطراب طيف 

مقياس سي  محاوره  استخدام    أحد  محور  الكالمي  أ ارت    الترديد الترديد  وقد  كسلوك  ادف، 
نتائج التطبيق عل  األطفاف إل  وجود عالقة ارتلاطية طردية موجلة بي  درجات األطفاف عل   

كانت    الترديد ُبعد   حيث  للمقياس  الكلية  الدرجة  وبي   لغوي  ادف  االرتلاط  كسلوك  درجة 
 .(  0.01توم )** و ي درجة دالة عند مستوم مس,692

نتائج التحليل الوظيفي أ   الترديد الكالميوبتحليل نمط    :الترديد الكالمينمط     ٪17أ ارت 
األطفاف   نسلة  أ   إل   بالرعاية  القائمي   أ ار  بينما  سوريا  ترديدا  الكالم  يرددو   األطفاف  م  

ي والمؤجل  بينما جمع بي  النمطي  الفور   ٪40الذي  كانوا يرددو  الكالم بشكل مؤجل كانت  
43٪  . 
أو تعديل يعبر ع  االدراك )ا ارت او اتجاه   : أما م  حيث الترديد الميحوب بادراك    االدراك 

الوظيفي   التحليل  نتائج  أ ارت  عدم   م   ايمايت...الخ(  او  كلمة  اضاسة  او  وجود   العي   إل  
ار  كلما  حيث  بإدراك  الميحوب  والترديد  الذكاي  درجة  التوحد،  درجة  بي   درجة عالقة  تفعت 

القائمي    إجابات  وأ ارت   ، بإدراك  الترديد ميحوبا  كا   كلما  التوحد  مستوم  وانخفض  الذكاي 
م  اطفاف اضطراب طيف التوحد كانو يرددو  الكالم دو  تعديل بينما    ٪73بالرعاية إل  أ   

دراسة  27٪ علي   أكدت  ما  و و  الكالم  سي  يعدلو    & Breaux   Prizant  2016كانوا 
Duchan, 1981  )   ميحوبسا بدليل عل     التي أ ارت إل  أ  الترديد الكالمي يمك  أ  يكو
أو لفتة أو اتجاه   سي الحيوف عل   يي أو سعل. قد تتخذ األدلة  كل ن رت  س م الطفل ورغلة 

الوصوف إلي ( ،كما     الن ر إل  العنير المطلوب  جسد يشير إل  س م الكالم األصلي ، مثل  
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 Yasuhiro Funazaki and Manabuة  نا مع ما توصلت الي  دراسة  تتفق نتائج الدراس
Oi( 2013)   إل نتائج ا  أ ارت  ذوي     والتي  األطفاف  قدرت  وبي   الذكاي  بي   عالقة  وجود 

الذي    ال  أ  مع م األطفاف  النتائج  التوحد عل  اجابة االسئلة حيث ا ارت  اضطراب طيف 
ذكاي الطبيعي والمجموعات ذوي الضعف الفكري يعانو  م  اضطراب طيف التوحد سي معدف ال

سنوات ، وكا  عدد أقل   7بشكل مناسا بعد س     )نعم، ال(   أسئلةقادري  عل  إجابة     اللسيط
من م قادري  عل  ا جابة بشكل مناسا سي س  ما قبل المدرسة. سي المقابل ، لم يتمك  العديد 

س التوحد  طيف  اضطراب  م   يعانو   الذي   األطفاف  ا عاقة  م   ذات  الذكاي  مجموعات  ي 
سنوات، كما   7بشكل مناسا حت  بعد بلوغ س   )نعم، ال(  المتوسطة والشديدت م  ا جابة عل   

نتائج مناسا     أ ارت  بشكل  االستجابة  عل   القدرت  أ   إل   ال(الدراسة  بدرجة   )نعم،  ترتلط 
نتائج االستبيا  والتحليل     اضطراب التوحد والمستوم الفكري والقدرت اللغوية.و و ما يؤكد علي 

 الوظيفي. 
التواصل في  الكالمي  الترديد  التواصل استخدام  سي  الكالمي  الترديد  استخدام  يخص  وفيما   :

كلمات    ٪80أ ار   م   ويرددون   يسمعون   لما  األطفاف  توظيف  إل   بالرعاية  القائمي   م  
التوحد ال يرددو  إل  ا  األطفاف ذوي اضطراب طيف    ٪20وجمل سي التواصل بينما أ ار  

التواصل ب دف  الي   وأن م     الكالم  ا ار  ما  النتائج مع  وتتفق  ذه  يسمعون   ما  يوظفو   ال 
British Society of Audiology, 2011     يكو ا   يشترط  الكالمي ال  الترديد  ا   حوف 

بغرض التواصل بل ربما يردد الطفل الكالم بغرض محاولة استيعاب الكالم الموج  أو يردد 
- & Prizantالكالم عل  نفس منواف الطريقة التي يتعامل ب ا اللالغو  مع اللغات األجنبية  

         Duchan, 1981  2008 .كما يتفق ذل  مع دراسة)   )Huppe   التي أ ار سي ا
 إل  استخدام الترديد الكالمي عند أطفاف اضطراب طيف التوحد أحياناس يكو  دو  وظيفة. 

سا م ذل  سي بناي برنامج  امل يغطي  ا عل  التحليل الوظيفي والدراسات السابقة :بنايس  لبرنامجا
كذل  إكساب االطفاف استراتيجيات تمكن م م  تحقيق  غالبية العوامل المسئولة ع   ذا السلوك  

بدال م  استخدام   المختلفة  الترديد أ داس م  أو إ لاع احتياجات م  ال روب  تبي  م     سي  ، حيث 
ا  التحليل الوظيفي للترديد الكالمي أ  األطفاف قد يرددو  الكالم ألن م ال يعرسو   تطبيق استبي

االجابة، ومن م م  يردد الكالم لقيور سي الحييلة اللغوية، وترديد ناتج ع  قلق وتوتر وترديد 
العتراض، كذل  قد يردد الطفل الكالم  روبا م  الموقف، ويردد بعض األطفاف الكالم لقيور  

ال( أو العجي  -الطلا لدي م كما يردد اللعض من م للعجي ع  االجابة بالنفي وا اللات) أه م ارت 
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البرنامج  عل  عشر وحدات   ا تمل  لذل   االالتيار،  بالتعرف عل      تدريبية ع   البدي  تشمل 
وتنفيذ   التواصل  عل   وتدريب م  األطفاف  ت يئة  ذل   يلي  مع م،  إيجابية  عالقة  وبناي  األطفاف 

عل  التعليما التدريا  عل   ا تملت  والتي  األساسية  التدريبية  الوحدات  إل   االنتقاف  الم  ت، 
الطلا، وبناي الجملة بشكل سليم ، التدريا عل  االالتيار، أ  يقوف ) مش عارف، معرسش(  

التدريا عل  إجابة األسئلة بالنفي وا اللات) اه، ال( ، التدريا     عند السؤاف ع   يي ال يعرس ،
ا إدراك  عل   عل   التدريا  واالعتراض،  الرسض  ع   التعبير  وكيفية  عن ا  والتعبير  النفعاالت 

اجابة االسئلة االجتماعية بسالسة، وإجابة األسئلة ) م ، مت ، أي ، لماذا، كيف، ماذا يفعل(  
ل ا كا   وحدات  م   البرنامج  ومكونات  محتويات  نتناوف  سوف  يلي  واضح   وفيما  سي     أالر 

 مي لدم األطفاف . الفض حدت الترديد الكال

   سا م بدرجة كبيرت سي نجا  البرنامج تدريا األطفاف عل  م ارت الطلا بطريقة لغوية سليمة -
( جلسات تدريبية لكل طفل  دست إل  8وذل  م  الالف وحدت تدريبية كاملة ا تملت عل  ) 

بناي جملة الطلا ،التدريا عل  طلا أ ياي غير موجودت سي المجاف   تدريا األطفاف عل  
الليري ، الفض حدت الترديد الكالمي الناجمة ع  القيور سي م ارت الطلا، توظيف اللغة 
بشكل مناسا، تم تدريا األطفاف سي ا بشكل سردي حيث مر التدريا بمجموعة م  الخطوات 
كانت بدايت ا التدريا عل  الطلا بكلمة واحدت الم التدريا عل  الطلا جملة م  كلمتي  عايي  

) عايي مي ، عايي كره ...الخ( الم تم التدريا عل  استخدام الفعل عايي +    + الشيي المراد 
عل    التدريا  الم  كرت...الخ  العا  عايي  مي ،  ا رب  عايي  مثاف  المطلوب  الشيي  الفعل+ 
استخدام الضمير أنا عايي+ الفعل + الشيي، كما راع  اللاحث تدريا األطفاف عل  طلا  

ليري للطفل ، ولعل ما دسع اللاحث للبدي بالتدريا عل   األ ياي غير الموجودت سي المجاف ال
الطلا سي الفض الترديد الكالمي  و ما أ ارت إلي  الدراسات واللحوم حوف عالقة الطلا  
عند   الكالمي  الترديد  سلوك  تفسير  أ مية  إل   جراندي   تمبل  تشير  حيث  الكالمي،  بالترديد 

ليعبر   البيلسي  اعال   الطفل  يردد  سربما  وقد األطفاف  عطشا   أن   أو  الماي  سي  رغبت   ع  
لدم    اجريت  الكالمي  الترديد  وحدت  الطلا  بي   العالقة  والدراسات حوف  اللحوم  م   العديد 

دراسة   مثل  التوحد  طيف  اضطراب     ( Matthew Lawrence Edelstein 2015اطفاف 
ب يعانو  م   التي تناولت العالقة بي  تعقيد الطلا والترديد الكالمي الفوري لدم اربعة طال

التوحد وقد ا ارت  نتائج الدراسة ال  وجود عالقة ارتلاطية بي  الترديد الفوري للكالم وتعقد  
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الطلا الشف ي والاصة حينما تكو  الرغلة سي أمر متعدد الم ام  وعندما يوج  للطفل اسئلة  
ايا علي  يفضل  طويلة سإ  احتمالية الترديد الكالمي تكو  أعل  مقارنة باألسئلة القييرت، وبن 

تعليم األطفاف الطلا بشكل لغوي مناسا،  كذل  حينما نعطي للطفل تعليمات أو نطلا من  
 Bessie  2000ينلغي أ  تكو  تعليماتنا قييرت دو  للس سي ا، كما تتفق الدراسة مع دراسة  

Juanita Kelsay Townsend   التوحد ربما األطفاف ذوي اضطراب  أ   إل   أ ارت  التي 
 الكالم م  أجل  الحيوف عل   يي مفضل.  يرددو  

ومما سا م سي نجا  البرنامج وتحقيق    التدريب على استراتيجية مش عارف) ما اعرفش(:
سروق ذات داللة احيائية تدريا األطفاف علي استراتيجية مش عارف) ما اعرسش(،  والذي  

يوج حينما  الكالم  الطفل  يردد  حيث  الترديد  سي الفض  واضح  أالر  ل   ال كا   إلي  سؤاف    
يعرف إجابت ، وبالتالي تم تدريا كل طفل عل  أ  يقوف مش عارف حينما يوج  الي   سؤاف  

( جلسات لكل   5ليس ل  إجابة سي حييلت  اللغوية، استمر التدريا عل   ذه االستراتيجية )
ل  طفل حيث بدأ التدريا عل  األ ياي المحسوسة الموجودت أمام الطفل سكانت المرحلة األو 

الشيي  تسمية  سي  الطفل  ليبدأ  ده؟(  إي    ( أ ياي س لة  الطفل ع   التدريا  ي سؤاف  م  
للطفل  بالنسلة  تسميت ا  المعروف  غير  المثيرات  بعض  إدالاف  ذل   تلع  عن ،  ُسأف  الذي 
يتلع ا   يتم قلا الكارت الميور وعرض ظ ر الكارت عل  الطفل وسؤال  إي  ده؟  وأحيانا 

بك سورسا  االجابة  بي   تقديم  ارتلاط  رطي  إحدام  م   الطفل  يتمك   حتي  عارف  مش  لمة 
السؤاف الذي ال يعرف إجابت  إي  ده؟ وبي  استخدام كلمة معرسش أو مش عارف ، واستمر 
استخدام   م ارت  لدي م  األطفاف  أصلح  كلمة مش عارف حت   استخدام  تعميم  عل   التدريا 

مسما يعرسو   ال  محسوس  أم  يي  ع   السؤاف  عند  إل  الكلمة  ذل   بعد  االنتقاف  تم  ه، 
المرحلة التالية و ي التدريا عل  استخدام  ذه االستراتيجية مع األ ياي المجردت ، بعد أ  

االستراتيجية حالة عدم وجود إجابة للسؤاف سي ذاكرت ،       -تم تدريا الطفل عل  استخدام  
؟، ماما بتشتري الطماطم  تم تدريا الطفل عل  اسئلة مجردت مثال كيلو التفا  في  كام تفاحة 

بكام ؟ الش ر في  كام اسبوع؟ ..الخ سي البداية كا  الطفل أما يردد الكالم أو يقوف أم جملة  
غير مفيدت سمثال حينما نسأل  كيلو التفا  في  كام تفاحة؟، ماما بتشتري الطماطم بكام ؟ كا   

الي باالجابة  ل  عالقة  ليس  كالم  بأي  متبوع  رقم  اي  باعطاي  قريلا  يجيا  حت   أو  حيحة 
أ    بعد  بينما  ل ذا  من ا،  بديال  يستخدم ا  الطفل  بدأ  معرسش  استراتيجية  عل   التدريا  تم 

وتعميم   انتقاف  االستراتيجية مرحلة  لتشكل  ذه  ل ا معن ،  ليس  التي  الجمل  أو  ذه  الترديد 
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ان ا بل  سقط  ذل   ليس  الي ،  توج   التي  االسئلة  كاسة  التعامل مع  الطفل م   طريقة    تمك  
الطفل ومعرسة ما يعرس  جيدا لنا تواصل سعاف مع  تتيح  التدريا    سعالة  سيتم  وما ال يعرس  

التي أ ارت إل  سعالية   Huppe)   (2008وتتفق نتائج  ذا اللحث مع نتائج دراسة  علي ،  
عارف(   مش  معرسش)  كلمة  استخدام  عل   حدت   ",I don't know"التدريا  الفض  سي 

 أطفاف اضطراب طيف التوحد.  الترديدالكالمي لدم
وقد اعتمد اللاحث سي التدريا عل   ذه االستراتيجية عل  سنيات مثل النمذجة         -

ساعليت ا   إل   اللحوم  نتائج  أ ارت  والتي  المؤقت  الترديد  وا يقاف  حدت  الفض  سي 
الترديد الكالمي لدم    Beth Breaux((2016   الكالمي مثل دراسة التي  دست لخفض 

 Valentinoدراسة     اضطراب طيف التوحد باستخدام سنية ا يقاف المؤقت وكذل   أطفاف
et al. (2012)    االستجابات اليحيحة    الترديد وزيادتالتي أظ رت نتائج ا انخفاضا سي

    .Foxx et al. (2004)و و ما أكدت  دراسة 
لكالمي ع  الكشف : سا م التحليل الوظيفي لسلوك الترديد االتدريب على مهارة االختيار 

العجي ع      ع  أ  المؤجل  أو  الفوري  الترديد  إل   سي ا  القيور  يؤدي  التي  الم ارات  م  
االالتيار، حيث وجد اللاحث عالقة ارتلاطية واضحة بي  القيور سي م ارت االالتيار وبي   

ال    الترديد الكالمي والاصة الفوري، سنجد الطفل دائما ما يردد االالتيار االالير ن را لكون 
تضمي )  تم  لذل    ، سوري  كالمي  ترديد  يمثل  ما  و و  االالتيار  كيفية  جلسات  (  5يعرف 

تدريبية لتدريا كل طفل عل  م ارت االالتيار ب دف تدريا الطفل علي أ  يختار  يي م   
للسؤاف ...؟ مثاف عايي  يكوالت  وال  يلسي؟ أ    عايي كذا وال كذا     ضم   يئي  اجابةس 

عايي  يكوالت  وال     عايي كذا وال ...؟   ا ياي اجابة للسؤاف  3ضم     يختار الطفل  يي م 
المرئية    - يلسي وال   المحسوسة  األ ياي  االنتقاف م   الم  ؟  الطفل  جابة     عيير  أمام 

ال   و  طيور  الفرالة  الطفل  ي  يجيا  أ   مثال  والمعرسة  الف م  عل   بنايا  االتيار  أسئلة 
بداية   حيوانات؟   مع  اللاحث  راع   حسا وقد  وتينيف ا  االطفاف  معيزات  تحديد  التدريا 

الطفل  عل   تس ل  الغير معيزت حت   اال ياي  بعض  تضمي   كذل   للطفل  االسضلية  درجة 
إل     االالتيار ، اتلع اللاحث سي التدريا ن ج االنتقاف م  الحسي إل  المجرد وم  الس ل

  ووضع الطفل سي موقف وبدأ التدريا بأ ياي موجودت سي بيئة الطفل محبلة إلي اليعا،  
الطفل   اتق   أ   وبعد  محبا،  غير  واآلالر  إلي   محبا  أحد ما  بي   يئي   س ل  االتيار 
االالتيار بدأت عملية التعقيد م  الالف التدريا عل   يئي  ال يشترط أ  يكونا سي مرم  
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الطفل الليري ، الم التدريا عل   يئي  كال ما محبا بالنسلة للطفل لك  أحد ما بدرجة  
ل ، زادت اليعوبة بوضع الثالم أ ياي المحبلة أمام الطفل ووضع  سي موقف االالتيار  أق

 ، الم االنتقاف الستخدام االالتيار سي إجابة األسئلة مثاف  ل القطة طيور أم حيوانات؟ 

سا م سي اكتساب األطفاف للم ارت استخدام النمذجة م  الالف االستعانة بطفل طبيعي يختار     
الفرصة تتا   اللف ية   الم  المساعدات  لتقديم  اللف ي  الحث  سنية  استخدام  كذل   التوحد،  لطفل 

لألطفاف با ضاسة إل  سنية االيقاف المؤقت التي سا مت أيضاس سي إيقاف ترديد الطفل التلقائي  
وبذل   لف يا  حثسا  تقديم  عند  والاصة  مرت،  ا جابة  سي  والتفكير  مره  النموذج  لرؤية  واالنت ار 

الكالمي بعد أ  أصلح األطفاف قادرو  عل  االالتيار سبدال م  أ  يردد الكالم   انخفض الترديد 
أو   كلمة  يلسي  بقوف  اال   االالتيار  بإمكان   أصلح  وال عيير  تاالد  يلسي  ل   تقوف  حينما 

ودراسة    Beth Breaux2016عيير سقط حسا رغبت ، وتتفق  ذه النتائج مع دراسة كال م   
Valentino et al. (2012)   راسة  ودFoxx et al. (2004).    التي أظ رت نتائج ا انخفاضا

 سي الترديد الكالمي وزيادت االستجابات اليحيحة باستخدام االستراتيجيات السابقة. 

- ) ال  اه،  اإليماءات)  استخدام  على  تدريا التدريب  أيضا  البرنامج  نجا   سي  سا م   :
ابة اسئلة االستقلاف اللغوي بالنفي  االطفاف عل  استخدام االيمايات )اه، ال( للتدريا عل  اج
أ   الوظيفي  التحليل  نتائج  اسادت  حيث   ، استخدام أو القيور   وا اللات  عن  العجز 

م ا ر القيور سي القدرات التي تؤدي إل  ترديد   من  للنفي وا اللات   اإليماءات) اه، ال ( 
دراسة   أكدت   ما  و و  سوري   Yasuhiro Funazaki and Manabu Oiكالمي 

اضطراب ،2013 أطفاف  إل  ضعف  أ ارت  االسئلة     التي  ع   االجابة  سي  التوحد  طيف 
سعندما نسأف الطفل تشرب  التي تتطلا ا جابة) نعم،ال( و و ما يؤدي إل  ترديد الكالم،  

مي ؟ يردد الكالم قائال تشرب مي ؟ وذل  ن را لعجيه ع  ا جابة بآه أو ال، و و ما يؤدي 
ترديد سوري غاللا، سي   الكالم ميحوبا  إل   الطفل  يردد  إذ  الترديد معدف  يكو   الحالة   ذه 

بكلمة أو سعل أو إيمايت تعبر ع  س م الكالم إال أن  ال يعرف كيفية االجابة علي  سمثال سي  
تشرب مي  ؟ يردد الكالم تشرب مي  مع الن ر للكوباية،   المثاف السابق حينما تسأف الطفل  
متج ا   مية  تشرب  الكالم  يردد  الالف أو  م   أالرم  بطريقة  الكالم  يردد  أو   ، الماي  ناحية 

إضاسة كلمة كأ  يردد جملة تشرب مي  مضيفا علي ا كلمة ساقعة ، أو يقوف تشرب مية م   
الطفل  إدراك  ع   تعبر  التي  الفوري  الكالمي  للترديد  أ كاف  وجميع ا  التالج .....الخ. 
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المن التعبير  سي  عائق  لدي   أ   إال  اللغوي  اللاحث واستقلال   ما  دف  و و  ال(  اه،  اسا) 
الطفل  يعيد  أ   م   سبدال  ال،  اه،  ا يمايات  عل   التدريا  الالف  م   علي   الطفل  لتدريا 
الجملة مرت أالرم يتعلم سقط االجابة بأه أو ال . حسا االستقلاف اللغوي والرغلة، لذل  تم 

استخد  وتوظيف  وا اللات  النفي  عل   الخامسة  الوحدت  الالف  م   ال(  التدريا  أه،  كلمة)  ام 
( التدريا    أربعة مراحل   عل  ( جلسات  6وذل  الالف  المرحلة األول   التالي  النحو  عل  

أوال إحضار المعيزات االكثر تفضيال لكل طفل،  وتتطلا     إدراك معن  كلمة )اه( ووظيفت ا
ل  الانيا عند محاولة الطفل الحيوف عل  المعيز يقوف اللاحث للطفل تاالد  يلسي مثال؟ قب

م    صغير  جيي  يعطي  الم  اه،  قائال  رأس   ب ي  اللاحث  يقوم  الكالم  بترديد  الطفل  يرد  أ  
المعيز للطفل، الم يعيد اللاحث نفس السؤاف عل  نموذج موجود) طفل طبيعي( ليقوم ب ي  
السؤاف   نفس  ويسأل   االرم  مرت  للطفل  اللاحث  يرجع  المعيز،  عل   ويحيل  اه  قائال  رأس  

ديم حس لف ي وجسدي م  الالف مساعد يقوم ب ي رأس الطفل ا   تاالد  يلسي؟ الم يتم تق
يستطع  ي ا أه     لم  بي  كلمة  الطفل  رطيا  يربط  التكرار حت   يتم  أه  كذا  كلمة  مع قوف 

االنتقاف للمرحلة التالية   يتم   االنت اي م   ذه المرحلة     وبي  الحيوف عل  ما يرغا، بعد 
الر  ع   للتعبير  ال  استخدام  عل   غير  للتدريا  إحضار  يي  الالف  م   النفي،  أو  سض 

مرغوب مع المعيز وليك  بسكوت إ  لم يك  يحل  الطفل ، الم نسأف الطفل تاالد بسكوت؟ 
الم نقدم الحث اللف ي والجسدي ال مع  ي الرأس يمينا ويسارا يلي ا سورا تاالد الشيلس  ليقوف 

وف كلمة ال و أن  ل  يتعرض  اه فيأالذ الشيلسي  نا يبدأ الطفل سي عملية الربط التي تدور ح
ما يحا يتم تكرار     للشيي الذي ال يحل  وبي  كلمة اه التي تتيح ل  سرصة الحيوف عل 

 ذا النشاط عدت مرات حت  ييل الطفل ال  التمك  والتعميم.  نا يتم االنتقاف إل  المرحلة  
م  األ ياي غير    الثالثة التي يتم سي ا استخدام اه ال للنفي وا اللات حيث نمس  بمجموعة 

المحبلة ب ا سقط  يي واحد يحل  الطفل ونسأف الطفل تاالد كذا ؟ ليعتاد الطفل أ  كلمة اه  
تعني ان  بالفعل الشيي المسم  وأ  كلمة ال تنفي الشيي الم يتم التدريا انطالقا م  ذل  

للطفل ونتيح الفرصة   ؟   عل  النفي وا اللات مثال نقوف دي عربية مع رسع صورت العربية  
ليقوف اه وإ  لم يستطع يتم تقديم المساعدت، ويمك  استخدام ا يقاف المؤقت، للتعبير باه، 

دي عجلة؟ ونطلا م  الطفل     طيا دي تفاحة ال ؟  يلي ذل  تقديم التعييي سؤاف آالر  
     االجابة بأه او ال.



 
اصة       ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 ( 1216-1156 ، 2020أكتوبر   2ج 2، ع2)مج     

 

 

1205 

 

                                                  
الرابعة استخدام    المرحلة  الالف  م   السمعي  االستقلاف  عل   الطفل  تدريا  يتم  سي ا  واالاليرت 

 لإل ارت ال  صحة الجملة المسموعة أو ال للتعبير ع  عدم صحت  بدال م  تكرار ا   " "اه 
  و الكلا بياكل عضمة؟     و الفستا  بيضح ؟     مثاف  ي العربية بتطير سي السما؟
بإدرا تعلو  التي  االسئلة  م   سي  الخ  ال(  اه،   ( االيمايات  استخدام  م   تمكن   كذل   الطفل  ك 

 أماكن ا المناسلة بدال م  الترديد الكالمي. 
وبذل  استطاع األطفاف توظيف استخدام كلمات اه ، ال سي أماكن ا وأالناي التواصل مع اآلالري   

 م سي تنمية  كما أن ا سا مت سي تنمية ادراك االطفاف وتمييي م لالسئلة الموج ة الي م بما سا 
دراسة   أكدت   ما  و و  اآلالر  وبي   بين م  ، Prizant and Duchan (1981)التواصل 

ودراسة    Cynthia Valenzuela  2013ودراسة    .Katherine E(    (2008ودراسة
Yasuhiro Funazaki and Manabu Oi 2013       التي ا اروا سي ا ال  أ  الترديد يمك

وبالتالي سإ  التدريا عل  اجابة  ذه االسئلة سا م   ا اللات  ا  ي  ر مع اجابة اسئلة النفي و 
 Cappsسي الفض الترديد الكالمي لدم االطفاف، واالتلفت نتائج  ذه الدراسة مع نتائج دراسة  

L, Kehres J, and Sigman M. (1998)    و ي الدراسة الوحيد التي أ ارت ال  أن  ال
إج سي  قيور  وجود  مع  الترديد  ي  ر  أ   أطفاف  يشترط  عند  وا اللات  بالنفي  األسئلة  ابة 

 اضطراب طيف التوحد.
كما سا م سي الفض حدت الترديد الكالمي وتحقيق  التدريب على جمل للتعبير عن االنفعاالت:  

سروق ذات داللة احيائية بي  درجات أطفاف المجموعة التجريبية سي القياسي  القبلي واللعدي 
التدريا عل  تمييي االنفعاالت والتدريا عل  جمل للتعبير  ليالح القياس اللعدي لدم األطفاف  

الترديد   بي   الوظيفي وجود عالقة  التحليل  اتضح م  الالف  ، حيث  االنفعالية  الحالة  ب ا ع  
% م  القائمي  بالرعاية الي استخدام االطفاف للترديد   64أ ار  الكالمي والحالة االنفعالية حيث  
% وبتحليل استجابات الذي  ا ارو    36نفعالية بينما رسض ذل   الكالمي للتعبير ع  حالت م اال

اللاحث   وجد  االنفعالية  حالت م  للتعبير ع   الكالمي  للترديد  االطفاف  استخدام  % م     23ال  
ونفس  يكونو سعداي  حينما  بشكل مؤجل  وكلمات  يرددو  جمل  التوحد  اطفاف اضطراب طيف 

ت النتائج لييادت سي استخدام الترديد سي حالتي  النسلة حينما يكونو سي موقف حي  بينما ا ار 
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إل    لتيل  والغضا  من ما  ٪27االحلاط  كال  دراسة    سي  أكدت   ما   Bethو و 
Breaux(2016)   التي أ ارت إل  استخدام الترديد الكالمي كنوع م  التعبير ع  السعادت أو

الترديد الكال مي المؤجل كنوع  االعتراض حيث اتضح أ  بعض األطفاف يلجأو  إل  استخدام 
م  االعتراض حيث يلجأو  لترديد بعض الجمل للتعبير ع  الغضا والتي غاللا ما يستعيرون ا  
م  وسائل االعالم) كرتو ، اسالم( أو م  البيئة التي يعيشو  سي ا ، واستكماال الستخدام الجمل 

" حينما يقف    سي التعبير ع  االعتراض نجد أحد األطفاف ربما يردد جملة " كيف ترم نفس 
 أحد األ خاص عائقا سي طريق  وبالتحليل نجد ا مكتسلة م  أحد اسالم الكرتو .

كأ  ترتلط أحد الجمل بأحد المواقف    يعمم الطفل ترديد بعض الجمل سي مواقف ا حلاط   وقد 
التي يشعر سي ا الطفل با حلاط وبالتالي يستخدم تل  الجملة سي كل موقف يشعر في  با حلاط  

يكو  محلطا  مج اللعلة" عندما  "انت  وحش كسرت  يردد جملة  سالطفل ) ف(  العكس  أو  دا،  دس
وبالتحليل الوظيفي نجد أ   ذه الجملة قد قالت ا األم ل  م  قبل حينما كسر لعبت أالي  وعنفت   
األم، سأصلح يستخدم ا كلما تعرض لحالة م  االحلاط، والطفلة )م( تردد جملة ما تلعبيش سي  

مرغوب الكمبيو  غير  سلوك  ع   تتوقف  أ   أالر  أي  خص  أو  األب  من ا  يطلا  حينما     تر 
وم  الالف التحليل الوظيفي للسلوك تبي  أ  الطفلة كررت  ذه     باستخدام الن ي ال،   تمارس 

التوقف    الجملة التي ليس ل ا عالقة بالموقف ن را أل  األب كا  سي أحد المرات قد طلا من ا
ما تلعبيش سي الكمبيوتر" ساصلحت جملة) ما تلعبيش سي     ر قائال") م(ع  اللعا سي الكمبيوت

 .  الكمبيوتر جملة تردد ا الطفلة حينما يقاف ل ا "ال" أو حينما يتم ن ي ا ع  أي سلوك
أ      Beth Breaux(2016)ويشير       يعبر   الطفل  ال   ا   جاب   يمك   "بابا  مثل  بجملة 

و ي الجملة التي ردد ا أحدم األالوات حينما ات  االب  للتعبير ع  ا حساس بالسعادت     كي "
بالكي  و عر سي ا الطفل بالسعادت سحدم اقترا   رطي بي  ا حساس بالسعادت والتعبير بجملة  

 بابا جاب كي  أو ربما ارتلطت بموقف سابق. 
طيف  اضطراب  اطفاف  الكساب  تدريبية  وحدت  عل   الدراسة  برنامج  ا تمل  ذل   عل   وبنايا 

ع   التو  التعبير  عل   القدرت  )   االنفعاالت  حد  عل     20استمرت  األطفاف  لتدريا  جلسة   )
حيث  دف البرنامج إل  تدريا األطفاف    (انفعاالت  ي) سرحا ، زعال ، الايف، غضلا (4)

تثير   التدريا عل  تمييي المواقف التي  عل  تمييي االنفعاالت األربعة سي المرحلة األول ، الم 
الثانية، الم التدريا عل  جملة مناسلة للتعبير ع  كل انفعاف سي  تل  االنفعاالت   سي المرحلة 

المرحلة الثالثة كأ  يقوف الطفل أنا زعال ، أنا الايف، أنا سرحا  أوم، أنا ملسوط، أو أ  يقوف 
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يثير االنفعاف. و و ما سا م بدرجة ذات داللة سي   بناي عل  الموقف الذي  أنا غضلا  وذل  
جمل سي التعبير أالناي مواقف االنفعاف بدال م  ترديد جمل سمع ا الطفل م  ذي  استخدام تل  ال

 قبل .
األسئلة: ربما    إجابة  الترديد  أ   إل   أيضا  الكالمي  الترديد  لسلوك  الوظيفي  التحليل  أ ار 

ا سي  أو ضعف  قيور  ع   ناتجا  يكو   كبيرت  اللغويةوبدرجة  القائمي   لحصيلة  أ ار  حيث   ،
م  األطفاف يرددو  الكالم بسبا قيور الحييلة    ٪80ال  أ    ي التوحد  برعاية األطفاف ذو 

اللغوية، و و ما يتضح بيورت جلية حينما تسأف أحد األطفاف اي  ده؟ ليرد علي  قائال اي  ده؟  
بدال م  االجابة ع  السؤاف، كما يتضح جليا أيضا حينما تسأف الطفل بابا بيشتغل إي ، سيرد 

بيشت بابا  قائال  اي ؟علي   المختلفة   غل  تدريا األطفاف عل  إجابة األسئلة  تم  وا تملت    لذل  
اسئلة    أسئلة ماذا يفعل لوصف اليور واالحدام،    ذه الوحدت عل  تدريا األطفاف عل  إجابة

اسئلة    أسئلة  لماذا لذكر السبا ،   أسئلة أي  لذكر المكا  ،   لذكر الشخص او الم نة، م ،
( جلسة تدريبية لكل طفل ب دف تعليم الطفل  15يقة، استمر التدريا )لوصف الطر    كيف/ ازاي

   كيفية الوصف وإدراك محتويات اليورت وإجابة األسئلة المختلفة. وتتفق  ذه الدراسة مع دراسة
Dipipi et al. 2001 )     ما غاللا  التوحد  طيف  اضطراب  أطفاف  أ   إل   سي ا  أ ار  التي 

توجد سي ا أسئلة أو عمليات حذف أو أوامر وال يكو  الطفل يرددو  الكالم سي الحاالت التي  
 سي ا لدي  استجابة مناسلة 

وااليرا قام اللاحث بتدريا األطفاف اجابة االسئلة االجتماعية م     اجابة االسئلة االجتماعية :
سي ا يتم  محادالة  سي  اللغوي  التواصل  اي ،    الالف  اسم   اللسيطة)  االجتماعية  األسئلة  إجابة 

دقائق دو  أي ترديد سوري أو مؤجل،    5كام سنة، ساك  سي  ...الخ، التواصل لغويا لمدت عندك  
وكذل    ذل ،  من   يطلا  عندما  نفس   الطفل  يقدم  أ   عل   التدريا  األقل   3كذل   عل   جمل 

لوصف  يي محدد يعرض علي  مثل قلم ، مدرسة، حديقة الحيوا  و و ما أالرم حييلة الطفل  
 حد م  الترديد الكالمي ....الخ اللغوية وسا م سي ال

ا الفنيات التي استخدم ا اللاحث فنيات البرنامج :   سا م سي نجا  البرنامج وزيادت سعاليت  ايضس
وحث با يمايات سوايسا كا     لف ي وجسدي  -والتي تنوعت بي  الحث بأنواع  ) كلي ، جيئي

اللاحث يركي عل  سنية الحث ذل  بطريقة كلية) حث كلي(، أو بطريقة جيئية) حث جيئي( كا  
من  ، كذل    المطلوب  الطفل عل  معرسة  بما يساعد  الم ارات  التدريا عل   بداية  الاصة سي 
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االستجابات   الطفل  اكساب  الكالمي م  الالف  الترديد  التعامل مع  سي  دورا  اما  للنمذجة  كا  
اذا ليم    اليحيحة ع  طريق اللاحث أو ع  طريق طفل طبيعي كنموذج أو م  الالف مساعد 

بأ كال      األمر، التعييي  اللاحث  استخدم  وقد   ، الم ارت  واكتساب  التواصل  للطفل  يس ل  بما 
اللاحث  ...الخ( حيث ركي  وأنشطة  واجتماعي  ، مادي  والمتيل  المتقطع  والسلبي،  )ا يجابي 
يم  عل  استخدام التعييي المتيل سي بداية اكتساب الم ارت وصوال للتعييي المتقطع م  أجل تعم

تثبيت االستجابة التمكي . كما سا م سي  بالطفل لمرحلة  اليحيحة والتخلص    الم ارت ووصوالس 
استخدام   الترديد  سلوك  غير  م   السلوك  تتضم   ال  التي  األالرم  للسلوكيات  التميييي  التعييي 

وكذل  التعييي  DRO  Differential Reinforcement of Other behaviorالمرغوب في  
ل للسلوك  التميييي  البديل  المرغوب  لسلوك   Differential Reinforcement of     غير 

Alternate Behavior. DRA  وتعييي السلوك المعاكس  Differential Reinforcement 
of Incompatible Behavior. DRI  سي الحفاظ عل  الم ارات    و و ما سا م بدرجة كبيرت
س البرنامج الالف  أالر  واستمرار  دراسة  المكتسلة  أكدت   ما  و و  المتابعة   Cynthia  2013ترت 

Valenzuela   كما الكالمي،  الترديد  سي الفض  الفارق  بأنواع  والاصة  التعييي  ساعلية  حوف 
االستراتيجيات الليرية والمجسمات والكروت الميورت سا م أيضا سي نجا  البرنامج استخدام  

واالنتقاف م  المحسوس إل  المجرد التي سا مت سي اكساب األطفاف المعلومات بشكل ايسر  
منطقي الكتساب الم ارت، و و ما أكدت    وم  المستوم الس ل إل  المستوم األصعا سي تدرج

عل (Rapp, et al 2009 دراسة   سي   (  اليائد  التيحيح  اللاحث  استخدم  كذل   ساعليت ، 
ت الفراغ كنوع م   الجلسة وأوص  اآلباي باستخدام ا الاصة حينما يردد الطفل الكالم سي أوقا

)  ش( عشر   كلمة  قوف  مع  سم   عل   ووضع ا  الطفل  يد  مس   ع  طريقة  الذاتية  االستثارت 
تدريجيا لتيل ال    الواحدت حيث ا ار    30مرات تيداد  المرت   Anderson, & Le مرت سي 

ال  ساعلية  ذه الفنية سي الفض الترديد الكالمي ، كما أدم تجا ل اللاحث للسلوك    (2011)
الثقة واألما سي   إل  اكتساب األطفاف عامل  اال أ  ذل  كا  بطريقة مقننة،     بعض األحيا  

وم  االستراتيجيات ال امة التي سا مت سي تنمية قدرت األطفاف عل  التن يم الذاتي والفض أم 
العميق   الضغط  استراتيجية  والتوتر  القلق  م   أكده نوع  ما  لعبت  وقد   Luke ( 2017)  و و 

البرنامج التدريبي دورا  استراتيجية   ا يقاف المؤقت التي مثلت أحد االستراتيجيات االساسية سي 
 Breaux2016    ،Valentino et اما سي الفض الترديد الكالمي بما يتفق مع دراسة كال م   

al. (2012)    ودراسةFoxx et al. (2004)    كما وج  اللاحث أولياي األمور إل  استخدام ،
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والك الخضراي  تقبل  الكروت  في   يمك   الذي  الوقت  ال   األطفاف  إدراك  رسع  سي  الحمراي  روت 
يكو    حينما  رسع ا  يتم  التي  الخضراي  الكروت  استخدام  الالف  م   نوع   م   الكالمي  الترديد 
الترديد مقبوال بينما يتم استخدام الكروت الحمراي حينما يكو  الترديد غير مقبوال ويعد ذل  بمثابة  

 .(Rapp, et al 2009)توبيخ 

كما سا م سي نجا  البرنامج توجي ات اللاحث إل  أولياي األمور واستخدام الواجلات المنيلية  
بما سا م سي تعميم الم ارات المكتسلة م  ناحية وم  ناحية أالرم الفض الترديد الكالمي سي 

الحيا ومناحي  تر تالمنيف  عدم  االمور  أولياي  ال   الموج ة  ا ر ادات  أ م  م   كا   حيث  ك  ، 
الطفل بمفرده سترات طويلة ، وربما يرجع ذل  لما أساد ب  التحليل الوظيفي وأكدت  الدراسات مثل  

الترديد الكالمي كنوع م  السلوكيات النمطية التي   حوف    Huppe(    (2008دراسة استخدام 
ارت  وأحيانا يتم استخدام ا كنوع م  االستث ق ريا نحو ا، يجد طفل اضطراب التوحد نفس  مدسوعا

 الذاتية.

وسي ضوي ما سبق وم  الالف محاولة تكوي  رؤية متكاملة سعي اللاحث لبناي برنامج للتعامل   
تدريبي   برنامج  لدينا  ليكو   الكالمي  للترديد  المؤدية  القيور  أوج   كاسة  عل    مع  للقضاي 

لتعامل  الالف القضاي عل  العوامل واألسلاب التي تقف اللف ا وليس ا  ال ا رت بكاسة صور ا م 
سي   التحس   واستمرار  ذا  اللعدي  القياس  سي  األطفاف  تحس   سي  سا م  ما  و و  ظا ر ا  مع 

 القياس التتلعي.

سي ضوي ما توصل إلي  اللحث م  نتائج يستنتج اللاحث أ   ناك صور عديدت وأ كاف و      
الوظائف ليحقق للطفل ذو اضطراب التوحد العديد م  األ داف و  ي  ر علي ا الترديد الكالمي

الترديد   اوبنايس   ،المختلفة م   للتخلص  جيدا  اللغوية  الطفل  م ارات  تنمية  م   البد  سإننا  علي  
الكالمي والاصة الفوري كما أننا بحاجة دوما إل  س م وظائف الترديد الكالمي حت  نتمك  م   

ي ربما يعبر  والذ  ،االتيار االستراتيجيات المناسلة للقضاي علي ا والاصة الترديد الكالمي المؤجل
 . أو يكو  ب دف الطلا أو غير ا م  العوامل ،أو تعبير ع  حالة انفعالية ،ع  استثارت ذاتية
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 : توصيات البحث
 يوصي الباحث بالتالي :

التوسع سي استخدام التحليل الوظيفي للسلوك سي التعامل مع المشكالت     -1
فنيات والبرامج العالجية  ع الووض السلوكية بيفة عامة والترديد الكالمي بيفة الاصة

 سي ضوي ذل  . 
ضرورت تحديد جوانا القيور سي الم ارات اللغوية كسبيل للحد م  الترديد     -2

الكالمي والتعمق سي وضع برامج لخفض جوانا  ذا القيور لدم األطفاف ذوي 
 اضطراب طيف التوحد .

سي س م سلوكيات يت  توعية أولياي األمور بالتحليل التطبيقي للسلوك وأ م     -3
 أطفال م. 

تنمية مستوم األداي الوظيفي األسري بما يسا م سي اللق سرص اكثر لتدريا      -4
 أطفال م . 

تحديد المواقف التي يردد سي ا الطفل الكالم ومت  ييداد الترديد ومع م  حت        -5
 نتمك  م  التعامل مع  ذا السلوك

اضطراب طيف التوحد حت  نتمك  م   ذوي رسع الجوانا االدراكية لألطفاف     -6
   .توظيف الترديد الكالمي سي عملية التواصل

التوسع سي استخدام استراتيجيات ا يقاف المؤقت الكروت الحمراي والخضراي     -7
 إعادت التوجي   -وكذل  استراتيجية المقاطعة  

عل   ريا البد م  الوصوف بالطفل إل  القدرت عل  التعميم م  الالف التد      -8
استراتيجية ) مش عارف( حت  يتمك  الطفل م  التواصل اللغوي السليم مع كاسة  

  األطراف بدال م  ترديد الكالم حينما يعجي ع  إجابة السؤاف الموج  إلي .
 المراجع 

( . تحليل السلوك التطبيقي ملاديي واجرايات سي تعديل  2018اليريقات، ابراهيم عبد هللا ) 
 .عما ، االرد  فكر،السلوك ، دار ال

 (. اضطرابات النطق والكالم، اللفيت ا تشخيي ا أنواع ا2007الشخص، عبد العييي السيد )
 .155ص  اليفحات الذ بية عالج ا، الطلعة الثالثة، الرياض،
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 SPSS(. ا حياي النفسي والتربوي: تطبيقات باستخدام برنامج  2011) عبد الحميد  ،عيت 
 ي لعرب. القا رت: دار الفكر ا18

( هللا  عبد  عادف  وأساليا 2013محمد،  والتشخيص  الن رية  التوحد،  اضطراب  ال   مدالل   .)
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Effectiveness of a training program based on functional analysis of 

behavior in reducing the severity of echolalia  in children with 

autism spectrum disorder 

By: Mohammed Agwa 

Abstract :The current research aims to reduce the severity of verbal 

repetition (Echolalia) among a sample of children with autism 

spectrum disorder through a training program based on functional 

analysis of behavior,  accordingly the researcher prepared and 

implemented the program and then measured its effectiveness, as the 

researcher selected (5) children between the ages of (4-6) and their 

intelligence level From (70-90) who have the basics of verbal 

communication and a simple to medium degree of autism, the 

researcher used the following tools, the verbal frequency scale (2019), 

the researcher's preparation, the questionnaire of functional analysis 

of  echolalia (the researcher's preparation), the training program (the 

researcher's preparation) and the criteria for diagnosing autism DSM5 

Cars measure for diagnosing autism The results of the study indicated 

the effectiveness of the program in reducing the severity of verbal 

repetition and the presence of statistically significant differences in 

favor of dimensional measurement in reducing the level of verbal 

repetition and the impact of the program remains after the follow-up 

period - after two months of application                                               

Keywords: Autism spectrum disorder, Functional analysis of behavior, 

Echolalia, Training program 
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