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  نشطة اللعب الجماعية في تنمية التواصل لدى األطفال المصابين بالتوحدأدور 
 

  مصطفى أحمد صادق   .د
  السيد سعد الخميسي.د              

  :الملخص
م   د أه ب أح د اللع ل  يع ة للطف ات الحيوي سمة    االحتياج ية وال و الخاص ب ه ك ألن اللع ة، ذل ام والرعاي ديرة باالهتم الج

الم بأسره            محرك والدافع المساعد في آل عمليات        وهو ال  ،األساسية للطفولة  ل الع ه الطف درك في وين، ي يلته   ،النضج والتك  ووس
ة   ، وأداة فعالة للنمو   في اآتشاف ذاته وقدراته المتنامية،      ووسيلة للتحرر من التمرآز حول الذات، ويعتبر العالج باللعب طريق
ل،        وذلك الستناده على أس   ؛شائعة االستخدام في مجال الطفولة     ا الطف و التي يمر به ة النم س نفسية وله أساليب تتفق مع مرحل

ل وف         شخيص مشكالته وف      يآما أنه مفيد في تعليم الطف ان             ي ت ذي يع ل ال ه       ي عالج اضطرابه، وحيث إن الطف  من التوحد لدي
 والحد   المظاهر قصور في التواصل والتفاعل االجتماعي فإن أنشطة اللعب الجماعية تعد من أنسب الطرق للتخفيف  من هذه             

  .منها

ى                            ه عل ا أن د الحظ ال التوحديين، فق دم خدمات لألطف د التي تق ومن خالل الزيارات الميدانية للباحثين للمدارس وللمعاه
اال           روا إقب شارآة في    ً الرغم من المقاومة المبدئية لهؤالء األطفال في مزاولة أنشطة اللعب الجماعية، إال أنهم أظه ًا للم  متفاوت

ق مجموعة                     اللعب بم  رور الوقت، هذا مما شجع الباحثين على القيام بدراسة لتنمية التواصل لدى التالميذ التوحديين عن طري
د أشارت                             دمج، وق دارس التي تطبق نظام ال اديين بأحد الم ذ الع ذ والتالمي من األنشطة الرياضية الجماعية بين هؤالء التالمي

ر دال إحصائيا ود أث ائج وج اً النت ى ىعي عل للعب الجم شطة عل ذه األن أثير دال له د ت م يوج ا ل ر اللفظي، بينم  التواصل غي
ة  ديين، وفي ضوء طبيع ال التوح ي ضوء خصائص األطف ك ف سير ذل م تف د ت ديين، وق ذ التوح دى التالمي التواصل اللفظي ل

  .البرنامج
  

  : مقدمة
ة ال  دمات التربي دعم خ را ب اً  آبي سعودية اهتمام ة ال ة العربي ت المملك ا أول ة، ومنه اء المملك ي أرج ا ف خاصة وتطويره

ـ  ١٤١٨البرامج والخدمات المقدمة للتالميذ ذوي التوحد والتي أنشأت بداية عام     ة  م من خالل   ١٩٩٨/  ه رامج في آل    ثالث ب
ى         صل إل دد لي ضاعف الع م ت دمام، ث دة وال اض وج ن الري شر ) ٢٢(م اً  منت ام    ةبرنامج الل ع ة خ دن المملك ي م  ف

ى حوالي           م، و ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ اً    ) ٢٥(من المتوقع أن يزيد عدد البرامج خالل العامين القادمين ليصل إل ان ،  (برنامج العثم
٢٠٠٤ .(  

ا  انى منه ذي يع رد ال لوك الف ى س ا عل ك من حيث تأثيره دة، وذل ات صعوبة وش ر اإلعاق ن أآث د م ة التوح د إعاق ، وتع
أو تحقيق أي قدر من القدرة على التعلم، أو تحقيق درجة ولو بسيطة             ، يوقابليته للتعلم أو التطبيع أو التدريب أو اإلعداد المهن        

ال                     دد محدود من األطف ذات إال بدرجة محدودة ولع ة ال ه   . من االستقالل االجتماعي واالقتصادي، أو القدرة على حماي ا أن آم
ة والتواصل،             اهم والتفاعل     يعوق قدرات الفرد بصفة حادة، وخاصة في مجاالت اللغة والعالقات االجتماعي يلة التف ل وس إذ تق

  .بين هذا الطفل وبين المحيطين به، بل يمتد هذا النقص ليشمل العالقة بينه وبين البيئة المادية أيضاً 
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ذا                             ل في ه ة الرضاعة، فالطف اء عملي دأ الرضيع بالتواصل مع األم أثن وتبدأ حاجة الفرد للتواصل منذ الميالد، حيث يب
و أن إنساناً  آلياً  قام بتزويد الطفل بكل حاجات   ل فقط إنما يرغب في وجودها بجانبه، ولنا أن نتخيل           الموقف ال يطلب لبن األم    
ة  ك بمثاب ان ذل ذور جسمه لك ر ب لسويةالالشخصية غي د الطف باع الحاجات .  عن ى إش صر عل ة التواصل ال تقت أن وظيف وآ

ان والعطف        ً تماعية أيضاالبيولوجية للطفل فقط ، بل تمتد لتشمل الحاجات النفسية واالج    ل الحاجة لألمن واألم ك من قبي  وذل
   ).١٩٩٤آامل، (

ة                   شطة التلقائي م األن ك من حيث أن اللعب من أه ل التوحدي، وذل دى الطف ة التواصل ل ويعد اللعب من أهم وسائل تنمي
ل نظرا      اة الطف ة في حي ه و         ً اليومي ل وقدرات رات الطف ة تنمي آل خب ساطة وتلقائي ه من ب ا ل ة،    لم ه المتنامي ه ومهارات انفعاالت

دمج مع عناصر            ه، ين ه وبخيال شه بواقع وزه    هفاللعب رحلة اآتشاف تدريجية للعالم المحيط بالطفل يعي ستجيب لرم ه وي  وأدوات
ذه     ً ومعانيه، فإدراك العالم المحيط والتمكن منه والتواصل فيه آفيل بأن يجعل اللعب نشاطا     ال ه ة لألطف  يشبع الحاجة الطبيعي

ل في مواقف           حتىيتطلب سوى الرغبة الطبيعية فيه       لحاجة تولد معهم، حيث أن اللعب ال      ا  تتحقق آل أهمياته ووظائفه، فالطف
داث اً اللعب يقوم بعمليات مثل االنتباه والتذآر واالستدعاء لخبرات اجتماعية وانفعالية ويلعب أدوار      ك في    اً  ويتمثل أح ، آل ذل

   ).٢٠٠١عبد الرازق ، ( يقالب اجتماعي وانفعالي وتواصل
  

  :مشكلة الدراسة 
الم             ي   يعان الذي إن الطفل    ين الع ه وب نقص ف        الخارجي من التوحد تقل لديه قنوات التواصل بين ذا ال ة   ي، ونتيجة له  عملي

ا                    ل التجنب االجتم اديين، مث عي التواصل فإنه يعاني من بعض المشكالت االجتماعية واالنفعالية أثناء تواصله باألشخاص الع
ك نتيجة لخصائص  م، وذل ر اللفظي معه ة وتجنب التواصل اللفظي وغي ة االجتماعي هوالعزل ة إعاقت ه المتعلق  ونقص خبرات

  .  هوشروط بكيفية  التواصل الجيد

ن في ميدان التربية الخاصة، والزيارات المتعددة لبرنامج دمج األطفال التوحديين بمدرسة ذات   يومن خالل عمل الباحث   
صواري اال وم          ال الل الي م خ ل معه ن التواص ادهم ع اديين، وابتع رانهم الع ال ألق ؤالء األطف ب ه ا تجن دة، الحظ ة بج بتدائي

ا      ه عزلتهم اجتماعي د وضعف           ً الدراسي، مما نتج عن اعي الجي اط التفاعل االجتم ال ألنم ساب هؤالء األطف  نتيجة ضعف اآت
  .اآتسابهم ألشكال السلوك االجتماعي السوي

اديين بالمدرسة،         وقد دفع ذلك ال    رانهم الع باحثان إلى تصميم برنامج ألنشطة اللعب الجماعية بين هؤالء األطفال وبين أق
ين، وصوال             ين الفئت ة التواصل ب ى تنمي ا         ً للعمل عل ال اجتماعي ى النهوض بهؤالء األطف ساعد عل ، ً  لتحقيق مستوى أفضل ي

    .والمساعدة في تحقيق األهداف المنشودة من برامج الدمج

  : أهمية الدراسة 
ان   والتي،   ً  انصب عليها االهتمام حديثا    التي أحد اإلعاقات    ي، وه يتهتم هذه الدراسة بتناول الطفل التوحد       لم يجد الباحث

ي – ات    ف ن  دراس ه م ا علي ا اطلع ا وم دود علمهم ة  – ح ات قليل وى دراس ي س ن   ف ة م ذه الفئ ت به ة اهتم ات العربي  األدبي
م الوسائل                     اإلعاقات، وهو ما يشير إل     ى أه ة، وللتعرف عل ذه اإلعاق ى  الحاجة لمزيد من الدراسات للتعرف على خصائص ه

  .التي تسهم في التخفيف من حدة االضطراب والحد من جوانب القصور لديهم

امج         فيوتكمن أهمية الدراسة الحالية      ق برن ديهم عن طري  أنها تتناول فئة األطفال التوحديين من خالل تنمية التواصل ل
ادة             فيألنشطة اللعب الجماعية، وهذا البرنامج يسهم         تأهيلهم ومساعدتهم على التفاعل الجيد مع أقرانهم العاديين من جهة وزي
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ا يمك              ة أخرى، مم دورهم    ـّمستوى التواصل بينهم وبين أفراد المجتمع من جه ام ب اعي نهم من القي شارآة   االجتم  في  ومن الم
ن حيث  ك م ع، وذل دم المجتم ة وتق ادهم تنمي م إرش صحيح، وإذا ت ه ال ا التوجي م توجيهه ا إذا ت تفادة منه ن االس ة يمك م طاق أنه

ديهم من                      ا ل تثمار م ة واس ا بطريقة تساعدهم على ممارسة دورهم ومواجهة ما يعترضهم من مشكالت، وتنمي ة  تإمكاني  فعلي
م،                   سية له رة             حتى يمكنهم التوافق مع أنفسهم ومع مجتمعهم، ومن ثم تحقيق الصحة النف ودًا آثي اك جه رغم من أن هن ى ال فعل

 حاجة إلى نتائج البرامج المنبثقة من البحوث الميدانية والدراسات العلمية،           فيتبذل لرعاية هؤالء األطفال، إال أن هذه الجهود         
  .  تخطيطها لرعاية هذه الفئة من األطفالفيحتى تكون هاديًا لها 

  :هدف الدراسة
ستخدم            تهدف الدراسة الحالية إلى الت     ة الم دى    في عرف على مدى فاعلية برنامج أنشطة اللعب الجماعي ة التواصل ل  تنمي

  . األطفال التوحديين

  :حدود الدراسة
  

امج             يتتحدد الحدود المكانية للدراسة الحال     :الحدود المكانية  ة في مدرسة ذات الصواري االبتدائية بمدينة جدة، والتي تطبق برن
  .لدمج األطفال التوحديين

اني من شهر ذي الحجة                  :دود الزمانية الح ذ النصف الث ام        ١٤٢٤أجريت الدراسة الحالية من ة شهر صفر للع ـ، وحتى نهاي ه
  .هـ١٤٢٥ /١٤٢٤الدراسي  

  المفاهيم والمصطلحات 
ة أعراض تظهر الخصائص     : بأنه) ١٩٩٩ (بخيت التوحد من قبل بعض الباحثين مثل     يعرف  :التـوحــــد  اضطراب أو جمل

  :يلي وتتضمن هذه االضطرابات ما اً شهر ) ٣٠ (  فيه قبل سنالمرضية 
  .هأو تتابع  سرعة النموفياضطراب  -١
  . الحسية للمثيراتاالستجابات سرعة فياضطراب  -٢
  . الكالم واللغة والسعة المعرفيةفي اضطراب -٣
          . التعلق أو االنتماء للناس واألحداث والموضوعاتفياضطراب  -٤

ال  باالستطالع واالستكشاف لألصوات       الذي  بأنه النشاط Crafit (2000)  آرافت الباحثةتعرفه   :اللعــب  ه األطف وم في  يق
ن     ك م ياء وذل س األش ام وملم كال وأحج وان واألش ث  واألل ة، حي دين أو ثالث الل بع دراتهم  خ ال ق ر األطف  يظه

اق  المتنامية على التخيل واإلنصات والمالحظة واالستخدام الواسع ل       ك    يألدوات والخامات وب  المصادر، وآل ذل
  .                للتعبير عن أفكارهم وللتواصل مع مشاعرهم ومع اآلخرين 

وذلك ،  أو تبادل المعلومات بين أطراف مؤثرة ومتأثرة       استقاء تقوم بنقل أو     التييعرف التواصل بأنه تلك العملية        :التواصل
  ).  ١٩٨٨، سعد ( المواقف أو السلوكفيعلى نحو يقصد به ويترتب علية تغيير 
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   اإلطار النظري للدراسة 
  Autismِ : التوحد ً أوال

ة التوحد   ة التوحد    ي يرجع الفضل ف   :ماهي شاف إعاق الم   Autism  اآت ى الع انر إل ذي  ،(Leokanner,1943) ليوآ ان أحد   ال  آ
ا              النفسيأساتذة الطب    وم بفحص مجموع ان يق ارد، حيث آ ة هارف ا         بجامع ين عقلي ال المتخلف ات المتحدة   ً ت من األطف  بالوالي
ة اط ،األمريكي ه أنم لوآية ولفت انتباه الس د عشر طف ه ألح ر عادي اً  غي ين عقلي م متخلف ى أنه انوا مصنفين عل ان ً  آ د آ ، فق

ه مصطلح التوحد        ق علي ا أطل ز بم و سلوآهم يتمي ز  حيث الحظ أن تفكي    ،)Early Infantile Autism ( المبكر يلالطف رهم يتمي
راد             تحكمه الذات وحاجات النفس، وأنهم بعيدون عن الواقعية وعن آل ما           الذيباالجترار   حولهم من ظواهر أو أحداث أو أف

ر بيئ    ييتجاوبون مع أ    وال والعزلة إخوته، فهم دائمو االنطواء      أوحتى ولو آانوا أبويه      ذ    ي ف  ي مثي ه،     ي المحيط ال شون في  يعي
ا ً    قد   آما لو آانت حواسهم الخمس     وين            تعطلت تمام اك صعوبة لتك ة ، وبحيث يصبح هن ا يفعل         ي مع أ   عالق  ممن حولهم آم

اتهم  ي بأنهم لم يرتقوا بصورة طبيعية ف  باحثون آخرون   منهم، آما وصفهم      ً غيرهم من األطفال وحتى المتخلفون عقليا       عالق
ة  محدودة  اللغويةباآلخرين، حيث آانت قدرتهم      ات      ، للغاي ديهم رغب ة قهر ول م             في  ي دة وأنه سلوك مرات عدي  ممارسة نفس ال

  الخطاب، و ١٩٩٤فراج،  ( المهارات االجتماعية والسلوآية وفى التواصل في حادة ذواتهم ولديهم مشكالت فين ومستغرق

ة                    . )١٩٩٧ م فئ ى أنه صنيفهم عل ال وت ة من األطف ذه الفئ ام برصد دقيق لخصائص ه د ق الم ق ذا الع رغم من أن ه وعلى ال
ا       في  تميزها عن غيرها من اإلعاقات       التيمن حيث نوعية اإلعاقة وأعراضها      خاصة   راف به ات، إال أن االعت د األربعيني  عق

تم إال في  أو التوحد أو االجترار       Autismآفئة يطلق عليها مصطلح      ، حيث آانت تشخص حاالت     ً مؤخرا   اللغة العربية لم ي
ذه  ةه ول  الفئ صام الطف ن الف وع م ا ن ى أنه ا ورد  ،)Infantile Schizophrenia (ي  عل ق م ك وف ي وذل صي ف دليل  التشخي  ال

ام         ،  (DSM.2) الطبعة الثانية    العقلية لألمراض   اإلحصائي شرت   ١٩٨٠ولم يتم االعتراف بخطأ هذا التصنيف إال ع ا ن م، حينم
اق ي    والتي ،)(DSM.3R  المعدلة الثالثةالطبعة  د    فرقت بوضوح بين الفصام والتوحد، وأصبح االتف اد يكون مؤآ ى أن  اً ك  عل

ل عسر          راءة التوحد أحد اضطرابات الجهاز العصبي مث ي ، والتخلف  الق اه، وهو ال   ا والعقل د أحد أشكال     ضطرابات االنتب يع
      .(Derendu, 1998) ، آما أنه ليس مرض معٍديالتخلف العقل

  :نسبة انتشار التوحد
ة لكل            ن تحديد ن  أاختلفت اإلحصاءات الحديثة فيما بينها بش      سبة انتشار التوحد منها ما يشير أن انتشار التوحد يبلغ حال

ود   سعد،  ( ألف مول غ   )١٩٩٨ال ة  ٤٫٥ أو أن يبل ود   ١٠  لكل  حال ل مول اك  و ،(Susan, 1985) آالف طف شير   هن ى من ي  أن إل
بلغ ما بين حالتان تنتشاره إلى أن نسبة ايشير بعض الباحثين بينما ،   آالف فرد ١٠ حالة لكل ١٥   تقدر بحدود نسبة انتشاره

 Ben)حـالة لكـل خمسمائة   طفل            أو يحدث بواقــع (Omar,1993)حاالت لكل عشـــرة آالف طفل        إلى أربعة 

& Jenneifer, 1999) ، أو بواقع سبعة إلى ثالث  حاالت لكل عشرة آالف مولود( Sue,1997).   

اث               ين ف ياحثوعلى الرغم من هذا االختالف بين الب       سبة اإلن ى أن ن ا عل وا جميع م اتفق شار التوحد إال أنه  تحديد نسبة انت
سبة  ي مرات لدى الذآور، أ    ٤إلى الذآور تبلغ مرة واحدة لإلناث إلى         اللون أو العرق أو      ٤:١ بن رتبط ب سبة ال ت ذه الن ، وأن ه

  . )١٩٩٦فراج ، ( البلد 

  :تشخيص التوحد 
دا         تعتبر عملية تشخيص حاالت التوحد     سبب ف       ً  من أآثر عمليات تشخيص اإلعاقات صعوبة وتعقي ى   ي، ويرجع ال ك إل  ذل

لوآهم أو خصائص  ي قد نجد ف-حتى العاديين - األعراض من حالة إلى أخرى، وألن بعض األطفال   يالتباين ف   تهمشخصي   س



 

 5

ا ترجع صعوبة           من سمات الطفل المصاب بالتوحد، بينما       ً أو سماتهم بعضا   ذلك، آم ى     هو ليس آ شخيص حاالت التوحد إل ت
ة، و     العقليضطرابات واألمراض، مثل التخلف     تشابهه مع أعراض آثير من اال      ة   ، وفصام الطفول أعراض اسبرجر،    متالزم

شديد  االنطواءأعراض ريت، واضطرابات الكالم والتخاطب ، وحاالت  متالزمة  و ك من الحاالت      ...  والخجل ال ر ذل ى غي إل
م عن الوصول                     .  التوحد  تتشابه بعض أعراضها مع    التي شخيص حاالت التوحد هو عجز العل ومما يزيد أيضا من صعوبة ت

ى  ، إال محاوالت فقطوه ، فما يكتب عن أسبابه ماالعصبية بالتوحد ، وخاصة األسباب      اإلصابةإلى أسباب     لكنها لم تتوصل إل
ر  بب مباش سيس ة  ورئي ين نوعي ة ب ة العالق د، فمعرف ا وعمقاإلصابة للتوح دوثها  وحجمه ان ح ا ومك يه از ف خ أو الجه  الم

وظيفي  والخلل   العصبي سلوآي  ال ذه        ال ى ه سر      صابة اإل المترتب عل د يف ل ق سبب ظهور بعض أعراض التوحد في         أو الخل
ى                  يحاالت وظهور آل أعراضه ف      حاالت أخرى ، آما قد يفسر ذلك سبب ظهور مجموعة أخرى من األعراض تشخص عل

س (   تتشابه مع التوحد   ي أو غيرها من اإلعاقات الت     يأو تخلف عقل  أنها من حالة اسبرجر أو ريت        ا عن     )٢٠٠٢، يالخمي أم
  :يلي الرابع آما حصائياإل دليل التشخيص فيآخر محكات التشخيص فقد جاءت 

  
 )٢(وبند واحد لكل من      ) ١(، بحيث يتوفر بندين على األقل من        ) ٣(،  ) ٢(،  ) ١(أن ينطبق ستة بنود أو أآثر من         -}١{

 ،)٠)٣   
  : اثنين على األقل من في آما يظهر االجتماعي التفاعل في آيفياضطراب  •

اءات        لفظيال استخدام أنماط السلوك غير      في ياضطراب نوع   -أ  ، مثل نظرات العين وتعبيرات الوجه، وإيم
  .االجتماعي التفاعل وإيماءاتالجسم 

  . األقران ضعف في تطور مستوى مناسب من العالقات مع  -ب 
  . االهتماماتفي مشارآة اآلخرين فيإلى البحث الجاد عن المتعة االفتقار   -ج 
  .واالنفعالي االجتماعي التبادل فينقص   -د 

  -: من المظاهر التاليةاألقل واحدة على في التواصل وذلك آما يظهر في آيفياضطراب  •
  . تطور اللغة المنطوقةفي نقص عام أوصعوبة   -أ 
دء أو       القدرة فياضطراب دال     -ب  شاء على ب ديهم مستوى                حديث  إن ذين ل د األشخاص ال  مع اآلخرين عن

  .مناسب من الكالم
  . استخدام اللغة، أو استخدام لغة خاصة به وحدهفيالنمطية والتكرار   -ج 
  . تطور مستوى مناسب من أنشطة متعددة من اللعب أو المحاآاة االجتماعيةفينقص   -د 

ا             • ك آم شطة وذل سلوك واالهتمامات واألن ل من المظاهر      في  تظهر  نماذج نمطية وتكرارية من ال ى األق  واحدة عل
  -:التالية

  . من نماذج نمطية من االهتمامات غير الطبيعيةأآثر أو ة إنجاز واحدفي االنهماك - أ  -أ 
  . زائد وغير مرن بأنشطة روتينية معينة أو ليست لها وظيفةاهتمام -ب  -ب 
 .رقعة األصابعف أو األيدي أفعال حرآية مكررة ونمطية مثل رفرفة -ج  -ج 

  
  

  .نشغال الزائد بأجزاء األشياء دون وحدتها الكليةاال  -د 

   : من المجاالت اآلتيةاألقل واحدة على في وظيفي اضطراب أو صعوبات }٢{
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      .االجتماعي التفاعل -١
  .االجتماعي استخدام اللغة والتواصل -٢
  .التخيلي أو الرمزي اللعب -٣

  .لطفولة التحللية أال تنطبق هذه المحكات مع متالزمة ريت أو اضطراب ا}٣{
ة        ل متالزم شاملة مث و ال ات النم ر إعاق ن غي ع أعراض بعض االضطرابات األخرى م ذه األعراض م شابه ه وتت

  . وفق ما أشارت إليه الجمعية األمريكية للطب النفسي الندوآليفنر، ومتالزمة وليم  ومتالزمة أبيرت، ومتالزمة أنجيلمان
  

  :أسبـاب التوحد
ذه األسباب              ،ف على أسباب التوحد   حاول الباحثون التعر   ة ه ة لمعرف  واتجهت آل     ، وقاموا بالعديد من التجارب المختلف

م                       تجربة لتدعيم وجهة نظر معينة أو نظرية معينة، ولكن هذه التجارب لم تتوصل إال إلى معطيات فقط عن أسباب التوحد، ول
تم               تعط هذه المعطيات تفسيرات نهائية لحدوث التوحد، آما أن هذه المع           م ي طيات عن أسباب التوحد جاءت ناقصة وبعضها ل

  .معرفة سببها، لذا فإن هذه االجتهادات تم قبول بعضها والبعض اآلخر لم يتم قبوله

انر               في تم رفضها النظرية السيكودينامية      التيمن النظريات    ة ليوآ ذه النظري مكتشف  ( أسباب التوحد، ومن أصحاب ه
، وترى هذه النظرية أن العالقات المرضية داخل األسرة ومواقف     )البرود العاطفي ( رية، حيث أطلق على هذه النظ     ) التوحد

ى عدم تكوين                 ؤدى إل ه عوامل ت االت التي    هالوالدين المتشددة تجاه الطفل، ورفضه، وضعف االستجابة لمطالب اذج االنفع  لنم
ارات الحرآ                    ة والمه و اللغ ه أي قاعدة لنم ا ال تتكون لدي ة يبديها اآلخرون، آم الم من               . ي سحب داخل ع ك أن ين تج عن ذل وين

  .الخياالت ومن ثم حدوث التوحد

سببة                              التيأما اآلراء    ة الم ى دور العوامل التقليدي شير إل ك التي ت ذا المجال فتل احثين في ه  وجدت القبول من جانب الب
األمراض الفيروسية أو                 ل إصابة األم ب اقير أ     لإلعاقة في حدوث التوحد من قبي اول العق ل،         وتن اء الحم تعرضها لإلشعاع أثن

ا        مثل خلل في أجزاء إضافة لما سبق فهناك عدة عوامل تؤدي إلى التوحد     ل المخ والمخيخ، آم الجهاز العصبي المرآزي مث
احثين إل ار بعض الب ودةىأش ي الموصالت العصبية الموج ود نقص ف دوبامين   وج ل ال د مث ال المصابين بالتوح خ األطف بم

     (Richard & Joan,1988 and Sue,1997)   (Serotonin and Dopamine) نينووالسيروت

  :خصائص الطفل المصاب بالتوحد
  :يمكن تحديد خصائص الطفل المصاب بالتوحد في النقاط التالية

  . الطفولة ليتجنب التواصل باآلخرينفي بظهره ينحني .١
  . أو متهيجسلبيغالبا ما يوصف بأنه  .٢
  .مع استعمال غير مالئم للكلمات ، هااللغة أو انعدام  مع بطءاللفظيير  وغاللفظي التواصل فيصعوبات  .٣
  . أنشطة اللعبي األنشطة االجتماعية وففيصعوبات  .٤
  . عن اآلخرينً استهالك آبير للوقت بمفرده بعيدا .٥
  .أدنى اتصال بالعين مع اآلخرين .٦
  .، حيث يبدو أآثر حساسية للمس أو أقل حساسية لأللمحسياضطراب  .٧
  . وتقليد حرآات اآلخرينالتخيلي للعب حيث ينقصه اللعب ذةشاأنشطة  .٨
   .)مثل هز اليد أو التصفيق(أنماط من السلوك الشاذ مثل حرآات متكررة للجسم  .٩
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  .نوبات غضب متكررة .١٠
  .ي الدم والسائل الشوآفيالسيروتونين  مستوى ارتفاع  .١١
  . جهاز المناعةي فياختالل وظيف .١٢
  .هة نظرهم إدراك أفكار اآلخرين ووجفيالضعف  .١٣
  .إمكانية وجود مهارات أو قدرات عالية .١٤
  .ضيق مجال االنتباه والترآيز .١٥
  . شكل الدماغ أو المخفيشذوذ  .١٦
  .يبدو آما لو آان بدون انفعاالت أو عواطف .١٧
  .يستطيع أن يتحدث عندما يريد ذلك  ال .١٨
  .يستطيع أن يقوم بالمعالجة والتعامل الدقيق لألشياء باليد  ال .١٩

   (Goodgive, 2000).بين بسيط ومتوسط وشديد  ابقة في شدتها بين األطفال التوحديين ماوتختلف الخصائص الس

  :  عالج التوحد 

  :عالج التوحد في األساليب اآلتية طرق تتلخص 

دوائي  الج ال ل        : الع د  مث راض التوح ن أع ف م ا تخف ت أنه ي ثب اقير الت تخدام بعض العق ك باس  , ,Haladol Mellari  :وذل

Fenfluramine  , Megavitamins Naltrexone,.  

ذا                     : العالج النفسي  سلوآي،  حيث أظهر ه ومن بين العالجات النفسية األآثر فاعلية مع هؤالء األطفال نجد  العالج النفسي ال
  .األسلوب نتائج جيدة في تطوير وتنمية التواصل والسلوك االجتماعي لألطفال المصابين بالتوحد

الي                ويعمل التدر : العالج السمعي  صوتية وبالت ديل الموجات ال وم بتع ا يق ألذن، آم واردة ل ة األصوات ال يب السمعي على تنقي
  .يحسن من القدرة على توصيل واستقبال الرسالة سليمة

شجيع التواصل البصري بألعاب             :العالج بالموسيقى    ك بت اعي، وذل ة التفاعل االجتم  تعمل الموسيقى على تهيئة الطفل لعملي
صف  د والت ين  التقلي ن الع القرب م ارات       . يق ب يم مه ستخدم لتعل ن أن ت ل يمك ضلة للطف يقى المف تخدام الموس ا أن اس آم

  .اجتماعية وسلوآية مثل الجلوس على مقعد أو االنتظام مع مجموعة من األطفال  في دائرة

ل المصاب بالتوحد               :العالج باللعب  دى الطف  للتخفيف من مشاعر    يمكن استخدام اللعب لعالج بعض االضطرابات السلوآية ل
القلق لدى الطفل، وذلك بتفريغه للطاقة االنفعالية للمواقف المثيرة للقلق الناتجة عما يواجهه في حياته من مشكالت، آما                  

ل التوحد                 ة لطف سعد ،    (يساعد على تنمية المهارات الحرآية األساسية، والمهارات العقلية واالجتماعية واللغوي  ١٩٩٨ال
(         Rimland, 1998 )   ( Edelson, 1994 and.  

  Playing Activities:  أنشطة اللعب :ثانيًا

ة                        ة أو جوهري دة مادي ى فائ دون النظر إل ه الشخص ب شترك في ذي ي شاط الحر ال  والمستوى  ،يعرف اللعب بأنه  ذلك الن
يم    ع بتنظ دخل المجتم ل أن يت صغار قب ال ال ي األطف وفر ف ه تت سهل مالحظت ذي ت سيط للعب ال يلة الب تخدامه آوس اللعب واس

   .)١٩٩٨، فرحاتو إبراهيم(  للتطبيع االجتماعي 
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ا   ً ويعد اللعب وسيطا     د أآدت البحوث                       ً  تربوي ة، ولق ا المختلف ل بأبعاده شكيل شخصية الطف ى ت رة عل  يعمل بدرجة آبي
بهم التمث               ً التربوية أن األطفال آثيرا    ه من خالل لع شعرون ب ه وي ة،      ما يخبروننا بما يفكرون في شطتهم الحرآي ي الحر، وأن يل

  .  والكرات والمكعبات وغيرها من أدوات اللعب األخرىللدمىواستعمالهم 

ستخدم اللعب      هه وتصحيح هوتوجي  لضبط سلوك الطفل   مهمةويتم اللجوء إلى اللعب آطريقة       و       في ، وي  حاالت عدم النم
اعي  والعقلي الجسمي الي  واالجتم ل،      واالنفع وازن للطف ه جس       المتكامل والمت و يقوي ايير          ً ياد فه ة ومع زوده بمعلومات عام  وي

ة  ه ويضبط اجتماعي ستخدم اللعب  . انفعاالت يوي ل ف ددة إشباع حاجات الطف سه حين يلعب،   : المتع ى اللعب نف ه إل ل حاجت  مث
ه                  اك أجزاء من بيئت شعر أن هن سيطرة حين ي ستطيع  وحاجاته إلى التملك حين يشعر أن هناك أشياء يمتلكها، وحاجته إلى ال ي

ه من     التي  حرية وحين يعبر عن نفسه بالطريقة فيالسيطرة عليها، وحاجته إلى االستقالل حين يلعب    ضلها هو دون توجي  يف
  .اآلخرين

دما               التي عن التوترات    ياالنفعالآما يتيح اللعب فرصة التعبير والتنفيس        ك عن اط، ويظهر ذل شأ عن الصراع واإلحب  تن
ا         يعبر الطفل عن مشكالته حين ي        ة وآالم ة مواقف تمس مشكالته         وحين يكرر     ً تعامل مع اللعب حرآ ذلك يجد    . االنفعالي آ

 بعض األحيان قد يهمل الطفل دميته أو يرفضها أو يحطمها، وهذا آله             في  ً  لصراعاته ومشكالته، فمثال    ً الطفل أثناء لعبه حال   
رة        ستخدم لتحقيق أغراض وقائية،   واللعب أيضا قد ي   .  والتعبير عنها  انفعاالته فهم   فيله أهمية بالغة     ديم خب وذلك عن طريق تق

  .)ت .حسان، د والطيب ،  ٢٠٠٣الشافعي،( ، مثل خبرة ميالد طفل جديد داخل األسرة ً للطفل سوف تحدث مستقبال

  : أهمية اللعب لألطفال التوحديين

المشكالت واالضطرابات التي    يعد من أنسب الطرق لعالج األطفال حيث يتم اللجوء إليها للمساعدة في حل  بعض                 -١
  . يعاني منها بعض األطفال

 . في نفس الوقتً  وتشخيصياً يستفاد منه تعليميا -٢
 .يتيح خبرات نمو بالنسبة للطفل في مواقف مناسبة لمرحلة نموه -٣
 .يتيح فرصة إشراك الوالدين والتعامل معهما في عملية العالج -٤
 .عالي مما يخفف التوتر االنفعالي للطفل يتيح فرصة التنفيس االنفً  سمحاً يعتبر مجاال -٥
  . مصغر لما في العالم الواقعي الخارجيأنموذجيتيح فرصة التعبير االجتماعي في شكل  -٦
 .أداة تربوية تساعد في إحداث تفاعل الفرد مع عناصر البيئة بغرض التعلم وإنماء الشخصية والسلوك -٧
  .وسيلة تقرب المفاهيم وتساعد في إدراك معاني األشياء -٨
 .أداة تعبير وتواصل بين األطفال وبعضهم من جهة، وبينهم وبين معلميهم من جهة أخرى  -٩
  .األطفال وفقًا إلمكاناتهم وقدراتهم أداة فعالة في تفريد التعلم، وتنظيمه لمواجهة الفروق الفردية، وتعليم -١٠
ة    -١١ ة  والعقلي ة والحرآي درات البدني شيط  الق ى تن ل عل اوتنمي يعم و اته ا  ، والنم ال وفق الي لألطف اعي واالنفع  ً الجتم

 . )٢٠٠٢جودمان، (  وقدراتهممإلمكانياته

  Communication التواصل  :ثالثًا

 إلى المحيطين به، وأنه شخص ي بأنه جزء منتم    ً  شعورا الحي أنه يمنح الكائن     فيتأتى أهمية التواصل     :أهمية التواصل 
سان وصوال             مثل بقية األشخاص يتفاعل معهم ، يؤثر بهم ويؤثر         ون فيه، ومن خالل التواصل يتم إشباع رغبات ومطالب اإلن
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دافع                      ك ب اهم مع آل من يحاوره، وذل د خطوط التواصل والتف ى أن يم اج إل سان يحت د من اإلنجازات، واإلن إلى تحقيق مزي
ذه                   غريزيإحساس   سبيل لتحقيق مصالحه، وه ره هو ال اط بغي ذا االرتب ة  مؤداه أن ه ستند التي  المرجعي سان    ي ا اإلن  في  عليه

شر  ن الب ره م ع غي ك هيضرورة التواصل م م صفات ذل ن أه سان م أداة، وأن التواصل اإلن ة آ ردات هي وآغاي ن المف  م
    .)١٩٩٨عبد الجواد ، ( اإلنساني منظومة الوجود في األساسية

  
                        

  :أنواع التواصل

  :التاليمختلفة  نذآر منها التقسيم  إلى أشكال نسانياإلتم تقسيم أنواع التواصل 
  

  Verbal Communication   :اللفظي التواصل -١

واع التواصل        سيم آل أن ذا التق دخل ضمن ه ى        التي ي الة من المصدر إل ل رس يلة لنق ا اللفظ آوس ستخدم فيه ي ي ، المتلق
  . فيدرآه المستقبل بحاسة السمعً ويكون هذا اللفظ منطوقا

  .الصوتيةن األلفاظ المنطوقة والرموز  يجمع بياللفظيوالتواصل 
  

  Non-Verbal Communication  :اللفظي التواصل غير -٢

  .الصامتة تعتمد على اللغة غير اللفظية ويطلق عليه أحيانا اللغة التييدخل ضمن هذا التقسيم آل أنواع التواصل 

   :ي إلى ثالثة أنواع هيويقسم بعض الباحثين التواصل غير اللفظ
   Signal Language :اإلشارة لغة -أ

  . التواصل بغيرهفي اإلنسان يستخدمها التي المعقدةوتتكون من اإلشارات البسيطة أو 
  Action language :  لغة الحرآة أو األفعال-ب

  . أو مشاعرمعانيوتتضمن الحرآات التي يأتيها اإلنسان لينقل للغير ما يريد من 

 
  Objects language  : لغة األشياء - ج

ر عن      - واألدوات والحرآة  اإلشارات غير   -ويقصد بها ما يستخدمه مصدر التواصل      اني  للتعبي د أن       مع  أو أحاسيس يري
الحزن        في يستخدم   الذيينقلها، مثل ارتداء اللون األسود       ذي  آثير من المجتمعات إلشعار اآلخرين ب دى     ال ه من يرت  يعيش في

  .)١٩٨٨ سعد،( هذه المالبس 
  

  الدراسات السابقة

ة           " عنوان  ببدراسة   ) ٢٠٠٤( العثمان  الباحث  قام   ة العربي واقع خدمات التربية الخاصة للتالميذ ذوي التوحد في المملك
املين         " السعودية   ة الخاصة الع ة نظر معلمي التربي وذلك بهدف  تحديد واقع الخدمات المقدمة للتالميذ ذوي التوحد من وجه

ة الدراسة من           ا   )٥٥( معهم، وتكونت عين د أشار          ً  معلم ة، وق رامج التوحد بالمملك املين بب ة الخاصة الع   من معلمي التربي
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المعلمون ضمن أهم نتائج الدراسة إلى أن التعلم عن طريق اللعب، والترآيز على مهارات التواصل هو أنسب الطرق للتدخل           
  .المبكر وتعديل سلوك الطفل التوحدي

ا  ام آم د اهللالباحث ق ة ) ٢٠٠٢( عب وان ببدراس امج  "عن ة برن دريبيفعالي ى  ت ة عل ارات االجتماعي ة بعض المه  لتنمي
ديين ال التوح ة لألطف اعالت االجتماعي ستوى التف امج " م ديم برن دف تق ك به دريبيوذل ة ت ارات االجتماعي ة بعض المه  لتنمي

ة     طفال التوحديين،  ، وذلك لدى األ   االجتماعي والتواصل   االجتماعياالهتمام  و،  االجتماعي اإلقبال   فيوالمتمثلة   وتكونت العين
 ٧٨ - ٥٨ذآاؤهم من    نسبة  ، و  )١٠٫٣٢  ( بمتوسط  ً  عاما ١٢ - ٨أطفال مصابين بالتوحد، تراوحت أعمارهم من       ) ١٠(من  
ة لحساب       في  ي والبعد القبلي نالقياسيي درجات   متوسطيوأسفرت أهم النتائج عن وجود فروق بين        ، % ارات االجتماعي  المه

  . يالقياس البعد

ا   د اهللا أجرى آم وانبعدراسة ) ٢٠٠٢( عب امج  "ن ة برن دريبيفاعلي ى بعض المظاهر ت ارات التواصل عل ة مه  لتنمي
ى بعض المظاهر      تدريبيبهدف الكشف عن مدى فاعلية برنامج "  السلوآية لألطفال التوحديين    ارات التواصل عل  لتنمية مه

ة   سها قائم ا تقي ك آم ديين، وذل ال التوح سلوآية لألطف ال ال لوك األطف دير س ونرز لتق سلوآية  . آ اهر ال ذه المظ ت ه يوتمثل  ف
شاط   رط الن ق وف ة والقل يالعدواني ن   الحرآ ة م ة الدراس ت عين ة، وتكون اه واالجتماعي ى االنتب درة عل ل ٢٠ وضعف الق  طف

ين  )١٥ – ٦ ( مصاب  بالتوحد ممن يتراوح أعمارهم بين  ائهم ب د أشارت أه   ) %٨٦ – ٥٧(  سنة ، ونسب ذآ ائج  ، وق م النت
دريب             امج الت ل  تطبيق البرن روق قب د ي  إلى وجود ف د      هوبع ق البع صالح التطبي ة ومستوى       ي ل ، حيث انخفض مستوى العدواني

  . مستوى المهارات االجتماعية لديهموارتفع الحرآيضعف االنتباه واالندفاعية وفرط النشاط 

ى    " حد وشرآائهم في اللعبن بالتويالمصاب األطفال  بدراسة عنChoi (2000)  الباحثةقامتو وذلك بهدف التعرف عل
ل التوحدي في                                  شارك الطف ل عادي ي ق طف ك عن طري ال التوحديين، وذل دى األطف ة التواصل ل تأثير أنشطة اللعب في تنمي

ادا  ك اعتم اب، وذل ن األلع ة م ن    ً مجموع ديين م ال التوح ة األطف ت عين صل، وتكون درس الف ات م ى توجيه ال ) ٥( عل أطف
نتراوحت أ ارهم م ن    )  ٦ - ٤ (عم ي اللعب  م شارآين ف اديين الم ال الع ة األطف ت عين ا تكون نوات، بينم  ، الً طف) ١١(س

ن ارهم م نوات)٧ -٤   (وتراوحت أعم ابي للعب عل  . س أثير االيج ى الت ائج إل م النت ارت أه د أش دى ىوق ة التواصل ل  تنمي
ق ال   د تطبي ال بع ؤالء األطف ر ه ث أظه ديين، حي ال التوح ستوى   األطف سين م ريك اللعب وتح ع ش ادة التواصل م امج زي برن

  .التواصل البصري لديهم

  

 "تدهور النمو لدى التوحديين من خالل إدراك األمهات     " بدراسة بعنوان Davidovitch (2000)قام دافيدوفيتش  آما 
و  الجسم   ي تتم ف يقام الباحثون بالكشف عن أشكال التدهور الت      ات النم اع ي عملي ال المصابين بالتوحد     ي واالجتم دى األطف  ل

ائهن      . آما تدرآها أمهات هؤالء األطفال  ال    ) ٣٩(وبلغ عدد األمهات الممثالت عن أبن غ حجم األطف م  . ً طفال ) ٤٠(، وبل وت
اريخ الطب           آأداةاستخدام المقابلة    ة  واألحداث ال ي للدراسة، وآانت تدور حول الجوانب األسرية وظروف الحمل والت  ي ف مهم

الهم                نمو الط  دى أطف و ل دهور النم ة إدراك األمهات لت ديهم                .فل، آما تناولت المقابل ال ل ى أن األطف ائج إل م النت د أشارت أه وق
ة     ي تدهور ف  ي، بينما لم تظهر الدراسة أ     ي وفى النمو االجتماع   ياللفظ  وغير ي نمو التواصل اللفظ   يتدهور ف  درات الحرآي  الق

  .لدى هؤالء األطفال

دى المصابين بطيف         "بعنوان  دراسةب Robertson (1999)) روبرتسون واجرى  اعي ل اد نقص التواصل االجتم أبع
ان نقص التواصل "التوحد  ا إذا آ ى التعرف عم احثون إل ا الب اعي هدف منه ز االجتم ي عرض ممي د أم ال، ف  طيف التوح
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ر المحددة   ممن يعانون من التوحد واضطراب اسبرجر ً  طفال) ٥١(وآانت عينة الدراسة عبارة عن    . واضطرابات النمو غي
  . وتم تطبيق قائمة المالحظة التشخيصية للتوحد، والمقابلة التشخيصية المعدلة للتوحد

التوحد ، اضطراب اسبرجر ،    (وقد أوضحت أهم النتائج أن األفراد الذين يعانون من االضطرابات موضوع الدراسة            
ددة   ر المح و غي ان) واضطراب النم ن نقص التواصيتع اعيل  م ك االجتم ي وذل سية وهةثالث ف االت رئي اه، : ي مج االنتب

  . نظرية العقلوالتبادل االنفعالي، و

زر وآما  ا   بدر Desiree (1996) يقام دي صغار المصابين بالتوحد      "اسة عنوانه ال ال ة لألطف اءة االجتماعي  هدف  "الكف
ا            ة وهم اءة االجتماعي ارات التفا  : منها دراسة عاملين من عوامل الكف اعي عل   مه ك        و،  االجتم صداقات، وذل وين ال ارات تك مه

  -:وتكونت العينة من ثالث مجموعات   مرحلة ما قبل المدرسة،فيلدى األطفال المصابين بالتوحد 
  . اً  شهر٧٠ -٤٦   ، تراوحت أعمارهم من ً طفال) ١٨( األطفال التوحديين وآان عددهم -١
  . ً  شهرا٦٧ - ٤٢، وتراوحت أعمارهم من ً طفال) ١٢(ددهم  النمو وآان عي األطفال الذين لديهم تأخر ف-٢
  . ً  شهرا٦٣ - ٣٧، وتراوحت أعمارهم من )١٢( األطفال األسوياء وآان عددهم -٣

اء اللعب ومن خالل                          ال أثن ك لمالحظة سلوك األطف سات  ) ٤(وقد تم استخدام أسلوب المالحظة آأداة للدراسة، وذل جل
ران          االجتماعيين المجموعات على آل من اللعب       أسبوعية، وتم عمل المقارنة ب     .  وموضوع اللعب والعواطف وتفضيل األق

أخر                       ديهم ت ذين ل ال ال ين     في وقد أشارت أهم نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين األطفال المصابين بالتوحد واألطف و، وب  النم
اديين   ال الع ياألطف ل  ف ارات التفاع اعي مه روق دا  االجتم د ف م توج ا ل ال    ، بينم د واألطف صابين بالتوح ال الم ين األطف ة ب ل
اعي  النمو بالنسبة لمهارات التفاعل      يالمصابين بتأخر ف   ة خاصة من               االجتم ال المصابين بالتوحد يفضلون نوعي ، وأن األطف

  .  لعبهمفياألقران 
  
     : الدراسة تايفرض

ي والتطبيق البعدي لبر           ً إحصائيا توجد فروق دالة     -١ ق القبل ين التطبي اس التواصل          ب ى مقي ة عل شطة اللعب الجماعي امج أن ن
  .اللفظي  لألطفال التوحديين 

ر      إحصائيا توجد فروق دالة     -٢ اس التواصل غي   بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لبرنامج أنشطة اللعب الجماعية على مقي
  .اللفظي  لألطفال التوحديين

  
  

  :اإلجراءات المنهجية للدراسة 
  

   :منهج الدراسة

  .تم استخدام المنهج التجريبي في الدراسة الحالية

  :العينة 

ن  ة م ة الدراس اد) ٣(تكونت عين سيط اعتم د الب ال مصابين بالتوح ات المتخصصةاً أطف شخيص الجه ى ت وزارة (  عل
  .  سنة ) ١١(سنوات إلى ) ٩(، وتراوحت أعمارهم من )وزارة التربية والتعليموالصحة، 

  : ي في أفراد العينة وهوقد توفرت بعض الضوابط
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  .  موضع الدراسةي هيبإعاقة واحدة الت  بالتخلف العقلي أو متعدد اإلعاقة وأن يكون مصابًااً  أال يكون الطفل مصاب-١

ال   -٢ ن أن األطف د م ان بالتأآ ام الباحث ة (  ق ة الدراس ل    ) عين ه مث شابهة ل االت م يس بح د ول ن التوح ل م انون بالفع يع
شخيص             من اضطرابات النمو الشاملة،    ياإلسبرجر أو الريت أو أ     ل الت اق محكات دلي ى عدم انطب ادًا عل ك اعتم وذل

  .لشاملة األخرى فيما يتعلق باضطرابات النمو ا(DSM 4)اإلحصائي الرابع 

  

  

  : أدوات الدراسة

      :  استمارة البيانات األولية-١

رات                          د بعض المتغي ك بهدف تحدي ة الدراسة وذل ة لعين ات األولي قام الباحثان بتصميم استمارة للتعرف على بعض البيان
ل، وعدد          رات سن األب واألم وسن الطف ذه المتغي ين ه ة    الديموغرافية لكل فرد من العينة، وآان من ب راد األسرة، ونوعي  أف

د ف    يآما تضمنت االستمارة التعرف على بعض الجوانب الت         . الوسط االجتماعي الذي تعيش فيه األسرة      بعض     ي تفي ام ب  اإللم
  .  األسرة أم اليالظروف المتعلقة بالطفل واألسرة مثل نوع والدة الطفل وإمكانية وجود أفراد معوقين ف

  
  :للفظي مقياس التواصل اللفظي وغير ا-٢

دادها           م إع سلوك التوحدي، ت دير ال اد لتق تم استخدام مقياسي التواصل اللفظي وغير اللفظي، وتتكون القائمة من تسع أبع
  .وتقنينها على عينة من األطفال التوحديين بالمملكة العربية السعودية

  .عبارة) ٤٠(للفظي من عبارة، بينما يتكون مقياس التواصل غير ا ) ٤٣(ويتكون مقياس التواصل اللفظي من 

  

  
  :طريقة التطبيق 

يطبق المقياسان بقيام الباحث بتعبئة القسم الخاص بالمعلومات المتعلقة بالمفحوص، ثم يقوم الباحث بتقييم سلوك الطالب       
ادرا    -ال يحدث ( لكل عبارة وتحت االختيار المناسب من بين الخيارات التالية          ) √ (بوضع عالمة    ا  يحدث أحي   –  ً  يحدث ن   ً ان

  .) يحدث باستمرار– ً  يحدث غالبا–
  :طريقة التصحيح 

ارة من خالل              يتم تصميم المقياس   ارات الن بحيث يتم اإلجابة على آل عب سابقة،             خي ا في الخطوة ال الخمس المشار إليه
ا      الي      ً ويتم إعطاء الدرجة وفق ى النحو الت دير الخماسي عل زان التق ادرا  (  )اً ال يحدث وتعطى الدرجة صفر    (  لمي  ً  يحدث ن

يحدث باستمرار وتعطى الدرجة         ) (٣ وتعطى الدرجة      ً يحدث غالبا ) (٢يحدث أحيانًا وتعطى الدرجة     ) ( ١وتعطى الدرجة   
اس التواصل اللغوي             ) ٤ ى مقي درجات عل ى   من صفر     (وبذلك تتراوح ال ر             )١٧٢إل اس التواصل غي راوح في مقي ا تت ، بينم

  .ة المرتفعة على المقياسين  إلى نقص التواصل، وتشير الدرج)١٦٠: بين صفر( اللغوي 
  :هماوثبات نيصدق  المقياس

     :تم حساب صدق األداة من ِقبل مصمم القائمة عن طريق
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د ) ا ً محكم ١٧ (وذلك عن طريق عرض الفقرات على مجموعة من المحكمين          : صدق المحتوى  • م    وق اء ت ى   اإلبق  عل
  .ثرفأآ% ٧٥  حصلت على نسبة  اتفاق التيالعبارات 

  .وذلك من خالل قدرة القائمة على التمييز بين األطفال التوحديين والعاديين : لتمايزياالصدق  •
   .آما تم حساب ثبات القائمة عن طريق إعادة تطبيق االختبار، ومعامل االتساق الداخلي

  
  :البرنامج المستخدم 

  
  : أهـداف البرنامــج

  
  :التاليالنحو  قام الباحثان بتحديد أهداف البرنامج على   

   : الهدف العام من البرنامج-١

ين                      ارهم ب راوح أعم ال المصابين بالتوحد ممن تت دى األطف ة  التواصل ل  - ٩(يهدف البرنامج الحالي إلى تنمي
ة التي أعدها                          ،سنة) ١١ شطة اللعب الجماعي ذ من خالل دروس أن سات التي تنف  وذلك باستخدام مجموعة من الجل

ان، وهي إحدى ف ات العالج الباحث اعيني ي الجم ةالت شحنات االنفعالي يس ال ى تنف ساعد عل ن ، ت د م ساب العدي  وإآ
لوآهم                 ه س ديهم ولتوجي ة ل ادة مستوى الفاعلي ة، ولزي اه اآلخرين    اإليجابي المهارات االجتماعي ه وتنمي  تج  والعمل   ،ت

سلبية           ة ال ا        التي على التخفيف من اآلثار النفسية واالجتماعي ة، مم ا اإلعاق اع مستوى            تخلفه ك ارتف تج عن آل ذل ين
  . يعيشون فيهالذي المجتمع في حياة أفضل بالتالي و؛التوافق لديهم، وتحقيق صحة نفسية أفضل

   األهداف اإلجرائية للبرنامج -٢

 : يلييمكن حصر األهداف اإلجرائية للبرنامج فيما 
  .  األطفال عينة الدراسةالكشف عن أثر جلسات أنشطة اللعب الجماعية على تنمية التواصل  لدى  -١
    .تناول التواصل اللفظي وغير اللفظي  لدى األطفال المصابين بالتوحد ومحاولة تنميته - ٢

  
   :محتوى البرنامج

ستهدف، بحيث يصبح                    يعد المحتوى ترجمة أهداف البرنامج إلى أنشطة وممارسات يتعلم من خاللها األفراد السلوك الم
  . عارف ومعلومات ال ترقى إلى الممارسة والعمل وليس مجرد مً  متبعاً سلوآا

د  روعي ضوء الهدف العام واألهداف اإلجرائية للبرنامج وقد فيلذا فقد تم تحديد محتوى البرنامج       عدة اعتبارات عن
  : التالي على النحو يوه ؛وضع هذا المحتوى في ضوء ما أشار إليه الباحثون في مجال التربية الرياضية للمعاقين

د     -١ داف ق ن أه امج م شده البرن ا ين ق م ى تحقي شطة عل ع األن ز جمي ة    أن ترآ ث تنمي ن حي ك م دها وذل بق تحدي س
  . التواصل اللفظي وغير اللفظي

  .  والتعبير عن الذات أثناء اللعبالجماعيأن تسمح أنشطة اللعب بالتفاعل   -٢

 . دراتهمأن تناسب أنشطة اللعب مستوى فهم ومدرآات األطفال حتى ال تتحدى ق  -٣

 .  يظهره أثناء اللعبالذيأن يزود الطفل بالتغذية الرجعية الفورية بشأن صحة أو خطأ السلوك   -٤

 . وميولهم أن ترتبط أنشطة اللعب بقدر معقول بالخبرات المباشرة للطفل وباهتماماتهم  الشخصية  -٥
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تي                -٦ ه فرص       ولكي  ،عابهاأن تتدرج أنشطة اللعب من السهل إلى الصعب حتى يتمكن الطفل من اس وفر ل  ت
 .  وقدراتهممإمكانياتهالنجاح بقدر ما تسمح به 

  ).١٩٩٧إبراهيم ، (  إثارة التشويق والدافعية لدى األطفال  -٧

  

  

  : األساليب والفنيات المستخدمة

  : ي آما يلياستخدم الباحثان بعض األساليب والفنيات أثناء تطبيق البرنامج وه

   Reinforcement:  التدعيم -أ

  :  محبب للطفل، وتنقسم المدعمات إلىيء بتقديم شهوتثبيت وهو تقوية السلوك المرغوب

 .الخ..  األشياء الضرورية للحياة آالشراب والطعام والحلوى يوه: المدعمات األولية  -١

ه   حد ذاتها لكن فيما تمكن الطفل من الحصول علىفيوهى أشياء ال تكتسب قيمتها : المدعمات الثانوية   -٢  ما قد يرغب في
  ). الخ..  مشاهدة برنامج معين أوالنقود  (مثل 

 . ومنها المدح واالبتسامات والقبالت واحتضان الطفل وآل ما يشير إلى االهتمام بالطفل: المدعمات االجتماعية  -٣

مليكة،  (  من المثيرات  ومنها اللعب والعرائس واألنشطة والموسيقى واأللوان المبهرة وغيرها        : مدعمات مثيرة لالنتباه    -٤
١٩٩٨(.   

ر استخداما                  ا أآث ة ، وآان ة واالجتماعي دعمات األولي ان الم ك لتثبيت            ً وقد استخدم الباحث اه وذل رة لالنتب دعمات المثي  للم
  .السلوك المرغوب فيه

  Modeling:  النمذجة  -ب 

رد           ذي يستخدم مصطلح النمذجة لإلشارة إلى سلوك الف ذي  أي نالحظه،  ال رتبط مصطلح النمذجة      يعمل آ ال وذج، وي نم
د  تعلم  Imitationبمصطلح التقلي لوك الم ى س ة عل ق للدالل و مصطلح يطل د ه ذي إذ أن التقلي لوآاال اً  يالحظ س وم ً  معين  ويق

ضا  األداءبتقليده وهو يعكس  رتبط أي تعلم بالمالحظة    ً ، آما ي ة    Learning by Observation بمصطلح ال ق للدالل ذي يطل  وال
تع ى ال ذيلم عل ون األداء  ال د يك رين وق ة اآلخ ن مالحظ دث م ي يح اف ة الحق ذه الحال وري  ً  ه د الف ى التقلي شتمل عل (  وال ي

  ).١٩٩٨الشناوي و عبد الرحمن، 

وذج     ى أو نم وذج فعل ود نم ى وج الج عل لوب للع وذج آأس ة النم ف فاعلي يوتتوق و ح وذج  أي وه ؤدى النم  شخص ي
ه                        ، مع توجيه انتباه الم    إتقانهالمطلوب   دعيم أدائ تم ت ًا، وأن ي ذه عملي ه وتنفي سلوك النموذج المرغوب في ى أداء ال فحوصين عل

ذا األسلوب     ً للسلوك تدعيمًا إيجابيًا، وقد أشارت بعض الدراسات الحديثة نسبيا  ى نجاح ه ة من     في  إل ساب جوانب إيجابي  اآت
  ). ١٩٨٨هيم، إبرا( العالقات االجتماعية، وآذلك التشجيع على المشارآة االجتماعية 

دور                   ان ب ا يقوم ال حيث آان ة مع األطف ذه الفني ا،             وقد استخدم الباحثان ه وب أداؤه شطة المطل ق باألن ا يتعل النموذج فيم
  . وبمواقف التعامل مع أقرانهم
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  Role Playing :لعب الدور -ج

ن،         يقوم الباحث بقلب الدور أو تبادل األدوار، فمن قام بدور االبن يأخذ دور األب، ومن ق                   دور األب يأخذ دور االب ام ب
  . وهكذا حتى يتمكن الباحث من الترآيز على السلوك المطلوب ولتوجيه أنظار المفحوصين إلى أهميته

شطة القصص        اء أداء أن ة أثن ذه الفني تخدام ه ان باس ا يقوم ث آان ال حي ع األطف لوب م ذا األس ان ه تخدم الباحث د اس وق
  . لتحقيق السلوك االجتماعي التواصلي المنشودً بهذه األدوار وصوالالحرآية، وذلك من خالل قيام األطفال 

  Prompt:     الحـث-د

  .  على محاولة الفعل نفسهً وهو مساعدة الطفل على القيام بفعل ثم تدعيمه بحيث يصبح أآثر عزما
  : يوهناك ثالثة أنواع من الحث ه

  
  Physical Prompt   : الحث الفيزيقى-١

  .  نريد منه أن يقوم به أو يتعلمهالذي لتحريك أطرافه أو للقيام بالفعل األيديلطفل باستخدام وفيه يتم توجيه ا
  Prompting by Gesture:  الحث من خالل اإليماءة-٢

ا             ه، وغالب ه عمل د من ا نري م م ى فه ل عل اءات الطف اءات مع الكلمات      ً إذ يمكن أن تساعد اإليم ستخدم اإليم ا ت  م
  .الحذر من استخدام إيماءات آثيرة قبل أن نتأآد أن الطفل يفهم هذه اإليماءات ويجب ،المعانيلتوضيح 

  Verbal Prompts:   اللفظي الحث -٣

  ) .١٩٩٨مليكة، ( نذآر للطفل ما نريده أن يفعله بالكلمات أي

ستخدمة، شطة الم ي األن دء ف ى الب ثهم عل سات لح اء الجل ة أثن ذه الفني ان ه د استخدم الباحث شجيعهم ع وق دماج وت ى االن ل
ال              والتفاعل مع أقرانهم أثناء الجلسات، باإلضافة الستخدام بعض أنشطة األلعاب الصغيرة في بداية الدروس لزيادة ألفة األطف

  . ن والبرنامجيمع بعضهم البعض وحتى يتكون لدى األطفال انطباع حسن عن الباحث

  :خطوات الدراسة 

رامج          ديها ب ة جدة،                 تم االستفسار عن المدارس التي ل ذ التوحديين بمدين اديين والتالمي ذ الع ين التالمي  أن تضح او دمج ب
  .مدرسة ذات الصواري االبتدائية هي المدرسة التي تطبق نظام الدمج المطلوب على مستوى المنطقة الغربية

  . في المدرسةقام الباحثان بأخذ الموافقات الرسمية لتنفيذ مجموعة دروس رياضية والتي سيتم تطبيقها

 :هـ للتعرف على ١٤٢٤تم التوجه للمدرسة في النصف الثاني من شهر ذي الحجة 

 . التوحد والتربية البدنيةي إدارة المدرسة ومدرس-

ـ  ١٤٢٥ /١٤٢٤شهري محرم وصفر للعام الدراسي          الوقت المناسب لتنفيذ الدروس، وتم االتفاق على التنفيذ خالل         - ه
.  

 .مدرسة الفي  برنامج التوحد الذي يطبق -

 ). تالميذ ٣(   عدد التالميذ الملتحقين بهذا البرنامج - 



 

 16

 . خصائص التالميذ، ودرجة التوحد لديهم - 

اليب التعامل               ين توعويت ي تم تنفيذ جلست   - ن للتالميذ العاديين بالمدرسة بهدف تعريفهم بخصائص أقرانهم  التوحديين وأس
  . ةوالتفاعل الجيد معهم خالل دروس األنشطة الرياضي

ك من خالل                          - رانهم التوحديين، وذل اديين وأق ذ الع ى التالمي ة عل  قام الباحثان بتنفيذ دروس األنشطة الرياضية الجماعي
  .، استغرقت تسعة أسابيع متتالية اً ن درسيخمس وعشر

   .ً  تم تنفيذ الخطوات السابقة خالل إحدى عشر أسبوعا-

  .ن طالب قسم التربية الخاصة بالكليةطالب من تخصص التوحد م) ٤( تم االستعانة بـ -
    )١(  جدول 

  يوضح المخطط العام لبرنامج أنشطة اللعب الجماعي
  

  
  الزمنيالمدى 

  للبرنامج بالساعة

  
 مدة التنفيذ باألسبوع

  
 عدد الجلسات

  
زمن الجلسة 
 الواحدة بالدقيقة

عدد الجلسات 
 األسبوع يف

 الواحد
مجموع  دروس 
النشاط

مهيديةت

س ق س ق س ق

دروس لمجموع
النشاط

تمهيدية مجموع دروس 
النشاط

تمهيدية دروس
النشاط

 تمهيدية

١٧ ٣٠١٣ - ٣٠ ٤ ٤٥ ٣٠ ٦ ٢٦ ٣٢ ٢ ٩ ١١ 
ثالث جلسات
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   )٢(  جدول 
 يوضح توزيع محتوى البرنامج وجلساته وأهم الفنيات المستخدمة

عدد   األسبوع
  الجلسات

الفنيات المستخدمة   جلسةاألنشطة التي تناولتها ال

جلستان تعارف مع إدارة المدرسة،  ٣ األول
التربية البدنية، ي  ومدرسومدرسي التوحد
  واالطالع على ملفات والتمهيد للبرنامج
  التالميذ وسجالتهم

جلسة تعارف واستطالع للتالميذ التوحديين 
   وخصائصهم

  

 جلسة تعارف واستطالع للتالميذ التوحديين ٣ الثاني
  وخصائصهم 

جلستان لتوعية التالميذ العاديين عن التعامل 
  مع أقرنائهم التوحديين 

  

  جماعية -قصة حرآية: المقدمة  ٣ الثالث
أربعة تمرينات تخدم : التمرينات البدنية 

  النشاط الرئيسي
      مهارات آرة القدم : رياضات جماعية 

  )جماعية ( 
   عية جما-لعبة صغيرة : النشاط الختامي 

  التدعيم 
    

  الدور لعب     
  

  الحث 
   

   النمذجة
  مجاعية -  قصة حركية : املقدمة ٣ الرابع

      أربعة تمرينات تخدم : التمرينات البدنية 
  النشاط الرئيسي
 -مهارات آرة اليد  :رياضات جماعية

  جماعية 
   جماعية  -لعبة صغيرة: النشاط الختامي

  التدعيم 
   لعب الدور 

   الحث
  النمذجة

  
  )٢(تابع جدول 

 
عدد   األسبوع

  الجلسات
الفنيات   األنشطة التي تناولتها الجلسة

المستخدمة 
 )جماعية ( قصة حرآية: المقدمة  ٣ الخامس

النشاط  أربعة تمرينات تخدم : التمرينات البدنية
  الرئيسي

   جماعية -مهارات آرة السلة : رياضات جماعية
  جماعية - يرة لعبة صغ: النشاط الختامي 

  التدعيم 
 الدور لعب

  الحث 
 النمذجة

 )جماعية ( قصة حرآية: المقدمة  ٣ السادس
أربعة تمرينات تخدم النشاط : التمرينات البدنية

  الرئيسي
            مهارات آرة الطائرة: رياضات جماعية

   )جماعية(
  جماعية -   لعبة صغيرة: النشاط الختامي 

  التدعيم 
لعب الدور 

  لحث ا
 النمذجة

 )جماعية ( قصة حرآية: المقدمة  ٣ السابع
النشاط   أربعة تمرينات تخدم : التمرينات البدنية 
  الرئيسي
  مهارات آرة القدم : رياضات جماعية
  جماعية -لعبة صغيرة : النشاط الختامي 

  التدعيم 
 لعب الدور 
الحث  النمذجة

  جماعية- قصة حرآية: المقدمة  ٣ الثامن
أربعة تمرينات تخدم النشاط : مرينات البدنية الت

  التدعيم 
لعب الدور 
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  الرئيسي
 جماعية -مهارات آرة اليد : رياضات جماعية 

  جماعية-لعبة صغيرة : النشاط الختامي 

الحث النمذجة

 
  
  

 )٢(تابع جدول 
عدد   األسبوع

  الجلسات
الفنيات   األنشطة التي تناولتها الجلسة

المستخدمة 
 )جماعية ( قصة حرآية: المقدمة  ٣ التاسع

أربعة تمرينات تخدم النشاط : التمرينات البدنية 
  الرئيسي

  ماعيةج -مهارات آرة السلة : رياضات جماعية
  جماعية-لعبة صغيرة : النشاط الختامي 

  التدعيم 
 لعب الدور 
الحث النمذجة

   جماعية -قصة حرآية: المقدمة  ٣ العاشر
ربعة تمرينات تخدم النشاط أ: التمرينات البدنية 

  الرئيسي
  مهارات الكرة الطائرة : رياضات جماعية
  جماعية-  لعبة صغيرة :  النشاط الختامي 

  التدعيم 
لعب الدور 
الحث  النمذجة

الحادي 
 عشر

  جماعية- قصة حرآية:المقدمة ٣
أربعة تمرينات تخدم النشاط : التمرينات البدنية 

  الرئيسي
 جماعية -رات آرة القدم مها: رياضات جماعية
  جماعية-لعبة صغيرة : النشاط الختامي 

  التدعيم 
 لعب الدور 
الحث  النمذجة

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

    )٣(  جدول 
  يوضح نموذج ألحد دروس أنشطة اللعب الجماعي المستخدمة

   )٦( رقم الدرس 
  : األربعاء                                الهدف السلوآي : اليـوم 
  أن يمرر التلميذ الكرة مع زميله واستالمها    - هـ            ١٢/١/١٤٢٥: يخ التار

   . ثمان مرات من عشرة   أو مرات١٠    ب                      / الرابع : الصف      
أجزاء  م

 الدرس
 األدوات المحتـــوى الزمن

  :زيارة حديقة الحيوان : قصة حرآية   ق٥ اإلحماء ١
روج   الل خ ن خ ة،    م ول للحديق ة، والوص ي جماع ذ ف  التالمي

واتهم،    د أص ور وتقلي ات والطي ى الحيوان رف عل والتع
 ومطارداتهم 

صور 
للحيوانات 
والطيور 
الموجودة 
 بالحديقة 

التمرينات  ٢
 البدنية 

  ) : محطات ٤( تدريب دائري   ق٧
  .ن داخل الحواجز ر م المرو-
  . بين األقماع الزجزاجي الجري -

   حواجز ٣
   أقماع ٣
   مراتب٣
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  ) .الشقلبة على المراتب ( األمامية  الدحرجة -
 . القفز داخل األطواق بالقدمين -

  أطواق ٤

رياضات  ٣
 جماعية

  :تعليم وتطبيق مهارة استالم الكرة في آرة اليد   ق١٥
ام     - دين أم رة بالي سك الك صحيح لم وذج ال م للنم أداء المعل

  . الصدر
  .ة  أداء المهارة بكرات بديل-
   توزيع التالميذ آل تلميذين معهما آرة والمسافة بينهما -
  .   متر، حيث يقومان بتمرير واستالم الكرة ٣
  . أداء التدريب السابق مع زيادة المسافة -
  .  أداء التدريب السابق باستخدام التمريرة المرتدة -
  . أداء التدريبات السابقة مع الزميل من الحرآة   -
 

  
 آرات -
 ة ملونة بديل

  
   آرات يد -

 

  
  

  )٣(تابع جدول 
  

أجزاء  م
 الدرس

 األدوات المحتـــوىالزمن

   تنويع التدريبات السابقة من حيث استالم الكرة -      
  ) . مستوى الصدر –أعلى  مستوى الرأس ( 
متر ثم استالمها بعد ارتدادها من  ٤رمي الكرة للزميل  -

  األرض

  

النشاط  ٤
 الختامي

  : الصياد والشبكة  :غيرة لعبة ص ق٣
مسكون بأيدي بعضهم في شكل        ي تالميذ   ٣ يعين المعلم    -

م لإلمساك بأحدهم         )شبكة(دائرة   ، ويجرون خلف زمالئه
 داخل الشبكة 

بدون 
 أدوات

  

  
  :  األسلوب اإلحصائي المستخدم 

ار اإلحصائي الالب               اختبار   تم استخدام  صغيرة ، وهو االختب ات ال  لحساب   Non-parametric تريماراويلكوآسون للعين
  . ) ١٩٧٨السيد ،( داللة فروق المتوسطات المرتبطة 

  :النتائج والمناقشة
  :نتائج الفرض األول ومناقشتها: أوالً 

ة إحصائيا        "  أنه آان الفرض األول ينص على     روق دال شطة                ً توجد ف امج أن ي والتطبيق البعدي لبرن ق القبل ين التطبي  ب
ا      ى مقي ال التوحديين            اللعب الجماعية عل ار               ". س التواصل  اللفظي  لألطف م استخدام اختب ذا الفرض ت وللتحقق من صحة ه

   )٤جدول ( ويلكوآسون لداللة الفروق بين المتوسطات للعينات الصغيرة ، وآانت النتائج آالتالي  
  

   )٤( ل جدو
  يوضح نتائج اختبار ويلكوآسون لداللة الفروق بين متوسطات درجات

  ة على اختبار التواصل اللفظي المستخدمعينة الدراس
ب  رت
  الفروق

ين   روق ب الف
 التطبيقين

ي   ال ف ات األطف درج
 التطبيق البعدي

ي  ال ف ات األطف درج
 التطبيق  القبلي

      البيانات 
  

  العيـنة
 ف ١٢٠ ١١٥ ٥ ٣
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٢  
١ 

-٣  
-٢ 

١١٠  
١٠٠ 

١٠٧  
٩٨ 

  س
 م

  

 .تب اإلشارات السالبة مجموع ريه) ج(، حيث ٢= من الجدول السابق يتضح أن ج 

ة، حيث أن ج                 صائياإلح الجدول   فيوبالكشف   الختبار ويلكوآسون، وجد أن قيمة ج المحسوبة أآبر من القيمة الجدولي
ار التواصل                   )١( الجدولية تساوي    ي والتطبيق البعدي الختب ق القبل ين التطبي ة إحصائياً  ب روق دال ، مما يعنى عدم وجود ف

  .اللفظي

ابق يتضح أن النتائج اإلحصائية لم تعط داللة على حدوث تحسن لدى أطفال عينة الدراسة في التواصل                  من الجدول الس  
سبيا           عزياللفظي، وي  رة                  ً  الباحثان ذلك إلى أن فترة تطبيق البرنامج آانت قصيرة ن ى فت اج إل ة والتي تحت ك الفئ  خاصة مع تل

د  ( هم وبين أقرانهم ، وهذا ما أآدت عليه دراسات آل من زمنية طويلة حتى يحدث تحسن ملحوظ في التواصل اللفظي بين          عب
دى التوحديين      ) Robertson, 1999 and (Choi, 2000  )٢٠٠٢ ،اللـه سلوك والتواصل اللفظي ل ، حيث أآدوا أن تعديل ال

، ودروس يحتاج إلى تدخل بعض األساليب المساعدة مع أنشطة اللعب، مثل وجود فريق من المتخصصين في المجال اللغوي     
  .في مجال التخاطب وعيوب الكالم  واللغة لهؤالء األطفال

ة   ه في عدم حدوث تحسن أثناء تنفيذ الدروس وبعد      ً وقد ظهر ذلك واضحا    ة التالي ط في ترتيب    :  في المظاهر اللفظي الخل
ة،         و،  ) من صورة حصان      ً حصان صورة بدال  : مثل( بعض الكلمات    ساق الجمل اللفظي ق بعض   صعوبة في نط     وضعف ات

  .صعوبة في بدء الحديثوتشويه بعض الحروف، وقصور في تسمية بعض األلعاب أو األنشطة، والكلمات، 

احث                   ن ومعلمي   يوعلى الرغم من عدم وجود فروق دالة بين التطبيقين في التواصل اللفظي، إال أنه من خالل مالحظة الب
اب، تحسن      تعبير الت: التالميذ قد ظهر تحسن طفيف  في المظاهر التالية     م تعليمات بعض األلع لميذ عن نفسه أثناء النشاط، فه

  .آالمه أثناء اللعب مع أقرانه

  :نتائج الفرض الثاني ومناقشتها  : ً ثانيا
ة إحصائيا        "  أنه آان الفرض الثاني ينص على     روق دال شطة                ً توجد ف امج أن ي والتطبيق البعدي لبرن ق القبل ين التطبي  ب

ار        " التواصل غير اللفظي  لألطفال التوحديين      اللعب الجماعية على مقياس    م استخدام اختب ذا الفرض ت ، وللتحقق من صحة ه
   )٥جدول ( متوسطات للعينات الصغيرة ، وآانت النتائج آالتالي الويلكوآسون لداللة الفروق بين 

  
   )٥( جدول 

  يوضح نتائج اختبار ويلكوآسون لداللة الفروق بين متوسطات درجات
  ة على اختبار التواصل غير اللفظي المستخدمعينة الدراس

  
ب  رت

 الفروق
ين  روق ب الف

 التطبيقين
ي  ال ف ات األطف درج

 التطبيق البعدي
ال  ات األطف درج
 في التطبيق  القبلي

      البيانات 
  

  العيـنة
١ 
٣  
٢ 

٢٠ 
٣٨  
٢٥ 

٨٠ 
٧٦  
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ضح أن ج   سابق يت دول ال ن الج ث = م ي مج) ج(صفر ، حي سالب ه ارات ال ب اإلش وع رت شف  .ةم يوبالك دول ف  الج
ة      ) ج(وجد أن    اإلحصائي الختبار ويلكوآسون،   ة إحصائيا        ) ج(المحسوبة أقل من قيم روق دال ى وجود ف ا يعن ة، مم  ً الجدولي

د م                           ة عن روق دال دي، وهي ف ق البع صالح التطبي ر اللفظي، ل  ستوىبين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار التواصل غي
  .)٠٫٠٥ (داللة 

الي               ا ً ويشير ذلك إلى أن أنشطة اللعب الجماعية قد خلقت جو            ادل االنفع اوني والتب اك واللعب التع  من التفاعل واالحتك
ساعدة لآلخرين                        ديم العون والم ة تق م  آيفي  حل   في واالجتماعي بين التالميذ التوحديين وأقرانهم العاديين، آما ساعد على تعل

ك  ،مشكالتهم ادل أدوار                         وذل ه، ومن خالل تب ة  مع أقران الكرات المختلف ادل اللعب ب  من أطواق     هللعب وأدوات     من خالل تب
د              .. وحبال وعصى وأعالم     دروس وبع ذ ال اء تنفي لوآية         هوغيرها من األدوات، وقد ظهر ذلك بوضوح أثن دة مظاهر س  في ع

وز أو إصابة       ع ظهوروزيادة التواصل البصري مع أقرانه من خالل اللعب،      : أهمها د تحقيق الف ى الوجه عن المات الفرح عل
ه،  ينتقبل التربيت واالحتضان من الباحث   وييهتم بالمشارآة مع أقرانه أثناء ممارسة األنشطة،        والهدف،   اق   و ومعلمي ل العن يتقب

ة آالتصفيق         ويشارك في اللعب التعاوني،     ومن أقرانه عند الفوز،      دين،  يعبر عن انفعاالته بحرآات جسمية مقبول  خفف وي بالي
  . أثناء اتصاله باآلخرين) التململ والضجر(  مظاهر القلق والتوتر من

احثين     ويؤآد   ارات التواصل هو أنسب الطرق                         بعض الب ى مه ز عل شطة اللعب، والترآي ق أن تعلم عن طري ى أن ال عل
   ).٢٠٠٤العثمان ، (  للتدخل المبكر وتعديل سلوك الطفل التوحدي 

اعي    Wiss (1976)  وفي هذا الصدد يشير سلوك االجتم ديل ال  إلى أن أنشطة اللعب الجماعية  تعد من أنسب أساليب تع
اعي من خالل العمل                      في   ً استخداما ى التفاعل االجتم ازه عل ك الرتك ة، وذل وقين بصفة عام  التوحديين بصفة خاصة والمع

و ي تق ة، والت ة المنظم ة والمواقف االجتماعي شارآة اإليجابي اعي والم ه الجم ر المرغوب في سلوك غي ديل ال ى أساس تع م عل
  .  ً اجتماعيا

ة      أفاللعب من أهم وسائل تنمية التواصل لدى الطفل التوحدي، وذلك من حيث          ة اليومي شطة التلقائي م األن ن اللعب من أه
ة       لما له من بساطة وتلقائية تنمي آل خبرات الطفل وقدراته وانفعاالته ومهاراته ا              ً في حياة الطفل نظرا    ة، فاللعب رحل لمتنامي

ه،      وزه ومعاني ستجيب لرم ه وي ع عناصره وأدوات دمج م ه، ين ه وبخيال شه بواقع ل يعي يط بالطف الم المح ة للع شاف تدريجي اآت
ذه الحاجة                             ال ه ة لألطف شبع الحاجة الطبيعي شاطًا ي أن يجعل اللعب ن فإدراك العالم المحيط والتمكن منه والتواصل فيه آفيل ب

م، حيث       ى تتحقق                 تولد معه ه حت ة في ة الطبيعي ه   أن اللعب ال يتطلب سوى الرغب ع  و أهميت ل في مواقف     جمي ه، فالطف وظائف
داث   ا ً اللعب يقوم بعدة عمليات من قبيل االنتباه والتذآر واالستدعاء لخبرات اجتماعية وانفعالية ويلعب أدوار              ، آل   ا ً  ويتمثل أح

  . ذلك في قالب اجتماعي وانفعالي وتواصلي

شطة  يس     فأن ر والتنف ا فرصة للتعبي ث أنه ن حي ك م ديين، وذل ال التوح دى األطف ا ل د قامت بوظيفته ة ق اللعب الجماعي
ه حال                           ــاالنفعالي ع  ل في لعب ا يجد الطف ل عن مشكالته، آم ه الطف  لمشكالته    ً ن التوترات التي يعاني منها ، وموقف يعبر في

شعر أن           وصراعاته، إضافة إلى أنه يشبع حاجات الطفل، مثل حاجت         ك حين ي ى التمل ه إل ه إلى اللعب نفسه حين يلعب، وحاجت
ى االستقالل                ه إل ا، وحاجت سيطرة عليه ستطيع ال ه ي اك أجزاء من بيئت هناك أشياء يملكها، وحاجته للسيطرة حين يشعر أن هن

  .)ت.سان ، دحوالطيب  ( يفضلها هو دون توجيه من اآلخرين التي حرية وحين يعبر عن نفسه بالطريقة فيحين يلعب 

اه                      م أو تج اه ذواته ة تج شحنات العدواني ديهم، سواء آانت ال دوان التي ل فاألطفال من خالل لعبهم قد أخرجوا شحنة الع
  : اآلخرين، وذلك على اعتبار أن اللعب قد قام بكافة وظائفه ومن مختلف النواحي
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ماعية، وفى إآسابه الخبرات التي تؤهله للتعامل        مساهمته في توسيع دائرة معارف الطفل االجت      ب من الناحية االجتماعية  ف
ه       أفراد مجتمع ه بأسرته وب سية   ،مع اآلخرين، آما يمده بالضوابط التي تنظم عالقات ة النف د      ومن الناحي ى تأآي  ساعد اللعب عل

ش         الذات لدى األطفال والتعبير    شط     عن رغباتهم وحاجاتهم، آما أن قيامه بأدوار وأن ل أدوار وأن اد  طة تماث ى    يينة الع  ساعد عل
ا       راد اآلخرين                    ،تنمية مفهوم الطفل لذاته وتقديره له ى التعامل مع األف ه عل سه وتحسين قدرت ه بنف ادة ثقت ى أن     .  وزي إضافة إل

  .اللعب يعد وسيلة للتسلية والترويح عن النفس وذلك لما يمنحه للطفل من راحة وسعادة

شحنات        أما من الناحية البيولوجية    غ ال ة                   قام اللعب بتفري ذه الطاق دة عن حاجة الجسم، وه ة زائ ا طاق ة باعتباره العدواني
ة                            ً بدال شطة اللعب المختلف تنفاذها من خالل أن م اس ذات ت د نحو ال اه اآلخرين أو ترت ائج الفرض     . من أن توجه تج وتتفق نت

د     ( Crawford, 1993 , Soto,1994 ,  Piril ,1996 and McMullen, 1999 )آل من    الحالي مع دراسات   ، والتي تؤآ
ل التوحدي من خالل                               سلوك للطف ة قطاعات ال ى آاف ائج عل جميعها على أهمية دور برامج األنشطة الرياضية في إحداث نت
ذي            فاعلية الحرآة وأنشطتها، آما أشارت إلى أن إثارة فاعلية الطفل وانتباهه وتقديم المعززات وأساليب الحث المناسبة هو ال

  . األداء الحرآي، وعالقات التفاعل االجتماعي للطفل التوحدييؤدي إلى حدوث تحسن في
    

  :التوصيات    
  .تطبيق البرنامج على عدد أآبر من األطفال التوحديين •
  . زيادة المدة الزمنية لتطبيق البرنامج •
  .غرفة الدرس الترآيز على تعليم المهارات االجتماعية والتواصلية والمناسبة للطفل خارج •
  .وحضور األعياد والمناسبات مع التالميذ ومشارآتهم فيها حفالتالمة الحرص على  إقا •
دمج  • د ضرورة ال ال المصابين بالتوح عتالطف رانهم م اء  أق ون، وأثن ة، والفن شطة البدني اء ممارسة األن اديين أثن الع

  . وممارسة األنشطة الحياتية،تناول الطعام
  .نمط الحياة المطلوبة للتلميذالحرص على المشارآة في طابور الصباح اليومي إلعطاء  •
ا،                  • الحرص على دوام العالقة بين المدرسة واألسرة لتبادل المعرفة ، ومناقشة المشاآل الطارئة والحلول المناسبة له

  .ولتهيئة البرنامج المناسب للطفل لتنمية التواصل لديه
  
  
  
  
  
  

 : المراجع العربية 
  .دار الفكر العربي: القاهرة. ية الرياضية والترويح للمعاقينالترب) . ١٩٩٨(إبراهيم ، حلمي وفرحات ، ليلى   .١
اليب عالجه   : االآتئاب اضطراب العصر الحديث   ) . ١٩٩٨(إبراهيم ، عبد الستار     .٢ ه وأس دد     . فهم ة، الع الم المعرف سلة ع  ، المجلس  ٢٩٣سل

  .الوطني الكويتي للثقافة  واآلداب،الكويت
  .دار الفكر للطباعة والنشر: األردن. ية للمعوقيناأللعاب الرياض). ١٩٩٧( إبراهيم، مروان  .٣
اد        نشرة  ). القياس والتشخيص الفارق  " ( االجتراري   -الذاتوي  "الطفل التوحدى   ) . ١٩٩٩(بخيت،عبد الرحيم    .٤ سادس لمرآز اإلرش ؤتمر ال الم

   .  جامعة عين شمس، القاهرة،١٤٥- ١٣٠:   النفسي
مجلس  : ترجمة عبد الحكيم المطر، الرياض  .  المبادئ األساسية  –وي االحتياجات الخاصة    التدريب الرياضي لذ   ) . ٢٠٠٢( جودمان، سكوت  .٥

  .التعاون لدول الخليج العربي
ال          ). ١٩٩٧(خليــــل، عمر بن الخطاب      .٦ ى استخبار أيزنك لشخصية األطف ه عل ال المصابين بالتوحدي ة   . خصائص أداء األطف شرة الدوري الن

 .٢٢٢-٢١٤ :٤٩  العدد، القاهرةة والمعوقين،التحاد هيئات رعاية الفئات الخاص



 

 23

سي  .٧ سيد  ، الخمي ة    ). ٢٠٠٢( ال ات المختلف ال ذوي اإلعاق دى األطف ة ل سية والمعرفي رات النف بعض المتغي ه ب صال وعالقت : نقص نموذج االت
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  .دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية. االتصال والرأي العام.  )١٩٨٨( إسماعيل  ، سعد .٨
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  .٢٠٤-١٥٨: القاهرة ، التحاد هيئات رعاية  الفئات الخاصة والمعوقين
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  .دار الوفاء للطبع والنشر: اإلسكندرية. إدارة الجودة الشاملة في التربية البدنية والرياضة). ٢٠٠٣( حسن  ، الشافعي  .١٢
  .دار قباء للنشر والتوزيع: قاهرةال. أسسه وتطبيقاته: العالج السلوآي الحديث) . ١٩٩٨(الشناوي ،محروس  وعبد الرحمن، محمد السيد  .١٣
  .مصرمنشورات آلية التربية جامعة طنطا، . محاضرات في اإلرشاد النفسي). د ت ( الطيب ،محمـد عبـد الظاهر و حسـان، منـال  .١٤
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ال التوحديين                        ) . ٢٠٠٢(عبد اللـه ، عادل       .١٦ سلوآية  لألطف ى بعض المظاهر ال ارات التواصل عل ة مه دريبي لتنمي امج ت ة برن دراسات  : فعالي

 . دار الرشاد:الرياض. تشخيصية وبرامجية
. فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض المهارات االجتماعية على مستوى التفاعالت االجتماعية لألطفال التوحديين       ) . ٢٠٠٢(عـادل  عبـد اللـه،  .١٧

  .دار الرشاد: الرياض. دراسات تشخيصية وبرامجية: في األطفال  التوحديون 
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ب   .١٩ ـان لبي ـراج، عثمـ رار ) . ١٩٩٤(ف د أو االجت ة التوح صها: إعاق ات الخاصة . خواصها تشخي ة الفئ ات رعاي اد هيئ ة التح شرة الدوري الن

  .٣٢٣-٣٠٩:  ٤٠ العدد ، القاهرةوالمعوقين ،
ـب    .٢٠ ـان لبي ـراج، عثم د ). ١٩٩٦(ف ة التوح ر : إعاق شف المبك شخيص والك شكلة الت ات الخاصة   ) . ٦(م ة الفئ اد رعاي ة التح شرة الدوري الن

   .٤٢٩-٤١١:  ٤٥ العدد ، القاهرة والمعوقين ،
  .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. السلوك االجتماعي واالتصال ) . ١٩٩٤(آامل، عبد الوهـاب   .٢١
  .مطبعة فيكتور آيرلس: القاهرة. دليل الوالدين والمعلم: تعديل سلوك المعاق عقلياً ) . ١٩٩٨(هلويس آامـل  ،ةمليك .٢٢
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