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هدفت الدراسةةة اللالية ىلا التعرع ىلا أ ر التوا ةةر اير اللعلي ىلا التربية النعك ةر ية
،) سنوات في المر ز النع سي البيدااوجي بوالية باتنة7-5( لدى أطعال التوةد (درجة متو سطة) بعمر
 ولجمع البيانات. طعر (ذ ور) ممثلة في مجموىة تجريبية واةدة40 وقد اشةةتملت ىينة الدراسةةة ىلا
 وهذا بعد خضوع األطعال لنشاطات، (VBMAPP)( ومقياسPEP3) تم تطبيق االختبار النعك التربوي
.(BOREL MAISONNY) تلوي مهارة التقليد اللر ي من التوا ر اير اللعلي
 توجد فروق دالة ىةصائيا بين القياس القبلي والبعدي:وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
لصةال القياس البعدي في تلسةين المهارات اللر ية تعزى لدور مهارات التقليد اللر ي من التوا ةر
 ألن الطفل التودلدف ه هلال اللةدللة ة لا لة ىلا برامج تدريب ية لتطوير م هارا ته،اير اللعلي
 لعدم،التوا لية مع من يليطون به ل لتقلير من ةدة سلو ياته الغير مراوبة والغير مقبولة اجتماىيا
. وسلو ه النمطي،قدرته ىلا التوا ر بسبب مشكالته اللسية
. التوا ر اير اللعلي؛ التربية النعك ةر ية؛ التوةد:لمات معتاةية

Abstract
This study investigates the effect of non-verbal communication on the
psychomotor education of autistic children (intermediate degree) at the age of (5-7)
years in the pedagogical center of Batna. The study sample included 40 (male) children
who formed the experimental group. To collect data, we applied the educational
psychological test (PEP3) and the (VB-mapp) scale. The participants have undergone
activities that contain the skill of kinesthetic imitation of non-verbal communication
(borelmaisonny).The results of the study showed that there were statistically
significant differences between the pre and post measurement in favour of the post
measurement in improving the motor imitation skills of non-verbal communication;
the autistic child needed early training programs to develop his communication skills
with those around him and reduce the severity of his socially unacceptable behavior
due to his inability to communicate and his sensory problems.
Keywords: communication; autism; psychomotricity.
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مقدمة
لقد بينت الكثير من الدرا سات أن للتوا ر بأنواىه دور مهم في ةياة الطعر التوةدي،
يسةةةتطيع من خالله التعبير وىيصةةةةال أفكاره للطرع اآلخر ،وذلك ىن طريق التربية النعك
ةر ية لما لها من دور مهم في تلسين وتقوية مهارات التوا ر االجتماىي.
وبما أن التعبير اللر ي يعتبره األخصةةةائيون وسةةةير تربوي فعال ،لتلسةةةين وتطوير
النمو اللر ي والعقلي والوجداني ىلا ةسةةةب العاة المتعامر معها ،أضةةةلت اللر ة وسةةةيلة
فعالة تساهم أ ناء مرةلة الطعولة في تكوين الطعر اجتماىيا ،تمكنه من التوا ر واالندماج
مع اآلخرين ،بليث ال يقت صر هذا الن شاط ىلا األطعال األ سوياء فقر ،بر ينطبق أي ضا ىلا
األطعال المختلعين الذين يعانون من انعدام ونقص التعاىر االجتماىي ،وهذا ةسةةةب ةالتهم
ودرجتهم في االضطراب ) .متعب وةسين. (2012،
هذا التعبير اللر ي تصةةةاةبه ىيماءات الجسةةةد ،االتصةةةال البصةةةري ،تعبيرات الوجه،
باإلضةةافة ىلا التنغيم الصةةوتي ،وهو ما يعرع بالتوا ةةر اير اللعلي ىلا ارار الكالم الذي
يعرع بالتوا ةةر اللعلي  ،ومن الجدير بالذ ر أننا نسةةتخدم مزيجا من النمطين اللعلي واير
اللعلي للتوا ةةةةر مع من هم ةولنا ،ومن هنا تبرز أهم ية مسةةةةاىدة الطعر التوةدي ىلا
التوا ر بشكر فعال مع المليطين به ،والذي يأتي في قمة أولويات برامج التأهير المختلعة،
وذلك ألن ق صور المهارات التوا لية ب شقيه اللعلي واير اللعلي من ال سمات الت شخي صية
األساسية الضطرابات طيف التوةد.

 -1اإلشكالية
يعتبر التوةد من االضةةةطرابات النمائية الشةةةاملة األ ثر اموضةةةا في المجالين البلثي
واإل لينيكي وذلك لعدم الو ةةةول ىلا أسةةةبابه اللقيقية من جهة ،ومن جهة أخرى فهو يؤ ر
سةةةلبا ىلا ىدة مجاالت في ىمليات التطور ،يلهر هذا في النمو الغير طبيعي أو المختر أو
ليهما معا ،وتكمن المشكلة في ىدم قدرة الطعر ىلا التوا ر والتعاىر االجتماىي في ىدة
سياقات(التوا ر اللعلي أو اير اللعلي) ،فيشخص الطعر خالل هذه المرةلة من النمو بنوع
من األداء الغير سوي والسلوك النمطي التكراري المقيد.
فل سب منلمة ال صلة العالمية ،تلهر هذه اإلىاقة النمائية ىادة في ال سنوات الثال ة
األولا من ىمر الطعر تجعله يعاني من اضةةطرابات وفيعية لغوية ،اجتماىية وةتا سةةلو ية،
نتيجة الضطرابات في نمو الجهاز العصبي المر زي(Peetres, 2014, p22).
وىليه ،سةةاهمت ىدة اختصةةا ةةات في ىيجاد ةلول لهذا االضةةطراب ،من بينها التربية
النعك ةر ية ،التي تعتبر من العلوم اللديثة نسةةةبيا في تربية طعر ما قبر المدرسةةةة من
خالل جسمه ،وباستخدام اللر ة والتعاىر مع البياة المليطة به.
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فتعليم وتدريب األطعال من ذوي االةتياجات الخا ةةةة ىلا التربية النعك ةر ية في
المرا ز البيدااوجية يعتمد أساسا ىلا تنمية وتطوير المهارات اللر ية األساسية.
ىذ يمكننا ت صنيعها ىلا مهارات ةر ية برى تعتمد ىلا الع ضالت الكبيرة في الج سم،
يكتسب من خاللها الطعر المرونة والتوافق اللر ي.
ومهارات دقيقة تعتمد ىلا الع ضالت الدقيقة التي يتلرك الج سم من خاللها بناء ىلا
التوافق العصبي العضلي(Vermeulenp, 2005, p33) .
فا تسةةاب هذه المهارات ال يتأتا ىال بقدرة الطعر ىلا التوا ةةر من خالل ىملية نقر
األفكار ،التجارب ،وتبادل المعارع ،وقد يكون هذا التوا ةةةر لعليا أو اير لعلي ،يعتمد ىلا
لغة اإلشارة ،ولغة اللر ة واألفعال(Bullinger, 2004, p.22) .
فالتوا ةةر ىدة وفائف في التبادل والتبلي والتأ ير ،فهو ال يقتصةةر ىلا ما هو ذهني
ومعرفي فقر ،بر يتعداه ىلا ما هو وجداني ةسي ،وةر ي (.قلطان)2009،
فاألطعال التوةديين يواجهون ضةةععا وقصةةورا واضةةلا في اسةةتخدام السةةلو يات اير
اللعل ية ،والتي تعتبر من الم هارات ال ها مة والالز مة في نمو الط عر ال تسةةةةاب الكثير من
المعلومات من البياة المليطة به ،فبدونها لن يتعلم الطعر اللغة وسةةةيواجه

ةةةعوبات ثيرة

في التعاىر االجتماىي مع المليطين به(Bullinger,2004).
فلسةةةةب ) (Bernot, 2009, p.37أ دت دراسةةةةة م يدان ية أن تج نب الط عر التو ةدي
التوا ر بالنلر ىلا أىين اآلخرين ستجعله يواجه

عوبة في االستجابة اآلنية والسريعة في

تبادل العواطف والمشاىر مع اآلخرين ،مما يؤ ر ىلا اندماجه االجتماىي.
وىليه يؤ د )(Baghdadi-Bzuzou&Bursztejn, 2006, p 13أن من بين الدراسةةةةات
التي بلثت في يعية التخعيف من ةدة اضةةطراب التوا ةةر ،دراسةةة في مجال التربية النعك
ةر ية هدفت ىلا اسةةةتخدام تقنية التقليد ةسةةةب برنامج ) )teacchفي ا تسةةةاب التوا ةةةر
اللعلي والتوا ر اير اللعلي لدى الطعر التوةدي.
وبما أن للتوا ةةر تأ ير ىلا جميع الجوانب (العيسةةيولوجية واللر ية) ،يمكن أن يكون
جزءا ال يتجزأ من العديد من األسةةةةاليب العالجية ،تهدع ىلا اإلةسةةةةاس بالذات واال تشةةةةاع
وتوفيف ال قدرات الجسةةةةد ية ،للتعبير ىن النعك والتوا ةةةةر مع اآلخرين ىبر الجسةةةةد أو
الكالم)Baghdadi-Bzuzou&Bursztejn, 2006, p 13(.
ولهذا يعتبر التقليد (التوا ر اير اللعلي) من ىةدى أهم التقنيات والعنا ر األ ساسية
ال ت ساب المهارات ،فهي ت ساىد التوةدي ىلا تل سين القدرات اإلدرا ية والمالةلة الدقيقة،
مما تسةةةةاىده ىلا متابعة التمارين اللر ية وتنعيذها .(Le menn-POURV& AUBERT,
)2009, p66
ومن هذا الطرح تبلور في ذهننا التساؤل العام التالي:
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ما أ ر التوا ةةةر اير اللعلي ةسةةةب البرنامج المقترح ىلا التربية النعك ةر ية لدى
أطعال التوةد (درجة متوسطة) بعمر ( )7-5سنوات؟ الذي اندرجت منه ىدة تساؤالت فرىية:
 هر توجد فروق ذات داللة ىةصةةائية بين درجات القياس القبلي والقياس البعدي ىندمسةةةتوى مهارات التوا ةةةر اير اللعلي تعزى لدور تنمية مهارة التقليد ةسةةةب برنامج (VB-
 )MAPPلدى أفراد العينة ؟
 هر توجد فروق ذات داللة ىةصةةائية بين درجات القياس القبلي والقياس البعدي فياالختبار العرىي للمهارات اللر ية الكبيرة ( )MGلدى أفراد العينة ةسب مقياس (pep3؟
 هر توجد فروق ذات داللة ىةصةةائية بين درجات القياس القبلي والقياس البعدي فياالختبار العرىي للمهارات اللر ية الدقيقة ( )MFلدى أفراد العينة ةسب مقياس  pep3؟
 هر توجد فروق ذات داللة ىةصةةائية بين درجات القياس القبلي والقياس البعدي فياألخبار العرىي للمهارات التقليد اللر ي ( )IOMلدى أفراد العينة ؟

فرضيات الدراسة
 الفرضية العامة
 للتوا ر اير اللعلي ة سب البرنامج المقترح أ ر ىلا التربية النع سية اللر ية لدى أطعالالتوةد (درجة متوسطة) بعمر ( )7-5سنوات.

 الفرضيات الجزئية
 ال توجد فروق ذات داللة ىةصائية بين درجات القياس القبلي والقياس البعدي ىند مستوىمهارات التوا ةةر اير اللعلي تعزى لدور تنمية مهارة التقليد ةسةةب برنامج ()VB-MAPP
لدى أفراد العينة ؟
 ال توجد فروق ذات داللة ىةصةةائية بين درجات القياس القبلي والقياس البعدي في االختبارالعرىي للمهارات اللر ية الكبيرة ( )MGلدى أفراد العينة ةسب مقياس PEP3؟
 ال توجد فروق ذات داللة ىةصةةائية بين درجات القياس القبلي والقياس البعدي في االختبارالعرىي للمهارات اللر ية الدقيقة ( )MFلدى أفراد العينة ةسب مقياس  pep3؟
 ال توجد فروق ذات داللة ىةصةةائية بين درجات القياس القبلي والقياس البعدي في االختبارالعرىي لمهارات التقليد اللر ي ( )IOMلدى أفراد العينة ةسب مقياس  pep 3؟

-2أهداف الدراسة
الهدع من الدراسة هو التعرع ىلا أ ر التوا ر اير اللعةةةةلي ةسةةةةب برنةةةةامج(VB-
) MAPىلا التربية النعك ةر ية لدى أطعال التوةد (درجة متوسطة  7-5سنوات).
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-3أهمية الدراسة
ىن مسةةةؤولية العناية باألطعال المصةةةابين بالتوةد مسةةةؤولية الجميع ،فقد يواجهون
م شا ر ىدة بالتوا ر الج سدي والتعبير ال شعهي ،لذلك من الضروري ىلا اآلباء واأل شخاص
المليطين بهم تخمين ما يراب به طعلهم المصاب لمعرفة اةتياجاته وراباته .
هذه الدراسةةةة تسةةةهم في تقديم مجموىة من األنشةةةطة المتنوىة التي تمكن أطعال
التوةد من تطوير أدائهم المهاري اللر ي ،لتسهير اندماجهم وتوا لهم في المجتمع .

-4مصطلحات الدراسة
 -1-4تعريف التواصل غري اللفظي
هو انتقال المعلومات واألفكار واالتجاهات من شةةخص أو جماىة ىلا شةةخص أو جماىة
أخرى من خالل رموز أو

ةةور أو أي شةةيء يخر يعمر منبه ،ويشةةمر الضةةعف في التوا ةةةر

الب صري مع اآلخرين و الق صور في ا ستخدام تعبيرات الوجه المنا سبة لللالة و ذلك

عوبة

في فهم التعبيرات االنععالية لآلخرين ،ما يعاني األطعال التوةديين قصةةةورا في اسةةةتخدام
اإليماءات و اللر ات المرافقة في استخدام اإلشارة ،ىضافة ىلا ضعف واض في مهارة التقليد
(البال  ،2004 ،ص )30
 -2-4التعريف اإلجرائي
هو مجموع اللر ات البسةةيطة التي تم تنعيذها بشةةكر متتالي من طرع ىينة البلث
أ ناء أدائهم للنشاطات التي تم استخدامها من طرع الباةثة بهدع التأ ير ىلا الجانب النعك
ةر ي .
 -3-4تعريف التوحد
هو العجز في التوا ةةةةر والت عا ىر االجت ماىي ىبر السةةة يا قات المت عددة ،واألن ماط
السلو ية التكرارية واألنشطة المقيدة ،ويشخص من الميالد ةتا سن الثامنة من فهو اختالل
دمااي يسةةبب نوع من المشةةا ر التطورية لألطعال تتضةةمن نقص في المهارات االجتماىية،
وتطور اللغة  ،ف هو نمو اير طبيعي ينتج ىنه ىىاقة مسةةةتديمة تلدب قبر 36شةةةهرا من ىمر
الطعر ويؤ ر في جوا نب ىديدة تؤدي ىلا ضةةةعف العالقات االجتماىية والتوا ةةةةر اللغوي
واللسةةي مع اآلخرين ىضةةافة ىلا ملدودية االهتمامات والنشةةاطات(.ابو السةةعود ،2009 ،ص
)14
 -4-4التعريف اإلجرائي
أطعال متوةدين )ذ ور(من الدرجة متوسةةطة ،تتراوح أىمارهم بين )(7-5سةةنوات في
المر ز البيدااوجي لوالية باتنة .
477

أثر التواصل غري اللفظي على الرتبية النفس حركية لدى أطفال التوحد

..

.

 -5-4تعريف الرتبية النفس حركية
هي ا تسةةةةةاب الطعةةر الخبرات اللر يةةة و نمو العمليةةات اإلدرا يةةة والتعلم اللك
اللر ي ليث و عوها لر ة أساسية تنبع منها جميع اللر ات المعقدة في افة فروع أنشطة
التربية البدنية ،و مساىدة الطعر ىلا زيادة ادرا اته اللر ية بتنمية وتطوير السعة اللر ية
العامة ،ما يتعلم األساسيات الضرورية ال تساب المهارات المختلعة ( .يوسف ،2010 ،ص)65
 -6-4التعريف اإلجرائي
هي مجموىة المهارات التي تم تلسةةنها من اللر ة العامة ،وضةةعية الجسةةم ،التوازن،
االستجابة اللر ية.

 -5الدراسات السابقة واملشابهة
 -1-5الدراسات الت ي تن اولت متغري التواصل الغري لفضي
 -1-1-5دراسة(Brundor,(2010
هدفت الدراسةةة الموسةةومة بةةةةةة :فاعلية برنامج تعليمي باللعب يف تنمية االتصااال غري
ال لفظي عند األطفال املصاااابا بالتوحد ،ىلا التعرع ىلا أشةةةكال التوا ةةةر اير اللعلي التي
يسةةتخدمها األطعال التوةديون الصةةغار ( التلديق بالعين ،واإلشةةارة ىلا ما هو مراوب فيه،
واللر ات اإليمائية ( ،وتكونت ىينة الدراسة من ( )15طعال مصاب بالتوةد و( )15طعر مصاب
بإىاقة نمائية تراوةت أىمارهم ما بين ( 7 ،6 ،5سةةةنوات(وذلك بتصةةةميم قائمة تتضةةةمن
مستويين األول يهتم بسلوك وقدرة الطعر ىلا الطلب والثاني التعميم ىلا مواقف معينة .
وأسعرت نتائج الدراسة ىلا أن األطعال التوةديين أةرزوا درجات منخعضة في اإلشارة
ىلا ما هو مراوب فيه ،وفي التلديق بالعين واللر ات اإليمائية مقارنة باألطعال المصةةةابين
بإىاقات نمائية أخرى .
-2-1-5دراسة ()Mesibov, 2011
هدفت الدراسة الموسومة بةةةة :تأثري التقليد على السلوك االجتماعي ألطفال التوحد(-4
)7سااانوات ،ىلا معرفة تأ يرات التقليد ىلا السةةةلوك االجتماىي ألطعال التوةد ،وقد تكونت
ىينة الدراسةةةة من( )20طعال توةديا من بينهم ( )12ذ ور و()8ىناب تراوةت أىمارهم بين (4
و7سةةنوات( ،تم تقسةةيمهم ىشةةوائيا ىلا مجموىتين متجانسةةتين في العمر والجنك ،وتكونت
المجمو ىة األولا من ()10أط عال يقومون بدور التقل يد ،أ ما المجمو ىة ال ثان ية فتكو نت من
()10أطعال مجموىة تعاىر ،وتو ةةةلت نتائج الدراسةةةةة ىلا فعالية البرنامج التدريبي في
تطوير م هارة التقل يد لدى األط عال التو ةديين ة يث افهروا أن التقل يد ي عد طري قة ف عا لة
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لتسةةهير القيام ببع

أنماط السةةلوك االجتماىي االقتراب من األشةةخاص اآلخرين وملاولة

لمسهم والنلر ىليهم ،والتلرك اتجاههم.
 -2-5الدراسات التي تن اولت متغري الرتبية النفس حركية
-1-2-5دراسة )(Piontelli, 2010
هدفت الدرا سة المو سومة بةةةةة :تأثري التمرينات الحركية يف تخفيف ال سلوك الحركي
العشااوائي ألطفال طيف التوحد متوسااش الشاادة بعمر ( )12-6ساانة ،ىلا التعرع ىلا تأ ير
التمرينات اللر ية في تخعيف السلوك اللر ي العشوائي ألطعال طيف التوةد متوسر الشدة
بعمر ( ) 12-6سةةةنة ،وتم اسةةةتخدام المنهج التجريبي وتكونت ىينة البلث من ( )10أطعال
مصابين بالتوةد المتوسر الشدة ،وتم استخدام تمرينات ةر ية ساهمت في تخعيف السلوك
اللر ي الع شوائي ألطعال طيف التوةد متو سر ال شدة ،ما تم التو ر أيضا ىلا أن اللر ة
لها تأ ير ىيجابي في تخعيف تكرار بع

السةلو يات العشةوائية للمصةابين باضةطراب التوةد

متوسةةةر الشةةةدة وتؤ ر أيضةةةا ىيجابيا في خلق جو اجتماىي يقلر من السةةةلو يات اللر ية
العشوائية
(Rochat, 2002)-2-2-5
 هدفت الدراسة الموسومة بة :فعالية برنامج حركي مقرتح لتطوير مهارات التواصل غري
اللفظي لدى أطفال التوحد ،ىلا تطوير مهارات التوا ر اير اللعلي لألطعال ذوي طيف
التوةد ،ةيث قامت الباةثة باختبار فعالية برنامج ةر ي مقترح لتطوير مهارات التوا ر
اير اللعلي لدى ىينة من األطعال بل ىددهم ( )38طعال توةديا تراوةت أىمارهم بين
( )6-4سنوات وتم تقسيم ىينة الدراسة ىلا مجموىة تجريبية ( )18طعال ومجموىة
ضابطة تكونت من ( )20طعال تو لت الباةثة ىلا األ ر اإليجابي للبرنامج اللر ي في
تلسين وتنمية المهارات االجتماىية لألطعال .
 -3-5االستفادة من الدراسات السابقة
من خالل ما تم جمعه من درا سات سابقة وم شابهة ةول متغيرات الدرا سة وجدنا شلا
في الدراسةةةة التي تناولت ىشةةةراع أخصةةةائيين في ميدان النشةةةاط البدني الرياضةةةي والطعر
التوةدي ،وهذا في ةدود اطالىنا ،لذلك ةاولنا أن نسةةةتعرع بع

الدراسةةةات التي وضةةةلت

أشكال التوا ر اير اللعلي التي يستخدمها األطعال التوةديون ،ةي ة ة ة ةث وض ة ة ةلت دراسة
ر من ) (Piontelli, 2010ودراسةةةةة ( )Mesibov, 2011ىلا تأ يرات التقليد ىلا السةةةلوك
االجتماىي ألطعال التوةد ،في ةين أن الدراسةةةةات التي تناولت متغير التربية النعك ةر ية
تو ض من خاللها فعالية البرامج المبنية ىلا التمرينات اللر ية في تخعيف ال سلوك اللر ي
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العشةةوائي ألطعال طيف التوةد متوسةةر الشةةدة ،و ذا تطوير مهارات التوا ةةر اير اللعلي
لألطعال ذوي التوةد ،وهةةةةةةذا مةةةةا أشارت ىليه ر من دراسة ) (Rochat, 2002و (Piontelli,
).2010

 -6اإلجراءات امليدانية للدراسة
 -1-6منهج البحث
اسةةةتخدمت الباةثة المنهج الشةةةبه التجريبي ذو تصةةةميم المجموىة الواةدة لمالءمته
وطبيعة الموضوع.
 -2-6حدود الدراسة
تتلدد هذه الدراسةةة بما يمكن التو ةةر ىليه من نتائج ىلا أسةةاس ةجم وخصةةائص
العينة التي ا ستخدمت في هذه الدرا سة واأل ساليب اإلة صائية .ويمكن ىجمال هذه اللدود في
النقاط التالية:
 -1-2-6الحدود الزمانية
أجريت الدراسةةة في العترة الممتدة بين شةةهر سةةبتمبر من سةةنة  2017ىلا ااية شةةهر
فيعري من سنة .2020
 -2-2-6الحدود البشرية
ت تلدد نتائج هذه الدراسةةةة ىلا ةجم العينة المسةةةتخدمة والتي تمثر ( )40طعر من
جنك ذ ر .ويتراوح أىمارهم من  5ىلا  7سنوات وهؤالء األطعال توةديين بدرجة متوسطة .
 -3-2-6الحدود املكانية
أجريت الدراسة ميدانيا في المرا ز البيدااوجية،

نف  ، 1نف  ،2بوالية باتنة .

-7أدوات الدراسة
 -1-7مقياس تقييم وتشخيص األطفال املصابا باضطراب التوحدPEP 3
هو اختبار أدائي يطبق ىلا األطعال الذين تتراوح أىمارهم مابين ( 2ىلا  6و )7سنوات
وذلك بهدع تلديد مسةةةتوى األداء اللالي لألطعال المصةةةابين بطيف التوةد واالضةةةطرابات
النمائية المرتبطة وتقييم نقاط الضةةةعف لديهم ،ما يسةةةت خدم االختبار أداة مسةةةةاىدة
لألخصائيين في ى دار التشخيص الدقيق لألطعال المصابين باالضطرابات النمائية.
يوفر االختبار معلومات ىن م ستوى المهارات النمائية والتي هي معيدة في الت شخيص
وتلديد الخدمة المناسةةبة ،ويقدم االختبار معلومات من مصةةدران أسةةاسةةيان :األول معياري،
ةةةمم لتقييم التوا ةةةر والمهارات اللر ية والسةةةلو يات اير التكيعية لألطعال المصةةةابين
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بطيف التوةد ،والمصةةدر الثاني هو ىجراء اير رسةةمي ،يسةةتخدم لللصةةول ىلا معلومات من
والدي الطعر ةول طعلهم .
-2-7برنامج VB-MAPP
ةةةمم هذا البر نامج من طرع ( )MarkL.Sundbergلتقييم ال قدرات اللعل ية واير
اللعلية ،ويقيك  170قدرة من خالل  16منطقة مهارية ،و الب مسةةةتويات تطور من ( 0ىلا
 18شةةهر ،من 18شةةهر ىلا  30شةةهر ،ومن  30شةةهر ىلا  48شةةهر(  .ويسةةم أيضةةا بتقييم
المعيقات اللعلية واير اللعلية من خالل  24ىقبة أمام ا تسةاب اللغة والتعلم ،وأيضةا تقييم
جاه زية الطعر لالنتقال ىلا بياة تعليمية اقر تقيدا .ةيث يشةةةكر هذا االختبار دليال شةةةامال
لمنهج السةةةلوك اللعلي واير اللعلي ويلوي ىلا ما ي قارب  900م هارة تع مر ىلا تلل ير
الهدع.
واختارت الباةثة ةسةةب تالئم الموضةةوع لتشةةخيص وتدريب األطعال في نعك الوقت
اختبار تللير العقبات ةيث تصنف الدرجات ىلا النلو التالي:
 =0ال توجد مشكلة
=1مشكلة ىلا ةسب اللروع
=2مشكلة متوسطة
=3مشكلة اامضة
=4مشكلة

عبة

 -3-7نشاطات لقياس مهارة التقليد الحركي غري اللفظي ))BORELMAISONNY
هي مجموىة تمارين تدريبية لتنمية التقليد اللر ي ،تضمنت ( )28جلسة بمختلف
األهداع (تلسين اللر ة العامة ،تلسين االنتباه و تقليد ةر ات شخص أخر ،تقليد تبادالت
السرىة و ةجم الصوت ،)...ةيث أنجزت الباةثة وةدات تعليمية تتضمن أهداع ىجرائية
وأنشطة تعليمية ،المدة الزمنية لكر ةصة ةددت بة ( )30دقيقة .

-8األساليب اإلحصائية املستخدمة
اسةةةت عا نت ال باة ثة في هذه ا لدراسةةةةة باللز مة اإلةصةةةةائ ية للعلوم اإلنسةةةةان ية
واالجتماىية SPSSالطبعة (،)22التي تضةةةم الطرق و المعادالت اإلةصةةةائية التالية اختبار T-
 TESTلمجموىةة واةةدة لتلةديةد العروق بين القيةاس القبلي البعةدي بعةد تطبيق البرنةامج
االنلراع المعياري ،و المتوسر اللسابي .
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 -9خطوات الدراسة
 -1-9اإلجراءات اإلدارية
تمت الموافقة من طرع مديرية التضامن االجتماىي لوالية باتنة ىلا تطبيق البرنامج
واالختبارات.
 -2-9االطالع على ملفات أفراد العينة
جمع معلومات تتعلق بة (درجة االضطراب ،العمر التطوري ،اللالة االجتماىية ،األمراع
المصاةبة ،البرامج المتبعة في المر ز).
 -3-9التطبيق القبلي للمقياسا (  VB-MAPPاا ) PEP3
 -1-3-9مقياس ()PEP3قبر بدا ةصص التدريب (نشاطات التقليد اللر ي) تم تطبيق مقياس
( )PEP3لتلديد مستوى األداء اللالي ألفراد العينة في المهارات اللر ية (المهارات اللر ية
الكبرى ،الدقيقة ،التقليد البصري واللر ي) وأيضا المهارات التوا لية .
 -2-3-9مقياس ()VB-MAPP
تم تطبيقه في القياس القبلي لكشف المستوى التوا لي والعقبات التي تواجه أفراد
العينة.
 -4-9إعداد خطة تطبيق الربنامج الحركي ( )BOREL MAISSONNY
بعد تلديد ىينة الدراسة وىجراء القياس القبلي لكشف المستوى ،تم ىىداد تمارين
تدريبية لتنمية مهارات التقليد اللر ي ،وتلديد األنشطة التدريبية لكر هدع من البرنامج،
ةيث ان سير اللصص بمعدل الب ( )03جلسات في األسبوع لمدة  30دقيقة للجلسة.
 -5-9تطبيق القياس البعدي (التقييم)
هو بمثابة تقييم فعالية البرنامج المعتمد في الدراسة اللالية ةيث تضمن:

-

قياس بعدي للتوا ر اير اللعلي والتربية نعك ةر ية لدى ىينة الدراسة.
معرفة العروق بين درجات القياس القبلي والبعدي لكر من التوا ر اير اللعلي
والتربية النعك ةر ية .

-

تلديد مدى تلسن المهارات اللر ية لدى أفراد العينة .
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-10نتائج الدراسة
 -1-10عرض  ،تحليل ومناقشة نتيجة الفرضية األوىل
التي جاءت تنص :ال تو جد فروق ذات دال لة ىةصةةةةائ ية بين الق ياس القبلي والق ياس
البعدي في التوا ر اير اللعلي لدى أطعال التوةد قيد الدراسة ةسب برنامج ).(VB-MAP
للتلقق من هذه العرضةةية تم اسةةتخدام األسةةاليب اإلةصةةائية الموضةةلة في الجدول
الموالي:
جدول رقم (:)1يوضح مستوى داللة الفرق با متوسطات القياس القبلي والقياس البعدي لدى عينة

الدراسة حسب اختبار .VB MAP
اختبار
VB
MAP
القياس
القبلي
القياس
البعدي

التكرار

المتوسر

االنلراع

درجة

قيمة )(t

قيمة )(t

(ن=)40

اللسابي

المعياري

اللرية

الملسوبة

الجدولية

40

65.20

9.03

40

32.78

9.24

39

19.13

مستوى
الداللة= α
0.05

دال ىةصائيا

2.02

من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم ( )01وجد أن هناك فروقا بين المتوسةةةطات
اللسةةابية واالنلرافات المعيارية ،فبالنسةةبة الختبار ) (VB MAPفهر الوسةةر اللسةةابي ىند
أطعال التوةد قيد الدراسةةةةة في القياس القبلي ( )65.20وانلراع معياري ( ،)9.03فيما بل
المتوسةةةر اللسةةةةابي في القياس البعدي ( )32.78وانلراع معياري ( ،)9.24ولغرع معرفة
العرق بين القياسةةةين فقد تمت معالجة النتائج ىةصةةةائيا بواسةةةطة اختبار ) (tالتابع لمجموىة
واةدة ةيث تبين أن قيمة ) (tالملسةةةوبة ( )19.13في ةين انت قيمة ) (tالجدولية ()2.02
باةتمال خطأ ( ،) 0.05ولما انت القيمة الملسةةةوبة أ بر من القيمة الجدولية فإن العرق بين
القيمتين معنوي ولصةةةةال قيمة القياس البعدي وهذا ما يقودونا من جهة لرف

العرضةةةية

الصعرية وقبول العرضية البديلة.
ومن جهة أخرى جاء هذا العرق المعنوي لصال القياس البعدي ون أن ر ما انخعضت
قيمة اختبار ) (VB MAPر ما ىكك ذلك تطور المهارات التي تعيق اندماج الطعر واستجابته
للمعاهيم ،مما يسةةةاهم في ىتقان ر من :المشةةةكالت اللسةةةية ،السةةةلو يات السةةةلبية،
السلو يات التكرارية ،والتغلب ىن العشر في ىملية المس البصري ،ىلا ىكك اختبار Pep
 .3وهذا بعد جمع مجاميع العقبات التي يواجهها هذا الطعر التوةدي.
وترى الباةثة انه من الضروري شف هاته العقبات والمشا ر ببع

البرامج العالجية

التي تمثلت في برنامج ةر ي مسةةاىد للكشةةف باإلضةةافة ىلا تطبيق بكك وملاولة تطبيق
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القياس المعالج ،وهذا ما أشةةارت ىليه نتائج العديد من الدراسةةات بأن هاته العاة من األطعال
يلهرون تلسةةننا مللوفا في مهارات التوا ةةر ،وهم اير قادرين ىلا ا تسةةابها ىن طريق
المالةلة فقر فهم يلتاجون ىلا مبا شرة تللير و شف م شا لهم التي تعيقهم في العملية
التوا لية وبالتالي تتشكر لهم االستجابة للمهمات المطلوبة منهم.
وهذا ما يعرع ىلينا تو ةةةيات خا ةةةةة ةول يليات التعاىر مع األطعال التوةديين
وتلديد األهداع التي تستلق برامج التدخر لتنمية المهارات االجتماىية التوا لية.
ىضةةافة ىلا ذلك يرى)(Brundor,2010بأن تطبيق البرامج والمقاييك المعالجة ،لها ا ر
ىيجابي في تطوير لغة التوا ةةةر لدى األطعال التوةديين وتلقق لهم درجات منخعضةةةة في
اإل شةةةةارة ىلا ما هو مراوب فيه ،وفي التلديق بالعين واللر ات اإليمائية مقارنة باألطعال
المصابين بإىاقات نمائية أخرى.
 -2-10عرض  ،تحليل ومناقشة نتيجة الفرضية الثانية
التي جاءت تنص :ال توجد فروق ذات داللة ىةصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي
في االختبار العرىي الخاص بالمهارات اللر ية الكبرى ةسب مقياس ).)PEP3
للتلقق من هذه العرضية تم استخدام األساليب اإلةصائية الموضلة في الجدول
الموالي:
جدول رقم (:)2يوضح مستوى داللة الفرق با متوسطات القياس القبلي والقياس البعدي يف املهارات
الحركية الكربى  MGلدى عينة الدراسة.
المهارات

التكرار

المتوسر

االنلراع

درجة

قيمة )(t

قيمة )(t

(ن=)40

اللسابي

المعياري

اللرية

الملسوبة

الجدولية

القياس القبلي

40

19.78

8.90

القياس البعدي

40

22.65

7.74

39

2.86

2.02

اللر ية الكبيرة
()MG

مستوى
الداللةα
= 0.05
دال
ىةصائيا

من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم ( )2وجد أن هناك فروقا بين المتوسطات
اللسابية واالنلرافات المعيارية ،فبالنسبة لالختبار العرىي الخاص بالمهارات اللر ية الكبرى
) (MGفهر المتوسر اللسابي ىند أطعال التوةد قيد الدراسة في القياس القبلي ()19.78
وانلراع معياري ( ،)8.90فيما بل المتوسر اللسابي في القياس البعدي ( )22.65وانلراع
معياري ( ،)7.74ولغرع معرفة العرق بين القياسين فقد تمت معالجة النتائج ىةصائيا بواسطة
اختبار ) (tالتابع لمجموىة واةدة ةيث تبين أن قيمة ) (tالملسوبة ( )2.86في ةين انت قيمة
) (tالجدولية ( )2.02باةتمال خطأ ( ،)0.05ولما انت القيمة الملسوبة أ بر من القيمة الجدولية
فإن العرق بين القيمتين معنوي ولصال قيمة القياس البعدي وهذا ما يقودونا من جهة لرف
العرضية الصعرية وقبول العرضية البديلة.
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يؤ د)،(brundor, 2010أن المنهج اللر ي له التأ ير اإليجابي والععال ةيث تضمن ىلا
العديد من اللصص العالجية النعك ةر ية واالجتماىية والتي ساهمت بدورها في تخعيف
االضطرابات النعسية واللر ية ىند الطعر من جهة والا تنمية المهارات اللر ية والتوا لية
مع اآلخرين من جهة أخري ،وتشير الدراسات بأنها طريقة ىالجية يلجأ ىليها المربون في ةر
بع

المشكالت التي يعاني منها الطعر

االضطرابات الشخصية والنعسية والعقلية

واللر ية ،و تعتبر أداة توا ر مع اآلخرين.
 -3-10عرض  ،تحليل ومناقشة نتيجة الفرضية الثالثة
التي جاءت تنص :ال توجد فروق ذات داللة ىةصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي
في االختبار العرىي الخاص بالمهارات اللر ية الدقيقة ةسب مقياس ).)PEP3
للتلقق من هذه العرضية تم استخدام األساليب اإلةصائية الموضلة في الجدول الموالي:
جدول رقم (:)3يوضح مستوى داللة الفرق با متوسطات القياس القبلي والقياس البعدي يف املهارات
الحركية الدقيقة MFلدى عينة الدراسة .
المهارات

التكرار

المتوسر

االنلراع

درجة

قيمة )(t

قيمة )(t

(ن=)40

اللسابي

المعياري

اللرية

الملسوبة

الجدولية

القياس القبلي

40

25.73

12.43

القياس البعدي

40

28.10

9.75

39

1.85

2.02

اللر ية الدقيقة
()MF

مستوى
الداللة= α
0.05
ايردال
ىةصائيا

من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم ( )03وجد أن هناك فروقا بين المتوسطات
اللسابية واالنلرافات المعيارية ،فبالنسبة الختبار العرىي الخاص بالمهارات اللر ية
الدقيقة) (MFفهر المتوسر اللسابي ىند أطعال التوةد قيد الدراسة في القياس القبلي
( )25.73وانلراع معياري ( ،)12.43فيما بل المتوسر اللسابي في القياس البعدي ()28.10
وانلراع معياري ( ،)9.75ولغرع معرفة العرق بين القياسين فقد تمت معالجة النتائج ىةصائيا
بواسطة اختبار ) (tالتابع لمجموىة واةدة ةيث تبين أن قيمة ) (tالملسوبة ( )1.85في ةين
انت قيمة ) (tالجدولية ( )2.02باةتمال خطأ ( ،)0.05ولما انت القيمة الملسوبة اقر من
القيمة الجدولية يعني تلقق العرضية الصعرية .
تعزو الباةثة سبب ىدم تطوير المهارات الدقيقة ىلا تردد أطعال التو ةد في استعمال
أيديهم يؤدي ىلا تأخر في تطوير المهارات اللر ية الدقيقة أيضا ىلا نقص الجلسات
االنعرادية بسبب ثرة نشاطاتهم في المرا ز ،فاللساسية الزائدة التي تعاني منها هذه العاة
يجب أخذها بعين االىتبار مثر األلعاب التي تصدر أ وات والعكك .
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ةيث أشارت دراسة()BETTET AL,2006ىلا تشابه األطعال التوةديين مع األطعال
ذوي التأخر النمائي في مستوى القصور في المهارات الدقيقة ما أن األطعال التوةديين
لديهم قصور المهارات اللر ية الدقيقة مقارنة باألطعال العاديين .
 -4-10عرض  ،تحليل ومناقشة نتيجة الفرضية الرابعة
والتي جاءت تنص :ال توجد فروق ذات داللة ىةصائية بين القياس القبلي والقياس
البعدي في االختبار العرىي الخاص بالتقليد اللر ي البصريIOMةسب مقياس ).)PEP3
وللتلقق من هذه العرضية تم استخدام األساليب اإلةصائية الموضلة في الجدول الموالي:
جدول رقم (:)4يوضح مستوى داللة الفرق با متوسطات القياس القبلي والقياس البعدي يف
مهارات التقليد الحركي البصري لدى عينة الدراسة.
التقليد اللر ي

التكرار

المتوسر

االنلراع

درجة

قيمة )(t

قيمة )(t

البصري ()IOM

(ن=)40

اللسابي

المعياري

اللرية

الملسوبة

الجدولية

القياس القبلي

40

10.73

6.06

القياس البعدي

40

14.05

5.65

39

5.31

2.02

مستوى
الداللةα
= 0.05
دال
ىةصائيا

من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم ( )04وجد أن هناك فروقا بين المتوسطات
اللسابية واالنلرافات المعيارية ،فبالنسبة الختبار العرىي الخاص بالمهارات التقليد اللر ي
البصري) (IOMفهر الوسر اللسابي ىند أطعال التوةد قيد الدراسة في القياس القبلي
( )10.73وانلراع معياري ( ،)6.06فيما بل المتوسر اللسابي في القياس البعدي ()14.05
وانلراع معياري ( ،)5.65ولغرع معرفة العرق بين القياسين فقد تمت معالجة النتائج ىةصائيا
بواسطة اختبار ) (tالتابع لمجموىة واةدة ةيث تبين أن قيمة ) (tالملسوبة ( )5.31في ةين
انت قيمة ) (tالجدولية ( )2.02باةتمال خطأ ( ،)0.05ولما انت القيمة الملسوبة أ بر من
القيمة الجدولية فإن العرق بين القيمتين معنوي ولصال قيمة القياس البعدي وهذا ما يقودونا
من جهة لرف

العرضية الصعرية وقبول العرضية البديلة.

يؤ د) (Hobson,1999أن المنهج اللر ي والجلسات العالجية لها األ ر اإليجابي ىلا
التقليد اللر ي البصري ،ةيث يساىد التقليد بشكر بير في التوا ر ،أيضا برامج التقليد
البصري تساهم في تلسين مستويات البراىة اللر ية ألطعال التوةد ذو شدة خعيعة وأن
التقليد اللر ي له أ ر ىيجابي في تطوير ىنا ر البراىة اللر ية والتوا لية .
من خالل النتائج التي تو لنا ىليها أ ناء ىرع ،تللير ومناق شة العر ضيات الجزئية،
نستنتج أن جر النتائج المتلصر ىليها جاءت تصب في اتجاه العرضية العامة والتي تنصعلا
أن للتوا ةةةر اير اللعلي ةسةةةب البرنامج المقترح أ ر ىلا التربية النعسةةةية اللر ية لدى
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أطعال التوةد (درجة متوسطة) بعمر ( )7-5سنوات ،تعزى لدور مهارات التقليد اللر ي.

خاتمة
ما يمكن التأ يد ىليه في خاتمة هذه الدراسةةةة التي تناولت التوا ةةةر اير اللعلي ودمجه مع
التربية النعك ةر ية لدى أطعال التوةد ،ةيث جاءت هذه الدراسة ملاولة لتلسين الجانبين اللر ي
والتوا لي ىند التوةدي.
ىذ يلعب التوا ةةةر الناج دورا هاما في مسةةةاىدة لألطعال ىلا التعبير ىن النعك والشةةةعور
بالراةة واألمن النعسةةي ،و ذلك اللصةةول ىلا الدىم المعنوي والمسةةاىدة من جماىة األقران والكبار
(نعومي .)1999 ،
وال يخعا ىن البال أن التوا ر من أهم معايير النمو السوي ،وهو العملية المكملة لإلدراك في
م واقف التعاىر االجتماىي ،وبدون توا ر ال يوجد تعاىر اجتماىي (ىبد الباقي  ،2011ص .)74
ومن خالل ما تم ذ ره ،يتضةةة ل نا أن أط عال التو ةد يل تاجون ىلا برامج تدريب ية لتطوير
مهاراتهم التوا ةةةلية مع من يليطون بهم لتقلير من ةدة سةةةلو ياتهم الغير مراوبة والغير مقبولة
اجتماىيا ،لعدم قدرتهم ىلا التوا ةةةر بسةةةبب مشةةةكالتهم اللسةةةية ،وسةةةلو هم النمطي ،فهم ال
يسةةتطيعون التعبير ىند اةتياجاتهم بالشةةكر المقبول ،بسةةبب افتقارهم لطرق التوا ةةر االجتماىي
(ةمادو و جلطي ،2018 ،ص .)1038
وىليه تو ي الباةثة بة
 ضرورة التكعر المبكر بأطعال التوةد. ضرورة دمج أطعال التوةد مع أقرانهم أ ناء ممارسة األنشطة. الخوع في دراسات تبرز أهمية الجانب النعك ةر ي لذوي طيف التوةد. -التر يز ىلا اللعب الجماىي أ ثر.
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