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امللخص
تدريبي
برنامج
يتمثل الهدف من الدرا�سة التعرف �إىل فاعلية
ٍ
ٍ
م�ستن ٍد �إىل ا�سرتاتيجية اللعب يف تنمية املهارات االجتماعية ،لدى
تكونت العينة من
عينةٍ من �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد يف نابل�سّ ،
( )16طف ًال من ذوي ا�ضطراب طيف التوحد الذين تراوحت �أعمارهم
بني (� )8 - 4سنوات ،ق�سموا �إىل :جمموعةٍ �ضابطةٍ  ،وجمموعةٍ
جتريبيةٍ  ،تكونت ك ٌّل منهما من (� )8أطفالٍ ؛ ( )7ذكور و�أنثى واحدة.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة� ،أعدت �أداتان هما :مقيا�س املهارات
االجتماعية ،وبرنامج تدريبي م�ستند �إىل ا�سرتاتيجية اللعب.
ا�ستخدم املنهج �شبه التجريبي ،حيث دلّت نتائج الدرا�سة على
وجود فروقٍ دالةٍ �إح�صائي ًا يف متو�سطات درجات �أطفال ا�ضطراب
طيف التوحد لدى املجموعة التجريبية بني القيا�سني؛ القبلي،
والبعدي للمهارات االجتماعية يف جماالت :التوا�صل الب�رصي،
والتفاعل االجتماعي وامل�شاركة ،وال�ضبط الذاتي ،واال�ستجابات
االنفعالية يف القيا�س البعدي ،كذلك �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروقٍ
دالةٍ �إح�صائي ًا يف متو�سطات درجات �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد
بني متو�سطات املجموعة ال�ضابطة والتجريبية للقيا�س البعدي
للمهارات االجتماعية يف جماالت :التوا�صل الب�رصي ،والتفاعل
االجتماعي وامل�شاركة ،وال�ضبط الذاتي ،واال�ستجابات االنفعالية.
وقد خرجت الدرا�سة بتو�صيات� ،أهمها :بذل مزيد من االهتمام
بالربامج التدريبية اخلا�صة ب�أطفال التوحد ،واعتماد ا�سرتاتيجية
اللعب يف بناء الربامج اخلا�صة لهذه الفئة وتطويرها ،وزيادة
الفرتة الزمنية عند تنفيذ تلك الربامج ،والعمل على �إجراء مزي ٍد
من الدرا�سات والأبحاث العلمية على برامج التوحد ،واعتماد هذه
الربامج من املراكز وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة والعمل على تطويرها.
الكلمات املفتاحية :ا�ضطراب طيف التوحد ،واملهارات
االجتماعية ،وا�سرتاتيجية اللعب.

Abstract
The study aimed to identify the effectiveness of a
training program based on playing strategy to develop
social skills among a sample of autistic children in
Nablus. The study sample consisted of 16 children
with autism spectrum disorder, aged between 48years. The study sample was divided into a control
group and an experimental group, each one consists
of 7 males and one female children. To achieve the
purposes of the study and, two tools were employed:
The social skills scale, and a training program was
designed based on playing strategy. The study followed
the semi-experimental method and the results of the
study indicated that there were statistically significant
differences in the average scores for children with an
autism spectrum disorder which were noted with the
experimental group between the two scales. The scores

indicated a difference in the pre and post results, as the
social skills scale showed a difference in the post results
in areas of visual communication, social interaction,
participation, self-adjusting, and emotional responses.
The results also indicated that there were statistically
significant differences in the average scores for the
control group and experimental group of the children
with an autism spectrum disorder. The differences
were highlighted in the post results for the social
skills scales in areas of visual communication, social
interaction and participation, self-adjusting, and
emotional responses, and also in the overall score.
The study suggested a number of recommendations,
the most significant of which included increasing
attention to autistic children's training programs,
adopting a game-based strategy in preparing and
developing programs for autistic children. In addition,
the study recommended expanding the time duration
when performing these programs, doing more studies
and scientific research regarding autism programs,
and adopting and developing these programs from the
relevant centers and institutions
Keywords: Autism Spectrum Disorder, social
skills, playing strategy.

املقدمة:
يعاين العديد من الأفراد من اال�ضطرابات ،ومنها ا�ضطراب
طيف التوحد الذي يع ّد من اال�ضطرابات النمائية ال�شاملة التي ت�صيب
ويتميز الأفراد الذين يعانون
الأطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة،
ّ
من ا�ضطراب طيف التوحد بتدين املهارات االجتماعية والتوا�صلية،
وي�سبب هذا اال�ضطراب ق�صوراً يف بناء العالقات االجتماعية
واملحافظة عليها (الربي وال�صمادي ،)2017 ،كما ويواجه ه�ؤالء
الأطفال معيقات عدة مع البيئة تت�ضمن عدم القدرة على التعليق،
وطرح ال�س�ؤال ،والطلب والتعبري عن امل�شاعر واالنفعاالت (�أبو الفتوح،
 ،)2010وقد يلج�أ الأطفال الذين ي�صابون بهذا اال�ضطراب النمائي
للتعبري عن الأفكار وامل�شاعر التي ال ي�ستطيعون �أن يو�صلوها من
خالل ال�سلوكات امل�ضطربة ،كالإلقاء بالأ�شياء� ،أو قذف ما يف
�أيديهم (مو�سى ،)2019 ،ويعد ا�ضطراب التوحد من اال�ضطرابات
الأكرث ت�أثرياً على �شخ�صية الأطفال� ،إذ �إنه ي�ؤثر عليهم يف جميع
مراحلهم النمائية االجتماعية واللغوية واالنفعالية واجل�سمية
واملعرفية (اخلويل ،)2008,ومن اخل�صائ�ص التي تتميز بها هذه
الفئة من الأطفال هي عدم املقدرة على تطوير عالقاتهم االجتماعية
املنا�سبة و�أعمارهم ،كما �أنهم ال يحبذون االحت�ضان �أو التفهم ،فهم
ال يدركون م�شاعر الآخرين (غزال ،)2007 ،كما تعاين هذه الفئة
وتف�ضل
من الأطفال ب�شكل عام من م�شكالت االندماج مع املجتمع،
ّ
البقاء وحدها طوال احلياة ،فهم م�ستقلون بذواتهم ومنطوون على
�أنف�سهم يرف�ضون تدخل الآخرين.
لذلك يعد ا�ضطراب طيف التوحد من �أكرث اال�ضطرابات �صعوبة
و�شدة ،وذلك من حيث ت�أثريها على �سلوك الفرد الذي يعاين منه
وقابليته للتعلم �أو التدريب �أو الت�أهيل املهني� ،أو حتقيق درجة ولو
ب�سيطة من اال�ستقالل االجتماعي واالقت�صادي (اخلمي�سي و�صادق,
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فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى استراتيجية اللعب في تنمية املهارات االجتماعية
لدى عينة من أطفال اضطراب طيف التوحد في نابلس

 ،)2006فا�ضطراب طيف التوحد» من اال�ضطرابات التي تت�سم
بالتعقيد ,مما ي�ؤثر على الأفراد امل�صابني من حيث توا�صلهم على
امل�ستويني اللفظي وغري اللفظي؛ وي�ؤدي ذلك اىل حدوث م�شكالت
يف عالقاتهم االجتماعية وتفاعلهم مع املحيط  ،وعدم قدرتهم على
التعبري عن الذات وفهم الأفراد املحيطني بهم ،وتظهر لدى ه�ؤالء
الأطفال �أمناط من ال�سلوكيات ال�شاذة والغريبة واملتكررة� ،إ�ضافة
�إىل االنطواء على النف�س (�شهاب ،)2020 ،والطفل التوحدي ي ّت�سم
بخلل يف التفاعل االجتماعي ،فال ي�ستطيع تنمية عالقاته مع الأفراد،
ويعاين من �ضعف اال�ستجابات للآخرين واالهتمام بهم ،ويظهر ذلك
يف عدم دفء العناق معه ،ونق�ص التوا�صل الب�رصي ،و�إمياءات
الوجه وكراهية العواطف ،ومن املتوقع �أن ت�ستمر هذه ال�سمات
مع الطفل التوحدي يف مراحل حياته املختلفة ،وتكون قدرته على
التقليد منخف�ضة ،وال ي�شارك باللعب التناف�سي مع الأقران (م�صطفى
وال�رشبيني )2011,وي ّت�صف �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد بعدم
الرغبة بامل�شاركة يف العالقات االجتماعية ،وعدم القدرة على
بناء �صداقات؛ �إذ ال يوجد لديهم مهارات كافية لذلك ،كما ينق�صهم
الإح�سا�س بالآخرين ،وفهم وجهات نظرهم و�أحا�سي�سهم ،وهم غالب ًا
ال ين�شغلون بالتفاعالت والأعمال التعاونية والعالقات التبادلية مع
الآخرين ،وال يبادرون ب�إقامة حوار مع الآخرين ،كما �أنهم يرف�ضون
�أي نوع من االت�صال والتفاعل االجتماعي الب�سيط ،ويعانون من
نق�ص يف التوا�صل الب�رصي وفهم تعبريات الوجه والإمياءات
االجتماعية (م�صطفى.)2014 ،
وتعرف اجلمعية الأمريكية التوحد ب�أنه :الإعاقة التطورية
ّ
التي تظهر خالل ال�سنوات الثالث الأوىل من عمر الطفل؛ وذلك ب�سبب
اال�ضطرابات الع�صبية امل�ؤثرة على وظائف املخ ،وت�سبب �ضعفا يف
التوا�صل اللفظي وغري اللفظي ،ويف التوا�صل االجتماعي ون�شاطات
اللعب التخيلي الأخرى (عبد احلميد.)2009 ،
فعرفت التوحد ب�أنه:
�أما منظمة ال�صحة العاملية (ّ )1992
ا�ضطراب منائي يظهر يف ال�سنوات الثالث الأوىل من عمر الطفل،
وي�ؤدي �إىل وجود عجز يف التح�صيل اللغوي ،واللعب ،والتوا�صل
االجتماعي (غامن.)2013 ،
ومن �أهم امل�شكالت االجتماعية التي يعاين منها الأطفال
ذوو ا�ضطراب طيف التوحد �صعوبة ا�ستخدام التوا�صل الب�رصي يف
املواقف االجتماعية ،فقد يتجنب الأطفال ذوو ا�ضطراب طيف التوحد
النظر يف �أعني الآخرين يف بداية منوهم ،كما �أنهم يجدون �صعوبة يف
فهم امل�شاعر والتعبري عنها من خالل الأعني ،وجذب انتباه الآخرين،
والتن�سيق بني النظر يف �أعني الآخرين والقيام ب�أفعال �أخرى ،مثل
التحدث �أو �إ�صدار الإمياءات اجل�سدية كما �أنهم يجدون �صعوبة يف
التعبري عن امل�شاعر الذاتية ،وفهم م�شاعر الآخرين ،ويجد الفرد ذو
ا�ضطراب طيف التوحد �صعوبة يف فهم امل�شاعر ،مع �أنه قد يفهم
امل�شاعر الب�سيطة مثل :احلزن ،والفرح ،وال�سعادة ،والغ�ضب .وت�ستمر
لديه �صعوبة يف فهم امل�شاعر املعقدة ،مثل :اخلجل ،والندم ،وال�شعور
بالذنب ،و�صعوبة يف تكوين عالقات اجتماعية واملحافظة عليها:
فالأطفال ذوو ا�ضطراب طيف التوحد لديهم ان�سحاب اجتماعي،
ولديهم ق�صور يف فهم املثريات االجتماعية ،وكيفية اال�ستجابة لها،
وال ي�ستطيعون تكوين عالقات اجتماعية منا�سبة؛ لعدم معرفتهم
ووعيهم بالعادات والتقاليد االجتماعية (الزارع.)2018 ،
ويع ّد اللعب ن�شاط ًا ي�ساعد الأطفال على بناء قدراتهم
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االجتماعية والفكرية واللغوية واحلركية والإدراكية ومهارات
التنظيم الذاتي ،وي�ساعدهم على بناء �شخ�صية متوازنة ومتكيفة مع
البيئة املحيطة ،ويع ّد اللعب يف مرحلة الطفولة و�سيلة تنموية ومن
ثم ترفيهية ( ،)Gillian & Mary, 2007فاللعب يعطيهم فر�صة للتعلم
ّ
وممار�سة مهارات جديدة ،وهو ي�ساعدهم على التفاعل االجتماعي،
وتنمية املهارات اللغوية واملعرفية والعاطفية (م�شهور،)2016 ،
رحب لتو�سيع دائرة الطفل االجتماعية و�إك�سابه
ويف اللعب جمال
ٌ
اخلربات التي ت�ؤهله للتعامل مع الآخرين ،فعماد احلياة االجتماعية
للأطفال اللعب ,وتظهر �أهميته من الناحية االجتماعية� ،إذ يدفع
الأطفال �إىل التجمع ويعلّمهم طرق االت�صال االجتماعي والتكيف
 ،في�ساهم اللعب يف �إعداد الأطفال للحياة االجتماعية ،وتعويدهم
االعتماد على النف�س ،ويخفف من جو العزلة؛ ملا يخلقه من جو
اجتماعي حمبب لديهم (احليلة ,)2010 ،وي�شري الأدب الرتبوي
املتعلق بالطفولة وذوي ا�ضطراب طيف التوحد �إىل ال�صعوبات التي
تواجه طفل التوحد يف اللعب كبقية �أقرانه العاديني ،ويظهر ذلك
مبكراً يف مرحلة الر�ضاعة ،وتظهر هذه ال�صعوبات بالعفوية باللعب،
ويف اللعب االجتماعي الهادف �أو اللعب اجلماعي ،كما يواجهون
�صعوبة باالنخراط يف �إنتاج �أفكار �إبداعية �أو اللعب الرمزي ،ولعبهم
غالب ًا ما يكون فردياً ،ومكرراً ،وحم�سو�س ًا �أكرث منه رمزي ًا وخالي ًا
من االبتكار والتخيل ،ويت�صف بعدم املرونة ،وح�سب ما ي�شري الدليل
الت�شخي�صي الأمريكي اخلام�س ،ف�إن لعب �أطفال ا�ضطراب طيف
التوحد غالب ًا ما يكون مكرراً ،ومنطياً ،وال يبدون اهتمام ًا مب�شاركة
الآخرين يف اللعب �أو تكوين �صداقات معهم ،وغالب ًا ما تعزى هذه
ال�صعوبات �إىل م�شكالت التوا�صل والتفاعل االجتماعي التي تعاين
منها هذه الفئة من الأطفال ،وتع ّد �سمة �أ�سا�سية لديهم ،فيعد اللعب
مهم لنموهم االجتماعي والعاطفي واملعريف يف مراحلهم النمائية
والتعليمية� ،إ ْذ � ّإن اللعب جزء ال يتجز�أ من الطفولة املبكرة (الزيود
وعليمات ودبابنة واخلياط.)2018 ،
وهدفت العديد من الدرا�سات �إىل تو�ضيح �أهمية اللعب يف
بناء العالقات االجتماعية وتطويرها لدى ه�ؤالء الأطفال ،ومن هذه
الدرا�سات:
قام بن �سعيد وجمادي وهيزوم ( )2020بدرا�سة يف اجلزائر
هدفت ملعرفة �إىل �أي مدى ت�ؤثر الألعاب �شبه الريا�ضية يف حتقيق
التفاعل االجتماعي لدى عينة من �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد
باملركز النف�سي البيداغوجي للمعاقني ذهني ًا بوالية البي�ض .تكونت
عينة الدرا�سة من (� )5أطفال م�صابني با�ضطراب طيف التوحد
ترتاوح �أعمارهم بني (� )12 - 7سنة اختريوا بالطريقة الع�شوائية
الب�سيطة ,ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التجريبي ،وا�ستخدمت ا�ستمارة
اال�ستبيان ك�أداة لتجميع البيانات وقيا�س التفاعل االجتماعي,
�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بعد تطبيق
برنامج اللعب الرتويحي لتحقيق التفاعل االجتماعي لدى �أطفال
ا�ضطراب طيف التوحد ل�صالح املجموعة التجريبية ،ووجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بعد تطبيق برنامج اللعب التناف�سي لتحقيق
التفاعل االجتماعي لدى �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد ل�صالح
املجموعة التجريبية ،ومنه اال�ستنتاج �أن الألعاب �شبة الريا�ضية
�أثرت يف حتقيق التفاعل االجتماعي لدى �أطفال ا�ضطراب طيف
التوحد.
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وقامت (م�شهور )2016 ,بدرا�سة كان الهدف منها التعرف
�إىل فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على �أن�شطة اللعب اجلماعي
يف تنمية املهارات االجتماعية لدى الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف
التوحد ،من خالل درا�سة حالة لطفل يف مدر�سة تابعة ملجل�س �أبو
ظبي التعليمي ،وتكونت عينة الدرا�سة من طفل واحد بلغ من العمر
( )11عام ًا يف ال�صف الرابع االبتدائيُ ،دمج يف مدر�سة خا�صة،
وا�س ُتخدم منهج التحليل النوعي والكمي لتحليل بيانات الدرا�سة،
قامت الباحثة با�ستخدام ا�ستبانة جلمع البيانات الأولية على الطفل،
وقائمة التقدير للتفاعالت االجتماعية للأطفال ذوي ا�ضطراب طيف
التوحد كمقيا�س قبلي وبعدي من �إعداد الباحثة ،والربنامج املقرتح
لأن�شطة اللعب اجلماعية من �إعداد الباحثة ،وقد �أ�شارت النتائج ب�شكل
عام �إىل فاعلية برنامج �أن�شطة اللعب اجلماعي يف تنمية املهارات
االجتماعية لدى الطفل كدرا�سة حالة.
وكان الهدف من درا�سة النجادات والزريقات ( )2016الك�شف
عن فاعلية التدريب على التوا�صل الوظيفي يف خف�ض �سلوكات
غري مرغوب فيها ،وتنمية مهارات اجتماعية لدى عينة من �أطفال
التوحد يف الأردن ،تكونت العينة من( )20طف ًال توحدي ًا تراوحت
�أعمارهم بني (� )10 - 6سنواتُ ،ق ّ�سموا ع�شوائي ًا ملجموعتني
�ضابطة وجتريبية ،مكونة من(� )10أطفال لكل منها ،ولتحقيق
الأهداف �أعدت ثالثة مقايي�س ،وهي :مقيا�س لتقدير ال�سلوكات غري
املرغوب فيها ،ومقيا�س لتقدير املهارات االجتماعية ،والربنامج
للتدريب على التوا�صل الوظيفي وخف�ض ال�سلوكات غري املرغوب
فيها ،وتنمية املهارات االجتماعية ،وقد �أظهرت النتائج يف الدرا�سة
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الأطفال ل�صالح املجموعة
التجريبية ،على مقيا�س ال�سلوكات غري املرغوب فيها ،ومقيا�س
تقدير املهارات االجتماعية.
قام بديوي ( )2014بدرا�سة هدفت �إىل التحقق من فاعلية
الربنامج التدريبي لتنمية بع�ض مهارات التفاعل اللفظي
واالجتماعي لدى عينة من الأطفال التوحديني الذين لديهم قابلية
للتعلم ،ت�ألفت عينة الدرا�سة من( )8من الطلبة القابلني للتعلم،
ترتاوح �أعمارهم بني (� )13 - 10سنة  ،و�ضعوا يف جمموعة واحدة
وهي املجموعة التجريبية خ�ضعت لقيا�س قبلي ،وقيا�س بعدي،
وقيا�س تتبعي ،حيث طبق مقيا�س تقدير مهارات التفاعل اللفظي
واالجتماعي للتوحد قبل تطبيق الربنامج التدريبي على املجموعة
وبعده ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات املجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي والبعدي
على �أبعاد املقيا�س لتقدير مهارات التفاعل اللفظي واالجتماعي
للتوحديني يف اجتاه القيا�س البعدي ،كما بينت عدم وجود الفروق
ذات الداللة الإح�صائية بني متو�سطات درجات املجموعة التجريبية
يف القيا�س البعدي التتبعي على �أبعاد مقيا�س تقدير مهارات
التفاعل اللفظي واالجتماعي للطلبة التوحديني.
جاءت درا�سة برامكة ( )Pramkah, 2020بعنوان :فاعلية
ا�سرتاتيجية بايبي ،دورة التعلم اخلما�سي يف تنمية املهارات
االجتماعية لدى عينة من الأطفال الذين �أ�صيبوا با�ضطراب طيف
التوحد يف العا�صمة طهران – �إيران .وقد هدفت الدرا�سة الت�أكد من
وجود الفروق ذات داللةٍ �إح�صائيةٍ عند م�ستوى الداللة ( ) .05بني
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف تنمية املهارات االجتماعية

لدى عينةٍ من الأطفال امل�صابني با�ضطراب طيف التوحد يف
العا�صمة طهران ،ومن �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�س ُتخدم املنهج
التجريبي بت�صميم �شبه جتريبي ،من خالل اختيار عينةٍ من ()23
طالب ًا لتكوين جمموعة جتريبية ،و�أخرى مكونة من ( )23لتكون
جمموع ًة �ضابطةً ،مت تدري�س املجموعة التجريبية با�ستخدام
ا�سرتاتيجية بايبي ،واملجموعة ال�ضابطة با�ستخدام الطريقة العادية،
خا�ص للمهارات االجتماعية ،وبعد تطبيق اال�سرتاتيجية
مقيا�س
�أعد
ٍ
ٍ
والطريقة العادية ،طبق املقيا�س اخلا�ص باملهارات االجتماعية،
تو�صلت النتائج ب�شكل عام �أن هناك فروقا ذات داللةٍ �إح�صائيةٍ
عند م�ستوى الداللة ( )0.05بني املجموعة التجريبية وال�ضابطة
يف تنمية املهارات االجتماعية لدى عينة من الأطفال امل�صابني
با�ضطراب طيف التوحد يف طهران ل�صالح املجموعة التجريبية.
(Casenhiser,

�أجرى كل من كا�سين�سري ،و�شانكري ،و�ستينب
 )shanker & steepen, 2011درا�سة يف �أمريكا ،هدفت لتح�سني
مهارات التفاعل االجتماعي ،وحتديد ما �إذا كانت التغريات يف
مهارات التفاعل االجتماعي ترتبط بتطور اللغة ،تكونت العينة
من ( )15طف ًال ممن �شخ�صوا با�ضطراب طيف التوحد وعائالتهم،
وا�ستثني من لديهم �إعاقات مرتافقة مع التوحد ،و ُق ِّ�سمت عينة
الدرا�سة �إىل جمموعة جتريبية و�أخرى �ضابطة ،وقد تراوحت �أعمار
الأطفال من �سنتني �إىل خم�س �سنوات .ومن �أجل حتقيق �أغرا�ض
الدرا�سة؛ جمعت البيانات من خالل مقيا�س لغة ما قبل املدر�سة؛
ليقي�س مهارات اللغة اال�ستقبالية واللغة التعبريية ،والتقييم ال�شامل
للغة املحكية بقيا�س قبلي وقيا�س بعدي ،واملالحظة من خالل
الفيديو� ،إ�ضافة للربنامج امل�ستخدم ( )MEHRIامل�ستند �إىل حت�سني
التفاعل االجتماعي وقدرات التوا�صل لدى الأطفال ،ويتطلب �رضورة
ا�شرتاك الوالدين يف الربنامج التدريبي.
“�أ�شارت النتائج �إىل وجود �أثر الربنامج امل�ستخدم يف حت�سني
التفاعل االجتماعي ومقدرات التوا�صل ،وتبني وجود فروق بني
املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف مهارات التفاعل االجتماعي،
ولكن ال يوجد اختالف بني املجموعتني عل ى �assessments stan
 ،dard languageكما بينت النتائج �أن مهارات االهتمام امل�شرتك
وامل�شاركة ترتبط ب�شكل كبري بتح�سني مهارات اللغة ،وبينت النتائج
�أن مهارات مقدمي الرعاية ترتبط ب�شكل وا�ضح بالتغريات يف
مهارات التفاعل االجتماعي لدى هذه الفئة.
درا�سة جورقنز واندر�سون ومور (Moore, & ,Jurgens, 2010

 )Andersonبعنوان� :أثر التعليم بطريقة «البك�س» على ال�سلوك
اللفظي واللعب والأداء االجتماعي .كان الهدف من هذه الدرا�سة
التعرف �إىل �أثر الربنامج التدريبي القائم على طريقة «البك�س» على
ال�سلوك اللفظي واللعب والأداء االجتماعي لطفل متوحد بعمر ()3
�سنوات ،وتقييم التغريات امل�صاحبة يف اللغة املتقدمة و�سلوكات
التوا�صل االجتماعي والأداء الوظيفي ،تو�صلت النتائج ب�شكل عام
�إىل �أن الطفل اكت�سب ب�رسعة كبرية الأطوار من ( )3 - 1يف طريقة
"البك�س" ،كما لوحظت تغريات �إيجابية لتعميم مرحلة الإعدادات
والتعبريات اللفظية على م�ستوى البيت والرو�ضة ،وزيادة عدد
الكلمات املنطوقة.
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أ .خالدة فوزي موسى
د .يحيى حسني القطاونة

فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى استراتيجية اللعب في تنمية املهارات االجتماعية
لدى عينة من أطفال اضطراب طيف التوحد في نابلس

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعاين فئة ذوي ا�ضطراب طيف التوحد من م�شكالت عدة ،لعل
�أهمها قلة قنوات التوا�صل بينهم وبني بيئتهم اخلارجية ،فالتوحد
ي�ؤثر ب�شكل وا�ضح على جوانب منو الأطفال العقلية واالنفعالية
واالجتماعية واللغوية ،ولكن يع ّد اجلانب االجتماعي من �أكرث
جوانب الق�صور و�ضوحاً ،حيث �إن هذه الفئة لي�س لديهم املقدرة على
التفاعل االجتماعي وتكوين ال�صداقات وتطويرها ،وتوجد لديهم
�صعوبات اجتماعية ،من عزلة ووحدة دائمة ،وان�سحاب اجتماعي،
فهم فئة منطوية على نف�سها ،لي�س لديهم خربات ومهارات الزمة
لبناء العالقات االجتماعية ،كما �أنهم يعانون من �ضعف يف
توا�صلهم الب�رصي؛ ما يفقدهم القدرة على معرفة �أفكار وانفعاالت
الآخرين؛ وينتج عن ذلك بناء تفاعل اجتماعي ب�شكل غري �سليم ،حيث
بينت الدرا�سات وجود �أهمية لبناء الربامج التدريبية والعالجية
لتنمية املهارات كدرا�سة غزال ( ،)2007ودرا�سة م�شهور (،)2016
ودرا�سة ال�شيخ ذيب ( )2004ودرا�سة خملوف( )2016والتي �أثبتت
فاعلية الربامج التدريبية امل�ستندة �إىل ا�سرتاتيجية اللعب يف تنمية
املهارات االجتماعية بطريقة فاعلة.
وتتمثل م�شكلة الدرا�سة احلالية يف الإجابة عن ال�س�ؤال
الرئي�س الآتي:
◄◄ما فاعلية برنامج تدريبي م�ستند �إىل ا�سرتاتيجية اللعب
يف تنمية املهارات االجتماعية لدى عينة من �أطفال ا�ضطراب طيف
التوحد يف نابل�س؟
ويتفرع عن ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية:
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05بني متو�سطات درجات �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد
يف املجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي والبعدي على مقيا�س
املهارات االجتماعية تعزى �إىل ا�سرتاتيجية اللعب؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α= 0.05يف القيا�س البعدي بني متو�سطات �أفراد املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س املهارات االجتماعية لدى �أطفال
ا�ضطراب طيف التوحد يف القيا�س البعدي؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل حتقيق ما ي�أتي:
�1 .1إعداد برنامج تدريبي م�ستند �إىل ا�سرتاتيجية اللعب يف
تنمية املهارات االجتماعية لدى عينة من الأطفال ذوي ا�ضطراب
طيف التوحد ،وقيا�س فاعليته.
أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة مبا يلي
األهمية النظرية:
1 .1تتبني �أهمية الدرا�سة من املرحلة العمرية التي تناولتها،
مهم ًا من اجلوانب
وهي املرحلة العمرية املبكرة ،وتناولها جانب ًا ّ
التي يعانيها الأطفال «ذوو ا�ضطراب طيف التوحد».
2 .2الق�صور ال�شديد لدى الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد
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يف املهارات االجتماعية ،وندرة الدرا�سات التي حتدثت عن هذا
املو�ضوع ،خا�صة يف فل�سطني ح�سب معرفة الباحثة.
3 .3توفري �إطار نظري لربنامج تدريبي م�ستند �إىل ا�سرتاتيجية
اللعب يف تنمية املهارات االجتماعية لدى الأطفال ذوي ا�ضطراب
طيف التوحد» يف نابل�س.
األهمية التطبيقية:
�1 .1إفادة املهتمني بو�ضع برامج لتعليم �أطفال ا�ضطراب
طيف التوحد يف الأن�شطة التي تتناولها ا�سرتاتيجية اللعب ،و�إفادة
العاملني مع الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد عن �أهمية
ا�سرتاتيجية اللعب يف تنمية املهارات االجتماعية لدى هذه الفئة
من الأطفال.
2 .2توفري برنامج تدريبي م�ستند �إىل ا�سرتاتيجية اللعب يف
تنمية «املهارات االجتماعية لدى �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد.
3 .3توفري �أداة قيا�س للمهارات االجتماعية م�ستند ًة �إىل �أ�سا�س
علمي.

حدود الدراسة وحمدداتها
حدود الدراسة:
احلدود الزمانية :طبقت هذه الدرا�سة يف الفرتة الواقعة ما بني
�شهر �شباط وني�سان من العام ()2020-2021
احلدود املكانية :تقت�رص عينة الدرا�سة على �أطفال ا�ضطراب
طيف التوحد املتواجدين يف جمعية �سند لذوي االحتياجات اخلا�صة
يف نابل�س.
احلدود الب�رشية :عينة من الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف
التوحد للفئة العمرية من (� 8 - 4سنوات) املتواجدين يف جمعية
�سند لذوي االحتياجات اخلا�صة.
حمددات الدراسة:
حتدد الدرا�سة ب�أدوات الدرا�سة ومبدى ا�ستجابة �أفراد عينة
الدرا�سة للمهارات املطلوبة.
التعريفات االصطالحية واالجرائية:
ا�ضطراب طيف التوحد :يعرف الدليل الت�شخي�صي اخلام�س
التوحد ب�أنه« :ا�ضطراب منائي ع�صبي ،يتميز بق�صور يف التوا�صل
والتفاعل االجتماعي يف املواقف ،ويت�ضمن الق�صور يف التبادلية
االجتماعية والتوا�صل والتفاعل االجتماعي يف املواقف ،والق�صور
يف التبادلية االجتماعية والتوا�صل غري اللفظي الذي يلزم للتفاعل
االجتماعي ،ويت�ضمن كذلك وجود ال�صعوبات يف تطوير العالقات
واالحتفاظ بها وفهمها� ،إ�ضافة لعيوب يف التوا�صل االجتماعي،
ويتطلب ت�شخي�صه وجود �سلوكات منطية متكررة يف ال�سلوك
واالهتمامات والن�شاطات”()DSM-5, 2013
وتعرف الباحثة هذه الفئة �إجرائي ًا لأغرا�ض الدرا�سة احلالية
ب�أنهم :الأطفال الذين �شخ�صوا با�ضطراب طيف التوحد با�ستخدام
املقايي�س املعتمدة من قبل جمعية �سند لذوي االحتياجات اخلا�صة
وامل�شخ�صني بالأدوات ،والذين تطبق عليهم الدرا�سة احلالية
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واملتواجدين يف مراكز التوحد.
يعرف اللعب ب�أنه« :الن�شاط املوجه الذي
ا�سرتاتيجية اللعبّ :
يقوم به الأطفال لتنمية ال�سلوكات والقدرات العقلية واجل�سمية
والوجدانية واالجتماعية ،كما يحقق املتعة والت�سلية ،وا�سرتاتيجية
التعلم باللعب هي اال�ستغالل لأن�شطة اللعب يف اكت�ساب مرونة،
وتقريب مبادئ التعلم لهذه الفئة ،وتو�سيع الآفاق املعرفية لهم
(بلقي�س ومرعي.)2013 ،
وتعرف الباحثة ا�سرتاتيجية اللعب �إجرائي ًا ب�أنها :جمموعة
الن�شاطات امل�ستندة �إىل مهارات اللعب لتنمية مهارات التوا�صل
االجتماعي ،ومهارات التوا�صل اللغوي؛ بهدف حتقيق �أغرا�ض
الدرا�سة.
املهارات االجتماعيةُ :يعرف ( )Greshamاملهارات
االجتماعية ب�أنها“ :ال�سلوكات املتعلمة واملقبولة اجتماعياً،
ومن خاللها ي�ستطيع الفرد التفاعل بكفاية مع الآخرين ،وجتنب
ال�سلوكات غري املقبولة من الناحية االجتماعية (امليامي.)2010 ،
وتعرف الباحثة املهارات االجتماعية �إجرائيا“ :بالدرجة
التي يح�صل عليها الطفل على مقيا�س املهارات االجتماعي
امل�ستخدم من قبل الباحثة.
الربنامج التدريبي :يعرفة جابر ( )2015ب�أنه :عملية
منهجية منظمة ،يتم من خاللها �إك�ساب الفرد جمموعة من اخلربات
التي متكنه من �أداء مهام عمل معني.
وتعرف الباحثة الربنامج التدريبي �إجرائيا ب�أنه :جمموعة من
الأن�شطة الهادفة واملنظمة واملعتمدة على اللعب الفردي لإك�ساب
االطفال املهارات االجتماعية املطلوبة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدارسة:
اعتمدت الدرا�سة احلالية املنهج �شبه التجريبي؛ كونه املنهج
املنا�سب لتحقيق الأهداف.
�أفراد الدرا�سة:
تكون �أفراد الدرا�سة من ( )16طف ًال من ذوي ا�ضطراب طيف
التوحد يف نابل�س ،منهم ( )14ذكراً ،و( )2من الإناث ،من الفئة
العمرية ما بني (� )8 - 4سنوات ،وزعوا يف جمموعتني :جتريبية
�شملت (� )8أطفال ( )7ذكور و(� )1أنثى ،و�أخرى �ضابطة �شملت ()8
�أطفال ( )7ذكور و( ،)1وقد اختريوا عن طريق العينة املتي�رسة من
املتواجدين يف (جمعية �سند لذوي االحتياجات اخلا�صة) يف مدينة
نابل�س يف العام الدرا�سي  ،2021/ 2020وقد �شخ�صوا با�ضطراب
التوحد ح�سب املقايي�س امل�ستخدمة يف اجلمعية.
جدول ()1
خصائص عينة الدراسة

العينة

العمر

ن

التجريبية

8-4

8

ال�ضابطة

8-4

8

املجموع

16

أدوات الدراسة:
تت�ضمن الدرا�سة احلالية �أداتني :الأوىل مقيا�س املهارات
االجتماعية ،والثانية الربنامج التدريبي:
1 .1مقيا�س املهارات االجتماعية:
و�صف املقيا�س:
قامت الباحثة ببناء مقيا�س املهارات االجتماعية بالرجوع
�إىل الأدب النظري ،ال�شامي ( )2004والزريقات ( )2004والزارع
( ،)2018والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة ،ومن هذه الدرا�سات درا�سة
غزال ( )2007ودرا�سة بديوي ( ،)2014ودرا�سة م�شهور (.)2016
ت�ألف املقيا�س ب�صورته الأولية من �أربعة �أبعاد ،كل بعد
ي�شتمل جمموعة فقرات ،والأبعاد هي:
1 .1البعد الأول :التوا�صل الب�رصي ،وله ثماين فقرات.
2 .2البعد الثاين :التفاعل االجتماعي وامل�شاركة ،وله ع�رش
فقرات.
3 .3البعد الثالث :تنفيذ الأوامر الب�سيطة ،وله ع�رش فقرات.
4 .4البعد الرابع :م�شاعر الطفل جتاه الآخرين ،وله ع�رش فقرات.
عر�ض املقيا�س على ع�رشة حمكمني من �أ�ساتذة اجلامعات
بالأردن وفل�سطني� ،أخذت ملحوظاتهم ،وعدلت الأبعاد والفقرات
املرجوة من املقيا�س ،حيث عدلت بع�ض
مبا يتنا�سب والأهداف
ّ
املجاالت والفقرات ،ومتت �إ�ضافة فقرات جديدة ،كما �أجري تعديل
على بع�ض ال�صيغ اللغوية للفقرات؛ لي�صبح املقيا�س بال�صورة
النهائية ي�ضم �أربعني فقرة موزعة على �أربعة �أبعاد رئي�سة ،والأبعاد
هي:
1 .1بعد التوا�صل الب�رصي ،وله ع�رش فقرات.
2 .2بعد التفاعل االجتماعي وامل�شاركة ،وله ع�رش فقرات.
3 .3بعد ال�ضبط الذاتي ،وله ع�رش فقرات.
4 .4بعد اال�ستجابات االنفعالية ،وله ع�رش فقرات.
وجه املقيا�س ملعلمات الأطفال داخل جمعية �سند للإجابة
على فقرات املقيا�س قبل تطبيق الربنامج (القبا�س القبلي)
وبعد تطبيق الربنامج �أعيد توجيه املقيا�س ملعلمات الأطفال
للإجابة على فقرات املقيا�س (القيا�س البعدي).
دالالت صدق املقياس:
وجدت دالالت ال�صدق للمقيا�س بالطرق الآتية:
�صدق املحتوى:
قامت الباحثة با�ستخراج �صدق املحتوى ،وذلك من خالل
عر�ض املقيا�س على ع�رشة حمكمني يف جمال (الرتبية اخلا�صة
وعلم النف�س) من �أ�ساتذة اجلامعات؛ لإبداء �آرائهم حول مدى
�صالحية �أبعاد املقيا�س وفقراته من حيث اللغة ،ومن حيث مدى
مالءمة فقرات املقيا�س لقيا�س ال�صفة املراد قيا�سها ،واعتمدت
الفقرة التي حازت على ( ،)% 80وتعديل الفقرات التي مل حتز على
هذه الن�سبة ،و�أ�ضيفت فقرتان على البعد الأول.
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أ .خالدة فوزي موسى
د .يحيى حسني القطاونة

فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى استراتيجية اللعب في تنمية املهارات االجتماعية
لدى عينة من أطفال اضطراب طيف التوحد في نابلس

�صدق البناء:
من �أجل ا�ستخراج دالالت �صدق البناء للمقيا�س ،طُ ّبقَ
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية من خارج �أفراد الدرا�سة ،تكونت من
خم�سة ع�رش طف ًال من �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد ،والتحقق من
معامالت االرتباط بني الفقرات والبعد.
ثانياً :الثبات
مت التحقق من ثبات املقيا�س باعتماد الطرق الآتية:
ثبات الإعادة.
1 .1للتحقق من ثبات املقيا�س قامت الباحثة با�ستخدام
طريقة الإعادة ( )Test, Retestمن خالل تطبيق مقيا�س املهارات
االجتماعية على عينة ا�ستطالعية مكونة من خم�سة ع�رش طف ًال
من خارج �أفراد الدرا�سة ،و�أُعي َد تطبيق املقيا�س على العينة الأوىل
نف�سها بعد م�ضي �أ�سبوعان من التطبيق الأول ،ومن خالل اختبار
معامل ارتباط بري�سون.
2 .2للتحقق من دالالت ثبات املقيا�س من خالل االت�ساق
الداخلي مبعامل ثبات كرونباخ �ألفا على العينة اال�ستطالعية،
وعددها خم�سة ع�رش طف ًال من �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد من
خارج �أفراد الدرا�سة.
جدول ()2
معامل ألفا كرونباخ وإعادة التوزيع لقياس ثبات المقياس

عدد كرونباخ
الفا
الفقرات

�إعادة
التوزيع

املهارات االجتماعية

40

0.957

0.891

البعد الأول /التوا�صل الب�رصي

10

0.853

0.838

البعد الثاين /التفاعل االجتماعي
وامل�شاركة

10

0.857

0.881

البعد الثالث /ال�ضبط الذاتي

10

0.921

0.941

البعد الرابع /اال�ستجابات االنفعالية

10

0.914

0.868

الأبعاد

املهارات
االجتماعية

يت�ضح من اجلدول (� )2أن معامالت الثبات لأبعاد جمال
املهارات االجتماعية تراوحت بني ( )92.1 - 85.3للبعد الأول
(التوا�صل الب�رصي) ،والثالث (ال�ضبط الذاتي) .يف حني بلغ الثبات
الكلي للمجال ( ،)95.7وهو معامل ثبات عالٍ  ،ويفي ب�أغرا�ض
البحث العلمي.
طريقة توزيع االستجابات:
ق�سمت اال�ستجابات �إىل خم�س ا�ستجابات على النحو الآتي:
1 .1موافق ب�شدة ،وتعطى خم�س درجات.
2 .2موافق ،وتعطى �أربع درجات.
3 .3حمايد ،وتعطى ثالث درجات.
4 .4معار�ض ،وتعطى درجتني.
5 .5معار�ض ب�شدة ،وتعطى درجة واحدة.
93

الربنامج التدرييب
�أعد برنامج تدريبي م�ستند �إىل ا�سرتاتيجية اللعب؛ لتنمية
املهارات االجتماعية ،وفق اخلطوات املعتمدة يف هذه الربامج بعد
الرجوع �إىل الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ،مثل حنا (،)2015
والعناين ( ،)2017ودرا�سة غزال ( ،)2007ودرا�سة م�شهور
(.)2016
خطوات إعداد الربنامج:
1 .1قامت الباحثة مبراجعة ودرا�سة الأدب النظري الذي
يتحدث عن كيفية بناء الربنامج التدريبية وت�صميمها امل�ستند �إىل
ا�سرتاتيجية اللعب كدرا�سة غزال ( ،)2007ودرا�سة م�شهور (.)2016
2 .2االطالع على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة التي
اهتمت بتنمية املهارات االجتماعية للأطفال ذوي ا�ضطراب طيف
التوحد من خالل �أن�شطة اللعب كدرا�سة ال�شيخ ذيب ( ،)2004ودرا�سة
فا�ضل ( ،)2016ودرا�سة م�شهور (.)2016
3 .3تكون الربنامج التدريبي امل�ستند �إىل ا�سرتاتيجية اللعب
من ثالث ع�رشة جل�سة تدريبية ت�ضمنت الأبعاد الآتية:
 بعد التوا�صل الب�رصي.
 بعد التفاعل االجتماعي وامل�شاركة.
 بعد ال�ضبط الذاتي.
 بعد اال�ستجابات االنفعالية.
طبق الربنامج خالل �شهر ون�صف بواقع جل�ستني يف الأ�سبوع.
مدة تطبيق الربنامج �شهر ون�صف ،يبد�أ باجلل�سة التمهيدية
والتعارف ،بعد ذلك جل�سات ت�شتمل على تنمية املهارات املطلوبة،
ثالث جل�سات لكل بعد ،وذلك با�ستخدام �أن�شطة اللعب احلركي،
والغناء واملو�سيقى ،والدراما ،والق�صة ،والفن (ق�ص ،التلوين) ،مدة
كل جل�سة ثالثون دقيقة.
�صدق الربنامج.
وجدت دالالت �صدق الربنامج من خالل �صدق املحتوى،
حيث قامت الباحثة ب�إعداد �صورة �أولية للربنامج امل�ستند �إىل
ا�سرتاتيجية اللعب ،وعر�ضها على �سبعة من املحكمني من �أ�ساتذة
الرتبية ،والرتبية اخلا�صة ،يف اجلامعات ،واثنني من الأخ�صائيني
ممن يعملون مع �أطفال ا�ضطراب التوحد باملراكز ،حيث بلغ عدد
املحكمني للربنامج ت�سعة حمكمني لإبداء الر�أي وتعديل ما يرونه
منا�سباً ،حيث �أخذ ب�آراء املحكمني ،فكانت هناك تعديالت ب�سيطة
على بع�ض الأن�شطة.
�أهمية الربنامج:
جاء االهتمام باملهارات االجتماعية لدى الأطفال ذوي
ا�ضطراب طيف التوحد نظراً لأهميتها ،حيث يع ّد الق�صور يف
املهارات االجتماعية ومهارات التوا�صل اللغوي من �أهم ال�سمات
واخل�صائ�ص التي يعاين منها الأطفال ذوو ا�ضطراب طيف التوحد،
كما �أنهم يعانون من االنعزال وعدم املبادرة ،وعدم القدرة على بناء
�صداقات ،ويعانون من اخلوف والقلق والوحدة ،من هنا برزت �أهمية
الربنامج الذي ي�سعى �إىل زيادة قدرات ه�ؤالء الأطفال على امل�شاركة
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واالندماج االجتماعي ،وبناء �صداقات وجتنب العزلة واالن�سحاب
االجتماعي؛ ليكونوا �أكرث تفاع ًال مع حميطهم اخلارجي ،و�أكرث قدرة
على التعبري عن �أنف�سهم واحتياجاتهم ،واعتماداً على �أنف�سهم.

تصميم الدراسة:
ت�أخذ الدرا�سة الت�صميم الآتي:

�أهداف الربنامج:
يهدف الربنامج التدريبي �إىل :تنمية املهارات االجتماعية
عند الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد �ضمن الفئة العمرية من
�أربع �إىل ثماين �سنوات ،وجاء هذا الربنامج لإك�ساب �أفراد الدرا�سة
مهارات اجتماعية ،من خالل جمموعة من الأن�شطة التي ت�ضمنها
الربنامج امل�ستند �إىل ا�سرتاتيجية اللعب وتنمية املهارات املطلوبة،
وت�ضمن الربنامج �أ�ساليب التعلم� :أن�شطة اللعب احلركي ،والدراما،
والق�صة ،والفن� .إ ْذ ُدربوا على الربنامج يف �أماكن تعلّمهم ،كما يهدف
الربنامج �إىل تنمية مهارات التفاعل االجتماعي عند الأطفال ذوي
ا�ضطراب طيف التوحد �ضمن املهارات الآتية :التوا�صل الب�رصي،
والتفاعل االجتماعي وامل�شاركة ،وال�ضبط الذاتي ،واال�ستجابات
االنفعالية.

إجراءات الدراسة:
1 .1قامت الباحثة باالتفاق مع جمعية �سند لذوي االحتياجات
اخلا�صة على تطبيق الربنامج امل�ستند �إىل ا�سرتاتيجية اللعب على
الأطفال الذين اختريوا �ضمن عينة الدرا�سة.
�2 .2أُخذت املوافقات الر�سمية من �إدارة اجلمعية و�أهايل
الأطفال الذين يطبق عليهم الربنامج
�3 .3أعدت �أدوات الدرا�سة ،ومقيا�س مهارات التفاعل
االجتماعي ،والربنامج التدريبي.
4 .4الت�أكد من �صدق الأدوات وثباتها.
5 .5تطبيق القيا�س القبلي ملقيا�س املهارات االجتماعية
ومهارات التوا�صل اللغوي على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
من قيل املعلمة.
6 .6البدء بتنفيذ �أن�شطة الربنامج على املجموعة التجريبية
بالتعاون مع معلمة الأطفال داخل اجلمعية.
7 .7متابعة املعلمة؛ للت�أكد من تنفيذ خطوات الربنامج.
8 .8القيام بتطبيق القيا�س البعدي على املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة.

O1

X

O1

G1

O1

-

O1

G2

حيث �إن:
 :G1املجموعة التجريبية.
 :G2املجموعة ال�ضابطة.
 :O1مقيا�س املهارات االجتماعية القبلي /البعدي.
 :xاملتغري التجريبي (ا�سرتاتيجية اللعب).
نتائج الدراسة ومناقشتها:
ين�ص على :هل توجد فروق ذات
نتائج ال�س�ؤال الأول الذي ّ
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α= .05بني متو�سطات
درجات �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد يف املجموعة التجريبية يف
القيا�س القبلي والبعدي على مقيا�س املهارات االجتماعية تعزى �إىل
ا�سرتاتيجية اللعب؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة ومعرفة �أثر ا�سرتاتيجية اللعب
يف حت�سني املهارات االجتماعية لدى �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد
يف املجموعة التجريبية ،ح�سبت داللة الفروق بني املتو�سطات
احل�سابية ،واختبار (ت) لعينتني مرتبطتني (Paired Sample T-
 )testلأداء �أفراد الدرا�سة “املجموعة التجريبية” يف القيا�س القبلي
والبعدي لك ّل بعد من �أبعاد مقيا�س املهارات االجتماعية ،وفيما
ي�أتي تو�ضيح ذلك.
جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار «ت» لعينتين مرتبطتين (Paired
 )Sample T-testألداء أفراد الدراسة “المجموعة التجريبية” في القياس القبلي والبعدي
لكل بعد من أبعاد مقياس المهارات االجتماعية.

مقيا�س املهارات
االجتماعية

القيا�س العدد

املتو�سط االنحراف

قيمة درجات الداللة

احل�سابي املعياري

"ت" احلرية الإح�صائية

قبلي

8

2.68

.486

بعدي

8

3.80

.214

التفاعل االجتماعي قبلي

8

2.46

.573

التوا�صل الب�رصي

وامل�شاركة

9 .9ا�ستخراج النتائج وعر�ضها يف جداول خا�صة.

بعدي

8

3.20

.510

قبلي

8

2.96

.233

بعدي

8

3.31

.236

اال�ستجابات

قبلي

8

2.88

.403

االنفعالية

بعدي

8

3.46

.593

الدرجة الكلية

قبلي

ال�ضبط الذاتي

1010مناق�شة النتائج واخلروج بالتو�صيات ،واملقرتحات بناء
على تلك النتائج.

متغريات الدراسة:
ت�ضمنت الدرا�سة املتغريات الآتية:
1 .1املتغري امل�ستقل :وهو الربنامج التدريبي.
2 .2املتغري التابع :املهارات االجتماعية.

للمهارات
االجتماعية

بعدي

8
8

2.78
3.44

-7.456

7

.000

-6.175

7

.000

-3.045

7

.019

-2.810

7

.026

.265
.337

7 -13.964

.000

يتبني من اجلدول ( )3وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
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أ .خالدة فوزي موسى
د .يحيى حسني القطاونة

فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى استراتيجية اللعب في تنمية املهارات االجتماعية
لدى عينة من أطفال اضطراب طيف التوحد في نابلس

م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α= .05بني املتو�سطات احل�سابية
لأداء �أفراد الدرا�سة على مقيا�س املهارات االجتماعية ،تعزى �إىل
القيا�س (قبلي ،بعدي) ،حيث كانت قيمة الداللة الإح�صائية للدرجة
الكلية ملقيا�س املهارات االجتماعية البعدي ( ،) .000وهي �أقل
من م�ستوى الداللة الإح�صائية ( ،)α= .05وجاءت الفروق ل�صالح
القيا�س البعدي ،حيث كان متو�سطه احل�سابي �أعلى من املتو�سط
احل�سابي للقيا�س القبلي ،مما يدل على فاعلية ا�سرتاتيجية اللعب يف
حت�سني املهارات االجتماعية لدى �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد يف
املجموعة التجريبية.
نتائج ال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على :هل توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α= .05يف القيا�س البعدي
بني متو�سطات �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س
املهارات االجتماعية لدى �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين ومعرفة الفروق يف القيا�س
البعدي بني �أفراد املجموعة التجريبية التي خ�ضعت ال�سرتاتيجية
اللعب ،وال�ضابطة التي خ�ضعت لال�سرتاتيجية االعتيادية على تطوير
املهارات االجتماعية لدى �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد؛ ح�سبت
داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية واختبار (ت) لعينتني
م�ستقلتني ()Independent Samples T-test؛ للك�شف عن الفرق بني
�أداء املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،يف القيا�س البعدي لكل بعد
من �أبعاد مقيا�س املهارات االجتماعية ،وفيما ي�أتي تو�ضيح لذلك.
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) لعينتين مستقلتين
( )Independent Samples T-testألداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة من
أطفال اضطراب طيف التوحد على القياس البعدي للمهارات االجتماعية

مقيا�س املهارات
االجتماعية
التوا�صل الب�رصي

املجموعة العدد
ال�ضابطة

ال�ضبط الذاتي
اال�ستجابات
االنفعالية
الدرجة الكلية
للمهارات
االجتماعية

احل�سابي املعياري

8

2.84

.200

التجريبية 8

3.80

.214

8

2.44

.346

التجريبية 8

3.20

.510

8

2.64

.213

التجريبية 8

3.31

.236

8

2.50

.499

التجريبية 8

3.46

.593

8

2.60

.229

التجريبية 8

3.44

.337

التفاعل االجتماعي ال�ضابطة
وامل�شاركة

املتو�سط االنحراف قيمة درجات الداللة

ال�ضابطة

ال�ضابطة

ال�ضابطة

"ت"

احلرية الإح�صائية

-9.308

14

.000

-3.499

14

.004

-6.005

14

.000

-3.515

14

.003

-5.837

14

.000

يتبني من اجلدول ( )4وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α= .05بني املتو�سطات احل�سابية لأداء
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،على القيا�س البعدي للمهارات
االجتماعية ح�سب متغري املجموعة (جتريبية� ،ضابطة) ،وكانت
الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية ،حيث كانت قيمة الداللة
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الإح�صائية للدرجة الكلية ملقيا�س املهارات االجتماعية (،)000.
وهي �أقل من م�ستوى الداللة الإح�صائية ( ،)α= .05مما يدل على
وجود فروق �إح�صائية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على
القيا�س البعدي ،ويف هذا داللة على فاعلية ا�سرتاتيجية اللعب يف
حت�سني املهارات االجتماعية لدى �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد يف
املجموعة التجريبية مقارنة مع اال�سرتاتيجية االعتيادية.
مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α= .05بني متو�سطات درجات �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد
يف املجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي والبعدي على مقيا�س
املهارات االجتماعية تعزى �إىل ا�سرتاتيجية اللعب؟
�أو�ضحت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α= .05بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد
الدرا�سة على مقيا�س املهارات االجتماعية ،تعزى �إىل القيا�س
(قبلي ،بعدي) ،حيث كانت قيمة الداللة الإح�صائية للدرجة الكلية
ملقيا�س املهارات االجتماعية البعدي ( ،) .000وهي �أقل من
م�ستوى الداللة الإح�صائية ( ،)α= .05وجاءت الفروق ل�صالح
القيا�س البعدي ،حيث كان متو�سطه احل�سابي �أعلى من املتو�سط
احل�سابي للقيا�س القبلي؛ وهذا يدل على فاعلية ا�سرتاتيجية اللعب
يف حت�سني املهارات االجتماعية لدى �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد
يف املجموعة التجريبية.
وتف�رس الباحثة هذه النتيجة باعتماد الربنامج التدريبي على
ا�سرتاتيجية اللعب؛ نظراً لأهمية اللعب للأطفال ب�شكل عام ،و�أطفال
ا�ضطراب طيف التوحد ب�شكل خا�ص ،وخ�صو�ص ًا اللعب الهادف
الذي ي�سعى �إىل بناء مهارات اجتماعية وتوا�صلية للطفل ،حيث
اعتمد الربنامج ا�سرتاتيجية اللعب الهادف املنظم الب�سيط واملحبب
للأطفال من خالل اجلل�سات الفردية ،التي ت�ضمنت جمموعة من
الأن�شطة التي ت�سعى �إىل تنمية املهارات االجتماعية ب�شكل عام،
ومهارات التوا�صل الب�رصي ،والتفاعل االجتماعي ،وامل�شاركة،
وال�ضبط الذاتي واال�ستجابات االنفعالية ب�شكل خا�ص .حيث �إن للعب
دوراً مهم ًا يف م�ساعدة الأطفال يف عملية �ضبط ال�سلوك والتعلم؛ فمن
خالل طرائق اللعب يتعلم الأطفال املهارات االجتماعية والتوا�صلية
وال�ضبط الذاتي وتبادل الأدوار .وقد اعتمد الربنامج يف تنفيذه على
�أن�شطة اللعب احلركي ،والغناء واملو�سيقى ،والدراما ،والق�صة ،والفن؛
نتج عنه �إثراء جل�سات الربنامج وامل�ساعدة على تزويد الأطفال
باملهارات املطلوبة كالتوا�صل الب�رصي ،والتفاعل االجتماعي،
وامل�شاركة ،وال�ضبط الذاتي ،واال�ستجابات االنفعالية ،وقد تفاعل
معظم الأطفال مع الأن�شطة املقدمة خالل الربنامج ،خا�صة ن�شاط
امل�صباح� ،إ ْذ توا�صل الأطفال مع ال�ضوء املتجه نحو احلائط ،وتتبعوا
حركة ال�ضوء وحاولوا تنفيذ الن�شاط ب�أنف�سهم ،وقد توا�صل معظم
الأطفال ب�رصي ًا مع الباحثة من خالل ن�شاط الأقنعة ،حيث تكرر
التوا�صل الب�رصي بني الطفل والباحثة �أكرث من مرة خالل اجلل�سات،
وكان التوا�صل الب�رصي لدى الأطفال يتزايد مع اال�ستمرار يف
اجلل�سات التدريبية .كما كان ن�شاط العزف ممتع ًا وتفاعلي ًا بالن�سبة
للأطفال كافة ،حيث عزفوا جميع ًا على البيانو دون ا�ستثناء عزف ًا
ع�شوائي ًا وتفاعلياً ،كذلك قام معظم الأطفال ب�رضب الدف وتبادل
�أدوات املو�سيقى مع الباحثة ،وتفاعلوا مع ن�شاط الكرات امللونة
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وتتبع املتاهة للو�صول �إىل نقطة النهاية� ،أما ن�شاط الدمية ،فقد
بحث كل طفل عن الدمية املحببة �إليه.
وتتوافق مع نتيجة درا�سة ال�شيخ ذيب ( ،)2004التي �أظهرت
تطوراً يف املهارات التوا�صلية واالجتماعية واال�ستقاللية الذاتية
بن�سب جيدة عند �أطفال الدرا�سة جميعا ،وانخفا�ض بع�ض ال�سلوكات
غري التكيفية لديهم .ومع نتيجة غزال ( ،)2007التي بينت �أن هناك
فروقا يف املهارات االجتماعية بني �أطفال املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة على القيا�س البعدي وقيا�س املتابعة ل�صالح
�أفراد املجموعة التجريبية .ومع نتيجة درا�سة الآغا (،)2009
التي �أو�ضحت الفروق الدالة �إح�صائي ًا بني القيا�س القبلي والبعدي
على متغريات الدرا�سة :املهارات االجتماعية ،والتحكم الب�رصي،
والتوافق ،ل�صالح القيا�س البعدي؛ ما يدل على ت�أثري الربنامج
الإيجابي على �أفراد عينة الدرا�سة .ومع نتائج الدرا�سة التي قام
بها بديوي ( ،)2014التي بينت �أن هناك فروق ًا لها داللة �إح�صائية
للمجموعة التجريبية للقيا�سني القبلي والبعدي على جماالت
مقيا�س تقدير مهارات التفاعل اللفظي واالجتماعي للتوحديني يف
اجتاه القيا�س البعدي .ومع نتيجة درا�سة م�شهور ( ،)2016التي
بينت مدى فاعلية الربنامج املبني على �أن�شطة اللعب اجلماعي يف
ّ
تنمية املهارات االجتماعية لدى الطفل عينة الدرا�سة .ومع نتيجة
درا�سة النجادات والزريقات ( ،)2016التي �أظهرت وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني الأطفال ل�صالح املجموعة التجريبية على
مقيا�س ال�سلوكات غري املرغوب فيها ،ومقيا�س تقدير املهارات
االجتماعية .ومع نتيجة درا�سة كوجل وفريا (Koege l &Frea,
 ،)1993التي ك�شفت حت�سن ًا وا�ضح ًا يف �أمناط ال�سلوك امل�ستهدف،
وتغريات �إيجابية يف �أمناط ال�سلوك .ومع نتيجة درا�سة اي�سكالونا
وفيلد ونودل والندي (،)Escalona, Field, Nodel& Lundy, 2002
حيث �أو�ضحت فعالية الربنامج التدريبي يف تطوير مهارة التقليد
لدى الأطفال التوحيديني .ومع نتيجة درا�سة جورقنز واندر�سون
ومور ( ،)Jurgens, Anderson &Moore, 2010التي ك�شفت عن
�أن الطفل اكت�سب ب�رسعة كبرية الأطوار من ( )3 - 1يف طريقة
البك�س ،كما لوحظت التغيريات الإيجابية لتعميم مراحل الإعدادات
والتعبريات اللفظية على م�ستوى البيت والرو�ضة ،وزيادة عدد
الكلمات املنطوقة ،وطول اجلملة الكالمية املفهومة.
مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (.05
= )αيف القيا�س البعدي بني متو�سطات �أفراد املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة على مقيا�س املهارات االجتماعية لدى �أطفال ا�ضطراب
طيف التوحد؟
بينت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )α= .05بني املتو�سطات احل�سابية لأداء املجموعتني
«التجريبية ،وال�ضابطة» على القيا�س البعدي للمهارات االجتماعية
ح�سب متغري املجموعة (جتريبية� ،ضابطة) ،وكانت الفروق ل�صالح
املجموعة التجريبية ،حيث كانت قيمة الداللة الإح�صائية للدرجة
الكلية ملقيا�س املهارات االجتماعية ( ،) .000وهي �أقل من م�ستوى
الداللة الإح�صائية ( ،)α= .05ما يدل على وجود فروق �إح�صائية
بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على القيا�س البعدي ،ويف
هذا داللة على فاعلية ا�سرتاتيجية اللعب يف حت�سني املهارات

االجتماعية لدى �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد يف املجموعة
التجريبية مقارنة مع اال�سرتاتيجية االعتيادية.
وتف�رس الباحثة هذه النتيجة للربنامج التدريبي الذي خ�ضع
له �أطفال املجموعة التجريبية ،حيث اعتمد الربنامج ا�سرتاتيجية
اللعب يف تنمية املهارات االجتماعية ،واعتمد الربنامج على �أن�شطة
اللعب التفاعلي املرح املعتمدة على �أن�شطة احلركية واملو�سيقى،
وكانت اجلل�سات فردية وتوافر فر�صة التعلم واملرح والت�سلية
للطفل مب�شاركة املعلمة الأ�سا�سية والباحثة ،فقد تفاعل الأطفال مع
الأن�شطة ب�صورة كبرية؛ ما كان له الأثر الأكرب يف تنمية قدراتهم
االجتماعية بعد االنتهاء من التدريب.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ال�شيخ ذيب (،)2004
التي �أظهرت تطوراً يف املهارات التوا�صلية واالجتماعية
واال�ستقاللية الذاتية بن�سب جيدة عند جميع �أطفال الدرا�سة،
وانخفا�ض بع�ض ال�سلوكات غري التكيفية لديهم .ومع نتيجة غزال
( ،)2007التي �أظهرت وجود فروق يف املهارات االجتماعية بني
�أطفال املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة على القيا�س
البعدي وقيا�س املتابعة ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية .ومع
نتيجة درا�سة الآغا ( ،)2009التي �أظهرت وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني القيا�س القبلي والبعدي على متغريات الدرا�سة
(املهارات االجتماعية ،والتحكم الب�رصي ،والتوافق) ل�صالح القيا�س
البعدي؛ ما يدل على ت�أثري الربنامج الإيجابي على �أفراد عينة
الدرا�سة ،ومع نتيجة درا�سة بديوي ( ،)2014التي �أظهرت وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات املجموعة التجريبية
يف القيا�س القبلي والبعدي على �أبعاد مقيا�س تقدير مهارات
التفاعل اللفظي واالجتماعي للتوحديني يف اجتاه القيا�س البعدي.
ومع نتيجة درا�سة م�شهور ( ،)2016التي �أظهرت فاعلية برنامج
�أن�شطة اللعب اجلماعي يف تنمية املهارات االجتماعية لدى الطفل
عينة الدرا�سة .ومع نتيجة درا�سة النجادات والزريقات (،)2016
التي �أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الأطفال ل�صالح
املجموعة التجريبية على مقيا�س ال�سلوكات غري املرغوب فيها،
ومقيا�س لتقدير املهارات االجتماعية .ومع نتيجة درا�سة كوجل
وفريا ( ،)Koege l &Frea, 1993التي ك�شفت حت�سن ًا وا�ضح ًا يف
�أمناط ال�سلوك امل�ستهدف ،وتغريات �إيجابية يف �أمناط ال�سلوك ،ومع
نتيجة درا�سة اي�سكالونا وفيلد ونودل والندي (Escalona, Field,
 ،)Nodel& Lundy, 2002التي �أظهرت فعالية الربنامج التدريبي يف
تطوير مهارة التقليد لدى الأطفال التوحيديني .ومع نتيجة درا�سة
جورقنز واندر�سون ومور (،)Jurgens, Anderson &Moore, 2010
التي ك�شفت اكت�ساب الطفل ب�رسعة كبرية الأطوار من ( )3 - 1يف
طريقة البك�س ،كما لوحظت التغيريات الإيجابية لتعميم مراحل
الإعدادات والتعبريات اللفظية على م�ستوى البيت والرو�ضة ،وزيادة
عدد الكلمات املنطوقة وطول اجلملة الكالمية املفهومة.

التوصيات:
بناء على النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة؛ ف�إن الباحثة
ت�ضع جمموعة من التو�صيات� ،أهمها:
1 .1زيادة االهتمام بالربامج التدريبية اخلا�صة ب�أطفال
التوحد.
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أ .خالدة فوزي موسى
د .يحيى حسني القطاونة

فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى استراتيجية اللعب في تنمية املهارات االجتماعية
لدى عينة من أطفال اضطراب طيف التوحد في نابلس

2 .2اعتماد ا�سرتاتيجية اللعب يف بناء الربامج اخلا�صة
ب�أطفال التوحد وتطويرها.
3 .3زيادة الفرتة الزمنية يف تنفيذ تلك الربامج.
4 .4العمل على �إجراء مزيد من الدرا�سات والأبحاث العلمية يف
برامج التوحد يف مدينة نابل�س.
5 .5اعتماد املراكز وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة هذه الربامج
والعمل على تطويرها.
�6 .6رضورة تفعيل اللعب كو�سيلة عالجية لتدريب �أطفال
التوحد على خمتلف املهارات االجتماعية والتوا�صلية واللغوية.
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  �شهاب� ،إ�رساء ( .)2020فاعلية برنامج م�رسحي لتنمية مهارات التوا�صل
لدى الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد .جملة درا�سات يف الطفولة
والرتبية.227 - 201 :)12( ،

قائمة املصادر واملراجع

 عبد الكايف� ،إ�سماعيل ( .)2014املعاقني ب�ضعف ال�سمع والنطق (ال�صم
والبكم) .ط ،1الإ�سكندرية :مركز الإ�سكندرية للكتاب.

املصارد واملراجع العربية:

 غامن� ،شوقي ( .)2013تقنني مقيا�س ا�ضطراب طيف التوحد لدى الأطفال
دون عمر ال�ساد�سة يف الالذقية وطرطو�س –�سورية( .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة) ،اجلامعة العربية الأملانية للعلوم والتكنولوجيا ،كلية الدرا�سات
العليا ،جمهورية �أملانيا االحتادية.

  �أبو الفتوح ،حممد ( .)2010الأطفال الأوتي�ستك :ماذا تعرف عن ا�ضطراب
الأوتيزم ،ط ،1القاهرة :دار زهران للن�رش والتوزيع.
 �أحمد ،حممد ووهب� ،سو�سن وحممد ،عبري ( .)2012الإعاقات املتعددة
(املفاهيم والق�ضايا الأ�سا�سية) ،ط ،1الأردن :زمزم للن�رش والتوزيع.
  الأغا ،مي�س (� .)2010أثر برنامج تربوي تدريبي على تطوير بع�ض
املهارات االجتماعية لدى �أطفال التوحد يف مدينة �إربد( .ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة) ،كلية الرتبية الريا�ضية ،جامعة الريموك ،الأردن.
  بديوي ،حممد ( .)2014فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بع�ض مهارات
التفاعل اللفظي واالجتماعي لدى عينة من التوحديني القابلني للتعلم.
جملة الرتبية اخلا�صة والت�أهيل ،م�ؤ�س�سة الرتبية اخلا�صة والت�أهيل ،م�رص،
.44 ،85 - 42 :)5( 2
 الربي� ،إخال�ص وال�صمادي ،جميل ( .)2017فاعلية برنامج تدريبي
قائم على تعديل ال�سلوك ملعلمات الطلبة ذوي ا�ضطراب طيف التوحد يف
خف�ض امل�شكالت ال�سلوكية وتنمية ال�سلوك االجتماعي لدى طلبتهن .امللجة
الرتبوية الأردنية ،اجلمعية الأردنية للعلوم الرتبوية ،الأردن–1 :)2(2 ،
.26
 بن �سعيد ،حممود وجمادي ،م�صطفى وهيزم ،حممد (� .)2020أثر �ألعاب
�شبه ريا�ضية مقرتحة يف حتقيق التفاعل االجتماعي لدى �أطفال ا�ضطراب
طيف التوحد ،الأكادميية للدرا�سات االجتماعية والإن�سانية280 :3 )12( ،
 .289 بن �صديق ،لينا ( .)2007فعالية برنامج مقرتح لتنمية مهارات التوا�صل
غري اللفظي لدى �أطفال التوحد و�أثر ذلك على �سلوكهم االجتماعي .جملة
الطفولة العربية.39 - 8 :)9( 33 ,
 جابر� ،سميح ( .)2016دليل �إعداد الربامج واملواد التدريبية .طرابل�س،
ليبيا :املركز العربي لتنمية املوارد الب�رشية.
 اخلمي�سي ،ال�سيد و�صادق ،م�صطفى ( .)2006دور �أن�شطة اللعب اجلماعية
يف تنمية التوا�صل لدى التالميذ امل�صابني بالتوحد .جملة كلية الآداب1 ،
(.57 – 4 :)39
  اخلويل ،ه�شام ( .)2008الأوتزم والإيجابية ال�صامتة :ا�سرتاتيجيات
لتح�سني �أطفال الأوتزم .بنها ،م�رص :دار امل�صطفى للطباعة.
 الزارع ،نايف ( .)2018ا�ضطراب التوحد .ط ،5عمان :دار الفكر.

97

 غزال ،جمدي ( .)2007فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية املهارات
االجتماعية لدى عينة لأطفال التوحد يف مدينة عمان( .ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة) ،كلية الدرا�سات العليا ،اجلامعة الأردنية ،عمان ،الأردن.
 القم�ش ،م�صطفي ( .)2011الإعاقات املتعددة .ط ،1الأردن :دار امل�سرية
للن�رش والتوزيع والطباعة.
 م�شهور ،مريفت ( .)2016فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على �أن�شطة
اللعب اجلماعي يف تنمية املهارات االجتماعية لدى الأطفال ذوي التوحد
يف �إمارة �أبو ظبي( .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،كلية الدرا�سات العليا،
جامعة الإمارات العربية املتحدة.
 م�صطفى� ،أ�سامه وال�رشبيني ،ال�سيد ( .)2011التوحد ،الأ�سباب ،الت�شخي�ص،
والعالج .ط ،1عمان :دار امل�سرية للن�رش والتوزيع.
 النجادات ،ح�سن والزيقات� ،إبراهيم ( .)2016فاعلية التدريب على
التوا�صل الوظيفي يف خف�ض ال�سلوكات غري املرغوب فيها وتنمية
املهارات االجتماعية لدى �أطفال التوحد يف الأردن .جملة العلوم الرتبوية،
اجلامعة الأردنية.709 - 695 :)1( 43 ،

املصادر واملراجع العربية مرتمجة إىل اللغة اإلجنليزية:
Abu al-Futuh, M. (2010). Autistic Children: What Do you
Know About Autism (1st ed.). Cairo: Zahran House for
Publishing and Distribution.
Ahmed, M., Wahab, S. & Mohamad, A. (2012). Multiple
Disabilities (Basic Concepts and Issues) (1st ed.). Jordan:
Zamzam for Publishing and Distribution.
Al-Agha, M. (2010). The Impact of Suggested Educational
Program on the Development of Some Social Skills on Autism
Children in Irbid (Unpublished MA. Thesis). Jordan, Yarmouk
University, Faculty of Physical Education.
Bdaiwi, M. (2014). The Effectiveness of a Training Program
for Developing Some Verbal and Social Interaction Skills for
a Sample of autistic people Who are Able to Learn. Journal of
Special Education and Rehabilitation, Institution of Special
Education and Rehabilitation, Egypt, 2 (5): 42-85, 44.
Al-Biri, I. and al-Samidi, J. (2020). Efficacy of a Training
Program Based on Behavior Modification for Teachers









م2022  آب- )39(  العدد- )13(  اجمللد- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

:املصادر واملراجع األجنبية










- Koegle, R. and Frea, W (1993). Treatment of social behavior
in autism through the modification of pwotolsocial skills.
Journal of Applied Behavior Analysis.26 (3), 669-773
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth ed.). Arlington,
VA: American Psychiatric Publishing.
Casenhiser, D. M., Shanker, S. G., & Stieben, J (2011).
Learning through interaction in children with autism:
Preliminary data from asocial-communication-based
intervention. Autism, 17(2). 220-241.
Jurgens, A., Anderson, A. & Moore, D (2010). The effect of
teaching PECS to a child with autism verbal behavior, play,
and social functioning. Journal Behavior Change, 26 (2), 6681.
Praghanza. F (2020). The effectiveness of the YouTube
application in developing language communication skills in
a sample of children with autism spectrum disorders in the
capital, Lisbon. journal of educational and instructional
studies, 16(8), 42-49
Tsai, R. & Jen, S (2005). Is Autism Caused by Early
Hyperactivity of brain Derived Neurotropic Factor? Medical
Hypotheses, 65 (1), 79-82.











:املصادر واملراجع اإللكرتونية



https://jsswh.journals.ekb.eg/article.
https://slpemad.files.wordpress.com.
















98

of Students with Autism Spectrum Disorder in Reducing
Behavior Problems and Improving Social Behavior of Their
Students. The Jordanian Educational Journal, the Jordanian
Educational Society, Jordan 2(2): 1-26.
Ben Said, M., Megadi, M., and Hazem, M. (2020). The
Effect of Suggested Semi-Sports Games in Achieving Social
Interaction Among Children with Autism Spectrum Disorder.
The Academy for Social and Human Studies, (12) 3: 280-289.
Bin Sideeq, L. (2007). The Effectiveness of a Proposed
Program for Developing Non-Verbal Communication Skills
for Autistic Children and its Impact on Their Social Behavior.
Arab Childhood Journal, 33 (9): 8 - 39.
Jaber, S. (2016). Preparing Programs and Training Materials
Manual. Tripoli, Libya: Arab Center for Human Resources
Development.
Al-Khamisi, S. and Sadeq, M. (2006). The Role of Group Play
Activities in Developing Communication Among Students
with Autism. Journal of the Faculty of Arts, 1 (39): 4 - 57.
El-Khouly, H. (2008). Autism and Silent Positivity: Strategies
for Improving Autistic Children. Benha, Egypt: Al-Mustafa
House for Printing.
Al-Zari’, N. (2018). Autistic Disorder (5th ed.). Amman: Dar
al-Fikr.
Al-Zayoud, N., ‘leimat, I., Dababneh, K, and al-Khayat, M.
(2018). The Effectiveness of a Training Program Based on
Play Therapy in Developing Expressive Language Skills
for Children with Autism Disorder. Journal of Educational
Sciences, (26) 4:442-483
Shbib, A. (2008). Psychological, Social and Mental
Characteristics of Children with Autism from the Point of
View of Their Parents (Unpublished MA. Thesis). Britain:
The Virtual Academy for Open Education.
Shhab, E. (2020). The Effectiveness of a Theater Program for
Developing Communication Skills for Children with Autism
Spectrum Disorder. Journal of Studies in Childhood and
Education, (12): 201-227.
Abdel Kafi, I. (2014). Persons with Hearing and Speech
Impairments (Deaf and Dumb) (1st ed.). Alexandria:
Alexandria Book Center.
Ghanem, Sh. (2013). Standardization of Autism Spectrum
Disorder Scale for Children Under the Age of Six in Latakia
and Tartous - Syria (Unpublished MA. Thesis). Federal
Republic of Germany, Arab German University of Science
and Technology, Faculty of Graduate Studies,.
Ghazal, M. (2007). The Effectiveness of a Training Program
in Developing Social Skills for a Sample of Autistic Children
in the City of Amman (Unpublished Master’s Thesis). Amman,
Jordan, Faculty of Graduate Studies, University of Jordan.
Al-Qamsh, M. (2011). Multiple disabilities (1st ed.), Jordan:
Al-Masira House for Publishing, Distribution and Printing.
Mashhour, M. (2016). The Effectiveness of a Proposed
Training Program Based on Group Play Activities in
Developing Social Skills for Children with Autism in the Abu
Dhabi (Unpublished MA. Thesis). United Arab Emirates
University, Faculty of Graduate Studies,.
Mustafa, O. and el-Sherbiny, S. (2011). Autism, Causes,
Diagnosis, and Treatment (1st ed.). Amman: Al-Masirah
House for Publishing and Distribution.
A-Najadat, H. and al-Ziqat, I. (2016). The Effectiveness of
Functional Communication Training in Reducing Unwanted
Behaviors and Developing Social Skills for Autistic Children
in Jordan. Journal of Educational Sciences, University of
Jordan, 43 (1): 695, -709.

