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 حتسني بعض املهارات يفلية برنامج قائم على النمذجة عفا
  التوحد مبدينة الطائفطيف  اضطراب ياالجتماعية لدى األطفال ذو

  :البحث ملخص
تحـسين بعـض     هدف البحث إلى التحقق من فاعلية برنامج قائم على النمذجة في          

ائف، وتكونت  المهارات االجتماعية لدى األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد بمدينة الط         
أطفال من البنات من ذوات اضطراب طيف التوحد تراوحـت          ) ٨(مجموعة الدراسة من    

سنة، وتم تقسيم عينة الدراسة بالتساوي إلى أربع بنات في   ) ١١ -٨(أعمارهن ما بين    
المجموعة التجريبية وأربع بنات في المجموعة الضابطة، وتم تدريب أفراد المجموعـة     

لسة بصورة فردية، واستغرق تنفيذ البرنامج التدريبي شـهرين         ج) ٢٦(التجريبية عبر   
تقريباً، وتم تطبيق مقياس المهارات االجتماعية عقب التدريب مباشرة وأيـضا خـالل             
القياس التتبعي بعد مرور ثالثة أسابيع، وتوصلت النتائج إلى تحسن بعض المهـارات              

 - الضبط االنفعالي    -ة االنفعالية    الحساسي -التعبير االنفعالي   (االجتماعية المتمثلة في    
التي تم التدريب عليهـا  ) الضبط االجتماعي-الحساسية االجتماعية -التعبير االجتماعي   

  . عقب التدريب مباشرة وخالل القياس التتبعي
األطفال ذوى اضطراب طيـف   -المهارات االجتماعية  -النمذجة  : الكلمات المفتاحية 

  .التوحد
Abstract: 

The study aimed to examine the effectiveness of a modeling 
program for improving some social skills of children with autism 
spectrum in Taif. The study sample consisted of (8) female 
children with Autism spectrum aged between (8-11) years, this 
sample was divided into an experimental group which had (4) 
girles and control group had (4) girls. Members of the 
experimental group was trained in (26) session using individual 
meetings for around two months. A social skills scale was applied 
directly after training then three weeks later. The study results 
found improving some social skills as (Emotional expression - 
emotional sensitivity - emotional control - social expression – 
social sensitivity – social control) that have been training after 
training and after three weeks later. 
Keywords: Modeling - Social skills - Children with autism 
spectrum 
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  : مقدمة
وقصورها ذوي االحتياجات الخاصة،    ذات أهمية بالغة ل   المهارات االجتماعية   تُعتبر  

يواجـه   اضطراب طيف التوحد، حيث عادة ما     ذوي  ألطفال  ل األساسية   المظاهر يعد من 
القـات  تكـوين ع  األطفال صعوبات جسيمة في مجاالت التواصل غير اللفظـي و         هؤالء  

، نظـراً   أهم جوانب نجاح اإلنسان في الحياة     لتي تمثل   وا اجتماعية مع المحيط الخارجي   
 وسطاإلنسان كائن اجتماعي بطبعه ال يستطيع أن ينمو بطريقة سليمة إذا عاش في         الن  

  . االجتماعيهمحيط
التوحد من فئات اإلعاقة التي تلقى أن اضطراب طيف ) ٧٧ :٢٠٠٠ (سليمانويرى 

ت األطفال ذوي االحتياجات الخاصة سـواء        كبيراً من جانب المهتمين بفئا     اهتماماحالياً  
 ، وتعتبر التربية الخاصةمعلميكانوا من علماء النفس أو األطباء النفسيين أو من جانب 

 ساسية في تشخيص الذاتويةاألمظاهر ال مناضطرابات اللغة والكالم والجوانب المعرفية  
  ).التوحدطيف  اضطراب(

 العصبي النمو اضطراب وحد هو أن اضطراب طيف الت    Erba(2000:82) ويذكر
حيـاة   من مبكر وقت في موجودة خالل حياتهم وأعراضه تكون    األفراد على يؤثر الذي

 والنمطيـة  التفاعل االجتماعي والتواصل وتكرار الـسلوكيات      في ضعف الفرد، وتشمل 
  . المقيدة

 إلى أن اضطراب طيـف التوحـد   Coonrod & Stone (2005:707)ويشير 
 الكـالم واللغـة     فيب النمو واالستجابة للمثيرات الحسية واضطراب        اضطرا فيتتمثل  

  .  التعليق المناسب واألحداث والموضوعاتفيوالسعة المعرفية، واضطراب 
لدى األطفال ذوى اضـطراب  العجز أن  Ollendick; et al. (1992:80)ويذكر 

ولكن أيضا قد ، نميةالت عرقل فقطيوظيفية والتفاعل االجتماعي ال اللغة  الفيلتوحد طيف ا
التوحد الذين تلقوا بـرامج  k,. ومشاكل السلوك والعزلة ؤدي إلى االنسحاب االجتماعي   ي

من األطفال الذين تلقـوا     في مرحلة مبكرة من حياتهم كانوا أكثر تحسناً         مكثفة   عالجية
   .في مراحل متأخرة من العمرالعالج 

رات االجتماعيـة الجيـدة     المهاإلى أن التدريب على     ) ١٨: ٢٠٠٣(ويشير شوقي   
مـن منطلـق أن   ،  الفرد من إقامة عالقات وثيقة مع المحيطين به والحفاظ عليها         تمكن  

كمـا  ،  ودية من بين المؤشرات الهامة للكفاءة في العالقـات الشخـصية           إقامة عالقات 
وحلها إن حدثت مواجهـة       تجنب نشوء صراعات بينه وبين المحيطين به       ىتساعده عل 

ة والتخلص من المأزق بكفاءة ومن ثم الشعور بفعاليته الذاتية نتيجـة    لمواقف المحرج ل
   .التوتر الشخصي الزائد لالستمتاع بالحياة وتخفف من، لذلك
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 أن تدريب األطفال ذوي اضـطراب  Bellini & Akullian (2007:261)ويرى 
، وتعلـم   من أشكال التعلم بالمالحظـة  شكالًو يعدالفيديبالنمذجة طيف التوحد باستخدام   

، حيـث يراقـب      تقليد سلوك النموذج   ثممن خالل مشاهدة الفيديو     المرجوة  السلوكيات  
، يؤدون السلوك بنجاح على الفيديو، ثم تقليد السلوك المـستهدف         وهم  األفراد أنفسهم   

  المهارات االجتماعية   مثل فيديو لتعليم الكثير من المهارات    بالالنمذجة  حيث تم استخدام    
  . ء الرياضيواألداوالتواصل 

 علـى   اضطراب طيـف التوحـد    يتضح مما سبق عرضه أن تدريب األطفال ذوي         
األنـشطة   على المشاركة في     ين قادر وا على أن يكون   همساعدي المهارات االجتماعية قد  

أنفسهم خـالل تفـاعلهم   عتماد على   ال على ا  مالتي تقوم بها العائلة والمجتمع ويساعده     
  . دراسة الحاليةاالجتماعي، وهو ما تسعى إليه ال

  : مشكلة الدراسة
يعد اضطراب طيف التوحد من أكثر اإلعاقات النمائية صعوبة وشدة وتأثيراً علـى             
سلوكيات األطفال، وأن األطفال ذوي اضطراب طيف التوحـد يتـصفون بـضعف فـي               
المهارات االجتماعية، وهذا القصور يعد إحدى الخصائص المالحظ على هـذه الفئـة،             

الدراسات إتباع العديد من االستراتيجيات واألساليب التدريبية للتخفيـف         وحاولت بعض   
 et al.(1991:173) Robbinsحيث أشار ، من األعراض المصاحبة لهذا االضطراب

 في اضطراب طيف التوحدإلي أهمية التدخل المبكر في تحقيق نتائج إيجابية للطفل ذي &
   .المستقبل

 Bellini & Akullian (2007:261-284) فعلى سبيل المثال استخدمت دراسة
 ذويمساعدة األطفـال والمـراهقين      لالفيديو التي تصور السلوكيات المثالية      النمذجة ب 

تطوير المهارات االجتماعية ومهـارات الحيـاة اليوميـة،         على  اضطراب طيف التوحد    
يهـا  تل،  في مجال المهارات الوظيفية   وتوصلت إلى أن النمذجة بالفيديو أظهرت تحسناً        

  . السلوكيومهارات التواصل االجتماعي 
 إلى أن النمذجة بالفيديو للمهارات Alzyoudi et al.(2015:53)وتوصلت دراسة 

االجتماعية هو أسلوب تعليم فعال مع األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد الذين تتراوح             
  .  العربية المتحدةاإلماراتسنوات في دولة ) ٧-٥(أعمارهم 

 إلى أن تدريب ذوي اضطراب Chen & et al.(2015:396)سة كما توصلت درا
 طيف التوحد على فهم مشاعر اآلخرين من خالل النمذجة بالفيـديو لتعبيـرات الوجـه           

باستخدام رسوم متحركة ثالثية األبعاد، ساهم بشكل فعال في تحسين فهم تعبيرات الوجه   
  . العاطفية
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 & Clarkوعلى جانب آخر توصلت بعض الدراسات إلى نتائج مناقضة، فقد توصل 
et al. (1993:83) لـدى  لم تقم بتعديل السلوكيات العدوانية  إلى أن النمذجة الذاتية

  . ما قبل المدرسة مرحلة في أطفال ستة منمكونة مجموعة 
 من خالل النمذجـة  التدريبإلى أن  Buggey (1995:434)كما توصلت دراسة 

، ساهم فـي تحقيـق   مرحلة ما قبل المدرسة فيلطفلين المهارات اللغوية   بالفيديو على   
 أي حين لم يحقـق الطفـل الثـاني    في التحدث بوضوح للطفل األكبر  فيمكاسب لغوية   

وأرجع الباحث سبب تقدم الطفل األكبر إلي اهتمامه بالتدريب، في        ة للقياس،   قابلمكاسب  
حين أظهر الطفل الثاني عدم اهتمامه بالتدريب وكان دائم التجوال بجسده أو بعينية في              

   .أنحاء الغرفة
النمذجة  إلي أن Nikopoulos & Keenan (2006:45)وكذلك توصلت دراسة 

ذوي اضـطراب طيـف     سلوكيات لألطفال   تدريس ال في  الفيديو غير فعالة بشكل خاص      ب
  . التوحد

 فيولعل التناقض في نتائج بعض الدراسات فيما يتعلق بأثر التدريب على النمذجة           
ن إلي بحث   دعا الباحثتي بعض سلوكيات عينة من األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد،          

ماعية لدى األطفـال     تحسين بعض المهارات االجت    فيفاعلية برنامج قائم على النمذجة      
 التـساؤلين   فيذوى اضطراب طيف التوحد، ومن ثم يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي            

  : التالين
        لـدى   تحسين بعض المهارات االجتماعية فيما فاعلية برنامج قائم على النمذجة

  األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد عقب التدريب مباشرة ؟ 
      لـدى   تحسين بعض المهارات االجتماعية فية  ما فاعلية برنامج قائم على النمذج

  ؟  طيف التوحد خالل القياس التتبعياألطفال ذوي اضطراب
  : البحثهدف 

 تحسين بعض المهارات االجتماعية من خالل برنـامج         تهدف الدراسة الحالية إلى   
والكـشف عـن مـدي      قائم على النمذجة لدي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحـد،           

  . مرور شهرخالل القياس التتبعي بعد التدريب فاعلية استمرارية 
  : البحثأهمية 

بعـض المهـارات   ن يتحـس في   ألثر النمذجة  تأصيالً نظرياً    الحالييقدم البحث    -
   . االجتماعية لدي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
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التعامل مع الطفل    ىيأتي هذا البحث من منطلق المبادرات العديدة التي تحث عل          -
  . يف التوحد، بما يحسن اندماجه مع المجتمع الذي يعيش فيهذو اضطراب ط

عد هذه الدراسة إثراء لألطر النظرية المتعلقة بأهمية التدخل المبكـر لـذوي             تُ -
 . وخصوصاً ذوي اضطراب طيف التوحدالحاجات الخاصة 

المهارات االجتماعية التي تعد بمثابة الدعامة األساسـية         التدريب على    تتناول -
  .د مع محيطهلتكيف الفر

  : مصطلحات البحث
  HYPERLINK :Autism_spectrum طيف التوحد

التي تسبب عددا من     النمائية العصبية    االضطراباتمجموعة من   يقصد به أنه    
 االجتماعيةالمهارات العديد من في نسحابية، وقصور االنطوائية واالتتمثل في مشكالت ال
محدوديـة فـي    ، و االجتماعيي التفاعل    مع اآلخرين مما يؤدي إلي العجز ف       لتواصلوا

  وفقدان الشعور بالمحيطين ، االهتمامات
   Modeling :النمذجة

عادة بناء مبسط للوضع الحقيقي أنها إ Ratcliffe et al.(2015:115) عرفها
 وتقويمه نتيجة مالحظـة سـلوك       سلوكهتعديل  ويساعد المتدرب على    التعقيد  يخلو من   

  .شخص أخر
   :Social skills يةالمهارات االجتماع

 بأنها القدرة علـى التفاعـل مـع    Matson&Swiezy (1994:24)يعرفها
 في البيئة االجتماعية بطرق تعد مقبولة اجتماعياً، وتعتبـر ذات فائـدة للفـرد     اآلخرين

 فـي  البنـت حصل عليهـا    تإجرائياً في البحث الحالي بالدرجة التي       واآلخرين، وتُعرف   
  . ) إعداد الباحثتين ( المهارات االجتماعيةمقياس

  : ية النظرالمفاهيم
  Autistic Spectrum Disorders :اضطراب طيف التوحد) ١(

 أو مختل يتـضح  طبيعي غير نمو بأنه) ١٦ :٢٠٠٠(رفه نادية أبو السعود  تع
ويتميز بفساد التفاعل االجتماعي واالتصال الشفوي والنشاط التخيلي        ،  قبل ثالث سنوات  

 مع أنواع مرضية من السلوك وبشكل خاص في تجنـب           مرتبطاً،  ةواألنشطة االجتماعي 
  .اآللية الروتين والكثير من الحركات ى عل واإلصراروالنمطية الحملقة والنشاط الزائد
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إلى أنه باإلضافة إلي هذه     ) ٢٧ :٢٠٠٧(شقير وموسى    وتشير كل من زينب   
ـ          ر محـددة مثـل     السمات التشخيصية المحددة يشيع وجود مشكالت أخري متعددة وغي

 ن النوم واألكل ونوبات هياج والعدوا     تواضطراباphobia الرهاب والمخاوف المرضية  
  .الموجه نحو الذات

الذي صدر   العاشر لألمراض    الدوليالتصنيف  أن  ) ٣٢ :٢٠٠٢(ويذكر العدل   
نمائي،  اضطراب ، عرف اضطراب طيف التوحد بأنهWHOمنظمة الصحة العالمية عن 

 أو مختل أو كليهما يصيب الطفل قبل أن يبلغ الثالثة مـن        طبيعير  يتسم بوجود نمو غي   
 النمطـي والتواصل والـسلوك    االجتماعي  أداء غير سوى في كل من التفاعل        ، و عمره

 تتميـز بمحـدوديتها وتكراريتهـا    التـي بأنماط من السلوك واالهتمامات واألنـشطة     و
مامات إلـى جانـب أنمـاط     ببعض االهتنمطيوكثيراً ما ينشغل الطفل بشكل ،  ونمطيتها

حركية أو اهتمام خاص بعناصر غير وظيفية في األشياء كرائحتها أو ملمسها إضافة إلى 
  . البيئة المحيطةفي تغيير في الروتين أو أيمقاومة 

 لتعلـيم المعـاقين   األمريكـي  القانون    أن إلي) ٣٣: ٢٠٠٤(ويشير الزريقات   
)IDEA(    إعاقة تطورية تؤثر بشكل ملحـوظ   علي أنه اضطراب طيف التوحد ينظر إلي

علي التواصل اللفظي وغير اللفظي والتفاعل االجتماعي، وتظهر األعراض الدالة عليه           
بشكل ملحوظ قبل سن الثالثة من العمر وتؤثر سلبياً علي أداء الطفل التربوي، وتؤدي               

ر البيئـي  كذلك النشغال الطفل بالنشاطات المتكررة، والحركات النمطية، ومقاومته للتغيي 
  . أو التغيير في الروتين اليومي، وكذلك االستجابات غير العادية، والخبرات الحسية

أدت ،  أن هناك عدة أنواع من التوحـد       إلى   )٥: ٢٠٠٤ (الشاميوتشير وفاء   
 ) Autistic Spectrum) Disorder " اضطراب طيف التوحـد "  إلى تسمية التوحد بـ 

حيـث   ،ومظهر األشخاص المصابين بـه     ته وشدته   إشارة إلى النطاق الواسع في درجا     
النمائيـة    طيف التوحد في الوقت الحاضر على أنه من االضطرابات           اضطرابينظر إلى   ُ

التي تظهر في سن مـا دون  )  Pervasive Developmental Disorders (الشاملة 
   :من اضطراب طيف التوحد، وهي تحديد خمسة أنواع  وتم ، الثالثة

وهو اضطراب شبيه بالتوحد البسيط :  Asperger Syndrome مة اسبيرجر متالز   -١ 
   . بتأخر ملحوظ في المعرفة واللغةمصحوباً  ما يظهر وغالباً

وهو اضطراب يحدث في مراحل التطور الطبيعي :  Disorder Rett اضطراب ريت    -٢ 
   . بإعاقة عقليةشهور إلى أربع سنوات مصحوباً من خمس 
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وهـو  :  Childhood Disintegrative Disorder الطفولة التفككـي  اضطراب    -٣ 
 بفقـدان ملحـوظ     األقل من سنتين وحتى عشر سنوات متبوعاً       تطور طبيعي على    

   .للمهارات
 Pervasive Developmental Disorder  االضطراب النمائي العام غير المحدد   -٤ 

Not  Otherwise Specified  :غير موجـود فـي أي   وهو تأخر عام في النمو 
   .معيار تشخيصي

وهو إعاقة نوعية في التفاعل االجتماعي :  Autistic Disorder اضطراب التوحد    -٥ 
  .يمتاز بأنماط سلوكية نمطية وتكرارية محددة والتواصل، كما 

 أن التوحد اضطراب نمائي في العالقات االجتماعيـة مـع            Gross )   2008:297  (ويرى  
تج عن عدم القدرة على فهم التعبيرات االنفعالية، وخاصة في التعبيـر            ين اآلخرين،  

في العالقات االجتماعيـة مـع ظهـور بعـض      عنها بالوجه، أو باللغة ويؤثر ذلك   
   .المظاهر السلوكية النمطية
اضطراب طيف التوحد هو اضطراب يظهـر عـادةً لـدى     مما سبق يتضح أن     

 كيفية التكلم واللغة(عن طريقهو يؤثر على الطفل و، األطفال قبل السنة الثالثة من العمر
 الـسلوك  أو   – المهارات االجتماعية، وكيفية االستجابة لآلخرين والتواصل معهم       أو   –

كـزة  رمن خالل التشخيص المبكر والمعالجة الم     و ،)وكيفية التصرف في مواقف معينة    
ين، وعلى التواصل حد على إقامة العالقات مع اآلخر   والتطيف  تتحسن قدرة معظم أطفال     

 .وخدمة أنفسهم عندما يكبرون

  : نسبة انتشار اضطراب طيف التوحد
األطفـال ذوى اضـطراب   انتشار أن نسبة  Ritvo et al.(1989:146)يرى 

  .  طفل١٠٠٠٠لكل التوحد اضطراب طيف  أطفال مصابين ب)٤ (فيطيف التوحد تتمثل 
طفـل   ٢١٦١٠ن مبمسح لعدد مكون  Sugiyama et al.(1992:181)وقام 

 أطفال  ٣ – ١ ووجد أن هناك  الوالدة وحتى ثالث سنوات،     ياباني، تتراوح أعمارهم من     
  . األلففي يعانون من اضطراب طيف التوحد 

 تزداد بـين األوالد عـن       اإلصابةإلي أن نسبة    ) ١٣: ٢٠٠٤ (ويشير يوسف 
 حيث لم ماعيةاجتوال يرتبط هذا االضطراب بأية عوامل عرقية أو ) ١: ٤(البنات بنسبة   

 أية عالقة لألسرةيثبت أن العرق أو الطبقة االجتماعية أو الحالة التعليمية أو االقتصادية 
  .اضطراب طيف التوحد بباإلصابة

اضـطراب   انتشار أن معدل Johnson & Myers, (2007:1183)ويوضح 
 درهق نمو سنوية بمعدل وأن هناك زيادة، طفل ١١٠ كل ١ من يقرب هو ما طيف التوحد
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 تتـراوح  اإلصابة اإلناث، وأن نسبة من أكثر الذكور ، وأن معدل االنتشار في   ٪١٧-١٠
 . ١: ٦,٥ إلى ١: ٢ بين

أن اضطراب طيف التوحد يصيب إلي Gerber & Offit (2009,456) ويشير
 Newschafferويضيف ،  شخص في جميع أنحاء العالم)١٠٠( من كل )٢-١( حوالي

& et al. (2007:235) مرات أكثر من البنات٤صاب به األوالد أنه ي  .  
الذي أجرته جامعة الملك سعود     ونتائج البحث الوطني عن التوحد      وأوضح أن   

التوحد في اضطراب أن هـ،  ١٤٢٨بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية للتوحد عام        
  .  ألف حالة وتتزايد حالته بشكل مضطرد١٢٠المملكة بلغ 

 اضطراب انتشارلكثير من التباين حول تحديد نسبة    ناك ا مما سبق يتضح أن ه    
ذوي في أعداد    الكثير من اإلحصائيات بأن هنـاك زيادة كبيرة       طيف التوحد، ولكن تؤكد   

 نسبتهوتزداد ،  النمائية شيوعاً  االضطراباتاضطراب طيف التوحد، مما جعله ثالث أكثر        
 عند الذكور   حدوثهحاث على   في المملكة العربية السعودية زيادة مضطردة، واتفقت األب       

  . بنسب أعلي من البنات
  : خصائص اضطراب طيف التوحد

السلوكية الضطراب  أن األعراض Courchesne et al. (2007:399)يشير 
 بين عـام    أعمارهممبكر من حياة الطفل وعادة ما تتراوح         وقت طيف التوحد تظهر في   

  : وتعرض الباحثتان فيما يلي بعض األعراض .إلى عامين
 المهارات االجتماعية:   

ال يكثر من ، ال يستجيب لمناداة اسمهأنه  Adams et al.(2012:233)يرى 
يرفض العناق أو ينكمش ، ونه ال يسمع محدثهأ ما يبدو غالباً، االتصال البصري المباشر

، وبالنـسبة   يحب أن يلعب لوحـده    ، و اآلخرينحاسيس  أال يدرك مشاعر و   ، و على نفسه 
، ، مقارنة باألطفال اآلخرينمتأخرةفي سن ) نطق الكلمات(يبدأ الكالم ،  يةمهارات اللغو لل
يقـيم اتـصاالً   ، ويفقد القدرة على قول كلمات أو جمل معينة كان يعرفها في الـسابق      و

 اإلنـسان  يـشبه يتحدث بصوت غريب أو غنائي وتيري أو ،  مابصرياً حينما يريد شيئاً  
 يستطيع المبادرة إلى المحادثة أو االستمرار في        ، ال  يقاعات مختلفة   إاآللي أو بنبرات و   

  .  مصطلحات، لكنه ال يعرف كيفية استعمالهاأوعبارات  أو قد يكرر كلمات، محادثة قائمة
 اللعب :  

 كيفيـة اللعـب   أنهم ال يعرفون Wainwright & Fein (1996:173)يرى 
فعال، ويمكن االعتماد    فيه، فهم ال يدركون اللعبة أو المشاركة فيها بشكل           إشراكهمعند  
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على طريقة المالحظة ألطفال ما قبل المدرسة للكشف عن سمات طيف التوحـد خـالل               
  . لعبهم بالدمى

 االنتباه والنشاط :  
أنه يصعب عليهم االنتباه لمدة طويلـة،   Mundy et al.(1993:181)يذكر 

 تبـديل   شـخص أي حـاول    إذاوتقريباً ال يمكنهم التركيز، وتنتاب الطفل نوبات غضب         
النشاط المنهمك فيه، ولديه رغبة منخفضة للنوم ويستيقظ عدة مرات خالل الليل بصورة 

  . مزعجة لآلباء واألمهات
 المعرفة :  

إلي أن المستوى المعرفي لهم يتراوح مـا بـين   ) ٢٧٦ :١٩٩٨(يشير مليكه  
يعانون من توحـد وتخلـف       %) ٥٠(يعانون من توحد وتخلف عقلي شديد،        %) ٢٥(

فأكثر، ولكن معظم هـؤالء     % ٧٠يعانون من توحد ونسبة ذكاء      %) ٢٥(سيط،  عقلي ب 
 اللغة اللفظية ارتقاءاألطفال يظهرون تشتتاً ملحوظاً في وظائفهم المعرفية، وتكون درجة 

  .أقل بكثير
 الشديدفيالبرود العاط :  

أن لديهم نقـص واضـح فـي االسـتجابة          ) ٤٥ :١٩٩٠(يذكر عبد الرحيم    
االستجابة لمحاوالت التدليل، ونقص االنتباه إلى اآلخـرين، وعـدم   وفشل في  ،  لآلخرين

  .التقاء عينه بعيونهم، والالمباالة أو النفور من العاطفة والمودة
 السلوك النمطي المتكرر: 

 فـي  ون بأداء حركات معينة ويستمر    ون يقوم همأن) ٣٢: ١٩٩٩( عمارة   يرى
 أو الطرق بإحدى م أو رأسهجسامهمأ أو أرجلهمأدائها بتكرار متصل لفترات طويلة كهز 

 على رسغ اليد األخرى، أو تكرار إصدار نغمه أو صوت أو همهمة بشكل متكرر               أيديهم
 في اتجاه معين أو نحو مصدر صوت أو صوت قريب أو قين الساعات محمل  ونوقد يمض 

ط بعيد أو نحو بندول ساعة الحائط أو الساعة الدقاقة، وال تكون هذه األفعال أو األنمـا               
 بشكل تنتهي في واقع األمر استثارة ذاتية تبدأ أو         هيالسلوكية استجابة لمثير معين بل      

 م وعالمه أنفسهم التام على    م المفرطة أو انغالقه   م إلى وحدته  ون ثم يعود  مفاجئ تلقائياً 
  .م الخاص بهالخيالي

  التخيليعدم القدرة على اللعب:  
يظهـر علـيهم    المدرسة  في سن ما قبلهأن) ٢٥: ٢٠٠٣ (باظةآمال  وتشير  

وغيـاب لعـب أدوار     ،   مثل اللعب باألدوات   الخيالينقص واضح في القدرة على اللعب       
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 بصورة آلية متكررة في األنشطة بوجه       التخيلي، ويكون اللعب    الجماعي واللعب   ،الكبار
، وإذا اشـترك فـي اللعـب        الفردي ويفضل اللعب    الجماعيوال يشترك في اللعب     ،  عام

  .ل مع األطفال بدون مشاعر متبادلة يتعامالجماعي
 التـي تتمثـل     اضطراب طيف التوحـد   مما سبق يتضح أن من أعراض ذوي        

ن واإلخـوة،  يالوالدكغياب التواصل العاطفي للطفل مع األشخاص المحيطين        بعضها في   
األفـراد،  شياء بـدل     في اللعب، والتواصل مع األ     األطفالالميل للوحدة وعدم مشاركة     و

 اءسـتهو وا دون ملل وكأنها صديق حمـيم،         طويالً ض أدوات اللعب وقتاً    ببع واالنهماك
خلـل فـي   والاألشياء التي لها حركات نمطية متكررة كالمروحة والساعة ذات البندول،  

حيـث  ناجحة،  غير  ن عالقات اجتماعية    يتكويساهم بشكل أو بأخر في      القدرات اللفظية   
التعامـل والتواصـل    كل طرف فيهـا     يد  أن يج الناجحة على   االجتماعية  ات  العالقتعتمد  

  .  الطرف األخر، بحيث يتبع أسلوباً حسناً في التعاملمعوالتفاعل 
  : أسباب اضطراب طيف التوحد

ترجع أهمية تحديد أسبابه إلي العمل على خفض معدالت انتـشاره، وتـصميم    
  .البرامج التي تعالج ذوي اضطراب طيف التوحد

 وجود تلف   اضطراب طيف التوحد   سبب   أن) ١٢: ٢٠٠٤ (ويذكر الشيخ ذيب  
دماغي، حيث أوضحت الفحوص التي تمت بالرنين المغناطيسي كبر حجم المـخ عنـد              

  .التوحديين عن األسوياء
طبقاً للعديد من الدراسات إلي وجـود       ) ١٥٩: ٢٠٠٤ (وأرجعته وفاء الشامي  

 . خلل بالجهاز المناعي
ر إلي وجود تأثير مباشر     أن غالبية البحوث تشي   ) ٢٨: ٢٠٠٦ (ويرى العبادي 

  .  في التوائم المتماثلة عن التوائم العاديةاإلصابةتزداد نسبة  لعامل جيني حيث 
أن من العوامـل البيئيـة   et.al.( 2007: 235)       Newschafferويوضح 

التلـوث البيئـي الكيميـائي، تعـرض         (بالتوحد تتمثل في    لإلصابةالتي قد تكون سبباً     
الكيميائية، التلوث الغذائي، تناول      أو المواد    لإلشعاعاتيوانات المنوية   البويضات أو الح  

   .) للحمل  أشهر األولي ةم الحامل للعقاقير والكحوليات بشكل منتظم خالل الثالثاأل
يحتـضنان جـين    ) ١٦،  ٢(أن الكروموسـوم    ) ٥٧: ٢٠٠٧(ويذكر المهدي   

ا دور في تحديد إصابة الطفل      لهم) ١٦،  ٧(أن الكروموسوم    التوحد والبعض توجه إلي     
   . بالتوحد
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عدد من أسباب التوحد تتمثل فـي       ) ٥٤: ٢٠١٠ ( والشربيني فيوأوجز مصط 
حدوث النزيف بعد شهور الحمل الثالثة األولي، كما أن للسائل الداخلي المحيط بالجنين             

 لدي األمهـات    التغذيةوالمواد الموجودة ببطنه تأثير على والدة طفل توحدي، وقصور          
أثناء الحمل، والمشاكل الهضمية، والتعرض للنزيف والتشنجات، والحالة االجتماعيـة          
واالقتصادية، والضغوط النفسية التي تتعرض لها األم، وتباين التركيب الوراثي والمناخ         
والعادات الغذائية، فلوحظ أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المواليد التوحديين في فصل             

 الصيف، الوالدة المتعسرة، أو وجود تاريخ من المرض الذهني          الربيع وفي معظم أشهر   
  . ألحد الوالدين

، اضطراب طيف التوحد  مما سبق يتضح أنه ال يوجد هناك سبب واضح يسبب           
ناك سبب مشترك فقد أرجع البعض السبب إلي الخلل الكيماوي في الجسم، والبعض أن ه  

، والبعض يرجعه   أساس وراثي قوي   أوبين المستويات الجينية، والمعرفية، والعصبية،      
 لتحديـد األسـباب     األبحـاث للعوامل البيئية، مما يشير إلى ضرورة وجود المزيد من          

  .ضطراب طيف التوحدالحقيقية ال
  : النمذجة

تطوير مجموعة متنوعة من المهارات من خـالل التـشبه       النمذجة إلى   تؤدي  
الـشخص  ة النمذجة على قدرة     ، ويتوقف نجاح عملي   اآلخرون شاهدهااإلجراءات التي   ب

على جذب انتباه األطفال المستهدفين وبناء على ذلك يكـون هـؤالء            السلوك  يقلد  الذي  
  . المستهدفبل وربما تعميم السلوك ، أكثر عرضة لتقليد السلوكاألطفال 

األفراد الذين   مع   استخدام أشرطة الفيديو   أن   Hosford(1981:45)ويوضح  
على تدريب بنجاح    ال في يساهم بشكل فعال     )ASD(لتوحد  يعانون من اضطرابات طيف ا    
، فالفرد ذو اضـطراب     غير مرغوب فيها  على السلوكيات ال  السلوكيات الجديدة والقضاء    

طيف التوحد عندما يشاهد نفسه في الفيديو وهو يقوم بالسلوك المطلوب يؤدي ذلك إلي          
  . تعزيز االنتباه والسلوك المستهدف

إلى أن النمذجة بالفيديو تكون أكثر  Buggey et al. (1999:205)وتوصل 
عرض أجزاء ) ب( بالفيديوالسلوكيات تصوير ) أ(فعالية عندما يتم اتباع الخطوات اآلتية 

عرض ملفات الفيديو من أنفسهم     بالسماح لألفراد   ) ج(من الفيديو للسلوكيات المرغوبة     
  . السلوكيات المرغوبة وإظهار

 أكثـر فعاليـة   النمذجة بالفيديو تكون    أن    إلى Bandura(2001:1)ويشير  
 الفيديو مقربين من الطفل ومـن نفـس المرحلـة    فيعندما يكون األشخاص الظاهرين  

  . )النوع االجتماعي، والشخصية، والعرق، والمزاج (العمرية ولهم خصائص مماثلة مثل
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 هي أن النمذجة    Charlop-Christy & Daneshvar (2003:12) يرى و
المهارات التنمويـة لألطفـال المـصابين     لة في تدريس مجموعة متنوعة من     تقنية فعا 
  . بالتوحد

أن نمذجة السلوك المرغوب    Nikopoulos & Keenan (2003:87 (ويذكر
    . يسهل مهارة التقليد واستنساخ السلوك من خالل وسيلة فيديو 

وافر بـه   إلى أن التدخل بالنمذجة بالفيديو يتBandura (2004:25)ويشير 
الشروط األربع التي تم تحديدها خالل نظرية التعلم االجتماعي، وهى ضرورية ليكـون             

 استنـساخ ) ج(بهـا    عمليات االحتفـاظ  ) ب(االنتباه،   عمليات) أ(: النموذج فعال وهى  
   .التحفيز عمليات) د (السلوك

 أن النمذجة الفيديو هو أسلوب   Hitchcock & et al. (2004:89) ويشير 
المتنوعة مثـل الـسلوكيات الحركيـة     ل فعال لتعليم مجموعة واسعة من المهارات       تدخ

والقراءة والفهم والطالقة ومهارات التواصل ومراقبـة الـذات والمهـارات الوظيفيـة       
   . والمهارات المهنية، واألداء الرياضي 

 ذوي طيف التوحـد   أن األطفالWilliams & et al.(2004:285)وتوصل 
  . مهارات التقليد رون إلىيفتق ما عادة

أن النمذجة بالفيديو هي أسلوب  Bellini & Akullian(2007:261)   ويرى 
يستخدم للتدريب على المهارات االجتماعية، وتتم عن طريق مـشاهدة           للتدخل غالبا ما    

السلوك المطلوب ومن ثم تقليد سلوك الشخص القائم        شريط فيديو لشخص يقوم بنمذجة      
 بتقليد النموذج سلوكهالمطلوب تغيير  ة في الفيديو، يتبع ذلك قيام الشخص بعملية النمذج

مـن مـرة علـى       ثم عرض الفيديو أكثر      ،) VSM  النمذجة الذاتية  (وتصويره بالفيديو 
   .  كنموذج لنجاحه في أداء السلوك المستهدفسلوكهالشخص المطلوب تغيير 

 تكون فعالة عندما يكـون   أن النمذجة  Bellini & et al. (2007 (80: وعند
التصرفات والمهارات المطلوبة، وأن     الطفل التوحدي يقظ أثناء التدريب ويستطيع تقليد        

االجتماعي  هذه التقنية تساهم في تعزيز التعلم بالمالحظة التي تطورت من نظرية التعلم             
كـرار  والنمذجة، وأن هذا التدخل يساهم في تحسين السلوكيات المستهدفة من خالل الت           

   . مع مرور الوقت ويتم إلى تعميم المهارات 
أنه خالل النمذجة بالفيديو يتم تجميع  Kehle & Bray (2009:231)ويرى 

دقيقة، وأن التدخل يكون فعاالً عند ) ٤-٢(مادة فيلمية عن السلوكيات المرجوة لمدة من 
   . المنمذجعرضه مراراً وتكراراً على نفس الطفل، ثم يتم حثه على تقليد السلوك
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يـث يالحـظ   حأحد أشكال التعلم بالمالحظـة  مما سبق يتضح أن النمذجة هي   
وتـستخدم  ثم يقلدون الـسلوك المـستهدف،        ما   األشخاص أنفسهم وهم يتبعون سلوكاً    

فقد وجد أن تلك الطريقة تكـون       مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة،      بصورة أساسية   
الذين يبدو أنهم يهتمـون       اضطراب طيف التوحد    ذويفعالة بشكل خاص مع األطفال      

، وأن هناك عدة أنواع للنمذجـة      أكثر بمشاهدة الشاشات بدالً من مشاهدة النماذج الحية       
، )ات النـادرة، اتبـاع اإلرشـادات      المحاكاة، تمثيل األدوار، رصد الـسلوكي     (تتمثل في   

به لفتـرة  فاظ تحاالوللنمذجة مميزات عديدة منها أنها تساهم في سرعة حدوث التغير و        
االنتقـال   يجـب    يظهر تغير بعد مرتي مشاهدة أو ثالث      طويلة وبصورة جيدة، وإذا لم      

  . لطريقة بديلةسريعاً
 : أنواع النمذجة
أن أنواع النمذجة ) Charlop-Christy & Daneshvar (2002: 12يذكر 

  : هي
وجد شـخص يـؤدي النمـوذج الـسلوكي     يحيث : النمذجة المباشرة أو الصريحة    -

المطلوب إتقانه أو قدوه رمزية من خالل فيلم أو مجموعة من الصور المسلـسلة              
بطريقة تكشف عن خطوات أداء السلوك أو يقوم النموذج بهذا السلوك في مواقف             

 . فعلية أو رمزية
ات التـي يرغـب     يوفيها يتخيل المتدرب نماذج تقوم بالـسلوك      : الضمنيةالنمذجة   -

 .المدرب أن يلقنها للمتدرب
وفيها يتم عرض السلوك المرغوب بواسطة نموذج، كذلك أداء : النمذجة بالمشاركة -

  . ع توجيهات تقويمية من جانب المدربمهذا السلوك من جانب المتدرب 
 :  إليCorbett (2003: 367)ويصنفها 

يقوم النموذج بتأديـة الـسلوكيات المـستهدفة بوجـود الطفـل،           : النمذجة الحية  -
النوع من النمذجة ال يطلب من الطفل تأدية سلوكيات النموذج وإنما مجـرد              وهذا

   .مراقبتها فقط
أي  يقوم الطفل بمشاهدة سلوك النموذج من خـالل األفـالم أو        : النمذجة المصورة  -

 . وسائل أخرى
أوالً ثم يقوم بتأديـة      يقوم الطفل بمراقبة نموذج حي    : لمشاركةلنمذجة من خالل ا   ا -

  . االستجابة بمفرده االستجابة بمساعدة وتشجيع النموذج، وأخيراً فإنه يؤدي
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النمذجة - النمذجة الحيةإلي  )D’Ateno & et. al. (2003: 5بينما يقسمها 
النمذجة  - الفرديةالنمذجة  - نمذجة المقصودةال- النمذجة غير المقصودة - المصورة
مكان / لسلوك األنموذجا (عدد من اإلجراءات هي يتناول  أسلوب النمذجة   ، وأن   الجماعية
الرغبة والقدرة على تقليـد سـلوك      / مكافأة األنموذج / تحديد جنس األنموذج  / األنموذج

  ) مالنموذج من قبل المعل
  :  النمذجةأهمية

 :Kinney & et.al. (2003: 22) ،LeBlanc & et. al. (2003يـري  
253) ،)Nikopoulos & Keenan (2003: 18أنها تتمثل في  :  

 كساب الطفل سلوكيات جديدة لم تكن موجودة لديه من قبلإ.  
 تؤدي إلى تقليل أو زيادة السلوكيات الموجودة أصالً لدى الطفل.  
 وواضحة قابلة للتعلم المهارة أو المفهوم جعلت . 
 المعلومات، واسترجاع وتجهيز االنتباه،في اكل للطالب الذين يعانون من مش وفرت 

 ."خارطة التعلم" وصعوبات الوصول إلى ما وراء المعرفة
 أقل احتماالً وااللتباس الخلط بين المهارات الفرعية، مما يجعل تربط مباشرة. 
  للطالب وسائط متعددة الحواس لعملية التعلم توفر. 
 الفوز بانتباه الطفل.  
 هات المناسبةتزويد الطفل بالتوجي. 
 البدء بسلوك بسيط نسبيا والتدرج في الصعوبة. 
 استخدام التعزيز المناسب في الوقت المناسب. 
 مراعاة مقدرة الطفل الجسمية على تقليد سلوك النموذج. 
 التأكد من مقدرة الطفل على االستمرار في تأدية السلوك بعد اكتسابه. 
  : المهارات االجتماعية )٣(

في دراسته أن المهارة االجتماعية هـي       ) ٤٥٥: ١٩٩٤( أوضح السمادوني  
 Emotional تضم جانبين أساسـيين همـا الجانـب االنفعـالي       مهارة االتصال التي "

Domain        اللفظي والجانب الثـاني هـو الجانـب           ويختص هذا الجانب باالتصال غير
الجانـب     وهذا يختص بالجانب اللفظـي وان كـل مـن           Social   Domain االجتماعي  
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االجتماعي اللفظي والجانب االنفعالي غير اللفظي يحتويان على مهارات ثالث مـستقلة            
اإلرسال أو التعبيرية، مهارة االستقبال أو الحساسية ومهـارة التنظـيم أو              هي، مهارة   

أمكن التوصل إلى ثالثة أبعاد لقياس المهـارات    الضبط وفي ضوء هذه المهارات الثالث    
االنفعالية واالجتماعية، الضبط     هي التعبير االنفعالي واالجتماعي، الحساسية      االجتماعية  

   . االنفعالي واالجتماعي
ـ المهارة االجتماعية بأPrizant & Wetherby )1998 (329: عرفو  انه

 على تنظيم معارفه وسلوكه بشكل متكامل للتغلب على العقبات والمـشكالت            الفرد قدرة
  .  بيئته االجتماعيةمع  في حياته اليومية وتجعله متوافقاالجتماعية التي تواجهه

الجتماعية تتمثل في أداء  اإلى أن المهارة Baranek )1999 (213 :ويشير
المهام واألعمال المطلوبة في سهولة ويسر من خالل التدريب على ممارسة المهارة إلى 

  . شخصي واالجتماعيالمطلوب والذي بدوره يؤدي إلى التوافق ال  تصل إلى اإلتقانأن
 الفعال للتعامل قدرات نوعية فهي .Payton & et.al ),179 :2000 (وعند

   معينة سـواء فيمـا يتعلـق         مع اآلخرين في مواقف محددة بالشكل الذي يحقق أهدافاً        
  .  باألشخاص اآلخرينأو بالشخص

أنه يقصد بالمهارات االجتماعية عـادات      ) ٢٢٣: ٢٠٠١(وتذكر أميرة بخش    
 والتمكن مـن خـالل   اإلتقاناجتماعياً يتدرب عليها الطفل إلي درجة     يات مقبولة   وسلوك

بين األطفال من خالل مواقف الحياة اليومية  عد عملية مشاركة التفاعل االجتماعي الذي ي
  . في محيط مجاله النفسي والتي من أن شأنها تفيده في إقامة عالقات ناجحة مع اآلخرين 

 المهارات االجتماعية بأنهـا مكـون   McConnell  ) 2002   (351: ويرى   
إرسال واستقبال وتنظيم المعلومات الشخـصية فـي         متعدد األبعاد تتضمن المهارة في      

   . مواقف التواصل اللفظي وغير اللفظي
مجموعـة مـن    أنهـا   ) ١١٦ :٢٠١٢ (عبد المجيـد  ، أماني   عكاشةويعرفها  

 تحمل المسئولية وتوكيد الـذات وضـبط        السلوكيات التي تعني اكتساب الطفل لمهارات     
التفاعل مع اآلخرين وبما يتناسب مع طبيعـة الموقـف، وكـذلك             انفعاالته في مواقف  

   .اللفظي اكتساب الطفل لمهارات التعاون والتعاطف والتواصل اللفظي وغير
   :لمهارات االجتماعيةالمهارات الفرعية ل

  : فيها تتمثل أن) ١١٦: ٢٠١٢ (المجيد عبدأماني عكاشة، يرى 
أداء الطفل للواجبات المطلوبـة منـه بإتقـان          هي: مهارة تحمل المسئولية  ) ١ (

وتوجيهات معلمه   وااللتزام بتقديمها في الوقت المحدد لها وااللتزام بتعليمات       
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وااللتزام باالنتهاء من األعمال في الوقت      ،  وتتضمن مهارتي إتباع التعليمات   
  . المحدد لها

قدرة الطفل على المحادثة مع اآلخرين والتعبير عن         هي: د الذات مهارة توكي ) ٢ (
واإلفـصاح عـن مـشاعره       آرائه سواء كانت متفقة أو مختلفة مع اآلخرين       

، الخاصـة حيالهم والدفاع عن حقوقه     ) غضب(، أو السلبية    )مدح(اإليجابية  
وتتـضمن مهـارة    ،   االجتماعيـة  التفاعالت ءنهاوالمبادأة واالستمرار في إ   

  . ادثة ومهارة التعبير عن الرأي في المواقف االجتماعية المختلفةالمح
قدرة الطفل على التحكم في انفعاالته خالل مواقـف          هي: مهارة ضبط النفس  ) ٣( 

وتتضمن  . استفزازه يحاول التصادم مع اآلخرين واالستجابة بشكل مالئم لمن      
  . مهارة حل المشكلة ومهارة التحكم في االنفعاالت

م وتزكيـة اقتـراح     تهمساعدة اآلخرين وتلبية احتياجـا     هي: ة التعاون مهار) ٤(
التعاون المتبادل، وتتضمن مهارة تقديم المساعدة ومهـارة المـشاركة فـي      

  . األعمال الجماعية
السلوك الذي يوضح قدرة الفرد علـى تفهـم مـشاعر            هي: مهارة التعاطف ) ٥(

واحتـرام  ،  اة اآلخرين  اإلحساس بمعان  ياآلخرين واحترامها، وتتضمن مهارت   
  . هممشاعر

 قدرة الطفل على التفاعل مـع أقرانـه فـي           هي: األقرانمهارة التواصل مع    ) ٦(
 في سـلوكه    والتحكم المواقف االجتماعية وقدرته على تكوين صداقات معهم      

اللفظي وغير اللفظي بصورة مرنة خاصة في مواقف التفاعل االجتماعي مع           
 على تلك المواقـف مـن مـستجدات      يطرأ مع ما األقران وتعديله بما يتالءم     

  . اللفظي وتتضمن مهارتي التواصل اللفظي وغير
  : أبعاد المهارات االجتماعية

  :  فياألبعادهذه  Riggio & Friedman(1986:421)حدد 
   .مهارة االتصال بالمشاعر واالتجاهات: التعبير االنفعالي -
 . طالقة اللفظية وبدء المحادثاتمهارة التعبير اللفظي كال: التعبير االجتماعي -
 . تنظيم المظاهر غير اللفظية: الضبط االنفعالي -
 . على تنظيم السلوك ولعب األدوار االجتماعية: الضبط االجتماعي -
 . قراءة انفعاالت اآلخرين: الحساسية االنفعالية -
 . الوعي بقواعد السلوك االجتماعي وآدابه: الحساسية االجتماعية -
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إحداث تغييرات في عناصر الموقف التفاعلي للحـصول        : ماعيةالمراوغة االجت  -
 . على نتائج مقبولة

 أي مهارة تقـوم بتـسهيل التفاعـل         هيلمهارات االجتماعية   مما سبق يتضح أن ا    
توصيل المعنى في شكل رسـائل  (غير لفظية   بطرق    ويعبر عنها  والتواصل مع اآلخرين  

ـ     ، مثل   غير منطوقة  سد، وتعبيـرات الوجـه والتواصـل       اللمس، اإليماءة، أو لغة الج
ن يندمج مع غيره مـن      أويجب  ،  عتمد على عدد من العوامل    ت (، وطرق لفظية  )البصري

، المهارات الهامة الشخصية مثل التواصل الغير اللفظي، ومهارات االستماع والتوضيح         
 المنطوق يشمل الخطب، والعروض، والمناقشات، وجوانب التواصـل         اللفظيالتواصل  و

، ويوجد لدي األطفال ذوي طيف التوحد قصور في المهارات االجتماعية           )شخاصبين األ 
  .  أو الوالديناألقرانيكون نتيجتها زيادة العزلة وعدم الرغبة في التعامل مع 

  
  : المهارات االجتماعية للطفل ذوي اضطراب طيف التوحد

 التوحـد   إلي أنه عند تعليم األطفال ذوي طيف waltz     :1999)   152(ويشير
ن قيامه أ الطفل إدراكيجب تعليم الطفل االستنتاج ويكون من خالل  االجتماعية   المهارات  

   : ن المهارات االجتماعية تتضمنأويري  ،  معينةنتيجة لي إبفعل معين يؤدي 
  تواصل بصري مناسب للطفل -
  ع التحية والوداوإلقاء مثل المجامالت االجتماعيةتعلم الطفل لبعض السلوكيات  -
  فهم التواصل غير اللفظي وتطويره -
  .المشاركة االجتماعية مثل مشاركة اآلخرين الهتماماتهم -

ن أطفـال  أ )٣٤: ٢٠٠٠ (وبولتـون   كوهين  فيرى أما من الناحية االجتماعية   
 لعمرهم الزمني،   يطورن أنواع العالقات االجتماعية وفقاً     ال  اضطراب طيف التوحد   ذوي
لديهم في صعوبة استخدام العديد من أنماط السلوك غيـر          يظهر القصور االجتماعي     إذ  

البصري والتقليد، واستخدام اإليماءات وتعبيرات الوجه المستخدمة في  اللفظية كالتواصل 
فهـم   وإضافة إلى ذلـك   ،  االجتماعية والتواصلية  تنظيم األشكال المختلفة من التفاعالت      

اجتماعية ناجحة والمحافظة    عالقات  يعانون من صعوبات في تكوين األصدقاء، أو إقامة         
   .عليها، وفي المبادرة، وتبادل الدور، واالندماج الفعال مع أقرانهم

إلي وجود تأثير متبادل ومستمر بين ) ٤٦: ٢٠٠١(وتوصل العدل، مني خليفة 
والقدرات اللغوية والقدرة علي التواصل من جانـب   االجتماعية من جانب  نمو المهارات  
للطفل الفرصة الكتساب عدد كبيـر   االجتماعية تتيح   األنشطة والمهارات آخر، ويري أن 

    .من المفردات اللغوية
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 أن تحسن المهارات االجتماعية   .Kamps & et.al)      173، 2002 (ى وير
   : يؤدي إلي

   . تمكن التوحديين من إقامة عالقات وثيقة مع المحيطين به، والحفاظ عليها   - 
مهارات االجتماعية مهارات اتصالية متنوعة تعمل على توطيد أواصر ال تتضمن   - 

كالمحادثة والتي تحدد طبيعة أسلوب التواصل بين األشخاص، ونمط          الصلة مع اآلخرين    
رسائلهم غير اللفظية واالستجابة لها،واالنفتاح علـى   عالقاتهم والقدرة على فهم مغزى    

   . األخر وفتح خطوط اتصالية مع اآلخرين
تيسر المهارات االجتماعية الجيدة على التوحدي االستفادة من اآلخـرين مـن           - 

  . أسرة ورفاق واألقران
عدد من األمور التي يجب أن تراعي عنـد تـدريب           ) ٩٢: ٢٠٠٢ (ويري سليمان 

  : وتعليم األطفال ذوي طيف التوحد على المهارات االجتماعية وهي
 والتي يجب أن تكون مرتبطة مـع         عدد من المراحل،   إلىيجب تقسيم التدريب     -

بعضها وليست منفصلة، بما يساعد في الخطوط العامة التي توضح مالمـح البرنـامج              
 . اضطراب طيف التوحدالتدريبي للطفل ذي

 . يجب وجود جو من األلفة والتواصل والثقة تجمع بين المدرب والمتدرب -
 . ئة التعليميةيجب استخدام عناصر البيئة المألوفة للمتدرب وتنظيم البي -
 . يفضل استخدام الفيديو والرسومات واألشياء المحسوسة -
 . يفضل قصر فترات التدريب، لعدم قدرته على التركيز فترات طويلة من الزمن -
 .  األم في البرنامج التدريبيإشراكيراعي  -

 أنه يمكن التغلب على ذلك القصور في  & et al.(2003:166)    Odom يذكر 
إلى حد كبير عن طريق تحسين مستوى التفاعالت االجتماعية لدى      جتماعية  المهارات اال 

االهتمام بتنمية المهارات ذات األهمية في سياق الحياة  األطفال التوحديين وذلك من خالل 
على التواصل وفهم اللغة وعلى      اليومية وذلك من خالل استراتيجيات لتنمية قدرة الفرد         

  . في المواقف المنزلية والمدرسية و المجتمعيةحدوث التفاعالت االجتماعية 
أن المجلس الوطني األمريكي حـدد أسـاليب        ) ٣٣: ٢٠٠٤ (ويذكر الزريقات 

  : لتعليم األطفال ذوي طيف التوحد المهارات االجتماعية، وهي تعتمد على
 أو المعلم عناصـر محـددة فـي التفاعـل           اآلباءتعليمه من خالل الكبار مثل       -

  واللعب والكالم االجتماعيواإليماءاتلتواصل البصري االجتماعي مثل ا
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تعليمه عن طريق التركيز على ما يقوم به الطفـل بهـدف تحـسين التفاعـل                -
 االجتماعي معه

 تعليمه عن طريق الرفاق أو األقران -
 أن انهمن شأالتدريبية برامج الاستخدام  أن  ) ١٢: ٢٠١١(ويري المقداد وآخرون    

من سلوكهم العدواني أو السلوك الالتـوافقى  وتعدل  طفال  تحسن من سلوكيات هؤالء األ    
م على التكيف إذ تمكنوا من خالل مثل هذه البـرامج  تهمن قدر بشكل عام وتحسن أيضا 

 مهارات جديدة تساعدهم على األداء المقبول في العديد من المواقف التـي             يكتسبوا أن
 .  مجتمعيةوأ يتعرضون لها سواء كانت تلك المواقف منزلية أو مدرسية

  : دراسات وبحوث سابقة
فاعلية اللعب التخيلي فـي  الكشف عن  Stahmer (1995)استهدفت دراسة 

تحسين التفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وتكونـت عينـة             
 أعمـارهم  تراوحـت  ذوي اضطراب طيف التوحـد     من الذكور  الدراسة من ستة أطفال   

 مقياس بيبـودي للمفـردات      الدراسة واستخدمت   سنوات) ٧,٢ – ٤,٣( مابينالزمنية  
اللغوية المعدل، وقائمة ماك أرثر للنمو التواصـلي، ومقيـاس التفاعـل االجتمـاعي،              

، ) التـشكيل  - تبـادل األدوار   – التقليد   –النمذجة   (والبرنامج القائم على الفنيات التالية    
لتخيلي فـي تحـسين التفاعـل       وأهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة هو فاعلية اللعب ا         

وتعميم األلعاب وزيادة مستوي اللعب التخيلي لدى األطفـال ذوي اضـطراب     االجتماعي
  . طيف التوحد

فاعلية كل من برنامج إرشادي     إلى بحث   ) ١٩٩٩ (وهدفت دراسة سهام عليوة   
لألسرة وبرنامج للتدريب على المهارات االجتماعية للتخفيف من أعراض الذاتوية لدى           

: مجموعـات طفل تم تقسيمهم إلـى ثـالث        ) ١٢(عينة الدراسة من    تكونت  ، و طفالاأل
 أطفال ذكور طبق علـيهم برنـامج المهـارات          )٤(مجموعة تجريبية أولى مكونة من      

 أطفال طبق علي أسـرهم برنـامج     )٤(مجموعة تجريبية ثانية مكونة من      ،  االجتماعية
ال طبق علـى األطفـال برنـامج         أطف )٤(مجموعة تجريبية ثالثة مكونة من      ،  إرشادي

وتراوحت األعمار الزمنية لألطفال    ،  للمهارات االجتماعية وعلى أسرهم برنامج إرشادي     
درجـة، واسـتخدمت    ) ٨١ – ٥٨ ( يتراوح بـين   ذكاءمستوى  و،   سنة ١٤-٣ما بين   
قياس النضج االجتماعي، مقياس تقيـيم األوتيـزم        ممقياس السلوك التوافقي،    الدراسة  
امج المهارات االجتماعية لألطفال التوحديين، برنامج إرشادي ألسر األطفال    ، برن لألطفال

 تأثير دال لبرنامج المهارات  نتائج الدراسة هو أن هناك  إليهوأهم ما توصلت    التوحديين  
االجتماعية وبرنامج اإلرشاد األسرى في تخفيف أعراض توحد الطفولة لدى عينة مـن            

 تهم علـى  وظهر ذلك في زيادة قـدر      ،)جريبية الثالثة المجموعة الت  (األطفال التوحديين 
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 علـى  مالتركيز، وأصبحوا قادريين على المبادأة بالحديث مع اآلخرين، كما زادت قدرته         
  . التقليد

 دراسة للتعرف علـى أثـر النمذجـة    Marjorie & et al.(2000)وأجرت 
نة الدراسـة مـن   ، وتكونت عيالتوحدطيف تعليم األطفال الذين يعانون من     فيالفيديو  ب

شريط فيديو   ذوى اضطراب طيف التوحد، وكُلف األطفال الخمسة بمشاهدة          خمسة أطفال 
، تعميم السلوكيات المستهدفة للتحقق من تم اختبار األطفالللسلوك المستهدف، ونماذج  ل

  أسـرع اكتـساب  إلى تالفيديو أد بالنمذجة  وأهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة هو أن         
  . لمهامل

 معرفة أثر برامج التدخل المبكـر فـي     Scotland (2000)تهدفت دراسة واس
التواصل في مرحلة ما قبل اللغة وخفض بعض أنماط السلوك االجتماعي  تحسين مهارات 

طفال أقل مـن   ) ٨٧(التوحد غير الناطقين، الذين بلغ عددهم       طيف  عينة من أطفال     لدى  
 والتركيب، والتدخل المبكر، والتدخل     طريق استخدام أسلوب التقييم،    سنوات، عن   ) ١٠(

 على التواصـل بمتابعـة      ة هؤالء األطفال  في قدر  وتم بناء أداة لتقييم التحسن      . المكثف
الحياة اليومية للتواصل، كالتواصـل      أدائهم على أنشطة البرنامج التي تضمنت مواقف        

النتـائج    أهم وقد أسفرت . الجسدي، والتعاون، واللعب، واالستماع، واالستيعاب اللفظي     
 التدخل المبكر في تطوير مهارات التواصل ما قبل اللغة، إضافة إلى تحسن             ضرورةعن  

   . على التواصل بأنشطة الحياة اليومية قدرة األطفال 
التحقق من فاعلية اسـتخدام     إلى  ) ٢٠٠١ (خليفةوهدفت دراسة العدل، مني     

يدة في تعليم األطفال التوحديين      باعتبارها أحد األساليب الجد    –جداول النشاط المصورة    
 أطفـال  ٨، وتكونت عينة الدراسة مـن   في تنمية السلوك التكيفي لألطفال التوحديين    –

 بند على األقل من تلك البنود التي يتضمنها المقيـاس           ١٤توحديين ممن ينطبق عليهم     
 سـنة، بينمـا كانـت       ١٣ -٨التشخيصي المستخدم، وتراوحت أعمار العينة فيما بين        

، وجميعهم من المستوى االجتماعي االقتـصادي       )٧٨ –٥٧(مارهم العقلية فيما بين     أع
، واستخدمت الدراسـة  وقد تم تقسيم العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة       . المتوسط

مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المطور لألسرة،       ،  مقياس جودار للذكاء  
، وأهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة برنامج التدريبيمقياس السلوك التكيفي لألطفال، ال

، تحسن ملحوظ في مهارات السلوك التكيفي نتيجة استخدام جداول النشاط المصورة          هو  
   .واستمرار هذا التحسن خالل فترة المتابعة
برنامج لتنمية السلوك االجتمـاعي     ) ٢٠٠١ (وصممت دراسة هالة فؤاد الدين    

سـنوات، وذلـك مـن خـالل     ) ٧-٣(راوحت أعمارهم ما بين  تطفال توحدياً) ١٦(  لـ  
عربية لـبعض مقـاييس الـسلوك االجتمـاعي لألطفـال            المساهمة في تطوير صورة     
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وتدريبه علـى اكتـساب الـسلوك        التوحديين، وتوظيف قدرات الطفل التوحدي لتعليمه       
ة إلـى   إضاف االجتماعي المناسب، وإضعاف السلوك السلبي بأنشطة ومواقف البرنامج،         

تدريبهم على اكتساب مهارات التواصل بالعين، والتقليد، والمبـادأة، واتبـاع األوامـر          
كأسلوب التعلم الفردي،   : بعض االستراتيجيات ، وتضمن البرنامج    واالتصال والتعليمات،  

المهارة، وأسلوب التعلم المبني على تعديل السلوك بالتعزيز اإليجـابي           وأسلوب تحليل   
وجـود   إلىالدراسة  وأشارت أهم نتائج    . اليومية ضمن مهارات الحياة    والسلبي، وذلك   

الـضابطة فـي مجـاالت      وفروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية         
والتفاعل االجتماعي، وذلك فـي      السلوك اللفظي    و  السلوك التوحدي  هي الدراسة الثالثة 

  .القياس القبلي والبعدي
ن فعالية برنامج سلوكي تدريبي على      ع دراسة   )٢٠٠٢(أميرة بخش    وأجرت

لتنمية مهارات تفـاعلهم االجتمـاعي وخفـض سـلوكهم           ديينحاألطفال التو  عينة من   
من الملتحقين بمركـز أمـل لإلنمـاء        طفالً) ٢٤(من   تكونت عينة الدراسة    و. العدواني

ما بين وتراوحت نسب ذكائهم     سنة،  ) ١٤-٧(الفكري بجدة، وتراوحت أعمارهم ما بين       
الدراسة إلى مجموعتين     عينة   وتم تقسيم درجة على مقياس جوادر للذكاء،      ) ٦٨-٥٥(

ضابطة  متكافئتين في العمر الزمني، ودرجة السلوك العدواني، إحداهما تجريبية والثانية   
الدراسة إلى فعالية البرنـامج فـي       نتائج   أهم وتوصلت. طفالً) ١٢(تتضمن كل منهما    

  . لدى عينة الدراسة ي خفض السلوك العدوان
 التقليـد علـى   أثـر  إلى معرفة et al. Escalona  )   2002  (  هدفت دراسةو

  توحدياً طفالً ) ٢٠(تكونت عينة الدراسة من     ، و التوحدطيف  السلوك االجتماعي ألطفال    
سنوات، تم تقسيمهم   ) ٧-٣(إناث تراوحت أعمارهم ما بين      ) ٨(ذكر و ) ١٢(من بينهم   
مجموعتين متجانستين في العمر والجنس، وتكونت المجموعة األولى من         إلى   عشوائيا  

أطفال كمجموعة  ) ١٠(التقليد، أما المجموعة الثانية فتكونت من        أطفال يقومون   ) ١٠(
 فـسهل علـيهم     التقليد لدى األطفال التوحديين     تحسن إلىنتائج   ال أهموتوصلت  . نشاط

راب من األشـخاص اآلخـرين، ومحاولـة    القيام ببعض أنماط السلوك االجتماعي كاالقت   
   . إليهم، والتحرك اتجاههم لمسهم، والنظر 

برنامج لتنمية المهـارات االجتماعيـة      ) ٢٠٠٤(دراسة الشيخ ذيب    وصممت  
 التوحديين، وتكونت عينة الدراسة من أربعـة        لألطفالوالتواصلية واالستقاللية الذاتية    

جموعتين من األدوات والمقاييس، وهدفت     أطفال توحديين ذكور، وقام الباحث بتطبيق م      
المجموعة األولي إلي التشخيص والثانية لقياس فاعلية البرنامج التدريبي، واسـتخدم           
الباحث تصميم بحث الحالة الواحدة المعتمد على االختبار القبلي والبعدي، وكذلك التحليل 

االستقاللية الذاتيـة   النوعي، واظهرت النتائج تطور المهارات التواصلية واالجتماعية و       
  . بنسب جيدة عند جميع أطفال الدراسة، و انخفضت بعض السلوكيات غير التكيفية لديهم
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استخدام شريط فيديو التحقق من إمكانية  Buggey (2005)واستهدفت دراسة 
التوحد عبر مجموعة من طيف األطفال الذين يعانون من  النمذجة الذاتي لتعديل سلوكيات

 إنتـاج   هي، وكانت السلوكيات التي فحصت إمكانية تعديلها        اإلعداد رسةاألعمار في مد  
) ١٠(، وتكونت عينة الدراسة مـن       عدوانية، ال نوبات الغضب ،  االجتماعيالتلقين  ،  اللغة
أهم مـا   و سنة،   ١١ إلى   ٥من  هم  وتراوحت أعمار ،  اضطراب طيف التوحد  ذوي   أطفال

فوري مكاسب مشاركين أظهروا بشكل    خمسة أطفال من ال    أنأشارت إليه نتائج الدراسة     
  . في تعديل السلوكيات، وتم استبقاء التحسن بعد مرور فترة من الزمنكبيرة 

مـدى اكتـساب عينـة     .Buffington & et al  )٢٠٠٥( وفحصت دراسـة  
الدراسة لمهارات التواصل من خالل برنامج سلوكي يعتمـد علـى بعـض اإليمـاءات               

أطفال توحديين ) ٤(لشفوي، وتكونت عينة الدراسة من واإلشارات إضافة إلى التواصل ا
سنوات، وطبق عليهم البرنامج السلوكي باإلضـافة إلـى         ) ٦-٤(تتراوح أعمارهم من    

التواصل الشفوي، وتدريبهم على ذلك تتابعا من خالل ثالث أنـواع مـن االسـتجابات               
) ١٠(امج مـدة    ، وتم تطبيق البرن   ) السلوك الوصفي  - بعض اإليماءات  -توجيه االنتباه (

شهور بمعدل ثالثة جلسات أسبوعياً، وأهم ما توصلت إليه نتـائج الدراسـة هـو أن                 
 –النمذجـة   (المفحوصين األربعة قد اكتسبوا هذه المهارات من خالل الفنيـات اآلتيـة             

  ). التلقين-التعزيز

التحقـق مـن التحليـل     Bellini & Akullian (2007) واستهدفت دراسة
 اضـطراب ذوي  والمراهقين  مع األطفال   تدخالت  ال خالل الفيديوبلنمذجة  فعالية ا البعدى ل 

، تدخلفحص فعالية ال  تم  ة،  دراس) ٢٣(، وقامت الباحثتان بفحص     )ASD(طيف التوحد   
استراتيجيات من الفيديو هي بإلى أن النمذجة وأشارت أهم نتائج الدراسة ، اآلثاروتعميم 

لدى األطفـال    الجتماعي والمهارات الوظيفية  التدخل الفعال لمعالجة مهارات التواصل ا     
  . ذوى اضطراب طيف التوحدوالمراهقين 

تقديم برنامج تدريبي يعمل على تنمية مهارات  )٢٠٠٧( شريت   دراسةوهدفت  
التواصل اللفظي وغير اللفظي لدى األطفال التوحديين يقوم على إعداد واستخدام أحدث            

دامها في سبيل تعليم وتأهيـل ذوي االحتياجـات    االستراتيجيات التعليمية التي يتم استخ    
التعرف على مدى فعالية التـدريب علـى        ، وكذلك   الخاصة هي جداول النشاط المصورة    

استخدام جداول النشاط المصورة في إكساب األطفال التوحديين المهـارات واألنـشطة            
ت غيـر   وتعديل الـسلوكيا  اجتماعياً،  المستهدفة وإكسابهم بعض السلوكيات المرغوبة      

من عشرة أطفال توحديين بمدرسة أحمد شوقي للتربية  عينة الدراسةوتكونت ، المناسبة
 تتراوحكما  سنة،  ) ١٢ – ٧(ويتراوح العمر الزمني لهم ما بين       ،  اإلسكندريةبالفكرية  

 وتم تقسيم العينة إلـى مجمـوعتين متـساويتين          درجة) ٦٨ – ٥٥(نسبة ذكائهم بين    
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إحداهما تجريبية تم تطبيـق البرنـامج التـدريبي عليهـا،           بطريقة عشوائية في العدد     
مقياس ،  مقياس جودارد للذكاء   في تتمثل   أدوات، واستخدمت الدراسة    واألخرى ضابطة 

مقيـاس الطفـل     ،المستوي االجتماعي االقتصادي الثقافي المطور لألسـرة المـصرية        
ـ     ،  التوحدي دريبي لتنميـة  مقياس مهارات التواصل لدي األطفال التوحديين، برنـامج ت

وأهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة هو تحسن مهارات التواصل لدى األطفال التوحديين، 
  . القياسين البعدى والتتبعيفيمهارات التواصل لدى المجموعة التجريبية 

فاعلية التدخل المبكر من خالل العـالج       ) ٢٠٠٩(وبحثت دراسة أميرة حسن     
عية لدى عينة من األطفال التوحديين عقب التـدريب          تنمية المهارات االجتما   فيباللعب  

 ٨(توحـديين   )  أطفال ١٠(مباشرة وخالل القياس التتبعي، وتكونت عينة الدراسة من         
سنوات وقد تم تقسيمهم إلى ) ٥ – ٢(وتراوحت أعمارهم الزمنية ما بين )  بنتين–أوالد 

ريـضهم للبرنـامج   تـم تع  ، و ) أوالد وبنت واحدة   ٤(تجريبية تضم   أحداهما  مجموعتين  
لبرنـامج،  للـم تتعـرض     )  أوالد وبنـت واحـدة     ٤( ومجموعة ضابطة تضم     التدريبي

مقياس تقدير حاالت التوحد لدى األطفال، مقياس فاينالند للـسلوك           واستخدمت الدراسة 
قيـاس تقـدير المهـارات     وم لألسرة،   االقتصادي االجتماعي، مقياس المستوى    فيالتكي

اعلية البرنامج  نتائج الدراسة هو فإليهأهم ما توصلت   وحدى،  جتماعية لدى الطفل الت   الا
 تحسين معظم المهارات االجتماعية المعنية بالتدريب لدى عينة من األطفال           فيالتدريبى  

 كـاآلتي التوحديين كما يقيسها مقياس تقدير المهارات االجتماعية للطفل التوحدى وهى       
شطة الجماعة، أنماط المـساعدة، مهـارات   ، التقليد، أنماط اللعب، أن   البصريالتواصل  (

 تحسين فيبينما لم يظهر أثر البرنامج )  المشتركاالنتباه، مهارات اللفظيالتواصل غير   
  .  السمعية ومهام نظرية العقلاالستجاباتبعض المهارات األخرى وهى 

إلى التحقق من فاعلية برنامج تدريبي لتنميـة        ) ٢٠١٣(دراسة علي   هدفت  و
بين  تتراوح أعمارهم أطفال توحديين   ) ٨(ير اللفظية لدى عينة مكونة من       ات غ يالسلوك

نمية  من خالل ت التواصل البصريتحسين ، وهدف البرنامج التدريبي إلىسنوات )٨-٤(
مهارات التقليـد والمحاكـاة، إيمـاءات    ، التعبيرات االنفعالية  ،مهارات التركيز واالنتباه  

يومياً ة شهرين بواقع جلستين إلى ثالث جلسات        لمد، وتمت الجلسات    األوضاع الجسدية 
 تعتمد على طريقتين األولىبالبرنامج وتم التدريب خالل    خمسة أيام في األسبوع،     بمعدل  

تعديل السلوك   وتم خالل التدريب     التدريب الجماعي  تعتمد على    التدريب الفردي والثانية  
،  والتـوبيخ  ، واإلخفـاء  والنمذجـة  التعزيز، والتلقين، والتشكيل والتسلـسل    استخدام  

وقائمة السلوك التوحدي،    (CARS) مقياس تقدير التوحد الطفولي   واستخدمت الدراسة   
ات ي فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية الـسلوك     هوالدراسة   إليه نتائج    أشارتوأهم ما   

كأن أكثرها فـي بعـد   ، غير اللفظية المستهدفة عند األطفال التوحديين بدرجات متفاوتة   
  .التركيز واالنتباه وأقلها في بعد اإليماءات واألوضاع الجسدية
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فعالية برنامج تدريبي قائم علـى       عن الكشف) ٢٠١٤(واستهدف بحث خليفة    
القصة االجتماعية باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية االنتبـاه االجتمـاعي وبعـض             

 البحـث  طبق لمدرسة ذوي اضطراب التوحد،   المهارات االجتماعية لدى أطفال ما قبل ا      
، أطفال من ذوي اضطراب التوحد في مرحلة ما قبل المدرسـة         )١٠(على عينة قوامها    

إلـى   العينـة  تقـسيم  ، وتـم  سنوات) ٨,٣ ـ ٧,٢(تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين      
 ستانفورد مقياس: (التالية األدوات تطبيق وتم،  مجموعتين تجريبية وضابطة بالتساوي   

 ، ومقياس الطفل التوحدي، ومقياس    )٢٠٠١ (حنوره/ وتقنين تعريب للذكاء العرب بينيه
المهارات االجتماعية، والبرنامج التدريبي القائم على القصة  االنتباه االجتماعي، ومقياس

 فـروق ذات  إلى وجـود  البحث نتائج االجتماعية باستخدام الوسائط المتعددة، وتوصلت  
االنتباه  في درجات المجموعتين التجريبية والضابطة      ي رتب سطداللة إحصائية بين متو   

المشاهدة " النظر - اإلشارة لما يشاهد     - التوجه   –االنتباه المشترك   (وأبعاده   االجتماعي
 مهارات الحياة –التواصل االجتماعي(االجتماعية المهارات وبعض أبعاد )  االستجابات-"

في )  مهارة التعاون– مهارة إتباع التعليمات– المهارات االجتماعية الشخصية –اليومية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين       ، ولم   القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية    

االنتبـاه  (وأبعـاده   االنتباه االجتمـاعي  في التجريبية ة درجات المجموع  ي رتب متوسط
 وبعض أبعاد  تجابات االس -"المشاهدة  " النظر - اإلشارة لما يشاهد     - التوجه   –المشترك  
 المهـارات   – مهـارات الحيـاة اليوميـة        –التواصل االجتماعي (االجتماعية  المهارات  

  البعـدي  ين في القياس  ) مهارة التعاون  – مهارة إتباع التعليمات   –االجتماعية الشخصية   
  .والتتبعي

   : تعقيب عام على الدراسات والبحوث السابقة
     :بالنسبة للعينة

 الدراسات والبحوث الـسابقة مـا بـين    فيلعينة المستخدمة  تراوحت أعداد ا  
 دراسـة  في كما طفالً) ٢٤(، وبين  )  ٢٠٠٤  (الشيخ ذيب    دراسة  فيكما ) أربعة أطفال(

أعـداد العينـة    أعمـار بالعمر فقـد تراوحـت    أما فيما يتعلق    ، ) ٢٠٠٢(بخش  أميرة  
 تحديد عدد   فيالحالية   اسة   الدر فيان  ت الباحث واستفادتسنة،   )١٤-٢(المستخدمة من   

   . التطبيقوالعمر الذي يتم فيه أفراد العينة 
   : بالنسبة لألهداف

 اختلفت الدراسات والبحوث في أهدافها، ولكنها ركزت على منـاحي محـددة            
برامج ذات استراتيجيات مختلفة لتحـسين المهـارات االجتماعيـة أو الـسلوك             تتمثل  

لدي وتخفيض السلوك العدواني  ي أو التواصل االجتماعياالجتماعي أو التفاعل االجتماع
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 et   )   2002  ( ، )٢٠٠٢ (، أميرة بخش)٢٠٠١(  هالة فؤاد الدين   مثل دراسة التوحديين
al.    Escalona &    ٢٠٠٤ (ذيب، الشيخ ( ،     Bellini & Akullian (2007)  أميرة، 

،  Scotland     (2000)   واصـل  ، ودراسات طبقت برامج لتحـسين الت  ) ٢٠٠٩(حسن 
 )٢٠٠٥(   Buffington & et al.   ،  ودراسات استخدمت جداول النشاط المصور مثـل

 )٢٠٠٧( لتحسين السلوك التكيفي، ودراسة شريت        ) ٢٠٠١(خليفة  مني   العدل،   دراسة
لتحسين التواصل اللفظي وغير اللفظي، ودراسات تناولت اهمية التدخل المبكـر مثـل             

ودراسات اسـتخدمت النمذجـة مثـل    ،  )٢٠١٣(علي ،    Scotland     (2000) دراسة
 ، علي Stahmer (1995)  ،Marjorie & et al.(2000)    ،Buggey (2005)دراسة

  ).٢٠١٤(، خليفة  ) ٢٠١٣(
   :بالنسبة للنتائج

المهـارات   تحـسين مـستوى   السابقة على       الدراسات والبحوث  تتفق معظم   
 الدراسة  فيان  ت الباحث توقد الحظ  ذوي اضطراب طيف التوحد،      األطفال ىاالجتماعية لد 

لـم يقـم      منها   أيا   أن   السابقة الحالية من خالل االطالع على اإلطار النظري والدراسات 
 األطفال ىيقوم علي النمذجة منفردة في تحسين المهارات االجتماعية لد        بإعداد برنامج   

استخدمت الدراسات السابقة النمذجـة كاسـتراتيجة       ذوي اضطراب طيف التوحد حيث      
  . ضمن العديد من االستراتيجيات

  
  

   : اآلتي ضوء ما سبق، تم صياغة فروض البحث الحالي على النحو في و 
درجات المجموعتين التجريبية   رتب  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي          .١

التـدريب مباشـرة    عقب  " ماعيةالمهارات االجت مقياس  "في األداء على     والضابطة 
  . لصالح المجموعة التجريبية

   التجريبية ةالمجموع درجاترتب توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي  ال  .٢
في القياسين البعدي والتتبعي بعـد      " مقياس المهارات االجتماعية    "في األداء على    

  .ثالثة أسابيع
  :مشاركاتال
  : البحث االستطالعييالمشاركات ف .١

استخدمت الباحثتان مجموعة استطالعية بهدف التحقق من الخصائص السيكومترية         
بنات ذوات اضطراب طيف التوحد، حيث تـم        ) ١٠(ألدوات البحث الحالي، وبلغ قوامها      
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اختيارهن بصورة عشوائية من معهد التربية الفكرية للبنات بالطائف في العام الدراسي            
  . سنة) ١١-٨(ا بين  مأعمارهن هـ، وتراوحت ١٤٣٥/١٤٣٦

  :  األساسيالمشاركات في البحث .٢
بنات ذوات اضطراب طيف التوحـد، وتـم        ) ٨ (تكونت مجموعة البحث األساسية من      

، )٤=ن(، واألخرى ضابطة )٤= ن(تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين إحداهما تجريبية 
 التي بالطائف،   وقد روعي عند اختيارهن أن يكن من نفس معهد التربية الفكرية للبنات           

سـنة،  ) ١١-٨( ما بين    أعمارهنتم اختيارهن في المجموعة االستطالعية، وتراوحت       
، وتراوحت نسبة ذكائهن مـا بـين        )٩,١(شهراً وانحراف معياري    ) ١١٥,٣(بمتوسط  

   .)١,٦(وانحراف معياري ) ٥٨(بمتوسط ) ٦١-٥٧(
  :  األساسيالبحث المشاركات فيخطوات اختيار -٣

ذوات البنـات   لـى   راسة بمعهد التربية الفكرية للبنات بالطائف ع      الدتم إجراء   
، طيف التوحد تم تشخيصهم بالفعل باضطراب     بنات  ) ٨(وعددهم  طيف التوحد   اضطراب  

ولزيادة التأكيد للحاالت المطلوبة تشخيص العينة األساسية للبحث بعدة مراحـل يمكـن            
   :يلي توضيحها كما 
ترجمة محمد عبد السالم ولويس كامل مليكـة،   للذكاء تطبيق مقياس ستانفورد بينيه     - 

 فتم اسـتبعاد  اضطراب طيف التوحد    تلميذة من ذوات    ) ١٣= ن(مبدئية   على عينة كلية    
   ).٥٧( على درجات أقل من تاتلميذتين حصل 
 ةًتلميذ ) ١١=ن(الباحثتين على / إعداد  تشخيص اضطراب طيف التوحدتطبيق مقياس  - 

 علي أعلـي  ت والحاصالتسعة بنات تم اختيار أعلي    و،  يف التوحد طمن ذوات اضطراب    
 نظـراً   بنات بتسعة، وقد تم االكتفاء     اضطراب طيف التوحد   تشخيص  درجات في مقياس    
   .ألن التدريب فردي

وتم التأكد من معلمات هـؤالء      ) ٨=ن( الحضور ن ع تخلفتلم   بنت واحدة تم استبعاد    -
افقة على مساعدة الباحثتين في متابعة تدريبهن في        على إمكانية تدريبهن والمو     البنات

   .المعد البرنامج 
 مـن ذوات    بنـات ) ٤(بالتساوي إلى مجموعتين إحداهما تجريبيـة        تم تقسيم العينة    - 

   . طيف التوحد  من ذوات اضطراب بنات) ٤(واألخرى ضابطة طيف التوحد،  اضطراب 
في المتغيرات ي  القياس القبل يالضابطة ف  المجموعتين التجريبية و   وبذلك تم التكافؤ بين   

  : في الجدول التالي) العمر الزمني، الذكاء، المهارات االجتماعية: (التالية
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  )١(جدول 

 تينالمجموعومستوى الداللة في الفروق بين  Zوقيمةرتب ال ات ومجموعمتوسط
الجتماعية قبل التدريب على  والذكاء والمهارات االزمني العمر فيالتجريبية والضابطة 

  البرنامج

 ن المجموعة  المتغير
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 معامل
  مان
 Uويتنى 

معامل 
 Wويلكوكسون 

 Zقيمة 
مستو
ى 

 الداللة
  العمر ١٤,٠٠ ٣,٥٠ ٤  التجريبية

 ٢٢,٠٠ ٥,٥٠ ٤  الضابطة الزمني
١,١٥٥ ١٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ 

غير 
 دالة

 الذكاء ١٢,٥٠ ٣,١٣ ٤  التجريبية
 ٢٣,٥٠ ٥,٨٨ ٤  الضابطة

١,٦٠٧ ١٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ 
غير 
 دالة

اال غير  ٠,٣٣٣ ١٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠  ١٩,٠٠  ٤,٧٥ ٤  التجريبية  التعبيرج
 دالة
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 -٣٤٢-

  ١٧,٠٠  ٧,٢٥ ٤  الضابطة
الحساسية   ٢٠,٠٠  ٥,٠٠ ٤  التجريبية

  ١٦,٠٠  ٤,٠٠ ٤  طةالضاب االنفعالية
١,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ 

غير 
 دالة

  الضبط  ٢٠,٠٠٠  ٥,٠٠ ٤  التجريبية
  ١٦,٠٠٠  ٤,٠٠ ٤  الضابطة االنفعالي

١,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ 
غير 
 دالة

التعبير   ١٦,٠٠  ٤,٠٠ ٤  التجريبية
  االجتماعي

 
  ٢٠,٠٠  ٥,٠٠ ٤  الضابطة

٠,٦٨٣ ١٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ 
غير 
 دالة

الحساسية   ٢٠,٠٠٠  ٥,٠٠ ٤  التجريبية
  االجتماعية

 
  ١٦,٠٠٠  ٤,٠٠ ٤  الضابطة

١,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ 
غير 
 دالة

  الضبط  ١٤,٠٠٠  ٣,٠٠ ٤  التجريبية
  ٢٢,٠٠٠  ٥,٠٠ ٤  الضابطة  االجتماعي

١,٥٢٨ ١٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ 
غير 
 دالة

الدرجة  ١٧,٥٠ ٤,٣٨ ٤  التجريبية
  الكلية
 

 ١٨,٥٠ ٤,٦٣ ٤  الضابطة
٠,١٤٦ ١٧,٥٠٠ ٧,٥٠٠ 

غير 
 دالة

  رتب أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطاتالسابقيتضح من الجدول 
العمـر الزمنـى والـذكاء       التجريبية والضابطة في كل مـن        تينالمجموعبنات  درجات  

قبل تطبيق تلك المتغيرات المجموعتين في والمهارات االجتماعية، مما يشير إلى تجانس 
  . البرنامج

  
  
  

  : أدوات البحث
   األطفال لدى التوحدطيف اضطراب  تشخيص مقياس) ١(

 تشخيص اضطراب طيف التوحد لدى األطفال وتتراوح أعمارهم         إلىيهدف المقياس   
 بشكل أساسـي علـى  المقياس ي بناء سنة، واعتمدت الباحثتان ف ) ١١-٨(الزمنية من   

لرابع لألمراض  اإلحصائي التشخيصي األمريكي ا    المعايير التشخيصية الواردة في الدليل    
-DSM-IV (النفسي الذي أصدرته الجمعية األمريكية للطب    ،  النسخة المعدلة  -العقلية  

TR(    صورته النهائية من     في، ويتكون المقياس )عبارة، وأمام كل عبارة أربع     ) ١٢٩
 موجـود  – موجـود غالبـاً   – أحيانا موجود – موجود نادراً  –غير موجود   (اختيارات  
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 -٣٤٣-

، حيث تشير الدرجـة     التواليعلى  ) ٤ – ٣ – ٢ – ١ -صفر(رجات  ، وتقدر بالد  )دائماً
 مستوى اضطراب طيف التوحد لـدى الطفـل والعكـس صـحيح،        ارتفاعالمرتفعة إلى   

  :  سبعة أبعاد، وهىإلىوعبارات المقياس مقسمة 
  ).٢١-١(عباراته من بعد القصور في التفاعل االجتماعي و -

عباراتـه مـن   و ) غير اللفظي–اللفظي (بعد القصور في التواصل اللغوي       -
)٤١-٢٢( . 

  ).٦٨-٤٢(عباراته من  والمجال السلوكيبعد  -

  ).٧٨-٦٩(عباراته من  والمجال االنفعاليعد ب -

   .)١٠٢-٧٩(عباراته من  والمجال الحسيبعد  -
  ). ١١١-١٠٣(بعد المجال المعرفي وعباراته من  -
 ). ١٢٩-١١٢(بعد المجال النمائي وعباراته من  -

  : اس المقيصدق 
ت الباحثتان صدق المحكمين، حيث تم عرض المقياس        ماستخد:  صدق المحكمين  -أ

على تسعة محكمين من أساتذة التربية الخاصة وعلم النفس، وطلب من كل منهم إبداء              
 كل متغير، والجدول التالي يوضح النسب       فيالرأي حول مدى وضوح وكفاية العبارات       

  : كل سؤال من األسئلة السابقةالمئوية التفاق السادة المحكمين على
  

  

  )٢(جدول 

  النسب المئوية التفاق أراء السادة المحكمين علي كل سؤال

 النسبة السؤال

 %٨٨,٨ واضحة وكافية؟" المجال االجتماعي"هل العبارات على بعد 

 %٧٧,٧ واضحة وكافية ؟" التواصل اللفظى وغير اللفظي" هل العبارات على بعد 

  %٨٨,٨ واضحة وكافية؟" المجال السلوكي" بعد هل العبارات على
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 -٣٤٤-

  %١٠٠ واضحة وكافية؟" المجال االنفعالي"هل العبارات على بعد 

  %٨٨,٨ واضحة وكافية؟" المجال الحسي"هل العبارات على بعد 

  %٧٧,٧  واضحة وكافية؟" المجال المعرفي"هل العبارات على بعد 

  %٨٨,٨  حة وكافية؟واض" المجال النمائي"هل العبارات على بعد 
قترح المحكمون بعض العناصر مثل ضرورة أن يكون المعلم قد تعامل مع الطفـل      وا

لفترة زمنية ال تقل عن عامين، وأن يتم التطبيق بمعرفة ولى األمـر ومعلـم التربيـة                 
 مـع اآلخـرين، وأن     البـصري  عبارات تتعلق بتواصل الطفل      إضافةالخاصة، وأن يتم    

ل الفصل وخارجه، وُأخذ بالمقترحات التي قدموها وعدلت بنـاء          التعامل معه يشمل داخ   
على ذلك، وعرضت عليهم مرة أخرى وأتفق المحكمون على مالءمة عبارات المقيـاس   

  .بعد إجراء التعديالت الالزمة
صـدق  "قامت الباحثتان أيضا بحساب صدق االختبار باسـتخدام         :  صدق المحك  -ب
الرتباط بيرسون بين درجات تلميذات المجموعة ، وذلك عن طريق حساب معامل ا"المحك

التقديري لتقدير أعراض اضـطراب   Gilliam مقياس جيليام في) ١٠=ن(االستطالعية  
   ).٠,٦٩(ووصل معامل االرتباط إلى  ،)٢٠٠٥ محمد /تعريبترجمة و (التوحد
  :المقياس ثبات

قـدره  فاصل زمني    بطريقة إعادة االختبار ب    الثبات تان الباحث حسبت: إعادة االختبار 
قيمـة   وبلغـت  ،)١٠=ن  (أولياء أمور ومعلمي المجموعة االستطالعيةأسبوعين على   
  . استخدامهفيمما يدل على ثبات المقياس ويدعو إلى الثقة  ،)٠,٧٦(معامل الثبات 

إعداد ( مقياس المهارات االجتماعية لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد       ) ٢(
  )الباحثتين

 تقدير المهارات االجتماعية لدى األطفال ذوى اضـطراب طيـف   يهدف المقياس إلى 
التوحد، وإلعداد المقياس راجعت الباحثتان بعض األطر النظرية المتعلقـة بالمهـارات            

 صـورته   فـي ويتكون المقياس   ،   اضطراب طيف التوحد   ذوياالجتماعية لدى األطفال    
، ) ـ أحيانـاً ـ نـادراً    لباًغا (عبارة وأمام كل عبارة ثالث اختيارات) ٣٥(النهائية من 

، حيث تشير الدرجة المرتفعـة إلـى ارتفـاع          التواليعلى  ) ١-٢-٣(وتقدر بالدرجات   
مستوى المهارة االجتماعية لدى الطفل ذا اضطراب طيف التوحـد والعكـس صـحيح،            

  :  خمسة أبعاد، وهىإلىوعبارات المقياس مقسمة 
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 -٣٤٥-

  ٦، ٥، ٤ ،٣، ٢، ١التعبير االنفعالي ويتمثل في العبارات  -
  ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧الحساسية االنفعالية وتتمثل في العبارات  -
  ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣الضبط االنفعالي ويتمثل في العبارات  -
  ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠التعبير االجتماعي ويتمثل في العبارات  -
  ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥ العبارات فيالحساسية االجتماعية وتتمثل  -
  ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١ العبارات فيجتماعي ويتمثل الضبط اال -

  :  المقياسصدق
 صدق المحكمين، حيث تـم عـرض        مقامت الباحثتان باستخدا  :  صدق المحكمين  -أ

المقياس على تسعة محكمين من أساتذة التربية الخاصة وعلم النفس، وطلب مـن كـل     
 األبعاد، والجـدول     كل بعد من   فيمنهم إبداء الرأي حول مدى وضوح وكفاية العبارات         

التالي يوضح النسب المئوية التفاق السادة المحكمين على كـل سـؤال مـن األسـئلة             
  :السابقة

  
  
  
  
  
  
  )٤(جدول 

  النسب المئوية التفاق أراء السادة المحكمين علي كل سؤال

 النسبة المئوية السؤال

 %٧٧,٧ ؟واضحة وكافية" لتعبير االنفعالي ا" هل العبارات على بعد 

 %٧٧,٧ ؟واضحة وكافية" ساسية االنفعالية الح"  العبارات على بعد هل

  %٨٨,٨ ؟واضحة وكافية" الضبط االنفعالي " هل العبارات على بعد 
  %٨٨,٨ واضحة وكافية ؟" التعبير االجتماعي " هل العبارات على بعد 
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 -٣٤٦-

  %٧٧,٧ واضحة وكافية؟" الحساسية االجتماعية " هل العبارات على بعد 
  %٨٨,٨  ؟واضحة وكافية"  الضبط االجتماعي "العبارات على بعد هل 

 عبارات تعبر عن تفاعـل      إضافةقترح المحكمون بعض العناصر مثل ضرورة       وقد ا 
الطفل االجتماعي، وعبارات تعبر عن تقليد الطفل لآلخرين، وعرضت عليهم مرة أخرى            

  .ديالت الالزمةوأتفق المحكمون على مالءمة عبارات المقياس بعد إجراء التع
حسبت الباحثتان معامل االرتباط بـين درجـات المجموعـة          :  الصدق التالزمي  -ب

ودرجاتهم في مقياس   ) إعداد الباحثتين (االستطالعية على مقياس المهارات االجتماعية      
، وهى دالة عند )٠,٧٢(، وكانت قيمته    )١٩٩١(المهارات االجتماعية إعداد السمادوني     

  . ٠,٠١مستوى 
  :المقياس ثبات
 بطريقة إعـادة    الثبات البحث الحالي بحساب     في تان الباحث تقام: إعادة االختبار  -ا

 أولياء أمور ومعلمي المجموعة االستطالعية   أسبوعين على   قدره  االختبار بفاصل زمني    
، وبالنسبة  )٠,٧٧١ (هيقيمة معامل الثبات للدرجة الكلية للمقياس        وبلغت   ،)١٠=ن  (

 هي، وللحساسية االنفعالية    )٠,٧٣٢ (هي فكانت للتعبير االنفعالي     عادلألبلمعامل الثبات   
، )٠,٧٢٠ (هـي ، وللتعبيـر االجتمـاعي      )٠,٧١١ (هي، وللضبط االنفعالي    )٠,٧٢١(

، مما يدل على )٠,٧٤١ (هيوللضبط االجتماعي  ) ٠,٧٣٠ (هيوللحساسية االجتماعية   
  . استخدامهفيثبات المقياس و يدعو إلى الثقة 

قامت الباحثتان بحساب معامل الثبات لكل بعـد علـى          : لة الفا كرونباخ  معاد -ب
إنفراد، ثم قامتا بحساب معامل ثبات المقياس ككل، والجدول اآلتـــي يوضـح قـيم               

  . معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية
  ) ٥ (جدول

  لعينة التمهيديةمعامل ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد المقياس الرئيسة ل

  قيمة ألفا  عدد العبارات  األبعاد
  ٠,٦٩١  ٥ التعبير االنفعالي 

  ٠,٦٨٢  ٦ الحساسية االنفعالية 
  ٠,٧٠١  ٧ الضبط االنفعالي 
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 -٣٤٧-

  ٠,٦٧٢  ٥ التعبير االجتماعي 
  ٠,٦٩٤  ٦ الحساسية االجتماعية 

  ٠,٦٦٣  ٥  الضبط االجتماعي 
  ٠,٧٢١  ٣٤  الدرجة الكلية

كرونبـاخ لألبعـاد   ألفا  أن دالالت الثبات باستخدام معادلة السابقيالحظ من الجدول  
مما يشير إلى ، )٠,٧٢١(وللدرجة الكلية ) ٠,٧٠١ – ٠,٦٦٣(الفرعية قد تراوحت بين 

  . المقياس بداللة ثبات جيدةتمتع 
  :  بينيه للذكاء– مقياس ستانفورد - ٢

كـون كمحـك لتـصنيف      تهدف الدراسة الحالية من استخدامها لهذا المقياس، أن ي        
ترجمة ) ١٩٧٢تعديل (التلميذات ذوات اضطراب طيف التوحد، وقد استخدم منه الصورة 

لما لهذه الصورة من صدق وثبـات مـرتفعين،         ،  محمد عبد السالم ولويس كامل مليكة     
 على البيئة المصرية وعلى وجه الخـصوص        هباستخداموأيضا قام العديد من الباحثين      

   .حصيلياً، بما يتشابه مع عينة الدراسة الحاليةعلى أطفال متأخرين ت
 الفهـم والـسخافات ورسـم     في اختبار، وتشمل اختبار     ١٢٩ويتكون المقياس من    

  .األشكال و إعادة األرقام و إعطاء الفروق
 حساب  فيتم تطبيق االختبار بصورة فردية، وقد استخدمت الباحثتان الدرجة الخام            

  . لمجموعة التجريبية والضابطة الذكاء بين افيداللة الفروق 
  
  

  : الصدق والثبات
 بينيه على درجـة  –أن مقياس ستانفورد  ) ٢٣٧:١٩٩٩(يرى أبو حطب و آخرون      

 مختلف نسب الـذكاء، كمـا أنـه    في مختلف المستويات العمرية وفيعالية من الثبات  
حـك   ضـوء م   فـي يتوافر فيه الصدق المرتبط بالمحكات سواء كان تالزمياً أو تنبؤيأ           

التحصيل الدراسي، وأيضاً يتمتع بصدق التكوين الفرضي، حيث أنـه يقـيس قـدرات              
   .وحتى الراشد متزايدة مع العمر منذ الطفولة

  )إعداد الباحثتين(البرنامج التدريبي القائم على النمذجة ) ٣(
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 -٣٤٨-

  : الهدف العام من البرنامج
طيف التوحد بمدينة   أن تتحسن المهارات االجتماعية لدى التلميذات ذوات اضطراب         

  الطائف 
   : األهداف اإلجرائية للبرنامج

      ويسود التعارف جو مـن األلفـة والمـودة          البناتأن تتعرف الباحثتان على 
   .والمحبة

  الغرض من أهداف وتطبيق البرنامج البناتن تتفهم.   
  تقوم البنات بعملية التواصل البصريأن  
   بعـض المهـارات     م وقـدراتهم  بشكل مبسط ويالئم إمكانـاته     البنات تطبقأن 

 القمامة في السلة، طرق الباب قبل الدخول، السالم باليد، إلقاء (مثل االجتماعية
 المـرور،   إشـارة  باليد للوداع، الجلوس بعيداً عن التليفزيون، اتباع         اإلشارة

االستئذان، اللعب مع األصدقاء، انتظار الدور، ترتيـب حجـرة النـوم، آداب             
  ) داب تناول الطعامآراسة، الجلوس في حجرة الد

    :محتوى البرنامج 
وإمكانات  قدرات مع  قصص وصور وأفالم فيديو يتناسبمحتوى البرنامج عبارة عن 

    البنات ذوات اضطراب طيف التوحد
   : وصف البرنامج

 جلسة تدريبية يمكن إيجازهـا فـي        )٢٦(يتكون البرنامج في صورته النهائية من       
   :الجدول التالي 

  
  

  )٦(ول جد
   وعددها وزمن كل جلسة والهدف منهاالتدريبيةجلسات ال عنوان

 الجلسة
  عنوان
 الوحدة

 الزمن االستراتيجيات
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 الجلسة
  عنوان
 الوحدة

 الزمن االستراتيجيات

  دقيقة٣٠ التواصل البصري ٢، ١

  دقيقة٣٠ مةإلقاء القما ٤، ٣

  دقيقة٣٠ طرق الباب ٦، ٥

  دقيقة٣٠ السالم باليد ٨، ٧

  دقيقة٣٠  الوداع باليد  ١٠، ٩

  دقيقة٣٠  مشاهدة التليفزيون  ١٢، ١١

  دقيقة٣٠   المرورإشارةاتباع   ١٤، ١٣

  دقيقة٣٠  االستئذان  ١٦، ١٥

  دقيقة٣٠  اللعب مع صديقة  ١٨، ١٧

  دقيقة٣٠  انتظار الدور  ٢٠، ١٩

  دقيقة٣٠  ترتيب حجرة النوم  ٢٢، ٢١

  دقيقة٣٠  الجلوس في الفصل  ٢٤، ٢٣

  تناول الطعام  ٢٦، ٢٥

النمذجة بالصور 
  األدواروالفيديو ولعب 

  اإللقاء و
والتلقين والتقليد وتحليل 

المهارة، وتعزيز 
 االستجابة الصحيحة

  دقيقة٣٠

  : االعتبارات التي تم مراعاتها أثناء التدريب
  : تم مراعاة أن البنات ذوات اضطراب طيف التوحد يتصفون بصفات مثل

 .  التقليدفيقصور  -١
  .اآلخرون ال يالحظها ا محيطهفي موجودة أشياءسمع ترى وتالمالحظة فقد ة شد -٢
 . باألعينالتحديق وعدم التواصل  -٣

 . تصرف كأصمت -٤
 . باإلشارة هاعبر عن حاجت ت-٥

 .  وتقوم بحركات نمطيةقاوم الروتين والتغيير، وتقاوم الطرق الطبيعية للتعليم ت-٦
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 . همةصوات كالهمأصدر تو أ،  الصوتكرر الكالم كصدى ت-٧
 .  تغيير مفاجئأي تغضب تجاه -٨
 . ةكون وحيدتشعر باالطمئنان عندما  ت-٩

  . وامرستجيب لألتال  -١٠
  :الحدود الزمنية والمكانية لتطبيق البرنامج

) ٢٦(شهرين تقريباً، حصلت فيها المتـدربات علـى   استغرق تطبيق البرنامج فترة   
تدريب بصورة فردية على أربع بنات      دقيقة تقريباً، وتم ال   ) ٣٠(وزمن كل جلسة    ،  جلسة

  . ذوات اضطراب طيف التوحد مقيدات بمعهد التربية الفكرية للبنات بالطائف
لتحـسين بعـض   األساس النظري الذي يقوم عليهـا البرنـامج التـدريبي      

    :النمذجةباستخدام المهارات االجتماعية 
نمذجة فـي تحـسين     الالقائم على    ا للبرنامج ماستفادت الباحثتان أثناء إعداده     

من مالمح برامج    ،طيف التوحد  ذوات اضطراب    البنات لدي   بعض المهارات االجتماعية  
لتحسين  التدريبات العامة والمحددة   بعض الدراسات والبحوث السابقة والتي ركزت على        

 et   )   2002  ( ،  )٢٠٠٢(أميرة بخش ،  )١٩٩٩(عليوة  المهارات االجتماعية مثل دراسة
al.   & Escalona       الباحثتـان   كما استفادت   ،  ، )٢٠٠٩(حسن  ،   )٢٠٠٤(، الشيخ ذيب

   . )٢٠١٤(خليفة ،  )٢٠١٣(علي دراسة من في بناء الجلسات التدريبية 
  : بحثإجراءات ال

، وتوجيه العلمي الحصول على موافقة وكيل جامعة الطائف للدراسات العليا والبحث     -١
  .  التعليم بالطائف للحصول على موافقتهإدارة سعادة مدير إلىالموافقة 

 التوجه إلى معهد التربية الفكرية للبنات بالطائف، وعمل مقابالت مع مديرة المركز             -٢
  . وبعض المعلمات

  .  الحصول على موافقة أولياء أمور األطفال الذين سيطبق عليهم البحث-٤
) ١١ - ٨(عمارهن بين    تمت الموافقة من قبل أولياء أمور ثمانية بنات تراوحت أ          -٥

 بهـدف تقيـيم     أسـابيع  ثالثة   حواليوقامت الباحثتان بمالحظة سلوكياتهن لمدة      . سنة
   .مستوى التواصل االجتماعي

 فـي  المجموعة التجريبية، وأربعة بنات في تم تقسيم الثمانية بنات إلى أربعة بنات     -٦
  . المجموعة الضابطة
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س التفاعالت االجتماعية علـى جميـع      ومقيا اضطراب طيف التوحد   تطبيق مقياس    -٧
 بين  تكافؤ لل على الثمانية بنات  "  بينيه -مقياس ستانفورد "، وتطبيق   )قبليقياس  (البنات  

  . ذكاء المجموعة التجريبية والضابطة
جلـسات  ) ٤(لمدة شهرين تقريبـاً بمعـدل       )  جلسة ٢٦( تطبيق جلسات البرنامج     -٨

  . دقيقة٣٠ كل جلسة أسبوعياً، تمت بصورة فردية لكل بنت، ومدة
ِقبل معلمة   التقييم البعدي ومدته ثالثة أسابيع، تم خالله مراقبة سلوكيات البنات من        -٩

 تم على سلوكياتهن، وإعـادة      الذيالتربية الخاصة والوالدين وتقييمهن لتحديد التعديل       
  . تطبيق قائمة تقدير السلوك االجتماعي

ِقبـل    تم خاللها مراقبة سلوكيات البنات من      ،أسابيع القياس التتبعي ومدته ثالثة      -١٠
 تم على سلوكياتهن وتم    الذيمعلمة التربية الخاصة والوالدين وتقييمهن لتحديد التعديل        

  .بعد التوقف شهراً كامالً عن تطبيق جلسات البرنامج تنفيذه
  .  وتفسير النتائجاإلحصائية المعالجة -١١

  : نتائج البحث وتفسيرها
  : ولنتائج الفرض األ

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب : " ينص الفرض األول على أنه
" مقياس المهارات االجتماعية  "في األداء على      والضابطة درجات المجموعتين التجريبية    

  " .لصالح المجموعة التجريبيةعقب التدريب مباشرة 
 Mannمان ويتنى استخدام اختبار بان ت الباحثتوالختبار صحة هذا الفرض قام

Whitney   لبحث داللة الفروق بين المجمـوعتين التجريبيـة          لألزواج غير المتماثلة 
  : التاليالجدول، ويتضح ذلك في والضابطة

  
  
  
  
  

  )٨(دول ج
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 على األداء فيوالضابطة  المجموعتين التجريبية رتب متوسطياتجاه فروق U) (نتائج
  .البعدىمقياس المهارات االجتماعية 

المجموع  المتغير
 ة

 ن
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مان  معامل
 Uويتنى 

 Zقيمة 
مستوى 
 الداللة

  التعبير  ٢٦,٠٠  ٦,٥٠ ٤  التجريبية
  ١٠,٠٠  ٢,٥٠ ٤  الضابطة االنفعالي

٠,٠١ ٢,٣٥٢ ٠,٠٠٠ 

الحساسية   ٢٦,٠٠  ٦,٥٠ ٤  التجريبية
  ١٠,٠٠  ٢,٥٠ ٤  الضابطة االنفعالية

٠,٠١ ٢,٣٣٧ ٠,٠٠٠ 

  الضبط  ٢٦,٠٠  ٦,٥٠ ٤  التجريبية
  ١٠,٠٠  ٢,٥٠ ٤  الضابطة االنفعالي

٠,٠١ ٢,٤٧٧ ٠,٠٠٠ 

التعبير   ٢٦,٠٠  ٦,٥٠ ٤  التجريبية
  ١٠,٠٠  ٢,٥٠ ٤  الضابطة  االجتماعي

٠,٠١ ٢,٣٦٦ ٠,٠٠٠ 

الحساسية   ٢٦,٠٠  ٦,٥٠ ٤  التجريبية
  ١٠,٠٠  ٢,٥٠ ٤  ابطةالض  االجتماعية

٠,٠١ ٢,٣٥٢ ٠,٠٠٠ 

  الضبط  ٢٦,٠٠  ٦,٥٠ ٤  التجريبية
  ١٠,٠٠  ٢,٥٠ ٤  الضابطة  االجتماعي

٠,٠١ ٢,٣٩٧ ٠,٠٠٠ 

 ٢٦,٠٠ ٦,٥٠ ٤  التجريبية

عية
تما

الج
ت ا

ارا
مه

ال
  

الدرجة 
 ١٠,٠٠ ٢,٥٠ ٤  الضابطة  الكلية

٠,٠١ ٢,٣٢٣ ٠,٠٠٠ 

 بـين متوسـطي رتـب        وجود فروق دالـة إحـصائياً      السابقيتضح من الجدول    
 على مقياس المهارات االجتماعية البعدى في األداء فيجموعتين التجريبية والضابطة الم

الدرجة الكلية وكذلك في أبعاده وهى التعبير االنفعالي والحساسية االنفعاليـة والـضبط           
وهـى دالـة    االنفعالي والتعبير االجتماعي والحساسية االجتماعية والضبط االجتماعي،        

مما يشير إلـى اسـتفادت      ،  التجريبيةلصالح المجموعة   ) ٠,٠١(وموجبة عند مستوى    
التجريبية من التدريب على برنامج المهارات االجتماعية والذي لم تحـصل           المجموعة  

  .عليه المجموعة الضابطة
 المهارات االجتماعية لدى بنات المجموعة التجريبية       فيوترجع الباحثتان التحسن    

ـ   النمذجة   إلى التدريب على   تقـديم المالحظـات    المتـدربات و  توجيـه   ي  الذي ساهم ف
تـدريب علـى    النمـوذج، وال  الشخص  سلوك   سلوكهنبحيث يحاكي   لهن،  والتلميحات  

االستجابات االجتماعية المناسبة مثل استخدام اإلشارات واالتـصال البـصري الـدائم،            
دعيم ، والتعلى تشكيل السلوك بشكل تدريجي حتى يصل إلى السلوك المطلوب         والتدريب  
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تشجيع على االستمرار في التغيـرات االيجابيـة     المطلوبة، وال يجابي لمظاهر السلوك    اال
 تنظيم االستجابات التي تقترب شيئاً      إلىالمكتسبة، واستخدام التعزيز االيجابي الذي أدي       

 سلوك غير موجود وهذا يتفق مع توصلت إليـه     إيجادفشيئاً من السلوك النهائي بهدف      
، وأيضا تواصل األم مع الباحثتين ومشاركتها بتعزيز Bellini & et al. (2007) دراسة

السلوك المطلوب عن طريق تقليد الطفلة للسلوك في المنزل ساعدها علي أداء السلوك             
 Nikopoulos & Keenanالناجح واالحتفاظ به وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه 

(2004:93)   
  : الثانينتائج الفرض 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط رتـب           ال" : ينص الفرض على أنه   
المجموعة التجريبية في القياس البعدي ومتوسط رتـب درجـات المجموعـة            درجات  

   " مقياس المهارات االجتماعية"األداء على التجريبية خالل القياس التتبعي في 
بين ويلكوكسون لبحث داللة الفروق     تم استخدام اختبار    وللتحقق من هذا الفرض     

رتب درجات المجموعة التجريبية عقب التدريب مباشرة، ورتب درجاتها خالل القيـاس          
  : التاليالجدولويتضح ذلك في التتبعي، 

  )٩(جدول 
عقب التدريب  درجات المجموعة التجريبية رتب متوسطياتجاه فروق  (Z)نتائج 

  تماعيةمقياس المهارات االجعلى مباشرة ورتب درجاتها خالل القياس التتبعي 

  متوسط  العدد  الرتب المتغير
 الرتب

 الداللة Z مجموع الرتب

 ٦ ٢ ٣ الرتب السالبة
 ٠ الرتب الموجبة
 ١ الرتب المتساوية

التعبير 
 االنفعالي

 ٤ المجموع

 صفر صفر
 غير دالة ١,٧٣٢

 ١،٥ ١،٥ ١ الرتب السالبة
 ٢ جبةالرتب المو

 ١ الرتب المتساوية

الحساسية 
 االنفعالية

 ٤ المجموع

٤،٥ ٢،٢٥ 
 غير دالة ٠,٨١٦

الضبط  ٣ ٣ ١ الرتب السالبة
 ٣ ١،٥ ٢ الرتب الموجبة االنفعالي

 غير دالة ٠,٠٠٠
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  متوسط  العدد  الرتب المتغير
 الرتب

 الداللة Z مجموع الرتب

 ١ الرتب المتساوية

 ٤ المجموع
 صفر صفر صفر الرتب السالبة

 ٣ الرتب الموجبة
 ١ الرتب المتساوية

التعبير 
 االجتماعي

 ٤ المجموع

٦ ٢ 
 غير دالة ١,٦٣٣

 ٤،٥ ٢،٢٥ ٢ الرتب السالبة

 ١ الرتب الموجبة
 ١ الرتب المتساوية

الحساسية 
 االجتماعية

 ٤ المجموع

١،٥ ١،٥ 
 غير دالة ٠,٨١٦

 ٦ ٣ ٢ الرتب السالبة

 ٢ الرتب الموجبة
 ٠ المتساويةالرتب 

الضبط 
  االجتماعي

 ٤ المجموع

٤ ٢ 
 غير دالة ٠,٣٧٨

  ٩٥,٥٠  ١٠,٦١  ٩ الرتب السالبة
  ١٠ الرتب الموجبة
  ٥ الرتب المتساوية

إجمالي 
 الدرجة

  ٢٤ المجموع
٩٤,٥٠ ٩,٤٥ 

 غير دالة ٠,٠٢١

 بين متوسـطي رتـب      وجود فروق دالة إحصائياً   عدم   السابقيتضح من الجدول    
ب التدريب مباشرة، ورتب درجاتها خالل القياس التتبعي درجات المجموعة التجريبية عق

للمهارات االجتماعية في الدرجة الكلية وكذلك فـي أبعـاده وهـى التعبيـر االنفعـالي        
والحساسية االنفعالية والضبط االنفعالي والتعبير االجتماعي والحـساسية االجتماعيـة          

ريبية أفضل خالل القيـاس     التج المجموعةوالضبط االجتماعي، مما يشير إلي أن بنات        
  . البعدى والذي استمر خالل القياس التتبعي

ترجع الباحثتان استمرار تحسن المهارات االجتماعية خالل القياس التتبعـي إلـى       
للبنات نموذج سلوكي مباشر الذي أتاح والفنيات التي تم اتباعها خالل التدريب بالنمذجة 

 بقصد إحداث تغييـر  اتمعلومات للمتدربال توصيلوكان هدفه   ،  في المجموعة التجريبية  
، فأصبحت كل واحدة منهن قادرة على التعبير عن          سلوكاً جديداً  ن وإكسابه نفي سلوكه 
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، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه اآلخرين عملها دون مساعدة فيسلوكيات ترغب 
ب علي  ، كما أن التدري   )١،  ٢٠١٥( في، دينا مصط  )٩٨٤ :٢٠١٣(الغصاونة، الشرمان   

 :2002 (البرنامج التدريبي أدي إلي احتفاظ البنات بأثر التدريب وهو ما يتفق مع دراسة
49) et.al. Eikeseth & وكان للدور الذي قامت به األم بإعادة التدريب علي الجلسة ،

 بأثر التدريب مما يؤكد ايجابية دورها في البرنامج البناتفي المنزل أثر كبير في احتفاظ 
  ) ٢٥، ٢٠٠٢(ي وهو ما يتفق مع دراسة نادية أبو السعود التدريب

  التوصيات والبحوث المقترحة
  :التوصيات - ١

ذوى األطفـال  ب مجـال االهتمـام   فـي ان بعض التوصيات التربوية  تقترح الباحث ت
  :اضطراب طيف التوحد

 للبحث عن طـرق     اضطراب طيف التوحد   التشخيص المبكر لألطفال ذوى      إلى السعي 
 . يات لمساعدتهم على التواصل مع المجتمعواستراتيج

  والبرامج الفعالـة مـع      على استثمار االستراتيجيات     التربية الخاصة  اتتدريب معلم
  . اضطراب طيف التوحداألطفال ذوى 

    وكيفية التعامل مع هذه الفئة، والتعاون       طيف التوحد  باضطراب   األمورتوعية أولياء 
طيـف  العبء عن األطفـال ذوى اضـطراب         تخفيف   فيالتربية الخاصة    اتمعلممع  

  التوحد

  :البحوث المقترحة -٢
 ر برنامج تدخل عالجي باألنشطة الفنية لخفض بعض االضطرابات السلوكية لـدى            أث

 .الطفل التوحدي ذو اإلعاقة العقلية البسيطة

            باستخدامعالية التدخل المبكر المكثف في تحسين السلوك التكيفي لألطفال التوحديين 
 .طيف التوحد اضطراب سلوكيل التطبيقي لالتحل

  طيف التوحد ذوى اضطراب لألطفالدراسة للسمات النفسية. 

       من وجهة نظر المعلمـين  طيف التوحدمشكالت مراكز رعاية األطفال ذوى اضطراب 
 .األموروأولياء 

 رنامج سلوكي لتوظيف االنتباه االنتقائي وأثره في تطوير استجابات التواصل اللفظية ب
  .ير اللفظية لعينة من أطفال التوحدوغ
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  :المراجع
  : أوال المراجع العربية

التقويم . )١٩٩٩( أحمد   أمالوصادق،  سيد أحمد   عبد اللطيف وعثمان،    أبو حطب، فؤاد    
  . نجلو المصريةاأل: القاهرة، ٢ط .النفسي

فعالية برنامج تدريبي مقترح ألداء بعض األنشطة المتنوعـة  ) ٢٠٠١(طه بخش،  يرةأم
. االجتماعية لألطفال المعاقين عقليا القـابلين للـتعلم        لى تنمية بعض المهارات   ع

  .٢١٩، ص ١٩، العدد ١٠مجلة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، السنة 
فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التفاعل االجتماعي في      ). ٢٠٠٢(طه بخش أميرة،  

، )١ (١، مجلة العلوم التربويـة   . ينلدى األطفال التوحدي   خفض السلوك العدواني    
١٥٧-١٢٩.   

 تنميـة   فـي فاعلية التدخل المبكر من خالل العالج باللعب         ).٢٠٠٩(أميرة، عمر حسن  
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية     .المهارات االجتماعية لدى األطفال التوحديين    

  . التربية، جامعة عين شمس
مكتبة : القاهرة. ابات التواصل وعالجها اضطر.)٢٠٠٣(باظة عبد السميع مليجى ، آمال

  .نجلو المصريةاأل
فعالية برنامج تدريبي للقصة االجتماعية باسـتخدام      ). ٢٠١٤ ( وليد السيد أحمد   ،خليفة

الوسائط المتعددة في تنمية االنتباه االجتماعي وبعض المهارات االجتماعية لـدى          
لة التربيـة الخاصـة،   أطفال ما قبل المدرسة ذوي اضطراب التوحد بالطائف، مج     

  .٣١٩-٢٠٢،)١(٦جامعة الزقازيق، 
العالج بالفن وتنمية المهارات االجتماعية لـدى        ).٢٠١٥(  عبده مصطفي  إبراهيمدينا،  

 –١،  )٤ (٤المجلة الدولية التربوية المتخصصة،      .األطفال ذوي اضطراب التوحد   
٢١.  

دار : عمـان .  العـالج  التوحد بين الخصائص و    ).٢٠٠٤(زريقات، إبراهيم عبد اهللا     ال
  . األوائل للطباعة والنشر

مكتبة : القاهرة. اضطراب التوحد  .) ٢٠٠٧ ( موسى، محمد سيد   شقير و زينب، محمود   
  . األنجلو المصرية

 .محاولة لفهم الذاتوية إعاقة التوحد لدى األطفال       .)٢٠٠٠( الرحمن سيد  عبد،  سليمان
  . مكتبة زهراء الشرق: القاهرة
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: القـاهرة .  التوحد لدي األطفال   إعاقةالذاتوية،   .) ٢٠٠٢ (رحمن سيد سليمان، عبد ال  
  .مكتبة زهراء الشرق

أطفال ما قبـل المدرسـة فـي       مفهوم الذات لدى   ).١٩٩٤( إبراهيم، السيد   السمادوني
                       ،)٣ (٤مجلـة دراسـات نفـسية،        .عالقته بالمهـارات االجتماعيـة للوالـدين      

  . ٤٨١-٤٥١ص ص، 
 .كراسة التعليمـات  ،  مقياس المهارات االجتماعية   ).١٩٩١( إبراهيم، السيد   السمادوني

 . مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة

فاعلية كل مـن برنـامج إرشـادي لألسـرة           ).١٩٩٩(  عليوة الغفار سهام، على عبد  
وبرنامج للتدريب على المهارات االجتماعية للتخفيف من أعراض الذاتوية لـدى           

  . رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية فرع كفر الشيخ، جامعة طنطا. األطفال
فعالية برنامج تـدريبي باسـتخدام جـداول     ).٢٠٠٧(شريت، أشرف محمد عبد الغني    

النشاط المصورة في تنمية مهارات التواصل لدى األطفال التوحديين من المعاقين           
 .١١٩-٦٣، )٢١(٢مجلة اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس،  .عقلياً

دار غريـب   :  القـاهرة  .المهارات االجتماعيـة واالتـصالية    ). ٢٠٠٣ (شوقي، طريف 
  .للطباعة

تصميم برنامج تـدريبي لتطـوير المهـارات التواصـلية           ).٢٠٠٤(الشيخ ذيب، رائد    
رسـالة   .واالجتماعية واالستقاللية الذاتية لدي األطفال التوحديين وقياس فاعليته       

  . ، عماناألردنيةة، الجامعة دكتوراه غير منشور
  . دار وائل للنشر والطباعة: التوحد، عمان ).٢٠٠٨(الظاهر، قحطان أحمد 

مكتبـة المجتمـع العربـي للنـشر        : األردن .التوحد ):٢٠٠٦(العبادي، رائد عبد اهللا     
   .والتوزيع
 .ةسيكولوجية األطفال غير العاديين والتربية الخاص ).١٩٩٠( السيد فتحيعبد الرحيم، 
  .دار العلم: الكويت .٤طـ، الثانيالجزء 

مقياس جيليام التقـديري لتـشخيص اضـطراب    ). ٢٠٠٥(عادل عبد اهللا محمد   ،  العدل
 . دار الرشاد للنشر والطباعة: القاهرة. التوحد، ترجمة وتعريب عادل عبد اهللا

بي فاعلية برنامج تدري  ). ٢٠٠١(علي حسن خليفة    ،  ومني العدل، عادل عبد اهللا محمد    
مجلـة   .لتنمية مهارات التواصل علي بعض المظاهر السلوكية لألطفال التوحديين   

  . ٤١-٣، )٣ (٦بحوث كلية اآلداب، جامعة المنوفية، 
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األطفـال التوحـديون، دراسـات تشخيـصية        ). ٢٠٠٢(اهللا محمـد     العدل، عادل عبد  
  .دار الرشاد: القاهرة. وبرامجية، سلسلة ذوي االحتياجات الخاصة

 مكتبة االنجلو : ، القاهرة ٣طـ.  المعاصر النفسي الطب   .)١٩٩٢ (محمود أحمد   عكاشة،
  .المصرية

تنميـة المهـارات   ). ٢٠١٢(عبـد المجيـد   أماني، فرحـات  و محمود فتحي  ،  عكاشة
المجلة العربية . ذوي المشكالت السلوكية المدرسية االجتماعية لألطفال الموهوبين

  . ١٤٧ -١١٦،)٤(١، لتطوير التفوق
ات غيـر   يفاعلية برنامج تدريبي لتنمية الـسلوك     ). ٢٠١٣( محمد شريف    دلشاد ،علي

             ، )١(٢٩مجلـة جامعـة دمـشق،        .اللفظية لدى عينة من األطفـال التوحـديين       
٢٣٤ -١٩٣ .  

دراسة تشخيصية لبعض المتغيـرات المعرفيـة وغيـر          ).١٩٩٩(، ماجد السيد    ةعمار
معهـد  ،   غيـر منـشورة    رسالة ماجـستير   .المعرفية لدى الطفل المنغلق نفسيا    

  .جامعة القاهرة، الدراسات والبحوث التربوية
بناء برنامج تـدريبي     ).٢٠١٣(الغصاونة، يزيد عبد المهدي و الشرمان، وائل محمد         

قائم على طريقة ماكتون لتنمية التواصل غير اللفظي لدى األطفال التوحديين في            
  .١٠٠٣ – ٩٨٤، )١٠ (٢وية المتخصصة، المجلة الدولية الترب .محافظة الطائف

أثر مشاهدة البرامج الفـضائية علـى المهـارات      ).٢٠٠٥(فاطمة، عبد الصمد دشتي     
 ٥٥، مجلة رسالة الخليج العربي .االجتماعية لدي عينة من األطفال بدولة الكويت     

)١٠٤-٦٥، )١٠٣.  
بـد اهللا   ترجمـة ع  . حقائق عن التوحـد   ). ٢٠٠٠(كوهين، سايمون و بولتن، باتريكن    

  . اكاديمية التربية الخاصة: الرياض . الحمدانإبراهيم
 –األسـباب   : التوحـد ). ٢٠١٤(، أسامة فاروق و الشربيني، الـسيد كامـل          فيمصط

  . دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان .٢ العالج، ط–التشخيص 
مهـارات   مـستوى ال   )٢٠١١(عبد الناصـر    ،  امة والجراح أس،  وبطاينةقيس  المقداد،  

االجتماعية لدى األطفال العاديين واألطفال ذوي صعوبات التعلم فـي األردن مـن         
 التربويـة،   فـي العلـوم    األردنيةلة  المججامعة اليرموك،    .وجهة نظر المعلمين  

٢٧٠-٢٥٣، )٣٠(٧ .  
دار : القـاهرة . اإلعاقة العقلية واالضطرابات االرتقائيـة     ).١٩٩٨(مليكه، لويس كامل    
  . يةالنهضة المصر
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نجلو المكتبة األ : القاهرة .الصحة النفسية للطفل  . ) ٢٠٠٧ (المهدي، محمد عبد الفتاح   
  مصرية

فاعلية استخدام برنامج عالجي معرفي سلوكي في ). ٢٠٠٢( نادية، إبراهيم أبو السعود   
رسـالة   .فعاالت والعواطف لدي األطفال المصابين بالتوحدية وآبـائهم       نتنمية اال 

  . بنات بالقاهرة، جامعة األزهراإلنسانيةرة، كلية الدراسات دكتوراه غير منشو
المكتـب  :اإلسكندرية.  الطفل التوحدي في األسرة    .)٢٠٠٠(نادية، إبراهيم أبو السعود     

  .العلمي للكمبيوتر والنشر و التوزيع
تصميم برنامج لتنمية السلوك االجتمـاعي لألطفـال        ). ٢٠٠١ ( فؤاد الدين  كمال،  هالة

جامعـة  ، كلية التربية،     غير منشورة  دكتوراه رسالة  . راض التوحد المصابين بأع 
  . عين شمس

مركـز  : جدة. أشكاله وأسبابه وتشخيصه  ، خفايا التوحد ). ٢٠٠٤ (، علي الشامي  وفاء
   .جدة للتوحد

ترجمـة   . والعـون  األمـل التوحد عالج الذاتوية بين      ).٢٠٠٤(يوسف، بشير شريف    
  . ي للنشر والتوزيعدار رؤ: عمان .البهبهاني، يعقوب
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