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فاعلیة برنامج تدریبي سلوكي لتنمیة مهارات الصداقة لدي األطفال المصابین 
  من ذوي األداء الوظیفي العالي باضطراب التوحد

 حمد غلوم اشكنانيأ د.

  ملخص الدراسة
ـــــــامج تـــــــدریبي ســـــــلوكي ف مـــــــدى فعالیـــــــة برن ــتهدف الدراســـــــة تعـــــــرّ لتنمیـــــــة  اســـــ

، بدولـــــــة التوحــــــدیین مـــــــن ذوي األداء العـــــــالي األطفـــــــالمهــــــارات الصـــــــداقة  لـــــــدي 
وضـــــع مقیـــــاس تقـــــدیري لقیـــــاس  مهـــــارات  الكویـــــت، وفـــــي ســـــبیل تحقیـــــق ذلـــــك تـــــم

ـــــــدي  ـــــــالهـــــــؤالء الصـــــــداقة  ل ـــــــىاألطف ـــــــه عل ـــــــع( .تم تطبیق ـــــــة الدراســـــــة بواق  ٤٠عین
) لمــــدة أشــــهر)؛وقد أثـــــرت الدراســـــة  ٤فــــي كـــــل أســــبوع لمـــــدة( )أیـــــام 5(دقیقــــة یومیـــــًا

ـــــدریب المنـــــاهج  ـــــزم األطفـــــالالمســـــتخدمة فـــــي ت ـــــاس لمهـــــارات ،األوتی إذ قـــــدمت مقی
ــــــــدریب األطفــــــــال  اً مرجعیــــــــ اً إطــــــــار الصــــــــداقة یعــــــــد  ــــــــه عنــــــــد ت یمكــــــــن الرجــــــــوع إلی

  ئج التالیة :.وقد توصلت الدراسة إلى النتااألوتیزم
فروق دالة إحصائیا بین متوسطي القیاسین القبلي والبعدي  للمجموعة  وجود -

  قیدالبحث في مهارة الصداقة لصالح القیاس البعدي .
تحســــــن لــــــدى األطفــــــال المصــــــابین باضــــــطراب التوحــــــد مــــــن ذوي األداء  هنــــــاك-

ـــــي تـــــم تضـــــمینها فـــــي البرنـــــامج  ـــــوظیفي العـــــالي، فـــــي مهـــــارات الصـــــداقة الت ال
  سب عالیة.بن

ن مهـــــارة الصـــــداقة لـــــدي یتحســـــفـــــي المقتـــــرح  أكـــــدت النتـــــائج فعالیـــــة البرنـــــامج -
  .األطفال التوحدیین من ذوي األداء الوظیفي العالي

  العالقات االجتماعیة .،: الطفل المتوحد،مهارات الصداقةالكلمات المفتاحیة



  د.أحمد غلوم اشكنانىالصداقة لدي األطفال المصابین باضطراب التوحد  تدریبي سلوكي لتنمیة مهاراتفاعلیة برنامج   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٥٠ 

Effectiveness of behavioral training program to improve  friendship 
skills in children with high  functioning  of Autism 
Dr: Ahmed Ghuloom Ashkanani 
Department of Special Education College of Basic Education –  
Kuwait 

 
AAbbssttrraacctt  

 The study targeted to measure  the effectiveness of a training 
program to improve  friend ship in State of Kuwait, and in order to 
achieve this scale was developed my appreciation to measure the 
skills of friendship, Has been applied to the study sample, by (40 
minutes a day) for a period (five days) in each week for a period of 
(4 months); have affected the study methods used in the training of 
children with autism , having provided a measure of the skills of 
friendship is a frame of reference can refer to it when training 
children with autism.The study found the following results: 
- there was statistically significant differences between the mean 

pre and post measurements of the group under discussion in the 
skill of friendship in favor of the post measurement. 

- There is an improvement in children with autism disorder with 
higher functionality, friendship skills that are included in the 
program at high rates. 

- The results confirmed the effectiveness of the proposed program 
to improve the skill of friendship I have autistic children with 
higher functionality. 

Keywords :autistic child , friendship skills, social relations. 
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  مقدمة الدراسة 
األساس في  تعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو لدي الفرد باعتبارها   
اهتمام المجتمع  وتكوین شخصیته،وتحدید اتجاهاته المستقبلیة،ویعد اإلنسانبناء

تنبئ بمدي تقدم المجتمع ورقیه،وتهتم المجتمعات  التيالمالمح  أهمبالطفولة من 
  االحتیاجات الخاصة على حد سواء . باألطفال األسویاء وذوي

أن اضطراب التوحد یعتبرمن أشد  )٢٠٠٢،٥( ”عثمان لبیب فراج“ ویؤكد   
التي تصیب األطفال قبل عمرثالث سنوات،حیث یمثل  وأعقد اإلعاقات

االضطراب إحدى االضطرابات المعوقة للنمواالرتقائي على نحو یشمل خلل 
 إلىمما یؤدي ،االستجابة للمثیرات البیئیةو  ،واللغة ،الحسي اإلدراكوقصور في 

  .  اآلخرینخلل واضح في التواصل مع 
) إلى أن اضطراب التوحد  قد أثار العدید ١٢،٢٠٠٤( ”نایف الزارع“ ویشیر   

 “ األمریكيعلى ید الطبیب  ١٩٤٣من التساؤالت واالستفسارات منذ اكتشافه عام 
واألسلوب الذي یتخذه كمظهرًا ،ة بهكیفیة اإلصابخاصة فینا یتعلق ب، ”لیو كانر

ممیزًا في سلوك الطفل،وأسبابه الغامضة التي اختلف العلماء حول تحدیدها بشكل 
  قاطع.

ــــــذكر    ــــــة تشــــــخیص الحــــــاالت المصــــــابة  )١٠،٢٠٠٤(”أمــــــین هــــــدي”وت أن عملی
یعــــــد مــــــن أكثــــــر عملیــــــات تشــــــخیص االضــــــطرابات المختلفــــــة  باضــــــطراب التوحــــــد

، وذلـــــك یر  ـــــدًا ، وتعقی جـــــع إلـــــى نقـــــص خبـــــرة األخصـــــائیین وأیضـــــا ســـــمات صـــــعوبًة
ـــــــداخل وتتشـــــــابه مـــــــع اضـــــــطراب االضـــــــطراب غالبامـــــــا ـــــــذلك یعتبـــــــر  أخـــــــرىت اتت ل

  فیه صعوبة كبیرة . أمرالحصول على معلومات دقیقة عن االضطراب 
أن الطفـــــــــل التوحــــــــــدي فــــــــــي بدایــــــــــة  )٢٠٠٧،٤٠٨( ”هشــــــــــام الخــــــــــولي“ ویؤكـــــــــد 

ــــــــه ضــــــــعف االنتبــــــــاه بصــــــــفة أساســــــــی وخاصــــــــة االنتبــــــــاه   ،ةاإلصــــــــابة یظهــــــــر لدی
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ـــــــرابط ـــــــه أصـــــــم ال یـــــــتكلم، وكأنـــــــه ال یعیـــــــر  ،المت ـــــــدو هـــــــذا الطفـــــــل  كأن حیـــــــث یب
 اآلخرین االنتباه  . 

ـــــــذكر    ـــــــي التفاعـــــــل  نأ )٢٠٠٢،٥١( “ســـــــمیرة الســـــــعد”وت المشـــــــكلة األساســـــــیة ف
الــــنقص فـــــي التبادلیـــــة یتمثــــل فـــــي االجتمــــاعي لـــــدي األطفــــال المصـــــابین بالتوحـــــد 

 اآلخـــــــــــرینیســـــــــــیئون تفســـــــــــیر ســـــــــــلوك كمـــــــــــا أنهـــــــــــم ،أثنــــــــــاء التفاعـــــــــــل االجتماعي
  غیر مالئم. اجتماعیاً  سلوكاً لدیهم وهذا یخلق ،االنفعالي

ــــــا   ــــــاج  ومــــــن هن ــــــة إلىالمصــــــابین بالتوحــــــد األطفــــــالیحت وطــــــرق  ،خــــــدمات تربوی
 أفضـــــــل إلــــــىبهــــــدف الوصــــــول  ،العــــــادیین لألطفــــــالتــــــدخل تختلــــــف عمــــــا یقــــــدم 

ـــــهمســـــتوى یســـــتطیعون الوصـــــول  ـــــث التوافـــــق ال إلی شخصـــــي واالجتمـــــاعي مـــــن حی
  والبیئي .

  مشكلة الدراسة : 
ــــــــة  ــــــــع لالضــــــــطرابات العقلی -DSM)یذكرالــــــــدلیل التشخیصــــــــي اإلحصــــــــائي الراب

IV,1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  الصـــادر
أن (American Psychiatric Association) عـــن رابطـــة الطـــب النفســـي األمریكیـــة 

یتضــــــــمن ثــــــــالث خصــــــــائص أساســــــــیة هــــــــي: القصــــــــور فــــــــي  داضــــــــطراب التوحــــــــ
ــل االجتمـــــاعي، والقصـــــور فـــــي اللغـــــة والمحادثـــــة، ووجـــــود أنمـــــاط متكـــــررة  التواصـــ

ــــــاء الشــــــامي”وتشــــــیر. )٢٠١٢،٤٥(اشــــــكناني والــــــدوري، وثابتــــــة مــــــن الســــــلوك  “وف
ـــــــــع ٢٠٠٤،١٩( ـــــــــي جمی ـــــــــأن اضـــــــــطراب التوحـــــــــد   یظهـــــــــر ف العـــــــــالم  أنحـــــــــاء) ب

ــــــــــات إبــــــــــراهیم ”عیــــــــــة ویشــــــــــیروبمختلــــــــــف الجنســــــــــیات والطبقــــــــــات االجتما  “الزریق
أن إحــــــــــــــــــدى الخصــــــــــــــــــائص الممیــــــــــــــــــزة لألطفــــــــــــــــــال المصــــــــــــــــــابین  )٢٠٠٤،٣٦(

ــــــدرة  ــــــة المتمثلــــــة فــــــي ضــــــعف الق باضــــــطراب التوحــــــد هــــــي الصــــــعوبات االجتماعی
ـــتخدام الســــــلوكیات غیــــــر اللفظیــــــة مثــــــل التواصــــــل البصــــــري واســــــتخدام  ــــــى اســـ عل

ـــــــــاعالت اال ـــــــــي تســـــــــتخدم فـــــــــي التف ـــــــــرات الوجـــــــــه والت ـــــــــة اإلیمـــــــــاءات وتعبی جتماعی
یتســــــبب بظهــــــور مشــــــكالت فــــــي القــــــدرة علــــــى تكــــــوین الصــــــداقات  المختلفــــــة ممــــــا



  ٢٠١٢) لسنة 2العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٥٣ 

  

قامـــــة عـــــادل عبـــــد “والمحافظـــــة علیها.ویؤكـــــد  اآلخـــــرینعالقـــــات اجتماعیـــــة مـــــع  وإ
ـــــــــــى  أن األطفـــــــــــال التوحـــــــــــدیین )٢٠٠٤،١٨٦( “اهللا یتســـــــــــمون بعـــــــــــدم القـــــــــــدرة عل

ـــي العالقـــــــــات االجتماعیة،واضــــــــطرابات فــــــــي القـــــــــدرة علــــــــى عمـــــــــل  المشــــــــاركة فـــــ
هـــــــــــات نظــــــــــر  ومشـــــــــــاعر صــــــــــداقات تقلیدیـــــــــــة، وینقصــــــــــهم التعـــــــــــاطف مــــــــــع وج

  ،وال یبادرون بإجراء حوار مع اآلخرین .اآلخرین
ــــــد) Barret.W.,Randall,L” )353,2004”لكــــــن     ــــــه یمكــــــن تــــــدریب  أشــــــار ق إلــــــى أن

األطفــــــال التوحــــــدیین مــــــن خــــــالل دوائــــــر الصــــــداقة، وهــــــي عبــــــارة عــــــن جماعــــــات 
ــــتم وضــــع األطفــــال ال توحــــدیین داخــــل جماعــــة یوجــــد بهــــا أطفــــال صــــغیرة، حیــــث ی

متطـــــــــوعین،ویتم التركیزعلـــــــــى اكتســـــــــاب مهـــــــــارات الصـــــــــداقة وتنمیـــــــــة المهـــــــــارات 
عدیــــــــد مـــــــــن  تحّســــــــن واضـــــــــح لــــــــدي وكشـــــــــف عــــــــناالجتماعیــــــــة لــــــــدي األطفال،

ـــــــي مهـــــــارات التواصـــــــل، والتعبیـــــــرعن المشـــــــاع ـــــــال التوحـــــــدیین ف ومهـــــــارات  ،األطف
 وأكـــــــــــــــــــــــــــــــد والوعي بمتطلبـــــــــــــــــــــــــــــــات اآلخـــــــــــــــــــــــــــــــرین.،حـــــــــــــــــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــــــــــــــــكالت

“Macky,Tommy“)279,2007أنـــــــــــــــه یمكــــــــــــــــن تنمیــــــــــــــــة التواصــــــــــــــــل االجتمــــــــــــــــاعي ( 
مــــــن خــــــالل عــــــدة فنیــــــات یــــــتم تقــــــدیمها  دلألطفــــــال المصــــــابین باضــــــطراب التوحــــــ

وأنــــــه یمكــــــن تطــــــویر مهــــــارات  ،مــــــن خــــــالل التــــــدریب الجمــــــاعي لهــــــؤالء األطفــــــال
ـــــوین الصـــــــداقات لـــــــدي األطفـــــــال األوتیـــــــزم مـــــــن خـــــــالل التـــــــدریب  المحادثـــــــة، وتكــ

  رتكز على تنمیة مهارات التفاعل االجتماعي والفهم.الجماعي الم
أن األطفال التوحدیین یحتاجون للتدخل  )٢٠، ١٩٩٧( ”إسماعیل بدر” أكدو     

یمكن لهذا المنهج أن یسهم في تحّسن إذ من خالل منهج العالج بالحیاة الیومیة، 
ل االعتماد على أنفسهم من خال ویجعلهم قادرین على،حاالت هؤالء األطفال

التعلیم من خالل التقلید   -تعلم األنشطة الروتینیة –التعلیم الموجه للمجموعة(
المنهج الذي یركز على الموسیقي والرسم واأللعاب  –تقلیل النشاط غیر الهادف



  د.أحمد غلوم اشكنانىالصداقة لدي األطفال المصابین باضطراب التوحد  تدریبي سلوكي لتنمیة مهاراتفاعلیة برنامج   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٥٤ 

  الریاضیة) .
األطفــــــال التوحـــــــدیین، ویــــــري الباحــــــث أنـــــــه نتیجــــــة للصــــــعوبات التـــــــي تواجــــــه 

ـــــــــــــــي حاجة ـــــــــــــــم ف ُ ـــــــــــــــى مهـــــــــــــــارافه ـــــــــــــــدریب عل تفاعل وال،ت التواصـــــــــــــــلماســـــــــــــــة للت
وتأثیرهــــــــــا علــــــــــي النمــــــــــو  االجتماعي.وألهمیــــــــــة مهارةالصــــــــــداقة بالنســــــــــبة للطفــــــــــل

النفســـــــي واالجتمــــــــاعي والحركــــــــي، حیــــــــث إنهــــــــا تعمــــــــل علــــــــي تنمیــــــــة شخصــــــــیته 
یكـــــــون أكثـــــــر عرضـــــــة  ودعـــــــم المشـــــــاعر اإلیجابیـــــــة لدیـــــــه؛ وفـــــــي حالـــــــة افتقادهـــــــا

ـــــــذات. وانخفـــــــاض تقـــــــدیر باالكتئـــــــاب، والقلـــــــق، ومشـــــــاعر الملـــــــل لإلصـــــــابة  ذلكال
تـــــدریبي لتنمیـــــةمهارات الصـــــداقة عالجـــــي لتـــــدخل ببرنـــــامج لأوجـــــد ضـــــرورة ملحـــــة 

،خاصـــــــــة أنـــــــــه ال المصـــــــــابین بـــــــــاألوتیزم مـــــــــن ذوي األداء العالي األطفـــــــــاللـــــــــدي 
  . توجد على الساحة العربیة برامج تم استخدامها في هذا المجال

  أهداف الدراسة : 
  : إلىتهدف الدراسة الحالیة 

ــــــــــاس ت - ــــــــــدي األطفــــــــــال وضــــــــــع مقی ــــــــــدیري لقیــــــــــاس مهــــــــــارات الصــــــــــداقة ل ق
  من ذوي األداء العالي  التوحدیین

ـــــــا - ـــــــة مهـــــــارات  سقی ـــــــامج عالجـــــــي لتنمی ـــــــة برن ـــــــدي  الصـــــــداقةمـــــــدي فعالی ل
  التوحدیین من ذوي األداء العالي. األطفال

بإطــــار مرجعـــــي  األوتیــــزم األطفـــــالالمنــــاهج المســـــتخدمة فــــي تــــدریب  إثــــراء -
 األداءیب األطفــــــــال األوتیــــــــزم مــــــــن ذوي یمكــــــــن الرجــــــــوع إلیــــــــه عنــــــــد تــــــــدر 

  على مهارات الصداقة . العالي
  :أهمیة الدراسة

جیــــــدا لألســـــــر والمختصـــــــین للمســـــــاهمة  تعتبرهــــــذه الدراســـــــة مـــــــدخال تربویـــــــا -
  التوحدیین  . األطفالفى تعلیم وتدریب 

لتنمیـــــــة مهـــــــارات  تـــــــدریبيتتضـــــــمنه مـــــــن برنـــــــامج  تعتبرهـــــــذه الدراســـــــة ومـــــــا -
لألطفــــــال التوحــــــدیین   وتـــــدریبي تعلیمــــــيل مــــــنهج الصـــــداقة هــــــي نــــــواة لعمـــــ



  ٢٠١٢) لسنة 2العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٥٥ 

  

أهمیــــة تــــدریب األطفـــــال  إلــــىتوجــــه الدراســــة نظــــر المهتمــــین والبــــاحثین  -
العــــــالي علــــــى مهــــــارات الصــــــداقة  للمســــــاعدة  األداءالتوحــــــدیین مــــــن ذوي 

یعـــــــاني منهـــــــا  التـــــــيعلـــــــى التغلـــــــب علـــــــى جوانـــــــب القصـــــــور االجتماعیـــــــة 
  الطفل التوحدي   . 

ـــــــــالنواحي إةالدراستمثـــــــــل هـــــــــذه  - ـــــــــى التـــــــــراث التربـــــــــوي المتعلـــــــــق ب ضـــــــــافة إل
 ذوي التوحــــــــد أطفــــــــال االجتماعیــــــــة  والتواصــــــــلیةعلى وجــــــــه العموم،ولــــــــدى

  وجه الخصوص. على
تعدهـــــــــذه الدراســـــــــة إثـــــــــراء لألطـــــــــر النظریـــــــــة المتعلقـــــــــة بأهمیـــــــــة الصـــــــــداقة  -

ـــــــة مهـــــــارات التواصـــــــل والمهـــــــارات  أنوالدورالـــــــذي یمكـــــــن  ـــــــي تنمی ـــــــه ف تلعب
  االجتماعیة 

  لدراسة : فروض ا* 
توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطي القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة قید  -

  البحث في مهارة الصداقة لصالح القیاس البعدي .
تختلف نسب التحسن المئویة بین القیاس القبلي والبعدي في مهارة الصداقة  -

  لدي المجموعة قید البحث .
یر في تحسین مهارة الصداقة لدي المجموعة البرنامج المقترح له فاعلیة وتأث -

  قید البحث .
  : مصطلحات الدراسة

  Autismالتوحد :
) األوتیـــــــــزم بأنـــــــــه اضـــــــــطراب نمـــــــــائي ٢٠٠٧،٤١٣( “هشـــــــــام الخـــــــــولي”یعـــــــــرف

ــــى جوانــــب  متعــــددة تتبــــاین مــــن طفــــل بإعاقــــاتیتمیــــز  آلخــــر وأن هنــــاك اتفاقــــًا عل
 واضــــــــــطراب،صلفــــــــــي االنتباه،واضــــــــــطراب التوا اإلعاقــــــــــة تشــــــــــمل عجزوقصــــــــــوراً 



  د.أحمد غلوم اشكنانىالصداقة لدي األطفال المصابین باضطراب التوحد  تدریبي سلوكي لتنمیة مهاراتفاعلیة برنامج   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٥٦ 

   التواصل وقصورالتفاعل الجتماعي والسلوكیات النمطیة .
األوتیزم بأنه إعاقة نمائیة تظهر خالل  )٢٠١١،١٥٠( ”أحمد عواد“ ویعرف 

و ووظیفة الثالث سنوات األولى من العمر،وهو اضطراب عصبي یؤثرعلى نم
تظهر في التواصل والتعلم والتفاعل االجتماعي و  تالدماغ،مما یسبب صعوبا

  تكررة .معدید من السلوكیات النمطیة ال
  High-Functioning Autism : العالي األداءاألطفال التوحدیین من ذوي 

ذو المستوى الوظیفي المرتفع تعریفًا لألوتیزم Gillberg & Coleman“ (2000,5) قدم 
علیهم المعیارالتشخیصي لألوتیزم  مصطلح یطلق على األفراد الذین ینطبق:بأنه

  لكن الوظیفة العقلیة العامة لدیهم ال تقع في مدى التخلف العقلي.  و 
الطفـــــــل المصـــــــاب  Ozonoff; Dawson & Mcpartland )(2002,9 ویعـــــــرف

ینطبـــــــــــــــق علیـــــــــــــــه هوالـــــــــــــــذي المرتفـــــــــــــــع  الـــــــــــــــوظیفي بـــــــــــــــاألوتیزم ذو المســـــــــــــــتوى
ـــــــزم ـــــــه ،المعیارالتشخیصـــــــي لألوتی ـــــــدرة ولكن یكـــــــون لدی ـــــــق وأیضـــــــًا  ة،التفكیـــــــر عادی

فهــــــو یســــــتطیع الحــــــدیث فــــــي مســــــتوى  ،وكــــــذلك مهــــــارات اللغــــــة ،مهــــــارات الــــــتعلم
    قریب من المستوى المتوقع لمن في مثل عمره.

ـــث الطفـــــــــــل المصـــــــــــاب بـــــــــــاألوتیزم ذو المســـــــــــتوى الـــــــــــوظیفي  ویعـــــــــــرف الباحــــــــ
ـــــزم فـــــي  ـــــار التشخیصـــــي لألوتی ـــــه المعی ـــــق علی ـــــذي ینطب ـــــه هوالطفـــــل ال المرتفـــــع بأن

-DSMرابات النفســــــیة (اإلحصــــــائي لالضــــــط التشخیصــــــي الطبعــــــة الرابعــــــة لــــــدلیل

IV للطــــــب النفســــــي( األمریكیــــــة)الــــــذي تصــــــدره الجمعیــــــةAPA ویقــــــع ضــــــمن فئــــــة (
ـــــــة  ـــــــة الطفول ـــــــي مرحل ـــــــزم ف ـــــــدیر األوتی ـــــــاس تق ـــــــى مقی التوحـــــــد البســـــــیط/المعتدل عل

CARs.  
 Friendship skillمهارة الصداقة : 

عالقة  اجتماعیة وثیقة  بأنهاالصداقة  )١٩٩٣،٤٠( “أسامة أبو سریع “یعرف 
أبناء الجنس الواحد تقوم على أساس مشاعر الحب والجاذبیة المتبادلة بین  بین

شخصین أو أكثر، وتمیزها عدة خصائص من بینها:الدوام النسبي واالستقرار 



  ٢٠١٢) لسنة 2العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٥٧ 

  

مع توافر قدر من التماثل بینهم فیما یتعلق ،والتقارب العمري بین األصدقاء
الت واالتجاهات والقیم بسمات الشخصیة والقدرات العقلیة واالهتمامات والتفضی

  والظروف االجتماعیة .
ــــــز بوجــــــود  ــــــة تتمی ــــــة اجتماعی ــــــا بأنهــــــا عالق ویعــــــرف الباحــــــث الصــــــداقة إجرائی

ویســــــــمح فیـــــــه بالتفاعــــــــل  ،یجــــــــري بشـــــــكل إرادي ،قـــــــدر مـــــــن االعتمــــــــاد المتبـــــــادل
ـــــــــا الشخصـــــــــي مـــــــــع شـــــــــخص  ؛ویكون قـــــــــادرا علـــــــــىأوأشـــــــــخاص متقـــــــــاربین عمری

-تبــــــــــادل الحــــــــــوار –ألصــــــــــدقاء (اختیــــــــــار اء مثلصــــــــــدقااألإجــــــــــراءات اكتســــــــــاب 
ـــــــــــــادل المشـــــــــــــاعر واالهتمامـــــــــــــات  –االســـــــــــــتماع  حـــــــــــــل المشـــــــــــــكالت مـــــــــــــع  –تب

  )األصدقاء
 Training  Program   Behavioral:البرنامج التدریبي السلوكي

البرنـــــــــــــامج التـــــــــــــدریبي بأنـــــــــــــه:برنامج  )٦، ٢٠٠٥( یعـــــــــــــرف رأفـــــــــــــت خطـــــــــــــاب   
قنیـــــات علمیـــــة وتربویـــــة تســـــتند إلـــــى مبـــــادئ وت مخطـــــط ومـــــنظم فـــــي ضـــــوء أســـــس

حیــــــث یقــــــدم تــــــدریبات مــــــن خــــــالل مجموعــــــة مــــــن األنشــــــطة ”المدرســـــة الســــــلوكیة“
فـــــي ضـــــوء عـــــدد مـــــن الجلســـــات تقـــــدم مجموعـــــة مـــــن األطفـــــال التوحـــــدیین خـــــالل 

  .فترة
ـــــــدریبي الســـــــلوكيویمكـــــــن  ـــــــامج الت ـــــــف البرن ـــــــه خطـــــــة  بالدراســـــــة لخـــــــاصا تعری بأن

موضـــــوعة لسلســـــة مـــــن الخطـــــوات متضـــــمنة مجموعـــــة مـــــن اإلجـــــراءات المنظمـــــة 
ـــــى عـــــددال ـــــة الســـــلوكیة، وتشـــــمل عل ـــــى مبـــــادئ وفنیـــــات النظری ـــــي تســـــتند إل  مـــــن ت

 –األصــــــدقاءإلــــــى تنمیـــــة مهــــــارات الصــــــداقة(مثل اختیــــــار  األنشـــــطة التــــــي تهــــــدف
حــــــــل المشــــــــكالت  –تبــــــــادل المشــــــــاعرواالهتمامات  –الحــــــــوار  االســــــــتماع تبــــــــادل
 والتــــــي تحقــــــق لــــــه االســــــتقاللیة والتكیــــــف األوتیــــــزملــــــدى الطفــــــل  )األصــــــدقاءمــــــع 
ـــــــه  مـــــــع ـــــــيالمحیطـــــــین وداخـــــــل المجتمع.والمقصـــــــود ب ـــــــامج  ف هـــــــذه الدراســـــــة البرن



  د.أحمد غلوم اشكنانىالصداقة لدي األطفال المصابین باضطراب التوحد  تدریبي سلوكي لتنمیة مهاراتفاعلیة برنامج   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٥٨ 

  الباحث في هذه الدراسة . أعده الذي
  مجاالت الدراسة :

  : المجال البشري  أوال
 األداءطــــــــــالب مــــــــــن المصــــــــــابین بالتوحــــــــــد وذوي  ٥عــــــــــدد طــــــــــالب العینــــــــــة  -

 cars مقیـــاس علــــى)(بســــیطاألطفالالعالي،تصـــل شــــدة اإلصــــابة لـــدي هــــؤالء 

  .ص التوحد. وسیتم تطبیق القیاس القبلي والبعدي على المجموعةلتشخی
  سنوات . ٩:  ٦العمرالزمني ألفراد العینة من -

  شهور   ٤تصل مدة تطبیق البرنامج على األطفال :لمجال الزماني للدراسةاثانیا:
  اإلجراءات المنهجیة للدراسة :

  :  أدوات الدراسة :أوالً   
  .وترجمه الباحث  Eric Schopler لتوحد لتشخیص ا CARS مقیاس  - ١
  .قائمة مسح األطفال األوتیزم ذوي األداء العالي  - ٢
إعداد (قائمة مهارات الصداقة لدي األطفال التوحدیین ذوي األداء العالي  - ٣

  .)الباحث
برنامج تنمیة مهارات الصداقة لدى األطفال التوحدیین من ذوي األداء العالي  - ٤

.  
  :  المستخدم:المنهج ثانیا

تم استخدام المنهج التجریبي.مع استخدام القیاس القبلي والبعدي لعینة الدراسة في 
  مهارات الصداقة .

:التــــــــدریب علـــــــــى المتغیــــــــر المســــــــتقل:الدراســــــــة المتغیــــــــرات التالیــــــــة  وتتضــــــــمن
البرنـــــــامج المســـــــتخدم فـــــــي تنمیـــــــة مهـــــــارات الصـــــــداقة لـــــــدى األطفـــــــال التوحـــــــدیین 

ــــــر التــــــابع فهو:مهــــــاراتســــــنوات. أمــــــا المتغ )٩–٦مــــــن( الصــــــداقة التــــــي تشــــــمل  ی
ــــــذاتي –(مهــــــارة اللعــــــب مــــــع األصــــــدقاء ــــــات –تبــــــادل الحــــــدیث –التنظــــــیم ال  التعلیق

  .)بالمدح واإلطراء



  ٢٠١٢) لسنة 2العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٥٩ 

  

  
  المستخدم في الدراسة : اإلحصاءثالثا : 

اختبــــــار وكــــــذلك  ،تــــــم حســــــاب المتوســــــطات الحســــــابیة واالنحرافــــــات المعیاریــــــة
ـــــــي  د فـــــــروق بـــــــین نتـــــــائج االختبـــــــارین،لبحـــــــث وجـــــــو ن الالبارامتريو ویلكوكســـــــ القبل
  والبعدي.

  الدراسات السابقة:**
) انــــــــــه قــــــــــد تمــــــــــت مقارنــــــــــة مهــــــــــارات Bauminger,Nirit”” )447,2000دراســــــــــة  -١

 واألطفـــــالالعـــــالي  األداءمـــــن ذوي  األوتیـــــزم األطفـــــالالصـــــداقة واالنعزالیـــــة لـــــدي 
لدراســـــــة  العـــــــادیین مـــــــن نفـــــــس العمرالزمنـــــــي ومســـــــتوى الذكاء،وقـــــــد كانـــــــت نتـــــــائج ا

ولــــــــدیهم  ،وانعزالیــــــــة،وحدةأكثــــــــر العــــــــالي  األداءمــــــــن ذوي  األوتیــــــــزم األطفــــــــال أن
ــــــین ،عن  العــــــادیین،مهــــــارات الصــــــداقة يضــــــعف واضــــــح فــــــ وان هنــــــاك ارتبــــــاط ب

 وضــــــــعف مهـــــــــارات،األوتیــــــــزم ذوي األداء العالي وجــــــــود االنعزالیــــــــة عنــــــــداألطفال
    بعكس األطفال العادیین في عینة الدراسة .،الصداقة لدیهم

ـــــــــــة )Danko,Cassandra,D.;Buysse,Virginia “)2,2002”دراســـــــــــة -٢ عـــــــــــن كیفی
ـــــــال األوتیـــــــزم المصـــــــابین بطیـــــــف األوتیزم تعزیـــــــز الصـــــــداقة لـــــــدي وركـــــــزت ،األطف

تســـــــــــهل عملیـــــــــــة اكتســـــــــــاب  أن یمكـــــــــــن يالتـــــــــــ تاالســـــــــــتراتیجیاالدراســـــــــــة علـــــــــــى 
ــــــــة لــــــــدي هــــــــؤالء األطفــــــــال األصــــــــدقاء ــــــــدرات الغیــــــــر عادی   ،ومنهــــــــا اكتشــــــــاف الق

ـــــــال، ،هـــــــذه القدرات إلظهـــــــارص وخلـــــــق الفـــــــر  واكتشـــــــاف اهتمامـــــــات هـــــــؤالء األطف
الكتســـــــــاب  بــــــــويوتوثیــــــــق الصــــــــلة بــــــــین المدرســـــــــة والمنزل،ووضــــــــع المــــــــنهج التر 

  مهارة الصداقة لدي الطفل  المصاب بطیف األوتیزم .  
ـــــــــــدرة Bauminger,Nirit;Shulman,Cory” )81,2003“دراســـــــــــة  -٣ ـــــــــــة الق ) عـــــــــــن تنمی

ــــــزم حاموال األصــــــدقاءعلــــــى اكتســــــاب  ــــــى الصــــــداقة لــــــدي األطفــــــال األوتی فظــــــة عل



  د.أحمد غلوم اشكنانىالصداقة لدي األطفال المصابین باضطراب التوحد  تدریبي سلوكي لتنمیة مهاراتفاعلیة برنامج   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٦٠ 

حیــــــــث تضــــــــمنت ،األمهاتمــــــــن ذوي األداء  الــــــــوظیفي العــــــــالي مــــــــن وجهــــــــة نظر 
ــــــال  أمهــــــاتمــــــن  ١٤الدراســــــة  ــــــوظیفي العــــــالي ااألطف ــــــزم مــــــن ذوي األداء ال ألوتی

وقــــــــد وجــــــــدت  ؛مــــــــن ذوي النمــــــــو الطبیعــــــــي أطفــــــــالوبــــــــین  )عــــــــام ١٧-٨ســــــــن (
ــــــى أفرادهــــــاكــــــال المجمــــــوعتین یمیــــــل  أنالدراســــــة  مــــــن نفــــــس  أصــــــدقاءاتخــــــاذ  إل

 أنفـــــــــــي یتركـــــــــــز ن االخـــــــــــتالف بـــــــــــین كـــــــــــال المجمـــــــــــوعتین أو  ،العمـــــــــــر والنـــــــــــوع
فیهــــــا  األصــــــدقاءمــــــن ذوي األداء العــــــالي یكــــــون عــــــدد  أفرادهــــــا التــــــيالمجموعــــــة 

قــــــل مـــــــن أ األصــــــدقاءقــــــل، وعــــــدد مــــــرات مقابلــــــة أمــــــدة الصــــــداقة  وأیضــــــا ،قــــــلأ
  . مجموعة األطفال الطبیعیین من ذوي التطور الطبیعي

  )Han ,Kyoung, gun ;Chadsey,Janis, G” )205,2004“دراسة  - ٤
النوع والمســـــتوي الدراســـــي فـــــي توقعـــــات الصـــــداقة لطـــــالب المدرســـــة تـــــأثیر عـــــن 

ـــــــــرانالمتوســـــــــطة تجـــــــــاه  الدراســـــــــة  أجریتمـــــــــن ذوي االضـــــــــطرابات الشـــــــــدیدة. األق
ـــــــى عینـــــــة مـــــــن ـــــــي مدرســـــــتین مـــــــن المـــــــدارس  ٦٥عل مـــــــن الطـــــــالب العـــــــادیین  ف
مــــــن ذوي االضــــــطرابات الشــــــدیدة حیــــــث تــــــم اســــــتخدام  أقــــــرانهمالمتوســــــطة  تجــــــاه 

مســـــح مهــــــارة الصــــــداقة للطــــــالب مــــــن االضــــــطرابات الشــــــدیدة فــــــي المــــــدارس  أداة
فهــــم عملیـــــة  فــــيللنـــــوع  تــــأثیریوجــــد  ال نــــهأنتــــائج الدراســـــة  وأظهــــرت ،المتوســــطة

ـــــاك اخــــــــــتالف بخصـــــــــوص توقعـــــــــات الصــــــــــداقة بنـــــــــاء علــــــــــى  الصـــــــــداقة،وأن هنــــ
 أكثـــــــــري الصـــــــــف الســـــــــادس فـــــــــدرجـــــــــات الطـــــــــالب  وكانـــــــــت المرحلــــــــة الدراســـــــــیة

  انخفاضا في توقعات الصداقة عن الطالب في الصف السابع والثامن .
عــــــن تحســــــین  )Kalyva,Eforsini; Avramidis,Elias” )253, 2005“دراســــــة  -٥

وأقـــــــــرانهم مـــــــــن خـــــــــالل دائـــــــــرة  بـــــــــاألوتیزمالمصـــــــــابین  األطفـــــــــالالتواصـــــــــل بـــــــــین 
ــــــــرة األصــــــــدقاء  تســــــــتهدف  التيالمــــــــداخل التعلیمیــــــــة حــــــــدأاألصــــــــدقاء، تعتبــــــــر دائ

دمـــــــــج الطـــــــــالب ذوي االضـــــــــطرابات فـــــــــي المجتمعـــــــــات المدرســـــــــیة مـــــــــن خـــــــــالل 
 لألطفــــــال. لتنمیــــــة مهــــــارات التواصــــــل والمهــــــارات االجتماعیــــــة األقــــــرانجماعــــــات 

وتضــــــــــــــــمنت الدراســــــــــــــــة ،سنوات ٥: ٣فــــــــــــــــي ســــــــــــــــن ماقبــــــــــــــــل المدرســــــــــــــــة مــــــــــــــــن



  ٢٠١٢) لسنة 2العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٦١ 

  

ــــــــــق ٣اســــــــــتخدام ــــــــــة ومجموعتــــــــــان ضــــــــــابطتان،حیث تــــــــــم تطبی مجموعــــــــــات تجریبی
ــــــــة  ــــــــي مرحل ــــــــال المصــــــــابین بــــــــاألوتیزم ف ــــــــرة األصــــــــدقاء علــــــــى األطف برنــــــــامج دائ

ـــــــا ولمـــــــدة ثالثـــــــة أشـــــــهر وكشـــــــفت نتـــــــائج ، الروضـــــــة ـــــــع نصـــــــف ســـــــاعة یومی بواق
الدراســـــــة عـــــــن أن هنـــــــاك تحســـــــن فـــــــي المجمـــــــوعتین التجـــــــریبیتین فـــــــي مهـــــــارات 

 أنویمكــــــــن  األصــــــــدقاءالتواصــــــــل والمهــــــــارة االجتماعیــــــــة بســــــــبب برنــــــــامج دائــــــــرة 
  داخل المدارس . األطفالكبیر في دمج هؤالء  یكون لها دور

فهم  عن)Howard,Brooks;Cohn,Elian;Orsmond,Gael,I“ )19, 2006“دراسة - ٦
جمع البیانات من تم الصداقة من منظورالمراهقین من ذوي اضطراب اسبرجر،وقد 

قیاس جودة الحیاة  وتم،بأنفسهمالمراهقین  أخذها التيخالل المقابالت والصور 
الصداقة لدي هؤالء المراهقین، حیث تم االعتماد على ثالثة  ة مهاراتوكفاء

في الصداقات الخاصة بأبنائهم،  األسرة وتدخل،خصائص الصداقة:نظریات
المراهقین  أننتائج الدراسة  أظهرتاالستمتاع  والرغبة في تكوین صداقات. وقد 

 جیدولدیهم فهم ،ءأصدقالدیهم  حیث أصبحتمتعا  أكثرالمصابین باالسبرجر كانوا 
  .  األصدقاءبخصائص 

)عـــــن الجماعـــــات المختلطـــــة Bauminger,Nirit; et al.” )1211,2008“دراســـــة -٧
 األداءمــــــن ذوي  األوتیـــــزم األطفـــــالمهـــــارة الصـــــداقة لــــــدي  وغیـــــر المختلطـــــة فــــــي

الــــوظیفي العـــــالي، حیـــــث ركــــزت الدراســـــة علـــــى الجماعــــات المختلطـــــة فـــــي مهـــــارة 
ـــــــالالصـــــــداقة بـــــــین   مـــــــن ذوي التطـــــــورالطبیعي وكـــــــان  واألطفـــــــال وتیـــــــزماأل األطف

طفــــــل، والجماعـــــــات غیرالمختلطــــــة فــــــي مهــــــارة الصـــــــداقة  ٢٦العینــــــة أفــــــرادعــــــدد 
أفـــــــراد العینـــــــة  وكــــــان عـــــــدد،األخرىوذوي االضـــــــطرابات  األوتیـــــــزم األطفـــــــالبــــــین 

 اآلبــــــاءطفــــــل،وتم اســــــتخدام أســــــلوب المقــــــابالت والمالحظــــــة واالســــــتبیان مــــــع  ١٦
مهـــــــارة الصــــــداقة لـــــــدي الجماعـــــــات  أنلصــــــت الدراســـــــة وقـــــــد خ ،وعینــــــة الدراســـــــة



  د.أحمد غلوم اشكنانىالصداقة لدي األطفال المصابین باضطراب التوحد  تدریبي سلوكي لتنمیة مهاراتفاعلیة برنامج   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٦٢ 

عینـــــــــة أفراد نأو  االســـــــــتقبالیةتقویـــــــــة مهــــــــارات اللغـــــــــة  إلـــــــــى أدتالمختلطــــــــة  قـــــــــد 
لـــــــــــدیهم  وازداد،تحمال للمســـــــــــئولیةأكثـــــــــــر  العوامـــــــــــل المشـــــــــــتركة للصـــــــــــداقة كـــــــــــانوا

ــــــر المختلطــــــة مــــــن أكثــــــر   بشــــــكل التماســــــك االجتمــــــاعي ــــــة الجماعــــــات غی من عین
  .   األخرىوذوي الصعوبات  یزمباألوتالمصابین  األطفال

عن التدریب المساعد  )Laugesen,ElizabethA;Frankel, et al “ )96,2009“دراسة  - ٨
المصابین بطیف األوتیزم،وقد ركزت  أبنائهملتنمیة مهارات الصداقة لدي  لآلباء

في تنمیة المهارات  لآلباءالدراسة على المقارنة بین فعالیة التدریب المساعد 
لتحسین مهارة  اعیة لدي أبنائهم من خالل الجماعةالضابطة  والتجریبیةاالجتم

ومقارنة نتائج المجموعة  األوتیزمالصداقة لدي المراهقین المصابین باضطراب 
عام،وقد  ١٧: ١٣الضابطة بالمجموعة التجریبیة .وكانت عینة الدراسة من سن

وشبكة العالقات والروح ركزالبرنامج في الدراسة على تنمیة مهارة تبادل الحوار،
 ،وكرم الضیافة مع اآلخرین، والتعامل مع ضغوط اآلخرین،اللعب أثناءالریاضیة 

 أعضاءوالمشادات والعنف مع اآلخرین.وقد أوضحت النتائج ظهور تحسن لدي 
 اآلباء ذكرها الجماعة التجریبیة في جمیع  المهارات االجتماعیة  السابقة كما

  الجماعة التجریبیة. أعضاءن والمعلمین في تقاریرهم ع
ــــة وكفــــاءة  )Lock ,Jill;Ishijimi ,et al“)74,2010”دراســــة-٩ عــــن مقارنةاالنعزالی

ألوتیــــــزم مــــــن ذوي األداء االمــــــراهقین  الصــــــداقة فــــــي العالقــــــات االجتماعیــــــة لــــــدي
ـــــــــى ـــــــــت الدراســـــــــة عل ـــــــــث أجری  ٧العـــــــــالي،والمراهقین ذوي التطـــــــــور الطبیعـــــــــي، حی

ــــــــــزم مــــــــــن ذوي األد مــــــــــن المــــــــــراهقین ذوي  ١٣اء العــــــــــالي وطــــــــــالب مــــــــــن األوتی
ــــــــــث  ــــــــــي حی ــــــــــس العمرالزمن ــــــــــتالتطــــــــــورالطبیعي ونف ــــــــــي إحــــــــــدى  أجری الدراســــــــــة ف

المـــــــراهقین  أنالمــــــدارس بمدینـــــــة لــــــوس أنجلـــــــوس، حیــــــث أكـــــــدت الدراســــــة علـــــــى 
ـــــة  ـــــوظیفي العـــــالي قـــــد أظهـــــروا ســـــلوكا یتســـــم باالنعزالی األوتیـــــزم مـــــن ذوي األداء ال

ــــــدرة علــــــى تكــــــوین صــــــداقات فی ــــــقوضــــــعفًا فــــــي الق  باكتســــــاب ســــــلوكیات مــــــا یتعل
ـــــــــــــي العالقـــــــــــــات  ـــــــــــــدیم المســـــــــــــاعدة لآلخرین،وأیضـــــــــــــا ضـــــــــــــعف ف الصـــــــــــــداقة وتق



  ٢٠١٢) لسنة 2العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٦٣ 

  

االجتماعیـــــة مـــــع المـــــراهقین مـــــن ذوي األداء العـــــالي بالمقارنـــــة مـــــع زمالئهـــــم مـــــن 
  ذوي التطور الطبیعي .

)عــــــن تــــــدریب Frankel,Fred;Myatt,Robert; et al”)82 ,2010“دراســــــة -١٠
ــــــــالهم  ــــــــى مســــــــاعدة أطف ــــــــي تكــــــــوین األســــــــر عل ــــــــزم عل المصــــــــابین بطیــــــــف األوتی

صــــــــداقات،حیث ركــــــــزت الدراســــــــة علــــــــى عینــــــــة مــــــــن األطفــــــــال مــــــــابین الصــــــــف 
ـــــى  ـــــاألوتیزم ودور تـــــدریب األســـــر أطفـــــالهم عل الثـــــاني والخـــــامس مـــــن المصـــــابین ب

 بتـــــأخیروتمـــــت مقارنـــــة تـــــدخل األســـــرمع أبنـــــائهم بعـــــد التـــــدریب  ،تكـــــوین صـــــداقات
تـــــم  التـــــيتناولـــــت مهـــــارات الصـــــداقة لتكـــــوین صـــــداقات و  أبنـــــائهممع األســـــر تـــــدخل 

ـــــــارات المحادثــــــــة ومهــــــــارات التعامــــــــل فــــــــي األقــــــــران، شــــــــبكة  التــــــــدریب علیهــــــــا مهـ
والتعامـــــــل مـــــــع اســـــــتثارة ،العالقـــــــات لهـــــــؤالء األطفال،وتقبـــــــل الهزیمـــــــة أثنـــــــاء اللعب

ــــاء اللعــــب، وبعــــد أشــــهر مــــن التــــدریب تــــم إجــــراء المالحظــــة وقیــــاس  ٣األقــــران أثن
ســـــر التـــــي حصـــــلت علـــــى التدریب،وقـــــد أظهـــــرت مـــــن خـــــالل مجموعـــــة األ جالنتــــائ

%مـــــــن األطفـــــــال المصـــــــابین بطیـــــــف التوحـــــــد قـــــــد أظهـــــــروا تقــــــــدم ٨٧النتـــــــائج أن
ــــــــات  ــــــــي األقران،شــــــــبكة العالق ــــــــة ومهــــــــارات التعامــــــــل ف واضــــــــح مهــــــــارات المحادث

 األقـــــــرانوالتعامـــــــل مــــــع اســـــــتثارة ،لهــــــؤالء األطفـــــــال، وتقبـــــــل الهزیمــــــة أثنـــــــاء اللعب
  . أبنائهممع  األسرتدخل  تأخرل الذین اللعب بالمقارنة باألطفا أثناء
ــــــــــول  )عــــــــــنDaniel,Leslie.s;Billingsley” )220, 2010“دراســــــــــة  -١١ مــــــــــاذا یق

ــــــــــــى  األوالد ــــــــــــاظ عل ــــــــــــف األوتیــــــــــــزم لتكــــــــــــوین والحف ـــــطراب طی المصــــــــــــابین باضـــــــ
ــــــى أجریــــــتحیــــــث  ،الصــــــداقة ســــــنة  ١٤:١٠فــــــي ســــــن  األوالدمــــــن  ٧الدراســــــة عل

ینشــــــئوا  أنحدیـــــد كیــــــف یمكـــــن ولـــــدیهم تواصـــــل لفظــــــي جیـــــد، وتمــــــت مقـــــابلتهم لت
ـــــة اآلبـــــاء والمعلمـــــین أیضـــــا،  صـــــداقات ویحـــــافظوا علـــــى صـــــداقاتهم، وتمـــــت مقابل

 أفـــــراد ٦العینـــــة لــــدیهم أصــــدقاء، وقـــــد ذكــــر أفــــرادمعظــــم  أنوقــــد وجــــدت الدراســـــة 
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ــــــة  ــــــدء بتكــــــوین الصــــــداقة هــــــو العامــــــل األصــــــعب،وأن الصــــــعوبة  أنمــــــن العین الب
ــــىترجــــع  ــــة فــــي تكــــوین صــــداقة مــــع  إل ــــیس تكــــوین صــــداقة مــــع  خــــریناآلالرغب ول

المبـــــــادرة فــــــــي  التفاعــــــــل  وأیضــــــــا مـــــــن تتواصــــــــل معهـــــــم تلقائیــــــــا بصــــــــفة یومیـــــــة 
ــــــراداالجتمــــــاعي داخــــــل المدرســــــة وان اهتمامــــــات  ــــــیهم وتــــــزعجهم  األف تســــــیطر عل

یفضـــــل تكـــــوین  وان الطفـــــل الســـــابع ال،اآلخـــــرینمـــــن تكـــــوین صـــــداقات مـــــع  أكثـــــر
ـــــــــ ـــــــــة وان جمیـــــــــع أفـــــــــراد العین ة أكـــــــــدوا أن المهـــــــــارة صـــــــــداقات مـــــــــن نفـــــــــس العائل

هــــــــي المشــــــــاركة فــــــــي االهتمامــــــــات مــــــــع  األصــــــــدقاءاألساســــــــیة للحفــــــــاظ علــــــــى 
  . األصدقاء

  )٢٣,٢٠١٠( ”Shokoohi-Yekta,Mohsen;Hendrickson“ة سدرا-١٢
عــــــــــن عالقــــــــــات الصــــــــــداقة مــــــــــع األقــــــــــران المــــــــــراهقین المصــــــــــابین باضــــــــــطراب 

أفكــــــار عــــــن كیــــــف  ”لــــــدي عینــــــة مــــــن المــــــراهقین األمــــــریكیین واإلیــــــرانیین،األوتیزم
 ،مـــــــــــن المـــــــــــراهقین األمـــــــــــریكیین ٦٥٦تناولـــــــــــت الدراســـــــــــة آراء “تكـــــــــــون صـــــــــــدیقا 

عـــــــن آراءهــــــم عـــــــن الصــــــداقة مـــــــع المـــــــراهقین  اإلیــــــرانیینمــــــن المـــــــراهقین  ٢٨٩و
عــــــــام، وتناولــــــــت  ١٨: ١٣مـــــــن ذوي األوتیــــــــزم ن والعمــــــــر الزمنــــــــي للعینــــــــة مــــــــن 

ئولیات المســــــــ،الدراســــــــة محــــــــاور الصــــــــداقة: المكــــــــان الــــــــذي تكــــــــون فیــــــــه الصداقة
االجتماعیــــة للفــــرد، مــــن الــــذي یجــــب علیــــه تســــهیل الصــــداقة، مســــئولیة المدرســــة 

فــــــي الصــــــداقة الخاصــــــة بأبنــــــائهم،  اآلبــــــاءدور  ،والمعلــــــم فیمــــــا یتعلــــــق بالصــــــداقة
الصــــــعوبات التــــــي یمكــــــن أن تواجــــــه الصــــــداقة. ،مــــــا ســــــوف یتحقــــــق مــــــن الصداقة

 واإلیـــــــرانیین ناألمـــــــریكییالعینـــــــةمن  أفـــــــرادكـــــــل  أننتـــــــائج الدراســـــــة  أظهـــــــرتوقـــــــد 
ـــــتم  أقـــــرانهمعالقـــــة الصـــــداقة مـــــع  إلقامـــــةاظهـــــروا المســـــئولیة  ـــــزم وان ت مـــــن األوتی

  المدرسة  إطارالصداقة داخل 
ــــة شــــبكة Kasari,connie;Locke,Jill et al“)533,2011“دراســــة --١٣ ) عــــن مقارن

العالقـــــــات االجتماعیـــــــة ومهـــــــارة الصـــــــداقة عنـــــــد األطفـــــــال  المصـــــــابین بـــــــاألوتیزم 
حیـــــث أجریـــــت الدراســـــة علـــــى عینةمكونـــــة  ،طبیعیـــــین داخـــــل المدرســـــةواألطفـــــال ال



  ٢٠١٢) لسنة 2العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
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ــــن األطفـــــــال المصـــــــابین بـــــــاألوتیزم مـــــــن ذوى األداء الـــــــوظیفي العـــــــالي  ٦٠مـــــــن مـــ
ـــــــد  ٦٠وعینـــــــة مـــــــن  ـــــــل مـــــــن ذوي التطـــــــور الطبیعـــــــي مـــــــن ذات المدرســـــــة، وق طف

مـــــــــن ذوي األداء  بـــــــــاألوتیزمالمصـــــــــابین  األطفـــــــــال أنأظهـــــــــرت نتـــــــــائج الدراســـــــــة 
یظهــــرون ضـــــعفا فـــــي شــــبكة العالقـــــات الخاصــــة بهـــــم، ولـــــدیهم الــــوظیفي العـــــالي  

ضــــعف فــــي كفــــاءة الصــــداقة  تمثــــل فــــي محدودیــــة القــــدرة علــــى تبــــادل الصــــداقة 
مـــــــع اآلخـــــــرین،وال ینضـــــــم هـــــــؤالء األطفـــــــال إلـــــــى أنشـــــــطة اللعـــــــب فـــــــي الملعـــــــب 

  ذوي التطور الطبیعي . األطفالالخارجي بالمدرسة بعكس 
  طفال التوحدیینبرنامج تنمیة مهارات الصداقة لدي لأل

یتناول هذا الجزء شرحًا مفصًال لخطوات بناء البرنامج العالجي المستخدم في 
وخطوات إعداده،  وأهمیتهالدراسة الحالیة،واشتمل هذا الجزء على أهداف البرنامج،

ومحتوى الجلسات، واألسس التي یجب مراعاتها عند تنفیذ البرنامج، وأهم 
  ا البرنامج، وفي النهایة تقییم البرنامج. االستراتیجیات التي یقوم علیه

ویحتاج العدید من األطفال المصابین باضطراب التوحد إلي برامج تعلیمیة 
مكثفة خصوصًا في لتنمیة المهارات االجتماعیة.ویتطلب التعلم الفعال تنظیمًا 
عالیًا ومنهجًا مباشرًا واستخدام مبادئ علم النفس السلوكي لتحلیل المهارات، 

  . )٢٦٥، ٢٠٠٤إبراهیم الزریقات، (ضل الطرق لتدریسهم وأف
  أن أسلوب الجمع بین أسالیب عالجیة مختلفة مثل:  ”الباحث“ولهذا رأى 

ـــــــل الســـــــلوك  –العـــــــالج باللعـــــــب –العـــــــالج الســـــــلوكي( ـــــــي) أمـــــــا تحلی العـــــــالج البیئ
ــــه لوضــــع برنــــامج  –التطبیقــــي  ــــد مــــن عمل تحلیــــل الســــلوك الوظیفي،فهــــو مهــــم الب

لتوحـــــــدي،لینمي عنـــــــده مهـــــــارات الصـــــــداقة،والتي لیســـــــت بمعـــــــزل شـــــــامل للطفـــــــل ا
ــــــي  ــــــدیم البرنامج،ووضــــــعها ف عــــــن بــــــاقي المهــــــارات،التي یجــــــب مراعاتهــــــا عنــــــد تق

  االعتبار عند تصمیم البرنامج ألن الطفل وحدة واحدة ال تتجزأ.
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  :  أوال : الهدف العام للبرنامج 

األطفال التوحدیین  یهدف البرنامج الحالي إلى تنمیة مهارات الصداقة لبعض
إلى المتوسط . وذلك من خالل  -) سنة من ذوى التوحد البسیط ٩- ٦(من سن

  االعتماد على أكثر من نظریة عالجیة.
  األهداف الفرعیة للبرنامج :

تبادل  –التنظیم الذاتي –اللعب مع األصدقاء(تنمیة مهارات الصداقة  -١ 
    )بالمدح واإلطراء التعلیقات –الحدیث 

النشاط الحركي (دیل بعض السلوكیات الخاطئة لدى الطفل التوحدي مثل تع - ٢
  . )الغضب –إیذاء اآلخرین  –نوبات الضحك والبكاء  –الزائد 

تنمیة بعض مهارات التفاعل االجتماعي،وذلك من خالل التركیزعلى العمل  - ٣
  في الجماعة وتبادل األدوار وانتظار الدور .

  والكتابة من خالل الرموز والكلمات .تنمیة بعض مبادئ القراءة  - ٤
  الطفل بذاته ومساعدته على تنمیة ثقته بنفسه . تنمیة وعي - ٥
الوقوف على أهمیة األنشطة اإلیجابیة التي یستجیب لها الطالب وتساهم في  - ٦

  الوصول بعملیة التدریب إلي هدفها .
  :  أهمیة البرنامج

  تبدو أهمیة البرنامج فیما یلي : 
المهارات اإلدراكیة المعرفیة مثل  رنامج على تنمیة بعضیساعد الب - ١

  . )التركیز –الفهم –التقلید –االنتباه(
التنظیم  –اللعب مع األصدقاء(یهتم البرنامج الخاص بمهارات الصداقة  - ٢

  .  )بالمدح واإلطراء التعلیقات –تبادل الحدیث –الذاتي
اك فــــــي تنمیــــــة القــــــدرة علــــــى التعامــــــل مــــــع اآلخــــــرین عــــــن طریــــــق االشــــــتر  - ٣

  المواقف والخبرات االجتماعیة المناسبة المتكررة .
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التعبیریــــــة عنــــــد األطفــــــال یســـــاهم البرنــــــامج فــــــي تنمیــــــة االتصــــــال واللغــــــة  - ٤
  .التوحدیین

  األسس العامة لبناء برنامج تدریبي لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة : 
إلى أن البرنامج  )١٠٤، ص٢٠٠٥(”وجمال الخطیب“ ”منى الحدیدي“أشارت 

لتربوي هو عملیة تنظیمیة مدروسة،الغایة منها التخطیط التربوي المنظم الذي ا
فهو یتضمن ملخصًا لمستویات األداء الراهن واألهداف  - یراعي فردیة الطفل 

  والخدمات التربویة الالزمة لتحقیق األهداف ومحكات التقییم 
  ویمكن تلخیص األسس السابقة في أربع خطوات كما یلي : 

لتحدید إلي أي مدى یختلف الطفل التوحدي عن اآلخرین من  :یص لتشخا - ١
  ذوى االحتیاجات الخاصة .

لتحدید المهارات والقدرات التي توجد لدى الطفل التوحدي، وتلك  القیاس: - ٢
التي یفتقدها وذلك بهدف وضع البرنامج التدریبي المناسب لتلك القدرات 

  والمهارات .
تحدید أدوات التدریب، واألسالیب المناسبة  : وتتمثل في وضع البرنامج - ٣

للتدریب لمساعدة الطفل على تنمیة قدرات وتوظیفها بصورة فعالة . 
  وتعتمد تلك األسالیب على حاجات الطفل،ست وعمره والموارد المتاحة.

  وذلك لتحدید مدى فاعلیة البرنامج، ومدى تحقیقه ألهدافه .  :لتقویم ا - ٤
  -  أساسیات وضع البرنامج :

  مراعاة الخصائص الشخصیة ألطفال التوحدیین واحتیاجاتهم التدریبیة. - ١
  التنوع في األنشطة حتى ال یتسرب الملل إلي األطفال . - ٢
و  ”الباحث”التنظیم والتدریب ألي نشاط قبل بدءه و تحدید دور المعلم و - ٣

  الطفل التوحدي .
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  التنویع في المعززات المستخدمة . - ٤
  سلوك كشرط لتقدیم التدعیم .تحدید مستویات بسیطة من ال - ٥
  إتباع الخطوات واحدة تلو األخرى بطریقة متسلسلة . - ٦

  :  خطوات بناء البرنامج
  عند تصمیم وبناء أي برنامج تدریبي أو لتعدیل سلوك ینبغي مراعاة اآلتي : 

  نوعیة الفئة المستهدفة :  - ١
  یقدم هذا البرنامج لألطفال التوحدیین ممن یتراوح :  
  سنة . )٩: ٦(عمرهم من-
 . )٣٧:  ٣٠(-CARSنسبة التوحد من بسیط إلى متوسط على مقیاس -

 )كمجموعة واحدة(أطفال  )٥(عدد أطفال العینة التجریبیة-

  الهدف من البرنامج : - ٢
تنمیة مهارات الصداقة  لدى األطفال التوحدیین، وذلك من خالل األنشطة 

  المناسبة لتنمیة المهارات .
  ج : محتوى البرنام - ٣

یحتوى البرنامج على مجموعة من األنشطة المختلفة التي تتسم بأنها جماعیة 
  - أو فردیة وبسیطة وتتضمن هذه األنشطة المختلفة ما یلي : 

  أنشطة حركیة : 
  -وتهدف إلي :          

  المساعدة إلى تفریغ الطاقة الكامنة لدى هؤالء األطفال . -
 عرفیة الالزمة لتنمیة المهارات الحیاتیة .تنمیة بعض المفاهیم اللغویة والم -

 تنمیة التواصل االجتماعي من خالل االندماج والتفاعل مع اآلخرین . -

تبادل  –التعاون  –النظام  –الطاعة (ممارسة السلوك االجتماعي السلیم مثل  -
 . )االنتظار –األدوار

إن األنشـــــــــــطة الحركیـــــــــــة مـــــــــــن الوســـــــــــائل المهمـــــــــــة إلكســـــــــــاب األطفـــــــــــال حیـــــــــــث 



  ٢٠١٢) لسنة 2العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٦٩ 

  

ــدیین الكثیــــر مــــن مهــــارات االتصـــــال ســــواء اللغــــوي أواالجتمــــاعي التــــي لهـــــا ا لتوحــ
أثرهــــــا فــــــي تنمیــــــة المهــــــارات الحیاتیــــــة بشــــــكل عــــــام، وأیضــــــًا المفــــــاهیم المختلفــــــة، 

  وتعدیل السلوك .
  - أنشطة أخرى مختلفة تساعد على تنمیة مهارات الصداقة  : 

ى :  ّدمَ   أنشطة اُل
  لى االنتباه والتركیز، وتقلید ما تفعله الدمى تعمل على تنمیة قدرات األطفال ع -
تنمي قدرة هؤالء األطفال على التخیل واللعب، وبالتالي تسهم العرائس في  -

 تنمیة نقطة ضعف واضحة لدى هؤالء األطفال .

ثم  تعمل على تنمیة قدرة الطفل التوحدي على تكوین عالقة مع الدمیة،ومن -
 بعض الكلمات منها . محاولة إجراء الحوار معها، وتعلم

  أنشطة موسیقیة : 
  یتعلم الطفل من خالل التقلید الصوتي . -
 تنمي بعض مهارات التمییزواإلدراك السمعي . -

 تشجیع األطفال التوحدیین على اكتساب مهارات التواصل البصري . -

 تعدل األنماط السلوكیة الخاطئة لدى هؤالء األطفال . -

ارات االتصال االجتماعي واللغوي لدى هؤالء تساعد على تنمیة بعض مه -
 األطفال.

  أنشطة مهارات اللعب : 
ــــــق مهــــــارات الصــــــداقة داخــــــل وخــــــارج المؤسســــــة  - تســــــاعد الطــــــالب علــــــى تطبی

  أي تعمیم المهارة التي تم تعلمها .
ــــــى أنفســــــهم، و - ــــــى االعتمــــــاد عل ــــــي أنفســــــهم تســــــاعد الطــــــالب عل ــــــتهم ف زیــــــادة ثق

 واآلخرین 
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رات التفاعــــــل االجتمــــــاعي، وتبــــــادل األدوار وانتظــــــار مهــــــا اكتســــــابتســــــهم فــــــي -
 والتعاون والنظام . ،الدور

إیجــــاد روح المــــرح والدعابــــة التــــي تضــــفي جــــوًا تعلیمیــــًا یســــاعد علــــى تســــهم فــــي -
  اكتساب مهارات الصداقة 

  الخطة الزمنیة للبرنامج :
 حتى ٢٠١٢في الفترة من بدایة شهرمارس شهور ٤ مدةالبرنامج في  تم تنفیذ  

یستمرالعمل مع  حیث كان،بواقع خمسة أیام في األسبوع ،٢٠١٢نهایة شهر یونیو 
 ،دقیقة )٤٠مدة النشاط(وكانت األطفال طوال األسبوع من األحد حتى الخمیس.

 تنقسم األنشطة خالل الیوم كاآلتي : و 

  .خفیفة وجبَة  - ٢        أنشطة مهارات اللعب . - ١
   “قصص اجتماعیة  ”ط عرائسنشا-٤     )موسیقى –رسم (نشاط فني  - ٣
  . “لعاب أ –تركیب بازل  –متاهات  “نشاط ذهني  - ٥
     نشاط حركي . -٧       . “مهارات تفاعلیة  “نشاط خارجي  - ٦
  جلسات مهارات اجتماعیة .  - ٨

  نتائج ** عرض ال
ـــــال  ـــــدى األطف ـــــامج فـــــي تنمیـــــة مهـــــارات الصـــــداقة ل لتعـــــرف مـــــدى فعالیـــــة البرن

لمتوســــــطات الحســــــابیة  للقیاســــــات التــــــي تــــــم تســــــجیلها التوحــــــدیین، تــــــم حســــــاب ا
للحــــــــاالت التــــــــي شــــــــملتها الدراســــــــة فــــــــي االختبــــــــارین القبلــــــــي والبعــــــــدي، وكــــــــذلك 
حســـــــاب االنحـــــــراف المعیــــــــاري لـــــــدرجاتهم فــــــــي االختبـــــــارین؛ كمــــــــا تـــــــم اســــــــتخدام 

للكشـــــف عـــــن مـــــدى وجـــــود فـــــروق ،ویلكوكســـــون لمقارنـــــة درجـــــاتهم فـــــي االختبارین
) ١وكانـــــت النتـــــائج كمـــــا هـــــو وارد فـــــي الجـــــدول ( ،ینبـــــین درجـــــاتهم فـــــي االختبـــــار 

  اآلتي:
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونتائج اختبار  )١جدول (

  لدرجات أفراد العینة في القیاسین القبلي والبعدي ویلكوكسون
  المهارة

اللعب مع 
  تبادل الحدیث  التنظیم الذاتي  األصدقاء

التعلیقات بالمدح 
  لمجموعا  واإلطراء

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  االختبار
  58.0  22.0  7.6 2.6  9.0 3.4  19.0 7.8  22.4 8.2  المتوسط الحسابي
  5.05  2.12  1.34  1.67  3.08  54.  2.34  1.09  1.51  1.30  االنحراف المعیاري

z -2.023 -2.023 -2.023 -2.032  -2.032 
Sig.  .043 .043 .043 .042 .042 

ارتفاع قیم المتوسط الحسابي في القیاس البعدي عن مثیله  )١یتضح من الجدول(
في القیاس القبلي في جمیع المهارات التي تضمنها البرنامج، ففي مهارة اللعب مع 

) مما یدل على أن ٢٢,٤) إلى (٨,٢ارتفع المتوسط الحسابي من ( األصدقاء
قدرها  العینة تبعا الستخدام البرنامج بنسبة هناك تحسن في هذه المهارة لدى أفراد

%) وفي مهارة ١٤٤وفي مهارة التنظیم الذاتي كان التحسن بنسبة ( ،%)١٧٣(
%) وفي مهارة التعلیقات بالمدح ١٦٥تبادل الحدیث كانت نسبة التحسن (

جماال كان التحسن بنسبة ( ،%)١٩٢واإلطراء كانت نسبة التحسن ( %) ١٦٤وإ
روق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات أفراد العینة في ف.كما یتضح وجود 

وكانت الفروق  )٠,٠٥) دالة عند مستوى الداللة (Zحیث كانت قیم ( ،القیاسین
وتعزي هذه الفروق والتحسن في المتوسطات الحسابیة  ،لصالح القیاس البعدي

ة عالیة مما یدل على أن البرنامج الذي تم استخدامه ذو فعالی ،للبرنامج المستخدم
في تحسن مهارات الصداقة لدى األطفال التوحدیین من ذوي األداء المرتفع.  

 ,.Laugesen, et al)و )(Bauminger , Nirit; et al.; 2008وتتفق هذه النتائج مع دراسات 

أكدت  التي )(Frankel et al., 2010و )(Lock , Jill ; Ishijimi ,et al., 2010و (2009
دخل لتحسین مهارات الصداقة لدى األطفال المصابین بالتوحد جمیعها فعالیة الت
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   .من ذوي األداء العالي
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  التوصیات والمقترحات :
  على ضوء النتائج التي كشفت عنها الدراسة یوصي الباحث باآلتي:

استخدام البرنامج في تدریب األطفال التوحدیین لتنمیة مهارات الصداقة وتنمیة  -
ي مدارس التربیة الخاصة، والمعاهدالمعنیة بتربیة العالقات االجتماعیة ف

  األطفال التوحدیین. 
البرنـــــامج علـــــى فئـــــات أخـــــرى مـــــن الـــــذین لـــــدیهم ضـــــعف فـــــي مهـــــارات  تطبیـــــق -

أومشـــــــــــــكالت اجتماعیـــــــــــــة نفســـــــــــــیة،مثل ،الصـــــــــــــداقة والتواصـــــــــــــل االجتماعي
  األطفال الذین یعانون االنطواء والخجل.

المتوحدین لتدریبهم على كیفیة إجراء  عقد دورات وورش تدریبیة ألسراألطفال -
هذا البرنامج مع أبنائهم في منازلهم.مع التركیز على كیفیة القیام باألنشطة 

  المحددة في إتمام هذا البرنامج بنجاح .
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  لمراجعا
  المراجع العربیةأوًال :

:دار وائل عمان“التوحد الخصائص والعالج  ”: )٢٠٠٤(إبراهیم الرزیقات  - ١
  للنشر .

ــــــــــوي (أ - ٢ ــــــــــة البل ــــــــــي ٢٠١١حمــــــــــد عــــــــــواد، ونادی ): االتجاهــــــــــات المعاصــــــــــرة ف
كلیـــــــــة ریـــــــــاض ،والتربیـــــــــة مجلـــــــــة الطفولـــــــــة،دالتوحـــــــــ تشــــــــخیص وعـــــــــالج

ینایر ،، العــــــــــــدد الســـــــــــادس، الســــــــــــنة الثالثــــــــــــةاإلســــــــــــكندریة،جامعـــــــــــة األطفال
٢٠١١  

ـــــــــوم اشـــــــــكناني و  - ٣ ـــــــــدوري (أحمـــــــــد غل اضـــــــــطراب ) ٢٠١٢ســـــــــعاد معـــــــــروف ال
  ، المؤلفین، الكویت .الخصائص، أسالیب العالج سباب،األ التوحد:

ــــــة  ”:)١٩٩٧(خــــــاطر مصــــــطفى حمــــــدأ - ٤ تنمیــــــة المجتمــــــع الریفــــــي لطفــــــل القری
،دراســـــة تحلیلیـــــة عـــــن دور المجتمـــــع فـــــي رعایـــــة الطفـــــل المعـــــوق . ”المعـــــوق

.ص ٧٦، العـــــــدد ٤٥، المجلـــــــدمجلـــــــة كلیـــــــة اآلدابجامعـــــــة اإلســـــــكندریة :
  ١٦٥ص

.سلســــلة عـــــالم نظـــــورعلم الـــــنفسالصــــداقة مـــــن م):١٩٩٣ســـــریع(أبو أســــامة  - ٥
  . واآلدابالمعرفة .الكویت : المجلس الوطني للثقافة والفنون 

ـــــــــدر( إســـــــــماعیل - ٦ ـــــــــي )١٩٩٧ب ـــــــــاة الیومیـــــــــة ف ـــــــــة العـــــــــالج بالحی :مـــــــــدي فاعلی
 اإلرشـــــــــــــادالمؤتمرالـــــــــــــدولي الرابـــــــــــــع لمركز تحســـــــــــــین حـــــــــــــاالت التوحـــــــــــــد،

  . )ج٤: ٢النفسي والمجال التربوي اإلرشاد(فسينال
ــــــة االنتبــــــاه :فا )٢٠٠٥(رأفــــــت خطــــــاب - ٧ ــــــدریبي ســــــلوكي لتنمی ــــــامج ت ــــــة برن علی

َ لـــــــــــدى األطفـــــــــــال التوحـــــــــــدیین . ،غیـــــــــــر منشـــــــــــورة،كلیة رســـــــــــالة دكتـــــــــــوراه
  التربیة،جامعة عین شمس .
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 إعاقـــــةالـــــذین یعـــــانون مـــــن  األطفالســـــر أمســـــاندة ):٢٠٠٢ســـــمیرة الســـــعد( - ٨
  مركز الكویت للتوحد . إصداراتالتوحد، الكویت، 

نـــــــــامج عالجـــــــــي لتنمیـــــــــة :مـــــــــدى فاعلیـــــــــة بر  )٢٠٠١(ســـــــــهى أحمـــــــــد أمـــــــــین - ٩
َ االتصــــــال اللغــــــوي لــــــدى بعــــــض األطفــــــال التوحــــــدیین  ، . رســــــالة دكتـــــــوراه

  غیر منشورة، معهد الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس . 
  ):اضطرابات التواصل، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق .٢٠٠٧سهیرشاش( -١٠
: جـــــــــــــداول النشـــــــــــــاط المصورة،سلســـــــــــــلة ذوي )٢٠٠٢اهللا ( عـــــــــــــادل عبـــــــــــــد -١١

  قاهرة، دار الرشاد .لاجات الخاصة، ااالحتی
ــــــــــــــــــد -١٢ ــــــــــــــــــة، سلســــــــــــــــــلة ذوي  اإلعاقــــــــــــــــــات: )٢٠٠٤اهللا ( عــــــــــــــــــادل عب العقلی

  القاهرة، دار الرشاد .،االحتیاجات الخاصة
خواصها ،إعاقة التوحد أو االجترار ”:)١٩٩٤(عثمان لبیب فراج  -١٣

وتشخیصها.القاهرة: اتحاد هیئات رعایة الفئات الخاصة والمعوقین، النشرة 
  .)٤٠دیسمبر) العدد ((ة الدوری

):برنامج مقترح لتنمیة التواصل اللفظي وغیر ٢٠٠٧لینا عمربن صدیق( -١٤
الجمعیة الكویتیة   مجلة الطفولة العربیة-التوحدیین األطفالظي لدي فالل

دیسمبر  -العدد الثالث والثالثون -لتقدم الطفولة العربیة،المجلد التاسع 
  .٣٩-٨ص ٢٠٠٧

اس الـــــــــــــــــــوعي الفونولـــــــــــــــــــوجي لـــــــــــــــــــدي ): مقیـــــــــــــــــــ٢٠١٠محمـــــــــــــــــــدالنوبي ( -١٥
  صفاء للنشر والتوزیع . التوحدیین،عمان،دار

جریدة : إحصاء بعدد المصابین بالتوحد في ج.م.ع، )٢٠٠٧(منى حرك  -١٦
  ٨. ص  ٣٠/٦/٢٠٠٧،األهرام المصریة

  .عمان، دار الفكر،قائمة تقدیر السلوك التوحدي ):٢٠٠٤نایف الزارع ( -١٧
 األداءلحاالت التوحد من ذوي  اإلكلینیكیة:الصورة )٢٠٠٤( أمینهدي  -١٨

 ،اإلنسانیةغیرمنشورة، كلیة الدراسات  دكتوراهرسالة،المرتفع والمنخفض
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  . األزهرجامعة 
مجلة مركز ، أطفالنا:التوحد الخطر الصامت یهدد )٢٠٠٧هشام الخولي ( -١٩

-٤٠٢،كلیة التربیة،جامعة عین شمس، ص ص٣،المجلدالنفسي اإلرشاد
٤١٤  

  : خفایا التوحد. جدة: مركز جدة للتوحد.)أ –٢٠٠٤(وفاء على الشامي  -٢٠
  : سمات التوحد. جدة :مركز جدة للتوحد. )ب -٢٠٠٤(وفاء على الشامي -٢١
 ،التربیة الخاصة إلى): المدخل ٢٠٠١القریوتي، زیدان السرطاوي( یوسف -٢٢

  ، دار القلم للنشر والتوزیع .اإلمارات،٢ط
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