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      ::  الدراسةالدراسة  ممخصممخص
ة الحالية إلى التعػرؼ عمػى فعاليػة أثػر برنػامج تػدريبي مقتػرح هدفت الدراس          

في االقتصاد المنزلي قائـ عمي أساليب التواصؿ االثرائي والبديؿ لتنمية بعض 
المهػارات االسػػتقةلية واالت ػػا  نحػػو الػتعمـ لػػدي أاططػػاؿ ذوي ا ػػطراب طيػػؼ 

  التوحد .
 توحد وعددهـ وقد تكونت عينة الدراسة مف ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ ال

إناث( تراوحت أعمارهـ  6، )ذكور( 6قسميف عمي النحو التالي )ططؿ( م 21)
ت سنوات، وطبؽ عميهـ بطاقة مةحظة المهارا 8-5الزمنية ما بيف سف 
لممعمـ والمو ه ، ومقياس االت ا  نحو التعمـ (الباحثةاالستقةلية إعداد: )

قتصاد المنزلي قائـ عمي أساليب (، وبرنامج تدريبي في االالباحثةإعداد: )
وقد  ،االستقةلية واالت ا  نحو التعمـالتواصؿ اإلثرائي والبديؿ لتنمية المهارات 
، ةالمتوسطات واالنحرافات المعياري تـ استخداـ ااساليب اإلحصائية اآلتية:

 لألزواج المتماثمة  .  Wilcoxon" ويمكوكسوف، اختبار "معامةت االرتباط
 اآلتيةاآلتية  النتائجالنتائج  إلىإلى  الدراسةالدراسة  صمتصمتوتو وتو  ::    

الستخداـ برنامج تدريبي مقترح في االقتصاد يو د تأثير داؿ إحصائيًا -2
قائـ عمي أساليب التواصؿ اإلثرائي والبديؿ عمي تنمية بعض المنزلي 

 ASDالمهارات االستقةلية لدى ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد 
 عينة الدراسة .
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يا الستخداـ برنامج تدريبي مقترح في االقتصاد يو د تأثير داؿ إحصائ-1
تنمية االت ا   قائـ عمي أساليب التواصؿ اإلثرائي والبديؿ عميالمنزلي 

عينة  ASDنحو التعمـ لدي ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد 
 .الدراسة

عدـ و ود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات الرتب لدر ات ااططاؿ -3
) الم موعة الت ريبية (  عينة الدراسة ASDد ذوي ا طراب طيؼ التوح

 في التطبيقيف البعدي والتتبعي لبطاقة مةحظة المهارات االستقةلية.
عدـ و ود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات الرتب لدر ات ااططاؿ -4

) الم موعة الت ريبية (  عينة الدراسة ASDذوي ا طراب طيؼ التوحد 
 عي لمقياس االت ا  نحو التعمـ والمو ه لممعمـ.في التطبيقيف البعدي والتتب

 الكممات المفتاحية :
ستقاللية   الميارات اال ،لأساليب التواصل اإلثرائي والبدي     

   .،  األطفال ذوي اضطراب طيف التوحداالتجاه نحو التعمم
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The effectiveness of Proposed Training Program in Home 

economics Based on Augmentative & Alternative Communication 

for developing some Independent Skills and learning Attitude For 

Children With Autism spectrum disorder ASD 

Dr. Ghada Mohammad Hosni El-Nopi                                                           

Abstract 

      The present study aimed at identifying the effectiveness of  

Proposed Training Program in Home economics Based on 

Augmentative & Alternative Communication for developing some 

Independent Skills and learning Attitude For Children With Autism 

spectrum disorder ASD. The sample consisted of 12 (6 males & 6 

females)  Children With Autism spectrum disorder ASD, their ages 

range from 5-8 years. Tolls of the study included a Independent 

Skills note card,  learning Attitude directed to the Teacher scale and 

a Training Program in Home economics Based on Augmentative & 

Alternative Communication for developing some Independent Skills 

and learning Attitude. The following statistical techniques were used. 

Means, standard deviations, correlations, Wilcoxon identical pairs, 

and eta square.  

results of the study are the following: The 

 

1- There is a statistically significant effect of using Training 

Program in Home economics Based on Augmentative & 

Alternative Communication on developing some Independent 

Skills For Children With Autism spectrum disorder ASD . 

2- There is a statistically significant effect of using Training 

Program in Home economics Based on Augmentative & 

Alternative Communication on developing learning Attitude 

For Children With Autism spectrum disorder ASD . 

3- There was no statistically significant difference between the 

means of experimental group Children With Autism spectrum 

disorder’ scores in Independent Skills in the post 

administration and the follow-up administration . 

4- There was no statistically significant difference between the 

means of experimental group Children With Autism spectrum  

 

disorder’ scores in learning Attitude in the post administration and 

the follow-up administration . 
  Keywords: 
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 :مقـدمـة
مػػػف الطبيعػػػي وممػػػا ال يػػػدع م ػػػااًل لمجػػػؾ أف والدة ططػػػؿ  ديػػػد فػػػي نطػػػاؽ   

ااسػػرة يكػػوف مصػػدرًا لمطػػرح والسػػعادة ، فيمقػػي الططػػؿ منػػذ السػػاعات ااولػػي لوالدتػػه 
فراد أسرته توفير كؿ المتطمبات التي ت مف الكثير مف االهتماـ والرعاية ويحاوؿ أ

له النمو في  ميع ال وانب ال سمية والمعرفية والنطسية واال تماعية بجكؿ صحي 
وسميـ ، ويهتـ الوالديف و ميع أفراد العائمة بمراقبة نمػو الططػؿ وسػموكياته المختمطػة 

اولػة عة هػا  الكتجاؼ أية مجاكؿ ترتبط بعممية النمو ال سدية والعقميػة مبكػرا ومح
 حتى ال تؤثر سمبا عمي صحة الططؿ ومستقبمه .

وتعتبر اإلعاقات ال سدية والعقمية مف أكثر اامور التي يهابها كػؿ أب وأـ   
ويخجػػي أف تصػػيب ططمهمػػا حػػديث الػػوالدة وبػػااخص اإلعاقػػات النمائيػػة والتػػي قػػد 

عمػػػي ااسػػػرة تػػػؤثر بػػػدورها عمػػػي النمػػػو العقمػػػي لمططػػػؿ ممػػػا ي عمهػػػا ال تمثػػػؿ عبئػػػًا 
نما عمي الم تمع ككؿ .  فحسب وا 

ويمثؿ ا طراب طيؼ التوحد أحد اإلعاقػات النمائيػة التػي يمكػف أف تصػيب  
ااططاؿ ويظهر عميهـ قبؿ سف الثالثة ، وهناؾ إ مػاع عمػي أنػه ا ػطراب خطيػر 
يتميػػز بم موعػػة مػػف ااعػػراض التػػي تػػةـز صػػاحبها وتسػػبب لػػه بعػػض اإلعاقػػات 

) لػػورا جػػريبماف، عمػػي  ميػػع  وانػػب حياتػػه وحيػػاة المحيطػػيف بػػه . السػػموكية ، وتػػؤثر 
1222 ) 
ولقػػد  ػػذب التوحػػد قػػدرًا هػػائًة مػػف اهتمػػاـ عممػػاا الػػنطس وااطبػػاا النطسػػييف   

وأطبػػػػاا ااططػػػػاؿ واختصاصػػػػي ااعصػػػػاب والمػػػػربيف والمختصػػػػيف باال ػػػػطرابات 
ااسػرة والم تمػع المغوية ، ف ًة عف اآلباا ؛ وذلؾ لما له مف تػأثير وا ػع عمػي 

، ولمػػػا يتميػػػز بػػػه مػػػف أعػػػراض غريبػػػة ومثيػػػرة ، كمػػػا اسػػػتحوذ التوحػػػد عمػػػي اهتمػػػاـ 
العامػػة متػػأثريف بػػاافةـ ووسػػائؿ اإلعػػةـ التػػي تناولػػت التوحػػد ، ولػػـ يعػػد ااططػػاؿ 
نمػػا هػي أعػػداد متزايػدة يومػػا  المصػابوف بالتوحػد بالطئػػة القميمػة كمػػا كانػت مػػف قبػؿ وا 

ؿ عػػددًا مقارنػػة باإلعاقػػات ااخػػرى ، ويجػػير عػػادؿ عبػػد ا  بعػػد يػػـو واف كانػػت أقػػ
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( أف أحػػػػدث اإلحصػػػػااات التػػػػي نجػػػػرها االتحػػػػاد القػػػػومي لدراسػػػػات 1223محمػػػػد )
( أظهػػػرت أف نسػػػبة 1223وبحػػػوث التوحػػػد فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة اامريكيػػػة عػػػاـ )

( حالػػة والدة 152:2انتجػار التوحػد ارتطعػت بدر ػة عاليػة حيػث أصػبع متوسػطها )
 بهذا يصبع التوحد هو ثاني أكثر اال طرابات انتجارَا بعد التخمؼ العقمي .و 
بعدما الحظ  2943أوؿ مف وصؼ أعراض التوحد عاـ  ( Leo Kanner )ويعد   

أنماطًا سموكية غير عادية اططاؿ كػانوا مصػنطيف عمػي أنهػـ متخمطػيف عقميػًا ، فقػد 
كامػػؿ عمػػي الػػذات والتطكيػػر  كػػاف سػػموكهـ يتميػػز باسػػتغراقهـ المسػػتمر فػػي انغػػةؽ

المتميز باال ترار الذي تحكمه الذات ، وال يت اوبوف مع أي مثير بيئي كما لو أف 
حواسهـ الخمسة قد توقطت وبحيث يصبع هناؾ استحالة لتكويف عةقة مػع اافػراد 

عبػػد . )  Autismعمػػي تمػػؾ ااعػػراض مصػػطمع الذاتويػػة  Leoالمحيطػػيف ، وأطمػػؽ 
 ( 1225ي تواتي ابراهيـ ، المالؾ حبي ، وعيس

( بعػػػػض المجػػػػكةت السػػػػموكية التػػػػي 1228ويػػػػذكر عػػػػادؿ  اسػػػػب جػػػػبيب )  
تصػػػػاحب التوحػػػػد والتػػػػي مػػػػف  ػػػػمنها عػػػػدـ القػػػػدرة عمػػػػي التكيػػػػؼ اال تمػػػػاعي مػػػػع 
المحيطيف وعدـ اإلحساس بو ودهـ ، مػع ا ػطراب جػديد فػي الكػةـ وعػدـ القػدرة 

مػػػي التواصػػػؿ المغػػػوي ، وانعػػػػداـ عمػػػي إقامػػػة حػػػوار مػػػع اآلخػػػريف وانعػػػػداـ القػػػدرة ع
القػػػػدرات اإلبداعيػػػػة باإل ػػػػافة إلػػػػي نمطيػػػػة حركػػػػة ال سػػػػـ ومقاومػػػػة تغييػػػػر البيئػػػػة 

 المحيطة والحرص عمي الرتابة دوف سبب .
كما يعاني ااططاؿ المصابوف بطيؼ التوحد مف صعوبة في القياـ بالرعاية الذاتية 

ليوميػة كععػداد وتنػاوؿ الطعػاـ انطسهـ ، وعدـ القدرة عمػي ممارسػة أنجػطة الحيػاة ا
واالهتماـ بالمظهر والنظافة الجخصية والتنقؿ مػف مكػاف آلخػر بسػهولة وارتػداا أو 
خمػػع المةبػػس والسػػةمة الجخصػػية ، باإل ػػافة إلػػي تعمقهػػـ الجػػديد بجػػخص واحػػد 
هو الذي يساعدهـ في إجػباع تمػؾ المتطمبػات لػديهـ وغالبػًا مػا يكػوف ااـ أو ااب 

ات وهػػػو مػػػا يمثػػػؿ مجػػػكمة كبيػػػرة خاصػػػة عنػػػد غيػػػاب ذلػػػؾ الجػػػخص أو أحػػػد ااخػػػو 
ليتحوؿ الططؿ إلي فرد عدواني قد يمحؽ ااذى بنطسه أو أحد المحيطيف بػه ، وهػو 
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 Independent ما تـ تر مته في الدراسة الحالية بعدـ توافر المهارات االستقةلية  
Skills ف اامػػور الهامػػة لػدي ااططػػاؿ ذوي ا ػػطراب طيػؼ التوحػػد ، والتػػي تعػد مػػ

وال ػػرورية إذ أف تعممهػػا والتػػدريب عميهػػا يعطػػي لمططػػؿ الجػػعور بالثقػػة فػػي الػػنطس 
يخطػػؼ مػػف العػػبا الممقػػى عمػػى عػػاتؽ  والقػػدرة عمػػي التكيػػؼ واالنػػدماج ، كمػػا أنػػه

 ااهؿ وذلؾ لما يستغرقه أداا هذ  المهارات مف طاقة ووقت و هد .
تقػػديـ بػػرامج تدريبيػػة لألططػػاؿ وقػػد أوصػػت العديػػد مػػف الدراسػػات عمػػي  ػػرورة 

ذوي ا ػػطراب طيػػؼ التوحػػد بغػػرض تحسػػيف وتنميػػة المهػػارات االسػػتقةلية لػػػديهـ 
  8002؛ صفاء قراقيش،  8002؛ عائشة حفناوي،  8002) لمياء بيومي، ومف تمؾ الدراسات: 

Cicero & Pfadt, 2002 ;  ) 

ي خطػػػػض ويسػػػػاعد تنميػػػػة المهػػػػارات االسػػػػتقةلية لػػػػدي الططػػػػؿ التوحػػػػدي عمػػػػ  
اال ػػطرابات السػػموكية وتجػػ يع إقبػػالهـ عمػػي الػػتعمـ فعمػػي الػػرغـ مػػف أف ااططػػاؿ 
قامػة  ذوي ا طراب طيؼ التوحد يعانوف مف صػعوبة فػي التواصػؿ مػع اآلخػريف وا 
العةقات مع اافراد ، إال أف معظـ الدراسػات التػي تناولػت تمػؾ الطئػة مػف ااططػاؿ 

واا بجػكؿ فػردي أو  مػاعي ولكػف بجػكؿ أكدت أنهـ يستطيعوف التعمـ والتػدريب سػ
 أبطا مف ااططاؿ العادييف .

لػػػػذا تػػػػولي الدولػػػػػة اهتمامػػػػًا كبيػػػػػرًا بااططػػػػاؿ ذوي ا ػػػػػطراب طيػػػػؼ التوحػػػػػد    
ويظهػػػػر ذلػػػػؾ االهتمػػػػاـ  ميػػػػًا مػػػػف خػػػػةؿ تقػػػػديـ بػػػػرامج التوعيػػػػة والرعايػػػػة الصػػػػحية  

بػػراز قػػدراتهـ عمػػي الػػتعمـ والعطػػاا والمسػػاهمة كبػػاقي أفػػراد  والعمػػؿ عمػػي دم هػػـ وا 
الم تمػػع ، ويعتبػػر تقػػديـ البػػرامج التدريبيػػة القائمػػة عمػػي اسػػتخداـ بعػػض ااسػػاليب 

، بجػػرط أف تتناسػػب تمػػؾ التربويػػة أهػػـ عنصػػر فػػي تطػػوير قػػدرات الططػػؿ التوحػػدي 
ااساليب مع طبيعة هؤالا ااططاؿ ومع ما يمتمكونه مف ذكاا ويري حساـ أبو زيد 

طاؿ يبموف بةًا حسنًا في اانجطة والمهارات التػي ( أف هذ  الطئة مف ااط1229)
تعتمػػد عمػػي التقميػػد والمحاكػػاة والرسػػـ وأنػػه يمكػػف اسػػتخداـ أنجػػطة المعػػب وهػػو مػػا 
يعطػػػػي فرصػػػػة لمتعبيػػػػر عػػػػف ذكػػػػائهـ وزيػػػػادة ثقػػػػتهـ بأنطسػػػػهـ وتقػػػػدير أقػػػػرانهـ لهػػػػـ 

قبالهـ عمي التعمـ .   ولقدراتهـ وهو ما يساعد عمي اندما هـ وا 
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 Augmentative & Alternativeليب التواصػػؿ اإلثرائػػػي والبػػديؿ وتعػػد أسػػا 
Communication   ااساليب التربوية ، والتي تندرج تحػت قائمػة بػرامج  أحد  تمؾ

التػػػدخؿ السػػػموكي المسػػػتخدمة فػػػي تعػػػديؿ سػػػموؾ هػػػؤالا ااططػػػاؿ وتحسػػػيف مهػػػارات 
ؿ تػػوفير البيئػػة العنايػػة بالػػذات لتحقيػػؽ االسػػتقةلية واالعتمػػاد عمػػي الػػنطس مػػف خػػة

 ( 1228لمياا بيومي، ).المناسبة
، والبػػػػػديؿ عمػػػػػي اسػػػػػتخداـ لغػػػػػة اإلجػػػػػارةوتعتمػػػػػد أسػػػػػاليب التواصػػػػػؿ اإلثرائػػػػػي  

والصور وال داوؿ والمعينات الصػوتية واسػتخداـ بعػض اادوات التػي تسػاعد عمػي 
هػػا الحركػػة والتنقػػؿ باإل ػػافة إلػػي إمكانيػػة اسػػتخداـ الوسػػائؿ التكنولو يػػة ومػػف أهم

تػػدريب الططػػؿ التوحػػدي  أ هػػزة الكمبيػػوتر لعػػرض بعػػض النمػػاذج واانجػػطة المػػراد
 (272-237: 1224وفاا عمي الجامي، . ) اعمي أدائه

( عمي أف عمـ االقتصاد المنزلي باعتبار  عمـ 1226وتؤكد كوثر كو ؾ )      
مف تطبيقي يهتـ في المقاـ ااوؿ بااسرة وأفرادها وما يمكف أف تتعرض له 

، كما يهتـ باافراد ذوي االحتيا ات الخاصة والسيما ااططاؿ سواًا مجكةت
الموهوبيف أو المعاقيف ب ميع أنواعهـ واختةفاتهـ وأنه يمكف مف خةؿ االقتصاد 

 المنزلي تقديـ برامج الرعاية لهؤالا ااططاؿ .
 اؿ ومف هذا المنطمؽ تري الباحثة أنه يمكف مف خةؿ تخصصها في م      

عمـ االقتصاد المنزلي وما يت منه مف معمومات ومطاهيـ مساعدة ااططاؿ ذوي 
ا طراب طيؼ التوحد باستخداـ برنامج تدريبي يتناسب مع قدراتهـ وخصائصهـ  

المهارات االستقةلية الكتساب تمؾ المهارات وزيادة إقبالهـ عمي وتدريبهـ عمي 
لة لمتعرؼ عمى أثر برنامج تدريبي مقترح تأتى الدراسة الحالية كمحاو  ؛ لذاالتعمـ

في االقتصاد المنزلي قائـ عمي أساليب التواصؿ االثرائي والبديؿ لتنمية بعض 
 المهارات االستقةلية واالت ا  نحو التعمـ لدي اططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد 
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  ::  الدراسةالدراسة  مشكمةمشكمة
مػػي ممارسػػة بعػػض انطةقػػًا مػػف أهميػػة تربيػػة وتػػدريب ااططػػاؿ فػػي مرحمػػة النمػػو ع

السػػػموكيات المرتبطػػػة بالرعايػػػة الذاتيػػػة والقػػػدرة عمػػػي القيػػػاـ بػػػبعض أنجػػػطة الحيػػػاة 
اليوميػػة دوف االعتمػػاد عمػػي أحػػد ، وهػػو مػػا تػػـ اإلجػػارة إليػػه  فػػي الدراسػػة الحاليػػة 

 والتػػي يحتػػاج إليهػػا الططػػؿ Independent Skills بمصػػطمع المهػػارات االسػػتقةلية
، وذلػػػؾ بالنسػػػبة ل ميػػػػع التػػػي تسػػػاعد  عمػػػي التكيػػػؼكأحػػػد المتطمبػػػات ال ػػػرورية 

ااططػػػاؿ بجػػػكؿ عػػػاـ والططػػػؿ ذو ا ػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػد بجػػػكؿ خػػػاص ؛ حيػػػث 
تقميػؿ  عمػييساعد اكتساب الططؿ ذو ا طراب طيؼ التوحد لممهارات االستقةلية 

 اعتماد  عمي اآلخريف في تمبية تمؾ المتطمبات وبااخص كمما تقدـ به العمر.
د أثبتت العديد مف الدراسات عمي أف عدـ قػدرة الططػؿ ذو ا ػطراب وق        

طيػػؼ التوحػػد عمػػي ممارسػػة أنجػػطة الحيػػاة اليوميػػة بنػػوع مػػف االسػػتقةلية واالعتمػػاد 
عمػي الػنطس يػػؤدي إلػي زيػػادة ميمػه إلػػي العزلػة واالنطػػواا والطجػؿ فػػي القيػاـ بالمهػػاـ 

، ( Congiu et al., 2016 )  السموكية التػي تتسػـ بالتطاعػؿ اال تمػاعي مػع اآلخػريف
 والتعػاطؼ اآلخػريف، مػع والتعػاطؼ اال تمػاعي، ااداا فػي صػعوبات وكػذلؾ
قبالػه عمػي و(  Bellesi et al., 2016 ) المعرفػي هػو مػا يػؤثر سػمبًا عمػي تقبمػه لمػتعمـ وا 
  التعمـ .

ومف خةؿ تخصص الباحثة في م اؿ عمـ االقتصػاد المنزلػي فقػد جػعرت بأنػه 
لمػػػا يت ػػػمنه مػػػف معمومػػػات وحقػػػائؽ ومطػػػاهيـ مرتبطػػػة  -لػػػذلؾ العمػػػـ مػػػف الممكػػػف 

تقػػديـ المعونػػة لهػػؤالا ااططػػاؿ حيػػث يهػػتـ  -ب ميػػع جػػؤوف الحيػػاة اليوميػػة لألفػػراد 
عمػػػـ االقتصػػػاد المنزلػػػي فػػػي المقػػػاـ ااوؿ بااسػػػرة وتقػػػديـ العنايػػػة والرعايػػػة ل ميػػػع 

 اافراد وبااخص ااططاؿ في مرحمة النمو.
ي أهـ المجكةت التي توا ه ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحػد ولموقوؼ عم

والمرتبطػػة بقػػدرتهـ عمػػي االهتمػػاـ بأنطسػػهـ وممارسػػة المهػػارات االسػػتقةلية وأنجػػطة 
الحياة اليومية بنوع مف االعتماد عمي الػنطس ، فقػد قامػت الباحثػة بػبعض الزيػارات 
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مػػػدارس الطكريػػػة التػػػي ت ػػػـ لمراكػػػز تأهيػػػؿ المعػػػاقيف وال -بمدينػػػة قنػػػا  -الميدانيػػػة 
بعػػض نمػػاذج مػػف هػػؤالا ااططػػاؿ ، وبعػػض المػػدارس االبتدائيػػة العامػػة التػػي تقبػػؿ 
عػػػددا مػػػف ااططػػػاؿ التوحيػػػديوف والمقبػػػوليف بنظػػػاـ الػػػدمج ، باإل ػػػافة إلػػػي بعػػػض 
المراكػز الخاصػػة التػي تقػػدـ بػرامج الػػدعـ النطسػي والتػػدخؿ العة ػي لتمػػؾ الطئػة مػػف 

عمميف والمختصيف وبعض أولياا اامور فقد أعربػوا  مػيعهـ ااططاؿ ، وبسؤاؿ الم
بػػػػأف هػػػػػؤالا ااططػػػػػاؿ يعػػػػانوف مػػػػػف العديػػػػػد مػػػػف اال ػػػػػطرابات سػػػػػواًا السػػػػػموكية أو 
االنطعاليػػة أو اال تماعيػػة ، وأف تمػػؾ اال ػػطرابات تعػػرض الططػػؿ التوحػػدي لمعديػػد 

عػػدـ مػػف المجػػكةت التػػي ال ت عمػػه يعتمػػد عمػػي نطسػػه ، ومػػف أهػػـ تمػػؾ المجػػكةت 
قدرته عمي تو يه الرعاية والعناية الذاتية لنطسه ، مما ي عمه في أمس الحا ة إلػي 
مساعدة اآلخريف إلجباع احتيا اته ااساسية كعطعامه ومساعدته في ارتداا وخمػع 
مةبسه وعدـ قدرته عمي تقدير ما قد يتعرض إليه مف أخطار وعدـ معرفته بكيطية 

لجخصػية .... وغيرهػا مػف المجػكةت التػي تػؤرؽ التعامؿ مع المرحاض والنظافة ا
 أولياا اامور وتتطمب التدخؿ مف المختصيف .

وبػػػاالطةع عمػػػي اادبيػػػات والمؤلطػػػات والبحػػػوث والدراسػػػات التػػػي تناولػػػت أهػػػـ 
المجػػكةت السػػموكية التػػي يعػػاني منهػػا ااططػػاؿ ذوي ا ػػطراب طيػػؼ التوحػػد فقػػد 

ااططػػاؿ تعػػاني مػف عػػدـ القػػدرة عمػػي  و ػدت الباحثػػة اتطػػاؽ عمػي أف تمػػؾ الطئػػة مػف
ممارسػػة المهػػارات االسػػتقةلية ومهػػارات العنايػػة بالػػذات ومػػف أمثمػػة تمػػؾ اادبيػػات 

عبػد الػرحمف سػميماف  ؛1224؛ السػيد عبػد النبػي، 1225ة، ؛ ما د عمػار  1225ربيع سةمة، )
 (.1223وآخروف، 

عمػػـ االقتصػػاد  كمػػا أ ريػػت بعػػض البحػػوث والدراسػػات والتػػي ارتبطػػت بم ػػاالت
المنزلػػػي كم ػػػاؿ الغػػػذاا والتغذيػػػة وأكػػػدت عمػػػي و ػػػود بعػػػض المجػػػكةت المرتبطػػػة 
بتناوؿ الطعاـ والجراب لدي ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحػد وحػاوؿ تقػديـ يػد 
العػػوف والمسػػاعدة لهػػؤالا ااططػػاؿ باعتبػػارهـ فئػػة مػػف الطئػػات الخاصػػة التػػي تحتػػاج 

ة عػف تمػؾ التػي يػتـ تقػديمها لألططػاؿ العػادييف ، إلي بػرامج تربويػة وتعميميػة مختمطػ
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وبحيػػػث تتناسػػػب تمػػػؾ البػػػرامج مػػػع إمكانيػػػاتهـ وخصائصػػػهـ ، ومػػػف أمثمػػػة البحػػػوث 
( والتػػي هػػدفت إلػػي التعػػرؼ عمػػي 1227والدراسػػات دراسػػة صػػطاا رفيػػؽ قػػراقيش )

 والعمر بمتغيرات ال نس وعةقتها التوحد أططاؿ مجكةت تناوؿ الطعاـ لدي لدى
لتوحػد ذوي ا ااططػاؿ لػدى الطعػاـ تنػاوؿ اإلعاقػة ، وتػـ اسػتخداـ مقيػاسودر ػة 

 مػػػػف المسػػػػ ميف بمعهػػػػدي التربيػػػػة الخاصػػػػةد التوحػػػػؿ والمو ػػػػه اوليػػػػاا أمػػػػور أططػػػػا
، سػنة 24-6ممػف تراوحػت أعمػارهـ بػيف والطالبات بجرؽ مدينة الرياض  لمطةب

وؿ الطعاـ تميهػا مجػكمة وأجارت النتائج إلي جيوع مجكمة االنتقائية المطرطة في تنا
مجػكةت  داللػة بػيف ذات عةقػة رفػض الطعػاـ ، كمػا كجػطت النتػائج عمػي و ػود

ااططاؿ الذكور  لصالع وذلؾ ال نس وبيف متغير التوحد أططاؿ لدى تناوؿ الطعاـ
 سػت بػيف مػا أعمارهـ تراوحت الصغار ممف ااططاؿ لصالع وذلؾ العمر ومتغير

 لمتغيػر در ػة دالػة فروقا النتائج تظهر لـ حيف سنوات وأقؿ مف عجرة سنوات في
 التوحد . أططاؿ الطعاـ لدى تناوؿ مجكةت عمى اإلعاقة

 ( والتػػي هػػدفت إلػػي قيػػاس فاعميػػة8002ودراسػػة ناديػػة عبػػد الػػرحمف صػػويمع )
 ومجػرفات امهػات الغػذائي الػوعي لتنميػة إرجػادي فػي االقتصػاد المنزلػي برنػامج
، وأظهػرت النتػائج  والت ريبػي الوصػطي المػنهج البحػث اسػتخدـالتوحػد و  أططػاؿ

دالػة  وبطػروؽ المتوسػط إلػى المػنخطض الغػذائي مػف الػوعي رفع فيفاعمية البرنامج 
 وأوصػت الدراسػة ب ػرورة إ ػراا (2.22مػف ) أقؿ احتمالية مستوى إحصائيا عند

 البرنػامج عمػى هػذا التوحػد وتعمػيـ اسػر أططػاؿ الغػذائي برامج التثقيؼ مف المزيد
 العربية السعودية . الصمة بالمممكة ذات المراكز ميع 

وعمػػػي ال انػػػب اآلخػػػر أكػػػدت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات عمػػػي أف إتبػػػاع ااسػػػػاليب 
التدريبيػػػة المناسػػػبة يسػػػاعد عمػػػي تنميػػػة القػػػدرة لػػػدي ااططػػػاؿ ذوي ا ػػػطراب طيػػػؼ 
التوحػػػػد عمػػػػي ممارسػػػػة المهػػػػػارات االسػػػػتقةلية باالعتمػػػػاد عمػػػػػي الػػػػذات ومػػػػف تمػػػػػؾ 

 ,Carothers & Taylor, 2004 ; Collins, 2003 , Cicero & Pfadt) اسػات   الدر 
2002) 
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ومػػف خػػةؿ مػػا سػػبؽ وبػػاالطةع عمػػي كثيػػر مػػف الدراسػػات اا نبيػػة والعربيػػة  
التػػػي تؤيػػػد وتجػػػير إلػػػي أهميػػػة تقػػػديـ البػػػرامج التدريبيػػػة التػػػي  تسػػػاعد عمػػػي تنميػػػة 

وتنميػػػػة االت ػػػػا  نحػػػػو الػػػػتعمـ ،  المهػػػػارات ال ػػػػرورية ومنهػػػػا المهػػػػارات االسػػػػتقةلية
، وبػػذلؾ تبمػػورت مجػػكمة الدراسػػة الحاليػػة انبثقػػت فكػػرة الدراسػػة الحاليػػة لػػدي الباحثػػة 

 في محاولة اإل ابة عف السؤاؿ الرئيس التالي :
 التواصػؿ  ما أثر برنامج تدريبي مقترح في االقتصاد المنزلػي قػائـ عمػي أسػاليب

ات االسػػتقةلية واالت ػػا  نحػػو الػػتعمـ لػػدي االثرائػػي والبػػديؿ لتنميػػة بعػػض المهػػار 
 ؟ ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد

    ::  االتيةاالتية  التساؤالتالتساؤالت  السؤالالسؤال  ىذاىذا  منمن  تفرعتفرع  وقدوقد      
ما المهارات االستقةلية التي يحتا ها ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد  -2

 ؟ لممارسة أنجطة الحياة اليومية
وحد مف ممارسة المهارات ما مدى تمكف ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ الت -1

 االستقةلية ؟
ما التصور المقترح لبرنامج  تدريبي في االقتصاد المنزلي قائـ عمي أساليب  -3

التواصؿ االثرائي والبديؿ لتنمية بعض المهارات االستقةلية واالت ا  نحو 
 التعمـ لدي ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد ؟ 

ي تنمية المهارات االستقةلية لدي عينة ما أثر البرنامج التدريبي المقترح عم -4
 مف ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد ؟

تنمية االت ا  نحو التعمـ لدي عينة مف أثر البرنامج التدريبي المقترح عمي ما  -5
 ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد ؟

هؿ تو د عةقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بيف ممارسة المهارات  -6
 ت ا  نحو التعمـ ؟االستقةلية واال
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الدراسةالدراسة  أىدافأىداف  ::  
 هدفت الدراسة الحالية إلي ما يمى  :        

تحديد المهارات االستقةلية التي يحتا ها ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد -2
 . لممارسة أنجطة الحياة اليومية

التعرؼ عمى مدى تمكف ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد مف ممارسة -1
 لية.المهارات االستقة

و ع تصور لبرنامج تدريبي مقترح في االقتصاد المنزلي قائـ عمي أساليب -3
التواصؿ اإلثرائي والبديؿ لتنمية بعض المهارات االستقةلية واالت ا  نحو 

 . التعمـ لدي ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد
معرفة أثر البرنامج التدريبي المقترح عمي تنمية المهارات االستقةلية لدي -4

 ينة مف ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد .ع
معرفة أثر البرنامج التدريبي المقترح عمي تنمية االت ا  نحو التعمـ لدي عينة -5

 مف ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد .
التعرؼ عمي طبيعة العةقة االرتباطيه بيف ممارسة المهارات االستقةلية -6

 واالت ا  نحو التعمـ .
  ::  الدراسةالدراسة  أىميةأىمية

تر ع أهمية الدراسة الحالية إلي أنها تتناوؿ فئة مف ااططاؿ يتـ تصنيطهـ بأنهـ   
يمية وتدريبية تتناسب مع أططاؿ ذوي احتيا ات خاصة ، ويحتا وف إلي برامج تعم

، وقد تساعد تمؾ الدراسة أفراد ااسرة في التعرؼ عمي كيطية التعامؿ خصائصهـ
التي هـ مف خةؿ فهـ ااعباا والمتاعب مع أططاؿ التوحد وتقديـ يد العوف إلي

، كما أنها تتناوؿ م موعة مف الطنيات التي يمكف مف توا ه هذ  الطئة مف ااططاؿ
خةلها التعامؿ مع هؤالا ااططاؿ والتي يمكف مف خةلها بناا برامج تدريبية 

اسة لذا فمو وع الدر ، وتتمثؿ تمؾ الطنيات في أساليب التواصؿ االثرائي والبديؿ
 :الناحية النظرية أو الناحية التطبيقيةالحالية ينطوي عمى أهمية كبيرة سواا مف 
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 األىمية النظرية: 
إلقاا ال وا عمي أهمية المهارات االستقةلية والدور الذي تمعبه في حياة  -2

الططؿ المصاب با طراب طيؼ التوحد لتساعد  عمي التكيؼ مع متطمبات 
أف تسهـ المهارات االستقةلية في جعور  بالثقة في وما يمكف  الحياة اليومية،

 . النطس وبما يساعد في تعديؿ سموكياته المرتبطة باالت ا  نحو التعمـ
تناولها لم موعة مف الطنيات وااساليب المختمطة التي تسهؿ عممية التواصؿ  -1

مع الططؿ التوحدي والتي تعتمد عمي أساليب التواصؿ اإلثرائي والبديؿ 
  .يحتاج إلي ممارستها في حياته اليومية  يالت اتالمهار عمي  لتدريبه

  : ااهمية التطبيقية 
إعداد برنامج تدريبي في االقتصاد المنزلي قائـ عمي بعض أساليب التواصؿ  -2

االثرائي والبديؿ والتعرؼ عمي فعاليته في تنمية بعض المهارات االستقةلية 
 . ASDراب طيؼ التوحد واالت ا  نحو التعمـ لدي ااططاؿ ذوي ا ط

اططاؿ ذوي ا طراب اإعداد بطاقة مةحظة  لقياس مدي قدرة كؿ ططؿ مف  -1
، والتي االستقةلية عينة البحث عمي أداا بعض المهارات ASDطيؼ التوحد 

 يتـ تقديرها مف قبؿ المعمميف . 
إعداد مقياس مو وعي لقياس االت ا  نحو التعمـ والمو ه لممعمـ ، وبحيث  -3

، وهو ما يمكف االستطادة به لجروط السيكومترية لممقياس ال يدر به أهـ اتتواف
 في الدراسات المرتبطة بمو وع الدراسة الحالية .

عنه نتائج الدراسة الحالية في تزويد المهتميف  اإلفادة بما تسطر -4
اططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد والمتخصصيف في التعامؿ مع فئة ا

ASD والطرؽ الكطيمة بمساعدتهـ في تحسيف قدراتهـ  باستخداـ ااساليب
 ومهاراتهـ بالمراحؿ العمرية المختمطة .
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    ::  الدراسةالدراسة  لمصطمحاتلمصطمحات  اإلجرائيةاإلجرائية  المفاىيمالمفاىيم
 أساليب التواصؿ االثرائي والبديؿ  -2

  Augmentative & Alternative Communication 
نيػػات التواصػػؿ تعػػرؼ أسػػاليب التواصػػؿ االثرائػػي والبػػديؿ إ رائيػػا بأنهػػا: بعػػض ف 

الغيػػر لطظػػي والتػػي تسػػتخدـ لتسػػهيؿ عمميػػة التواصػػؿ مػػع الططػػؿ التوحػػدي والتػػي ال 
نمػػػا تعتمػػػد بجػػػكؿ أساسػػػي عمػػػي اسػػػتخداـ  تعتمػػػد عمػػػي اسػػػتخداـ الكػػػةـ أو المغػػػة وا 
بعض ااساليب اإلثرائية كالصور والموحات والرموز ومقاطع الطيديو وتسػتخدـ فػي 

 . مسات  بط وتعديؿ سموؾ ااططاؿ 
 Independent Skillsالمهارات االستقةلية -1
تعػػرؼ المهػػارات االسػػتقةلية إ رائيػػا بأنهػػا: م موعػػة مػػف اانجػػطة التػػي يحتػػاج    

إليهػػا ااططػػاؿ بصػػطة عامػػة وااططػػاؿ ذوي ا ػػطراب طيػػؼ التوحػػد بصػػطة خاصػػة 
لممارسة أنجطة الحيػاة اليوميػة مثػؿ تنػاوؿ الطعػاـ والنظافػة الجخصػية وغيرهػا مػف 

مكاناتػه وبمػا جئو  ف الحياة ااخرى باالعتماد عمي ذاته  وبمػا يتناسػب مػع قدراتػه وا 
يسػػاعد  عمػػي تحمػػؿ المسػػئولية والعػػيش بحيػػاة أكثػػر اسػػتقةلية ودوف الحا ػػة احػػد 

 لتمبية تمؾ اانجطة .
ويمكػػػف تحديػػػد المهػػػارات االسػػػتقةلية إ رائيػػػًا فػػػى الدراسػػػة الحاليػػػة تبعػػػًا لدر ػػػة 

قة مةحظة المهارات المستخدـ فى الدراسة ، والتى تعبر عف الططؿ عمى بنود بطا
 وهي عمي النحو التالي:   المهارات االستقةليةدر ة الططؿ فى 

        مهارة تناوؿ الطعاـ والجراب 
 ( فرجػػاة االسػػناف اسػػتعماؿ  –غسػػيؿ الو ػػه واليػػديف مهػػارة النظافػػة الجخصػػية– 

 : ( استخداـ المرحاض
 المةبس مهارة خمع وارتداا.  
 مهارة التعامؿ مع اادوات الحادة والتعرؼ عمي المواد ذات الخطورة . 
  مهارة التنقؿ مف مكاف آلخر دوف التعرض إليذاا. 
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    learning Attitudeاالت ا  نحو التعمـ   -3
" محصمة است ابات ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد عينة الدراسة ،          

عد مؤجرًا لمقدرة عمي قبوؿ أو رفض ممارسة تمؾ نحو تعمـ المهارات والتي ت
المهارات، ويعبر عنه بالدر ة التي يحصؿ عميها كؿ ططؿ في است ابته لطقرات 
مقياس االت ا  نحو التعمـ والمو ه لممعمـ والذي تـ إعداد  خصيصًا لذلؾ الغرض 

 في الدراسة الحالية " .
 ASD  Children With Autism ااططػػػاؿ ذوي ا ػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػد 

Spectrum Disorder 
يمكػػف تعريػػؼ ااططػػاؿ ذوي ا ػػطراب طيػػؼ التوحػػد فػػي الدراسػػة الحاليػػة         

سنوات يميموف إلي  8-4إ رائيًا بأنهـ: " فئة مف ااططاؿ في المرحمة العمرية مف 
االنطوائيػػػػة وعػػػػدـ االنػػػػدماج مػػػػع أقػػػػرانهـ وغيػػػػر قػػػػادريف عمػػػػي أداا بعػػػػض مهػػػػارات 

 .يقاوموف تعمـ المهارات ال ديدة "ة بجكؿ استقةلي و العناية الذاتي
  ::  لمدراسةلمدراسة  النظريالنظري  اإلطاراإلطار  

يت مف اإلطار النظري لمدراسة الحالية أربعة محػاور رئيسة تمثؿ         
ؾ اف المتغيرات تخدـ متغيرات الدراسة وتـ عر ها بطريقة المثمث المقموب وذل

 بالترتيب التالي: ، وبذلؾ يتـ عرض اإلطار النظريعينة البحث
   أواًل:  ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحدChildren With Autism 

Spectrum Disorder 

   ثانيًا: المهارات االستقةليةIndependent Skills 
 ثالثًا: أساليب التواصؿ االثرائي والبديؿ  Augmentative & Alternative 

Communication 
  رابعًا : االت ا  نحو التعمـ Learning Attitude   
   (ASD)أواًل: ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد  

Children With Autism Spectrum Disorder                                                             
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 مقدمة
كأحد اامراض النمائية التي  2943عمي الرغـ مف اكتجاؼ التوحد منذ عاـ     

في سنوات العمر ااولي وظهور مصطمع التوحد الططولي الباكر  تصيب ااططاؿ
 Early Childhood Autismمرة عمي يد  ألولKanner  الذي و ع تعريطه لمتوحد

( ططًة 22بناًا عمي الخصائص المجتركة التي توصؿ إليها مف دراسته عمي )
 ةمطرط التطاعؿ اال تماعي ، ذاكرة صماا وبكـ ، رغبة مف وهي: انسحاب

 حساسية بااجياا ،  سمي طبيعي ، التعمؽ التماثؿ ، ظهور عمى لممحافظة
 ( Matson, 2009 ) .  لممثيرات عالية
إال أنػػه قػػد زاد االهتمػػاـ فػػي السػػنوات ااخيػػرة بػػذلؾ المػػرض وأصػػبحت دراسػػته     

 رورة مف  ػروريات الحيػاة ؛ وذلػؾ النتجػار  وزيػادة عػدد ااططػاؿ المصػابيف بػه 
( إلػػػػي أف التوحػػػػد 264، 1224العػػػػالـ ، ويجػػػػير يوجػػػػيؿ وآخػػػػروف )عمػػػػي مسػػػػتوي 

مػرض معقػػد فػي مظػػاهر اال ػطراب حيػػث يحتػوي عمػػي عػدة ا ػػطرابات تت ػػمف 
المغة ومهػارات االتصػاؿ والتطاعػؿ اال تمػاعي ، وتظهػر كػؿ هػذ  ااعػراض خػةؿ 
الػػثةث سػػنوات ااولػػي مػػف عمػػر الططػػؿ ، ويػػذكر أف كممػػة ) متوحػػد ( تجػػير إلػػي 

 أو ميؿ إلي االرتداد لمنطس وتت اهؿ كثيرًا ما يمكف أف يحدث داخؿ البيئة .     نزعة 
 تعريف التوحد

( أف العمماا قد اختمطوا في تعريػؼ  54-51: 1225تذكر فوزية ال ةمدة  )     
التوحد كا طراب ذو تأثير عمي النمو العصبي لمططؿ وتطػور  فػي ثةثػة م ػاالت 

 وذلؾ لألسباب اآلتية:ارات اال تماعية، والتخيؿ ، أساسية هي: التواصؿ، والمه
تعدد الجرائع التي اهتمت بحاالت التوحد كالطبيب ، وأخصػائي التربيػة الخاصػة . أ

 ، وااخصائييف اال تماعييف والنطسييف وغيرهـ.
 تعدد ااسباب التي تؤدي إلي حاالت التوحد.. ب
نمػػػا هػػػو در ػػػات ، منهػػػا البسػػػي. ت طة والمتوسػػػطة أف التوحػػػد لػػػيس در ػػػة واحػػػدة وا 

 والجديدة.
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أعػػػػراض التوحػػػػد كثيػػػػرة  ػػػػدا، ولػػػػيس بال ػػػػرورة أف تكػػػػوف ااعػػػػراض  ميعهػػػػا . ث
 مو ودة في كؿ ططؿ مصاب بالتوحد.

تعػػدد المصػػطمحات التػػي تعبػػر عػػف أعػػراض التوحػػد ، حيػػث يسػػمي تػػارة مر ػػا . ج
 وتارة ا طرابا سموكيا وتارة إعاقة عقمية .

ليؿ التجخيصػػػػػي اإلحصػػػػػائي اخػػػػػتةؼ أنػػػػػواع وأطيػػػػػاؼ التوحػػػػػد كمػػػػػا ذكػػػػػر الػػػػػد. ح
 & DSM-4 Diagnostic)الطبعػػػػة الرابعػػػػة  –لة ػػػػطرابات العقميػػػػة 

Statistical Manual of Mental Disorders)  خمس فئات هػي: ا ػطراب
، متةزمػػة (Asperger Syndrome)، متةزمػػة إسػػبير ر (Autism)التوحػػد 
 Childhood )، وا ػطراب الططولػة االنتكاسػي (Rett's Syndrome)ريت 

Disintegrative Disorders) ،.واال طرابات النمائية الجاممة غير المحددة 
 ويمكػف (Autism) وتتناوؿ الدراسة الحالية فئة ا طراب طيؼ التوحػد          

 استعراض بعض التعريطات التي تناولت التوحد عمي النحو التالي:
 Ministry Of Children and) تعرفػػه وزارة الططػػؿ والتنميػػة ااسػػرية         

Family Development 2008: 2 )  بأنػه حالػة مر ػية معقػدة تظهػر فػي أغمػب
ااحيػػػػاف مبكػػػػرًا قبػػػػؿ عمػػػػر الػػػػثةث سػػػػنوات وتػػػػؤثر عمػػػػي النمػػػػو الطبيعػػػػي لممػػػػ ، 

 والعةقات اال تماعية، والتواصؿ، واالهتمامات والسموؾ .
وحػدييف ( طيػػؼ التوحػػد وتعػرؼ ) ال معيػػة البريطانيػة الوطنيػػة لألططػػاؿ الت        

عمػػي أنػػه ا ػػطراب أو متةزمػػة تعػػرؼ سػػموكيًا وتظهػػر مظاهرهػػا ااساسػػية قبػػؿ 
( جهرا مف عمر  ، ويت مف ا ػطرابا فػي سػرعة أو 32وصوؿ الططؿ إلي سف )

تتػػػابع النمػػػو، وا ػػػطرابا حسػػػيًا فػػػي االسػػػت ابة لممثيػػػرات ، وا ػػػطرابا فػػػي الكػػػةـ 
ي التعمػػؽ واالنتمػػاا لألجػػياا والمو ػػوعات والمغػػة والسػػعة المعرفيػػة ، وا ػػطرابا فػػ

 (  1224نايؼ الزارع، وااجخاص وااحداث . ) 
بأنػه ا ػطراب فػي النمػو واسػع  (Li et al., 2015 ) ويعرفػه ليػي وآخػروف        

النطػػاؽ ومػػف  ػػمف أعرا ػػه قصػػور فػػي التطاعػػؿ اال تمػػاعي واالعتنػػاا بالػػذات 
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عػػف خمػػؿ فػػي الوظػػائؼ العصػػبية  والسػػموكيات النمطيػػة ، وينػػتج هػػذا اال ػػطراب
 عاميف ، سف في تكوف ما تميؿ إلي أف تظهر في مرحمة الططولة المبكرة وغالًبا

 . الحياة مدى ويستمر
ويمكف مف خةؿ التعريطات السابقة لمتوحػد تعريػؼ ااططػاؿ ذوي ا ػطراب        

 المرحمػػةطيػػؼ التوحػػد فػػي الدراسػػة الحاليػػة إ رائيػػًا بػػأنهـ: " فئػػة مػػف ااططػػاؿ فػػي 
سنوات يميموف إلي االنطوائية وعدـ االندماج مع أقرانهـ وغير  8-4العمرية مف 

قػػادريف عمػػي أداا بعػػض مهػػارات العنايػػة الذاتيػػة بجػػكؿ اسػػتقةلي ويقػػاوموف تعمػػـ 
 المهارات ال ديدة "

 التوحد اضطراب طيف انتشار نسبة
مطػة إلػي أف ا ػطراب التػي تهػتـ باإلعاقػات المخت اإلحصائيائ تجير العديػد مػف     

التوحد هو ااكثر جيوعًا وااسرع انتجارًا في الوقت الحالي عف بقيػة اال ػطرابات 
مستوي العالـ  ويمكف تو يع نسب انتجار ذلؾ المرض عمي، واإلعاقات ااخرى 

وفي بمداف مختمطة ، بالر وع إلي سنوات قميمة إلي الوراا وحتػي الوقػت الحػالي فػي 
 النقاط التالية:

أف  ( National Autistic Society, 2007:7 )ارت ال معيػة القوميػة لمتوحػد أجػ-2
 ( ططؿ .55( لكؿ )2نسبة انتجار التوحد بمغت عمي المستوي العالمي )

 Ministry of Children & Family )ذكػرت وزارة الططػؿ والتنميػة ااسػرية -1

Development, 2008:2) ( 252( لكػؿ )2أف نسبة انتجار التوحد بمغت )
 . 4-5ططؿ، وتنتجر في ااوالد أكثر مف البنات بمعدؿ 

% تقريبػػًا مػػف عػػدد السػػكاف الكمػػي ، 2تبمػػن نسػػبة انتجػػار التوحػػد فػػي بريطانيػػا -3
سػػنوات  22-9ويبمػػن عػػدد ااططػػاؿ التوحػػدييف الػػذيف تتػػراوح أعمػػارهـ مػػف 

 (Foster, et al, 2008: 41-42)ططؿ .  57222تقريبًا 
ططػػؿ  7:6/2222فػػي أوربػػا وأمريكػػا الجػػمالية مػػف  تصػػؿ نسػػبة انتجػػار التوحػػد-4

  (  (Murawski et al, 2009سنوات .  8عند عمر 
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تـ اعتبار ا طراب التوحد ثالث اال طرابات الجخصية حدوثًا في الواليات -5
 ( 74: 1225) فوزية ال ةمدة،    المتحدة اامريكية .

% 85فػي تػايواف إلػي حػوالي  تصؿ نسبة ااططاؿ التوحدييف في عمر المدرسػة-6
 (Chien- Yu Pan, 2009: 23)بيف ااططاؿ التوحدييف بجكؿ عاـ. 

وأمػػػا عػػػف نسػػػبة انتجػػػار ا ػػػطراب التوحػػػد فػػػي مصػػػر فقػػػد أو ػػػع إبػػػراهيـ بػػػدر   
( أف نسبة  انتجار ذلؾ اال طراب في بداية االطيػة ال ديػدة كانػت  42: 1224)

فقػد كجػطت التقػارير  1228ي العاـ ألؼ ططؿ سنويًا ، وف 122-222تقدر بنسبة 
الصادرة عف  وزارة الت امف اال تمػاعي أف عػدد المصػابيف بمػرض التوحػد يصػؿ 

ططػػؿ ، وأف المػػرض  2/262ألػػؼ مصػػاب ، وذلػػؾ بنسػػبة  822بجػػكؿ عػػاـ إلػػى 
يو د بدر ات مختمطة مف ااعراض كما أف نسبة انتجار  في تزايد مستمر ويقتػرب 

ة اإلصػابة بػيف الػذكور إلػي أربعػة أ ػعاؼ اإلصػابة ، وتصؿ نسب مف مميوف حالة
 بػػػػيف الطتيػػػػات ، وأكػػػػدت التقػػػػارير أف مػػػػرض التوحػػػػد يسػػػػبب مجػػػػاكؿ فػػػػى التواصػػػػؿ
اال تمػػػاعي والعػػػاططي ، وأف بعػػػض المصػػػابيف لػػػديهـ قػػػدرات خاصػػػة متميػػػزة عػػػف 

 أقرانهـ ولديهـ تطوؽ في بعض اانجطة .
 أثر وجود الطفل التوحدى في األسرة

و ػػود ططػػؿ توحػػدي داخػػؿ ااسػػرة مػػف أكبػػر التحػػديات التػػي قػػد توا ػػه  يعتبػػر      
ااسػػرة فػػي الوقػػت الحػػالي ، وذلػػؾ نظػػرًا اف التوحػػد كمػػرض يػػرتبط بػػه العديػػد مػػف 
اال طرابات السموكية التي يصعب التنبؤ بها ؛ حيث أنها تختمؼ مف ططؿ آلخػر 

ند نطػس الططػؿ ومف بيئة اخرى بؿ ومف مرحمة عمرية إلي مرحمة عمرية أخري ع
( عمػػي أف و ػػود ططػػؿ توحػػدي فػػي ااسػػرة يػػؤثر 1224، ويؤكػػد إبػػراهيـ الزريقػػات )

بجػػكؿ كبيػػر عمػػػي تمػػؾ ااسػػػرة ويعكػػس العديػػد مػػػف ال ػػغوط النطسػػػية عمػػي اآلبػػػاا 
 ويؤدي في كثير مف ااحياف إلي صعوبة تمبية الحا ات المرتبطة بالتربية .

 الحيػاة  وانػب مختمػؼ يػؤثر عمػى ةااسػر  داخػؿ توحػدي ططؿ كما أف و ود      
 يتمقػى مػف واال تماعيػة والتربويػة لألسػرة فالوالػديف همػا أوؿ النطسػية واالقتصػادية



    81088108ة ة لسنلسن  ––  الجزء األولالجزء األول  --لرابعلرابعالعدد االعدد ا  ––العاشر العاشر   المجمدالمجمد ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة
 

222 

 واإلنكػار الػرفض مراحػؿ ويعيجػاف التجػخيص ، مرحمػة بعػد والمطا ػأة الصػدمة
 والبحػث الحالػة لتقبػؿ اامػر يصػؿ بهػـ أف إلى آخر إلى طبيب مف والتنقؿ لمحالة
 ( 221: 1225 سعد، أبو المطيؼ عبد حمد)  .المناسبة  لتربوية والعة يةا البرامج عف

ومػػػف هنػػػا فقػػػد اهتمػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات بتقػػػديـ العػػػوف واإلرجػػػاد اسػػػر       
ااططاؿ التوحيػدييف ومػدهـ بالمعمومػات والطنيػات التػي تسػاعدهـ عمػي تقبػؿ الططػؿ 

ا ، وتػدريب أفػراد ااسػرة عمػي ومساعدته عمي موا هة اإلعاقة والتخطيؼ مػف آثارهػ
 1224ويطسػر نػايؼ الػزارع ) لمططػؿ ، والعة يػة التربويػة البػرامج أسػاليب تطبيػؽ

 تراقب التي وهي الططؿ مع أكبر وقتاً  تق ي هي التي ( ذلؾ بأف ااسرة26-27،
 المعمومػات تنقػؿ التػي وهػي سػموكه ، عمػى أو تطػورات مجكمة أي ظهور وتةحظ

 في ططمهـ عمى يطرأ الذي التقدـ وتس يؿ ب حياته المختمطة وان عف والمةحظات
 ;؛  3122؛ إيمائ  عاسنئ    3122عهاى  اعسكا:  ) ، ومػف أمثمػة تمػؾ الدراسػات  المنزؿ

Symon, 2005 Seung et al, 2006 . ) 

 تعمـ ن حوا في واامهات اآلباا أف إلى الدراسات السابؽ ذكرها وقد توصمت     
 المرغػوب تنميتهػا لػدي ططمهػـ التوحػدي ، السػت اباتا عمػى الحصػوؿ أسػاليب
 المنزؿ . في استخداـ تمؾ االست ابات وتعميـ

 التوحد اضطراب طيف ذوي األطفال خصائص
يتميػػػز ااططػػػاؿ ذوي ا ػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػد بم موعػػػة مػػػف الخصػػػائص         

و ػيع العامة المجتركة والتي تميزهـ عف أقرانهـ مػف ااططػاؿ العػادييف ، ويمكػف ت
   تمؾ الخصائص عمي النحو التالي :

يعػػػاني ااططػػػاؿ ذوي : Social Characteristics  الخصػػػائص اال تماعيػػػة-2
ا طراب التوحد وخاصة في سنوات العمر ااولي مف عدـ القدرة عمي إقامػة 
عةقػػات ا تماعيػػة مػػع اافػػراد اآلخػػريف ويقتصػػر ارتبػػاطهـ اال تمػػاعي عمػػي 

مقدـ الرعاية ، وأنه ومع التقدـ في العمػر تنمػو  أجخاص معينيف كالوالديف أو
لػدي هػؤالا ااططػاؿ الرغبػة فػػي التواصػؿ اال تمػاعي ولكػف يوا هػوف صػػعوبة 
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فػػػي كيطيػػػة التعػػػرؼ والتقػػػرب مػػػف اآلخػػػريف وفهػػػـ قواعػػػد التواصػػػؿ اال تمػػػاعي 
 ( Zager, 2005 )المعروفة . 

لتػػي تعبػػر ( بعػػض السػػمات الطرعيػػة ا1222وقػػد لخػػص مصػػططي القمػػش )       
 مف مظاهر القصور اال تماعي لدي أططاؿ التوحد كما يمي:

 رفض التةمس ال سدي وعدـ الرغبة في االتصاؿ العاططي ال سمي . -
 قصور في فهـ العةقات اال تماعية وقواعدها . -
عدـ التأثر بو ود اآلخريف وعدـ الجعور بتوا دهـ في المكاف وت نب االقتراب  -

 منهـ .
 كويف صداقات أو عةقات مع اآلخريف .عدـ الرغبة في ت -
 يط ؿ العزلة عف الو ود مع اآلخريف وال يطمب مف أحد االهتماـ به . -
ذا ابتسػػػـ تكػػػوف االبتسػػػامة لألجػػػياا ولػػػيس احػػػد  - ال يػػػرد االبتسػػػامة لوخػػػريف وا 

 اافراد .
 ت نب النظر بو و  اآلخريف . -
موؾ ططػؿ التوحػد : يتميػز سػ Behavioral Characteristicsاعكاوىيا الخصائص -1

بالتكرارية والنمطية واالحتطاظ بروتيف معيف ، وعادة ما يظهر نوبػات انطعاليػة 
حػػػادة تكػػػوف مصػػػدر إزعػػػاج لممحيطػػػيف ويميػػػؿ إلػػػي الوحػػػدة وعػػػدـ االسػػػت ابة 
لوخريف بسبب عدـ قدرته عمي استخداـ المغة ومف أهـ الخصائص السموكية 

 ما يمي:
كػػػةـ أو الكػػػةـ بنغمػػػة ثابتػػػة دوف تغييػػػر الميػػػؿ إلػػػي الوحػػػدة والهمػػػس أثنػػػاا ال-

والػػػػػبعض ال يسػػػػػػتطيع إكمػػػػػػاؿ حديثػػػػػػه والميػػػػػػؿ إلػػػػػػي تكػػػػػػرار نطػػػػػػس ال مػػػػػػؿ  
 ( 32: 1225ما د عمارة، والعبارات . ) 

حػػزف جػػػديد واالنخػػػراط فػػي نوبػػػات مػػػف البكػػاا والصػػػراخ بصػػػوت مرتطػػػع دوف -
) الطرحػاتي محمػود البيئػة المحيطػة .  فػي بسػيطة تغيػرات وعنػد حػدوث سبب

 ( 15: 1225وآخروف، 
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 أو بالذراعيف الرفرفة أو لم سـ المستمر الهز مثؿ الغريبة ال سمية الحركات-
  بااصابع أو الدوراف حوؿ  والمجي عمي أطراؼ ااصابع . النقر

      (   Tsai, 2005: 456-459 )    

     والخموؿ . بالكسؿ يتسموف والبعض كبيرة بدر ة زائد لديه نجاط البعض-
( Whitman, 2004 ) 

الػذات مثػؿ  ػرب الػرأس أو العػض أو حػؾ  إيػذاا سػموؾ بعض لديه البعض-
إبػػراهيـ الزريقػػات، ) .% 22جػديدة تصػػؿ إلػي نسػػبة  وأحيانػًا بدر ػػة ال مػد
1222 ) 

الػػػػػبعض يظهػػػػػروف مجػػػػػكةت مختمطػػػػػة فػػػػػي النػػػػػـو كصػػػػػعوبة فػػػػػي بػػػػػدا النػػػػػـو -
اإل ػافة إلػي النػـو واالستيقاظ لػيًة والمجػي أثنػاا النػوـ واالسػتيقاظ مبكػرًا ب

 ( 65: 1225فوزية ال ةمدة، بأو اع غير طبيعية . ) 
ظهػػور بعػػض مجػػاكؿ فػػي ااكػػؿ كعػػدـ قبػػوؿ الطعػػاـ ورف ػػه وتنػػاوؿ أجػػياا -

غيػػر ااطعمػػػة باإل ػػافة إلػػػي مجػػػاكؿ فػػي الم ػػػن والبمػػع . ) زيػػػاد الػػػةال 
 ( 1223وآخروف، 

المهػارات المعرفيػة : تتمثػؿ  Cognitive Characteristic الخصػائص المعرفيػة -3
لػػدي الطػػرد فػػي قدرتػػه عمػػي التطكيػػر والتػػذكر والمناقجػػة وحػػؿ المجػػكةت ، وقػػد 
أجارت الدراسات المختمطة إلي أف ااططاؿ التوحػدييف يعػانوف مػف  ػعؼ فػي 

ا طراب  ذوى ااططاؿ % مف 72 مف أكثر القدرات المعرفية والطكرية ، وأف
حدود اإلعاقة العقميػة وفػي  إلي حياناتصؿ أ متدنية عقمية قدرات التوحد لديهـ

والجديدة وير ع ذؾ إلي النقػائص  المتوسطة العقمية أحياف أخري إلي اإلعاقة
اإلدراكيػػػػة واال تماعيػػػػة المرتبطػػػػة بال ػػػػعؼ فػػػػي االنتبػػػػا  المجػػػػترؾ ، الػػػػتعمـ 

 ال مني ، التقميد والذاكرة وال عؼ المغوي لديهـ .
 (  Lord, & Spence, 2006:5-6 ) 

% مػػػف ااططػػػاؿ التوحػػػدييف 22( أف نسػػػبة 1222) جػػػاكر قنػػػديؿ ويػػػذكر         
 والحسػاب، الػذاكرة، مثػؿ يظهػروف قػدرات عقميػة مرتطعػة فػي  وانػب محػددة
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 وقد يظهر بع ػهـ قػدرات قرائيػة آليػة مبكػرة ولكػف بػدوف  والطف، والموسيقى،
 ، كمػػػا تتطػػػاوت نسػػػبة الػػػذكاا المطظػػػي لػػػدي هػػػؤالا ااططػػػاؿ فحػػػوالي اسػػػتيعاب

% مػػنهـ 12،  72-52% مػػنهـ بػػيف 52،  12% مػػنهـ يكػػوف أقػػؿ مػػف 62
 (  49-48: 1225ما د عمارة، . )  72فوؽ 

 Linguistic & Communication  والتواصػػػمية  الخصػػػائص المغويػػػة-4
Characteristic :تسػػاب المغػػة أحػػد أهػػـ أعػػراض التوحػػديعتبػػر التػػأخر فػػي اك ،
اكتسػػػاب المغػػػة واسػػػتخدامها % مػػػف ااططػػػاؿ التوحػػػدييف فػػػي 52حيػػػث يطجػػػؿ 

ف اكتسػب الططػؿ التوحػدي المغػة فػعف اسػتخدامه لهػا ال  بجكؿ سػميـ ، وحتػي وا 
يخػػدـ التواصػػؿ مػػع اآلخػػريف ، فمغػػة الططػػؿ التوحػػدي تكػػوف م ػػطربة بجػػكؿ 
وا ػػػػع وتتميػػػػز بالمصػػػػاداة أي إعػػػػادة وتكػػػػرار الكممػػػػات وال مػػػػؿ التػػػػي سػػػػبؽ 

 ( 45 -36: 1222جريبماف، لورا وسمعها مف اآلخريف دوف فهـ معناها. ) 
ويمكف تصنيؼ م االت ا طرابات المغة والتواصؿ لدي ااططاؿ التوحدييف فيما  

 يمي:
يعػػػاني الططػػػؿ التوحػػػدي مػػػف  ػػػعؼ فػػػػي ا ػػػطرابات التواصػػػؿ غيػػػر المطظػػػي : -

العػػيف بػػالعيف أو تتبػػع جػػيا  التواصػػؿ البصػػري حيػػث ي ػػد صػػعوبة فػػي التقػػاا
السػػمعي واالنتبػػا  فهػػو ال يسػػت يب  ، كمػػا يعػػاني  ػػعؼ فػػي التواصػػؿمتحػػرؾ

، باإل ػافة إلػي ططمهػـ أصػـمف اآلباا يعتقدوف أف  لألصوات لدر ة أف كثير
 صعوبات في استعماؿ تعبيرات الو ه واستعماؿ اإلجارة .

يعاني الططؿ التوحػدي مػف مجػكةت فػي اسػتخداـ  ا طرابات التواصؿ المطظي :-
دة باإل ػػافة إلػػي صػػعوبة فػػي فهػػـ المطػػردات المغويػػة وال مػػؿ والكممػػات الم ػػر 

، )معاني الكممات .   (1223موسي برهـو
( أف الططػػػؿ التوحػػػدي 34: 1226وي ػػػيؼ محمػػػد ميقػػػاتي وأخػػػروف )    

يعػػاني مػػػف صػػػعوبات فػػػي القػػػرااة   والكتابػػػة ونطػػػؽ الكممػػػات وال مػػػؿ وتحميمهػػػا 
 وفهـ معانيها .
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   الخصائص النطسية واالنطعالية-5
Psychological & Emotional Characteristic  

 يتصػػػؼ الططػػػؿ ذو ا ػػػطراب التوحػػػد بعػػػدـ القػػػدرة عمػػػي فهػػػـ المواقػػػؼ مػػػف        
وهػػػػو مػػػػا يتسػػػػبب فػػػػي اسػػػػتخدامه لػػػػبعض ؛ اآلخػػػػريف حولػػػػه وعػػػػدـ فهػػػػـ مجػػػػاعر

كال حؾ مثًة عند وقػوع التعبيرات وردود الطعؿ االنطعالية في غير مو عها ، 
بب وا ػع كمػا أف الكثيػر مػف هػؤالا ، أو البكاا والصػراخ دوف سػجخص أمامه

ااططاؿ يصابوف بهياج وغ ب جديديف عند حدوث تغييػر فػي روتػيف حيػاتهـ 
مثػػػؿ تغييػػػر أمػػػاكف أجػػػيائهـ الخاصػػػة أو تغييػػػر ترتيػػػب أثػػػاث المنػػػزؿ ، وأحيانػػػا 
يظهػػػر الططػػػؿ  مػػػود انطعػػػالي وال يظهػػػر أي رد انطعػػػالي لممواقػػػؼ كالدهجػػػة أو 

 ( 26: 1225) محمد خطاب، الحزف أو الطرح . 
إلي حالة القمؽ والتوتر الجػديدة  ( Williams, 2003:12-13)ويجير ويميامز        

والتػػي قػػد تصػػؿ إلػػي حػػد الطوبيػػا والتػػي تحػػدث لػػدي الططػػؿ التوحػػدي عنػػد مػػرور  
بػػػػالمواقؼ ال ديػػػػدة غيػػػػر المعتػػػػادة وفػػػػي اامػػػػاكف العامػػػػة وعنػػػػد االخػػػػتةط مػػػػع 

 لة الكةـ معهـ فيميؿ إلي البرود االنطعالي والعزلة .اآلخريف وأثناا محاو 
كما أف مجاعر الخوؼ عند الططؿ التوحدي تعتبر مجاعر متناق ة ، فهػـ        

يخػػافوف مػػف أجػػياا قػػد تبػػدو عاديػػة وغيػػر  ػػارة وال يخػػافوف مػػف ااجػػياا التػػي 
تتو ػػػػب الخػػػػوؼ وتحتػػػػاج الحػػػػذر كػػػػأف يسػػػػقطوف مػػػػف اامػػػػاكف المرتطعػػػػة ، مػػػػا 

اا سػػاـ السػػاخنة ويقتربػػوف مػػف مصػػادر الكهربػػاا ويمجػػوف فػػي طريػػؽ  يممسػػوف
السػػػػػيارات دوف الجػػػػػعور بػػػػػالخطر ، وير ػػػػػع ذلػػػػػؾ إلػػػػػي عػػػػػدـ إدراكهػػػػػـ لمنتػػػػػائج 

 والمخاطر المحتمؿ حدوثها نتي ة لتمؾ السموكيات .
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 التوحد أسباب
أكدت اابحاث العممية المرتبطة بالتوحد عمي أف اإلصابة بالتوحد تحدث  
باإل افة  ،كيميائية ( عقمية بيولو ية،  ينية، ) وراثية، تداخؿ عدة أسبابنتي ة 

وعوامؿ تعود إلي التنجئة ااسرية ، وهناؾ نسبة كبيرة مف  أي ية إلي عوامؿ
حيث تظهر عميهـ  -ااططاؿ الذيف تـ تجخيصهـ عمي أنهـ مصابيف بالتوحد 

سبب المباجر وقؼ الطب عا زا عف تحديد ال –أعراض المرض بجكؿ وا ع 
 مف ااسباب سابقة الذكر إلصابتهـ بذلؾ المرض .

لي   ويري البعض أف اإلصابة بالتوحد تر ع إلي أساليب التنجئة الوالدية وا 
جخصية الوالديف الغير سوية وأسموب التربية الذي يسهـ في حدوث اال طراب ، 

اـ ت ا  والذي ينتج عف النقص في عاططة اابويف أو ت مد مجاعرهـ وخاصة ا
الططؿ ؛ مما يؤدي إلي فجؿ الططؿ في تكويف إدراكه لألـ فيرفض التواصؿ معها 
ويط ؿ االنسحاب العاططي واال تماعي وهو ما ينتج عنه عزلة الططؿ وظهور 

ولكف العمماا   ( Autism Socity Of America, 2006:2 )أعراض التوحد عميه .
دـ صحة تمؾ النظرية وأكدوا أف التوحد هو مرض عقمي ير ع أثبتوا مؤخرًا ع

وظائؼ الم  ، وتو ع  يهاف  اسباب بيولو ية تن ـ عف حدوث ا طراب في
( أنه يمكف تقسيـ المرض مف حيث ت مي أو عدـ 38-33: 1228)مصططي

التوحد غير  -1، التوحد المعروؼ سببه -2له إلي:  ت مي أسباب وا حة
 مكف تو يع كة النوعيف عمي النحو التالي:المعروؼ سببه وي

 أواًل: التوحد المعروؼ سببه
% فقط مف ااططاؿ  32:22حيث يكوف لممرض سبب وا ع ويحدث في      

 ومف أهـ تمؾ ااسباب: التوحدييف
و ود خمؿ في كروموزومات الططؿ الموروثة مف ااـ حيث تحدث هجاجة في -2

 هذا اؿ التوحدييف الذكور ويعتبر% مف ااطط25ويصيب  (X)الكروموزوـ 
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 وصعوبات العقمي لمتوحد والتخمؼ مسبب حديث وراثي جكؿ الكروموزـو
 الزائد . النجاط مثؿ سموكية مجكةت حدوث في دور وله التعمـ

تعرض الططؿ أثناا الحمؿ لبعض الطيروسات المعدية التي تصيب ااـ مثؿ -1
تعرض ااـ أثناا الحمؿ  أو فيروس الحصبة االمانية والهيربس التناسمي ،

، كما  لمنزيؼ التعرض ، أو ااكس يف نقص مثؿ لبعض المجكةت والوالدة
 هذ  أف تناوؿ ااـ لبعض العقاقير مثؿ أدوية الصرع أو كبر سف ااـ ، كؿ

 .بالتوحد إلصابة الططؿ أسباب متداخمة تكوف قد العوامؿ
نيؿ كيتونوريا غير إصابة الططؿ ببعض اامراض ال ينية مثؿ مرض الطي-3

المعالج ، ومرض التصمب الدرني وااوراـ العصبية الميطية ، واإلصابة 
بالتجن ات في الرقبة وال ذع وااطراؼ مع انثناا في الساعديف مصحوبًا 

 بتأخر عقمي .
 ثانيًا: التوحد غير المعروف سببو

حيث ال يكوف لممرض سبب وا ع ويسمي بالتوحد ااولي ويحدث في      
% مف ااططاؿ التوحدييف وقد يعزو السبب إلي ت افر العوامؿ ال ينية  92:72

الموروثة مع العوامؿ البيئية المختمطة وهو ما يؤدي إلي حدوث خمؿ في ال هاز 
العصبي واله مي والمناعي ، وحتي اآلف لـ يثبت أف هناؾ  ينًا واحدا مسئواًل 

 اب التالية :احتمالية ااسبعف المرض وتجير الدراسات إلي 
نقص نسبة مادة السيروتونيف وهػو موصػؿ عصػبي فػي المػ  وتمعػب دورًا هامػًا -2

فػػػي التكػػػويف العصػػػبي ولهػػػا دور مهػػػـ فػػػي إحػػػداث العديػػػد مػػػف وظػػػائؼ المػػػ  
 الحيوية والتواصؿ اال تماعي .

نقػػػػص فػػػػي مقػػػػدار الطاقػػػػة المتاحػػػػة لممػػػػ  والػػػػذي قػػػػد ير ػػػػع إلػػػػي نقػػػػص نسػػػػبة -1
مادة الكػارنتيف التػي تقػـو بتوصػيؿ ااحمػاض  ااحماض الدهنية ااساسية أو

 الدهنية لمميتوكوندريا حيث يتـ أكسدتها لخروج الطاقة .
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خمػػػػػؿ فػػػػػي وظيطػػػػػة ال هػػػػػاز المنػػػػػاعي نتي ػػػػػة التعػػػػػرض لممموثػػػػػات البيئيػػػػػة مثػػػػػؿ -3
 الطيروسات والمعادف الثقيمة وعمي رأسها الرصاص والزئبؽ .

مػواد الحافظػة الم ػافة التعرض لمسػببات الحساسػية مثػؿ بعػض ااطعمػة أو ال-4
 لألطعمة .

المركػب  Bفيتػاميف  –نقص في نسبة بعض الطيتامينات مثؿ) حامض الطوليػؾ -5
السمينيـو (  –المغنسيوـ  –( والمعادف خاصة ) الزنؾ  A,C,Eوفيتامينات  –

والتػػػي تعتبػػػر م ػػػادات لألكسػػػدة ولهػػػا دور مهػػػـ لكػػػًة مػػػف ال هػػػاز العصػػػبي 
 واله مي والمناعي .

    Independent Skillsلمهارات االستقةلية    ثانيًا: ا
 مقدمة: 
 لديػه قصػور وع ػز التوحػدى الططػؿ أف عمػى ( 2005 ) عمػارة يؤكػد ما ػد      
 في هـ مف العادييف أدااها ااططاؿ يستطيع التى السموكية اانماط مف العديد في

 22-5)   فالططػؿ التوحػدي فػي ، واالقتصػادي ومسػتوا  اال تمػاعي سػنه نطػس
 عمػر  ططػؿ بهػا التػي يمكػف أف يقػوـ أداا بعػض ااعمػاؿ يسػتطيع ال قد سنوات (
 بؿ يحتاج نطسه إطعاـ أو حماية أو رعاية عف يع ز كما ، أقؿ أو سنتيف الزمني
 أططػاؿ لػدى كما تجػيع وارتدائها، المةبس عمي خمع يطعمه ويقـو بمساعدته لمف

 واارؽ . ااكؿ ومجكةت الميمي أعراض التبوؿ التوحد
ويبدو عمي ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد وخاصة فػي السػف الصػغيرة 
أنهػػـ يقػػاوموف تعمػػـ المهػػارات ال ديػػدة ؛ لػػذا يعػػد تعمػػيـ وتػػدريب تمػػؾ الطئػػة لممهػػارات 
المختمطة والقياـ بها عمميػة ليسػت بالسػهمة ولكنهػا غيػر مسػتحيمة فتطػور الططػؿ ذو 

حػراز أي تقػدـ ا طراب طيؼ التوحد وقدرته عمي القي اـ بالمهارات تكػوف بطيئػة وا 
حتػػػي ولػػػو بسػػػيط  ػػػدًا يعػػػد خطػػػوة هامػػػة وقويػػػة بالنسػػػبة لمططػػػؿ التوحػػػدي ، وبػػػذلؾ 
ظهػار الحػب ، ويجػير  تحتاج عممية التدريب عمي المهارات إلي الصبر والمثػابرة وا 

( فػػػػػي هػػػػػذا السػػػػػياؽ إلػػػػػي أف ااططػػػػػاؿ التوحػػػػػدييف 24، 1229عبػػػػػد ا  الصػػػػػبي )
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 ػرااات تعػديؿ السػموؾ ومػع التػدريب والتعمػيـ يمكػنهـ اكتسػاب الكثيػر يست يبوف إل
مف المهارات الطكرية والنطسية والسموكية والحركية ، وبذلؾ يمكف تعديؿ المجكةت 

 التي لديهـ والمرتبطة بتمؾ المهارات وبالتالي العيش في الم تمع بسهولة .
   تعريف الميارات االستقاللية

التػػػػػي تعبػػػػػر عػػػػػف مطهػػػػػـو المهػػػػػارات االسػػػػػتقةلية ومنهػػػػػا تعػػػػػددت المصػػػػػطمحات    
المهػػػػارات الحياتيػػػػة اال تماعيػػػػة ، المهػػػػارات المعيجػػػػية ، مهػػػػارات الحيػػػػاة اليوميػػػػة  
مهارات الرعاية الذاتية ، ومهارات العنايػة بالػذات ، ومػف هنػا فقػد تنوعػت وتعػددت 

 تعريطات المهارات االستقةلية ومف تمؾ التعريطات :
( بأنهػػا تعنػػي " قػػدرة الطػػرد عمػػي االسػػت ابة 1222فػػاروؽ الروسػػاف ) يعرفهػػا      

 لممتطمبات اال تماعية بن اح حسب عمر  الزمني " .
 نطسػه عمػى االعتمػاد فػي الطػرد قػدرة ( بأنهػا "1227وعرفتها هيطاا إبراهيـ )      
 المناسػبة ااخػرى ال ػرورية الحيػاة وجػؤوف بالنظافػة الخاصػة تأديػة الوظػائؼ في
 اافراد بطيئي التعمـ " . يحتا ها تيوال

بعض  فيIndependent Skills االستقةلية  ويقابؿ مصطمع المهارات       
النطس في القياـ ببعض اامور التي تتطور مف  عمى المؤلطات مصطمع االعتماد

 إلى واالغتساؿ التغذية وارتداا المةبس المهارات السهمة البسيطة كأساسيات
واالستحماـ واختيار مةبس  بسيطة و بة تح ير مثؿ تعقيدا كثراا المهارات
 ( 253: 1224) محمد عبد الرحمف ومني حسف، . الخروج
( عمى أنه وعمي  123: 2998ويؤكد  ماؿ الخطيب ومني الحديدي )        

االستقةلية ) مهارات  المهارات تأدية عمى ططؿ التوحد قدرة أف عدـ الرغـ مف
 المهارات هذ  أف إال ع وية عوامؿ نات ا عف يكوف عتماد عمي النطس ( قداال

 الططؿ تربية عمى القائموف يستطيع التي البيئية بالعوامؿ وا ع وبجكؿ تتأثر
متعممة ومكتسبة  المهارات هذ  أف أي تنظيمها إعادة أو بها وتنظيمها التحكـ

 ويمكف التدريب عميها .
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رات االستقةلية إ رائيًا في الدراسة الحالية بأنها: ويمكف تعريؼ المها       
م موعة مف اانجطة التي يحتاج إليها ااططاؿ بصطة عامة وااططاؿ ذوي 
ا طراب طيؼ التوحد بصطة خاصة لممارسة أنجطة الحياة اليومية مثؿ تناوؿ 
 الطعاـ والنظافة الجخصية وغيرها مف جئوف الحياة ااخرى باالعتماد عمي ذاته 
مكاناته وبما يساعد  عمي تحمؿ المسئولية والعيش بحياة  وبما يتناسب مع قدراته وا 

 أكثر استقةلية ودوف الحا ة احد لتمبية تمؾ اانجطة .
 التوحد اضطراب طيف ذوي األطفال االستقاللية عند الميارات أىمية

 ليومية يعدا المعيجية بالمهارات القياـ مف التمكف أف مما ال يدع م ااًل لمجؾ  
 ااططاؿ المصابيف مف% 62الطرد وأكثر مف  الستقةلية ااساسي اإلطار هو

 العناية الذاتية لمقياـ مهارات اكتساب إلى التوصؿ بعمكانهـ التوحد با طراب
تباع قواعد النظافة كارتداا وخمع المةبس وااساسية اليومية الحياة ب رورات  وا 
مكاني العامة والتغذية والصحة   مف لمعيش ال رورية بالنجاطات ة القياـوا 
والحرائؽ ، إال أف إكساب تمؾ  مف المخاطر الحماية بقواعد واإللماـ الم تمع

 المهارات لمططؿ التوحدي تحتاج إلي الصبر والمثابرة .
( أف ااططاؿ المعاقيف وذوى 58-57، 1226ويذكر عصاـ سرية )     

في أمس الحا ة إلي التج يع المستمر االحتيا ات الخاصة بصطة عامة يكونوف 
بأنه محبوب ومرغوب فيه مف المحيطيف به لمتعبير عف نطسه وأف يجعر 

؛ لما لذلؾ مف تأثير عمي تحسف حالته النطسية والصحية ، وبما يساعد  ا تماعياً 
عمي سهولة تعمـ بعض المهارات ال رورية المرتبطة بالتعرؼ عمي مةبسه 

، وتعمـ كيطية ق اا حا ته بمطرد  نظافتها والعناية بهاوكيطية المحافظة عمي 
، باإل افة إلي تعمـ مهارات ااكؿ يه وو هه واستخداـ فرجاة ااسنافوغسؿ يد

 والجرب وبعض المهارات ااساسية مثؿ القرااة والحساب .
ولقػػػد أكػػػدت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات العربيػػػة واا نبيػػػة عمػػػي أف ااططػػػاؿ ذوي      

يػػؼ التوحػػد يكونػػوف فػػي أمػػس الحا ػػة إلػػي التػػدريب عمػػي كيطيػػة القيػػاـ ا ػػطراب ط
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، والتعرؼ عمػي عاية الذاتية انطسهـ دوف مساعدةبالمهارات االستقةلية لتحقيؽ الر 
؛ فهػي تعتبػر مػػف يػػع أنجػطة ونػواحي الحيػاة المختمطػػةوسػائؿ اامػاف الجخصػي ل م

الحتيا ػػػات الخاصػػػة عمػػػى المهػػػارات الرئيسػػػية فػػػي تنميػػػة القػػػدرات لألططػػػاؿ ذوى ا
، كمػا تجػكؿ  لمف لديهـ ا ػطراب طيػؼ توحػد اختةؼ در اتهـ وأنواعهـ وخاصة

هػػػػػذ  المهػػػػػارات أساسػػػػػا لبنػػػػػاا أجػػػػػكاؿ أخػػػػػرى مػػػػػف المهػػػػػارات الةحقػػػػػة كالمهػػػػػارات 
يؤدى ممارسة المهارات االستقةلية إلػى  ، كمااديمية أو اال تماعية أو المهنيةااك

والتكيػػؼ  ،ة مثػػؿ الثقػػة واالعتمػػاد عمػػى الػػذاتجخصػػيتنميػػة عػػدد مػػف الخصػػائص ال
؛ كػػوثر القواسػػمة،  1228؛ لميػػاا بيػػومي،  1224) رائػػد الجػػي ،  . النػػا ع مػػع مػػف حولػػه

 ,.Meghann et al 1227؛ أمػؿ محمػد ، 1226؛ ممدوح الرواجدة  وهاني عميػاف ،  1222

2013; Caroline & Cathy , 2012; Atalia, & Elena, 2009; Vincent et al., 

2008 ; Joseph et al., 2006)   

ا ػطراب  ذوي ااططػاؿ االسػتقةلية المطمػوب تنميتهػا عنػد المهػارات أمثمػة لػبعض
 التوحد طيؼ

أف المهارات  (55-48، 1224، ومني الحديدي ) ماؿ الخطيب يذكر 
 االستقةلية تنقسـ إلي نوعيف هما :

 lsDaily Living skil  مهارات الحياة اليومية-2
وهي المهارات التى يمكف مف خةلها أف يعتمد الططؿ التوحدي عمى نطسه      

حيث يقوـ التدريب أساسا عمى االستقةؿ فى ممارسة اانجطة التى تمبى 
احتيا اته بداية مف استيقاظه مف النوـ ثـ ممارسة اانجطة الطبيعية العادية 

عداد ال ، وتت مف و بات حتى نهاية اليوـواستغةؿ وقت الطراغ والتعامؿ بالنقود وا 
 -تمؾ المهارات اانجطة التالية:

  ميع المهارات ذات العةقة بالعناية بالمظهر الجخصي.-
 اختيار المةبس المناسبة والمحافظة عمى نظافتها.-
 . استخداـ المرافؽ الم تمعية المألوفة كالهاتؼ والمواصةت-
 القدرة عمي عبور الجارع .-
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 . خةؿ استخداـ الساعةمعرفة الوقت مف -
 Family Living skills  مهارات الحياة ااسرية -1
والتي يمكف تدريب الططؿ  وهي المهارات التي ترتبط بجؤوف الحياة ااسرية  

التوحدي عمي المجاركة فيها ومساعدة بقية أفراد أسرته فيساعد  ذلؾ عمي التكيؼ 
 -تالية:مع مف حوله ، وتت مف تمؾ المهارات اانجطة ال

 تدبير شئون المنزل. -
 إعداد وجبات الطعام.-
 . تجييز مائدة الطعام وتنظيفيا-
 . التصرؼ المةئـ فى الحاالت الطارئة-

كما تناولت بعض  الدراسات السموؾ االستقةلي مف  انب آخر حيث      
أو حت أف السموؾ االستقةلي يرتبط ببعض القدرات كاإلحساس بالمسؤولية ، 

مجكةت ، والثقة بالنطس ، والقدرة عمي إدارة الذات ومف أمثمة تمؾ وموا هة ال
 الدراسات:

غير  -( بيف أساليب المعاممة الوالدية ) السوية  1221دراسة ) منى الزاكى ، -
السوية ( لةـ وااب مع ططمهـ المعاؽ وسموكه االستقةلي وتكونت عينة 

جتممت أدوات البحث ططؿ معاؽ إعاقة بصرية او سمعية وا 212البحث مف 
عمي استبياف البيانات ااولية إلفراد ااسرة واستبياف أساليب المعاممة الوالدية ) 

غير السوية ( مف و هة نظر اابناا واستبياف السموؾ االستقةلي  -السوية
لمططؿ المعاؽ، وتوصمت النتائج عدـ و ود تبايف داؿ إحصائيا في السموؾ 

أبعاد  فيما عدا سموؾ الثقة بالنطس وسموؾ االستقةلي لمططؿ المعاؽ ب
 اإلحساس بالمسئولية.

( والتى هدفت إلي تحسيف السموؾ التكيطي لدي  1222دراسة ) فاطمة سعيد ، -
ااططاؿ التوحدييف والحد مف مجكةتهـ السموكية وتدريبهـ عمي إدارة الذات 

داد باعتبار  عنصر مف عناصر السموؾ االستقةلي ، وذلؾ مف خةؿ إع
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برنامج لتدريب ااططاؿ التوحدييف عمى إدارة الذات، والوقوؼ عمى مدى 
فاعميته فى مساعدة هؤالا ااططاؿ عمى تحقيؽ مستويات أكبر مف االستقةلية 
فى مختمؼ اانجطة ااكاديمية واالستقةلية واال تماعية، وكذلؾ فى تحسيف 

، وتكونت عينة  سموكهـ التكيطى وخطض بعض السموكيات الم طربة لديهـ
أططاؿ توحدييف مف الذكور، تتراوح أعمارهـ الزمنية ما بيف  22الدراسة مف 

وتوصمت النتائج إلي فاعمية البرنامج التدريبي المستخدـ في  سنة، 21 -8
الدراسة عمى إدارة الذات عمى إدارة الذات لدى ااططاؿ التوحدييف وتحسيف 

 هـ السموكية.السموؾ التكيطي لديهـ والحد مف مجكةت
أما عف الدراسة الحالية فقد اهتمت بتنمية م موعة مف المهارات 

 االستقةلية المرتبطة بممارسات الحياة اليومية متمثمة في المهارات التالية:
 مهارة تناوؿ الطعاـ والجراب       -
اسػتعماؿ فرجػاة  –مهارة النظافة الجخصػية وتت ػمف )غسػيؿ الو ػه واليػديف -

 تخداـ المرحاض(  اس –االسناف 
 مهارة خمع وارتداا المةبس -
  مهارة التعامؿ مع اادوات الحادة كالسكيف والمقص-
 مهارة التنقؿ مف مكاف آلخر دوف التعرض إليذاا -
 مهارة التعرؼ عمي المواد ذات الخطورة -

 أساليب التدريب عمي أداا المهارات االستقةلية
و ت زئة المهمة إلي م موعة مف : يقصد بها تقسيـ أأسموب تحميؿ المهمة -2

الخطوات البسيطة التي تساعد عمي اكتساب مهارة  ديدة ، ويعتمد ذلؾ 
ااسموب عمي أف معظـ أجكاؿ السموؾ التي يقـو بها الطرد ما هي إال سمسمة 
متتالية مف االست ابات المرتبطة ببع ها البعض بجكؿ وظيطي وعند 

رة ( يتـ ت زئة السموؾ إلي استخداـ أسموب التحميؿ ) تحميؿ المها
االست ابات التي تتكوف منها تمؾ المهارة وترتيبها بطريقة تسمسمية فتكوف 
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الخطوة ااولي أساسًا لتعميـ الخطوة الثانية... وهكذا ، وتو ع  يهاف 
( أهمية أسموب تحميؿ المهمة بالنسبة لمططؿ  62-62: 1228مصططي ) 

 ذو ا طراب طيؼ التوحد كما يمي:
ـ المهمة إلي خطوات بسيطة تسهؿ عمي الططؿ إن از تمؾ المهمة تقسي-

 وتسهؿ أي ًا عمي المدرب أو الوالديف إثابة الططؿ ومكافأته .
 يساعد تقسيـ المهمة المدرب عمي مةحظة وقياس مدي تقدـ الططؿ .-
تساعد عمي اختيار ااسموب المناسب الذي سيتعمـ به الططؿ المهارة ومف -

 ف البداية .أي الخطوات ستكو 
 : Modelingأسموب النمذ ة -1

النمذ ة هي إحدى نظريات التعمـ التي يمكف استخدامها بهدؼ نقؿ فكرة      
أو سموؾ معيف إلى فرد أو م موعة أفراد، وتوظيطها في المواقؼ الحياتية المختمطة 
وخاصة المواقؼ التربوية واال تماعية ، ومحاولة كسب الطرد انماط سموكية 

مف خةؿ مواقؼ تحدث أمامه ، فعف طريؽ النمذ ة يتعمـ الطرد بالمةحظة   ديدة
والتقميد إما بطريقة مباجرة لجخص يقوـ بتأدية السموؾ المطموب أمامه أو بطريقة 

 (224: 1222)رجدى فاـ منصور، غير مباجرة مف خةؿ عرض فيمـ تعميمي مصور . 

في الدراسة الحالية وذلؾ بعرض  وقد تـ استخداـ أسموب النمذ ة الغير مباجرة   
فيديوهات أماـ ااططاؿ عينة الدراسة ومحاولة تج يعهـ عمي تقميد ما يجاهدوف 
وذلؾ في بيئة مماثمة تمامًا لمواقع لمساعدة الططؿ عمى أداا السموؾ أو المهارة أو 
االست ابة الصحيحة وذلؾ بتو يه الططؿ إلي السموؾ الصحيع ومساعدته وتعزيز  

 داـ عبارات التج يع ومكافأته عند القياـ بالسموؾ الصحيع . باستخ
 أسموب التكرار-3

يؤدى تكرار سموؾ معيف إلى تثبيته وتدعيمه، وخاصة إذا كانت الخبرات 
النات ة مف هذا السموؾ تؤدى إلى إجباع حا ات الططؿ النطسية واال تماعية 
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فى التدريب التوكيدى ومةئمتها لخصائص مرحمته، وهو أكثر ااساليب استخداما 
 ( 1223) محمد عبد الحميد، . 

ومف خةؿ االطةع عمي البحوث والدراسات السابقة التي تناولت فئة ااططاؿ 
ذوي االحتيا ات الخاصة بجكؿ عاـ وااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد بجكؿ 
خاص فقد و دت الباحثة أف  ميع الدراسات تؤكد عمي  رورة التحمي بنوع مف 

تباع أسموب التكرار النمطي لممهاـ والمهارات المطموب مف هؤالا الص بر، وا 
ااططاؿ تعممها وأدائها ؛ وذلؾ نظرًا لطبيعتهـ الخاصة فهـ فئة مف ااططاؿ قابمة 

 لمتعميـ والتدريب ولكف بمعدؿ زمني اطوؿ مف ااططاؿ العادييف .
المستخدـ في الدراسة وقد روعي ذلؾ عند بناا البرنامج التدريبي المقترح و     

الحالية وذلؾ بتكرار كؿ خطوة مف خطوات المهارة المطموب تنميتها أكثر مف مرة 
وبنطس ااسموب والترتيب وذلؾ عمي مستوي ال مسة الواحدة ، كما تـ عمؿ  مسة 
تقويمية بعد عدد مف ال مسات لنطس الهدؼ وبحيث يتـ فيها إعادة التدريب عمي 

 المهارات السابقة .
ض الدراسات السابقة التي اهتمت بتنمية المهارات االستقةلية لدي ااططاؿ بع

 ذوي ا طراب طيؼ التوحد :
نظرًا اهمية تدريب ااططاؿ بجكؿ عاـ وااططاؿ ذوي اإلعاقات العقمية       

المختمطة كااططاؿ المصابيف بالتوحد بجكؿ خاص عمي ممارسة بعض المهارات 
، والتي أطمؽ عميها في الدراسة الحالية اة اليوميةالمرتبطة بمتطمبات الحي

ي بالمهارات االستقةلية فقد اهتمت العديد مف الدراسات بتنمية تمؾ المهارات لد
؛ كي تساعد  عمى أف يكوف قادرًا عمى ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد

قةليته المجاركة في النجاطات التي تقوـ بها العائمة والم تمع مما يزيد مف است
 واعتماد  عمي ذاته في تمبية احتيا اته اليومية ، ومف أمثمة تمؾ الدراسات:

( والتي هدفت إلي التعرؼ عمي أثر برنامج تعميمي 1227دراسة هيطاا إبراهيـ )-
في تنمية المهارات االستقةلية المتعمقة بالنظافة لتةميذ التربية الخاصة 
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تمميذ وتمميذة مف تةميذ الصؼ  14مف  بطيئيف التعمـ ، وتكونت عينة الدراسة
 –الرابع االبتدائي) تربية خاصة ( وتـ تقسيمهـ إلي م موعتيف ) ت ريبية 

 ابطة ( ، واعتمدت الدراسة عمي تطبيؽ مقياس معد مسبقًا لممهارات 
االستقةلية ، وقد أظهرت النتائج و ود فروؽ ذات داللة إحصائية في اختبار 

وعة الت ريبية في التطبيؽ البعدي مما يدلؿ عمي أثر المهارات لصالع الم م
 البرنامج التعميمي في تنمية المهارات االستقةلية لدي تةميذ التربية الخاصة .

والتى ألقت ال وا عمى أهمية المهارات الحياتية ( 1227أمؿ محمد ) دراسة-
تكيؼ والدور الذي تمعبه في حياة الططؿ ذوي ا طراب التوحد لتساعد  عمى ال

مع البيئة وتبيف أنه تو د فروؽ ذات بيف متوسطات در ات ااططاؿ ذوى 
ا طراب التوحد بالم موعة ال ابطة والم موعة الت ريبية في القياس البعدي 
لتطبيؽ البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الحياتية ااساسية لصالع الم موعة 

 الت ريبية في القياس البعدي .
( والتي هدفت إلى الكجؼ عف فعالية برنامج 1223الحميد )دراسة محمد عبد -

تدريبي لتنمية بعض المهارات االستقةلية لدى ااططاؿ التوحدييف ، وتوصمت 
النتائج أف هناؾ تحسنا فى أداا الم موعة الت ريبية مما يدلؿ عمي فعالية 
ؿ البرنامج في تحسيف المهارات االستقةلية والتي تمثمت في مهارات ااك

والجرب والنظافة الجخصية واالعتماد عمي النطس في الجؤوف المنزلية 
 ومهارات العناية بترتيب ح رات المنزؿ .

 والتي هدفت إلي معرفة در ة( 1227دراسة سمية قاسـ ونادية بو ياؼ )-
  الطروؽ ومعرفة ااططاؿ المعاقيف ذهنياً مف فئة  عند الذاتية العناية مهارات

 مهارات ، وتوصمت النتائج إلي أف در ة تمؾ اكتساب ث فيبيف الذكور واإلنا
 فروؽ ، باإل افة إلي و ود أفراد مف كبيرة نسبة لدى مرتطعة الذاتية العناية
 العناية مهارات في مقياس عميها المتحصؿ الدر ة في إحصائية داللة ذات

 إناث ( . ذكور،)  ال نس باختةؼ ذهنيا ااططاؿ المعاقيف لدى بالذات
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تنمية المهارات ا في وتتطؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابؽ عر ه       
؛ نظرًا اهميتها لدي ااططاؿ بصطة عامة وااططاؿ ذوي االحتيا ات االستقةلية

الخاصة وعمي رأسهـ ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد بجكؿ خاص ، 
ة المهارات االستقةلية حيث تستخدـ وتختمؼ معها في ااسموب المتبع لتنمي

الدراسة الحالية برنامج تدريبي في االقتصاد المنزلي قائـ عمي بعض أساليب 
 التواصؿ اإلثرائي والبديؿ .    

   أساليب التواصؿ اإلثرائي والبديؿثالثًا: 

Augmentative & Alternative Communication ( AAC)  
 مقدمة
لتواصػػػؿ المغػػػوي مػػػع اآلخػػػريف باسػػػتخداـ الكػػػةـ أو يعػػػد عػػػدـ القػػػدرة عمػػػي ا     

اإلجػػػارة أحػػػد أهػػػـ السػػػمات المميػػػزة لألططػػػاؿ ذوي ا ػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػد، حيػػػت 
يعاني ططؿ التوحد مف صعوبات في نطؽ الكممات والطجػؿ فػي اسػتخداـ المغػة مػع 

سػػميرة السػػعد القػػدرة عمػػي إعػػادة الكممػػة ااخيػػرة وترديػػدها بجػػكؿ نمطػػي ومتكػػرر . 
 (1225وعثماف فراج في: مصططي القمش )

لذا ي ب استخداـ أساليب تواصؿ بديمة لمتعامؿ مع ااططاؿ ذوي ا طراب      
 طيؼ التوحد ال تعتمد عمي الكةـ والمغة .
   تعريؼ أساليب التواصؿ اإلثرائي والبديؿ

بأنه " م موعة مف أنظمة  (chiang et al, 2008)تعرفها جيانج وآخروف     
المغة البديمة تسػتند عمػي اسػتخداـ الرمػوز وتطبيقاتهػا المختمطػة فػي التواصػؿ البػديؿ 

 واإل افي لألجخاص ذوي اإلعاقة "
عمػػى أنهػػا  (Bondy, & Frost, 2009)كمػػا يعرفهػػا بونػػدي وفروسػػت     

الػػػذيف ي ػػػدوف صػػػعوبة فػػػي  م موعػػػة الوسػػػائؿ اإل ػػػافية والتػػػي تمكػػػف ااجػػػخاص
 التواصؿ النطقي والكتابي مع اآلخريف مف التواصؿ بجكؿ أف ؿ.
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وتعرفػػػػػػه ال معيػػػػػػة ااميركيػػػػػػة لمسػػػػػػمع والمغػػػػػػة والنطػػػػػػؽ عمػػػػػػى أنػػػػػػه التواصػػػػػػؿ     
المخصػػػص لمػػػذيف يعػػػانوف مػػػف  ػػػعؼ أو محدوديػػػة فػػػي إنتػػػاج أو اسػػػتيعاب المغػػػة 

 .المكتوبة أو المحكية
واصؿ االثرائي والبديؿ إ رائيا بأنها: بعض فنيػات ويمكف تعريؼ أساليب الت     

التواصػؿ الغيػػر لطظػي والتػػي تسػػتخدـ لتسػهيؿ عمميػػة التواصػػؿ مػع الططػػؿ التوحػػدي 
نمػػػا تعتمػػػد بجػػػكؿ أساسػػػي عمػػػي  والتػػػي ال تعتمػػػد عمػػػي اسػػػتخداـ الكػػػةـ أو المغػػػة وا 
 اسػػػتخداـ بعػػػض ااسػػػاليب اإلثرائيػػػة كالصػػػور والموحػػػات والرمػػػوز ومقػػػاطع الطيػػػديو

 وتستخدـ في  مسات  بط وتعديؿ سموؾ ااططاؿ .
   أنواع أساليب التواصل اإلثرائي والبديل

يو ػػػػد العديػػػػد مػػػػف الطػػػػرؽ التػػػػي يمكػػػػف اسػػػػتخدامها لتعزيػػػػز وتسػػػػهيؿ عمميػػػػة      
التواصػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػع ذوي االحتيا ػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػػة ، والتػػػػػػػػي تعتمػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتخداـ 

رات مػػف أبسػػط تمػػؾ الطػػرؽ إال االسػػتراتي يات البصػػرية ، وتعتبػػر اإليمػػااات واإلجػػا
؛ حيػث ال تحتػاج إلػى أ هػزة أو  Unaided Systemsأنها تعد طػرؽ غيػر  مدعمػة 

أدوات أو نماذج خاصة وذلؾ عمي عكس الطرؽ ااخرى كالكتب والصور وأ هػزة 
والتػي تعتمػد  Aided Systemsالحاسب والنماذج والم سمات وهي الطرؽ المدعمة 

تستخدـ م موعة مف اانجطة اإلثرائية التي تسػهـ فػي  عميها الدراسة الحالية حيث
ويمكػف تحديػد بعػض أسػاليب التواصػؿ االثرائػي إقباؿ ططؿ التوحد عمػي التػدريب ، 

والمسػػتخدمة فػػي  Augmentative & Alternative Communication  والبػػديؿ
 الدراسة الحالية عمي النحو التالي:

 تاب تواصؿ (:م موعات الرموز المت منة داخؿ ألبـو ) ك-2
أدوات حيويػة لمػتعمـ  ااحيػاف مػف كثيػر يعد استخداـ م موعػات الرمػوز فػي       

التواصػؿ المغػوي ومػنهـ فئػة  فػي صػعوبات يظهػروف الػذيف مػع الطئػات والتواصػؿ
ااططػػاؿ ذوي ا ػػطراب طيػػؼ التوحػػد ، وتت ػػمف م موعػػات الرمػػوز المئػػات مػػف 

 فػػي البػػارزة ؼ عميهػػا كالعةمػػاتالرمػػوز كػػالرموز التصػػويرية التػػي يسػػهؿ التعػػر 
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م ػػردًا  مطهومػاً  ، والرمػوز التمثيميػة والتػي تحتػاج إلػي تو ػيع الطػوارئ حػاالت
 فػي تسػتخدـ الم ػردة  التػي الرمػوز وأخيػراً  كوصػؼ أمػاكف دورات الميػا  مػثًة،

التو يهػات وهػي أكثػػر الرمػوز صػعوبة وتحتػاج إلػي فهػـ ، وتعتبػر الرمػػوز  إعطػاا
( 2الرمػػوز مةئمػػة لعينػػة الدراسػػة الحاليػػة . ويو ػػع جػػكؿ ) التصػػويرية هػػي أكثػػر

التػػػالي أمثمػػػة لػػػبعض الرمػػػوز التصػػػويرية التػػػي تػػػدعـ فهػػػـ الططػػػؿ التوحػػػدي لػػػبعض 
 المهارات . ) مركز التكنولو يا المساعدة مدي (

 
 سيارة

 
 الطعاـ تناوؿ

 
 النـو رمز

 
 النـو إجارة

 
 قطة

 
قرااة 
 النصوص

 الرموز التصويرية( أمثمة لبعض 2جكؿ )
 

وقػػػػد اهتمػػػػت الباحثػػػػة بتصػػػػميـ االبػػػػـو بحيػػػػث يجػػػػتمؿ عمػػػػي م موعػػػػة مػػػػف        
الصطحات المصنوعة مف قماش وبري ) قماش ال وخ ( وبحيث تكػوف كػؿ صػطحة 
مف لوف مختمؼ ل ػذب انتبػا  ااططػاؿ لةمسػاؾ بػاالبـو وتقميػب صػطحاته وبحيػث 

ما بالطباعة أو التطريز مػع و ػود تحتوي كؿ صطحة عمي رمز واحد فقط مرسوـ إ
 م سـ مف الكرتوف لنطس الرمز يتـ تثبيته داخؿ نطس الصطحة بقطعة مف اإلسطنج 

    ( PECS )الصور تبادؿ-1
تـ تطوير نظاـ التواصؿ مف خةؿ تبادؿ الصور في برنػامج ديػةور لمتوحػد       

يـ مػف أ ػؿ تعمػ Bondy & Frost, (2009)عمػى يػد كػؿ مػف بونػدي وفروسػت 
اافػػػراد الػػػذيف ال يمتمكػػػوف القػػػدرة عمػػػى اسػػػتخداـ المغػػػة المنطوقػػػة لممبػػػادرة بالحػػػديث 
بجكؿ عطوي مع اآلخريف في بيئاتهـ ، والتعبير عف مقاصدهـ )نواياهـ( التواصمية 
متأثرًا بعطار عمؿ سكنر مف خةؿ تبادؿ الطةب الصور أو الم سمات لمو ػوع 

لتواصػػػؿ ااخػػػرى ، يتوقػػػع مػػػف الطالػػػب مرغػػػوب أو لنجػػػاط مػػػا ، ومقارنػػػة بطػػػرؽ ا
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) يزيد عبد  المبادرة بالبحث عف جريؾ لمتواصؿ وتبادؿ الصورة أو الم سمات معه.
 ( 1223المهدي الغصاونة ووائؿ محمد الجرماف، 

الططؿ  تبادؿ الصور بتعميـ نظاـ لمتواصؿ باستخداـ ااولي وتبدأ المراحؿ       
يطية إعطاا صورة لمجيا الذي يرغب به لجريؾ التمقائية في التواصؿ أي تعميمه ك

التواصؿ ، وهو إما المعمـ أو أحد أفراد ااسرة ، بينما تهدؼ المراحؿ المتقدمة إلي 
تعميـ الططؿ بناا  ممة بسيطة باستخداـ الصور مثؿ: ) أريد ماا ( ، ويتـ زيادة 

إلي طوؿ ال ممة بالتدريج مع تقدـ الططؿ في المراحؿ إلي أف يصؿ الططؿ 
 ,Frost, & Bondy  المرحمة التي يستطيع فيها وصؼ الجيا الذي يريد .

(2002) 

( أف عممية التواصؿ مف خةؿ تبادؿ 1222ويو ع هيطميف وأليمو ودونا )       
  الصور تتطمب المرور بعدة مراحؿ هي:

المرحمة ااولى: يستمـز طمب الحصوؿ عمى مادة أو نجاط ما مع تبادؿ الصور -
 ـ.أو م س

المرحمة الثانية: زيادة المسافة بيف الطالب ودفتر التواصؿ ، أو السبورة ، أو -
الصورة ، ويتـ تعميـ الطالب أف  يستر ع الصورة أو الم سـ وأف 

 يعبر عف قصد  بالتبادؿ مع جخص ما في البيئة. 
المرحمة الثالثة: يتـ تعميـ الطةب أف يميزوا بيف الصور بحيث يتوفر لديهـ -

 د مف الخيارات. المزي
 المرحمة الرابعة: تستمـز طمب جيا ما.-
 ”.ماذا تريد ؟ ” المرحمة الخامسة: اإل ابة عمى سؤاؿ -
 المرحمة السادسة: التعميؽ كع ابة عمى السؤاؿ. -

ويؤخذ عمي أسموب نظاـ التواصؿ مف خةؿ تبادؿ الصور أنه  عيؼ        
ب توا د معمميف خةؿ مرحمة نوعًا ما مقارنة بااساليب ااخرى لكونه يتطم

التدريب ااولى وذلؾ اف الهدؼ مف نظاـ التواصؿ مف خةؿ تبادؿ الصور هو 



    81088108ة ة لسنلسن  ––  الجزء األولالجزء األول  --لرابعلرابعالعدد االعدد ا  ––العاشر العاشر   المجمدالمجمد ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة
 

222 

، ولموصوؿ إلى ذلؾ الهدؼ يتطمب و ود جخصيف الوصوؿ إلى المبادرات العطوية
  أحدهما لمعب دور الجريؾ واآلخر لمعب دور المج ع.

 و داوؿ النجاط المصورة ألواح االتصاؿ-3
 ( 8002، محمد موسي،  8000) بلقيس اسماعيل،كدت نتائج دراسة كًة مف : أ      

عمي فعالية استخداـ  داوؿ اانجطة المصورة في تنمية العديد مف المهارات لدي 
ااططاؿ ذوي ا طراب التوحد وبااخص المهارات الحياتية العامة ، كما أف 

هؤالا ااططاؿ عمي القياـ  استخداـ بعض ألواح التواصؿ له تأثير كبير في تدريب
لوح ااوقات، لوح المطعـ، لوح ااعماؿ المهاـ ومف أمثمة تمؾ االواح ) ببعض

( التالي صورة ل دوؿ 1، ويو ع جكؿ )(ليومية الروتينية، لوح السموكياتا
 اانجطة اليومية المصور التي ي ب أف يمارسها الططؿ .  

 
 مصورجدول األنشطة اليومية ال:  (8شكل )

 برامج الكمبيوتر االلكترونية  -4
مف أجهر برامج الكمبيوتر Visual Studio, 2005 يعتبر برنامج      

االلكترونية التي تـ استخدامها لتعميـ ااططاؿ التوحدييف والتي تركز عمي  وانب 
المغة واالستماع واالنتبا  ، كما تـ تصميـ بعض البرامج االلكترونية بناًا عمي 

حيث قامت بتصميـ برنامج  Paula Tallal لعممية التي قامت بها البحوث ا
معرفي الكتروني باستخداـ الحاسوب وبينت أف ااططاؿ الذيف استخدموا هذا 
البرنامج قد تحسف لديهـ المستوي المغوي وساعدهـ عمي اكتساب المهارات المغوية 

 ( 82: 8002محمد بن خلف الشمري، . )فترة قصيرةخةؿ 
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تقوـ فكرة تمؾ البرامج عمي  موس الططؿ أماـ جاجة الكمبيوتر مع و ع و     
سماعة عمي أذنيه والتحكـ في مستوي الصوت، وعمي الططؿ االستماع إلي 
الصوت الصادر ومجاهدة ما يتـ عر ه مف خةؿ المحتوي التعميمي الذي 

، ااقرافيساعد الططؿ عمي إمكانية التطاهـ النجط مع ذلؾ المحتوي ومع المعمـ و 
أ زاا ال سـ  –ويستخدـ ذلؾ البرنامج لمساعدة الططؿ في التعرؼ عمي ) النوع 

 وسائؿ المواصةت ..... ( .  –ااعداد  –الحيوانات  –النباتات  –
وتتطؽ الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة التي أكدت عمي أهمية        

ستراتي يات البصرية لما لها مف استخداـ أساليب التواصؿ التي تعتمد عمي اال
دور فعاؿ في تنمية العديد مف المهارات لدي الططؿ التوحدي ، كتمؾ الدراسات 

( ومف تمؾ PECS التي اعتمدت عمي استخداـ نظاـ تبادؿ الصور ) بيكس 
،  :الدراسات كما (   ;Khristy, 2002; Howlin et al, 2007 1227)  ماؿ دلهـو

(  والتي اعتمدت عمي استخداـ برنامج 1222عمر )تتطؽ مع دراسة فهد ال
 محوسب كأحد أساليب التواصؿ البديؿ مع ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد .

   مميزات أساليب التواصؿ اإلثرائي والبديؿ
يسػػػػػتخدـ التواصػػػػػؿ البػػػػػديؿ أ هػػػػػزة مثػػػػػؿ الرسػػػػػومات التخطيطيػػػػػة ، أو بطاقػػػػػات -2

 ػػػؿ مسػػػاعدة الطػػػرد عمػػػى النصػػػوص الم ػػػيئة أو التسػػػ يةت الصػػػوتية مػػػف أ
التواصػػؿ ممػػا يسػػاعد عمػػي إنجػػاا نظػػاـ تواصػػؿ وظيطػػي وفعػػاؿ ، إ ػػافة إلػػى 
و ود طريقة لتوسعة المطردات لت ـ المصػطمحات التربويػة أو المهنيػة ، ممػا 
يسػاعد فػػي تقميػؿ ال ػػغوطات النطسػػية المتعمقػة بػػالكةـ لػدى  الطالػػب متعس ػػر 

 الكةـ واالتصاؿ . 
أف االستخداـ المستمر والثابت ل داوؿ اانجطة البصرية أكدت الدراسات عمي -1

يزيد مف مهارات الططؿ التنظيمية واالستقةلية في أداا المهاـ في مختمؼ 
 وانب الحياة كما يساعد في االنتقاؿ بكؿ سهولة مف نجاط إلي آخر ومف 

 مرحمة عمرية إلي أخري .
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سػػتخداـ أسػػاليب يسػػتطيد بعػػض ااططػػاؿ مػػف ذوي ا ػػطراب طيػػؼ التوحػػد مػػف ا-3
 التواصػػػػػؿ البػػػػػديؿ ، انػػػػػه يمكػػػػػف بسػػػػػهولة مػػػػػف خػػػػػةؿ تمػػػػػؾ ااسػػػػػاليب تحديػػػػػد

المهػػػػارات المطمػػػػوب تنميتهػػػػا لػػػػديهـ والتػػػػي تعبػػػػر عػػػػف احتيػػػػا هـ الطعمػػػػي لهػػػػا  
وتنمية القدرات لديهـ وتج يعهـ عمي ممارسة السػموكيات الصػحيحة بمػا فيهػا 

بػػػداا التعميقػػػات( سػػػموكيات التبػػػادؿ المطظػػػي )مػػػثًة: اإل ابػػػة عػػػف ااسػػػئ مة ، وا 
وبػػذلؾ يمكػػف أف تسػػهـ أسػػاليب التواصػػؿ البػػديؿ فػػي تنميػػة المغػػة والنطػػؽ عنػػد 

 هؤالا ااططاؿ.
 يتيع الطرصة لمطالب لمتعبير عف مجاعر  وأحاسيسه . -4
يتيع الطرصة لمتطو ر اال تماعي لدى الطالب واالجتراؾ الطع اؿ في النجػاطات  -5

 التربوية المحيطة.  اال تماعية في البيئة -التربوية
يسػػػاعد اسػػػتخداـ أسػػػاليب التواصػػػؿ البػػػديؿ فػػػي تقميػػػؿ المجػػػاكؿ السػػػموكية مثػػػؿ -6

االكتئاب ونوبات الغ ب التي تحدث عند ططؿ التوحد بسبب عدـ و ود لغة 
 أو صعوبة في التعبير .
    Learning Attitude رابعًا : االت ا  نحو التعمـ 

اططاؿ عمي حد السواا ، ومف هذا المنطمؽ يعتبر التعميـ حؽ أصيؿ ل ميع ا    
فقد طالب أولياا أمور ااططاؿ ذوي االحتيا ات الخاصة وعمي رأسهـ ااططاؿ 
ذوي ا طراب طيؼ التوحد باعتبارهـ يتمتعوف بنوع مف الذكاا، بو ع نظاـ 
وأسموب تعميمي خاص بهـ، وتخصيص برامج تربوية مناسبة إلمكاناتهـ 

عمرية التي يمروف بها مع توفير فصوؿ دراسية مةئمة وخصائصهـ والمرحمة ال
لهـ، وكانت البداية لتحقيؽ ذلؾ اامر في الواليات المتحدة اامريكية حيث 

قانونا يطرض توفير فرص التعميـ المناسب  2975و عت الحكومة الطيدرالية عاـ 
 ( . 192 :1222) لورا جيربماف، لألططاؿ التوحدييف وغيرهـ مف ااططاؿ المعاقيف 

وقد اهتمت الدولة في اآلونة ااخيرة بتطبيؽ سياسة دمج ااططاؿ ذوي       
 االحتيا ات الخاصة مع ااططاؿ العادييف في المؤسسات التعميمية؛ إلعطائهـ
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حؽ التعميـ، ولتنمية مطهـو االنتماا إلي الم تمع والمؤسسة التعميمية والمجاركة 
 في الحياة العامة .

اات فكرة دمج ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد مع ااططاؿ و           
 -الطبيعييف في الطصوؿ الدراسية العادية لتحقيؽ م موعة مف ااهداؼ منها 

 -عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر :
تعميـ ااططاؿ العادييف والغير معاقيف لمبدأ التسامع وتقبؿ الطروؽ واالختةفات -2

 الطردية .
ارات اال تماعية لططؿ التوحد بتكويف صداقات وتعمـ تطوير القدرات والمه-1

 أنماط سموكية طبيعية عف طريؽ المةحظة المباجرة والتقميد
 ( Strain et al., 2001 ) . 

تنميػػة القػػدرات ااكاديميػػة لططػػؿ التوحػػد وبػػااخص الػػذي يتمتػػع بمسػػتوي ذكػػاا -3
                       ( Stahmer, & Ingersool, 2004 ).  وقدرات وظيطية مرتطعػة

 التعميم والتوحد       
أف التعمػيـ يعػد أهػـ أسػموب لمتػدخؿ  (Baron-cohen,2006 )يذكر بػاروف كػوهف   

العة ػػػي لألططػػػاؿ ذوي ا ػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػد ويؤكػػػد عمػػػي أف اسػػػتخداـ طػػػرؽ 
التعميـ المناسبة والمةئمػة لهػؤالا ااططػاؿ أمػر عمػي در ػة كبيػرة مػف ااهميػة ؛ إذ 

ا ػػػه ااططػػػاؿ ذوي ا ػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػد الػػػرفض والعزلػػػة فػػػي حػػػاؿ كانػػػت قػػد يو 
 Batten et)الطريقة التعميمية خاطئة أو غير مناسػبة ، ويتطػؽ معػه بػاتف وآخػروف 

al.2006)  مؤكػػػدا عمػػػي أف اسػػػتخداـ الطػػػرؽ التعميميػػػة الخاطئػػػة والغيػػػر مةئمػػػة مػػػع
لمدرسػػة أو مراكػػز هػػؤالا ااططػػاؿ يتسػػبب فػػي رف ػػهـ وعػػزوفهـ عػػف الػػذهاب إلػػي ا

 التأهيؿ .
وتؤكػد الباحثػػة عمػي أهميػػة اسػػتخداـ المػداخؿ التعميميػػة المناسػبة التػػي يمكنهػػا أف   

تسػػاعد فػػي تنميػػة االت ػػا  نحػػو الػػتعمـ لػػدي ااططػػاؿ ذوي ا ػػطراب طيػػؼ التوحػػد  
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و ػػػػرورة معرفػػػػة سػػػػ ؿ الططػػػػؿ وخصائصػػػػه الطرديػػػػة ؛ السػػػػتخداـ مػػػػداخؿ تعميميػػػػة 
 . الطردية بيف هؤالا ااططاؿمتنوعة وتمبية الطروؽ 

 تعريف االتجاه نحو التعمم :
االستعداد  مف حالة أف االت ا  هو عبارة عف (1229ليمي معوض )تؤكد    

العقمي والنطسي تتكوف لدي المتعمـ نتي ة مرور  بم موعة مف المواقؼ واكتسابه 
ًا أو محايدًا ( نحو يتخذ موقطًا معينًا ) سمبيًا أو إي ابي ت عمه الخبرات التي بعض

 المواقؼ ال ديدة والتي يأتي التعمـ والدراسة عمي رأسها .
 استعدادبأنه: "  االت ا  بجكؿ عاـ( 272: 1221سهير أحمد ) تعرؼ و     

 المواقؼ والمو وعات إزاا الطرد سموؾ يحدد بالعاططة مجبع مكتسب
 .أو رف ها " ولهابقب إما به المحيطة البيئة في معها يتعامؿ التي وااجخاص

حصمة است ابات "ويمكف تعريؼ االت ا  نحو التعمـ في الدراسة الحالية بأنه: 
ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد عينة الدراسة ، نحو تعمـ المهارات والتي 
تعد مؤجرًا لمقدرة عمي قبوؿ أو رفض ممارسة تمؾ المهارات، ويعبر عنه بالدر ة 

ها كؿ ططؿ في است ابته لطقرات مقياس االت ا  نحو التعمـ التي يحصؿ عمي
 والمو ه لممعمـ والذي تـ إعداد  خصيصًا لذلؾ الغرض في الدراسة الحالية " .

 مكونات االتجاه
( ثةثة مكونات متداخمة ومترابطة 472: 1223نجواتي )الم يد حدد عبد     

عند نطس الطرد تبعًا لةت اهات تختمؼ في قوتها مف فرد آلخر كما تختمؼ 
 لمرحمته العمرية ، وتمؾ المكونات هي كاآلتي:

: يجير ذلؾ المكوف إلى المجاعر المرتبطة بمو وع االت ا ، المكوف الو داني - أ
والتي ت عمه مو وعًا مقبواًل أو مرفو ًا، وأف هذا المكوف يعتبر بمثابة 

 المحرؾ والدافع لمسموؾ . 
ومات والمعارؼ والحقائؽ المتوافرة  لدى الطرد : يتمثؿ في المعمالمكوف المعرفي- ب

 عف مو وع االت ا  .
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يجير هذا المكوف إلى أف االت ا  سواًا كاف بالرفض أو  :المكوف السموكي- ت
القبوؿ لمو وع ما، فعنه ي عؿ صاحبه يقوـ بم موعة إ رااات وأفعاؿ 

 سموكية وا حة إي ابية أو سمبية ويمكف قياسها .
لمكوف الو داني مف المكونات الهامة  دا التي ي ب االهتماـ وتري الباحثة اف ا  

ي ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ لتنمية االت ا  نحو التعمـ لد بها والتأكيد عميها
، حتي يهتـ الططؿ ويقبؿ عمي تعمـ المهارات المطموبة ولكي يتـ ذلؾ ي ب التوحد

المناسبة التي ت ذب وتثير اهتماـ هؤالا االهتماـ باختيار المداخؿ التعميمية 
  .ااططاؿ

  المداخؿ التعميمية المناسبة لتعميـ مر ي التوحد
أف ااجخاص ذوي ا ػطراب طيػؼ التوحػد  (Mottron, 2011)يؤكد موتروف      

يمتمكوف قػدرات ممتػازة فػي اسػتيعاب المعمومػات ومعال تهػا بجػرط تػوفير بيئػة تعمػـ 
عػف طريػػؽ  تعميميػة تسػػاعد عمػي اسػػتثارة دافعيػتهـ لمػػتعمـ مناسػبة واسػتخداـ أسػػاليب

 ( Happe et al, 2001 ) ، كمػا يػدعو هػاب  تعمػيمهـ باسػتخداـ المهمػات الحقيقيػة
إلػػػي إتبػػػاع ااسػػػاليب االي ابيػػػة التػػػي تسػػػاعد المػػػدرب أو المعمػػػـ عمػػػي العمػػػؿ مػػػع 

مهػػـ ااططػػاؿ ذوي ا ػػطراب طيػػؼ التوحػػد لموا هػػة الصػػعوبات التػػي تػػؤثر فػػي تعم
 ومف تمؾ ااساليب:

اسػػػتخداـ الطػػػرؽ البصػػػرية فػػػي التعمػػػيـ: يعتمػػػد اسػػػتخداـ الطػػػرؽ البصػػػرية فػػػي  -2
تعمػػيـ ااططػػاؿ ذووي ا ػػطراب طيػػؼ التوحػػد عمػػي امػػتةكهـ لػػبعض  وانػػب 
القػػػوة فػػػي التطكيػػػر المػػػادي والػػػذاكرة الصػػػماا ، وبػػػذلؾ يكػػػوف اسػػػتخداـ الكتابػػػة 

هػـ الوسػائؿ المسػاعدة فػي تعمػيـ المصحوبة بالصور أو الرمػوز أو اإلجػارات أ
 هؤالا ااططاؿ وتواصمهـ وتطوير آليات ال بط الذاتي لديهـ ، ويعد برنامج 

TEACCHأجهر البرامج التي تسػتخدـ لتػدريب وتعمػيـ ااططػاؿ التوحػدييف  من
وتقػػػػـو عمػػػػي تجػػػػ يعهـ عمػػػػي إتقػػػػاف مهػػػػارات حديثػػػػة وعمػػػػي أف يكونػػػػوا أكثػػػػر 
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ظيمػػػا معتمػػػدا عمػػػي النمػػػاذج والمعمومػػػات اسػػػتقةلية مػػػف خػػػةؿ بيئػػػة أكثػػػر تن
 ( Turkington & Anan, 2007: 153 ).  البصرية

يمثػػػؿ المعػػػب مػػػدخؿ أساسػػػي ال غنػػػى عنػػػه فػػػي عمميػػػة تعمػػػيـ وتأهيػػػؿ المعػػػب:  -1
الصػػػغار وخاصػػػة فػػػي حالػػػة التوحػػػد ، فالمعػػػب مػػػدخؿ طبيعػػػي لمتواصػػػؿ الػػػذي 

ااداا، ويسػػاعد يػػؤدي إلػػى التعمػػيـ المػػنظـ والػػذي يتخممػػه التخاطػػب، والطهػػـ، و 
عمي التوافؽ مع النطس ومػع الغيػر، وي ػب عمػي المعمػـ التنويػع بػيف اسػتخداـ 

 االعاب الطردية وال ماعية مع توفير المعب التي تثير اهتماـ ااططاؿ .
إلػي أف  ( Vanessa & Mary, 2008 )فانيسػا ومػاري  : يجػير التعمـ بالمةحظػة-3

ف يتعممػػوف اسػػت ابة  ديػػدة مػػف ااططػػاؿ ذوي ا ػػطراب طيػػؼ التوحػػد يمكػػف أ
المةحظػػػة المختمطػػػة والتػػػي  خػػػةؿ مراقبػػػة سػػػموؾ نمػػػوذ ي باسػػػتخداـ أسػػػاليب

 تساعد الططؿ عمي تقميد بعض اإلجارات  والحركات البسيطة .
   المبادئ العامة في تعميـ ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد

ئػػة الططػػؿ وذلػػؾ مػػف خػػةؿ مكاف :Reinforcementاسػػتخداـ أسػػموب التعزيػػز  -2
الذي يقوـ بأداا است ابة صحيحة ؛ فالتعزيز يقوي السموؾ ويدعمه بجػرط أف 

 يكوف فوريًا ومةئمًا لمططؿ .
الواقعيػػػة : وذلػػػؾ باسػػػتخداـ المػػػواد واادوات الطبيعيػػػة كممػػػا أمكػػػف واالتصػػػاؿ  -1

المباجر بااجياا ، وتوفير بيئة صطية طبيعة وقريبة الجبه مف تمػؾ المو ػودة 
 طاؿ ، وفي ذلؾ .بحياة ااط

التػػػدرج : االنتقػػػاؿ تػػػدري يًا مػػػف تعمػػػـ المهػػػارات البسػػػيطة إلػػػي تعمػػػـ المهػػػارات  -3
 ااكثر تعقيدًا .

الت زئػػة : تقسػػيـ المهػػارات المطمػػوب تػػدريب الططػػؿ التوحػػدي عمػػي أدائهػػا إلػػي  -4
 إ رااات سموكية صغيرة حتي يكمف تعممها بسهولة .

ر مػػف مػػرة حتػػي تصػػبع االسػػت ابة التكػػرار : إعػػادة التػػدريب عمػػي المهػػارة أكثػػ -5
 تمقائية ويستطيع الططؿ أدائها بجكؿ روتيني .
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دور المعمػػػـ فػػػي تنميػػػة االت ػػػا  نحػػػو الػػػتعمـ  لػػػدي ااططػػػاؿ ذوي ا ػػػطراب طيػػػؼ 
 التوحد :
يتطمب العمؿ مع ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد إلي مهارات استثنائية      

طة ، فكؿ ططؿ يعتبر حالة فردية مستقمة و هدا م اعطًا لتمبية احتيا اتهـ المختم
وتحتاج إلي خطط تربوية خاصة ، ولذا فعف المعمـ ي ب أف يتحمي بالصبر 

 والتوازف االنطعالي 
عمػى انػه تو ػد م موعػة مػف الممارسػات ( grandin, 2002 )   رانػديف ويؤكػد     

االت ػا  نحػو  التعميمية المختمقة التي يمكف أف يتبعها المعمـ أو المػدرب لكػي ينمػى
 التعمـ لدي ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد ومنها :

توفير مناخ تعميمي مةئـ لطبيعة ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد مف -2
حيث اإل ااة  وذلؾ بالبعد عف اا واا المرتطعة التي تسبب ارباكهـ وعدـ 

ساحات جعورهـ بالراحة واالعتماد عمي مصادر ال وا الطبيعية ، مع توفير م
 فارغة بالح رة التدريسية تتناسب مع طبيعة حركة هؤالا ااططاؿ .

اختيار طرؽ وأساليب التعمـ التي تعتمد عمي استخداـ الذاكرة البصرية كالصور -1
والطيديوهات والمواقؼ التمثيمية والقصص واالعاب التعميمية والتي تساعد عؿ 

 تنمية االت اهات االي ابية نحو التعمـ .
بجرط  المرغوب تنميته لدي ااططاؿالمهارة المطموب تعممها والسموؾ تحديد -3

نموهـ ، وت زئة تمؾ المهارة  ومستويات خبراتهـ السابقة مع أف تتناسب
 .باستخداـ أسموب تحميؿ المهمة  

خمؽ المواقؼ التعميمية التي توفر فرصة ممارسة اانجطة المرغوبة كالرسـ -4
مما يثير دافعية ااططاؿ لممجاركة  iPadلموحي والتمويف واستخداـ الكمبيوتر ا

إما بجكؿ فردي أو مع بع هـ البعض ،وهو ما يزيد مف اإلقباؿ عمي تعمـ 
 المهارات المطموبة .
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عطاا الطرصة لكؿ ططؿ -5 ططاا السموؾ السمبي ، وا  تعزيز السموؾ االي ابي وا 
 . في التعبير عف ما يحتا ه وذلؾ باستخداـ وسائؿ التواصؿ المناسبة

: فـروض الدراسـة 
فػػػػػي  ػػػػػوا مجػػػػػكمة وأهػػػػػداؼ الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة واإلطػػػػػار النظػػػػػري ونتػػػػػائج 

 الدراسات والبحوث السابقة تـ صياغة الطروض التالية :
يو د تأثير داؿ إحصائيا الستخداـ برنامج تدريبي مقترح في االقتصاد  -2

هارات المنزلي قائـ عمي أساليب التواصؿ االثرائي والبديؿ لتنمية بعض الم
 .ASDاالستقةلية لدي ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد 

يو د تأثير داؿ إحصائيا الستخداـ الستخداـ برنامج تدريبي مقترح في  -1
االقتصاد المنزلي لتنمية االت ا  نحو التعمـ لدي ااططاؿ ذوي ا طراب 

 . ASDطيؼ التوحد 
ااططاؿ ذوي  عدـ و ود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات الرتب لدر ات -3

) الم موعة الت ريبية ( في  عينة الدراسة ASDا طراب طيؼ التوحد 
 التطبيقيف البعدي والتتبعي لبطاقة مةحظة المهارات االستقةلية.

عدـ و ود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات الرتب لدر ات ااططاؿ ذوي  -4
( في  ) الم موعة الت ريبية عينة الدراسة ASDا طراب طيؼ التوحد 

 التطبيقيف البعدي والتتبعي لمقياس االت ا  نحو التعمـ والمو ه لممعمـ .
إجراءات الدراسة 

 اواًل: متغيرات الدراسة
 اجتممت الدراسة الحالية عمى المتغيرات التالية :        

 هػػو برنػػامج تػػدريبي فػػي االقتصػػاد المنزلػػي قػػائـ عمػػي أسػػاليب  متغيــر مســتقل :
 بديؿ .التواصؿ اإلثرائي وال

 االت ا  نحو التعمـ  -1المهارات االستقةلية         -2هي  : متغيرات تابعة 
  ::الدراسةالدراسة  عينةعينة  ثانيًا:ثانيًا:
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 :عينة الكفاءة السيكومترية ألدوات الدراسة - 0 
ططػػة وططمػػة ممػػف  32تػػـ تطبيػػؽ اادوات المسػػتخدمة فػػي الدراسػػة الحاليػػة عمػػى   

تيػارهـ بجػكؿ عجػوائي مػف المػدارس يعانوف مف ا ػطراب طيػؼ التوحػد وقػد تػـ اخ
(  8 - 5الطكريػػػة والمراكػػػز الخاصػػػة المنتجػػػرة بمدينػػػة قنػػػا ، تتػػػراوح أعمػػػارهـ بػػػيف )

سنة، وقد روعي  2.7سنة، وانحراؼ معياري قدر   6.4سنة، بمتوسط عمري قدر  
أف تتػػػػػػوافر فػػػػػػي عينػػػػػػة الكطػػػػػػااة السػػػػػػيكومترية ادوات الدراسػػػػػػة معظػػػػػػـ خصػػػػػػائص 

 ساسية لمدارسة . ومواصطات العينة اا
 :عينة الدراسة ااساسية  - 1

ااططػػاؿ ذوي ا ػػطراب تػػـ تطبيػػؽ أدوات الدراسػػة الحاليػػة عمػػى عينػػة مػػف 
 6ذكػػػور( ، ) 6ططػػػؿ( مقسػػػميف عمػػػي النحػػػو التػػػالي ) 21طيػػػؼ التوحػػػد وعػػػددهـ )

سنة  6.4سنوات بمتوسط زمني  8-5إناث( تراوحت أعمارهـ الزمنية ما بيف سف 
سػػػنة ، وقػػػد تػػػـ اختيػػػارهـ مػػػف المراكػػػز الخاصػػػة التػػػي تقػػػدـ  2.7وانحػػػراؼ معيػػػاري 

مدينػػػة قنػػػا مثػػػؿ مركػػػز تواصػػػؿ  –الػػػدعـ اططػػػاؿ التوحػػػد والمو ػػػودة بمحافظػػػة قنػػػا 
، وتػػػـ اختيػػػار لتأهيػػػؿ المعػػػاقيف  ال ػػػطرابات التخاطػػػب ، ومركػػػز الحكػػػيـ الجػػػامؿ

 ااططاؿ الذيف يعانوف مف طيؼ توحد ) توحد بسيط ( . 
  :والمواد التعميميةالدراسة  ثالثًا : أدوات

مف خةؿ استعراض الباحثة لإلطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بمو ػوع 
ومتغيرات الدراسة الحالية ، تـ تحديػد المقػاييس واالختبػارات والمػواد التعميميػة التػي 

، ويمكػػف تحديػػدها عمػػي فػػي قيػػاس متغيػػرات الدراسػػة الحاليػػةسػػوؼ يػػتـ اسػػتخدامها 
 حو التالي:الن
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  Inventory (ISI) قائمة بالمهارات االستقةلية -2
Independent Skills           

   Note Cardبطاقة مةحظة المهارات االستقةلية -1
Independent Skills          

 التعمـ والمو ه لممعمـمقياس االت ا  نحو  -3
   learning Attitude directed to the Teacher 

scale                                             
برنامج تدريبي في االقتصاد المنزلي قائـ عمي أساليب التواصؿ االثرائي  -4

 والبديؿ 
 رابعًا: منهج الدراسة: 

فيه أثر السبب ج جبه الت ريبي الذي يختبر استخدمت الدراسة الحالية المنه  
( والقائـ عمي التصميـ ذو المتغيرات التابعةعمي النتي ة ) (لمتغير المستقؿ)

ث تـ قياس المتغيرات حي، حدة وذلؾ لمناسبته لعينة الدراسةالم موعة الوا
( لدي ااططاؿ ذوي االت ا  نحو التعمـ –المهارات االستقةليةالتابعة )

ا طراب طيؼ التوحد عينة الدراسة قبؿ وبعد التدريب باستخداـ البرنامج 
أساليب التواصؿ اإلثرائي التدريبي المقترح في الدراسة الحالية والقائـ عمي 

مةحظة  بطاقةيؽ أدوات الدراسة والمتمثمة في )، وذلؾ عند تطبوالبديؿ
( قبميًا وبعديًا لمو ه لممعمـمقياس االت ا  نحو التعمـ وا -المهارات االستقةلية 

لتحديد مدي فعالية البرنامج التدريبي المعد في تنمية متغيرات الدراسة ، 
  التالي خطوات التصميـ الت ريبي لمدراسة الحالية : (3ويو ع جكؿ )

 ) إعداد: الباحثة (
 ) إعداد: الباحثة (

 
 ) إعداد: الباحثة (

 ) إعداد: الباحثة (
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    التطبيؽ القبمي                                                                            
 التطبيؽ البعدى

 
 
 

 خطوات التصميم التجريبي لمدراسة الحالية: (3شكل )
 خامسًا: حدود الدراسة

: تـ تطبيؽ ال انب الت ريبي لمدراسة الحالية في الطترة مف الحدود الزمنية -2
، وتراوحت مدة التطبيؽ ستة أجهر  1228لعاـ  22: 5جهر 

 ؽ الدراسة الت ريبية ( الخطة الزمنية لتطبي2تقريبًا، ويو ع  دوؿ )
 الخطة الزمنية لتطبيؽ الدراسة الت ريبية : (2 دوؿ )

 المدة المو وع مراحؿ التطبيؽ
 التطبيؽ القبمي 
 ادوات الدراسة

 أسابيع ( 4جهر )  بطاقة مةحظة المهارات االستقةلية
مقياس االت ا  نحو التعمـ والمو ه 

 لممعمـ
 يـو واحد

تطبيؽ  مسات 
 لتدريبيالبرنامج ا

المهارات االستقةلية المت منة 
 بالبرنامج

 أسابيع 21

 التطبيؽ البعدي
 ادوات الدراسة

 أسابيع ( 4جهر )  بطاقة مةحظة المهارات االستقةلية
مقياس االت ا  نحو التعمـ والمو ه 

 لممعمـ
 يـو واحد

 امؿمركز تواصؿ ال طرابات التخاطب ، ومركز الحكيـ الج: الحدود المكانية-1
 بمدينة قنا . لتأهيؿ المعاقيف 

 بطاقة مالحظة المهارات االستقاللية 
  مقياس االتجاه نحو التعلم والموجه

 للمعلم

تطبيق البرنامج 
 التدريبي

 بطاقة مالحظة المهارات االستقاللية 
 والموجه  مقياس االتجاه نحو التعلم

 للمعلم
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تتمثؿ مو وعات  مسات البرنامج التدريبي في أبعاد  الحدود المو وعية:-3
المهارات االستقةلية ااساسية والطرعية المراد تنميتها في الدراسة الحالية 

 (2والتي تـ تحديدها بقائمة المهارات االستقةلية ممحؽ )
 المواد التعميمية:سادسًا: إعداد أدوات الدراسة و  
     Inventoy  Independent Skills (ISI)  قائمػػة بالمهػػارات االسػػتقةلية-2

 (      2) إعداد: الباحثة، ممحؽ 
 الهدؼ مف القائمة :

المطمػوب تنميتهػا لػدي  االسػتقةلية مهػاراتالتهدؼ القائمة إلي تحديد بعض       
حاليػة ، وتمثػؿ تمػؾ المهػارات ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد عينة الدراسػة ال

م موعػػػة مػػػف اانجػػػطة السػػػموكية البسػػػيطة التػػػي ي ػػػب أف يمارسػػػها الططػػػؿ بجػػػكؿ 
متسمسػػؿ ، بمػػا يػػؤدى فػػي النهايػػة إلػػى إن ػػاز مهػػارة متكاممػػة بنػػوع مػػف االسػػتقةلية 
دوف االعتماد عمي أحد ، ويعد تدريب ااططػاؿ ذوي ا ػطراب طيػؼ التوحػد عمػي 

ااهػداؼ التػي تسػعى الدراسػة الحاليػة إلػى تحقيقهػا ، حيػث أداا تمؾ المهارات أحػد 
أف تنميتها يمكف أف يؤثر عمى نمو ات ا  ااططاؿ نحػو الػتعمـ بجػكؿ عػاـ وهػو مػا 

 يؤثر إي ابا عمي نمو  اال تماعي وقدرته عمي التكيؼ.
 خطوات بناا القائمة :

 ات هي :قامت الباحثة بععداد هذ  القائمة في  وا م موعة مف الخطو       
االطةع عمي ااطر النظرية والكتب التي تناولت المهارات االستقةلية  -2

ومهارات الرعاية والعناية الذاتية لألططاؿ بجكؿ عاـ وااططاؿ ذوي 
 االحتيا ات الخاصة بجكؿ خاص .

 الطةع عمي البحوث والدراسات المرتبطة بالمهارات االستقةلية .ا -1
مهارات  (7)ي الدراسة الحالية والتي بمن عددهاصياغة المهارات االستقةلية ف -3

 ، كما تـ تقسيـ كؿ مهارة أساسية إلي م موعة مف المهارات الطرعيةأساسية
وقد تـ عرض القائمة عمى السادة المحكميف والمتخصصيف مف أساتذة 
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وذلؾ إلبداا  ( ،5) التربية الخاصة والصحة النطسية لمتأكد مف صدقها ممحؽ
 : الرأي مف حيث 

مدي مناسبة المهارات لخصائص أفراد العينة ) ااططاؿ ذوي ا طراب  -
 سنوات ( . 8-4طيؼ التوحد في سف 

 مهارات يمكف تعديمها أو إ افتها أو حذفها . -
 مدى أهمية كؿ مهارة بالنسبة لألططاؿ أفراد العينة  .  -
 مدر ارتباط المهارات الطرعية لممهارة ااساسية المتطرعة منها .  -
 الصياغة المغوية لكؿ مهارة مف تمؾ المهارات . سةمة -
وقد تـ تعديؿ المهارات المت منة في قائمة المهارات االستقةلية في         

 وا مقترحات السادة المحكميف حتى وصمت الى جكمها النهائي ، وتكونت 
( مهارات هي ) مهارة تناوؿ الطعاـ والجراب ، 5القائمة في صورتها النهائية مف )

مهارة النظافة الجخصية ، مهارة خمع وارتداا المةبس ، مهارة التعامؿ مع 
اادوات الحادة والتعرؼ عمي المواد ذات الخطورة ، التنقؿ مف مكاف آلخر دوف 
التعرض إليذاا ( وتتطرع كؿ مهارة إلي م موعة مف المهارات الطرعية كما هو 

 (  .2مو ع بممحؽ )
 ( 1) إعداد: الباحثة، ممحؽ   تقةليةبطاقة مةحظة المهارات االس  -1
( أف استخداـ بطاقة مةحظة السموؾ تعػد  17: 1223يؤكد  ابر عبد الحميد )  

أف ؿ طريقة لتقيػيـ مػدي قػدرة أي فػرد عمػي أداا المهػاـ واانجػطة وخاصػة مػا إذا 
كانت ترتبط بخبرات الحياة الواقعية، لذا فقد اهتمت الباحثة بععداد بطاقة مةحظػة 

لمهارات االستقةلية بهدؼ قياس قدرة ااططاؿ ذوي ا ػطراب طيػؼ التوحػد عينػة ا
الدراسػػة عمػػي ممارسػػة المهػػارات االسػػتقةلية ، حيػػث أف قيػػاـ الططػػؿ التوحػػدي بتمػػؾ 
المهارات باستقةلية ودوف االعتماد عمػي اآلخػريف قػد يخطػؼ مػف حػدة التػوتر التػي 

اب وهػػو مػػا يسػػاعد  عمػػي اإلقبػػاؿ يجػػعر بهػػا والتقميػػؿ مػػف نوبػػات الغ ػػب واالكتئػػ
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عمي التعمـ والتعايش مع اافراد بجكؿ طبيعي  ، واتبعت الباحثة فػي إعػداد بطاقػة 
 المةحظة الخطوات التالية :         

 5تػػػـ تقسػػػيـ البطاقػػػة لم موعػػػة مػػػف المهػػػارات االسػػػتقةلية ااساسػػػية وعػػػددها )-2
( 2) ممحػؽ ات االسػتقةلية مهارات أساسية( تـ تحديدها مسبقًا في بطاقة المهار 

 تـ تقسيـ كؿ مهارة أساسية إلي م وعة مف المهارات الطرعية .
تػػػـ تحميػػػؿ كػػػؿ مهػػػارة فرعيػػػة إلػػػى م موعػػػة مػػػف المطػػػردات فػػػي صػػػورة إ ػػػرااات -1

سموكية يمكف مةحظتهػا أثنػاا قيػاـ كػؿ ططػؿ مػف أططػاؿ العينػة بأدائهػا ، وقػد 
وتسػتطيع بدر ػة كبيػرة  و ع أماـ كؿ مطردة  خمػس اسػت ابات هػي ) تحػاوؿ

، تحػػػػاوؿ وتسػػػػتطيع بدر ػػػػة متوسػػػػطة ، تحػػػػاوؿ وتسػػػػتطيع بدر ػػػػة  ػػػػعيطة ، 
،  1،  3،  4،  5) تحاوؿ وال تسػتطيع ، تػرفض المحاولػة ( ، وتقابمهػا الػدر ات 

،  3،  1،  2)  الػدر اتعمى الترتيب لمعبارات االي ابية ، بينما يتـ إعطػاا (  2

 . الترتيبلمعبارات السمبية عمى  ( 5،  4
تـ إعداد الصورة المبدئية مف بطاقة مةحظة المهارات االستقةلية وتكونت مف -3

مطردة موزعة عمػي المهػارات االسػتقةلية، ثػـ عر ػها عمػي م موعػة مػف  67
(  5السادة المحكميف المتخصصيف في عمـ النطس والصحة النطسية ) ممحػؽ 

ندرج تحت كؿ مهارة والحكـ ؛ إلبداا الرأي في كؿ مطردة مف المطردات التي ت
عمػػػػي مػػػػدي مناسػػػػبتها لقػػػػدرات ااططػػػػاؿ ذوي ا ػػػػطراب طيػػػػؼ التوحػػػػد عينػػػػة 

وقػػػد تػػػـ إ ػػػراا التعػػػديةت فػػػي  ػػػوا أراا السػػػادة المحكمػػػيف والتػػػي  الدراسػػػة ،
تمثمت في حذؼ ثةثة عبارات لتصػبع البطاقػة فػي صػورتها النهائيػة تت ػمف 

 .االستقةلية  موزعة عمي المهارات مطردة 63
طريقة تصحيع البطاقة واحتساب الدر ات 

وبحيػػث يػػتـ التعامػػؿ  ،د مسػػتقؿمهػػارات الخمػػس ااساسػػية بعػػتمثػؿ كػػؿ مهػػارة مػػف ال
، وتكػػوف الدر ػػة القصػػوى التػػي عػػد عمػػي حػػدة وتحسػػب لػػه در ػػة مسػػتقمةمػػع كػػؿ ب

، 5× د نػاتج  ػرب عػدد عبػارات البعػد يمكف أف يحصؿ عميهػا الططػؿ فػي كػؿ بعػ
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كف احتساب در ة كمية لبطاقة مةحظة المهارات االستقةلية ويو ػع وبذلؾ ال يم
 ( التالي عدد العبارات بكؿ بعد ودر ته الكمية .1 دوؿ )

 عدد عبارات أبعاد بطاقة المالحظة ودرجة كل بعد: (8جدول )
ترتيب  ـ

 البعد
عدد  المهارة

 العبارات
در ة 
 البعد

 72 24 تناوؿ الطعاـ والجراب ااوؿ 2
 92 28 النظافة الجخصية ثانيال 1
 55 22 خمع وارتداا المةبس الثالث 3
التعامؿ مع اادوات الحادة والتعرؼ عمي  الرابع 4

 المواد ذات الخطورة
22 52 

 52 22 التنقؿ مف مكاف آلخر دوف التعرض إليذاا الخامس 5

: حساب ثبات بطاقة مةحظة المهارات االستقةلية 
ه سوؼ يتـ استخداـ بطاقة مةحظة المهارات السموكية لرصد نظرًا ان    

سموؾ ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد عينة الدراسة أثناا أداا اانجطة 
المختمطة المت منة بالبرنامج التدريبي والتي تعبر عف كؿ مهارة وذلؾ في نهاية 

مف فعالية كؿ  مسة مف  مسات البرنامج التدريبي ، الستخداـ نتائ ها لمتأكد 
البرنامج التدريبي عمي تنمية تمؾ المهارات ، ونظرا لصعوبة تطبيؽ البطاقة عمي 
عينة الدراسة تطبيقًا قبميًا وذلؾ الرتباطها بالبرنامج، فسوؼ تعتمد الباحثة عمي 
حساب ثبات بطاقة المةحظة عف طريؽ حساب الصدؽ واالستدالؿ مف خةله 

: 1229يؿ عباس وآخروف ) مد خممحعمي در ة ثبات البطاقة حيث يذكر 
( أنه مف النادر أف يو د مقياس صادؽ وال يكوف ثابتًا، فالمقياس الصادؽ 166

 هو مقياس ثابت لكف العكس ليس صحيحًا .
: حساب صدؽ بطاقة مةحظة المهارات االستقةلية 

تـ التأكد مف صدؽ بطاقة مةحظة المهػارات االسػتقةلية فػي الدراسػة الحاليػة 
 ف خةؿ طريقتيف هما :م
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 Trustees Validityصدؽ المحكميف -2
حيث تـ عرض بطاقة المةحظة عمي عدد مف المحكميف في تخصػص )    

عمػػػـ الػػػنطس ، الصػػػحة النطسػػػية ، والتربيػػػة الخاصػػػة ( وكانػػػت نسػػػبة االتطػػػاؽ بػػػيف 
% ( وتعػػد هػػذ  النسػػبة مرتطعػػة وتؤكػػد 82.56المحكمػػيف عمػػى عناصػػر التحكػػيـ )

 اقة المةحظة وقابميتها لمتطبيؽ .عمى صدؽ بط
 صدؽ االتساؽ الداخمي : -1

تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لبطاقػػة مةحظػػة المهػػارات االسػػتقةلية مػػف خػػةؿ 
( بػػػيف كػػػؿ مطػػػردة مػػػف مطػػػردات معػػػامةت االتسػػػاؽ)تبػػػاط معػػػامةت االر حسػػػاب 

طػػردة مػػف الدر ػػة الكميػػة البطاقػػة وبػػيف البعػػد المنتميػػة إليػػه، وبعػػد حػػذؼ در ػػة الم
رهػا صػةح لكؿ بعد مف أبعاد مقياس التطكير الناقد المت منة به، وذلػؾ كمػا ذك

 ( :3، وكما هو مو ع ب دوؿ )(254، 1221الديف عةـ ) 
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي  :(3جدول )

 إليو لبطاقة مالحظة الميارات االستقاللية
 رات تناوؿ مها

 الطعاـ والجراب
 مهارات

 النظافة الجخصية 
 مهارات 

 خمع وارتداا المةبس
 مهارات

التعامؿ مع اادوات  
الحادة والتعرؼ عمي 
 المواد ذات الخطورة

 مهارات 
التنقؿ مف مكاف آلخر 
 دوف التعرض إليذاا

معامؿ  العبارة
 االرتباط

معامؿ  العبارة
 االرتباط

معامؿ  العبارة
 اطاالرتب

معامؿ  العبارة
 االرتباط

معامؿ  العبارة
 االرتباط

2 463 ,2 2 419 ,2 2 536 ,2 2 543 ,2 2 562 ,2 
1 563 ,2 1 487 ,2 1 672 ,2 1 769 ,2 1 652 ,2 
3 673 ,2 3 673 ,2 3 764 ,2 3 644 ,2 3 742 ,2 
4 735 ,2 4 677 ,2 4 421 ,2 4 629 ,2 4 618 ,2 
5 647 ,2 5 492 ,2 5 593 ,2 5 534 ,2 5 479 ,2 
6 712 ,2 6 743 ,2 6 632 ,2 6 768 ,2 6 488 ,2 
7 566 ,2 7 694 ,2 7 657 ,2 7 561 ,2 7 595 ,2 
8 562 ,2 8 541 ,2 8 625 ,2 8 493 ,2 8 421 ,2 
9 497 ,2 9 513 ,2 9 673 ,2 9 742 ,2 9 593 ,2 
22 749 ,2 22 764 ,2 22 735 ,2 22 618 ,2 22 632 ,2 
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22 463 ,2 22 421 ,2 22 647 ,2  

21 563 ,2 21 593 ,2  
23 673 ,2 23 632 ,2 
24 735 ,2 24 657 ,2  

 25 625 ,2 
26 694 ,2 
27 541 ,2 
28 513 ,2 

   
) ( السػػػػابؽ أف معػػػػامةت االرتبػػػػاط تراوحػػػػت مػػػػا بػػػػيف 3يت ػػػػع مػػػػف  ػػػػدوؿ )     
( ممػػا يػػدؿ 2.22مرتطعػػة ودالػػة عنػػد مسػػتوى ) وهػػي معػػامةت(  769,2  - 421,2

 عمي صدؽ البطاقة .
بعد التأكد مف صدؽ بطاقة مةحظة السموؾ تـ التأكد مف ثبات البطاقة وقابميتهػا  

 لمتطبيؽ .
      ( 3) إعداد: الباحثة، ممحؽمقياس االت ا  نحو التعمـ والمو ه لممعمـ  -3

وي ا طراب طيؼ التوحد عمي يهدؼ المقياس إلي تحديد در ة إقباؿ ااططاؿ ذ
طردات بما يتطؽ مع طريقة تـ إعداد المقياس وصياغة ما يت منه مف موقد ،التعمـ

 –أحياناً  –دائماً هي )حيث و ع أماـ كؿ مطردة ثةثة بدائؿ  Likert" ليكرت"
، وبحيث يتـ تو يه هذا المقياس إلي المعمـ وذلؾ لصعوبة است ابة ااططاؿ (نادراً 
، عمي فهـ معاني ولغويات كؿ مطردة نة البحث لمطردات المقياس لعدـ قدرتهـعي

ويعبر عف در ة إقباؿ ، ( مطردة35في صورته ااولية مف ) وتكوف المقياس
 .ااططاؿ عمي التعمـ بم موع در ات است ابات كؿ ططؿ لتمؾ المطردات 

 خطوات بناء المقياس :
  وا م موعة مف الخطوات هي : قامت الباحثة بععداد هذا المقياس في
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دراسة ومرا عة بعض المقاييس العربية واا نبية التي و عت لقياس  -(2/3)
 –التعمـ االلكتروني  –االت ا  نحو التعمـ بأنواعه المختمطة ) التعمـ الذاتي 

 تعمـ مادة ( ومنها: 
االطةع عمي خصائص ااططاؿ ذوى ا طراب طيؼ التوحد ومحاوله  -(1/3)

ا وصياغة العبارات التي تتناسب وتمؾ الخصائص حيث لـ تتوصؿ بنا
الباحثة اي دراسة عربية أو أ نبية لقياس االت ا  نحو التعمـ لدي 
ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد ، وهو ما دعي الباحثة إلعداد 
مقياس االت ا  نحو التعمـ لألططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد في 

 هه لممعمـ .الدراسة الحالية وتو ي
صياغة مطردات المقياس بعتباع طريقة ليكرت ، وبمن عدد مطردات  -(3/3)

( مطردة ، وقد روعي في صياغة كؿ  35المقياس في صورته ااولية ) 
مطردة أف تعبر عف سموؾ واحد فقط ، وأف تكوف بسيطة ووا حة حتى 
يمكف فهمها وقياسها بسهوله ، وأف تكوف مرتبطة بخصائص ااططاؿ 

 ذوي ا طراب طيؼ التوحد .
تصحيع المقياس مف خةؿ تحديد ثةثة بدائؿ لةست ابة عف كؿ مطردة  -(4/3)

در ة كؿ مطردة بععطاا الدر ات ، وتقدر (نادراً  –أحيانًا  –دائمًا وهي )
، أما في حالة ب وذلؾ في حالة العبارات المو بة( بالترتي3-1-2)

، ( 3-1-2ردة لتكوف عمي الترتيب ) لمطالعبارات السالبة فتعكس در ة ا
، تمثؿ م موع ( در ة92قصي در ة كمية لممقياس )وبذلؾ تكوف أ

ااوزاف التقديرية التي يحصؿ عميها كؿ ططؿ مف أططاؿ العينة في  ميع 
 مطردات المقياس .

حساب الخصائص السيكومترية لمقياس االت ا  نحو التعمـ والمو ه  -(5/3)
معامؿ الصدؽ(  -مة في حساب كًة مف: ) معامؿ الثبات والمتمث لممعمـ

 ، وذلؾ عمي النحو التالي:
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 :حساب صدؽ مقياس االت ا  نحو التعمـ والمو ه لممعمـ 
تـ حساب صدؽ مقياس االت ا  نحو التعمـ والمو ه لممعمـ في الدراسة        

 الحالية باستخداـ :
 أوال : صدؽ المحكميف ) الصدؽ الظاهري( :  

مػف أسػاتذة التربيػة تـ عرض المقياس عمي م موعة مػف السػادة المحكمػيف  
( ، وذلػػؾ 1( محكمػػيف كمػػا هػػو مبػػيف بممحػػؽ )22وعػػددهـ )الخاصػػة وعمػػـ الػػنطس 

 : لمتحقؽ مف
 و وح تعميمات المقياس . -      
 صحة المطردات مف الناحية المغوية .  - 
ي ااططػػػػاؿ ذوي الػػػػتعمـ لػػػػد صػػػػةحية كػػػػؿ مطػػػػردة لقيػػػػاس االت ػػػػا  نحػػػػو - 

  ا طراب طيؼ التوحد .
 حذؼ أو تعديؿ أو إ افة بعض المطردات . - 
( التػػػػػػالي نسػػػػػػب االتطػػػػػػاؽ واالخػػػػػػتةؼ بػػػػػػيف السػػػػػػادة 4ويو ػػػػػػع  ػػػػػػدوؿ )   

  المحكميف عمي المطردات االت ا  نحو التعمـ والمو ه لممعمـ
نسب االتفاق بين السادة المحكمين عمى كل مفردة من مفردات  :(4)جدول 

 قياس االتجاه نحو التعمم والموجو لممعممم

 العبارة
عدد 
مرات 
 االتطاؽ

عدد 
مرات 
 االختةؼ

نسبة 
 العبارة االتطاؽ

عدد 
مرات 
 االتطاؽ

عدد 
مرات 
 االختةؼ

نسبة 
 العبارة االتطاؽ

عدد 
مرات 
 االتطاؽ

عدد 
مرات 
 االختةؼ

نسبة 
 االتطاؽ

2 9 2 92.2 23 22 - 222.2 15 7 3 72.2 
1 22 - 222.2 24 22 - 222.2 16 22 - 222.2 
3 22 - 222.2 25 6 4 62.2 17 9 2 92.2 
4 9 2 92.2 26 9 2 92.2 18 22 - 222.2 
5 9 2 92.2 27 22 - 222.2 19 7 3 72.2 
6 22 - 222.2 28 22 - 222.2 32 22 - 222.2 
7 22 - 222.2 29 9 2 92.2 32 22 - 222.2 
8 22 - 222.2 12 8 1 82.2 31 22 - 222.2 
9 22 - 222.2 12 9 2 92.2 33 6 4 62.2 
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22 9 2 92.2 11 9 2 92.2 34 9 2 92.2 
22 8 1 82.2 13 22 - 222.2 35 9 2 92.2 

21 7 3 72.2 14 22 - 222.2  

( السػػػػابؽ أف نسػػػػبة اتطػػػػاؽ المحكمػػػػيف عمػػػػي أبعػػػػاد مقيػػػػاس 4يت ػػػػع مػػػػف  ػػػػدوؿ ) 
% فػػأعمي ، فيمػػا عػػدا 82ي إليهػػا كانػػت االت ػػا  نحػػو الػػتعمـ والمطػػردات التػػي تنتمػػ

% ، وعمػػػي ذلػػػؾ تػػػـ حػػػذفها مػػػع إ ػػػراا بعػػػض 82خمػػػس مطػػػردات كانػػػت أقػػػؿ مػػػف 
التعػػديةت والمتمثمػػة فػػي إعػػادة صػػياغة بعػػض العبػػارات لتتناسػػب مػػع طبيعػػة عينػػة 

 الدراسة الحالية ) ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد ( .
  ي ( :ثانيا : صدؽ االتساؽ الداخمي ) صدؽ المحتو 

تـ التأكد مف صدؽ مقياس االت ا  نحػو الػتعمـ والمو ػه لممعمػـ المسػتخدـ فػي      
 الدراسة الحالية مف خةؿ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي )صدؽ المحتػوي(

معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف در ػػػة كػػػؿ مطػػػردة والدر ػػػة الكميػػػة  عػػػف طريػػػؽ حسػػػاب
ح الػػديف محمػػود ) صػػةوذلػػؾ كمػػا ذكرهػػا  لممقيػػاس بعػػد حػػذؼ در ػػة المطػػردة ،

    ( التالي:5ويمكف تو يع ذلؾ مف خةؿ  دوؿ ) ،(  254، 1221عةـ ، 
معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمقياس : (5جدول )

 االتجاه نحو التعمم والموجو لممعمم
معامؿ  العبارة

 االرتباط
معامؿ  العبارة

 االرتباط
معامؿ  العبارة

 االرتباط
معامؿ  العبارة

 االرتباط

0 599 ,1 01 570 ,1 09 669 ,1 88 615 ,1 
8 654 ,1 00 679 ,1 81 600 ,1 89 588 ,1 
3 783 ,1 08 576 ,1 80 595 ,1 31 604 ,1 
4 676 ,1 03 567 ,1 88 664 ,1 30 771 ,1 
5 598 ,1 04 478 ,1 83 883 ,1 38 780 ,1 
6 786 ,1 05 749 ,1 84 608 ,1 33 571 ,1 
7 655 ,1 06 733 ,1 85 661 ,1 34 706 ,1 
8 631 ,1 07 655 ,1 86 768 ,1 35 571 ,1 
9 789 ,1 08 648 ,1 87 706 ,1  



            النوبيالنوبي  حسنىحسنى  محمدمحمد  غادةغادة    ـ.ـ.د.د.  أ.أ.      لتنميةلتنمية  والبديؿوالبديؿ  االثرائىاالثرائى  التواصؿالتواصؿ  أساليبأساليب  بعضبعض  عمىعمى  قائـقائـ  المنزلىالمنزلى  قتصادقتصاداالاال  فيفي  مقترحمقترح  تدريبيتدريبي  برنامجبرنامج  أثرأثر
  

220                                       DDOOII  :: 10.12816/0053299 

بػػيف ( الســابق أن معــامالت االرتبــاط تراوحــت مــا 5يتضــم مــن جــدول )    
( 2.22( وهػػي معػػامةت مرتطعػػة ودالػػة عنػػد مسػػتوى ) 883,2  - 572,2)

اس االت ا  نحو التعمـ والمو ه لممعمـ يتمتع بصدؽ عاٍؿ ، أف مقيوتدؿ عمي 
 ويمكف تطبيقه في البيئة العربية .

 :حساب ثبات مقياس االت ا  نحو التعمـ والمو ه لممعمـ 
تـ حساب ثبات مقياس االت ا  نحو الػتعمـ والمو ػه لممعمػـ فػي الدراسػة        

إعادة تطبيؽ المقياس عمى  تـحيث  طريقة إعادة االختبارالحالية باستخداـ : 
ططؿ وططمة (  32عينة الكطااة السيكومترية ) العينة االستطةعية حيث ف = 
وبحسػػاب معامػػؿ وذلػػؾ بعػػد مػػرور ثةثػػة أسػػابيع  مػػف إ ػػراا التطبيػػؽ ااوؿ ، 

بمغػت نسػبة  SPSS -Ver 20ارتبػاط بيرسػوف مػف خػةؿ اسػتخداـ برنػامج 
،  2.22سػػػبة دالػػػة عنػػػد مسػػػتوى (  وهػػػى ن2, 847معامػػػؿ الثبػػػات لممقيػػػاس )

 وتجير إلي ارتطاع معامؿ ثبات المقياس وبذلؾ يكوف صالع لمتطبيؽ .
: تكػػػػػوف المقيػػػػػاس فػػػػػي صػػػػػورته (3الصػػػػػورة النهائيػػػػػة لممقيػػػػػاس ممحػػػػػؽ )  -(6/3)

مطػػػػردة سػػػػالبة (، والعبػػػػارات  6مطػػػػردة مو بػػػػة،  14مطػػػػردة )  32النهائيػػػػة مػػػػف 
 . ( 16، 11، 28، 27، 22، 7) السمبية لممقياس هي العبارات 

برنػػػامج تػػػػدريبي مقتػػػػرح فػػػػي االقتصػػػػاد المنزلػػػػي قػػػػائـ عمػػػػي أسػػػػاليب التواصػػػػؿ  -4
 (4) إعداد: الباحثة، ممحؽ  اإلثرائي والبديؿ

صمـ هذا البرنامج لتنمية بعض المهارات االستقةلية واالت ا  نحو التعمـ           
ما يمي عرض لمخطوات التي لدى ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد ، وفي

 اتبعها الباحثاف في تصميـ البرنامج :
 الطئة المستهدفة لمبرنامج : (2/4)     

نػاث ( تراوحػت م موعة مف            ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد ) ذكور وا 
سنوات، تـ اختيارهـ مػف المراكػز الخاصػة التػي  8-5أعمارهـ الزمنية ما بيف سف 

  . مدينة قنا –طاؿ التوحد والمو ودة بمحافظة قنا تقدـ الدعـ اط
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 ااهداؼ العامة لمبرنامج : (1/4)
يهدؼ البرنامج التدريبي المستخدـ في الدراسة الحالية إلي تنمية بعض        

( ، وتنمية االت ا  نحو 2المهارات االستقةلية ، والتي تـ تحديدها كما في ممحؽ )
اب طيؼ التوحد ، وذلؾ مف خةؿ استخداـ بعض التعمـ لدي ااططاؿ ذوي ا طر 

أساليب التواصؿ اإلثرائي والبديؿ التي تج عه عمي التوصؿ مع المدرب ومع 
 أقرانه واإلقباؿ عمي تعمـ تمؾ المهارات دوف خوؼ. 

 ااهداؼ الخاصة بالبرنامج : (3/4)
امج أف يكوف يتوقع مف كؿ ططؿ مف ااططاؿ عينة الدراسة في نهاية تطبيؽ البرن 

 قادر عمي:
 يتعرؼ عمي المواد التي يمكف تناولها وتذوقها دوف المواد ااخرى . -
 يتناوؿ الطعاـ بمطرد  بطريقة صحيحة . -
 يتناوؿ المجروبات دوف أف تنسكب عمي اارض أو عمي نطسه  -
 يغسؿ و هه ويد  باستخداـ الصابوف بطريقة صحيحة . -
 صة .ي طؼ و هه ويد  باستخداـ منجطته الخا -
 يغسؿ فمه وأسنانه باستخداـ الطرجاة والمع وف . -
 يذهب إلي الحماـ بمطرد  . -
 يستخدـ المرحاض ويق ي حا ته دوف مساعدة أحد . -
 ينظؼ نطسه بعد ق اا حا ته . -
 يطؾ أزرار القميص وخمعه . -
 يرتدي قميص ويغمؽ اازرار . -
 يستخدـ السكيف والمقص بطريقة آمنة . -
 مساعدة أحد .ينتقؿ مف مكاف آلخر دوف  -
 ينزؿ السمـ ويصعد  مرة أخري دوف أف ينزلؽ . -
 يتعرؼ عمي المواد الخطيرة ويت نب أخطارها . -
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 خطوات بناا البرنامج: (4/4)  
عمى  االطةع ، تـالتدريبي البرنامج لمادة المناسب المحتوى و ع أ ؿ مف     

 ذوي لألططاؿ تدريبيةال البرامج تصميـ تناولت التي السابقة والدراسات البحوث
ذوي  ااططاؿ تدريب و حت كيطية التي الدراسات وكذلؾ التوحد، طيؼ ا طراب
 ،أساليب التواصؿ اإلثرائي والبديؿالتوحد وبااخص باستخداـ  طيؼ ا طراب
متنوعة مف حيث الهدؼ والمهارة  تدريبية  مسة (12مف) البرنامج وتكوف

 ، مستيف لمتدريب عمي كؿ مهارةالمطموب التدريب عميها حيث تـ تخصيص 
( يتخممها وقت راحة ساعة ونصؼدقيقة ) 92سة الواحدة وبحيث يكوف زمف ال م

قصير  مف محتوي ال مسة التدريبية كما ت مف البرنامج عمي أربعة  مسات 
 إ مالي وبذلؾ يكوف تقويمية بهدؼ تقويـ ما سبؽ التدريب عميه مف مهارات ،

البرنامج بواقع  مستيف  تطبيؽ وتـ ساعة تقريبا، 31 ساعات البرنامج عدد
 التتبعي القياس إ راا وتـ ،() ثةثة جهور تقريباً  أسابيع لمدة احدي عجرة أسبوعياً 

البرنامج عمي المو وعات المتعمقة  أهداؼ وركزت بجهريف، البرنامج انتهاا بعد
 والبديؿ المستخدمة أساليب التواصؿ اإلثرائي تنوعت بالمهارات االستقةلية ، كما

 –كمبيوتر لوحي  أ هزة -مسرح العرائس -كتاب الرموز (فت منت البرنامج في
ع خطوات المهارات تو  صور -ةوأوراؽ ممون قصاصات -أغاني وأناجيد

( كما تـ تقديـ بعض الهدايا العينية لتعزيز السموؾ االي ابي المطموب تعممها
ااساليب  وهذ  ف المعب البةستيكية الخطيطة ،كالبالونات وقطع الحموي ونماذج م

 أهداؼ مع بحيث تتماجى السابقة والدراسات البحوث  وا في اختيارها تـ
عر ه  تـ النهائية بالصورة البرنامج إعداد وبعد االنتهاا مف التدريبي، البرنامج
 المادة في ااكاديمييف المتخصصيف مفالمحكميف  السادة م موعة مف عمى
 وذلؾوالمتخصصيف في م اؿ الصحة النطسية وعمـ النطس التربوي  ،ةالعممي

 وتقديـ  البرنامج التدريبي محتوى في والتربوية العممية ومةحظاتهـ إلبداا آرائهـ
 ميع تعميقات  وقد  اات به ، ويرتقي البرنامج مف يحسف أف جأنه مف ما كؿ
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 بها ااخذ تـ التي تالتعدية إلى بعض وباإل افة إي ابية السادة المحكميف
المبدئي ،  التقويـ استخداـ البرنامج تـ تقويـ وفي أف ؿ، بصورة البرنامج لتحسيف
( التالي خطة تنطيذ البرنامج 6التتبعي، ويو ع  دوؿ ) التقويـ النهائي، التقويـ

 مف حيث عدد ال مسات ومحتوي كؿ  مسة :
 حاليةخطة تنطيذ البرنامج التدريبي لمدراسة ال: (6 دوؿ )

أساليب التواصؿ اإلثرائي والبديؿ  محتوي ال مسة2 ال مسة المهارة التاري  اليـو
 المستخدمة

 …… 1/6 السبت
 

   ااولي 
 تعارؼ

 
 الثانية 5/6 الثةثاا بالونات . –قطع حموي 

 السبت
 
 
 

9/6 
 
 
 

 
 
 

 تناوؿ 
 الطعاـ والجراب 

 
 

 الثالثة

 
 

 تناوؿ الطعاـ

ت  المختمطة نماذج لبعض المأكوال
والمتنوعة واادوات التي تستخدـ لتناوؿ 
الطعاـ كااطباؽ والمةعؽ والجوؾ ، 
 فيديوهات تو ع كيطية تناوؿ الطعاـ .

 
 الثةثاا

 
21/6 

 
 الرابعة

 
 تناوؿ المجروبات

 –نماذج لبعض المجروبات )ماا 
مجروبات ساخنة( واادوات  –عصير 

التي تستخدـ لتناولها كااكواب 
اسات، فيديوهات تو ع كيطية والك

 تناوؿ الطعاـ .
  مسة تقويمية  الخامسة ...... 26/6 السبت

) مرا عة لبعض المهارات 
 السابقة (

 –مواقؼ تمثيمية  –فيديوهات  –صور 
أنجطة لممارسة المهارات السابؽ تعممها 

 هدايا . –بجكؿ واقعي 
  29/6 الثةثاا

 
 النظافة الجخصية

 –مواقؼ تمثيمية  –فيديوهات  -صور   ه واليديفغسيؿ الو  السادسة
 فوطة ت طيؼ . –صابوف 

  13/6 السبت
 السابعة

  
 استعماؿ فرجاة ااسناف

 –مواقؼ تمثيمية  –فيديوهات  -صور 
 مع وف أسناف . –فرجاة أسناف 

 مواقؼ تمثيمية . –فيديوهات  -صور  استخداـ المرحاض الثامنة 16/6 الثةثاا
خمع وارتداا  32/6 السبت

 المةبس
 

 التاسعة
خمع وارتداا وتغيير 

 المةبس
 –مواقؼ تمثيمية  –فيديوهات  -صور 

 قطع مةبس مختمطة .
  ......  3/7 الثةثاا

 العاجرة
  مسة تقويمية 

) مرا عة لبعض المهارات 
 السابقة (

 –مواقؼ تمثيمية  –فيديوهات  –صور 
 أنجطة لممارسة المهارات السابؽ تعممها

 هدايا . –بجكؿ واقعي 
 التعامؿ مع  7/7 السبت

 اادوات الحادة
 –مواقؼ تمثيمية  –فيديوهات  –صور  استخداـ السكيف الحادية عجر

 سكيف .
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 –مواقؼ تمثيمية  –فيديوهات  –صور  استخداـ المقص الثانية عجر 22/7 الثةثاا
 مقص .

 التنقؿ مف  24/7 السبت
مكاف آلخر دوف 

 ااالتعرض اليذ

 مواقؼ تمثيمية . –فيديوهات  –صور  صعود ونزوؿ السمـ الثالثة عجر
 مواقؼ تمثيمية . –فيديوهات  –صور  عبور الطريؽ الرابعة عجر 27/7 الثةثاا
 مواقؼ تمثيمية . –فيديوهات  –صور  المجي في ااماكف الواسعة الخامسة عجر 12/7 السبت
  ...... 14/7 الثةثاا

 السادسة عجر
  مسة تقويمية 

) مرا عة لبعض المهارات 
 السابقة (

 –مواقؼ تمثيمية  –فيديوهات –صور
أنجطة لممارسة المهارات السابؽ تعممها 

 هدايا . –بجكؿ واقعي 
  18/7 السبت

 التعرؼ  
 عمي المواد

 ذات الخطورة 

مواقؼ  –أناجيد  –فيديوهات  –صور  النار السابعة عجر
 تمثيمية .

مواقؼ  –أناجيد  –فيديوهات  –صور  الكهرباا الثامنة عجر 32/7 الثةثاا
 تمثيمية .

مواقؼ  –أناجيد  –فيديوهات  –صور  اادوية التاسعة عجر 4/8 السبت
 عينات مف اادوية . -تمثيمية

مواقؼ  –أناجيد  –فيديوهات  –صور  المنظطات العجروف 7/8 الثةثاا
عينات مف مواد التنظيؼ )  –تمثيمية 

 مبيدات ( –ساحيؽ م
الحادية  ......  22/8 السبت

 والعجروف
  مسة تقويمية 

) مرا عة لبعض المهارات 
 السابقة (

 –مواقؼ تمثيمية  –فيديوهات  –صور 
أنجطة لممارسة المهارات السابؽ تعممها 

  -بجكؿ واقعي 

 تقويـ البرنامج :  (4/ 5)
 تـ تقويـ البرنامج مف خةؿ : 

البعدي لبطاقة مةحظة المهارات االستقةلية ؛ لمتحقؽ مف التطبيؽ القبمي و -2
مدى ن اح البرنامج التدريبي المقترح فى تنمية بعض المهارات االستقةلية 

 لدى ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد .
التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس االت ا  نحو التعمـ والمو ه لممعمـ لمتحقؽ مف -1

يبي المقترح فى تنمية االت ا  نحو التعمـ لدى مدى ن اح البرنامج التدر 
 ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد.
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تطبيؽ بطاقة مةحظة المهارات االستقةلية بعد انتهاا البرنامج بجهر لمتحقؽ -3
مف استمرارية تأثير البرنامج التدريبي المقترح عمى تنمية بعض المهارات 

 توحد .االستقةلية لدى ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ ال
تطبيػػؽ مقيػػاس االت ػػا  نحػػو الػػتعمـ والمو ػػه لممعمػػـ بعػػد انتهػػاا البرنػػامج بجػػهر -4

لمتحقؽ مف استمرارية تأثير البرنػامج التػدريبي المقتػرح فػى تنميػة االت ػا  نحػو 
 التعمـ لدى ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد.

 سابعًا : المعالجة اإلحصائية :
تيػػػػػة فػػػػي معال ػػػػػة النتػػػػائج التػػػػػي تػػػػػـ تػػػػـ اسػػػػػتخداـ ااسػػػػاليب اإلحصػػػػػائية اآل

الحصػػوؿ عميهػػا بعػػد تطبيػػؽ أدوات الدراسػػػة عمػػى أفػػراد عينػػة الدراسػػة ااساسػػػية ، 
المتوسػػطات واالنحرافػػات المعياريػػة ، معػػامةت االرتبػػاط ، وتمػػؾ ااسػػاليب هػػي ) 
وقػػد تػػـ اسػػتخداـ  ميػػع (،  لػػألزواج المتماثمػػة  Wilcoxonاختبػػار " ويمكوكسػػوف " 

 SPSS Ver حصػائية السػابقة مػف خػةؿ حزمػة البرنػامج اإلحصػائيااسػاليب اإل
 .في هذ  الدراسة   في ا راا المعال ات المختمطة لمبيانات  22.00

 ثامنًا : نتائج الدراسة :
 نتائج الطرض ااوؿ : 
الستخداـ برنامج يو د تأثير داؿ إحصائيًا : " ينص الطرض ااوؿ عمي أنه  

قائـ عمي أساليب التواصؿ اإلثرائي والبديؿ اد المنزلي تدريبي مقترح في االقتص
عمي تنمية بعض المهارات االستقةلية لدى ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد 

ASD . " عينة الدراسة 
متوسطات در ات تـ حساب داللة الطروؽ بيف  الختبار صحة الطرض ااوؿ و    

لدي عينة  المهارات االستقةلية( لبطاقة مةحظة البعدي -القبميالتطبيقيف )
، وذلؾ بحساب قيمة الدراسة مف ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد

متوسطات الرتب لدر ات بطاقة المةحظة في بيف   Wilcoxon" ويمكوكسوف"
 ( :7البعدي ( وذلؾ كما هو مو ع في  دوؿ ) -التطبيقيف ) القبمي 
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 ب لدرجات المجموعة التجريبيةداللة الفروق بين متوسطات الرت: (7جدول )
 البعدي ( لبطاقة مالحظة الميارات االستقاللية –في التطبيقين ) القبمي 

 
 الميارات االستقاللية

 
 العدد

  مجموع الرتب متوسط الرتب
 ”z“قيمة 

 
مستوي 
 الداللة

 المو ب السالب المو ب السالب

 
 تناول الطعام والشراب

 
12 

0.00  
6.50 

0.00 78.00  
3.062 

دالة عند 
0.01 

 
 النظافة الشخصية

 
 
12 

1.00 6.50 1.00 65.00 
 
 

2.851 

دالة عند 
0.01  

 
 خمع وارتداء المالبس

 
12 1.00 6.00 1.00 54.00  

2.705 
دالة عند 

0.01 
 

التعامل مع األدوات 
الحادة والتعرف عمي 
 المواد ذات الخطورة

 
12 2.50 8.00 10.00 56.00 

 
2.050 

 دالة عند
0.05 

 
التنقل من مكان آلخر 
 دون التعرض إليذاء

 
12 1.50 7.00 3.00 63.00 

 
2.669 

دالة عند 
0.01 

"  zقيمة " ،        0.96( =  1.15" الجدولية عند مستوي داللة )  zقيمة " 
 1.58( =  2.22ال دولية عند مستوي داللة ) 
متوسطات ( و ود فروقًا ذات داللة إحصائية بيف 7يت ع مف  دوؿ )

استخداـ البرنامج البعدي ( بعد  –رتب الم موعة الت ريبية في التطبيقيف ) القبمي 
لصالع التطبيؽ البعدي ، وكانت  ميع  التدريبي المقترح في الدراسة الحالية
 ( ابعاد المهارات االستقةلية  2.22الطروؽ دالة إحصائيا عند مستوي ) 

فػػػي تنميػػػة بعػػػض  التػػػدريبي المقتػػػرحاسػػػتخداـ البرنػػػامج وربمػػػا ير ػػػع ن ػػػاح 
البرنػامج  المهارات االستقةلية لػدي ااططػاؿ ذوي ا ػطراب طيػؼ التوحػد  إلػي أف

يحوي الكثير مف اانجطة والتدريبات القريبة مػف واقػع ااططػاؿ والمرتبطػة بقػدراتهـ 
واسػػػػتعداداتهـ ، كمػػػػا أف هػػػػذ  اانجػػػػطة والتػػػػدريبات متنوعػػػػة لتتناسػػػػب مػػػػع طبيعػػػػة 

اعتمد البرنامج عمي استخداـ م موعة مف   هؤالا ااططاؿ وميولهـ حيث اختةفات
أسػػػػاليب التواصػػػػؿ التػػػػى  ػػػػذبت ااططػػػػاؿ وجػػػػ عتهـ عمػػػػي تعمػػػػـ كيطيػػػػة أداا تمػػػػؾ 
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المهارات باالعتماد عمي أنطسػهـ وبنػوع مػف االسػتقةلية ، وهػذا االمػر هػو ااسػاس 
 فى تنمية المهارات االستقةلية .
ططػاؿ ذوي ا ػطراب طيػؼ التوحػد تتولػد لػديهـ رغبػة وتؤكد الباحثػة أف اا

طبيعية وفطرية لتعمـ بعػض المهػارات ال ػرورية بالنسػبة لهػـ وبػااخص المهػارات 
االسػػػتقةلية التػػػي تػػػـ تناولهػػػا فػػػي الدراسػػػة الحاليػػػة بجػػػرط اسػػػتخداـ فنيػػػات وأسػػػاليب 
مكانياتهـ وبحيث تجػ عهـ عمػي الخػروج  تواصؿ خاصة تتناسب مع خصائصهـ وا 

العزلػػة والتقػػرب مػػف اآلخػػريف ومحاولػػة التعامػػؿ معهػػـ وتقميػػدهـ إف ُطمػػب مػػنهـ  مػػف
 ,Zager )( ، زا ػػر31-32، 1225ذلػػؾ ، ويؤكػػد كػػًة مػػف: ما ػػد عمػػارة )

عمػػي أف السػػبب الرئيسػػي لميػػؿ ورغبػػة هػػذ  الطئػػة مػػف ااططػػاؿ إلػػي العزلػػة  (2005
دـ القػػدرة عمػػي والوحػػدة وعػػدـ االنخػػراط فػػي ممارسػػة اانجػػطة مػػع اآلخػػريف هػػو عػػ

التواصػػػؿ فػػػي حػػػاؿ اسػػػتخداـ المغػػػة كوسػػػيمة لمتواصػػػؿ ، أمػػػا إذا اسػػػتخدمت وسػػػائؿ 
كتمؾ المستخدمة في الدراسػة الحاليػة  -التواصؿ البديمة ويا حبذا الوسائؿ اإلثرائية 

فػػػػعف الططػػػػؿ التوحػػػػدي تنمػػػػو لديػػػػه الرغبػػػػة فػػػػي التواصػػػػؿ والػػػػتعمـ والتعامػػػػؿ مػػػػع  -
لبيئة المحيطة وتتطػؽ تمػؾ النتي ػة مػع نتػائج دراسػة المحيطيف والتكيؼ معهـ ومع ا

؛ محمػػد  1222كػػوثر القواسػػمة:  ؛  1222؛ فاطمػػة سػػعيد: 1228) لميػػاا بيػػومي: كػػًة مػػف 
 ( 1227، أمؿ محمد:  1226؛ ممدوح الرواجدة وهاني عمياف:  1223عبد الحميد: 

بي السػػػتخداـ البرنػػػامج التػػػدري (*)كمػػػا قامػػػت الباحثػػػة بحسػػػاب ح ػػػـ التػػػأثير
البعدي (  –في تنمية بعض المهارات االستقةلية  في التطبيقيف ) القبمي  المقترح 

 ( :8لمم موعة الت ريبية ، وذلؾ كما هو مو ع في ال دوؿ )
                                                

*
 قدم كوهين ) 2922 ( محكات أو معايير لحجم التأثير هي :  

 ( .        ES   ( < )0.20حجم تأثير تافو أو ضئيل جدا عندما يكون : حجم التأثير )   -0
 ( .  ES   ( < )0.50ير )  حجم التأث ≥(   0.20حجم تأثير صغير عندما يكون : )  -8
 ( .  ES   ( < )0.80حجم التأثير )   ≥(   0.50حجم تأثير متوسط عندما يكون : )  -3
 ( .  ES   ( < )1.10حجم التأثير )   ≥(   0.80حجم تأثير كبير عندما يكون : )  -4
 ( .  ES   ( < )1.50حجم التأثير )   ≥(   1.10حجم تأثير كبير جدا عندما يكون : )  -5
 (  .  ESحجم التأثير )   ≥(   1.50حجم تأثير ضخم عندما يكون : )  -6

 ( 183: 1222) عزت عبد الحميد حسف ،                                                      
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حجم تأثير البرنامج التدريبي في تنمية بعض الميارات :   (8جدول )
 ة(االستقاللية ) في التطبيقين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبي

 مستوى حجم التأثير حجم التأثير الميارات االستقاللية
 كبير جدا 10.031 تناول الطعام والشراب

 كبير 1.917 النظافة الشخصية
 متوسط 1.695 خمع وارتداء المالبس

التعامل مع األدوات الحادة والتعرف عمي المواد ذات 
 الخطورة

 صغير 1.414

 متوسط 1.651 يذاءالتنقل من مكان آلخر دون التعرض إل

والمستخدـ في  البرنامج التدريبي المقترح( أف 8يت ع مف ال دوؿ )       
له تأثير عمى تنمية بعض المهارات االستقةلية لدي ااططاؿ ذوي الدراسة الحالية 

تناوؿ الطعاـ  ) في مهارات تأثير البرنامج كبيرا طراب طيؼ التوحد، وكاف 
رتداا المةبس، ية( وتأثير متوسط في مهارات )، النظافة الجخصوالجراب خمع وا 
كاف في مهارة   (، وأقؿ تأثير لمبرنامجمف مكاف آلخر دوف التعرض إليذاا التنقؿ
 لتعامؿ مع اادوات الحادة والتعرؼ عمي المواد ذات الخطورة ( .) 
وبصطة عامة يت ع أف البرنامج التدريبي المقترح قد ساعد في تنمية بعض  

المهارات االستقةلية ، ولذلؾ يو د تأثير داؿ إحصائيًا لمبرنامج التدريبي المقترح 
عمي تنمية بعض المهارات االستقةلية لدى ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد 

 عينة الدراسة .
فروؽ دالة إحصائيًا بيف  وبذلؾ تتحقؽ صحة الطرض ااوؿ في و ود

( لبطاقة مةحظة المهارات االستقةلية لبعديا–توسطات در ات التطبيقيف القبميم
لدي عينة الدراسة مف ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد لصالع التطبيؽ 

 البعدي .
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 نتائج الفرض الثاني :
يو د تأثير داؿ إحصائيا الستخداـ برنامج ينص الطرض الثاني عمي أنه: " 
واصؿ اإلثرائي والبديؿ قائـ عمي أساليب التتدريبي مقترح في االقتصاد المنزلي 

 ASDتنمية االت ا  نحو التعمـ لدي ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد  عمي
      عينة الدراسة " .

متوسطات در ات تـ حساب داللة الطروؽ بيف  الختبار صحة الطرض الثاني و    
لدي  البعدي ( مقياس االت ا  نحو التعمـ والمو ه لممعمـ -التطبيقيف ) القبمي 

، وذلؾ بحساب قيمة "  نة الدراسة مف ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحدعي
متوسطات الرتب لدر ات المقياس في بيف   Wilcoxonويمكوكسوف " 
 ( 9البعدي ( وذلؾ كما هو مو ع في  دوؿ ) -التطبيقيف)القبمي 

    التجريبيةالتجريبية  المجموعةالمجموعة  لدرجاتلدرجات  الرتبالرتب  لمتوسطاتلمتوسطات  اإلحصائيةاإلحصائية  الداللةالداللة  ::  ((99))  جدولجدول
      لممعمملممعمم  والموجووالموجو  التعممالتعمم  نحونحو  االتجاهاالتجاه  لمقياسلمقياس  ((  البعديالبعدي  --  القبميالقبمي  ))  تطبيقينتطبيقينالال  فيفي

 
 االت ا  نحو التعمـ
 ) در ة كمية (

 
 العدد

  م موع الرتب متوسط الرتب
 ”z“قيمة 

 
 المو ب السالب المو ب السالب مستوي الداللة

 
12 0.00 6.50 0.00 78.00  

3.068 
 0.01 دالة عند

،  قيمة "  2.96( =  2.25 دولية عند مستوي داللة ) " ال zقيمة " -
z  ( 2.22" ال دولية عند مستوي داللة  = )1.58 

( السابؽ ، و ود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات 9يت ع مف  دوؿ )   
 –لقبميعينة البحث في التطبيقيف " در ات ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد 

لصالع التطبيؽ البعدي حيث  ا  نحو التعمـ والمو ه لممعمـ " لمقياس االتالبعدي
، وهي أعمى مف  3.063المحسوبة في الدر ة الكمية لممقياس =  ”Z“كانت قيمة 

( ، مما يؤكد صحة وقبوؿ الطرض 2.22وهذ  الطروؽ دالة عند مستوى ) 2.58
 ويمكف تطسير تمؾ النتي ة في النقاط التالية :الثاني، 
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ساليب التواصؿ اإلثرائي والبديؿ والمتمثمة في الدراسة الحالية استخداـ بعض أ-2
في كتاب الرموز والصور والكمبيوتر الموحي، مع قياـ المعمـ/ المدرب بأداا 
بعض المواقؼ التمثيمية باالعتماد عمي ااناجيد وااغاني المحببة لدي 

نهـ ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد والتي تتر ـ المهارات المطموب م
تعممها والقياـ بها ، ساعد عمي توفير فرص التطور اال تماعي لدي ااططاؿ 
عينة البحث ، واجتراكهـ الطعاؿ في النجاطات التربوية وزيادة دافعيتهـ ونمو 
ات اهاتهـ االي ابية نحو التعمـ مع التعبير عف مجاعرهـ وأحاسيسهـ ، وهو ما 

 )  وهىعان وآخ و ،  Khristy, 2002 )  (يتطؽ مع دراسة كًة مف: كريستي 
Howlin et al, 2007 ). 

استخداـ المعمـ/ المدرب لبعض المداخؿ التعميمية التي تتناسب مع طبيعة -1
والتي تعتمد عمي استخداـ الطرؽ البصرية والتعمـ وخصائص الططؿ التوحدي 

ثارة  بالمعب وااغاني والمةحظة والتي ساعدت عمي جد انتبا  ااططاؿ وا 
 يتهـ وزيادة االنتبا  مع المعمـ/ المدرب .دافع

توفير البيئة الصطية المناسبة لتمؾ الخصائص بحيث تكوف أقرب لمواقعية وقريبة -3
الجبه مف حياة الططؿ في المنزؿ ، ساعد عمي إقباؿ ااططاؿ عمي التعمـ وعدـ 
رفض الذهاب إلي المدرسة أو مكاف التدريب ، وهو ما يتطؽ مع دراسة باتف 

 ( Batten et al, 2006 ) وف وآخر 
تعزيز السموؾ االي ابي والصحيع لمططؿ فور القياـ به ببعض الهدايا وقطع -4

الحموي والمعب البةستيكية ساعد عمي زيادة نمو ات ا  الططؿ نحو التعمـ 
 والمعمـ .

تقسيـ وت زئة المهارات المطموب تعممها وتحويمها إلي إ رااات سموكية صغيرة -5
هؿ وأداؤها وا ع وغير جاؽ عمي ااططاؿ عينة البحث ، كما  عؿ تعممها س

أف إعادة التدريب عمي تمؾ المهارات وتكرارها أكثر مف مرة ساعد الططؿ عمي 
 Grandin, 2002 ) القياـ بها بجكؿ تمقائي، وهو ما يتطؽ مع دراسة  رانديف 

). 
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 نتائج الطرض الثالث   
توجد فروق دالة إحصائيًا بين  ال" ينص الطرض الثالث عمي أنه:       

عينة  ASDمتوسطات الرتب لدر ات ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد 
( في التطبيقيف البعدي والتتبعي لبطاقة مةحظة الم موعة الت ريبية) الدراسة

 المهارات االستقةلية " .
 متوسطات در اتتـ حساب داللة الطروؽ بيف والختبار صحة الطرض الثالث     

لدي عينة  ( لبطاقة مةحظة المهارات االستقةليةالتتبعي -البعدي التطبيقيف )
، وذلؾ بحساب قيمة الدراسة مف ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد

متوسطات الرتب لدر ات بطاقة المةحظة في بيف   Wilcoxon" ويمكوكسوف"
 ( :22ؿ )التتبعي ( وذلؾ كما هو مو ع في  دو  -التطبيقيف ) البعدي 

  التجريبيةالتجريبية  المجموعةالمجموعة  لدرجاتلدرجات  الرتبالرتب  متوسطاتمتوسطات  بينبين  الفروقالفروق  داللةداللة  ::((0101))  جدولجدول
  االستقالليةاالستقاللية  المياراتالميارات  مالحظةمالحظة  لبطاقةلبطاقة  ((  التتبعيالتتبعي  ––  البعديالبعدي  ))  التطبيقينالتطبيقين  فيفي
 

 الميارات االستقاللية
 
 العدد

  مجموع الرتب متوسط الرتب
 ”z“قيمة 

 
 المو ب السالب المو ب السالب مستوي الداللة

 
 تناول الطعام والشراب

 
12 

3.00  
2.00 

6.00 4.00  
0.378 

 غير دالة 

 
 النظافة الشخصية

 
 
12 

2.00 1.00 2.00 1.00 
 
 

0.447 

 غير دالة

 
 خمع وارتداء المالبس

 
12 2.25 1.50 4.50 1.50  

0.816 
 غير دالة

 
التعامل مع األدوات 
الحادة والتعرف عمي 
 المواد ذات الخطورة

 
12 2.50 4.50 7.50 13.50 

 
0.632 

 غير دالة

 
التنقل من مكان آلخر 
 دون التعرض إليذاء

 
12 3.50 3.50 7.00 14.00 

 
0.738 

 غير دالة

،        0.96( =  1.15" الجدولية عند مستوي داللة )  zقيمة "  -
 8.58( =  1.10" الجدولية عند مستوي داللة )  zقيمة " 
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ال تو د فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات أنه ( السابؽ 22يت ع مف  دوؿ ) 
لبطاقة مةحظة المهارات رتب الم موعة الت ريبية في التطبيقيف البعدي والتتبعي 

البرنامج التدريبي المقترح والمستخدـ فى ويمكف أف ير ع ن اح االستقةلية، 
ؿ ذوي ااططا المهارات االستقةلية لدى الدراسة الحالية في االستمرارية في تنمية

إلي ت مف البرنامج عمي م موعة مف أساليب التواصؿ  ا طراب طيؼ التوحد
اإلثرائي المحببة لدي هذ  الطئة مف ااططاؿ، والتي تتناسب مع طبيعتهـ 

، ومف تمؾ ااساليب الصور والمواقؼ التمثيمية والطيديوهات التي يتـ وخصائصهـ
العاب االلكترونية المرتبطة عر ها مف خةؿ الكمبيوتر الموحي باإل افة إلي ا

بالمهارات المطموب تعممها مع استخداـ ااناجيد وااغاني، وهو ما ساعد عمي 
لألططاؿ في ممارسة المهارات في بيئة صطية مجابهة تقريبًا  الطرصة توفير

 عمها روتينية،  لحياتهـ الواقعية، مع تكرار ممارسة المهارات أكثر مف مرة مما
ارات ترتبط باالحتيا ات الططرية لكؿ فرد مما يعطيها أهمية كما أف تمؾ المه

في تنمية  بالنسبة لألططاؿ، وأدى ذلؾ فى نهاية اامر إلى ن اح البرنامج التدريبي
، وي ا طراب طيؼ التوحد عينة البحثالمهارات االستقةلية لدى لدى ااططاؿ ذ

، أمؿ محمد: 1227راهيـ: هيطاا اب)وتتطؽ تمؾ النتي ة مع نتائج دراسة كًة مف 
1227) . 
بعػدـ و ػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف متوسػطات وبذلؾ يتحقػؽ الطػرض الثالػث     

 عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة ASDالرتػػػػػػب لػػػػػػدر ات ااططػػػػػػاؿ ذوي ا ػػػػػػطراب طيػػػػػػؼ التوحػػػػػػد 
)الم موعػػة الت ريبيػػة ( فػػي التطبيقػػيف البعػػدي والتتبعػػي لبطاقػػة مةحظػػة المهػػارات 

 .االستقةلية
 الفرض الرابعنتائج 
ال تو د فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات "ينص الطرض الرابع عمي أنه:     

 عينة الدراسة ASDالرتب لدر ات ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد 
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( في التطبيقيف البعدي والتتبعي لمقياس االت ا  نحو التعمـ الم موعة الت ريبية)
 والمو ه لممعمـ " .

متوسطات در ات تـ حساب داللة الطروؽ بيف ختبار صحة الطرض الرابع وال     
لمقياس االت ا  نحو التعمـ والمو ه لممعمـ لدي عينة ( التتبعي -البعديالتطبيقيف )

، وذلؾ بحساب قيمة دالدراسة مف ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوح
االت ا  نحو  مقياسمتوسطات الرتب لدر ات بيف   Wilcoxon" ويمكوكسوف"

( وذلؾ كما هو مو ع في التتبعي -البعديفي التطبيقيف )التعمـ والمو ه لممعمـ 
 : (22 دوؿ )
 الداللة اإلحصائية لمتوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية: (00جدول )

  البعدي ( لمقياس االتجاه نحو التعمم والموجو لممعمم -في التطبيقين ) القبمي 
 

 حو التعمـاالت ا  ن
 ) در ة كمية (

 
 العدد

  م موع الرتب متوسط الرتب
 ”z“قيمة 

 
 المو ب السالب المو ب السالب مستوي الداللة

 
12 2.00 2.00 2.00 4.00  

0. 535 
 غير دالة 

،     0.96( =  1.15توي داللة ) د مس" الجدولية عن zقيمة "  -
 8.58( =  1.10 " الجدولية عند مستوي داللة ) zقيمة " 
أنه ال تو د فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات ( السابؽ 22يت ع مف  دوؿ )

لمقياس االت ا  نحو رتب الم موعة الت ريبية في التطبيقيف البعدي والتتبعي 
البرنامج التدريبي المقترح ويمكف أف ير ع ن اح التعمـ والمو ه لممعمـ ، 

الستمرارية في تنمية االت ا  نحو التعمـ ذوي والمستخدـ فى الدراسة الحالية في ا
عينة الدراسة إلي أسموب المعمـ المتبع في تقديـ  ASDا طراب طيؼ التوحد 

محتوي البرنامج باستخدامه المداخؿ التعميمية التي تتناسب مع طبيعة وخصائص 
وخمؽ نوع مف التجويؽ والمتعة مف خةؿ تقديـ المهارة المطموب الططؿ التوحدي 

ثارة تع ممها مف خةؿ المعب وااغاني مما ساعد عمي جد انتبا  ااططاؿ وا 
بعض الهدايا دافعيتهـ وزيادة انتباههـ مع المعمـ/ المدرب ، باإل افة إلي تقديـ 
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كنوع مف تعزيز السموؾ االي ابي ، وتتطؽ  وقطع الحموي والمعب البةستيكية
  ( Batten et al, 2006 Grandin, 2002 ,: ) النتي ة السابقة مع نتائج دراسة كٍة مف 

بعدـ و ود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات الرتب وبذلؾ يتحقؽ الطرض الرابع  
) الم موعػػة  عينػػة الدراسػػة ASDلػػدر ات ااططػػاؿ ذوي ا ػػطراب طيػػؼ التوحػػد 

الت ريبيػػة ( فػػي التطبيقػػيف البعػػدي والتتبعػػي لمقيػػاس االت ػػا  نحػػو الػػتعمـ والمو ػػػه 
 .لممعمـ 
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 : ممخص نتائج الدراسة
 -توصمت الدراسة الحالية إلي النتائج التالية:   

الستخداـ برنامج تدريبي مقترح في االقتصاد يو د تأثير داؿ إحصائيًا  -2
قائـ عمي أساليب التواصؿ اإلثرائي والبديؿ عمي تنمية بعض المنزلي 

عينة  ASDالمهارات االستقةلية لدى ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد 
 الدراسة .

يو د تأثير داؿ إحصائيا الستخداـ برنامج تدريبي مقترح في االقتصاد  -1
تنمية االت ا  نحو  قائـ عمي أساليب التواصؿ اإلثرائي والبديؿ عميالمنزلي 

 عينة الدراسة . ASDالتعمـ لدي ااططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد 
لدر ات ااططاؿ ذوي  عدـ و ود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات الرتب -3

) الم موعة الت ريبية ( في  عينة الدراسة ASDا طراب طيؼ التوحد 
 التطبيقيف البعدي والتتبعي لبطاقة مةحظة المهارات االستقةلية.

عدـ و ود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات الرتب لدر ات ااططاؿ ذوي  -4
ت ريبية ( في ) الم موعة ال عينة الدراسة ASDا طراب طيؼ التوحد 

 التطبيقيف البعدي والتتبعي لمقياس االت ا  نحو التعمـ والمو ه لممعمـ .
: توصيات الدراسة 

في  وا النتائج التي تـ التوصؿ إليها في الدراسة الحالية ، يمكف تقديـ 
 م موعة مف التوصيات هي :

اـ المبكر الكتجاؼ  وانب القصور لدي الططؿ التوحدى واستخد التدخؿ أهمية-2
التي تتناسب مع إمكاناته وقدراته وتمكنه  مهاراته لتنمية برامج تعديؿ السموؾ 

 .مع التعايش بجكؿ جبه طبيعي 
عقد ندوات تثقيطية اولياا اامور والمربيف والمجرفيف والمدربيف لمتعرؼ عمي -1

الطرؽ المختمطة التي يمكف مف خةلها تطوير قدرات ااططاؿ ذوي ا طراب 
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تعديؿ سموكياتهـ بالقدر الذي يمكنهـ مف ممارسة أنجطة طيؼ التوحد و 
 الحياة اليومية بجكؿ طبيعي وبنوع مف االستقةلية .

 رورة توفير مواد تدريب وبعض فنيات التواصؿ البديؿ داخؿ المدارس التي -3
تعتمد نظاـ الدمج وتقبؿ بو ود أططاؿ ذوي ا طراب طيؼ توحد مع 

  الطنيات تمؾ الطئة مف ااططاؿ عمي ااططاؿ العادييف ؛ حتي تساعد هذ
 اإلقباؿ عمي التعمـ .

ت ميف مناهج االقتصاد المنزلي في المراحؿ التعميمية المختمطة ببعض -4
الدروس والمو وعات المتعمقة بععاقة التوحد وكيطية تعامؿ ااسرة وتقبمها 

 لو ود ططؿ توحدي بها .
 لدراسات والبحوث المقترحة :ا

 

ض مف البحوث والدراسات المستقبمية ، وذلؾ في  وا يمكف اقتراح بع
 نتائج الدراسة الحالية مثؿ : 

تنمية الكطااات التدريسية واالحتيا ات التدريبية لمعممي ااططاؿ ذوي -2
  ا طراب طيؼ التوحد أثناا الخدمة وفقًا الحتيا اتهـ .

لذوي  دراسة مقارنة بيف نماذج تدريسية حديثة لتنمية االت ا  نحو التعمـ-1
االحتيا ات الخاصة بصطة عامة ولألططاؿ ذوي ا طراب طيؼ التوحد 

 بصطة خاصة .
دراسة العةقة بيف أساليب المعاممة الوالدية السوية وغير السوية بممارسة -3

 المهارات االستقةلية لدي ااططاؿ التوحدييف .
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية: واًل:أ
 وائل دار ، عمان ، والعةج الخصائص التوحد(. 8114إبراىيم الزريقات ) -2

 .لمنشر
 دار ، عمان ، والعةج السموؾ والتجخيص – التوحد(. 8101إبراىيم الزريقات ) -1

 .لمنشر وائل
(. الطفـل التوحـدي ، التشـخيص والعـالج ، القـاىرة ، 8114إبراىيم محمـود بـدر ) -3

 مكتبة االنجمو المصرية .
 دار القـاىرة ،،  ااسػري الزوا ػي اإلرجػاد (.8118) سـعد أبو المطيف عبد احمد -4

 لمنشر والتوزيع . الرشا
(. تنميــــة ميــــارات األمــــان الشخصــــي ل طفــــال ذوي 8107أمــــل عمــــي محمــــد ) -5

، كميــة ريــاض األطفــال، جامعـــة رسػػالة ما سػػتيراضــطراب طيــف التوحــد، 
 اإلسكندرية .

اانجػػطة التربويػػة لألططػػاؿ ذوي االحتيا ػػات (. 8114الســيد عبــد النبــي الســيد ) -6
 رة ، مكتبة االنجمو المصرية .، القاى الخاصة

الفرحــاني الســيد محمــود؛ مرفــت العــدروس أبــو العينــين؛ نعيمــة محمــد المقــدامي  -7
ا طراب التوحد " دليؿ المعمػـ وااسػرة فػي (. 8105وفاطمة سعيد الطمي )
ــة ، متــاح  التجػػخيص والتػػدخؿ ــارات النفســية والتربوي ، إعــداد وحــدة االختب

 عمـــــــــــــــي شـــــــــــــــبكة االنترنـــــــــــــــت عمـــــــــــــــي الموقـــــــــــــــع 
WWW.http://gulfkids.Com/PDF/ralsobt_Autism_2.Pdf 

 وعالقتو التوحدي الطفل ذات ل م النفسي (. اإلنياك8100إيمان شعبان أحمد ) -8
 وليالػد - السػادس العربػي السػنوي العممػي المػؤتمراألسـرة ،  مـوارد بـددارة
 فػي العربػي والػوطف مصػر فػي النوعي التعميـ العالي برامج تطوير)  الثالث
 . 806-083مصر ،  – (  المعرفة عصر متطمبات  وا

http://www.http/gulfkids.Com/PDF/ralsobt_Autism_2.Pdf
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(. اسـتخدام جـداول النشـطة المصـورة مـدخاًل 8100بمقيس إسماعيل داغستاني ) -9
م مػػة إلكســاب بعــض الميــارات الحياتيــة لــدي أطفــال الروضــة الــذاتويين ، 

 . 081-79،  88،  دس المطتوحة لألبحاث والدراسات امعة الق
،  الػػػذكااات  المتعػػػددة والطهػػػـ تنميػػػة وتعميػػػؽ(. 8113جـــابر عبـــد الحميـــد جـــابر ) -22

 العربى .القاىرة ، دار الفكر 
ـــدي ) -22 ـــي صـــبحي الحدي ـــب، ومن مقدمػػػة فػػػي التربيػػػة (. 0998جمـــال محمـــد الخطي

لنشر والتوزيـع ، عمـان ، دار الفكر لمطباعة وا الخاصة في الططولة المبكرة
 ، األردن .

برنػامج تػدريبي لألططػاؿ (. 8114جمال محمد الخطيب، ومني صـبحي الحديـدي ) -21
 ، دار الكر لمنشر والتوزيع . ، االردن المعاقيف

(. فاعمية استخدام نظـام التواصـل بتبـادل الصـور فـي تنميـة 8117جمال دليوم ) -23
ة دكتـوراه ، جامعـة عمـان ميارات التواصل عند األطفـال التوحـديين ، رسـال

 العربية ، عمان ، األردن .
ـــة ، التوحػػػد (. 8118جييـــان أحمـــد مصـــطفي ) -24 ـــوم ، السمســـمة الطبي ـــاب الي ، كت

 تصدر عن دار أخبار اليوم ، القاىرة .
 (. الــذكاء المتعــدد وطفــل التوحــد ، متــاح عمــي الموقــع8119حســام أبــو زيــد ) -25

Http://wwwulfkids. Com. G  88/00/8106بتاريخ. 
(. تصــــميم برنــــامج تــــدريبي لتطــــوير الميــــارات التواصــــمية 8114رائــــد الشــــيخ ) -26

واالجتماعية واالستقاللية الذاتيـة لـدي األطفـال التوحـديين وقيـاس فاعميتـو 
ـــا ، الجامعـــة األردنيـــة ، عمـــان ،  رسػػػالة دكتػػػورا ،  ، كميـــة الدراســـات العمي

 األردن .
، وااطبػاا  العممػاا حيػر الػذي المغػز – التوحػد (.8115)  ةسـالم شـكرى ربيـع -27

 القاىرة ، دار النيار .
( . حجـم التـأثير : الوجـو المكمـل لمداللـة اإلحصـائية  0997رشدي فام منصـور ) -28

http://www/
http://www/
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، تصدرىا الجمعية المصـرية لمدراسـات الم مة المصرية لمدراسات النطسػية ، 
 . 75 – 57( ، 7)06النفسية ، 

،  عمــم الــنفس العالجــى والوقــائى . رحيــق الســنين (.1222ور )رجػػدي فػػاـ منصػػ -29
 القاهرة ، مكتبة اان مو المصرية .

زياد الالال؛ شريفة الزبيري؛ صائب الالال؛ فوزية الجالمـدة؛ مـأمون حسـون؛ وائـل  -12
أساسػػيات (. 8103الشــرمان؛ وائــل العمــي؛ يحــي القبــالي ويوســف العايــد )

ــع، عمــان ،  ، دار المســيرة 8، طالتربيػػة الخاصػػة لمنشــر والطباعــة والتوزي
 األردن.

( ، مركـز اإلسـكندرية 8، ط ) مدخؿ إلػي عمػـ الػنطس(: 8118سيير كامل أحمد ) -12
 لمكتاب ، القاىرة .

 رعايـة نحـو وخصائصـيا طبيعتيـا – التدخل إعاقة (.8111) قنديل عطيو شاكر -11
يػة لكم السػنوي المػؤتمر – الخاصـة اإلحتياجـات لـذوي أفضـل نفسية وتربوية

 .  امعة المنصورة - التربية
 التوحـد أطفـال لـدى الطعـام تنـاول (. مشـكالت8107صـفاء رفيـق قـراقيش ) -13

 جامعـة ،  التربويػة لمبحػوث الدوليػة الم مػةبـبعض المتغيـرات ،  وعالقتيـا
  . 808-096( ، 3) 40اإلمارات ، 

 ( . القيــاس والتقــويم التربــوي والنفســي / 8118صــالح الــدين محمــود عــالم )  -14
أساسياتو ، وتطبيقاتو ، وتوجياتو المعاصرة ، القـاىرة ، دار الفكـر العربـي 

. 
. الخصــــائص النفســــية واالجتماعيــــة والعقميــــة  (8118عــــادل جاســــب شــــبيب ) -15

 رسالة ما سػتير منجػورةل طفال المصابين بالتوحد من وجية نظر اآلباء ، 
 ، األكاديمية االفتراضية لمتعميم المفتوح .

،  ااططاؿ التوحديوف دراسات تجخيصية وبرام يػة. (8113محمد ) عادل عبد اهلل -16
 القاىرة ، دار الرشاد .



            النوبيالنوبي  حسنىحسنى  محمدمحمد  غادةغادة    ـ.ـ.د.د.  أ.أ.      لتنميةلتنمية  والبديؿوالبديؿ  االثرائىاالثرائى  التواصؿالتواصؿ  أساليبأساليب  بعضبعض  عمىعمى  قائـقائـ  المنزلىالمنزلى  قتصادقتصاداالاال  فيفي  مقترحمقترح  تدريبيتدريبي  برنامجبرنامج  أثرأثر
  

220                                       DDOOII  :: 10.12816/0053299 

ـــــاوي ) -17 ـــــد  (.8105عائشـــــة حفن  –تنميـــــة بعـــــض الميـــــارات الســـــموكية ) التقمي
 وفـق تيـتش سـابقا عميـو االسـتقاللية ( كنمـوذج لمطفـل التوحـدي المطبـق

 اإلنسـانية العمـوم ، كميـة رسػالة دكتػورا تيـتش ،  العالجي البرنامج ميارات
 بسكرة ، الجزائر . خيضر محمد واالجتماعية ، جامعة

 فػى والمتخصصػيف الوالػديف دليػؿ (.8113) وآخـرون سـميمان سـيد الـرحمن عبـد -18
 ، القاىرة ، مكتبة زىراء الشرق . الططؿ التوحدى مع التعامؿ

فــي ( . االحصــاء البــارامترى والالبــارامتري  8116عبــد المــنعم أحمــد الــدردير )  -19
اختبــار فــروض البحــوث النفســية والتربويــة واالجتماعيــة ، القــاىرة ، عــالم 

 الكتب .
(. اضــطراب الذاتويــة: بـــين 8105عبــد المالــك حبـــي ، وعيســي تــواتي ابـــراىيم ) -32

،  م مػة العمػـو النطسػية والتربويػةالصعوبات التشخيصية واآلفاق العالجيـة ، 
0 (0 ، )53-67 . 

( ، عمان ، دار 4، ط ) مـ النطس التربويع(: 8113عبد المجيد نشواتي ) -32
 الفرقان .

كيطيػػػة  –أعرا ػػػه  –التوحػػػد وطيػػػؼ التوحػػػد " أسػػػبابه (. 8119عبـــد اهلل الصـــبي ) -31
، الرياض ، المممكـة العربيـة السـعودية ، دار الزىـراء  8، ط التعامؿ معػه "

. 
االحصاا النطسي والتربػوي تطبيقػات باسػتخداـ   (.8100عزت عبد الحميد حسن ) -33

 ، القاىرة ، دار الفكر العربي .SPSS 18 برنامج 
، مؤسسـة  سػيكولو ية ااططػاؿ ذوي اإلعاقػة الذهنيػة(. 8116عصام نور سرية ) -34

 شباب الجامعة ، اإلسكندرية .
سػػيكولو ية ااططػػاؿ الغيػػر عػػادييف: مقدمػػة فػػي (. 8111فــاروق فــارع الروســان ) -35

 ر والتوزيع.( ، عمان ، دار الفكر لمنش3، ط ) التربية الخاصة
(. فاعمية برنامج لمتدريب عمى إدارة الذات في تحسيف 1222فاطمة سعيد ) -36
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السموؾ التكيطي لدى ااططاؿ التوحدييف والحد مف مجكةتهـ السموكية ، 
 ، كمية التربية ،  امعة عيف جمس . رسالة ماجستير 

 دار ، التوحػد ا ػطراب وتجػخيص قيػاس(. 8105فوزيـة عبـد اهلل الجالمـدة ) -37
 . األردن ،عمان والتوزيع المسيرة لمنشر

(. فاعميـة برنـامج محوسـب فـي تطـوير ميـارات التواصـل لـدي 8101فيد العمر ) -38
األطفـــال التوحـــديين فـــي منطقـــة الريـــاض ، رســـالة ماجســـتير ، الجامعـــة 

 األردنية ، عمان ، األردن .
 اسيةاألس الميارات في تحسين مبكر تدخل برنامج (. أثر8100كوثر القواسمة ) -39

 العربيـة عمـان جامعـة ، منجػور  دكتػورا  غيػر رسػالة التوحـد ، أطفـال لـدي
 .األردن لمدراسات ،

المػػؤتمر العممػػي (. خــواطر حــول تعمــيم الموىــوبين ، 8116كــوثر حســين كوجــك ) -42
، اكتشــاف الموىـوبين والمتفــوقين ورعـايتيم وتعمــيميم  السػنوي الرابػع عجػر

مـــارس  81-09، الفتـــرة مـــن  فـــي الـــوطن العربـــي بـــين الواقـــع والمـــأمول
8116 ،45-55 . 

(. فاعمية برنامج تدريبي لتنميـة بعـض ميـارات 8118لمياء عبد الحميد بيومي ) -42
، كميـــة التربيـــة  رسػػػالة دكتػػػورا العنايـــة بالـــذات لـــدي األطفـــال التوحـــديين ، 

 بالعريش ، جامعة قناة السويس .
 376جمـة فاطمـة عيـاد ، تر . التوحد بػيف العمػـ والخيػاؿ ، (8101لورا شريبمان ) -41

، سمســـمة عـــالم المعرفـــة ، يصـــدرىا المجمـــس الـــوطني لمثقافـــة والفنـــون 
 واآلداب ، الكويت .

(: " إعادة بناء وحدة في مادة البيولوجي لمصف 8119ليمي إبراىيم معوض ) -43
األول الثانوي في ضوء المستحدثات البيوتكنولوجي ووفقًا لنموذج التعمم 

نمية التفكير الناقد والتحصيل المعرفي واالتجاه البنائي وفاعميتيا في ت
دراسات في المناهج وطرؽ  م مةنحو دراسة البيولوجي لدي الطالب " ، 

 –ة التربية ، كميية المصرية لممناىج وطرق التدريس، الجمع التدريس
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 ، 048جامعة عين شمس ، 
،  لطػػارؽإعاقػػة التوحػػد بػػيف التجػػخيص والتجػػخيص ا(. 8115ماجــد الســيد عمــارة ) -44

 القاىرة ، مكتبة زىراء الشرق .
(. دليـــل اآلبـــاء 8114محمـــد الســـيد عبـــد الـــرحمن ومنـــي خميفـــة عمـــي حســـن ) -45

والمتخصصين في العالج السموكي المبكر لمطفـل التوحـدي ، القـاىرة ، دار 
 الفكر العربي .

(.برنـــامج تـــدريبى لتنميـــة بعـــض الميـــارات 8103محمـــد إبـــراىيم عبـــد الحميـــد ) -46
م مة دراسات عربية فػي التربيػة وعمػـ لدى األطفال التوحديين ،  االستقاللية

 ( .4) 38،  النطس
(. تقــويم البــرامج المقدمــة لمتالميــذ التوحــديين فــي 8117محمــد خمــف الشــمري ) -47

، كميـــة الدراســـات العميـــا ،  رسػػػالة ما سػػػتيرالمممكـــة العربيـــة الســـعودية ، 
 الجامعة األردنية .

فـل؛ محمـد مصـطفي العبسـي وفـد محمـد أبـو محمد خميل عباس؛ محمـد بكـر نو  -48
، عمـان مػدخؿ إلػي منػاهج البحػث فػي التربيػة وعمػـ الػنطس (. 8119عواد )

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة .
(. فعالية برنامج إرجادي تدريبي امهات ااططاؿ  1226محمد سيد موسى )  -49

ؤالا ااططاؿ التوحدييف لتنمية بعض مهارات السموؾ االستقةلي له
،  رسالة ماجستير ) غير منشورة (باستخداـ  داوؿ النجاط المصورة ، 

 فرع كطر الجي  . -كمية التربية ،  امعة طنطا
ــدي ناصــيف  -52 ــش ون ــا اري ــت فوب ــين خــوري؛ اني ــا الكــردي؛ ميثيم ــاتي؛ رن محمــد ميق

ـــة  أنػػػا وفريػػػؽ التأهيػػػؿ الجػػػامؿ لمططػػػؿ المتوحػػػد(. 8116) ـــان: الجمعي ، لبن
 التوحد . -ة لالوتيزمالمبناني

ااسػػػباب، التجػػػخيص،  –ا ػػػطرابات التوحػػػد (. 8100مصـــطفي نـــوري القمـــش ) -52
 ، عمان ، دار المسيرة. العةج ودراسات عممية
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ااساليب العةج ودراسػات  –ا طرابات التوحد (. 8105مصطفي نوري القمش ) -51
 ( ، عمان ، دار المسيرة.8، ط )عممية

 .استخداـ الرموز لمتواصؿ. قطر – ىمد المساعدة التكنولوجيا مركز -53
(. فعاليـة برنـامج تـدريبي 8106ممدوح موسـي الرواشـدة وىـاني شـحات عميـان ) -54

سموكي لتنمية بعض الميـارات الحركيـة الدقيقـة لـدي األطفـال التوحـديين ، 
 . 084-045( ، 8)8،  م مة العمـو التربوية

(. أساليب المعاممة الوالدية كما يدركها الططؿ 1221مني مصططي الزاكي ) -55
، بحوث التربية النوعية  مجمة،  وعةقتها بسموكه االستقةلي لمعاؽا

 . 224 -83   امعة المنصورة ،
، الصـفحات  التعبير المطظػي عنػد الططػؿ المجػكمة والعػةج(. 8113موسي برىوم ) -56

 الذىبية ، القاىرة .
 الـوعي لتنميـة إرشـادي برنـامج فاعميـة (.8119ناديـة عبـد الـرحمن صـويمم ) -57

، كميـة التربيـة  رسػالة ما سػتيرأطفـال التوحـد ، ومشـرفات  ألميات الغذائي
 ، جامعة أم القري ، المممكة العربية السعودية .

 دار عمـان ، األرن ،، التوحػد ال ػطراب المػدخؿ (.8101نـايف عابـد الـزارع ) -58
 والتوزيع . الفكر لمنشر

المػػدخؿ إلػػػي ا ػػػطراب التوحػػد: المطػػػاهيـ ااساسػػػية (. 8104نـــايف عابـــد الـــزارع ) -59
 ( ، عمان ، دار الفكر لمطباعة والنشر . 4، ط ) تدخؿوطرؽ ال

ـــراىيم ) -62 ـــرحمن إب ـــد ال ـــة الميـــارات 8117ىيفـــاء عب ـــامج تعميمـــي لتنمي ـــر برن (. أث
م مػػػػة أبحػػػػاث كميػػػػة التربيػػػػة االســــتقاللية لــــدي تالميــــذ التربيــــة الخاصــــة ، 

 . 66-44( ، 0)7جامعة الموصل ،  –، تصدرىا كمية التربية  ااساسية
(. الطـالب ذوو اضـطراب طيـف التوحـد ممارسـات 8100مو، ودونـا )ىيفمين ؛ ألي -62

 التدريس الفعالة ، ترجمة: الزارع والعبيدات ، األردن ، دار الفكر .
، مكتبـة الممـك فيـد الوطنيـة لمنشـر ،  عةج التوحد(. 8114وفاء عمي الشامي ) -61

http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%2c+%d9%85%d9%86%d9%8a+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%83%d9%8a.+
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9+-+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%2f+
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9+-+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%2f+
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&item_id=11809342&criteria1=5.&SearchText1=155
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&item_id=11809342&criteria1=5.&SearchText1=155
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&item_id=11809342&criteria1=5.&SearchText1=155
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 والتوزيع الرياض ، المممكة العربية السعودية .
. بنـــاء برنـــامج  (8103ونة ووائـــل محمـــد الشـــرمان )يزيـــد عبـــد الميـــدي الغصـــا -63

تـــدريبي قـــائم عمـــي طريقـــة مـــاكتون لتنميـــة التواصـــل غيـــر المفظـــي لـــدي 
ـــــي محافظـــــة الطـــــائف،  ـــــال التوحـــــديين ف الم مػػػػػة الدوليػػػػػة التربويػػػػػة األطف

 .0113-984(، 01)8، المتخصصة
ن ، ترجمـة كريمـا ااططػاؿ ذوي االحتيا ػات الخاصػة( . 8114يوشيل وآخـرون ) -64

 ، القاىرة ، عالم الكتب .بدر
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