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استخدام جداول األنشطة املصورة مدخالً 
إلكساب بعض املهارات احلياتية 
لدى أطفال الروضة الذاتويني

د. بلقيس إمساعيل داغستاني
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ملخص: 
هدفت  الدرا�سة احلالية اإىل  اقرتاح برنامج  قائم على جداول االأن�سطة امل�سورة، موجه 
مدى  ومعرفة   ، اليومية  احلياتية  املهارات  بع�ص  الإك�سابهم  الذاتويني،  الرو�سة  الأطفال 
الذاتويني  االأطفال  الدرا�سة من جمموعة من  الربنامج املقرتح. وقد اختريت عينة  فاعلية 
مبركز والدة االأمري في�سل بن فهد للتوحد مبدينة الريا�ص يف  اململكة العربية ال�سعودية، 
اأعمارهم من  اأطفال كمجموعة جتريبية ترتاوح  اأربعة  وتكونت عينة الدرا�سة النهائية من 

4 - 6 �سنوات،  واأخ�سعوا للربنامج املقرتح. 
وا�ستخدم مقيا�ص »جيليام لت�سخي�ص التوحدية« )حممد ال�سيد عبد الرحمن، منى ال�سيد 
فرو�ص  �سحة  والختبار  الباحثة.  اإعداد  من  احلياتية  املهارات  ومقيا�ص   )2004 خليفة، 
الدرا�سة ا�ستخدمت معادلة ولككو�سن للعينات ال�سغرية املرتابطة. واأ�سارت نتائج الدرا�سة  
اإىل  فاعلية الربنامج املقرتح يف اإك�ساب اأطفال الرو�سة الذاتويني بع�ص املهارات احلياتية، 
القيا�ص  نتائج  جاءت  حيث  االجتماعية،  واملهارات  النمطية  ال�سلوكيات  يف  حت�سن  واإىل 

البعدي والتتبعي اأف�سل من نتائج القيا�ص القبلي. 



81

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والعشرون - شباط 2011

Abstract:
The present study aimed at proposing a program based on 

Schedule Photographic Activities directed to autistic kindergarteners  
to gain some daily life skills , and find out the effectiveness of the proposed 
program.  The study sample was selected from a group of autistic kindergarten 
children from Mother of Prince Faisal bin Fahd Center for Autism in Riyadh, 
Saudi Arabia.  The final study sample consisted of four children between the 
ages of 4 - 6 years who have been subjected to the proposed program.  

“Gilliam Sacale for diagnosing Autism” (Mohammed Abdul Rahman , 
Mona Khalifa, 2004) and Daily Life Skills (by the researcher) were used.   
The present study used Wilcoxon formula of small clusters to test the validity 
of the study hypotheses.  The results of the study showed   the effectiveness 
of the proposed program in acquiring autistic  kindergarten children some 
life skills , and improvement in the stereotypical behaviors and social skills, 
where the results of  post and follow up  measurments were better than the 
pre ones. 
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مقدمة: 
واملهارات  والتقاليد  والعادات  للقيم   اكت�ساب  مرحلة  املبكرة  الطفولة  مرحلة  تعُدُّ 
املعرفة،   �سخ�سيته وجتعله يرتجم  ت�سكل  والتي  بعد،  فيما  الطفل  التي يحتاجها  احلياتية 
اكت�ساب  اإيجابية. ومن خالل  ي�سلك بطريقة  اإىل قدرات فعليه جتعله  اكت�سبها  التي  والقيم 
الطفل مهارات احلياة  اليومية تتعدل �سلوكياته، وتتحول اإىل �سلوكيات اإيجابية، متكنه من 

التعامل مع متطلبات احلياة اليومية وحتدياتها. 
ومع التغريات التي تطراأ على كثري من الثقافات،  الي�ستطيع االأطفال االعتماد بدرجة 
و�سغوطها.   تواجههم  التي  احلياة  متطلبات  مع  التعامل  يف  احلياة  مهارات  على  كافية 
فيفتقد االأطفال القدرة على تدعيم وتعزيز مهارات احلياة املكت�سبة داخل املنزل ومن البيئة 
توقعات  اختلفت  فقد  العوملة،   ع�رص  يف  االجتماعية  التغريات  ل�رصعة  ونتيجة  املحيطة. 
مهارت  الكت�ساب  فعالة  طريقة  وجود  عدم  ب�سبب  وذلك  الوالدين،  عن  وقيمهم  ال�سباب 
احلياة يف الطفولة املبكرة،  حيث يكت�سب االأطفال مهارت احلياة من خالل خرباتهم، ومن 

االأ�سخا�ص املحيطني، بهم  ومن خالل مالحظة ت�رصفات االآخرين. 
وهناك طرق فعالة لتدري�ص مهارات احلياة لالأطفال ال�سغار،  مثل العمل يف جمموعات 
تدر�ص  اأن  يجب  وبالتايل  والنقا�ص.  واالألعاب،  االأدوار،  ولعب  الذهني،  والع�سف  �سغرية،  

مهارات احلياة خالل الربامج التي تقدم يف ريا�ص االأطفال،  وبخا�سة الأطفال التوحد. 
والتوحد هو عملية متعلقة بالنمو،  تظهر عادة خالل ال�سنوات الثالث االأوىل من عمر 
الطفل،  وهي تنتج عن ا�سطراب يف اجلهاز الع�سبي، مما يوؤثر على وظائف املخ )جورجي 
هرياواآخرون( )Gregory, Herra, 2008(. وهو من اأعقد االأمرا�ص غري الع�سوية التي تواجه 
جميع دول العامل،  وخا�سة دول اخلليج العربي.  واهتمت اململكة العربية ال�سعودية بالتوحد.  
ومفيده.  مبا�رصة  تاأهيلية  اإىل خطط  تفتقر  اململكة  التوحد يف  اأطفال  تاأهيل  برامج  اأن  اإال 
االآخرين،  مع  والتوا�سل  واالإدراكي  االجتماعي  النمو  يف  وتاأخر  بق�سور  التوحد   ويعرف 

وعدم القدرة على االعتماد على النف�ص يف تلبية اأب�سط االحتياجات اليومية. 
وبالتايل  هناك حاجة ما�سه لتعليم االأطفال التوحديني املهارات احلياتية،  حيث تاأخذ 
الوالدين.   اأو  ال�سلوكيات  وقتًا وجهداً من املربني  اأو تعليمه بع�ص  التوحدي  الطفل  رعاية 
ال�رصورية، جتعله يعتمد على  التوحدي بع�ص مهارات احلياة  الطفل  فاإن تعليم  وبالتايل 

نف�سه يف املنزل اأو مركز الرعاية.  
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وميكن اإك�ساب االأطفال امل�سابني بالتوحد مهارات احلياة اليومية واالأ�سا�سية والقيام 
اأداء  التوحدي على نف�سه يف  الطفل  التي ت�سهل اعتماد  الطرق  باملهارات املعي�سية.  واأحد 
 MacDuff,( )املهارات احلياتية هي االإدارة الذاتية.  وترى  )ماكدوف كرانتز و وماك كالنهان
Krantz, & McClannahan,1993( اأن الطفل امل�ساب بالتوحد ميكن اأن ي�ستخدم الن�ساط 

امل�سور كنموذج الإدارة الذات لتغيري االأن�سطة بنف�سه خالل جل�سة مدتها �ساعة. 
ويف هذا االإطار يذكر  )عادل عبد اهلل، 2001(  اأن اأطفال ا�سطراب التوحد بحاجة اإىل 
رعاية وتعليم،  وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتقوية �سلوكهم، وذلك لتعويدهم على التفاعل 

مع اأقرانهم العاديني واالن�سهار يف بوتقة املجتمع. 

مشكلة الدراسة: 
تتعدد اأعرا�ص التوحد )الذاتوية(، وال�سلوكيات التي يظهرها االأطفال التوحديني وتتنوع 
بحيث ت�سمل النواحي النمائية املختلفة؛ االجتماعية، واملعرفية، واللغوية، واحلركية، وبهذا 
متتد نواحي الق�سور اإىل جوانب ال�سلوك التكيفى ب�سفة عامة. اإن م�سكلة الدرا�سة ظهرت من 
التوحديني،   الباحثة  للدرا�سات واالأدبيات التي تناولت خ�سائ�ص االأطفال  ا�ستقراء  خالل 

وبخا�سة ما يتناول جوانب الق�سور. 
حيث ت�سري العديد من الدرا�سات اإىل اأن اأهم جوانب الق�سور يف املهارات التكيفية 

لدى الأطفال التوحديني: 
عدم القدرة على التفاعل مع االآخرين،  فين�سحب من املواقف االجتماعية، ويتقوقع  ♦ 

يف عامله اخلا�ص. 
ال يهتم باالأ�سخا�ص املوجودين حوله؛  فعندما ت�سطحبه اإىل غرفة جتده يتجاهل  ♦ 
»االأ�سياء«  املادية  اجلوانب  اإىل  بانتباهه  ويتوجه  فيها،  املوجودين  االأ�سخا�ص  متامًا 

املوجودة يف الغرفة. 
يتعامل مع اأجزاء اجل�سم كما لو كانت اأجزاء منف�سلة؛  فعندما متد له يد ك ب�سورة  ♦ 
مبا�رصة جتده يلعب بها ويقلبها كما لو كانت اليد متثل جزًءا غري مت�سل بال�سخ�ص املوجود 

بجانبه. 
يفتقد القدرة على التوا�سل الب�رصي؛  كما اأنه ال ي�ستجيب عندما يدعى با�سمه، وال  ♦ 

ينظر اإىل اأمه وهى تتحدث معه. 
 ♦ يفتقد ال�سلوكيات املقبولة وفق املعايري االجتماعية،  فعلى �سبيل املثال قد ي�رصب 

املاء اأو ياأكل اأجزاء من النباتات. 
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 ♦ لديه ق�سور يف مهارات العناية بالذات واملهارات االجتماعية واحلياتية. 

االأطفال  اأ�سماء  على  يتعرف  كاأن  حوله،  ملن  االجتماعية  غري  باجلوانب  يهتم  ال  ♦ 
اأو  اإليها، ولكن ال يقيم اأي نوع من العالقات االجتماعية  يف ف�سله،  واالأ�رص التي ينتمون 

ال�سداقة معهم. 
ال يدرك م�ساعر االآخرين وال ياأبه بها، كما اأنه غري قادر على التعبري عن م�ساعره.(    ♦ 

 .)Kasari, 2002( )كا�ساري(
واحلياتية  االجتماعية  املهارات  باأب�سط  القيام  يف  معاناة  التوحدي  الطفل  ويواجه 
والتفاعل مع االآخرين الذين يتحملون عبئًا كبرياً لتلبية احلاجات االأ�سا�سية للطفل التوحدي.  
وعلى الرغم من وجود العديد من الربامج والعالجات للطفل التوحدي، فلم يثبت اأن هناك 
برناجمًا اأو دواء اأف�سل، واأنه هو العالج الوحيد. ومن هذا املنطلق تهدف الدرا�سة احلالية 
اإىل ا�ستخدام عنا�رص االإدارة الذاتية مبا يف ذلك االختيار الذاتي للمثريات،  والتحكم الذاتي 
املهارات  لتعليم  اأ�سا�سي  ال�سور كمثري  با�ستخدام  لالأداء، وذلك  الذاتي  التقومي  االأداء،   يف 

احلياتية الأطفال التوحد. 
وتتحدد م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�س الآتي:  ◄ 

الأن�سطة امل�سورة   ا�ستخدام جداول  مامدى فاعلية برنامج قائم على 
لإك�ساب الأطفال الذاتويني بع�س املهارات احلياتية؟ 

ويتفرع من هذا ال�سوؤال الت�ساوؤالت الفرعية االآتية: 
درجات  متو�سطات  بني   1 .0.1 م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
اأطفال املجموعة التجريبية على مقيا�ص املهارات احلياتية باأبعاده فى القيا�سني القبلي 

والبعدي ل�سالح القيا�ص البعدي.  
درجات  متو�سطات  بني   2 .0.1 م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
اأطفال املجموعة التجريبية على مقيا�ص »جليام لت�سخي�ص الذاتوية« باأبعاده يف القيا�سني 

القبلي والبعدى ل�سالح القيا�ص البعدى. 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى 0.1. 3 بني متو�سطات درجات اأطفال 
املجموعة التجريبية فى القيا�سني البعدي والتتبعي )بعد �سهرين من انتهاء الربنامج( على 

مقيا�ص املهارات احلياتية  باأبعاده. 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى 0.1. 4 بني متو�سطات رتب درجات 
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اأطفال املجموعة التجريبية فى القيا�سني البعدي والتتبعي  بعد �سهرين من انتهاء الربنامج 
على مقيا�ص »جليام لت�سخي�ص الذاتوية« باأبعاده. 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل: 

اقرتاح  برنامج  لتعليم الطفل التوحدي بع�ص املهارات احلياتية با�ستخدام جداول  1 .
الن�ساط امل�سورة. 

اختبار فاعلية الربنامج املقرتح  لتعليم الطفل التوحدي بع�ص املهارات احلياتية  2 .
با�ستخدام جداول الن�ساط امل�سورة. 

تقومي مدى اإمكانية تغيري �سلوك الطفل التوحدي.  3 .

أهـمية الدراسـة: 
تكمن اأهمية الدرا�سة يف اأنها: 

تت�سدى ملرحلة الطفولة املبكرة التي لها اأكرب االأثر يف حياة الطفل امل�ستقبلية.  1 .
تلقي ال�سوء على اأهمية توجيه الرعاية للطفل التوحدي يف  الطفولة املبكرة.  2 .

ينمو  اأن  التوحدي  الطفل   ت�ساعد  التي  احلياتية  املهارات  اأهم  ال�سوء على  تلقي  3 .
ب�سكل طبيعي متكامل. 

تهتم  مناهج  ت�سميم  اإىل  املبكرة  الطفولة  يف  الربامج  م�سممي  اأنظار  توجيه  4 .
مبهارات احلياة للطفل التوحدي. 

الالزم  االإعداد  من  االأدنى  احلد  له  توفر  رعاية  برامج  اإىل  الذاتوي  الطفل  حاجة  5 .
للحياة، واالعتماد على نف�سه فى ق�ساء حاجاته اليومية. 

فروض الدراسة: 
املجموعة  اأطفال  درجات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  1 .
التجريبية على مقيا�ص املهارات احلياتية  باأابعاده فى القيا�سني القبلي والبعدي ل�سالح 

القيا�ص البعدي. 
املجموعة  اأطفال  درجات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  2 .
التجريبية على مقيا�ص »جليام لت�سخي�ص الذاتوية« باأبعاده يف القيا�سني القبلي والبعدي 

ل�سالح القيا�ص البعدي. 
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املجموعة  اأطفال  درجات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  التوجد  3 .
البعدي والتتبعي )بعد �سهرين من انتهاء الربنامج( على مقيا�ص  القيا�سني  التجريبية فى 

)املهارات احلياتية  باأبعاده(. 
اأطفال املجموعة  اإح�سائية بني متو�سطى رتب درجات  ذات داللة  التوجد فروق  4 .
مقيا�ص  على  الربنامج  انتهاء  من  �سهرين  بعد  والتتبعي   البعدي  القيا�سني  فى  التجريبية 

)املهارات احلياتية باأبعاده(.

حدود الدراسة: 
تنح�رس حدود هذه الدرا�سة فيما ياأتي: 

احلدود الب�رسية:  1 .
اأطفال من  )4-  6 �سنوات(  مركز والدة االأمري في�سل بن فهد للتوحد مبدينة  عينة 

الريا�ص . 
احلدود املكانية:  2 .

مركز والدة االأمري في�سل بن فهد للتوحد مبدينة الريا�ص . 
احلدود الزمنية:  3 .

العام الدرا�سي 1430هـ/ 1431هـ 
احلدود املو�سوعية:  4 .

التوحديني  االأطفال  الإك�ساب  امل�سوره  االأن�سطة  جداول  با�ستخدام  برنامج  اقرتاح 
بع�ص املهارات احلياتية، وبحث مدى فعاليته  لدى عينة من  اأطفال مرحلة ريا�ص االأطفال 

الذاتويني. 

مصطلحات الدراسة: 
تنح�رس م�سطلحات الدرا�سة فيما ياأتي: 

املهارات احلياتية:  ◄ 

مهارات   )World Health Organization,1997( العاملية(  ال�سحة  )منظمة  تعرف 
احلياة باأنها: »قدرات لل�سلوك االإيجابي واملعدل التي متكن الفرد من التعامل بفعالية مع 
متطلبات احلياة اليومية وحتدياتها«. »وهي قدرات عقلية ووجدانية وح�سية متكن الفرد من 
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حل م�سكالت اأو مواجهة حتديات تواجهه يف حياته اليومية، اأو اإجراء تعديالت على اأ�سلوب 
حياته«.

مرتبطة  مهارات  احلياتية جمموعة  باأنها   )Henger, D. ,1992( )هينجر(  ويعرفها 
ببيئة الطفل مبا تت�سمنه من معارف وقيم واجتاهات يتعلمها ب�سورة مق�سودة ومنظمة عن 
طريق االأن�سطة والتطبيقات العملية.  وتعمل على بناء �سخ�سية الطفل املتكاملة، مما يجعله 

يتحمل امل�سوؤولية والتعامل مع مقت�سيات احلياة بنجاح وجتعل منه مواطنًا منتجًا.  
 ◄ Autism :ا�سطراب التوحد

يعرفه   )عبد الرحيم بخيت،  1999(   اأنه ا�سطراب اأو جملة اأعرا�ص تظهر اخل�سائ�ص 
املر�سية فيه قبل �سن )30( �سهراً، وتت�سمن هذه ال�سطرابات ما ياأتي:  

ا�سطراب يف �رصعة النمو اأو تتابعه.  - 

ا�سطراب يف �رصعة اال�ستجابات احل�سية للمثريات.  - 

ا�سطراب يف الكالم واللغة وال�سعة املعرفية.  - 

ا�سطراب يف التعلق اأو االنتماء للنا�ص واالأحداث واملو�سوعات.  - 

-American Psychiatric Associ (  بينما تعرَّف )اجلمعية االأمريكية للطب النف�سي(
العديد من  النمو تت�سم ب�سعف �سديد يف  اإعاقة يف  باأنه حالة تف�سي  التوحد   )tion, 2000
االت�سال مع  االجتماعية، ومهارات  التفاعلية  املهارات  تنمية  ذلك  النمو مبا يف   جماالت 

وجود اأمناط مقيدة، ومتكررة، ومنطية من ال�سلوك واالهتمامات واالأولويات واالأن�سطة. 
كما يعرفه )ريت�سارد وماثيو( )Richard & Matthew, 2002( باأنه ا�سطراب ارتقائي 
االأن�سطة  من  حمدود  ومدى  التوا�سل  وق�سور  االجتماعي،  التفاعل  بق�سور  يتميز  عام 
واالهتمامات، واأمناط �ساذة من ال�سلوك واالأن�سطة، وعادة ما يظهر قبل ال�سهر الثالثني من 
العمر. وقد ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية م�سطلحي التوحديني والذاتويني وهما مبعنى واحد.  

 ◄ Photographic Activities Sechudels :جداول الأن�سطة امل�سورة
اخلا�سة  احلاجات  ذوي  االأطفال  الإك�ساب  ت�ستخدم  التي  اال�سرتاتيجيات  اإحدى  هي 
مهارات معينة. وا�سطراب التوحد يف مقدمة الفئات اخلا�سة التي حتتاج اإىل رعاية وتعليم،  
وتنمية قدراتهم. وتقوية �سلوكهم من اأجل التمهيد لعودتهم مرة اأخرى للتفاعل مع اأقرانهم 
ياأتوا  اأن  التوحديني  االأطفال  الن�ساط  جداول  وت�ساعد   .)2001 عبداهلل،  )عادل  العاديني  
ب�سلوك مرغوب اجتماعيًا، اأو تعمل على احلد من �سلوك غري مرغوب فيه، وذلك ب�سكل علمي 
اإجرائية ومنهجية من خالل تدريبهم على عدد من االأن�سطة واملهارات التي  وفق خطوات 
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تتم من خالل عدد من املهمات املختلفة يف �سبيل تنمية مهاراتهم ال�سخ�سية واالجتماعية. 
اأو �ست �سفات تت�سمن كل منها �سورة واحدة  الن�ساط امل�سور من خم�ص  ويتاألف جدول 
تعك�ص اإحدى االأن�سطة التي ُيدرِّب الطفل على اأدائها،  وتنتهي تلك ال�سفحات ب�سورة لوجبة 

يف�سلها الطفل اأو ن�ساط لعب مف�سل بالن�سبة له. 

اإلطار النظري للدراسة: 

التوحد: 

هذا  كانر  اأو�سح  اأن  منذ  الباحثني  قبل  من  اهتمامًا  )التوحد(  كانر  متالزمة  �سهدت 
اال�سطراب وخ�سائ�سة،  حيث اأجرى جتربة على  جمموعة من االأطفال مكونة من 11 طفاًل،  
و�سخ�سهم على اأنهم حاالت تخلف عقلي، اإال اأن كانر الحظ عليهم جمموعة من االأعرا�ص 
االأخرى اأهمها ا�ستغراقهم امل�ستمر يف انغالق كامل على الذات، والتفكري املتميز باالجرتار 
الذي حتكمه الذات اأو حاجات النف�ص وتبعدهم عن الوا قعية، بل عن كل ما حولهم من ظواهر 
اأو اأحداث اأو اأفراد، فهم دائمو العزلة واالنطواء، وال يتجاوبون مع اأي مثري بيئي يف املحيط 
الذي يعي�سون فيه اإىل حد ي�سبح من امل�ستحيل لتكوين Shut in اخلارجية اإىل داخلهم التي 

اأ�سبحت يف حالة انغالق تام )عثمان فراج، 2002(. 
اإىل  التوحد مثل: ذهان  وهناك م�سطلحات عدة ا�ستخدمها الباحثون لالإ�سارة 
والذاتوية  والذاتية،  واالنكفاء،  واالجرتارية،  بالذات،  االن�سغال  اأو  واالأنانية  الطفولة، 
الطفولية، والف�سام الذووي )ذاتي الرتكيب(، واالأوتي�سية، االأوتيزم، اإال اأن هناك �سبه اإجماع 
م�سطلح  ا�ستخدام  على  االأخرية  االآونة  فى  العربى  العامل  فى  واملخت�سني  الباحثني  بني 
الفهم فى بع�ص االأحيان  التداخل واإ�ساءة  اإىل  اإن تعدد امل�سميات قد يوؤدي  التوحد؛  حيث 

)�سيد اجلارحي، 2004(. 
على اأن منظمة ال�سحة العاملية قررت موؤخراً تعديل الرتجمة العربية ال�سم املر�ص اإىل 
ا�سم »الذاتوية«. ويوؤكد ذلك )�سيد اجلارحي، 2009( حيث يذكر اأن التوحد معناه اأن يتقم�ص 
الذي  الذاتوية،  مر�ص  يف  مايحدث  عك�ص  وهذا  و�سلوكه،  وتفكريه  االآخر  م�ساعر  ال�سخ�ص 
تتمثل اأعرا�سه يف عدم القدرة على التوا�سل العاطفي واالت�سال مبن حوله واالنعزال التام 
وجتمد العواطف، ومن ثم ي�ستحيل التوحد. كذلك �سعف اللغة اأو عدم وجودها لدى هوؤالء 
اإهمال للذات،   اإرادية مع  االأطفال، مع ا�سطرابات �سلوكية وع�سبية وعدوانية وحركات ال 
اأن يكون جزءاً من االآخر، والينطبق  اأنه توا�سل وحاول  ال�سخ�ص يعني  فحني نقول توحد 

ذلك على االأطفال االأوتيزم.  
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ويتميز املر�ص (Autism Spectrum Disorder )ASD مب�ستويات خمتلفة من االختالل 
يف مهارات االت�سال والتفاعل االجتماعي،  واأمناط من ال�سلوك النمطي  املتكررة.  وعمومًا 
ميكن اأن يتم الك�سف عن ا�سطرابات التوحد  يف �سن الثالثة، ويف بع�ص االأحيان يف وقت 
مبكر يف ال�سهر الثامن ع�رص. وترتاوح ا�سطرابات التوحد من ال�سكل احلاد ، وي�سمى ا�سطراب 
 )Asperger Syndrome, اأ�سربجر  )متالزمة  وي�سمى  اعتدااًل،  االأكرث   ال�سكل  اإىل  التوحد،  
الت�سخي�ص،  معايري  اإىل  الت�سل  ولكنها  اال�سطرابات،  هذه  من  اأي  الطفل  على  ظهرت  )اإذا 
 National( .)فُي�سخ�ص الطفل على اأن لديه ا�سطرابات النمو )املعهد الوطني لل�سحة النف�سية

  .)Institute of Mental Health, 2008

وال يتوافر حتى االآن  اختبار طبي لتحديد ما اإذا كان الطفل توحديًا اأم ال.  وقد حدد  
الت�سخي�سي واالإح�سائي بع�ص االأعرا�ص وال�سلوكيات املعينة املتعلقة باإعاقة يف  الدليل 
التفاعل االجتماعي، ويكون الطفل توحدياً اإذا كان لديه عر�سان على الأقل مما ياأتي:  
بالعني،   العني  مثل  اللفظية  غري  ال�سلوكيات  ا�ستخدام  يف  ملحوظ  انخفا�ص  ♦ 

وتعبريات الوجه، واأو�ساع اجل�سم، واالإمياءات لتنظيم التفاعل االجتماعي.  
الف�سل يف عالقاته مع اأقرانه املالئمة مل�ستوى النمو.  ♦ 

�سعف العفوية يف البحث عن م�ساركة اال�ستمتاع، واالهتمامات، اأو االجنازات مع  ♦ 
االآخرين.  

 ♦ �سعف تبادل املهارات  االجتماعية اأو العاطفية. 

كما  التوا�سل،  نوعي يف  الطفل �سعف  لدى  يكون  اأن  يجب  ذلك،  وعالوة على 
يتجلَّى يف واحد على الأقل مما ياأتي:  

تاأخر، اأو �سعف عام يف اللغة ال�سفهية.  ♦ 

يف االأطفال الذين يتحدثون اإىل حد ما يوجد �سعف يف القدرة على البدء اأو موا�سلة  ♦ 
املحادثة مع االآخرين. 

مل�ستوى  املالئم  االجتماعي  اللعب  اأو  اللعب  يف  تلقائية  اأو  تنوع،  وجود  عدم  ♦ 
النمو.  

وكذلك اإذا اأظهر الطفل اثنني على الأقل من  اأمناط متكررة ومنطية من ال�سلوك،  
والهتمام، وذلك على النحو الآتي:  

االن�سغال يف  واحد اأو اأكرث من االأمناط  املحددة  من االهتمام  غري الطبيعي اإما   ♦ 
من حيث الرتكيز اأو الكثافة.  
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عدم مرونه وا�سحة يف التعامل مع االإجراءات الروتينية غري الوظيفية.  ♦ 

ال�سلوكيات احلركية النمطية واملتكررة.  ♦ 

 American( )الن�سغال امل�ستمر باأجزاء من الأ�سياء )الرابطة الأمريكية للطب النف�سي
.)Psychiatric Association, 2000

اأي�ساً ميكن حتديد خ�سائ�س الطفل امل�ساب بالتوحد يف النقاط الآتية: 
ينحني بظهره ليتجنب التوا�سل باالآخرين.  1 .

يو�سف باأنه �سلبي اأو متهيج.  2 .
لديه �سعوبات يف التوا�سل اللفظي وغري اللفظي مع بطء اللغة اأو انعدامها،  مع  3 .

ا�ستعمال غري مالئم للكلمات. 
�سعوبات يف االأن�سطة االجتماعية ويف اأن�سطة اللعب.  4 .

يق�سي معظم الوقت  منفرداً بعيداً عن االآخرين.  5 .
�سعف يف  االت�سال بالعني مع االآخرين.  6 .

ا�سطراب ح�سي،  حيث يبدو اأكرث  ح�سا�سية للم�ص، اأو اأقل ح�سا�سية لالأمل.  7 .
اأن�سطة غريبة  للعب حيث ينق�سه اللعب التخيلي، وتقليد حركات االآخرين.  8 .

اأمناط من ال�سلوك ال�ساذ مثل حركات متكررة للج�سم.  9 .
نوبات غ�سب متكررة.  10 .

ارتفاع م�ستوى ال�سريوتونني يف الدم وال�سائل ال�سوكي.  11 .
اختالل وظيفي يف جهاز املناعة.  12 .

ال�سعف يف اإدراك اأفكار االآخرين ووجهة نظرهم.  13 .
اإمكانية وجود مهارات اأو قدرات عالية.  14 .

�سيق جمال االنتباه والرتكيز.  15 .
. 16 �سذوذ يف �سكل الدماغ اأو املخ. 

. 17 يبدو كما لو كان بدون انفعاالت اأو عواطف. 
ال ي�ستطيع اأن يتحدث عندما يريد ذلك.  18 .

ال ي�ستطيع اأن يقوم باملعاجلة والتعامل الدقيق لالأ�سياء باليد.  19 .
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وتختلف اخل�سائ�ص ال�سابقة يف �سدتها بني االأطفال التوحديني ما بني ب�سيط ومتو�سط 
 . )Goodgive, 2000) )و�سديد،  )جوديف

احتياجاتهم  ق�ساء  اإىل  التوحديون  االأطفال  يحتاج  ال�سابقة،  االأعرا�ص  جملة  ومن 
املهارات  االأطفال  هوؤالء  يفتقد  حيث  الوالدين،  اأو  املعالج  عن  بعيداً  الب�سيطة  اليومية 

االجتماعية واحلياتية. 
وتعد االإعاقة االجتماعية االإعاقة البارزة والثابتة يف نتائج ت�سخي�ص الطفل التوحدي.  
اإذ يرى كثري من الباحثني اأن االإعاقات االجتماعية هي العن�رص االأكرث ح�سمًا يف تعريف هذه 
االإعاقة. )جودمان،  2000(، ويظهر ذلك حتى يف ال�سهور االأوىل يف حياة الطفل التوحدي؛ 
اإذ الي�ستطيع اأن يتوا�سل بالعني،  االبت�سامه،  اأو اال�ستجابة مع لعب الوالدين.  ويذكر اأي�سًا  
)لي�ص واآخرون( )Liss, etal, 2001( اأن الطفل التوحدي يعاين من تلبية متطلباته اليومية. 
هو  التوحد  اأطفال  تعلم  اأهداف  اأهم  من  اأن   )Self, etal, 2007( واآخرون(  )�سيلف  ويرى 

اإك�سابهم مهارات واأدوات تفكري من اأجل العي�ص با�ستقاللية.  
اأما بالن�سبة اإىل اللغة، فاإن اأطفال التوحد يف�سلون يف اكت�ساب اللغة يف العمر املتوقع 
اأن تنمو فيه، والعديد منهم ميلكون القليل من اللغة عند و�سولهم �سن اخلام�سة اأو ال�ساد�سة 
من العمر، ويظهر لديهم �سعف يف عملية التوا�سل غري اللفظي، ويتميز ذوو االأداء ال�سلوكي 
امل�سطرب منهم ب�سعف يف االنتباه، وم�ساركة االآخرين انتباههم مما يعوق عملية التوا�سل 
لديهم. وغالبية هوؤالء االأطفال لديهم �سعف تعبريي، وبع�سهم يظهرون وكاأنهم بكم،  ويبدو 
عليهم عدم فهم ما يقال لهم، ويبداأ بع�سهم الكالم يف وقت متاأخر، ولكنهم ي�سدرون كالمًا 
م�سطربًا وغري مفهوم، وغالبًا ما يكون مقاطع من االإعالنات اأو الدعايات التلفازية، وقد 

يقلدون نغمة �سوت اأو اإيقاع �سوت ما، وبع�سهم  يردد بع�ص الكلمات لفرتات طويلة. 
وعلى الرغم من وجود اإجراءات للعالج خمتلفة �سبق ت�سميمها وتقوميها،  فاإنه مازالت 
اأن يحتاج  اأكرث تعقيداً يف املهارات احلياتية واالجتماعية،  وظاهرة عادية  هناك م�سكلة 
ونيكوبولو  )نيكوبول�ص  اليومية  حاجاته  عمل  على  م�ساعدته  يف  للكبار  التوحدي  الطفل 
ويت�سح من   .)Nikopoulos, C. K., & Nikopoulou- Smyrni, P. G., 2008) )سمريين�
الطرق املوجهة نحو تنمية  العالج، وخا�سة تلك  واأ�ساليب  اأن هناك ق�سوراً يف طرق  ذلك 
اإن   )Remington, etal, 2007) واآخرين(  )رمينجتون  مايوؤكده  وهذا  احلياتية.  املهارات 
العالج اليعتمد على املدخل الفعال فح�سب، بل على طريقة العالج، واأن طرق العالج الفعالة 

هي تلك التي تعتمد على املباديء ال�سلوكية مثل التعزيز االيجابي واملحاكاة والنمذجة.  
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بـرامج التـدخـل: 
ي�ستجيب اأطفال التوحد للربامج املعدة جيداً، والتي تلبي احتياجاتهم اخلا�سة، وتنمي 
التوحديني  التدخل املبكر تدريب االأطفال  اأ�سا�سيات  املهارات االجتماعية واحليوية. ومن 
على مهارات احلياة اليومية يف �سن مبكرة. لكن ال يوجد عالج معني ومف�سل ملر�ص التوحد،  

ولذلك  هناك برامج العالج التي قد تفيد يف عالج اأعرا�ٍص معينة، وحتدث حت�سنًا. 
ووفقًا ملا ذكرته )عيادة مايو( )Mayo Clinic, 2006( فاإن العالجات االأكرث �سيوعًا 
هي: ال�سلوكية والتوا�سلية، والعالج با�ستخدام العقاقري، والعالج التكميلي. وي�ستخدم العالج 
ال�سلوكي لتعليم االأطفال امل�سابني بالتوحد مهارات جديدة، وكيفية الت�رصف يف املواقف 
االجتماعية واملهارات احلياتية،  اأوكيفية حت�سني التوا�سل مع االآخرين. وت�ستخدم العالجات 
على  لل�سيطرة  املن�سطات  ت�ستخدم  املثال:  �سبيل  على  االأعرا�ص،  على  لل�سيطرة  بالعقاقري 
العدوانية  ال�سلوكيات  على  لل�سيطرة  للذهان  امل�سادة  العقاقري  وت�ستخدم  املفرط،  الن�ساط 
املتكررة. والعالجات البديلة التكميلية ت�سمل العالج  بالر�سم، والوجبات الغذائية اخلا�سة، 
ال�سوت(.  اأو  للم�ص  الطفل  )احلد من ح�سا�سية  احل�سي  التكامل  اأو  واملعادن،  والفيتامينات 

ومن املهم اأن نالحظ اأنه لي�ست كل العالجات منا�سبة جلميع االأطفال. 
هناك العديد من برامج التدخل العالجي للطفل التوحدي، ◄  ومن هذه الربامج 
برنامج  )اإيفار لوفا�س( )Ivar Lovaas( وي�ستخدم هذا الربنامج حتليل ال�سلوك التطبيقي، 
والتدريب باملحاولة لتعليم االأطفال التوحديني. ويف هذا الربنامج يتعر�ص االأطفال الأربعني 
�ساعة اأ�سبوعيًا من التدريب املكثف، وتبداأ التدريبات من ال�سلوك الب�سيط وتتدرج نحو املعقد. 
ز ال�سلوك املرغوب على الفور، بينما يتم جتاهل ال�سلوك غري املرغوب فيه اأو العقاب  وُيعزَّ
عليه. وكان تكنيك )لوفا�ص( �سائعًا، واأظهر بع�ص النجاح،  فقد �سدر تقرير عام 1987م 
 )Gresham,  )اأن 47% من االأطفال متاثلوا لل�سفاء )جري�سام وبي فرانكبيربجر،  ماكميالن

Beebe- Frankenberger, MacMillan,1999)

)برنامج خربات التعلم  وهناك برنامج اآخر لالأطفال ذوي التوحد، ويعرف با�سم  ◄
هذا  وبداأ   ،Learning Experiences an Alternative Program- LEAP البديل( 
الربنامج على خم�سة  ويعتمد هذا  الربنامج عام 1982وا�ستخدم التكنيكات ال�سلوكية. 

مبادىء توجه الربنامج: 
اأن كل االأطفال ميكن اأن ي�ستفيدوا من وجودهم يف الرو�سة. 1 .
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يت�سامن كل من املنزل، واملجتمع يف حتقيق الفائدة من عملية التدخل. يجب اأن . 2
�رصورة امل�ساركة بني الوالدين واملتخ�س�سني.  3 .

االأطفال العاديون ميكن اأن يعلموا االأطفال التوحديني من خالل النمذجة والتقليد. 4 .
يجب اأن يكون املنهج منا�سبًا منائيًا بغ�ص النظر عن نوع االإعاقة.   5 .

ومع ذلك فاإن البحوث التطبيقية التي اأجريت على هذا الربنامج اأثبتت اأن به ق�سوراً  
)Feinberg & Vacca, 2000) )فينربج و فاكا(

)عالج وتربية التوحدي والأطفال ذوي  والربنامج الثالث لالأطفال التوحديني هو  ◄
-Treatment and Education for Autistic and related Comm التوا�سل(  اإعاقة 
�سمال  جامعة  يف  الربنامج  هذا  (nication handicapped Children )TEACCH وكان 

كالرولينا،  واعتمد هذا الربنامج على التعاون بني املعلمني واالآباء.  ويدرب االأطفال على 
املهارات االجتماعية واحلياتية واملهنية ومهارات االت�سال.  وكانت هناك اأربع مكونات 
اجلداول  ات،   املهمَّ اأداء  تنظيم  املادي،   التنظيم  وهي:   الربنامج  يف  للتدري�ص  رئي�سية 
الب�رصية،  نظم العمل. )Heflin & Simpson, 1998(. ويعتمد الربنامج على اإزالة احلواجز 
ت�ساعد  اأن�سطة  وت�سميم  امللهية،  وال�سمعية  الب�رصية  املثريات  وتقليل  املحيطة  البيئة  يف 
االأرقام  الربنامج  ا�ستخدم  اأي�سًا  به.  القيام  الكبار  منه  مايتوقع  على  التعرف  على  الطفل 
ا�ستخدم  اأخرى  ناحية  ومن  لفظي.   توجيه  دون  منه  املطلوبة  املهام  لتو�سيح  واحلروف 

الربنامج االأ�سياء املادية وال�سور حتى يعرف الطفل االأن�سطة املطلوبة منه. 
ومما �سبق يت�سح اأنه على الرغم من وجود العديد من العالجات والربامج فاإنه اليوجد 
عالج مف�سل اأو اأنه هو العالج الوحيد ال�سحيح. وذلك الأن التوحد اإعاقة معقدة، وعلى حد 
قول (Ozonoff & Cathcart, 1998( اإن كثرياً من العالجات اجلديدة  تكون مو�سة عابرة. 
القيام  من  التوحديني  االأطفال  ميكن  ال�سور  ا�ستخدام  اأن  وجد  نف�سه  الوقت  ويف 
 Van Bourgondien &( اليومية  احلياتية  املهارات  وتعلمهم  االأ�سا�سية  باحتياجاتهم 
املختلفة  باملرئيات  احل�سية  القدرات  تنمية  العالجية،  الطرق  ومن   )Schopler, 1996

فيها  يعي�سون  التي  والبيئة  الرعاية  ومركز  املنزل  املعي�سية يف  املهارات  باأن�سطة  للقيام 
)بوم وبابت�ست( )Baum & Bapstite,2002( هذا يوؤكد اأهمية الدرا�سة احلالية يف ا�ستخدام 

ال�سور كمدخل لتنمية املهارات احلياتية لدى اأطفال الرو�سة ذوي التوحد. 
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وتعدُّ جداول الن�ساط امل�سورة اإحدي اال�سرتاتيجيات املهمة يف تعليم الطفل التوحدي 
و االأطفال املعوقني عقليا.  و ميكن ا�ستخدامها يف اإك�ساب االأطفال ذوي احلاجات اخلا�سة  
من  واحلد  فيه   مرغوب  ب�سلوك  ياأتوا  اأن  على  ت�ساعدهم  التي  املهارات  التوحد  واأطفال 
من  ومنهجية  اإجرائية  خطوات  خالل  من  وذلك  اجتماعيًا.  فيها  املرغوب  غري  ال�سلوكيات 
خالل تدريبهم على عدد من االأن�سطة.  وميكن اأن يكون اجلدول  على �سكل األبوم �سور متو�سط 

احلجم، اأو كرا�ص ر�سم �سغري، اأو غالف ثالثي احللقات. 
ويرى  )عادل عبد اهلل،  2001( اأن هناك اأ�سلوبًا منا�سبًا لتدريب االأطفال على ا�ستخدام 
لها، ويت�سمن هذا  جداول الن�ساط امل�سورة ب�سكل ميكن اأن يي�رص من عملية التدريب وي�سهِّ

الأ�سلوب اخلطوات الآتية: 
يقوم املعلم اأو االأب باأداء املهمة املت�سمنة بال�سورة اأمام االأطفال كنموذج.  ♦ 

يقوم االأطفال بتكرار ا�سم االأدوات امل�ستخدمة يف كل ن�ساط اإذا كانوا يعرفونها، اأو  ♦ 
يكررون ذلك وراء املعلم اإذا كانوا ال يعرفونها. 

ت�سجيع الطفل وحثه على القيام بالن�ساط املطلوب، مع التوجيه اإذا لزم االأمر، ثم  ♦ 
االمتناع عن التوجيه وذلك ب�سورة تدريجية. 

يقوم الطفل باأداء الن�ساط املطلوب بنف�سه وحتت اإ�رصاف املعلم اأو الوالد.  ♦ 

ي�سمح لالأطفال بالتعاون مع بع�سهم بع�سًا يف اأداء االأن�سطة املختلفة.  ♦ 

تقدَّم الوجبة اخلفيفة )موزة،  برتقالة، ... اإلخ( التي تت�سمنها اآخر �سفحة باجلدول  ♦ 
للطفل الذي يوؤدي الن�ساط امل�ستهدف ب�سكل �سحيح. 

ويف �سوء ما�سبق، يحدد )عبد احلليم حممد، 2008( مبادىء التدخل العالجي لذوي 
ا�سطراب الأوتيزم على النحو الآتي: 

الرتكيز على تطوير املهارات وخف�ص املظاهر ال�سلوكية غري التكيفية.  ♦ 

تلبية االحتياجات الفردية للطفل، وتنفيذ ذلك بطريقة �سمولية ومنتظمة وبعيدة  ♦ 
عن العمل الع�سوائي. 

مراعاة اأن يكون التدريب ب�سكل فردي و�سمن جمموعة �سغرية.  ♦ 

مراعاة اأن يتم العمل على مدار العام.  ♦ 

مراعاة تنويع اأ�ساليب التعليم.  ♦ 

مراعاة اأن يكون الوالدان جزءاً من القائمني بالتدخل.  ♦ 
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دراسات سابقة: 

�ست  ُدرِّ  ◄ )Marie E. Taras, etal, 1993) واآخرين(  تارا�س  )ماري  درا�سة  يف 
املهارات احلياتية لدى جمموعتني )7( من االأطفال )5( منهم �ُسخ�سوا على اأنهم متاأخرون 
الطواريء،  بالهاتف يف حالة  واالت�سال  القمي�ص،  ُعلِّموا كيف ميكنهم تطبيق  وقد  عقليًا. 
ق�ساء  كيفية  على  بوا  ُدرِّ ال�سباب  من   )4( االأخرى  واملجموعة  بال�سكني.  الطعام  وتقطيع 
اأ�سغال اجللد. كما ُدرِّبت املجموعة على مكونات التعلم االجتماعي  وقت الفراغ من خالل 
)مثل: تقومي الذات، تقومي االأقران، التعزيز(. واأ�سارت النتائج اإىل فاعلية التدريب يف تنمية 

املهارات احلياتية لدى املجموعتني، وحدوث تغري يف املهارات ال�سلوكية.        
 ◄ Pierce, KL.;Schreibman, L.( )هدفت درا�سة )بري�س ك ل و �سيت�رسمبان ل
1994( اإىل بحث اأثر ا�ستخدام مهارات احلياة اليومية لدى ثالثة اأطفال م�سابني بالتوحد. 
وقد قوِّم مثري اإدارة الذات وثبات تغري ال�سلوك. وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن االأطفال 
غياب  يف  اليومية  احلياة  �سلوكيات  من  للتمكن  ال�سور  ا�ستخدام  ي�ستطيعون  التوحديني 

املعالج، وكذلك ات�سح نق�ص يف ال�سلوك النمطي.   
درا�سة )بري�سون( )Persson,2000( ◄ وهي درا�سة طولية اأجريت على �سبعة اأطفال 
�ست املهارات  �سويديني. وا�ستخدمت الدرا�سة برنامج TEACCH ملدة عامني ون�سف. ودرِّ
يف اأثناء مدة الدرا�سة �ست مرات. واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل منو املهارات وزيادة القدرة 

على اال�ستقاللية. 
وقام )�س، ات�سوا( )Choi, S. , 2000( ◄ بدرا�سة عن االأطفال التوحديني واأقرانهم 
يف اللعب،  وهدفت الدرا�سة التعرف على تاأثري اأن�سطة اللعب يف تنمية التوا�سل لدى اأطفال 
االألعاب،   من  جمموعة  يف  التوحدي  الطفل  ي�سارك  عادي  طفل  طريق  عن  وذلك  التوحد، 
اعتماداً على توجيهات مدر�ص الف�سل، وتكونت عينة االأطفال التوحديني من خم�سة اأطفال 
وقد تراوحت اأعمارهم من اأربع اإىل �ست �سنوات، وتكونت عينة االأطفال  العاديني امل�ساركني 
يف اللعب من اأحد ع�رص طفاًل تراوحت اأعمارهم من اأربع اإىل �سبع �سنوات. وقد ات�سح من خالل 
التوحديني،  االأطفال  لدى  التوا�سل  تنمية   على  للعب  اإيجابي  تاأثري  الدرا�سة وجود  نتائج 
اللعب، وحت�سن  التوا�سل مع �رصيك  اأظهر هوؤالء االأطفال بعد تطبيق الربنامج زيادة  حيث 

م�ستوى التوا�سل الب�رصي لديهم. 
- ◄ Cartothers; D. E.; T ( تيلور(  ور.  كاروزر�س  )د.  درا�سة من  الهدف   كان 

lor R. L. 2004( الك�سف عن مدى التعاون بني املعلمني واأولياء اأمور االأطفال التوحديني 
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يف اك�ساب هوؤالء االأطفال مهارات احلياة اليومية. وكانت عينة الدرا�سة مكونة من  )36( 
التعاون بني املعلمني  الدرا�سة فعالية  اأمر و )63( معلمًا ومعلمة. وات�سح من نتائج  ويل 

والوالدين يف اإك�ساب مهارات احلياة لالأطفال التوحديني. 
واقع  على  التعرف  خاللها  من  هدف  بدرا�سة   ◄ )2004 العثمان،  )اإبراهيم  قام  
خدمات الرتبية اخلا�سة للتالميذ ذوي التوحد يف اململكة العربية ال�سعودية من وجهة نظر 
معلمي الرتبية اخلا�سة العاملني معهم، وكانت عينة الدرا�سة 55 معلمًا من معلمي الرتبية 
اخلا�سة. وقد اأ�سار املعلمون اإىل اأن التعلم عن طريق اللعب وال�سور، والرتكيز على مهارات 

التوا�سل هو اأن�سب الطرق للتدخل املبكر وتعديل �سلوك طفل التوحد. 
بحث  ◄  )Susan, Dieterich, etal, 2004( )كما ا�ستهدفت درا�سة )ديرت�س واآخرون
اأثر اأ�سلوب رعاية االأمهات على مدى اكت�ساب اأطفالهن ملهارات احلياة واملهارات املعرفية 
من الر�ساعة وحتى دخول املدر�سة. وتكونت عينة الدرا�سة من  )122( طفاًل وطفلة. واأ�سارت 
نتائج الدرا�سة اإىل وجود ق�سور كبري يف مهارات احلياة اليومية لدى عينة الدرا�سة. وات�سح 
اأي�سًا اأن رعاية االأم الأطفالها وتدريبهم على ممار�سة املهارات احلياتية يعزز من م�ستوى 

اكت�ساب االأطفال مهارات احلياة اليومية. 
وقامت  )فتحية �سامل اللولو،  2005( ◄ بدرا�سة هدفت اإىل حتليل املهارات احلياتية 
يف حمتوى منهج العلوم لل�سفني االأول والثاين االبتدائي. واأظهرت نتائج الدرا�سة ت�سمن 
املهارات  املنهج  يتناول  مل  بينما  ال�سحية،  واملهارات  اليدوية،  العملية  املهارات  بع�ص 

الغذائية والوقائية والبيئية.  
اأن اأطفال التوحد  ◄  )Jung, K. E. ; Lee H. J, 2006( )واأظهرت درا�سة )جينج ويل
لديهم �سعوبة يف دمج اخلربات احل�سية واحلركية. ويعتمد الدمج احل�سي على نظام التفاعل 
الدمج احل�سي، تدريب املهارت  الذي له ثالثة مكونات: عالج  امللمو�ص للواقع االفرتا�سي 
االجتماعية، وقيا�ص قدرات التوافق. وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 

بني اأطفال التوحد واالأطفال العاديني يف املهارت االجتماعية وقدرات التوافق. 
بدرا�سة هدفت   ◄ )2007 الرحمن،  عبد  وفاطمة  قا�سم   )ناجي  من  كل  قام  وقد 
اإىل الك�سف عن اأثر برنامج ترفيهي على بع�ص املهارات احلياتية والنف�سية واحلركية لدى 
تراوح  )30(  طفاًل  الدرا�سة من  عينة  وتكونت  للتعلم.  والقابلني  ذهنيًا  املعوقني  االأطفال 
الرتويحي  الربنامج  اأن  النتائج  اأو�سحت  وقد  �سنوات.   )9  -5( من  للعينة  العقلي  العمر 
داللة  ذات  فروق  وجود  اأي�سًا  ات�سح  كما  احلياتية،   املهارات  تنمية  على  فعال  تاأثري  له 

اإح�سائية بني الذكور واالإناث ل�سالح االإناث. 
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اقرتاح   ◄ )Atalia; Cavkaytar, 2009( واإلينا(  )اآتاليا  درا�سة  من  الهدف  وكان 
برنامج قائم على التعاون بني الوالدين واملعالج لتدري�ص الرعاية الذاتية واملهارات املنزلية 
لدى اأطفال التوحد متنوعي احلاجات التعليمية والعمر. وقد �سارك يف هذه الدرا�سة ثالثة 
اأطفال توحديني ووالديهم. واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل فاعلية الربنامج القائم على التعاون 

بني املعالج والوالدين، يف تدري�ص الرعاية الذاتية واملهارات املنزلية الأطفال التوحد.  
تعلم  اأثر  بحث   ◄ )Jasmine etal,2009( واآخرون(  )جا�سمني  درا�سة  ا�ستهدفت 
بع�ص املهارات املهارات احلياتية اليومية على املهارات النف�ص حركية لدى اأطفال ماقبل 
 4 اإىل   3 من  اأعمارهم  تراوحت  طفاًل   35 من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  التوحديني.  املدر�سة 

�سنوات. واأ ظهرت نتائج الدرا�سة اأن مهارات احلياة اأكرب حتدٍّ يواجه اأطفال التوحد. 
التعقيب على الدراسات السابقة:  

من خالل ا�ستعرا�س نتائج  الدرا�سات ال�سابقة نلحظ ما ياأتي: 
يف  التوحدي  الرو�سة  طفل  لدى  احلياتية  املهارات  تناولت  التي  الدرا�سات  ندرة  1 .

املجتمع العربي، وذلك يف حدود ما اطلعت عليه الباحثة. 
اتفاق الدرا�سات على اأن اأكرب حتدٍّ يواجه اأطفال التوحد ومن حولهم، هو عدم متكنهم  2 .

من القيام بحاجاتهم اليومية، والق�سور يف املهارات احلياتية.  
تعدد برامج العالج املوجهة الأطفال التوحد وعدم ثبوت فاعلية برنامج واحد،  مما  3 .

يعني �رصورة اال�ستمرار يف البحث يف هذا املو�سوع. 
اتفاق غالبية الدرا�سات على فاعلية ا�ستخدام املثريات الب�رصية.  4 .

لدى  احلياتية  املهارات  بع�ص  تنمية  يف  واملعاجلني  االأ�رصة  بني  التعاون  جناح  5 .
طفل التوحد. 

عدم تعر�ص الدرا�سات ال�سابقة للفروق بني اجلن�سني يف مر�ص التوحد.  6 .
اإمكانية تدريب اأطفال التوحد على اكت�ساب املهارات احلياتية، وتغيري يف ال�سلوكيات  7 .

   )E., Marie, Taras, etal, 1993) )اليومية كما يف درا�سة )ماري تارا�ص واآخرين
كما  احلياتية،  املهارات  الذاتويني  االأطفال  اإك�ساب  يف  ال�سور  ا�ستخدام  فاعلية  8 .

  .)Pierce. KL , L.  Schreibman, 1994( )ات�سح من درا�سة  )بري�ص و �سيت�رصمبان
ات�سح اأن التعاون بني املعلمني واأولياء اأمور االأطفال التوحديني ي�ساعد يف اإك�ساب  9 .
-Cartot (  هوؤالء االأطفال مهارات احلياة اليومية، وذلك كما ات�سح من )كاروزر�ص وتيلور(

  .)ers; Tylor, 2004
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التوحديني  لالأطفال  برامج عالجية خمتلفة  البحث عن  اأنه يجب  يت�سح   �سبق  ومما 
الإك�سابهم املهارات احلياتية ال�رصورية لق�ساء حاجاتهم اليومية. وا�ستفادت الباحثة من 
هذه البحوث والدرا�سات ال�سابقة يف و�سع ت�سور لفرو�ص الدرا�سة احلالية،  واختيار العينة 

وحتديد اأهداف الربنامج املقرتح واالإجراءات وتف�سري النتائج. 

إجراءات الدراسة: 

أوالً- منهج الدراسة: 

املقرتح  الربنامج  اأثر  لبحث  التجريبي  املنهج  الدرا�سة  هذه  يف  الباحثة  ا�ستخدمت 
با�ستخدام االأن�سطة امل�سورة )متغري م�ستقل( على املتغري التابع الذي يتمثل يف اإك�ساب عينة 

من اأطفال الرو�سة التوحديني بع�ص املهارات احلياتية. وذلك الختبار  فرو�ص الدرا�سة. 

ثانياً- عينة الدراسة : 

االأمري في�سل  والدة  االأطفال مبركز  ريا�ص  اأطفال مرحلة  الدرا�سة من  اختريت عينة 
بن فهد للتوحد مبدينة الريا�ص. وتكونت عينة الدرا�سة النهائية من اأربعة اأطفال توحديني  
)وذلك ل�سعوبة التعامل مع االأعداد الكبرية( ترتاوح اأعمارهم من 4 - 6 �سنوات مبتو�سط 

قدره 5.32، وانحراف معياري 2.01. 
م�ستمر.   الإ�رصاف  ويحتاجون  حمدودة،  ال�سفهية  اللغوية  مهاراتهم  العينة  اأفراد  كل 
وهناك حاالت ت�سدر اأ�سواتًا عالية ولكن التتحدث،  ويتوا�سلون با�ستخدام االإ�سارة. وهناك 

حاالت اأخرى يتحدثون ولكن قدرتهم على التعبري عن احتياجاتهم حمدودة. 

ثالثاً- أدوات الدراسة: 

مقيا�س )جيليام لت�سخي�س التوحدية(:  ♦ 

)اإعداد حممد ال�سيد عبد الرحمن،  منى ال�سيد خليفة، 2004(
مت اعادة ح�ساب �سدق ومعايري املقيا�ص يف البيئة امل�رصية، وهو عبارة عن قائمة 
من  املقيا�ص  ويتكون  الذاتوية،  من  يعانون  الذين  االأ�سخا�ص  حتديد  على  ت�ساعد  �سلوكية 
اثنني واأربعني بنداً تندرج حتت ثالثة اأبعاد فرعية،  باالإ�سافة اإىل اأربعة ع�رص بنداً اإ�سافية 
يقوم االآباء من خاللها اأبناءهم خالل ال�سنوات الثالث االأوىل من عمر الطفل، وت�ستمل اأبعاد 
املقيا�س على اأربعة اأبعاد: البعداالأول: ال�سلوكيات النمطية، البعد الثاين: التوا�سل، البعد 
الثالث: التفاعل االجتماعي، البعد الرابع: اال�سطرابات النمائية. ي�ستخدم املقيا�ص لتقومي 
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االأفراد الذين ترتاوح اأعمارهم بني 3-  22 عاما،  والذين يعانون من م�سكالت �سلوكية حادة. 
ولبنود املقيا�ص الفرعية �سدق ظاهري وا�سح وقوي، الأنها  بنيت على تعريف التوحدية الذي 
اأعدته اجلمعية االأمريكية للتوحد،  وكذلك على املعايري الت�سخي�سية ال�سطراب التوحد التي 
قدمتها اجلمعية االأمريكية للطب النف�سي يف الدليل الت�سخي�سي واالإح�سائي لال�سطرابات 
العقلية وملقيا�ص جيليام لتقدير التوحدية خ�سائ�ص �سيكومرتية ممتازة، واأثبت فاعليته يف 

التعرف على االأ�سخا�ص الذين يعانون الذاتوية. 
التحقق من ال�رسوط ال�سيكومرتية للمقيا�س فى الدرا�سة احلالية: 

أ. ال�سدق: 

ُح�سب �سدق املقيا�ص يف الدرا�سة احلالية بطريقتني: ال�سدق املرتبط باملحك  بح�ساب 
معامل االرتباط بني درجات املقيا�ص احلاىل على عينة من االأطفال 29 طفاًل، ودرجات 
وكانت  حممد،2000(  عبداهلل  )عادل  اإعداد  الذاتوى(  الطفل  )مقيا�ص  على  االأطفال  نف�ص 
قيمة معامل االرتباط 0.82 وهى دالة اإح�سائيًا عند 0.01، و�سدق االت�ساق الداخلي: حيث 
ُح�سبت معامالت االرتباط بني الدرجات املعيارية لالأبعاد االأربعة الفرعية وبع�سها بع�سًا 
االأطفال  ومعلمي  اآباء  من  كل  ال�ستجابات  التوحد(  )معامل  الكلية  بالدرجة  عالقتها  يف 
الذاتويني، وكانت جميع معامالت االرتباط دالة عند م�ستوى 0.01مما يحقق �سدق االت�ساق 

الداخلي للمقيا�ص. 
ب. الثبات: 

ُح�سب الثبات بطريقتني: الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية: حيث ُح�سب ثبات املقيا�ص 
يف الدرا�سة احلالية با�ستخدام طريقة التجزئة الن�سفية مبعادلة �سبريمان براون وذلك كما 
دالة عند م�ستوى  الثبات  اأحمد مراد، )2000( حيث كانت جميع معامالت  ذكرها �سالح 
اإعادة التطبيق:  على عينة 29 بفا�سل  0.01 مما يحقق ثبات املقيا�ص، والثبات بطريقة 
الكلية  والدرجة  املقيا�ص  اأبعاد  بني  االرتباط  معامالت  وُح�سبت  يومًا،   21 مقداره  زمني 
فى التطبيقني، حيث كانت جميع معامالت الثبات دالة عند م�ستوى0.01 مما يوؤكد درجة 

الثبات العالية للمقيا�ص. 
مقيا�س )املهارات احلياتية( اإعداد الباحثة:  ♦ 

االأداء  اللغوي،  النمو  ت�سمل  البنود،  من  منف�سلة  اأبعاد  خم�سة  من  املقيا�ص  يتكون 
واالقت�سادي،   املهني  الن�ساط  املنزلية،  واالأعمال  االأ�رصية  االأدوار  اأداء  امل�ستقل،  الوظيفي 

التطبيع االجتماعي. 
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التحقق من ال�رسوط ال�سيكومرتية للمقيا�س: 
أ. ال�سدق والثبات:  

على  املحكمون  اتفق  حيث  الظاهري  ال�سدق  من  قيا�سية  بدرجة  املقيا�ص  متتع 
ارتباط مواقف املقيا�ص مع امل�ستويات التي و�سعت لقيا�سها، وقد متيز املقيا�ص بال�سهولة 
ال�سدق  وُح�سب  والعينة.  العمرية  للفئة  كبرية  بدرجة  منا�سٌب  واأنه  والو�سوح،  والتكامل 
بني  ترتاوح  معامالته  كانت  الذي  الداخلي  االت�ساق  و�سدق  الظاهري،  ال�سدق  با�ستخدام 
التجزئة  وطريقة   )0.97( التطبيق  اإعادة  بطريقة  فُح�سب  الثبات  اأما   ،  )0.91   -0.89(

الن�سفية )0.86( . 
طريقة الت�سحيح:  

يقوم ويل االأمر )وبخا�سة االأم( باالإجابة على بنود املقيا�ص مع مراعاة ال�سدق يف 
اال�ستجابة. 

تتمثل طريقة اال�ستجابة يف اختبار ا�ستجابة واحدة من ثالث ا�ستجابات، وهي  )نعم(  
اإذا كانت العبارة تنطبق على املفحو�ص، وُتعطى ثالث درجات اإذا كانت )اإىل حد ما(، واإذا 
كانت العبارة تنطبق بع�ص ال�سيء على املفحو�ص فتعطى درجتان، اأما بالن�سبة لال�ستجابة 
اأي ُتخ�س�ص  العبارة ال تنطبق على املفحو�ص، وتعطى درجة واحدة.  اإذا كانت  )ال( فهي 
االإيجابية،  الدرجات )3، 2، 1( لكل من هذه اال�ستجابات على الرتتيب بالن�سبة للعبارات 

وتخ�س�ص الدرجات )1، 2، 3(  بالن�سبة للعبارات ال�سلبية. 
ثالثا- الربنامج:  ♦ 

اأهداف الربنامج:  - 

يتمثل الهدف الرئي�ص للربنامج يف اختبار فاعلية برنامج جداول االأن�سطة امل�سورة  
الهدف  اأطفال الرو�سة الذاتويني بع�ص املهارات احلياتية. ويتم حتقيق هذا  اإك�ساب  يف 

الرئي�س عن طريق:
تعليم الطفل ال�سلوك اال�ستقاليل وتدريبه على القيام بالن�ساط املطلوب من تلقاء  1 .

نف�سه دون احل�سول على امل�ساعدة من اأحد الرا�سدين. 
تعليم الطفل على جمال اأو�سع لالختيار،  وذلك يبني تلك االأن�سطة التي يرغب اأن  2 .

يقوم بها،  اأو االأطفال الذين يف�سل اأن ي�سرتك معهم. 
تعليم وتدريب الطفل على التفاعل االجتماعي، مما ي�سهم بدرجة كبرية يف اندماج  3 .

الطفل مع االآخرين. 
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الأ�س�س التي - يقوم عليها الربنامج: 
املنطلقات النظرية  )املهارات احلياتية ال�رصورية للطفل الذاتوي، برامج العالج  1 .

املقدمة للطفل الذاتوي( . 
نتائج البحوث والدرا�سات ال�سابقة املرتبطة بالطفل الذاتوي.  2 .

مالحظات الباحثة واطالعها ومقابالتها للخرباء واملتخ�س�سني.  3 .
الفئة امل�ستهدفة من الربنامج:  - 

 الربنامج االإر�سادى املعد فى الدرا�سة احلالية مقدم اإىل االأطفال الذاتويني من اأطفال 
ريا�ص االأطفال مبركز والدة االأمري في�سل بن فهد للتوحد مبدينة الريا�ص. 

م�سادر الربنامج الإر�سادي وحمتواه:   - 

من اأجل و�سع املحتوى املنا�سب ملادة الربنامج املقرتح يف الدرا�سة احلالية اطلعت 
لالأطفال  اإر�سادية  برامج  ت�سميم  تناولت  التي  ال�سابقة  والدرا�سات  البحوث  على  الباحثة 
الذاتويني، كذلك الدرا�سات التى قدمت خططًا اأو تنظيمات لكيفية تدريب االأطفال الذاتويني، 
الربنامج )عادل عبداهلل حممد،   التي كانت جمااًل الختيار حمتوى  الدرا�سات  اأهم  ومتثلت 
الغفار،   عبد  على  �سهام  2001؛  اخلطاب  بن  عمر  1997؛  معمور،  مال  عبداملنان  2001؛ 

1999؛ هالة فوؤاد 2001، ا�سماعيل بدر، 1997، �سهري حممود اآمني،  2004(.
اأ�ساليب التدريب يف الربنامج:  - 

املالحظة:. 1 حيث يتعرف الطفل على ال�سور.
املمار�سة والتدريب: االإ�سارة اإىل ال�سورة، واالإم�ساك باالأدوات والقيام بالن�ساط. 

الأ�ساليب والفنيات امل�ستخدمة:  - 

ا�ستخدمت الباحثة بع�ص االأ�ساليب والفنيات اأثناء تطبيق الربنامج وهي ما ياأتي: 
أ. التدعيم: وهو تقوية ال�سلوك املرغوب، وتثبيته بتقدمي �سيء حمبب للطفل، ومنها 

املدح واالبت�سامات والقبالت واحت�سان الطفل، وكل ما ي�سري اإىل االهتمام بالطفل. 
مل�ساعدة  امل�سور  الن�ساط  لتمثيل  النموذج  بدور  الباحثة  تقوم  حيث  ب. النمذجة: 

االأطفال على القيام به. 
لت�سجيع  وذلك  جل�سة،  كل  بداية  يف  الفنية  هذه  الباحثة  ا�ستخدمت  وقد  ت. احلث: 
ال�سغرية يف  االألعاب  اأن�سطة  بع�ص  باالإ�سافة ال�ستخدام  الن�ساط،   البدء يف  على  االأطفال 

بداية الدرو�ص لزيادة األفة االأطفال مع بع�سهم ومع الباحثة. 
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املكان والأدوات:  - 

)عرائ�ص  مثل:  األعاب  بها  ورفوف  وكرا�سي،  �سغرية،  م�ستديره  طاوالت  بها  غرفة 
مطاطية، و�سيارات �سغرية. و�سور ملونة ُو�سعت يف األبوم لل�سور، وو�سعت ورقة �سغرية 
خ�رصاء يف نهاية كل �سفحة لي�سهل قلبها. واأُعطي كل طفل األبومًا خا�سًا به، ويف نهاية كل 

األبوم و�سع وجه مبت�سم ليدل على انتهاء املهمة، وي�ساعد يف تعزيز الذات لدى الطفل. 
تقومي الربنامج:  - 

ا�ستخدمت يف تقومي الربنامج ا�سرتتيجية ذات اأربعة حماور تتمثل فيما ياأتي: التقومي 
املبدئي، والتقومي البنائي، والتقومي النهائي، والتقومي التتابعي. 

املهارات امل�ستخدمه يف الربنامج:  - 

هناك ثالث مهارات اأ�سا�سية يجب اأن يلم بها الطفل حتى يتمكن من ا�ستخدام جداول 
الن�ساط امل�سورة واتباعها، وهي: 

أ. التعرف على ال�سورة ومتييزها عن اخللفية:

وتتطلب تلك املهارة اأن ي�سري الطفل اإىل ال�سورة يف كل �سفحة من جدول الن�ساط، مع 
ذكر ا�سم ما تت�سمنه اإذا كان يعرفه، اأما اإذا كان ال يعرفه، فيجب اأن يردد ا�سم هذا ال�سيء. 

ب. متييز االأ�سياء املت�سابهة والتعرف عليها: 

ويت�سمن اجلدول اخلا�ص بذلك �سفحات بكل منها �سورة واحدة تت�سمن االأدوات التي 
ي�ستخدمها يف املهارات احلياتية، وتو�سع تلك االأدوات اأمام الطفل على املن�سدة ليتعرف 

عليها، ثم ُتعر�ص جميع االأدوات  ب�سورة منفردة على الطفل ليتعرف عليها. 
ت. التطابق بني ال�سورة واملو�سوع اأو ال�سيء: 

يقوم الطفل بتعلم املهارة  باتباع اجلدول اخلا�ص باملهارة االأوىل نف�سه، حيث تو�سع 
اأداة اأو قطعة مالب�ص واحدة ي�ستخدمها  اأمام الطفل، ويطلب منه اأن يتعرف عليها يف و�سط 

جمموعة من االأدوات اأو املالب�ص االأخرى. 
تدريب الطفل على ا�ستخدام جدول الن�ساط امل�سور:  - 

اأن يعرفها الطفل، ويتدرب  للقيام بذلك مت  الرتكيز على مكونات الن�ساط التي يجب 
فيما  املكونات  هذه  وتتمثل  اجلدول،  يت�سمنها  التي  ال�سور  تلك  عن  النظر  بغ�ص  عليها 
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ياتي: 
فتح جدول الن�ساط والقيام بقلب ال�سفحة والو�سول اإىل  ال�سفحة امل�ستهدفة.  1 .
النظر اإىل ال�سورة امل�ستهدفة بالرتتيب واالإ�سارة اإليها وو�سع اإ�سبعه عليها.  2 .

واإح�سارها  ال�سورة،  تعك�سه  الذي  الن�ساط  اأداء  يتطلبها  التي  باالأدوات  االإم�ساك  3 .
اإىل حيث يجل�ص. 

اإكمال الن�ساط واالنتهاء منه.  4 .
اإعادة االأدوات على مكانها الذي اأخذها منه من قبل.  5 .

تقومي اأداء الأطفال على جداول الن�ساط امل�سورة:  - 

ويتم ذلك من خالل: 
التي يجب اأن يعقبها قرار من جانب القائم بها �سواء كان  املالحظة املبا�رسة: . 1

الوالد اأو املعلم، ويتعلق هذا القرار  بواحدة اأو اأكرث من النقاط االأتية: 
أ. اإعادة تدريب الطفل على خطوة معينة. 

ب. تغيري االأجزاء امل�ستخدمة يف تعليمه. 

ت. االنتقال به يف حالة االأداء ال�سحيح اإىل اخلطوة التالية حتى يكتمل تدريبه على 
ا�ستخدام اجلدول. 

التقرير:. 2 وي�سرتط يف مثل هذا التقرير اأن يو�سح: 
أ. مدى اإجادة الطفل للمهارات الالزمة ال�ستخدام جدول الن�ساط. 

ب. امل�ستوى اللغوي للطفل. 

ت. مدى مالءمة االأن�سطة املت�سمنة للطفل. 

	. مدى اإقبال الطفل على تلك االأن�سطة. 

	. مدى فعالية االإجراءات االإر�سادية امل�ستخدمة. 

	. مدى و�سوح مكونات االأن�سطة بالن�سبة للطفل. 

	. م�ستوى اأداء الطفل للمكونات املت�سمنة يف كل ن�ساط. 

د. م�ستوى اأداء الطفل للمهام املت�سمنة واالأن�سطة امل�ستهدفة. 

ذ. مدى مالءمة املكافاآت امل�ستخدمة يف التعزيز. 
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جل�سات الربنامج:  - 

اجلدول االآتي يو�سح عدد اجلل�سات يف كل اأ�سبوع واأهداف ن�ساط اجلل�سات االأ�سبوعية 
والفنيات امل�ستخدمة. 

الجدول )1(:  
عرض الجلسات والفنيات المستخدمه

الزمنالفنيات اأهداف الن�ساطعدد اجلل�ساتالأ�سبوع

3االأول 
جل�ستان تعارف مع اإدارة املركز والتمهيد للربنامج واالطالع على ملفات 

االأطفال و�سجالتهم. 
وجل�سة تعارف مع االأطفال والتعرف عن قرب عن خ�سائ�سهم

التدعيم – 
النمذجه 
– احلث

 30
دقيقة

قلب جدول الن�ساط والو�سول اإىل �سورة غ�سيل اال�سنان 3الثاين 
اإح�سار االأدوات اخلا�سة والقيام بالن�ساط 

3الثالث 
قلب جدول الن�ساط والو�سول اإىل �سور الطفل الذي يرتدي املالب�ص و 

ارتداء املالب�ص. 
اإح�سار قطع املالب�ص قطعة قطعة وارتدائها.

قلب جدول الن�ساط والو�سول اإىل �سور الطفل الذي يعتني ب�سعره. 3الرابع 
اإح�سار امل�سط وال�سامبو وال�سابونه والقيام بالعناية بال�سعر. 

قلب جدول الن�ساط والو�سول اإىل �سور الطفل الذي يتناول الطعام. 3اخلام�ص 
اإح�سار االأطباق واملعلقة،  وال�سوكه. وتناول الطعام 

قلب جدول الن�ساط والو�سول اإىل �سور الطفل وهو يغ�سل اليدين. 3ال�ساد�ص 
اإح�سار ال�سابونه واملن�سفه والقيام بغ�سل اليدين. 

رابعا: إجراءات الدراسة: 

تعبئة ا�ستمارة البيانات اخلا�سة بالطفل.  1 .
ملء ا�ستمارة البيانات اخلا�سة باملقيا�ص على عينة بلغت اأربعة  اأطفال من مركز  2 .

والدة االأمري في�سل بن فهد للتوحد مبدينة الريا�ص. 
انتقاء عينة الدرا�سة من االأطفال الذين ح�سلوا على درجات مرتفعة على مقيا�ص   3 .

جليام لت�سخي�ص الذاتويه النف�سية 
تطبيق القيا�ص القبلي للمجموعة  التجريبية.  4 .

جموعة التجريبية.  تطبيق الربنامج على امل. 5
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من  �سهرين  مرور  وبعد  التجريبية،  املجموعة  اأفراد  على  البعدي  القيا�ص  تطبيق  6 .
القيا�ص البعدي طبقت القيا�ص التتبعي للتعرف اإىل بقاء اأثر الربنامج. 

جمع البيانات وجدولتها.  7 .
ا�ستخدام املعاجلات االإح�سائية ال�ستخراج النتائج.  8 .

خامساً: األساليب اإلحصائية: 

�سدق  حل�ساب  املرتبطة  ال�سغرية  للعينات  ويلكوك�سون  اختبار  الباحثة  ا�ستخدمت 
فرو�ص الدرا�سة. 

سادساً: نتائج الدراسة وتفسريها: 

اأول: املعاجلة الإح�سائية للفرو�س:  ◄ 

نتائج الفر�س الأول:  ● 

ن�ص الفر�ص االأول على اأنه: )توجد فروق ذات دللة اإح�سائية  عند م�ستوى0.01 
بني متو�سطات درجات اأطفال املجموعة التجريبية على مقيا�س املهارات احلياتية 

باأبعاده يف القيا�سني القبلي والبعدي ل�سالح القيا�س البعدي(. 
الجدول )2(: 

Z الفروق بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة وقيمة
على مقياس المهارات الحياتية بأبعاده في القياسين القبلي والبعدي

م�ستوى الدللةقيمة Zجمموع الرتبمتو�سط الرتب العددالرتب اأبعاد املقيا�س

غ�سل االأ�سنان 
339ال�سالبة 

2.63 -0.01 111املوجبة
- - 4املجموع

ارتداء املالب�ص 
42.510ال�سالبة 

2.61 -0.01 000املوجبة
- - 4املجموع

العناية بال�سعر 
339ال�سالبة 

2.60 -0.01 111املوجبة
- - 4املجموع
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م�ستوى الدللةقيمة Zجمموع الرتبمتو�سط الرتب العددالرتب اأبعاد املقيا�س

تناول الطعام
339ال�سالبة 

2.63 -0.01 111املوجبة
- 4املجموع

غ�سل اليدين
42.510ال�سالبة 

2.60 -0.01 000املوجبة
- - 4املجموع

الدرجة الكلية 

42.510ال�سالبة 
2.62 -0.01 000املوجبة

- - 4املجموع

يت�سح من اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات درجات 
اأطفال املجموعة التجريبية على مقيا�ص املهارات احلياتية  باأبعاده فى القيا�سني القبلي 
والبعدي ل�سالح القيا�ص البعدى. مما يعني اكت�ساب املهارة احلياتية للمجموعة التجريبية 

بعد تطبيق الربنامج عليهم، وبذلك حتقق هذه النتائج �سحة الفر�ص االأول.   
نتائج الفر�س الثاين:  ● 

ين�ص الفر�ص الثاين على اأنه: )توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى0.01 
بني متو�سطات درجات اأطفال املجموعة التجريبية على مقيا�س »جليام لت�سخي�س 
الذاتوية« باأبعاده يف القيا�سني القبلي والبعدى ل�سالح القيا�س البعدي(، وللتحقق 
من �سحة هذا الفر�ص ا�ستخدمت الباحثة اختبار ولكك�سون اأي�سًا  للعينات املرتبطة ويو�سح 

اجلدول )3(  هذه النتائج. 
الجدول )3(:  

Z الفرق بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية وقيمة
على مقياس جيليام لتشخيص الذاتوية بأبعاده في القياسين القبلي والبعدي 

م�ستوى الدللةقيمة Zجمموع الرتبمتو�سط الرتب العددالرتب اأبعاد املقيا�س

ال�سلوكيات النمطية 

42.510ال�سالبة 

2.62 -0.01 000املوجبة
000الت�ساوي

- - 4املجموع 
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م�ستوى الدللةقيمة Zجمموع الرتبمتو�سط الرتب العددالرتب اأبعاد املقيا�س

التوا�سل

339ال�سالبة 

2.63 -0.01
000املوجبة
000الت�ساوي
- - 4املجموع

التفاعل االجتماعي

339ال�سالبة 

2.60 -0.01
111املوجبة
000الت�ساوي
- - 4املجموع

اال�سطرابات النمائية

42.510ال�سالبة 
2.60 -0.01 000املوجبة

00الت�ساوي
- - 4املجموع

معامل التوحد

339ال�سالبة 

2.63 -0.01
111املوجبة

000الت�ساوي 
- - 4املجموع

جيليام  مقيا�ص  على  اإح�سائية  دالله  ذات  فروق  وجود  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
التجريبية  للمجموعة  بالن�سبة  والبعدي  القبلي  القيا�سني  يف  باأبعاده  الذاتوية  لت�سخي�ص 
ل�سالح القيا�ص البعدي.  وهذه النتيجه تدل على انخفا�ص االأعرا�ص التي يقي�سها املقيا�ص 
لدى اأطفال املجموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج التدريبي عليهم،  وبذلك حتقق هذه 

النتائج �سحة الفر�ص الثاين. 
نتائج الفر�س الثالث:  ● 

م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  )لتوجد  اأنه:  الثالث على  الفر�ص  ين�ص 
البعدي  القيا�سني  فى  التجريبية  املجموعة  اأطفال  درجات  متو�سطات  0.01بني 
والتتبعي بعد �سهرين من انتهاء الربنامج على مقيا�س املهارات احلياتية باأبعاده( 
ال�سغرية  للعينات  ويلكك�سون  اختبار  الباحثة  ا�ستخدمت  الثالث  الفر�ص  �سحة  والختبار 

املرتبطة، ويو�سح اجلدول االآتي نتائج الفر�ص الثالث. 
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الجدول )3(:
Z الفروق بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية وقيمة

على مقياس السلوك التكيفي بأبعاده في القياسين البعدي والتتبعي

م�ستوى الدللةقيمة Zجمموع الرتبمتو�سط الرتب العددالرتب اأبعاد املقيا�س

غ�سل االأ�سنان

000ال�سالبة 

غري دالة1.00
111املوجبة
333الت�ساوي
- - 4املجموع

ارتداء املالب�ص 

000ال�سالبة 

غري دالة1.00
111املوجبة
333الت�ساوي
- - 4املجموع

العناية بال�سعر 

111ال�سالبة 

غري دالة1.00
000املوجبة
333الت�ساوي
- - 4املجموع

تناول الطعام
111ال�سالبة 

غري دالة 1.00
000املوجبة
333الت�ساوي
- - 4املجموع

غ�سل اليدين

111ال�سالبة 

غري دالة1.00
000املوجبة
333الت�ساوي
- - 4املجموع

الدرجة الكلية 

122ال�سالبة 

غري دالة0.45
111املوجبة
211الت�ساوي
- - 4املجموع

رتب  اإح�سائيًا بني متو�سط  دالة  فروق  ال�سابق عدم وجود  اجلدول  يت�سح من خالل 
اأطفال املجموعة التجريبية على مقيا�ص املهارات احلياتية باأبعاده يف القيا�سني البعدي 

والتتبعي، مما يعني قبول الفر�ص الثالث والتحقق من �سحته. 
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نتائج الفر�س الرابع:  ● 

ن�ص الفر�ص الرابع على اأنه: )لتوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى0.01 
بني متو�سطي رتب درجات اأطفال املجموعة التجريبية فى القيا�سني البعدي والتتبعي 

بعد �سهرين من انتهاء الربنامج على مقيا�س »املهارات احلياتية« باأبعاده(. 
الجدول  )4(: 

Z الفرق بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية وقيمة
على مقياس المهارات الحياتية بأبعاده في القياسين البعدي والتتبعي

م�ستوى الدللةقيمة Zجمموع الرتبمتو�سط الرتب العددالرتب اأبعاد املقيا�س

غ�سل االأ�سنان 

000ال�سالبة 

غري دالة1.00 111املوجبة
333الت�ساوي
- - 4املجموع

ارتداء املالب�ص  
000ال�سالبة 

غري دالة1.00 111املوجبة
333الت�ساوي
- - 4املجموع

العناية بال�سعر 

111ال�سالبة

غري دالة1.00 000املوجبة
331الت�ساوي
- - 4املجموع

تناول الطعام
111ال�سالبة

غري دالة 1.00
000املوجبة
331الت�ساوي
- - 4املجموع

غ�سل اليدين

000ال�سالبة

غري دالة1.00 000املوجبة
331الت�ساوي
- - 4املجموع

الدرجة الكلية 

000ال�سالبة 

غري دالة1.02 42.510املوجبة
000الت�ساوي
- - 4املجموع
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يت�سح من اجلدول ال�سابق اأنه التوجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطى رتب 
درجات اأطفال املجموعة التجريبية فى القيا�سني البعدي والتتبعي  بعد �سهرين من انتهاء 
الربنامج على مقيا�ص »املهارات احلياتية« باأبعاده. مما يدل على فاعلية الربنامج املقرتح 
الرابع  الفر�ص  الربنامج.  وبالتايل مت قبول  التتبعي بعد �سهرين من تطبيق  اأثره  وامتداد 

والتاأكد من �سدقه. 
وتبني النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة احلالية اأن االأطفال الذاتويني اكت�سبوا بع�ص 
والبعدى على  القبلي  القيا�سني  الفروق يف  تعك�سه  املهارات احلياتية، وذلك من خالل ما 
مقيا�ص املهارات احلياتية باأبعاده، وذلك ل�سالح القيا�ص البعدي، وهو ما ك�سفت عنه نتائج 
وجد  كما  الثالث،   الفر�ص  نتائج  عنه  ك�سفت  ما  وهو  املتابعة،  بعد  كذلك  االأول،  الفر�ص 
اأن هناك فروقًا يف القيا�سني القبلي والبعدي ل�سالح القيا�ص البعدي على مقيا�ص جيليام 
للتوحد، وذلك كما يف الفر�ص الثاين. وات�سح اأي�سًا من الفر�ص الرابع امتداد اأثر الربنامج 

بعد تطبيقه . 
ولقد اأظهرت نتائج الدرا�سة حدوث حت�سن يف االأداء االجتماعي والتوا�سل عند االأطفال 
الذاتويني،  وهذا يعود اإىل تطور مهارات االنتباه عند الطفل التي ركز الربنامج على تنميتها 
اللغة  من  قدر  وترديد  املطلوبة،  الن�ساطات  عن  باإر�سادات  الطفل  تزويد  على  ز  ُركرّ حيث 

املنطوقة عند ممار�سة اى ن�ساط. 
واأ�سارت النتائج اإىل اأن االإجراءات التي ُتتبع مع العالج ال�سلوكي املكثف واملبكر من 
امل�ستهدفة، وتزيد من تفاعالتهم  الذاتويني املهارات  االأطفال  اأن تعمل على تعليم  �ساأنها 
من  بالعديد  الذاتويني  االأطفال  قيام  واأن  واملت�سابهة،  املختلفة  املواقف  يف  االجتماعية 
االأن�سطة اال�ستقاللية يك�سبهم ال�سلوك اال�ستقاليل حيث باإمكانهم اأداء االأن�سطة املت�سمنة بعد 
تدريبهم عليها، وذلك من تلقاء اأنف�سهم، ودون اأي م�ساعدة من الكبار،  وميكن تعميم ذلك 
على العديد من املهمات واالأن�سطة. كذلك ميكن من خالل العالج ال�سلوكي املكثف واملبكر 
املختلفة  املنزلية  االأعمال  على  وتدريبهم  احلياتية،  املهارات  الذاتويني  االأطفال  اإك�ساب 

واملهارات االقت�سادية مثل: مهارات ال�رصاء والبيع والتدريب عليها. 
والنتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة احلالية توؤكد فاعلية الربنامج املقرتح  املعد يف 
الدرا�سة احلالية، حيث اعتمد الربنامج يف فنياته على التدعيم والنمذجه واحلث.  وقد جاءت 
ا�ستخدام  فاعلية  توؤكد  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  مع  متوافقة  احلالية  الدرا�سة  نتائج 
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ال�سور واملثريات املرئية يف عالج االأطفال الذاتويني،  وكذلك اإمكانية تدريب هوؤالء االأطفال 
على اكت�ساب املهارات االجتماعية، وخا�سة املهارات احلياتية ومهارات الرعاية املنزلية، 
ومن هذه الدرا�سات: درا�سة )ماري تارا�ص واآخرين( )E. Marie Taras, etal, 1993( ودرا�سة 
-Ca )Pierce,. Schreibman, 1994( ودرا�سة )كاروزر�ص وتيلور( )  )بري�ص و �سيت�رصمبان(
واإلينا(  و)اآتاليا   ،)Jasmine etal,2009( واآخرين(  )وجا�سمني   .)tothers;. Tylor, 2004

)Atalia;Cavkaytar,2009( . كذلك اتفقت مع نتائج درا�سة )اإبراهيم العثمان، 2004( يف 

التوحديني املهارات احلياتية. واتفقت نتائج  ا�ستخدام ال�سور يف اك�ساب االأطفال  فاعلية 
تقوية  اإمكانية  على  اأكد  )Strong,1996( حيث  )�سرتوجن(  نظر  احلالية مع وجهة  الدرا�سة 
القدرة على اتباع الروتني، وحب االأ�سياء املنظمة والدقيقة و�سديدة الو�سوح لدى االأطفال 

امل�سابني با�سطراب التوحد. 
ويت�سح من خالل نتائج الدرا�سة احلالية ونتائج الدرا�سات ال�سابقة اأن معظم الدرا�سات 
احلياة  االأطفال مهارات  اإك�ساب  والتاأهيل اجلمعي. وركزت على  العالج  اأ�سلوب  ا�ستخدمت 
والرعاية املنزلية، ومهارات التوا�سل اليومي. وهذا يدعم اأهداف الدرا�سة احلالية يف اإك�ساب 
نقطة  مبثابة  ال�سابقة  الدرا�سات  ُتعد  اأن  املمكن  من  اأنه  كما  احلياتية.  املهارات  االأطفال 
انطالق ينطلق منها منهج البحث احلايل الذي يركز على ت�سميم برنامج قائم على االأن�سطة 

امل�سورة  من املمكن اال�ستفادة منه يف تاأهيل االأطفال التوحديني وعالجهم. 
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( . مدى فعالية برنامج عالجي لتنمية االت�سال اللغوي  اأحمد اأمني ن�رص، �سهري )2001. 1
لدى بع�ص االأطفال التوحديني، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، معهد درا�سات الطفولة،  

جامعة عني �سم�ص
والرتبوية  النف�سية  العلوم  يف  االإح�سائية  االأ�ساليب   .) 2 .2000( �سالح  مراد،  اأحمد 

واالجتماعية.  القاهرة،  مكتبة االأجنلو امل�رصية. 
ال�سلوك  مهارات  بع�ص  تنمية  يف  تدريبي  برنامج  فاعلية   .  ) 3 .2004( �سيد  اجلارحي، 
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( . املهارات احلياتية املت�سمنة يف حمتوى مناهج  اللولو،  فتحية �سبحي �سامل )2005. 5
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23/ 11/ 2005م،  كلية الرتبية، اجلامعة االإ�سالمية، غزة. 
القيا�ص  االجرتاري«(  »الذاتوي-  التوحدي  )الطفل   .) 6 .1999( الرحيم  عبد  بخيت، 
  ،145  -130 النف�سي:  االإر�ساد  ملركز  ال�ساد�ص  املوؤمتر  ن�رصة  الفارق.  والت�سخي�ص 

جامعة عني �سم�ص،  القاهرة. 
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                       .18 -2 ،71
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ملحق  )1( 

منوذج جللسة تدريبية 
 مهارة ربط احلذاء

املهارة: ارتداء املالب�ص- ربط احلذاء.
الهدف: اأن يقوم الطفل بربط احلذاء ، 3 مرات على التوايل دون امل�ساعدة.

مكان التنفيذ : على االر�ص مع املعالج.
االأدوات: اأحذية باأربطة، �سور لربط احلذاء.

عدد املحاوالت: 10.
اإجراءات التدري�ص: 

النتيجة ا�ستجابة الطفل تقدمي املعالج اأو املي�رس  اخلطوة

�سواب: يتم مدح الطفل والثناء 
عليه ومكافاأته. 

خطاأ: يتم تف�سري اخلطاأ،  اإعادة 
التوجيه وعر�ص ال�سورة مع 

التحفيز

�سوف يحاول الطفل ربط احلذاء 
خم�ص مرات. 

املي�رص والطفل جال�سان  على 
االأر�ص.  واملي�رص يقول  »هذا هو 

رباطًا احلذاء« وي�سري اإىل ال�سورة 
ويربط احلذاء يف نف�ص الوقت.  
ويقول اأي�سًا »اأنا اأربط احلذاء«

1

�سواب: يتم مدح الطفل والثناء 
عليه ومكافاأته. 

خطاأ: يتم تف�سري اخلطاأ،  اإعادة 
التوجيه وعر�ص ال�سورة مع 

التحفيز

�سوف يحاول الطفل مترير الرباطًا 
من الفتحات  ويعقد رباطًا حتت 

االآخر خم�ص مرات. 

املي�رص والطفل جال�سان  على 
االأر�ص. واملي�رص يقول »هذا هو 

ربط احلذاء« واأثناء ذلك ي�سري اإىل 
ال�سورة ويعقد رباطًا حتت الطرفًا 

االآخر..  ويقول اأي�سًا »«اأنا اأربط 
احلذاء«

2
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�سواب:  يتم مدح الطفل والثناء 
عليه ومكافاأته. 

خطاأ:  يتم تف�سري اخلطاأ،  اإعادة 
التوجيه وعر�ص ال�سورة مع 

التحفيز

�سوف يحاول الطفل مترير الرباطًا 
من الفتحات  ويعقد رباطًا حتت 

االآخر وي�سحب الرباطًا خم�ص مرات. 

املي�رص والطفل جال�سان  على 
االأر�ص.  واملي�رص يقول »هذا هو 

ربط احلذاء« واأثناء ذلك ي�سري اإىل 
ال�سورة ويو�سح مترير الرباطًا  
وكيفية عقد رباطًا حتت الطرفًا 
االآخر.. ثم ي�سحب طرفًا الرباطًا  

ويقول اأي�سًا »اأنا اأربط احلذاء«

3

�سواب: يتم مدح الطفل والثناء 
عليه ومكافاأته. 

خطاأ: يتم تف�سري اخلطاأ،  اإعادة 
التوجيه وعر�ص ال�سورة مع 

التحفيز

يربط الطفل رباطًا واحد خم�ص مرات 
املي�رص والطفل جال�سان  على 

االأر�ص.  واملي�رص ي�سري لل�سورة 
ويقول للطفل »اربط احلذاء«  

4

�سواب: يتم مدح الطفل والثناء 
عليه ومكافاأته. 

خطاأ: يتم تف�سري اخلطاأ،  اإعادة 
التوجيه وعر�ص ال�سورة مع 

التحفيز

ميرر الطفل الرباطًا يثني اأو يعقد 
طرفًا حتت االآخر،  وي�سحب الطرفًا 
االخر ويلف الرباطًا حول الرباطًا 

املثني يف خم�ص مرات. 

املي�رص والطفل جال�سان  على 
االأر�ص.  واملي�رص ي�سري لل�سورة 

ويقول للطفل »اربط احلذاء«  
5

�سواب: يتم مدح الطفل والثناء 
عليه ومكافاأته. 

خطاأ: يتم تف�سري اخلطاأ،  اإعادة 
التوجيه وعر�ص ال�سورة مع 

التحفيز

ميرر الطفل الرباطًا يثني اأو يعقد 
طرفًا حتت االآخر،  وي�سحب الطرفًا 

االخر ويلف الرباطًا  )ي�سوي 
اأن�سوطه( حول الرباطًا املثني ثم 

ي�سحب الرباطًا املن�سوط حول 
الرباطًا املثني اأو املربوط  خم�ص 

مرات. 

املي�رص والطفل جال�سان  على 
االأر�ص. واملي�رص ي�سري لل�سورة 

ويقول للطفل »اربط احلذاء«  
6

�سواب: يتم مدح الطفل والثناء 
عليه ومكافاأته. 

خطاأ: يتم تف�سري اخلطاأ،  اإعادة 
التوجيه وعر�ص ال�سورة مع 

التحفيز

ميرر الطفل الرباطًا يثني اأو يعقد 
طرفًا حتت االآخر،  وي�سحب الطرفًا 

االخر ويلف الرباطًا )ي�سوي 
اأن�سوطه( حول الرباطًا املثني ثم 

ي�سحب الرباطًا املن�سوط حول 
الرباطًا املثني اأو املربوط  ثم يدفع 

بالرباطًا املعقود حتت املثني خم�ص 
مرات. 

املي�رص والطفل جال�سان  على 
االأر�ص.  واملي�رص ي�سري لل�سورة 

ويقول للطفل »اربط احلذاء«  
7
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�سواب: يتم مدح الطفل والثناء 
عليه ومكافاأته. 

خطاأ: يتم تف�سري اخلطاأ،  اإعادة 
التوجيه وعر�ص ال�سورة مع 

التحفيز

ميرر الطفل الرباطًاين يثني اأو 
يعقد طرفًا حتت االآخر،  وي�سحب 

االأطراف املربوطة،  ويلف الرباطًا  
)ي�سوي اأن�سوطه(  حول الرباطًا 

املثني ثم ي�سحب الرباطًا املن�سوط 
حول الرباطًا املثني اأو املربوط  ثم 
يدفع بالرباطًا املعقود حتت املثني 

ثم يدفع الرباطًا  )ذات االأن�سوطه(  
خالل وحتت الرباطًا املطوي اأو 

املثني  خم�ص مرات. 

املي�رص والطفل جال�سان  على 
االأر�ص.  واملي�رص ي�سري لل�سورة 

ويقول للطفل »اربط احلذاء«  
8

�سواب: يتم مدح الطفل والثناء 
عليه ومكافاأته. 

خطاأ: يتم تف�سري اخلطاأ،  اإعادة 
التوجيه وعر�ص ال�سورة مع 

التحفيز

ميرر الطفل الرباطًاين يثني اأو 
يعقد طرفًا حتت االآخر،  وي�سحب 

االأطراف املربوطة،  ويلف الرباطًا  
)ي�سوي اأن�سوطه(  حول الرباطًا 

املثني ثم ي�سحب الرباطًا املن�سوط 
حول الرباطًا املثني اأو املربوط  ثم 
يدفع بالرباطًا املعقود حتت املثني 

ثم يدفع الرباطًا  )ذات االأن�سوطه(  
خالل وحتت الرباطًا املطوي اأو 
املثني ثم يعمل اأن�سوطه  خم�ص 

مرات

املي�رص والطفل جال�سان  على 
االأر�ص.  واملي�رص ي�سري لل�سورة 

ويقول للطفل »اربط احلذاء«  
9

�سواب: يتم مدح الطفل والثناء 
عليه ومكافاأته. 

خطاأ: يتم تف�سري اخلطاأ،  اإعادة 
التوجيه وعر�ص ال�سورة مع 

التحفيز

ميرر الطفل الرباطًاين يثني اأو يعقد 
طرفًا حتت االآخر، وي�سحب االأطراف 

املربوطة، ويلف الرباطًا  )ي�سوي 
اأن�سوطه( حول الرباطًا املثني ثم 

ي�سحب الرباطًا املن�سوط حول 
الرباطًا املثني اأو املربوط  ثم يدفع 

بالرباطًا املعقود حتت املثني ثم 
يدفع الرباطًا  )ذات االأن�سوطه(  
خالل وحتت الرباطًا املطوي اأو 

املثني ثم يعمل اأن�سوطه وي�سحب 
االأن�سوطات املربوطه خم�ص مرات

�سواب: يتم مدح الطفل والثناء 
عليه ومكافاأته. 

خطاأ: يتم تف�سري اخلطاأ،  اإعادة 
التوجيه وعر�ص ال�سورة مع 

التحفيز

10


