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 مقدمة الدراسة:
يمر اإلنسان بنموه بمراحل متتابعة بدءًا من الطفولة والمراهقة مرورًا بالشباب والرجولة وصواًل إلى الكهولة 
والشيخوخة. وتلعب مرحلة الطفولة دورًا حاسمًا وحيويًا في حياة الفرد. فعلى أساس السنوات المبكرة من حياة الفرد تتضح 

لشخصية اإلنسان فيما بعد. ومن ثم فإن االهتمام بالنمو الشامل والمتكامل للطفل في مرحلة العديد من المالمح الثابتة 
 الطفولة يعد أمرًا حيويًا للغاية.

يمثــل االهتمــام بالطفولــة أحــد أهــم مة ــرات حضــارة المــم حيــث يعــد مطلبــًا رليســيًا تقتضــي  الحاجــة إلــى مواجهــة و 
تواج  المجتمع الذي يريد لنفسـ  البقـاء واالسـتمرارال وال ينسـحب مصـطلح الطفولـة التخلف والتحديات العلمية والطبيعية التي 

على أولئك الطفال العـاديينال بـل تخطـى  لـك ليمثـل أيضـًا الطفـال  وي االحتياجـات الخاصـة واإلعالـات المختلفـةال ومـن بـين 
ة علـى الوالـدين مـا يفعـرن اين فـي دوالـر البحـث أنواع اإلعالات الحادة التي تةثر تأثيرًا سلبيًا علـى كافـة أفـراد السـرة وخاصـ

العلمي بـ )إعالة التوحد( وبدأت تلقى اهتمامًا واسع النطاق من لبل العديد من البـاحثين والدارسـين علـى المسـتويين العـالمي 
 (.2ال ص2017)خالد الحربيال  والمحلي

العمـر وتسـتمر مـدل الحيـاة. ولـد يههـر ويعد التوحد من اضطراب النمو المعقدة التـي تههـر فـي مرحلـة مبكـرة مـن 
لــدل الطفــال خــالل الســنوات الــثالي الولــىال حيــث يـــةثر علــى مهــاهر النمــو المختلفــةال وتتنــوع تلــك االضــطرابات وتـــةثر 
بالخصالص اللغوية واالجتماعية والعقلية واالنفعالية والعاطفية. وهذا بالتالي يةثر على تفاعلهم واهتماماتهم المتنوعةال حيـث 

تلف الطفال بهذا المرض فيما بينهم في لوة مهاهر االضطرابال  لك يحتم استخدام طرالق تعامـل مختلفـة )أفنـان الحربـيال يخ
 (.79ال ص2016ومحمد الحجيالنال 

ال يبــدو مــن نههــره الخــارجي أنــ  يعــانى مــن أي  التوحــدي مــن المشــكالت المحيــرة بالفعــلال لن الطفــلويعــد التوحــد 
اضطراب بالمقارنة باإلعالات الخرل مثل التخلـف العقلـيال أو الصـمم أو الـبكم أو العمـىال فهـو يبـدو طبيعيـًا تمامـًا مـن حيـث 

مـن  دلـةال ويحتـاإ إلـى لـدر كبيـر مـن المعرفـةو بسهولة  االضطرابالمههر أو الشكل الخارجيال وبالتالي يصعب التعرن على 
 (.5ال ص2008سعد رياضال خالل قياس أعراض المرضال وخاصة اللغة واالتصال بالمجتمع والتعامل مع ايخرين )

نادر الحدوي حيث كان يصيب حوالى أربعة أو خمسـة أطفـال مـن كـل عشـرة  التوحدومنذ حوالى عشرين عامًاال كان 
ملحوظة في السـنوات الخيـرةال وهـذه الديـادة فـي اضـطراد لد زاد زيادة  التوحدآالن طفلال ولكن من المةسف أن معدل انتشار 

لـد يصـيب طفـاًل مـن كـل  التوحـدمستمر لدرجة أن الدراسات التي أفجريت مةخرًا في الواليـات المتحـدة االمريكيـة لـد وجـدت أن 
 (.12ال ص2008جيهان مصطفيال طفاًل ) 150طفاًلال وفي بعض االماكن تدداد هذه النسبة لطفل كل  250

التوحد كحالة اضطرابي  سلوكية نمالية  ات تداعيات نفسيةال حالة  العةال وتدداد يومًا بعد يوم علـى خلفيـة ويعتبر 
 يما يفوفر لها من مةثرات وعوامل إضافية تعدز تفالم  ال سيما إ ا كان عامل الوراثة أساسًا فـي حصـول ال فالتوحـد بالمبـدأ  

المـح الساسـية الضـطراب التوحـد أن يعـد بمثابـة إعالـة اجتماعيـة ومـن الم (.17ال ص2016جـين وـوردنال ) طبيعة وراثيـة
حيث يعاني الطفل على أثرها مـن لصـور واضـح فـي مسـتوي نمـوه االجتمـاعي فـال يصـل والبيـة هـةالء الطفـال إلـى المرحلـة 

عاللـاتهم  ال وبالتـالي يحـدي لصـور واضـح وكبيـر فـيEricksonالثالثة من مراحل النمـو االجتمـاعي التـي حـددها إريكسـون 
االجتماعيــةال ونقــص أو لصــور مماثــل فــي مهــاراتهم االجتماعيــة اللفهيــة وويــر اللفهيــة ينســحبون علــى أثــره مــن المواقــ  

 (. 168ال ص2016والتفاعالت االجتماعية )دعاء عبدالواريال 
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جتمــاعي اضــطراب نمــالي يتســم بوجــود خلــل فــي لــدرة الطفــال  وي اضــطراب التوحــد علــى االنتبــاه االفالتوحــد هــو  
واكتساب بعض المهارات االجتماعية عند مقارنة أدالهم بأداء ألرانهم العاديين المسـاويين لهـم فـي العمـر الدمنـيال وربمـا هـذا 
يعيقهم على التوافق في أثناء تعرضـهم للمواقـ  االجتماعيـةال ويطلـق علمـاء علـم الـنفو التربـوي والصـحة النفسـية والتربيـة 

 (.213ال ص2014خليفةال وليد للغد المحير أو اإلعالة الغامضة )الخاصة على اضطراب التوحد ا
وفي هذا الصددال ألقت العديد من الدراسات الحديثة الضـوء علـى ضـعف وجوانـب العجـد فـي المهـارات االجتماعيـةال 

لضـعف يـرتب  والتواصل والتفاعل االجتماعي والتعاون والسلوك االجتماعي اإليجابي لدل الطفال التوحـديين وأبـرزت أن هـذا ا
Li, Zhu & Chen, 2018; Sturm, Gillespie-بالعديـد مـن المشـكالت السـلوكية التـي يعـاني منهـا هـةالء الطفـال )

Lynch & Kholodovsky, 2017; Kaartinen, Puura, Pispa, Helminen, Salmelin, Pelkonen & 

Downs, ; , 2016; Yuill, 2014Skuse, 2017; Choque Olsson, Rautio, Asztalos, Stoetzer & Bölte

2002 .) 
نشــأ اإلر ــاد النفســي بمفهومــ  الواســع منــذ أن وجــد اإلنســانال فالرخبــة فــي مســاعدة ايخــرين وفــي ســياق متصــل 

وإر ادهم لديمة لدم الحياة نفسهاال و لك بقيام الفرد بعرض مشـكالت  طلبـًا للمشـاورة الوجدانيـةال أو المسـاعدة فـي حلهـا مـن 
مر لجأ إلي  اإلنسان منذ  أن بدأت العاللات بـين البشـر ولـد اتخـذ اإلر ـاد لـديمًا أ ـكااًل عديـدة ال مثـل تقـديم المحيطين ب ال أ
وفـي الولـت يـتم تقـديم خـدمات اإلر ـاد النفسـي بكافـة صـورها ل طفـال  وي  (. 24ال ص 2003الخطيـبال صالح النصيحة )

 االحتياجات الخاصة ومن بينهم الطفال التوحديين.
لجوانب العجد االجتمـاعي المتنوعـة لـدل الطفـال التوحـديين فقـد حاولـت العديـد مـن الدراسـات االسـتفادة مـن  ونهراً  

ميدات التعلم التعاوني ومن خالل تطبيق معالجات تجريبية أو برامج تدريبيـة مسـتندة إلـى الـتعلم التعـاوني كمـا هـو الحـال فـي 
(. وعلى نحو مشاب ال وظفت العديد مـن الدراسـات rim, 2003Rotondo, 2004; G; Johnson, 2014دراسات كل من )

سـواءًا بشـكل  الحقيقـي المبا ـر أو االفتـراض المعتمـد علـى  collaborative learningأساليب التعلم التشـاركياالتعاوني 
,Wang, Laffey, Xing, Galyen & Stichter تقنيـات المعلومـات واالتصـاالت كمـا هـو الحـال فـي دراسـات كـل مـن )

Sanchez & Zahid, 2015; Huskens, Palmen, Van der Werff, Lourens -2017; Boyle, Arnedillo

-Zviely, Eden, Zancanaro, Weiss & Gal, 2013; Millen, Edlin-& Barakova, 2015; Bauminger

o, Sasson, Esposit-White & Cobb, 2010; Cheng, Chiang, Ye & Cheng, 2010; Battocchi, Ben

Gal, Pianesi, Tomasini & Zancanaro, 2010 .) 
كما اهتمت العديد من الدراسات التي ركدت علـى تنميـة المهـارات االجتماعيـة مـن خـالل بـرامج تـدخل متنوعـة علـى 

 ,Cummingsتوظيـ  أسـاليب تسـتخدم المجموعـات صـغيرة العـدد أو توجيـ  اللـران كمـا هـو الحـال فـي دراسـات كـل مـن )

Deckers, Muris, , 2017; Gates, Kang & Lerner, 2017; Choque Olsson, 2016; 2017; Hayes

Roelofs & Arntz, 2016; Fannin, 2015; Nora, Tammimies & Bölte, 2015; Tobin, 2014; 

Ranjan, Pradhan & Wong, 2014; Evans, 2012 و لك من منطلق أن مثل هذه الخبرات يمكـن أن تـوفر فـرص )
تعليمية وإر ادية وتدريبية مناسبة وطبيعية لممارسة المهارات االجتماعية ومن ثم مسـاعدة الطفـال التوحـديين علـى إتقانهـا 

 من خالل االستفادة من ألران  وي مستول أفضل من المهارات االجتماعية. 
نوات الخيرة زيادة ملحوظة في الدراسات التي تثبت فوالد النمذجة عبر الفيديو ومن ناحية أخرلال  هدت الس

ل طفال التوحديين والذي يتضمن نمذجة المهارات االجتماعية أمام الطفال باستخدام فيديوهات تبرز المهارات المطلوبة. إ  
يينال بما في  لك كونهم متعلمين بصريينال تتعاطى النمذجة عبر الفيديو مع الصفات والخصالص المتفردة للطالب التوحد
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ولهم اهتمامات تقييدية ومتكررة )مثل مشاهدة نفو مادة الفيديو أو العرض التلفديوني مرارًا وتكرارًا(؛ ويتمتعون بمهارات 
رة. ومن  أن لوية نسبية في التقليد. كما ثبت أنها )أل النمذجة عبر الفيديو( أداة قيمة للمعلمينال والممارسينال وأفراد الس

 . (Corbett & Abdullah, 2005)النمذجة عبر الفيديو أن تساعد الطالب في اكتساب مهارات جديدة 
حيث يمكن تشغيل مواد الفيديو على نحو متكرر بما يمثل فالدة للطالب التوحديين الذين يتعلمون من خالل 

لعية للمهارات المنشودةال وتستجلى الغموض الذي لد يشوب التكرار. باإلضافة إلى هذاال تقدم النمذجة عبر الفيديو أمثلة وا
 ;Bellini & Akullian, 2007)بعض أوج  التفاعل االجتماعي وتنشئ سيالًا بصريًا محسوسًا للطالب التوحديين

Sherer et al., 2001)  

عل اللران الطبيعيين أي ج -ونجد أن الجمع بين النمذجة عبر الفيديو والتعلم التعاوني ممثاًل في توجي  اللران
للطالب  وي اإلعالة يمارسون المهاراتال ويقدمون التغذية الراجعة على المهاراتال ويتيحون مديد من الفرص لالندماإ 

 من  أن  أن يعدز ويقوي تأثير تعليم المهارات االجتماعية. -(Fuchs & Fuchs, 2005)االجتماعي 

 التوحـدمما تقدمال يالحظ أن الطفال التوحـديين هـم مـن بـين الطفـال  وي االحتياجـات الخاصـة. ويمكـن القـول بـأن 
هي بالساس إعالة اجتماعية تتمثـل مشـكلتها الرليسـية فـي ضـعف لـدرة الطـالب علـى التواصـل وعجـد واضـح فـي المهـارات 

مج تعليميــة وإر ــادية تتناســب مــع خصالصــهم واحتياجــاتهم االجتماعيــة لــديهم. إن هــةالء الطفــال بحاجــة ماســة إلــى بــرا
الخاصــة. ويحتــاجون بشــكل خــاص إلــى مــا يعــدز لــدرتهم علــى التواصــل والتعــاون مــع ايخــرينال ومــا يســمح بتــوفير فــرص 
ت لممارسة فعلية للمهارات االجتماعيـة فـي سـياق اجتمـاعي والعـي. ولـذلك فربمـا يسـاعد الـتعلم التعـاوني علـى تنميـة المهـارا

االجتماعية وبالتالي التغلب علـى واحـد مـن أبـرز جوانـب الضـعف لـدل الطفـال التوحـديين. وفـي هـذا السـياقال تـأتي الدراسـة 
الحالية في محاولة للكشف عن مدل فاعلية برنامج إر ادي في تنمية برنامج إر ادي مستند إلى الـتعلم التعـاوني فـي تنميـة 

 فال التوحديين في دولة الكويت. المهارات االجتماعية لدل عينة من الط

 مشكلة الدراسة:ـ 
 تضافرت العديد من العوامل لبلورة معالم مشكلة الدراسة الحالية والتي نبرزها فيما يلي: 

من خالل مراجعة الدبيات المتعلقة بخصالص الطفال التوحديين فإننا نجد أن هةالء الطفال يعانون عجدًا واضحًا في  -1
الجوانب االتصالية والوجدانية والسلوكية واالجتماعية وتتجسد أبرز مالمحها على اإلطالق في ضعف المهارات 

ح لدل هةالء الطفال في إعالة لدرتهم على االستفادة من االجتماعية لديهم. ويةدي هذا العجد االجتماعي الواض
فرص التعلم التعاوني التي يمكن أن تتاح سواءًا في المدرسة أو خارجها وفي كافة المةسسات التي يمكن أن يعملون 
دل أو يلتحقون بها الحقًا بما يضعف من الفرص التعليمية واالجتماعية ويقلص رأس المال االجتماعي بشكل واضح ل

 هةالء الطفال عندما يكبرون كرا دين. 
من خالل مراجعة الدراسات السابقة يتضح أن  وعلى الروم من وجود عدة دراسات تهتم بتنمية المهارات االجتماعية  -2

لدل الطفال التوحديين فإن هناك لدر محدود للغاية من الدراسات التي حاولت االستفادة من فرص التعلم التعاوني 
مهارات االجتماعية لديهم خاصًة البرامج اإلر ادية التي تستند إلى التعلم التعاوني. ولذلك؛ فإن هناك حاجة لتنمية ال

إلى تقديم برنامج إر ادي يستند إلى التعلم التعاوني لتنمية المهارات االجتماعية لديهم وهو ما يتم التركيد علي  في 
 الدراسة الحالية. 
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ت الخاصة وتعليمهم وتدريبهم وإر ادهم بمثابة أولوية مهمة تهتم بها رأس الدولة خاصًة يعد االهتمام بذوي االحتياجا -3
والتي تعكو االهتمام المتدايد بالدولة بذوي االحتياجات الخاصة والحاجة إلى  2030وفقًا لمتطلبات رؤية كويت جديدة 

التوحديين يعد أمرًا ضروريًا خاصًة في مجال  دمجهم واالستفادة بهم كرأس مال للمجتمع. ولذلك؛ فإن االهتمام بالطفال
مساعدتهم على التكي  واالندماإ في مجتمعهم من خالل تنمية المهارات االجتماعية ولدرتهم على التعلم التعاوني 

 واالستفادة من .
وضعف ومما تقدمال يمكن صياوة مشكلة الدراسة الحالية في ضعف المهارات االجتماعية لدل الطفال التوحديين  

لدرتهم على االستفادة من التعلم التعاوني والحاجة إلى برامج إر ادية مستندة إلى التعلم التعاوني لتنمية المهارات 
االجتماعية لدل الطفال التوحديين. ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة الحالية في صورة تساؤل رليسي مفاده: "ما فاعلية 

التعاوني لتنمية المهارات االجتماعية لدل الطفال التوحديين في دولة الكويت؟". وينبثق برنامج إر ادي مستند إلى التعلم 
 عن هذا التساؤل الرليسي مجموعة التساؤالت الفرعية التالية: 

  ما المهارات االجتماعية التي يتعين تنميتها لدل الطفال التوحديين المشاركين في الدراسة ؟ -1
مستند إلى التعلم التعاوني )توجي  اللران( والنمذجة من خالل الفيديو لتنمية المهارات  كي  يمكن بناء برنامج إر ادي -2

 االجتماعية لدل الطفال التوحديين؟  
ما فعالية البرنامج اإلر ادي المقترح في تنمية المهارات البين  خصية لدل الطفال المشاركين من وجهة نهر  -3

 المعلمين وفقًا الستبيان فينالند؟
فعالية البرنامج اإلر ادي المقترح في تنمية المهارات االجتماعية لدل كل طفل من الطفال المشاركين ما بين مراحل ما  -4

 خ  الساس والتدخل والمتابعة )وفقًا لبيانات بطالة المالحهة(؟
 أهدان الدراسة: 

يتم تحقيق هدن الوصف من خالل وصف تركد الدراسة الحالية على تحقيق أهدان الوصف والتفسير والتنبة والتحكم. حيث 
كيفية بناء برنامج إر ادي مقترح يستند إلى التعلم التعاوني )توجي  اللران( والنمذجة من خالل الفيديو لتنمية المهارات 
االجتماعية لدل الطفال التوحديين. كما تسعى الدراسة إلى تحقيق هدن التحكم من خالل العمل على تعديل مستويات 

ات االجتماعية لدل الطفال التوحديين وتنميتها وعالإ جوانب العجد فيها. أما هدن التفسير فيتحقق من خالل المهار 
 تفسير الفعالية المحتملة لبرنامج إر ادي على المهارات االجتماعية باالعتماد على اإلطار النهري والدراسات السابقة.

 أهمية الدراسة: 
 ن التطبيقية والنهرية على النحو التالي: لهذه الدراسة أهمية من الناحيتي

 الهمية التطبيقية للدراسة:  -أ
 من الناحية التطبيقية فإن لهذه الدراسة أهمية  كبيرة؛ حيث تعد مفيدة للفئات التالية:  

في الخصاليين والمر دين النفسيين الذين يتعاملون مع الطفال التوحديين يمكن أن تكون هذه الدراسة مفيدة لهم  (1)
تقديم برنامج إر ادي يمكن أن يتم االعتماد علي  في تعديد لدرة الطفال التوحديين على التعاون مع ايخرين وتنمية 
المهارات االجتماعية لديهم.  كما تلقي الدراسة الضوء على السبل التطبيقية والخطوات العملية لتوظي  النمذجة من 

 مة لهةالء الطفال.خالل الفيديو في البرامج اإلر ادية المقد



6 

 

يمكن أن تكون هذه الدراسة مفيدة لمعلمي الطفال التوحديين سواء معلمي التربية الخاصة أو المعلمين في نهام  (2)
الدمج إ  تبين سبل االستفادة من التعلم التعاوني وتوظيف  بطريقة تطبيقية فعالة مع هةالء الطفال في حجرة الدراسة 

 ومواق  التدريو اليومية. 
د تفيد هذه الدراسة أولياء أمور الطفال التوحديين إ  أنها توضح بعض من اإلجراءات العملية التي يمكن أن تساهم ل (3)

في تنمية المهارات االجتماعية لدل أطفالهمال كما تلقي الضوء على بعض الجوانب التي فيها يمكن أن يتعاون أولياء 
 ليم وإر اد أطفالهم.المور مع الخصاليين النفسيين والمعلمين في تع

لد تفيد هذه الدراسة الطفال التوحديين أنفسهم من خالل تقديم برامج  ات فاعلية عملية تساهم في التغلب على بعض  (4)
جوانب العجد االجتماعي واالتصالي الذي يعانون من  وتنمية المهارات االجتماعية لديهم وهو ما يحسن كثيرًا من 

 جتمعي الناجح خاصًة في عصر مهارات القرن الحادي والعشرين. فرصهم للتعليم واالندماإ الم
 الهمية النهرية للدراسة: 

لهذه الدراسة العديد من جوانب التفرد فهي بحد علمي تعد الدراسة الوحيدة التي تجرل في دولة الكويت والتي تركد على 
من خالل الفيديو لبناء برنامج إر ادي لتنمية المهارات  االستفادة من التعلم التعاوني )ممثاًل في توجي  اللران( والنمذجة

االجتماعية لدل الطفال التوحديين. كما تعد هذه الدراسة وبحد علم الباحث الحالي من الدراسات القليلة التي سعت لتوظي  
الدراسة إضافة علمية لوية  النمذجة من خالل الفيديو لتنمية المهارات االجتماعية لدل هذه العينة من الطفال وبالتالي تمثل

للمجال خاصًة في دولة الكويت.  كما أن هذه الدراسة تعد من بين الدراسات القليلة بحد علمي والتي توظف التعلم التعاوني 
  مع الطفال التوحديين؛ وهي بذلك تساهم إسهامًا كبيرًا في إثراء الدبيات المتعلقة بسيكولوجية الطفال التوحديين وإر ادهم.

 حدود الدراسة: تلتدم الدراسة بالحدود التالية: 
الحدود البشرية والمكانية: عينة من الطفال التوحديين في دولة الكويت ممن تنطبق عليهم المعايير التشخيصية  -أ

لة ووزارة المريكية لتشخيص التوحد إضافة إلى لرار تعليميال واثبات إعالةال وتقير طبي صادر عن الهيئة العامة لذوي اإلعا
لتطبيق البرنامج اإلر ادي  –برنامج االحتياجات الخاصة  –الصحة بدولة الكويت. ولد تم اختيار مدارس المعرفة النمو جية 

 المقترح وهي من المدارس المعتمدة لدل اإلدارة العامة للتعليم الخاص والهيئة العامة لشئون  وي اإلعالة بالكويت. 
 (.2019-2018لدراسة خالل العامين الدراسيين )الحدود الدمنية: تطبيق ا -ب
 الحدود الخاصة بالموضوع:  -جـ
 يقتصر مفهوم التعلم التعاوني في الدراسة الحالية على أسلوب توجي  اللران.  -
االعتماد على برنامج إر ادي لالم على النمذجة من خالل الفيديو بالتكامل مع توجي  اللران كأحد أ كال التعلم  -
 عاوني.الت
يتم االعتماد في تشخيص حاالت التوحد لدل الطفال المشاركين في الدراسة الحالية استنادًا إلى التشخيص السابق  -

لهةالء الطفال من الهيئة العامة لشئون  وي اإلعالة ووزارة الصحة والذي على أساس  تم اعتبارهم توحديينال واعتمدت 
 DSMيير والمحكات الوارد في الدليل التشخيصي الرابع لالضطرابات النفسية )جميع هذه المةسسات بالساس على المعا

IV.الصادر عن الجمعية  المريكية للطب النفسي لتشخيص الطفال التوحديين ) 
تقتصر الدراسة على مجموعة من المهارات االجتماعية الساسية والبسيطة التي يتعين على الطفال التوحديين إتقانها   – 

 . تناوب األدوار -المبادرة بالحوار واللعب - االستجابة للحوار واللعب - التحية واألحاديث القصيرةوهي: 
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 مصطلحات الدراسة: 
 : social skillsالمهارات االجتماعية 

تفعـــرن إجراليـــًا فـــي الدراســـة الحاليـــة علـــى أنهـــا مجموعـــة مـــن المهـــارات التـــي يحتـــاإ أن يةديهـــا الطفـــال 
التوحــديين بســرعة ودلــة فــي المواقــ  االجتماعيــة المختلفــة والتــي تمكــنهم مــن ممارســة ســلوك اجتمــاعي إيجــابي 

هــم وإدراك مشــاعرهم واالســتجابة لهــا والتفاعــل والتواصــل االجتمــاعي بإيجابيــة مــع ايخــرينال والتعــاون والمشــاركة مع
ــة:  ــي الدراســة الحالي ــد ف ــة موضــع التركي ــاء. وتتضــمن المهــارات االجتماعي ــث القصــيرةبشــكل بن ــة والحادي  - التحي

وتقــاس المهــارات االجتماعيــة فــي الدراســة  تنــاوب الدوار - المبــادرة بــالحوار واللعــب - االســتجابة للحــوار واللعــب
 حصل عليها الطفل استنادًا إلى بطالة المالحهة المعدة والتي يتم استخدامها لهذا الغرض.الحالية بالدرجة التي ي
 Counseling Programالبرنامج اإلر ادي: 

يفعرن البرنامج اإلر ادي إجراليًا في الدراسة الحالية على أن  مجموعـة مـن الخبـرات المخططـة بعنايـة وفقـًا 
خاصـًة المتعلقـة بتنميـة المهـارات االجتماعيـة لـديهم مـن خـالل مواقـ  تعتمـد لالحتياجات اإلر ادية ل طفال التوحد 

ــديو  ــًا إلــى جنــب مــع اســتخدام النمذجــة مــن خــالل الفي ــ  اللــران جنب ــد أســلوب توجي ــتعلم التعــاوني وبالتحدي علــى ال
لســـاليب للمهـــارات االجتماعيـــة المتعلمـــة. ويتضـــمن البرنـــامج الهـــدان المنشـــودة والســـاس النهـــري والمحتـــول وا

والفنياتال والمخرجات والتقييم بهدن تنمية المهارات االجتماعية لدل الطفال المشاركين. ويـتم تطبيقـ  عبـر سلسـلة 
 من الجلسات التي يقوم بها فرد مهني متخصص. 

 Autismالتوحد 
مــدل التوحــد إلــى إعالــة نماليــةال تصــيب االطفــال فــي الســنوات الــثالي االولــى مــن العمــرال وتســتمر يشــير 

الحيــاةال وتههــر اضــطرابات متعــددة  ــديدةال خاصــة فــي التواصــل )اللغــوي والبصــري(ال فهــو منغلــق علــى نفســ ال مــع 
جمــود عــاطفي وانفعــاليال واضــطراب فــي االســتجابات الحســية للمثيــراتال وهــو اضــطراب ســلوكي واجتمــاعي وانفعــالي 

 . (11ال ص2011العواسال عبد الحكيم و هني )
 ive learningCooperatالتعلم التعاوني 

يفعرن التعلم التعاوني علـى أنـ  تعلـم المهـارات االجتماعيـة فـي سـياق مجموعـات صـغيرة العـدد أو ثناليـات  
)توجي  اللران( وهو أسلوب يعتمد على االعتمادية المتبادلة اإليجابيةال والمسئولية الفرديـة واالجتماعيـةال والمهـارات 

ةال والتفاعـل المعـدز وجهـًا لوجـ . ويتضـمن هـذا السـلوب االسـتفادة الشخصية والجماعيـةال ومعالجـة عمـل المجموعـ
من وجود طفل على مستول أعلى من المهارات االجتماعيـة مقارنـًة بالطفـل  ي التوحـد بحيـث يكـون نمو جـًا للطفـل 

 ويساعد التفاعل وجهًا لوج  بينهما على اكتساب هذه المهارات وتعلمها من . 
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 العربيةأوالً: الدراسات 
 (2017) خداعلة وأحمد درادك ال دراسة إكرام -1

 هدفت الدراسة إلى التعرن على العاللة بين المهاهر السلوكية والتواصل االجتماعي لدل  
لتحقيـق الطفال التوحديينال في محافهة عجلون من وجهة نهر معلميهم. والتعرن على مهارات التواصل االجتماعي التي يملكهـا الطفـال التوحـديين. و 

معيـات ( معلمًا ومعلمـة مـن معلمـي الطفـال فـي مراكـد وج39أهدان الدراسة تم توظي  منهجية بحثية وصفية. ولد طفبقت الدراسة على عينة لوامها )
. ولجمــع بيانــات الدراســة تــم تطــوير مقياســينال أحــدهما تنــاول قيــاس المهــاهر 2016-2015التربيــة الخاصــة فــي محافهــة عجلــون للعــام الدراســي 

الســلوكية لــدل الطفــال  وي اضــطراب التوحــد ومقياســًا آخــر يقــيو مهــارات التواصــل االجتمــاعي. وللتحليــل اإلحصــالي وظــف الباحثــان المتوســطات 
داللـة  بية واالنحرافات المعيارية باإلضافة إلى حساب تحليل التباين الثالثـيال واختبـار  ـيفي . ولـد بينـت نتـالج الدراسـة وجـود عاللـة سـلبية  اتالحسا

الت إحصــالية بــين المهــاهر الســلوكية لــدل الطفــال التوحــديين ومهــارات التواصــل االجتمــاعيال ممــا يــدل علــى أن الطفــال التوحــديين يعــانون مــن مشــك
راســة أن ســلوكيةال وكلمــا زادت هــذه المشــكالت الســلوكية للــت لــدراتهم علــى بنــاء العاللــات االجتماعيــة والمحافهــة عليهــا مــع ألــرانهم. وبينــت نتــالج الد

بـرز مهـارات التواصـل االجتمـاعي التـي يمتلكهـا أطفـال  وو اضـطراب طيـ  التوحـد مـن وجهـة نهـر معلمـيهم بشـكل عـام جـاءت بدرجـة متوسـطةال وأن أ
ن مهارات التواصـل االجتمـاعي التـي يمتلكهـا الطفـال  وو اضـطراب طيـ  التوحـد تمثلـت فـي أنـ  يصـغى لتوجيهـات معلمتـ ال ويقبـل ال ـخاص المـألوفي
رات لدي ال ويستجيب للمعدزات االجتماعيال ويحسن ركوب الباص أو السيارة. وفي ضوء ما توصل إلي  الباحثان من نتالج أوصـى بضـرورة تطـوير المهـا

مهـارات اللعـب االجتماعية والتي تتضمن مهارات التقليدال والبدء بالتفاعل االجتماعيال واالستجابة للتفاعل االجتماعي المقدم من لبل ايخـرينال وتطـوير 
رين وتعليمـ  التواصـل النش  مع ايخرينال كما أوصى بضرورة تقديم برامج خاصة إلر اد الطفال التوحديين والتي تفصمم لدفع الطفل للتفاعـل مـع ايخـ

 عن طريق التخاطب مع ايخرين. 
 (2017) مصطفى دراسة فادية -2

 التفاعل  مهارات تنمية في تدريبي مقترح برنامج فاعلية مدل معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 الواحــدة(. وتمثــل التجريبــي )المجموعـة  ـب  بتصــميم  التجريبـي المــنهج افسـتخدم الخرطــوم. بواليـة بمراكـد التوحــد التوحــديين الطفـال لــدل االجتمـاعي
( أنـىال تـم اختيـار عينـة لصـدية 23(  كـرًا و )41( طفـاًلال )64والبـال  عـددهم )  الخرطـومال بوالية التوحد بمراكد الطفال التوحديين في الدراسة مجتمع

جتمــاعي لــدل الطفــال التوحــديينال وتكــون مــن البعــاد اال التفاعــل لمهــارات مقيــاس وطفلــة. ولجمــع البيانــات صــممت الباحثــة ( طفــالً 17بلــ  لوامهــا )
 مقتـرح تـم إعـداد برنـامج سـلوكي وكـذلك )مهارات التواصل وير اللفهي؛ ومهارات التواصل اللفهـي؛ ومهـارات التبـادل العـاطفي والمشـاركة االجتماعيـة(ال

ل طفـال التوحـديين التـي البـد مـن اكتسـابها حتـى يتمكنـوا مـن  االجتماعيال وركد علـى مهـارات التفاعـل االجتمـاعي الضـرورية التفاعل مهارات لتحسين
( مهـارةال وتحتـول كـل 23التفاعل االجتماعيال وتألف البرنامج مـن ثالثـة مهـارات رليسـية وتحتـول كـل مهـارة عـددًا مـن المهـارات الفرعيـة بلـ  عـددها )

 االجتمـاعي التفاعـل مهـارات للبرنـامج فـي: تحسـين العامـة ت الهـدان( هـدفًا سـلوكيًا. وتمثلـ80مهارة فرعية عدة أهـدان سـلوكية بلغـت فـي مجملهـا )
 بعــض واإليمــاءات االجتماعيــةال وتحســين الوجــ  وتعبيــرات البصــري  التواصــل مهــارات للبرنــامجال فهــي: تحســين الخاصــة التوحــدال أمــا الهــدان لطفــال
الجمـاعيال  والعمـل والتعـاون  المشـاركة مهـارة الجمـاعيال وتحسـين اللعـب مهـارة والعطـاءال وتحسـين الخـذ علـى الطفـل مقـدرة اللغويةال وتحسين المهارات
ــى الطفــل وتشــجيع ــت االخــتال  عل ــة الدراســة بالنــاس. وأثبت ــ  التــدريبي البرنــامج فاعلي ــال  لــدل االجتمــاعي التفاعــل مهــارات تحســين فــي فاعليت الطف
ودرجـة  الب تعلـيم مسـتول  حسـب االجتمـاعي التفاعـل مهـارات علـى التـدريبي البرنـامج فاعليـة فـي إحصـالية داللـة  ات فـروق  كمـا وفجـدت التوحـديينال

وع التوحد والعمر الدمني للطفل التوحديال ولم توجد أي فروق جوهرية في تحسين مستول مهـارات التفاعـل االجتمـاعي حسـب نـوع الطفـل التوحـديال ونـ
 ـديدة( -متوسـطة-أنثـي( مـع درجـة إعالتـ  )خفيفـة-نوع الطفـل التوحـدي ) كـر السرة والمستول التعليمي ل مهاتال وكذلك لم يتبين وجود تفاعل بين

 على درجة التحسن في مهارات التفاعل االجتماعي وس  الطفال التوحديين. 
 (2017) كامل دراسة أميمة -3

هارات التواصل اللفهي لـدل الطفـال الـذين هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تدريبات تدخل االنتباه المشترك في تحسين المهارات االجتماعية وم
تـم يعانون من اضطراب التوحـد. واعتمـدت الدراسـة علـى المـنهج التجريبـي القـالم علـى تصـميم تجريبـي  ي مجمـوعتين متكـافئتينال إحـداهما تجريبيـة )

مـن اضـطراب التوحـد مرتفعـي الوظيفـة بمدرسـة ( أطفـال يعـانون 8تطبيق البرنامج المستخدم عليها(ال والخرل ضـابطة. وا ـتملت عينـة الدراسـة علـى )
ــوزيعهم بالتســاوي إلــى مجمــوعتين )تجريبيــةال وضــابطة(. ولجمــع بيانــات الدراســة تــم اســتخدام مقياســًا للمهــار  ات التربيــة الفكريــة بــروض الفــرإ تــم ت

رة موزعــة علــى ثــالي أبعــاد فرعيــة وهــي: ( عبــا34االجتماعيــةال يهــدن لقيــاس المهــارات االجتماعيــة لــدل الطفــل  ي اضــطراب التوحــدال ويتكــون مــن )
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توحـد. التعاون االجتمـاعيال والتفاعـل االجتمـاعيال واالسـتقالل االجتمـاعي(ال  وكـذلك مقيـاس تقـدير المعلـم للتواصـل اللفهـي لـدل الطفـل  ي اضـطراب ال
فهـي لـدل الطفـال  وي اضـطراب التوحـدال وتكـون كما تم إعداد برنـامج يهـدن لـالم علـى االنتبـاه المشـترك لتحسـين المهـارات االجتماعيـة والتواصـل الل

-( جلسة تدريبية واستغرق البرنامج فترة زمنية لدرها خمسة أسابيع. ومن بـين السـاليب اإلحصـالية المفوظفـة بالدراسـة اختبـار مـان20البرنامج من )
د المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة الضـابطة فـي القيـاس وتينيال واختبار ويلكوكسون. وبينت نتالج الدراسة وجـود فـروق  ات داللـة إحصـالية بـين أفـرا

 البعدي لمقياس المهارات االجتماعيةال والتواصل اللفهي وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية. 
 (2016)  ريعة أبو دراسة جالل -4

تمثل الهدن الرليو لهذه الدراسة فـي التعـرن علـى مسـتول االنسـحاب االجتمـاعي لـدل الطفـال  وي اضـطراب التوحـد بمحافهـة اربـد مـن وجهـة نهـر 
اسـة معلميهمال وكذلك التعرن على أثر المتغيرات الشخصية )الجنوال والعمر( في مسـتول االنسـحاب االجتمـاعي لـدل الطفـال التوحـديين. ووظفـت الدر 

( تـم اختيـارهم لصـديًا 200( مـن مجتمـع أصـلي لوامـ  )121هجية بحثية لالمة على المنهج الوصفي المسحيال وطفبقت الدراسة على عينة لوامها )من
( فقــرة تقــيو 30مــن الطفــال الــذي يعــانون اضــطراب طيــ  التوحــد فــي محافهــة اربــد. ولجمــع بيانــات الدراســة صــمم الباحــث اســتبانة مكونــة مــن )

الجتماعي لـدل الطفـال الـذين يعـانون اضـطراب طيـ  التوحـد بمحافهـة اربـد. ولتحليـل البيانـات إحصـاليًا افسـتخرجت المتوسـطات الحسـابية االنسحاب ا
ل الطفـال واالنحرافات المعياريةال وكذلك اختبـار "ت"ال وتحليـل التبـاين أحـادي االتجـاه. ولـد أبـرزت نتـالج الدراسـة أن مسـتول االنسـحاب االجتمـاعي لـد

ب وي اضطراب التوحد في مدينة اربد من وجهة نهر معلميهم كان عاليًاال كمـا أظهـرت النتـالج وجـود فـروق  ات داللـة إحصـالية فـي مسـتول االنسـحا 
دل االجتماعي لدل أطفال  وي اضطراب التوحد تعدل لتغير الجنو )وجاءت الفروق لصالح الذكور(ال وكذلك تبين وجـود فـروق  ات داللـة إحصـالية تعـ

سنة( من جهـة أخـرلال وجـاءت الفـروق لصـالح لكـل 16-14سنة( و)13-10سنوات( من جهة وكل من الفئتين )9-6ثر العمر بين الفئة العمرية )ل 
 سنة(. 16-14سنة( و)13-10من الفئتين )

  (2016) السيد دراسة أحمد -5
التحقـق مـن ال وكـذلك فـال التوحـديين والتـي تحتـاإ إلـي تحسـينهدفت الدراسة إلـي الكشـف عـن أهـم جوانـب القصـور فـي التفاعـل االجتمـاعي لـدي الط

المــنهج التجريبــيال الــذي يقــوم علــي . ووظفــت الدراســة جتمــاعي لــدي الطفــال التوحــديينفاعليــة برنــامج ل نشــطة الجماعيــة فــي تحســين التفاعــل اال
 وعينـة مل مجتمـعت ـ. ايبيـة فـي القيـاس القبلـي والبعـدي والتتبعـيالمقارنة بين المجموعات التجريبية والضـابطةال والمقارنـة بـين أفـراد المجموعـة التجر 

التوحد الملتحقين بفصول ومراكد التوحد والتربية الخاصة بمحافهـة اإلحسـاء ممـن تراوحـت أعمـارهم المصابين ب طفال الذكورال ( من12على ) الدراسة
. وتمثلـت أدوات أطفـال 6وعة تجريبية وأخري ضـابطةال لـوام كـل مجموعـة سنةال تم تقسيمهم إلي مجموعتين بالتساوي إلي مجم 14-8الدمنية ما بين 

 التجريبيـة المجمـوعتين فـي التوحديين الطفال لدي االجتماعي التفاعل مستوي  قياس بهدن تصميم  االجتماعيال الذي تم التفاعل الدراسة في مقياس
 أبعـاد ثالثـة علـي المقيـاس واحتوي  التتبعيال القياس في فق  التجريبية المجموعة علي وتطبيق  الجماعية النشطة برنامج تطبيق وبعد لبل والضابطة
 مثـل الجماعيـة النشـطة مـن مجموعـة علـي الجماعيـةال المعتمـد ل نشـطة االجتماعي. وكذلك تم إعـداد برنامجـاً  واإلقبال والتواصل التعاون : هي رليسة
 تحســين فـي البرنـامج التوحــديينال ويسـاعد الطفـال لـدي االجتمـاعي التفاعـل أبعــاد بعـض تحسـين فـي ودورهــا واالجتمـاعيال والفنـيال الرياضـيال النشـا 
 التوحــديينال ل طفــال الجماعيــة االجتماعيــة المواقــ  بعــض تقــديم فــي البرنــامج التوحــديينال وكــذلك يســهم الطفــال لــدي االجتمــاعي التفاعــل مســتوي 
 أسـلوب علـي الدراسـة فـي المستخدم الجماعية النشطة برنامج لديهمال واستند االجتماعي التفاعل وزيادة ثم ومن اجتماعيةال وعادات مهارات واكتساب
 تحسـين إلـي يـةدي بـدوره والـذي جهـةال مـن الـبعض بعضهم اإلر ادية المجموعة أفراد بين المتبادل والتأثير التفاعل علي يقوم الذي الجماعيال اإلر اد
نشــا .  وكـل جلسـة كـل طبيعـة وحسـب وخصوصـيت  فـرد كـل طبيعـة حسـب فـردي إر ـاد الجمـاعي اإلر ـاد ويتخلـل لـديهمال االجتمـاعي التفاعـل مسـتوي 

يــق وأسـفرت نتـالج الدراسـة عــن وجـود فـروق دالــة إحصـاليا فـي رتــب درجـات أطفـال المجموعـة التجريبيــة بـين التطبيقـين القبلــي والبعـدي لصـالح التطب
 البعديال كذلك وجدت فروق دالة إحصاليا بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبيةال ومتوسـطات رتـب درجـات أطفـال المجموعـة الضـابطة

التطبيــق البعــدي لصــالح أطفــال المجموعــة التجريبيــةال ولــم توجــد فــروق دالــة فــي رتــب درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة بــين التطبيقــين البعــدي  فــي
شــطة والتتبعــيال ممــا يعنــي نجــاح برنــامج النشــطة الجماعيــة فــي تحســين التفاعــل االجتمــاعي لــدي الطفــال التوحــديينال واســتمرار فاعليــة برنــامج الن

 لجماعية في تحسين التفاعل االجتماعي لدي هةالء الطفال بعد فترة المتابعة.ا
 (2016) الدريقات وإبراهيم النجاداتال دراسة حسين -6

 االجتماعيـة المهـارات وتنميـة فيهـا المروـوب ويـر السـلوكيات خفـض فـي الـوظيفي التواصـل علـى التـدريب فاعليـة علـى التعرن الدراسة إلى هذه هدفت
واتبعــت الدراســة منهجيــة  ــب  تجريبيــة مــن خــالل تصــميم مجمــوعتين تجريبيــة وضــابطة مــع اختبــار لبلــي . الردن فــي التوحــد أطفــال مــن عينــة لــدل
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( سـنواتال تــم اختيـارهم بطريقـة لصـدية مـن مركـدين مــن 10( إلـى )6( طفـاًل توحــديًا فـي الفئـة العمريـة بـين )20الدراسـة مـن )وبعـدي. وتمثلـت عينـة 
سـتين وحد وهما )المركد العربي للتربية الخاصة وجمعية مساندة ودعم الفراد التوحديين وأسرهم(ال وتم توزيع أفراد الدراسـة إلـى مجمـوعتين رليمراكد الت

عــة ( طــالب مــن المركــد العربــي تلقــوا التــدريب علــى البرنــامج المقتــرح والثانيــة مجمو 10بصــورة عشــواليةال همــا: المجموعــة الولــى تجريبيــة وعــددهم )
 مقـاييوال ثالثـة إعـداد تـم الدراسـة أهـدان ولتحقيـق ( لم يتلقوا التدريب عليـ  مـن طلبـة جمعيـة مسـاندة ودعـم الفـراد التوحـديين.10ضابطة وعددهم )

 لبعـادا علـى توزعـت فقـرةال 35 مـن وتكـون : التوحـد االجتماعيـة لطفـال المهـارات لتقـدير ومقيـاس فيهـاال المروـوب وير السلوكات لتقدير مقياس: هي
 والعاللـات التفـاعالت علـى والمحافهـة االسـتمرار بفعـد ال( العاللـات) التفـاعالت فـي البـدء بفعـد ال النهـر وجهـة إبـداء ومهـارات العـاطفي الفهـم بفعد: ايتية

 مبنـي تـدريبي برنـامج إعـداد وكـذلك تـم .المتقدمـة االجتماعيـة المهـارات بفعد ال التعليمات اتباع بفعد العدوانيال السلوك بدالل بفعد فقراتال (4) االجتماعية
 مـن السـلوكية االسـتراتيجيات بعـض كاسـتخدام االسـتراتيجيات مـن مجموعة البرنامج هذا في افتبع ولد الوظيفيال التواصل على التدريب استراتيجية على
تكـون البرنـامج مـن والكـالمال و  الصـور علـى تعتمـد تواصـل واسـتراتيجيات والمحاكـاةال النمذجـة اسـتراتيجية اسـتخدام تـم كما والتعديدال والتلقين الحث مثل
وجــود فــروق  ات داللــة إحصـــالية علــى مقيــاس المهــارات االجتماعيــة بــين أفــراد المجموعــة الضـــابطة  النتــالج أظهــرت . ولــد( جلســة تدريبيــة33)

 . بيبق عليها البرنامج التدريوالتجريبية على القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي طف 
 (2016) القصيريين دراسة إلهام -7

هـدفت الدراسـة إلــى التعـرن علـى أثــر برنـامج تــدريبي لـالم علـى القصــص االجتماعيـة فـي خفــض حـدة بعــض أعـراض التوحـد لــدل الطفـال التوحــديين 
ل بالمملكة العربية السعودية من خـالل إكسـابهم بعـض مـن المهـارات االجتماعيـة. والتعـرن علـى فاعليـة تلـك القصـص االجتماعيـة فـي تحسـين التفاعـ

عي لديهم. واتبعت الدراسة المنهج  ب  التجريبي بتصميم مجموعتين )تجريبيةال وضابطة(. ولد تكونت عينـة الدراسـة مـن عينـة لصـدية لوامهـا االجتما
ا ( طفاًل وطفاًل ممـن يعـانون مـن اضـطراب التوحـد والملتحقـين بالجمعيـة السـعودية للتوحـد فـي جـدةال تـم تـوزيعهم عشـواليًا إلـى مجمـوعتين احـدهم16)
يقــيو ريبيــة تلقــت البرنــامج التــدريبي المقتــرح والخــرل ضــابطة لــم تتلــق أي تــدريب. ولجمــع البيانــات طبقــت الباحثــة مقياســًا للمهــارات االجتماعيــة تج

هـارة ضـب  مالمهارات االجتماعية ل طفال  وي اضطراب التوحدال ا تمل على المهـارات االجتماعيـة التاليـة )مهـارة تحمـل المسـئوليةال ومهـارة التوكيـدال و 
 الــنفوال ومهــارة التعــاونال ومهــارة التعــاطفال ومهــارة التواصــل مــع اللــران(. وكــذلك تــم إعــداد برنــامج للقصــص االجتماعيــة احتــول علــى مجموعــة مــن

وكيات المروـوب المواق  التي يمر بها الطفل في المركد والسرة والحياة االجتماعية بشكل عامال ويهدن إلى تدويد الطفال  وي اضـطراب التوحـد بالسـل
( 10ى )فيهاال والمواق  التي سيواجهها الطفل التوحديال ويعلم  مهارات اجتماعية معينة في مواق  معينةال وا تمل البرنامج فـي صـورت  النهاليـة علـ

ان يـتم محاكاتهـا مـن  لصص اجتماعية تمثل المهارات االجتماعية والسلوكيةال ولد ا تملت اجراءات الدراسة على إعادة القصة مع كل طفل يومي إلـى
ــة  ــالج الدراســة وجــود فــروق  ات دالل لبلــ  والتحقيــق مــن توصــيل الهــدان المطلوبــة فيهــاال وتــم تطبيــق القصــص لمــدة ثمانيــة أســابيع. وأوضــحت نت

ح القيـاس البعـديال  إحصالية بـين درجـات أطفـال المجموعـة التجريبيـة بـين القياسـين القبلـي والبعـدي علـى مقيـاس المهـارات االجتماعيـة بأبعـاده لصـال
يةال ويليهـا حيث تبين أن أكبر تأثير للبرنامج كان على مهـارة اتبـاع التعليمـات يليهـا مهـارة التعـاون يليهـا مهـارة ضـب  الـنفو ثـم مهـارة تحمـل المسـئول

ات وسـلوكيات اجتماعيـة كـان لهـا مهارة التواصل معا اللران ثم مهارة التعاطفال وكشـفت النتـالج أيضـًا أن القصـص االجتماعيـة ومـا تحتويـ  مـن مهـار 
جـدة ال  دورًا في تنمية بعض جوانب المهارات االجتماعية لـدل الطفـال الـذين يعـانون مـن اضـطراب التوحـد والملتحقـين بالجمعيـة السـعودية للتوحـد فـي

 مما أتاح الفرصة لخفض بعض أعراض التوحد. 
 
 (  2016) الديود دراسة منصور -8

رنامج تدريبي عالجي لـالم علـى السـيكودراما والموسـيقي ل طفـال  وي اضـطراب طيـ  التوحـدال وقيـاس أثـر هـذا البرنـامج فـي هدفت الدراسة إلى بناء ب
وتم توظي  المنهج  ب  التجريبي بتصميم مجموعتين احدهما تجريبيـة والخـرل ضـابطة مـع تنمية المهارات االجتماعية والتواصلية والترويحية لديهم. 

( طفـاًل مـن الطفـال  وي اضـطراب طيـ  التوحـد فـي مدينـة عمـانال تـم تـوزيعهم عشـواليًا إلـى 30ولـد تألفـت عينـة الدراسـة مـن ) ي.اختبار لبلي وبعـد
ة مجمــوعتين تجريبيــة وضــابطة. ولجمــع بيانــات الدراســة تــم بنــاء برنــامج تجريبــي لــالم علــى الســيكودراما والموســيقي لــالم علــى فلســفة عالجيــة نفســي

ن منــ  فــي تنميــة المهــارات االجتماعيــة والتواصــلية والترويحيــة باعتبــار أن هــذه المهــارات تعتبــر أساســية فــي الــتعلم ورفــع كفــاءة ســلوكيةال تمثــل الهــد
( جلسـة. ولجمـع البيانـاتال تـم إعـداد مقياسـًا لكـل مـن المهـارات االجتماعيـة والتواصـلية والترويحيـة. وبينـت 40السلوك التكيفي. وكانت مدة البرنامج )

طفــال الدراســة وجــود أثــر دال إيجابيــًا للبرنــامج التــدريبي العالجــي القــالم علــى الســيكودراما والموســيقي فــي تنميــة المهــارات االجتماعيــة لــدل النتــالج 



11 

 

ــ  يالتوحــديين فــي مدينــة عمــانال حيــث تبــين وجــود فــروق دالــة إحصــاليًا بــين المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي المهــارات االجتماعيــة المتمثلــة ف
 )مهارات التواصلال والمهارات الترويحية( وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية. 

 (2016) حبيب دراسة سالي -9
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعليـة برنـامج تـدريبي لـالم علـى نمـو إ جـراي للقصـص االجتماعيـة فـي تحسـين بعـض المهـارات االجتماعيـة وتعـديل 

 وي اضــطراب التوحــد مرتفعــي الداءال والتعــرن علــى الفــروق بــين المجمــوعتين التجريبيــة التــي تعرضــت للبرنــامج ســلوكيات التحــدي لــدل الطفــال 
( أطفـال مـن  وي 10والضابطة التي لم تخضع للتدريب في ضوء البرنـامج. واسـتخدمت الدراسـة المـنهج التجريبـي. ولـد ا ـتملت عينـة الدراسـة علـى )

ســة مصــر للتوحــد بمدينــة القــاهرة وتــم تقســميهم إلــى مجمــوعتين تجريبيــة وضــابطة.  ولجمــع بيانــات الدراســة تــم اضــطراب التوحــد مرتفعــي الداء بمةس
عبـارة  30توظي  مقيـاس المهـارات االجتماعيـة الـذي يهـدن إلـى قيـاس المهـارات االجتماعيـة لـدل الطفـال  وي اضـطراب التوحـدال والـذي تكـون مـن 

واالســتهاللال والتعــاونال وإدارة الــذات(. وكــذلك تــم بنــاء برنــامج تــدريبي يهــدن إلــى تحســين بعــض المهــارات موزعــة علــى أربعــة أبعــاد وهــي )التفاعــلال 
جلسـةال ويعتمـد علـى بعـض المهـارات  21االجتماعية وتعديل سلوكيات التحدي لدل االطفال  وي اضطراب التوحد مرتفعي الداءال وتكون البرنامج مـن 

دل االطفــال التوحــديين مرتفعــي الداء علــى تــدريبات القصــص االجتماعيــة. ولــد أ ــارت النتــالج إلــى فعاليــة االجتماعيــة وتعــديل ســلوكيات التحــدي لــ
ضـطراب البرنامج التدريبي القالم على نمو إ جراي للقصص االجتماعية في تحسين المهارات االجتماعية وتعديل سـلوكيات التوحـد لـدل الطفـال  وي ا

 التوحد مرتفعي الوظيفي. 

 (2016) حسين ويعمر لدليميال سة هناءدرا -10
يـة هدفت الدراسة إلى قياس مستول التواصل االجتماعي لدل عينة من الطفـال المصـابين اضـطراب طيـ  التوحـد بمحافهـة بابـل فـي الجمهوريـة العراق

 إناي(. ولتحقيق أهـدان هـذه الدراسـةال تـم توظيـ  مـنهج البحـث-والتعرن على داللة الفروق في التواصل االجتماعي التي تعدل لمتغير الجنو ) كور
( طفــاًل وطفلــة مــن االطفــال المصــابين بالتوحــد المســجلين بمعهــد اإلمــام 30الوصــفي المقــارن. ولــد تمثلــت عينــة الدراســة فــي عينــة لصــدية لوامهــا )

يال الحســين للتوحــد بمحافهــة بابــل. ولجمــع بيانــات الدراســة تــم اســتخدام مقيــاس مهــارات التواصــل االجتمــاعي والمشــتمل علــى بفعــدين )التواصــل اللفهــ
لـى والتواصل وير اللفهي(. ولد أثبتت نتالج الدراسة ضعف مستول التواصـل االجتمـاعي لـدل االطفـال المصـابين بالتوحـد  كمـا يتضـح مـن درجـاتهم ع

أنثــي( بــين الطفــال المصــابين بالتوحــدال فقــد لفــوحظ أن الطفــال -مقيــاس التواصــل االجتمــاعيال كمــا وفجــدت فــروق جوهريــة تعــدل لمتغيــر الجــنو ) كــر
 إلناي المصابين بالتوحد يههرون متوس  لدرات أعلى من مما يههره الذكور المصابين بالتوحد. ا
  

 ثانيًا: الدراسات األجنبية 
 (Akers, et. al., 2018)دراسة "أكيرز وآخرون"  -1

هدفت الدراسة للكشف عن فالدة جدولة النشطة التي تنطوي على مسودات نصية في تدريو الطفال  وي اضطرابات الطي  التوحدي االنخرا  في 
وي لعب إحدل اللعاب االجتماعية المعقدة وبمديد من التحديدال سعت الدراسة للتحقق من إمكانية استخدام جدولة النشطة في تدريو الطفال  

عبة راب الطي  التوحدي اللعب )لعبة اختبأ وابحث( مع مجموعة من اللرانال وكذلك إثبات أن الطفال التوحديين يمكنهم االستمرار في هذه اللاضط
للتدخلال  يةعند التقليص التدريجي الممنهج لجدولة النشا . ولد  ارك في الدراسة ثالثة أطفال توحديين في عمر ما لبل المدرسة مثلوا العينة الرليس
القياسات  باإلضافة إلى اثني عشر طفاًل من ألرانهم طبيعي النمو. ولد اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي التدخلي )جدولة النشطة( القالم على

ث جرل تسجيل كافة المتعددة لخ  الساس )المستويات الحدية( وتنفيذ التدخلال والقياس البعدي. وتم جمع البيانات من خالل أداة المالحهة؛ حي
ة" الجلسات صوتيًا ومرليًا )بالفيديو(ال وتم تسجيل السلوكيات المجدولة وسلوكيات االنخرا  في اللعبة من خالل مقياس "تسجيل كل فرصة سانح

Per-Opportunity  خدمة من . جرل كذلك تسجيل البيانات المتعلقة بمختلف العبارات المست2014عام الموضوع من ِلبل برودهيد وآخرون
تبأ وابحث"؛ خالل المشاركين. وأ ارت النتالج إلى أن البرنامج التدخلي القالم على جدولة النشطة كان فعااًل في تعليم الطفال التوحديين لعب "اخ

كذلك إلى أن المشاركين حيث أن  بمجرد تنفيذ التدخلال  رع المشاركون في االنخرا  في سلوكيات مستقلة في اللعبة "اختبأ وابحث". أوضحت النتالج 
دة تم التوحديين استمروا في اللعبة بعد السحب التدريجي لكافة النصوص المتضمنة ووالبية الجدولة ل نشطةال ولد استمر هذا الثر في بيئة جدي

 ة التتبع.تقديمها بعد انتهاء المعالجة التجريبية بأسبوعينال مما يدل على بقاء أثر التعلم لدل الطالب التوحديين في فتر 
 (Dekker, et al, 2018)دراسة "ديكير وآخرون"  -2
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سة هدفت الدراسة للكشف عن فعالية التدريب الجماعي على المهارات االجتماعية لدل الطفال  وي اضطرابات الطي  التوحدي. ولد اعتمدت الدرا
ة في ظل وجود وخياب مشاركة ايباء والمعلمين. ولد  ارك في على المنهج التجريبي عبر تقديم برنامج تدخلي تدريبي على المهارات االجتماعي

طفل توحديال تم اختيارهم وتوزيعهم عشواليًا على ثالي مجموعات: مجموعة تجريبية تلقت التدريب على المهارات االجتماعية في ظل  122الدراسة 
ين وايباءال ومجموعة ضابطة تلقت الرعاية المعتادة. ولد تم مشاركة ايباء والمعلمينال ومجموعة تجريبية تلقت التدريب في ظل خياب المعلم

 هور على تقديم التدخل. ولد تم  6استخدام النمذجة الخطية الهرمية في التحليالت الفورية )لبل وبعد التنفيذ مبا رة( والتحليل التبعي بعد مضي 
لسلوكيات االجتماعية )مع ايباء والمعلمين( لقياس مهارات التعاونال جمع البيانات باستخدام مقياس فينالند للسلوك التكيفيال ومقياس تقدير ا

أحادي  والضب  الذاتيال والمسةولية. وتم تحليل البيانات من خالل أدوات اإلحصاء الوصفي )المتوس ال االنحران المعياريال المدلال وتحليل التباين
لد أحرزوا تحسنًا دااًل في نتالج المقياس ككل وفي القياسات الفرعية لمهارة التعاون  االتجاه(. وأ ارت النتالج إلى أن أطفال المجموعتين التجريبيتين

يباء فيما بعد التدخل مبا رة وفي مرحلة التتبع مقارنة بالمجموعة الضابطة. كما كان تحسن الطفال في مجموعة التدخل التي تنطوي على وجود ا
يبية الخرل والضابطة( في مهارات التعاونال والتوكيدال وضب  الذات. ولد انتهت الدراسة من والع والمعلمين أفضل من المجموعتين الخريين )التجر 

بتكرار  تلك النتالج إلى فعالية التدريو الجماعي على المهارات االجتماعية لدل تلك الفئة من الطالب السيما في وجود ايباء والمعلمينال وأوصت
 ميم النتالج.الدراسة على عينات أكبر إلمكانية تع

 (Hart & Banda, 2018)دراسة "هارت وباندا" -3
واالستجابات  initiationهدفت الدراسة للكشف عن أثر برنامج تدخلى لالم على "وساطة اللران" في زيادةال وترسيخ وإبقاءال وتعميم المبادرات 

بألرانهم طبيعيي النمو. ولد اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي االجتماعية لدل طالب المرحلة االبتدالية  وي اضطراب الطي  التوحدي مقارنة 
( المبادرات: أول الكلمات المتلفهة في التفاعل 1عبر تقديم التدخل المعتمد على توجي  اللران. واستهدن التدخل المهارات االجتماعية: )

طالب  12بادرة. ولد  ارك في الدراسة أربع طالب توحديين باإلضافة إلى ( االستجابة: االستجابة اللفهية في الموضوع ردًا على الم2االجتماعيال )
ل عادي في فصول هةالء الطالب. ولد تم التطبيق في فصل كل طالب وتم استخدام خطو  أساس متعددة عبر المشاركين لتقييم أثر التدخل. ولد جر 

رات االجتماعية التي أجاب عليها المعلمون. وتم إجراء التدخل في فصل كل تقييم المهارات االجتماعية للمشاركين من خالل استمارة تقدير المها
دلالق مالحهة وكانت تتضمن العرض المبا ر مثل النمذجةال والتنبي ال وتصحيح الخطأال  10دلالق تدريب تتبعها  5طالب وكانت الجلسة تستغرق 

ات اإلحصاء الوصفي المتمثلة في النسب المئويةال والتكراراتال والمدل. وأ ارت والثناءال والممارسة الموجهة. ولد جرل تحليل البيانات باستخدام أدو 
المبادرات  النتالج إلى أن البرنامج القالم على "توجي  اللران" لد أسفر عن زيادة وترسيخال وتعميم االستجابات االجتماعية لكافة المشاركينال وأن

يات استجابة كافة المشاركين إلى مستويات تضاهي مستويات استجابة ألارنهم الطبيعيين؛ بما استمرت بمعدل ثابت. إلى جانب  لكال فقد تدايدت مستو 
 يثبت فعالية التدخل في تحسين المهارات االجتماعية ل طفال التوحديين.

 (Jonsson, et al., 2018)دراسة "جونسون وآخرون" -4
 هدفت الدراسة للكشف عن أثر التدريب الجماعي على المهارات االجتماعية لدل الطفال والمراهقين  وي اضطراب الطي  التوحدي. ولد اعتمدت

( KONTAKTتجريبية خضعت للبرنامج التدريبي ) : أحدهماعبر توظي  مجموعتينالدراسة على المنهج التجريبي الذي يستخدم برنامج تدريبي 
وتوظي  القياسات المتكررة )في خ  الساسال وبعد  مكمل للرعاية المعتادة المقدمةال ومجموعة ضابطة حصلت على الرعاية المعتادة فق كبرنامج 

أسبوع  في وحدتي عالإ خارجي ل طفال والمراهقين في  24ولد تم عقد الجلسات لمدة  . هور( 3تنفيذ التدخل مبا رةال وقياس تتبعي بعد مضي 
 د اعتمد البرنامج التدريبي على العالإ السلوكي المعرفيال والتدريب المعرفي القالم على الحاسوبال والتنشي  السلوكيال والتثقي  النفسيالالسويد. ول

ال ماعيةوالتعلم عبر المالحهةال والمشاركة البوية في تطبيق المعالجة. واستهدن التدخل المهارات االجتماعية: الوعي االجتماعيال المعرفة االجت
سنة  17-8طفل ومراهق من المصابين بالتوحد في سن  50التواصل االجتماعيال الدافعية االجتماعيةال السمات التوحدية. ولد  ارك في الدراسة 

جاب عن  ي أتم توزيعهم عشواليًا بالتساوي على المجموعتين. وتم جمع البيانات باستخدام مقياس "تقدير االستجابة االجتماعيةال النسخة الثانية" الذ
النمذجة الخطية معلمو وآباء هةالء الطفال. كذلك تم قياس المهارات التكيفية باستخدام نهام تقييم السلوك التكيفي. ولد تم تحليل البيانات باستخدام 

مهارات االجتماعية لطفالهم ل ثر المختل ال وخ  االنحدارال وحجم الثر. وأ ارت نتالج الدراسة من خالل تقديرات ايباء إلى حدوي تحسن دال في ال
أن على إثر تقديم البرنامجال وأن هذا التحسن استمر في القياس التتبعي. في حين لم تصل تقديرات المعلمين إلى أي مستول إحصالي دال. ومن  

 يين.هذه النتالج أن توحي بالقيمة المضافة للتدريب الجماعي على المهارات االجتماعية ل طفال والمراهقين التوحد
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 (Gadalla, 2017)دراسة "جاد هللا"  -5
راسة على هدفت الدراسة للتحقق من فعالية برنامج تدريبي مقترح في تحسين المهارات االجتماعية لدل الطفال التوحديين في ليبيا. ولد اعتمدت الد

)القبليال والبعديال والتتبعي(. ولد  ارك في الدراسة  المنهج  ب  التجريبي عبر توظي  مجموعتين تجريبية وضابطة واستخدام القياسات المتكررة
سنة جرل توزيعهم بالتساوي على المجموعتين التجريبية والضابطة. وتم جمع البيانات الالزمة من خالل  15-10طفل توحدي في سن  34

دقيقة. وأ ارت   30يومية كل منها يستمر لمدة جلسات  3أسبوعًا بمعدل  18استبيانينال عالوة على أدوات تقويم البرنامج. ولد استغرق البرنامج 
المقابلال النتالج لعدم وجود فروق دالة إحصاليًا بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي للمهارات االجتماعية. في 

بعدي الذي تم بعد تنفيذ البرنامج مبا رة لصالح أفراد كان هنالك فروق دالة إحصاليًا في المهارات االجتماعية بين المجموعتين في القياس ال
لد انتهت المجموعة التجريبيةال ولد استمر هذا الفارق دااًل في القياس التتبعي الذي تم إجراؤه بعد انقضاء ثمانية أسابيع على انتهاء التدخل. و 

الجتماعية لدل الطفال التوحديين. ولد أوصت الدراسة بتطبيق البرنامج الدراسة من  لك إلى فعالية البرنامج التدريبي المقترح في تحسين المهارات ا
 على عينة أكبر من المشاركين حتى يتسنى. تعميم نتالج .

 (Gates, Kang, & Lerner, 2017) دراسة "جيتوال وكانجال وليرنر" -6

من أجل التحقق من فعالية التدخالت الجماعية الرامية لتحسين المهارات  لمجموعات من الدراسات العلمية هدفت الدراسة للقيام بتحليل بعدي
ا ب  في دراسات تجريبية مضبوطة عشواليًا مصممة بشكل جيد في الدبيات المعاصرة. سعت الدراسة كذلك ماالجتماعية على النحو التي جرل تقييمه

ت فيما بينهما وفقًا لكافة المصادر المعروفة للمعلومات في الدبيات )التقارير للتحقق مما إ ا كانت ايثار الناجمة عن تلك التدخالت لد اختلف
دخلال ومحتواهال الوالديةال تقارير المعلمينال التقارير الذاتيةال تقارير المالحهينال السلوكيات المقاسة في المهام  ات الصلة(ال وكذلك وفقًا لخصالص الت

مضبوطة عشواليًا ومنشورة  إمبريقيةجميعها دراسات و دراسة استوفت معايير الضم  18البعدي علي  وقياس التغير الحادي. ولد ا تمل هذا التحليل
 في دوريات محكمة و ات سمعة. ولد ا تملت الدراسة على ست عمليات تحليل بعدي منفصلة؛ تضمنت الولي كافة مقاييو الكفاءة االجتماعية من

يتسنى التحقق من تأثير مصادر المعلومات على تقديرات نتالج الكفاءة االجتماعيةال فقد تألفت  ة بغض النهر عن مصدر المعلومات. وحتىسكل درا
عمليات التحليل البعدي الخمو الباقية من قياسات مقرة حصريًا من مصادر مختلفة في: البال المعلمال الشخص  ات ال المالحظال والسلوكيات 

مشارك.  735ت اإلجمالية التي  اركت في الدراسات الثمانية عشر التي جرل تحليلها بعديًا على المقاسة في المهمة  ات الصلة. ولد تألفت العينا
أ ارت النتالج إلى الحجام الكلية ل ثر اإليجابي كانت و في حجم الثر من دراسة لخرل.  الفارق وتم التحليل باستخدام أحجام الثر لقياس 
لمقاييو القالمة على المهمة وصغيرًا بالنسبة لتقارير ايباء لومتوسطًا بالنسبة  اللتقارير الذاتيةمتوسطة. ولد كان التأثير كبيرًا بالنسبة ل

ة إللرار كلي   ل للتقارير الذاتية أن الثر كان يفعد   moderationبالنسبة لتقارير المعلمين. كما أ ارت تحليالت التواس   ووير داالال والمالحهين
أن تدخالت المهارات يبدو  الوليو أنهم يقومون بتلك السلوكيات. في ضوء  لك الق بسلوكيات المهارات االجتماعيةالشباب بأنهم تعلموا ما يتعل

ن تعميم  علي االجتماعية الراهنة يترتب عليها أثرًا متوسطًا في فعاليت  بالنسبة للشباب المصابين باضطراب الطي  التوحديال لكن العديد منها ال يمك
 أو السلوكيات االجتماعية المقرة  اتيًا. اضع المدرسية و الم
 (Leaf, et, al, 2017)دراسة "ليي  وآخرون"   -7

ي  هدفت الدراسة لتقويم فعالية التدريب الجماعي على المهارات االجتماعية في تحسين السلوك االجتماعي لدل الفراد المصابين باضطراب الط
 خلالالتوحدي. ولد اعتمدت الدراسة على المنهج  ب  التجريبي عبر توظي  مجموعتين تجريبية وضابطة والقياسات المتكررة )لبل وبعد تنفيذ التد

جلسة  32أسبوع(. ولد اعتمد البرنامج التدخلي على نمو إ تقدميا تدريجي لتحليل السلوك التطبيقي؛ واستغرق  32ال 12ال 6القياس التتبعي بعد 
طالب(. ولد  7طالب( وضابطة ) 8طفل جرل توزيعهم عشواليًا على مجموعتين تجريبية ) 15كل منها استمرت لمدة ساعتين. و ارك في الدراسة 

جابة جمع البيانات الالزمة للدراسة عبر التطبيق القبلي والبعدي والتتبعي ل دوات التالية: نهام تحسين المهارات االجتماعيةال مقياس االستتم 
لمتحصلة ماكونيل" للكفاءة االجتماعية والمدرسيةال لالمة التكي  السلوكي والسلوكيات الشا ة. وجرل تحليل البيانات ا -االجتماعيةال مقياس "والكر

المتعدد  من خالل أدوات التحليل اإلحصالي الوصفي التي تضمنت المتوسطاتال االنحرافات المعياريةال التكرارال والنسبال باإلضافة إلى تحليل التباين
اعي على إثر تنفيذ المختل   وتحليل التباين المتالزم )مانكوفا(. وأ ارت النتالج إلى أن المشاركين لد أحرزوا تحسنات دالة في سلوكهم االجتم

ومن  أن تلك النتالج أن تثبت فعالية التدريب الجماعي أسبوع من انتهاء التدخل.  32التدخلال وأن تلك النتالج لد استمرت على داللتها بعد مضي 
 بات الطي  التوحدي. على المهارات االجتماعية القالم على التحليل السلوكي التطبيقي في تحسين المهارات االجتماعية ل طفال  وي اضطرا
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 (Hayez, 2017)دراسة "هايد"  -8

راب هدفت الدراسة للتحقق من أثر التدريب الجماعي على المهارات االجتماعية في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدل الطالب المصابين باضط
 ب  التجريبي بالتطبيق على عينة من  خالل تصميم من Action researchالطي  التوحدي. ولد اعتمدت الدراسة على منهجية "بحوي الفعل" 

ية مفادها طالب المرحلة الثانوية التوحديين ممن يدرسون في مدراس التعلم العام في أيرلندا. ولد اعتمدت الدراسة في تنفيذ التدخل على فرضية نهر 
دورًا هامًا في البرامج التدريسية للمهارات االجتماعية للطالب أن التعليم الجماعي للمهارات االجتماعية في المواضع المدرسية من  أن  أن يلعب 

ن المواضع. التوحديين فيما بعد المرحلة االبتدالية. وتم جمع البيانات باستخدام أداة المالحهة للمهارات االجتماعية للطالب عبر مجموعة متنوعة م
هذه الدراسة والمستند إلى التدريب الجماعي على المهارات االجتماعية في تحسين وأ ارت  نتالج الدراسة إلى فعالية البرنامج التدخلي المطبق في 

 المهارات االجتماعية للطالب التوحديين في المرحلة الثانوية.
 (Khan, 2016)  دراسة "خان"  -9

ة لدل الطفال  وي اضطراب الطي  هدفت الدراسة للتحقق من فعالية برنامج تدريب لالم على العالإ الجماعي في تحسين المهارات االجتماعي
ها التوحدي. ولد استهدفت الدراسة التحقق من أثر البرنامج في تحسين مهارات التفاعل االجتماعي لدل الطفال على وج  الخصوصال وكذلك عاللت

على استخدام مجموعة تجريبية واحدة  بالجوانب الديموجرافية وااللتصادية االجتماعية. ولد اتبعت الدراسة المنهج الكمي  ب  التجريبي المعتمد
طفل من الطفال التوحديين تم وضعهم جميعًا في مجموعة تجريبية واحدة. وكانت  28البعدية. ولد تألفت عينة الدراسة من -والقياسات القبلية

نفعاليال ومهارات التواصل. وأ ارت النتالج إلى المهارات المقاسة هي التفاعل االجتماعيال واللعب االجتماعيال والنمو االنفعالي العاطفيال والتنهيم اال 
ن تةكد أن البرنامج التدخلي لد أسفر عن تحسن دال إحصاليًا في المهارات االجتماعية المقاسة لكافة الطالب المشاركين. ومن  أن تلك النتالج أ

 باضطراب الطي  التوحدي.على فعالية العالجات الجماعية في تحسين المهارات االجتماعية لدل الطفال المصابين 
 (Olson, et, al, 2016)دراسة "أولسون وآخرون"  -10

ء الطفال هدفت الدراسة للتحقق من فعالية التدريب الجماعي على المهارات االجتماعية لدل الطفال والمراهقين التوحديينال وكذلك خبرات وآراء هةال
لدراسة على المنهج المختل  في البحث حيث تضمنت مرحلتين أساسيتين: الولى تجريبية جرل والمراهقين وآبالهم بشأن هذا التدريب. ولد اعتمدت ا

على المهارات االجتماعيةال أما المرحلة الثانية فكانت مرحلة كيفية تضمنت البحث المتعمق في  (KONTACT)فيها تنفيذ برنامج تدريبي جماعي 
( 1التدريب الجماعي. ولد استهدن البرنامج التدريبي مجموعة من المهارات االجتماعية وهي: ) خبرات وآراء الطفال والمراهقين وآبالهم بشأن هذا

( التواصل وير اللفهي: فهم اإل ارات االجتماعية واإللرار 2التواصل اللفهي وتضمن وصف الذاتال التقرير الوجدانيال المبادرات االجتماعية؛ )
نفعاليا العاطفيال السلوكيات البديلة؛ باإلضافة إلى مهارات أخرل مثل الفكار البديلةال الثقة بالذات في ( إدارة النداعات: التعبير اال 3االنفعالي؛ )

( طفل ومراهق من التوحديينال عالوة على آبالهم الحد 11فرد: ) 22المواق  االجتماعيةال االستقالليةال الوعي(. ولد تألفت عينة الدراسة من 
ية من ايباء من خالل مقاييو االستجابة االجتماعيةال عالوة على بعض المقاييو الخرل مع الطفال وهي: نهام عشر. ولد تم جمع البيانات الكم

ت الكيفية فقد تم تقييم السلوك التكيفيال ومقياس التقييم العام ل طفال لتعديل وتكي  اإلعالات النماليةال ومقياس  دة الحالة اإلكلينيكية. أما البيانا
مقابالت   خصية متعمقة مع الطفال والمراهقين وآبالهم. ولد تم تحليل البيانات الكمية من خالل أدوات اإلحصاء الوصفيال أما  جمعها من خالل

الستجابة البيانات الكيفية فقد تم تحليلها عبر تسجيلها وتبويبها وتصنيفها وتحليلها كيفيًا. وأ ارت النتالج إلى أن المستجيبين  وي مستويات ا
فعة والمنخفضة أو المنعدمة وكذلك آبالهم لد أعربوا عن حدوي تحسنات في التواصل االجتماعي والمهارات  ات الصلة )مثل وعي الفرد المرت

خبرات بالصعوبات التي تواجه ال والثقة بالذاتال واالستقاللية في الحياة اليومية( وعن رضاهم عن المعالجة ككل. كما ألر المستجيبون بتحصيلهم 
في  ية جراء التدخل. ومن  أن تلك النتالج أن تلقي الضوء على الفالدة المترتبة عن استخدام منهجًا مختلطًا يعتمد على أدوات كمية وكيفيةالإيجاب

 التقويم الشامل للتدريب الجماعي على المهارات االجتماعية.
 التعقيب على الدراسات السابقة: 

بنود رليسية وهي: التعليق الوصفي العام على الدراساتال وأوج  اتفـاق الدراسـات السـابقة مـع  يتضمن التعقيب على الدراسات السابقة ثالي 
 الدراسة الحاليةال وأوج  اختالن الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةال ونقا  االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية.

  التعليق الوصفي العام على الدراسات: -أ
صـف من حيث أهدان الدراسات السابقةال فإن  يمكن تصني  هذه الدراسات من حيث أهدافها إلى فئتين رليسـيتين أولهمـا الدراسـات التـي ركـدت علـى و 

ــك: دراســة إكــرام درادكــ  وأحمــد خداعلــة  ــى  ل ــة عل ــال التوحــديين ومــن المثل ــدل الطف ــة ل مهــاهر الضــعف االجتمــاعي أو ضــعف المهــارات االجتماعي
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( . بينمــا كانــت أولــب الدراســات مركــدة علــى بــرامج للتــدخل أو اإلر ــاد 2016(ال ودراســة أحمــد الســيد )2016(ال ودراســة جــالل أبــو  ــريعة )2017)
"ديكيــر ال ودراسـة (Akers et al., 2018)"أكيـرز وآخــرون" النفسـي لتنميـة المهـارات االجتماعيــة لـدل الطفـال التوحــديين ومـن المثلـة علــى  لـك: 

 ,.Jonsson et al)ال ودراسـة "جونسـون وآخـرون" (Hart & Banda, 2018)ال ودراسـة "هـارت وبانـدا" (Dekker et al, 2018)وآخـرون" 

2018) . 
وتبعًا لذلك كانت هناك فئتين رليسيتين أيضًا من المناهج البحثية المستخدمة أولها وهو لم يكـن منتشـر بشـكل كبيـر فـي الدراسـات السـابقة  

هج البحثي الوصفي بشقي  المسـحي واالرتبـاطي وكـان الهـدن مـن وراء هـذا المـنهج تحديـد طبيعـة مشـكالت المهـارات االجتماعيـة المعروضة وهو المن
لسـابقة هـو لدل الطفال التوحديين وإلقاء الضوء على ارتباطهـا بمتغيـرات أخـرل. بينمـا كـان المـنهج البحثـي الثـاني وهـو الكثـر  ـيوعًا فـي الدراسـات ا

 ريبي أو  ب  التجريبي خاصًة المعتمد على تصميمات المجموعة الواحدة.المنهج التج
ل ومن حيث برامج التدخل والمعالجات التجريبية التي تم االعتماد عليها في الدراسات السابقة والمستخدمة لتنميـة المهـارات االجتماعيـة لـد 

الموظفة بها فعلى سـبيل المثـال ركـدت بعـض الدراسـات علـى أسـلوب توجيـ  اللـران الطفال التوحديين فقد كان هناك تباين كبير في الساليب والفنيات 
ال واعتمــدت دراســات أخــرل علــى أســلوب النمذجــة مــن خــالل الفيــديو مثــل دراســة كــوثر لواســمة (Hart & Banda, 2018)كدراســة "هــارت وبانــدا"

(ال ودراســة "بيلينجــر" 2015عبيــر علــي وســريناس وهــدان ) (ال واعتمــدت دراســات أخــرل علــى أســلوب النمذجــة كمــا هــو الحــال فــي دراســة2015)
(Bellinger, 2012) "كما اعتمدت دراسات أخرل على أسلوب التحليل التطبيقي للسلوك كما هو الحال في دراسة "إيفاند .(Evans, 2012) . 

قــاييو الســلوكيةال واالســتبياناتال وبطالــات ومــن حيــث الدوات التــي تــم توظيفهــا فــي هــذه الدراســات فقــد كانــت أكثــر الدوات  ــيوعًا هــي الم 
يـة مالحهة سـلوك الطفـلال وويرهـا مـن الدوات التـي ركـدت علـى قيـاس المهـارات االجتماعيـة. ومـن المالحـظ أنـ  كـان هنـاك تنـوع كبيـر للغايـة فـي نوع

ت العربيــة تركــد علــى عــدد كبيــر مــن المهــارات المهــارات االجتماعيــة التــي تــم التركيــد عليهــا فــي الدراســات الســابقة. ولــوحظ بشــكل أساســي أن الدراســا
تماعيـة مـن االجتماعية التي يتعين تنميتها لدل الطفال التوحديين خالفـًا للدراسـات الجنبيـة التـي اهتمـت بأعـداد ألـل بشـكل واضـح مـن المهـارات االج

 منطلق صعوبة تنمية هذه المهارات والحاجة إلى تكرارها العديد من المرات. 
نات الدراسات السابقة فكانـت جميعهـا بطبيعـة الحـال مـن الطفـال التوحـديين وأولـبهم كـان فـي العمـر الدمنـي الـذي يتـراوح مـا ومن حيث عي 

( عام بالنهر إلى أن التدخالت التي يتم تقديمها في هذه العمـار يمكـن أن تكـون لهـا تـأثيرات ألـول بكثيـر مـن التـدخالت المتـأخرة. ونجـد 11-6بين )
فإن  لم يتم إجراء أي دراسة من الدراسـات التـي تـم عرضـها فـي دولـة الكويـت وهـو مـا يشـير إلـى الحاجـة الماسـة  -علم الباحث الحالي وعلى حد -أن 

 إلجراء دراسات علمية على عينات من دولة الكويت. 
دراسة الحاليـة حيـث أبـرزت الدراسـات ولد خلصت الدراسات السابقة التي تم عرضها إلى نتالج مهمة للغاية و ات مضامين مةثرة بالنسبة لل 

 السابقة وجود ضعف ولصور واضح في المهارات االجتماعية لدل الطفال التوحديين يستوجب برامج علميـة منهمـة للتغلـب علـى هـذه الجوانـب بشـكل
اعيـة يـرتب  بعوامـل عديـدة لعـل مـن متواصل ومبكـر لـدر المسـتطاع. كمـا ألقـت نتـالج الدراسـات السـابقة الضـوء علـى أن القصـور فـي المهـارات االجتم

لـ  تـأثيرات  أبرزها الساليب المتبعة في تنشئة هةالء الطفال. كما أبرزت نتالج الدراسات السابقة أن ضـعف المهـارات االجتماعيـة لـدل هـةالء الطفـال
ت الســابقة أن أســاليب توجيـ  اللــران والنمذجــة سـلبية للغايــة علـى ســلوكهم وهــو مـا يديــد الحاجـة إلــى التغلــب علـى تلــك المشــكالت. كمـا تبــين الدراسـا

تـالي فـإن والتعديل السلوكي يمكن أن يكون لها دور حيوي في تنمية المهارات االجتماعية لدل هةالء الطفال والتغلـب علـى جوانـب القصـور فيهـا. وبال
 يين. تلك الدراسات بشكل عام تبرز إمكانية تنمية المهارات االجتماعية لدل الطفال التوحد

 أوج  اتفاق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية: -ب
إلر ـادي تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تم عرضها في جوانب عـدة ولعـل مـن أبرزهـا علـى اإلطـالق أنهـا تركـد علـى تقـديم البرنـامج ا
ات السـابقة مقترح ل طفال التوحديينال وأنها تركد على تنمية المهارات االجتماعيـة لـدل هـةالء الطفـال والـذي كـان بمثابـة هـدن رليسـي لمعهـم الدراسـ

كمــا أن الدراســة الحاليــة تعتمــد علــى المــنهج  ــب  التجريبــي مــن خــالل تصــميم لــالم علــى مجموعــة واحــدة وهــو التصــميم الــذي كــان  ــالعًا فــي معهــم 
 الدراسات السابقة بالنهر إلى للة أعداد الطفال الذين يمكن تطبيق الدراسة عليهم. 

 ات السابقة: أوج  اختالن الدراسة الحالية عن الدراس -جـ
السـابقة  تختلف الدراسة الحالية وتتفرد عن الدراسـات السـابقة فـي العديـد مـن الجوانـب. وأول هـذه الجوانـب أنـ  بينمـا لـم يـتم تطبيـق أي مـن الدراسـات

بمثابــة واحــدة مــن  التــي تــم عرضــها فــي حــدود علــم الباحــث الحــالي علــى عينــات مــن الطفــال التوحــديين فــي دولــة الكويــت فــإن الدراســة الحاليــة تعــد
أجريـت فـي  الدراسات الرالدة التي تم تنفيذها في دولة الكويت وتركد على هـذا الموضـوع ويعـد  لـك معالجـًة لثغـرة واضـحة فـي الدبيـات والدراسـات التـي
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حـث الحـالي والتـي تركـد علـى أسـلوب دولة الكويت. أما ثاني جوانب التفرد فهي أن الدراسة الحاليـة تعـد مـن الدراسـات القليلـة للغايـة علـى حـد علـم البا
ن النمذجــة مــن خــالل الفيــديو والــذي نــدر اســتخدام  باســتثناء عــدد محــدود مــن الدراســات التــي تــم عرضــها. كمــا تتفــرد الدراســة الحاليــة فــي كونهــا مــ

مـة إلـى التـراي النهـري والدبيـات المتعلقـة الدراسات القليلة التي تجمع ما بين أسلوب توجي  اللران والنمذجة من خالل الفيـديو وهـو مـا يعـد إضـافة قي
 بتنمية المهارات االجتماعية لدل الطفال التوحديين. 

 نقا  االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية: -د
 التالية: كان لمراجعة الدراسات السابقة العديد من الفوالد بالنسبة للدراسة الحالية والتي يمكن إبرازها في ثنايا النقا   
تــم االستر ــاد بالســو واإلجــراءات والمبــادع التــي تــم عرضــها فــي الدراســات الســابقة التــي تضــمنت بــرامج للتــدخل واإلر ــاد تركــد علــى تنميــة  -1

 المهارات االجتماعية لدل الطفال التوحديين. 
ديين التمكن منها وساهمت بشـكل كبيـر فـي إعـداد أداة أفادت بعض الدراسات في تحديد أهم المهارات االجتماعية التي ينبغي على الطفال التوح -2

 الدراسة المستخدمة لقياس المهارات االجتماعية لدل الطفال في الدراسة الحالية. 
 من خالل هذه الدراسات وق  الباحث علـى أهـم السـاليب والفنيـات التـي يجـب اسـتخدامها لتنميـة المهـارات االجتماعيـة لـدل الطفـال التوحـديين -3

 كان لها دورًا مهمًا في بلورة المعالم النهالية للبرنامج اإلر ادي المقترح.  وبذلك
علـى سـيكولوجية الطفـال التوحـديين ومضـامينها  -خاصًة الدراسات التي تضمنت برامج إر ادية أو برامج للتدخل -ألقت بعض الدراسات الضوء -4

هــارات االجتماعيــة وســاهمت فــي مديــد مــن التحديــد لطبيعــة البرنــامج اإلر ــادي للبــرامج اإلر ــادية المقدمــة لهــم خاصــًة فيمــا يتعلــق بتنميــة الم
 المستخدم. 

 في ضوء نتالج بعض الدراسات السابقة التي تم عرضها تمت منالشة وتفسير نتالج الدراسة الحالية.  -5
 منهج الدراسة والتصميم البحثي 

م توظي  لتحقيق أهدان الدراسة تم االعتماد على نوعين من مناهج البحث وهما: منهجي البحث الوصفي و ب  التجريبي. حيث يت
فيها. كما تم  المنهج الوصفي من أجل وصف المهارات االجتماعية التي يتعين على الطفال التوحديين إتقانها والتي يعانون من مشكالت أو ضعف

ديو من أجل تنمية نهج لوصف كيفية بناء البرنامج اإلر ادي المقترح القالم على التعلم التعاوني )توجي  اللران( والنمذجة بالفياستخدام هذا الم
 المهارات االجتماعية. 

في تنمية ادي المقترح أما المنهج  ب  التجريبي فيستخدم لتحقيق الهدن الرليسي للدراسة المتمثل في الكشف عن فاعلية البرنامج اإلر 
لام الباحث بتوظي  تصميم الحالة الواحدة  ات خطو  الساس المتعددة المهارات االجتماعية. وضمن هذا المنهج   single-subject, multiple 

baseline design في هذه الدراسة عوضًا عن استخدام تصميم عكسي   reversal design نهرًا لما يتضمن  الخير من جوانب وير أخالقية  
(. وتستند تصاميم خطو  الساس المتعددة إلى Cozby & Bates, 2015ووير مرووبة لتقويض المكتسبات الحادثة في المهارات االجتماعية )

 عة إلى التدخلالبدء في تقديم المعالجة عبر المشاركين جميعًاال بما يساعد في تأكيد أن التغيرات الطارلة على المهارة االجتماعية المستهدفة راج
 وليو لعوامل خارجية

ية التي يندر وجدير بالذكر في هذا المقامال وتوضيحًا للقارع الذي لد يكون وريبًا على مسامع  هذا النوع الخاص من التصاميم التجريب
ي الواحدة ال تعن استخدامها في البحوي التربوية والنفسية إال في حاالت مثل الدراسات المطبقة على الطفال التوحديينال القول بأن تصاميم الحالة

عدد من بالضرورة وجود مشارك واحد فحسب في الدراسة إنما لد تشمل الدراسة أكثر من مشارك لكن يتم دراسة كل مشارك في مجموعة لليلة ال
فو ياس المتكرر لنمشاركين على حده كحالة لالمة بذاتها. ولقياس آثار التدخلال فعوضًا عن مقارنة نتالج المجوعتين التجريبية والضابطةال يتم الق

ك تمكن هذه أ خاص المجموعة في مراحل متعددةال على سبيل المثال في خ  الساسال وأثناء التدخلال وبعد تنفيذهال وفي المراحل التتبعيةال وبذل
 النوعية من التصاميم الباحثين من مقارنة ايثار الحادثة لكل مشارك من المشاركين على حدة وبشكل متكرر. 
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تصميم الحالة الواحدة نهرًا لالعتبارات التالية:  ولد ولع اختيار الباحث على  
صغر عدد المشاركين الذين يجري تطبيق بحوي الطفال التوحديين عليهم وكذلك ما جرت علي  العادة من صغر عدد المشاركين في بحوي تحليل  .1

 السلوك التطبيقي بشكل عام. 
ى تحديد مدل فعالية وجدول المعالجة في البيئات الفعلية للمشاركين تعد هذه النوعية من التصاميم مفيدة  كل خاص في المساعدة عل .2

(Byiers, Reichle, & Symons, 2012 .) 

 كما أن تصاميم الحالة الواحدة مفيدة في إثبات آثار المعالجة على المستول الفرديال وهو ما يترتب علي  فالدة كبيرة في معرض تصميم خطة .3
 عالإ مخصصة لطفل واحد

(Byiers et al., 2012 .) 

( أن النقطة السابقة تعد بمثابة ممارسة Butler, Sargisson and Elliffe, 2011وإضافة إلى  لك يةكد "بوتلرال وساريجونال وإليفي" ) .4
ال أن قياسية في بحوي تحليل السلوك التطبيقي بغرض القياس المتكرر للسلوك المستهدن في كل مرحلة من مراحل الدراسة لعدة أسباب: أوالً 

ال وتحديد أن النجاح أو الفشل راجع stabilityكل مشارك يقوم بدور المجموعة الضابطة لنفس ال ولن القياسات المتكررة تتيح تقييم االستقرار 
. من أجل هذاال لام الباحث group study ((Butler et al., 2011إلى آحاد المشاركينال وهو ما ال يتسنى تحديده في دراسات المجموعات 

للمهارات االجتماعية المستهدفة لكل مشارك من المشاركين في مراحل خ  الساسال والتدخلال  repeatedly measuredالقياس المتكرر ب
 ولبل وبعد المعالجة.

تم توظي  تصميم الحالة الواحدة  ات خطو  الساس المتعددة ولقد  single-subject multiple-baseline desig مع المشاركين
واتج التدخل التجريبي )البرنامج اإلر ادي المقترح(. حيث جرت متابعة المشاركين أثناء وضع خ  الساس لتقويم ن base line الذي بدأ لكل  

اس الكثر المشاركين في نفو الولت في بداية الفصل الدراسي  حتى جرت تطبيق البرنامج اإلر ادي المقترح على المشارك الول  ي خ  الس
بيانات خ  الساس  ا المشاركون الثالثة البالون فجرل البدء في تطبيق البرنامج اإلر ادي المقترح عليهم واحدًا بواحد عندما كانت تههراستقرارًا. أم

Stabilityلكل مشارك استقرارًا  جلسات؛ على سبيل  4-3. ولد كان الباحث يقرر أن خ  الساس مستقر عندما كانت تتشاب  درجات االستجابة في 
المثالال حصلت الطفلة حسناء )إحدل المشاركات في الدراسة( )1(على درجة استجابة صحيحة بنسبة 29% في الجلسة الخامسة عشرال وبنسبة 

ر.فجرل تطبيق البرنامج اإلر ادي المقترح عليها في الجلسة الثامنة عشي الجلسة السابعة عشر؛ ف %33في الجلسة السادسة عشرال ونسبة  33%  

 متغريات الدراسة 

و مةثر )البرنامج كما يتضح من عنوان الدراسة وتصميمها  ب  التجريبيال تتضمن الدراسة متغيرين رليسيينال أحدهما متغير مستقل أ 
يتضمن أربعة أبعاد  لم التعاوني وتوجي  اللران والنمذجة بالفيديو(ال ومتغير تابع وهو المهارات االجتماعية والذياإلر ادي المقترح المستند إلى التع
(. تناوب الدوار -المبادرة بالحوار واللعب  -االستجابة للحوار واللعب  -التحية والحاديث القصيرة أو مكونات أو عواملال وهي: )  

 عينة الدراسة 
جية بمحافهة مدرسة المعرفة النمو  الدراسة على عينة مختارة بشكل مقصود من الطفال التوحديين والذين يتم اختيارهم منتم تطبيق 

( أطفال من ثالثة أوالد وفتاة واحدةال وكلهم مشخصين 4وا تملت العينة على )( أعوام. 10-5الكويت ممن تتراوح أعمارهم ما بين ) الحمدي بدولة
ليهم معايير تنطبق ع و الهيئة العامة لشئون  وي اإلعالة وحاصلين على تقرير طبي من وزارة الصحةت الطي  التوحدي من لبل من  وي اضطرابا

DSM IVالدليل التشخيصي الرابع لالضطرابات النفسية ) ة إلى ( الصادر عن الجمعية المريكية للطب النفسي لتشخيص الطفال التوحديين. وإضاف
ان الذي ( معلمين من القالمين بالتدريو لهةالء الطفال عليهم تم تطبيق المقابلة الشخصية واالستبي4 ارك في الدراسة أيضًا ) الطفال الربعة

 سنأتي على  كرهما في أدوات الدراسة.
ئون  وي وهي مدرسة معتمدة من اإلدارة العام للتعليم الخاص والهيئة العامة لش مدرسة المعرفة النمو جية منولد كان الطفال الربعة 

ق الدراسة.بشأن تطبي  مقابلة معالثم جرت  لمدير المدرسة خطاب مكتوبب التطبيق في الدارسة. ولد تحصل الباحث على الموافقة على اإلعالة  
                                                           

 سوف نأتي على ذكر تفاصيل األطفال المشاركين في القسم الخاص بعينة الدراسة.  -1
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المشارك الول عبد هللا )2(ال في السادسة من عمره مشخص على أن  يعاني من اضطراب الطي  التوحديال وتشير التقارير الخاصة ب  أن  نادرًا ما 
د من تعلم االستجابة يجري أية أحاديث صغيرة أو يرد عندما يتحدي إلي  أحد أو يحيي . ولد استخلصنا )معلم فصل عبد هللا والباحث( أن  لد يستفي

ور االنتباه. فكان في الثامنة من عمره وير يعاني من اضطراب الطي  التوحديال واضطراب لص لتحية أو أحاديث ايخرين. أما الطالب الثاني )فهد(
ستفيد من تعلم ولد كان فهد يفههر لصورًا في التواصلال والمهارات االجتماعيةال وإظهار االنفعاالتال والتعلم. ولد حددنا )الباحث والمعلم( أن فهد لد ي

ناء" فكانت طفلة اللران للحوار واللعب لن  والبًا ما كان يتفاعل مع الكبار والمعلمين. أما المشاركة الثالثة "حس كيفية المبادرة واالستجابة لمحاوالت
border lineفي الثامنة من عمرها يوجد تشخيص رسمي لها على أنها  من الطفال التوحديين كما كانت تفههر مستول حدي  من اإلعالة الذهنيةال  

لرانها في نفو ت خواء وانهيارال وتأخر اجتماعي. ولد كانت لادرة على التواصلال لكن مهاراتها االجتماعية لم تكن بنفو مستول أوتأخر النموال ونوبا
بادرة بالحوار تفضل التفاعل مع الكبار أو اللعب وحدها أكثر من االنضمام للرانها. ولد لررنا أنا ومعلم فصلها أن التركيد على المسنها. وكانت 

  يعاني من ب لد يفمثال المهارة االجتماعية الكثر نفعا لحسناء. وبالنسبة للطفل الرابع "معا " فكان في العا رة من العمر مشخص على أنواللع
ر كن  كان يفتقاضطراب الطي  التوحدي واضطراب لصور االنتباه مففر  النشا . ولد أظهر معا  لدرة على تكوين صدالات وطلب اللعب مع اللرانال ل
  .للمهارة في حل المشكالت وأخذ الدور. لذلك فقد لررت أنا ومعلم فصل  أن أخذ الدور لد تكون المهارة االجتماعية الكثر نفعًا وفالدة ل

 مكان تطبيق الدراسة 
تم إجراء كافة المالحهاتال وجمع البيانات في مرحلة خ  الساس)3(ال وفي مرحلة تطبيق البرنامج اإلر ادي المقترح وما يتضمن  من 
للسلوك الذي  نمذجة ومشاهدة للفيديو وتوجي  اللرانال وكذلك في مرحلة جلسات المتابعة في نطاق المدرسة بما ساعد على تد ين موضع طبيعي

 يجرل مالحهت . 
"بالنسبة للطفل "عبد هللا لساسال المستخدم في جمع البيانات أثناء المالحهةال وأثناء مرحلة خ  ا كانت حجرة الصف هي المكان الرليسي 

رة الصف. وكان وأثناء مرحلة التدخل )تطبيق البرنامج اإلر ادي(ال وأثناء مرحلة المتابعة. وجرل عقد جلسات مشاهدة الفيديو في ورفة مرتبطة بحج
أمتار من الطفل للتأكد من أني ال  3-2تطبيق الدراسة. ولد ولفتف على بعد طالبال ومعلم واحدال ومساعدي تدريو في الفصل أثناء  22-18هناك 

ي ورفة مرتبطة أسبب أي إزعاإ أو تشويش بقدر اإلمكان أثناء جمع البيانات. وفي أثناء تطبيق البرنامج اإلر اديال كان يجري عرض مواد الفيديو ف
صباحًا. 8.45بحجرة الصف لبل بدء اليوم الدراسي في الساعة   

"وجرت مالحهة الطفل  ج فهد" أثناء ولت الحصة والغذاء. وتم جمع بيانات المالحهةال ومراحل خ  الساسال والتدخل )تطبيق البرنام
ثناء ولت اإلر ادي(ال والمتابعة  في حجرة الصف والفناء المدرسي. ولد جرل عقد جلسة مشاهدة الفيديو لبل الخروإ للغداء لتجنب التشتت أ

يبًا من الطفل ك في ورفة مرتبطة بحجرة الصف. ولد حضر معلمانال ومساعد تدريو في الحصة. ولد ولفتف على بعد متر واحد تقر الحصةال وكان  ل
 أثناء جمع البيانات حتى أستطيع االستماع لما يتلفظ ب .

"وتم جمع البيانات أثناء الفسحة للطفلة "حسناء وك أكثر الوضاع طبيعية للسلال خارإ حجرة الصف وفي فناء المدرسة. ولد كفل هذا 
متر من الطفلة أثناء جمع البيانات للتأكد من أن البيئة وير مشتتة لها. وفي  1.5-1الذي تجرل مالحهت  لدل الطفلة. ولد ولفتف على مسافة 

الفسحة مع  لة للخارإ في ولتأثناء مرحلة التدخل )تطبيق البرنامج اإلر ادي(ال تم عقد جلسة مشاهدة الفيديو داخل حجرة الصف لبل  هاب الطف
 الطفال ايخرين.

ن الفرص ولد بدأت تسجيل البيانات للطفل " معا " أثناء جلسات أحادية مع معلم التربية الخاصةال ومع التقدم في خ  الساسال لررت أ
صة؛ حيث والتعميم بعد  لك أثناء ولت الحالمتاحة لحدوي السلوك المستهدن كانت في حدها الدنى. ثم جرل جمع بيانات خ  الساسال والتدخلال 

 دقيقة. وفي أثناء التدخلال جرت مشاهدة الفيديو لبل البدء مبا رة 15-10جرل أخذ خمسة أطفال من فصل "معا " وتم لعب الكرة لمدة تتراوح بين 
 في لعب الكرة مع زمالء الفصل.

 
                                                           

 في ثنايا هذه الرسالة تم استخدام أسماء مستعارة حفاظًا على خصوصية المشاركين.  -2
جرى التطبيق الميداني للدراسة الحالية )جمع البيانات وتطبيق البرنامج اإلرشادي والمتابعة( في ثالث مراحل رئيسية سنأتي  -3

على ذكرها بالتفصيل في العنصر الخاص بإجراءات الدراسة وهي مرحلة خط األساس, ومرحلة التدخل )تطبيق البرنامج 
 اإلرشادي( ومرحلة المتابعة. 
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 خامسًا: أدوات الدراسة 

د" للسلوك المقابالت الشخصية مع المعلمينال وتطبيق استبيان مأخو  من مقياس "فينالنوهي: تمثلت أدوات الدراسة في ثالي أدوات  
حالي. وفيما التكيفي على المعلمينال فضاًل عن بطالة مالحهة المهارات االجتماعية لدل الطفال التوحديين. وجميع هذه الدوات من إعداد الباحث ال

 يلي وصف إلعداد وتقنين هذه الدوات: 

 1- المقابالت الشخصية مع المعلمين: 

(؛ حيث لام الباحث بمقابلة معلمي الفصول ل طفال مشاركين 3تمثلت أول أدوات الدراسة في استمارة المقابلة الشخصية )ملحق رلم 
ارات دة أسئلة حول المهالربعة. ولد تم إجراء هذه المقابالت لبل البدء في المالحهة وجمع البيانات. وفي وضون المقابالتال طرح الباحث ع

الشخصيةال  االجتماعية للمشاركينال وتاريخهمال وخلفياتهمال وتفضيالتهمال وعن الحاالت التي لد تحتاإ تعديدًا. وكان الهدن من هذه المقابالت
دراسة.  المساعدة على تحديد المهارات االجتماعية التي ينبغي التركيد على تنميتها لدل الطفال التوحديين المشاركين في ال  

ية إلى ولد اختار الباحث المهارات االجتماعية المستهدفة في ضوء المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء هذه المقابالت الشخص
 للحصول علىالي( وإضافة لذلكال تم تطبيق استبيان المعلمين )والذي سنأتي على  كره في العنصر التجوانب عوامل أخرل كان لها أثر في تحديدها. 

 المديد من المعلومات المتعلقة بالمهارات االجتماعية التي يمكن استهدافها. 
دقيقة على مدار  هر كامل لتحديد  30وبعد  لك جرت مالحهة الطفال التوحديين المشاركين في الدراسة لعدة جلسات استغرلت كل منها 

اعدت بيان هي الكثر مالءمة لتكون المهارة االجتماعية المستهدفة. ولد سما إ ا كانت المهارات االجتماعية المركد عليها في المقابلة واالست
ى سبيل المالحهة الباحث في تطبيق نطاق المهارات االجتماعية لسلوكيات محددة للغاية بداًل من استهدان طي  أكثر اتساعًا من المهارات. عل

م يبادر بالحوار يلعب وحده أثناء استراحة الغداء. وفي سياق المالحهةال لوحظ أن  ل المثالال أوضحت المقابلة واالستبيان أن الطالب الثاني )فهد( كان
ارك في مواضع أو اللعبال وال كان يستجيب عندما يحاول ألران  التحدي إلي . ولد ساعد  لك في اختيار السلوك المستهدن لفهد. ولد الحهت كل مش

الكثر مالءمة الستهدان المهارات االجتماعية. مختلفة عدة ومع أ خاص مختلفين من أجل تحديد الموضع  
( من المهارات االجتماعية التي ينبغي التركيد عليها في الدراسة 4واستنادًا إلى المصادر الثالي سابقة الذكرال أمكن للباحث تحديد )

إلجراءات أمكن تناوب الدوار(. وفي ضوء هذه ا  -عب المبادرة بالحوار والل -االستجابة للحوار واللعب  -الحالية وهي: )التحية والحاديث القصيرة 
ال التوحديين للباحث اإلجابة عن أول تساؤل من تساؤالت الدراسة الحالية والذي نص على: " ما المهارات االجتماعية التي يتعين تنميتها لدل الطف

 المشاركين في الدراسة ؟". 
استبيان المعلمين:  -2  

حد مقاييو التقييم من مقياس "فينالند" للسلوك التيكفي على معلمي التوحديين المشاركين. وهذا المقياس هو أاستبيان مأخو  تم تطبيق 
ي اضطراب الطي   العة االستخدام مع الطفال التوحديين ويتمتع بدرجة عالية جدًا من الثبات والصدق في تقييم الداء الوظيفي اليومي ل فراد  و 

(. حيث استخدم الباحث البعد الخاص بالمهارات البين الشخصية  Kramer, Liljenquist, & Coster, 2015; Wong, 2015التوحدي )
(Sparrow, Cicchetti, & Balla, 2005 (. 4)ملحق رلم (   

من  لك  ولد لام الباحث بتطبيق هذا االستبيان لبل البدء في الدراسة وبعد االنتهاء منها على كل معلم من المعلمينال وكان الهدن 
 مساعدة الباحث في تحديد أي تغيرات حدثت في المهارات االجتماعية للمشاركين نتيجة لتطبيق البرنامج اإلر ادي المقترح.  

بطالة المالحهة:  -3  
لها لام ( التي من خال 4لقياس المهارات االجتماعية لدل الطفال التوحديين المشاركين في الدراسة تم استخدام بطالة المالحهة )ملحق  

 الباحث بقياس وتقويم المهاهر السلوكية القابلة للمالحهة والتي تعكو المهارات االجتماعية لدي الطفال. 
التحية  ولد تحددت أبعاد هذه البطالة في أربعة أبعاد تعكو أربع من المهارات االجتماعية والتي تم تحديدها من لبل وهي: مهارات 

مهارات تناوب الدوار.   -مهارات المبادرة بالحوار واللعب  –ستجابة للحوار واللعب مهارات اال –والحاديث القصيرة   
من بينها وللمساعدة في إعداد تلك الداة تم الرجوع إلى عدد من الدراسات العربية التي تضمنت مقاييو لقياس المهارات االجتماعية و 

؛ نادية العجميةال 2015؛ عبير علي وسريناس وهدانال 2015؛ منال عمرال 2015؛ إبراهيم العثمانال 2016دراسات كل من )منصور الديودال 
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؛ وليد خلفيةال 2014؛ عيشة التميميال 2014؛ كوثر لواسمةال 2014؛ سهاد الملليال 2014؛ وداد محمودال 2014نةال ؛ نسرين هياج2015
(. 2012؛ إبراهيم الغنيميال 2014؛ الطيب يوسفال 2014  

نها دراسات ين ومكما تم الرجوع إلى عدد من الدراسات الجنبية التي ركدت على قياس المهارات االجتماعية ال سيما لدل الطفال التوحدي
 ,Ranjan(ال ودراسة "رانجان وبرادهان ووونج" )Cummings, 2017(ال ودراسة "كمنجد" )Pulido-Banner, 2018كل من "بوليدو- بانر" )

Pradhan & Wong, 2014( "ال ودراسة "ماكماهون وفيسمارا وسولومون)Mcmahon, Vismara & Solomon, 2013 "ال ودراسة "سيبوال)
(Cipolla, 2012( "ال ودراسة "سميث)Smith, 2010( "ال ودراسة "ديميري)Demiri, 2004 .) 

جسد واستنادًا لذلكال ركدت بطالة المالحهة على قياس إلى أي مدل يمارس الطفال التوحديون السلوكيات القابلة للمالحهة التي ت
و مرحلة ل الجلسة )سواء بمرحلة خ  الساسال أو مرحلة التدخلال أالمهارات االجتماعية موضع االهتمام في الدراسة. ويتم مالحهة سلوك الطفل خال 

ل مهارة من المتابعة( والحكم على ما إ ا كان سلوك  يعكو المهارات االجتماعية المذكورة وفقًا لمجموعة من المعايير والمة رات المقترحة. وتحت ك
ي للمهارة لى عدم أداء المهارة أو الداء بشكل خاطئ. يلي  لك مثال توضيحالمهارات وصف سلوكيات تدل على اداء المهارةال وسلوكيات أخرل تدل ع

 موضع القياس ومفتاح التصحيح ممثاًل في المعادلة المستخدمة لتقويم سلوك الطفل المالحظ. 
ة استعانة لمالحهطريقة الصدق الهاهري من خالل تحكيم الصورة الولية لبطالة اوللتحقق من صدق بطالة المالحهةال استعان الباحث ب

دالة على المهارة بآراء مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في الصحة النفسية واإلر اد النفسي والتربية الخاصة للحكم على السلوكيات ال
 . ولد ادالت المرتبطة بتدل على عدم أداء المهارة أو الداء بشكل خاطئال ودلة المعيار المستخدم في الحكم على المهارة والمع والسلوكيات التي

 أدخل المحكمون تعديالت طفيفة عل صياوة بعض السلوكيات والتي أخذ بها الباحث. 
المالحهين  وللتحقق من ثبات بطالة المالحهةال لجأ الباحث إلى طريقة االتفاق بين المالحهين. حيث تم حساب االتفاق بين اثنين من

لبيانات بشكل )الباحث وزميل مساعد( ل طفال المشاركين الربعة من خالل جعل طالب يدرس علم نفو بالدراسات العليا يقوم بالتسجيل المستقل ل
من الجلسات  %14ثناء مرحلتي التدخل )تطبيق البرنامج اإلر ادي المقترح( والتتبع. ولد جرل تسجيل االتفاق بين المالحهين لما يقارب متقطع أ

من الجلسات لمعا .  %16من الجلسات لحسناءال و %13من الجلسات لفهدال و %12لعبد هللاال و  

عدد  فالات بين بيانات مالحهاتي ومالحهات الطالب الدميل على إجماليوتم حساب االتفاق بين المالحهين بقسمة إجمالي عدد االت
من  للحصول على النسبة المئوية لالتفاق بين المالحهين لكل مشارك كما يتضح 100االتفالات واالختالفات التي تم تسجيلهاال وتم ضرب الناتج في 

 المعادلة التالية. 
 عدد مرات االتفاق 

100______________________   ×        معامل الثبات  =           

 عدد مرات االتفاق واالختالف 

لفهدال  %92لعبد هللاال و %100وبتطبيق اإلجراءات سالفة الذكر متبوعة بالمعادلةال تم التوصل أن االتفاق بين المالحهين كان بنسبة 
مل ثبات مرتفع. لمعا  وكلها نسب مرتفعة تعكو تمتع بطالة المالحهة بمعا %99لحسناءال و %97و  

 أوالً: عرض نتائج التساؤل الثالث
 نص التساؤل الثالث للدراسة الحالية على: " ما أثر البرنامج اإلر ادي المقترح في تنمية المهارات البين  خصية لدل الطفال المشاركين 

ث بتطبيق استبيان فينالند لبل البدء في الدراسة وبعد من وجهة نهر المعلمين وفقًا الستبيان فينالند؟". ولإلجابة عن هذا التساؤلال لام الباح
ي تغيرات االنتهاء منها على كل معلمي الطفال التوحديين الربعة المشاركين في الدراسة الحاليةال وكان الهدن من  لك مساعدة الباحث في تحديد أ

 ين. حدثت في بعض المهارات االجتماعية للمشاركين باالعتماد على وجهة نهر المعلم
المشمول في استبيان فينالند وهو المهارات  Socializationولد ركد الباحث على مجالين فرعي واحد في مجال التكي  االجتماعي 

. ولد تم احتساب درجات االستبيان على أساس المعيار interpersonal skills  (Sparrow, Cicchetti, & Balla, 2005)البين  خصية 
 التالي: 
  يحدي( "90النشا  "دالمًا تقريبًا )فأعلى 
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 ( "89-50يحدي  "والبًا) 

 ( "49 – 10يحدي "أحيانًا) 

 ألل من( 10"نادرًا" ما يحدي) 

 صفر( "أال يحدي "مطلقًا .) 
ل ولام الباحث باحتساب درجة لكل طفل من الطفال التوحديين الربعة المشاركين من وجهة نهر معلميهم من خالل جمع درجات كل طفل مشارك لب

 للحصول على نسبة مئوية. ويعرض الجدول التالي هذه النتالج:  100( ثم ضرب الناتج في 20وبعد الدراسة ولسمتها على أعلى درجة ممكنة )
 (: درجات المهارات البين  خصية ل طفال مشاركين لبل وبعد3)جدول 

 تطبيق البرنامج اإلر ادي من وجهة نهر معلميهم 
  

 بعد البرنامج لبل البرنامج الطفل

 (65والبًا ) (35أحيانًا ) عبد هللا

 (55والبًا ) (25أحيانًا ) فهد

 (40أحيانًا ) (40أحيانًا ) حسناء

 (95دالمًا تقريبًا ) (75والبًا ) معا 
 

ومن هذا الجدولال يتضح أن  من وجهة نهر معلمي الطفال التوحديين الربعة المشاركين في الدراسة الحالية استنادًا إلى ما تم جمع  
)بعد المهارات البين  خصية( المطبق على المعلمينال فإن  لد كانت هناك تنمية ملحوظة لجميع الطفال التوحديين  باستخدام استبيان فينالند

( 0.05) المشاركين في درجاتهم بعد تطبيق البرنامج اإلر ادي المقترح مقارنة بدرجاتهم لبل تطبيق . ولد كانت التنمية دالة إحصاليًا عند مستول 
. وكان التحسن واضحًا لثالي 65.00ال بينما بل  المتوس  الحسابي بعد الدراسة 43.95جات لبل تطبيق البرنامج اإلر ادي )حيث بل  متوس  الدر 

ة المهارات أطفال من أصل الربعة المشاركين من وجهة نهر المعلمين. وبالتالي تعكو هذه النتالج فعالية كبيرة للبرنامج اإلر ادي المقترح في تنمي
 لدل الطفال التوحديين في دولة الكويت.  االجتماعية 

وبذلك يكون لد الباحث لد تمكن من اإلجابة عن التساؤل الثالث للدراسة الحالية  والذي نص على: " ما أثر البرنامج اإلر ادي المقترح 
 ند؟". في تنمية المهارات البين  خصية لدل الطفال المشاركين من وجهة نهر المعلمين وفقًا الستبيان فينال 

 ثانيًا: عرض نتائج التساؤل الرابع
نص التساؤل الرابع للدراسة الحالية على:" ما أثر البرنامج اإلر ادي المقترح في تنمية المهارات االجتماعية لدل كل طفل من الطفال  

ابة عن هذا التساؤلال لام الباحث باستخدام تحليل المشاركين ما بين مراحل خ  الساس والتدخل والمتابعة )وفقًا لبيانات بطالة المالحهة(؟". ولإلج
كأسلوب إحصالي لتحليل البيانات المستمدة من تطبيق بطالة المالحهة لقياس  Visual Time Series Analysisالسالسل الدمنية البصرية 

تناوب  - المبادرة بالحوار واللعب - لحوار واللعباالستجابة ل - التحية والحاديث القصيرةالمهارات الربعة موضع االهتمام في الدراسة الحالية )
مراحل خ  الساس والتدخل والمتابعة. وتعرض ال كال الربعة ( لدل الطفال التوحديين المشاركين خالل المراحل الثالي لجمع البيانات وهي الدوار

بمالحهة ما  التالية النسب المئوية للمهارات االجتماعية الصحيحة أثناء مراحل خ  الساسال والتدخلال والمتابعة للمشاركين الربعة. ولد لام الباحث
واحدةال لكل طفل. وفيما يلي توضيح النتالج الخاصة بكل طفل من ( جلسة تدخلال وجلسة تتبعية 15-7( جلسة خ  أساسال وعدد )24-13بين )

 الطفال التوحديين الربعة على حده: 
 نتالج الطفل "عبد هللا":  -أ

(. ولد  هدت كل الجلسات تلقينات 3جلسة تدخلال وجلسة تتبعية واحدة )انهر الشكل رلم  14جلسة خ  أساسال و 13أكمل عبد هللا  
ديث القصيرة؛ حيث كان يتم جمع البيانات دالمًا عند وصول  للمدرسة في الصباح. لذلك كان الباحث يالحظ وصول عبد هللا إلى مستمرة للتحية والحا

 دقيقة. 15المدرسةال ودخول  للفصل أثناء أول اليوم الدراسي وعندما تصل مساعدة المعلم بعد 
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 نتالج الطفل "فهد":  -ب
(. ولام الباحث بجمع البيانات أثناء 4جلسات تدخلال وجلسة تتبعية واحدة )انهر الشكل رلم  9جلسة خ  أساسال و 24أكمل فهد 

دقيقة في ولت الفسحة لتحديد ما إ ا كان فهد لد  20الدلالق العشر الخيرة من الحصة ليرل ما إ ا كان فهد لد لام بحوار أثناء الحصة وكذلك أول 
 ب أو تناول ودال  مع زمالل  في الفصل أو استجاب لمبادراتهم. بادر باللع

(. ولد تم جمع البيانات أثناء فترة الفسحة 5جلسة تدخلال وجلسة تتبعية واحدة )انهر الشكل  13جلسة خ  أساسال و 17أكملت حسناء 
يث كان الطفال يتناولون وجبتهمال والدلالق الخمو دقيقة خارإ الفصل ح 15صباحًا. ولد تم جمع البيانات لول  11:15إلى  10:45من الساعة 

 عشرة الخيرة كانت في الفناء. 
 نتالج الطفل "معا ":  -د 

(. ولد لام الباحث في البداية بجمع البيانات 4جلسات تدخلال وجلسة تتبعية واحدة )انهر الشكل  7جلسة خ  أساسال و 17أكمل معا  
محاوالت أو ألل في  4علم التربية الخاصةال لكنهما )الباحث والمعلم( لم يمرا بتجارب كافية إلنتاإ البيانات )أثناء جلسات أحادية )فردية( لمعا  مع م

 ة.كل جلسة لم يكن يتم تضمينها في البيانات(. لذلكال تم تغيير عملية جمع البيانات لمرحلة خ  الساس إلى لعبة كرة السلة أثناء ولت الحص
ثر حضورًا وألل تباينًا مما كان علي  المر في مرحلة خ  الساس. ولد أتم الباحث جلسة تتبعية بعد فقد كان السلوك المستهدن أك

 . 59أسبوع واحد من انقضاء التدخل وكانت نسبة االستجابات الصحيحة لمعا  تبل  
لتنمية المهارات االجتماعية لدل  نلخص من عرض نتالج اإلجابة عن التساؤل الرابع للدراسة الحالية أن البرنامج اإلر ادي المقترح

في التقلب  الطفال التوحديين )التدخل( لد ترتب تطبيق  نموًا واضحًا في المهارات االجتماعية المستهدفة لطفلينال ونموًا لطفل واحد وانخفاض واضح
 ادي المقترح في تنمية المهارات االجتماعية لدل السلوكي؛ ولم يكن هناك نمو واضح بالنسبة لطفل واحد. وتعكو هذه النتالج فعالية البرنامج اإلر 

 الطفال التوحديين وفقًا لبيانات المالحهة المبا رة لسلوك الطفال. 
وبذلك يكون لد الباحث لد تمكن من اإلجابة عن التساؤل الرابع للدراسة الحالية والذي نص على:" ما أثر البرنامج اإلر ادي المقترح في 

 تماعية لدل كل طفل من الطفال المشاركين ما بين مراحل خ  الساس والتدخل والمتابعة )وفقًا لبيانات بطالة المالحهة(؟"تنمية المهارات االج
 رابعًا: توصيات الدراسة

 في ضوء ما أسفرت عن  نتالج الدراسة الحالية يقدم الباحث التوصيات التالية: 
ي البرنـامج تعميم تطبيق البرنامج اإلر ادي المقترح لتنمية المهارات االجتماعية لدل الطفال التوحديين سواًء المهارات التي تم التركيد عليهـا فـ -1

 الحالي أو تصميم جلسات إر ادية أخرل لتنمية مجموعات متنوعة أخرل من المهارات االجتماعية لدل هةالء الطفال. 
 اإلر ادي المقترح في بيئات أخرل وير البيئات المدرسية مثل مراكد التربية الخاصة وفي المندل. تعميم البرنامج  -2
تعميم االستفادة من أسلوب النمذجة من خالل الفيـديو كأحـد السـاليب المهمـة التـي مـن خاللهـا يمكـن تعلـيم طيـ  واسـع مـن المهـارات ل طفـال  -3

 التوحديين. 
 التعاوني ال سيما أسلوب توجي  اللران لتعليم وتدريب وإر اد الطفال التوحديين.  التوسع في توظي  أساليب التعلم -4
ذجـة مـن تدريب المعلمين والمر دين النفسيين الذين يتعاملون مع الطفال التوحديين على استخدام أساليب التعلم التعاوني وتوجيـ  اللـران والنم -5

 يب هةالء الطفال خاصة ما يتعلق بتنمية المهارات االجتماعية. خالل الفيديو لما ثبت من أهميتهم في تعليم وتدر 
هـم من الضروري أن يتم االستفادة من الطفال العاديين فـي مراكـد تأهيـل وتـدريب الطفـال التوحـديين لمـا أظهرتـ  نتـالج الدراسـة مـن دور مهـم ل -6

  في نمذجة المهارات االجتماعية المختلفة للرانهم من الطفال التوحديين.
 خامسًا: البحوث املقرتحة 

 استنادًا إلى ما تم في الدراسة الحالية فإن الباحث يقترح مجموعة من الدراسات والبحوي المستقبلية: 
يـتم  إجراء دراسة تتضمن تطبيق البرنامج اإلر ادي المقترح المقدم في الدراسة الحالية الختبار تأثيرات  في تنميـة مهـارات اجتماعيـة أخـرل لـم -1

عيـة االتركيد عليها في الدراسة الحالية كالتعبير االنفعالي والحساسية االجتماعية والتواصل ويـر اللفهـي وويرهـا مـن مهـارات المهـارات االجتم
 لدل الطفال التوحديين. 

 إعادة تطبيق الدراسة على عينات أكبر سنًا من الطفال التوحديين.  -2
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إجراء دراسة للكشـف عـن أثـر برنـامج مقتـرح لـالم علـى البرنـامج المقـدم فـي الدراسـة الحاليـة يسـتدمج مـداخل أخـرل كـالتعليم الملطـف والـتعلم  -3
 بار فاعليت  في تنمية المهارات االجتماعية لديهم. العفوي والبصري وجداول النشا  المصورة واخت

اختبــار فاعليــة الســاليب المســتخدمة فــي البرنــامج المقتــرح للدراســة الحاليــة للكشــف عــن تأثيراتهــا فــي عــالإ مشــكالت أخــرل لــدل الطفــال  -4
 التوحديين كالسلوك النمطي المتكرر. 

ين النمذجـة مـن خـالل الفيـديو وتوجيـ  اللـران والروبوتـات اإللكترونيـة فـي تنميـة إجراء دراسة للكشف عن أثر برامج التدخل التي تجمـع مـا بـ -5
 المهارات االجتماعية لدل الطفال التوحديين. 

  إجراء دراسة للكشف عن أثر بيئات التعلم االفتراضية التعاونية ثالثية البعاد في تنمية المهارات االجتماعية لدل الطفال التوحديين. -6
 القالمة على النمذجة بالفيديو وتوجي  اللران في تنمية مستول المهارات االجتماعية لدل الطفال التوحديين.  أثر اللعاب -7
 إجراء دراسة لتقييم أثر البرنامج اإلر ادي المقترح المقدم في الدراسة الحالية في تنمية سلوك التعاون لدل الطفال التوحديين.  -8
ماعيــة والنمذجــة مــن خــالل الفيــديو وتوجيــ  اللــران فــي تنميــة المهــارات االجتماعيــة لــدل الطفــال فاعليــة الجمــع مــا بــين القصــص االجت -9

 التوحديين. 
ضرورة أن يكون هناك تعاون وتكامل ما بين جهود المر دين النفسيين والمعلمين وأولياء المـور فـي تطبيـق السـاليب والبـرامج التـي تسـاهم  -10

الطفــال التوحـديين مــن خـالل أسـاليب كــالتعلم العفـوي ونمذجــة السـلوك والتوجيـ  المســتمر بحيـث تكمــل  فـي تنميـة المهــارات االجتماعيـة لـدل
 جهودهم تلك الجهود المبذولة في جلسات البرنامج اإلر ادي المقترح المقدم في الدراسة.

 أوالً: املراجع العربية
 

 ماهيت . عمان: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع.   -خصالص -(. اإلر اد التربوي: مفهوم2003إبراهيم السدي ) .1
ــال عمــر ) .2 ــاتال من ــالم علــى النمذجــة2019إبــراهيم الدريق ــدريبي ل ــامج ت ــديو فــي تحســين مهــارات التواصــل والتفاعــل  (. فاعليــة برن بالفي

العلـوم التربويـة: الجامعـة  -دراسـات  .االجتماعي لدل عينة من الطفـال  وي اضـطراب طيـ  التوحـد فـي مدينـة عمـان
 .291-269(ال 1ال )46عمادة البحث العلميال  -الردنية 

التوحد لبرنامج تدريبي انتقالي في تنمية بعض مهاراتهم (. فعالية تطبيق معلمي التالميذ  وي اضطراب 2015العثمان )إبراهيم  .3
 .252-203(ال 42)مصرال -مجلة االر اد النفسى .االجتماعية لدل هةالء التالميذ

(. فعالية برنـامج تـدريبي لـالم علـى اسـتخدام اسـتراتيجية الفلورتـايم فـي تنميـة بعـض المهـارات االجتماعيـة لـدل 2012الغنيمي )إبراهيم  .4
( ةجامعـة اإلسـكندري -مجلة الطفولة والتربية )كلية ريـاض الطفـال  .اضطراب التوحد  وي الوظيفة العاليةاالطفال  وي 

 . 336-251 ال(12)ال 4مصرال  -
 . إربد: عالم الكتب الحديث. أسس  وتطبيقات (. اإلر اد النفسي: 2010) إبراهيم المصري  .5
 (. الطفل التوحدي تشخيص وعالإ. مكتبة االنجلو المصرية. 2004إبراهيم بدر ) .6
 اإلر اد النفسي. عمان: دار زهران للنشر والتوزيع.. (2002أحمد الدعبي ) .7
 دار الفكر. – قدمش. برامج  –مجاالت  –طرالق –نهريات   -أسس  :النفسي واإلر ادالتوجي   (.2003) لدوبيااحمد  .8
مجلة االر اد  .(. فاعلية برنامج ل نشطة الجماعية في تحسين مستوي التفاعل االجتماعي لدل الطفال التوحديين2016)أحمد السيد  .9

 .176-129(ال 45)مصرال -النفسى 
 (. علم النفو اإلر ادي وتطبيقات  في مجال التربية وتعديل السلوك. القاهرة: مكتبة الناصر. 2009أحمد بديوي ) .10
"فاعلية برنامج تدريبى لالم على النهريـة السـلوكية لتحسـين المهـارات االجتماعيـة لـدل عينـة سـعودية مـن  ول  (.2018) أحمد  رادلة .11

 . رسالة دكتوراه. جامعة العلوم اإلسالمية العالميةال عمان .اضطراب طي  التوحد"
. أمهات الطفال المصابين بالتوحد بوالية الخرطوم المساندة االجتماعية وعاللتها بالرضا عن الحياة لدل (. 2016الرحيم ) آرام عبد .12

 .رسالة ماجستير وير منشورة. جامعة النيلينال الخرطوم
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(. فعاليــة برنــامج تــدريبي لــالم علــى أســلوب لوفــاز فــي تنميــة المهــارات االجتماعيــة والتواصــلية لــدل الطفــال  وي 2015الملــك )أ ــرن  .13
ال 2 مصـرال -مةسسة التربيـة الخاصـة والتأهيـل  -التربية الخاصة والتأهيل مجلة  .اضطراب التوحد في المدينة المنورة

 . 48-1 ال(8)
(. التراح نمو إ تصميم تعليمي يتناسب مع خصالص المتعلمين  وي اضطراب التوحد معتمد 2016أفنان الحربيال ومحمد الحجيالن ) .14

مجلة التربية الخاصة  .االلكترونيةلتحديد معايير تصميم القصص التعليمية االجتماعية  ADDIE على نمو إ
 .113-76(ال 15)ال 4مصرال  -مةسسة التربية الخاصة والتأهيل  -والتأهيل 

 وي اضـطراب طيـ   الطفـالمهـارات حمايـة الـذات لـدل  تطبيق آيباد لالم على النمذجة بالفيـديو لتعديـد تطوير(. 2019أفنان الطلحي ) .15
 . 72-45(ال 7) ال3ال المجلة العربية للعلوم ونشر البحايال التربوية والنفسيةمجلة العلوم . التوحد في مدينة جدة

(. المهــاهر الســلوكية لطفــال اضــطراب طيــ  التوحــد وعاللتهــا بالتواصــل االجتمــاعي فــي محافهــة 2017خداعلــة ) أحمــددرادكــ ال و إكــرام  .16
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