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 (ميدانية دراسة) التوحد اضطراب أطفال ىلد االجتماعي التفاعل
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 : الدراسةملخص 
 

 متكامل  إثرائي برنامج فاعلية مدى من التحقق إلى ةالحالي الدراسة تهدف  
 مهلللللار  مثللللل  االجتملللللاعي  التفاعللللل  ومهلللللارات الحسلللللي اإلدراك تنميلللللة فلللللي

 الدراسللة عينللة وتكونللت التعللاون  التقليللد  االسللتقبا   االجتمللاعي  التواصلل 
   عمللر مللن التوحللد اضللطرا  ذوي ملن طفلل ا ( 41) مللن النهائيللة صللورتها فلي
 أطفللاالا ( 7) مجموعللة كلل  مجمللوعتين  إلللى تللت تقسلليمهتو   سللنوات( 6 -1)

 وانحلللللرا  سلللللنةا ( 2415) قلللللدر  عملللللري بمتوسلللللط تجريبيلللللة ىوأخلللللر  ضلللللابطة
 مقيلا  عللى( 77 -71) بلين ما ذكاء ونس   درجة( 4411) قدر  معياري

             الحسللللللي اإلدراك مهللللللارات مقياسللللللي الحللللللالي الدراسللللللة واسللللللتخدت. جللللللوودارد
 لللللذكاء جلللودارد ومقيللللا   (الباحثلللة/ إعللللداد) االجتملللاعي التفاعلللل  ومهلللارات
 التلللدريبي البرنلللامج وكلللذلك كلللار   ومقيلللا  التوحلللد اضلللطرا  يذو  األطفلللا 

  لمللللد  جلسللللةا ( 33) مللللدار علللللى اسللللتمر والللللذي( الباحثللللة/ إعللللداد) متكاملللل ال
 برنلامج فاعليلة: التاليلة النتلائج إللى ةالحاليل الدراسلة توتوصلل. شلهور ةث ثل
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 التفاعلللللل  ومهللللللارات الحسللللللي اإلدراك مهللللللارات تنميللللللة فللللللي متكاملللللل  إثرائللللللي
 اإلدراك مهلللارات فلللي تحسلللن األطفلللا  فحقلللق  التوحلللدي للطفللل  عياالجتملللا
 وفلللي  (والتلللذوقي والشلللمي واللمسلللي والسلللمعي والبصلللري الحركلللي)  الحسلللي
             واالسللللللتقبا  االجتمللللللاعي التواصلللللل  مهللللللار ) االجتمللللللاعي التفاعلللللل  مهللللللارات
 أفللراد رتلل  بللين إحصللائية داللللة ذات فللروق وجللود وعللدت  (والتعللاون والتقليللد

 الحسلللللي إلدراكا مقياسللللليل الكليلللللة والدرجلللللة األبعلللللاد"  التجريبيلللللة لمجموعلللللةا
 .والتتبعي البعدي القيا  بين"  االجتماعي التفاع  ومهارات

 

Effectiveness of Integrated enrichment program in 

development of sensory perception and social 

interaction skills by children with autism disorder 
 

 Prepare: Dr. / Andria Anwar Ayob Albzand. * 
 
 

Abstract: 
 

     The aim of the current study is to verify the 

effectiveness of an integrated enrichment program in 

developing sensory perception and social interaction 

skills, such as the skill of social communication, 

reception, imitation, cooperation. The study sample in its 

final form consisted of (14) children with autism from the 

age of (4- 6) years, and they were divided into two 

groups, each group (7) children were control and the 
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other experimental, with an average age of (5.42) years 

and a standard deviation of (1.00) degrees, and 

intelligence ratios between (70- 78) on the Gooddard 

scale. The current study used the two scales of perceptual 

skills and social interaction skills                        

(preparation / study er), Goddard scale of intelligence of 

children with autism and the Cars scale, as well as the 

integrated training program (preparation / study er), 

which lasted over (33) sessions for a period of three 

months. To the following results: The effectiveness of an 

integrated enrichment program in developing the 

perceptual skills and social interaction skills for the 

autistic child, so the children achieved improvement in 

the perceptual skills (movement, visual, auditory, tactile, 

olfactory and taste), and in social interaction skills (the 

skill of social communication, reception, imitation and 

cooperation), and the absence of Statistically significant 

differences between the ranks of the experimental group 

members, "dimensions and total degree of the two scales 

for perceptual perception and social interaction skills" 

between post-measurement and tracking. 
 :Keywords الكلمات المفتاحية

 An integrated enrichment program  .متكام  إثرائي برنامج    -

                          Sensory perception .الحسي اإلدراك -

    Social interaction skills      .االجتماعي التفاع  مهارات -

 Children with autism disorder.     التوحد اضطرا  أطفا  -
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 مقدمة:
     

 المجتمعللللات تقللللدت علللللى األدلللللة أحللللد المعللللاقين األطفللللا ب االهتمللللات يعتبللللر   
 ودراسلللللة  الخاصلللللة تاإلحتياجلللللا وذوي  عاملللللةا  بأبنائهلللللا اهتمامهلللللا بمسلللللتوى
 المجتمعلللات ملللن الكثيلللر اهتملللات بللل ر  أصلللب  حلهلللا نحلللو والسلللعي مشلللك تهت
 المجتمعللات هللذ  اهتمللات ويقللدر فيلل   البشللرية القللوى مللن جلل ءاا ألنهللت ؛الدوليللة
 األملللت بللين هاملللة مكانللة احلللت   بقللدر فئلللاتهت اخللت   عللللى األطفللا  لهلل الء

 إذا االسللللتثمار  أنللللوا  أهللللت يةالبشللللر  القللللدرات فللللي االسللللتثمار اآلن المتقدمللللة 
 التوحلد إعاقلة أشلدها وملن لإلعاقلة متعلدد  أنلوا  وتوجلد معهت التعام  أحسن
 .األولى النمو مراح  في الطف  تصي  التي

 

 االعتبلار بعلين يأخلذ التوحلديين األطفلا  مل  التعامل  في الحديث واالتجا     
 والتقليل  القدرات ل ياد  ةالموجه السلوكية الع جية والبرامج واألسالي  الطرق
 ذوي الطفلللل  جعلللل  فللللي تسللللاعد التللللي السلللللبية السلللللوكيات مللللن اإلمكللللان قللللدر

 ولللذا. فيهللا يعللي  التللي البيئللة ملل  التكيلل  علللى قللدر  أكثللر التوحللد اضللطرا 
 األخيللر  السللنوات فللي التوحللد األطفللا ب الحديثللة الدراسللات مللن العديللد اهتمللت
( 5146) عيلللللاط: ودراسلللللة  ( 5147)  إبلللللراهيت  يلللللد  أبلللللو أحملللللد : كدراسلللللة
 . Evans  (2004)   ودراسة

 

 اللللث ث السلللنوات منلللذ يالتوحلللد الطفللل  للللدى تظهلللر نمائيلللة إعاقلللة فالتوحلللد   
 نتيجللللللة الحياتيللللللة مهاراتلللللل  تطللللللوير عللللللن يعجلللللل  حيللللللث حياتلللللل  مللللللن األولللللللى

 قدرتل  تقل  كملا   تواصلل  عللى ت ثر مما تصيب  التي العصبية ل ضطرابات
 مل  اجتماعيلة ع قات إقامة عدت على سلباا ذلك فينعك  يليةوالتخ اإلبداعية
 ملن وأقرانل  أسلرت  حتلى ومجتمع  بيئت  عن فينع   معهت  اللع  أو اآلخرين
 عللى يل ثر مملا النلا  م  االندماج أو التفاع  على القدر  فقد ألن  ؛األطفا 
 (.5112 السعود  أبو) الوظيفي أدائ  فعالية
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 فلي يسلبق  وال انتشلاراا  اإلعاقلات أكثلر ثلاني هلو دالتوحل اضلطرا  وأصب    
   بعللللد  يفتللللأت داون أعللللرا  مت  مللللة أمللللا فقللللط  العقلللللي اإلعاقللللة سللللوى ذلللللك
 (.52ص  5117   عبداهلل)  ا مباشر 

 

 اا موللود( 41111) كل  ملن( 2) واليبحل عالمياا الشديد التوحد نسبة تقدر   
ذا  الللذكور مللن شللديد    عقليللة   بإعاقللة   المصللاح  التوحللد عتبللاراال فللي أخللذنا وا 

 ىعلللل واعتملللاداا  (5:4) إللللى بينهملللا تلللنخف  اإلصلللابة نسلللبة فلللإن  واإلنلللاث
 تقلللدر التوحلللد باضلللطرا  اإلصلللابة نسلللبة أن إللللى التشخيصلللية كلللانر محكلللات

 مللن العمريللة المرحلللة فللي طبيعيللةا  والد ا ( 41111) لكلل  حالللةا ( 45) واليبحلل
 مللن العمريللة المراحل  فللي قريبالات نفسللها النتيجللة إللى وتوصلل   سلنوات( 2-7)
 ىلد انتشار  الذكور ىلد التوحد انتشار معدالت تفوق وكذلك  سنة( 1-41)

 (.41 ص  5146   حسن( )1:4) النسبة تتراوح بحيث اإلناث
 

 خصللللائص بللللين تجملللل  تكللللاد ألنهللللا ؛اإلعاقللللات أت التوحللللد فإعاقللللة ولللللذلك    
 ولكلنهت سليمة حواسهت يونالتوحد األطفا ف األخرى  اإلعاقات كافة ومظاهر
 وبصللللرياا سللللمعياا معللللاقون وكللللأنهت يللللتكلت وال يللللرى وال يسللللم  ال كمللللن يبللللدون
 ويهيملللون عقليالللا  متخلفلللون وكلللأنهت منخفضلللة غلللالبيتهت ذكلللاء ونسلللبة ولغويالللا 
 وحركلاتهت فكريالا  نو معلاق وكلأنهت بأنفسلهت غلالبيتهت صلنعو  علالت في بخيالهت

 يلدركون وال حلولهت بملن يشلعرون وال ركياا ح معاقون وكأنهت غريبة وسكناتهت
 وسلللوكهت حسللياا  معللاقون وكللأنهت أحللد يلمسللهت أن يقبلللون وال اآلخللرين  وجللود
 انفعاليالا  مضطربون وكأنهت مختلفة وانفعالتهت سلوكياا  مضطربون وأنهت شاذ
 انفعاالت أية يبادلونهما وال بهما يشعرون وال حولهت والديهت وجود يدركون وال
 مل  باللع  يستمتعون وال أبوين  ب  أيتات وكأنهت واألبو  األمومة  قاتع أو

 (.437 ص  5111    يدان) وثقافياا اجتماعياا مونو محر  وكأنهت اآلخرين
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 تسللط األخيلر  العقلود في التوحد طي  الضطرا  مختلفة مفاهيت وظهرت    
 فقلد  ضلطرا اال لهلذا ممي  كأسا  الحسية اإلدراكية التشوهات ىعل الضوء
 التوحد طي  اضطرا   Hats ,Rasmussen   مث  الباحثين بع  وص 
 الحلوا  تعمل  حيلث االجتملاعي العجل  ملن بلدالا  الحلوا  فلي اضطرا  بأن 
 فقلد  مجديلة بطريقلة المثيرات تنظيت ىعل اا قادر  غير الدماغ ويكون  ع ل  في
 تجعل  ماغباللد إصلابة نتيجلة يحلدث التوحلد طي  اضطرا  نأ االفترا  تت

 األطفلا  علن مختلفلة   بطريقلة   الخلارجي العالت من المدخ ت يدركون األطفا 
 اخت   أن  ىعل  عر  ي   التوحد طي  اضطرا  جع  مما  ب  المصابين غير

 غيلر تكلون حيلث اللدماغ فلي الحسلي التكامل  في واضطرا  للحوا  وظيفي
عطاء تنظيمها ىعل قادر ا   (.   (Bogdasbing ,2003, p 25لها ىمعن وا 

 

 الحسية العمليات بين الصلة باكتشا  قامت من أو   Jean Ayres وت عد   
 تقيلللللليت أدوات صللللللممت وقللللللد  الخاصللللللة االحتياجللللللات ذوي األطفللللللا  وسلللللللوك
 فيهللا يللتت التللي العمليللة بأنلل  وعرفللت الللوظيفي االخللت   ذي الحسللية الوظللائ 
 النظللات إثللراء   خلل مللن المسللتقبلة األحاسللي  األفللراد وتمييلل  وتعللدي  تسللجي 
 ص   5142   الفقلر ) بل  المحيطلة البيئلة مل  تكيفي سلوك إلصدار الحسي
54.) 

  
  والتوحلد( الحسلي النظلات) الحسلية الوظلائ  تكام  بين ةقوي ةع ق ويوجد   

 هللذا نأ حيللث  الحسللي النظللات فللي خللل  لللديهت التوحللديين األطفللا  أن حيللث
. كثرأ وأ واحد حاسة في التفاع  د  يا وأ تفاع  نقص يكون قد لديهت الخل 
 أثنللاء والمعلومللات الم حظللات وتسللجي  االسللتما  ىعللل األطفللا  قللدر  وعللدت

 ألن ؛(الحسللي التكاملل ) الحسللية الوظللائ  قصللور ىعللل مثللاالا  كللونت الدراسللة
 المفاصللللل  وحاسلللللة واللمسلللللي السلللللمعي اإلدراك دملللللج تتطلللللل  األعملللللا  هلللللذ 

 يمشي وهو التعثر كثير الطف  نأ ىر ن خل ا  هناك يكون وعندما  والعض ت



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (6610)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 مثل  الحركلات فلي التحكت علي  يصع    حيثر األ ىعل اا كثير   يسقط أي
 حاسلي األ في خل ا  هناك يكون وعندما  قميص  أ رار قفا إ وأ نفس  إطعات
 بعضلها مل  والكبيلر  الصلغير  العضل ت عم  في صعوبةا  هناك يكون سو 
 ص  5143   موسلى ؛ (Samuel, 2015, p121الحسلي التضلامن وتفقلد
15(. 

 

 جميل  وتكامل  بربط يقوت العصبي الجها  أن ىعل الحسية الوظائ  تقوت    
 لتشلللكي  بعضلللها مللل  األحاسلللي  وتعمللل    الجسلللت ملللن الصلللادر  األحاسلللي 

  شلللعورية ال بصلللور  التكامللل  ويحلللدث الكلللون فلللي وجودنلللا علللن مركبلللة صلللور 
 وحلللين ومشلللك ت أعلللرا  إللللى يللل دي التجلللان  هلللذا فلللي خلللل  فلللإن يوبالتلللال

 تلللللك تللللوا ن ىعلللل العملللل  طريللللق علللن العلللل ج يكللللون العمليلللة هللللذ  تضلللطر 
 الحسلللي للتكاملل  أهميلللة األكثللر الرملل  هلللو تكيفهللا وي علللد  وتكيفهللا األحاسللي 
 ملللن المعلوملللات اسلللتقبا ب كملللا تقلللوت. الهلللد  تحقيلللق هلللي التكيللل  واسلللتجابة
 طبيعلللة مللل  يتفلللق سللللوك إلنتلللاج ودمجهلللا  وتكاملهلللا المختلفلللة الحلللوا  خللل  

 764 ص  ص5143   العنل ي) هلاد    بشلك    الحسلية والمثيرات المدخ ت
 .)211ص  5147   آخرونو  الشخص ؛765 –

 

 والتفاعلل  اإلدراك فللي العجلل  مللن التوحللد طفلل  معانللا  الدراسللات وتوضلل     
 صلل االتو  فللي وضللع  االبتسللامة اسللتخدات علللى القللدر  عللدت مثلل  ياالجتمللاع
 مللن كلل    تفسللير فللي وصللعوبة األسللئلة  طللرح علللى القللدر  وديللةومحد يالبصللر 

 التعاط   وعدت الوج  وتعبيرات اللفظية  وغير اللفظية االجتماعية اإلشارات
 العاطفيلة الخبلرات تبلاد  فلي وصلعوبة لغلة ال تفسلير فلي ضع  التقليد  عدت
 اآلخللرين ملل  اإلنجللا ات أو التمتلل  فللي والفشلل  اآلخللرين  نظللر وجهللة فهللت أو
 الدراسلللللي التحصلللللي فلللللي  ومشلللللاك  محلللللدد   مواضلللللي  تنلللللاو  ىإلللللل االتجلللللا و 

 الللتعلت فللرص وفللي التطللور  مللن الحقللة   مرحلللة   فللي القلللق ومشللاك  والمهنللي 
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 قبلو  وقللة والعلدوان  الممتلكات  وتدمير النمطية القوال  وجود واالستق لية 
 األقللران بلين رضلليةم   ع قلات إقامللة إللى يلل دي اجتماعية وهلذا وع لللة األقلران
 .(Khodabakhshi, Ahmad & Mokhtar, 2014, p45) والعائلة

 

  التوحللللديين األطفللللا  أن ىإللللل( 12ص  5114)السللللعدي دراسللللة وأشللللارت    
 داخللل  اآلخلللرين مللل  تواصللللهت ىللللد متعلللدد    جوانللل    فللللي صلللعوبات يواجهلللون
 الصلعوبات تلك وتتلخص بهت المحليط المجتمل  في وكذلك  والمدرسة المن  
 أو الثللللللللالوث عليهللللللللا طللللللللقوي   فعليلللللللاا  تتلللللللأثر التلللللللي األساسلللللللية النلللللللواحي فلللللللي

 االجتمللللاعي  التواصلللل  االجتمللللاعي  التفاعلللل ) وهللللي الث ثيللللة االضللللطرابات
 (.التخيلي اللع 

 

ي االجتملللاع التفاعللل  تحسلللين إللللى وهلللدفت( 5145) أحملللد دراسلللة وأيضلللاا     
 خل   ملن بةالمضلطر  تهتاسللوكاي وخفل  التوحلديين األطفلا  ملن عينة لدى

 مفلللاهيتأن  عللللى النتلللائج وأسلللفرت العقللل   نظريلللة مفلللاهيت عللللى قلللائت برنلللامج
 ذوي األطفلللا  للللدى ياالجتملللاع التفاعللل  تحسلللين فلللي سلللاهمت العقللل  نظريلللة

  .ةالمضطرب سلوكياتهت وخف  التوحد اضطرا 
 

 غيللر التواصلل  علللى التللدري  أهميللة علللى( 5146) العيللاط دراسللة وأكللدت   
 التفاعلللللل  عللللللى ذللللللك وأثلللللر التوحلللللديين  األطفللللللا  ملللللن عينلللللة للللللدى اللفظلللللى

لللللى  ياالجتمللللاع  ذوي األطفللللا  عللللن والحقللللائق المعلومللللات رصلللليد   يللللاد  وا 
 والفنيلللات الخلللدمات تقلللديت كيفيلللة أو علللليهت التعلللر  عمليلللة فلللي سلللواء التوحلللد
  .لهت المناسبة

 هللذ  وتشللم  المقترحللة االجتمللاعي التفاعلل  مهللارات لعلل ج منللاهج وهنللاك   
 تعللللللليت االجتماعيللللللة  القصللللللص األقللللللران  تللللللدري  التقليللللللد )  تراتيجياتسللللللاإل

 فلللي والمشلللاركة  (مجموعلللات فلللي االجتملللاعي اإلدراك  االجتماعيلللة المهلللارات
 األداء هو منها واحد   كثير    بعوام    تتأثر أن يمكن اليومية األنشطة مهارات
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 طفللللا األ تعللللليت فللللي هامللللاا  دوراا  والحركللللي الحسللللي التطللللور ويلعلللل  الحسللللي 
 البيئلة  الستكشلا  والحركية الحسية المهارات يستخدمون ما وعاد ا  الصغار 
 المهللللارات وتطللللوير البدنيللللة  واألنشللللطة االجتمللللاعي التفاعلللل  فللللي واالنخللللراط
 (Khodabakhshi, 2014,pp 45-39) . األساسية األكاديمية

 

 التوحلللللديين األطفلللللا  مشلللللكلة أن اتضللللل  السلللللابقة الدراسلللللات خللللل   وملللللن   
 التفاعل  مهلارات فلي قصلور وملن الحسي اإلدراك في معاناتهت هي ساسيةاأل

 وسلللليلة عللللن للبحللللث ةالحاليلللل الدراسللللة دفلللل  مللللا وهللللذا والتواصلللل   االجتمللللاعي
 تنميللة فللي الحسللية الوظلائ  إلثللراء متكاملل  تلدريبي ببرنللامج الع جللي للتلدخ 
 يسلللللتطي  ىحتللللل والتواصللللل   االجتملللللاعي التفاعللللل  ومهلللللارات الحسلللللي اإلدراك

 اإلدراك ومهللارات الخبللرات مللن قللدر   أكبللر إكسللاب  خلل   مللن الحيللا  واجهللةم
 فللي مسللئوالا  عضللواا ليكللون ت هللل  التللي االجتمللاعي التفاعلل  ومهللارات الحسللي

 معينلة   درجلة   إللى الوصلو  ملن تمكنل  التلي الحياتيلة مهارات  وتنمية المجتم  
 مللل  تملللاعياالج التفاعللل  فلللي تسلللاعدهت واالجتماعيلللة الشخصلللية الكفلللاء  ملللن

  .الحيا  مواق 
 

 :الدراسةمشكلة 
 

 وهلو التوحلد اضلطرا  أطفلا  مل  الباحثة تعام  في الدراسة مشكلة تتمث    
 ملن يعلانون وهلت  وأسلرت  الطف  على التأثير بالغة النمائية االضطرابات أحد

 علللليهت يظهلللر حيلللث  اليوميلللة حيلللاتهت فلللي اللللوظيفي األداء فلللي خطيلللر  إعاقللة
  مللل  متناسلللبة غيلللر االجتملللاعي والتواصللل  والتفاعللل  دراكاإل فلللي اضلللطرابات

 ويتسللب  لهللت  تقللدت التللي الحسللية المثيللرات فللي الضللع  بسللب  وذلللك ؛سللنهت
 الحركللللي) تميلللل  الحسللللي بللللاإلدراك تتعلللللق بهللللت خاصللللة   مشللللك ت   فللللي ذلللللك

 التفاعللللل  مهلللللارات وفلللللي  (والتلللللذوقي والشلللللمي واللمسلللللي والسلللللمعي والبصلللللري
               (والتعلللللاون والتقليلللللد واالسلللللتقبا  االجتملللللاعي  التواصللللل مهلللللار ) االجتملللللاعي
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 صلللللللعوبة – االجتملللللللاعي التواصللللللل ) مثللللللل  للللللللديهت االجتماعيلللللللة وبالمهلللللللارات
 نللدر  مراعللا  ملل   (خللراآل ملل  التعللاون  لللل التقليللد مهللارات صللعوبة –االسللتقبا 

  األطفللا  لهلل الء الحسللية الوظللائ  بللإثراء تهللتت والتللي المبكللر التللدخ  بللرامج
 صلعوبات إللى يقلود وهلذا الحسلية الوظلائ  إللى االفتقار لديهت أنهت خاصةوب

 الحسللي الللوظيفي األداء لتطلللور بالنسلللبة ال اويلللة حجلللر تشلللك  نهللاأل ؛متعللدد 
 الجهلللا  مللل  وترابطللل  والمركللل ي العصلللبي الجهلللا  تللل  ر يتطلللل  اللللذي السلللليت

 التللدخ  إلللى هللد ي يذواللل ةالحاليلل الدراسللة فكللر  جللاءت هنللا ومللن  العضلللي
 والتفاعلل  الحسللي اإلدراك مهللارات تنميللة فللي متكاملل  إثرائللي ع جللي ببرنللامج

 ةالحاليلللل الدراسللللة حللللاو تو  التوحللللد اضللللطرا  طفللللا أل االجتمللللاعي والتواصلللل 
  :يالتال س ا ال عن اإلجابة
 يلرئيسلا التسلا   فلي اهصياغت يمكن يتال الدراسة  هذ مشكلة تنب  هنا ومن
  : التالي
 والتفاعل الحسي اإلدراك تنمية في متكامل إثرائي امجبرن فاعلية ما

 ؟ التوحد اضطراب أطفال ىلد االجتماعي
 

 فيما وتتبلور فرعية تسا الت عد  الرئيسي التسا   من ينبثق أن يمكن وبذلك
  : يلي
 الحسللية الوظللائ  إثللراء علللى القللائت للبرنللامج يالع جلل التللدخ  ييلل د هلل  -4

 والسللللمعي والبصللللري الحركللللي) تميلللل  الحسللللي اإلدراك مهللللارات تحسللللين إلللللى
 مهلارات فلي متمثللة االجتملاعي التفاعل  ومهارات( والتذوقي والشمي واللمسي

 التعاون ( ؟ -التقليد -االستقبا  - االجتماعي التواص )
 تحسلين فلي تطبيقل  ملن نتهلاءاال بعلد العل ج فلي البرنامج أثر يستمر ه  -5

 ؟االجتماعي اع التف ومهارات الحسي اإلدراك مهارات
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 :الدراسةأهداف 
 
 

 :التعر  على إلى ةالحالي الدراسةهد  ت
 

 الحسي اإلدراك تنمية في متكام  إثرائي برنامج فاعلية من التحقق .4
 ىعل ذلك وأثر التوحد  اضطرا  أطفا  ىلد  االجتماعي التفاع  ومهارات
 .االجتماعي سلوكهت

  تنمية في متكام  إثرائي برنامج فاعلية استمرار مكانيةإ من التحقق .5
 .التوحد اضطرا  أطفا  ىلد االجتماعي التفاع  ومهارات الحسي اإلدراك

 

 :الدراسةأهمية 
 

 إلثراء المتكاملة اإلثرائية اإلنشطة من االستفاد  في الدراسةتتمث  أهمية   
 الناحية من بالتوحد المصابين األطفا  مساعد  في الحسية الوظائ 

 نشطةاأل توجي  خ   من والحركية واللغوية والمعرفية واالجتماعية دراكيةاإل
 التوحد بطف  تص  ىحت هادفةا  تكون نأو   ل  تقدت التي التدريبية لعا واأل
 وفنية ولغوية ومعرفية جتماعيةا وتفاعلية إدراكية مهارات يكتس  نأ إلى

 .التوحدي الطف  عالت من وواقعيةا  قرباا  كثرأ بطرق وحركية
 
 

 :  إلى الدراسة أهمية ترجعو 
       

 النظرية: األهمية 
 

 الدراسلللة متغيلللرات فلللي النظلللري لتلللراثإللللى ا ضلللافةا إ الدراسلللة  هلللذ عتبلللرت -4
  .يوالنفس يالتربو 
 الحسلية الوظلائ  إثلراء بفنيلات واألخصلائيين التوحلد أطفلا  سلرأ مساعد  -5

 مهلارات ىعل التوحديين األطفا  مشاك  بع  حد  خف  على تساعد التي
 .االجتماعي والتفاع  الحسي اإلدراك
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 أطفلا  شخصلية جوان  جمي  على سلبيةا  آثاراا  تعك  مهمة ظاهر  تعالج -3
 .  سرهتأو  التوحد

 

 التطبيقية: األهمية  
 

 االحتياجللات ذوي أطفللا ب ينيللوالمعن واألخصللائيين بللاءواآل البللاحثين إمللداد -4
          الحسلللي اإلدراك مهلللارات لتنميلللة متكامللل  إثرائلللي برنلللامجب التوحلللديين الخاصلللة
 .التوحد اضطرا  أطفا  ىلد االجتماعي التفاع  ومهارات

 التلللللي الحسلللللية الوظلللللائ  إثلللللراء فنيلللللات التوحلللللد أطفلللللا و  أمهلللللات كسلللللا إ-5
 وتنميللللة التوحللللديين هنأطفللللال مشللللاك  بعلللل  مللللن التخفيلللل  علللللى تسللللاعدهن
 .لديهت االجتماعي والتفاع  الحسي اإلدراك مهارات

 التفاعلل  و الحسللي اإلدراك مهللارات همللا بمقياسللين العلمللي المجللا  مللدادإ-3
 .التوحد أطفا  لدى االجتماعي

 فلللي الحسلللية الوظلللائ  إثلللراء وهلللو المسلللتخدت يالتربلللو  يالع جللل األسللللو  -1
 اضلللطرا  أطفلللا  للللدى االجتملللاعي والتفاعللل  الحسلللي اإلدراك مهلللارات تنميلللة
  .التوحد

 التربيللللة مراكلللل  فلللي وتوظيفهللللا الدراسللللة اتوتوصلللي النتللللائج مللللن االسلللتفاد  -2
 علللى والعملل   األطفللا  لهلل الء الللدمج سياسللة لللديها التللي والمللدار  الخاصللة
 االجتملللاعي والتفاعلل  الحسلللي اإلدراك مهللارات تنميلللة فللي فعليلللة حلللو  إيجللاد
 .التربوية البرامج تطبيق أثناء اإلمكان بقدر

 
 

 

 :الدراسة فروض
 

 أطفللللا  درجللللات رتلللل  متوسللللطي بللللين ائيةإحصلللل داللللللة ذات فللللروق توجللللد-4
 مهلللارات مقيلللا  ىعلللل( البعلللدي – القبللللي) القيلللا  فلللي التجربيبلللة  المجموعلللة
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 والدرجللللة بعللللادلأل)  االجتمللللاعي التفاعلللل  مهللللارات مقيللللا  و الحسللللي اإلدراك
 .البعدي القيا   لصال ( الكلية

              المجمللوعتين أفللراد درجللات رتلل  متوسللط عنللد إحصللائياا  دالللة فللروق توجللد-5
 اإلدراك مهلللارات مقيلللا  عللللى البعلللدي القيلللا  فلللي(  والضلللابطة التجريبيلللة) 

 .التجريبية المجموعة لصال  االجتماعي التفاع  مهارات ومقيا  الحسي
 أطفلا  درجلات رتل  متوسلطات بلين إحصلائية داللة ذات فروق توجد ال -3

 مهللارات يللا ومق الحسللي اإلدراك مهللارات مقيللا  ىعللل التجريبيللة المجموعللة
 .والتتبعي البعدي القياسين في( الكلية والدرجة بعادلأل)  االجتماعي التفاع 

 

 :الدراسةمصطلحات 
 

  :Autistic disorder التوحد اضطراب -
 

 قبل  علاد ا  يظهلر عصلبي نملائي اضلطرا  :بأنل  الذاتوية اضطرا  يعر    
 وعللدت الحسللي اإلدراك فللي قصللور خلل   مللن عليلل  التعللر  ويللتت  الثالثللة سللن
 فللي نمطيللةالو  التواصلل  فللي وضللع   اجتماعيللة ع قللات تكللوين علللى القللدر 

 ومقاومللللللللللة والجمللللللللللود تكللللللللللراري   بشللللللللللك    أنشللللللللللطة علللللللللللى والثبللللللللللات السلللللللللللوك
   (.Katherine, 2015, p9)التغير
 ةالحالية الدراسةة فةي إجرائًيةا التوحةد اضةطراب أطفةال الباحثةة حددت وقد   

 عللللى يظهلللر كملللا التوحلللد اضلللطرا  ملللن يعلللانون اللللذي األطفلللا  هلللت :مبةةة نه
 مللن ال منيللة أعمللارهت   وتتللراوحDSM-5 المسللتخدت التوحللد تشللخيص مقيللا 

 وقصللور  الدراسلة فللي المسلتخدت البسلليط التوحلد مللن ويعلاني  سلنوات( 1-6)
 اضللطرا  وهللو االجتمللاعي  والتواصلل  والتفاعلل  الحسللي اإلدراك مهللارات فللي

                 المثيللللرات هللللذ  كانللللت سللللواء سلللليةالح للمثيللللرات الطفلللل  اسللللتجابة فللللي نمللللائي
 فللي قصللور ملل ( تذوقيللة - شللمية - لمسللية – سللمعية – بصللرية – حركيللة) 

 -التقليللد -سللتقبا اال -تصللا اال)  مهللارات فللي االجتمللاعي والتفاعلل  اإلدراك
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 مللن العديللد  عليلل يترتلل  ممللا  شللاذ  واهتمامللات نمطيللة وسلللوكيات( التعللاون
 .  خريناآل م  االجتماعية الع قات إقامة وبين ين ب تحو  التي المشك ت

 :  The Effectiveness  الفاعلية -
 

 متوسلللط يوهللل  البرنلللامج ألهلللدا  وتحقيقللل  المتلقلللي تحصلللي  ملللدى وهلللي   
 والبعلللللدي القبللللللي القيلللللا  بلللللين الدراسلللللة عينلللللة عليهلللللا تحصللللل  التلللللي الدرجلللللة
 بللين التفاعلل  فيلل  يلتت الللذي اإليجللابي النشللاط هلي هنللا الفاعليللة وأن  والتتبعلي
 .(  Black , 1972, p25) والموق  األطفا 

 

 Integrated enrichment  متكامةةةةةلال ثرائةةةةةياإل  البرنةةةةةامج -

program: 
 

 مبلدأ ىإلل تسلتند وتربوية علمية أس  ضوء في ومنظت مخطط برنامج هو   
 ملللن  المباشلللر  والتلللدريبات الخلللدمات بتقلللديت وذللللك  السللللوكية المدرسلللة وفنيلللات
 وهلللي.  األطفلللا  ىللللد السللللوك تغييلللر ىإلللل تهلللد  الجلسلللات ملللن علللدد  خللل 

 بعضلها م  تتكام  التي التدريبية  األنشطة من مجموعة من تتكون منظومة
  4226  بهللادر)  المحللدد  ألهللدافها محققللة وظيفيللاا  تفللاع ا  وتتفاعلل  الللبع 

           (.   515ص

 اللقللاءات مللن مجموعللة هللو :ب نةة  إجرائيةةاً  البرنةةامج الباحثةةة حةةددت وقةةد   
 والتللي  المعلمللة مللن مللنظت مخطللط بتوجيلل  الطفلل  بهللا يقللوت التللي والممارسللات

 الحسلللللي اإلدراك مهلللللارات لتنميلللللة؛ لللللل  الحسلللللية الوظلللللائ  إثلللللراء إللللللي تهلللللد 
 أسلل  ضللوء فللي أنشللطة عللد  تتضللمن خطللة خلل   مللن االجتمللاعي والتفاعلل 
 اإلدراك مهلللللارات ةلتنميللللل تلللللدريبات أنشلللللطة لتقلللللديت وتربويلللللة  ع جيلللللة علميللللة
 ىللللد شلللهور ةث ثللل لملللد  جلسلللةا ( 33) بواقللل  االجتملللاعي  والتفاعللل  الحسلللي
 األنشللطة ىعللل المباشللر التللدري  خلل   مللن البسلليط التوحللد اضللطرا  أطفللا 
 .علي  معتاداا  سلوكاا  تصب  مهارات لتكوين
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 : Enrichment sensory الحسي ثرا اإل  -
 

 العصلبي الجها  قيات :بأن  يالحس ثراءاإل مصطل  ةالحالي الدراسة عر ت   
  الحسلية المعلوملات تنظليت فلي الحسية بالوظائ  التوحد طف  ىلد والمرك ي

 واسللتقبا   بلل  تحلليط التللي والمثيللرات بجسللد  الطفلل  شللعور ىعللل يسللاعد بمللا
 ملللل  يتفلللق سللللوك إلنتلللاج ودمجهلللا المختلفللللة الحلللوا  خللل   ملللن المعلوملللات

 .هاد    بشك    سيةالح والمثيرات المدخ ت طبيعة
 

 ابأنهلل :ةالحاليةة الدراسةةة فةةي إجرائًيةةا الحسةةي اإلثةةرا  الباحثةةة حةةددت وقةةد   
 ىعللل يسللاعدهت ممللا  التوحللديين طفللا لأل الحسللية للوظللائ  الملل ثرات تللوفير

 مملا  المحيطلة البيئة ومن جسم  من تيةاآل الحسية المعلومات وتنظيت دراكإ
 .موق    وأ حاسة   لك  م ئمة تكيفية تفاع  استجابة صدارإ في يساعد

 

 : Sensory Perceptual الحسي اإلدراك -
 

 فلللي مشلللك ت ملللن التوحلللد طيللل  اضلللطرا  ذوي األطفلللا  بعللل  ييعلللان   
 المعلومللات تأخللذ منللا  كلل    داخلل  تحللدث عصللبية عمليللة هللوف الحسللي اإلدراك
 هلللذ  وبرمجلللة بتلقلللي المللل  ويقلللوت  حولنلللا ملللن والعلللالت أجسلللامنا ملللن الحسلللية
  المختلفلة الحسلية القنوات من القادمة المعلومات لكافة تكام  في وماتالمعل

"  توماتيكيللةو األ"  اآلليللة بالحركللة أو ذاتيللة باسللتجابة التكاملل  هللذا لنللا ويسللم 
 البيئيللللة  والمتطلبللللات النوعيللللة المواقلللل  ملللل  التفاعلللل  فللللي والمريحللللة والفعالللللة
 فلي يالمركل   عصلبيال الجهلا  سلتمرا طالملا الحسي اإلدراك عملية وتتواص 
 (.Turkjngton, 2007, p19) النضج

 

 ةالحالية الدراسةة فةي إجرائًيةا الحسةي اإلدراك مهةارات الباحثةة حددت وقد   
 مهلارات مقيلا  ىعلل التوحلديين األطفلا  عليهلا يحصل   التلي الدرجلة :ب نها

 .ةالحالي الدراسة في المستخدت الحسي اإلدراك
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  :  Social communication skills االجتماعي التفاعل مهارات-
 

 :بأنهلللللا االجتملللللاعي التفاعللللل  مهلللللارات مصلللللطل  ةالحاليللللل الدراسلللللة علللللر ت   
 مللل  للتواصللل  الطفللل  بهلللا يقلللوت التلللي األداءات أو السللللوكيات ملللن مجموعلللة
 بنللاء فللي وتسللاعد  الطفلل   شخصللية وتعكلل  المختلفللة المواقلل  فللي اآلخللرين
 المختلفللة  الحياتيللة المواقلل  جهللةموا مللن وتمكنلل  إيجابيللة  اجتماعيللة ع قلات
 .المشك ت ح  في وتساعد 

 

 الدراسةةة فةةي إجرائًيةةا االجتمةةاعي التفاعةةل مهةةارات الباحثةةة حةةددت وقةةد   
 مقيللا  ىعللل التوحللديين األطفللا  عليهللا يحصلل  التللي الدرجللة بأنهللا :ةالحاليةة
 .ةالحالي الدراسة في المستخدت االجتماعي التفاع  مهارات

 

  -:تيةاآل االجتماعي التفاع  مهارات ىعل ةالحالي الدراسة قتصرت وسو    

     (.التعاون مهار   التقليد مهار   االستقبا  مهار   االجتماعي التواص  مهار )

 أو شخصللين بللين تحللدث التللي العمليللة هللي: االجتمةةاعي التواصةةل مهةةارة-1
 لمواقل ا فلي لألشلخاص المتبادللة واالسلتجابة المتبلاد  التأثير وتتضمن أكثر

 االجتماعية الروابط ينمي مما  المتبادلة الثقة توفر م  االجتماعية والع قات
 .المختلفة

 المرئيللة اللغويللة الرسللائ  اسللتقبا  ىعللل الفللرد قللدر  هللي: االسةةتقبال مهةةارة-2
 .  بينهما والربط وتحليلها وفهمها والمسموعة

 فلي التوحلدي طفل ال تسلاعد التي اللفظية غير الوسيلة يه :التقليد مهارة-3
 ىعللل لتسللاعد  بالمحاكللا  بلل  المحيطللة البيئيللة المعلومللات مللن الكثيللر اكتسللا 
 .سلوك  تشكي 

 مترابطلللة بأنشلللطة األفلللراد فيهلللا يقلللوت التلللي العمليلللة هلللي  :التعةةةاو  مهةةةارة-4
 .بينهت مشتركة أهدا  تحقيق بغر  جماعية صور  في ومتشابهة
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 :والدراسات السابقة اإلطار النظري 
 
 

 :Autism  التوحد :األول لمحورا
 

 باللغة علمياا بحثاا( 4211) عات اسبرجر هان  النمساوي الطبي  قدت   
 سما  اضطرا  من يعانون كانوا األطفا  من مجموعة في  وص  األلمانية
 الصفات من العديد االضطرا  هذا أعرا  تضمنت حيث  المرضي التوحد
 غير التواص  في خل   لغري ا االجتماعي التفاع  من نماذج: أهمها
 الجمعية وأصدرت. خريناآل واحتياجات ومشاعر فهت في ضع   اللفظي

 يواإلحصائ التشخيصي الدلي ( APA) ينيالنفس لألطباء األمريكية
 مفهوت في  توس  والذي  ( DSM-4) الرابعة الطبعة -الرابعة ل ضطرابات
 التوحد طي  طراباتاض تضت أصبحت بحيث الشاملة النمائية االضطرابات

 اضطرا   ريت مت  مة  اسبرجر مت  مة  التوحد اضطرا  هي والتي
 ىسمي   ما أو النمطي غير التوحد واضطرا   الطفولة انح   أو تفكك

 األمريكية الجمعية أصدرت وأخيراا  المحدد غير الشام  النمائي باالضطرا 
 ل ضطرابات يواإلحصائ التشخيصي الدلي ( APA) ينيالنفس لألطباء
 طي  اضطرابات اختصر والذي(  DSM-5) الخامسة الطبعة -الرابعة
  سكر)النمطي غير والتوحد النمطي التوحد: هما نيأساسي نوعين إلى التوحد
 (.52   ص5141

 

 :التوحد تعريف •
 

 مظلللاهر  فللي يظهلللر التوحللد اضلللطرا  أن للتوحللد األمريكيلللة الجمعيللة ىتللر    
 كل    فلي االضلطرابات وتظهلر العملر  ملن ىاألول هرااش الث ثين في األساسية

 النطللق  يتبعهللا  ومللا والتطللور النمللو  نسللبة الحسللية  للمثيللرات االسللتجابة مللن
 . واألشياء واألحداث بالنا   المرتبطة والقدرات المعرفية  والقدرات اللغة 

 (42ص  5145   بدوي ؛البب وي ؛العثمان)                         
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 فلللي معقلللد اضلللطرا  علللن عبلللار  :بأنللل  التوحلللد األمريكيلللة الجمعيلللة  تعلللر    
 الضللللطرا  نتيجللللة العمللللر مللللن ىاألوللللل الث ثللللة السللللنوات فللللي يظهللللر  النمللللو

 التواصللل  فلللي صلللعوبات شلللك  فلللي يبلللدو  المللل  وظيفلللة ىعلللل يللل ثر عصلللبي
 .اللع  وأنشطة االجتماعي  والتفاع   اللفظي وغير اللفظي

 (Vidya, 2004, pp2-3)                                                                   
 

 العقليللة ل ضللطرابات الخللام  واإلحصللائي التشخيصللي الللدلي  يعللر      

(SM-5,2013, p809)  التوحلد طيل  اضلطرا (ASD)  اضلطرا  :بأنل 
 والتفاعللللل  التواصللللل  فلللللي عجللللل " هملللللا أساسللللليين علللللدينب   فلللللي بعجللللل  يتميللللل 

 النشلللللاطات ومحدوديلللللة تكراريلللللة   نمطيلللللة  وكياتسلللللل ووجلللللود  "االجتملللللاعي
 مبكللر  نمللو فتللر  فللي الظهللور فللي األعللرا  هللذ  تبللدأ أن ىعللل واالهتمامللات 

  .والمهني االجتماعي األداء في شديد ضع  مسببة
 

 عنلد األطفلا  بعل  تصلي  حاللة :بأن ( 31ص  5112) ةس م  يعرف    
 تكلللوين ىعلللل قلللادرين غيلللر تجعلهلللت المبكلللر  الطفوللللة مرحللللة خللل   أو اللللوالد 
 االجتمللاعي  محيطل  عللن منعل الا  الطفلل  ويصلب  طبيعيللة  جتماعيلةا ع قلات
  .والنشاطات الحركات بتكرار يتص  منغلق عالت في ويتقوق 

 

 أحللد ىعللل طلللقي   مصللطل  :أنلل  ىعللل Howlin  (1995)  ويعرفلل    
 النمللو فللي توقلل  أو بقصللور تتميلل  التللي الشللاملة االرتقللائي النمللو اضللطرابات
 والتفاعللللل   التواصللللل  ىعلللللل القلللللدر  فلللللي قصلللللور وبالتلللللالي  واللغلللللوي الحسلللللي

 ن علللللة ذللللللك وتصلللللاح  واالجتملللللاعي  المعرفلللللي والنملللللو  واللللللتعلت والتخاطللللل 
 وانلدماج  اليوانفع عاطفي جمود م  الذات ىعل وانغ ق انطوائية  انسحابية

  إبراهيت حبي ) طويلة لفتر  هادفة غير عشوائية نمطية حركات في صا الم  
 (.21ص   5142
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 اضللطرا " :بأنلل  ةالحاليلل الدراسللة فللي التوحللد تعريلل  يمكللن عليلل  وبنللاءاا    
           المثيللللرات هللللذ  كانللللت سللللواء الحسللللية للمثيللللرات الطفلللل  اسللللتجابة فللللي نمللللائي

 فللي قصللور ملل ( تذوقيللة - شللمية - لمسللية – سللمعية – بصللرية – حركيللة) 
 -التقليللد -سللتقبا اال -تصللا اال)  راتمهللا فللي االجتمللاعي والتفاعلل  اإلدراك
 مللن العديللد  عليلل يترتلل  ممللا  شللاذ  واهتمامللات نمطيللة وسلللوكيات(  التعللاون

 ".اآلخرين م  االجتماعية الع قات إقامة وبين بين  تحو  التي المشك ت
 

 :  التوحد أسباب •
 

  :كالتالي األسبا  هذ  عر  يتت وسو 
 

 يتسللمون بالتوحللد المصللابين األطفللا  ءآبللا أن وجللد :وأسةةرية نفسةةية أسةةباب-
 إللللى والميللل  واللللذكاء ين اآلخلللر  علللن والعللل و  والوسواسلللية ينفعلللالاال بلللالبرود

 الوالللللدين شخصللللية فللللي ينفعللللالوال العللللاطفي الجمللللود لهللللذا ونتيجللللة النمطيللللة 
 ملللن ال  ملللة سلللتثار باإل الطفللل  تمتللل  علللدت إللللى يللل دي العلللات األسلللري والمنلللا 
 (.61ص  5117 بيومي ) األسر  في الداخلية الع قات خ  

  
 معلللللد  ارتفللللا  الدراسللللات بعلللل  فللللي لللللوحظ أنلللل  :البيوكيميائيةةةةة العوامةةةةل-

 المرتفلل  المعللد  هللذا أن إال التوحللد  أطفللا  ثلللث ىلللد الللدت فللي السلليروتونين
 الجلبللي ) شللديد  درجللة إلللى عقلياللا المتخلفللين األطفللا  ثلللث فللي أيضللاا  لللوحظ
 (.27ص  5117

 

  (Fragil  X) كروموسوت أن الدراسات بع  أوضحت :يةالجين العوامل -

 ولل  اللتعلت وصلعوبات العقللي والتخل  للتوحد اا مسبب اا حديث اا وراثي شك ا  يعتبر
 يكلون الكروموسوت وهذا ال ائد  النشاط مث  سلوكية مشك ت حدوث في دور
 (.1ص   5117 ستيورات  ريتا ) اإلناث من أكثر الذكور بين شائعاا
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 ىعللل الطبيللة والتحاليلل  الدراسللات ت  كللد :الةةوالدة قبةةل الوالديةةة اعفاتالمضةة-
 يحللدث مللا منهللا  حيللوي أو عضللوي قصللور حللاالت مللن التوحللد طفلل  معانللا 
 األت إصلللابة أمثلتهلللا وملللن الجنلللين  ىعلللل يللل ثر وبالتلللالي الحمللل   فتلللر  أثنلللاء

 التصللل  حلاالت أو التمثيل   قصلور حلاالت ملن حاللة أو األلمانيلة بالحصلبة
 .)342ص   5112   الحلبي" Rett " (الريت حاالت ومنها لدرنيا
 

 فللي خللل  هنللاك أن ىإللل الللبع  أشللار: المركةةزي العصةةبي الجهةةاز فةةي خلةةل-
 المسلل و  يكللون وقللد  الللدماغ عللن عللدااب   األكثللر الطبقللة وهللي الدماغيللة القشللر 
  .واإلدراكي اللفظي الوظيفي االخت   عن

 

 األكثللر والدراسللات البحللوث أشللارت :حةةدالتو  حةةدو  فةةي الفيروسةةات تةة ثير-
 األلمانيللة الحصللبة فيللرو  إلللى باإلضللافة  معينللة فيروسللات هنللاك أن حداثللةا 
    Herpes Simplex البسليط الهلرب  كفيلرو  التوحلد حلدوث إللى تل دي

 "Thcytomegalo Virus" . الخ يا عراك فيرو  إلى باإلضافة
 (                          22ص  5113 سليمان )                                             

 

 التوحد أعراض :  
 

 ألسللبا ل اا وفقلل درجتهللا وتختللل  التوحللد أطفللا  وخصللائص أعللرا  تتعللدد   
 للللي  ولكلللن مشلللتركة  الخصلللائص بعللل  تكلللون وتكلللاد  ذللللك إللللى أدت التلللي

 يتميل  حيلث بذاتل   طفل  ىللد موجلود  الخصائص جمي  تكون أن بالضرور 
 التشلللخيص  عنلللد إليهلللا الرجلللو  يمكلللن التلللي األعلللرا  ملللن بمجموعلللة دالتوحللل
 :يلي فيما األعرا  هذ  وتتمث 

 

 اهلل عبللد مثلل  دراسللاتال نتللائج أكللدت :االجتمةةاعي التفاعةةل فةةي القصةةور -1
 التوحلللللديين األطفلللللا  أن ىعلللللل( 5112)  عملللللار (5115) بخللللل   (5117)

. اآلخلللرين تجللا  لسلللبيةوا االجتملللاعي التفاعلل  وعللدت ل نسلللحابية  ميلل  لللديهت
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 ال مبلاال /  االجتملاعي التجن : )هي مجاالت بث ثة القصور تحديد ويمكن
 .)22ص   5112 الحلبى ( )االجتماعي اإلرباك/  االجتماعية

 

 ملللل  والتواصلللل  االرتبللللاط فللللي اا شللللديد اا قصللللور  يتضلللل  :اللغةةةةوي القصةةةةور-2
   كامللل ) الكللل ت ىعلللل القلللدر  فقلللدان أو الكللل ت فلللي اا شلللديد اا وقصلللور   اآلخلللرين
 (.2: 5 ص ص   5113

 

 حلللوار إجلللراء ىعللل قلللدرتهت عللدت فلللي ذلللك ويتمثللل : المعرفيةةةة الخصةةائص-3
 أسللللوأ أن ويبللللدو  اللفظيللللة وغيللللر اللفظيللللة للمنبهللللات الفهللللت وصللللعوبة متبللللاد 
 ص  5115 نصللر ) واسللتخدامها باللغللة يتصلل  مللا هللو لللديهت األداء جوانلل 
 (.14- 11 ص

 

 بشلللك    التوحلللديين األطفلللا  يلعللل  :والنشةةةاطات اتواالهتمامةةة السةةةلوكيات-4
 بأشللياء اا مفرطلل اا اهتماملل يظهللرون أو طويلللة ولسللاعات معينللة بأشللياء طقوسللي  

 فلي تغييلر أو البيئلة فلي يحلدث تغييلر أي ملن ين عجلون وهلت محلدد  نلو  من
 . التنق  أو للتغير شديد  مقاومة ولديهت التماث   ىعل يحافظون كما الروتين 

 

 (Daniel , James, Kauffman,Pand, 2003, p 89)  
 

   :الباحثة تعقيب
 

 طفللا لأل ساسلليةأ أعللرا : يلللي فيمللا التوحللد أعللرا  أهللت تصللني  يمكللن    
  اللغللوي قصللورال  االجتمللاعي التفاعلل  قصللور  إدراكللي قصللور:) فللي وتتمثلل 
 المهللللللارات بعلللللل  أداء فللللللي قصللللللور  بللللللالتكرار المتصلللللل  النمطللللللي السلللللللوك

 التوحلديين أطفلا  ك  عند توجد ال قد أخرى وأعرا (. حياتيةوال ةليستق اإل
 للمثيلرات االسلتجابة ضلع   العقليلة الوظائ  ىمستو  انخفا : )في وتتمث 

يذاء الغض  نوبات  الشديد العاطفي البرود  الخارجية  (.الذات وا 
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 التوحد تشخيص:  
 

 أعللللرا  يذ اضللللطرا  باعتبللللار  السلللله  بللللاألمر لللللي  التوحللللد تشللللخيص   
 تطبلللق التلللي الطبيلللة االختبلللارات وجلللود لعلللدت وذللللك ؛خلللرآل فلللرد ملللن مختلفلللة

 خلللل   مللللن الحاضللللر الوقللللت فللللي التوحللللد تشللللخيص يللللتت حيللللث. لتشخيصلللل 
 يكللون مللا وعللاد ا   معتمللد مخللتص بواسللطة الطفلل  لسلللوك المباشللر  الم حظللة
 وفللي سللنوات  ثلل ث عمللر قبلل  وذلللك اا طبيبلل أو الطفلل  نمللو فللي اا اختصاصللي

 جملللل  طريللللق عللللن بعنايللللة دراسللللت  تللللتت الطفلللل  نمللللو تللللاري  فللللإن الوقللللت نفللل 
 مللللن عللللدد ىعللللل التوحللللد تشللللخيص ويمللللر.  الوالللللدين مللللن الدقيقللللة المعلومللللات
 عم  يتت حيث( الم  أعصا  في مختص) األطفا  طبي  منهت المختصين
 الستبعاد وذلك ال  مة الفحوصات وبع  المقطعية  واألشعة للم   تخطيط
 تربلوي  قيلا  مخلتص علات  طبيل  نفسلي   طبيل  عضوي بمر  اإلصابة
 (.72 ص  5143 وشنوفي    دعو) اجتماعي مختص

 

 وذلللك ؛مللرات عللد  التشخيصللية المقابلللة تكللون بللأن ضللرور  أيضللاا  وهنللاك    
 االضلللطرا  حلللد  ىملللد وتحديلللد ع جهلللا الممكلللن األسلللبا  بعللل  السلللتبعاد
 .المناسبة الع جية الطرق تحديد إلى باإلضافة

 

 قللد (DSMV) اإلحصللائي الللدلي  مللن الخامسللة الطبعللة نإفلل وتحديللداا  -
 وذللك  المسلتويات ومتعلدد دقيقلاا  تشخيصلاا  األطفا  تشخيص بضرور  اهتمت
         ىمسلللللتو   التحديلللللد  التشلللللخيص) محكلللللات: التاليلللللة الث ثلللللة للمسلللللتويات وفقلللللاا 
 ( .315 ص   5147 الفرحاتي ( ) الشد 

 

 التوحد تشخيص أساليب: 
 

 الطبيلل  يقررهللا التللي الفحوصللات بعلل  بللإجراء يللتت:  طبةةيال التشةةخيص-1
 الللذكري الصلبغي الكتشلا  الكروموسلومي التحليل  ومنهلا  لهلا االحتيلاج عنلد
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 الللرنين وأشللعة (EEG) للملل  الكهربللائي والتخطلليط (X-Fragile) الهلل 
 .)11 ص  5143 الشرمان  الغصاونة  (MRT) (للم  المغناطيسي

 

 العقليللة القللدرات تقيلليت يتضللمن أنلل  فانتو سللت يشللير :النفسةةي التشةةخيص-2
 ملللللن( %61) حلللللوالي أن إللللللى اإلحصلللللاءات تشلللللير إذ  المتفاوتلللللة والمعرفيلللللة
 وأن  ذكللاء درجللة IQ %) 21)مللن أقلل  ذكللائهت نسللبة التوحللديين األطفللا 

 مللنهت %51 وأن  ذكللاء درجللة IQ ) 71 -21) بللين مللا مللنهت( 51%)
 . (Stefanatos, 2002, p195)فوق فما( 71) ذكاء درجة علي حصلوا

 

 االنخلراط ىعلل التوحلدي الطفل  قلدر  يتضلمن أن  :االجتماعي التشخيص-3
 واالهتمللللات اآلخللللرين  ملللل  االجتمللللاعي والتفاعلللل  االجتماعيللللة  األنشللللطة فللللي

 (.451 ص  5144   السيد ؛ ىالمصطف) أقران  م  المشترك
 

 الم حظلة تباسلتخدا الرسلمي التقيليت اسلتخدات خل   ملن :التربوي التقييم-4
 (.32 ص  5143   الشرمان ؛الغصاونة) الوالدين ومناقشة  المباشر 

 

 الوظلائ  تكامل  طبيعلة لمعرفلة الوظيفي المعالج ب  يقوت :التواصل تقييم-5
 والشلللللت والتلللللذوق والبصلللللر السلللللم ) الخمللللل  الحلللللوا  عمللللل  وكيفيلللللة الحسلللللية
 لعبلة حضلارإل األصلاب  اسلتخدات) الصلغرى الحركة مهارات وتقييت  (واللم 

 وهلل   (والقفلل  والجللري المشللي) الكبللرى الحركللة ومهللارات  (صللغير شلليء أو
 الللللللللللدماغ نصلللللللللل  لتحديللللللللللد سللللللللللرىالي أو منلللللللللليالي يللللللللللد  اسللللللللللتخدات يفضلللللللللل 
 (.11 ص  5143   الشرمان ؛الغصاونة)المسيطر

  
 للتوحد المفسرة النظريات: 

 

  :النفسي المنش  نظرية-1
  والطفلل  األت بللين الفللاتر  الع قللة هللو التوحللد فللي السللب  أن العلمللاء اعتقلد   
 عواطفهلللا لبلللرود  نظلللراا؛ ( الث جلللة بلللاألت) الطفللل  أت ىتسلللم أن إللللى أدى مملللا

 (.27 ص  5111 المغلوث ) اإلحسا  عديمة ألنها وفتورها
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 الواللدان كلان فقد  أيضاا  األ  إلى ب  فقط لألت ذلك في السب  يرج  وال    
 عللي أطللق وقلد  والحنلان باللد ء لطف ا ت ويد عن عج هما ىعل لينئو المس

 (.16ص   5113   سليمان( )فكرياا الباردان الوالدان) است أيضاا  الوالدين
  
 : البيولوجية النظرية-2

 

 أو أحلللد فلللي خلللل  وجلللود هلللو التوحلللد باضلللطرا  اإلصلللابة سلللب  أن تقلللو    
 الجينللللات مثلللل  البيولوجيللللة العواملللل  مللللن عللللدد أو لعاملللل  الملللل  أجلللل اء بعلللل 
   سلللايمون. ) الفيروسلللية اإللتهابلللات او واللللوالد  الحمللل  فتلللر  فلللي اتوصلللعوب
 ( .63 ص  5111   باتريك

 

 : المعرفية النظرية-3
 

 ىعل ت ثر معرفية مشك ت لديهت التوحد اضطرا  ذوي األطفا  أن تقو    
 القواعللللد وتطبيللللق لتشللللكي  ؛بللللدا واإل والمرونللللة والفهللللت التقليللللد ىعللللل قللللدراتهت
 (.446 ص  5111 ال ريقات ) المعلومات ما واستع والمبادئ

 

  (:الصينية النظرية) الكلي نظرية-4
 

 عبلار  وهلو  الهضلمي الجهلا  في تل  هو فسبب  الوالد  بعد كان إذا تري   
 امتصلللاص ملللن الجسلللت تمنلل  ك هملللا أو المعلللد  أو الطحللا  فلللي مشلللكلة عللن

              وتطللور نمللو ىعللل تسللاعد التللي الغذائيللة العناصللر مللن وغيرهللا B6 فيتللامين
 (.417 ص  5111 الشربيني ) الم 

 

  :البيئي والتلو  السموم-5
 

 فلي تسلاهت السامة المواد أن (Shattock, 2008, p2) شاتوك بأو  ذكر   
           طريلللق علللن الجسلللت تلللدخ  السلللامة الملللواد وهلللذ   التوحلللد باضلللطرا  اإلصلللابة

  النكافيللة الغلد  التهابلات  والحصلبة األلمانيلة الحصلبة ضلد MMR لقلاح) 
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 مسلللتويات تلللأثير  الب سلللتيكية للقلللوارير السلللامة التلللأثيرات  الحشلللرية المبيلللدات
  السللللللامة األدخنللللللة  للطعللللللات الغذائيللللللة القيمللللللة تللللللدهور  الغذائيللللللة اإلضللللللافات
 (.1ص  5117 الدوسري ) (الموباي  هوات  أعمد   المعدية األمرا 

 

  :المخ نظريات-6
 

 فللص فللي مكتسلل  بتللل  يصلابون الللذين ىالمرضلل أن عتقللادا ىعللل وتسلتند   
 يظهرهلللللا التلللللي النفسلللللية الخصلللللائص نفللللل  يظهلللللرون   حيلللللثيملللللاماأل الملللل 

 (. 37ص  5111   باتريك   سايمون) التوحد اضطرا  ذوي األشخاص
 واألشلخاص العلاديين األشلخاص أدمغلة بلين الحديثلة الدراسلات قارنت وقد   
 ىلللللد الملللل  حجلللت أن ووجللللدت  غناطيسلللليالم بلللالرنين التوحللللد اضلللطرا  ذوي

: التاليلة المل  مناطق في العاديين من أكبر التوحد اضطرا  ذوي األشخاص
         أبللللو المعطللللي  عبللللد) الصللللدغي والفللللص الجللللداري  والفللللص  اليالقللللذ الفللللص

 .(114 ص  5117  قلة
 

 ملل  الباحثللة تتفللق للتوحللد المفسللر  للنظريللات السللابق العللر  خلل   ومللن     
 التوحلللديين األطفلللا  معظلللت أن حيلللث  للتوحلللد تفسللليرها فلللي المعرفيلللة يلللةالنظر 

لللللا يظهلللللرون  ذللللللك ويتضللللل   العقليلللللة القلللللدرات ىمسلللللتو  فلللللي ملحوظالللللا انخفاضا
 ولفتلللر    محلللدد   مثيلللر   ىعلللل التركيللل  ىعلللل القلللدر  فلللي الضلللع  فلللي نخفلللا اال

 والضلع  ومعالجتهلا  وتفسليرها المعلوملات إدراك فلي الضع  وكذلك  كافية  
 .والتصني  والتميي  تفكيرال في

 

 للتوحد العالجية األساليب: 
 

 :  الفسيولوجي االتجاه ىعل تعتمد برامج-1
 

 الع ج يحدثها أن يمكن التي الفسيولوجية التغيرات ىعل البرامج هذ  تقوت   
 وسللوكيات  التوحلد أعلرا  من التقلي  إلى ت دي التي  التوحديين األفراد عند
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 بالفيتامينللات العل ج  السليكرتين بهرملون العلل ج  ألدويلةبا  العل ج: ) ومنهلا
  الحسلي التكامل  برنلامج  السلمعي التكامل  بلرامج  الغلذائي العل ج  المتعدد 
 (.57 ص  5112 الرائد ( ) بالموسيقي الع ج

 

 : المهارات ىعل المعتمدة العالج برامج-2
 

 صللعوبات مللن نونيعللا التوحللديين األطفللا  أن افتللرا  ىعللل البللرامج تقللوت   
 تللت لللذلك. اآلخللرين مللن تفللاعلهت مللن يحللد ممللا  المهللارات مللن عللدد فللي بالغللة
 التلي البلرامج أشلهر ومن  المهارات هذ  لمعالجة تعليمية ستراتيجياتإ تطوير
 تبللاد  ىعللل المعتمللد التواصلل  نظللات: ) يلللي مللا المهللارات تطللوير إلللى سللعت
 القصللص بللرامج  تالتواليلل علللي التللدري  بللرامج   الميسللر التواصلل    الصللور

 (.57ص  5112   الرائد) (لكلمة السرعة برنامج  االجتماعية
 

  :التوحديي  طفاللأل التربوية البرامج-3
 

 ىعلل يقلوت التلي السللوك تعلدي  إجلراءات اسلتخدات ىعلل األسلا  ىعلل تقوت  
 الللوت يضل  ال السلوك وتعدي  ذاتية انطباعات ىعل ولي   موضوعية أس 
 عمليلللة فلللي الواللللدين يشلللارك نللل إف ذللللك ملللن العكللل  عللللي بللل   دينالوالللل عللللي
 أن يمكن التي التعلت وقوانين  يءمباد ىعل الجلسة إجراءات وتعتمد. الع ج
  5146  المقصللود عبللد)األخللرى باألسللالي  مقارنللة بسللهولة المعلمللون يتقنهللا
 (.114ص

 

 : الحسي بالتكامل التدخل-4
 

 السلللللوكي العلللل ج علللللى القللللائت يالع جلللل المللللدخ  ةالحاليلللل الدراسللللة تبنللللىت   
 أو  نجاحل ملدى قيلا  يمكلن أسلو : )التالية للمبررات وذلك يالحس واإلثراء
 تنمية على يعتمد األسلو  هذا  التوحد بأسبا  يهتت ال األسلو  هذا   فشل 

   (. االجتماعي التفاع  ومهارات اإلدراك



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (6610)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 : ومنها يةعلم أسس علي المبنية العالجية للبرامج أمثلة-5
 

 العللللل ج برنلللللامج  Lovaas  لوفلللللا  برنلللللامج  Teacch تيلللللت  برنلللللامج)  
 فاسلللت برنلللامج Sun Rise رايللل  سلللن برنلللامج  Higashi اليوميلللة بالحيلللا 
 .(Fast For Word فورورد

 

 :Enrichment sensory الحسي إلثرا ا: الثاني المحور
 

  الحسللية الوظللائ  إثللراء) الحسللي ثللراءاإل مصللطل  ةالحاليلل الدراسللة عللر ت   
 التوحلللد طفللل  ىللللد والمركللل ي العصلللبي الجهلللا  قيلللات :بأنللل ( الحسلللي التكامللل 
 ىعلللل يسلللاعد بملللا  الحسلللية المعلوملللات تنظللليت فلللي الحسلللية الوظلللائ  بلللإثراء
 خل   ملن المعلوملات واستقبا  ب  تحيط التي والمثيرات بجسد  الطف  شعور

 الملللللدخ ت بيعلللللةط مللللل  يتفلللللق سللللللوك إلنتلللللاج ودمجهلللللا  المختلفلللللة الحلللللوا 
 .هاد    بشك    الحسية والمثيرات

 

 الحسي اإلثرا  مصطلح Enrichment sensory : 
 

 بيولوجيللة عصللبية عمليللة وهللي الحسللية الوظللائ  إثللراء هللو :الحسللي اإلثللراء  
 المل  بهلا ويلنظت يصلن   Innate Neurobiological Process داخليلة

 ي جملللل  أن للملللل  تسللللم  بحيللللث يسللللتقبلها  التللللي المختلفللللة الحسللللية المثيللللرات
 مللن وذلللك عليهللا  ىالمعنلل بإضللفاء يقللوت كمللا متكاملل   ك شلل لتكللوين األجلل اء
 العليللا المسللتويات تحقيللق ىعللل يعملل  كمللا السللابقة  بللالخبرات مقارنتهللا خلل  
 وتتضللللمن اإلدراك  أسللللا  الحسللللي التكاملللل  يعتبللللر حيللللث الحركللللي  للتلللل  ر
 وتللأثير والصللوت والر يللة الجسللدي والللوعي والحركللة اللملل  الحسللية الخبللرات
 الحسللي  بالتكاملل  تللتت المعلومللات لهللذ  وتفسللير  الملل  تنظلليت وعمليللة الجاذبيللة
 اللللتعلت ملللن الحقالللا سللليحدث لملللا الجلللوهري باألسلللا  يملللدنا الحسلللي والتكامللل 
 .(413ص  5114 فراج ) تعقيداا األكثر والسلوك
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 التلي عمليةال :بأن  الحسية الوظائ  إثراء Ayres (2005) إير  وعرفت    
 النظللات خلل   مللن المسللتقبلة األحاسللي  األفللراد ويميلل  ويعللد   يسللج   فيهللا

  .البيئة ىعل رداا هاد  تكيفي سلوك إلنتاج الحسية واألنظمة الحسي 
 

 :بأنللللل  الحسلللللية الوظلللللائ  إثلللللراء( 521 ص  5116) الشلللللخص وعلللللر     
   الحلللوا ملللن علللدد معطيلللات بلللين تحلللدث وميسلللر  متبادللللة اعتماديلللة ع قلللة
 التي تلك من وأهت وأشم  دقة أكثر حسية معالجة إلى ت دي أن يمكن بحيث
 .بمفردها واحد  حاسة بها تقوت

 

 والبيئللة الجسللد مللن كلل    مللن المعلومللات ىتتلقلل طبيعيللة عصللبية عمليللة هللو    
 المعلوملللللات  هلللللذ  وتوحيلللللد تنظللللليت ىعلللللل تعمللللل  ثلللللت  الحلللللوا  طريلللللق علللللن

 ملللن المختلفلللة للتحللديات الم ئملللة االسلللتجابة وتخطلليط تنفيلللذ فلللي وتسللتخدمها
 الوظلللائ  إثلللراء عمليلللة وتلللتت اليوميلللة  الحيلللا  فلللي بيسلللر والعمللل  اللللتعلت أجللل 

 المختلفلللة الحللوا  مللن للمعلومللات اإلنسللان اسللتقبا  نتيجللة العصللبي الحسللية
رسالها عطاء معالجتها ثت الدماغ إلى وا   .لها الم ئمة االستجابات وا 

  (Sharon, 2010, p20)                                                        
   

 الللوارد  المعلومللات دمللج ىعللل القللدر : بأنلل  الحسللية الوظللائ  إثللراء ويعللر    
 وبالتلالي  وواضلحاا  محلدداا  ىمعنل يعطي بشك  وتنظيمها الحوا  مختل  من

 (.726ص  5143 عقي  ) المفاهيت تكوين
 

ى عللل الللدماغ قللدر  :بأنلل  الحسللية ئ الوظللا إثللراء( 5117) إبللراهيت يعللر     
 عللن المسللئولة الحلل  أنظمللة مللن تلقيهللا يللتتالتللي  معلومللاتال ومعالجللة دمللج

 خلل   مللن الجسللت وموقلل  واأللللت والحللرار  والرائحللة والتللذوق والسللم  االبصللار
 الجسلت يشلعر أن أجل  من مركبة صور  بتكوين والمخي  الم  بين موص ت

 (.46ص  5141 محمد ) مناس  بسلوك مع  ويتفاع  ب  يحيط بما
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  لمسللية  بصللرية  سللمعية) حسللية بمللدخ ت التوحللدي الطفلل  اسللتثار  هللو     
 مثيلر حساسلية فلرط ملن للتخفي  الطف  حاجة بحس ( حركية  ذوقية  شمية
 (.3 ص  5142 راشد  سعاد  )معين حسي

 

 أخصلائي قبل  من عديد  سنوات منذ استخدمت التي الع جات من يعتبر    
 الوظيفللللي األداء تع يلل  فللي الفرديللللة مكانياتلللل ا  و  تلللل اقدر  وللل   الوظيفلللي علل جال
 تنظلللليت ىعلللل اللللدماغ قلللدر  لتع يللل  مللللنهج باعتبلللار  يوصللللل  حيلللث  طفلللا لأل

 األشللللللياء ملللللل  التفاعليللللللة السلللللللوكيات فللللللي السللللللتخدامها الحسللللللية المللللللدخ ت
   (Davies, 2007 , p177).واآلخرين

 

 مللن األطفللا  معظللت ىلللد الحسللي التكاملل /  الحسللية الوظللائ  تتطللور يللتت   
 يجلل  كملا يتطلور ال الحسلي التكامل  ولكللن العاديلة  الطفوللة نشلاطات خل  
 من عدداا  فإن منظمةا  غير العملية تكون فعندما  األطفا  بع  ىلد بفاعلية  
 (.12 ص  5113 كام  )  بتظهر والسلوك والتطور التعلت في المشاك 

 

  لللديهت الحسللية الوظللائ  إثللراء بعمليللة التوحللديين األطفللا  ملل  نقللوت ولللذلك   
 ىعلل القلائت المتكامل  التدريبي البرنامج ب  يقوت ما وهذا مقصود  عملية وهي
 التفاعلللللللل  ومهللللللللارات الحسللللللللي اإلدراك لتحسللللللللين الحسللللللللية الوظللللللللائ  إثللللللللراء

 .االجتماعي
 

 حركللللي حسللللي علللل ج هللللي الحسللللي التكاملللل / الحسللللي بللللاإلثراء والمعالجللللة   
  (4275-4272) آيللللر  جللللين طورتهللللا وقللللد  بالتوحللللد المصللللابين طفللللا ألل

 الحركلي  السللوكي واألداء الحسية الخبرات بين الع قة ىعل فيها ت كد والتي
 الحسللللي الللللدمج خلللل   مللللن الهللللد  ويكللللون. التللللدخ  سللللتراتيجياتا  و  والتللللدخ 
 ت ود والتي البيئة من المعلومات وتكام  ودمج لتنظيت العقلي  النظات تحسين

 .(Baranek, 2002,  p406) جيد   نحو   ىعل وتعلت تكيفية ستجاباتإب
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 البلاحثين تعريفات أن الحسية الوظائ  إثراء تعريفات من يتض  سبق مما   
 بمدخ ت التوحد طف  استثار " أن  في ويتحدد كبير   حد   إلى بعضها م  تتفق
 . "ب  يحيط بما التوحد طف  يشعر أن أج  من وتنظيمها حسية

 

 تنظيت ىعل التوحد طف  قدر : "بأن  الحسية الوظائ  إثراء الباحثة وتعر    
 والمثيلرات بجسلد  الطف  شعور ىعل يساعد بما  وتكاملها الحسية المعلومات

  وتكاملها المختلفة الحوا  إثراء خ   من المعلومات واستقبا  ب  تحيط التي
 بشللك    الحسللية والمثيللرات تالمللدخ  طبيعللة ملل  يتفللق سلللوك إلنتللاج ؛ودمجهلا
 .هاد   

 

 : Sensory Perceptual  الحسةي اإلدراك: الثال  المحور
 

 : الحّسي اإلدراك مفهوم •
 

 نشللاط فهللو( Sensory Perception: باإلنجلي يللة) الحّسللي اإلدراك أّمللا   
 والتعللر  الحيللة  الكائنللات بللين للعللي  الضللرورية المعلومللات نقلل  فللي يتركلل 
 .الحسيّ  المثيرات خ   من والداخلي لخارجيا العالت على

                                                (Patrizia, 2012 ) 
 

     : الحسي اإلدراك د احو  شروط •

: إدراكل  رادالم ل الشليء أو الهلد : وهلي أساسية عوام  عد  توفر من البد   
 . معينة رائحة شت وأ معين  صوت سما  أو معينة  بألوان جست ر ية مث 

 . األن  أو األذن أو العين مث  :لإلدراك الداعمة الحسية األعضا -

 . الشت أو السما  أو الر ية مث  :اإلدراك عملية ع  الناجم الشعور-

دراكةة  الهةةدف علةةى التعةةرف-  تميلل  أو المرئيللة الصللور  تشللك  خلل   مللن :وا 
 . الشتّ  لعملية رضتتع التي الرائحة معرفة أو علي  والتعر  الصادر الصوت
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 البشللر بللين تفاعلل  يحللدث عنللدما :الجسةةم فةةي الحّسةةي اإلدراك حةةدو  آليةةة-
 فلي الحّسلية األعضلاء بواسلطة محفّل ات سليتلقى الجسلت فإنّ  المحيطة  والبيئة

 عبللللر الرسللللائ  هللللذ  بنقلللل  تقللللوت حيللللث المسللللتقب ت  تسللللمى والتللللي الجسللللت 
 إلى الرسائ  هذ  ت ترجت ثت المرك ي  العصبي الجها  إلى العصبية السياالت
 يللللتت التللللي المختصللللة األعضللللاء إلللللى األعصللللا  مللللن إرسللللالها يللللتت تعليمللللات
 الحّسلللي اإلدراك علللى تطبيقللي مثللا  الشللوكي  والحبلل  الللدماغ بفعلل  تنسلليقها
 حيث شخصين  ب  ق   من المثا  هذا تطبيق يمكن: الركبة نقر فع  رد : ومنها
 يقوت ثت نين يالع إغ ق م  ترخاءواالس الطاولة  على بالجلو  أحدهما يقوت

 عندها اليد  طر  باستعما  المطبتين بين ما المنطقة في الركبة بنقر اآلخر
 (. Patrizia, 2012) للركبة مفاجئة فع  رد  حدوث سي حظ

 

 :الحسي اإلدراك مدخالت •
 

 المعلوملات تنظليت ىعلل األطفلا  تسلاعد وحسلية حركية أنشطة عن عبار     
 اللدمج  تتضمن التي الحسية العملية في اضطرا  وأي يتلقوها  يالت الحسية
 فلللي صلللعوبات إللللى يللل دي األحلللداث؛ وترتيللل  التنظللليت أو والتنسللليق والتعلللدي 
  ,Sharon, 2010) للطفل  ال منلي للعملر المناسل  السللوك وتنميلة اللتعلت

p20 .) 
 

 ذا اا ملمحلل الغالل  فلي تكللون أن الممكلن ملن الحركيللة الحسلية فاالهتماملات   
 الجانلل   هللذا فللي معروفللةا  تكللون البيئيللة للمثيللرات ال ائللد  فالحساسللية أهميللة 

 بللللالروائ  والوللللل  لأللللللت   الحساسللللية وعللللدت الصللللاخبة  المرتفعللللة واألصللللوات
 ويشللللللللير(. Dover,2007) األقمشللللللللة أو األنسللللللللجة أو والطعللللللللات وبللللللللاأللوان
 المعلومللات العصللبي الجهللا  بهللا يسللتقب  التللي الطريقللة إلللى الحسللي التجهيلل 
 ومعالجتهلا الملدخ ت هلذ  تفسلير ويلتت الحسلية  التجربلة حواسنا تسج  حيث
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 أو نتعلمل  اللذي الشليء عن متكاملة صور  ىعل لنحص  الدماغ في ودمجها
 (. Humphry,2002) مع  نتعام 

 

 المناسللبة وغيلر المتلردد  تفلاع تهت هللي التوحلديين ىللد المتناقضلات وملن   
 متنلو  ىبمد اهتمات وعدت تفاع  عدت التوحد طف  يبدي قد فمث ا  المثير  م 
 موقلل  فللي األصللوات هللذ  ملل  يتفاعلل  أنلل  إال مللا  موقلل    فللي األصللوات مللن

 التوحد  طف  أن نجد أخرى حاالت   وفي آالماا  ل  تسب  كانت لو كما آخر 
 ولكلن ملا  وقلت   فلي( مث ا  صور ) معين بصري مثير في ويدقق النظر يمعن
 البصلري المثيلر هلذا كلان للو كملا آخر  وقت   في المثير هذا عن ينصر  قد

 (. 413 ص   5117 ستيوارت   ؛ ريتا) بعين  ألت إحداث في يتسب 
 

 : هما رئيسيتي  وظيفتي  هناك الحسي اإلدراك وظائف •
 

 يتوللد ىحتل والخطلر ال ائلد  اإلثلار  حاللة فلي تسلتجي  الحسلية المستقب ت .4
 .الخطر مصدر لمعرفة مهت أمر وهذا  القادت الخطر بمقدار بالدماغ الوعي

 نسلتطي  ىحت البيئة حو  المعلومات لجمي  تستجي  الحسية المستقب ت .5
 (.321 ص  5146  البهنساوي) المحيطة والبيئة أجسامنا ىعل التعر 

 

 : SPD الحسية المعالجة اضطراب مصطلح •
 

 اللللدلي  فلللي (SPD) ةالحسلللي المعالجلللة اضلللطرا  مصلللطل  اسلللتخدت وقلللد    
 أن  (DSMS) (APA, 2013) األمريكلي الخلام  اإلحصائي صييشختال

 في خل  أن  يعين  وهو مستق  اضطرا  أو كفئة بالفع  أدرج المصطل  هذا
 يسللللتقب  حيللللث  الحسللللية بالمعلومللللات الخاصللللة المخرجللللات وتنظلللليت ةمعالجلللل
 يكلون المل  نإفل جلداا     كبيلر     بصلور  والمعلوملات الفعلا  غيلر الحسلي المدخ 
 الحسلللي  المثيلللر الطفللل  يتجنللل  أن فلللي يتسلللب  مملللا  ائلللد حمللل  تحلللت اا واقعللل

 فإن  صغير    بصور    المعلومات استقبا  يكون عندما أن  في صحي  والعك 
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     تنظلللليت عللللدت لديلللل  ويحللللدث الحسللللية  المثيللللرات مللللن م يللللد عللللن يبحللللث الملللل 
 (.521 -525 ص ص   5141   النصر) عصبي

 

 : (SDD)  الحسي اإلدراك يزالتمي اضطراب •
 

 األحاسللللي  بللللين التمييلللل  ىعللللل القللللدر  عللللدت إلللللى االضللللطرا  هللللذا يشللللير   
 الر يللللة  اللملللل   مثلللل  الحسللللية األنظمللللة مللللن أكثللللر أو واحللللد فللللي المتشللللابهة
 اا وقتلللل( (SDD المصللللابين األطفللللا  هلللل الء ويحتللللاج والحركللللة  الشللللت التللللذوق 
 هللللذ  فللللإن العللللاديين  طفللللا األب مقارنللللة الحسللللية المعلومللللات لمعالجللللة أطللللو 

 أنماط إلى ي دي مما  اإلدراكية الناحية من متأخرىن يبدون تجعلهت الصعوبة
 تظهللر حيللث اللعلل   وأثنللاء الدراسللي الفصلل  فللي تعلليقهت والتللي سلللبية سلللوكية
 .بالنف  بالثقة تتعلق مشك ت لديهت

 

 ومعالجللة دمللج ىعللل الللدماغ قللدر  عللدت الحسللية الوظللائ  اضللطرا  ويعللد   
 بلين المسلتمر  الع قلة فلي وخلل  الحل  أنظملة من تلقيها يتت معينة معلومات
 غريبلة تبلدو قلد التلي السللوكيات بعل  تظهلر قلد للذا  الدماغ  وعم  السلوك

 تلل ثر السلللوكيات هللذ . ظللاهري سللب  أو واضلل  منطقللي تفسللير لهللا نجللد وال
 عللللتت أملللا اا عائقللل تمثللل  حيلللث  الطفللل  ىللللد اللللتعلت عمليلللة ىعلللل مباشلللر بشلللك 
 التواصلل  يسللتطي  فلل . فيهللا المتواجللد التعليميللة البيئللة فللي اندماجلل  و الطفلل 
 الدراسلللي الفصلل  داخلل   م ئللل  ملل  أيضللاا  و المدرسلللين و المللربين ملل  الجيللد
 المشللللك ت ملللن سلسللللة تبلللدأ و المن ليلللة الواجبللللات تنفيلللذ فلللي صلللعوبة ويجلللد

 هللللذ  فهللللت فللللي صللللعوبة نجللللد وبالتللللالي   الطفلللل  ىلللللد التعليميللللة و األسللللرية
 العمليللللات اضللللطرابات أن القللللو  يمكللللن وهكللللذا. معهللللا والتعاملللل  المشللللك ت

 يحتلاج اللذي األملر  تعلمل  ىعلل قلوي و مباشلر تأثير لها الطف  ىلد الحسية
 ع جيللة خطللة وضلل  و االضللطرابات هللذ  معرفللة فللي متخصللص تللدخ  إلللى
 األطفلا  أن م حظلة تلت ولقلد  الطفل  ىعلل لهلا السلبية اآلثار من للتقلي  لها
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 أخلللرى أشلللياء فلللي مميللل ين يبلللدوا أن يمكلللن المشلللاك  هلللذ  مثللل  للللديهت اللللذين
  5141    النصللر) الطبيعللي فللوق أو طبيعللي ذكللاء لللديهت يكللون أن ويمكللن
 (.347 ص

 
 (Beth, Kristie, Moya, Megan, Lorrie, 2011, p 76) وأشلار   
 طي  طفا أ مث  الحسية المعالجة ضع  من يعانون الذين األطفا  أن إلى

 التعام  طرق وتحديد األحاسي  ىعل الردود تنظيت في صعوبة لديهت التوحد
 الحسلية الملدخ ت ىعل للرد الذاتي التحفي  يستخدت قد وبذلك  المحف ات م 
 دملج فلي صلعوبات من التوحد طي  أطفا  يعاني. المحف ات تلك لتجن  أو

 األطفلا  لهل الء لع جليا التدخ  المهت من ولذلك  والحسية الحركية الخبرات
 والململللو  الفعللللي الواقللل  ىعلللل معتملللدين الحسلللي بالتكامللل  العللل ج باسلللتخدات
 .العاديين األطفا  عن يختلفون ألنهت التوحد أطفا  وخصائص لطبيعت 

 

 نتللللائج انتهللللت فقللللد الحسللللي  الللللدمج فللللي تحسللللناا الدراسللللات نتللللائج وأشللللارت   
 ملللن ذوي التوحلللد أطفلللاالا ( 2) ىعلللل جريلللتأ   والتلللي Case (1999): دراسلللة
 الوظلللائ  إثللراء واسللتخدت سلللنوات  2 إلللى 1 بللين ملللا ال منيللة أعمللارهت بلغللت

 توجي  سلوك حدوث إلى أسابي  41 لمد  الع جي البرنامج واستمر الحسية 
 والتللي( Linderman &Stewart,1999) دراسللة نتللائج وأشللارت. الهللد 

 اللللدمج برنللامج نجللاح إللللى سللنوات 3 اأعمارهملل متوسلللط طفلللين علللي جريللتأ  
 ىعلللللل األو  الطفللللل  وحصلللللو   اا أسلللللبوع( 44) لملللللد  اسلللللتمر واللللللذي الحسلللللي
 الجديلد   األنشلطة ملن واالقتلرا  االجتماعيلة  التفلاع ت في الدالة المكاس 
 فلي مكاسل  ىعلل الثلاني الطفل  حص  بينما   والمعانقة االحتفاظ  واستجابة
 527ص ص  5111 مي الشلللا) للحركلللات واالسلللتجابة االجتملللاعي التفاعللل 

-527 .) 
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 التفاعةةةةل  مهةةةةارات فةةةةي االضةةةةطراب عةةةةالج فةةةةي الحسةةةةي اإلدراك دور •
 :االجتماعي

 

 مللللن يعللللانون الللللذين طفللللا لأل تحللللدياا  اليوميللللة الحيللللا  فللللي شللللتراكاإل يمثلللل    
 اليوميلة األنشلطة فلي والمهلارات المشلاركة( ASD) التوحلد طي  اضطرابات

 التطلور ويلعل . الحسلي األداء هلو منهلا واحد  كثير   بعوام  تتأثر أن يمكن
 يسلتخدمون ملا وعلاد ا   الصغار األطفا  تعليت في هاماا  دوراا  والحركي الحسي

 التفاعلللللل  فللللللي واالنخلللللراط البيئللللللة  الستكشللللللا  والحركيلللللة الحسللللللية المهلللللارات
 .األساسية األكاديمية المهارات وتطوير البدنية  واألنشطة االجتماعي

 

 فلي الكامللة المشلاركة كبير   حد   إلى تقيد الحسية عاقاتاإل بأن األسر وتفيد  
 ذلللك  ىعللل وعلل و ا . هتطفللالوأل لهللت جتماعيللةا ع لللة وتخلللق اليوميللة األنشللطة
 والحركيللة  الحسللية بالصللعوبات مرتبطللةا  والعاطفيللة السلللوكية المشللاك  كانللت
 والمتكلرر  النمطيلة بالسللوكيات كبيلر   بشلك    مرتبطةا  الحسية األعرا  وكانت

(ASD .)فللللي والمهللللار  المشللللاركة مللللن يحللللد أن يمكللللن آخللللر عاملللل  وهنللللاك 
 هلللو االجتملللاعي الخلللل  يعلللد. االجتملللاعي العجللل  وهلللو أال اليوميلللة األنشلللطة
 أن إللى التوصل  تلت وقلد التوحلد  طيل  اضطرابات لتشخيص الرئيسية السمة
 التفاعل  فلي ل نخفلا  رئيسلياا  مصلدراا  يشلك  االجتماعيلة التنشلئة في العج 

 االجتمللا  علمللاء حللدد وقللد. التوحللد طيلل  اضللطرا  ملل  لألفللراد الجتمللاعيا
 االجتماعيلللة التفلللاع ت إللللى تللل دي محلللدد  كسللللوكيات االجتماعيلللة المهلللارات
     .( Khodabakhshi, Mokhtar,2014, p36)   السليمة

 يضللع  ممللا الحيللا   مللن ىاألوللل الللث ث السللنوات خلل   تظهللر مللا وعللاد ا    
 والتفاعلل  اللفظللي وغيللر اللفظللي والتواصلل  للشللخص  الحسللية المعالجللة بشللد 

 ىعللل تلل ثر التللي الحسللية المعالجللة فللي اضللطرا  التوحللد يسللب . االجتمللاعي
 الصلللداقات التواصللل   الللتعلت  السللللوك  التطللور  مثللل  الحيللا  مجلللاالت جميلل 
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 إثللراء خلل   مللن المتكاملل  العلل ج يسللاعد كيلل  الهللد  هللذا ويبللر . واللعلل 
 فلي الذاتيلة والرعايلة االجتماعية الرعاية مهارات تحسين في ةالحسي الوظائ 
 أن النتلللائج وأفلللادت(. العملللر ملللن سلللنة 45-3) بالتوحلللد المصلللابين األطفلللا 
 في يساعد أشهر ث ثة لمد  أسبوعياا  مرات ث ث لمد  الحسي باإلثراء الع ج
 ,Megha) الذاتيلللة والرعايلللة االجتماعيلللة المهلللارات مفلللاهيت بعللل  تحسلللين

pooja, 2015, p7) 
 

 تدخ  برنامللج فاعليللة" بعنوان( 5146)  ىالمصطفل دراسة وضحتأ كما    
 مللن عينللة ىلللد واإلدراك االنتبللا  لتحسللين الحسلللللي التكاملل  ىعللل قائللللت مبكللر

 دراكواإل االنتبللا  تنميلة إلللى الدراسلة وهلدفت". التوحللد اضلطرا  ذوي األطفلا 
 التكاملل  نظريللة ىعللل قللائت مبكللر تللدخ  برنللامج خلل   مللن التوحللد أطفللا  ىلللد

 معامللل  وتتلللراوح توحلللد أطفلللاالا ( 6) ملللن الدراسلللة عينلللة تكونلللت وقلللد. الحسلللي
   سلللنوات( 6-1) بلللين ملللا أعملللارهت وتتلللراوح  (62 – 22) بلللين ملللا ذكلللائهت
 فلروق وجلود علن النتائج أسفرت وقد. متوسطة لديهت التوحد اضطرا  ونسبة
 ىعلللل التجريبيلللة المجموعلللة أفلللراد اتدرجللل رتللل  متوسلللطي بلللين حصلللائياا إ ةدالللل

 القياسلين فلي للمقيا  الكلية والدرجة التوحد أطفا  ىلد االنتبا  تقدير مقيا 
 درجلات رتل  متوسلطي بلين إحصلائياا  ةدالل فلروق جلود وعلدت  والبعدي القبلي
 التوحلللد أطفلللا  ىللللد االنتبلللا  تقلللدير مقيلللا  ىعلللل التجريبيلللة المجموعلللة أفلللراد

 .والتتبعي القبلي القياسين في يا للمق الكلية والدرجة
 

 تلبيلة فلي يتمثل  هلات دور لل  الحسلي اإلدراك مهارات نأ يوض  سبق مما   
 اإلدراك إثلللراء ىعللل يسلللاعدهت ممللا  التوحللديين طفلللا لأل الحسللية االحتياجللات

 المعلومللللات ألنللللوا  واضللللحا إدراكللللاا  يتطللللل  الحللللوا  بللللين فللللالتنظيت  الحسللللي
 ىعللل تسللاعد محللدد  حسللية عتبللة تللوافر وكللذلك  الطفلل  يتلقاهللا التللي الحسللية
 تتطلل  كملا  مناسبة أفعا  بردود واالستجابة صحي  بشك  المعلومة تسجي 
 ثللت ومللن  المهمللة الحسللية المعلومللات هللي مللا تحديللد ىعللل الشللخص مللن قللدر 
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 تتلللوافر ال والمتسلسللللة المتكامللللة الخطلللوات وهلللذ   وتنفيلللذها سلللتجابةاإل تنظللليت
 .اإلثار  من جداا  عالية مستويات تحت يعم  ألن التوحدي الطف  ىلد
 

 :  االجتماعي التفاعل مهارات: الرابع المحور
 

  الطفلل  حيللا  فللي المهمللة المهللارات مللن االجتمللاعي التفاعلل  مهللارات تعللد   
 فللليعك   معهلللت ويتعلللاون يتفاعلل  اآلخلللرين مللل  االنللدماج ىعلللل تسلللاعد  فإنهللا

 هلللللذ  لمثللللل  افتقلللللار أو خلللللل  وأي  النفسلللللية صلللللحت  ىعلللللل الداللللللة الم شلللللرات
 ألن ؛النفسلية حاجاتل  إشلبا  وبلين بينل  يحلو  اا كبيلر  اا عائقل يكلون قد المهارات
 والتفاعلللل  االنللللدماج للطفلللل  تهلللليء التللللي هللللي االجتمللللاعي التفاعلللل  مهللللارات
 .اإليجابية بالصور 

 

 :االجتماعي التفاعل مهارات تعريف •
 

 : يلي ما ومنها متعلمة ةسلوكي أنماط أو خبرات أنها ىعل تناولتها تعريفات  
 

 األنملاط ملن مجموعلة" أنها ىعل( 23ص   5114  (الس ت عبد يعرفها     
 أداء خللل   ملللن تظهلللر تفاعليلللة إيجابيلللة سلللتجاباتكإ تصلللدر التلللي السللللوكية
 المواقللللللل  طبيعللللللة ملللللل  وتتناسلللللل  الخارجيلللللللة  البيئللللللة فللللللي المتعللللللدد  األدوار

 االجتماعيللة والمعللايير القلليت  ملل  قوتتفلل  لهللا التعللر  يللتت التللي االجتماعيللة
 ."للمجتم 

 

 الخبللللرات مللللن مجموعللللة" أنهللللا ىعللللل( 21ص  5112)  صللللوفي وتعرفهللللا   
 تعللللدي  فللللي تسللللهت بحيللللث منللللتظت بشللللك  تمللللار  والتللللي المتعلمللللة واألعمللللا 
 اجتماعيلللاا  مقبوللللةال غيلللر السللللبية سلللتجاباتاإل علللن بلللالتخلي وذللللك السللللوك 
  والتعللللللاون كالتقليللللللد  اجتماعيللللللاا  المقبولللللللة اإليجابيللللللة سللللللتجاباتاإل وممارسللللللة
 ."والمشاركة
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 ال  مللة السلللوكية للعناصللر المعرفيللة المكونللات" هللي (Spinser) ىويللر     
 إصدار إلى ي دي مما  االجتماعي التفاع  عند إيجابية نتائج ىعل للحصو 
 ملن إيجابيلة أفعلا  ردود السلتثار   السللوك هلذا ىعلل إيجابية ألحكات اآلخرين

 (.46 ص  5146  الحجار) ب  المحيطة االجتماعية لبيئةا
 

 : ومنها قدرة أنها ىعل االجتماعي التفاعل مهارات تناولت تعريفات  •
 

 يعبلللللر أن ىعلللللل الفلللللرد قلللللدر  بأنهلللللا( "25 ص  5113)  شلللللوقي ويعرفهلللللا   
 ينتبل  وأن خلرىن لآل وأفكلار  وآرائل    مشلاعر  علن لفظيلة وغيلر لفظيلة بصور 
 عللللنهت  الصللللادر  اللفظيللللة وغيللللر اللفظيللللة الرسللللائ  نفسلللل  لوقللللتا فللللي ويللللدرك
 بصللور  يتصللر  وأن حيللالهت  سلللوكهت توجيلل  فللي يسللهت نحللو ىعللل ويفسللرها
 اللفظلللي سلللوك  فللي ويللتحكت معهللت  االجتمللاعي التفاعلل  مواقلل  فللي م ئمللة
 تحقيللق ىعللل يسللاعد نحللو ىعللل لمتطلباتهللا كدالللة ويعدللل  فيهللا اللفظللي وغيللر
 ."أهداف 

 

 حركلات إال هلي ملا االجتملاعي التفاع  مهارات أن( 5115) شا  ىتر و    
 ملا إذا وهلي المسلتمر  التلدري  طريلق علن عاد ا  اكتسابها يتت متتالية متتابعة
 بهلا يقلوت حيلث الطفل   سللوك فلي متصللةا  عاد ا  لتصب  تعلمها وتت اكتسبت 

  5117 اللطيللللللل   عبلللللللد) مراحلهلللللللا أو خطواتهلللللللا فلللللللي تفكيلللللللر سلللللللابق دون
 (.472ص

 

 علللدت يتضللل  االجتملللاعي التفاعللل  لمهلللارات السلللابقة التعريفلللات خللل   ملللن    
 فقللد  االجتملاعي التفاعلل  مهلارات لمفهللوت محلدد تعريلل  ىعلل البللاحثين اتفلاق
 اآلخللرين  مل  بالتفاعلل  المبلادأ  ىعللل القلدر  أنهللا ىعلل البللاحثين بعل  عرفهلا
 متتاليلة متتابعة اتحرك بأنها االجتماعي التفاع  مهارات مفهوت حدد خرواآل
 مجموعلة أيضلاا  أنهلا ىوعلل. المستمر التدري  طريق عنًا  عاد  اكتسابها يتت
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 فلي تسلهت بحيلث منلتظت بشلك  تملار  والتلي المتعلمة واألعما  الخبرات من
  .السلوك تعدي 

 

 األنمللللاط" بأنهللللا االجتمللللاعي التفاعلللل  مهللللارات تعريلللللل  للباحثلللللللة ويمكلللللللن   
 واسللللتقبا   اآلخللللرين ملللل  االجتمللللاعي التفاعلللل  ىعللللل دتسللللاع التللللي السلللللوكية
   ."وتنظيمها وتفسيرها انفعاالتهت

 

 :االجتماعي التفاعل مهارات مكونات •
 

  :موريسو  نموذج -
 

 رئيسلية مكونلات ةث ثل تتضلمن االجتملاعي التفاعل  مهلارات أن يرى الذي   
 المهارات   يةاللغو  المهارات  الحديث محتوى:وهي التعبيرية المكونات:)وهي
 وغيلللر ياللفظللل الفهلللت  االنتبلللا : وهلللي االسلللتقبالية العناصلللر) و( لفظيلللة الغيلللر
( اآلخللللرين ملللل  الحللللديث أثنللللاء الثقافيللللة المعللللايير  الحللللديث لمحتللللوى ياللفظلللل

 التلدعيت  باللدور الحلديث نملط  االستجابة توقيت: ويشم  يالتفاعل اإلت ان)و
 (Morreson, 1981, pp193 -194) .ي (االجتماع

 

 : االجتماعي التفاعل مهارات لمكونات Riggio (1989) نموذج -
 

: مهللللارات هللللي أقسللللات ث ثللللة إلللللى وتنقسللللت اجتمللللاعي اتصللللا  مهللللارات هللللي  
  4221  السللمادوني( )والتنلللظيت والضلللللبط الللتحكت   االستقللللللبا    اإلرسللللا )

 (.122 ص
 

 : Merrel (1993) ميرل نموذج -
 

 المكونلات تتضلمن االجتملاعي التفاع  مهارات أن إلى النموذج هذا يشير   
 :التالية

 واالتصا  نفس  عن التعبير في الطف  مهار  ويشم : االجتماعي التفاع  -
 .دائمة صداقات تكوين في ومهارت   اآلخرين م  الشخصي
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 المختلفللة الواجبللات أداء فللي الطفلل  مهللار  ويشللم : االجتمللاعي االسللتق   -
 ىعلللل وقدرتللل   الخاصلللة أغراضللل  ىعلللل المحافظلللة ىعلللل رتللل وقد  بللل  الموكللللة
 .حقوق  عن الدفا 

 مواقل  فلي  م ئل  مسلاعد  فلي الطف  مهار  ويشم : االجتماعي التعاون -
 المدرسلللية الجماعيلللة األنشلللطة فلللي معهلللت االشلللتراك مثللل  االجتماعيلللة الحيلللا 
 .ما عم    إلتمات

 القواعلد تبلا او  تعليملاتلل وامتثالل  الطفل  انصليا  ويشلم : الذاتي الضبط -
 .سواء حد   ىعل والمدرسة األسر  في االجتماعية

 إيجابيلة ع قلات تكلوين ىعلل الفلرد قلدر  وتتضلمن: الشخصية بين المهار  -
 األقلللران ملللن االجتملللاعي والتقبللل  األنشلللطة فلللي المشلللاركة مثللل  اآلخلللرين مللل 

  .بمشاعر  واإلحسا 
 

 Cannon:  كانو  نموذج -
 

 ىلللد االجتمللاعي التواصلل  بمهللارات الخاصللة األبعللاد مللن مجموعللة ويحللدد   
  واإليملاءات اإلشلارات   اللفظيلة الجوانل : ) التلالي النحلو ىعلل التوحلد طف 

  األسللئلة  التعليللق  الللرف   (الطللل )التواصلل  وظيفللة  التقليديللة االسللتجابات
 .) (Cannon, 2006, p80)العين تواص   المترابط االنتبا 

 

 نموذج – ريجو نموذج -موريسون نموذج الدراسة تبنىت  سو  سبق ومما   
 .كانون نموذج – ميلر

 

 :االجتماعي التفاعل مهارات أهمية •
 

 

  :اكتسابها أهمية( 477 ص  5112 )منصور حدد
 

 .بهت المحيطة البيئة م  تفاعلهت وتوجي  مشك تهت ىعل التغل  في تفيد -
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 إشللبا  وتحقيلق باألنشلطة هتاسللتمتاع ىعلل المهلارات هللذ  اكتسلا  تسلاعد -
 .النفسية الحاجات

 واالعتمللاد الللذاتي االسللتق   مللن كبيللر   قللدر   تحقيللق ىعللل اكتسللابها تسللاعد -
 .الفراغ بوقت واالستمتا  النف  ىعل
 ملللل  تتفلللق التللللي األعملللا  فللللي اآلخلللرين ومشللللاركة بلللالنف   الثقللللة إعطلللاء -

مكاناتهت قدراتهت  .وا 
 طاقللاتهت حللدود فللي بللدا واإل واالبتكللار قالرفللا ملل  التفاعلل  ىعللل تسللاعدهت -

 .الجسمية الذهنية
ا تكون -  .التعليت مجا  في بهت يحيط الذي الفش  جو من لهت مخرجا
 

 :االجتماعي التفاعل مهارات ىعل التدريب •
 

 عنللد ىتراعلل أن يجلل  األمللور مللن عللدداا  هنللاك أن( 5113 سللليمان ) ىيللر    
 :يلي كما وهي االجتماعية  لمهاراتا ىعل التوحديين األطفا  وتعليت تدري 
 .متعدد  مراح  إلى التدري  عملية تقسيت -:أوالا 
 المعلللللت بللللين والثقللللة والتواصلللل  األلفللللة بنللللاء تللللدريبي برنللللامج إلنجللللا  -:ثانيللللاا 

 .والطف 
 الطبيعيلة البيئلة عناصلر واسلتثمار  جيلد   بشلك    التعليميلة البيئة تنظيت -:ثالثاا 

 .لديهت المألوفة
 الفيديو مث  الطف  تعليت في والمشاهدات المحسوسات استخدات علينا -:رابعاا 

 .والرسومات
 انتبلا  فتلر  لدية لي  غالباا  الطف  ألن وذلك ؛قصير  التدري  فترات -:خامساا 
 .طويلة
 في يساعد ألن  ؛األت وخصوصاا  التدري  عملية في األسر  مشاركة -:سادساا 
 .الطف  تقدت
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 جانلللل  إلللللى فيلللل  نعللللي  الللللذي المجتملللل  معللللايير مراعللللا  مللللن البللللد -:سللللابعاا 
 .)51 -42 ص ص  5117 غ ا  ) للطف  اإلنمائي ىالمستو 

 

 :االجتماعية للمهارات المفسرة النظريات •
 

  :السلوكية النظرية: أوالً  
 

 أبسلط وحلدات إللى تحليلهلا يمكلن معقلد  وحلد  أنل  ىعل السلوك إلى تنظر   
  محللدد  بمثيللرات تللرتبط التللي األوليللة سللتجاباتاإل هللي الوحللدات وهللذ . منهللا

 سللابقة أي موروثللة ع قللة هللي واسللتجابتها المثيللرات بللين تللربط التللي والع قللة
 .  )512 ص  4272 آخرون  و منصور) والتعلت الخبر  ىعل

 

 ملن مجموعلة علن عبلار  اإلنسلاني السلوك أن النظرية هذ  أصحا  ىوير    
 فلي ويلتحكت المختلفلة  نملو  مراح  ثناءأ ويكتسبها الفرد يتعلمها التي العادات
 مجموعللة تثيللر التللي االسللتثار  ىوقللو  الكلل  قللوي وهللي العقلل  قللوانين تكوينهللا

 لهللا يتعللر  التللي البيئيللة العواملل  إلللى ذلللك ويعلل ون الشللرطية  االسللتجابات
 اللللتعلت اكتسلللا  فلللي اللللتعلت عمليلللة محلللور حلللو  النظريلللة هلللذ  وتلللدور. الفلللرد
 مكتسلل  اإلنسللاني السلللوك أكثللر فللإن ولللذا  عادتلل إ أو إطفائلل  فللي أو الجديللد
 ظللرو  بإيجللاد التغييللر أو للتعللدي  قابلل  الفللرد سلللوك وأن الللتعلت  طريللق عللن

 .معينة تعليمية وأجواء
 

 : االجتماعي التعلم نظرية: ثانياً 
 

 صلور  فلي تعمل  للفلرد والداخليلة الخارجيلة البيئلات من ك  أن باندورا ىير    
 للتفاع ت كنتيجة التعلت ويحدث  اآلخر البع  ىعل بعضها يعتمد مترابطة
 ملا وهلو المعرفيلة والعمليلات والخارجية الداخلية البيئتين من ك    بين المتبادلة
 ىالقللو  بفعلل  ينللدفعون ال واألفللراد  المتبلاد  التحديللد عمليللة بانللدورا عليلل  أطللق

نمللا  (البيئللة مثيللرات) البيئللة بفعلل  وال( الحاجللات أو الللدواف ) الداخليللة  يمكللن وا 
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 الشخصلللية المحلللددات بلللين متبلللاد  تفاعللل  صلللور  فلللي النفسلللي األداء تفسلللير
 لهللا يكللون الللذاتي والتنظلليت واالعتبللار الترميلل  عمليللات أن نجللد وهنللا  والبيئللة
 عمليللة أسللا  هللو النمذجللة أو بللالعبر  الللتعلت أن بانللدورا وافتللر  اا كبيللر  اا دور 

 (.561 ص  5111 اهلل  عبد) االكتسا 
 

 :المعرفية النظرية: لثاً ثا
 

 والتقلللويت السللللبية التوقعلللات مثللل  المعرفيلللة العوامللل  أن أصلللحابها ويفتلللر    
 اهلل  عبلد) االجتماعي التفاع  مهارات لقصور األساسية األسبا  هي الذاتي
 (.522ص  5111

 

 ىعلل تنطلوي افتراضلات علد  منلا لكل  أن Emery (1988) إملري ي كلد     
 يجل " أو" الجميل  ملن محبوبلاا  أكلون أن ينبغي" مث  اتللذ محبطة اعتقادات

 واقعللة تحللدث ىحتلل مخفيللة االعتقللادات هللذ  وتظلل ". دائمللاا  األفضلل  أكللون أن
 تحريلل  إلللى م ديللة بشللد  االعتقللادات هللذ  تنشللط وهنللا  معينللة نكسللة أو فشلل 

نمللا الحللد هللذا عنللد األمللر يقلل  وال. السللال  االتجللا  فللي التفكيللر  هللذ  تقللوت وا 
 ي دي الذي األمر أخرى مر ا  السلبية االعتقادات لهذ  راجعة بتغذية األعرا 

 ص  4223   سلللل مة) المهللللارات وقصللللور التفكيللللر تحريلللل  مللللن م يللللد إلللللى
433.) 

 

 :يلي فيما التوحد طفالأل االجتماعي التفاعل مهارات في القصور •
 

 : التقليد مهارة (1)
 

 لطفللل  ألهميتهلللا لتقليلللدا مهلللار  إللللى حتلللاجت ةالحاليللل الدراسلللة أن عللللى بنلللاءاا   
 التواصلية المهارات أحد التقليد يعد. السابقة النماذج إليها تتطرق ولت التوحد 

 ووظلائ  المشلترك االنتبا  ىعل داللة يذ تأثير لها والتي المبكر  االجتماعية
 هللي المبكللر  الطفولللة وتعتبللر  اللعلل  وسلللوكيات االجتماعيللة والتبادليللة اللغللة
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 خ   من جديد  سلوكيات تعلت ىعل القدر  للطف  تتي  والتي التقليد نمو فتر 
 لسلللللوكيات السللللري  والتطللللور الللللتعلت فللللي جللللداا  هامللللةا  أدا ا  وتعتبللللر  الم حظللللة

  .الطف 
 

 التقليلد أن Rogers , Penningto (1991) وبننجتلون روجلر  واقتلرح   
 نمللللو يعللللوق ممللللا التوحللللديين األطفللللا  ىلللللد األساسللللية الصللللعوبة يكللللون ربمللللا

 أسلللللا  فهلللللو  شلللللاذ  سللللللوكيات يجعلهلللللا أو االجتملللللاعي التواصللللل  سللللللوكيات
 الرمللللل ي اللعللللل  وقصلللللور والوجدانيلللللة والتواصللللللية االجتماعيلللللة ل ضلللللطرابات

 (.23 ص   5143 صال  ) العق  مفاهيت وقصور
 

 فبلللدون  وتعلمللل  الطفللل  نملللو فلللي وال  ملللة الهاملللة المهلللارات ملللن والتقليلللد   
 الطف  ويستخدت  المحيطين م  االجتماعي تفاع ال الطف  يتعلت لن محاكا ال

 إحدى هو فالتقليد  ب  المحيط العالت م  المعلومات ىعل الحصو  في التقليد
 التقليللد ولكللن التقليللد يللتعلت ال والطفلل   االنسللاني ل تصللا  الرئيسللية األشللكا 
 هلو ليكلون الطفل  عملر مل  مبكلراا  التقليد فيبدأ  فطرية غري   ألن  عند  يكون

 بل  المحيطلة البيئيلة المعلوملات ملن الكثيلر اكتسلا  فلي اللفظيلة غير الوسيلة
 (.72ص  5141 ديو  ) سلوك  تشكي  ىعل لتساعد 

 

 :االجتماعي التواصل مهارة( 2)
 

 اا قلللادر  غيلللر الفلللرد يجعللل  االجتملللاعي التواصللل  مهلللارات ىمسلللتو  فانخفلللا    
 الموقللل  ىعلللل الحصلللو  وعلللدت بللل  المحيطلللين مللل  وديلللة ع قلللات إقاملللة ىعلللل

 اإلفصللاح فللي وصللعوبة اللل م ء  بللين الم ئمللة والمكانللة العملل  فللي المناسلل 
 نحو ىعل اآلخرين  ومقاصد سلوك وتفسير فهت في وصعوبة مشاعرهت  عن

 ملللن كلللان معهلللت  الع قلللة ىعلللل سللللباا  تللل ثر قلللد ةدفاعيللل أفعلللا  ردود يسلللتدعي
 بالفشل   الشلعور قتتفا وكذلك لسلوكهت  الدقيق الفهت حالة في تجنبها الممكن
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-47ص ص    5113   شلللوقي) األقلللران جماعلللة مللل  نلللدماجاإل وصلللعوبة
42.) 

 

 التواصلللللللل  مهللللللللارات فللللللللي القصللللللللور أن إلللللللللى( 5112) الحلبللللللللي وتشللللللللير    
 التجنللل : ) هلللي مجلللاالت ةبث ثللل تحديلللد  يمكلللن التوحلللد طفلللا أل االجتملللاعي
 (.االجتماعي اإلرباك  االجتماعية ال مباال   االجتماعي

  
 ملن الطفل  علي  يءيتك الذي األسا  االجتماعي التواص  مهارات وتعد    

 السلللوك أنمللاط إن  فيلل  يعللي  الللذي االجتمللاعي المحلليط فللي االنللدماج أجلل 
 قبل  ملحلوظ   بشلك    التوّحلد أطفلا  عنلد عاد ا  تظهر المناس  غير االجتماعي

 رونويظهلل المتكللرر   األنشللطة فللي انخراطللاا  أقلل  يصللبحون إذ الخامسللة  سللن
ذا بلللللللللاآلخرين  مبللللللللللاال  علللللللللدت               للحيللللللللللا  االنضللللللللللمات فلللللللللي رغبللللللللللة أظهللللللللللروا وا 

 مللل  للتواصلل  م ئمللة وغيللر فعالللةا  غيللر طرقللاا  يسللتخدمون فللإنهت جتماعيللةاال
 ىلللد المشللك ت أهللت تتمثلل  الخامسللة سللن وبعللد  Wing (1979).اآلخللرين
 األطفلا  مل  يالتعلاون الجماعي اللع  مشاركتهت عدت في التوّحديين األطفا 
 فهت في اإلخفاق وكذلك جتماعية ا ع قات إقامة في اإلخفاق وفي اآلخرين 
دراكهللا لهللا واسللتجابتهت نيخللر لآل العاطفيللة المشللاعر   5117 صللديق  بللن ).وا 

 .)43 ص
 

 :التعاو  مهارة( 3)
 

 اآلخللرين  مل  التفاعل  عللى وبقائل  نملو  فلي يعتملد ياجتملاع كلائن الطفل    
 خلللارج البقلللاء عليللل  ويسلللتحي  ياجتملللاع وسلللط فلللي للللوالد ا منلللذ يعلللي  وهلللو

 التفاعلل  أن كمللا اآلخللر  تللأثير نتيجللة ويرسلل  الطفلل  سلللوك ويتطللور الوسللط 
 بيولوجيللللة وضللللرور  للصللللغير  أساسللللية ضللللرور  -كاألكسللللجين -االجتمللللاعي

 امللللت ك مللللن تللللدريجياا الطفلللل  ويللللتمكن االجتمللللاعي  للتواصلللل  حاجاتلللل  تحللللدد
 طريقلة وتعللت والصوا   الخطأ مفاهيت إدراك ومن   للحيا الضرورية الوسائ 
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 تكيللل  فلللي مفيلللد هلللو ملللا وكللل  الصلللحيحة  والقواعلللد الطعلللات وطريقلللة اللبلللا 
  5113 القنطلار ) فيل  يترعلر  اللذي الثقلافي الوسلط ومل   محيطل مل  الطف 
 (.472 ص

  
 قللورن مللا إذا االجتمللاعي التعللاون فللي قصللور   مللن يالتوحللد الطفلل  يويعللان   

 المصللابين غيللر مللن عقلياللا المتللأخرىن األطفللا و  األسللوياء األطفللا  مللن بغيللر 
 إلللى باإلضللافة هللذا الحيللة  غيللر شللياءاا باألشللديد اا تعلقلل لديلل  ويكللون بالتوحللد 
 عللللى القلللدر  وضلللع  التقليلللد عللللى القلللدر  وضلللع  بلللالعين  التواصللل  ضلللع 
 (.146 ص  5141 سكران . )اللع  في اآلخرين مشاركة

 

 مللن وبسللهولة   ي  تلقللائ بشللك    اكتسللابها يصللع  االجتمللاعي اونالتعلل فمهللار     
 والبرنللللامج الدراسللللة هللللذ  أهميللللة بللللر ت هنللللا ومللللن   التوحللللديين األطفللللا   ب للللق  

 يلرون األطفلا  للدى اإلعاقلة مجلا  فلي البلاحثين ملن اا كثيلر  أن حيث المقترح 
 فلي اإلعاقلة هي التوحديون األطفا  ه الء يعانيها التي الجوهرية المشكلة أن

 االجتملللللاعي للتفاعللللل  ال  ملللللة المهلللللارات فلللللي السللللليما االجتماعيلللللة الجوانللللل 
( 5117) وآخللرون سللنبر مثلل  واألصللدقاء اللل م ء ملل  االجتمللاعي والتعللاون
 بعل  أوضلحت وقلد .(5112) وآخرون  يول( 5117) وآخرون وليكارديلو
 ديع التوحد أطفا  لدى االجتماعي التفاع  مهارات في القصور أن الدراسات
 هللللذ  ومللللن .األطفللللا  هلللل الء عنللللد معلللل  التعاملللل  يجلللل  الللللذي اا هاملللل المحللللور
 المهلللارات أهلللت وملللن( 5112) غللللو  و  (5115) هللا عبلللد دراسلللة الدراسلللات

 األطفلا  هل الء مل  التعام  عند دراستها وأوصت الدراسات عليها أكدت التي
 والتفاعللللللل  االجتملللللللاعي والتعلللللللاون االجتماعيلللللللة المشلللللللاركة هلللللللي التوحلللللللديين

 (.146 ص   5141 سكران )الجتماعيا
 ي التقليلللد ي التلقلللائ) التعلللاون منهلللا:  متعلللدد  أنملللاط االجتملللاعي وللتعلللاون  

 (.4222 محمد ( )يالتعاقد  الموج 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (6160)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 :االستقبال مهارة( 4)
 

 ملن يعلانون سلو  اللغة مهارات في ضع  من يعانون الذين األطفا  إن   
 ياللغلو  التطلور وأن األقلران   مل جيلد  إجتماعيلة ع قلات بنلاء فلي صعوبات
 احتياجللاتهت ونقلل  اآلخللرين ملل  التواصلل  علللى الدرسللة قبلل  مللا أطفللا  يسللاعد
 والسلليطر  اإلحبللاط عللدت إلللى يلل دي االسللتقبا  غللةلل السللليت التطللور وأن إللليهت 
 االبتدائيلللة المدرسلللة إللللى واالنتقلللا  السللللوكية المشلللاك  وانخفلللا  البيئلللة عللللى
قامة  وانخفلا  اللفظية القدرات في االنخفا  وي دي ن األقرا م  ع قات وا 
 انخفللللا  بسللللب  األقللللران ملللل  تفللللاع ت فللللي مشللللاك  إلللللى االسللللتقبا  مهللللار 

 ملللللل  فعلللللا    بشللللللك    التواصللللل  تعبيلللللرات) فللللللي تتمثللللل  التللللللي اللغويلللللة القلللللدرات
 (Barbara, 2012, p72).األقران

 

 ملللن يعلللانون التوحلللديين أن( 5117) وآخلللرون هللا عبلللد دراسلللة وأوضلللحت   
 وتراكيلللل   لغويللللة مفللللردات مللللن ياللغللللو  والنمللللو ا باالسللللتق مهللللار  فللللي عجلللل 

 فلللللي المكتسلللللبة اللغويلللللة المفلللللردات واسلللللتخدات للضلللللمائر  صلللللحي  واسلللللتخدات
 .المعنى يذ التواص 

 

 اللغللة"  بعنللوان Cory E,et al (2012) يكللور  دراسللة بحثللت وكللذلك   
 األطفلللا  عنلللد والمقيلللد  المتكلللرر  للسللللوكيات ءيكمتنبللل والتعبيريلللة االسلللتقبالية
 المعرفيللة والمهللارات اللغللة مهللار  كانللت إذا مللا  "بالذاتويللة المصللابين الصللغار

 .(5141 سكران ) والمتكرر  المقيد  بالسلوكيات ارتبطت اللفظية غير
 

 التوحلللد أعلللرا  أن إللللى( 43 -45 ص ص  5112) يالجبلللل وأضلللافت   
 اسلتخدات فلي كبيلراا ضلعفاا نمويتض  االجتماعي التفاع  في الخل  في تتمث 

للا ياللفظلل غيللر السلللوك  أو التمللاي  وعللدت والوجلل  بللالعينين التواصلل  فللي ونقصا
 وضلللع  األصلللدقاء ع قلللات وتطلللور نملللو إللللى فتقلللارواال العواطللل   كراهيلللة

  .بهت واهتمامهت لهت استجابت 
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 لتحسلين الحسلي اإلثلراء عللى قائت تدريبي برنامج تصور لنا يتض  سبق مما
 .التوحد أطفا  لدى االجتماعي التفاع  ومهارات اإلدراك

 

 : دراسةلل المنهجية جرا اتاإل
 

 : المستخةدم المنهةةةج-
 

 المجمللللوعتين علللللى المعتمللللد التجريبللللي المللللنهج ةالحاليلللل الدراسللللة سللللتخدتت   
 القيللا  جللراءإ وبطريقللة  أطفللاالا ( 7)منهمللا كلل  وعللدد   والضللابطة التجريببللة
   .والتتبعي والبعدي القبلي

 

  :الدراسة مجتمع -
 

 وطفللةا ملن ذوي طفل ا ( 52) ملن ساسليةاأل للعينة الدراسة مجتم  تتكون    
 اللذين  القلاهر  محافظلة بالمعلادي للتوحلد مصر م سسة في التوحد اضطرا 

 يخصلائواأل األطفلا  طبيل و  عصا واأل الم  طبي   ب  ق   من تشخيصهت تت
 المللللنهج لتطبيللللقوطفلللللةا  طفلللل ا ( 41) ساسلللليةاأل العينللللة اختيللللار تللللت  يالنفسلللل

 بينملا  مجملوعتين إلى تو يعهت تت والذين  عليهت التدريبي والبرنامج التجريبي
 الجمعيلللة أطفلللا  ملللن دراسلللةلل السللليكومترية الخصلللائص تحديلللد عينلللة تكونلللت

وطفلللةا  طفلل ا ( 32) اختيللار تللت  القللاهر  محافظللة بالمعللادي لألوتيلل ت المصللرية
 .الدراسة دواتأ من لتحققل استط عية كعينة منهت

 

 التوحللللد أطفللللا  مللللن ساسللليةاأل الدراسللللة عينللللة اختيلللار تللللت :مكانيةةةةة حةةةةدود -
 .القاهر  بمحافظة بالمعادي للتوحد مصر م سسة في المسجلين

 شللهور ةث ثلل خلل   جلسللةا ( 33) البرنللامج تطبيللق اسللتغرق :زمانيةةة حةةدود -
  دقيقللةا  12 لجلسللةا مللد  وكانللت  سللبوعياا أ جلسللات ثلل ث األطفللا  ىتلقلل وقللد
 (.  5147/ 7/ 45 إلى 5147/ 5/ 1) مد  الدراسة الميدانية من : امتد
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 :الدراسة عينةة -
 

 وقللد  التوحللد مللن يعللانون الللذين األطفللا  مللن عينللة رباختيللا الباحثللة قامللت   
( 6:1)بللللين عمللللارهتأ تتللللراوح طفلللل ا وطفلللللةا ( 41) مللللن الدراسللللة عينللللة تكونلللت
( 7)منهلا واحلد ك  عدد متساويتين مجموعتين لىإ العينة قسمت وقد  سنوات
 تللللدخ ا  تلقللللت والتللللي التجريبيللللة المجموعللللة: هللللي ولللللىاأل المجموعللللة. أطفللللاالا 
  والتي الضابطة المجموعة: هي والثانية  التدريبي البرنامج خ   من ع جياا 

 .ياا ع ج تدخ ا  أي تتلق لت
 

 ملن العينلة فلرادأ بلين  التكلاف الباحثلة حققلت للذلك :المجمةوعتي  بةي  التكافؤ
 مهللارات  التوحلد درجلة  الللذكاء نسلبة ي ال منل العمللر) التاليلة المتغيلرات حيلث

 .(االجتماعي التفاع  مهارات الحسي  اإلدراك
 

 : العينة اختيار مواصفات (1)
 

 جللودارد مقيللا  ىعللل درجللةا ( 21 – 72)  بللين مللا تتللراوح :الةةذكا  نسةةبة -
 (.جودارد  ̸إعداد) للذكاء

 .سنوات( 6 – 1)  بين ما تتراوح : الزمني عمرال -

 الطفولللللة تقللللدير مقيللللا  حسلللل  وذلللللك ؛متوسللللطةا  التوحللللد نسللللبة تكللللون نأ -
 (.كار )

 التفاعلللل  ومهللللارات الحسللللي اإلدراك مهللللارات فللللي قصللللور مللللن يعللللانون أن -
 .االجتماعي

 يغيبلون وال المركل  للىإ الحضلور في ظمينتالمن من العينة فرادأ تكون أن -
 .طويلة   لفترات  

 .عاقةإ أي االضطرا  أال يصاح  بمعنى عاقاتاإل تعدد من الخلو -

 م سسلة فلي المسلجلين التوحلديين األطفلا  ضلمن الدراسة عينة اختيار تت -
 .القاهر  بمحافظة بالمعادي للتوحد مصر
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 : منها أسبا  لعد  الم سسة لهذا الباحثة اختيار كان وقد -

 .المذكور ك المر  في الدراسة عينة توفر .4

 .المرك  ضمن األهالي م  التواص  سهولة .5

 .الدراسة لطبيعة المناسبة التقنية والبيئة واألدوات الوسائ  توفر .3

 .التدريبي البرنامج لتطبيق تصل  خاصة وقاعات واسعة مساحات توفر .1

 عملهلللللا فلللللي الباحثلللللة سلللللاعدوا الم سسلللللة فلللللي وأخصلللللائيين معلملللللين تلللللوفر .2
 .امجللبرن وتطبيقها

 .الطف  حالة بتشخيص معتمد يطب تقرير .6
 

 :العينة فرز جرا اتإ (2)
 

 المعتملد  المعلايير وفلق للتوحلد مصر م سسة من الدراسة عينة اختيار تت   
 مقياسللي األطفللا  ىعللل الباحثللة وطبقللت  CAR2 وDSM-IV المركلل  فللي
ى للع( الباحثة/ عدادإ) االجتماعي التفاع  ومهارات الحسي اإلدراك مهارات)

 أظهرتل  لملا وفقلاا  الترشي  وكان  الم سسة في التوحد اضطرا  يذو  األطفا 
 مهلارات فلي قصلور وللديهت التوحلد اضطرا  من يعانون األطفا  بأن النتائج
 طفلللل ا ( 52) عللللددهت وبللللل   االجتمللللاعي التفاعلللل  ومهللللارات الحسللللي اإلدراك
  شللديد التوحللد بللأن كللار  اختبللار لنتللائج وفقللاا  أطفللاالا ( 2) اسللتبعاد تللت  وطفلللةا 
 البرنلللامج تطبيلللق ىعلللل األهللل  موافقلللة لعلللدت أطفلللاالا ( 3) اسلللتبعاد تلللت وكلللذلك
 اإلدراك اضلطرا  مظلاهر تلوافر لعلدت أطفلاالا  (3) اسلتبعاد تلت وكذلك  عليهت
 تطبيلق شلروط علليهت تنطبلق طفل ا وطفللةا ( 41) تبقلي وبالتالي  لدي  الحسي
 .الدراسة

 

 :السيكومترية الخصائص عينة (3)
 

 ملن وطفللةا  طفل ا ( 32) من المكونة السيكومترية الخصائص عينة تكونت   
 بالحلدائق للتوحد كيان مرك : )هت مراك  ةبث ث الملتحقين التوحديين األطفا 
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 مصللر بكارتيللا  سلليتي ومركلل  بالمعللادي لألوتيلل ت المصللرية والجمعيللة القبللة
 ملللن سلللنوات( 6 -1)  العمريلللة المرحللللة فلللي القلللاهر   محافظلللة فلللي بالظلللاهر
 العينلللللة غيلللللر العينلللللة هلللللذ  تكلللللون أن الباحثلللللة راعلللللت وقلللللد نلللللاث واإل اللللللذكور
 البنلود واسلتبعاد   لل تاوضلع لملا المقياسلين مناسلبة ملدى ملن كدأللت  األصلية
 صلللدق وحسلللا   النهائيلللة  صلللورت فلللي المقياسلللين لوضللل  مبهملللةا  كانلللت التلللي
 .ستط عيةاال للمجموعة المقياسين تطبيق وبعد  المقياسين وثبات

 

         :األساسية الدراسة عينة( 4) 

 ذوي ملنوطفلةا  طفآل( 41)من النهائية صورتها في الدراسة عينة تتكون    
  مجملللللوعتين  إللللللى وقسلللللموا  سلللللنوات( 6 -1) عملللللر ملللللن التوحلللللد اضلللللطرا 
 سلنة( 2415) قلدر  عملري بمتوسلط أطفلاالا ( 7) ملن تكونلت تجريبية مجموعة
( 7) ملن تكونلت  ضلابطة ومجموعلة   درجلةا ( 4411) قلدر  معياري وانحرا 
( 1427) قلللدر  معيلللاري وانحلللرا  سلللنة( 2475) قلللدر  عملللري بمتوسلللط أطفلللاالا 
 ملللن وللتأكلللد  جلللودارد مقيلللا  ىعلللل( 71-75) بلللين ملللا ذكلللاء ونسللل . درجلللةا 
 السلن متغيلرات فلي والضلابطة التجريبيلة الدراسلة عينلة أفراد بين التكاف  تأكيد

 وقاملللللت  االجتمللللاعي التفاعللللل  ومهللللاراتاإلدراك الحسلللللي مهللللارات و  والللللذكاء
 لحسلللا  u-test" وتنلللي ملللان" اختبلللار باسلللتخدات( U) قيملللة بحسلللا  الباحثلللة
 ينوالجللدول. والضللابطة التجريبيللة المجموعللة افللراد درجللات بللين الفللروق داللللة
 .ذلك انيوضح( 5-4) ينالتالي
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 المجموعتي  حسب الدراسة يراتمتغ حسب المئوية والنسب التكراراتيوضح ( 1) جدول
 7=  والتجريبية الضابطة

 

 

 7 = المجموعة الضابطة 7المجموعة التجرببية  =   .1
المتغيةرات  .2

 العينةة
عدد  

 التكرار
عدد  النسبة

 التكرار
 النسبة

 أطفالجنس  .3
 العينة

 %5772 4 %5772 4 ذكور
 %4274 3 %4274 3 إنا 

 %11171 7 %11171 7 العيةةةنةةةةةةةةةةة المجمةةةةةةوع .4
 

 حسلل  الدراسللة متغيللرات علللى بنللاءا ( 4)  الجللدو  حسلل  العينللة تو يلل  تللت   
 .والتجريبية الضابطة المجموعتين

 

 القبلي القياس في والضابطة التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات يوضح(  2)  جدول
 االجتماعي التفاعل هاراتم ومقياس الحسي اإلدراك مهارات لمقياس وتني ما  اختبار ونتائج

 
 

 

المجموعة  المتغيرات

 التجريبية
 (7)ن=

المجموعة 

 الضابطة

 (7)ن=

 ىمستو Zقيمة  Uقيمة 

 الداللة

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

غير  2.555 5.3 0.52 55.32 2..0 05.32 السن

 دال

غير  5.005 0.3 0.52 05.32 2..0 55.3 الذكاء

 دال

غير  2.000 52.3 3.52 03.32 2..3 3..0 درجة التوحد

 دال

الدرجة الكلية  5

لمقياس 

 اإلدراك

غير  5.035 ..0 3.02 00.02 3.03 03.5

 دال

الدرجة الكلية  0

لمقياس 

 التفاعل 

غير  5.005 5.. 3.02 00.02 .3.3 0020

 دال
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 درجلات متوسلطات بين فروق وجود عدت( 5) السابق الجدو  من يتض     
 القيلللا  فلللي الضلللابطة المجموعلللة أطفلللا و  التجريبيلللة المجموعلللة أطفلللا  رتللل 
 الحسللللي اإلدراك ومهللللارات التوحللللد ودرجللللة والللللذكاء السللللن) للمتغيللللرات القبلللللي

 قبللل  المجملللوعتين تكلللاف  إللللى يشلللير مملللا   (االجتملللاعي التفاعللل  والمهلللارات
 .البرنامج تطبيق

 

 :الدراسة أدوات: رابعاً 
 

 إعةةداد/)  التوحةةد اضةةطراب أطفةةال لةةدى الحسةةي اإلدراك مهةةارات مقيةةاس-1
 ( :1) رقم ملحق( الباحثة

 

  :المقياس م  العام الهدف -أ
 

 طفلللا لأل الحسلللي اإلدراك مهلللارات فلللي اضلللطرابات مسلللتوى عللللى التعلللر    
  . المقيا  على درجاتهت  تعكس كما وذلك  التوحديين

 

  -:للمقياس الخاصة األهداف -ب
 

 غايلللللة فلللللي ملللللراا أ خلللللاص      بوجلللللمهلللللارات اإلدراك الحسلللللي  قصلللللور كشللللل    
 -السلمعي - اللمسلي -البصلري -الحركلي)  يالتمي في يتمث  حيث  هميةاأل

 إقامللللة ويتضللللمنها يالحللللال المقيللللا  عنهللللا يكشلللل  التللللي( التللللذوقي -الشللللمي
 .االجتماعي والتفاع ت الع قات

 

 :المقياس مصادر -ج
 

 مهارات تناولت التي النظرية لكتاباتوا يالسيكولوج التراث على ط  اإل-4
 .خاصة   بصفة   التوحد اضطرا  ذوي األطفا  عند الحسي اإلدراك

 اإلدراك مهللارات وقيلا  لم حظللة صليغت التللي المقلايي  علللى طل  اإل  -5
   :مث  الحسي
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   .           للتوحديين الحسي اإلدراك مقيا ( 5144) الطيباني مقيا  -
- The Miller Assessment for Preschoolers (Miller,1988) 

include test for ( stereognosis, tactile perception and 
vestibular function). 

- SIPT ( Ayres,1989) publisher Westren Psychological 
Service. 

- Autism Diagnostic Observation Schedule.(ADOS) 
bLord.Rutter, Goo-do, Heemsbergen, Jardan, Mawhood 

and Schopler,1989. 
 

  :المقياس وصف -د 
 

 ةسللت مللن تتكللون  مفللرد ا ( 71) علللى األوليللة صللورت  فللي المقيللا  يشللم    
 التمييل  -5 اا بنلد( 45) حركليال  يلتميال -4 الحسي  اإلدراك لمهارات أبعاد
 لمسلليال يلل يتمال -1 اا بنللد( 45) سللمعيال  يللتميال -3 اا بنللد( 45) بصللريال
. اا بنلد( 41) تلذوقيال يل يتمال -6 اا بنلد( 41) شميال ي يتمال -2 اا بند( 45)

 يث ثلل تللدريج صللور  فللي عنهللا جللا ي   اختيللارات ث ثللة مفللرد  كلل  أمللات ويوجللد
 باسلتثناء يالتلوال عللى درجلةا ( 4-5-3) اإلجابلة وتأخلد( نادراا   أحياناا   دائماا )

 رقاتاأل تحم  التي تلك وهي( 3-5-4) تدرجها يكون والتي السالبة العبارات
-4)2عدب    (7-4)1عدب    (6-3) 3عدب    (3-5)5عدب    (2 -1)4عدب  : التالية

 (.7 -6)6عدب    (3
  

 األخصلائيون ويقلوت  سلالبة وعبلارات موجبلة عبلارات ملن المقيلا  ويتكون   
لللا: ) هلللي بلللدائ  ةث ثللل ملللن سلللتجابةا بإختيلللار للطفللل  القلللائمين حلللدأ وأ  -دائما

  فيهلللا نظلللرهت وجهلللة عطلللاءإ خللل   ملللن المقيلللا  لمفلللردات(  نلللادراا -أحيانالللا
 .الخانات بين من فقط واحد  ستجاباتاإل أمات( √)  ع مة ووض 
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 :المقياس تصحيح طريقة -ه
 

 مللل   مفلللرد  كللل  أملللات بالتقلللدير القلللائت يضلللعها التلللي الع ملللات جمللل  يلللتت -4
 كل  يعطلى حيلث( 471-61) بلين ملا تنحصلر مفردات ك  درجة نأ مراعا 
  .داءاأل على الدالة المفرد  أمات ع مة طف 
  المفلردات لجميل  بالنسلبة علدب   بكل  الخاصلة اللدرجات مجمو  حسا  يتت -5

 اللدرجات جمل  طريق عن طف  لك  للدرجات يالكل المجمو  حسا  ثت ومن
 .عدب   بك  الخاصة

  الحسللي االدراك المهللارات فللي قصللور علللى داللللة ىاألعللل الدرجللة تعتبللر-3
 ويعللد  الحسللي اإلدراك مهللارات ينتحسلل عللن المنخفضللة الدرجللة تعتبللر بينمللا
 الكلية الدرجة نص  عن  درجت ارتفعت ذاإ ع جية برامج لىإ حاجةب الطف 
   .درجةا ( 21) وهي

 

 :للمقياس السيكومترية الخصائص
 

 : المقياس صدق:  أوالً 
 

 أنلل  حيللث الخبللراء آراء علللى باالسللتط   المقيللا  صللحة مللن التحقللق تللت   
 الخبللراء  مللن مجموعللة ىعللل عللر  تللت األوليللة  بصللورت المقيللا  إعللداد بعللد

 مللللن يكللللون أن: )األسللللاتذ  السللللاد  فللللي التاليللللة المواصللللفات الباحثللللة وراعللللت
 مجللللا  فللللي سللللنوات( 41) عللللن خبللللرتهت تقلللل ال وأ  التللللدري  هيئللللة أعضللللاء
 فلللي والعلللاملين الخبلللراء ملللن( 45) ملللن المحكملللين عينلللة وتكونلللت  (التلللدري 
 ىملللد: حيلللث ملللن المقيلللا  فلللي آرائهلللت ءإلبلللدا وذللللك ؛الخاصلللة التربيلللة مجلللا 

 تعلللدي  أو حلللذ  أو إضلللافة -اللغويلللة الصلللياغة سللل مة - الفقلللرات مناسلللبة)
 المفلرد  قبلو  نسلبة تحلددت ولقلد(.  عدللب   الفقرات انتماء - المفردات صياغة

 حللذ  كالتللالي وهللي  مفللردات( 41) منهللا واسللتبعد( %411 و 77) بللين مللا
  يلللتميال ملللن( 2-7) المفلللرد  وحلللذ   كللليالحر  يللل يتمال ملللن( 2-6) المفلللرد 
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           المفلللرد  وحلللذ   السلللمعي يللل يتمال ملللن( 41 -2) المفلللرد  وحلللذ   البصلللري
 الشللللمي  يلللل يتمال مللللن( 3) المفللللرد  وحللللذ  اللمسللللي  يلللل يتمال مللللن( 4-7) 

 هلذ  تحلظ للت: األو  لسلببين وللذلك. التلذوقي يل يتمال من( 5) المفرد  وحذ 
 األخ قيللة التحفظللات لللبع : يوالثللان المحللدد   و القبلل نسللبة علللى المفللردات

 هلو كملا المقيلا  بنلود ملن مفلردات( 6) تعلدي  وأيضاا  المحكمون أبداها التي
  مفلرد ا ( 61) المقيلا  تضلمين عللى اسلتقر وبالتلالي(. 4)ملحلق فلي موض 
 بلل  خاصللة درجللة عللدب   لكلل ( 471 -61) مللن ككلل  المقيللا  درجللات وتتللراوح
 المحكملين  م حظلات ىعلل بنلاءا  المقيلا  تعدي  بعد(  31-41) من تتراوح
 االتفللللاق نسلللل  خلللل   مللللن للمقيللللا  الظللللاهري الصللللدق داللللللة تتللللوافر وبللللذلك
 تقيسلها  التي وعبارات  األبعاد مناسبة ىمد تقدير في المحكمين بين المرتفعة

 ىعللل اإلبقللاء تّللت حيللث المحكمللين صللدق لحسللا  لوشللي معادلللة اسللتخدات وتللت
 وتلللت المحكملللين  ملللن( %21) علللن ي يلللد ملللا عليهلللا اتفلللق التللليو  كلهلللا األبعلللاد
 أنل  ىإلل(: 456ص  4273) بللوت بنيلامين يشلير حيث مفردات  ست تعدي 
 النو  هذا مث  في( %77) بنسبة المحكمين آراء موافقة ىعل االعتماد يمكن
 تكللوني النهائيلة بصللورت ( 6)المقيلا  أبعلاد عللدد أصلب  وبللذلك". الصلدق ملن
 وقيملة المحكملين التفاق المئوية النس  توضي  تت. مفرد ا ( 41) من عدب   ك 

 (.4) ملحق في الحسي اإلدراك مقيا  مفردات على لوشي
 

  :المحك صدق-2
 

 مقيلللا  علللى الكليللة الدرجللة بللين االرتبللاط معاملل  بحسللا  الباحثللة قامللت   
( 5144) الطيبلاني ومقيلا  التوحلديين األطفلا  لدىمهارات اإلدراك الحسي 

 نأ على يد  وهذا   %77 يخارج كمحك للتوحديين الحسي اإلدراك ا مقي
 عنلللد بهلللا االعتملللاد يمكلللن مناسلللبة وثبلللات صلللدق بمعلللدالت  يتمتللل  المقيلللا 
 بدرجلللة تمتعللل  ىإلللل النتلللائج تشلللير والتلللي. التوحلللديين األطفلللا  مللل   اسلللتخدام
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 مقيلا  للدرجات المحلك صلدق حسلا  تلت وعليل  والثبلات  الصلدق ملن عالية
 بعلللللد االرتبلللللاط معامللللل  وبلللللل  المحلللللك  ودرجلللللات الحلللللالي الشخصلللللية الحريلللللة

 م شلللرات يعطلللي مملللا %4 مسلللتوى إحصلللائيااعند دا  وهلللو 77 1 التصلللحي 
 .الصدق من مناس  ىبمستو  المقيا  تمت  ي كد بما المحك لصدق قوية

 

 :المقياس ثبات: ثانياً 
 

 : لكرونباخ ألفا معامل باستخدام الثبات-1
 

 كللللودر معادلللللة مللللن معدلللللة طريقللللة وهللللي لكرونبللللا  فللللاأل معادلللللة تسللللتخدت   
  ...   3  5  4  ومتدرجة 4 من أكبر  البيانات تكون عندما وريتشاردسون 

 لكرونبللا  ألفللا معاملل  بحسللا  الباحثللة قامللت المقيللا  عبللارات ثبللات ولقيللا 
 العينلة ملن اسلتبعادها تت وقد  (32) عددها وبل  للدراسة االستط عية للعينة

لللل( 42) مللللرور بعللللد خللللرىأ مللللر  تطبيقهللللا عيللللدأ   ثللللت األصلللللية  نفلللل  علللللى ايوما
 عاليلة قيملة وهلي( 14772) لكرونبلا  ألفلا معامل  قيمة بلغت إذ   المجموعة

  الدراسلللة نتلللائج وتفسلللير لتحليللل  وصللل حيتها األدا  عبلللارات ثبلللات تبلللين جلللداا
 فللي عليلل  االعتملاد يمكللن الثبلات مللن عاليللة بدرجلة يتمتلل  فالمقيلا  هنللا وملن

 كحلللد 1471 اعتملللد واللللذي نلللانلي مقيلللا  بحسللل  للدراسلللة الميلللداني التطبيلللق
 حلذ  حا  في المقيا  ثبات قيمة بحسا  الباحثة قامت كما.  للثبات ىأدن
 المقيلا  مفلردات ملن مفلرد  ك  ثبات معام ( 1) جدو  ويوض   مفرد  ك 
 دو والجلل. ككلل  المقيللا  لمفللردات كرونبللا  ألفللا لطريقللة المفللرد  حللذ  تللت إذا

 فلللي كملللا وهلللي لكرونبلللا  ألفلللا معادللللة باسلللتخدات الثبلللات قيملللة حسلللا  يوضلل 
 . 1414 عند دالة ىمستو  عند دا : وهو دنا أ الجدو 
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 (6106)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 ( معامالت ثبات مقياس اإلدراك الحسي لألطفال اضطراب التوحد 4جدول ) 

 تـذوقـي شـمـي لمسي سمعـي بصـري حركي

 الثبات ر/م الثبات ر/م الثبات /مر الثبات ر/م الثبات ر/م الثبات ر/م
1 99600 1 99776 1 997.6 1 99770 1 99600 1 9976. 

0 99676 0 99776 0 99700 0 99799 0 99790 0 99700 

. 99677 . 99770 . 99700 . 9967. . 99600 . 99700 

0 99667 0 99706 0 99700 0 99609 0 99790 0 99700 

0 99660 0 99777 0 99700 0 99799 0 9979. 0 99767 

6 99601 6 99700 6 997.1 6 99600 6 99600 6 99719 

7 99609 7 99767 7 99700 7 99600 7 99797 7 997.1 

0 99670 0 99700 0 99701 0 9970. 0 99790 0 99700 

0 9967. 0 99771 0 997.0 0 99709 0 99797 0 99706 

19 99676 19 99770 19 997.7 19 99606 19 99710 19 99700 

 

 الحسي اإلدراك مهارات لمقياس الكلية والدرجة عدب   كل درجة بي  ثبات معامالت( 5) جدول
 
 

   

 

  :المقياس عادألب الداخلي االتساق: ثالثاً 
 بيرسلون ارتبلاط معامل  بحسلا  اللداخلي االتسلاق ثبلات ملن التحقق أجري   
 تنتملي اللذي للمقيلا  الكليلة والدرجلة المقيا  فقرات من فقر    ك  درجات بين

 معامل الثبات مهارات اإلدراك الحسي
 17745 الحركية
 17747 البصرية
 17752 السمعية
 17725 المسية
 17733 الشمية
 17742 التذوقية
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 (6101)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 فقلللرات ملللن فقلللر    كللل  بلللين االرتبلللاط معلللام ت يوضللل  والجلللدو   الفقلللر  إليللل 
 ىومسلتو  االرتبلاط معلام ت قليت يللي وفيملا. للمقيلا  الكلية والدرجة المقيا 
 خللل   ملللن المقيلللا  وأبعلللاد لمفلللردات اللللداخلي االتسلللاق حسلللا  تلللت. داللتهلللا
 المقيلا  مفلردات ىعل العينة أفراد درجات بين االرتباط معام ت قيت حسا 

 نتللائج( 6) جللدو  ويوضلل  إليلل   تنتمللي الللذي عللدالب   ىعللل درجللاتهت ومجمللو 
 : التالي النحو ىعل الداخلي االتساق

 

 اإلدراك لمقياس إلي  ينتمي الذي الب عد درجات ومجموع مفردة كل درجة بي  االرتباط معامالت( 6) جدول
 (N=35) التوحد اضطراب أطفال لدى الحسي

 

 تـذوقـي شـمـي لمسي سمعـي بصـري حركي

 الثبات ر/م الثبات ر/م الثبات ر/م الثبات ر/م الثبات ر/م الثبات ر/م
1 99790 1 99700 1 99610 1 99700 1 99600 1 99710 

0 99690 0 9970. 0 99067 0 99699 0 99006 0 99600 

. 99619 . 996.7 . 99607 . 99690 . 99097 . 99010 

0 99700 0 99691 0 99070 0 99700 0 990.. 0 990.1 

0 99601 0 997.0 0 99000 0 99799 0 99600 0 99700 

6 99600 6 99607 6 990.0 6 99609 6 99690 6 99796 

7 99797 7 9960. 7 99697 7 99700 7 99600 7 997.0 

0 99690 0 99070 0 99799 0 99600 0 99610 0 990.0 

0 99009 0 99011 0 99007 0 99701 0 996.0 0 99000 

19 997.0 19 99007 19 99000 19 99607 19 99006 19 99670 

 1414 عند دالة** 
 

 إحصلللائية داللللة ذات موجبلللة ارتباطيللة ع قللات هنلللاك أن دنجلل( 6)جللدو    
 والدرجللة السللتة  األبعللاد مللن عللدب   كلل  مفللردات ىعللل العينللة أفللراد درجللات بللين

 ىعللللل م شلللراا  يعللللد مملللا  (1414) ىمسللللتو  عنلللد دالللللة وجميعهلللا عللللد للب   الكليلللة
 مجملو  بين االرتباط معام ت قيت حسا  تت كما. عدب   لك  الداخلي االتساق
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 معللللام ت نتللللائج( 7)جللللدو  ويوضلللل  السللللتة  األبعللللاد عللللد مللللنب   كلللل  تدرجللللا
 .االرتباط
 الحسي اإلدراك لمقياس الكلية والدرجة ب عد كل درجة بي  االرتباط معامالت( 7) جدول

 

 معامل االرتباط مهارات اإلدراك

 **99000 الحركية

 **99700 البصرية

 **99001 السمعية

 **99009 المسية

 **99700 الشمية

 **99001 التذوقية

 1414 عند دالة** 
 داللللللة ذات موجبللللة ارتباطيللللة ع قللللات هنللللاك أن نجللللد( 7) الجللللدو  ومللللن   

 ىعللل م شللراا  يعللد ممللا للمقيللا   الكليللة والدرجللة عللدب   كلل  درجللة بللين إحصللائية
 .(الحسي اإلدراك مهارات)وهي قياسها المراد بالسمة المقيا  تشب 

 

 التوحةةةد اضةةةطراب أطفةةةال لةةةدي الجتمةةةاعيا التفاعةةةل مهةةةارات مقيةةةاس- 2
 ( :2)ملحق( الباحثة إعداد/)
 

 : المقياس م  العام الهدف -أ
 

 التوحلديين لألطفا  االجتماعية والتفاع ت الع قات مستوى على التعر    
 . المقيا  على درجاتهت  تعكس كما وذلك

 

  -:للمقياس الخاصة األهداف-ب
 

-التواصلل ) فللي خللاص  بوجلل الجتمللاعيا التفاعلل  مهللارات قصللور كشلل    
 .يالحال المقيا  عنها يكش  التي االجتماعي( التعاون -التقليد -االستقبا 
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 :المقياس مصادر -ج
 

 مللن وذلللك   وثباتلل  صللدق مللن والتحقللق أبعللاد  واشللتقاق المقيللا  إعللداد تللت   
 :التالية المصادر خ  

 تناوللللللت التلللللي يلللللةالنظر  والكتابلللللات يالسللللليكولوج التلللللراث عللللللى طللللل  اإل-4
 .التوحد اضطرا  وذوي األطفا  عند االجتماعية المهارات

 المهلارات وقيلا  لم حظلة صليغت التلي والقلوائت المقلايي  على ط  اإل-5
   :مث  االجتماعية

 ).5117 غ ا  ) االجتماعية المهارات تقدير قائمة-
 The childhood Autism Rating .الطفلولي التوحلد تقلدير مقيلا -

Scale (CARS) 
 Autism Diagnostic للتوحللللد التشخيصللللية الم حظللللات جللللداو -

Observation Schedule.(ADOS) by Lord. Rutter, Goo-do, 
Heemsbergen, Jardan, Mawhood and Schopler,1989. 

 Autism Descriptors Checklist (ADC) by التوحد أوصا  قائمة-
Fridman, Wolf and Cohen,1983. 

 Gilliam Autism Rating Scales, 2013 للتوحلد جيليلات ا مقيل-

(GARS) . 
 

  :المقياس وصف -د
 

 مهلارات ملن تتكلون  مفلرد ا ( 71) على ةياألول صورت  في المقيا  يشم    
 ومهلللارات  اا بنللد( 47) االسلللتقبا  ومهللارات اا بنلللد( 47) االجتمللاعي التواصلل 
 .اا دبن( 47)التعاون ومهارات اا بند( 47) التقليد

 

 يث ثل تلدريج صور  في عنها جا ي   اختيارات ث ثة مفرد  ك  أمات ويوجد    
 باسلتثناء يالتلوال عللى درجلة( 4-5-3) اإلجابلة وتأخلد( نادراا  ا أحيانا   دائماا )
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 تحملللل  التللللي تلللللك وهللللي  (3-5-4) تللللدرجها يكللللون والتللللي السللللالبة العبللللارات
 (.32-52-56-54-41-6) التالية رقاتاأل

 

 المحكملين عينة وتكونت الخبراء من مجموعة على المقيا  عر  دوبع    
 تحلللددت ولقللد  الخاصللة التربيلللة مجللا  فللي والعلللاملين الخبللراء مللن( 45) مللن
  مفللردات( 41) منهللا واسللتبعد( %411 و 77) بللين مللا المفللرد  قبللو  نسللبة
 حللللذ   التواصلللل  راتامهلللل مللللن( 46-41-7) المفللللرد  حللللذ  كالتللللالي وهللللي

 مللن( 47-42-4) المفللرد  حللذ   االسللتقبا  مهللارات مللن( 44-7) المفللرد 
: األو  لسلببين. التعلاون مهلارات من( 46-6) المفرد  حذ  التقليد  مهارات

 التحفظلات لبع : يوالثان المحدد   القبو  نسبة على المفردات هذ  تحظ لت
 المقيا  بنود من مفردات( 2) تعدي  وأيضاا  المحكمون أبداها التي األخ قية

( 61) علللى المقيللا  اسللتقر وبالتللالي(. 7) رقللت الجللدو  فللي موضلل  هللو كمللا
 درجللللة عللللدب   لكلللل ( 471 -61) مللللن ككلللل  المقيللللا  درجللللات وتتللللراوح  مفللللرد ا 
  موجبللللة عبللللارات مللللن المقيللللا  ويتكللللون(. 12-42) مللللن تتللللراوح بلللل  خاصللللة
 اسلتجابة بإختيلار للطفل  القلائمين حدأ وأ األخصائيون ويقوت  سالبة وعبارات

لا: ) هلي بلدائ  ثث  من  خل   ملن المقيلا  لمفلردات(  نلادراا -أحيانالا -دائما
 فقلط واحلد  االسلتجابات أملات( √)  ع ملة ووض   فيها نظرهت وجهة عطاءإ

 .الخانات بين من
 

 :المقياس تصحيح طريقة -ه
 

 مللل   مفلللرد  كللل  أملللات بالتقلللدير القلللائت يضلللعها التلللي الع ملللات جمللل  يلللتت-4
 مجملللو  حسلللا  يلللتت ثلللت  (471-61) ملللابين بعلللاداأل كللل  درجلللة نأ مراعلللا 
 طفلل  لكلل  للللدرجات يالكللل المجمللو  حسللا  ثللت عللد ب   بكلل  الخاصللة الللدرجات

 .عدب   بك  الخاصة الدرجات جم  طريق عن
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 التفاعللللل  مهلللللارات فلللللي قصلللللور عللللللى دالللللللة المنخفضلللللة الدرجلللللة تعتبلللللر-5
 علللل التفا مهللللارات تحسللللين عللللن المرتفعللللة الدرجللللة تعتبللللر بينمللللا  االجتمللللاعي
 .االجتماعي

 

 :للمقياس السيكومترية الخصائص
 

 :المقياس صدق:  أوالً 
 

 علر  تلت الخبلراء  آراء عللى باالسلتط   المقيلا  صلحة ملن التحقق تت   
 المواصللفات الباحثللة وراعللت المحكمللين  السللاد  مللن مجموعللة ىعللل المقيللا 
 تقللل  وأال التلللدري  هيئلللة أعضلللاء ملللن يكلللون أن: األسلللاتذ  السلللاد  فلللي التاليلللة
 ملن المحكملين عينلة وتكونلت( التلدري  مجلا  فلي سنوات( 41) عن خبرتهت

 آرائهللت إلبللداء وذلللك  النفسللية والصللحة الللنف  علللت أسللاتذ  مللن اا محكملل( 45)
   المقيلا  لفقلرات اللغويلة الصلياغة س مة ىمد  الفقرات مناسبة ىمد: )في

 مللن فقللر  كلل  انتمللاء ىمللد  مناسللبة يرونهللا فقللرات تعللدي  أو حللذ  او إضللافة
 (.عدللب   الفقرات

 فلي ذلك توضي  وتت المحكمين  م حظات ىعل بناءا  المقيا  تعدي  وتت -
 ملا وتراوحلت المقيلا  مفردات ىعل المحكمين اتفاق نسبة( 5) بملحق جدو 
 المقيلللا  صلل حية ىعللل تللد  مقبوللللة نسلل  وهللي   ( % 411 - 77) بللين
 الظلللاهري الصلللدق دالللللة فرتتلللوا وبلللذلك العبلللارات  بعللل  تعلللدي  تلللت أن بعلللد

 هيئللة أعضلاء السلاد  واخلت   اتفلاق ىمللد يوضل  التلالي والجلدو   للمقيلا 
 صللدق لحسللا  لوشللي معادلللة اسللتخدات وتللت المقيللا   مفللردات ىعللل التللدري 
 ملا عليهلا اتفلق والتلي( 1) وهلي كلهلا األبعلاد ىعل اإلبقاء ّتت حيث المحكمين

 ص  4273) بلللوت بنيللامين يشللير حيللث المحكمللين  مللن( %21) عللن ي يللد
( %77) بنسلبة المحكملين آراء موافقلة ىعلل االعتملاد يمكلن أن  ىإل( " 456
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 الدالللة والعبللارات المقيللا  أبعللاد ولتوضللي ". الصللدق مللن النللو  هللذا مثلل  فللي
  ) .                                  5) ملحق في تعديلها تت التي والعبارات علي  

 

  :المحك صدق-2
 

 مقيلللا  علللى الكليللة الدرجللة بللين االرتبللاط معاملل  بحسللا  الباحثللة امللتق   
 التفللللاع ت ومقيللللا  التوحللللديين األطفلللا  لللللدى االجتمللللاعي التفاعلللل  مهلللارات

 اهلل عبللللد الخاصللللة  االحتياجللللات وذوي المنلللل   خللللارج للألطفللللا  االجتماعيللللة
  يتمتلللللل  المقيللللللا  نأ علللللللى يللللللد  وهللللللذا  %77 يخللللللارج كمحللللللك(  5112)

 ملللل   اسللللتخدام عنللللد بهللللا االعتمللللاد يمكللللن مناسللللية وثبللللات صللللدق بمعللللدالت
 .التوحديين األطفا 

 

 تلللت وعليلل  والثبللات  الصللدق مللن عاليللة بدرجللة تمتعلل  ىإللل النتللائج وتشللير   
 ودرجلللات الحلللالي الشخصلللية الحريلللة مقيلللا  للللدرجات المحلللك صلللدق حسلللا 
 عنللد إحصللائياا  دا  وهللو 77 1 التصللحي  بعللد االرتبللاط معاملل  وبللل  المحللك 
 تمتللل  ي كلللد بملللا المحلللك لصلللدق قويلللة م شلللرات يعطلللي مملللا   %4 مسلللتوى
 .الصدق من مناس  ىبمستو  المقيا 

 

 : المقياس ثبات: ثانياً 
 

 : لكرونباخ ألفا معامل باستخدام الثبات-1
 

 كللللودر معادلللللة مللللن معدلللللة طريقللللة وهللللي لكرونبللللا  ألفللللا معادلللللة تسللللتخدت   
              5  4ومتدرجللللة 4مللللن كبللللرأ البيانللللات تكللللون عنللللدما تسللللتخدت وريتشاردسللللون

3  ...  
 لكرونبا  ألفا معام  بحسا  الباحثة قامت المقيا  عبارات ثبات ولقيا    

 العينلة ملن اسلتبعادها تت وقد( 32) عددها وبل   للدراسة االستط عية للعينة
 نفلللل  علللللى يومللللاا ( 42) مللللرور بعللللد خللللرىأ مللللر  تطبيقهللللا عيللللدأ   ثللللت األصلللللية
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 عاليللة قيمللة وهللي( 14772) لكرونبللا  ألفللا معاملل  قيمللة بلغللت إذ المجموعللة 
 وهو  الدراسة نتائج وتفسير لتحلي  وص حيتها األدا  عبارات ثبات تبين جداا

 الميللداني التطبيللق فللي عليلل  االعتمللاد يمكللن الثبللات مللن عاليللة بدرجللة يتمتلل 
 كملللا. للثبلللات ىأدنللل كحلللد 1471 اعتملللد واللللذي نلللانلي مقيلللا  بحسللل  للدراسللة

 ويوضل  مفلرد  ك  حذ  حا  في المقيا  ثبات قيمة بحسا  الباحثة امتق
 المفلرد  حلذ  تت إذا المقيا  مفردات من مفرد  ك  ثبات معام ( 7) جدو 
 حسلا  يوضل  التلالي والجلدو . ككل  المقيلا  لمفلردات كرونبا  ألفا لطريقة
 كما وهي (Cronbach Alpha) لكرونبا  ألفا معادلة باستخدات الثبات قيمة
 . 14711: دنا أ الجدو  في يلي

 االجتماعي التفاعل مهارات مقياس ثبات معامالت( 4) جدول
 

 التعاون التقليد االستقبال التواصل االجتماعي

 م/الثبات المفردة م/الثبات المفردة م/الثبات المفردة م/الثبات المفردة

1 997.6 16 99700 .1 99670 06 99770 

0 99700 17 99771 .0 9967. 07 99799 

. 99700 10 99770 .. 99676 00 9967. 

0 99700 10 9976. .0 99600 00 99609 

0 99700 09 99700 .0 99790 09 99600 

6 997.1 01 99700 .6 99600 01 99600 

7 997.6 00 99770 .7 99790 00 9970. 

0 99776 0. 99600 .0 99701 0. 99600 

0 99776 00 99676 .0 997.0 00 99709 

19 99770 00 99677 09 997.7 00 99606 

11 99706 06 99667 01 997.0 06 99719 

10 99777 07 99660 00 997.0 07 99797 

1. 99700 00 99601 0. 99701 00 99790 

10 99767 00 99609 00 99700 00 99797 

10 9979. .9 99767 00 997.9 69 99710 
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              مهارات لمقياس الكلية والدرجة ب عد كل درجة بي  باتث معامالت( 9) جدول
 االجتماعي التفاعل

 معامل الثبات المهارات 

 99790 التواصل االجتماعي

 99707 االستقبال

 99700 التقليد

 99700 التعاون
 

  :المقياس ألبعاد الداخلي االتساق: ثالثاً 
 

 بيرسلون ارتبلاط معامل  بحسلا  خلياللدا االتسلاق ثبلات ملن التحقق أ جري   
 اللللذي مقيلللا لل الكليلللة والدرجلللة االسلللتبيان فقلللرات ملللن فقلللر  كللل  درجلللات بلللين

   53 صلللللدارإ اإلحصلللللائي البرنلللللامج باسلللللتخدات وذللللللك  الفقلللللر  إليللللل  تنتملللللي
 المقيللا  فقللرات مللن فقللر  كلل  بللين االرتبللاط معللام ت يوضلل  التللالي والجللدو 
 داللتهلا  ىومسلتو  االرتبلاط معلام ت قليت يللي وفيملا. للمقيلا  الكليلة والدرجة
 :التالي النحو ىعل الداخلي االتساق نتائج( 41) جدو  ويوض 

 

 (N=35) لمقياس الب عد درجات ومجموع مفردة كل درجة بي  االرتباط معامالت( 11) جدول
 

 التعاون التقليد االستقبال التواصل االجتماعي

 م/االرتباط المفردة م/االرتباط المفردة اطم/االرتب المفردة م/ االرتباط المفردة

1 99607** 16 99799** .1 99010** 06 95600** 

0 9960.** 17 99007** .0 990.1** 07 95670** 

. 99070** 10 99000** .. 99700** 00 95699** 

0 99011** 10 99009** .0 99796** 00 99700** 

0 99007** 09 997.0** .0 997.0** 09 95699** 

6 99710** 01 996..** .6 99700** 01 95690** 

7 99600** 00 99610** .7 9970.** 00 95601** 

0 99600** 0. 99067** .0 996.7** 0. 95700** 
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 التعاون التقليد االستقبال التواصل االجتماعي

0 99006** 00 99607** .0 99691** 00 95609** 

19 99097** 00 99070** 09 99790** 00 95600** 

11 990..** 06 99000** 01 99690** 06 95000** 

10 99600** 07 990.0** 00 99619** 07 95760** 

1. 99690** 00 99600** 0. 99700** 00 99690** 

10 99600** 00 99701** 00 99601** 00 996.0** 

10 99610** .9 99607** 00 99600** 69 99601** 

 1414 عند دالة** 
 

 داللللللة ذات موجبللللة ةارتباطيلللل ع قللللات هنللللاك أن نجللللد( 41)جللللدو  ومللللن   
 ربعلة األ األبعلاد ملن علدب   ك  مفردات ىعل العينة أفراد درجات بين إحصائية
 م شللراا  يعللد ممللا  (1414) ىمسللتو  عنللد دالللة وجميعهللا عللد للب   الكليللة والدرجللة

 بللين االرتبلاط معلام ت قليت حسلا  تلت كمللا. علدب   لكل  اللداخلي االتسلاق ىعلل
 نتلللائج( 44)جلللدو  ويوضللل  ربعلللة ألا األبعلللاد ملللن علللدب   كللل  درجلللات مجملللو 
 .الكلية والدرجة عدب   ك  درجة بين االرتباط معام ت

 

 لمقياس الكلية والدرجة ب عد كل درجة بي  االرتباط معامالت( 11) جدول
 

 معامل االرتباط المهارات 

 **99000 التواصل االجتماعي

 **997005 االستقبال

 **99001 التقليد

 **99009 التعاون

 1414 عند دالة **
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 دالللللة ذات موجبلللة ارتباطيلللة ع قلللات هنلللاك أن نجلللد( 44)الجلللدو  وملللن   
 ىعللل م شللراا  يعللد ممللا للمقيللا   الكليللة والدرجللة عللدب   كلل  درجللة بللين إحصللائية

 (.االجتماعية المهارات)وهي قياسها المراد بالسمة المقيا  تشب 
 

  (:3) رقم ملحق( جوادارد/ إعداد) جوادارد اختبار-3
 

 : من  الهدف -أ
 

( 7: 243) سللن مللن عمللارلأل م ئللت وهللو يلفظللال غيللر  يدائللاأل الللذكاء تقيلليت
 .سنوات

 : االختبار وصف -ب
 

 تتطللابق خشللبية قطلل  وعشللر ( 4×45) مسللاحتها خشللبية لوحللة مللن يتكللون   
 ملللن المقيلللا  هلللذا ويعلللد. اللوحلللة فلللي المحفلللور  الفتحلللات شلللك  مللل  أشلللكالها
 ألن نظللراا  الباحثللة إليلل  لجللأت وقللد اللفظيللة  غيللر أي األدائيللة الللذكاء مقللايي 

 ىعللل أدائهللت مللن أفضلل  يعللد األدائيللة المقللايي  ىعللل التوحللديين األطفللا  أداء
 لكل  فراغلات عشلر  بهلا خشلبية لوحلة ملن المقيا  ويتكون  اللفظية المقايي 

 مللن الخشللبية القطلل  هللذ  بللإخراج الفللاحص ويقللوت  تناسللب  خشللبية قطعللة منهللا
 يمكللن  مللا بأسللر  مكانهللا فللي يضللعوها أن المفحوصللين نملل ويطللل  مكانهللا
 الللذي الوقلت متوسللط يحسل  ثلت محللاوالت بلث ث يقللوت أن للمفحلوص ويسلم 
 يلتت التلي المقيلا  ىعلل درجتل  ليمثل  المحلاوالت هذ  في المفحوص يستغرق 

  الل   عبلد) االختبلار دليل  ىإلل بلالرجو  وذللك ذكائل  نسبة تحديد ضوئها في
 (.47 ص  5112
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 ي وتقنةة تعريةةب( سةةكوبلر إريةةك )إعةةداد: الطفةةولي التوحةةد تقةةدير مقيةةاس-4
 :(4) رقم ملحق ،(2114) العزيز عبد مي أ هدى

 

 : المقياس م  الهدف -1
 

  عشلللر  خمللل  ضلللوء فلللي يالطفلللول التوحلللد تقلللدير المقيلللا  هلللذا يسلللتهد    
 لكل  المحلدد  واللدرجات االضلطرا  هلذا تميل  ساسليةأ جوانل  وتعتبر  مهار 
 . هامن

 

  (:5) رقم ملحق متكاملال ثرائياإل  البرنامج-5
 

 أنلل  عللي متكامل ال اإلثرائلي البرنللامج نأ( 5117) وآخلرون محملد يوضل    
 مهللللارات بعلللل  التوحللللديين األطفللللا  إكسللللا  إلللللى تهللللد  مخططللللة عمليللللة"

 بهد  عليها وتدريبهت  للتواص  ال  مة االجتماعي والتفاع  الحسي اإلدراك
قامة  باآلخرين االتصا  من و معق قدر تحقيق  ناجحلة اجتماعيلة ع قلات وا 
 حللد ىأقصلل إلللى األطفللا  هلل الء واسللتعدادات قللدرات تنميللة عللن وذلللك  معهللت
 .(527 ص  5112 الغصاونة ". )ممكن

 

 عبلد ودراسلة  (5117) غل ا  دراسلة مث  الدراسات من العديد أشارت وقد   
 أق  التوحديين األطفا  أن إلى( 5145) ميهو  ودراسةعبد( 5112) الفتاح
 اللللذي المجتمللل  مللل  للتواصللل  ال  ملللة االجتملللاعي التفاعللل  مهلللارات فلللي قلللدر ا 
 أثنللاء كاسلتجابة اإلدراك اا فليقصلور  أو اا ضلعف يواجهلون نهلتأ كملا  بهلت يحليط

 والتفاعللل  الفهلللت فلللي صلللعوبة ذللللك ىعلللل يترتللل  مملللا اآلخلللرين مللل  التواصللل 
 .االجتماعي

 التلدريبي البرنلامج عناصلر فلي المحكملين راءآل يلةالمئو  النسلبة توضي  تت   
 .(2) ملحق في( 45=ن) التوحديين لألطفا 
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  :البرنامج مصادر
 

 :هي عديد  مصادر ىعل البرنامج ىمحتو  بناء في الباحثة اعتمدت
 

 بللللرامج تناولللللت التللللي السللللابقة الدراسللللات فللللي المسللللتخدمة البللللرامج بعلللل -4
 دراسللة مثلل  التوحللديين لألطفللا  جتماعيللةاال المهللارات لتنميللة الحسللي التكاملل 
    Megha دراسلللة  (5147) وآخلللرون أحملللد  دراسلللة  (5117) يسلللن

Pooja (2015)  (2015) ودراسة. Parham   
  .للدراسة النظري طاراإل خ   من-5
 

 : البرنامج أهمية
 

 فللي قصلور مللن يعلانون واللذين التوحللديين األطفلا  ملن بعينللة اهتمامل  فلي   
 مهلارات تنميلة فلي بل  يحيطلون ملن مل  االجتماعي التفاع  مهاراتو  اإلدراك
 -االجتمللاعي التواصلل  مهللار ) االجتمللاعي التفاعلل  ومهللارات الحسللي اإلدراك
 .التوحد أطفا  ىلد( التقليد مهار  -التعاون مهار  -االستقبا  مهار 

 

 : البرنامج م  ةالعام األهداف
 

 البرنلللامج ويهلللد   الحسلللي إلثلللراءا ىعلللل متكامللل ال اإلثرائلللي البرنلللامج يقلللوت  
 االجتمللاعي التفاعلل  ومهللارات الحسللي اإلدراك مهللارات تحسللين إلللى التللدريبي

 الحسللي اإلدراك اضللطرا  خفلل  فللي برنللامج طريللق عللن التوحللد أطفللا  ىلللد
 ذاتللي -الللدهلي ي -اللمسللي) الث ثللة الحسللية لألنظمللة الللوظيفي االخللت   ذي

 .  التوحديين األطفا  ىلد عياالجتما التفاع  ومهارات( التحفي 
 

 : الفرعية األهداف
 

 فللللي الللللوظيفي االخللللت   ذي الحسللللي اإلدراك اضللللطرا  مظللللاهر خفلللل -4
 التفاعلل  عللدت: )يلللي مللا وتشللم  اللمسللي الللدفا  فللي والمتمثلللة اللمسللي النظللات
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 لملن االنتبلا  علدت  األلوان -الصلصا  -المعجون) مث  اللمسية األلعا  م 
 تحمللل  علللدت  ( القللللت -الكلللرات) مثلل  باألشلللياء اللللتحكت صلللعوبة   معللل  يلعلل 

   ويقبللل  عليلل  يسلللت مللن ملل  يتفاعلل  ال   اآلخللرين مللن والقللب ت المعانقللات
 ملل  التفاعلل  عللدت  جللداا  صللغير مكللان فللي اآلخللرين ملل  تواجللد  عنللد الغضلل 
 (.اللمسية األلعا  أثناء اآلخرين

 

 فللللي لللللوظيفيا االخللللت   ذي الحسللللي اإلدراك اضللللطرا  مظللللاهر خفلللل -5
 األثلللاث فلللوق ملللن والقفللل  الخطيلللر اللعللل : )يللللي ملللا وتشلللم  اللللدهلي ي النظللات
 إجبللار  عنللد التململل    والتصللفيق  السللري  والللدوران والتعلللق االهتلل ا   العللالي

 (.شخص أي حضن في الجلو  من الغض   بهدوء الجلو  ىعل
 

 فللللي الللللوظيفي االخللللت   ذي الحسللللي اإلدراك اضللللطرا  مظللللاهر خفلللل  -3
 مللن الخللو   اللعلل  أثنللاء العدوانيللة: )يلللي مللا وتشللم  التحفيلل  ذاتللي لنظللاتا

 تتطلللل  التلللي باأللعلللا  التعللللق  السلللريعة الحركيلللة النشلللاطات أو االرتفاعلللات
 النشللللاطات مللللن الغضلللل   (األلللللوان -المكعبللللات) مثلللل  الجلللللو  مللللن الكثيللللر
 نأملاك فلي نفسل  حشلر  والتحلرك اللعل  خ   المخاطر إدراك عدت  الحركية
 (.جداا  ضيقة

 

 : للبرنامج اإلجرائية األهداف
 

 ى:عل قادراا  الطف  يكون أن ينبغي البرنامج نهاية في  
 

 .محيط  في فجأ  تحدث التي لألصوات االنتبا  -4
 .مناس  بإيماء جوع  عن يعبر -5
 .لي إ ويذه  علي  ينادي من إلى ينظر  -3
 .اسم  سما  عند يستجي   -1
 .الودا  أو االستقبا  عند تبالس  يد  يمد  -2
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 .من  المطلوبة والصور  الصوت بين يطابق -6
 .الحب  شد مث  الجماعية باأللعا  يستمت   -7
  . الكو  من الماء شر  تقليد الطف  يستطي  -7
 .الميا  صنبور وغلق فت  الطف  يحاكي  -2

 ثللل ث ملللن ةجملللل قلللو  يسلللتطي  كلملللات ثللل ث ملللن ةجملللل قلللو  يسلللتطي -44
 .كلمات
 .ذلك من  يطل  عندما القصة في شخصية إلى يشير -44
 .عن  ابتعدوا ذاإ يحبهت الذين األشخاص عن يبحث -45
 .االجتماعي البدء وسائ  ىإحد الطف  يستخدت -43
 .المناسبة المواق  في باالبتسامة يقوت -41
 .باليد التصفيق بتقليد الطف  يقوت -42
   . ئ م  م  اللع  في دور  ينتظر-46
  . ئ م  ىعل التحية يلقي -47
 .والدي  ىعل يدخ  أن قب  يستأذن-47

 

  :البرنامج عليها يستند التي األسس
 

 : العامة األسس
 

 ومهلللارات الحسلللي اإلدراك مهلللارات تنميلللة ىعلللل البلللرامج أهلللدا  تركللل  أن   
 الحسي اإلدراك تنمية طريق عن التوحديين األطفا  ىلد االجتماعي التفاع 
 فللي القصللور ىعللل يتغلبللوا لكللي  األطفللا  يكتسللبها نأ يجلل  التللي اتوالمهللار 
 .االجتماعي التفاع  مهارات

 

 :التربوية األسس
 السللوك يلتعلت الفلرد وأن  السللوكية النظريلة ىعلل التلدريبي البرنامج يستند    

 عللن االسللتفاد  ويمكللن  والللتعلت االجتماعيللة التنشللئة عمليللة خلل   مللن السللوي
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 سويال غير السلوك من والتخلص علي  المتوافق السوي وكالسل تع ي  طريق
 والتفاعللللللل  الحسلللللللي اإلدراك  مهلللللللارات ىعلللللللل األطفلللللللا  تلللللللدري  خللللللل   ملللللللن

 -االجتمللللاعي التواصلللل ) مثلللل  اآلخللللرين ملللل  للتواصلللل  ال  مللللة االجتمللللاعي
 (.التعاون – التقليد -االستقبا 

 

 :النفسية األسس
 

مكانيات  قدرات  حس  ك  شاركةللم األطفا  لجمي  الكافية الفرصة إتاحة    وا 
 التلللدرج يراعلللي أن   الجماعيلللة األنشلللطة فلللي األطفلللا  اشلللتراك ىعلللل الحلللرص
 األطفلللللا  لقلللللدرات البرنلللللامج مناسلللللبة  الصلللللع  إللللللى السللللله  ملللللن واالنتقلللللا 
 التنلو   لألطفلا  والمناسل  الكلافي الوقلت تلوفير  والعقلية الجسمية التوحديين

 .الفردية الفروق مراعا   المع  ات خداتاست  البرنامج أنشطة تقديت في
 

 : الفلسفية سساأل
 

 نظريللة مثلل  األطفللا  تربيللة فللي الفلسللفية سلل األ بعلل  ىعللل البرنللامج يقلوت  
 .باندورا ونظرية  إريكسون ونظرية  بياجي 

  

 :البرنامج مدة
 

( 33) تنفيللللذ خ لهللللا مللللن يللللتت أسللللبوعاا ( 45) التللللدريبي البرنللللامج يسللللتغرق   
 إلى ت1/5/5147من الفتر  في شهور ةث ث  ةا دقيق( 12) الجلسة مد   جلسةا 

  .ت6/2/5147
 

  :للبرنامج تخطيط
 

 الدراسة في المستخدت التدريبي للبرنامج يتخطيط تصور شك   يتوض تت   
 (.2) ملحق في
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 (6161)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 – إيجلللللابي" التع يللللل )  :البرنةةةةةامج فةةةةةي المسةةةةةتخدمة والفنيةةةةةات األسةةةةةاليب
 (.2) ملحق في( يالتبادل التقليد  ي التشك ة النمذج  الحث" سلبي

 

 :البرنامج في المستخدمة والفنيات االستراتيجيات -
 

 ل يلاد  أنشلطة -العميلق الضلغط -الملرآ  استخدات) :ويلبرغر نظام فنيات -1
 الحسللي الللدفا  تقليلل  إلللى يهللد  ع جللي نظللات هللو(: الجسللت بمخطللط الللوعي
 ىعلللل التوحلللد أطفلللا  ويسلللاعد  بللل  المحيطلللة البيئلللة فلللي الراحلللة و يلللاد  والقللللق
 والحيللل  جسلللد  موضللل  معرفلللة فلللي يسلللاعد مملللا  الجسلللت أجللل اء ىعلللل التعلللر 

 .خرينولآل ل  الشخصي
 

 النشللاطات -التحفيلل  وذاتيللة دهلي يللة نشللاطات) :الحسةةية الحميةةة فنيةةات-2
  للطفللل  الم ئملللة الحسلللية الحاجلللات لم ئملللة مصلللمت برنلللامج هلللو( : اللمسلللية
 فضل أ مسلتويات ىعلل ليحلافظ الصلحي  الحسلي دخ المل مينأت منها والهد 
 مللللللن التقليلللللل  ىعللللللل وتسللللللاعد  العصللللللبي الجهللللللا  فللللللي والعملللللل  اإلثللللللار  مللللللن

 التواصللللل  ىعللللل سلللللباا  تلللل ثر نأ يمكلللللن التللللي الحسللللية الدفاعيللللة االسللللتجابات
 .االجتماعي

 

  ال ائللد  ثلار اإل لتمنلل  دقأ بصلور  مضللبوطة نشلطةأ هللي :التنبيةة  أنشةطة-3
 السللبي وكلذلك الحسلي للملدخ  قل أ تفاعل  للديهت اللذين  األطفلا تساعد وهي
 .اوانتباها  تركي اا  كثرأ ليصب   مباال ال لدي  والذي

 

 من يعاني الذي التوحد أطفا  تساعد تقنية هي: والتنظيم التهدئة فنيات -4
 إرخللاء فللي تسللاعد التقنيللات وهللذ   الذاتيللة الحسللية بللالمثيرات تتعلللق صللعوبات
 وتهدئلللة  الحسلللي للملللدخ  بهلللا المبلللال  االسلللتجابات ليللل وتق العصلللبي الجهلللا 
 بشلك  حواسل  فلي التحكت ىعل قادراا  وتجعل  ال ائد الحركي النشاط يذ الطف 
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 (6112)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 ص  5142  الفقلللر ) الطفللل  عنلللد والتركيللل  االنتبلللا   يلللاد  وبالتلللالي  فضللل أ
 (.421-421ص

 

 :البرنامج تقييم
 

 والبعلدي والمرحللي القبللي ا القيل خل   ملن التلدريبي البرنلامج تقيليت سيتت   
 نتللللائج بللللين والمقارنلللة5147/ 45/7 ىإللللل 5147/ 1/5 فتلللر  مللللن والتتبعلللي 
 ملللروي والضلللابطة  التجريبيلللة المجملللوعتين نتلللائج وبلللين التجريبيلللة  المجموعلللة

 :مراح  بأرب  البرنامج تقييت
 

 دريبيالتلل البرنللامج تطبيللق بدايللة قبلل  القبلللي التقيلليت ويللتت :القبلةةي التقيةةيم: أوالً 
 التفاعللللل  ومهلللللارات الحسلللللي اإلدراك مهلللللارات مقياسلللللين بتطبيلللللق ذللللللك ويلللللتت

/ 5/ 7 ىإللللل 1 فتللللر  مللللن( الباحثللللة/ إعللللداد)التوحللللديين لألطفللللا  االجتمللللاعي
5147 . 
  البرنللامج جلسللات مللن جلسللة كلل  نهايللة فللي ويللتت : المرحلةةي التقيةةيم: ثانيةةاً 
 الم حظلللةب الباحثلللة تقلللوت حيلللث  جلسلللة كللل  أهلللدا  تحقلللق خللل   ملللن وذللللك

 أطفلللا  ملللن طفللل  لكللل  السللللوكية والتغيلللرات الم حظلللات وتسلللجي  المباشلللر  
 . 5147/ 2/ 6 ىإل 44/5 فتر  من المن لي والواج  العينة

 

 ومهارات الحسي اإلدراك مهارات مقياسي بتطبيق ويتت :البعدي التقييم: ثالثاً 
 ىىمللد حظللةوم   (الباحثللة/ إعللداد) التوحللديين لألطفللا  االجتمللاعي التفاعلل 
 ى        إلللل 7 فتلللر  ملللن البعلللدي المقيلللا  ىعلللل التوحلللديين األطفلللا  درجلللات تغييلللر
41 /2 /5147 . 

 

 ومهلارات الحسلي اإلدراك مهلارات مقياسلي تطبيلق يلتت :التتبعي التقييم: رابعاً 
 شللهرين مللرور بعللد( الباحثللة/ إعللداد) التوحللديين لألطفللا  االجتمللاعي التفاعلل 

 التلللدريبي البرنللامج فاعليلللة اسللتمرار ىملللد لمعرفللة ؛التجريبيلللة المجموعللة ىعللل
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 (6116)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 القيلللا  ونتلللائج التتبعلللي القيلللا  نتلللائج بلللين المقارنلللة تملللت حيلللث المسلللتخدت 
  .5147/ 7/ 45 ىإل 2 فتر  من التجريبية المجموعة ىعل البعدي

 

 : (6) رقم ملحق: الحالة دراسة-2
 

 : الحالة دراسة م  الهدف -أ
 

 ذوي لألطفلللللا  الحاللللللة دراسلللللة: حاللللللةال دراسلللللة مصلللللادر - المشلللللكلة وصللللل 
 (.الباحثة/إعداد) " العاديين غير" الخاصة االحتياجات

 

 :المستخدمة اإلحصائية ساليباأل: خامساً 
 

 وتلللت  (41=ن) الصللغير النللو  ملللن ةالحاليلل الدراسللة عينلللة حجللت أن حيللث   
 وحجلللت  الدراسلللة متغيلللرات لطبيعلللة األنسللل  تعلللد إحصلللائية أسلللالي  اسلللتخدات
 األسلالي  هلذ  تمثللت وقد الفرو  صحة واختبار النتائج ستخ صال العينة
 :في

 .الحسابية المتوسطات مقارنة بهد  (Mean) يالحساب المتوسط -
 المطلللق التشلتت مللدى لمعرفلة (Std. deviation) يالمعيلار  االنحلرا  -

 .أوساطها حو  للقيت
 .(Spearman-Brown) براون – سبيرمان معادلة -
 بين الفروق داللة لحسا  وذلك  Mann- Whitney وتينى مان اختبار -

 .المستقلتين( والضابطة التجريبيةالمجموعتين ) درجات متوسطات
 عينتلللين بلللين للمقارنلللة يبلللارامتر  ال يإحصلللائ كأسللللو  ويلكوكسلللن اختبلللار -

 .مرتبطين
 ثبلللات ملللن التحقللق بغيلللة Coronbach-Alpha كرونبللا  ألفلللا معاملل  -

 .المقايي 
 .التأثير لحجت كوهين معادلة -



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (6110)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 : ومناقشتها وتفسيرها الدراسة نتائج
  

  :ومناقشتها وتفسيرها األول الفرض نتائج
 

 بةةي  إحصةةائية داللةةة ذات فةةروق توجةةد"  :أنلل  علللى األو  الفللر  يللنص  
 -القبلةي) القيةاس فةي  التجريبيةة المجموعةة أطفال درجات رتب متوسطات
 االجتمةاعي التفاعل ومهارات لحسيا اإلدراك مهارات مقياسي ىعل( البعدي

 .".البعدي القياس  لصالح( واألبعاد الكلية الدرجة)
 

 :باآلتي الباحثة قامت الفر  صحة من وللتحقق
 

 مللللن لكلللل  المعياريللللة واالنحرافللللات المتوسللللطات" : الوصةةةةفي ا باإلحصةةةة-1 
 جللدو  الكليللة والدرجللة الحسللي اإلدراك مقيللا  ألبعللاد والبعللدي القبلللي القيللا 

(45.)  

 القبللي القيلا  ملنً   لكل  المتوسلطات بين الفروق( 4) بالشك  ذلك ويتض  
 الكلية. والدرجة الحسي اإلدراك ألبعاد والبعدي

 أبعاد
 مهارات

 اإلدراك الحسي

 القياس القبلي

 7ن=

 القياس البعدي
 7ن=

 المتوسط

 )م(

االنحراف 

 المعياري )ع(

االنحراف  المتوسط )م(

 المعياري )ع(

 9900 1991 9900 0990 التمييز الحركي

 9971 .109 9970 0090 التمييز البصري

 .990 1190 9970 .019 السمعيالتمييز 

 9900 1990 9900 0991 اللمسيالتمييز 

 9970 1091 9970 0097 الشميالتمييز 

 9900 1190 9970 0190 التمييز التذوقي

 1 60 1970 100 الدرجة الكلية
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 (6116)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 
 
 القبلةي القيةاس بةي  الفةروق داللة لحساب ويلكوكس  اختبار باستخدام-2

  :يلي كما النتائج وكانت التجريبية، المجموعة أفراد درجات لرتب والبعدي
 

 ويلكوكسلللن اختبلللار الباحثلللة اسلللتخدمت الفلللر  هلللذا ملللن أيضلللاا  وللتأكلللد   

Wilcoxon(w)  عينتللللين ينبلللل للمقارنللللة يبللللارامتر  ال إحصللللائي كأسلللللو 
 درجلللللات متوسلللللطات بلللللين الفلللللروق دالللللللة اختبلللللار بهلللللد  وذللللللك ملللللرتبطين 
 فلللللي وأبعلللللاد  الحسلللللي اإلدراك مهلللللارات مقيلللللا  عللللللى التجريبيلللللة المجموعلللللة
  .والبعدي القبلي القياسين

 
 
 
 
 
 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (6111)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 للمجموعة والبعدي القبلي القياسي  بي  الفروق لداللة" ويلكوكس "  اختبار نتائج( 13) جدول
 (7=   ) الحسي اإلدراك مهارات مقياس على التجريبية

 

 

 األبعاد

 القياس القبلي

 (7)ن=

 الرتب السالبة

 

 (7القياس البعدي )ن=

 الرتب الموجبة

 

قيمة 

Z 

 

مستوى 

 الداللة

 

حجم التأثير 

باستخدام معادلة 

 كوهين

مجموع  ن

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع  ن

 الرتب

متوسط 

 الرتب

التمييز 

 الحركي

 مرتفعة 9960 9990 0990 . 10 7 9 9 9

التمييز 

 البصري 
 مرتفعة 9960 9990 .099 . 10 7 9 9 9

التمييز 

 السمعي
 مرتفعة 9960 9990 0990 . 10 7 9 9 9

التمييز 

 اللمسي
 مرتفعة 9960 9990 .099 . 10 7 9 9 9

التمييز 

 الشمي
 مرتفعة 9960 9990 .099 . 10 7 9 9 9

التمييز 

 التذوقي
 مرتفعة 9960 9990 0990 . 10 7 9 9 9

الدرجة 

 الكلية
 مرتفعة 99600 9990 0997 . 10 7 9 9 9

 :يلي ما( 43) جدو  من يتض 
 أفلللراد رتللل  بلللين( 1412) ىمسلللتو  عنلللد إحصلللائية دالللللة ذات فلللروق ودوجللل •

 -اللمسلللي -السلللمعي – البصلللري  -الحركلللي:) علللدلب  ل"  التجريبيلللة المجموعلللة
 القيللللا  لصللللال  البعللللدي والقيللللا  القبلللللي  القيللللا بللللين(  التللللذوقي -الشللللمي
 .البعدي
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 (6111)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 أفلللراد رتللل  بلللين( 1412) ىمسلللتو  عنلللد إحصلللائية دالللللة ذات فلللروق ودوجللل •
 بلللين الحسلللي اإلدراك مهلللارات لمقيلللا  الكليلللة للدرجلللة"  التجريبيلللة المجموعلللة

 .البعدي القيا  لصال  والبعدي القبلي القيا 
 بدالللة الحسلي اإلدراك مهلارات   يلاد ىعل للبرنامج التأثير حجت قيمة أن  •

 وهللي (r=0.652) بلغللت العينللة أفللراد ىلللد الحسللي اإلدراك مهللارات مقيللا 
 .وجيد  مرتفعة قيمة

 

 جويجةا  مةاك معادلةة خةالل مة  البرنامج خالل م  الكسب نسبة حساب-
 :النتائج وكانت
 الحسي اإلدراك مهارات لمقياس لمقياس جويجا  لماك الكسب نسبة( 14) جدول

القياس  األبعاد

 القبلي

القياس 

 البعدي

الدرجة 

 العظمى 

 نسبة الكسب

 00917 9. 1191 0090 التمييز الحركي

 61910 9. .109 0.90 التمييز البصري 

 0.970 9. 1190 .009 التمييز السمعي

 07919 9. 1190 0091 التمييز اللمسي

 7.906 9. 1091 0197 التمييز الشمي

 6.900 9. 1190 0990 التمييز التذوقي

 00900 109 79 1.0 الدرجة الكلية
 

 :( ما يلي41يتض  من جدو  )
    ( و  %2745عللد: )الحركللي تسللاوينسللبة الكسلل  نتيجللة البرنللامج علللى ب   -4

( و)اللمسللللللللي  %2347( و)السلللللللمعي تسللللللللاوي%6445) البصلللللللري تسللللللللاوي
(  %6342( و)التلذوقي تسلاوي %7346( و)الشمي تسلاوي %2744تساوي
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 .لمعادلة نسبة الكس  لماك جويجان نس  مقبولة طبقاا وهي 
نسللللبة الكسلللل  نتيجللللة البرنللللامج علللللى مقيللللا  مهللللارات اإلدراك الحسللللي  -5

لمعادلللللة نسللللبة الكسلللل  لمللللاك  وهللللي نسللللبة مقبولللللة طبقللللاا    %7242تسللللاوي
 .جويجان

ثت قامت الباحثة باآلتي: باإلحصاء الوصلفي: " المتوسلطات واالنحرافلات -
مللللللن القيللللللا  القبلللللللي والبعللللللدي ألبعللللللاد مهللللللارات التفاعلللللل  المعياريللللللة لكلللللل  

 .(42االجتماعي والدرجة الكلية جدو  )
 7القياس البعدي   = 7القياس القبلي   = األبعاد

االنحراف  المتوسط )م(
 المعياري)ع(

االنحراف المعياري  المتوسط )م(
 )ع(

 2717 3672 3732 24 التواصل االجتماعي
 1742 3974 1744 2374 االستقبال 
 3713 3772 1749 2374 التقليد
 1771 43 1764 2574 التعاو 

 5772 15574 4716 97 الدرجة الكلية
 

 
 التفاعل مهارات مقياس ألبعاد والبعدي القبلي القياس م  لكل المتوسطات بي  الفروق( 2) شكل

 الكلية والدرجة االجتماعي
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 (6111)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 القبللللي القيللا  بلللين الفللروق دالللللة لحسللا  نو ويلكوكسللل تبللاراخ باسللتخدات -
 التفاع  مهارات مقيا  على التجريبية المجموعة أفراد درجات لرت  والبعدي

  :يلي كما النتائج وكانت   االجتماعي
 

 والبعدي القبلي القياسي  بي  الفروق لداللة" ويلكوكسو "  اختبار نتائج( 16) جدول
 (7=   ) االجتماعي التفاعل مهارات مقياس لىع التجريبية للمجموعة

 األبعاد
مهارات 
التفاعل 
 االجتماعي

 القياس القبلي
 (1)ن=

  الرتب السالبة 

 القياس البعدي
 (1)ن=

 الرتب الموجبة

مستوى  Zقيمة 
 الداللة

حجم التأثير 
باستخدام معادلة 

 كوهين

مجموع  ن
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع  ن
 الرتب

متوسط 
 الرتب

 مرتفعة 2211 2221 02206 6 61 1 2 2 2 التواصل 

2211 2221 02260 6 61 1 2 2 2 االستقبال
6 

 مرتفعة

 مرتفعة 2211 2221 02206 6 61 1 2 2 2 التقليد

2211 2221 0221 6 61 1 2 2 2 التعاون
6 

 مرتفعة

الدرجة 
 الكلية

 مرتفعة 2211 2221 02201 6 61 1 2 2 2

 
 

 :ما يلي (46يتض  من جدو  )
( بلللين رتللل  أفلللراد 1412) ىفلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد مسلللتو  ودوجللل -

لمهلار    لمهار  االسلتقبا   لمهار  التواص  االجتماعي ")المجموعة التجريبية 
لمهللار  التعللاون( بللين القيللا  القبلللي والقيللا  البعللدي لصللال  القيللا    التقليللد 
 .البعدي

( بلللين رتللل  أفلللراد 1412) ىد مسلللتو فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنللل ودوجللل -
المجموعة التجريبية "للدرجة الكلية للمهارات التفاع  االجتماعي" بين القيلا  

 .لصال  القيا  البعدي القبلي والبعدي
كمللا يتضلل  أن قيملللة حجللت التلللأثير للبرنللامج علللي  يلللاد  مهللارات التفاعللل   -

تفعلة وجيلد   فلي وهي قيملة مر  (r=0.64) أفراد العينة بلغت ىاالجتماعي لد
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 (6111)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

درجة في مهار  التعاون ثت االستقبا  ثت التقليد  ىحين بلغت حجت التأثير أعل
  .ثت التواص  االجتماعي

 

حساب نسبة الكسب م  خالل البرنامج مة  خةالل معادلةة مةاك جويجةا  -
 وكانت النتائج: 
 ( نسبة الكسب لماك جويجا  لمقياس مهارات التفاعل االجتماعي17جدول )

 

القياس  بعاداأل
 القبلي

القياس 
 البعدي

الدرجة 
 ىالعظم

 نسبة الكسب

 41685 24 2.64 42 التواصل االجتماعي

 82641 24 2.62 4261 االستقبال

 .261. 24 2864 4262 التقليد

 1.641 24 22 4461 التعاون

 85612 815 84461 8. الدرجة الكلية
 

 :يلي ما( 47) جدو  من يتض 
 

 االجتمللللللاعي التواصلللللل : )مهللللللار  علللللللى البرنللللللامج تيجللللللةن الكسلللللل  نسللللللبة -4
 التقليلللللللللللد مهلللللللللللار ) و(  %7346تسلللللللللللاوي االسلللللللللللتقبا )و(  %4427تسلللللللللللاوي
 طبقللللاا  مقبولللللة نسلللل  وهللللي ( %7246تسللللاوي التعللللاون) و(  %6342تسللللاوي
 .جويجان لماك الكس  نسبة لمعادلة

 االجتمللاعي التفاعلل  مهللارات مقيللا  علللى البرنللامج نتيجللة الكسلل  نسللبة -5
 لملللللاك الكسللللل  نسلللللبة لمعادللللللة طبقلللللاا  مقبوللللللة نسلللللبة وهلللللي   %7147ويتسلللللا

 .جويجان
 

 مهللارات لمقياسللين البعللدي القيللا  لصللال  الفللروق أن يتضلل  سللبق مللامو     
 .األو  الفر  تحقق النتائج وهذ  االجتماعي  والتفاع  الحسي اإلدراك

 دوجللو  إلللى توصلللت والتللي( 4222) عليللو  دراسللة ملل  النتيجللة هللذ  وتتفللق   
 عينللة وأصللبحت االجتماعيللة  المهللارات لبرنللامج إحصللائياا  دا  جللوهري تللأثير



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (6111)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 االجتمللاعي  التفاعلل  أشللكا  مللن شللك  إيجللاد علللى مللا حللد إلللى قللادر  الدراسللة
 .التقليد على قدرتهت  ادت كما

 

 والتللي(  5145)  ميهللو  عبللد دراسللة ملل  الدراسللة  هللذ نتيجللة تتفللق كمللا    
 القبللي القياسلين درجات متوسطي بين ائياا إحص دالة فروق وجود عن أسفرت
 .البعدي التطبيق لصال  المهارات تلك ىعل التجريبية للمجموعة والبعدي

 

 الدراسلة توصللت فقلد( 5117) غ ا  دراسة م  الدراسة  هذ نتيجة وتتفق     
 أفلللراد بلللين االجتماعيلللة المهلللارات فلللي إحصلللائية ةداللللل ذات فلللروق وجلللود إللللى

 أفللراد لصللال  البعلدي القيللا  عللي الضللابطة والمجموعلة ةالتجريبيلل المجموعلة
 المهللارات فللي إحصللائية ةدالللل ذات فللروق وجللود وأيضللاا   التجريبيللة المجموعللة
 قيللا  ىعللل الضللابطة والمجموعللة التجريبيللة المجموعللة أفللراد بللين االجتماعيللة

 .التجريبية المجموعة أفراد لصال  المتابعة
  

 فقلد( 5117) صلديق بلن دراسلة م  ج ئياا ر الف هذا نتيجة تتفق وكما      
 غيللر التواصلل  مهللارات فللي إحصللائياا  دالللة فللروق وجللود إلللى الدراسللة توصلللت
 البعلدي القياسلين ىعلل الضلابطة والمجموعلة التجريبية المجموعة بين اللفظي

 إلللى أشللارت أنهللا ىإلللباإلضللافة . التجريبيللة المجموعللة أفللراد لصللال  والمتابعللة
 بلين المناسل  االجتملاعي السللوك فلي إحصلائية دالللة تذا فروق وجود عدت

 وقيلللللا  البعلللللدي القيلللللا  ىعلللللل الضلللللابطة والمجموعلللللة التجريبيلللللة المجموعلللللة
 االجتملاعي السللوك في إحصائية داللة ذات فروق وجدت حين في  المتابعة
 القيللا  ىعللل الضللابطة والمجموعللة التجريبيللة المجموعللة بللين المناسلل  غيللر

 .التجريبية المجموعة لصال  بعةالمتا وقيا  البعدي
 

 هنلاك أن حيلث للدراسلة النظري اإلطار في ورد ما م  النتيجة هذ  وتتفق    
 قبلل  مللن المقترحللة االجتمللاعي التفاعلل  مهللارات علل ج منللاهج مللن كبيللر عللدد
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 (6112)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 ملن يعلانون اللذين األفلراد سلوك في االجتماعي الخل  لتحسين المتخصصين
 والقصللللص األقللللران  وتللللدري  التقليللللد  جياتسللللتراتياإل هللللذ  وتشللللم . التوحللللد

 فلللي االجتملللاعي واإلدراك االجتملللاعي التفاعللل  مهلللارات وتعلللليت االجتماعيلللة 
 لتقليلل  تسللتخدت التللي العلل ج أسللالي  مللن كبيللر عللدد أيضللاا  هنللاك. مجموعللات
 تللدري  الحسللي  الللتعلت الع جللات هللذ  وتشللم   والحركيللة الحسللية المشللك ت
 تلللأثيرات لهلللا يكلللون يتلللال الرجعلللي الحسلللي تكامللل ال وعللل ج السلللمعي التكامللل 
 اإلدراك عللللل ج هللللو األطفلللللا  فللللي التوحلللللد أعللللرا  انخفلللللا  ىعللللل متعللللدد 
 ملن يعلانون اللذين لألطفلا  تحلدياا  اليوميلة الحيلا  فلي االشلتراك يمثل . الحسي

 األنشللطة فللي والمهللارات المشللاركة فللي (ASD) التوحللد طيلل  اضللطرابات
 هاملاا  دورا والحركلي الحسي التطور ويلع   سيالح باألداء تتأثر هي اليومية

 والحركيلة الحسلية المهلارات يسلتخدمون ملا وعاد ا   الصغار األطفا  تعليت في
 البدنيللللة  واألنشللللطة االجتمللللاعي التفاعلللل  فللللي واالنخللللراط البيئللللة  الستكشللللا 

 ,Khodabakhshi, Ahmad.)األساسللية األكاديميللة المهللارات وتطللوير
Mokhtar, 2014,39). 

 

 الع جيلة األسلالي  فلي الكبير التنو  إلى التوص  يمكن أن  الباحثة ىوتر    
 مللللن كبيللللر عللللدد جانلللل  مللللن االهتمللللات ىمللللد علللللي يللللد  التوحللللد الضللللطرا 

 التلللدري  أسلللالي  بعللل  نجلللاح وأن المختلفلللة  المجلللاالت فلللي المتخصصلللين
 األطفللللا  حللللاالت مللللن حالللللة ملللل  واالجتمللللاعي التربللللوي والتفاعلللل  والتأهيلللل  
 ألن وذلللك ؛المماثلللة الحللاالت كلل  فللي نجاحهللا بالضللرور  يعنللي ال ينالتوحللدي
 األطفلللا  ملللن غيلللر  علللن تميللل   التلللي المحلللدد  خصائصللل  توحلللدي طفللل  لكللل 

 إعاقتلل   ودرجللة ونوعيللة وقدراتلل   ظروفلل  طفلل  فلكلل  الفرديللة  الفللروق بسللب 
 .والتأهي  للتدري  وأسالي  ومناهج أس  من يناسب  ما ول 
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 :ومناقشت  وتفسيره انيالث الفرض نتائج
 

 متوسةةط إحصةةائيًاعند دالةةة فةةروق توجةةد: أنلل  علللى الثللاني الفللر  يللنص 
 البعةدي القيةاس في(  والضابطة التجريبية)  المجموعتي  أفراد درجات رتب
 لصةالح االجتماعي، التفاعل ومهارات الحسي اإلدراك مهارات مقياسي على

 .التجريبية المجموعة
 

 :باآلتي الباحثة قامت ر الف صحة من وللتحقق  
 

 القيللا  ملن لكلل  المعياريلة واالنحرافللات المتوسلطات"  الوصللفي اإلحصلاء -4
 مقيلللللا  ألبعلللللاد الضلللللابطة والمجموعللللة التجريبيلللللة المجموعلللللة ألفلللللراد البعللللدي
 .الكلية والدرجة الحسي اإلدراك مهارات

 

 المجموعة رادألف البعدي القياس م  لكل المعيارية واالنحرافات المتوسطات( 14) جدول
 الكلية والدرجة الحسي اإلدراك مهارات مقياس ألبعاد الضابطة والمجموعة التجريبية

 

 أبعاد مهارات
 اإلدراك الحسي

 1المجموعة الضابطة ن= 1المجموعة التجريبية ن=

 المتوسط
 )م(

 االنحراف
 المعياري)ع(

 المتوسط
 )م(

 االنحراف
المعياري 

 )ع(

 2211 0220 2211 6226 التمييز الحركي

 2211 0021 2216 6026 التمييز البصري

 2211 0626 2216 6621 السمعيالتمييز 

 2211 0226 2211 6220 اللمسيالتمييز 

 2211 0021 2211 6026 الشميالتمييز 

 2211 0620 2211 6621 التذوقيالتمييز 

 6211 601 6 11 الدرجة الكلية
 

 المجموعلللللة ملللللن لكللللل  وسلللللطاتالمت بلللللين الفلللللروق( 3) الشلللللك  ملللللن ويتضللللل 
 اإلدراك مهلللللارات مقيلللللا  ألبعللللاد البعلللللدي القيلللللا  فللللي والضلللللابطة التجريبيللللة
 .الكلية والدرجة الحسي
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 البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعة م  لكل المتوسطات بي  الفروق( 3) شكل

 الكلية رجةوالد الحسي اإلدراك مهارات مقياس ألبعاد
 
 القيلا  بلين الفلروق دالللة لحسلا  u-test "وتنلي ملان" اختبلار باسلتخدات   

 عللللللى والضللللابطة  التجريبيلللللة المجموعللللة أفللللراد درجلللللات لمتوسللللطات البعللللدي
  :يلي كما النتائج وكانت الحسي اإلدراك مهارات مقيا 

 

 ونتائج البعدي ياسالق في والضابطة التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات( 19) جدول
 الحسي اإلدراك مهارات مقياس وتني ما  اختبار

 األبعاد
 

 المجموعة التجريبية
 (7)ن=

 المجموعة الضابطة

 (7)ن=

 

قيمة 

u 

 

 zقيمة 

مستو

ى 

 الداللة

حجم التأثير باستخدام 

 معادلة كوهين

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

التمييز 

 الحركي

 مرتفعة 99006 9991 0971 9 . 10 0 09

التمييز 

 البصري
 مرتفعة 99070 9991 0966 9 . 10 0 09

التمييز 

 السمعي
 مرتفعة 99006 9991 0971 9 . 10 0 09

التمييز 

 اللمسي
 مرتفعة 99070 9991 0966 9 . 10 0 09
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 :يلي ما( 42) جدو  من يتض 
 

 رتل  متوسلط بلين( 1414) ىمسلتو  عنلد إحصائية داللة ذات فروق ودوج -4
 البعلللدي القيلللا  فلللي الضلللابطة المجوعلللة وأفلللراد"  التجريبيلللة المجموعلللة أفلللراد
 - الشللللللمي -اللمسللللللي -السللللللمعي -البصللللللري -لحركلللللليا: ) التميلللللل  بعللللللادأل

 .التجريبية المجموعة لصال  "(التذوقي
 رتل  متوسلط بلين( 1414) وىمسلت عنلد إحصائية داللة ذات فروق ودوج -5

 البعلللدي القيلللا  فلللي الضلللابطة وعلللةمالمج وأفلللراد"  التجريبيلللة المجموعلللة أفلللراد
 .التجريبية لمجموعةا لصال "  الحسي اإلدراك مهارات لمقيا  الكلية للدرجة

 المهللللللارات  يللللللاد  ىعللللللل للبرنللللللامج التللللللأثير حجللللللت قيمللللللة أن يتضلللللل  كمللللللا -3
 وهلي (r=0.856 )بلغت العينة أفراد ىلد الم حظة بطاقة بداللة االجتماعية

 .وجيد  مرتفعة قيمة
 واالنحرافللللللات المتوسللللللطات" الوصللللللفي باإلحصللللللاء الباحثللللللة قامللللللت كمللللللا -1

 مقيلا  فلي والضابطة التجريبية للمجموعة ديالبع القيا  من لك    "المعيارية
 .الكلية والدرجة األبعاد على االجتماعي التفاع  مهارات

 
 
 
 
 

 

التمييز 

 الشمي
 مرتفعة 99070 9991 0966 9 . 10 0 09

التمييز 

 التذوقي
 مرتفعة 99006 9991 0971 9 . 10 0 09

الدرجة 

 الكلية
 مرتفعة 99006 9991 0971 9 . 10 0 09



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (6111)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 التجريبية للمجموعة البعدي القياس م  لكل   المعيارية واالنحرافات المتوسطات( 21) جدول
 الكلية والدرجة االجتماعية المهارات مقياس ألبعاد والضابطة

 

 التجريبية المجموعة األبعاد
 1ن=

 المجموعة الضابطة
 1ن=

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

المتوسط 
 )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

 62211 6121 0261 6120 التواصل االجتماعي

 6 02 6210 6121 االستقبال

 62116 61 6226 6120 التقليد

 22161 0121 2216 16 التعاون

2112 1210 61121 الدرجة الكلية  62111   

 
 

 والضابطة التجريبية للمجموعة البعدي القياس  متوسطات بي  الفروق يوضح (4) شكل
 الكلية والدرجة االجتماعي التفاعل مهارات مقياس ألبعاد
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 (6111)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 القيلا  بلين الفلروق دالللة لحسلا  u-test "وتنلي ملان" اختبلار باسلتخدات -5
 عللللللى والضللللابطة  التجريبيلللللة المجموعللللة أفللللراد درجلللللات لمتوسللللطات البعللللدي
  :يلي كما النتائج وكانت االجتماعي التفاع  مهارات مقيا 

 

 ونتائج البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات( 21) جدول
 االجتماعي التفاعل مهارات وتني ما  اختبار

 األبعاد
 

المجموعة 
 التجريبية

 (1)ن=

جموعة الم
 الضابطة

 (1)ن=

قيمة 
u 

مستو zقيمة 
ى 
الدالل

 ة

حجم التأثير 
باستخدام معادلة 

 كوهين

مجموع 
 الرتب

 متوسط
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 مرتفعة 22161 2226 0211 2 6 61 1 12 التواصل

الاالستقب  مرتفعة 22160 2226 0216 2 6 61 1 12 

 مرتفعة 22101 2226 0210 2 6 61 1 12 التقليد

 مرتفعة 22116 2226 0211 2 6 61 1 12 التعاون

الدرجة 
 الكلية

 مرتفعة 22161 2226 0211 2 6 61 1 12

 
 أفلللراد رتلل  بلللين( 1414) ىمسللتو  عنلللد إحصللائية دالللللة ذات فللروقوجللود -4

    لمهللارات البعلدي القيلا  فلي الضلابطة المجوعلة وأفلراد"  التجريبيلة المجموعلة
 المجموعللة لصللال ( " التعللاون -التقليللد -االسللتقبا  -جتمللاعياال التواصلل ) 

 .التجريبية
 أفللراد رتلل  بللين( 1414) ىمسللتو  عنللد إحصللائية داللللة ذات فللروقوجللود  -5

 للدرجللة البعللدي القيلا  فللي الضللابطة وعلةمالمج وأفللراد"  التجريبيللة المجموعلة
 .التجريبية المجموعة لصال "  االجتماعي التفاع  للمهارات الكلية

 التفاعلل  مهللارات  يللاد  ىعللل للبرنللامج التللأثير حجللت قيمللة أن يتضلل  كمللا -3
  .وجيد  مرتفعة قيمة وهي (r=0.838 )بلغت العينة أفراد ىلد االجتماعي
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 .الثاني الفر  صحة تحققت النتائج خ   من
 

 أظهلللرت والتلللي  (5142) الفقلللر  دراسلللة مللل  الفلللر  هلللذا نتيجلللة وتتفلللق      
 فلللي والضلللابطة التجريبيلللة المجموعلللة بلللين إحصلللائية للللةدال ذات فلللروق وجلللود
 م  الفر  هذا نتائج اتفقت كما  التجريبية المجموعة لصال  البعدي القيا 
 إحصلائية دالللة ذات فلروق وجلود علن أسلفرت والتلي( 5144) سللمان دراسة
 القيللا  فللي الضللابطة المجموعللة ودرجللات التجريبيللة المجموعللة درجللات بللين

 اللفظللللي  السلللللوك التوّحللللدي  السلللللوك: الث ثللللة الدراسللللة مجللللاالت فللللي القبلللللي
 .والبعدي القبلي القيا  في وذلك االجتماعي  والتفاع 

 

 حيلللث( 5115) بخللل  دراسللة نتلللائج ملل  الفلللر  هلللذا نتللائج اتفقلللت كمللا      
 المجمللللوعتين درجللللات متوسللللطات بللللين إحصللللائية داللللللة ذات فللللروق وجللللدت
 ذات فلروق ووجلود العلدواني  للسللوك البعدي القيا  في والضابطة التجريبية
 القياسللللين فلللي التجريبيلللة المجموعلللة درجللللات متوسلللطي بلللين إحصلللائية دالللللة
 .االجتماعي تفاعلهت مهارات وتنمية وأبعاد  العدواني للسلوك والبعدي القبلي

 

 أشللارت والتللي( 5117) غلل ا  دراسللة ملل  الدراسللة  هللذ نتللائج اتفقللت كمللا    
 أفلللراد بلللين االجتماعيلللة المهلللارات فلللي إحصلللائية دالللللة ذات فلللروق وجلللود إللللى

 أفللراد لصللال  البعلدي القيللا  ىعلل الضللابطة والمجموعلة التجريبيللة المجموعلة
 داللللللة ذات فللللروق وجللللود إلللللى أيضللللاا  أشللللارت والتللللي   التجريبيللللة المجموعللللة
 والمجموعلة التجريبيلة المجموعلة أفراد بين االجتماعية المهارات في إحصائية
 اتفقلت كملا. التجريبيلة المجموعلة أفلراد لصلال  المتابعلة ا قيل عللي الضابطة

 وجلود إللى توصللت والتلي( 5112) الفتلاح عبلد دراسلة مل  الفر  هذا نتائج
 مللللن الضللللابطة والمجموعللللة التجريبيللللة المجموعللللة بللللين إحصللللائياا  ةداللللل فللللروق
 لصال  وذلك البرنامج تطبيق بعد االجتماعية المهارات في الذاتويين األطفا 
 .التجريبية موعةالمج
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( 5146) البهنسلاوي دراسلة م  ج ئياا اتفاقاا الدراسة  هذ نتائج اتفقت كما     
 التفاعلللل  مهللللارات نمللللو إحصللللائياا فللللي دالللللة فللللروق وجللللود عللللن أسللللفرت التللللي

 وذللك والضلابطة التجريبيلة المجملوعتين أفلراد بلين التوحلد ألطفا  االجتماعي
 . التجريبية المجموعة لصال 

 

 والتي( 5113) الغامدي دراسة نتائج م  الفر  هذا نتائج اختلفت ابينم     
 درجللات رتلل  متوسللطات إحصللائياا فللي دالللة فللروق وجللود عللدت إلللى توصلللت

 اللغللوي التواصلل  فللي العجلل  مظللاهر مقيللا  علللى الضللابطة المجموعللة أفللراد
  .الع جي البرنامج تطبيق وبعد قب  التوّحد ألطفا  االجتماعي التفاع  وفي

 

 حيللللللللللث النظللللللللللري اإلطللللللللللار فللللللللللي ورد ملللللللللا ملللللللللل  النتيجللللللللللة هللللللللللذ  وتتفلللللللللق   
 اليوميلة الحيلا  فلي االشلتراك إن  (Khodabakhshi, 2014, P36)ذكلر

 طيللل  اضلللطرابات ملللن يعلللانون اللللذين لألطفلللا  تحلللدياا  االجتملللاعي والتفاعللل 
 تتللأثر أن يمكلن اليوميلة باألنشللطة والمهلارات المشلاركة فللي (ASD) التوحلد
 الحسلللللي التطلللللور ويلعللللل . الحسلللللي األداء هلللللو منهلللللا حلللللد وا كثيلللللر   بعوامللللل 
 يسلللللتخدمون ملللللا وعلللللاد ا  الصلللللغار  األطفلللللا  تعلللللليت فلللللي هاملللللاا  دورا والحركلللللي
 التفاعلللللل  فللللللي واالنخلللللراط البيئللللللة  الستكشللللللا  والحركيلللللة الحسللللللية المهلللللارات
 .األساسية األكاديمية المهارات وتطوير البدنية  واألنشطة االجتماعي

 

 ميللدان فللي الحللالي العصللر يشللهد  الللذي الواضلل  التقللدت أن الباحثللة وتللرى   
 كبيلللراا  جلللدالا  أن إال التوحلللد اضلللطرا  ذوي لألطفلللا  المقدملللة التربويلللة البلللرامج
 وصلللانعي األملللور أوليلللاء وجمعيلللات والتربلللويين البلللاحثين ملللن علللدد بلللين وجلللد
 أساسللاا  ظهللر الجللد  ولعلل  المقترحللة  البللرامج تلللك بعلل  فاعليللة حللو  القللرار
 إللللى والحاجلللة التوحلللد  اضلللطرا  انتشلللار  يلللاد : منهلللا متعلللدد  وامللل لع نتيجلللة
 تعلداد حلو  النظلري األد  فلي الكبيلر  وال يلاد  المبكلر  التدخ  خدمات تقديت

 خ لهلا ملن ليلتت علميلة ضلوابط وجلود فلي الواضل  واللنقص المقدملة  البرامج
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 األقلل  علللى أو المقدملة  والخللدمات التربويلة البللرامج فاعليللة ملدى علللى الحكلت
 اضلطرا  ذوي األطفا  م  وفعاالا  مناسباا  ليكون برامجي منحى على االتفاق
  .التوحد

 

 :ومناقشت  وتفسيره الثال  الفرض نتائج
 

 بي  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" : أن  على الثالث الفر  ينص 
 مهةارات مقياسةي علةي التجريبيةة المجموعةة أطفةال درجات رتب متوسطات
 فةي( واألبعةاد الكليةة الدرجةة) االجتمةاعي التفاعل مهارات و الحسي اإلدراك

 ."والتتبعي البعدي القياسي 
 

 :باآلتي الباحثة قامت الفر  صحة من وللتحقق
 

 القيللللا  ملللن لكلللل  المعياريلللة واالنحرافللللات المتوسلللطات"  الوصللللفي اإلحصلللاء
 كمللا. ليللةالك والدرجلة الحسللي اإلدراك مهللارات مقيلا  ألبعللاد والبعللدي التتبعلي

 .(55) جدو  في

 
 
 

 أبعاد
 مهارات

 اإلدراك الحسي 

 القياس البعدي

 7ن=

 القياس التتبعي
 7ن=

المتوسط 

 )م(

االنحراف 

 المعياري)ع(

المتوسط 

 )م(

االنحراف 

 المعياري )ع(

 9907 1990 9900 1991 التمييز الحركي

 9979 1090 9971 .109 التمييز البصري 

 9900 1196 .990 1190 التمييز السمعي

 9907 1991 9900 1990 التمييز اللمسي

 9977 1090 9970 1091 التمييز الشمي

 9900 1197 9900 1190 التمييز التذوقي

 1 60 1 60 الدرجة الكلية
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 (6111)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 
 

 اراتمه مقياس ألبعاد والبعدي التتبعي القياس م  لكل المتوسطات بي  الفروق يوضح (5) شكل
 الكلية والدرجة الحسي اإلدراك

 

 التتبعلللي القيلللا  بللين الفلللروق دالللللة لحسللا  ويلكوكسلللن اختبلللار باسللتخدات   
 اإلدراك مهلارات مقيا  ىعل التجريبية المجموعة أفراد درجات لرت  والبعدي
  :يلي كما النتائج وكانت الكلية  والدرجة الحسي

 

 والبعدي التتبعي القياسي  بي  الفروق لةلدال " ويلكوكس "  اختبار نتائج( 23) جدول
 (7=   ) الحسي اإلدراك مهارات مقياس على التجريبية للمجموعة

 األبعاد
مهارات اإلدراك  

 الحسي

 القياس التتبعي

 (7)ن=

 الرتب السالبة

 القياس البعدي

 (7)ن=

 الرتب الموجبة

قيمة 

Z 

مستوي 

 الداللة

مجموع  ن

 الرتب
متوسط 

 الرتب

مجموع  ن

 تبالر

متوسط 

 الرتب

 غير دال 1901 190 . 0 190 . 0 التمييز الحركي

 غير دال 1999 190 190 1 190 190 1 التمييز البصري 

 غير دال 1900 090 0 0 090 0 0 التمييز السمعي

 غير دال 1999 190 . 0 190 . 0 التمييز اللمسي

 غير دال 19.0 190 190 1 190 190 1 التمييز الشمي

 غير دال 1901 190 . 0 190 . 0 يز التذوقيالتمي

 غير دال 19.0 . 10 6 . 10 6 الدرجة الكلية
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 :يلي ما( 53) جدو  من يتض 
 

    التجريبيللة المجموعللة أفللراد رتلل  بللين إحصللائية داللللة ذات فللروق توجللد ال •
 بين( " التذوقي -الشمي -اللمسي -السمعي -البصري -الحركي: ) بعادأل" 

 .البعدي والقيا  تتبعيال القيا 
         التجريبيللة المجموعللة أفللراد رتلل  بللين إحصللائية داللللة ذات فللروق توجللد ال •
 التتبعلللللي القيلللللا  بلللللين"  الحسلللللي اإلدراك مهلللللارات لمقيلللللا  الكليلللللة للدرجلللللة" 

 .البعدي والقيا 
 المعياريللة واالنحرافللات "المتوسللطات الوصللفي باإلحصللاء الباحثللة قامللت ثللت -
 . االجتماعي التفاع  مهارات مقيا  ىعل والبعدي التتبعي  القيا من لك 

 

 مهارات مقياس على التتبعي القياس م  لكل المعيارية واالنحرافات المتوسطات( 24) جدول
 االجتماعي التفاعل

 األبعاد
 مهارات

 التفاعل االجتماعي

 القياس التتبعي
 1ن=

 القياس البعدي
 1ن=

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 )ع(المعياري

 المتوسط 
 )م(

االنحراف 
المعياري 

 )ع(

 02611 6120 62666 6121 التواصل االجتماعي

 62161 6121 02121 6121 االستقبال

 62266 6120 02161 61 التقليد

 22121 16 22111 1621 التعاون

 12161 61121 1211 61121 الدرجة الكلية
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 مقياس ألبعاد والبعدي التتبعي القياس م  لكل المتوسطات بي  الفروقضح يو ( 6) شكل

 الكلية والدرجة االجتماعي التفاعل مهارات
 

 التتبعللي القيللا  بللين الفللروق داللللة لحسللا  ويلكوكسللن اختبللار باسللتخدات -4
  :يلي كما النتائج وكانت التجريبية  المجموعة أفراد درجات لرت  والبعدي

 

 والبعدي التتبعي القياسي  بي  الفروق لداللة" ويلكوكس "  اختبار ائجنت( 25) جدول
 (7=   ) االجتماعي التفاعل مهارات مقياس على التجريبية للمجموعة

 األبعاد
مهارات 
التفاعل 
 االجتماعي

 القياس البعدي
 (1)ن=

 الرتب السالبة

 القياس التتبعي
 (1)ن=

 الرتب الموجبة

مستوى  Zقيمة 
 الداللة

جموع م ن
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع  ن
 الرتب

متوسط 
 الرتب

التواصل 
 االجتماعي

 غير دال 6261 2 2 2 621 6 0

 غير دال 2211 6 6 6 0 0 6 االستقبال

 غير دال 6222 6 6 6 2 2 2 التقليد

 غير دال 6261 2 2 2 621 6 0 التعاون

 غير دال 6206 6 6 6 6 60 1 الدرجة الكلية
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 :يلي ما( 52) جدو  من يتض 
 

 رتللل  بلللين( 1412) ىمسلللتو  عنلللد إحصلللائية دالللللة ذات وجلللود فلللروق علللدت •
 -االسلللتقبا  -االجتملللاعي التواصللل : )لمهلللارات"  التجريبيلللة المجموعلللة أفلللراد
 .والتتبعي والقيا  البعدي القيا  بين( " التعاون -التقليد

 رتللل  بلللين( 1412) ىمسلللتو  عنلللد إحصلللائية دالللللة ذات وجلللود فلللروق علللدت •
 بلين"  االجتملاعي التفاع  للمهارات الكلية للدرجة"  التجريبية المجموعة أفراد

 .والتتبعي البعدي القيا 
 .الثالث الفر  تحقق النتائج هذ  أن يتض  سبق ما خ   ومن

 

 والتلللي(  5117) صلللديق بلللن دراسلللة مللل  الفلللر  هلللذا نتيجلللة اتفقلللت كملللا   
 االجتمللاعي السلللوك فللي ئيةإحصللا داللللة ذات فللروق وجللود عللدت إلللى أشللارت
 البعلدي القيلا  عللى الضلابطة والمجموعلة التجريبية المجموعة بين المناس 
  .المتابعة وقيا 

 

 والتللللي( 5112) الفتلللاح عبللللد دراسلللة ملللل  الدراسلللة  هللللذ نتلللائج اتفقللللت كملللا   
 والقيلللا  البعلللدي القيلللا  بلللين إحصلللائياا  ةدالللل فلللروق وجلللود علللدت إللللى أشلللارت
  .االجتماعية المهارات في تجريبيةال للمجموعة التتبعي

 

              ميهلللللو  عبلللللد دراسلللللة نتيجلللللة مللللل  الفلللللر  اهلللللذ نتيجلللللة  اختلفلللللت بينملللللا    
 البرنلامج فاعليلة استمرارية إلى الدراسة هذ  نتائج توصلت حيث(  5145  )
 إحصائياا  دالة فروق ووجود  المتابعة فتر  بعد ما إلى التوحديين األطفا  ىلد
 .التجريبية للمجموعة والتتبعي البعدي المقياسين درجات يمتوسط بين

 فلي إحصلائياا  ةدال فروق وجود عن للبيانات االحصائي التحلي  أسفر وقد -
 أفللراد بللين التوحللد ألطفللا  االجتمللاعي والتفاعلل  الحسللي اإلدراك مهللارات نمللو
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 ىإل ىتع   التجريبية المجموعة لصال  وذلك والضابطة التجريبية المجموعتين
 .الحسي اإلثراء ىعل القائت التدريبي البرنامج

 

 ملن واحلد  االجتملاعي التفاعل  ومهلارات الحسي اإلدراك أن الباحثة ىوتر    
 الطفل  أن إللى ذللك ويعلود  التوحلد باضلطرا  سللباا المتلأثر  الخصائص أكثر

 معظلللللت فلللللإن وللللللذلك  القلللللدر  هلللللذ  فلللللي بيولوجيلللللاا  اضلللللطرا  لديللللل   التوحلللللدي
 اجتماعيلللللة بخبلللللرات الطفللللل  ت ويلللللد عللللللى تركللللل  المسلللللتخدمة سلللللتراتيجياتاإل

 المهللللارات علللللى التللللدري  أهميللللة مللللن يقللللل  ال وهللللذا  اآلخللللرين ملللل  وانفعاليللللة
 المقدمللة والتدريبيللة التربويللة البللرامج مللن أساسللياا جلل ءاا تمثلل  حيللث االجتماعيللة

 .للطف 
 

 :الدراسة توصيات
 

 : التالية ياتالتوص تقديت يمكن ةالحالي الدراسة نتائج ضوء في
 

 ال  مللللة ليللللاتاآل وتللللوفير التوحللللدي  ل ضللللطرا  المبكللللر التللللدخ  ضللللرور .4
 أن حيلث الطفل   حيلا  ملن ىوللاأل السلنوات فلي االضلطرا  هذا عن للكش 
 ةالمختلفل اضلطراباتهت تعقلد  يلاد  إللى يل دي وتشخيصل  المبكلر التدخ  تأخر

 ممللا االجتمللاعي التفاعلل  ومهللارات الحسللي اإلدراك فللي قصللور مقللدمتهتفللي و 
 .لهت المقدمة للبرامج استجابتهت ىعل سلباا  ي ثر

 األطفلللا  مللل  ودمجهلللت التوحلللديين األطفلللا  مللل  الجملللاعي العمللل  ضلللرور  .5
 .الجماعي واللع  والتفاع  الحسي اإلثراء بأنشطة محدد  العاديين

 الطفلل  سلللوك م حظللة فلي األسللر  وأفللراد الواللدين وتعللاون اشللتراك ضلرور  .3
 .بالطف  اخت طاا  األكثر األشخاص باعتبارهت المن لية نشطةاأل قوتطبي

 مملا  التوحلديين األطفلا  عل ج فلي الحسلية البلرامج ىعلل التركيل  ضرور  .1
 .والتنظيت والتهدئة االجتماعية التفاع  ىعل قدرتهت تحسين إلى ي دي

عداد تأهي  .2  .الحسي بالع ج القائمين وخاصةا  التوحد أخصائيين وا 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (6111)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 االحتياجلللات يذو  تأهيللل  ومراكللل  الخاصلللة التربيلللة ملللدرا  ت ويلللد ضلللرور  .6
 لتحسللللين الحسللللية االضللللطرابات لخفلللل  ال  مللللة الحسللللية بللللالغر  الخاصللللة
 . االجتماعي التفاع  مهارات

 أطفللللا  أملللور أوليلللاء بتوعيللللة تهلللتت وتدريبيلللة توعيللللة دورات تقلللديت ضلللرور  .7
 وأعراضها وأنواعها الحسية باتهتاضطرا وبطبيعة الفئة بهذ  والمهتمين التوحد

  .معها التعام  ىعل وتدريبهت
 

 المقترحة: البحو 
 
 
 
 

 :التالية البحوث اقتراح يمكن الدراسة نتائج ضوء في
 النفسي التوافق تحسين في الحسي اإلثراء ىعل قائت تدريبي برنامج فعالية-4

 .التوحد أطفا  ىلد واالجتماعي
 ىلللللد االجتماعيللللة المهللللارات لتحسللللين لعلللل ال علللللى قللللائت تللللدريبي برنللللامج-5

 .التوحديين األطفا 
 خفلللل  فللللي الحسللللي التكاملللل  نظريللللة ىعللللل قللللائت تللللدريبي برنللللامج فعاليللللة -3

 .التوحد أطفا  ىلد التواص  اضطرابات
 خفلللل  فللللي الحسللللي التكاملللل  نظريللللة ىعللللل قللللائت تللللدريبي برنللللامج فعاليللللة -1

 .التوحد أطفا  ىلد النمطية السلوكيات اضطرابات
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 المراجةةع
 أواًل: المراجع العربية:

 
 

   أعراضل   التوحلد" التوحلد اضطرا (. 5144) الباقي عبد ع   إبراهيت -
 األطفلللا  قلللدرات لتنميلللة وع جيلللة تدريبيلللة بلللرامج مللل  ع جللل  وطلللرق ب أسلللبا

 . الكت  عالت : القاهر . ب  المصابين
.  األسلللللر  فلللللي التوحلللللدي الطفللللل (. 5112) إبلللللراهيت ناديلللللة السلللللعود  أبلللللو -

 . والتو ي  للنشر حور  م سسة. اإلسكندرية
 نظريللة مفللاهيت علللى قللائت برنللامج فاعليللة(. 5145) رشللدى سلللوى أحمللد  -

 التوحلللديين األطفلللا  ملللن عينلللة للللدى االجتملللاعي التفاعللل  تحسلللين فلللي العقللل 
.  الخاصة التربية قست(.منشور  دكتورا رسالة ) المضطربة سلوكياتهت وخف 
 .  م ش عين جامعة

 صللابر حسللات  إبللراهيت ؛ مخيمللر خضللر  يللد  أبللو ؛ ريللا  محمللد أحمللد  -
 ىعللل مبنللي الحسللية القللدرات لتنميللة تللدريبي برنللامج فاعليللة(. 5147 يوليللو )

 .التوحلديين األطفلا  ىلد االنع الي السلوك خف  في الحسي التكام  نظرية
 . 233 -122  (33  )   5ج   بأسيوط التربية كلية مجلة
 مهلارات لتنميلة تلدريبي برنلامج فعاليلة(. 5115 يوليلو ) طل  أميلر   بخ  -

 اضطرا  ذوي األطفا  لدى العدواني السلوك خف  في االجتماعي التفاع 
 . 452 -442   4ج  46   التربوية العلوت مجلة. التوحد

 لتنميللة مقتللرح برنللامج فعاليللة(. 5117 ديسللمبر ) عمللر لينللا صللديق  بللن -
 سلللوكهت ىعللل ذلللك وأثللر التوحللد أطفللا  ىلللد اللفظللي رغيلل التواصلل  مهللارات

  العربيلة الطفوللة لتقلدت الكويتية بالجمعية العربية الطفولة مجلة.  االجتماعي
 . 32 -7   2ج  33  
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 ملا الطفل  تربيلة بلرامج فلي المرجل (. 4226) عللي محملد سلعدية بهادر  -
 .  للنشر الخدمات دار : القاهر .  المدرسة قب 
 قلائت مبكر تدخ  برنامج فاعلية(. 5146 يوليو ) كما  أحمد وي البهنسا -
 أطفلا  ملن عينلة ىللد اللفظلي غيلر التواصل  تنميلة فلي الحسلي التكام  ىعل

 . 377 -337   1 المجلد 35   أسيوط جامعة التربية كلية مجلة. التوحد
 بعل  لتنميلة تلدريبي برنلامج فاعلية(. 5117) الحميد عبد لمياء بيومي  -

( . منشللور   دكتللورا رسللالة)  التوحللديين األطفللا  ىلللد بالللذات العنايللة راتمهللا
 .   السوي  قنا  جامعة.  بالعري  التربية كلية
 – أسلللللللللباب "  الطفلللللللللولي التوحلللللللللد(.  5112) شلللللللللاكر سوسلللللللللن الجلبلللللللللي  -

 . الدين ع ء م سسة: سوريا ".ع ج  -تشخيص 
  يصل تشخ ئصل  خصا أسباب   التوحد (. 5117) شاكر سوسن الجلبي  -

 . والنشر للطباعة ديبونو :ردناأل.  ع ج 
(. 5142 ملللللار  ) تلللللواتي عيسلللللي  إبلللللراهيت ؛ الماللللللك محمدعبلللللد حبلللللي  -

 مجللللة. الع جيلللة فلللاقواآل التشخيصلللية الصلللعوبات بلللين: الذاتويلللة اضلللطرا 
 . 67 -23   4ج  4    والتربوية النفسية العلوت

 بالضلغوط وع قتهلا االجتماعيلة المهارات(. 5146) خلي  وفاء الحجار  -
 كليلة( . منشلور  ماجسلتير رسلالة)  غل   بمحافظات القيادية المرأ  ىلد النفسية
 .   بغ   س ميةاإل الجامعة.  التربية

 المصللابين األطفللا  ىلللد البصللرية الللذاكر (. 5146) محمللد الهللات حسللن  -
 اجسللللتيرم رسللللالة) العللللاديين واألطفللللا  الخاصللللة التربيللللة مراكلللل  فللللي بالتوحللللد
 . دمشق جامعة. التربية كلية(. منشور 

 النفسللللللي الضللللللغط (.5143) ربيلللللل  نللللللور  شللللللنوفي ؛ رائللللللد سللللللمير  دعللللللو  -
 حلاالت لخمل  عياديلة دراسة التوحدي الطف  أت ىلد المواجهة ستراتيجياتا  و 
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.  البلللللوير  – محنلللللد أكللللللي جامعلللللة.  نسلللللانيةواإل االجتماعيلللللة العللللللوت كليلللللة. 
 .  الج ائر

 لتنميلللللة تلللللدريبي برنلللللامج فاعليلللللة(. 5143 يوليلللللو ) محملللللد عللللللي دلشلللللاد  -
 جامعلللة مجللللة. التوحلللديين األطفلللا  ملللن عينلللة ىللللد اللفظيلللة غيلللر السللللوكات

 . 531 -423  4ج  52    التربية دمشق
 التوحللللد تشللللخيص مقللللايي (. 5117 نللللوفمبر ) سللللعيد محمللللد الدوسللللري  -

 األو  علملللليال ىللملتقلللل عملللل  ورقللللة.  ومقننللللة موحللللد  مقللللايي  نحللللو العربيللللة
 . بجد  الصناعية التجارية الغرفة في المنعقد العربي العالت في التوحد لمراك 

 التقليلللد مهلللارات لتطللوير برنلللامج فعاليلللة(. 5141) درويلل  ظلللافر ديللو   -
 فلي السادسلة سلن دون التوحلديين األطفلا  ملن عينة ىلد اللفظي غير والفهت

 للتعللللليت حمللللدان أكاديميللللة ( . منشللللور  ماجسللللتير رسللللالة)  اسللللوري -ال ذقيللللة
 . والتكنولوجيا للعلوت لمانيةاأل العربية الجامعة.  العالي

 وأردنيللللة سللللعودية نفسللللية صللللفحة تطللللوير(. 5112) محمللللد علللللي الرائللللد  -
 األطفلللللا  تقيللللليت فللللي المسلللللتخدت التربللللوي -النفسلللللي للمقيللللا  الثالثلللللة للنسللللخة
 . األردنية الجامعة.  العليا الدراسات كلية.  التوحديين

 العلمللللللاء حيللللللر الللللللذي اللغلللللل  -التوحللللللد(. 5112) سلللللل مة شللللللكري ربيلللللل  -
 .  النهار دار:  القاهر . واألطباء

 التوحديين  األطفا (. 5117) جون بيو  ستيورات  ؛ جاك جوردن ريتا  -
:  القاهر (. محمود رفعت ترجمة). التدري  وطرق النمو وطرق النمو جوان 
 . الكت  عالت
. والعللللل ج الخصلللللائص: التوحلللللد(. 5111) اهلل عبلللللد يتإبلللللراه ال ريقلللللات  -
 . والنشر للطباعة وائ  دار: ردناأل
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 وأمهلات آباء ىلد النفسي االنهاك(. 5111 يناير ) محمد عصات  يدان  -
 مجلللة.  واألسللرية الشخصللية المتغيللرات بللبع  وع قتلل  التوحللديين األطفللا 
 . 277 -223  4ج  4     المنوفية بجامعة التربية لكلية النفسية البحوث

 عللللن حقللللائق(. 5111) بللللو  بللللولتن بللللاتريكن  ؛ ديفيللللد كللللوهين سللللايمون  -
 .  الخاصة التربية أكاديمية: الريا .(الحمدان إبراهيت عبدهلل ترجمة. )التوحد

 سلتراتيجياتإ (.5142 ينلاير ) أحمد أنور راشد   ؛ ىموس محمد سعاد   -
 ىللللد الحساسلللية فلللرط لتخفيللل  يالحسللل التكامللل  مهلللارات تنميلللة فلللي المعلملللين
 مجللة.  والريلا  عملان ملدينتي بلين مقارنلة ثقافة عبر دراسة: التوحد أطفا 
 . 11 -5  4ج  3   بعمان الدراسةو  للدراسة الدولي المعهد

 لخدمللة متكاملل  برنللامج(. 5114 ديسللمبر ) اللطيلل  عبللد سللمير  السللعد  -
 هيئللات التحللاد السللاب  الللدولي الملل تمر. العربللي الللوطن فللي التوحللد اضللطرا 
 . القاهر    الشوي   والمعوقين الخاصة الفئات

 تنميلللة فلللي مقتلللرح تلللدريبي برنلللامج فاعليلللة(. 5141) وليلللد علللدنان سلللكر  -
 رسالة)  التوحديين األطفا  ىلد الذاتية واالستق لية المعرفية المهارات بع 
 . دمشق جامعة.  التربية كلية( . منشور  دكتورا 

 للتللللدخ  برنللللامج فاعليللللة(. 5141 مللللار  ) الللللرا ق عبللللد هرمللللا سللللكران  -
 ملل تمر  يالتوحللد الطفلل  لللدى االجتمللاعي التعللاون مهللار  تنميللة فللي المعرفللي
 -143  4ج  24    بالقللاهر  االجتمللاعيين لألخصللائيين المصللرية الجمعيللة
117 . 

. الللللنف  علللللت فللللي مختللللار  قللللراءات(.  4223) محمللللد ممدوحللللة سلللل مة  -
 . المصرية األنجلو بةمكت.  القاهر 

 التفاعللل  مهلللارات لتنميلللة برنلللامج فاعليلللة(. 5144) سلللليت ىموسللل سللللمان  -
 العللللاديين أقللللرانهت ملللل  بسلللليطة بدرجللللة التوحللللديين األطفللللا  ىلللللد االجتمللللاعي

 .  شم  عين جامعة.  التربية كلية(  منشور  غير ماجستير رسالة)
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.  الخاصلة اجلاتالح ذوي سليكولوجية(.5113)سيد الرحمن عبد سليمان  -
 .  الشرق  هراء مكتبة :القاهر 

 ملا أطفلا  ىللد اللذات مفهلوت( . 4221يوليلو )  محملد السيد السمادوني  -
 دراسلللات مجللللة . للواللللدين االجتماعيلللة بالمهلللارات ع قتللل  فلللي المدرسلللة قبللل 

 -124  1ج  3    المصللرية النفسلليين األخصللائيين لرابطللة بالقللاهر  نفسللية
174 . 

 معامللة وأسلالي  السللوكية الطفل  مشلك ت(. 4222) حمدأ ام ك السيد  -
 . يالجامع الفكر دار: اإلسكندرية. الوالدين

 ىمسللتو  لخفلل  إرشللادي برنللامج فاعليللة(. 5112) منصللور كاملل  السلليد  -
 رسلللالة. )عقليالللا المتخلفلللين األطفلللا  ىللللد الشلللائعة المرضلللية المخلللاو  بعللل 
 . ال قا يق عةجام.  اآلدا  كلية( . منشور  دكتورا 

 والنفسلللية التربويلللة الطلللرق التوحلللد عللل ج(. 5111) عللللي وفلللاء الشلللامي  -
 . للتوحد جد  مرك  : جد . والطبية

 محملود الطنطلاوي  ؛ محمود داليا  ةطعيم ؛ السيد الع ي  عبد الشخص  -
 وخصائصلللللل  لألطفللللللا  الحسللللللي التكاملللللل  مقيللللللا (. 5147يوليللللللو )  محمللللللد

  ( 12  )  4 ج   شم  عين بجامعة النفسي داإلرشا مجلة.  السيكومترية
123- 213 . 

 اإلعاقلللللللللات بلللللللللين خلللللللللاص طفللللللللل (. 5111) أحملللللللللد  كريلللللللللا الشلللللللللربيني  -
 . العربي الفكر دار:  القاهر .  وتشخيص تعري  والمت  مات 

.  واالتصلللللالية االجتماعيلللللة المهلللللارات(. 5113) علللللاد  طريللللل  شلللللوقي  -
 . و ي والت والنشر للطباعة غري  دار. القاهر 

 ىعلل قائت لألمهات تدريبي برنامج فاعلية(. 5143) حسني  غاد صال   -
    ماجسلللللتير رسلللللالة) األوتيللللل ت أطفلللللالهن حاللللللة تحسلللللن فلللللي التقليلللللد سلللللتراتيجيةإ

 . بنها جامعة.  التربية كلية( .  منشور 
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 إلكسللا  لعلل  أنشللطة برنللامج تصللميت(. 5112) محمللد نجلل ء صللوفي  -
 غيلللر ماجسلللتير رسلللالة) االجتماعيلللة المهلللارات بعللل  الصلللت الريلللا  أطفلللا 
 . حلوان جامعة.  التربية كلية( . منشور 

 تقللدير مقيللا  مللن أردنيللة صلور  تطللوير(. 5143) يعللل يأمللان الضلامن  -
   والنفسلية التوبويلة العللوت كليلة( . منشلور  ماجسلتير رسلالة) يالطفلول التوحلد
 .العربية عمان جامعة

 المهلارات تحسين في تدريبي برنامج فاعلية. (5143) احمد نفيسة طراد  -
( . منشللور  ماجسللتير رسللالة) التوحللديين األطفللا  مللن عينللة ىلللد االجتماعيللة

 .بالج ائر قاصدي جامعة.  واالجتماعية االنسانية العلوت كلية
.  الحسلللللي اإلدراك مقيللللا (. 5144ينلللللاير ) ي كلللل محملللللد الطيبللللاني ع  -

 . 423 -443  4ج  6     سكندريةاإل بجامعة والتربية الطفولة مجلة
 والمهللارات التوكيللدي السلللوك(. 5114مللار  ) محمللد علللي السلل ت  عبللد -

. والعللام ت العللاملين بللين للغضلل  االنفعللالي بالسلللوك وع قتهللا االجتماعيللة
 . 414 -455  3ج  27    التربية القاهر جامعة النف  علت مجلة
 لتنميللللة تلللدريبي برنللللامج عليلللةفا(. 5112) الحسللليني محمللللد الفتلللاح  عبلللد -

 غيلللر ماجسلللتير رسلللالة) بالذاتويلللة المصلللابين لألطفلللا  االجتماعيلللة المهلللارات
 . بنها جامعة.  اآلدا  كلية( .  منشور 

 تنميللللة فلللي الظللل  معلمللللة فاعليلللة(. 5117) إبلللراهيت فللللاتن اللطيللل   عبلللد -
 جللةم.  األطفلا  ريا  بمرحلة القابلين لألطفا  االجتماعية المهارات بع 
 . 427 -464  4ج  5     مصر -الحديثة التربية رابطة

 لألطفلا  االجتماعيلة التفلاع ت مقيلا (. 5112) محملد عاد  اهلل  عبد -
 دار : القلاهر . (الخاصلة اإلحتياجلات يوذو  العلاديون األطفلا ) المنل   خارج
 . للنشر الرشاد
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(. 5117 ملللار  ) حاملللد إيهلللا  العظللليت  عبلللد ؛ محملللد علللاد  اهلل  عبلللد -
 لألطفللللللا  ياللغللللللو  النمللللللو مسللللللتوى تحسللللللين فللللللي بالموسلللللليقى العلللللل ج فعاليللللللة

 أملللور أوليلللاء بجمعيلللة لإلعاقلللة الخليجيلللة للجمعيلللة الثلللامن مللل تمر .التوحلللديين
 . 51-47 الفتر  من الشارقة في المنعقد المعاقين 

 االجتمللللاعي الللللنف  علللللت فللللي بحللللوث(. 5111) السلللليد معتلللل  اهلل  عبللللد -
 .والتو ي  والنشر للطباعة غري  دار:  ر القاه. والشخصية

 اضللطرا (. 5142 يوليللو ) إبللراهيت تللواتي  ىعيسلل ؛ حبللي المالللك  عبللد -
 النفسية العلوت مجلة.  الع جية فاقواآل التشخيصية الصعوبات بين: الذاتوية
 .  67 – 23 ل( 4 )   4ج  والتربوية

(. 5117) يللدالحم عبللد السلليد قلللة  أبللو ؛ مصللطفى حسللن المعطللي  عبللد -
 . الشرق  هراء مكتبة:  القاهر  .الخاصة التربية ىإل مدخ 

 مقتلللرح سللللوكي إرشلللادي برنلللامج(. 5146) محملللد كملللا  المقصلللود  عبلللد -
 عينللة ىلللد التواصلل  تحسللين فللي وأثللر ( المصللادا ) الكلل ت ترديللد حللد  لخفلل 

  16     شلم  علين بجامعلة النفسلي اإلرشاد مجلة. التوحد طي  ذوي من
 . 134 -372  4ج
 تلللدريبي برنلللامج فاعليلللة(. 5145ديسلللمبر)  إبلللراهيت سلللهير ميهلللو   عبلللد -

 ذوي التوحللديين األطفللا  مللن عينللة ىلللد االجتماعيللة المهللارات بعلل  لتنميللة
 شللللم  عللللين جامعللللة النفسللللي رشللللاداإل مجلللللة.  المرتفلللل  الللللوظيفي ىالمسللللتو 
 . 473 -412  4ج  35    التربية

 يسللوك يع جل برنلامج فعاليلة(. 5112 ار  مل) إبلراهيت فلاي   عبدال    -
 التوحلللديين  األطفلللا  ملللن عينلللة للللدى االنفعاليلللة التعبيلللرات بعللل  تنميلللة فلللي

 تحللللديات ضللللوء فللللي والنفسللللية التربويلللة للعلللللوت أفضلللل  اسللللتثمار نحللللو مللل تمر
 .  26 -4   5ج  4     دمشق بجامعة التربية لكلية العصر
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 ىإلل ملدخ (. 5145) لميلاء بدوي  ؛ يها إ البب وي  ؛ إبراهيت العثمان  -
 . للنشروالتو ي  ال هراء دار: الريا . التوحد اضطرابات

 إرشللللادي برنللللامج مللللن كلللل  فاعليللللة(. 4222) الغفللللار عبللللد سللللهات عليللللو   -
 األعللرا  مللن للتخفيلل  االجتماعيللة المهللارات ىعللل للتللدري  وبرنللامج لألسللر 
 فلر  التربيلة كليلة( . منشلور  دكتلورا  رسالة)  األطفا  ىلد( األوتي ت) الذاتوية
 .  طنطا جامعة.  الشي  كفر
 التشلللللللخيص بلللللللين التوحلللللللد اضلللللللطرا (. 5112) السللللللليد ماجلللللللد عملللللللار   -

 . الشرق  هراء مكتبة : القاهر . الفارق والتشخيص
 نظريلللة ىعلللل قلللائت برنلللامج أثلللر(. 5143 دسلللمبر ) خلللل  ايملللان العنللل ي  -

 ىلللللد األكللللاديمي نجللللا واإل االجتمللللاعي التفاعلللل  تنميللللة فللللي الحسللللي التكاملللل 
  41    التربيلللة العلملللي الدراسلللة مجللللة. بالروضلللة السلللم  ضلللعا  األطفلللا 

 . 773 -723  4ج
 غيلللللر التواصللللل  عللللللى التلللللدري  أثلللللر(. 5146) يسنوسللللل سلللللعيد   عيللللاط -

 مجللللة.  التوحلللديين األطفلللا  للللدى االجتملللاعي التفاعللل  تحسلللين فلللي اللفظلللى
 . 73 -26  4ج  47    التربية في يالعلم الدراسة

 فللللي العجلللل  لمظللللاهر يالسلللللوك العلللل ج(. 5113) عمللللر علللل   الغامللللدي  -
 غيلر دكتورا  رسالة) التوحد أطفا  لدى االجتماعي والتفاع  ياللغو  التواص 
 . األ هر جامعة. للبنات التربية كلية( . منشور 

 المهلارات تنميلة في تدريبي برنامج فاعلية(. 5117) يفتح يمجد غ ا   -
 رسلللالة)  عملللان مدينلللة فلللي التوحلللديين األطفلللا  ملللن عينلللة للللدى اعيلللةاالجتم

 . األردنية الجامعة.  التربية كلية( . منشور  ماجستير
 تلللللدريبي برنلللللامج أثلللللر(. 5112 ينلللللاير ) المهلللللدي عبلللللد ي يلللللد الغصلللللاونة  -

 كليلة مجللة .التوحلديين األطفلا  للدي االجتماعيلة المهلارات تنميلة فلي سلوكي
 . 571 -524   4ج  33    شم  عين بجامعة التربية
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(. 5143 يوليلو ) اهلل عبلد وائل  الشرمان  ؛ المهدي عبد ي يد الغصاونة  -
 اللفظللي غيللر التواصلل  لتنميللة مللاكتون طريقللة ىعللل قللائت تللدريبي برنللامج بنللاء
 التربويللللة الدوليللللة المجلللللة. الطللللائ  محافظللللة فللللي التوحللللديين األطفللللا  ىلللللد

 . 62 -33  5ج  41     بالريا  المتخصصة
 الدوريلة النشلر .  موهوبلون ولكلن توحلديون(. 5114) لبيل  عثملان فراج  -

 . 43 السنة   67    والمعوقين الخاصة الفئات رعاية هيئات إلتحاد
 ذوي األطفللللللللا  ذاكللللللللر  تشللللللللخيص(. 5147) محمللللللللود السلللللللليد الفرحللللللللاتى -

 الخلللام  صلللداراإل تشلللخيص محكلللات ضلللوء فلللي التوحلللد طيللل  اضلللطرابات
 والبيئية والنفسية التربوية المعلومات بمرك  الخاصة التربية مجلة.  ياألمريك
 . 375.  -347  4  ال قا يق  جامعة  التربية بكلية
 خفلللللل  فللللللي تللللللدريبي برنللللللامج فاعليللللللة(. 5142) مرعللللللي هيفللللللاء الفقللللللر   -

 رسلالة)  التوحلد أطفا  ىلد الوظيفي االخت   ذي الحسي التكام  اضطرا 
 . دمشق جامعة.  التربية كلية( . منشور  ماجستير

 الجامعلللة : الكويلللت. الطفوللللة نفللل  عللللت(. 5113) نلللاي  فلللاي  القنطلللار  -
 . المفتوحة العربية

 األطفلللللا  قلللللدرات لبنلللللاء العمللللللي اللللللدلي (.5113.) عللللللي محملللللد كامللللل   -
 . للنشر الط ئ  دار : القاهر .  اذهنيا  المعاقين

 لتحسللين تللدريبي امجبرنلل فعاليللة(. 5142 مللار  ) لطيلل  يفكللر  متللولي  -
. األوتيللل ت أطفلللا  ىللللد الجسلللدي ملللناأل مهلللارات تلللدعيت فلللي الحسلللي التكامللل 
 . 24 -12  4ج  76    ال قا يق بجامعة التربية كلية مجلة
 الحسللللللي الخللللللل  اضللللللطرا  تحسللللللين(. 5141) محمللللللود ىسلللللللو  محمللللللد  -

( . منشلور  ماجستير رسالة. )الذاتويين األطفا  ىلد الحوا  غر  باستخدات
 . شم  عين جامعة.  البنات ليةك
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 تللللدخ  برنامللللللج فاعليللللللة(. 5146 دسللللمبر ) فللللاروق أسامللللللة المصللللطفى  -
 مللن عينللة لللدي واإلدراك االنتبللا  لتحسللين الحسلللللي التكاملل  ىعللل قائللللت مبكللر

  شللم  عللين جامعللة النفسللي اإلرشللاد مجلللة. التوحللد اضللطرا  ذوي األطفللا 
 . 527 -422   5 المجلد 16 
 التوحللللللللد (.5144) حمللللللللدأ كامللللللل  السلللللللليد  ؛ فللللللللاروق طفى أسلللللللامةالمص -
 . والتو ي  للنشر الميسر  دار: األردن(. الع ج  التشخيص  األسبا )
 اضللللطرا  عللللن معرفتلللل  يهمللللك مللللا كلللل (. 5111) حمللللد فهللللد المغلللللوث  -

 . التقنية دار مطبعة : الريا . التوحد
 علللو   أبلللو ؛ عللاد  اللللدين  عللل   ؛ أنللور الشلللرقاوي  ؛ طلعلللت منصللور  -

 . المصرية األنجلو مكتبة : القاهر . العات النف  علت( . 4272) فاروق
 قلائت مبكلر تلدخ  برنامج(. 5143 مار  ) المجيد عبد نعمات موسسي  -

 ىالملتقل. التوحلد ألطفلا  الجسلدي األملن مهلارات لتنمية الحسي التكام  علي
 شلللللعار تحلللللت.  بلللللالبحرين ل ضلللللطرا  الخليجيلللللة للجمعيلللللة -عشلللللر الثاللللللث

 .  (للمستقب  استثمار المبكر التدخ )
 التوحللللللدي  للطفلللللل  اللغللللللوي االتصللللللا (. 5115) مللللللينأ ىسلللللله النصللللللر  -

 .للنشر الفكر دار : ردناأل. الع جية البرامج التشخيص 
 عللللللن للكشلللللل  مقيللللللا  بنللللللاء(.  5141 ينللللللاير ) أمللللللين ىسلللللله النصللللللر  -

 األطفلللا  ملللن نلللةعي فلللي فاعليتهلللا ملللن والتحقلللق الحسلللية المعالجلللة اضلللطرا 
 االنتبلللللا  ضلللللع  اضلللللطرا  وذوي التوحلللللد طيللللل  اضلللللطرا  وذوي العلللللاديين
 األطفللللا  ريللللا  لكليللللة والتربيللللة الطفولللللة مجلللللة.  المفللللرط الحركللللي والنشللللاط
 . 317 -572   6ج  42     اإلسكندرية بجامعة

 المهلللارات بعللل  لتنميلللة برنلللامج تصلللميت(. 5117) محملللد أشلللواق يسلللن  -
 دكتلورا  رسلالة. ) التوحلدي باالضلطرا  المصابين طفا لأل والحياتية الحسية
 . شم  عين جامعة. للطفولة العليا الدراسات معهد(.  منشور 
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