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تدريبي قائـ عمى إلى معرفة مدى فاعمية برنامج الحالية الدراسة  هدؼت: صـممخ
مجموعة مف أعراض التوحد لدى التخفيؼ مف تنمية مهارات السموؾ التكيفيو  في القصص االجتماعية

يعانوف إناث( ممف  3و ذكور، 5) منهـ ( أطفاؿ8الدراسة الحالية مف )تكونت عينة هؤالء األطفاؿ.
المعاقيف التابع لوزارة الشؤوف االجتماعية بدولة  بأحد مراكز تأهيؿالممتحقيف و  .اضطراب التوحد مف

( وانحراؼ معياري 6887سنوات بمتوسط حسابي ) 8-6تراوحت أعمارهـ بيف قد و  .اإلمارات
(3883.) 

 (4332مقياس السموؾ التكيفي )العتيبي، و (، 4332)جيمياـ لمتوحد الباحثوف بتطبيؽ مقياسوقد قاـ 
تطبيؽ  عمىأسابيع  (8مرة أخرى بعد مرور ) المقياسيف ، ومف ثـ تطبيؽالتدريبيقبؿ بدء البرنامج 

 .4303/4302مف العاـ الدراسي  ألوؿخالؿ الفصؿ ا القائـ عمى القصص االجتماعيةالبرنامج 
، تبيف وجود فروؽ Zوبعد فحص فرضيات الدراسة باستخداـ اختبار ويمكوكسوف واستخراج قيمة 

دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية بيف القياسيف القبمي والبعدي 
 .عمى مقياسي جيمياـ والسموؾ التكيفي
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موعة مف التوصيات أهمها: اتباع أسموب وبناًء عمى نتائج الدراسة قاـ الباحثوف بوضع مج 
والتخفيؼ  مع أطفاؿ التوحد كأسموب تأهيمي لتطوير مهارات السموؾ التكيفي االجتماعيةالقصص 

تدريب الكوادر العاممة في مراكز التوحد عمى صياغة واختيار ضرورة و ، أعراض التوحد مف
 ها.لمطمبة بشكؿ فردي وآليات تطبيقالقصص االجتماعية المناسبة 

  برنامج تدريبي، مهارات السموؾ التكيفي، أطفاؿ التوحدالكممات المفتاحية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

 جامعة اإلمارات العربية  –: هذا البحث قد مت دعمه من قبل قطاع شئون البحث العلمي  إفادة وإقرار
 (4104/4106)–املتحدة 
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 ةــمقدم

زاد االهتماـ باضطراب التوحد خالؿ العقديف الماضييف حتى وصؿ األمر إلى المبالغػة لقد 
أحيانًا بهذا االهتماـ، وذلؾ لما ينتج عف هذا االضطراب مف مظػاهر سػموكية غيػر تكيفيػة تعيػؽ قػدرة 

تظهػر  أف غالبية المصابيف بالتوحد المف وعمى الرغـ  .الطفؿ عمى التواصؿ مع محيطه االجتماعي
السػموؾ االجتمػاعي والعجػز  ضػعؼإال أف ، (2009سػرحاف، )االضػطراب  هػذا مظاهر جميع عميهـ

وعمػػى األخػػص انسػػحاب الطفػػؿ مػػف بيئتػػه مػػف أبػػرز مظػػاهر   تعػػدفػػي تطػػوير المهػػارات االجتماعيػػة 
العديػػد مػػف إلػػى وعػػدـ اهتمامػػه بمػػف حولػػه، وعػػدـ قدرتػػه عمػػى التواصػػؿ البصػػري، وافتقػػاد   ةالمحيطػػ

ات العنايػػػة الذاتيػػػة مهػػػار صػػػعوبات فػػػي اتقػػػاف ، إضػػػافة إلػػػى الصػػػفات والسػػػموكيات المقبولػػػة اجتماعيػػػاً 
 نػػدماجاالالتكيفػي و  سػموؾال األسػػباب التػي قػد تعيػػؽومػف أهػـ  (.Kasari,2002و) (2007،تعميػوا)

 كاإلشػػاراتإلػػى جوانػػب االتصػػاؿ غيػػر المفظػػي  االنتبػػا عمػػى مقػػدرة هػػؤالء األطفػػاؿ عػػدـ  ،المجتمعػػي
 ,National Education Association)الواقعبعيدة عف  الوجه، واالنشغاؿ في موضوعات وتعبيرات

يمكػف  واالجتماعيػةهػذ  المهػارات التكيفيػة مثؿ  أف إلى وفي المقابؿ أشارت بعض الدراسات .(2006
مػدادهـ بػالرموز  مف خالؿ توفير وتتعززأف تتطور  برامج تدريبية تعتمد عمى القصص االجتماعيػة وام

االجتماعيػة  مصػاحبة الصػور لمقصػص إلػىواإلشارات البصػرية المفهومػة مػف جانػب الطفػؿ، إضػافة 
هػػػػـ متطمبػػػػات السػػػػموؾ االجتمػػػػاعي المحػػػػيط فأكثػػػػر مػػػػف ا خػػػػريف وت االقتػػػػرابعمػػػػى الطفم ممػػػػا يسػػػػاعد

(British Columbia, 2000). 

حاولت دراسات كثيرة تطوير المهارات االجتماعية والتكيفية عند أطفاؿ التوحد والتخفيؼ مف وقد 
 )عبد القادر،رشادية لمطفؿ وأسرته، والبرامج السموكية والمعب والتمثيؿإلأعراضه بعدة طرؽ كالبرامج ا

ويعتبر استخداـ القصص االجتماعية لتطوير السموؾ االجتماعي . (4303الغنيمي،  ،محمد
 تركز عمى تقديـوالبرامج الحديثة التي هذ  االتجاهات أهـ والتكيفي عند أطفاؿ التوحد، إحدى 

تفهـ الحوار كذلؾ ، و حاكاتها بم كي يقـو الطفؿاً يومي اً واجتماعي اً حياتي مواقؼ واقعية تمثؿ سموكاً 
 (Gray & Grand, 1993)وجراند  جراي ر كؿ مف أشا، وفي هذا الصدد .الدائر بيف أطرافها
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أوضح  كما ،عالمرتف الوظيفي األداء ذوى التوحدييف األطفاؿ مع االجتماعية القصص استخداـ إلىفاعمية
 ليس االجتماعية المهارات تنمية في هاما دورا االجتماعية لمقصة أف (Swaggart, 1995)سوجارت 

 أيضا. والشديد المتوسط التوحد ذوى بؿ البسيط التوحد لذوى فقط

 تدور طبيعية مجتمعية رموز و أحاديث وتبادؿ اجتماعية لمواقؼ توصيفاً  االجتماعية القصة وتتضمف

 ومواقؼ مجاالت في االجتماعي التواصؿ تنمية في االجتماعية القصة تسهـ أف ويمكف. الناس بيف

 مف موقؼ كؿ في يدور بما التعريؼ في تسهـ كما ،ةالشخصي والعالقات اليومية، الحياة في متعددة

 إيجابية تنكا سواء له المحركة والدوافع ا خريف سموكيات تفسير في وكذلؾ ومجامالت، أحاديث

 المعمـ يريد التي لألهداؼ وفقا االجتماعية القصص وتصميـ إعداد ويتـ. (4334 أوسمبية )فراج، 
 المشاعر بفهـ متعمًقا يكوف قد القصور هذا فإ حيث الطفؿ، لدى القصور الطبيعة فؽو و  تحقيقها
 يزيد وقد ،جمؿ خمسة إلى جممتيف مف االجتماعية القصة وتتكوف الخاطئة، أو المعتقدات والرغبات

 الفوتوغرافية، الصور مستخدماً  االجتماعية القصة بإعداد المعمـ يقـو أف ويمكف .الجمؿ هذ  عدد
حيث يتوقع أف يسهـ هذا التدخؿ  وهكذا والعرائس، والتماثيؿ، والرسومات، الكممات، أو والخطية
 Juane)إلى جهد كبير فهمها حتاجي التي المفظية العمميات عف الناتج التشويش في تقميؿ العالجي

& Richord, 1998)وغير مختصرة القصص  في المستخدمة الجمؿ تكوف أف ويجب . هذا 
 .اإلمكاف بقدر مجردة

المبادأة  لزيادةالقصص االجتماعية مع أطفاؿ التوحد  Salazar, 2004)استخدـ سالزار )وقد 
المدرسة باستخداـ توليفة مف القصص والنماذج المصورة  بؿما قمرحمة أطفاؿ االجتماعية لدى 

لمتأكيد عمى  (Gonzalez & Kamps, 1997) جونزاليز وكامبس ، فيما استخدمها ولعب الدور
االجتماعية عند أطفاؿ التوحد. أما الدراسات العربية التي استخدمت  فاعمية التدريب عمى المهارات

ونظرًا لندرة مثؿ هذ   -حسب عمـ الباحثيف -فهي نادرة  مع أطفاؿ التوحد القصص االجتماعية
 حوؿمارات، ومف أجؿ إثراء البيئة العربية بدراسات إلوانعدامها بشكؿ خاص في دولة االدراسات 

الكثير مف  ونه ما زاؿ يمثؿ إعاقة غامضة تحيراضطراب التوحد والسموكيات المصاحبة له، ك
، جاءت هذ  . وبناء عميههذا الجانب بالتقصي والبحث تناوؿالعمماء والباحثيف، كاف البد مف 
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في تنمية مهارات السموؾ  االجتماعيةئـ عمى القصص ي قالدراسة لمتحقؽ مف فاعمية برنامج تدريبا
 التكيفي لدى أطفاؿ التوحد.

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

االجتماعي مف أهـ والتواصؿ تعتبر مظاهر السموؾ غير التكيفي وعدـ القدرة عمى التفاعؿ 
إدراكهػػػػـ معػػػػايير السػػػػموؾ السػػػػمات التػػػػي تػػػػالـز أطفػػػػاؿ التوحػػػػد. ويعػػػػود السػػػػبب فػػػػي ذلػػػػؾ إلػػػػى عػػػػدـ 

عمى مدى انػدماجهـ األسػري والمجتمعػي. ونظػرًا ألف حالػة عػدـ التكيػؼ  مما يؤثر بالتالي االجتماعي
أعراض التوحػػد، فمػػف المتوقػػع أف تقػػؿ قػػدرة الطفػػؿ المصػػاب بالتوحػػد عمػػى بػػوالتواصػػؿ هػػذ  مرتبطػػة 

جػاءت هػذ  الدراسػة القتػراح  ،ميػهوبنػاء عأعراض التوحد مرتفعة لديه. بكمما كانت حدة التكيؼ اتباع 
مػػف أعػػراض التوحػػد ومػػف حػػدة  برنػػامج تػػدريبي يعتمػػد عمػػى القصػػص االجتماعيػػة مػػف أجػػؿ التخفيػػؼ

مػػف هػػذا البرنػػامج مػػف قبػػؿ جميػػع مراكػػز  االسػػتفادةف تػػتـ أويتوقػػع  .التػػي ترافقػػه غيػػر التكيفػػي السػػموؾ
مشػكالت السػموؾ التكيفػي لػدى هػذ  فػي الحػد مػف  الدولػة بعػد التحقػؽ مػف مػدى فاعميتػهالمعوقيف في 

ف نتائج هذ  الدراسة سوؼ تسهـ بال شؾ في زيادة المعمومات إ، فالفئة مف األطفاؿ. إضافة إلى ذلؾ
 كالمجتمعتناولت ذلؾ بالتقصي والبحث ف ألـ يسبؽ لها  مجتمعاتالميدانية لمثؿ هذ  البرامج ضمف 

 .يماراتإلا

 أىداف الدراسة

 تحقيق األىداف التالية :لى سعت ىذه الدراسة إ

 تنمية بعض جوانب السموؾ التكيفي لدى أطفاؿ التوحد. -0

وتكيفية مف اجتماعيةوحد مف خالؿ إكساب األطفاؿ مهارات خفض حدة بعض أعراض الت -4
 .االجتماعيةالقصص خالؿ إخضاعهـ لبرنامج تدريبي قائـ عمى 

التوحد في رفع مستوى التعرؼ عمى دور القصص االجتماعية المستخدمة مع أطفاؿ  -3
 سموكهـ التكيفي.
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 فرضيات الدراسة

جات أطفاؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب در ال  الفرضية الصفرية األولى:
القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس السموؾ التكيفي بأبعاد  لصالح القياس  فالمجموعة التجريبية بي

 البعدي. 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات أطفاؿ ال  الثانية:الفرضية الصفرية 
القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس جيمياـ لتشخيص التوحد بأبعاد  لصالح بيف المجموعة التجريبية 

 القياس البعدي.

 : حدود الدراسة

في الفصؿ  ، وذلؾأسابيع( 8) والتي استغرقت تتحدد الدراسة بالفترة الزمنية التي أجريت فيها
محدودة عمى جميع حاالت التوحد  كما أنها .4303/4302مف العاـ الدراسي األوؿ الدراسي 

 المسجميف بمركز تأهيؿ المعاقيف في رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 مصطمحات الدراسة

وات األولى مف العمر وذلؾ نتيجة هو إعاقة تطوريه تظهر دائمًا في الثالث سن :Autismالتوحد
مفظي ال في التواصؿ المفظي وغير اضعف سببوت الدماغعمى وظائؼ  ؤثرتعصبية الضطرابات 

 .(4112)عبد الرحمف وخميفة، في التواصؿ االجتماعي وأنشطة المعب التخيمي اوضعف

الشخصي  لالكتفاء: أداء األنشطة اليومية المطموبة Adaptive Behaviorالسموك التكيفي
 (Sapparrow, Balla,  & Cicchetti, 1984)واالجتماعي 

تمؾ المظاهر السموكية غير المقبولة والتي   Maladaptive Behaviorالسموك غير التكيفي 
 (.4332)العتيبي، تؤثر عمى أداء الفرد وتفاعمه االجتماعي وأدائه التكيفي في البيئة المحيطة 

، أو موقؼ، لسرد موجز عبارة عف هي  :Social Stories القصص االجتماعية سموؾ أو أو مفهـو
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يشير و  .وتطبيقها عمى الطفؿ تبعًا لخطوط عريضة محددة تطويرهامهارة اجتماعية والتي يتـ 
 Carolمف قبؿ كاروؿ جري   تطوير إلى اف هذا االسموب قد تـ  (Ozdemir, 2010)اوزديمر

Gray  مف المهارات السموكية واالجتماعية والتكيفية لدى تنمية مجموعة  وذلؾ بغرض 0990عاـ
 .أطفاؿ التوحد

معدَّلة مف مقياس فينالند لمنضج وهو صورة  مقياس فينالند لمسموك التكيفي )الصورة المسحية(:
تقييـ الكفاءة الشخصية  يهدؼ هذا المقايس إلى .0950  "دوؿ" عاـ االجتماعي الذي أعدَّ 
ف المقياس مف ثالث صور هي )صورة المقابمة  .البموغ وحتىالميالد  ذواالجتماعية لألفراد من ويتكوَّ

الباحثوف  وقد استخدـ .الشخصية الموسَّعة، صورة المقابمة الشخصية المسحية، والصورة المدرسية(
إلى باإلضافة  ،تغطي جميع مجاالت السموؾ التكيفي اًا ألنهنظر  في الدراسة الحالية الصورة المسحية

 .(4332حتى سف الثامنة عشرة )العتيبي، و الميالد  منذمراحؿ النمو جميع  شمولها

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

لألشخاص ذوي  Carol Grayلقد تـ تطوير القصص االجتماعية مف قبؿ كاروؿ جري 
بوجود مخرجات إيجابية لدى  هذا البرنامج، حيث أفاد 0990اضطراب التوحد في بدايات العاـ 

مف ا باء، وأفراد األسر، والمعمميف والمعالجيف وذلؾ عندما وصؼ العديد المئات مف طمبة التوحد، 
اكتساب المهارات ف دور القصص في إ ة.عبر العالـ فعالية القصص االجتماعية وآثارها اإليجابي

األطفاؿ العادييف الذيف نمت مهاراتهـ بشكؿ  ه لدىبمسمماً بمختمؼ مجاالتها أصبح أمرًا  االجتماعية
 .قادريف عمى إدراؾ السموؾ المناسب في المواقؼ االجتماعية المتنوعةحيث يكونوف في العادة سميـ 
فغالبًا ما يجدوف المواقؼ االجتماعية ُمربكة بالنسبة  ،الذيف يعانوف مف التوحدطفاؿ األفي حالة  أما

 .(Ozdemir, 2010)لعالـ الخارجيمما يجعمهـ  منعزليف عف الهـ، 

لدى هذ  الفئة ف هذا االتجا  لتطوير المهارات السموكية واالجتماعية يكثير مف الباحثوقد اتبع     
أطفاؿ وثالثة  فيتوحدي أطفاؿ ةدراسة عمى ثالث Salazar, 2004)أجرى سالزار )فقد  ،مف األطفاؿ

ألحد  فرد منهـ بأف يصبح شريكا ومدرباً  عادييف يتمتعوف بمهارات اجتماعية عالية تسمح لكؿ
زيادة في االنتبا   إلى االجتماعيةبعد استخداـ القصص أشارت النتائج األطفاؿ التوحدييف. وقد 



 د.عوشة ، واخرون                                                                                                41
 

 

بالنسبة  وانخفاض في السموؾ الالتكيفياالجتماعية،  السموكياتوالمحافظة عميه وزيادة في 
التواصؿ  يمكف أف يتعمموا مهارات دالتوحأف أطفاؿ فكرة ة الدراس ودعمت ا.ممشاركيف جميعل

 .تطبيقها في بيئات أخرى وكذلؾ ،مف نظرائهـي المتاحة االجتماع

فكاف هدفها التأكيد عمى  (Gonzalez & Kamps, 1997) أما دراسة جونزاليز وكامبس     
االجتماعي بيف في زيادة التفاعؿ  بالتعزيز ةاالجتماعية المصحوب فاعمية التدريب عمى المهارات

أطفاؿ  عمى أربعةهذ  الدراسة وأجريت  ة.ـ العادييف في المدارس االبتدائيالتوحدييف وأقرانه األطفاؿ
األوؿ طفال ممتحقيف بالصفيف  04سنوات، و 7- 5ممف تتراوح أعمارهـ بيف  يعانوف مف التوحد

عمى مجموعة مف  وقد تـ تدريب التالميذ .سنوات 8 – 5أعمارهـ بيف  تراوحتممف  والثاني
نتائج أوضحت قد و  .المهارات االجتماعية المناسبة ألعمارهـ وذلؾ عف طريؽ المعب وسرد القصص

التوحدييف وأقرانهـ العادييف واستمرار أثر  مستوى التفاعؿ االجتماعي بيف األطفاؿفي زيادة الدراسة 
 .هذا التفاعؿ

الختبار مدى فعالية ( (Reynhout & Carter, 2007وقد جاءت دراسة رينهوت وكارتر      
 .وألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذهنية لدى أطفاؿ التوحد النمطي ص االجتماعية وتأثيرها في السموؾالقص

، إضافة إلى تفهـ أكثر مف قبؿ هؤالء ا ممحوظا في مثؿ ذلؾ السوؾضتناقوقد أظهرت الدراسة 
 .االجتماعيةاألطفاؿ لمقصص 

استخداـ  وذلؾ عقب إلى نتائج مفيدة (McCormack, 2008)وتوصمت دراسة ماكورماؾ     
مف الطمبة البالغيف  ةثالثلالمهارات المعرفية  عمىالقصص االجتماعية بالوسائط المتعددة وأثرها 

أفادت النتائج وجود عالقة وظيفية بيف التدخؿ باستخداـ وقد  الذيف يعانوف مف إعاقة عقمية.
أف هناؾ اثنيف مف الطمبة قد أتقنوا بشكؿ  أيضا االجتماعية ومعارؼ الطمبة البالغيف، وتبيفالقصص 

 بشكؿ محدود.، في حيف أف أحدهـ قد طوَّر المهارات المطموبة هـيلإالمقدمة جيد هذ  المهارات 

إلى فقد هدفت  (Kuttler; Myles & Carlson, 2007)ة كوتمر ومايمز وكارلسوف دراس أما    
لدى طفؿ توحدي يبمغ تحميؿ آثار استخداـ القصص االجتماعية في تخفيؼ سموؾ نوبات الغضب 

 .وقت الفترة الصباحية، ووقت الغداء .يفتاجتماعيتيف مختمف سنة وذلؾ في بيئتيف 41مف العمر 
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بغرض التعرؼ عمى حدة جمع البيانات أثناء ذلؾ  حيث تـتـ استخداـ قصتيف اجتماعيتيف وقد 
موؾ ومدى تكرار ، ومدى استخداـ األلفاظ غير المناسبة، واالرتماء عمى األرض والتي تحدث الس

زيادة في السموؾ المستهدؼ  عندما توقفت إلى أشارت النتائج . وقد جميعها خالؿ نوبة الغضب
 عممية التدخؿ، مما يشير إلى أهمية القصص االجتماعية في التقميؿ مف هذ  السموكيات.

تحميؿ السموؾ  ((Reynhout & Carter, 2008دراسة رينوت وكارتر استخدمتوبالمقابؿ فقد     
عمى طفؿ يعاني مف التوحد ولديه إعاقة  التطبيقي باستخداـ التدخؿ عف طريؽ القصص االجتماعية

 هذ . عممية التدخؿ وقد أظهرت النتائج عدـ نجاح  .في المهارات المغوية عقمية ويعاني مف قصور
الدور ضرورة إجراء المزيد مف البحث والتحقؽ ألهمية الدراسة الضوء عمى هذ  ألقت لؾ، فقد وبذ

والتي  .الذي تمعبه كؿ مف المهارات المغوية والقدرات العقمية في االستجابة لعممية التدخؿ التي تمت
قدرات مف ال تماعية يحتاج إلى توفر مدى معيف  القصص االجيمكف أف تشير إلى أف نجاح تطبيؽ 

 لدى أفراد عينة الدراسة.العقمية 

محمد و عبد القادر  دراسةتها في هذا المجاؿ،ومف أبرز الدراسات العربية عمى قمَّ      
 التوحدفي برنامج إرشادي حوؿ المهارات االجتماعية لدى أطفاؿ  تتمحور  التي( 4303(يوالغنيم

ؼ عمى الفروؽ في المهارات التعر  وقد هدفت الدراسة إلى  .ضذوي األداء المرتفع والمنخف
توحد تتراوح أعمارهـ يعانوف مف الؽ البرنامج عمى عشرة أطفاؿ ب  االجتماعية بيف الفئتيف، حيث طُ 

تبيف وجود فروؽ في مستوى المهارات  االجتماعيةوبعد تطبيؽ مقياس المهارات  .سنة 03-6بيف 
ذوي األداء المرتفع والمنخفض في مجاالت التبادؿ االجتماعي والمشاركة  مف االجتماعية

 وذلؾ لمصمحة ذوي األداء المرتفع. االجتماعياالجتماعية واالهتماـ 

 أطفاؿ لدى يالتكيف السموؾ جوانب بعض دراسة حوؿ تنمية (4335)مفضؿ ومحمد وأجرى     
وذلؾ بعد تطبيؽ برنامج تدريبي إرشادي المصرية  (قنا) بمدينة ممف يعانوف مف التوحد الروضة

 األطفاؿ إكساب خالؿ مف التوحد أعراض بعض خفضربعة منهـ، وقد هدفت الدراسة إلى أل
كسابهـ واألنشطة المستهدفة المهارات غير  السموؾ وتعديؿ اجتماعيا المرغوبة اتيالسموك بعض وام
 تطبيؽ بعد لتجريبية عند أطفاؿ المجموعة يالتكيف السموؾ مستوى وبينت نتائجها تحسف .ـالمالئ

 عميهـ وانخفاض بعض أعراض التوحد. التدريب البرنامج
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استخدمت فيه القصص  تقييـ فاعمية برنامج سموكي هدفت إلى فقد )0997دراسة معمور )أما     
 هـأعمار تراوحت  ممفطفاًل توحديًا  33 مف عينة الدراسةوتكونت  .التوحد لمتخفيؼ مف حدة أعراض

انخفض  فاعمية البرنامج التدريبي المستخدـ حيث نتائج هذ  الدراسةوأظهرت  .سنة 02 -7ما بيف 
لمبرنامج  مستوى القمؽ والسموؾ العدواني والنشاط الحركي المفرط بعد تعرضهـ عينة الدراسةلدى 

يعنى زيادة مما  عياالجتماالسموؾ  كما أسفرت النتائج عف ارتفاع مستوى االنتبا  ودرجات ،السموكي
 .تفاعمهـ مع ا خريف

 تنمية المهارات االجتماعية لدى األطفاؿ( فقد قاـ بدراسة هدفت إلى 0999)عبد الغفارأما    
تعتمد أخرى  عالجية واستراتيجيةعالجية تعتمد عمى الطفؿ ذاته،  استراتيجيةالتوحدييف مف خالؿ 

تكونت عينة الدراسة مف  .والمعب والقصص المصورة فيها المحاكاةتـ استخداـ حيث  عمى األسرة
أطفاؿ ذكور طبؽ عميهـ برنامج المهارات  2مكونة مف  ثالث مجموعات: مجموعة تجريبية أولى

مجموعة  .أسرهـ برنامج إرشادي ىأطفاؿ طبؽ عم 2مكونة مف  االجتماعية، مجموعة تجريبية ثانية
عمى أسرهـ ، كما طبؽ برنامج لممهارات االجتماعية عميهـأطفاؿ طبؽ  2تجريبية ثالثة مكونة مف 

 برنامج إرشادي. وأشارت النتائج إلى وجود تأثير داؿ لبرنامج المهارات االجتماعية وبرنامج اإلرشاد
في تخفيؼ أعراض توحد الطفولة لدى عينة مف األطفاؿ التوحدييف، وأصبحوا قادرييف عمى  ياألسر 

 الحديث لفترات قصيرة. يف واستمرارالمبادأة بالحديث مع ا خر 

إلى تقديـ برنامج تدريبي لممهارات االجتماعية لألطفاؿ  فقد هدفت (4333) محمدأما دراسة      
مدى فعاليته في إحداث كـ معقوؿ مف التفاعالت االجتماعية بينهـ وبيف  التوحدييف والتحقؽ مف

كسابهـ مستوى ج أقرانهـ أطفاؿ توحدييف  عشرة سة عمىاشتممت عينة الدرا .يد مف هذ  التفاعالتوام
 .تجريبية والثانية ضابطةاألولى في العدد  تـ تقسيمهـ إلى مجموعتيف متساويتيف

إحدى وسائمه،  االجتماعيةوأظهرت النتائج فاعمية البرنامج التدريبي المستخدـ الذي كانت الصور 
 مقارنةي لدى أفراد المجموعة التجريبية مهارات التفاعؿ االجتماع حيث ساعد البرنامج في تنمية

أثر البرنامج بعد  ي والبعدي، كما ثبت استمراروذلؾ باستخداـ االختبار القبم بالمجموعة الضابطة
 .انتهاء تطبيقه بشهريف
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هو توجه حديث  القصص اإلجتاعية أسموب أف -عمى قمتها–نستنتج مف الدراسات السابقة      
لتأهيؿ أطفاؿ التوحد، وقد تـ استخدامها لتطوير عدة جوانب اجتماعية وسموكية وتكيفية لدى هؤالء 

مهـ في تطوير المهارات هذ  القصص الدور  األطفاؿ، ففي الوقت الذي أثبتت فيه بعض الدراسات
 (Gonzalez & Kamps, 1997; Salazar, 2004)مثؿ دراسات  االجتماعية لدى أطفاؿ التوحد

دور القصص في التخفيؼ مف حدة  فإف هناؾ دراسات أخرى بينت، (0999ودراسة عبد الغفار ) 
 ;Reynhout & Carter, 2007; Kuttler)مثؿ دراسات عند أطفاؿ التوحد المشكالت السموكية

Myles & Carlson, 2007) إال أف هناؾ محاوالت أخرى الستخداـ هذ  القصص مع إعاقات ،
غير التوحد كاإلعاقة الذهنية واإلعاقات النمائية بشكؿ عاـ مف أجؿ تطوير مهارات إدراكية أخرى 

 ,Bucholz et. al., 2008; McCormack)حاب هذ  اإلعاقات مثؿ دراسات صواستقاللية عند أ

، وهو ما يؤكد أف القصص االجتماعية ال يزاؿ بيئة خصبة لمباحثيف لمتعرؼ عمى أثرها في (2008
 مهارات معينة عند مختمؼ أنواع اإلعاقات.تطوير 

 الطريقة واإلجراءات

 مجتمع الدراسة وعينتيا:

تكونت عينة الدراسة مف جميع حاالت األطفاؿ الذيف يعانوف مف التوحد والممتحقيف بمركز المعاقيف 
بارات ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث تـ تشخيصهـ مف قبؿ المركز وفقًا الختبرأس الخيمة ف

وقد بمغ عدد هؤالء  جيمياـ وكارز لمتوحد، حيث يقعوف جميعهـ ضمف فئة التوحد البسيط والمتوسط،
سنوات، بمتوسط  8-6بيف أعمار األطفاؿحت تراو أناث(  3ذكور و 5( منهـ )8األطفاؿ ثمانيػػة ) 

 (.3883( وانحراؼ معياري )6887حسابي )

 أدوات الدراسة: 

 Gilliam Autism Rating Scaleمقياس جيميام  -1

يف يعانوف مف عاما، والذ 44 -3تتراوح أعمارهـ بيف  ممفلتقييـ األفراد  مقياس جيمياـيستخدـ 
ويتكوف . حاالت التوحد مساعدة المتخصصيف عمى تشخيص وذلؾ بغرض، ةمشكالت سموكية حاد

كؿ بعد ويشتمؿ  .ويمكف قياسها ة تصؼ سموكيات محددة وممحوظةالمقياس مف أربعة أبعاد فرعيَّ 
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التفاعؿ ، التواصؿ ،السموكيات النمطية): واألبعاد األربعة هي ،بندا 02عمى مف األبعاد 
عمى الدرجات الخاـ وتحويمها إلى الحصوؿ  االختبار. ويتيح هذا ة(االضطرابات النمائي،االجتماعي

لممقياس إلى معامؿ تحويؿ مجموع الدرجات المعيارية  كما يمكف ،درجات معيارية ونسب مئوية
مف إعداد  المقياساستخدـ الباحثوف النسخة العربية مف هذا وقد  Autism quotient . التوحدية
 (.4332عبد الرحمف وخميفة )          وتقنيف

 :، الصورة المسحيةمقياس السموك التكيفي -4

طّبقت الدراسة الحالية  . وقد(4332)العتيبي مف إعداد  المجتمع السعوديوهو مقياس مقنف عمى 
 األبعاد األربعة التالية عمى عينة الدراسة:

 ويشمؿ المغة االستقبالية، التعبيرية، القراءة والكتابة :عد التواصؿبُ  -
 ويشمؿ األنشطة الذاتية، األنشطة المنزلية، األنشطة المجتمعية :مهارات الحياة اليومية -
 ويشمؿ العالقة مع ا خريف، الراحة والترفيه، المسايرة :التنشئة االجتماعية -
مختمؼ مواقؼ  تمثؿعبارة تتضمف مشكالت سموكية  47 عمى مؿتشيو  :السموؾ غير التكيفي -

 ة.لحياة اليومية األسرية والمجتمعيا

 

 البرنامج التدريبي القائم عمى القصص االجتماعية لمتوحد: -3

يحتوي البرنامج التدريبي عمى مجموعة مف المواقؼ التي يمر بها الطفؿ في المركز واألسرة            
المقبوؿ، وأسس التصرؼ  االجتماعيلمسموؾ  نماذج لمطفؿيقدـ و  .عاـ بشكؿ االجتماعيةوالحياة 

تشكؿ بمجموعها قصصًا اجتماعية والتي  السميـ تبعًا لهذ  المواقؼ المصّورة في بطاقات
يطمب منه لسميـ بحيث وفي نهاية كؿ قصة يتـ تقديـ السموؾ النموذجي ا .أحداثها فيمة متسمس
 .في القصة ي طرحهذالمطموب ال السموؾ محاكاة

بحيث  (Gray & Garand, 1993)وقد تـ بناء هذ  القصص تبعًا لنموذج جري وجاراف      
وجمؿ  التوجيهية، اإلدراكية، الجمؿ الوصفيةتحتوي كؿ قصة عمى أربع أنواع مف الجمؿ هي: 

أو  مجردة معاني ذات القصة تكوف ال، بحيث تبدأ القصة بجممة وصفية، ويتـ مراعاة أف التحكـ
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 التغمب المستهدؼ القصور ونواحى القصة استخداـ مف الهدؼ تحديد ضرورة، مع كثيرة أحداث ذات
شراؾو  عميها  ة.القص توصيؿ عممية أثناء حواس عدة ام

 بكتابة الخاصة المنظمة القائمة ضماف منهجية كتابة القصص، اتبع الباحثوفومف أجؿ    
ذات الخطوات  (Crozier & Sileo, 2005)سيميو و كروزرالتي حددها  االجتماعية، القصص

 لتضميف خطة وضع، الوظيفي التقييـ طبيؽ، تالمستهدؼ السموؾ تحديدالست التي تتمخص في: )
 .(البيانات مف المزيد جمعو  االجتماعية القصص استخداـ، التربوية القصة كتابة، التربوية القصص

، فقد تـ عرضها عمى ألهداؼ  الدراسةومف أجؿ التحقؽ مف صدؽ هذ  القصص وتحقيقها     
مجموعة مف حممة الدكتوراة في التربية الخاصة مف جامعة االمارات، وكذلؾ عمى مختصيف في 

في مركز رأس الخيمة لممعاقيف حيث تـ االستفادة مف مقترحاتهـ، معممات التوحد مف مثؿ التوحد 
أولياء الحاالت البسيطة مف طمبة التوحد وكذلؾ إضافة إلى أنه تـ عرض القصص أيضًا عمى 

أف وكذلؾ التأكد مف كد مف مدى تعرؼ الطمبة عمى الصور مف جهة، أالت وذلؾ بغرض أمورهـ،
في صيغتها تـ تطبيؽ القصص وقد  .فعؿ احتياجاتهـالمواضيع المطروحة في القصص تمبي بال

بشكؿ تجريبي لمدة أسبوعيف ، ومف ثـ حصؿ الباحثوف عمى التغذية الراجعة مف معممات األولية 
التوحد، والتي تـ االستفادة منها في تطوير هذ  القصص وتحديث الرسومات والصور بما ينسجـ مع 

 قدرات الطمبة واحتياجاتهـ.

( قصص اجتماعية تمثؿ المهارات 03)عمى  البرنامج في صورته النهائية وقد اشتمؿ    
االجتماعية والسموكية التالية: )االستئذاف، تقديـ الشكر، التواصؿ البصري، التعاوف، ضبط النفس 
عند الغضب، استعارة الممتمكات، االنتظار في الدور، التعبير عف االحتياجات، آداب الطعاـ، آداب 

شرح الصور  ، ثـبشكؿ فردي األطفاؿهذ  القصص عمى ، فقد قامت المعممة بقراءة خيراً وأ .الزيارة(
كؿ القصة عمى يضا عمى إعادة أوقد اشتممت إجراءات الدراسة  .الموجودة في القصة بشكؿ مبسط

 تـو  توصيؿ األهداؼ المطموبة منها.مف قبمه والتحقؽ مف  محاكاتهابشكؿ يومي إلى أف يتـ طفؿ 
 .ثمانية أسابيع بواقع خمسة أياـ في األسبوع البرنامج التدريبي لمدةتطبيؽ 
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 منيجية الدراسة: 

ذات القياسيف ( (OXOالمجموعة التجريبية الواحدة  االتجريبي ذالشبة التصميـ  وفاستخدـ الباحث   
 القبمي والبعدي، وتحددت متغيرات الدراسة عمى النحو التالي:

المتغير التابع: أعراض و  البرنامج التدريبي القائـ عمى القصص االجتماعيةالمتغير المستقؿ:    
( 8اعتمدت الدراسة عمى مجموعة تجريبية تكونت مف ). كما السموؾ التكيفيو اضطراب التوحد، 

التوحد  اضطرابممف تـ تشخيصهـ مسبقا عمى أنهـ يعانوف مف  أطفاؿ متجانسيف مف حيث العمر
مف إعداد  التدريبي القائـ عمى القصص االجتماعيةالبرنامج  دوات التالية:األالدراسة وقد استخدمت 

 مقياس السموؾ التكيفي.و ، جيمياـ لمتوحدمقياس ،  و يفالباحث

 

 إجراءات تطبيق الدراسة

الممتحقيف بمركز رأس الخيمة باختيار جميع األطفاؿ الذيف يعانوف مف التوحد و  وفقاـ الباحث   
وقد طبؽ عمى هذ   تـ اعتبارهـ كمجموعة تجريبية.( حيث 8والبالغ عددهـ ثمانية ) لتأهيؿ المعاقيف

مقياس السموؾ التكيفي لقياس مستوى مهارات السموؾ التي يتمتع بها الطفؿ العينة التجريبية كؿ مف 
قبؿ بدء البرنامج التدريبي، وكذلؾ مقياس جيمياـ لمتوحد لمتعرؼ عمى مستوى حدة أعراض التوحد 

 كؿ طفؿ قبؿ بدء البرنامج. عند

والذي  عمى مجموعة مف القصص االجتماعية، وعقب تطوير الباحثيف لمبرنامج التدريبي القائـ    
كيفية الالزمة لمساعدتهـ عمى التكيؼ مع يستهدؼ تدريب أطفاؿ التوحد عمى بعض السموكيات الت

البرنامج  هذا التوحدعمى كيفية تطبيؽتدريب معممات تـ ، رانهـ والبيئة المجتمعية المحيطةأسرهـ وأق
تمؾ الفترة المعممات خالؿ  وخالؿ فترة التطبيؽ، قاـ الباحثوف بمتابعة ت.وكيفية تسجيؿ اإلجابا التدريبي

بعد انتهاء فترة تطبيؽ القصص و  وذلؾ لمتأكد مف دقة التطبيؽ وفؽ الخطة الزمنية المحددة سمفا
قاـ الباحثوف بتطبيؽ مقياس  ،أسابيع بواقع خمسة أياـ في األسبوعالتي استمرت ثمانية و االجتماعية 

جيمياـ، ومقياس السموؾ التكيفي مرة أخرى عمى المجموعة التجريبية بالتعاوف مع األخصائية النفسية 
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حصائية بيف القياسيف القبمي والبعدي إلقياس الفروؽ اوذلؾ بغرض  بالمركز، واستخراج الدرجات الخاـ 
 لدى أفراد عينة الدراسة.ر الذي حصؿ ومدى التطو 

 

 نتائج الدراسة
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات  توجد ال :نتائج الفرضية الصفرية األولى

أطفاؿ المجموعة التجريبية بيف القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس السموؾ التكيفي بأبعاد  لصالح 
لمعينات المترابطة  Wilcoxonومف أجؿ فحص هذ  الفرضية تـ استخداـ اختبار القياس البعدي. 

 وكانت النتائج عمى النحو التالي: ،لالختبارات

 

 (1جدوؿ )
لمفروؽ بيف متوسطي رتب درجات أطفاؿ  حصائيةإلنتائج اختبار ويمكوكسوف وداللته ا

 السموؾ التكيفيبيف القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس  المجموعة التجريبية
أبعاد 

مقياس 
السموك 
 التكيفي

متوسط  العدد الرتب
 الرتب

مستوى  Zقيمة  مجموع الرتب
 الداللة

 3.338 -4.626 3 3 3 السالبة التواصل

 48 2 7 الموجبة

   0 التساوي
 8 المجموع

ميارات 
الحياة 
 اليومية

غير  -0.734 3 3 3 السالبة
 6 4 3 الموجبة دالة

   5 التساوي
 8 المجموع

 3.338 -4.626 3 3 3 السالبةالتنشئة 

 48 2 7 الموجبة
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   0 التساوي االجتماعية
 8 المجموع

السموك 
غير 

 التكيفي

 3.303 -4.565 36 285 8 السالبة

 3 3 3 الموجبة

   3 التساوي
 8 المجموع

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب  وجود( 0الجدوؿ السابؽ )يتبيف مف نتائج     
درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية بيف القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس السموؾ التكيفي لصالح 
القياس البعدي، حيث كانت هذ  الفروؽ دالة عمى أبعاد )التواصؿ، التنشئة االجتماعية، السموؾ 

ويرجع  مهارات الحياة اليومية. دلفروؽ ذات داللة إحصائية عمى بعلـ تكف ا غير التكيفي(، فيما
ذات  تعتبراالجتماعية القصص  المطروحة مف خالؿ أف الموضوعاتالباحثوف السبب في ذلؾ إلى

مثؿ  األولىدرجة العالقة مباشرة بمهارات اجتماعية وسموكية وتواصمية مع المجتمع المحيط ب
انعكس ، مما وغيرها مف العوامؿ مهارات التواصؿ البصري واالستئذاف وعدـ الغضب وضبط الذات

بعد مهارات الحياة اليومية، فيرتكز أساسًا لأما بالنسبة  .األبعاد المذكورة بشكؿ واضح في تحسف
 ة.نب لـ تركز عميه القصص االجتماعيعمى مهارات العناية الذاتية وهو جا

 ,Salazar, 2004; Kuttler; Myles & Carlson)) هذ  النتيجة مع نتائج دراساتوتتفؽ    

 انخفاض السموؾ عمىالسموؾ االجتماعي وفي مقصص االجتماعيةمف حيث األثر اإليجابي ل 2007
 Gonzalez) دراسة جونزاليز وكامبس وكذلؾ مع  .التواصؿ االجتماعي مهاراتوتعمـ  في الالتكي

& Kamps, 1997) التي نتج )0997دراسة معمور )ي، ومع زيادة مستوى التفاعؿ االجتماع في
زيادة تفاعمهـ مع  ييعن ممااألطفاؿ التوحدييف  ىلد االجتماعيةالمهارات درجات زيادة عنها 
 .ا خريف

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات ال : الثانيةنتائج الفرضية الصفرية 
التجريبية بيف القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس جيمياـ لتشخيص التوحد بأبعاد  أطفاؿ المجموعة 

 لصالح القياس البعدي.
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 ،لالختباراتلمعينات المترابطة Wilcoxon ومف أجؿ فحص هذ  الفرضية تـ استخداـ اختبار 
 وكانت النتائج عمى النحو التالي:

 (4جدوؿ )

حصائية لمفروؽ بيف متوسطي رتب درجات أطفاؿ إلنتائج اختبار ويمكوكسوف وداللته ا
 المجموعة التجريبية بيف القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس جيمياـ لتشخيص التوحد

 

أبعاد 
مقياس 
جيميام 

لتشخيص 
 توحدال

مستوى  Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب
 الداللة

السموكيات 
 النمطية

 3.300 -4.555 36 2.5 8 السالبة

 3 3 3 الموجبة

   3 التساوي
 8 المجموع

 3.307 -4.379 48 2 7 السالبة التواصل

 3 3 3 الموجبة

   0 التساوي
 8 المجموع

التفاعل 
 االجتماعي

 3.300 -4.539 36 2.5 8 السالبة

 3 3 3 الموجبة

   3 التساوي
 8 المجموع

اضطرابات 
 النمو

 3.300 -4.539 36 2.5 8 السالبة

 3 3 3 الموجبة

   3 التساوي
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 8 المجموع

معامل 
 التوحد

 3.304 -4.547 36 2.5 8 السالبة

 3 3 3 الموجبة

   3 التساوي

 8 المجموع

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  وجود( 4ويتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ )  
أطفاؿ المجموعة التجريبية بيف القياسيف القبمي والبعدي عمى             متوسطي رتب درجات 

ويرجع الباحثوف السبب في ذلؾ  .جميع أبعاد مقياس جيمياـ لتشخيص التوحد لصالح القياس البعدي
ؿ االتصاؿ مع الغرباء، التواصمي واالجتماعي مف خال عمى الجانبالقصص االجتماعية  تركيز إلى

التي ترتبط بشكؿ  الموضوعاتاالستئذاف، المعب مع الزمالء وغير ذلؾ مف  التعاوف، المبادرة،
اعي(، مما انعكس عمى أدائهـ السموكي بعد ممباشر بأعراض التوحد )التواصؿ، التفاعؿ االجت

وجود تأثير داؿ مف حيث  (0999)عبد الغفار جة مع دراسةالنتيواتفقت هذ   انتهاء تطبيؽ البرنامج.

 .توحدالفي تخفيؼ أعراض  الصور االجتماعية االتي استخدمت فيهلبرنامج المهارات االجتماعية 

 التوصيات

 بناء عمى نتائج الدراسة الحالية، يوصي الباحثون بما يمي:

القصص االجتماعية كأسموب  تنصح معممات الطمبة الذيف يعانوف مف التوحد باستخداـ -
صياغة مجموعة مف القصص لديهـ. وذلؾ مف خالؿ تعميمي لتطوير المهارات االجتماعية 

 .اإلماراتيةر عف احتياجات أطفاؿ التوحد في البيئة عب  االجتماعية التي تُ 

 مععمى آليات صياغة وتطبيؽ القصص االجتماعية تدريب الكوادر العاممة مع أطفاؿ التوحد  -
 بما يتناسب مع االحتياجات الفردية لكؿ طفؿ.وذلؾ اؿ التوحد، أطف

إشراؾ أولياء أمور أطفاؿ التوحد في البرامج التأهيمية المقدمة في مراكز التوحد وتدريبهـ  -
مف أثر في تعميـ  لذلؾالمنزؿ، لما  داخؿمف أجؿ استكماؿ تطبيؽ هذ  البرامج وذلؾ عميها، 

 التي يتـ تعم مها في المراكز.والسموكية  االجتماعيةالمهارات 
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التنوع في وسائؿ عرض القصص االجتماعية عمى طمبة التوحد، بحيث تشمؿ لعب األدوار،  -
، وغيرها مف األساليب التي يتـ توظيفها لخدمة ةالدراما، مسرح العرائس، المعب الموجه

 االجتماعية. القصصالغرض مف 

 

 عــالمراج

(. الخصػػائص السػػيكومترية لصػػورة سػػعودية مػػف مقيػػاس فينالنػػد لمسػػموؾ 4332العتيبػػي، بنػػدر )
مػػػػة"التكيفػػػػي )دراسػػػػة اسػػػػتطالعية(،  ، العػػػػدد المجمػػػػة العربيػػػػة لمتربيػػػػة الخاصػػػػة "عمميػػػػة محكَّ

 سبتمبر، الرياض.     الخامس،

 ، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.التوحد(.4339سرحاف، وليد )

 .دار الرشاد، ةالتوحدي مقياس جيمياـ لتشخيص(. 4332عبد الرحمف، محمد وخميفة، منى )

برنػػػامج إرشػػػادي لألسػػػرة وبرنػػػامج لمتػػػدريب عمػػػى  فاعميػػػة كػػػؿ مػػػف(. 0999عبػػػدالغفار، سػػػهاـ )
كميػػػة  ،رسػػػالة دكتػػػورا .الذاتويػػػة لػػػدى األطفػػػاؿ المهػػػارات االجتماعيػػػة لمتخفيػػػؼ مػػػف أعػػػراض

 التربية، جامعة طنطا

المهػػارات االجتماعيػػة  (.4303الغنيمػػي، إبػػراهيـ )و الػػديف  محمػػد، صػػالحو عبػػد القػػادر، أشػػرؼ 
دراسػة مقارنػة، المػؤتمر العممػي لكميػة  -لدى أطفاؿ األوتيـز ذوي األداء المرتفع والمنخفض

 التربية بجامعة بنها. 

 .واألمومة لمطفولة العربي المجمس : القاهرة.الذهنية اإلعاقات(.4334ف )عثما، فراج

المهارات االجتماعية عمى مستوى  (. فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض4333محمد، عادؿ ) 
، جامعة المنوفية، مجمة بحوث كمية ا داب .التفاعالت االجتماعية لألطفاؿ التوحدييف
 . سمسمة اإلصدارات الخاصة، العدد السابع

تدريبي في تخفيؼ حدة أعراض اضطراب  فاعمية برنامج سموكي(. 0997معمور، عبد المناف ) 
 .النفسي،القاهرة لإلرشاد الرابع المؤتمرالدولي،التوحدييف األطفاؿ
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Abstract: The purpose of this study was to identify the impact 

of social stories training program in the development of adaptive 

Behavior Skills among Children with Autism. The sample of the study 

consists of 8 children with autism ( 5  males and 3 females) who were 

enrolled in Ras Al-Khaimah Rehabilitation Center. Age of the subjects 

ranged from 6 – 8 years with a mean of 6.87 and a standard 

deviation of 0.83. GilIiam Autism Rating Scale (2004) and Adaptive 

Behavior Scale (Al –Otaibi, 2004) were administered prior to the 

implementation of the training program and re-administered after 8 

weeks. The Hypotheses of the study were investigated using 

Wilkinson test and Z score. Results indicated that there were 

significant differences in the means of performance of the 

experimental group between pre and post implementation of the 

two scales.  According to the results of the study, the researchers 

recommend to use social stories as a strategy to develop adaptive 

behavior skills for children with autism, in addition to train their 

teachers on how to select and develop such stories.  

 




