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  :مقدمة الدراسة

نعيش اليوم عصرا تفوق فيه االنسان على نفسه حمققا أعز أمانيه من تقدم حضاري و تكنولوجي و لكنه يف املقابل مل يستطع أن      

حيقق ماهيته من خالل تلك املظاهر املختلفة من التقدم، ظهر ذلك كله يف تلك االضطرابات اليت تغشى شخصية االنسان و سلوكه يف 

 Erichو يشري يف هذا إريك فروم  .ن هناك قوة هائلة أو فجوة كبرية بني التقدم املادي و اجلانب املعنويو معىن ذلك أ. هذا العصر

Fromm    يف مؤلفهPsychology and Religion, 1950   " أن االنسان مل يقرتب يف يوم ما من حتقيق أعز أمانيه مثلما اقرتب

مجدي عبد (..." نفسه؟ هل اقرتب من حتقيق حلم آخر للبشر كما هو كمال االنسانو لكن ماذا يستطيع أن يقول إذا نظر إىل ... اليوم

  )05،ص2000اهللا،

 . وفائدة وحرية يسر بكل علية أنعمها اهللا اليت للنعمة استخدامه مرض أو عاهة كل من واملعاىف الطبيعي اإلنسان على يالحظ    

 ويبيع ويشرتي ويعمل ويدرس للمحزن وحيزن للمفرح ويفرح واحلر بالربد ويشعر . بيديه ويأكل ويلعب برأسه ويؤشر بلسانه يتكلم فيالحظ

 يبدأ ما سرعان , معني واجب على اإلنسان واملسيطرة أعضاء من عضو يف اضطراب او خلل يصاب عندما ولكن . النعم من وغريها ,

 ذو فأصبح وغريها وحواسةأ رجلية أو يديه أو عقلة أو بصره فقد من منهم البشر فيالحظ من . اجلسم ذلك على والوضوح االختالل

 . للجميع أعاقة واضحة

 ونفس وعقل ورجلني ويدين ومسع بصر لدية من املتوفرة األعضاء استخدام من احلرمان من كثري جيمع فلألسف التوحد اضطراب أما    

 على نفسه ومنطوي انعزايل األحيان اغلب يف التوحدي الطفل جتعل أن بالتوحد اإلصابة أدت لقد . البشر على تعاىل اهللا نعم من وغريها

 منها خياف ان املفرتض من واليت الطبيعية يشعر باألخطار وال واجلماعي بتكارياال اللعب إىل مييل وال أصم وكأنه باآلخرين يشعر وال

  .اسم التوحد حتت تنطوي أصبحت واليت واالضطرابات األعراض من وغريها سبب بدون يضحك ويبكي أحياناً  جعله هذا واضطرابه

  .)14، ص2008شبيب،  عادل(                                                                                                                            

جمموعة من الصفات السلوكية اليت بدت له غري  من خالل مالحظاته لسلوكات عدد من األطفال"  leo kanner "لقد أشار كانر       

الفشل خالل الطفولة يف استعمال الكالم كوسيلة اتصال، و عدم القدرة على استخدام مفاهيم غري : عادية، حيث مشلت هذه السلوكات

 .مع االطفال اآلخرين) خيالية(حمسوسة، و عدم الوعي بالناس، و استخدام الوترية نفسها يف النشاط، و عدم اللعب بطريقة إبداعية
 )01دس،صوليد محمد علي،(                                                                                                                                               

و على الرغم من أن هذا العامل قد قام برصد دقيق خلصائص هذه الفئة من األطفال و تصنيفهم على أم فئة خاصة من حيث نوعية     

اإلعاقة و أعراضها اليت متيزها عن غريها من االعاقات يف عقد األربعينات، إال أن االعرتاف ا كفئة يطلق عليها مصطلح التوحد 

Autism ا نوع من الفصام الطفويل أو التوحد أو االجرتارية يف اللغة العربية مل يتم إال مؤخرا، حيث كانت تشخص احلاالت على أ

Infantile Schizophrenia و ذلك وفق ما ورد يف الدليل التشخيصي و االحصائي  لألمراض العقلية و النفسية الثاين ،(DSM3) ،

حينما نشرت الطبعة الثالثة املعدلة للدليل التشخيصي و اإلحصائي لألمراض  1980و مل يتم االعرتاف خبطأ هذا التصنيف إال سنة 

  )04ص ه،1425الخميسي، ،صادق، (.و الذي فرق بوضوح بني الفصام و التوحد (DSM3.R)العقلية و النفسية
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فيجب أن تظهر يف الفرد إعاقات نوعية يف  (DSM.4)و بالنسبة لـ الدليل التشخيصي و االحصائي الرابع لالضطرابات العقلية    

الجوالدة، االمام،( .. امليول و األنشطة، ددة و املتكررة و النمطية للسلوكاالتصال و النماذج احمل، التفاعل االجتماعي :ااالت التالية

 )   24، ص2010

 التوحديني لألفراد بالنسبة صعوبة أكثر االجتماعية املهارات تعلم يكون وقدإن التوحد يقلل من قدرة الفرد على التفاعل االجتماعي،      

وللمهارات االجتماعية أمهية  . االجتماعي خاصة النمو املختلفة منوه جوانب على سلبيا تأثريا القصور يف املهارات االجتماعية يؤثر حيث

ر ا اتمع تتطلب من األفراد أن يكونوا مزودين باملهارات كبرية يف حياة الناس اليوم، فالتغريات االجتماعية واالقتصادية السريعة اليت مي

حيث ال ميكن تصور أن يعيش اإلنسان . اليت متكنهم من التالؤم والتكيف مع ظروف اتمع، فهي ضرورية يف مجيع مواقف احلياة املختلفة

الجتماعي بكل صوره، فاإلنسان كائن اجتماعي يف كهف منعزل عن العامل، وال ميكن حتقيق وجود إنساين سليم دون إدراك الوجود ا

  )  12، صفاطمة دشتي، د س(        .مفطور على احلياة االجتماعية، حيمل يف أعماق نفسه غريزة حب االجتماع والعيش ضمن اجلماعة

 معهم ويتعاون يتفاعل اآلخرين مع االندماج على تساعده فأا ؛ الفرد حياة قي املهمة املهارات من االجتماعية املهارات  تعد     

 وبني بينه حيول أن املمكن من كبري عائق يكون قد املهارات هذه ملثل افتقار أو خلل وأي النفسية، صحته على الدالة املؤشرات فيعكس

إىل أن التدريب على  فهنا نشري .االجيابية بالصورة والتفاعل االندماج للفرد يهيئ من االجتماعية املهارات ؛ألن النفسية حاجاته إشباع

املهارات االجتماعية هي اسرتاتيجية تستهدف ذلك العجز االجتماعي و تركز على بعض املهارات اليت من شأا أن تقلص من القيد و 

   (Mary.J Weiss & all,2001).احملدودية اليت يعاين منها ذوو التوحد

و تتكون هذه . امج تدرييب يف حتسني املهارات االجتماعية لدى التوحدينيحيث دف الدراسة اليت بني أيدينا إىل معرفة أثر برن    

 للدراسة، حيث تطرقنا يف الفصل األول إىل تقدمي اإلشكالية، الفرضيات، يداينبني اجلانبني النظري و املالدراسة من أربع فصول جتمع 

أما الفصل الثاين فتم فيه عرض املفاهيم األساسية للدراسة والدراسات السابقة؛ . هدافاألمهية و األإضافة إىل  ،اإلجرائيةحتديد املفاهيم 

و تفسري فرضية  دراسةنتائج اليف حني مت تناول اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية يف الفصل الثالث و خصصنا الفصل األخري لعرض 

                                  .على ضوء ما جاء يف اجلانب النظري الدراسة
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  :إشكالية الدراسة

ألنه يستطيع أن . حياة األطفال عند من يعنيهم تنشئتهم، حتيط االنسان جبو يدعو إىل التأمل و التعمق، متأل نفسه أمال يتجدد    
على أن هذه املتعة الزاخرة باحليوية املتدفقة باجلمال يف أرقى إبداعه، ال . يلتمس عن كثب النفس االنسانية يف ليونتها و حيويتها و مجاهلا

و لقد خطا عدد من املشتغلون بدراسة  .إال من آمن فعال بأن الطفل و حياة الطفل ينبغي أن يكون هلا من رعايتها نصيب كبرييظفر ا 
، ألن و تتبع هذا العامل الفريد بربائته يف خمتلف جماالا و مراحلها خطوات مل تيسر هلم حل الكثري من مشكالا، نظرا ألمهية هذه املرحلة

  )07،ص 1980كلير فهيم، (.ة مل تعد عمال تلقائياتنشئة الطفول

يف  تعترب مرحلة الطفولة من أهم املراحل اليت مير ا االنسان يف حياته، ففيها تشتد قابلية الطفل للتأثر بالعوامل اليت حتيط به، فتظهر     
 .جوانب شخصيته أمناط من السلوك السوي أو السلوك الدال على سوء التوافق

لذا فقد اهتمت مدارس علم النفس املختلفة بسيكولوجية الطفولة، فيعترب أصحاب الوجهة التحليلية أن اخلمس سنوات األوىل من      
حياة الكائن البشري هي العامل احلاسم يف بناء صرح شخصيته، و يرى أصحاب الوجهة السلوكية أن من ضمن العوامل اليت تسهم يف 

كما يؤكد أصحاب النزعة السيكاترية أن . هو الزاد اخلربايت و السلوكي الذي تعلمه هذا الكائن يف سنوات عمرهانبثاق و إتيان السلوك 
دراسات الطفولة هي أهم فروع علم النفس، و يرى كمال مرسي أن الفرتة من مثاين أشهر إىل ثالث سنوات مرحلة هامة يف النمو املعريف و 

عاديني و غري العاديني، و أنه البد من االهتمام ذه الفرتة لعدم حدوث إعاقة يف منوهم العقلي و االنفعايل و االجتماعي لألطفال ال
  .)02، ص1999سهام  عليوه،( .إحنرافام السلوكية فيسوء توافقهم يف مراحل حيام املقبلة

و من هذا املنطلق فقد يواجه اآلباء يف األسرة أطفاال ذوي اضطرابات جسمية أو عقلية أو نفسية، و هؤالء األطفال خيتلفون عن     
فقد لوحظ على بعض األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة أم يعانون من اضطرابات حادة، من التعبري عن انفعاالم و . األطفال العاديني

  .)02، ص1999سهام  عليوه،( .على التفاعل االجتماعي و لديهم أمناط سلوكية شاذةغري قادرين 

 من اتمعات من جمتمع ال خيلو إذ اتمعات تواجه الىت مةهامل املشكالت من اخلاصة االحتياجات ذوى من املعاقني رعاية تعد      
 القيام على مقدر من تقلل الىت اإلعاقة أنواع من أكثر بنوع أو أصيبوا وقد احلياة ونهيواج من أفراده من ا انهيست ال نسبة وجود
 إىل هدفتو اليت ) Ball-James 1996(جيمسبال دراسة ك مقارنة باألشخاص العاديني املقبول الوجه على اتمع ىف مهبأدوار 
 اهوجود صاحب كما ،أثر التدخالت العالجية باستخدام أقران طبيعيني على حتسني التفاعالت االجتماعية لألطفال التوحديني معرفة
 باختالف اختلفت الىت املعامالت من الكثري اخلاصة ذوى االحتياجات من الفئة ذهه القت حيث اتمعات نظر اتهوج ىف تباينا

 ، مهعلي اإلشفاق إىل مهالتخلص من وحماولة والقسوة االزدراء من الفئة ذهه مع فتدرجت املعاملة اتمعات، من جمتمع كل فلسفة
  "..Boker 2000 بوكر"كدراسة   األسوياء بني الفرص تكافؤ ملبدأ م حتقيقاهرعايت إىل والتوجه

 املستويني على كبرية حتتل مكانة املعاقني تعليم قضية أصبحت حيث للمعاقني املنظمة الرعاية بدأت عشر الثامن القرن بداية ففى      
   االعتبار ىف األطفال ؤالءه أخذ تنادى بضرورة يوم بعد يوما اقو  تتزايد اتهاجتا ناكه وأصبحت والعاملي، احمللي 
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حنان أبو منصور "كدراسة   اإلعاقات لنوع وفقا األساليب ذههتنوع  وضرورة م،همع للتعامل املالئمة األساليب أفضل على للوقوف
  .اهأفراد بني الفردية الفروق واختالف ، "2004و دراسة أمحد احلميضي  2010، عبد اهللا مناحي 2011

 بعض املزايا للمعاقني ْتشريعات تكفل وضعت  و املدارس أنشئت حيث مهليهوتأ ، املعاقني برعاية تمامهاملنطلق زاد اال ذاه ومن     
، 2008لمياء بيومي،(.قدرات من مهلدي تبقى ما م وتنميةهيلهتأ سبيل ىف العلماء ودهج تضافرت كما ، االستقرار مهل الىت حتقق واحلقوق

  )02ص 

من خالل مالحظاته لسلوكات عدد من األطفال جمموعة من الصفات السلوكية اليت بدت له غري "  leo kanner "لقد أشار كانر     
الفشل خالل الطفولة يف استعمال الكالم كوسيلة اتصال، و عدم القدرة على استخدام مفاهيم غري : عادية، حيث مشلت هذه السلوكات

 .مع االطفال اآلخرين) خيالية(حمسوسة، و عدم الوعي بالناس، و استخدام الوترية نفسها يف النشاط، و عدم اللعب بطريقة إبداعية
من أمناط السلوك املالحظة تتعاضد معا لتؤلف أعراضا طبية ألوتيزم الطفولة و الرأي السائد و املقبول حاليا هو أن هناك جمموعة   
حيث أا وفرت اكتشاف األسباب األوىل و طرق . ، و قد أثبت التاريخ الطيب أن التسمية و التعريف باألعراض هلا فوائد كثرية"التوحد"

  .ةالتأهيل و الوقاية، ما أظهرت األسباب املرضية و األسباب االجتماعي
  :ألوتيزم الطفولة، هناك نقاط أساسية اعتربها مهمة يف وضع التشخيص و تبدو يف  عن األعراض" kanner"و يف أول دراسات كانر 

  .ضعف شديد يف التواصل الفعال مع اآلخرين -
 .رغبة مفرطة يف احملافظة على الروتني -
 .االعجاب باألشياء اليت متسك بواسطة العضالت الدقيقة -
 .الذكاء و قدرة معرفية جيدة معتمدة على الذاكرةمستوى من  -

و منذ ذلك التاريخ . 1943أول من أشار إىل التوحد كاضطراب حيدث يف الطفولة و كان ذلك سنة " kanner"إذ يعترب كانر     
طفولة ، ذهان الEarly Infantile Autismتوحد الطفولة املبكر : استخدمت تسميات متعددة هلذا االضطراب نذكر منها

Childhood Psychosisو من الناحية التارخيية فقد استخدم مصطلح التوحد يف البداية كوصف لصفة االنسحاب لدى الفصاميني ، .
     ) 201، ص2000خولة يحي، (

  :التوحد اضطراب منائي يؤدي إىل العجز يف ااالت التالية  APA تعرفه اجلمعية األمريكية للطب النفسيو  
 .االجتماعية ـ الكفاءة

  .ـ التواصل و اللغة
  ) 02د س، ص علي، وليد( . ـ السلوك النمطي و االهتمامات و األنشطة

يلعب التفاعل االجتماعي مع االقران دورا مهما يف عملية النمو االجتماعي لدى كل من االطفال العاديني وذوي احلاجات اخلاصة       
فهو يزود الطفل خبربات تعلمية عديدة تساعده على تعلم املهارات االجتماعية واملهارات اللغوية واحلركية وطرق التعبري عن املشاعر 

   رفه بالقيم االخالقية وملا كان مدى قبول الفرد يف اتمع يعتمد جزئيا على كفايته االجتماعية فان العاملني والعواطف وتع
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الندماج يف ميدان الرتبية اخلاصة يبدون اهتماما كبريا يف تطوير املهارات االجتماعية والكفاية االجتماعية لالفراد املعوقني لكي يتسىن هلم ا

  .يف اتمع
إن جناح الطفل يف اكتساب املهارات االجتماعية  يساعد على حتسن قدراته يف إقامة العالقات و التفاعالت االجتماعية الناحجة و     

السليمة و االندماج مع مجاعة األقران و االقرتاب من مجاعات الكبار يف طمأنينة و ألفة، و ذلك كما هدفت دراسة كل من 
دف تنمية هذه املهارات، مما يؤدي إىل املزيد من التقدم يف اكتساب اخلربات االجتماعية و حتقيق  "2009و سحر ربيع 2007غزال"

متكن املهارات االجتماعية اجليدة الفرد من إقامة عالقات وطيدة مع احمليطني به و احلفاظ . النمو االجتماعي بصورة سليمة و صحية
املؤشرات اهلامة للكفاءة يف العالقات الشخصية، كما تساعد على جتنب نشوء صراعات  عليها من منطلق أن إقامة عالقات ودية من بني

  )  123، ص2012عكاشة،عبد المجيد ،(. بينه و بني احمليطني به
احلياة  وتتجه االهتمامات احلديثة باملهارات االجتماعية إىل اعتبار أا متثل مع القدرات العقلية جانيب الكفاءة والفعالية يف مواقف    

  )256، ص 2011، و آخرون المقداد( والتفاعالت اليومية للفرد مع احمليطني به

إىل أن األفراد ذوو اضطراب التوحد يواجهون تأثريات على دماغهم مما يعيق كيفية مواجهتهم للعامل  )Linda ")2008" و كما تشري     
ويُفسر ذلك االخفاق الذي يعانيه البعض   (Linda Geller. 2008, p 01)الدماغاخلارجي و جتارب احلياة اليت هلا عالقة مباشرة بنمو 

يف تلك املواقف ممن ميلكون قدراً منخفضاً منها على الرغم من ارتفاع قدرام العقلية حيث يتمثل هذا اإلخفاق يف عدم استثمار الفرص 
ن املهارات االجتماعية تعد عامال أ (elliott et all, 2001) "آخرونإليوت و "يرى  كما. املتاحة إلقامة عالقات ودية مع احمليطني م

و بالنسبة لألطفال التوحديون فإم يفشلون يف  .)256، ص 2011، و آخرون المقداد(  .مؤثرا يف التكوين النفسي و العاطفي للفرد
          (Susan White & all.2006)احلصول على القدر املناسب من املهارات االجتماعية

فالتوحد يقلل من قدرة الطفل على التعلم ولذا فهو حيتاج إىل خدمات الرتبية اخلاصة املتمثلة يف العديد من الربامج والنشاطات املعدة      
واملخططة خصيصاً لكل حسب حالته، وهو ما يكشف عنه الرتاث السيكولوجي يف هذا اال، إذ كشفت دراسات عديدة عن استخدام 

، أمرية )2004(نشوى عبد احلليم"من هذا القبيل من شأا أن حتسن من سلوكيات هؤالء األطفال نذكر منها دراسة  برامج
ويؤكد بعض الباحثون على أن املهارات االجتماعية سلوك مكتسب و تفاعالت حتدث مع . "Creedon (1993)و  )2002(خبش

جناح التدريب يعتمد يف حقيقته على مدى حتقيقه ألهدافه اليت يسعى  ومدى،  Dorothy Scattone,2007 p 717)(زيادة التدريب
لتحقيقها، ويعتمد النجاح يف حتقيق هذه األهداف اعتمادًا أساسيًا على مدى وضوحها بالنسبة للمتدرب نفسه، ويعتمد مدى وضوح 

إليها، فهنا نشري إىل أن التدريب على املهارات  األهداف على معرفة وحتديد االحتياجات التدريبية اليت تبلور األهداف املراد الوصول
االجتماعية هي اسرتاتيجية تستهدف ذلك العجز االجتماعي و تركز على بعض املهارات اليت من شأا أن تقلص من القيد و احملدودية 

  . (Mary.J Weiss & all,2001,p 785).اليت يعاين منها ذوو التوحد

اليت يسعى التدريب إىل حتقيقها، وهي عبارة عن نتائج جيري تصميمها وإقرارها قبل البدء يف عملية  الغايات: إذن فاألهداف هي      
و يعترب الربنامج التدرييب جمموعة من اخلطوات العلمية املنظمة و اليت تسري وفق تسلسل منطقي دف إىل حتسني املهارات  .التدريب

  .    بهم دف حتقيق قدر معقول من التكيف و التفاعل االجتماعي يف سياق حيام اليوميةاالجتماعية الالزمة لألطفال التوحديني و تدري

        

  



 

 

                                                                     الفصل التمهيدي                   الفصل األول                                                        

8 

  

  :و اإلجابة عن التساؤل التايل .حتسني املهارات االجتماعية لدى التوحديني إىل تطبيق برنامج تدرييب بغرض و على هذا سعينا    

  
  درجات أفراد اموعة التجريبية يف القياسني القبلي و البعدي؟هل توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات  -1

  :ةالفرضي. 2

  .توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات أفراد اموعة التجريبية يف القياسني القبلي و البعدي -1

  :تحديد المفاهيم اإلجرائية. 3

بغياب العالقات االجتماعية و االتصال و احملادثة مع وجود العديد من من اضطرابات النمو املعقدة و اليت تتميز نوع  :التوحد. 1
  )27، ص2006المغلوث، (.سنوات 3السلوكيات الشاذة و املنحرفة عن النمو العادي، و حيدث هذا االضطراب دائما قبل سن 

عالقات اجتماعية و عدم  اضطراب انفعايل يظهر خالل الثالث سنوات األوىل يتسم بالعجز يف تكوين : التعريف االجرائي •
القدرة على فهم التعبريات االنفعالية حيث يؤثر ذلك بشكل ملحوظ يف شبكة التفاعالت االجتماعية، إضافة إىل السلوك النمطي 

  .  و حمدودية استخدام اللغة املنطوقة

آرائه، و أفكاره لآلخرين و أن ينتبه و قدرة الفرد على أن يعرب بصورة لفظية و غري لفظية عن مشاعره،  :المهارات االجتماعية. 2
و يفسرها على حنو يسهم يف توصية سلوكه حياهلم و يتصرف بصورة . يدرك يف الوقت نفسه الرسائل اللفظية و غري اللفظية الصادرة عنهم

ملتطلباا على حنو يساعده مالئمة يف مواقف التفاعل االجتماعي معهم، و يتحكم يف سلوكه اللفظي و غري اللفظي فيها، و يعد له كدالة 
    )2003طريف شوقي،( .على حتقيق أهدافه

لدرجة اليت حيصل و يعرب عنها باو هي عبارة عن سلوكات لفظية و غري لفظية يقوم ا الطفل التوحدي  : التعريف االجرائي •
  :املهارات االجتماعية الذي يتكون من األبعاد التاليةتقدير عليها الطفل يف مقياس 

  .عبارة عن مهارة يف اإلرسال غري اللفظي واليت تشتمل على املهارة يف إرسال الرسائل االنفعالية :التعبير االنفعالي.  أ
  .عبارة عن مهارة يف استقبال انفعاالت اآلخرين وقراءة وتفسري رسائلهم االنفعالية غري اللفظية :الحساسية االنفعالية.  ب
  رة على ضبط وتنظيم التعبريات غري اللفظية واالنفعاليةعبارة عن القد :الضبط االنفعالي. ج
عبـــــــارة عـــــــن مهـــــــارة التعبـــــــري اللفظـــــــي والقــــــــدرة علـــــــى لفـــــــت أنظـــــــار اآلخـــــــرين عنـــــــد التحـــــــدث يف املواقــــــــف   :التعبيـــــــر االجتمـــــــاعي. د

  .االجتماعية
  .وراء أشكال التفاعل االجتماعي عبارة عن القدرة على اإلنصات اللفظي واحلساسية :الحساسية االجتماعية.  هـ

  . هذه املهارة هامة لتنظيم عملية االتصال يف التفاعل االجتماعي :الضبط االجتماعي.  و

جمموعة من األنشطة املخططة املتكاملة و املرتابطة اليت تقدم خالل فرتة زمنية حمددة و تعمل على حتقيق  :البرنامج التدريبي. 3
   )08، ص 2008مياء بيومي،ل( .اهلدف العام للربنامج
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جمموعة من اخلطوات العلمية و العملية املنظمة اليت تستند إىل أسس و فنيات سلوكية حيث يتضمن  : التعريف االجرائي •
  .جمموعة املهارات خالل فرتة زمنية حمددة بغرض حتسني املهارات االجتماعية للطفل التوحدي

  :أهداف الدراسة. 4

 .الربنامج التدرييب يف حتسني املهارات االجتماعية لدى التوحدينيالكشف عن مدى فعالية  -
  .سني املهارات االجتماعية للتوحديني و إكسام بعض املهارات املرغوب فيهاحت -

  :أهمية الدراسة. 5

مبا يف ذلك تتناول فئة من أهم االعاقات النمائية و أشدها خطورة و اليت يكون هلا تأثريا بالغا على شخصية الطفل بأكملها  -
 .املهارات االجتماعية اليت تعد مبثابة الدعامة األساسية لتكيف الفرد مع حميطه

ما قد يتوصل إليه الربنامج من نتائج إجيابية سوف خيدم بال شك هذه الفئة و القائمني على الرعاية و تسهيل الوصول م إىل  -
 .السلوك التكيفي

وى مهارام االجتماعية سوف حتقق تقدم إجيايب يف شخصية الطفل و تفاعالته هذه الفئة و حتقيق حتسن على مست تدريبأن  -
 .االجتماعية، و تعترب نقلة نوعية من طفل معتمد على اآلخرين إىل طفل معتمد و بشكل بسيط على نفسه

همة يف منو الطفل و هي الفرتة أمهية تناول هذا االضطراب يف الدراسة سعيا وراء الفهم ألا تتأتى من أا تلقي الضوء على مرحلة م -
اليت يتمركز فيها الطفل حول ذاته، مع وجود فارق مهم هو أن اغلب األطفال يتجاوزون هذه املرحلة بينما الطفل التوحدي يثبت 

  .عندها
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 :تمهيد

 تعد اإلعاقة بوجه عام من القضايا املهمة اليت تواجه اتمعات باعتبارها قضية ذات أبعاد متعددة قد تؤدي إىل عرقلة مسرية التنمية و    
ية، التطور يف اتمع، و من هذا املنطلق فإن رعاية األفراد ذوو االحتياجات اخلاصة أصبح أمرا ملحا حتتمه الضرورة االجتماعية و اإلنسان

حيث يتوجب إيالء الفئات اخلاصة القدر املناسب من الرعاية و االهتمام حىت يتسىن هلم االندماج يف اتمع غلى أقصى حد تسمح به 
  .قدرام

ذه و يعترب التوحد من الفئات اخلاصة اليت بدا االهتمام و العناية ا بشكل ملحوظ يف اآلونة األخرية، و ذلك ملا يعانيه األطفال يف ه    

كما يعترب التوحد من ... الفئة من إعاقات منائية عامة تؤثر على مظاهر النمو املتعددة للطفل و تؤدي إىل انسحابه و انغالقه على نفسه

  )18، ص 2007مجدي فتحي غزال،(.اشد الفئات النمائية تأثريا

  التوحد: أوال 

  :تعريف التوحد. 1
      

لسنوات طويلة ظل التوحد جمهوال و غامضا عن الكثري من الناس، و من املختصني أنفسهم العتبارات كثرية، منها أنه كان هناك لبس     

ناهيك عن عدم إعطائه األمهية . بينه و بني أعراض اضطرابات أخرى كالفصام، نظرا لتشابه األعراض املصاحبة لكل منهما و تداخلها

  )19، ص2006المغلوث،فهد ( .ة و البحثالكافية يف الدراس

مبعىن احلالة غري  ismو  أو الذات مبعىن النفس autosالتوحد كلمة مرتمجة عن اليونانية، حيث تنقسم هذه الكلمة إىل قسمني     

، 2011فاروق، الشربيني، (.االنغالق على الذات/ و ذا يعين املصطلح أن املصابني بالتوحد حيملون نفسا غري سوية. أو االنغالق السوية

  )26ص 
من خالل مالحظاته لسلوكات عدد من األطفال، حيث الحظ جمموعة "  leo kannerليو كانر"و يذكر أن أول من أشار إليه هو     

على استخدام  الفشل خالل الطفولة يف استعمال الكالم كوسيلة اتصال، و عدم القدرة: من الصفات السلوكية اليت بدت له غري عادية

مع االطفال ) خيالية(و عدم الوعي بالناس، و استخدام الوترية نفسها يف النشاط، و عدم اللعب بطريقة إبداعية مفاهيم غري حمسوسة،

و على الرغم من أن هذا العامل قد قام برصد دقيق خلصائص هذه الفئة من األطفال و تصنيفهم )01دس،صوليد محمد علي،(  .اآلخرين

 على أم فئة خاصة من حيث نوعية اإلعاقة و أعراضها اليت متيزها عن غريها من االعاقات يف عقد األربعينات، إال أن االعرتاف ا كفئة

جرتارية يف اللغة العربية مل يتم إال مؤخرا، حيث كانت تشخص احلاالت على أا أو التوحد أو اال Autismيطلق عليها مصطلح التوحد 

، و ذلك وفق ما ورد يف الدليل التشخيصي و االحصائي  لألمراض العقلية و Infantile Schizophreniaنوع من الفصام الطفويل 

حينما نشرت الطبعة الثالثة املعدلة للدليل التشخيصي  1980، و مل يتم االعرتاف خبطأ هذا التصنيف إال سنة (DSM3)النفسية الثاين 

  )04ص ه،1425صادق،الخميسي ،(.و الذي فرق بوضوح بني الفصام و التوحد (DSM3.R)و اإلحصائي لألمراض العقلية و النفسية

  :احلني، و من خصائصهقدم تشخيصا للتوحد إال أنه يعد تشخيصا لذهان الطفولة املبكرة يف ذلك "  kreak,1961" أما كريك     
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 .اضطراب يف العالقات االنفعالية مع اآلخرين -
 .اضطراب اهلوية الذاتية بشكل غري مناسب للعمر -
 .انشغال غري طبيعي بأشياء حمددة -
 .االصرار على التماثل و رفض أي تغيري يف البيئة -
 ).شاذة(خربات ادراكية غري سوية -
 .قلق حاد غري منطقي و متكرر -
 .اكتساب الكالم و الفشل يف تطويره عدم القدرة على -
 .أمناط حركية شاذة ال تتسم باالتساق -
    ) 22، ص 2008قحطان الظاهر، (. قصور واضح يف القدرات الذهنية -
  :أربع خصائص رئيسية عند تعريفه للتوحد و هي" Rutter,1978 روتر"و قدم 
 .إعاقة يف العالقات االجتماعية  -
 .منو لغوي متأخر أو منحرف -
 .طقوسي و استحواذي سلوك -
 .)17، ص2008شبيب، لعاد( . بداية احلالة قبل بلوغ ثالثني شهرا من العمر -

  )26، ص 2006فهد المغلوث، ( (DSM3.R)و هي نفس االعراض اليت تبناها الدليل التشخيصي و االحصائي الثالث املعدل

التوحد عبارة عن املظاهر : على أن National Society of Autistics Children,1978 و ترى اجلمعية الوطنية لألطفال التوحديني 
  :شهرا، و يتضمن 30املرضية األساسية اليت تظهر قبل أن يصل الطفل 

 .اضطرابات يف سرعة أو تتابع النمو -
 .اضطرابات يف االستجابات احلسية للمثريات -
 .اضطرابات يف التعلق أو االنتماء للناس و األحداث -
 )بتصرف. 23، ص2008قحطان الظاهر، (. اضطرابات يف اللغة و الكالم و املعرفة -

أزمة سلوكية تنتج عن أسباب متعددة و مصحوبة يف الغالب بنسبة ذكاء منخفضة و تتسم  :بأنه "Gilberg,1992جيلربج"يف حني عرفه 
  )27،ص 2006فهد المغلوث،( .اللعببشذوذ يف التفاعل االجتماعي و االتصال، سلوك منطي و ضعف يف مهارات 

و هنا نالحظ أنه على الرغم من أن مظاهر التوحد تتميز مبجموعة من اخلصائص اليت متيزه عن باقي االضطرابات، إال أنه شهد      
إلدراجه ضمن  ، مث انتقل التصنيف)فصام الطفولة(تغيريات يف حتديد انتمائه ففي البدايات األوىل مت إدراجه ضمن اإلعاقات العقلية

  .، و هكذا حىت استقر األمر بضم التوحد ضمن االضطرابات النمائية)تعريف كانر(االضطرابات االنفعالية و السلوكية
اضطراب التوحد بأنه اضطراب منائي  (ICD.10)حددت منظمة الصحة العاملية يف التصنيف الدويل لألمراض  1993و يف سنة      

  :أو خمتل أو كليهما، يصيب الطفل قبل أن يبلغ الثالثة من عمره و تتميز مبجموعة من االعاقات على مستوىيتسم بوجود منو غري طبيعي 
 .التواصل االجتماعي -
 .التفاعل االجتماعي -

  )27، ص2011، نايف الزارع( .االهتمامات احملدودة و النشاطات املتكررة -
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فيجب أن تظهر يف الفرد إعاقات نوعية يف ااالت  (DSM.4)و بالنسبة لـ الدليل التشخيصي و االحصائي الرابع لالضطرابات العقلية  

  :التالية
 .التفاعل االجتماعي -
 .االتصال و النماذج احملددة و املتكررة و النمطية للسلوك -
 .امليول و األنشطة -

األقل يف هذه ااالت، مع وجود عرضني على األقل يف التفاعل االجتماعي و عرض واحد يف   كما جيب أن تظهر ستة أعراض على     
كل من االتصال و النماذج احملددة و املتكررة و النمطية للسلوك و امليول و األنشطة، و جيب أن تكون هذه األعراض موجودة عند سن 

  )  24، ص2010االمام، الجوالدة، ( .شهرا 36الـ 
  :بأنه 1999ملؤمتر الدويل الذي عقد يف إجنلرتا سنة و عرفه ا

  :اضطراب منو طويل املدى يؤثر على األفراد طيلة حيام، و تتمركز االعراض اليت تأيت من هذا االضطراب يف اآليت
 .عجز يف العالقات العامة -
 .عجز يف سائر أنواع االتصاالت سواء كانت لفظية أو غري لفظية -
 .للعامل من حوله و مشكالت التعلم من اخلربات مشكالت يف رؤية الطفل -

 )بتصرف. 29، ص 2006فهد المغلوث، ( .مشكالت يف التخيل و االدراك و اللعب -
على أنه خلل يف التفاعل االجتماعي و التواصل اللفظي و غري اللفظي،و كثري نتهم يظهرون   2003،"أمحد عكاشة"و يعرفه      

و     النوم و األكل و نوبات املزاج العصيب و العدوانية و إيذاء الذات،كما أن أغلبهم يفتقدون التلقائيةالفزع،و اخلوف و اضطرابات 
                      .املبادرة و القدرة على االبتكار يف شغل أوقات فراغهم،و جيدون صعوبة يف تطبيق املفاهيم النظرية على اختاذ القرار يف العمل

  )29، ص2011مصطفى، الشربيني، (                                                                                                                         

:                                                                                                 التوحد نسبة انتشار. 2

ميكن القول بداية أنه ال توجد نسب دقيقة لألطفال املصابني بالتوحد يف العامل،ألن العامل يعتمد بشكل أساسي على ما هو ملحوظ      
و قد ...و غريها     و معروض،و قد ال تعرض بعض األسر اطفاهلا أو تكشف عنهم ألسباب عديدة تتعلق مثال بطبيعة اتمع أو اجلنس

و . كما قد يكون هناك اختالف بني دولة و أخرى حيث يرتبط بالوعي احلقيقي هلذه املشكلة و آثارها .د ممثلة للواقعال تكون األعدا
 ليت تذكر يف البلدان غري الراقيةميكن القول أن النسب اليت تذكر يف البلدان الراقية بالرغم من أا غري دقيقة إال أا أكثر متثيال من النسب ا

، 2008الظاهر، قحطان( .االشارة إىل أن البحوث و الدراسات اليت اجريت يف البلدان املتقدمة أكثر منها يف البلدان الناميةو جتدر 

  . )31ص
  . كما تتأثر نسب االنتشار على حسب الفئة العمرية اليت يتم فيها التشخيص، و كذا مقاييس التشخيص اليت استخدمت    

، و تراوحت نسبة انتشار التوحد بني األطفال من 10000لكل  6.7_04حدوث التوحد حبوايل  (Gillberg,1988) قدر جيلربج
  . 10000طفل لكل  04_02

  )30، ص2011مصطفى، الشربيني، ( .حالة 1000لكل  02_01حدوث التوحد ما بني  (Rapin,1997) "رابن"و قدر 
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إىل زيادة حاالت التوحد بشكل كبري، كما أشار مركز  Institute Autism Research,2000و قد أشار معهد أحباث التوحد 

  .  10000حالة يف كل  75األحباث يف جامعة كامربيدج تقريرا بازدياد نسبة حاالت التوحد حيث قدرت بـ

د لدى اإلناث أن نسبة انتشار التوح "Muhle,Trentacostle & Rapin,2004 " أما فيما يتعلق مبتغري اجلنس فقد توصل الباحثون

   ) 33، ص2008قحطان الظاهر،(. ذكور 6_2.8إىل  1تكون 

  :األسباب و المداخل التفسيرية للتوحد.3

لقد ظلت أسباب التوحد جمهولة غلى حد كبري منذ حقبة طويلة من الزمن، فلم تتوصل البحوث العلمية اليت اجريت حول التوحد       
و ذلك لعدم وجود عرض معني و مباشر و إمنا ) 30، ص2011مصطفى، الشربيني،( .للتوحدإىل نتيجة قطعية حول األسباب املباشرة 

  .)18، ص2008شبيب، عادل( .من األعراض ختتلف من حيث الشدة و النوعية) زملة(جمموعة

 :النظرية السيكولوجية •

النفسي و أنصار التعلم بوجه خاص،يؤمنون خالل فرتة اخلمسينات و حىت السبعينات من القرن العشرين كان أنصار مدرسة التحليل      
و العزلة من الواقع   كذلك على أنه حالة اهلرب ) 54، ص2006فهد المغلوث،( .بأن التوحد حيدث بسبب عوامل نفسية بالدرجة األوىل

القة بينها و بني زوجها،هذا ما املؤمل الذي يعيشه الطفل نتيجة اجلمود و الالمباالة يف العالقة بني األم و طفلها و اليت تكون كنتيجة للع
الذي يرى أن آباء األطفال التوحديني  "Bruno Bettelhiem " و يوافقه يف ذلك ) 83، ص2008قحطان الظاهر،( .اشار إليه كانر

  )55، ص2006فهد المغلوث،( .قاسيون و باردون و لديهم عدائية ال شعورية جتاه طفلهم التوحدي

الذي رد على  "Rimland " على أية حال لقد القت هذه النظرية معارضة من طرف املهتمني ذا الشأن و أشهرهم      
"Bettelhiem" يف عدد من النقاط أمهها:  

 .أنه من الواضح أن بعض األطفال التوحديني مولودون آلباء ال تنطبق عليهم أمناط الشخصية املريضة األبوية -
 .التوحديني من الناحية السيكولوجية غري اعتياديني منذ حلظة امليالدأن األطفال  -
 )83، ص2008قحطان الظاهر،( .غالبا ما يكون أخوة التوحديني طبيعيني إال يف حاالت ناذرة -

 :النظرية البيولوجية •

أدلة على أن التوحد يعترب اضطرابا عضويا و ليس نفسيا، و منذ ذلك احلني اكدت عدة  "Rimland"قدم  )1964(يف سنة       
و هذا يفسر األمراض و املشكالت . دراسات على أن هناك فروقا بني أدمغة األطفال العاديني و األطفال من ذوي اضطراب التوحد

و نستعرض فيما يلي على أهم ما توصل غليه من االسباب . املصاحبة  للمصابني بالتوحد... العصبية و االعاقات العقلية و الصرع
  :العصبية

  .يعترب املخ اكرب جزء يف الدماغ األمامي و هو املسؤول عن العمليات العقلية املعقدة: المخ -1
وياء،إال أنه مبا أنه يعترب من أهم الفصوص فهو املسؤول على الوظائف التنفيذية هذا لدى األس: lobe frontaleالفص اجلبهي  -1-1

عند التوحديني يظهر هناك خلل من حيث الطريقة اليت ترتبط ا اخلاليا العصبية املخ بأجزاء أخرى من اجلسم، باإلضافة إىل وجود نشاط  
و يرجع هذا اخللل يف النشاط بسبب .كهربائي أقل من املستوى الطبيعي يف هذا الفص أثناء قيامه مبهام  يفرتض أن ينشط من خالهلا

  .خللل يف االرتباط بني الفص و باقي أحناء اجلسما
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ناهيك عن منو هذا الفص املتأخر و الذي يظهر بشكل ملحوظ عند التوحديني من خالل وجود مشاكل يف التعلم من األخطاء،و     

كما يكثر لديهم التوقف عن إجناز املهام قبل االنتهاء منها و السلوك التكراري،و مت التأكد من ...التخطيط و التذكر و معاجلة املعلومات
  ."  Brior & Huffman,1990"اسة قام ا ذلك من خالل نتائج در 

إىل أن  2004 "وفاء الشامي"و تشري . إذ يعتمد على معاجلة املعلومات احلسية و اللغة: lobe pariétaleالفص اجلداري  -1-2
،و يدل ذلك على العديد من األفراد التوحديني يعانون من خلل يف استقبال املعلومات احلسية و عدم وجود اضطرابات يف الفص اجلداري

  .أن حدوث اخللل يتم على مستوى استقبال املعلومة قبل أن تنتقل للمعاجلة يف الفص
والتحكم يف القدرة على الكالم و )السمعية(و هو املسؤول عن تفسري املعلومات الصوتية:  lobe temporaleغيالفص الصد -1-3

ن اللوزة اليت تسيطر على العواطف و العدوانية و بعض جوانب السلوك،أما قرن ترمجة اللغة، ومن مكوناته اجلهاز الطريف الذي حيوي كل م
و يرى الباحثون أن األفراد اللذين يعانون من التوحد قد تظهر لديهم . آمون هو املسؤول عن التعلم و الذاكرة و بعض اجلوانب االجتماعية

ب اجتماعي، سلوك قهري، قصور يف التعلم من املواقف اخلطرة، سلوكيات عدوانية جتاه أنفسهم و قلة يف االنفعال، سطحية وانسحا
كل ذلك مرتبط ارتباطا كبريا باللوزة و قرن . صعوبة يف االستجابة لألضواء و األصوات و احلرارة و املثريات االنفعالية املتصلة باخلوف

  )36، ص2010نايف الزارع،( .آمون
ركي و نقل االنتباه من مثري آلخر و تعلم مهارات جديدة، باإلضافة إىل حل حيث يلعب دورا هاما يف التناسق احل :المخيخ -2

all &وتوصل)41، ص2010نايف الزارع،( .املشكالت ,1988  Courchesn  من خالل الفحص بالرنني املغناطيسي للمخ أن األطفال
  )87، ص2008الظاهر،قحطان ( .املثابني بالتوحد لديهم أجزاء ضامرة يف املخيخ

وفاء "حيث يعمل على تنظيم بعض املهام الرئيسية يف احلياة مثل التنفس و اهلضم و التمثيل األيضي، و تضيف : جذع الدماغ -3
و تشري بعض الدراسات . أن جذع الدماغ يلعب دورا أساسيا يف تنظيم و معاجلة املعلومات سواء كانت بصرية أو مسعية 2004"الشامي

ى جمموعة من األطفال ذوو اضطرابات منائية أن اخللل املوجود يف جذع الدماغ لديهم نتج عنه قصورا يف اليت تناولت جذع الدماغ لد
  .االستجابة للمعلومات السمعية هذا باالضافة غلى تعرضهم لصعوبات يف ترمجة و حتليل املعلومات السمعية

وجود خلل يف النشاط العصيب، فمنهم من ظهر لديهم ظهر لدى العديد من املصابني باضطراب طيف التوحد  :الخاليا العصبية -4
كما يقل عدد و حجم اخلاليا العصبية .زيادة يف النشاط العصيب و منهم من ظهر لديهم نقص يف النشاط العصيب عن املستوى الطبيعي

و يف ...از الطريف أصغر حجما و أقل كثافةاملوجودة يف املخيخ باإلضافة إىل قلة تفرعاا مقارنة باألسوياء، كما أن اخلاليا العصبية يف اجله
  )41، ص2010نايف الزارع،(   .ضوء ذلك ميكن وصف اضطراب التوحد بأنه عبارة عن خلل يف التنظيم العصيب

 :النظرية البيوكيميائية •

مل تقتصر العوامل العضوية اليت تؤكدها املدرسة البيولوجية على العوامل العصبية فقط، فقد أشارت البحوث و الدراسات إىل عالقة     
التوحد بالعوامل الكيميائية العصبية و بصفة خاصة غلى اضطرابات تتمثل يف خلل أو نقص أو زيادة يف إفرازات النواقل العصبية 

Neurotransmetteurs  . )،45، ص2011مصطفى، الشربيني.(  

هاما حيث يتحكم يف العديد من الوظائف و العمليات السلوكية مبا فيها إفراز اهلرمونات و النوم  (Sérotonine)و يعد السريوتونني     
  )84، ص2008الظاهر، قحطان( .وحرارة اجلسم و السلوك النمطي
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نايف ( األطفال ذوي اضطراب التوحد أن هناك نسب عالية من السريوتونني يف دمهمو قد تبني من خالل فحص دم جمموعة من 

إىل أن األطفال التوحديني إذا تناولوا عقاقري  " Bootzin,Acocella,Alloy,1993 " و يف دراسة أجراها، )45، ص2010الزارع،
 قحطان( .الكالم و السلوك االجتماعي و درجة الذكاءختفض من مستوى السريوتونني يف الدم فإن ذلك من شأنه أن حيسن القدرة على 

  )85، ص2008الظاهر،

   
كما ينظم احلركة املفرطة و ..و هو ناقل يؤثر يف خمتلف األنشطة اهلامة كاحلركة و االنتباه و التعلم  (Dopamine) أما الدوبامني   

، 2010الزارع، نايف( زيادته تسبب بعض السلوكيات التوحديةكما أن ...السلوكيات النمطية، تسبب قلته مرض باركينسون و الرعشة

إىل أن الكثري من أعراض التوحد تقل مثل سلوك  " Campbell,1982 "و قد أشار. مثل الطقوسية و النمطية و النشاط الزائد) 44ص
  )85، ص2008الظاهر، قحطان( .إيذاء الذات و احلركات النمطية عند تناول عقار خيفض من مستوى الدوبامني

و اليت تعمل مبثابة خمدر حيث يالحظ عملها لدى األفراد التوحديني يف عدم الشعور باالمل و النشاط احلركي الزائد و :األمحاض األمينية
  )44، ص2010الزارع، نايف( .اإلصرار على تكرار السلوكيات و ضعف الرتابط االجتماعي

 :سوميةالجينية و الكرومو  - النظريات الورثية •

ميكن أن تكون الوراثة أحد أسباب التوحد، و هذا يفسر سبب إصابة إخوة ذوي اضطراب التوحد باالضطراب نفسه او أحد     

كما جتدر اإلشارة إىل أنه ال يظهر على أغلبية ححاالت التوحد تشوهات واضحة على مستوى . االضطرابات النمائية األخرى

جينات تتفاعل معا تسبب التوحد، إذ أن نسبة ذوي اضطرب التوحد ممن ) 10-3(ك منالكروموسومات، و قد اقرتح باحثون أن هنا

من ذوي اضطراب التوحد يعانون  %2,5أن  "  Gillber,1998"كما وجد ). %5-4(لديهم اضطراب يف الكرموسومات ترتاوح بني 

و يرجع حدوث التوحد إىل وجود خلل وراثي فهناك حبوث تشري إىل وجود ) 46، ص2010الزارع، نايف( .(X)تشوهات يف الكروموسوم 

 مصطفى،(  %96عامل جيين ذي تأثري مباشر يف اإلصابة ذا االضطراب، حيث تزداد نسبة اإلصابة بني التوائم املتطابقة قدرت بـ 

   )38، ص2011الشربيني،

  :خصائص التوحد.4

األفراد ذوي اضطراب التوحد فئة غري متجانسة من ناحييت اخلصائص و الصفات و رمبا يكون االختالف بني فرد و فرد من ذوي  إن    

اضطراب التوحد أكرب من التشابه، و لكن هذا ال يعين عدم وجود خصائص عامة يتشابه فيها األفراد اللذين مت تشخيصهم باضطراب 

  . صائص العامة اليت متيز أفراد هذه الفئة و تساعد على تشخيصهمكم أن هناك عدد من اخل. التوحد
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 :الخصائص السلوكية •

بداية عند املقارنة بني سلوك التوحدي و غري التوحدي جند أن املتوحد يتصف مبحدودية السلوكيات و سذاجتها و القصور الواضح يف    

و من أبرز     )45، ص2008الظاهر، قحطان(.عن أا تبتعد عن التعقيدالتفاعل مع املتغريات البيئية بشكل سليم و ناضج، فضال 

  :سلوكيات املتوحدين

 .يظهر الطفل سلوكيات ال إرادية رفرفة اليدين،هز اجلسم ذهابا و إيابا -

 .يظهر الطفل قصورا واضحا يف دافعيته إزاء املثريات املوجودة يف البيئة احمليطة -

 .حمدد بصورة مفرطةمييل التوحديني إىل انتقاء مثري  -

 .يفضل التوحديني أن تسري األمور على منط حمدد دون تغيري، و يشعرون بقلق زائد إزاء اي تغيري -

 .السلوك العدواين، و يظهر لدى التوحديني بطريقة تلحق األذى و الضرر بأنفسهم -

 .ئدة للتكوين أو الطعم أو الرائحةكما يرفضون مضغ الطعام الصلب و لديهم حساسية زا  picaاضطرابات األكل، و من أمهها  -

 .اضطرابات اإلخراج، كالتبول الالإرادي -

 .كما أم حساسون للمثريات البيئية للمس و الضوء و الصوت. اضطرابات النوم، من اشكاله األرق و اإلفراط يف النوم و الكوابيس -

بع، هز اجلسم، التلويح باليد، الصراخ و القهقهة و من أشكاله هز الرأس، مص اإلام، حركات األصا: السلوك النمطي و الطقوسي -

 .التصفيق و احلملقة يف الفراغ، و الدوران يف املكان نفسه

  :و يستغل الطفل التوحدي حواسه يف تكرار السلوك النمطي، و من أمثلة ذلك

  .مثل التحديق يف شيء و رعشة العني املتكررة و حتريك األصابع أمام العينني و النظر باستمرار و صمت يف الفضاء: اإلبصار حاسة. 1

  .طقطقة األصابع، إحداث صوت معني باستمرار، سد األذن باألصبع: حاسة السمع. 2

  .احلك، مسح اجلسم باليد: حاسة اللمس. 3

  .شابه باستمرار، وضع األصبع يف الفم و حلس األشياءعض القلم أو ما : حاسة التذوق. 4

  )83- 73، ص2011مصطفى، الشربيني،( .شم األشياء و شم الناس: حاسة الشم. 5
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 :الخصائص االجتماعية •

فيما االضطراب األساسي الذي يعاين منه الطفل التوحدي يرتكز يف قصور عالقاته االجتماعية مع األخرين، ميكن أن نوجز أهم النقاط 

  :يلي

من حيث التواصل البصري، كذلك العجز عن فهم الطبيعة التبادلية يف مواقف التفاعل االجتماعي، و عجزه عن : النمو االجتماعي -

 .فهم و حتليل مشاعر اآلخرين من خالل السلوك غري اللفظي

 .مصحوب بقلة االنتباه و عدم التفاعل االجتماعي داخل احمليط األسري: االجتماعي التواصل -

 .و تكون مبنية على املشاركة يف نشاط معني يستحوذ على اهتمام التوحدي: الرغبة يف تكوين صداقات -

جندهم يتصرفون و كأم يف عامل يظهر يف العجز عن تكوين عالقات مع احمليط و عدم االستجابة االنفعالية مما : العزلة االجتماعية -

 .خاص يف غياب التواصل البصري

 .أي أن التوحدي يتخذ من اآلخرين وسيلة لتنفيذ ما يريد يف غياب اللغة الكالمية: العالقة الوسيلية مقابل العالقة التعبريية -

 مصطفى،( .عب اخليايلحبيث يظهر التوحد اللعب التنظيمي كصف األشياء يف صفوف، كما يتسم بقصور يف الل: اللعب -

 )89- 85، ص2011الشربيني،

 :الخصائص اللغوية •

فقد يتصف هؤالء األطفال يف أم ال يستخدمون اللغة املنطوقة و غري املنطوقة، و إن تكلموا فغالبا ما يرددون ما يقال دون فهم و هذا 

و فيما يلي .) 52، ص2008الظاهر، قحطان( .يتأخر النمو اللغوي هلؤالء األطفال يف سن الثالثة كما.   Echolaliaما يسمى بالببغائية 

  :نوجز أهم اخلصائص اللغوية لدى التوحديني

يف بداية تعلمه فإنه يتعلم لغة األشياء و لكن ذلك يكون حمدودا، باستثناء ذوو األداء العايل فيمكنهم تطوير مفردات كثرية و  -

 .احلديث استخدامها يف

 .يعاين التوحدي من صعوبات يف النطق ناجتة عن تأخر التطور الذهين لديهم -

 .يالحظ على أن لغة التوحدي تنمو ببطء و يف أغلب األحيان يستخدم االشارات بدل الكلمات -

 .حيث يستخدموا للداللة على أشياء معينة: يستخدمون كلمات خاصة م -

 .بدال من أنا و العكس قلب الضمائر فيستخدم ضمري أنت -

 .ترديد الكالم حيث تعترب من أكثر السمات اللغوية شيوعا يف التوحد Echolaliaاملصاداة  -

االستخدام املتقطع للغة، حيث إم ميتلكون رصيدا كبريا من الكلمات لكن ال ميلكون القدرة على استخدامها يف حمادثات ذات  -

  )98، ص2011الشربيني، مصطفى،( .معىن
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 :الخصائص المعرفية و األكاديمية •

أن لألطفال التوحديني طاقات كامنة غري  "2008قحطان "إن القدرات املعرفية لدى املصابني بالتوحد تكون متباينة، و يعتقد     

مستغلة نتيجة للحالة اليت يعيشوا، فكثري منهم يعيش يف عاملهم الداخلي الذي ينفسون عنه من خالل الرسم و الفن و ما قد متيز به 

   ).58، ص2008الظاهر، قحطان( ...البعض يف القدرات احلسابية و التذكر األصم

  :املعرفية على النحو التايلو ميكن تناول أهم اخلصائص 

ردود فعل التوحدي خلرباته احلسية يكون غالبا شاذا فهو قد ال يدرك الضوضاء أو املناظر احمليطة به أو ما يشم ما حوله، و : اإلدراك -
 .و ال يدرك اإلحساس باألمل...من املمكن أال يبايل باألمل أو الربودة و حيملق باهتمام كبري يف مصباح مضيء

 .عاقة يف وجود مشتتاتإهام التعليمية، كما يكونون أكثر انتهت دراسات إىل أن األطفال التوحديون ال ينتبهون إىل امل: باهاالنت -
قد يتذكر التوحدي بعض املقاطع الكاملة من احملادثات اليت يسمعها، و قد يعاين من صعوبات يف ختزين املعلومات اليت : التذكر -

 ..جلة كرواية قصص، تذكر املشاهد البصريةتتطلب مستوى عاليا من املعا
حيث يتميز تفكريه ببعده عن الواقع، فهو ال يدرك الظروف االجتماعية احمليطة به و ال يدرك العامل احمليط به الشباع : التفكري -

 .حيث ينصب تفكريه بانشغاله بذاته..رغباته
ة املعلومات و املرونة املعرفية، كذلك يف القدرة على حتويل حيث تشري الدراسات إىل قصور التوحديني يف عمليات معاجل: الذكاء -

االنتباه من مثري آلخر، و هناك تقديرات تشري إىل أن أغلبية التوحديني لديهم تأخر ذهين تتفاوت درجاته من خفيف إىل شديد إال 
   )95- 91، ص2011الشربيني، مصطفى،( .أنه هناك قلة ممن ميتلكون قدرات عالية من األداء

  

  :التشخيص و التقييم.5

و نوع   كلمة تشخيص مأخوذة يف األصل عن الطب و التشخيص هو الفن أو السبيل الذي يتسىن به التعرف على أصل و طبيعة     
حيث ما يزال تشخيص اضطراب التوحد من أكرب املشكالت اليت تواجه الباحثني و العاملني يف  )109، ص2011الشربيني، مصطفى،(املرض

  :جمال مشكالت الطفولة حيث يرجع السبب إىل
 .تشابه خصائص أو صفات التوحد مع اضطرابات أخرى  -
 .كذلك عدم جتانس األفراد التوحديني يف القدرات و اخلصائص -
 .وجود اضطرابات أو إعاقات مصاحبة للتوحد  -
 .حداثة البحوث إىل حد ما يف هذا اال و خاصة يف الدول العربية -
  .نقص يف تأطري املؤهلني يف تشخيص هذا االضطراب -

 Tasi(2003)و ال خيفانا أن الفريق الذي يتبىن عملية التقييم و التشخيص البد أن يكون متعدد التخصصات، كما أشارت كل من    

& Strock(2004)  طبيب نفسي، طبيب أطفال، طبيب أعصاب، أخصائي نفسي أخصائي أرطفوين، تربية : فإن هذا الفريق يضم
    )81، ص2010نايف الزارع،( .إضافة للوالدين... خاصة
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 :و معايريه كاآليت 299.00فيشخص التوحد ضمن اضطرابات النمو الشاملة حتت رقم  (DSM4)و حسب  �

و ) 1(، على أن تشتمل على اثنتني على األقل يف اموعة )3(و ) 2(و ) 1(أو أكثر من املواصفات املدرجة يف  6توافر   .أ 
 ).3(و اموعة ) 2(واحدة على األقل يف كل من اموعة 

  :خلل نوعي يف التفاعل االجتماعي املتبادل، كما يظهر يف اثنتني على األقل مما يلي. 1
يف استخدام العديد من أشكال السلوك غري اللفظي مثل التحديق إىل الñخر أثناء احملادثة، و التعبري الوجهي، نقص ملحوظ  -

  .و األوضاع اجلسدية، و اإلمياءات، لتنظيم التفاعل االجتماعي
  .العجز عن إقامة عالقات باألقران مناسبة ملستوى منوه -
مثال ذلك أال يظهر أو حيصر أو يشري إىل (فيه أو االهتمامات أو االجنازات ال يسعى تلقائيا إىل مشاركة اآلخرين يف الرت  -

  )األشياء اليت حتظى باهتمامه
  .االفتقار إىل تبادل العالقات االجتماعية و العاطفية -
  :خلل نوعي يف التواصل كما يظهر يف واحدة على األقل مما يلي. 2
مصحوبة مبحاولة تعويضية من خالل طرق بديلة للتواصل االمياءات أو احملاكاة احلركية غري (تأخر أو انعدام منو اللغة املنطوقة  -

  ).الصامتة
  .نقص ملحوظ يف القدرة على بدء حمادثة مع شخص آخر أو مواصلتها: بالنسبة لألفراد القادرين على الكالم -
  .الرتديد أو التكرار اآليل للكالم، أو استخدام لغة شخصية شاذة -
  .للعب اخليايل التلقائي مبختلف أشكاله أو لعب أدوار الكبار، مبا يالئم مستوى منوه احلايلنقص ا -
  :التكرار اآليل ألمناط حمدودة من السلوك و االهتمامات و األنشططة، كما يظهر يف واحدة على األقل مما يلي. 3
  .ة و الشاذة يف درجتها أو موضوعهااالنشغال التام بواحدة أو أكثر من أمناط االهتمام املكررة و احملدود -
  .التمسك املتصلب بروتينات و طقوس معينة ليست هلا ضرورة عملية -
  .أو ثين اليد أو األصابع أو احلركات املعقدة لكامل اجلسم) رفرفة(مثل خفق(منطية حركية تتسم باملعاودة و التكرار اآليل  -
  .االنشغال الدائم بأجزاء من االشياء -

 :ذوذ األداء يف واحد على األقل من ااالت التالية، يبدأ قبل سن الثالثةتأخر أو ش  .ب 
  .التفاعل االجتماعي املتبادل. 1
  .اللغة كما تستخدم يف التواصل االجتماعي. 2
  .اللعب الرمزي و اخليايل. 3

أمينة السماك،  APA(فولة ال ميكن تعليل االضطراب تعليال أفضال بوجود اضطراب ريت أو االضطراب التفسخي يف مرحلة الط  .ج 

 )59، ص2001
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  :المهارات االجتماعية: ثانيا

إن التقدم الذي حدث مؤخراً يف مفهوم التعلم االجتماعي للوظيفة النفسية الفعالة قد انفصل عن األفكار األوىل للصحة العقلية أو     
اجتماعيًا أو غري عادية جيب أن تطبعه على اكتساب سلوكيات  املرض العقلي ، لذا فإن املبادئ اليت حتكم اكتساب سلوكيات معتدلة

ب الئقة اجتماعيا ومن الناحية النظرية فان النموذج الذي يفسر العالقات املتبادلة بني األشخاص والذي يستند على املهارة االجتماعية جي
 .واحي االجتماعية واملهنية والتعليمية حلياة هؤالء األفرادأن يكون قابًال للتطبيق على مدى واسع من األفراد ذات مستويات اجنازيه يف الن

تشكل احلياة االجتماعية ركنا هاما و أساسيا يف حياة كل إنسان و تتطلب العديد من املهارات اليت يعد امتالكها األساس يف جناحه و 
  .اندماجه يف اتمع

  :مفهوم المهارة. 1

 "معني هدف حتقيق يستهدف الذي النشاط من متناسق نظام" بأا املهارة "( 1998 ) اجلابري" عرفت

 اخلربة تدعمها صلبة معرفية قاعدة إىل أساسا تستند بأنشطة القيام على اإلنسان قدرة"  أا على ( 2001 ) "الغزاوي" ويعرفها
  .)18، ص2011حنان أبو منصور،("اخلاصة واالستعدادات

أما  "  بأا نظام متناسق من النشاط الذي يستهدف حتقيق هدف معني"املهارة )  1980" (السيد إبراهيم السمادوين"كما عرف      

وتصبح املهارة اجتماعية عندما يتفاعل فرد مع فرد آخر . كلمة اجتماعي فهي كل ما يتعلق بالعالقات املتبادلة بني األفراد أو اجلماعات

م به الفرد اآلخر وبني ما يفعله هو ويتضح مسار نشاطه ليحقق بذلك هذه ويقوم بنشاط اجتماعي يتطلب منه مهارات ليوائم بني ما يقو 

  ) 07، صهدى المشاط،د س(. املوائمة

و االهتمام حاليا بدراسة املهارات االجتماعية منذ مراحل مبكرة من حياة االنسان دليل على األمهية االجتماعية و العلمية اليت تتميز     
  .ثيق أواصر احملبة بني اتمع الواحد ما ميهد لبناء عالقات اجتماعية سليمة بينهما و الدور الذي تقوم به لتو 

  :مفهوم المهارات االجتماعية. 2

يعزى االهتمام باملهارات االجتماعية إىل كوا من ركائز التوافق النفسي على املستوى الشخصي واتمعي وذلك من منطلق أن      
حييا يف ظل ) Caryon)1997إقامة عالقات ودية من بني املؤشرات اهلامة للكفاءة يف العالقات الشخصية فالفرد كما ُيشري كاريون 

ضمن الوالدين، واألقران، واألقارب، واملعلمني، ومن مث فإن منو تلك املهارات ضروري للشروع يف إقامة عالقات شبكة من العالقات اليت تت
  )28ص ،2010،هدى وهبة(.شخصية ناجحة، ومستمرة معه

ل اجتماعي  أن املهارات االجتماعية هلا دور هام يف مدى جناح الفرد يف إقامة تفاع) 2002عزه عبد الكرمي مربوك، (حيث أوضحت    
املهارة االجتماعية بأا قدرة ") Mizz & ladd،1988ميز و الد (عرف و . كفء مع اآلخرين ومدى قدرته على مواصلة هذا التفاعل

الفرد على تنظيم معارفه وسلوكه بشكل متكامل للتغلب على العقبات واملشكالت االجتماعية اليت تواجهه يف حياته اليومية وجتعله متوافق 
  إىل أن املهارة ) Conger& ken،1991كوجنر و كني (و يشري . "ئته االجتماعيةمع بي
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االجتماعية تتمثل يف أداء املهام واألعمال املطلوبة يف سهولة ويسر من خالل التدريب على ممارسة املهارة إىل ان تصل إىل اإلتقان 
املهارات ) Bucke،1991بوك (ويف هذا السياق أيضا عرف . املطلوب والذي بدوره يؤدي إىل التوافق الشخصي واالجتماعي

بالشخص للتعامل الفعال مع اآلخرين يف مواقف حمددة بالشكل الذي حيقق أهدافاً معينة سواء فيما يتعلق  ةبأا قدرات نوعي"االجتماعية 
ن املهارات االجتماعية تعد أ" elliott et all, 2001)إليوت و آخرون (يرى و . ) 07،صد سهدى المشاط،( ".أو باألشخاص اآلخرين

  )256،ص2011و آخرون، قيس المقداد(  ".للفردعامال مؤثرا يف التكوين النفسي و العاطفي 

 اإلتقان درجة إىل الطفل عليها اجتماعيًا يتدرب مقبولة وسلوكيات عادات االجتماعية باملهارات يقصد)"1997خبش،(و تضيف     
 يف تفيده أن شأا واليت من اليومية احلياة مواقف خالل من األطفال بني مشاركة عملية يعد االجتماعي الذي التفاعل خالل من والتمكن

  ) 06،ص1997أميرة بخش،( ."جماله النفسي حميط يف اآلخرين مع ناجحة عالقات إقامة

املهارات االجتماعية بأا مكون متعدد األبعاد تتضمن املهارة يف إرسال واستقبال وتنظيم )"Riggio، 1990رجييو (عرف و    
  ) 07،صد سهدى المشاط،(."املعلومات الشخصية يف مواقف التواصل اللفظي وغري اللفظي

تصال اليت تضم جانبني أساسيني مها مهارة اال"يف دراسته أن املهارة االجتماعية هي ) 1993السيد إبراهيم السمادوين (كما أوضح    
 Socialوخيتص هذا اجلانب باالتصال غري اللفظي واجلانب الثاين هو اجلانب االجتماعي  Emotional Domainاجلانب االنفعايل 

Domain  مهارات تويان على وهذا خيتص باجلانب اللفظي وان كل من اجلانب االجتماعي اللفظي واجلانب االنفعايل غري اللفظي حي
ومهارة التنظيم أو الضبط ويف ضوء هذه املهارات الثالث  مهارة االستقبال أو احلساسية ،رة اإلرسال أو التعبريية، مهاثالث مستقلة هي

 ، الضبطاحلساسية االنفعالية واالجتماعية، هي التعبري االنفعايل واالجتماعيأمكن التوصل إىل ثالثة أبعاد لقياس املهارات االجتماعية 
للمهارات "  Riggioرجيبو "عد تعريف السيد إبراهيم السمادوين حسبما اشار إليه هو مبين على منوذج وياالنفعايل واالجتماعي 

  ) 08،صد سهدى المشاط،( .. 1986االجتماعية اليت توصل إليها عام 

وأيضا على مدى اتساقها التواصل اللفظي ومهارات التواصل غري اللفظي تماعي بني األفراد على مهارات ويتوقف التفاعل االج   
  . ، أي يتسق التعبري اللفظي مع التعبري غري اللفظي عند تفاعل األفراد مع بعضهمببعضها

و غري اللفظية   ألنه يضم املهارات االجتماعية اللفظية ) 1993السيد إبراهيم السمادوين (و ) Riggioرجييو (و تأخذ الباحثة بتعريف    
   . كما يقيسها املقياس املعد من طرف الباحثة

 ويتعاون حبيث يتفاعل اآلخرين مع على االندماج تساعده فهي ؛ الفرد حياة قي املهمة املهارات من االجتماعية املهارات إذن تعد    
 بينه حيول أن املمكن من كبري عائق يكون قد املهارات هذه ملثل افتقار أو خلل وأي النفسية، صحته على الدالة املؤشرات فيعكس معهم
 . االجيابية بالصورة والتفاعل االندماج للفرد يهيئ من االجتماعية املهارات ؛ألن النفسية حاجاته إشباع وبني

 سلبيا تأثريا االجتماعيةالقصور يف املهارات  يؤثر حيث التوحديني لألفراد بالنسبة صعوبة أكثر االجتماعية املهارات تعلم يكون وقد    
 مع بيئته االجتماعي،مع العلم أن التوحدي يعيش يف عامل غريب، منعزل، منطوي، أقل تفاعال خاصة النمو املختلفة منوه جوانب على

 التوحدي يف قدرة ضوء على واالجتماعي النفسي والتكيف االجتماعية املهارات وتتحدد .ما يعيق تواصله مع أقرانه احمليطة االجتماعية
  . صداقة عالقات وبناء اآلخرين بقبول والفوز عليها، واحملافظة موفقة شخصية عالقات بناء
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 : االجتماعية المهارات أهمية. 3

  :يف متمثلة إىل شيخوخته طفولته من امليادين شىت ويف الفرد حياة يف كبرية أمهية االجتماعية املهارات حتتل    

 تلك توافر نأ كمافعالة، بصورة العمل وإدارة عالقات االجتماعية العالقات وإدارة بناء على للقدرة ملحة ضرورة االجتماعية املهارات .1

  .أدائهم مستويات رفع من متكن استخدامها وفعالية املهارات

 .فعالة بصورة حلها من متكنوا حدثت وإن الصراعات حدوث األفراد جتنب أا شك ال .2

 مع األهل دور يتكامل أن املهم ومن منوه املختلفة، مراحل يف للطفل األمان طوق مبثابة فهي الطفولة، مرحلة يف دورها إغفال ميكن ال .3

 والتعاون وتبادل    االنتباه وأمهية املشاركة: تتضمن واليت طبيعي بشكل يكتسبها ال اليت املهارات االجتماعية الطفل تعليم يف املدرسة

 . وتشجيعهم ومساعدم اآلخرين إىل وأمهية االبتسام واللباقة، واللطف إليهم، واإلصغاء اآلخرين إىل التحدث وضرورة األدوار،

 من الفئة هذه تواجهه ملا اخلاصة، ذوي االحتياجات فئات جلميع التدريبية الربامج يف األمهية بالغة مكانة االجتماعية املهارات تتبوأ .4

 . االجتماعية املهارات نقص من أمهها كثرية ألسباب تعود اجتماعية، مشكالت

 .اآلخرين مع التفاعل خالل ضرورية اللفظية غري واالستجابات التواصل وطرق اللعب .5

 . املختلفة املواقف يف السليم التصرف يف كأسلوب ومفيدة ضرورية .6

 . أفضل بطريقة املرؤوسني أو الرؤساء أو مع الزمالء سواء العمل عالقات إدارة أيضا األفراد على املرتفعة االجتماعية املهارات تسهل .7

 اآلخرين، من الصادر املنطقي غري مع السلوك التعامل على قدرته من وتزيد املختلفة سلوكه أشكال على السيطرة من الفرد متكن .8

  .)24ص،2011أبو منصور، حنان ( .معينةعليها الذي حيقق اهدافا  به واحلفاظ احمليطني مع وثيقة عالقة إقامة من ومتكنه

االجتماعية أمهية كبرية يف حياة الناس اليوم، فالتغريات االجتماعية واالقتصادية السريعة اليت مير ا اتمع تتطلب من  وللمهارات    

. األفراد أن يكونوا مزودين باملهارات اليت متكنهم من التالؤم والتكيف مع ظروف اتمع، فهي ضرورية يف مجيع مواقف احلياة املختلفة

ر أن يعيش اإلنسان يف كهف منعزل عن العامل، وال ميكن حتقيق وجود إنساين سليم دون إدراك الوجود االجتماعي حيث ال ميكن تصو 

 .بكل صوره، فاإلنسان كائن اجتماعي مفطور على احلياة االجتماعية، حيمل يف أعماق نفسه غريزة حب االجتماع والعيش ضمن اجلماعة

  )12،صفاطمة دشتي، د س(
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 ا�����يا����رات . 4��� ��ى ا������  :ا�

حد كبري عن طريق  القصور يف املهارات االجتماعية إىلأنه ميكن التغلب على ذلك  Dunlap & Pierce (1999) حيث يؤكد    

ياة حتسني مستوى التفاعالت االجتماعية لدى األطفال التوحديني وذلك من خالل االهتمام بتنمية املهارات ذات األمهية يف سياق احل

املنزلية  اليومية وذلك من خالل اسرتاتيجيات لتنمية قدرة الفرد على التواصل،وفهما للغة، وعلى حدوث التفاعالت االجتماعية يف املواقف

إىل أن ذلك يؤدى إىل حتسني الوعي االجتماعي لدى هؤالء األطفال، ويعمل ) 1998(ولذا يذهب حممد كامل . اتمعيةو  واملدرسية

ديد من مشكالم االجتماعية، وعلى تطوير العالقات فيما بينهم، ويزيد من تفاعالم االجتماعية مع اآلخرين، وعلى على حل الع

األمر الذي جيعل سلوكهم يتماشى إىل حد كبري من توقعات . تطوير العالقات فيما بينهم،ويزيد من تفاعالم االجتماعية مع اآلخرين

جتماعية وبالتايل يقل سلوكهم العدواين بدرجة كبرية وختف حدته وهو ما يكشف عنه الرتاث السيكولوجي اجلماعة ومن مث مع املعايري اال

يف هذا اال، إذ كشفت دراسات عديدة عن استخدام برامج من هذا القبيل من شأا أن حتسن من سلوكيات هؤالء األطفال وتعدل 

م وحتسن أيضًا من قدرم على التكيف إذ متكنوا من خالل مثل هذه الربامج أن من سلوكهم العدواين أو السلوك الالتوافقى بشكل عا

يكتسبوا مهارات جديدة تساعدهم على األداء املقبول يف العديد من املواقف اليت يتعرضون هلا سواء كانت تلك املواقف منزلية أو مدرسية 

  )12/2011جمال عبد الناصر، (.أو جمتمعية

  :و حينما نتكلم على ارتفاع و حتسن املهارات االجتماعية سنخاهلا متعددة و من أبرزها 

و قد تقدم بعض الباحثني تفسريات قوامها أنه حني ... متكني التوحديني من إقامة عالقات وثيقة مع احمليطني به، و احلفاظ عليها -

ية متنوعة تعمل على توطيد أواصر الصلة مع اآلخرين كاحملادثة نفحص حمتوى  املهارات االجتماعية سنجدها تتضمن مهارات اتصال

و منط عالقام و القدرة على فهم مغزى رسائلهم غري اللفظية و االستجابة هلا، . و اليت حتدد طبيعة أسلوب التواصل بني األشخاص

 . و االنفتاح على األخر و فتح خطوط اتصالية مع اآلخرين

 (wilson & mizner)كما يقول...اجليدة على التوحدي االستفادة من اآلخرين من أسرة و رفاق و تيسر املهارات االجتماعية -

فضال عن أن األقران سيوفرون للفرد املاهر اجتماعيا حني يتفاعل معهم بشكل مكثف فرصة لتعلم املزيد من السلوكيات االجتماعية 

و يضيف . زئيا يف حتديد طبيعة تصورات الفرد عن نفسهيضاف إىل ذلك أن التفاعل مع اآلخرين يسهم ج.... اإلجيابية

(jenkins,1999)  بأن توفر املهارات االجتماعية يعد أمرا ضروريا للباحث نظرا ألن طبيعة مهامه تتطلب املواجهة و التواصل مع

  .اآلخرين و ترسيخ الشعور باأللفة معهم يف فرتة وجيزة

و على اجلانب اآلخر فإن اخنفاض مستوى املهارات االجتماعية قد يفسر ذلك باإلخفاق الذي يعانيه البعض يف مواقف التفاعل     

االجتماعي و الذي يتمثل يف عدم استثمار الفرص املتاحة إلقامة عالقات ودية مع احمليطني به، فضال عن أنه يسبب للفرد العديد من 

  و يرتبط نقص املهارات . احتمال التغلب على اخلالفات يف العالقات الشخصيةالصعوبات من قبيل اخنفاض 

  



 
 
 

 
25 

الفصل الثاني                                                                   اإلطار النظري للدراسة                          

  

السلوكية و النفسية كما يعيق التحصيل الدراسي و تفاقم الشعور بالفشل و صعوبة االندماج مع  االجتماعية أيضا ببعض املشكالت

... يضاف إىل ذلك أن ذوي املهارات االجتماعية املنخفضة لديهم صعوبات يف فهم و تفسري السلوك و مقاصد اآلخرين . مجاعة األقران

ات االجتماعية من احملددات الرئيسية لنجاح الفرد أو فشله يف املواقف االجتماعية و من هذا املنطلق فقد أصبح من املتفق عليه أن املهار 

  )  17،ص2003،طريف شوقي(. املتنوعة

 املهارات إن .و ال يقف نقص املهارات االجتماعية عند حدوث سوء التوافق االجتماعي فقط بل ميتد إىل سوء التوافق النفسي    

 ملعايري وفقا االجتماعي التفاعل عند ويكتسبها الطفل يتعلمها مهارات ولكنها ةوموروث نظرية مهارات ليست الفرد لدى االجتماعية

 املهارات الطفل التوحدي ويتعلم. األفراد بني البينشخصي التفاعل وطرق أساليب تنظمحيث  جمتمع بكل خاصة وثقافية اجتماعية

 الوالدين وخاصة اآلخرين سلوك وتقليد املالحظة خالل ومن املختلفة، االجتماعية املواقف يف والتفاعل التعامل خالل من االجتماعية

 حيث فشل، أو جناح من حيققه ما ملدى طبقا وتعدل وتقيم الطفل سلوكيات خالهلا من تتشكل اليت النماذج مبثابة يعدون الذين والرفاق

 خالل ومن حوله ومن بيئته يف واملوجودة حياته، يف الطفل يعيشها اليت واألمثلة النماذج خالل من أساسا االجتماعية املهارات تعلم يتم

. 34ص،2011،حنان أبو منصور. (كفها أو تدعيمها على فيعملون الطفل، لسلوكيات اآلخرون ا يستجيب اليت واألساليب الطرق

  .و ذلك ما سعت دراستنا لتجسيده، )بتصرف

انطالقًا من استحالة أن يعيش اإلنسان مبفرده وحاجته املستمرة إىل اآلخر يف سد حاجاته ويف حتقيق تكيفه، والشعور باألمن و      

  واالنتماء، ومع ما يتوفر لإلنسان من قنوات اتصال عديدة بشقيها اللفظي وغري اللفظي، فإن جناح الفرد يف حتقيق عالقات 

قدرات اإلنسانية اليت ختتلف من فرد آلخر، وذلك لوجود الفروق الفردية بينهما، فنجد بعض األفراد ال اجتماعية سليمة، يعد قدرة من ال

فتقر إىل احلس املرهف الذي جيعلهم ت األغلبية الساحقةجند  ون البقاء مبفردهم، جييدون فن تكوين عالقات صداقة مع اآلخرين ويفضلو 

ويرجع ذلك كله إىل نقص املهارات . ..، و ال يستجيبون ألوامرهم نة وأنانية وعدوانيةيتعاملون معهم خبشو ف، يراعون مشاعر اآلخرين

  .التوحدي ز الطفلو هو ما ميي، )بتصرف. 49ص،2010،وهبة هدى(االجتماعية الالزمة للتعامل مع اآلخرين، 

تعد مرحلة الطفولة من املراحل احلرجة يف منو الفرد وىف تكوين شخصيته، حيث يبلغ تأثر الشخص باحمليط اخلارجي الذي يعيش فيه     

ليت حتيط ذروته، فهو يتعلم كيفية التعامل مع آخرين بدءا بوالديه، ومرورا بتكوين الصداقات مع أقرانه وانتهاء بالتعاون مع املثريات البيئية ا

   ).8ص،فاطمة دشتي،د س(. به

، وأن التدريب على املهارات ن التفاعل بشكل مالئم مع اآلخرينن األفراد ذوى القصور يف املهارات االجتماعية ال يستطيعو إ    

و من خالل ذلك  )50ص،2010،وهبة هدى( .النمذجة و التعزيز و عدة فنيات سلوكية أخرىم حتقيقه من خالل االجتماعية هلؤالء يت

دف الدراسة اليت بني أيدينا للتدريب على هذه املهارات و حماولة التغلب على مظاهر العجز يف هذه املهارات من خالل تطبيق الربنامج 

  .  التدرييب
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  .ا��را��ت ا�$�#"�: !�� �

  :��ل ا�����درا��ت ��#"� . 1

األطفــال التوحــديني علــى اإلصــغاء للكــالم للحــد مــن ســلوكيات االنســحاب تــدريب : "بعنــوان ) : Klin,A)1995دراســة كلــني أ . 1
التمييز بني األطفال التوحديني واألطفال املتخلفني عقلياً يف سلوكيات التواصـل مـع اآلخـرين والتعلـق  حيث هدفت إىل"االجتماعي لديهم 

سـنوات ،وضـمت ) 6-4(توحـدياً تـرتاوح أعمـاهلم مـابني طفـًال 12م ، واالنسحاب من املواقف االجتماعية ، تكونت عينة الدراسة من 
أوضــحت النتــائج أن األطفــال التوحــديني كــانوا أقــل تعلقــاً مــن أقــرام :  نتــائج الدراســةالثانيــة جمموعــة مماثلــة مــن األطفــال املتخلفــني عقليــاً ،

جتـة عـن أصـوات مركبـة أو االنسـحاب مـن املواقـف املتخلفني عقلياً ، حيث مل يفضلوا صوت األم بل أم كـانوا يفضـلون إمـا الضوضـاء النا
   .ياً الذين كانوا يفضلون صوت األماالجتماعية ،وذلك بشكل دال قياسياً بأقرام املتخلفني عقل

دراســة أثــر التــدخالت العالجيــة باســتخدام أقــران طبيعيــني علــى "هــدفت الدراســة إيل ): Ball,-James 1996(دراســة بــال جــيمس. 2
أطفال من املصابني باالضطراب التوحدي يف مرحلـة ) 8(التفاعالت االجتماعية لألطفال التوحديني  ، وتكونت عينة الدراسة من حتسني 

ت ما قبل املدرسة مت دجمهم مع أطفال عاديني من نفس املرحلة العمرية ، وتضمن الربنامج تنمية مهارات التواصل ،واللعب التخيلي واملهارا
قد أظهرت النتائج حتسناً يف مهارات االتصال ، واملهارات االجتماعيـة، واللعـب التخيلـي ،واملهـارات األكادمييـة لسـبعة مـن االجتماعية  ، و 

  0أفراد العينة 

من خالل أدائهم "التوحد" املؤشرات التشخيصية الفارقة لألطفال ذوي األوتيزم : " بعنوان ) : 1996(حسين إحسان حلواين : دراسة. 3
التواصل لتشخيص فارق لألطفال التوحديني قياساً بأقرام املتخلفني عقلياً واألسـوياء : اهلدف من الدراسة " ملقاييس النفسية على بعض ا

سـنة ،   15: 6طفال تـرتاوح أعمـارهم مـا بـني )27( الدراسة تضمنت عينة.قاييس النفسية وقوائم املالحظةمن خالل أدائهم على بعض امل
طفــال مــن األســوياء  27ســنة كمــا ضــمت  13: 6املتخلفــني عقليــاً مبدينــة جــدة ، وتراوحــت أعمــارهم مــابني طفــًال مــن  27كمــا ضــمت 

سنوات ،  أشارت نتائج الدراسة أن األطفال التوحديني هم أكثر األطفال يف اموعات الثالثة اخنفاضاً يف  8: 6تراوحت أعمارهم مابني 
  .م اللفظية تعد منخفضة أن قدرامهارام االجتماعية باإلضافة إىل

هدفت الدراسة إىل حتسني التفاعل االجتماعي واالنفعايل لألطفال التوحديني طريق ):  Roeyers ,H )1999دراسة رويلرز ، هـ . 4
من األطفال العاديني ، مت تقسيم جمموعة ) 85(من األطفال التوحديني ، )85(وقد تكونت عينة الدراسة من  .الدمج مع أطفال أسوياء

مع األطفال التوحديني إىل جمموعتني جمموعة ضابطة مل تدخل يف الربنامج العالجي ،وجمموعة جتريبية تلقت برنامج العالج بالدمج 
فاعل بينهم خالل اللعب ،كما ركز الربنامج على تدريب األطفال العاديني قبل الدخول يف وتنظيم فرص للتاألطفال العاديني، مع توفري 

وقد أظهرت نتائج الدراسة درجات ذات داللة من التحسن يف السلوك االجتماعي ية التعامل مع األطفال التوحديني، الربنامج على كيف
 تفاعل مع األطفال العاديني ، أما جمموعة أطفال العينة الضابطة اليت يشارك االنفعايل ألطفال اموعة التجريبية اليت اشرتك أفرداها يف

  .يف السلوك االجتماعي واالنفعايل فلم يظهر أي حتسن ها يف تفاعل مع األطفال العادينيأفراد

ديني تلقوا خدمات اهتمت هذه الدراسة بتقييم حاالت ثالثة أطفال توح):  Schwartz ,Ilene –S )1999دراسة ايلني  شونزرتز. 5
تعليمية خاصة يف مدرسة حكومية تطبق نظام الدمج يف برامج الطفولة املبكرة خالل سنوات ما قبل املدرسة  ،وقد اعتمد الباحثون على 

  عن )وظائف اإلدراك ، والسلوك االجتماعي (الوثائق والسجالت األرشيفية كمصدر للبيانات الختبار الوظائف لدى أطفال العينة الثالثة 
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سنوات ، وأظهرت النتائج حتسنًا اجيابيًا ملحوظًا يف الوظائف حمل الدراسة ، كما حدث تقدم أكادميي ودخل الثالثة )7-4(عمر من
أطفال املدرسة االبتدائية واستمر النجاح ، وخرج واحد منهم من التعليم اخلاص ، وأشار الباحثون إىل أن هناك العديد من الطرق 

  0قق نتائج إجيابية مع صغار األطفال التوحديني والوسائل اليت حت

حديـة، عي لألطفـال املصـابني بـأعراض التو تصميم برنامج لتنمية السـلوك االجتمـا: بعنوان  -):2001(هالة فؤاد كمال الدين : دراسة. 6
) 16(ت عينــة الدراســة مــن ــدف الدراســة إىل تصــميم برنــامج عــريب إلكســاب مهــارات الســلوك االجتمــاعي لألطفــال التوحــديني ، تكونــ

: سنوات ، واهتمت الدراسة باملسامهة يف تعريـب ثالثـة مقـاييس للتقـومي هـي ) 7-3(طفًال مصاباً بأعراض التو حدية ترتاوح أعمارهم بني 
ناك فروقاً دالـة أن ه: قائمة السلوك التوحدي ،واستمارة السلوك اللفظي ، واستمارة التفاعل االجتماعي  ،وقد توصلت نتائج الدراسة إىل 

  إحصائياً بني درجات اموعة التجريبية يف القياس القبلي

هـدفت الدراسـة إىل التأكـد " قائمـة لفحـص سـلوك الطفـل التوحـدي :" بعنـوان )  :  Breton, Tong )2004دراسة تونج، بريتـون . 7

طفــل وطفلــة مــن ) 120(نــت عينــة الدراســة مــن مــن إمكانيــة اســتخدام قائمــة لفحــص ســلوك الطفــل التوحــدي ،وتقييمــه ،ومتابعتــه  ،تكو 

أوضــحت النتــائج أن األطفــال التوحــديني هلــم بروفيــل :األطفــال التوحــديني وعينــة ضــابطة مــن األطفــال املتخلفــني عقليــاً  ، نتــائج الدراســة 

  .جتماعية واالنفعالية و السلوكيةخاص باضطرابات التواصل واملشكالت اال

�����ل ا����رات درا��ت ��#"� . 2����  :ا�

 ألربعة االجتماعية املهاراتهدفت إىل البحث عن أثر برنامج مدته ثالث اسابيع للتدريب على (1997 ) وديكسون كالرك دراسة. 1

 املهارات على التدريب برنامج يف املشاركني التالميذ أن إىل الدراسة وتوصلت للموهوبني، داخلية مبدرسة التحقوا ممن موهوبني طالب

  .لديهم الذات مفهوم منو يف إجيابية داللة أظهروا االجتماعية

 لألبناء االجتماعية للمهارات واملعلمني الوالدين إدراك مقارنة إىل هدفت (Galloway & Porath ,1997)وبوراث  جالوي دراسة .2

الدراسة أن إدراك الوالدين و املعلمني للمهارات مهارات دون أخرى، و أثبتت نتائج  على املوهوبني هؤالء تركيز وأمهية  املوهوبني

االجتماعية لألطفال كانت واحدة و كان االختالف بينهم يف أمهية املهارات االجتماعية اليت يراها املعلمون أو الوالدن حيث يعتقد 

نسبة االتفاق عالية بني إدراك الوالدين و إدراك  املعلمون أن التعاون يأيت يف املرتبة األوىل بينما اآلباء يرون أن التوكيدية هي األوىل فكانت

  .املعلمني لقيمة املهارات االجتماعية

 بالصف امللتحقني معرفيا املوهوبني األطفال من لستة االجتماعية املهارات تنمية إىل هدفت )Kimmel )2002 دراسة كيميل  .3

 كما االجتماعية املساندة يف خربة ونقص االجتماعية املواقف يف التعامل يف وظيفية صعوبات من يعانون والذين االبتدائي واخلامس الرابع

   النفس، ضبط التعاطف، املسؤولية،) املتوقعة املخرجات مجيع أن عن نتائجها ،أسفرت والوحدة، العزلة من يعانون

حتقيقها و يف اية الرنامج تقبل املفحوصني حتمل ،  ما عدا مهارة التعاطف مت (الدافعي السلوك يف التحكم األقران، مع التواصل التوكيد،

مسؤولية أفعاهلم و أعادوا توجيه سلوكهم الدافعي و جنحوا يف التوصل مع اآلخرين و التحكم يف انفعاالم أثناء املشكالت كما تفهموا 

  .شعور اآلخرين و تعلموا كيفية االختالف مع اآلخرين دون جرح مشاعرهم
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 لتحسني إرشادي برنامج وإعداد اكتساب إىل املوهوب حيتاج اليت االجتماعية املهارات حتديد إىل هدفت  )2004( عقيل ودراسة.4
 بوزارة املوهوبات الطالبات من طالبة 60 الدراسة عينة ومشلت .فاعليتة من والتحقق املوهوبات، الطالبات لدى االجتماعية املهارات
 عليهم طبق جتريبية وأخري ضابطة جمموعتني إىل تقسيمهن مت عاما ) سنة 18_ 14أعمارهن بني حيث تراوحت ( جدة مبدينة املعارف
 فاعلية عن النتائج وأسفرت.االجتماعية املهارات لتنمية إرشادي وبرنامج للموهوبات االجتماعية املهارات للذكاء،ومقياس  وكسلر مقياس

  .املوهوبات املراهقات بعض لدى االجتماعية املهارات حتسني يف اإلرشادي الربنامج
فاعلية برنامج سلوكي لتنمية بعض املهارات االجتماعية لدى عينة من األطفال : بعنوان) 2004(دراسة أمحد بن علي احلميضي .5

 13_8طفال تراوحت أعمارهم بني  16املتخلفني عقليا القابلني للتعلم، و استخدم الباحث تصميم اموعتني على عينة تكونت من 
و . مقياس تقدير املهارات االجتماعية لألطفال املتخلفني عقليا، الربنامج السلوكي: يف الدراسة كاآليت و كانت األدوات املستخدمة. سنة

وجود فروق ذات داللة احصائية يف متوسطات درجات املهارات االجتماعية لدى العينة التجريبية بني  -:توصلت نتائج الدراسة إىل
   .القياسني القبلي و البعدي

هدفت للكشف عن فاعلية برنامج ارشادي عقالين انفعايل يف تنمية املهارات االجتماعية ) 2010( عبد العزيز مناحيدراسة عبد اهللا. 6
يف اكتساب املهارات االجتماعية لدى عينة تكونت ) كليا و جزئيا(من خالل تعديل االفكار غري العقالنية و معرفة الفروق بني املكفوفني

مقياس : حيث استخدم الباحث تصميم اموعتني و طبق جمموعة من األدوات. سنة 19_14ني مكفوف تراوحت أعمارهم ب 32من 
 املهارات االجتماعية، مقياس األفكار غري العقالنية، إستماريت تقدير املعلمني و أولياء األمور للمهارات االجتماعية، إضافة للربنامج

يا لدى اموعة التجريبية يف مقياس املهارات االجتماعية بني القياسني القبلي و و أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة احصائ. االرشادي
  .البعدي

على عينة . بعض املهارات االجتماعية لدى أطفال الرياض و عالقتها بتقييم الوالدين: بعنوان) 2011(دراسة فريال خليل سليمان. 7
مقياس املهارات االجتماعية : استخدمت الباحثة املقاييس التالية سنوات، و 5_4طفل و طفلة تراوحت أعمارهم بني  200قوامها 
عدم  -:و توصلت الدراسة إىل). إعداد الباحثة(، مقياس تقييم الوالدين للمهارات االجتماعية لدى الطفل)2004هيام ياقوت (املصور

  .ري اجلنسوجود فروق ذات داللة احصائية يف املهارات االجتماعية بني أطفال الرياض تبعا ملتغ

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات اآلباء و متوسطات درجات األمهات على مقياس تقييم الوالدين  -
  .للمهارات االجتماعية لدى األطفال

مسعيا يف حمافظات  احلساسية االنفعالية و عالقتها باملهارات االجتماعية لدى املعاقني: بعنوان) 2011(دراسة حنان خضر ابو منصور. 8
مقياس : استخدمت الباحثة جمموعة من األدوات. سنة 45_17معاق مسعيا تراوحت أعمارهم بني  100غزة، مشلت عينة الدراسة 

و توصلت نتائج الدراسة إىل عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بني . احلساسية االنفعالية، مقياس املهارات االجتماعية
  .هارات االجتماعية و مستوى احلساسية االنفعالية لدى املعاقني مسعيامستوى امل

رات االجتماعية امدي فاعلية الربنامج التدرييب يف تنمية امله"بعنوان ) 2012(دراسة أماين فرحات عبد ايد و حممود فتحي عكاشة . 9

وتكونت .  " ذوي املشكالت السلوكية يف املدرسة االبتدائيةو التخفيف من حدة املشكالت السلوكية اليت يعاين منها االطفال املوهوبني

  اختبار التفكري . ومشلت ادوات الدراسة اختبار املفوفات املتتابعة ) سنة 12_  10(تلميذا ترتاوح اعمارهم بني  26عينة الدراسة من 
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وتوصلت .واعتماد على تصميم اموعة الواحدة . مقياس املهارات االجتماعية قائمة املشكالت السلوكية) صورة ب (االبتكاري املصور 

نتائج الدراسة اىل ختفيف فروض الدراسة حيث حتسنت املهارات االجتماعية يف مجيع ابعادها كمالوحظ حتسني تقييم التالميذ على مقياس 

  .املشكالت السلوكية 

3 .'�(������ �������  :درا��ت ��#"� ��ل #�ا*( ا����رات ا�

حيث اعد الباحثان برناجماً قائماً على تنمية املهارات االجتماعية، حيث مت تطبيق ) Ladd & Mize  ،1983د وميز ال(دراسة  .1

رت الربنامج على اموعة التجريبية يف حني مل تتعرض اموعة الضابطة هلذا الربنامج استخدم الباحثان مقياساً لالنطواء االجتماعي أظه

وحتسنت عالقتهم باقرام واالفراد . املفحوصون يف اموعة التجريبية واكتسام للعديد من املهارات االجتماعيةنتائج الدراسة حتسن 

احمليطني م ويف مناقشة النتائج اوضح الباحثان فعالية الربنامج العالجي باستخدام املهارات االجتماعية يف حتسن األفراد املنطويني 

  .واملنسحبني اجتماعياً 

دراسة هدفت إىل تدريب جمموعة من األطفال ممن يعانون من اضطراب التوّحد على برنامج  (Creedon, 1993)أجرى كريدون  .2
، والتخلص من بعض أمناط )التحديق بالعني، والتقليد، والتعاون، واملشاركة(للتواصل وذلك بغرض تنمية بعض مهارام االجتماعية 

. سنوات) 9-4(طفال من أطفال التوّحد تراوحت أعمارهم ما بني ) 21(وتكونت عينة الدراسة من . تالسلوك غري املناسب كإيذاء الذا
حركية، وفنية، واجتماعية، على بعض تقنيات العالج السلوكي : وقد استخدمت الباحثة يف برناجمها التدرييب املتضمن أنشطة متنوعة

وقد توصلت نتائج الدراسة إىل ظهور حتسن يف النشاط . دي، والتقبل االجتماعياملتمثلة يف التعزيز املادي واللفظي، واالقتصاد املا
  . االجتماعي ألطفال التوّحد، ويف مهارام االجتماعية كمهارة املساعدة، كما أظهروا اخنفاضا واضحا يف سلوك إيذاء الذات

دراسة حالة طفل واحد مت تشخيصه على أنه يعاين من التوحدية، واستخدمت  ,.Pamela et al) 1998(دراسة بامال وآخرون  .3
  الدراسة طرق خمتلفة للتدخل لتنمية مهارات االنتباه املشرتك واملهارات االجتماعية ومهارات االتصال اللغوي، وقد 

بدأ : أسبوًعا، ومت الرتكيز على إشراك األطفال يف أنشطة ومهام خمتلفة، وقد أسفرت النتائج عن اآليت 15استمر برنامج التدخل ملدة 
  . الطفل يشرتك يف روتينات اجتماعية ذات مغزى وظيفي، وبدأ يستخدم مهارات االنتباه املشرتك يف التواصل اللغوي مع اآلخرين

بدراسة هدفت إىل اختبار إمكانية التدخل السيكولوجي لدى عينة من األطفال التوّحديني ) 1999(عبد الغفارقامت سهام عليوه  .4
باستخدام اسرتاتيجية عالجية تعتمد على الطفل ذاته ويستخدم فيها برنامج تنمية املهارات االجتماعية، واسرتاتيجية أخرى عالجية تعتمد 

  هلم للتخلص من انعزاليتهم ومساعدة أطفاهلم التوّحديني يف زيادة على األسرة باستخدام برنامج إرشادي 

) 5(ذكرا و ) 11(طفال من بينهم ) 16(وتكونت عينة الدراسة من . تفاعلهم مع اآلخرين دف ختفيف حدة أعراض اضطراب التوّحد
لدراسة على مهارات التواصل اللفظي وغري أفراد عينة ا سنة، وقد مت إعداد برنامج لتدريب) 14-4.3(إناث تراوحت أعمارهم ما بني 

اللفظي، والتفاعل االجتماعي، والسلوك االستقاليل، واملشكالت السلوكية، كما قامت ببناء برنامج إرشادي آخر لتدريب أسر هؤالء 
  الذات، والتحكم األطفال على كيفية التعامل معهم لتطوير مهارات التواصل اللفظي وغري اللفظي، والتفاعل االجتماعي، ورعاية 
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وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود . وقد استغرق تدريب األطفال على املهارات االجتماعية عاما دراسيا كامال. باملشكالت السلوكية
  . اسةتأثري جوهري دال إحصائيا لربنامج املهارات االجتماعية وبرنامج اإلرشاد األسري يف ختفيف أعراض التوّحد لدى أفراد عينة الدر 

إىل حتسني مستوى التفاعالت االجتماعية بني األطفال التوحديني وأشقائهم العاديني  من  ,Boker) 2000(هدفت دراسة بوكر . 5
، وكان ذلك من خالل برنامج تدخل لكل زوجني من األطفال؛ لكي يتعلما كيف Social Playخالل تفاعالت اللعب االجتماعي 

) 8-7(سنوات توحديني، وثالثة أطفال سن ) 5-3(يلعبان مع بعضهم،  واشتملت الدراسة على عينة تتكون من ثالثة أطفال سن 
وى اللعب مع األشقاء، وبالتايل التحسن يف وقد توصلت نتائج الدراسة إىل حتسن يف مست. سنوات أشقاء طبيعيني لألطفال التوحديني

وقد أوصت الدراسة . عند األطفال التوحديني%80مستوى التفاعل االجتماعي بينهم، وأيًضا زاد مستوى مهارات االنتباه املشرتك بنسبة 
عل االجتماعي ومهارات االنتباه بأمهية التدخل مع هؤالء األطفال يف سن مبكرة وأيًضا أمهية إدراك اللعب كأسلوب أساسي يف تنمية التفا

 املشرتك لألطفال التوحديني، وأيًضا أوصت هذه الدراسة بأمهية وجود أقران أو أشقاء عاديني يف برامج التدخل مع األطفال التوحديني ألن
  . ذلك يزيد من مستوى مهارات االنتباه املشرتك لدى التوحديني وبالتايل حيسن من مستوى التفاعل االجتماعي

أن األطفال التوحديني يعانون من قصور واضح يف  ,.Carpenter Malinda., et al) 2002(دراسة كاربنرت ماليندا وآخرون . 6
مهارات االنتباه املشرتك أكثر من األطفال العاديني واألطفال اآلخرين من ذوي االحتياجات اخلاصة، وقاموا بتدريب طفل توحدي على 

تباه املشرتك، واليت مسوها املهارات االجتماعية املعرفية املبكرة، وتضمنت اإلمياءات التصرحيية القريبة، متابعة بعض املهارات األساسية لالن
مت حتسني وتنمية هذه : وقد أظهرت نتائج الدراسة اآليت. النظر واإلشارة، اإلمياءات التصرحيية البعيدة، سلوك املتابعة، توجيه السلوك

يادة وعي الطفل بالعالقات مع اآلخرين ومع العامل احمليط، وبالتايل ازداد مستوى توافقه مع نفسه ومع اآلخرين، املهارات واليت أدت إىل ز 
وقد أوصت الدراسة بأمهية وجود برامج عالجية تستخدم اسرتاتيجيات متنوعة تعمل على تعلم وحتسني وتنمية العديد من املهارات اليت 

  .ا أكدت على أمهية التدخل املبكر لتحسني االنتباه املشرتك لدى هؤالء األطفالتتضمن حتسني االنتباه املشرتك، كم

فقد هدفت إىل التحقق من فعالية برنامج سلوكي تدرييب على عينة من األطفال التوّحديني  لتنمية ) 2002(دراسة أمرية خبش . 7
طفال من امللتحقني مبركز أمل لإلمناء ) 24(الدراسة من وقد تكونت عينة . مهارات تفاعلهم االجتماعي وخفض سلوكهم العدواين

درجة على مقياس جوادر للذكاء، ) 68-55(سنة، وتراوحت نسب ذكائهم ما بني ) 14-7(الفكري جبدة، وتراوحت أعمارهم ما بني 
دواين، إحدامها جتريبية والثانية ضابطة وقد قامت الباحثة بتقسيم عينة الدراسة إىل جمموعتني متكافئتني يف العمر الزمين، ودرجة السلوك الع

حيث وجدت فروق  ،وتوصلت الدراسة إىل فعالية الربنامج يف خفض السلوك العدواين لدى عينة الدراسة. طفال) 12(تتضمن كل منهما 
  ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي 

وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اموعة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي للسلوك للسلوك العدواين، و 
  .العدواين وأبعاده

بتصميم برنامج لتنمية املهارات االجتماعية التواصلية، االستقاللية الذاتية على عينة من األطفال ) 2004(قام الشيخ ذيب . 8
هدفت اموعة األوىل إىل . أطفال ذكور، و قام الباحث بتطبيق جمموعتني من األدوات و املقاييس 4ة من و تكونت العين. التوحديني

و اعتمدت على القياس القبلي و البعدي للحاالت، حيث أظهرت . التشخيص و هدفت اموعة الثانية لقياس فاعلية الربنامج التدرييب
  .  لية و االستقاللية الذاتية بنسب جيدة، كما اخنفضت بعض السلوكيات غري التكيفيةالنتائج تطور املهارات االجتماعية و االتصا
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فعالية برنامج تدرييب قائم على التعلم باألمنوذج يف تنمية بعض من : بعنوان ) :  2004(دراسة نشوى عبد احلليم عبد اللطيف  .9
رفع مستوى النضج االجتماعي وإحداث قدر من التوافق بني طفل  هدفت إىل} دراسة حالة{ :املهارات االجتماعية لدى طفل األوتيزم

) 30(من :األوتيزم واآلخرين من خالل التدريب على برنامج بغرض تنمية بعض من املهارات االجتماعية لديه  ، تكونت عينة الدراسة 
ذكور ، )12(طفل ) 15(هما ريبيتني كل من، وقد مت تقسيمهم إىل جمموعتني جتسنة)12- 7(ح أعمارهم الزمنية بني طفل أوتيزم ،ترتاو 

 –قائمة تقدير املهارات االجتماعية –مقياس فينالند للنضج االجتماعي –مقياس الطفل التوحدي (، ومت تطبيق املقاييس اآلتية إناث)3(
ذات داللة إحصائية بني  أنه توجد فروق: ، وقد أسفرت نتائج الدراسة)  الربنامج التدرييب  –استمارة دراسة حالة الطفل األوتيزم 

متوسطي درجات جمموعيت األطفال يف التطبيق البعدي على مقياس فينالند للنضج االجتماعي وذلك لصاحل جمموعة األطفال األوتيزم 
، وكذلك أظهر الربنامج فعالية يف تنمية مستوى النضج االجتماعي وإحداث قدر 0.01حسب النموذج االجتماعي عند مستوى داللة 

 .لتوافق بني طفل األوتيزم واآلخرين من خالل التدريب على برنامج املهارات االجتماعية لديهمن ا

 أطفال من عينة لدى االجتماعية املهارات لتنمية تدرييب برنامج فعالية اختبار إىل الدراسة هدفت2007) (غزال جمدي فتحيدراسة  .10
 أطفال ( 10 ) من منها - قام وقد . سنوات9 كل تألفت ( وضابطة جتريبية) جمموعتني من العينة تكونت وقد ، عمان مدينة يف التوحد
 نتائج وتلخصت .التوحد ألطفال االجتماعية التفاعالت تقدير قائمة بتطوير الباحث 5 ) بني أعمارهم ترتاوح التوحد من يعانون ذكور

 املقياس على والضابطة التجريبية اموعة أفراد بني االجتماعية املهارات يف إحصائية داللة ذات فروق وجود : التالية النقاط يف الدراسة
 على والضابطة التجريبية اموعة أفراد بني االجتماعية املهارات يف إحصائية داللة ات ذ فروق ووجود . التجريبية اموعة لصاحل البعدي

  . التجريبية اموعة لصاحل املتابعة قياس

فاعلية استخدام برنامج تدرييب لتنمية بعض مهارات االتصال اللغوي :" بعنوان)  2008(بنت حممد بن حممد نيازكدراسة سوسن  .11
هدفت الدراسة إيل الكشف عن مدى فاعلية برنامج تدرييب لتنمية " لدى األطفال التوحديني يف مرحلة ما قبل املدرسة مبحافظة جدة

) 20(لدى األطفال التوحديني  ،تكونت عينة الدراسة من ) تعرف، التسمية ،التعبري، التقليداالنتباه ،ال(بعض مهارات االتصال اللغوي
شهور ،وقد ) 5(وأخذت مدت تطبيق الربنامج فرتة  ، سنوات)7-4(هم الزمنية بني ، ممن ترتاوح أعمار طفال وطفلة مبركز جدة للتوحد

رات االتصال على مقياس تقدير مها أفراد اموعة التجريبيةت درجات توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطا: أسفرت نتائج الدراسة
  ، توجد فروق دالة يلصاحل التطبيق البعد قبل التجربة وبعدهاي اللغوي للطفل التوحد

االتصال ات ، على مقياس تقدير مهار عة الضابطةإحصائياً بني متوسطات درجات أفراد اموعة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد امو 
  .، بعد تطبيق الربنامج لصاحل اموعة التجريبيةاللغوي للطفل التوحدي

فاعلية برنامج تدرييب لتنمية بعض املهارات االجتماعية و خفض سلوك إيذاء الذات . 2009دراسة سحر ربيع أمحد عبد املوجود، .12 
) 90_70(و نسبة ذكائهم بني ) 7_4(طفال توحديا حيث تراوح العمر الزمين هلم 12لدى األطفال التوحديني على عينة تكونت من 

 : و استخدمت . طة و جتريبيةو متماثلتني يف املستوى االجتماعي و االقتصادي و قسمت إىل عينتني ضاب

 ) 2001عادل عبد اهللا،:إعداد(مقياس الطفل الذاتوي -. مقياس جودار للذكاء -: أدوات جتانس العينة - أ

 )2000حممد بيومي خليل،:إعداد(مقياس املستوى االجتماعي االقتصادي الثقايف املطور لألسرة -

  .اء الذات لدى الطفل الذاتويمقياس سلوك إيذ -: أدوات قياس املتغريات التجريبية -ب
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  . و توصلت الباحثة إىل وجود فاعلية هلذا الربنامج التدرييب و اخنفاض سلوك ايذاء الذات

  :من خالل االطالع على الدراسات السابقة نستنتج ما يلي 

 .معظم الدراسات أكدت على ضرورة فعالية العالج بواسطة العالج السلوكي لدى األطفال التوحديني  �

 .ةيف سن مبكر  و التدريبية كذلك أكدت الدراسات على ضرورة أن تكون الربامج العالجية �
اهتمت معظمها بتصميم و تطوير برامج تدريبية دف تدريب أطفال التوحد على تنمية املهارات االجتماعية املختلفة من أجل  �

 .1999، سهام عبد الغفار 2000حتسني التفاعل االجتماعي كدراسة بوكر 
، و ضرورة إشراك التوحديني بشكل فردي خمطط ومنظم عظم الدراسات أكدت على ضرورة أن تكون الربامج املوجهة لألطفالم �

 .األسرة
كما اهتمت معظم الدراسات باملنهج التجرييب يف دراسة النواحي اللغوية و التواصلية و اثرها يف تطور السلوك و التفاعل  �

التوحديني، و اليت احتوت على برامج تدريبية و إرشادية و سلوكية مكثفة لتطوير مهارام التواصلية و االجتماعي لدى األطفال 
 .أنشطة احلياة اليومية

  : خالصة

ذلك هو االضطراب الذي أشغل شغل كثري من العلماء و بذلت كثري من الدول األموال لكي تضع يدها على السبب احلقيقي و    
و لعل أهم مظاهره القصور يف املهارات االجتماعية و ذلك ما أكدته الدراسات السابقة اليت دعت لضرورة إجراء . اليقيين لإلصابة به

 .و هذا ما ستنتهجه دراستنا ميدانيا. برامج تدريبية لتنمية و حتسني هذا اجلانب
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  : تمهيد

وإعطاء صورة أوضح ألهم املفاهيم اليت ختص دراستنا جاء هذا الفصل ليعرض بعد تطرقنا يف اجلانب النظري إىل الدراسة،    

امج و سنتناوهلا بشيء من اجلانب امليداين هلا وسنتناول يف هذا الفصل املنهج املتبع و األدوات السيكولوجية، كيفية تطبيق الربن

  .التفصيل

 :منهج الدراسة .1

مة اليت يمن على سري العقل و حتدد عملياته من اجل الوصول إىل نتيجة إن منهج البحث يعين جمموعة من القواعد العا    

ال نستطيع أن نفكر يف حبث حقيقة ما إذا كنا سنبحثها "وهنا يقول ديكارت  )25ص2002فاطمة عوض ،ميرفت على،( معلومة

  ).60ص2000مروان عبد المجيد،(" بدون منهج ألن الدراسات و األحباث بدون منهج متنع العقل من الوصول  إىل احلقيقة 

فعالية برنامج تدرييب يف " و مبا أن طبيعة البحث هي اليت تفرض على الباحث املنهج الذي سيتبعه، ومبا أننا بصدد دراسة     

  .اعتمدت الدراسة الراهنة على املنهج التجرييب" حتسني املهارات االجتماعية لدى التوحديني

يعد أقرب مناهج البحوث حلل املشاكل بالطريقة العلمية، كما يعد منهج البحث الوحيد الذي ميكنه االختبار احلقيقي  إذ     

و يتوفر به أقصى درجات الضبط العلمي حيث يتيح للباحث أن يغري عن قصد و . لفروض العالقات اخلاصة بالسبب و األثر

و  ).57ص2002فاطمة عوض ،ميرفت على،(متغري آخر يف الظاهرة حمل الدراسةعلى حنو منتظم متغريا معينا لريى تأثريه على 

  .استعملت الباحثة تصميم اموعة الواحدة

 :حدود الدراسة .2

 .متت إجراءات تطبيق الدراسة احلالية باملركز الطيب الرتبوي للمتخلفني ذهنيا بتقرت: المكانية •

-02-24:  خالل الفرتة املمتدة ما بني 2013/2014خالل املوسم اجلامعي  مت تطبيق جمريات الدراسة: الزمانية •

 2013-05-27إىل غاية   2013

حاالت توحديني متواجدين باملركز الطيب الرتبوي للمتخلفني ذهنيا  06اشتملت عينة الدراسة احلالية على  :البشرية •

 .سنة 12_08ذكور  و تراوحت أعمارهم ما بني  03بنات و  03بواقع . بتقرت
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  :الدراسة االستطالعية .3

 :االستطالعية وصف عينة الدراسة. 1. 3

 3حاالت توحديني نصف داخليني باملركز الطيب و الرتبوي للمتخلفني ذهنيا بتقرت، بواقع  6اقتصرت عينة الدراسة على     

  .سنة 12_ سنوات 8بنات، ترتاوح أعمارهم بني  3ذكور و

 وصف العينة الكلية حسب الجنس):  01( الجدول رقم                     

  

  

  

  )من إعداد الباحثة.(قائمة تقدير المهارات االجتماعية لألطفال التوحديين. 2. 3

و هي املرحلة األوىل  حصص) 09(شهرين كاملني خالل حيث استغرقت مدة بناء األداة  و اليت تعترب مبثابة شبكة مالحظة      

يف سبيل إعداد الربنامج احلايل و اليت كانت دف إجراء جو من األلفة بني الباحثة و االطفال عينة الدراسة كوم من اللذين ال 

تماعية للطفل التوحدي، و أخذت الباحثة بعني االعتبار حيث هدفت منها إىل تقدير املهارات االج. يستجيبون بسرعة للغرباء

  . مالحظات و تقييمات حول سلوكات األطفال عينة الدراسة

  :و بعد تطبيق األداة على العينة االستطالعية قامت الباحثة بتقنني األداة و توصلت إىل التايل      

بندر (أجله من ماوضع لقياس صالحيته تقدير يف رئيسياً  عامالً  املقياس صدق قياس عدي :صدق المقياس - 1

  :ييل ما منها ةالباحث تاختار  فقد الصدق، قياس طرق لتعدد ونظراً  ،) 19،ص2004العتيبي،

حيث مت التأكد من خالل حساب معامل االرتباط بني كل بعد و الدرجة الكلية : صدق االتساق الداخلي •
 :كما يوضحه اجلدول اآليت  .للمقياس

  يبين معامل االرتباط بين كل بعد و الدرجة الكلية للمقياس)  02(جدول رقم                     

  

  
  
  
  
  

  ا����وع    ذ�ـــــــــــور    إ�ــــــ�ث   

  03  03     06  

  50 %  50  %  100% 

  األبعاد  

  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول   

قيمة معامل 

 االرتباط بين البعد

  ككل و بين األداة

0,88 

 

 

0,95  0,98  0,95  0,95  0,87  
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هناك اتساقاً داخلياً بني كل بعد من أبعاد األداة وبني األداة كلها، وهذا يدل على مدى ما تتمتع  حيث يتضح من اجلدول أن    
  .به األداة من صدق يتيح استخدامها أداة حبثية

للتأكد من قدرة املقياس على تقدير املهارات االجتماعية فيما لو طبق لعدة مرات أخرى اتبعت الباحثة :ثبات المقياس - 2
   :ما يلي

 :اآلتية (Guttman)باستخدام معادلة جومتان  :ثبات التجزئة النصفية •

 G= 2  �� − ��
�� ��

�

�� � = 
, �  

  .و هو معامل ثبات عال مما يسمح باستخدام األداة 0,98و قد بلغ معامل الثبات 

  :الدراسة األساسية. 4

  :عينة الدراسة األساسية و طريقة اختيارها. 1. 4

 03بواقع . حاالت توحديني متواجدين باملركز الطيب الرتبوي للمتخلفني ذهنيا بتقرت 06اشتملت عينة الدراسة احلالية على     

  .سنة 12_08ذكور  و تراوحت أعمارهم ما بني  03بنات و 

األمر الذي دفعنا إىل  احثإن ما جيعلنا نفضل طريقة اختيار عينة على أخرى هو طبيعة البحث و جمتمع الدراسة وظروف الب    

استقاء العينة  القصدية وفق الشروط السالفة الذكر، والعينة القصدية هي العينة اليت يتم انتقاء أفرادها بشكل مقصود من قبل 

الباحث نظرا لتوافر بعض اخلصائص يف أولئك األفراد دون غريهم و لكون تلك اخلصائص هي من األمور اهلامة بالنسبة 

  .)1999،96محمد عبيدات و آخرون (.للدراسة

  .اتبعت الباحثة اخلطوات التالية يف سبيل القيام ذه الدراسة و تنفيذها :الخطوات االجرائية للدراسة .2. 4

  .اإلطالع على الدراسات العلمية و األطر النظرية يف جمال الدراسة الراهنة. 1

  .اختيار عينة الدراسة. 2

  .حتديد أهداف الربنامج. 3

  .إعداد األداة املستخدمة يف الربنامج .4

  ).القياس القبلي(قياس املهارات االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة . 5

  .تطبيق إجراءات الربنامج املعد من طرف الباحثة. 6

  ).القياس البعدي(إعادة قياس املهارات االجتماعية على أفراد عينة الدراسة . 7

  . استخالص النتائج و تفسريها على ضوء اإلطار النظري و الدراسات السابقة. 8
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  :أدوات الدراسة. 3. 4

  )من إعداد الباحثة.(قائمة تقدير المهارات االجتماعية لألطفال التوحديين. 1. 3. 4

  . تقدير املهارات االجتماعية للطفل التوحدي :الهدف من القائمة -أ

حيث قامت الباحثة بإعداد صورة أولية لقائمة تقدير املهارات االجتماعية لألطفال التوحديني متبعة  :إعداد القائمة - ب

  :االجراءات التالية

مراجعة اإلطار النظري و الدراسات السابقة اليت تناولت املهارات االجتماعية لدى التوحديني و ذلك لالستفادة يف  -

 .حتديد و صياغة مفردات القائمة

لباحثة باستعراض املقاييس اليت تناولت املهارات االجتماعية عبارات أو بنودا تسهم يف إعداد القائمة و كما قامت ا -

 2007جمدي فتحي غزال : مقياس تقدير التفاعالت االجتماعية لـ. 1: منها

  2004بندر بن ناصر العتييب :ترمجة  Sara.L & all:مقياس فاينالند للسلوك التكيفي لـ. 2             

             3 .Autism Social Skills Profile for : Scott Bellini  

             4 .TRIAD Social Skills Assessement  for : Wendy Stone & all  

 :توزيع الفقرات على أبعادها •

 "                    االنفعالي التعبير"يبين فقرات البعد األول ):  03( الجدول رقم  

  

  

    ا��
�ات  ا����
  يبتسم عند حضور شخص مألوف لديه  01

  

  حرية االختياريشري إىل ما يفضله عندما تتاح له   07

  يقلد حركات الكبار كالتصفيق  13

  يستخدم االشارة دف احلصول على األشياء اليت يريدها  19

  )يبدي االهتمام(ينظر إىل الشخص الذي يتكلم معه   25

  إتالف أو كسر األشياء يف حال عدم تلبية حاجاته  31
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   "                   الحساسية االنفعالية"يبين فقرات البعد الثاني  ): 04( الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  "الضبط االنفعالي"يبين فقرات البعد الثالث ) 05(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  "التعبير االجتماعي"يبين فقرات البعد الرابع ) 06(الجدول رقم 

  ا��
�ات  ا����
  ينتبه للمتحدث باستدارة الرأس و العينني جتاه املتحدث  02
  يدمي فرتة انتباهه ملدة تقل عن دقيقة مع من يتحدث معه   08
  )النهي –الطلب (لألوامر اللفظية يصغي   14
  يشري على حنو صحيح إىل جزئني على األقل من جسمه  20
  يدرك تعابري وجه اآلخرين  26
  يشعر باملتعة عندما يكون مع اآلخرين  32

  ا��
�ات  ا����
  املساعدةيشرب املاء بدون طلب   03
  يرتدي و خيلع قميصه بدون مساعدة   09
  يستخدم احلمام بدون مساعدة  15
  يلبس حذاءه يف القدم الصحيح  21
  يقفل أزراره و يربط حذاءه  27
  حيافظ على نظافته الشخصية  33

  جتاهل اآلخرين خالل التفاعالت أو اللعب  35

  يقرتب و يتفاعل مع اآلخرين أثناء اللعب  36

  يتخذ أسلوب العزلة حال وجود اآلخرين   37

    ا��
�ات  ا����
    يقلد أصوات الكبار بعد مساعهم  04

  يعرب لفظيا عن رفضه لألشياء أو املوضوعات   10
  )حلن موسيقي -حرف -كلمة(يعيد لفظيا بعض األصوات البسيطة  16
  يصدر أصواتا جللب انتباه اآلخرين له أو لتلبية ما يريده  22
  الشيء الذي يريده مع إصدار اصوات رمزية / اإلشارة إىل املوضوع  28
  



 
 
 

 

الفصل الثالث                                                           االجراءات المنهجية للدراسة                             

40 

  

  "الحساسية االجتماعية"يبين فقرات البعد الخامس ) 07(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  "الضبط االجتماعي"البعد السادس يبين فقرات ) 08(الجدول رقم 

  

  

  

  

 

من إعداد :(البرنامج التدريبي المقترح لتحسين المهارات االجتماعية لدى األطفال التوحديين. 2. 3. 4

  )الباحثة

انبثقت فلسفة الربنامج املعد يف الدراسة احلالية من وجهة النظر السلوكية اليت ترى أن كل طفل قابل للتعلم مهما كانت ظروفه     

مر الربنامج التدرييب على عدد من اخلطوات اليت سبقت  ، و قد) 41ص.2007محمود فتحي غزال،(بغض النظر عن شدة االعاقة

  :ظهوره يف الصورة النهائية و كانت كاآليت

االطالع على الدراسات السابقة و األطر النظرية اليت اهتمت بوضع برامج تدريبية دف حتسني و تنمية املهارات  -

 .....)Boker,2000، بوكر 2008،نيازك2007، غزال2009عبد املوجود (االجتماعية لألطفال التوحديني

  

  ا��
�ات  ا����
  يندمج بسهولة مع اآلخرين  05
  ينتبه عندما يناديه أحد بامسه   11
  يستجيب ألوامر الكبار و يقلدهم  17
  عندما يتواصل مع اآلخرين فإنه غالبا ما يتواصل معهم لتلبية حاجاته  23
  يبدي نفورا من التواصل اجلسدي  29
  )النهي -الطلب(يتصرف بشكل يدل على أنه فهم ما تعنيه له   34

  ا��
�ات  ا����
  يقوم بإصدار أصوات تدل على رفضه للموقف االجتماعي  06
  يعرب لفظيا عن رفضه للغرباء  12
  يقاوم تغيري الروتني بالصراخ أو البكاء  18
  اجللوس على الطاولة يف املكان املناسب  24
  اآلخرينيراعي املوقف االجتماعي يف استقبال و وداع   30
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  :الهدف العام من البرنامج  .أ 

  .يهدف الربنامج التدرييب إىل حتسني املهارات االجتماعية لعينة من األطفال التوحديني

  :األهداف االجرائية للبرنامج  .ب 

 )احلساسية االجتماعية، التعبري االجتماعي، الضبط االجتماعي(حتسني مهارات االتصال اللفظي  •

  )احلساسية االنفعالية، التعبري االنفعايل، الضبط االنفعايل(حتسني املهارات االتصال غري اللفظي  •

 :إجراءات تطبيق البرنامج. 4 .4

  :و كان منهاج سري الربنامج يف كل جلسة كما يلي

و يقصد ا املهارة املراد تعلمها من مهارات التواصل اللفظي و غري اللفظي بأبعادمها حيث استخدمت  :هدف الجلسة �

 .اجللسات العشر االوىل يف التدريب على البعد األول أما اجللسات الباقية فكانت للبعد الثاين

  .و يقصد ا املدة يستغرقها املدرب يف حتقيق اهلدف أثناء التطبيق :مدة الجلسة �

 . املستخدمة أثناء التطبيق matérielو يقصد ا املواد أو األدوات :المواد المستخدمة �

اليت سيتم استخدامها و العمل على حتقيقها ) اسرتاتيجية التواصل(و يقصد ا حتديد نوع السلوك :االستراتيجية المستهدفة �

  .يف كل هدف

  :محتوى البرنامج التدريبي •

جلستان فردية و . جلسات أسبوعيا، مت تقسيمها إىل حصص فردية و مجاعية) 03(لسة مبعدلج) 15(طبق الربنامج يف    

  .دقيقة) 30(واحدة مجاعية أسبوعيا، حيث تراوحت مدة كل جلسة

  :المراحل التي مر بها البرنامج التدريبي •

و كانت دف خلق جو من األلفة و املودة بني الباحثة و األطفال عينة الدراسة ويئتهم، كذلك عبارة عن  :المرحلة األولى

حيث استغرقت هذه . فرتة مالحظة أولية و التعرف على طرق التواصل و أهم األساليب املستخدمة معهم لبناء أداة الدراسة

  .جلسات أسبوعيا 3حصص بواقع  9املرحلة 

و هي املرحلة اليت بدأ فيها التدريب الفعلي للربنامج، و اليت مثلت التدريب على اهلدف االجرائي األول  :نيةالمرحلة الثا

و مت ) احلساسية االنفعالية، التعبري االنفعايل، الضبط االنفعايل(حتسني املهارات االتصال غري اللفظي : للربنامج و املتمثل يف

  .دقيقة 30كل جلسةجلسات، مدة  09التدريب خالله بواقع 



 
 
 

 

الفصل الثالث                                                           االجراءات المنهجية للدراسة                             

42 

       

حيث مت يف هذه املرحلة تدريب و ذلك مبساعدة األخصائية دائما، فبعد التهيئة النفسية للطفل نركز على البعد األول    

احلساسية االنفعالية حيث هدفت الباحثة على تثبيت انتباه الطفل و تنمية تواصله البصري باستعمال فنيات أمهها التعزيز، و 

  مسك ذقن الطفل و مساعدته على حتديد وجهة نظره "إدامة فرتة انتباه التوحدي اقرتحت الباحثة من خالل الربنامج نظرا لعدم

أما البعد الثاين التعبري االنفعايل فهدفت الباحثة إىل جعل الطفل يستجيب . لرتكيز التواصل البصري، و استغرق األمر جلستني

د من أن الطفل يعرف امسه عند مناداته و إال فإن عملية توجيه التعليمات تكون غري لتعليماا لكن هناك مالحظة جيب التأك

و النشاط اخلاص مبعرف أجزاء من جسمه فكانت األخصائية قد قامت به قبل تطبيق . جمدية مع تطلب اإلعادة يف كل مرة

بالنسبة لألطفال يدركون اليد ..(الساق الربنامج لذلك فكان سهال إال يف بعض األحيان عندما نتدرج إىل األصعب كالبطن و

يف حني البعد الثالث و الذي كان حول . و هذا باستخدام املرآة لتدعيم إدراك صورة اجلسم لديهم) و الرأس و الرجلني

الضبط االنفعايل فهنا تكمن بعض الصعوبات سنذكرها الحقا، تضمن نشاط االستقاللية يف لبس و خلع القميص باستخدام 

دمية كبرية مع وجود التعزيز يف كل خطوة صحيحة يقوم ا الطفل، نفس الشئ مع عملية التزرير اليت تعتمد على مناذج ك

  .  حيث يتطلب العمل يف كل مرة على الصرب و افساح الوقت للطفل. احلركات الدقيقة لألصابع و الرتكيز

احلساسية االجتماعية، التعبري (ني مهارات االتصال اللفظيحتس: حيث مثلت اهلدف االجرائي الثاين للربنامج :المرحلة الثالثة

  . دقيقة 30جلسات، مدة كل جلسة06و مت التدريب خالهلا بواقع ) االجتماعي، الضبط االجتماعي

هنا حيث كانت تعمل الباحثة يف كل مرة على يئة الطفل نفسيا لتقبل النشاط مع مراعاة أن التوحدي حيافظ على     

ك قد يستغرق تطبيق النشاط ألكثر من جلستني، فالبعد األول التعبري االجتماعي فكان يعتمد على التقليد بشكل الروتني لذل

بري نظرا ألن التوحدي ميتاز خباصية الببغائية و تقليد حركات الكبار كالتصفيق، أما البعد الثاين و الثالث مل يأخذا وقتا كثريا  

من طرف األخصائية، فكان التفاعل االجتماعي بينهم بصورة جيدة و خاصة عند مساع  كما سبق و ذكرنا اهودات املبذولة

  .املوسيقى إذ يكون النشاط ممتعا بالنسبة هلم و يتضح ذلك عند إيقاف املوسيقى

 :الفنيات المستخدمة في البرنامج •

 Modeling: النمذجة) 1

أحد الفنيات اهلامة اليت تستخدم يف التدريب و العالج السلوكي و ) Modelingالنمذجة (يعترب استخدام النماذج السلوكية     

  )155، ص1998الشناوي،عبد الرحمان، (. اليت تستند إىل نظرية التعلم االجتماعي

كما تستند إىل افرتاض أن االنسان قادر على التعلم عن طريق مالحظة سلوك اآلخرين، و بالرغم أن إجراءات النمذجة قد       

تسجيالت صوتية أو (ختتلف من موقف آلخر إال أا تبدأ عادة بأن يقدم املدرب يف خطوات سلسلة مناذج حية أو رمزية 

  ).104، ص1990مليكة، لويس (.عميل الكتسابهلعرض السلوك املعني الذي حيتاج ال...) مرئية
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  :أنواع النمذجة

حيث توجد قدوة فعلية أو شخص يؤدي النموذج السلوكي االجتماعي املطلوب، أو من خالل شريط  :النمذجة المباشرة.1

 .فيديو أو جمموعة صور متسلسلة بطريقة تكشف عن خطوات أداء السلوك

مناذج تقوم بالسلوكيات االجتماعية اليت يرغب القائم على ) العميل(و تقوم على أساس أن يتخيل املتدرب  :النمذجة الضمنية.2

 .التدريب من العميل أن يقوم ا

بأداء هذا ) املتدرب(و فيها يتم عرض السلوك االجتماعي املرغوب بواسطة منوذج و كذلك قيام العميل  :النمذجة بالمشاركة.3

  )81، ص2004الحميضي،  احمد(.ات تقوميية من طرف املدربالسلوك مع توجيه

من الفنيات الرئيسية اليت أثرت يف تدريب التوحديني، و هذا ما أكدته بعض الدراسات ) التقليد(و ترى الباحثة أن النمذجة    

 .2009، فايزة أمحد 2008السابقة كدراسة ملياء بيومي 

 Reinforcement: التعزيز) 2

و  (Richard & all,2005,p :03).و هو إثابة الفرد على اإلجراء الذي قام به و ذلك مبكافأة لتعظيم أو تثبيط السلوك

   )66،ص2008لمياء بيومي،(.ينص مبدأ التعزيز على أن االنسان مييل إىل تكرار السلوك الذي يعود عليه

 :أنواع التعزيز

  :االجيابية املستخدمة يف الربنامج نذكر منهاو بالنسبة للمعززات : التعزيز االيجابي 

  )حلوى، مشروبات، كعك(و تشمل كل األشياء امللموسة اليت هلا قيمتها يف إرضاء الطفل التوحدي كاملأكوالت : معززات مادية

ام األلفاظ تظهر باالهتمام من خالل اإلبتسامة، اإلمياء بالرأس، العناق أو تقبيله، التصفيق أو استخد: معززات اجتماعية

  )66،ص2008لمياء بيومي،(.الدالة

و تفضل الباحثة استخدام التعزيز االجيايب سواء كان ماديا أو اجتماعيا اعتمادا كبريا العتباره أكثر األساليب استخداما يف   

   . تعديل السلوك و يؤدي إىل نتائج جيدة، و يفضل استخدامه مباشرة بعد السلوك املرغوب
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  :االحصائية المستخدمةاألساليب . 5 

  .معامل االرتباط بريسون حلساب االتساق الداخلي ألبعاد املقياس. 1

  .معامل جومتان حلساب ثبات التجزئة النصفية. 2

للفرق بني متوسطي درجات اموعة التجريبية يف املهارات االجتماعية يف القياسني للمجموعات املرتبطة حلساب " ت"اختبار . 3

  .عديالقبلي و الب
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  :تمهـيـــــــــــد

تعد النتائج و التفسري مها حمصلة البحث و اإلسهام العلمي املتوقع من الدراسة، و تقدم الباحثة يف هذا الفصل النتائج اليت      

كما يتضمن هذا الفصل . توصلت إليها و التفسري الذي قدم هلذه النتائج على ضوء اإلطار النظري و الدراسات السابقة

  . اليت جيب األخذ ا يف جمال تطبيق برامج املهارات االجتماعية لفئة أطفال التوحد التوصيات الرتبوية و اإلرشادية

 :عرض نتائج فرضية الدراسة. 1

للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في المهارات االجتماعية في " ت"يبين قيمة )  09( جدول رقم       

  القياسين القبلي و البعدي

" ت"قيمة   القياس البعدي  القياس القبلي  العينة  المقياس

  المحسوبة

" ت"قيمة 

  المجدولة

  مستوى الداللة

 المتوسط

  الحسابي

  المتوسط الحسابي

  0,01  3,74  3,81  74,66 69,66  06  المهارات االجتماعية

  

وجود فروق دالة احصائيا بني متوسطات : من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله، و إنطالقا من نص الفرضية القائلة بــ    

" ت"و للتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار . درجات أفراد اموعة التجريبية يف القياسني القبلي و البعدي

t-test  موعة التجريبية يف املهارات و ذلك حلساب داللة الفروق للمجموعات املرتبطةبني متوسطات درجات أفراد ا

  . االجتماعية يف القياسني القبلي و البعدي

بني متوسطات درجات أفراد اموعة التجريبية يف القياسني  0,01يتضح وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة      

ياس البعدي مما يعين وجود حتسن يف مستوى بعض املهارات االجتماعية بعد تطبيق الربنامج التدرييب القبلي و البعدي، لصاحل الق

  .و هو ما حيقق صحة الفرضية العامة
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  :مناقشة نتائج الدراسة و تفسيرها. 2

نة من األطفال التوحديني، هدفت الدراسة احلالية إىل قياس مدى فاعلية برنامج تدرييب يف تنمية املهارات االجتماعية لدى عي    

و استخدمت الباحثة تصميم اموعة الواحدة نظرا . إناث 03ذكور و  03أطفاال توحديني بواقع ) 06(حيث مشلت العينة 

لضيق الوقت حيث مت تطبيق قائمة تقدير املهارات االجتماعية لألطفال التوحديني عليهم كاختبار قبلي، و بعد ذلك طبق 

أسابيع، ليليه يف األخري إعادة تطبيق قائمة ) 05( لتحسني املهارات االجتماعية على العينة موضوع الدراسة ملدة الربنامج التدرييب

  .تقدير املهارات االجتماعية كاختبار بعدي

  :كما يلي  و للتحقق من فاعلية الربنامج التدرييب يف حتسني املهارات االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة كان تساؤل الدراسة    

 هل توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات أفراد اموعة التجريبية يف القياسني القبلي و البعدي؟ -

" ت"و لإلجابة على تساؤل الدراسة مت استخراج املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية للمجموعتني، مث استخدام اختبار    

t-test عد حتليل بيانات الدراسة إحصائيا أظهرت نتائج الدراسة فاعلية الربنامج التدرييب املطبق يف للمجموعات املرتابطة و ب

  .حتسني املهارات االجتماعية على عينة الدراسة

و من خالل عرض نتائج التطبيق لقائمة تقدير املهارات االجتماعية على أفراد العينة قبل و بعد تطبيق الربنامج املعد، حيث    

بني متوسطات درجات اموعة التجريبية يف القياسني ) 0,01(نتائج إىل وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة أشارت ال

مما يدل على أن  (3,36)ادولة املقدرة بــ" ت"و  (3,81)احملسوبة حيث بلغت " ت"و استنادا إىل قيمة . القبلي و البعدي

دراسة و  Ladd & Mize" ،1983الد وميز "الربنامج قد اثبت فعاليته، و تتفق نتائج الدراسة احلالية مع ما جاء يف دراسة 

" الشيخ ذيب"و دراسة  2008" سوسن نيازك"و دراسة  2002" أمرية خبش"و دراسة  Creedon"1993كريدون "

إىل حد كبري  العجز يف املهارات االجتماعية أنه ميكن التغلب على ذلك Dunlap & Pierce (1999) يؤكدكما . 2004

عن طريق حتسني مستوى التفاعالت االجتماعية لدى األطفال التوحديني وذلك من خالل االهتمام بتنمية املهارات ذات األمهية 

  يف  توحدينييفسر باإلخفاق الذي يعانيه ال قدالذي مستوى املهارات االجتماعية يف خنفاض ناهيك عن اال يف سياق احلياة اليومية
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 تتبوأحيث . هقامة عالقات ودية مع احمليطني بمواقف التفاعل االجتماعي و الذي يتمثل يف عدم استثمار الفرص املتاحة إل

 من الفئة هذه ههتواج ملا اخلاصة، ذوي االحتياجات فئات جلميع التدريبية الربامج يف األمهية بالغة مكانة االجتماعية املهارات

  .ةاالجتماعي املهارات نقص من أمهها كثرية ألسباب تعود اجتماعية، مشكالت

حيث أسفر التدريب على هذه املهارات من طرف الباحثة إحداث فروق جوهرية من شأا أن حتسن من مستوى أداءهم على     

   .مستوى املهارات االجتماعية يف سياق احلياة اليومية

و يعزى االهتمام باملهارات االجتماعية إىل كوا من ركائز التوافق النفسي على املستوى الشخصي واالجتماعي وذلك من     

منطلق أن إقامة عالقات ودية من بني املؤشرات اهلامة للكفاءة يف العالقات الشخصية، فالفرد كما ُيشري كاريون 

Caryon)1997 (ويف هذا الصدد يركز ...  تتضمن الوالدين، األقران، األقارب، واملعلمنيحييا يف ظل شبكة من العالقات اليت )

أن املهارات االجتماعية تعكس قدرة الفرد على اظهار السلوك ) مHeiman & Margalite  ،1998هيمان ومارجاليت 

تعد مبثابة ات معهم ومن مث فهي الصداقوتكوين تفاعل مع اآلخرين، املناسب يف املواقف املختلفة مبا يساعد الفرد على املبادأة بال

كالتواصل البصري، (وغري اللفظية ) كاالستجابات اللفظية للمثريات االجتماعية املختلفة(تلك السلوكيات الصرحية اللفظية منها 

   ) 36،ص، د سالمشاطهدى ().واليت ميكن تعلمها وتنميتها وتطويرها...واإلمياءات واإلشارات 

ما أكدته الدراسة احلالية من  و هذا. ومستمرة شخصية ناجحة للشروع يف إقامة عالقات ةتلك املهارات ضروريومن مث فإن منو    

بعد : يف األبعاد التالية) االجتماعي(و غري اللفظي) االنفعايل(اللفظي: خالل جتسيد األبعاد اليت تتضمن مهارات التواصل بشقيه

  .و فيما يلي جدول يوضح املتوسطات بني األبعاد يف القياسني القبلي و البعدي. احلساسية، بعد التعبري، بعد الضبط
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  بعاد في القياسين القبلي و البعدييوضح المتوسطات بين األ)  10( رقم جدول                          

  القياس البعدي  القياس القبلي  األبعاد

  المتوسط الحسابي  المتوسط الحسابي

  11,83 11,5  التعبير االنفعالي 

  11,66  10,83  الحساسية االنفعالية

  16,5  16,66  الضبط االنفعالي

  9,16  9,33  التعبير االجتماعي 

  13,16  13  الحساسية االجتماعية

  9,83  8,33  الضبط االجتماعي

  

من خالل اجلدول املبني أعاله و الذي يوضح متوسطات القياس القبلي و القياس البعدي لكل بعد جند أن هناك فروق     

  :جوهرية يف أغلبية األبعاد بالنسبة للقياسني القبلي و البعدي و ذلك يف

عن رغباته و مشاعره جتاه اآلخرين و  بعد التعبري االنفعايل و هي مهارة االرسال غري اللفظي حيث يعرب فيه الطفل التوحدي. 1

كاالبتسام يف حضور شخص مألوف، و التواصل البصري مع اآلخرين و : تتلخص يف عدة أوجه اليت متثل بعض من أبعادها

 ,Arnold & Randye)يدعم ما توصلت إليه دراسة أرنولد وراندي  البصري يف مهارة التواصل التحسن اإلشارة للتفضيل، و

فالتوحديني منذ األشهر األوىل من حيام قد يفتقدون متاما إىل مهارات التواصل، فقد ال يستجيبون حىت لوالديهم حىت . (2000

حيث ) 2013طيطي،ميدة، (لو كانت مشاركة الوالدين هلم عاطفية إال أم ال يبدون أي ردة فعل أو إشارة إال يف حاالت ناذرة

  .القياس القبلي و البعدي لصاحل القياس البعدي تظهر النتائج وجود فروق بني متوسطات

احلساسية االنفعالية و اليت هي عبارة عن مهارة االستقبال اليت هي سلوكيات يقوم ا الطفل التوحدي غري لفظية توحي . 2

مناداته، االصغاء لألوامر لآلخرين بادراكه و فهمه ملا يطلب منه و ذلك باالستجابة للرسائل الصادرة عن اآلخرين كاالنتباه عند 

و تظهر النتائج املوضحة يف اجلدول أنه توجد فروق بني متوسطات القياس القبلي و القياس البعدي لصاحل القياس ..اللفظية

حيث يؤكد ليكام أن األطفال التوحدييون يعانون من نقص يف القدرة على االستجابة بشكل صحيح لدعوات االنتباه . البعدي

  )2013طيطي،ميدة، ( .خرين باملقارنة مع األطفال العادينيمن جانب اآل
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الضبط االنفعايل أو التحكم يالحظ عدم وجود حتسن بل هناك تدهور طفيف و تراجع يف القياس البعدي، حيث يفسر . 3

إخفاق الطفل التوحدي يف هذا البعد و هو ما نالحظه يف عدم درايته الكافية و عدم حتكمه بانفعاالته يف مواقف احلياة املختلفة 

إىل  اليت هدفت )Roeyers ,H )1999رويلرز ، هـ  هذا منافيا ملا جاء يف دراسة و يف مواقف التفاعل االجتماعي، يأيت 

  .حتسني التفاعل االجتماعي واالنفعايل لألطفال التوحديني

الذي هو سلوكات لفظية حيث تشري النتائج املبينة يف اجلدول أعاله إىل وجود تراجع طفيف يف ) االرسال(التعبري االجتماعي. 4

فقد يتصف هؤالء مقارنة بالقياس القبلي، و يفسر هذا االخفاق حسب الباحثة نظرا ألن لغة التوحدي حمدودة، القياس البعدي 

 يستخدمون اللغة املنطوقة و غري املنطوقة، و إن تكلموا فغالبا ما يرددون ما يقال دون فهم و هذا ما يسمى ال األطفال يف أم

أن لغة التوحدي  يالحظو   )52،ص2008قحطان الظاهر، ( .لاللغوي هلؤالء األطفاتأخر النمو كما ي.   Echolaliaبالببغائية 

  ) 98، ص2011الشربيني، مصطفى،( تنمو ببطء و يف أغلب األحيان يستخدم االشارات بدل الكلمات

القبلي و البعدي  أو االستقبال و كما تشري النتائج املبينة يف اجلدول أعاله وجود فروق بني القياساحلساسية االجتماعية . 5

كون غالبا شاذا فهو قد ال يدرك يدود فعل التوحدي خلرباته احلسية ر لصاحل القياس البعدي ما يفسر وجود حتسن و لو طفيف، ف

الضوضاء أو املناظر احمليطة به أو ما يشم ما حوله، و من املمكن أال يبايل باألمل أو الربودة و حيملق باهتمام كبري يف مصباح 

  .و تالحظ الباحثة وجود حتسن ملحوظ فيما خيص التواصل اجلسدي .و ال يدرك اإلحساس باألمل..المث مضيء

الضبط االجتماعي و ذلك بالتحكم و التصرف وفقا ملواقف التفاعل االجتماعي املختلفة، و يتضح جليا يف الفروق . 6

ن ملحوظ يف ضبط املواقف االجتماعية بالنسبة الواضحة و املوضحة يف اجلدول أعاله لصاحل القياس البعدي أن هناك حتس

املهارات االجتماعية من السلوك الظاهر فاملواقف السلوكية االجتماعية املختلفة اليت يقع  ىيستدل علللطفل التوحدي، حيث 

فيها الفرد تعكس ما لديه من مهارات، فمن خالل السلوك الظاهري اخلارجي ومالحظته تظهر استجابات الفرد للمواقف 

ت االجتماعية ميكن التعرف علي املهارات املختلفة، ومن خالل مالحظة سلوك الفرد الظاهري جتاه املواقف والتفاعال

دراسة الد وميز و  1999جاءت نتائج الدرساة موافقة ملا توصلت إليه سهام عبد الغفار  .االجتماعية اليت يتصف ا الفرد

Ladd & Mize  ،1983. 
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  :االستنتاج العام

وجود فروق دالة احصائيا بني متوسطات درجات أفراد اموعة التجريبية بعدما مت التطرق ملناقشة نتائج فرضية الدراسة القائلة ب  

للتأكد من داللة الفروق بني املتوسطات توصلت الباحثة  t-test" ت"حيث مت استخدام اختبار . يف القياسني القبلي و البعدي

  :و بعد تطبيق الربنامج الذي يهدف إىل حتسني املهارات االجتماعية إىل

  " بني متوسطات درجات أفراد اموعة التجريبية يف القياسني القبلي و البعدي لصاحل القياس البعديق دالة إحصائيا وجود فرو "  

و نظرا للفئة احلساسة اليت ينتاوهلا موضوع الدراسة عمدت الباحثة إىل أن ختوض يف مضمار هذا العامل الذي يكتنفه الغموض    

لذي تأمل يف أن يكون مفيدا ملشاريع أخرى ختص الفئة، و من هنا تأخذ الدراسة أمهيتها من أا و احملاولة بتطبيق هذا الربنامج ا

متثل جمهودا متواضعا يف سبيل العلم و البحث عن بصيص أمل حملاولة اخلروج ذا الطفل التوحدي إىل العامل اخلارجي ال وصفا 

لربامج التدريبية أن تقدم و لو القليل من اخلدمة ملن يعانون من هذا حيث ميكن ملثل هذه ا.نوعيا و ال حتديدا كميا هلذه الفئة

  .االضطراب اللذين يعانون يف صمت بني طياته، و القائمني على رعايتهم

و يشتمل التدريب على املهارات االجتماعية على عدد واسع من االجراءات و االساليب اليت دف إىل مساعدة األشخاص    

فاعل االجتماعي، و يرى بعض املدربني أنه بالرغم من أن التدريب على املهارات االجتماعية يعترب أمرا شاقا على الذاتويني على الت

املربني و املدربني و املعاجلني، إال أن ذلك ال يقلل من أمهية و ضرورة التدريب على املهارات االجتماعية باعتبار أن املشاكل اليت 

و تفوق يف شدا جوانب أخرى و بالتايل فإن حماولة اخلروج أو التقليل من العجز ميثل جزءا واضحة ) التوحديني(يواجهوا 

  .أساسيا يف الربامج التدريبية

  :و تتلخص األهداف المحققة من هذه الدراسة في �

 .الكشف عن مدى فاعلية هذا الربنامج يف حتسني املهارات االجتماعية لدى التوحديني -

 .املهارات االجتماعية مبا يالئم طبيعة العينة، و امكانية استخدامه يف الدراسات االكلينيكيةبناء مقياس تقدير  -

 .ما يشكل حماولة علمية تسهم يف إثراء املكتبة العربية.بناء برنامج تدرييب مقرتح لتحسني املهارات االجتماعية -
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توسطات درجات أفراد اموعة التجريبية يف التوصل إىل نتائج إجيابية ما يدل على وجود فروق دالة احصائيا يف م -

 .القياسني القبلي و البعدي لصاحل القياس البعدي

و أثبتت الدراسة من خالل نتائج الفرضية فعالية الربنامج التدرييب الذي ساهم يف حتسني مستوى املهارات االجتماعية  -

و  2008و دراسة سوسن نيازك  2002خبش  جاء يف دراسة أمريةو هذا يتفق مع دراسة . لدى األطفال التوحديني

 .1999و سهام عبد الغفار  Creedon 1993و كريدون  2004دراسة الشيخ ذيب 

و أخريا تبقى نتائج هذه الدراسة جمرد حمطة تعرب عن األطر املدرجة يف هذه الدراسة، و نقطة وصل هامة لدراسات و حبوث 

  .أخرى

  

  :الباحثة ضرورة تقديم بعض االقتراحاتو استكماال لنتائج هذه الدراسة ترى  �

ضرورة االهتمام بالربامج التدريبية اليت تقدم لألطفال ذي التوحد حىت نساعدهم بطريقة او بأخرى على االندماج يف  -

 .بوتقة اتمع حىت تسهم تلك الربامج على تنمية مهارام الشخصية و االجتماعية

يتم ا تقدمي الربامج التدريبية اخلاصة بتنمية املهارات االجتماعية حىت يؤدي ضرورة االهتمام باألساليب و الطرق اليت  -

ذلك إىل زيادة كم التفاعالت االجتماعية لديهم و حيقق هلم التواصل و التفاعل مع اآلخرين مما يسهل اخنراطهم يف 

 .احلياة اليومية

فال على االعتماد على أنفسهم بقدر اإلمكان مما قد ضرورة تقدمي الربامج التدريبية املالئمة اليت تساعد هؤالء األط -

 .حيسن مستوى توافقهم النفسي و االجتماعي

ضرورة تقدمي الرعاية النفسية و الرتبوية هلؤالء األطفال من خالل إشراكهم املستمر يف أنشطة احلياة اليومية املتنوعة حىت  -

 .املهيننضمن هلم تقدم يف النمو النفسي و االجتماعي و الرتبوي و 

ضرورة إشراك االسرة يف برامج تدريبية مجاعية و توجيههم ألفضل السبل اليت ميكنهم مبوجبها األخذ بأيدي أبنائهم و  -

الفك من عزلتهم و مساعدم على اكتساب املهارات االجتماعية و التواصل مع اآلخرين مما قد يسهم يف احلد من 

 .الكثري من املشكالت

      .  على عينات أكربإجراء دراسات أوسع و  -

  

  

  



 
 
 
 

 34 

        المراجــــــــــــــــــــــعالمراجــــــــــــــــــــــعالمراجــــــــــــــــــــــعالمراجــــــــــــــــــــــعقـائمــــــــــــــة  قـائمــــــــــــــة  قـائمــــــــــــــة  قـائمــــــــــــــة                                                                                                                                          

 

 :المراجع باللغة العربية. 1

فعالية برنامج سلوكي لتنمية بعض المهارات االجتماعية لدى عينة من األطفال ،)2004(امحد بن علي احلميضي .1

 .، رسالة ماجستري، جامعة نايف للعلوم األمنية عقليا القابلين للتعلمالمتخلفين 
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    قـائمة تقدير المهارات االجتماعية لدى الطفـل التوحديقـائمة تقدير المهارات االجتماعية لدى الطفـل التوحديقـائمة تقدير المهارات االجتماعية لدى الطفـل التوحديقـائمة تقدير المهارات االجتماعية لدى الطفـل التوحدي
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���� ��� ���ر ��� ����ف ���    
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و راقب تفاعالته و   eye contactشجع الطفل على النظر إليك مباشرة  -

حاول . مشاركاته و انتباهه لتعليماتك اللفظية و حافظ على استمرارية هذا التواصل

 .أال يغفل أو حيول نظره عنك

حىت ينظر إليه، حياول املدرب هنا ) مثري(استخدم شيئا حمببا للطفل و ضعه أمام عينيه  -

 .سحبه شيئا فشيئا إىل وجهه و ذلك لينظر الطفل إىل املدرب

أطلب من اآلخرين أن يتحدثوا مع الطفل و ذلك لتثبيت و تعزيز التواصل البصري  -

 .لديهم

و ميكن التدريب على ذلك . شجع الطفل على النظر جتاه وجه املتحدث و تعزيزه -

مبسك ذقن الطفل و مساعدته على حتديد وجهة نظره لرتكيز التواصل البصري لديه 

 . مع اآلخرين

  .االجتماعية مع املكافأة املادية حاول أن تكون املكافأة -
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مثلها جمموعة من اللعب و اختيار . شجع الطفل على عملية االختيار من بني متعدد -

 .لعبة منها

تدريب الطفل يف اختيار األشياء من متعدد و ذلك لتعزيز التعبري عما يريد من بني  -

 .عدة أشياء

و ذلك باالبتسام حال حضور ) اإلمياءات(مترين الطفل على التعبريات غري اللفظية  -

 .شخص مألوف

جيب مراعاة عملية التعزيز، و ذلك بأن تكون أوال عن طريق تقدمي أطعمة حمببة  -

و يف مراحل متقدمة ... للطفل، مث استخدام األنشطة احملببة كاملداعبة و التصفيق

 ".اللفظي"نستخدم التعزيز االجتماعي 

 . استخدام منوذج مباشر و ذلك باالبتسام أمام الطفل و الطلب منه تقليد ذلك -

-  

  



 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:&�
�  03ر�� : ا��S"�: ا�

  ا���"+&: ا<J�'"�>: ھ�ف ا�#-�:

  د�&
: 30: ��ة ا�#-�:

:����  �-�ى �-���&X:ا� �اد ا� �

:@�4�  ا<+�#",: �Nوا��: ا<+��ا$&#&: ا� �

  

 .بعد التهيئة النفسية للطفل -

كافئ و عزز الطفل املستجيب . درب الطفل على إطاعة طلبات و أوامر الكبار -

 .للتعليمات

 .إفساح اال للطفل لسماع و اإلصغاء لألمر املطلوب، و إعادته له أكثر من مرة -

 .من معلم أو مدرب آخر أن يطلب من الطفل شيئا عليه تنفيذه أو يأمره أطلب -
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 الرأس، اليد، الرجل: درب الطفل على تسمية أجزاء من جسمه -

جيب مراعاة األشياء البسيطة . "جيب منح الطفل وقتا كافيا لذلك و لو باإلشارة فقط -

 ".متدرجا إىل األكثر صعوبة

 .تعزيز الطفل مباشرة بعد استيعابه للمكان الصحيح يف جسده -

 :درب الطفل على فهم و إدراك تعابري الوجه  -

  )موافق(االبتسامة     -

  ) الرفض(التكشري     -

جيرب املدرب مع الطفل مىت يرى الوقت مناسبا، و ذلك بإشارة منه تدل على الرفض  -

  .أو القبول بالوضع الراهن
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 .درب الطفل على لبس قميصه، و ذلك بقيام املدرب بنموذج أمام الطفل -

 .مع منحه وقتا كافيا لذلك. قم مبساعدته إن احتاج األمر لذلك -

 )ي -يهتوج(إجعل  الطفل ينفذ ذلك مرارا مع اللفظ األمري اللغوي -

إفسح له اال ليقوم بتنفيذ اخلطوات الصحيحة بشكل متوايل حىت تتم عملية  -

 .اإللباس

 .عزز كل خطوة يقوم ا صحيحة -

  .نفس اخلطوات يف خلع القميص -
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أي هنا ندرب الطفل على غلق أزرار قميصه، و لكن قبلها جيب تدريبه على : التزرير -

 .منوذج تدرييب خارجي حىت يتحكم و يتحسن أداؤه يف العملية بشكل ملحوظ

نفس الشيء و ذلك بتمرير منوذج عملي كبري و واضح للطفل، و ذلك : ربط احلذاء -

 .حلذاء حىت يتحسن أداؤهدف معرفة كيفية ربط خيط ا

 .إجعل مدربا آخر يقوم بنفس العملية أمامه -

امنح الطفل متسعا من الوقت للقيام بذلك، مع التعزيز و التشجيع اللفظي لكل  -

  . خطوة صحيحة يقوم ا
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 .درب الطفل على تقليد أصوات الكبار و بعض احلركات -

 .يستطيع املدرب هنا االستعانة باملرآة لدعم صورة اجلسم لدى الطفل -

و ذلك بأن ) شكرا -السالم(شجع الطفل على استعمال بعض الكلمات البسيطة  -

 .يقوم املدرب بنطقها أمامه و تداوهلا أكثر من مرة حىت يتمكن من نطقها

 .  امنح الطفل وقتا كافيا -

افسح اال للطفل للسماع و اإلصغاء اجليد مع يئة اجلو املالئم لذلك، و أطلب  -

 .منه إعادة الكالم

  .عزز الطفل عقب القيام باخلطوة الصحيحة -
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 .درب الطفل على االندماج مع اآلخرين، و ذل خبلق جو تفاعلي  مالئم -

جلب أطفال آخرين من نفس السن و جعلهم ميارسون نفس النشاط، الحظ : " مثال -

  "ردة فعل الطفل جتاه اآلخرين

الطفل على االستجابة ألوامر اآلخرين و تقليدهم، و ذلك من خالل عرض  تدريب -

 .أمام الطفل و الطلب منه االستجابة ملا يتطلبه ذلك املوقف) منوذج(موقف 

  .  حياول املدرب توجيه أوامر للطفل و يالحظ ما إذا كان يدرك ما يطلب منه أم ال -
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كأن يقوم . كمدرب نفذ مع الطفل التحية أو الوداع، و قم بذلك مع أطفال آخرين -

 .زيز كل خطوة قام ابتحية الطفل لفظا مع حرة اليد مع تع

 .افسح اال للطفل ليدرك معىن التحية أو الوداع و التعود عليها -

شجع األطفال على اللعب اجلماعي، و ذلك باستخدام املوسيقى و تركهم يلعبون و  -

 .مع مالحظة كل طفل على حدى. ميرحون مع بعض

أن تدرب الطفل على التقبل االجتماعي للغرباء، و ذلك بإحضار شخص  حاول -

مع تعزيز . غريب يف كل جلسة و الطلب من الطفل أن يقوم بتحية ذلك الشخص

  .املوقف و التشجيع اللفظي

  

 



 

 

  :ملخص الدراسة �
الرتبوي  هدفت الدراسة احلالية إىل اختبار فعالية برنامج تدرييب يف حتسني املهارات االجتماعية لدى عينة من االطفال التوحديني باملركز الطيب    

 12- 08(تراوحت أعمارهم بني . إناث 03ذكور و  03حاالت  06من ) اموعة التجريبية(و قد مشلت عينة الدراسة . للمتخلفني ذهنيا بتقرت
  . و انتهجت الباحثة املنهج التجرييب، تصميم اموعة الواحدة) سنة
صلت و لتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بإعداد قائمة تقدير املهارات االجتماعية للطفل التوحدي و بعد التأكد من خصائصها السيكومرتية تو    

القياس (طبقت الباحثة مقياس تقدير املهارات االجتماعية على عينة الدراسة . ة حبثيةالباحثة إىل وجود صدق و ثبات عاليني مما يتيح باستخدامها أدا
  ).القياس البعدي(مث إعادة تطبيق املقياس على العينة . ، مث تطبيق إجراءات الربنامج املعد لتحسني املهارات االجتماعية)القبلي

للمجموعات املرتبطة حلساب الفروق بني متوسطات  T-test" ت"اختبار  :صائيةو قد عاجلت الباحثة نتائجها إحصائيا باستخدام األساليب االح
  .ية بني القياسني القبلي و البعديدرجات اموعة التجريبية يف املهارات االجتماع

اعية بني القياسني القبلي و و خلصت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات أفراد اموعة التجريبية يف املهارات االجتم
 . 0,01البعدي لدى أفراد العينة عند مستوى داللة 

 التوحد، المهارات االجتماعية، برنامج تدريبي: الكلمات المفتاحية

�  Résume d’étude : 
    La présente étude visait à évaluer l'efficacité d'un programme d’entrainement  pour améliorer les 
compétences sociales parmi un échantillon d'enfants autistes - Medical Center éducation pour déficients 
mentaux de touggourt-. Et a inclus l'échantillon de l'étude (groupe expérimental) des 06 cas, 03 mâles et 
03 femelles. Âgés (08-12 ans) et adopté une approche expérimentale de chercheur, la conception d'un 
même groupe. 
    Pour atteindre l'objectif de l'étude, le chercheur a préparé une liste estimer les compétences sociales 
des enfants autistes et après confirmation de leurs propriétés psychométriques atteint le chercheur à 
l'existence de la validité et le coefficient de fiabilité est élevée permettant l'utilisation d'un outil de 
recherche. Le chercheur a appliqué les compétences sociales étude d'évaluation à l'échelle d'un 
échantillon (mesure prés), puis l'application du programme d'amélioration des compétences sociales. Et 
puis ré-appliquer la mesure sur l'échantillon (mesure post). 
   Et avoir manipulé les résultats des chercheurs statistiquement en utilisant des méthodes statistiques: T-
test pour les groupes associés pour tenir compte des différences entre les scores moyens du groupe 
expérimental dans les aptitudes sociales entre les deux mesures pré et post. 
   Et les résultats de l'étude ont conclu qu'il existe des différences significatives entre les scores moyens du 
groupe expérimental dans les compétences sociales entre les deux mesures pré et post répondants à un 
niveau de signification de 0,01. 
Les mots clefs : L’autism, compétence sociales, programme d’entrainement . 

 

�  Abstract : 
    The current study aimed to test the effectiveness of a training program to improve social skills among a 
sample of children with autism, "Educational Medical Center for the mentally retarded from touggourt". 
And has included the study sample (experimental group) of the 06 cases, 03 males and 03 females. Aged 
(08-12 years old) and pursued a researcher experimental approach, the design of the same group. 
    To achieve the objective of the study, the researcher prepared a list estimating the social skills of 
autistic children and after confirmation of their psychometric properties reached the researcher to the 
existence of the validity and reliability coefficient is high allowing the use of a research tool. The 
researcher applied social skills assessment scale study on a sample (before measurement), then the 
application of the program for improving social skills. And then re-apply the measure on the sample 
(after measurement). 
    And have handled researcher results statistically using statistical methods: for paired samples T-test to 
account for differences between the mean scores of the experimental group in social skills between the 
two measurements before and after. 
    And the results of the study concluded that there are significant differences between the mean scores of 
the experimental group in social skills between the two measurements before and after the respondents at 
a significance level of 0.01. 
 Keys words: Autism, social skills, training program  


