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  :مقدمة البحث

اض��طراب التوح��د ھ��و تل��ك االعاق��ة المتعلق��ة 
ب���النمو ، و ع���ادة م���ا تظھ���ر خ���الل الس���نوات 
ال��ثالث األول��ى م��ن عم��ر الطف��ل ، حی��ث ی��ؤثر 

النم��و الطبیع��ى للم��خ ف��ى مج��ال الحی��اة عل��ى 
االجتماعیة  و مھ�ارات التواص�ل لدی�ھ ، حی�ث 
ع��ادة م��ا یواج��ھ األطف��ال ال��ذاتویون ص��عوبات 
فى مجال التواصل غیر اللفظى       و التفاعل 
االجتم��اعى ، حی��ث ت��ؤدى اإلص��ابة بالذاتوی��ة 
إل��ى ص��عوبة ف��ى التواص��ل م��ع اآلخ��رین و ف��ى 

: محمد على كام�ل (  ارجىاالرتباط بالعالم الخ
٦،  ٢٠٠٣(  

و لذلك یعتبر اضطراب التوحد م�ن أكث�ر   -    
االعاق��ات العقلی��ة ص��عوبة و ش��دة م��ن حی��ث 
تأثیرھا على سلوك الف�رد ال�ذى یع�انى منھ�ا و 
قابلیت�����ھ لل�����تعلم أو التطبی�����ع أو الت�����دریب أو 
اإلعداد المھن�ى أو تحقی�ق أى ق�در م�ن الق�درة 

و بس�یطة م�ن على العمل أو تحقیق درج�ة و ل�
االستقالل االجتماعى ،  و الص�عوبات األخ�رى 
تتعلق بالتشخیص و التدخل لتعدیل السلوك أو 
التأھیل االجتماعى ، و ذلك لعدم االتف�اق الع�ام 
على العوامل المسببة لھذا االضطراب ھل ھى 
وراثی���ة جینی���ة أو بیئی���ة اجتماعی���ة  أم ھ���ى 

ل��ث نتیج��ة للع��املین ، بینم��ا یتمث��ل العام��ل الثا
التأھی��ل والمس��ئول ع��ن ص��عوبات التش��خیص 

فى التخل�ف الش�دید أو ربم�ا التوق�ف الملح�وظ 
لنموق��درات  األتص��ال ب��ین الطف��ل ال��ذاتوى و 
البیئ��ة المحیط��ة ب��ھ و ال��ذى ترت��ب علی��ھ ع��دم 
القدرة على تعلم اللغة و نم�و الق�درات العقلی�ة 

عثم�ان ( و فاعلیة عملی�ة التطبی�ع االجتم�اعى 
  ) ٢،  ١٩٩٤: لبیب فراج 

وبن����اء عل����ى ذل����ك ف����إن نج����اح األف����راد   -   
المع����اقین ف����ى اكتس����اب و تنمی����ة مھ����اراتھم 
االجتماعیة یساعدھم على تزاید قدراتھم عل�ى 
إقام�����ة العالق�����ات و التف�����اعالت االجتماعی�����ة 
الناجح�ة و الس��لیمة  و االن�دماج م��ع جماع��ات 
األق��ران و االقت��راب م��ن جماع��ات الكب��ار ف��ى 

ا ی��ؤدى إل��ى المزی��د م��ن طمأنین��ة و ألف��ة مم��
التق���دم ف���ى إكتس���اب الخب���رات االجتماعی���ة و 
التقلی��ل م��ن س��لوكیات إی��ذاء ال��ذات ، ل��ذا أھ��تم 
العلم���اء و الب���احثون بدراس���ة العوام���ل الت���ى 
تساعد الطفل على تحقیق الكف�اءة االجتماعی�ة 

Social Competence   ال����ذى تع����د
م�ن   Social Skillsالمھ�ارات االجتماعی�ة 

ز مكونات�����ھ و تش�����مل الكفای�����ة أھ�����م و أب�����ر
االجتماعی���ة          و المھ���ارات االجتماعی���ة 
مكون���ات متع���ددة مث���ل الق���درة عل���ى التعبی���ر 

فاعلیة برنامج قائم على تدریب طفل 
توحدى على انتاج فیدیو رسوم 

لتعدیل السلوك فى تنمیة  متحركة
  المھارات االجتماعیة ألطفال التوحد 

  

  عبیر عبد الحمید فتحي محمد 

  أخصائیة تكنولوجیا تعلیم

عبده  -التجریبیة للتربیة الفكریة   المدرسة
  إدارة الوایلى التعلیمیة -  باشا
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اللفظ������ى و االجتم������اعى و االنفع������الى      و 
مشروعیة الس�لوك االجتم�اعى و الق�درة عل�ى 
لع���ب ال���دور بكف���اءة ، كم���ا أص���بح كثی���ر م���ن 
العلماء       و خاصة من أصحاب نظریات فى 

 Sociaالتواص�����������ل االجتم�����������اعى 
Communication  ینظ����رون إل����ى ال����ذكاء

االجتم����اعى عل����ى أن����ھ مھ����ارة التواص����ل و 
محم������د الس������ید ( التش������اور م������ع اآلخ������رین 

  ) ٢ – ١:  ١٩٩٨عبدالرحمن 

  :مشكلة البحث 

یأتي دمج األطفال التوح�دیین داخ�ل اإلط�ار     
األساسي للحیاة االجتماعیة والتربویة أم�راً ال 

، لتنبی��ھ أف��راد المجتم��ع ، أي ح��ق  غن��ي عن��ھ
األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة بصفة عامة 
واألطف����ال التوح����دیین بص����فة خاص����ة ، ف����ي 
إش���عارھم أنھ���م أطف���ال مث���ل الع���ادیین، فالك���ل 
یع���یش ف���ي إط���ار مجتم���ع واح���د، واإلص���ابة 
بالذاتویة لیس مبرراً لعزل الطفل ع�ن أقران�ھ، 
 ولكن���ھ مب���رراً لل���دفاع ع���ن حق���ھ ف���ي حی���اة

  .اجتماعیة سویة

فى ضوء ما سبق تحددت لدي الباحثة مش�كلة 
  -:البحث في 

ض���عف مھ���ارات التواص���ل االجتم���اعى ل���دى 
األطف��ال التوح��دیین وع��دم احساس��ھم ب��الخطر 
عند تعرض�ھم ل�ھ ، والت�ى ت�ؤثر بش�كل مباش�ر 
عل���ى تف���اعلھم و عالق���اتھم االجتماعی���ة م���ع 
اآلخرین وتع�وقھم ع�ن التعام�ل  م�ع المواق�ف  

  .واالشخاص اآلخرین من حولھم 

  :اسئلة البحث 

  وف���ى ض���وء م���ا ت���م عرض���ھ یمك���ن
تحدی���د مش���كلة البح���ث الح���الي ف���ى 

 :محاولة اإلجابة عن االسئلة التالیة
م��ا األس��باب والمب��ررات الت��ي ت��دعو إل��ى  -١

ض���رورة اس���تخدام الرس���وم المتحرك���ة  ف���ي 
تنمی��ة مھ��ارات التواص��ل الالجتم��اعى الطف��ال 

  التوحد ؟

البرن�امج المس�تخدم ف�ى انت�اج الرس�وم ما  -٢
  المتحركة؟

م��ا التح��دیات أو الص��عوبات الت��ي تواج��ھ   -٣
اس����تخدام  الرس����وم المتحرك�����ة ف����ي تنمی�����ة 
  مھارات التواصل  االجتماعى الطفال التوحد؟

  

  :ھدف البحث 

یھ��دف البح��ث إل��ى خ��روج  طف��ل التوح��د  
م���ن حال���ة االنع���زال ع���ن المجتم���ع ال���ى 

ج مش����كالتھ  مرحل����ة االس����ھام ف����ى ع����ال
باس���تخدام  برن���امج الف���الش ف���ى انت���اج 
فی���دیو رس���وم متحرك���ة لتع���دیل الس���لوك 

 .وتعلیم السلوكیات الصحیحة 

  :أھمیة البحث

  تكم���ن أھمی���ة البح���ث الح���الي ف���ي
مس���اعدة األطف���ال التوح���دیین عل���ى 
تعدیل سلوك ھم مما یساعدھم  علي 
اإلن��دماج أكث��ر ف��ي المجتم��ع وحت��ى 

اعى م�ع یستطیعون التواصل اإلجتم�
 .من حولھم 

وذلك من خالل تقدیم برنامج یقوم على   
األس��س العلمی��ة والتدریبی��ة المتبع��ة ف��ي 
توجی��ھ وإرش��اد ھ��ذه الفئ��ة م��ن األطف��ال، 
والتحق����ق م����ن فاعلی����ة البرن����امج وم����ا 
یتضمنھ من فنیات سلوكیة وذلك لتحقی�ق 
مس��توى م��ن التواف��ق النفس��ي والص��حة 
 النفس���یة لألطف���ال التوح���دیین، وم���ن ث���م
اس��تفادة التعل��یم الع��ام م��ن خ��الل إس��ھام 
علمي ودراسة عملیة ف�ي مج�ال التواف�ق 
الشخص���������ي واالجتم���������اعي لألطف���������ال 

 .التوحدیین

  الب����د م����ن البح����ث ع����ن : التحفی����ز
االفك���ار الجدی���دة الت���ى تمكنن���ا م���ن 
النظ��ر ال��ى احتیاج��ات الطف��ل اذا ل��م 

ال���بعض . ی���تكلم فھ���و ل���ن یتواص���ل 
د ی�رى ان االطف�ال المص�ابین بالتوح�

لیس لدیھم لغة و لذلك لدیھم مشكلة 
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ف���ى التواص���ل ولك���ن عن���دما نفك���ر 
بعنای�����ة نستكش�����ف ان اى س������لوك 
یصدر من الطفل ھو نوع من ان�واع 
التواص���ل و ربم���ا ال نس���تطیع فھ���م 
س����لوكیات الطف����ل ولك����ن علین����ا ان 

 <نفسرھا 
  :التصمیم التجریبى

  برن���امج ق���ائم : متغی���رات مس���تقلة
  عل����������������ى ت����������������دریب طف����������������ل

نت��اج فی��دیو الرس��وم توح��دى عل��ى ا 
 .المتحركة

  مھ��ارات التواص��ل : متغی��رات تابع��ة
االجتم���اعى ل���دى  الطف���ل التوح���دى 

  . عینة البحث
  :أدوات البحث 

  ق��د قام��ت الباحث��ة بإس��تخدام برن��امج
 الفالش 

macromedia flash 8  

  : عینة البحث 

تكونت عینة البحث من طف�ل توح�دى یبل�غ م�ن 
  الباحثةالعمر خمسة عشر عاما حیث قامت 

بتعلیمھ برن�امج الف�الش و تدریب�ھ عل�ى انت�اج 
فی��دیو رس��وم متحرك��ة لتع��دیل الس��لوك وتعل��یم 

  .السلوكیات الصحیحة 

  : الحدود المكانیة

تم اختی�ار عین�ة البح�ث ف�ى مدرس�ة التوفیقی�ة 
ادارة مص����ر الجدی����دة التعلیمی����ة   –الخاص����ة 

  بمحافظة القاھرة

  :الحدود الزمنیة

رن���امج م���ن یونی���و حی���ث اس���تغرق تطبی���ق الب
أس�����بوع  ٤٠ – ٢٠١٥إل�����ى م�����ارس  ٢٠١٤
  أیام أسبوعیاً  ٣بواقع 

  :مصطلحات البحث 

  :االطفال التوحدیین 

یقصد باألطفال التوح�دیین ف�ي البح�ث انھ�م     
األطف�ال ال�ذین یع�انون م��ن قص�ور واض�ح ف��ي 
مھ�����ارات التفاع�����ل االجتم�����اعي، ومھ�����ارات 
التواص����ل بش����قیھ اللفظ����ي وغی����ر اللفظ����ي، 
ویظھ���رون محدودی���ة ش���دیدة ف���ي النش���اطات 
واالھتمام����ات ، باإلض����افة إل����ى الس����لوكیات 

س���لوك  –المض���طربة مث���ل الس���لوك النمط���ي 
ء ال���ذات وتل���ك الس���لوكیات الت���ي تعك���س إی���ذا

قصوراً في التكامل الحسي على أن تظھر ھذه 
سنوات، وق�د ت�م تعری�ف  ٣األعراض قبل سن 

ھ��ؤالء األطف��ال ف��ي ض��وء بطاری��ة تش��خیص 
الذاتویة المستخدمة في البحث والتي تتض�من 

  :القصور في أربعة جوانب أساسیة تشمل

 Sociatالمھارات والعالقات االجتماعی�ة  -١
skills & relation ships  

 Communicationمھ��ارات التواص��ل  -٢
skills  

 & Behaviorsالسلوكیات واالھتمامات  -٣
gnterests  

 Sensoryالتكام����������ل الحس����������ي  -٤
gbtegration  

 Sevsoryمھ����ارات الس����لوك التكیف����ي  -٥
gntegration  

  :المھارات االجتماعیة

یقصد بالمھ�ارات اإلجتماعی�ة ع�ادات س�لوكیة   
مقبول���ة اجتماعی���اً یت���درب علیھ���ا الطف���ل إل���ى 
درجة اإلتقان والتمكن من خالل مواقف الحی�اة 
الیومیة مما یؤدى إلى إقامة عالقات اجتماعیة 
س��ویة وھ��ي أیض��اً تل��ك الق��درات الخاص��ة الت��ي 
تجع���ل الطف���ل ق���ادراً عل���ى األداء بكف���اءة ف���ي 
أعم���ال اجتماعی���ة خاص���ة ویتب���ادل العالق���ات 

ن خ�����الل المواق�����ف الشخص�����یة م�����ع اآلخ�����ری
  .المختلفة

 Self – gnjuriousس��لوك إی��ذاء ال��ذات 
behavior  

یمك����ن تعریف����ھ عل����ى أس����اس أن����ھ تل����ك      
االستجابات الحركیة المختلفة الت�ي تص�در م�ن 
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الطفل الذاتوي وتنتھي بإیذاء نفس�ھ وع�ادة م�ا 
یك���ون ھ���ذا اإلی���ذاء مص���حوب بنوب���ة غض���ب 
وغالب���اً م���ا یك���ون الض���رر الن���اجم ع���ن ھ���ذه 

س��تجابات فردی��اً ویتف��رع م��ن ھ��ذا التعری��ف اال
بع���ض التعریف���ات الفرعی���ة المرتبط���ة بإی���ذاء 

  .الذات

  : اإلیذاء الجسدي

قیام الطفل الذاتوي بسلوكیات تؤدي إلى إیذاء 
جسده وتتمثل في عض اللسان وضرب رأس�ھ 
بق���وة ف���ي األرض، تمزی���ق مالبس���ھ، خ���دش 

  .نفسھ بأظافره أو بأشیاء حادة

  : حو اآلخریناإلیذاء الموجھ ن

ویع���رف إجرائی���اً بأن���ھ قی���ام الطف���ل ال���ذاتوي 
بسلوكیات تؤذى اآلخرین، وتنحصر ف�ي رم�ي 
األش��یاء ش��د ش��عر اآلخ��رین والبص��ق عل��یھم 
وإص��������دار أص��������وات مزعج��������ة لآلخ��������رین 

  .ومضایقتھم

  :نوبات الغضب

حال���ة مزاجی���ة للطف���ل ال���ذاتوي تتف���اوت ف���ي   
ش��دتھا م��ن الض��یق واالس��تثارة البس��یطة إل��ى 

ج الح��اد والت��ي تتن��اول ض��حك أو ص��راخ التھ��ی
غیر مناسب، الھمھم�ة بكلم�ات غی�ر مفھوم�ة، 
بعثرة أش�یاء عل�ى األرض، س�كب الطع�ام عل�ى 
األرض، واالمتن�����اع ع�����ن تن�����اول الطع�����ام أو 

  .الشراب أو الدواء

  : منھج البحث 

تس���تخدم الباحث���ة الم���نھج ش���بھ التجریب���ى     
بإعتبار ھذا البحث تجربة ھ�دفھا دم�ج االطف�ال 

و تُْع���َرف فاعلی���ة  .التوح���دیین  ف���ى المجتم���ع
البرن��امج الت��دریبى لطف��ل التوح��د عل��ى انت��اج 
فیدیو رسوم متحركة لتعدیل السلوك باس�تخدام 
برنامج الفالش فى تنمیة المھارات االجتماعیة 

ای��ذاء ال��ذات و یتض��من ھ��ذا و خف��ض س��لوك 
  :المتغیرات التالیة 

 -gndependentالمتغی�����ر المس�����تقل  -
variable  و ھو عبارة عن برنامج الدمج  

 -Dependentالمتغی������رات التابع������ة  -
variable   و ھ�����ى التغی�����رات الس�����لوكیة

للمھ���ارات االجتماعی����ة        و س����لوك إی����ذاء 
  .الذات لدى االطفال التوحدیین 

  :یات نتائج وتوص

  توص��ل البح��ث الح��الي ال��ى مجموع��ة م��ن
 :النتائج من ابرزھا

ان برن����امج الف����الش  یمك����ن س����تخدامھ  -١
وتوظیف���ھ ف���ى منظوم���ة التعل���یم  و تع���دیل 
السلوك ، اضافة الى ااستخدامھ ف�ى انت�اج 

  .الرسوم المتحركة 

ان االطف���ل التوح���دى یحت����اج ال���ى م����ن  -٢
یفھم��ة ویس��تطیع توظی��ف قدرات��ھ الت��ى اذا 
ما تم توظیفھا بشكل صحیح قد ت�ؤدى ال�ى 

  تغییر جذرى فى حیاتھ 

یع��د التعل��یم بالرس���وم المتحرك��ة  ش���كالً  -٣
جدیداً م�ن أش�كال تع�دیل الس�لوك ویخ�دم 

 عشرات المالیین من االطفال

 رب�ة وفى النھایھ ترى الباحث�ة ان تج
البحث تجربة فری�دة م�ن نوعھ�ا ف�ى 
ت���دریب طف���ل توح���د عل���ى اس���تخدام 
برن���امج الف���الش ف���ى انت���اج فی���دیو 
بالرس��وم المتحرك��ة لتع��دیل الس��لوك 
  و تعلیم القواعد السلوكیة الصحیحة

  أن حداث��ة نم��وذج التعل��یم بالرس��وم
المتحرك��ة  والج��دل ح��ول اھمیت��ھ ، 
تجعلنا نوصى ضرورة إجراء العدی�د 

ح����ول ج����دوى ھ����ذا م����ن البح����وث 
النموذج وكیفی�ة توظیف�ھ ف�ى عملی�ة 
التعلیم والتعلم خاصة الطفال التوحد 
ال�����ذین ھ�����م ف�����ى ام�����س الحاج�����ة 
للمساعدة واستخدام اح�دث الب�رامج 
و التطبیق�������ات لتنمی�������ة مھ�������ارات 

 .التواصل لدیھم 
  

فق���د أثبت���ت التجرب���ة البحثی���ة أن ت���دریب 
الطف��ل التوح��دى عل��ى س��تخدام  برن��امج 
الف��الش س��اعد عل��ى زی��ادة قدرت��ھ عل��ى 
التواص����ل االجتم����اعى  و الخ����روج م����ن 
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االنع����زال ع����ن المجتم����ع ال����ى مرحل����ة 
االسھام فى عالج مشكالتھ مم�ا ادى ال�ى 
ارتف���اع مس���توى الق���درات واالس���تجابات  

ق�����ات والس�����لوك التكیف�����ي وظھ�����ور عال
  .اجتماعیة إیجابیة  لدیھ 

  :الدراسات السابقة 

  .Grynszpan, Ourielدراسة  

وھ���ى دراس���ة استكش���افیة لتص���میم واجھ���ات 
الكمبی����وتر التعلیمی����ة ألطف����ال التوح����د و ق����د 

مج�االت : ركزت البحثعلى دراس�ة بُع�دین ھم�ا 
ال����تعلم المس����تھدفة ف����ى االلع����اب التربوی����ة 

التوح��دیین و االلكترونی��ة المص��ممة لألطف��ال 
الطرائ���ق الُمس���تخدمة ف���ى تص���میم واجھ���ات 
االلع��اب األلكترونی��ة التفاعلی��ة ب��ین الطف��ل و 

وت��م تص��میم الع��اب . اللعب��ة عل��ى الكمبی��وتر 
كمبیوتری���ة و اختبارھ���ا م���ع الُمش���اركین م���ن 
أالطفال التوح�دیین ث�م تقی�یم مھ�ارات االطف�ال 

و . التوحدیین قبل و بعد انتھاء فترة الت�دریب 
النتائج الى التأكید على الدور الذى لعبت�ھ أدت 

الوظ��ائف التنفیذی��ة م��ن خ��الل تفاع��ل األطف��ال 
و ق���د اس���تفادت . التوح���دیین م���ع الكمبی���وتر 

الباحثة من ھذه الدراسة فى ص�یاغة االھ�داف 
االجرائی���ة لبرن���امج البحث���و اختی���ار االلع���اب 

  .المتضمنة فى برنامج البحث

 Ball,-James:(دراس�����ة ج�����یمس ، ب�����ال  
١٩٩٦ :    (  

دراس����ة أث����ر الت����دخالت "ھ����دفت البحث����إلي 
العالجی����ة باس����تخدام أق����ران طبیعی����ین عل����ى 
تحس�����ین التف�����اعالت االجتماعی�����ة لألطف�����ال 

) ٨(التوح���دیین  ، وتكون���ت عین���ة البح���ثمن 
أطفال من المصابین باالضطراب التوحدي في 
مرحلة ما قبل المدرسة ت�م دمجھ�م م�ع أطف�ال 

لعمری�ة ، وتض�من عادیین من نفس المرحلة ا
البرن���امج تنمی���ة مھ���ارات التواص���ل ،واللع���ب 
التخیل�����ي والمھ�����ارات االجتماعی�����ة  ، وق�����د 
أظھرت النتائج تحسناً في مھ�ارات االتص�ال ، 
والمھ����ارات االجتماعی����ة، واللع����ب التخیل����ي 
،والمھارات األكادیمیة لسبعة من أفراد العینة 

٠ 

وقد افادت ھذه البحثالباحثة ف�ى التع�رف عل�ى 
می�����ة اللع�����ب التخیل�����ى و دم�����ج االاطف�����ال أھ

التوح���دیین م���ع اق���رانھم الع���ادیین ف���ى تنمی���ة 
  .مھارات التواصل والتفاعل االجتماعى لدیھم

إس����������ماعیل محم����������د : دراس����������ة -
  )  :١٩٩٧(بدر

مدي فاعلی�ة "ھدفت البحثإلى التعرف على  
الع��الج بالحی��اة الیومی��ة ف��ي تحس��ین ح��االت 

رن�امج األطفال ذوي التوح�د، ویعتم�د ھ�ذا الب
التعل�یم : على مبادئ خمسة أساسیة ، وھي 

الموج������ھ للمجموع������ة ، تعل������یم األنش������طة 
الروتینی��ة،والتعلیم م��ن خ��الل التقلی��د وتقلی��ل 
مس���تویات النش���اط غی���ر الھ���ادف بالت���دریب 
الص�����ادم ، والم�����نھج ال�����ذي یرك�����ز عل�����ى 
الموس�����یقي والرس�����م واأللع�����اب الریاض�����ة 

م��ن : ، وتكون��ت عین��ة البح��ث)  الحركی��ة (
أطف��ال ذك��ور مم��ن یع��انون م��ن م��رض )٤(

التوحد ، ممن تت�راوح أعم�ارھم الزمنی�ة م�ا 
س����نوات ، وكان����ت قائم����ة ) ٨إل����ي ٥(ب����ین 

المظاھر السلوكیة لألطفال ذوي التوحد ھ�ي 
أداة البحثاألساس����یة ، وھ����ي مقس����مة إل����ى 
أربعة أبعاد رئیس�یة ، تعب�ر ع�ن اض�طرابات 
ف��ي اللغ��ة ،واألنم��اط الس��لوكیة ف��ي الجوان��ب 

االنفعالی����������ة ، االجتماعی����������ة ، :لی����������ة التا
واض�����طرابات اللغ�����ة واألنم�����اط الس�����لوكیة 

م��دى : ، وق��د توص��لت البحث��إلي   ٠النمطی��ة
فاعلی��ة برن��امج الع��الج بالحی��اة الیومی��ة ف��ي 
تحس�����ین ح�����االت األطف�����ال ذوي التوح�����د ، 
ویرج���ع ذل���ك إل���ى أن فنی���ة الع���الج بالحی���اة 
الیومی���ة ، وھ���و م���نھج ترب���وي لمس���اعدة 

التوحد ، وھذا المنھج بمبادئ�ھ  األطفال ذوي
الخمس��ة یس��ھم ف��ي تحس��ین ح��االت ھ��ؤالء 
األطفال ویجعلھم قادرین على االعتماد عل�ى 

  ٠أنفسھم

وقد افادت ھذه البحثالباحثة ف�ى اختی�ار بع�ض 
االلع���اب االلكترونی���ة لتنمی���ة مھ���ارات الحی���اة 
الیومی����ة مم����ا یس����اعد عل����ى دم����ج االطف����ال 

ص�����لھم التوح�����دیین وزی�����ادة تف�����اعلھم وتوا
  .االجتماعى 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجمعیة المصریة للكمبیوتر التعلیمىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)١٩٤(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة  

 Roeyers ,H: دراس����ة رویل����رز ، ھ����ـ 
)١٩٩٩ :(  

ھ����دفت إل����ى تحس����ین التفاع����ل االجتم����اعي  
واالنفع��الي لألطف��ال التوح��دیین طری��ق ال��دمج 

وق����د تكون����ت عین����ة   ٠م����ع أطف����ال أس����ویاء
م��ن األطف��ال التوح��دیین ، )٨٥(الدراس��ة م��ن 

م����ن األطف����ال الع����ادیین ، ت����م تقس����یم ) ٨٥(
وح�دیین إل�ى مجم�وعتین مجموعة األطف�ال الت

مجموع���ة ض���ابطة ل���م ت���دخل ف���ي البرن���امج 
العالج��ي ،ومجموع��ة تجریبی��ة تلق��ت برن��امج 
الع���الج بال���دمج م���ع األطف���ال الع���ادیین ، م���ع 
ت��وفیر ،وتنظ��یم ف��رص للتفاع��ل بی��نھم خ��الل 
اللع����ب ، كم����ا رك����ز البرن����امج عل����ى ت����دریب 
األطف��ال الع��ادیین قب��ل ال��دخول ف��ي البرن��امج 

م��ل م��ع األطف��ال التوح��دیین ،  عل��ى كیفی��ة التعا
وقد أظھرت نتائج الدراسة درج�ات ذات دالل�ة 
من التحسن في السلوك االجتم�اعي االنفع�الي 
ألطف���ال المجموع���ة التجریبی���ة الت���ي اش���ترك 
أفرداھا في تفاع�ل م�ع األطف�ال الع�ادیین ، أم�ا 
مجموعة أطفال العین�ة الض�ابطة الت�ي یش�ارك 

ع�ادیین ، فل�م أفرادھا في تفاع�ل م�ع األطف�ال ال
یظھ���ر أي تحس���ن ف���ي الس���لوك االجتم����اعي 

 واالنفعالي

وق��د اف��ادت ھ��ذه الدراس��ة الباحث��ة ف��ى اختی��ار 
االلع��اب ف��ى بُع��دى الفھ��م االجتم��اعى و الفھ��م 

  .االنفعالى

  ) : ٢٠٠١(سھي أحمد أمین :دراسة 

ھدفت الى التع�رف عل�ى م�دي فاعلی�ة برن�امج 
عالج��ي لتنمی��ة االتص��ال اللغ��وي ل��دى بع��ض 

: األطف�ال التوح�دیین  ،تكون�ت عین�ة البح�ثمن 
أطف��ال ) ١٠(طف�ال كعین��ة اس�تطالعیة ، ) ٣٠(

، تت��راوح ) ذك��ور ٨إن��اث، ٢(كعین��ة تجریبی��ة 
س���نة ، درج���ة الت���و ) ١٢-٨(أعم���ارھم ب���ین 

-٥٠(حدی������ة، متوس�������طة ، و ذك������اء م�������ن 
  :أدوات البحث٠)٧٥

ج�ولي م�ارفي (قائمة تقی�یم الطف�ل التوح�دي  -
  )١٩٩٧(ح غزال عبدالفتا/إعداد )

مقی����اس تق����دیر االتص����ال اللغ����وي للطف����ل  -
البرن�امج العالج�ي  -)إعداد الباحثة (التوحدي 

 -)إع������داد الباحث������ة (لألطف������ال التوح������دیین 
إع�داد (البرنامج اإلرش�ادي لآلب�اء والمعلم�ین 

بطاق���ة مالحظ���ة تتبعی���ھ لس���لوك  -) الباحث���ة 
،والبرن�امج ) إع�داد الباحث�ة (الطفل التوح�دي 

العالج��ي مخط��ط م��نظم یس��تند عل��ى مب��ادئ ، 
وفنیات ،ونظریات عالجی�ة متع�ددة ،ویتض�من 
مجموعة من األنشطة ،واأللعاب والممارسات 
الیومیة ،وذلك من أجل تقدیم خ�دمات عالجی�ة 
للطف����ل التوح����دي ، بھ����دف تنمی����ة مھ����ارات 
االتص��ال اللغ��وي ،وھ��و برن��امج یرتك��ز عل��ى 

ي ، الع����الج الس�����لوكي ،والع����الج بالموس�����یق
والع���الج ب���الفن ، والع���الج باللع���ب  ،وتتب���ع 
البحثأس���لوباً تطبیقی���اً عل���ى مجموع���ة واح���دة 
لمعرف���ة م���دى ت���أثیر البرن���امج ،وق���د اس���تمر 
البرنامج أربعة أشھر متواصلة من العمل م�ع 

وق��د  ٠ط��ول األس��بوع / األطف��ال ط��وال الی��وم 
تحس��ناً ف��ي درج��ة االتص��ال : أظھ��رت النت��ائج 

ة التجریبی��ة بع��د تطبی��ق اللغ��وي ألطف��ال العین��
البرن��امج ،واحتل��ت مھ��ارة التقلی��د ،والتع��رف 
والفھ��م واالنتب��اه المراك��ز األول��ي ف��ي تنمی��ة 

  ٠مھارات االتصال اللغوي لدى عینة البحث

وق��د اف��ادت ھ��ذه الدراس��ة الباحث��ة ف��ى اختی��ار 
االلع��اب ف���ى أبع��اد االنتب���اه ، التقلی��د و الفھ���م 

  االجتماعى 

 Nathaly: ي دراس����ة بیھ����اجیر ، ن����اثل
Buhaghiar)٢٠٠٥ : (  

ھ��دفت البحث��إلى التع��رف عل��ى أفض��ل الط��رق 
لع��الج االض��طراب التوح��دي ،والمش��اكل الت��ي 
یتع����رض لھ����ا المع����الجون ، وتكون����ت عین����ة 
البحثمن مجموعة من األطف�ال التوح�دیین ف�ي 
س���ن م���ا قب���ل المدرس���ة ،وتتض���من البرن���امج 
العالج���ي أكث���ر م����ن طریق���ة للع���الج  ، وق����د 

أن أربع���ة ط���رق عالجی���ة : لنت���ائجأوض���حت ا
العالج بالعمل (حققت نتائج إیجابیة دالة وھي 

الع�الج بواس�طة األنش�طة –العالج الس�لوكي –
  )العالج بالعب-المصورة

وقد اف�ادت ھ�ذه الدراس�ة الباحث�ة ف�ى التع�رف 
 .على الطرق العالجیة لالطفال التوحدیین 
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  :مراجع البحث 

بعض أنماط األداء السلوكى االجتم�اعى لألطف�ال التوح�دیین         و :  ٢٠٠٢عادل عبد هللا  .١
لألطفال المتوح�دین دراس�ات تشخیص�یة و  –أقرانھم المعاقین عقلیاً 

دار الرش��اد ،  ١ط –سلس��لة ذوى االحتیاج��ات الخاص��ة  –برامجی��ة 
 القاھرة 

 القاھرة –وزارة التربیة و التعلیم  –المعجم الوجیز :  ١٩٩٢مجمع اللغى العربیة  .٢
فاعلیة استخدام برنامج عالج�ى معرف�ى س�لوكى ف�ى تنمی�ة  ٢٠٠٠نادیة إبراھیم أبو السعود  .٣

 –االنفعاالت و العواطف لدى األطف�ال المص�ابین بالتوحدی�ة وآب�ائھم 
لطفول���ة          قس���م معھ���د الدراس���ات العلی���ا ل –رس���الة دكت���وراة 

 الدراسات النفسیة و االجتماعیة
فاعلیة برنامج سلوكى تدریبى فى تخفی�ف ح�دة :  ١٩٩٧/ عبد الرحمن عبد المنان المعمور  .٤

الم��ؤتمر ال��دولى الراب��ع  –أع��راض اض��طراب األطف��ال التوح��دیین 
 –االرش��اد النفس��ى و المج��ال الترب��وى  –لمرك��ز االرش��اد النفس��ى 

 .جامعة عین شمس  –الثانى  كلیة التربیة  المجلد –دیسمبر 
دار : األطف��ال التوح��دیین دراس��ة تشخیص��یة و برامجی��ة  الق��اھرة :  ٢٠٠١ع��ادل عب��دهللا  .٥

 الرشاد
فاعلی�ة ك�ل م�ن برن�امج إرش�ادى لألس�رة و برن�امج للت�دریب ) :  ١٩٩٩( سھام عبد الغف�ار  .٦

عل��ى المھ��ارات اإلجتماعی��ة للتخفی��ف م��ن أع��راض الذاتوی��ة ل��دى 
جامع��ة . كلی��ة التربی��ة ف��رع كف��ر الش��یخ . رس��الة دكت��وراة . األطف��ال 

 . طنطا 
) إعاق�ة التوح�د عن�د األطف�ال ( محاول�ة لفھ�م الذاتوی�ة )  ٢٠٠٠( عبد الرحمن سید سلیمان  .٧

 .القاھرة زھراء الشرق 
اتح��اد . إعاق��ة التوح��د مش��كلة التش��خیص و الكش��ف المبك��ر )  ١٩٩٤( عثم��ان لبی��ب ف��راج  .٨

النش�رة الدوری�ة م�ارس . یة الفئات الخاص�ة و المع�وقین ھیئات رعا
 . ١٨ – ٢صــــ  ٤٥

  

دار الرش�اد . الق�اھرة . جداول النشاط المصور لألطفال التوح�دیین )  ٢٠٠٢( عادل عبد هللا  .٩
. 

    

الطف��ل التوح��دى خصائص��ھ الس��لوكیة و التربوی��ة )  ٢٠٠٦( حس��ام أحم��د محم��د أب��و س��یف  .١٠
ایتراك للنشر .القاھرة . ھ فى المجتمع دمج. اختبارات تقیس قدراتھ 

 و التوزیع
  

فاعلی��ة برن��امج ت��دریبى ف��ى تنمی��ة بع��ض مھ��ارات الس��لوك )  ٢٠٠٤( س��ید ج��ارحى الس��ید  .١١
التكیف��ى ل��دى األطف��ال التوح��دیین و خف��ض س��لوكیاتھم المض��طربة 

 .جامعة عین شمس . كلیة التربیة . رسالة ماجستیر 
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برن���امج ت���دریبى ف���ى تخفی���ف ح���دة االض���طرابات فاعلی���ة )  ٢٠٠٢( س���ھیر محم���ود أم���ین  .١٢
 مجل��ة. دراس��ة تربوی��ة اجتماعی��ة . الس��لوكیة ل��دى الطف��ل المتوح��د 

 . ١٤٩- ٩٥المجلد الثامن صـــــ . دوریة جامعة حلوان 
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