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الجتماعية لدى  فعالية برنامج تدريبى فى تحسين التواصل البصرى وأثره فى بعض المهارات ا
 وحد طفال ذوى اضطراب التألاعينة من 

 حمد شوقي م        احمد بهنساوي       حسين  زينب
 

البحث: التوحد،    ملخص  األطفال ذوي اضطراب  لدى  البصرى  التواصل  تنمية  إلى  الدراسة  تهدف 
( أطفال من ذوى اضطراب التوحد المتوسط التى تترواح مستوى  5وتشتمل عينة الدراسة على )

دوات الدراسة على رحلة الطفولة. وتشتمل أة مقياس تقدير التوحد فى م( درج33:  31التوحد )
والبرنامج   مقياس االجتماعية  المهارات  التوحد ومقياس  البصرى ألطفال ذوي اضطراب  التواصل 

التدريبي لتحسين التواصل البصرى لديهم، وتم تطبيق أدوات الدراسة باستخدام التصميم التجريبى  
برنامج وتطبيق جلساته  ياس قبلياً ثم تنفيذ الدة حيث تم تطبيق أدوات القالقائم على مجموعة واح

لى مجموعة الدراسة ثم تطبيق أدوات القياس بعدياً ومقارنة نتائج التطبيقين ومعالجتها إحصائياً ع
تمهيداً لتفسيرها ومناقشتها وبيان دالالتها التربوية ـ وتتمثل نتائج الدراسة فى وجود فروق دالة  

)إحصائ مستوى  عند  بين  0.05ياً  الدرا(  عينة  رتب  و متوسطات  القبلي  التطبيق  في  البعدي سة 
لصالح التطبيق البعدي في كل بُعد من أبعاد مقياس التواصل البصري وفي المقياس ككل. وكذلك 

( بين متوسطات رتب عينة الدراسة في التطبيق  0.05توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى )
 دي.يبي لصالح التطبيق البعية يعزى للبرنامج التدر لمقياس المهارات االجتماع القبلي والبعدي

 .اضطراب التوحد  -رات االجتماعية المها –التواصل البصرى   الكلمات المفتاحية:
 

   : مقدمة
تقدم     مدى  ويقاس   ، المجتمع  هذا  بمستقبل  اهتمامًا  مجتمع  أي  في  باألطفال  االهتمام  يعتبر 

مشكالتهم والعمل على حلها.    ال والعناية بهم ودراسةدى اهتمامها باألطفبما  المجتمعات ورقيه
طفل   وبخاصة  الخاصة  االحتياجات  ذوي  باألطفال  الحديثة  الدراسات  من  العديد  اهتمت  ولذا 
مقاالت  إعداد  أخذت في  النفس  دوريات علم  أغلب  نجد  إننا  األخيرة حتى  السنوات  التوحد في 

وعية من األطفال قد زدياد العالمي لهذه النفال، وال شك أن االطاألمتخصصة عن هذه الفئة من  

 
  بني سويف باحثة ماجستير قسم التوحد كلية علوم ذوي االحتياجات جامعة 
   استاذ مساعد كلية التربية جامعة بني سويف 
  كلية علوم ذوي االحتياجات جامعة بني سويف مدرس قسم النوحد 
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برامج   وإمكانية عمل  العالج  لمعرفة طرق  دراسات متخصصة وسريعة  إلى ضرورة عمل  أدى 
 تربوية عالجية لمساعدة اآلباء والمشرفين والمعلمين في تعديل سلوكهم.

( الدماطي  م2005يرى  لتنمية  المبكر  التدخل  برنامج  أن  هراها (  والتواصل  اللغة  الثمار  ت  و 
ائه تفوق إلى حد كبير تلك التكاليف والجهود الالزمة لتقديمه، خاصة وأنه يسهم  المرجوة من ور 

وأثمنها  الفترات  أخصب  تعتبر  والتي  الطفل  حياة  من  المبكرة  المرحلة  مع  بفعالية  التعامل  في 
ر للعاملين  قبل المدرسة أن يوفا  م  لمعالجة مشكالته في اللغة والتواصل لدى الصغار في مرحلة

األمور المنضمين إليه إمكانية تحقيق هذا الهدف عن طريق طرح بدائل عديدة من   فيه وأولياء
أم   كليًا،  تواصاًل  أم  إشارية،  يدوية  أم  شفهية،  لفظية  البدائل  هذه  أكانت  سواء  التواصل  طرق 

فإن أي طفل    ن أطفالهم، ومن هنابي و   غيرها مما يؤدي إلى فعالية التواصل والتفاعل فيما بينهم
الكالمية، يعاني من ت إلى األصوات  يتم تدريبه على اإلفادة من االستماع  وحد شديد يجب أن 

األصوات،  بهذه  المحيطة  الضوضائية  والخلفية  الكالمية  األصوات  بين  يسمعه  فيما  والتمييز 
وا وتمييزه من غيره من األصوات األخرى،  ذاته  القالموإدراك صوته هو  النماذج  بين  لغوية  رنة 

 سمعها من األفراد المحيطين به وما يبذله هو ذاته من جهود لتعلم اللغة والكالم.والكالمية التي ي
أن المهارات االجتماعية المهمة لطفل اضطراب التوحد Argyle. S. (2009) وتوصلت دراسة  

فل،  اصل بصري مناسب للطتو د  والتي تساهم في زيادة التفاعل االجتماعي تتضمن ما يلي: وجو 
لألدب   الطفل  وفهم  وتعلم  تطور  كذلك  والوداع،  التحية  وإلقاء  المجامالت  مثل  االجتماعي 

التواصل غير اللفظي والمشاركة االجتماعية مثل المشاركة باهتمامات اآلخرين وتكوين صداقات 
 مع أقرانهم.
أطفال    .Hadwien, et al  ((2009ويوضح   تدريب  في  البدء  الصغار طر اضأن  التوحد  اب 

( سنوات له تأثير واضح على تعلم هؤالء األطفال التواصل 9-4بين )  لذين تتراوح أعمارهم ماا
مع اآلخرين وذلك بتدريبهم على كيفية التعبير عن مشاعرهم وانفعاالتهم بأكثر من طريقة، ويتم  

لي  البصري، واإلشارة إل  اصذلك من خالل توفير البيئة المناسبة ليتعلم فيها الطفل مهارات التو 
 إليماءات الجسدية، أو نبرة الصوت بصورة طبيعية . ما هو مرغوب فيه، وا

( أن التوحد من الفئات الخاصة التي بدأ االهتمام والعناية بها  2010ويشير إبراهيم الزريقات )
ة عامة  ئيمابشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة، وذلك لما يعانيه األطفال في هذه الفئة من إعاقة ن

فل وتؤدي إلى انسحابه وانغالقه على نفسه، كما أن التوحد اهر النمو المتعددة للطتؤثر على مظ
التي   النمائية  االضطرابات  ومن  للطفل،  بالنسبة  صعوبة  النمائية  اإلعاقات  أكثر  من  يعتبر 
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عالقا إقامة  على  القدرة  بعدم  يتصفون  حيث  العمر،  من  مبكرة  مرحلة  في  األطفال  ت  تصيب 
اآلخرين،اج مع  الل  تماعية  التواصل  في  من  وصعوبة  العديد  ويظهرون  اللفظي،  وغير  فظي 

بصورة   والظهور  التكيف  على  القدرة  عدم  في  أساسيًا  دورًا  تلعب  والتي  السلوكية،  المشكالت 
النمائية   المتطلبات  تحقيق  على  قدرة  وعدم  تكيف  سوء  إلى  يؤدي  مما  اجتماعيًا  مقبولة 

 مختلفة.  في مراحل العمر ال فللطواالجتماعية من ا
( سليمان  أحمد  ذو 2010ويؤكد  للطفل  االجتماعية  السلوكية  المظاهر  بعض  تفسير  أن   )

ذو  الطفل  قدرة  وعدم  وتقليدهم  اآلخرين  سلوك  محاكاة  عن  عجزه  خالل  من  التوحد  اضطراب 
اآلخر  مشاعر  وتفسير  االجتماعية  المواقف  في  المشاعر  تبادل  علي  التوحد  ن  م   يناضطراب 

المظاهر السلوكية مثل العدوانية، وإيذاء الذات    فظي، ولقد أدت ظهور بعض خالل التواصل الل
التواصلية  واألهداف  المقاصد  إظهار  في  وضعف  التواصل،  عمليات  في  الفشل  إلى 

 واالجتماعية، مثل مشاركة اآلخرين والتواصل معهم .
( والشربيني  والسيد  فاروق  أسامة  من  كاًل  اضطرا  2011)ويذكر  ذوي  األطفال  التوحد أن  ب 

التخيلي أو االبتكاري وال يبدون أي مبادرة للعب مع اآلخرين  يعانون من صع اللعب  وبات في 
كما يعانون من صعوبات في استخدام التواصل اللفظي وغير اللفظي مثل اإليماءات وتعبيرات  

 الوجه والتواصل البصري.
عام   منتصف  األم  2013وفي  الجمعية  النفسيينكيريأصدرت  لألطباء   American)  ة 

PsychiatricAssociation 2013)    اإلصدار الخامس الجديد للدليل التشخيصي واإلحصائي
، والذي ينص على أن الطفل ذوي اضطراب التوحد يتصف بما  (DSM-5)لألمراض العقلية  

 يلي: 
فة سواء في  تلمخصعوبة مستمرة في التواصل االجتماعي والتفاعل االجتماعي مع المواقف ال ▪

 منها:الحالية أو ما قبلها و  المراحل
االجتماعي   (1 التبادل  في  االجتماعي غير    –صعوبة  التعامل  بين  ما  ويتراوح  العاطفي: 

الطبيعي والفشل في تبادل حوار اعتيادي ممثاًل فى الفشل في المشاركة في االهتمامات 
 ة له. ابتج والعواطف والمزاج والفشل في بدء تفاعل اجتماعي أو االس

 اللفظي المستخدمة في التفاعل االجتماعي.  كيات التواصلصعوبة في سلو  (2
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في  (3 خلل  فى  ممثاًل  اللفظي  وغير  اللفظي  التواصل  تكامل  في  بين ضعف  ما  ويتراوح 
الجسدية  التعبيرات  واستخدام  فهم  في  صعوبة  أو  الجسد  ولغة  البصري  التواصل 

 . التواصل غير اللفظيو  جه)اإليماءات( إلى الغياب الكامل لتعابير الو 
 صعوبة في إنشاء العالقات أو الحفاظ عليها أو فهمها.  (4
ويتراوح بين صعوبات في ضبط السلوك ليتالءم معه مختلف المواقف االجتماعية، إلى  (5

 صعوبات في مشاركة اللعب التخيلي أو إنشاء الصداقات، إلى فقدان االهتمام باألقران. 
االجتماعي  مظاهر مشكالت التفاعل    أهمية التركيز على  دىم  إن المستقرئ لما سبق يتضح له 

في  ومشكالت  البصري،  للتواصل  االفتقار  في:  المتمثلة  التوحد  اضطراب  ذوي  أطفال  لدى 
بها،  واالحتفاظ  صداقات  تكوين  على  للقدرة  واالفتقار  اآلخرين،  مشاعر  فهم  وصعوبة  اللعب، 

 د.وأهمية تحسين ذلك لدى أطفال ذوي اضطراب التوح
 

 مشكلة البحث: 
كن بلورة مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيسي التالي: ما مدى فاعلية البرنامج  بق يممما س

لدى   االجتماعية  المهارات  بعض  تحسين  على  وأثره  البصري  التواصل  تحسين  في  التدريبي 
 األطفال ذوي اضطراب التوحد؟ 

 : وهذا السؤال الرئيسي يتفرع منه هذان التساؤالن
التد  (1) البرنامج  أثر  تحس ما  على  المقترح  ذوي ريبي  األطفال  لدى  البصري  التواصل   ين 

 اضطراب التوحد؟ 
لدى األطفال ذوي  بعض المهارات االجتماعية ما أثر البرنامج التدريبي المقترح على تحسين   (2)

 اضطراب التوحد؟ 
 أهداف البحث : 

 تهدف الدراسة الحالية إلى:    
ا (1) التواصل  مهارات  االصر لبتحسين  المهارات  وبعض  ذ ي  األطفال  لدى   وي جتماعية 

 اضطراب التوحد.
في   (2) وأثره  البصري  التواصل  مهارات  تحسين  في  التدريبي  البرنامج  فعالية  على  التعرف 

 تحسين بعض المهارات االجتماعية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد.
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ات التواصل البصري ار مهالتعرف على مدى استمرار أثر البرنامج التدريبي في تحسين    (3)
 وأثره  

 في تحسين بعض المهارات االجتماعية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد بعد انتهاءه 
 من البرنامج. 

 أهمية البحث: 
تكمن أهمية الدراسة الحالية في كونها تتصدي لفئة من ذوي االحتياجات الخاصة في حاجة إلى  

األطفال فئة  وهي  لهم  والمساعدة  العون  يد  وا  وي ذ   مد  التوحد،  لهم، اضطراب  المقدمة  لبرامج 
 تضح األهمية من خالل جانبين أساسيين هما: وت

 أواًل : األهمية النظرية :
توفير معلومات حول األطفال ذوي اضطراب التوحد وأهم مظاهرهم، والممارسات التربوية   (1)

د ق  مالبعض سلوكياتهم، وكيف يمكن اكتسابهم مستوى جيد من التواصل االجتماعي، م 
 ي قد تصدر عنهم. ض األنماط السلوكية التيسهم في تعديل بع

قلة الدراسات العربية التي تتناول برامج تدريبية لتحسين مهارات التواصل البصري وأثره   (2)
 في تحسين بعض المهارات االجتماعية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد.

 همية التطبيقية: األ ثانيًا : 
ه في تحسين  ين التواصل البصري وأثر برنامج تدريبي لتحس ر  في تكمن تلك األهمية في تو  (1)

 بعض المهارات االجتماعية لدى االطفال ذوي اضطراب التوحد.
أطفال إفادة المهتمين في مجال التربية الخاصة، وخاصة المهتمين بمجال التخاطب لدى   (2)

و التوحد   فنيات  بعض  على  التعرف  والترا ستافي  بهم،  الخاصة  التأهيل  ل دخ تيجيات 
 تحسين التواصل االجتماعي لديهم. أن يسهم في  اللغوي، والذي يمكن

تحسين    (3) في  التدريبي  البرنامج  لفعالية  أثر  من  الحالية  الدراسة  نتائج  عنه  تسفر  ما 
قد   التوحد  أطفال  لدى  االجتماعية  المهارات  بعض  تحسين  في  وأثره  البصري  التواصل 

 . ينيطيسهم في تنمية السلوك التكيفي لديهم بالمح 
 فروض البحث: 

القياسين  فرو   توجد  -1 في  التجريبية  المجموعة  درجات  رتب  متوسطات  بين  دالة  ق 
بعد  البعدي  القياس  اتجاه  في  االجتماعية  المهارات  مقياس  على  والبعدي  القبلي 

 تطبيق البرنامج. 
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القياسين   -2 في  التجريبية  المجموعة  درجات  رتب  متوسطات  بين  دالة  فروق  توجد 
 التجريبية. صري في اتجاه المجموعة مقياس التواصل الب لىع القبلي والبعدي

ال توجد فروق دالة بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين   -3
 البعدي والتتبعي على مقياس المهارات االجتماعية. 

 حدود الدراسة:
ؤسسات التي  لموااقتصرت هذه الدراسة على األطفال ذوي اضطراب التوحد الملتحقين بالمراكز  

(، وقد ترواحت أعمارهم ما    5حد بمحافظة أسيوط وعددهم )  ألطفال ذوي اضطراب التو تعنى با
( وتم التكافؤ بين عينة األطفال  80-70( سنوات، وتراوحت نسب ذكائهم ما بين ) 6-4بين )

المهارا البصري،  التواصل  مهارات  الذكاء،  نسبة  الزمني،  العمر  التالية:  المتغيرات  ت في 
 التدريب. جتماعية قبل بدايةاال

 دراسة: أدوات ال
 سوف تعتمد الدراسة الحالية على األدوات التالية: 

 .CARS 2)مقياس تقدير درجة التوحد في مرحلة الطفولة               إعداد ) (1)
 )إعداد الباحثة(.        مقياس التواصل البصري                              (2)
هللا،               االجتماعية        ت رامقياس تقدير المها  (3) عبد  عادل  )إعداد 

2008.) 
 )إعداد الباحثة(.  البرنامج التدريبي لتحسين التواصل البصرى  (4)

 : مصطلحات الدراسة
 : Autism Disorderاضطراب التوحد 

( سليم  دنيا  العقلية  2014تشير  لالضطرابات  الخامس  واإلحصائي  التشخيصي  الدليل  أن   )
DSM-5, 2013, 809) اضطراب يعرف  "    Autism Disorder (AD)التوحد    (  بأنه 

االجتماعي،   والتفاعل  التواصل  في  عجز  هما:  أساسيين  بعدين  في  بعجز  يتميز  اضطراب 
ومحدودية األنماط واألنشطة السلوكية ويتضمن ثالث مستويات، على أن تظهر األعراض في  

 ي والمهني.اعتمفترة نمو مبكرة مسببة ضعف شديد في األداء االج
( على أنه اضطراب نمائي وعصبي معقد يلحق بالطفل قبل سن  2014دهللا )عادل عبويعرفه  

أنه اضطراب   إليه من جوانب ستة على  النظر  ويمكن  حياته،  مدى  ويالزمه  الثالثة من عمره 
هيئة   على  ويظهر  الطفل،  نمو  جوانب  من  العديد  على  سلبًا  يؤثر  منتشر  أو  عام،  نمائي 
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إلى التقوقع حول ذاته، كما يتم النظر    في الغالب تدفع بالطفل  لوكية قاصرة وسلبيةس  ات استجاب 
إليه أيضًا على أنه إعاقة عقلية واجتماعية، وعلى أنه إعاقة عقلية اجتماعية متزامنة أي تحدث  
السلوكيات  في  بقصور  يتسم  التوحد  طيف  أنماط  من  نمط  أنه  على  وكذلك  الوقت،  ذات  في 

الرمالو   االجتماعية، واللعب  سلوكيتواصل،  وجود  وتكرارية  زي فضاًل عن  نمطية  واهتمامات  ات 
 مقيدة، كما أنه يتالزم مع اضطراب قصور االنتباه . 

الباحثتو  التوحدي  ة عرف  التواصل    إجرائياً   الطفل  على  القدرة  يفقد  الذي  الطفل  "ذلك  بأنه 
عالقات   غير لفظي مما يؤثر في  أو تواصالً   بصرياً   االجتماعي مع اآلخرين سواء كان تواصالً 

رين المحيطين به سواء داخل محيط األسرة أو مع أقرانه أو مع مجتمعه الذي الطفل مع اآلخ
يعيش فيه مما يجعل الطفل ينسحب من العالم الخارجي المحيط به، ويعيش في عالم خاص به  

انشغاالً  فيه  ال  تاماً   ينشغل  السلوكية  وباألنماط  وأفكاره  ولولمقبخياالته،  األشياء  كبرم  فها  بة 
 .إزاء الوالدين واآلخرين المحيطين به والشعور باالمباالة
 : Visual Communicationالتواصل البصري 

إن الطفل ذوي اضطراب التوحد يشعر بالضعف تجاه الشخص الذي ُيحدثه، ويميل إلى توجيه  
ة  فال التوحد في نهايأطم  بصره بعيدًا عنه أو عن الشئ الذي يعرض عليه، كما يظهر لدى معظ

ف شذوذ  الثانية  هذا السنة  ولكن  والثبات  بالجمود  تتميز  نظرات  خالل  من  بالعين  التواصل  ي 
)كمال عبد الحميد زيتون،   .  (Rutter, 1998. 451)التواصل العيني يكون محدوديته قصيرة  

2003) 
ل  المثير المقدم بشك   أوة  ويعرف التواصل البصري بأنه قدرة الطفل على النظر للمعلم أو المعلم

زمنية   فترة  في  الصديق،    3أقلها  مستمر  بن  عمر  )لينا  متحرك.  أو  ثابت  المثير  سواء  ثواني 
2007 .33) 

الباحثتو  البصري   ةعرف  الدراسة  إجرائياً   التواصل  هذه  التواصل   :بأنه  في  على  الطفل  قدرة 
ناسب  على الرسالة بما يت د  لر البصري مع اآلخرين، وفهم وتفسير تعبيرات الوجه من المرسل، وا

 وبذلك باستخدام مقياس التواصل البصري. مرسل في المواقف المختلفةمع تعبيرات وجه ال
 : Social Skillsالمهارات االجتماعية 
( بأنها عملية مشاركة بين األطفال من خالل مواقف الحياة اليومية 2000يعرفها عادل عبدهللا )

 فسى. فى محيط المجال الن ن ري تفيد فى إقامة عالقات مع اآلخ
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المهارات االجتماعية بأنها: القدرة على التعامل مع    Matson, et al (2007ويعرف كاًل من )
البيئة والتفاعل مع األفراد اآلخرين في المواقف االجتماعية، وفي حاالت التوحد فإن عدم القدرة  

ا تجاه اآلخرين، وعدم  المواقف االجتماعية والتصرف  العالقات و   هملفعلى فهم  الروابط  لطبيعة 
 ثل الصعوبات االجتماعية التي يعاني منها األطفال ذوي اضطراب التوحد.بين األفراد تم 

( فتحي  دعاء  اجتماعيًا  2009وتعرف  مقبولة  وسلوكيات  عادات  بأنها  االجتماعية  المهارات   )
الذي يعد بمثابة  ي  اع يتدرب عليها الطفل إلى درجة اإلتقان والتمكن من خالل التفاعل االجتم

مواقف الحياة اليومية وهي تفيد في إقامة عالقات بين اآلخرين في   اركة بين الطفل من خاللمش
 محيط المجال النفسي. 

: مستوى قدرة الطفل ذوي اضطراب التوحد على التعامل مع وتعرفها الباحثة إجرائيًا على أنها
خاللها استجابات  اضطراب التوحد من    وي ذ   المواقف واألحداث االجتماعية، والتي يظهر الطفل

والتجنب واالنسجاب وعدم القدرة على التعامل فيها مع اآلخرين، وكذلك مجموع الدرجات الرفض  
بالمهارات  الخاصة  التقدير  قائمة  تطبيق  عند  التوحد  اضطراب  ذوي  الطفل  عليها  التي حصل 

 االجتماعية. وبذلك باستخدام مقياس المهارات االجتماعية.
 نامج التدريبي: تعريف اإلجرائي للبر لا

عملية مخططة ومنظمة تستند على أسس ونظريات تعديل السلوك اإلنساني، وتتضمن مجموعة  
من المهارات والممارسات التي سيتم تطبيقها على عينة الدراسة خالل الجلسات الفردية التي تتم  

 . ي لدى أطفال التوحد اعتمبطريقة منظمة، بهدف تنمية مهارات التواصل والتفاعل االج
 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

محاور   ثالثة  خالل  من  وذلك  الدراسة,  متغيرات  بين  العالقات  الفصل  هذا  في   نناقش 
 ة وهي: يرئيس

 . التواصل البصرى  المحور األول:
 . المهارات االجتماعية أنواعها وتصنيفها المحور الثاني:
 .اضطراب التوحد  المحور الثالث:

 البصري:  محور األول: التواصللا
 أواًل: تعريف التواصل البصرى:

سلوك تكيفي غاية في األهمية كونه يسهل    التواصل البصري بأنه(  2005)  ذيب   يعرف الشيخ
الحياة اليومية لألفراد، حيث يتم من خالله استنتاج أفكار اآلخرين ورغباتهم ومشاعرهم ومدى  
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فهو ضروري جد  وبالتالي  األفف  اً انتباههم،  نظرية  تطوير  إمكاي  إلى  تشير  التي  التنبؤ  كار  نية 
 بسلوك اآلخرين من خالل مشاركتهم في المعتقدات والرغبات واالنتباه.  

 أو   الوجه  وتعبيرات   اإليماءات،  أو  الشفاه،  أو  باأليدي  الحركية  كما يعرف بأنه مجموع اإلشارات 
  على   أو  الورق   ىعل  المقروءة  أو  وقةنطلم ا  اللغة  سواء  عدة  بوسائط  ذلك  ويتم  الرموز،  استخدام

)  ومكتوبة   مسموعة  أو  إليكترونية   شاشة  ,Venghaus, Herbert, Grote, Norbertمعًا 
2012. 7) . 

  البصري   التواصل  أن   Treiman, Rebecca & Kessler , Brett (2014)  كما رأى       
 والخبرات   المعرفية  والمعلومات  راألفكا  لنقل  ووسيلة  طريقة  فهو  كبيرة،  أهمية  له  اإلنسان  حياة  في
 . الناس بين
  بمساعدة   يتم  اتصال  بأنه  Allanwood, Gavin & Beare , Peter (2014)  عرفه  كما

,  عليها   وترى   تقرأ   أن  يمكن  أشكال  في  والمعلومات   لألفكار  استدعاء  بأنه  ويوصف  النظر   حاسة
  ثنائية   بالصور  يعبر  وأ  ويقدم,  بالرؤية  يتصل   كله  أو  جزئه  في  البصري   التواصل  يعتبر  حيث 
  التصميم   التوضيحات،  الجرافيكي،  التصميم  الرسم،  التيبوغرافيا،  العالمات،:  ضمنها  من  البعد،

 . اإللكترونية والمصادر اللون  التحريك، اإلعالن، الصناعي،
(  3)  أقلها  زمنية  فترة   في   مستمر  بشكل  المقدم   للمثير  النظر  على  الطفل  قدرة   ويعرف أيضًا بأنه

 . ((Binh, Le Nguyen, 2014. 127 متحركًا  أو  ثابتاً  المثير كان اءو س ثواني
 

 ثانيًا: أدوات التواصل البصري:
 : ومنها البصري  التواصل في تستخدم التي األدوات  من إلى عديد  Stoppee (2012)لقد أشار 

ة سطالذي يعتبر فنًا تصويريًا مهنيًا يركز على التقاط الصور بوا  التصوير الفوتوغرافي: (1)
 فية. الكاميرا الفوتوغرا

بإستخدام    التلوين: (2) يتم  الذي  الفني  الَبصري  التواصل  أشكال  من  شكل  التلوين  يعد 
والخشب  والزجاج  والقماش  والورق  الجدران  ويتم على سطح  بألوانه،  والطالء  األصباغ 

 النحاس والفخار. 
تعني    العالمات والرموز)الضوء األخضر(: (3) التي  الرموز والعالمات  التي شاإلهذه  ارات 

 الشيء ومعناه وما يرمز إليه ومعروف به بشكل عام. هتدى بها إلى المقصود بيستدل وي
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الضوئية: (4) وهي   اإلشارات  عالميًا،  عليها  ومتفق  متعارف  رمزية  دالالت  تحمل  التي 
 .بصري األكثر شيوعًا من أدوات التواصل ال

مستطي  األعالم: (5) وشكلها  قماشية،  قطع  من  تكون مصنوعة  ُمميز   ،الً التي  تصميم  لها 
 رات والرموز التي تخص الدول والمنظمات العالمية.مختلفة عن بعضها بالشعا و 
  من   تحسن  التي  واألدوات   األنشطة  إلى بعض   McNeil , Cheryl , et al (2019)كما أشار  

 : ومنها التوحد  طفل اضطراب  لدى واالنتباه البصري  التواصل
 . ضوئية  كرة الشمعة، :لمث ثابت  بصري  مثير على  النظر تركيز (1)
  داخل (  الصابون   فقاعات   لوكس،  ضوء  ليزر،  شمعة،)  متحرك  بصري   مثير  متابعة (2)

 . معتمة أو الضوء منخفضة غرفة
 المكعبات   تصنيف  أو  مختلفة،  أشكال  بناء  المكعبات،  من  أبراج  بناء:  المكعبات  (3)

 . والحجم واللون  الشكل على  بناء
 . مختلفة جامبأح مالعق بواسطة آخر ىإل إناء من األرز أو العدس أو الخرز نقل (4)
  بالتقاطها   الطفل  من  والطلب   الرمل  تحت   الصغيرة  والملفات   األوراق  مشابك  دفن (5)

 .المغناطيس استخدام طريق عن
 . ببصره يتتبعها الطفل وجعل الهواء في الصابون  فقاعات  نفخ (6)
 . آخر إلى كأس من الرمل  أو الملون  الماء سكب  (7)
 داخل   الرمل  بسكب   فلالط  من  الطلب   ثم   ومن  غةفار   ماء   قارورة  داخل  قمع  وضع (8)

 . القمع خالل من القارورة
  أدوات   حيوانات،  ألوان،  وفواكه،   خضراوات   هندسية،  أشكال)   التركيب   ألعاب  (9)

  التدرج   يتم   ثم  قطعتين  أو  قطعة  من   بسيطة  تركيب   بلعبة  الطفل  يبدأ(  إلخ  المهن،
 .الصعوبة في

 ثالثًا : أهداف التواصل البصري : 
أشا )أبر  لقد  أسعد  إلى  2012و  يهدف  التواصل  أن(     من   مجموعة  تحقيق  إلى  البصري 
 : وهي األهداف

 ويشجع التعاون بين الناس.  يدعم التواصل البصري  (1
في  (2 السرعة  عن طريق  العملية  والكفاءات  المهارات  من  تزيد  البصري  التواصل  عملية 

المهمة المعلومات  دراسةتناقل  تأكيده  إلى  هدفت  ما  وهذا   ,  (Arnold & Randya 



 حسين  زينب
 احمد بهنساوي 
 محمد شوقي

اصل البصري وأثره على بعض المهارات االجتماعية لدى عينة فعالية برنامج تدريبي في تحسين التو  
 ل ذوي اضطراب التوحدمن األطفا

 

 1228 

  واالنتباه   البصري   التواصل  على مدى  التعرف  هدفت إلى  التي(  207-217 .2000:
الطبيعي    االجتماعي  التفاعل   سياق  في   التوحد   أطفال   بين   االجتماعي  والتفاعل   المشترك

. 
, التواصل البصري حلقة وصل والتفاهم في األفكار والمعلومات بين األفراد والمجتمعات  (3

من وجود   Kamps, Debra, et al (2014)صلت إليه دراسة  تو ا  ويتفق ذلك مع م
 وأقرانهم . التركيز أطفال بين  االجتماعي التواصل في ملحوظة زيادة

 التواصل البصري يدعم أفعال وكالم اآلخرين بصورة واضحة ومفهومة.  (4
مجموعة من األهداف يسعى التواصل البصري إلى   Ambrose , Gavin (2015)كما حدد  

 منها: و  هاتحقيق
 .اآلخرين مع التعاون  وتعزيز عليها  والسيطرة العدوانية السلوكيات  نسبة من الحد  (1
 .  بالطمأنينة يشعره لكي الطفل ذاكرة في  الصور على  تخزين العمل (2
 .  المستقبلية لألحداث  وتحضيره األحداث  تسلسل متابعة للطفل يمكن (3
 . اقبةوالمر  المساعدة، ب،ريتد بال ابتداء الذاتية العناية مهارات  على الطفل تدريب  (4
 . له مكافآت  وتقديم العمل في مشاركته على تشجيعه (5

 وبناء على ما سبق يمكن أن نحدد األهداف الخاصة بالتواصل البصري في النقاط اآلتية: 
 يعمل على تنمية اإلدراك لدى األطفال . (1
 يحقق التفاعل االجتماعي مع اآلخرين .  (2
 .  لمهارات االجتماعيةا منيعمل على إكساب األطفال عديد  (3

 رابعًا: التواصل البصري لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد:
وال    التوحد   اضطراب   ذوي   طفالاأل   يخفق االجتماعي  التقليد  مهارات  من  الكثير  إظهار  في 

تباع أنشطة األطفال ايلوحون بأيديهم لآلخرين عند مغادرتهم، كما أنهم أقل رغبة في تقليد أو  
كم  واإلتنا  اآلخرين،  اإليماءات  فهقصهم  يرغبون  ما  إلى  على  شارة  الحصول  في  يميلون  م 

احتياجاتهم إلى استخدام أسلوب القيادة بمسك رسغ يد الشخص البالغ وتوجيهه إلى ما يريدون  
ما   لآلخرين  توضح  اإلصبع  لحركة  مرافقة  إيماءات  واستخدام  السبابة  إصبع  يستخدمون  وال 

الناحية اال  أما من  التو ما جتيريدون،  الععية فإن أطفال  أنواع  القات االجتماعية  حد ال يطورون 
إذ يظهر القصور االجتماعي لديهم في صعوبة استخدام العديد من أنماط    ؛لعمرهم الزمني  وفقاً 

السلوك غير اللفظية كالتواصل البصري والتقليد واستخدام اإليماءات وتعبيرات الوجه المستخدمة  
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إلى ذلك فهم يعانون    ماعية والتواصلية إضافةمن التفاعالت االجتة  لففي تنظيم األشكال المخت
وفي   عليها  والمحافظة  ناجحة  اجتماعية  إقامة عالقات  أو  األصدقاء  تكوين  في  من صعوبات 

 .(35. 2000المبادرة وتبادل الدور واالندماج الفعال مع أقرانهم )كوهين، وبولتون:  
التوحد فاألطفال   اضطراب  من    ذوي  ومنهم ي  ال منهم  الحديث  استعمال    ستطيع  في  يتأخر  من 

لحديث، كما أن منهم من ال يستطيع استخدام اللغة غير اللفظية كاإليماءات واإلشارات، وهذا ا
يشير إلى أن اضطراب التوحد يؤثر على كل أنماط السلوك التواصلي للطفل منذ مراحل النمو  

تواصل غير المباشرة   يفهمون أساليب الال  حد ( في أن أطفال التو Olneyوهذا ما أكده ),  األولى
ة الجسد ونغمة الصوت وتعبيرات الوجه، وقد يرجع ذلك إلى أنهم يجدون صعوبة في تفسير  كلغ

 صديق   , وهذا يتفق مع ما هدفت إليه دراسة لينا(Olney: 2002. 15الرسائل غير اللفظية )
لدى   اللفظي  غير  التواصل  ات مهار   لتطوير  برنامج  فاعلية  اختبار  إلى  هدفت (  2005)  عمر
 االجتماعي .  سلوكهم في ذلك وأثر عمان  مدينة في  التوحديين األطفال من عينة

 خامسًا : التواصل مع حاالت اضطراب التوحد: 
عملية إخراج األصوات ونطق   يتم التواصل مع األطفال ذوي اضطراب التوحد من خالل تعليمهم

خاص من خالل برنامج عالجي    اتهم الفردية، وذلكدر لق  الكلمات وتكوين الجمل الكالمية وفقاً 
ال تقتصر فقط على إخراج    التي  القدرة على التواصل, والعمل على إكسابهم  بكل حالة على حدة

األصوات أو تكوين الجمل بل إنها تشتمل على القدرة على توصيل المعاني واألفكار والتعبير  
إ الحوار في  احتياجاته ورغباته عن طريق  وباإلضاف  اجتماعير  طاعن  ي,  أنه  إلى  مع  مكن  ة 

استخدام وسائل التواصل غير اللفظي مثل اإلشارة اليدوية بحيث يستطيع    بعض حاالت التوحد 
 . (279. 2012الطفل توضيح الكلمة التي يريد نطقها )السوالمة، والزعارير: 

 وتصنيفها: أنواعها المهارات االجتماعيةالمحور الثاني: 
 مهارات االجتماعية: الف أواًل: تعري

المهارات االجتماعية على أنها قدرة الطفل على المبادأة بالتفاعل    (2009)  أحمد ,  يعرف وادي
مواقف   فى  انفعاالتة  وضبط  تجاههم،  واإليجابية  السلبية  المشاعر  عن  والتعبير  اآلخرين،  مع 

 التفاعل االجتماعي وبما يتناسب مع الموقف. 
الجلب تعريف  ذلك مع   محددة   سلوكيات   االجتماعية  رات مهاال  (2015)   شاكر  سوسن  ,يويتفق 

  أنها   على  ُترى   والتى  االجتماعية،  الكفاءة  إلى  مؤدية  األشخاص   بين  االجتماعي  التفاعل  تسهل
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  والمعرفة   االجتماعي،  اإلدراك  خالل  من  صحيحة  وأماكن  أوقات   فى  المهارات   لتلك  إظهار
 تلفة.مخال المواقف تلك لمقابلة السلوك لضبط والحكم

ات االجتماعية بأنها مجموعة المعارف والخبرات التي تحدد األداء  تعريف المهار ومن ثم يمكن  
االجتماعي لألفراد من خالل السياقات والمحددات الشخصية والعقلية واالجتماعية والثقافية, مما  

 يحقق التفاعل واالندماج االجتماعي لألفراد مع اآلخرين.
 االجتماعية :  اتار أنواع المهثانيًا : 
ا  اً أنواع  Beker&Lecroy  حدد لقد   من  تمثلمختلفة  االجتماعية    في:   ت لمهارات 

(Beker&Lecroy , 2014, 62-63 ) 
بين   (1 عليها  والحفاظ  االجتماعية  العالقات  وتسهيل  بدء  على  تساعد  اجتماعية  مهارات 

تم  والتي  األسر  مع  المتجانسة  والعالقات  )تكوين صداقات،  مثل  كافأة م   ثلاألشخاص 
 . في حد ذاتها(

الهامة  (2 االجتماعية  النظم  أو  الهامة  بالعالقات  االلتزام  وتدعم  تشجع  اجتماعية  مهارات 
والشعور بالرضا من ذلك، مثل )التواصل اإليجابي، ومهارات حل الصراعات في نطاق 

 خل األسرة( .االعمل الجماعي أو د 
اآل (3 تهميش  من  الوقاية  في  تساعد  اجتماعية  أو    ينخر مهارات  المراهق  تعوق لحقوق 

 درة على اإلصرار أو الرفض( . التعزيز، مثل )الق
السلبية (4 الراجعة  التغذية  من  وتقلل  التعزيز  إلى  تؤدى  اجتماعية  ترتبط    مهارات  ألنها 

 بالمعايير والتوقعات الثقافية المرتبطة بالسلوك االجتماعي .
 ثالثًا : تصنيف المهارات االجتماعية :

 : أهم هذه التصنيفات  لمهارات االجتماعية ومنيفات التي اهتمت باصنلتتعددت القد 
  (27  – 25. 2007: كاشفال) إلى: االجتماعية المهارات  هاني عتريسحيث صنف  

 مهارات االتصال اللفظي:  (1)
 مهارات االتصال غير اللفظي: (2)

 رابعًا : خصائص المهارات االجتماعية: 
   :منهاو  ةحدد تنفرد المهارات االجتماعية بخصائص م

باإلنسا (1 حا تتسم  وتبدو  بمعزل نية  العيش  يمكنه  ال  فاإلنسان  اإلنسان،  سلوك  في   ضرة 
 .عن اآلخرين
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أو  (2 الخبرة  معايشة  خالل  من  تتكون  أنها  حيث  بالتعلم  االجتماعية  المهارات  تكتسب 
وتؤكد هذه الصفة على الدور الذي يؤديه التعليم بما يحويه من أنشطة وخبرات   التجربة
 .األنشطةالفصول وخالل قيامهم ب لتالميذ داخل وخارجا هايكتسب

االجتماعية   (3 السلوكية  فالمواقف  الظاهر  السلوك  من  االجتماعية  المهارات  على  يستدل 
المختلفة التي يقع فيها الفرد تعكس ما لديه من مهارات، فمن خالل السلوك الظاهري 

 . ة لفاستجابات الفرد للمواقف المخت الخارجي ومالحظته تظهر
والكفاءة والخبرة في أداء الفرد لنشاطاته االجتماعية    جتماعية البراعة تشمل المهارات اال (4

 .  ومختلف أشكال تفاعالته مع اآلخرين
 . تشمل المهارات االجتماعية قدرة الفرد على الضبط المعرفي لسلوكه (5
ار إطي  تتحدد المهارات االجتماعية في ضوء جوانب مهينة من سلوك الفرد وخصاله وف (6

 . االجتماعي مالءمتها للموقف
يعيش  (7 التي  البيئة  التدعيم االجتماعي من  الفرد من وراء سلوكه الحصول على  يهدف 

 .فيها بالشكل الذي يحقق له التوافق النفسي واالجتماعي 
 . تزيد المهارات االجتماعية من عملية التعزيز االجتماعي  (8
 ( 139.  2015: الكريم عبد ) .  ئةبييتأثر أداء المهارات االجتماعية بخصائص ال (9

 خامسًا : مكونات المهارة االجتماعية: 
 لمكونات السلوكية :  ا (1)

تشير المكونات السلوكية للمهارة االجتماعية إلى كافة السلوكيات التي تصدر من الفرد والتي و 
 يمكن مالحظتها عندما يكون في موقف تفاعلي مع اآلخرين.  

 المكونات المعرفية:   (2)
ات المعرفية للمهارة االجتماعية يصعب  فية، إال أن بعض المكون جتماعية مكونات معر الا للمهارة

فكاره وقراراته بشأن ما يجب عليه قوله أو أمالحظتها مباشرة تلك التي تشير إلى تطلعات الفرد و 
األأفعله   أن  وحيث  االجتماعي  التفاعل  نجد  ثناء  لذا  المشاهد  للمالحظ  مرئية  غير  نهم أفكار 

تكرارًا بشكل خاط جو نتيست  قاله أو  ن  المهارات   ,فعله الشخص المالحظئ أو صحيح مما  وفي 
االجتماعية نجد أن القدرات المعرفية تتضمن المهارة المستندة على اإلدراك الصحيح ألماني أو  

اآلخر الشخص  الطرف    ,نوايا  رأي  على  تؤثر  أن  يغلب  التي  االستجابة  بنوعية  التبصير  أو 
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ال وتلك  النجاحراقد اآلخر  عن  مسئولة  ا  ت  المواقف  في  الفشل  هللا، الجتماعيةأو  )الدخيل   .
2014 .31 –  33 ) 

 سادسًا: اكتساب المهارات االجتماعية: 
على    إن التدريب  في  المستخدمة  العيادية  واإلجراءات  االجتماعية  ااألساليب  المهارات  كتساب 

على يعتمد  المؤثر  االجتماعي  التفاعل  أن  منطق  على  العناستا  مبنية  من  خليط  صر  خدام 
كاال  اللفظيالسلوكية  والمضمون  الجهوري  والصوت  البصري  فقد تصال  لذا  ريجيو    ,  طور 

  ( إطارًا عامًا لعدد من األبعاد األساسية للمهارات االجتماعية هي:1986)
 . تجاهات التعبير االنفعالي والذي يتضمن مهارة االتصال بالمشاعر واال (1
وا (2 االجتماعي  التعبيي  لذ التعبير  مهارة  اللفيتضمن  كالطالقة  اللفظي  وبدء ر  ظية 

 .المحادثات 
 . الضبط االنفعالي وتتضمن القدرة على تنظيم المظاهر غير اللفظية  (3
الضبط االجتماعي والذي يتضمن القدرة على تنظيم السلوك ولعب األدوار االجتماعية   (4

. 
 .  ينخر نفعاالت اآلمهارة الحساسية االنفعالية وتتضمن قراءة ال (5
 . ن وعيًا بقواعد السلوك االجتماعي وآدابه اعية والتي تتضم الحساسية االجتم (6
التفاعلي   (7 الموقف  عناصر  في  تغييرات  إحداث  مهارة  وتتضمن  االجتماعية  المراوغة 

 .للحصول على نتائج مقبولة  
 سابعًا : تنمية المهارات االجتماعية: 

م  الرشد، تلك التربية تت   الطفولة إلى مرحلة   مند  تشمل عملية التربية بمفهومها الواسع حياة الفر 
أولها األسرة التي يعيش فيها الفرد، وثانيها المدرسة التي يتعلم فيها والتي    :في ثالث محيطات 

السائدة   السلوكية  واألنماط  والمهارات  بالقيم  األفراد  تزويد  فعالة في  المجتمع،  فتسهم بصورة  ي 
و  )الرفاق(  األقران  جماعة  التقبل    تيالوثالثها  وسيلة  سلوك  تعد  وتشكيل  الرفض،  في أو  الفرد 

 (  109. 2018. )شحاته, أحمد: االتجاه الذي ترغبه الجماعة 
 ثامنًا : االستراتيجيات الخاصة لتعلم المهارات االجتماعية : 

كلمة   معنى  على  التعرف  أواًل  فعلينا  لألطفال  االجتماعية  المهارات  إكساب  في  التفكير  عند 
التعرف على معنى كلمة مهارة , ومن ثم    بالتعلم , ثانيًا علينامية وهل لها عالقة  تنو  اكتساب أ

دراسة  هدفت  فقد  لذا   , االجتماعية  المهارات  لتنمية  األفضل  األسباب  على   ذلك  بعد   نتعرف 
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اختبار(  2007)  غزال  فتحي  مجدي   االجتماعية   المهارات   لتطوير  تدريبي  برنامج  فعالية  إلى 
 عمان .  مدينة في  التوحد  لفاأط من لدى عنية

أما مصطلح االكتساب فهو عملية تدريب للفرد على  القيام بعمل شيئ ما له لتنمية بعض أنواع  
من التفاعل بين األفراد وقد يستخدم هذا المصطلح بمعني التعليم ألن التعليم هو عملية تغيير  

خ اكتساب  أو  الممارسة  نتيجة  ينشئ  الفرد  سلوك  في  دائمة  تغية  بر شبه  في  ويظهر  ير  معينة 
 (  57  –  56.  2008لحي . )بدير : األداء لدى الكائن ا

 تاسعًا : النظريات التي تناولت المهارات االجتماعية : 
النظريـات  وتعد  االجتماعية،  للمهارات  األطفال  اكتساب  تفسير  في  النظرية  التوجيهات  تتباين 

 :ذا المجالأهم النظريات في ه مني السلوكية والتي من أهمها نظرية التعلم االجتماع
 

  :(بافلوف إيفان)الكالسيكي   االشتراط نظرية (1)
 ولم ,  الكالب   عند   الهضم  فسيولوجيا  يدرس  كان  حيث ,  فسيولوجيا  عالم  األصل  في  بافلوف  كان
  أال ,  اهتمامه  وأثار  انتباهه  جذب   شيئا  الحظ  ولكنه,  النفس  علم  مجاالت   دراسته  من  الهدف  يكن
  أن   إلى  األسباب   عن  بالكشف  وبدأ,  له  الطعام  تقديم  عدم  حالة  في  حتى  كلب لا  لعاب   سيالن  وهو

 .نظريته إلى وصل
 : بافلوف تجربة

  ولذلك,  للطعام  لرؤيته  نتيجة  الكلب   عند   يسيل  الذي  اللعاب   مقدار  قياس   بافلوف  أراد  
   وضع
 , التجربة  ةنتيج  على  الخارجية   األصوات   تؤثر   ال  بحيث ,  ومبطنة  هادئة   غرفة  في  جائعاً   كلباً 

 : كالتالي بةالتجر  وكانت 
  سيالن   استجابة  هناك  يكن  فلم,  الجرس  صوت   وهو  صناعي  مثير  بتقديم  بافلوف  قام ▪

 .لعاب 
 .اللعاب  سيالن استجابة  هناك  فكان, الطعام  وهو طبيعي مثير بتقديم قام ▪
 .اللعاب  سيالن استجابة  هناك فكان ,الطعام ثم ومن الجرس صوت  بتقديم قام ثم ▪
 كل   في  اللعاب   سيالن  استجابة  هناك  فكان,  مرة  من  رأكث  واالشتراط   ترانقاال  ذلك  كرر ▪

 .مرة
 .اللعاب  سيالن استجابة  هناك  فكان, أخرى  مرة لوحده الجرس صوت  قدم ▪
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  يحدث   لم  األولى  المحاولة  في  الجرس  فصوت   بافلوف  واهتمام  انتباه  جذب   ما  وهذا
   الكلب   عند   جابة االست  نفس   تصدر  فكيف  ,ةاالستجاب  أحدث   األخيرة  المحاولة   في   ولكن,  استجابة
   إلى   وصل  أن  إلى  بالبحث   بدأ  ولذلك  الطعام,  يشاهد   لم  أنه  رغم,  الجرس  صوت   سماعه  لمجرد 
 ( 50:   47.  2009)الزغول:  .نظريته
 (  173:   170. 2015)دخل هللا :   والخطأ )ثورندايك(: بالمحاولة التعلم نظرية (2)
 التعلم   وفي  عام   بشكل  السلوك  يروتفس  دراسة   في  العلمي  جالمنه  استخدام  ثورندايك  تبنى      
  على   تجاربه  وأجرى ,  السلوك  وتفسير  دراسة   في  العلمي  المنهج  استخدم  ولذلك,  خاص   بشكل

  (.القط  تجربة) تجاربه أشهر ومن الحيوانات  وعلى اإلنسان
 :القـط تجربـة
  بواسطة   الداخل  من   فص لقا  هذا  فتح  يمكن  بحيث ,  قفص   في  جائعاً   قطاً   ثورندايك  وضع      
,  رائحته  ويشتم,  القط  يراه   بحيث   نفاذه  رائحة  له  طعام  القفص   خارج  من  القط  أمام  ووضع,  َدعَّاسة

  عصبية   بحركات   يقوم   وكان ,  الطعام  على  الحصول   عابثاً   القط  حاول.  إليه  الوصول  يمكن   وال
  وغضباً   غيظاً   داد ز ي  كان  الوقت   وبمرور,  أمامه  الموجود   الطعام  على  الحصول  أجل   من  عشوائية

, العشوائية   المحاوالت   ازدادت   الغيظ,  كثرة  من  الحديدية  القضبان  َيُعض   كان  أنه  لوحظ  ىحت
  مسرعاً   وخرج,  الباب   ففتح  الدعاسة  على  القط  ضغط  محضة  وبصدفة,  تخطيط  وبدون   وفجأة

 .الطعام على وحصل
 ئية العشوا  المحاوالت   فسن ب  القط  فقام  جاع  أن  بعد   القط  نفس  على  التجربة  ثورندايك  كرر      

  المحاولة   من  أقل  زمن  في   ذلك  كان  ولكن,  أيضاً   الصدفة  طريق   عن  الباب   فتح   ثم  ومن   ,المتكررة
  إلى   تدريجياً   يتناقص   بدأ  الباب   فتح  في  المستغرق   الزمن  أن  وجد   المحاوالت   تكرار  وعند .  األولى

 . للطعام رؤيته لمجرد  الباب  فتح من النهاية في القط تمكن أن
 : التجربة من لصتخنس

  من   بنفسه  يتمكن  عندما  الطعام  على  يحصل  كان  فالقط,  الحي  للكائن  حرية  يوجد   أنه (1
 .بافلوف تجربة  عكس وهذا, بنفسه  يتعلم أن  يجب   وبالتالي ,الباب  فتح

 القط   أن  افترضنا  فلو,  االستجابة  تحدث   حتى  الحي  الكائن   عند   الدافع  يوجد   أن   يجب  (2
   كان
 أجل   من  السابقة  المتكررة  بالمحاوالت   يقوم  فلن  أمامه  امطعال  ووضعنا,  شبع  حالة  في

 . الطعام على الحصول



 
اصة       ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 ( 1265- 1217، 2020أكتوبر   2،ج2، ع2مج )     

   

1235 

 

 عندما   ثورندايك  فعل  كما,  السلوك  استثارة  يتم  حتى  الهدف  أو  المعزز  يوجد   أن  يجب  (3
 . القط أمام الطعام وضع

 للقفص   يكن  لم  فلو,  بسهولة  الهدف  إلى  الوصول  دون   ويحول  يمنع   الذي  العائق  وجود  (4
 .  التعلم طريق في  تحديات  وجود  ضرورة  يعني  وهذا, التعلم ث حد ي فلن باب 

 تتناقص   كانت   والتي  الباب   بفتح  إال  تهدأ  لم  والتي  المتكررة  العشوائية  المحاوالت   وجود  (5
 . التجربة ثورندايك  فيها يكرر محاولة كل في

  وإنما ,  تنظيم  أو   تخطيط   أو   تفكير  عن   ينتج   فلم,  البحتة  الصدفة  طريق  عن  كان   النجاح (6
  من   القط  يتمكن  لم  التجربة  كرر  عندما  أنه  ذلك  على  ليللد وا,  الصدفة  طريق  عن  نكا

 . مباشرة الباب  فتح
 بدأت   الخاطئة  االستجابة  بينما,  وتستقر  تثبت   الصحيحة  االستجابة   أن  وجد   بالتكرار (7

 . تدريجياً   وتتالشى تختفي
 دراسة قد ركزت على الب  ومن ثم يمكن أن نأكد أن النظريات التي تناولت المهارات االجتماعية

فراد في اكتساب المهارة, حيث اعتبرت أن المهارات االجتماعية ما هي  الجانب السلوكي لدى األ
اكتساب  النظريات على طرق  هذه  فقد ركزت  هنا  المكتسبة, ومن  السلوكيات  إال مجموعة من 

تناولت كل نظرية رؤية مخ بالتعلم, حيث  عن األخري   فة تلهذه المهارات وهو الجانب المتعلق 
 النهاية إلى اكتساب المهارات االجتماعية. التعلم, والتي تفضي في في طرق 

 اضطراب التوحد:  المحور الثالث:
)لقد   كلينك  مايو  فريق  بأنهاضطراب  (  2004عرف  من    :التوحد  نوع  يسبب  دماغي  اختالل 

لغة، وسلوك  الر  المشاكل التطورية في األطفال تتضمن نقص في المهارات االجتماعية، وتطو 
وي أو شاذ،  التطور  في  كتأخر  وتظهر    ظهر  باآلخرين،  االهتمام  نقص  مع  التطور  في  ارتداد 

 .  Mayo Clinic staff (2003) عمر ثالث سنوات باألعراض  
مع  (Association American for Autism 1999) الجمعية األمريكية للتوحد كما اتفقت  

ات التطورية والتي تظهر  طراباالض نوع من  د بأنهوحلتكلينك, حيث عرفت ا  مايو  تعريف فريق
تؤثر على    ةخالل السنوات الثالث األولى من عمر الطفل، وتكون نتيجة الضطرابات نيورولوجي

وظائف المخ ومن ثم تؤثر على مختلف نواحي النمو فتجعل االتصال االجتماعي صعبًا عند  
ا  في  يعانون من صعوبة  تجعلهم  كما  األطفال  لفظياً تصالهؤالء  أكان  لفظي  ال سواء  أم غير   
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بيئتهم ويكررون حركات جسمي ويضطرب ه تغير يحدث في  و مقاطع  أ  ةؤالء األطفال من أي 
 . (2008دائمًا )محمد، من الكلمات بطريقة آلية

ومن ثم يمكن أن نعرف التوحد بأنه اختالالت نمائية ناتجة عن مجموعة من األسباب المتعددة,  
 الغير طبيعية .السلوكيات النمطية ن م تكسب الطفل عدداً 

 أواًل : أسباب اضطراب التوحد :
باختالف   األسباب  اختلفت  بل  للتوحد  وموحد  رئيسي  سبب  إلى  والباحثون  العلماء  يصل  لم 
مجرد  هي  أسباب  من  العلماء  إليه  توصل  ما  وكل  الباحثين،  بين  واالهتمامات  التخصصات 

ع ينطبق  واحد  سبب  يوجد  فال  بالتوحد  ك  لىافتراضات  يصاب  من  وآخرون:  ل  )الخطيب، 
2007) . 

 : قد اختلف العلماء فيما بينهم حول األسباب المؤدية لحدوثه ومن هذه األسباب لو 
 . العوامل الجينية (1
 .العوامل البيولوجية (2
 .العوامل النفسية واالجتماعية  (3
 . العوامل الكيميائية (4

 توحد : الب ثانيًا : التفسيرات البيولوجية والسيكولوجية الضطرا
األطفال  ب  الخاصة  تفسيرات لاتعددت  لقد   لدى  التوحد  تضمنت اضطراب  التفسيرات   حيث 

 : يالبيولوجية والسيكولوجية كما يل
 ي. التفسير البيولوج (1
   ي.التفسير السيكولوج (2

 ثالثًا : النظريات المفسرة الضطراب التوحد : 
لتوحد لدى سرة لحدوث اضطراب امفاللقد عمد العلماء والباحثين في التنظير لألسباب المؤدية و 

 فقد تعددت هذه النظريات المفسرة للتوحد, ومنها:  األطفال, لذا
 النظريات القديمة )النفسية المنشأ(: (1)
األم  يتحمالن المسؤولية إلصابة ابنهما بالتوحد لعدم تزويده    ةصااعتقد كانر أن الوالدين  خلقد  

وإلهما الكافيين،  العاطفي  والدفء  االع  مالهبالحنان  وعدم  يؤدي لطفلهما  مما  بتربيته  تناء 
العالقة االنفعالية ما يترتب   الضطراب  الطرفين، بكل ما  بين  المتبادل  بينه وبين أمه والرفض 

االجتماعي والتفاعل  للتواصل  وسيلة  باعتباره  اللغوي  النمو  في  سلبية  آثار  من  ذلك  , على 
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النفسية   النظرية  هذه  الباحثين  الكثير من  الطفل   (Rutterتر )و أشار ر ث  حي وعارض  أن  إلى 
( أشهر ال يمتلك وسائل اإلدراك الضرورية الكتشاف رفض األم  6خالل الفترة الحرجة للتوحد )

ر  دراسات  وأشارت  وبين  و له،  ذاته  بين  يفصل  أن  يستطع  ال  المرحلة  هذه  في  الطفل  أن  تر 
 (  8. 2005 :ب ذياآلخرين ويستعمل األنا كداللة على نفسه وعلى اآلخرين )الشيخ 

 : ثة نسبياً ت الحديالفرضيا (2)
من  لقد   كبيرة  تقديم مجموعة  إلى  التوحد  أسباب  أجريت حول  التي  الدراسات  من  الكثير  أثرت 

 الفرضيات المحتملة للتوحد لعل أبرزها: 
 الفرضيات البيولوجية:  

فًا أو  رو معيعتقد بعض الباحثين أن جميع األفراد التوحدين لديهم تلف دماغي سواًء كان  حيث  
حيث   بسيط  فرضيًا  جزء  إال  يكتشف  واألدوات  لم  األجهزة  في  القصور  نتيجة  التلف  هذا  من 
 الطبية الحالية  

 الفرضيات الوراثية: 
( أن  Siegel,1996ل )يجييشير الباحثون إلى مساهمة الوراثة في اإلصابة بالتوحد فقد ذكر س

ة الشاملة، إال أن االضطرابات النمائيو   حد ت التو %( من حاال  50  :  30الوراثة تلعب دوراً في )
تعداد الوراثي ليس مطلقًا ويصعب تحديد كيفية انتقال الجينات، وما هو الموروث تحديدًا، االس

 . (8. 2005: ذيب  الشيخ( جين مختلف )20حيث يتفاعل أكثر من )
متعلكما   مشاكل  لديها  توجد  توحدي  فيها شخص  التي  العائالت  أن  أخرى  دراسات  قة  أظهرت 

 . (7.  2001 :بالكالم أو مشكالت تطورية أخرى )مركز دبي
 فرضيات الفيروسات )التطعيم(: 

قد أجمع الخبراء أن إصابة األم بااللتهابات الفيروسية خالل األشهر الثالثة األخيرة من الحمل ل
ا ربط  أبرز العوامل المؤدية للتوحد إضافة إلى أن نقص األوكسجين أثناء الوالدة كمقد تكون من  

 . (13. 2001: تعاطي الكوكايين أثناء الحمل بتواجد خصائص التوحد لدى األطفال )مرهج
 عقلية:الدراكية و اإلسباب األ فرضيات

ل يواكب النمو الطبيعي  قد ينتج التوحد نتيجة عدم تطوير األفكار وعدم اكتمال نمو األفكار بشك
يعي جنبًا إلى جنب األفكار وبذلك فغياب لمختلف النظم اإلدراكية والمعرفة التي تنمو بشكل طب 

المشكالت التي يواجهها في المواقف االجتماعية للحياة    نمو هذه األفكار ال يسمح للطفل بحل
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ومشاعر يمكن قراءتها من  اليومية وفي نفس الوقت ال يستطيع الفهم بأن اآلخرين لديهم أفكار  
 .(8.  2005 :خالل اإلشارات واإليماءات وأوضاع الجسم )الشيخ ذيب 

 رابعًا : خصائص اضطراب التوحد: 
اتفاق  فيها  يكون  يكاد  والتي  التوحد،  أطفال  معظم  تميز  التي  األساسية  السمات  بعض  هناك 

 يز أطفال التوحد:ومن أهم الخصائص التي تم ، واضح بين العلماء والباحثين والمتخصصين
 . الخصائص الجسمية (1
 . الخصائص الحركية (2
 . الخصائص االجتماعية (3
 . الخصائص اللغوية (4
 . الخصائص المعرفية (5
 .السلوك النمطي المتكرر (6
 .عدم القدرة على اللعب التخيلي (7

 أعراض اضطراب التوحد : خامسًا : 
ضطرابات العقلية  حدد رويارز من خالل اعتماده على دليل التشخيص اإلحصائى الرابع لال  لقد 
(1994( )DSMIVكيفية تشخيص أعراض اضطراب التوحد فيما يل )ي :Roeyers 1995) ) 

 .يبدأ قبل ثالثين شهر من عمر الطفل (1
 . افتقاد االستجابة لآلخرين (2
 . صعوبات فى النمو اللغوى  (3
 . مقاومة التغير (4
 .اإلصرار على الروتين (5
 . الهلوسة أثناء النوم (6
 . ير اللفظىقصور فى التواصل اللفظى وغ (7
 . ضعف فى القدرة العقلية (8
 .صعوبات فى فهم االنفعاالت  (9

 . ات ترديد الكلم (10
 

 تشخيص ذوي اضطراب التوحد: سادسًا: 
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من الصعب تشخيص التوحد في السنوات األولى من العمر حيث يعتمد تشخيص التوحد على  
ت أن  وبما  اللغة،  ونمو وتطور  األقران،  والتفاعل مع  االجتماعي،  التفاعل  الصفات ال  مدى  لك 

الطفل   تشخيص  فإنه يصعب  الطفل  األولى من عمر  السنوات  في  متوحد تظهر  : فراج)  .بأنه 
2002 .57). 

 " :  DSMسابعًا : تطور تشخيص التوحد وفقا للدليل اإلحصائي التشخيصي " 
 DSM III   :(2010 John & Oller )تشخيص اضطراب التوحد والطبعة الثالثة    (1)

األوتيزم الكامل البد وأن تتوافر أن    DSM III   الثالثة  والطبعة  توحد ال  اضطراب   يري تشخيص 
 :كانر" مجموعة شروط التالية "فيه ال
 لديه مشاكل في النمو االجتماعي والقدرة على تكوين وفهم العالقات االجتماعية. (1
 لديه مشاكل في التواصل اللفظي وغير اللفظي. (2
 لديه مدى ضيق ومحدود لالهتمامات واألنشطة.  (3
السابقةأما   الشروط  اثنين من  أو  التوحد: يتوافر فيه شرط  التوح, و شبيه  د: مجموعة من  نطاق 

 . الزمالت أو المتالزمات 
 .سبرجرأزملة  (1
 . زملة ريت  (2
 :        " DSM-Vتشخيص اضطراب التوحد والطبعة الرابعة المعدلة "   (2)
حد كفئة مستقلة ضمن  تضمنت الطبعة الرابعة المعدلة من هذا الدليل شمول اضطراب التو لقد  

( الشاملة  النمائية  اإلضطرابات  باسم  يعرف  ما   Pervasive Developmentalمظلة 
Disorders-PDD)  ,  أربعة جانب  األعراض  اإلى  بعض  في  معه  تتقاطع  أخرى  ضطرابات 

في   واسعاً   السلوكية ولعل اآللية التي عرض فيها اضطراب التوحد في هذه الطبعة قد القت قبوالً 
 . لما لها من خصوصية توضيحية شاملة الميدان
         :" DSM IV تشخيص اضطراب التوحد والطبعة الخامسة " (3)

لعل للتطورات الحديثة التي طرأت على آلية فهمنا للفئات التي تندرج ضمن مسمى االضطرابات  
بالغ األثر في  PDDالنمائية الشاملة ) داث  حإ( والتي وردت في الطبعة الرابعة المعدلة للدليل 

الفئة ولعل من األمثلة على ذلك هو االتفاق بأن متال زمة ريت لم تعد تغيير جوهري في هذه 
لتوصل العلماء    نظراً   جينياً   نما قد أصبحت اضطراباً إكغيرها من باقي الفئات و   سلوكياً   اضطراباً 

 "  Mecp2للجين المسبب لحدوثها " 
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 ثامنًا : عالج اضطراب التوحد:
 التوحد:  اضطراب طفالأمتبعة في عالج األساليب العالجية ال (1)

نه ليست أعالجة األطفال التوحديين ويجب التأكد من  هناك أساليب عالجية عديدة تستخدم في م
بالتوحد كما   نه يمكن  أهناك طريقة عالج واحدة يمكن أن تنجح مع كل األشخاص المصابين 

الواحد  الطفل  أاستخدام أجزاء من طرق عالج مختلفة لعالج    على   الدراسات   بعض   كدت , كما 
  على   الدراسات   نتائج  بعض   أشارت   وأيضاً   مبكرة  سن  في  العالجية  البرامج  تكون   أن  ضرورة
 اللفظي   التواصل  مهارات   وتنمية  العالج،  يسهل  حتى  التوحد   أطفال  مع  المبكر  التدخل  أهمية
 مثل  المبكر  التدخل   برامج  استخدام  خالل  من  االنفعالية  التعبيرات   تنمية   وكذلك  اللفظي،  وغير
 .(Roeyers, 1999. 29-47) (, ودراسة(Salt, 2003. 362-400 دراسة

 : يومن هذه األساليب العالجية ما يل
 .التحليل النفسي (1
 .التدريب على التكامل السمعي (2
 . التعليمي العالج (3
 .التواصل الميسر (4
 . العالج بالتكامل الحسي (5
 .العالج بالموسيقى (6
 . العالج بالحمية الغذائية (7
 ألطفال اضطراب التوحد. السلوكيالعالج  (8
 النظرية السلوكية.  (9

 .يوية الح –التدخـالت الطبيـة  (10
 إجراءات البحث: 

 :مراحل تطبيق البرنامج
 :المرحلة األولى

التعارف بين الباحث التوحد و   ةوهي المرحلة التي تم فيها  أفراد المجموعة   أطفال ذوي اضطراب 
وتقديم   و اإلالتجريبية،  للبرنامج  العام  البرنامج، طار  محتوى  عرض  خالل  من  وأسسه    أهدافه 

تم  ي و   لبصري ومقياس المهارات االجتماعية وهو القياس القبليوالقيام بتطبيق مقياس التواصل ا
 ( .2إلى   1منذلك من خالل الجلسات )
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 :المرحلة الثانية
لتمييز  حسين مهارة اعلى كيفية ت  التوحد   اضطراب   ذوي   أطفالوهي المرحلة التي تم فيها تدريب  

الخاصة من  ب  البصري  وذلك  األطفال،  من  الفئة  هذه  عند  البصري  األنشطة  التواصل  خالل 
 ( . 10إلى   3تم ذلك من خالل الجلسات )من يالمستخدمة في البرنامج التدريبي، و 

 :المرحلة الثالثة
يد  التقل  تحسين مهارة  كيفية  على   التوحد   اضطراب   ذوي   أطفال  تدريب   فيها  تم  التي  المرحلة  وهي

 المستخدمة   ةاألنشط  خالل  من  وذلك   األطفال،  من  الفئة  هذه  عند   البصري   بالتواصل  الخاصة
 ( . 18إلى  11) الجلسات  خالل من ذلك ويتم التدريبي، البرنامج في

 :المرحلة الرابعة
لغة    تحسين مهارة  كيفية  على  التوحد   اضطراب   ذوي   أطفال  تدريب   فيها  تم  التي   المرحلة  وهي

  األنشطة   خالل  من  وذلك  األطفال،  من  الفئة  هذه  عند   البصري   التواصلب  الخاصة  الجسد 
 ( .26إلى  19)من  الجلسات  خالل من ذلك ويتم التدريبي، البرنامج في المستخدمة

 :المرحلة الخامسة
االنتباه    تحسين مهارة  كيفية  على  التوحد   اضطراب  ذوي   أطفال  تدريب   فيها  تم  التي  المرحلة  وهي

  األنشطة   خالل  من  وذلك  األطفال،  من  الفئة  هذه  عند   البصري   لتواصل با  الخاصة  المشترك
 ( .34، 27من) الجلسات  خالل من ذلك ويتم التدريبي، البرنامج في المستخدمة

 :المرحلة السادسة
مهارات التواصل    التواصل البصري , ومقياس  وهي المرحلة الختامية، وتم فيها تطبيق مقياس

تم ذلك يتوحد، وهدفها معرفة تأثير البرنامج على عينة الدراسة، و الاضطراب    االجتماعي ألطفال
 ( . 36، 35من جلسات )من خالل ال

( الجدول  التدريبي4ويوضح  البرنامج  تطبيق  مراحل    في   وأثره  البصري   التواصل   تحسينل  ( 
 التوحد  اضطراب ذوي  األطفال من لدى عينة  االجتماعية المهارات بعض

 تعارف والقياس القبليالوحدة األولى : مرحلة ال  

 مسلسل

 الجلسات 
 الجلسة  هدف

 الزمنية  المدة

 للجلسة 
 المستخدمة  الفنيات المستخدمة والوسائل دواتاأل

1 
مع   تأهليه  جلسه 

 الطفل 
 ة وسمعي ةمثيرات ضوئي دقيقة 45

معنوي   تعزيز 

 ----ولفظي

2 

  مقياس   تطبيق

  البصري   التواصل

 المهارات  ومقياس

 دقيقة 45
 ومقياس  البصري  التواصل   ياسمق

 االجتماعية المهارات
---------- 



 حسين  زينب
 احمد بهنساوي 
 محمد شوقي

اصل البصري وأثره على بعض المهارات االجتماعية لدى عينة فعالية برنامج تدريبي في تحسين التو  
 ل ذوي اضطراب التوحدمن األطفا
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 االجتماعية

 البصري التمييز مهارة ة : مرحلة تحسينالوحدة الثاني

 مسلسل

 الجلسات 
 الجلسة  هدف

 الزمنية  المدة

 للجلسة 
 المستخدمة  الفنيات المستخدمة والوسائل األدوات

 دقيقة 45 التواصل البصرى  3

 أباجورة الشعيرات الضوئية . 

الشعيرات ست الدائرية  األلياف  ارة 

 الضوئية.

المستطلية  األلياف  ستارة 

 الضوئية . الشعيرات

واإلشارات  الليزر  قلم  استخدام 

 الضوئية.

 الحث اللفظي

 الحث الفيزيقي 

4 

البصرى   التأزر  تنمية 

 الحركى 

التركيز   وزياده 

 واالنتباه 

 دقيقة 45

 نقل حبات االرز من طبق لطبق 

 اللعب كونكنت فور 

 م الخرز بمساعده جزئيه . لض

 نقل الخرز بالملقاط الكبير 

 المشابك

 قالووظالمسامير واال

 الحث اللفظي

 الحث الفيزيقي 

5 
أحجام   بين  التمييز 

 األشياء المختلفة
 دقيقة 45

 البرج المتدرج

االحجام  فى  المتدرجه  المكعبات 

 واالشكال

االساسيه  االلوان  من  لون  تميز 

 والمطابقه . 

 الحث اللفظي

 الحث الفيزيقي 

6 
كروت   بين  التمييز 

 األلعاب المتشابهه
 دقيقة 45

 ت األلوان الزاهية . األلعاب ذا

واألشكال   الصور  من  مجموعة 

 والرسوم تخدم أهداف البرنامج.

 الحث اللفظي

 الحث الفيزيقي 

7 

 التمييز بين االحجام 

 طويل قصير 

 كبير صغير 

 استخدام الكروت والمجسمات دقيقة 45

من   خالل  الحث 

 اإليماءة

 الحث اللفظي

8 

المثيرات  بين  التمييز 

والمثيرات  المتحركة 

 ثابته ال

 البطاقات  دقيقة 45

خالل   من  الحث 

 اإليماءة

 الحث اللفظي

9 
التدريب على المطابقه 

 والفرز 
 دقيقة 45

الخضروات  من  مجسمات 

 والحيوانات والفاكهة. 

الضوئية  واألشكال  البؤر  بلورة 

 والموسيقية .

واألشكال  مجموع الصور  من  ة 

 والرسوم تخدم أهداف البرنامج.

 الحث اللفظي

 يقي الحث الفيز 

10 

النظر   على   التدريب 

األشياء   إلي 

 واالستجابة للمثيرات

 البطاقات  .  دقيقة 45
 تشكيل السلوك 

 لعب الدور 

 الوحدة الثالثة : مرحلة تحسين مهارة التقليد

مسلسل 

 الجلسات 
 هدف الجلسة 

الزمني ة المدة 

 للجلسة 
 الفنيات المستخدمة  األدوات والوسائل المستخدمة
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11 

 قليد التدريب على ت

 حركات الجسم

.لمس  التصفيق  مثل 

 الرأس ولمس االنف 

 النمذجه دقيقة 45
 لعب الدور 

 دعم االستجابه

12 

تقليد   على  التدريب 

 الحركات والتصرفات 

على   اليد  ضرب 

 المنضده

 البطاقات والنمذجه.  دقيقة 45
 الدور لعب 

 الحث الفيزيقي 

13 

تقليد   على  التدريب 

مقترنه  حركات 

 بأصوات

 البطاقات ومجسمات  دقيقة 45
 لعب الدور 

 الحث الفيزيقي 

14 
ترتيب   على  التدريب 

 األلعاب
 دقيقة 45

الضوئية  واألشكال  البؤر  بلورة 

 والموسيقية .

 البطاقات وأشرطة الفيديو. 

 الحث الفيزيقي 

خالل   من  الحث 

 اإليماءة

15 
رسوم   على  التدريب 

 بسيطه
 دقيقة 45

الرسم  من خالل  البصري  االتصال 

 البسيط 

 حليل المهارة ت

 التعزيز اإليجابي 

16 
تناول   على  التدريب 

 الطعام 
 دقيقة 45

 البطاقات وأشرطة الفيديو. 

واألشكال   الصور  من  مجموعة 

 والرسوم تخدم أهداف البرنامج.

 لعب الدور 

 الحث الفيزيقي 

17 
عل  ارتداء التدريب  ى 

 المالبس
 دقيقة 45

 البطاقات . 

واألشكال   الصور  من  مجموعة 

 خدم أهداف البرنامج.والرسوم ت

 لعب الدور 

 الحث الفيزيقي 

18 
فك   على  التدريب 

 وتركيب األلعاب 
 دقيقة 45

واألشكال   الصور  من  مجموعة 

 والرسوم تخدم أهداف البرنامج.

الخضروات  من  مجسمات 

 البازلوالحيوانات والفاكهة. من  

 التعزيز اإليجابي 

 الحث الفيزيقي 

 رة لغة الجسد الوحدة الرابعة : مرحلة تحسين مها

مسلسل 

 الجلسات 
 هدف الجلسة 

الزمنية  المدة 

 للجلسة 
 الفنيات المستخدمة  األدوات والوسائل المستخدمة

19 
استخدام  على  التدريب 

 حركات الجسد 
 دقيقة 45

 البطاقات. 

 لعب االدوار

 

 جابي التعزيز اإلي

20 
فهم   على  التدريب 

 حركات جسد اآلخرين 
 دقيقة 45

واأل الصور  من  شكال  مجموعة 

 والرسوم تخدم أهداف البرنامج..

 لعب الدور 

 التعزيز اإليجابي 

21 
لغة  فهم  على  التدريب 

 اإلشارة
 دقيقة 45

واألشكال   الصور  من  مجموعة 

 والرسوم تخدم أهداف البرنامج.

 البطاقات 

 الحث الفيزيقي 

خالل    الحث من 

 اإليماءة

 الحث اللفظي

22 
التحية  على  التدريب 

 ومصافحة اآلخرين 
 دقيقة 45

واألشكال   الصور  من  مجموعة 

 والرسوم تخدم أهداف البرنامج..
 لعب الدور 

23 
التعبير   على  التدريب 

 عن الرفض والقبول 
 دقيقة 45

واألشكال   الصور  من  مجموعة 

 والرسوم تخدم أهداف البرنامج.

 

 ر لعب الدو

واألشكال   دقيقة 45التدريب على مصافحة  24 الصور  من   لعب الدور مجموعة 



 حسين  زينب
 احمد بهنساوي 
 محمد شوقي

اصل البصري وأثره على بعض المهارات االجتماعية لدى عينة فعالية برنامج تدريبي في تحسين التو  
 ل ذوي اضطراب التوحدمن األطفا
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 التعزيز اإليجابي  سوم تخدم أهداف البرنامج.والر اآلخرين 

25 
مشاركة  على  التدريب 

 األقران في اللعب 
 دقيقة 45

 البطاقات وأشرطة الفيديو 

بالجذب  تتميز  التي  الشاشات 

جلسه   .مع  البصري  والتشويق 

 اطفال اخرى جمغيه مع 

 الصور المبهجة والجاذبة لالنتباه .

 الحث الفيزيقي 

 جابي التعزيز اإلي

 لعب االدوار

26 
التعبير   على  التدريب 

 عن الفرح والحزن 
 دقيقة 45

واألشكال   الصور  من  مجموعة 

 والرسوم تخدم أهداف البرنامج.

 البطاقات 

 تشكيل السلوك 

 التعزيز اإليجابي 

 سين مهارة االنتباه المشترك الوحدة الخامسة : مرحلة تح

مسلسل 

 الجلسات 
 هدف الجلسة 

الزمنية  المدة 

 سة للجل
 الفنيات المستخدمة  األدوات والوسائل المستخدمة

27 
التحدث   على  التدريب 

 مع اآلخرين
 دقيقة 45

من  اطفال  مع   جماعيه  جلسه 

 نفس العمر .

 لعب الدور 

 التعزيز اإليجابي 

28 
ترتيب   على  التدريب 

 األلعاب
 دقيقة 45

مجموعة من الصور  تخدم أهداف 

 البرنامج.

 البطاقات وأشرطة الفيديو. 

 لعب الدور 

 الحث اللفي 

 الحث الفيزيقي 

29 
على   التدريب 

 االستجابة للنداء 
 دقيقة 45

 البطاقات والمجسمات 

 لعب االدوار

 اخصائى مساعد فى الجلسه. 

 لعب الدور 

 التعزيز اإليجابي 

30 
فهم   على  التدريب 

 ات اآلخرينإيماء
 دقيقة 45

 البطاقات 

 شريط. فديو 

 تحليل المهارة 

 تشكيل السلوك 

31 
مشاركة  على  التدريب 

 األقران في اللعب 
 دقيقة 45

 البطاقات وأشرطة الفيديو 

بالجذب  تتميز  التي  الشاشات 

 والتشويق البصري . 

لالنتباه   والجاذبة  المبهجة  الصور 

في  أخرى  أطفال  إشراك  .مع 

 الجلسة

 لعب الدور 

 التعزيز اإليجابي 

32 
تبادل   على  التدريب 

 األشياء مع األخرين
 طاقات وأشرطة الفيديو. الب دقيقة 45

 الحث الفيزيقي 

خالل   من  الحث 

 اإليماءة

 الحث اللفظي

 لعب الدور 

33 
االنتباه   على  التدريب 

 للمثيرات المختلفة
 دقيقة 45

 البطاقات والمجسمات 

 غرق تكامل الحسى 

 الحث الفيزيقي 

خالل    الحث من 

 اإليماءة

 الحث اللفظي

34 
االنتباه   على  التدريب 

 لأللوان واإلضاءة 
 دقيقة 45

بالجذب  تتميز  التي  الشاشات 

 والتشويق لبصري 

 الصور المبهجة والجاذبة لالنتباه .

 األلعاب ذات األلوان الزاهية . 

 الكورة الزجاجية . 

 أباجورة الشعيرات الضوئية . 

ال الدائرية  األلياف  شعيرات ستارة 

 الحث الفيزيقي 

 الحث اللفظي

 التعزيز اإليجابي 
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 الضوئية .

المستطلية  األلياف  ستارة 

 الشعيرات الضوئية .

قلم واإلشارات   استخدام  الليزر 

 الضوئية.

 الوحدة السادسة : المرحلة الختامية والقياس البعدي

مسلسل 

 الجلسات 
 هدف الجلسة 

الزمنية  المدة 

 للجلسة 
 الفنيات المستخدمة  لمستخدمةاألدوات والوسائل ا

35 
مقياس   تطبيق 

 التواصل البصري 
 ---------- س التواصل البصري مقيا دقيقة 45

36 
تطبيق مقياس مهارات 

 التواصل االجتماعي
 دقيقة 45

التواصل  مهارات  مقياس 

 االجتماعي
---------- 

 وتفسيرها: دراسة ائج النت
( أطفال  5ن عينة البحث تكونت من )إ يث  وح   SPSS 0.18تم حساب نتائج البحث ببرنامج  

المعادالت االحص تم استخدام  لذا  دالة احصائياً توحد  للتحقق من وجود فروق  الالبرامترية    ائية 
التواصل  لمقياس  والبعدى  القبلي  التطبيق  في  البحث  عينة  رتب  متوسطات  بين  عدمه  من 

  .البصري 
 :كارزالثبات لمقياس 

ووجد أنه يساوى    SPSS 0.18م معادلة الفاكرونباخ ببرنامج  تم حساب ثبات المقياس باستخدا
 فع.  وهو ثبات مرت 0.97

 
 كارز:الصدق لمقياس 

 تساق الداخلي:صدق اال 
عد من بإيجاد معامل االرتباط بين درجة كل بُ لمقياس كارز  تساق الداخلى  تم حساب صدق اال

 .  SPSS 0.18نامج باستخدام بر  والدرجة الكلية للمقياس كارزبعاد مقياس أ
 والدرجة الكلية للمقياس كارزبعاد مقياس أعد من ( معامل االرتباط بين درجة كل بُ 5جدول )

مع   االرتباط  معامل 

 الدرجة الكلية للمقياس 

رقم  

البع

 د

مع  االرتباط  معامل 

 الدرجة الكلية للمقياس 

رقم  

البع

 د

مع   االرتباط  معامل 

 الدرجة الكلية للمقياس 

رقم  

 البعد 

**0,857 11 **0,894 6 **0,859 1 

**0,896 12 *0,820 7 **0,850 2 

*0,754 13 **0,859 8 *0,821 3 

**0,909 14 **0,850 9 **0,905 4 

**0,895 15 **0,866 10 **0,908 5 



 حسين  زينب
 احمد بهنساوي 
 محمد شوقي

اصل البصري وأثره على بعض المهارات االجتماعية لدى عينة فعالية برنامج تدريبي في تحسين التو  
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 ( 0.05(                   * دالة عند مستوى ) 0.01عند مستوى )دالة * *
 

ث أن جميع معامالت االرتباط بين كل بعد ويتضح من الجدول السابق صدق مقياس كارز حي
الكلية للمقياس دالة عند م . مما يجله أداة صادقة  (0.05)أو مستوى    (0.01)ستوى  والدرجة 

 تصلح للتطبيق بالبحث الحالي.
 مقياس التواصل البصري: 

" توجد فروق دالة إحصائيًا عند   أنه  نص على ت  والتىالفرض األول  نتائج  للتحقق من صحة  
لمقياس 0,05) مستوى   والبعدي  القبلي  التطبيق  في  البحث  عينة  رتب  متوسطات  بين   )

 اصل البصري يعزى للبرنامج التدريبي لصالح التطبيق البعدي".التو 
ثم   البحث  لعينة  الخمس  الحاالت  على  قبليًا  البصري  التواصل  مقياس  تطبيق  تطبيق  تم  تم 

البرنامج التدريبي وتطبيق أبعاد مقياس التواص  ل البصري بشكل تتابعى على الحاالت  جلسات 
بصري ثم بعد التقليد ثم بعد لغة الجسد ثم بعد االنتباه  الخمس لعينة البحث أواًل بعد التمييز ال

نتائجه   القبلي والبعدى وجاءت  التطبيق  البحث في  االنتقائي وتم حساب متوسطات رتب عينة 
 كما بالجدول التالي:  

 5البعدي لمقياس التواصل البصري لعينة البحث ن =  -( نتائج التطبيق القبلي 6جدول )
مقياس   أبعاد 

 بصري التواصل ال

اتجاه  

 الرتب

عدد  

 الرتب
 مجموع الرتب

متوسط 

 الرتب
 مستوى الداللة Zقيمة 

 التمييز البصري 

 ------ ------ ------ الموجبة

2,060 

 دالة عند مستوى 

 (0,05 ) 

 

 15 3 5 السالبة 

   ------ المتساوية

 التقليد 

 ------ ------ ------ الموجبة

2,032 
 دالة عند مستوى 

 (0,05 ) 
 15 3 5 السالبة 

   ------ المتساوية

 لغة الجسد 

 ------ ------ ------ الموجبة

2,032 
 دالة عند مستوى 

 (0,05 ) 
 15 3 5 السالبة 

   ------ المتساوية

 االنتباه االنتقائي 

 ------ ------ ------ الموجبة

2,023 
 دالة عند مستوى 

 (0,05 ) 
 15 3 5 السالبة 

   ------ ساويةالمت

 المقياس ككل 

 ------ ------ ------ الموجبة

2,023 
 دالة عند مستوى 

 (0,05 ) 
 15 3 5 السالبة 

   ------ المتساوية
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( بين متوسطات 0,05مستوى )  حصائيا عند إيتضح من نتائج الجدول السابق وجود فروق دالة  
والبعد  القبلي  التطبيق  في  البحث  عينة  البعد لصال  يرتب  التطبيق  أبعاد   يح  من  بعد  كل  في 
 . مقياس التواصل البصري وفي المقياس ككل

في    تمكما   البحث(  )عينة  الخمس  الحاالت  بدرجات  بياني  رسم  التواصل أعمل  مقياس  بعاد 
 البصري والمقياس ككل كما يلي: 

 

 
 

والمقياس  ألبعاد مقياس التواصل البصرى    يالبعد  –( يوضح نتائج التطبيق القبلي  1شكل )
 5ككل لدى عينة البحث ن = 

 
ربع والمقياس  األ  ي بعاد مقياس التواصل البصر أ ويتضح من الشكل السابق التحسن الملحوظ في  

 صيل: نه بالتفإحيث  5البعدي  لدى عينة البحث ن =  –ككل بين التطبيق القبلي 
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 ( القبلي  2شكل  التطبيق  نتائج  يوضح  التواصل  يالبعد  –(  مقياس  للحالة    ي البصر   ألبعاد 

 األولى
األولى بُ   :الحالة  في  التحسن  وبُ جاء  االنتقائي  االنتباه  بُ عد  ثم  الجسد  لغة  بُ عد  ثم  التقليد  عد  عد 
مهارات لغوية غير  هذه الحالة كانت تعاني من مصاداة في الكالم ولكنها تمتلك   ي التمييز البصر 

عد االنتباه االنتقائي بدأ  مهارات بُ   موظفة ومع التعرض لجلسات البرنامج وأدواته بدأ التحسن في
 يحقق تحسن في مهارات التواصل البصري.

 

 
( القبلي  3شكل  التطبيق  نتائج  يوضح  البصر   يالبعد  –(  التواصل  مقياس  للحالة    ي ألبعاد 
 الثانية 
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الثانية التح  :الحالة  بُ جاء  في  بُ سن  ثم  االنتقائي  االنتباه  وبُ عد  التقليد  بُ عد  ثم  الجسد  لغة  عد  عد 
البصر ا اللغة    ي لتمييز  تحسن  مع  ولكن  لفظية  غير  أو  لفظية  لغة  تمتلك  تكن  لم  الحالة  وهذه 

عد التقليد ولغة الجسد بدأ يحقق تحسن في مهارات التواصل اللفظية والغير لفظية في مهارات بُ 
 البصري .

 

 
( القبلي  4شكل  التطبيق  نتائج  يوضح  البصر   يالبعد  –(  التواصل  مقياس  ة  للحال  ي ألبعاد 
 الثالثة

عد  عد لغة الجسد ثم بُ عد التقليد ثم بُ عد االنتباه االنتقائي ثم بُ جاء التحسن في بُ   ة:الحالة الثالث
البصر  تعان  ي التمييز  كانت  الحالة  اللفظ   ي وهذه  التواصل  على  القدرة  ل  يمن عدم    ي فظ والغير 

وأدواتواإل البرنامج  لجلسات  التعرض  وبعد  واالنتباه  التحسن  هدراك  بُ ب  بدأ  مهارات  تحسن  عد  عد 
 التواصل البصري. هالتمييز البصري  مما حسن لدي
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( القبلي  5شكل  التطبيق  نتائج  يوضح  للحالة    –(  البصرى  التواصل  مقياس  ألبعاد  البعدى 
 الرابعة

 
عد عد لغة الجسد ثم بُ عد التقليد ثم بُ عد االنتباه االنتقائي ثم بُ بُ جاء التحسن في    :الحالة الرابعة

البصر التمي لفظية    ي يز  الغير  واللغة  بسيط  بشكل  البصري  التمييز  مهارات  تمتلك  الحالة  هذه 
عد التمييز البصري مما ساعد على تحسن مهارات التواصل  بسيطة وبدأ التحسن في مهارات بُ 

 البصري.
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( نت6شكل  يوضح  القبلي  (  التطبيق  البصر   يالبعد  –ائج  التواصل  مقياس  للحالة    ي ألبعاد 
 الخامسة

عد  عد لغة الجسد ثم بُ عد التقليد ثم بُ عد االنتباه االنتقائي ثم بُ جاء التحسن في بُ   :الحالة الخامسة
ولغة لفظية غير موظفة وبدأ   التمييز البصرى وهذه الحالة مهارات التمييز البصري ضعيف جداً 

 .لبصري عد االنتباه االنتقائي مما حقق التحسن في مهارات التواصل اسن في مهارات بُ التح
ن التحسن في مقياس التواصل البصري بدأ أومن المالحظ في كل حالة من الحاالت الخمس  

ن  إ  ث عد االنتباه االنتقائي حينتهى ببُ اعد التمييز البصري ثم التقليد ثم لغة الجسد و بالتحسن في بُ 
التقليد  التوحد )عينة البحث( عند تحسين مهارات التمييز البصري لديهم تحسنت مهارات  أطفال  

الكبير والواضح في مهارات االنتباه االنتقائي مما   التحسن  الجسد وبالتالي حدث  لغة  ومهارات 
حقق حسن التواصل البصري لديهم، وقد جاء هذا التحسن بسبب استخدام أدوات تتفق وأهداف 

 جلسات البرنامج بما يناسب طبيعة المهارة المراد تنميتها مثل: كل جلسة من 
أباج .1 الشعيرات  استخدام  والمستطلية  الدائرية  األلياف  ستارة  الضوئية،  الشعيرات  ورة 

األ حبات  نقل  الضوئية،  واإلشارات  الليزر  قلم  لعبة  الضوئية،  لطبق،  طبق  من  رز 
بمساعد  الخرز  بالملقاطةكونكت فور، لضم  الخرز  نقل  والمسامير   ،  المشابك،  الكبير، 

المتدرجة والمكعبات  المتدرج  البرج  األ   والقالووظ،  من  في  مجموعة  واألشكال،  حجام 
الصور واألشكال والكروت والبطاقات والمجسمات مما ساعد على تنمية مهارات التمييز 

 البصري.
والموسيقية  ا .2 الضوئية  واألشكال  البؤر  وبلورة  والمجسمات  البطاقات  وأشرطة ستخدام 

 الفيديو والبازل مما ساعد على تنمية مهارات التقليد. 
قات والصور واألشكال والرسوم وأشرطة الفيديو وقد كانت بعض الجلسات استخدام البطا .3

 خرين مما ساعد على تنمية مهارات لغة الجسد. آتطبق بشكل جمعى مع أطفال 
يديو وأباجورة الشعيرات استخدام مجموعة من الصور والبطاقات والمجسمات وأشرطة الف .4

الدائرية والمستطي الشعيلالضوئية، ستارة األلياف  الليزر واإلشارات ة  قلم   رات الضوئية، 
خرين مما ساعد على  آمع أطفال    يالضوئية في وجود أخصائي مساعد وبشكل جمع

 تنمية مهارات االنتباه االنتقائي.
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يجابية  ب النمذجة والمعززات اإلستخدام أسلوب لعب األدوار وأسلو اكما تضمن البرنامج   .5
المعززات المادية واالجتماعية وكذلك التى زادت من حدوث السلوك ومدته وشدته مثل  

 أو من خالل اإليماءات. يأو اللفظ  يالحث الفيزيق
( والتى أكدت على وجود فروق دالة إحصائيًا  2012وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) قواسمه،  

( مستوى  م0,05عند  بين  التجريبية  (  المجموعتين  في  التوحد  أطفال  لدرجات  الرتب  توسطات 
والمتابعة على مقياس التواصل ومقياس االنتباه وجاءت الفروق    يتطبيق البعد والضابطة في ال

التجربيبية. المجموعة  )عياش،    لصالح  ذات  2015ودراسة  فروق  وجود  إلى  توصلت  التى   )
( مستوى  عند  إحصائية  متوس0,05داللة  بين  مهارات (  لتنمية  التدريبي  البرنامج  فاعلية  طات 

اللغو  اللغو   ي التواصل  التجريبية.  ل  ي وغير  المجموعة  لصالح  للبرنامج  تعزى  التوحد  أطفال  دى 
)العمري،   أفراد 2017ودراسة  درجات  رتب  متوسطات  بين  فروق  وجود  على  أكدت  التى   )

التواصل   مقياس  على  البرنامج  وبعد  قبل  التجريبية  اتجاه  المجموعة  في  اللفظي  وغير  اللفظي 
 نتائج القياس البعدي. 

" توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى   أنه  ألول والذي ينص علىوبذلك تم قبول الفرض ا
التواصل 0,05) لمقياس  والبعدي  القبلي  التطبيق  في  البحث  عينة  رتب  متوسطات  بين   )

 .البصري يعزى للبرنامج التدريبي لصالح التطبيق البعدي"
 مقياس المهارات االجتماعية:

 المهارات االجتماعية: الثبات لمقياس 
حساب  ببرنامج    تم  الفاكرونباخ  معادلة  باستخدام  المقياس  يساوي    SPSS 0.18ثبات  ووجد 

 وهو ثبات مرتفع.  0.76
 المهارات االجتماعية: الصدق لمقياس 

 صدق االتساق الداخلي:
الداخلى   االتساق  صدق  حساب  المتم  االجتماعية  لمقياس  بين  هارات  االرتباط  معامل  بإيجاد 

 . SPSS 0.18نامج  باستخدام بر   للمقياس والدرجة الكلية عبارةدرجة كل 
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   المهارات االجتماعيةوالدرجة الكلية لمقياس  عبارة( معامل االرتباط بين درجة كل 7جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 0.05) (                   * دالة عند مستوى 0.01عند مستوى )دالة * *

معامالت  جميع  أن  حيث  االجتماعية  المهارات  مقياس  صدق  السابق  الجدول  من  ويتضح 
. (0.05)أو مستوى    (0.01)االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس دالة عند مستوى  

 . لح للتطبيق بالبحث الحاليمما يجعله أداة صادقة تص
" توجد فروق دالة إحصائيًا عند   أنه  على  والتى تنص الفرض الثاني  نتائج  للتحقق من صحة  

 ( لمقياس 0,05مستوى  والبعدي  القبلي  التطبيق  في  البحث  عينة  رتب  متوسطات  بين   )
 المهارات االجتماعية يعزى للبرنامج التدريبي لصالح التطبيق البعدي".

معامل 

االرتباط  

الدرجة  مع 

الكلية 

 للمقياس 

  رقم 

العبا 

 رة 

معامل 

رتباط  اال

مع الدرجة 

الكلية 

 للمقياس 

  رقم 

العبا 

 رة 

معامل 

االرتباط  

مع  

ة  الدرج

الكلية 

 للمقياس 

  رقم 

العبا 

 رة 

معامل 

االرتباط  

مع  

الدرجة  

الكلية 

 للمقياس 

رقم  

العبا 

 رة 

**0,913 31 **

0,992 

21 *0,773 11 *0,728 1 

*0,795 32 **

0,913 

22 *0,766 12 **

0,875 

2 

  **

0,885 

23 *0,782 13 **

0,996 

3 

  *0,762 24 *0,762 14 **

0,905 

4 

  *0,795 25 **

0,993 

15 **

0,906 

5 

  **

0,884 

26 *0,784 16 *0,762 6 

  **

0,906 

27 **

0,916 

17 *0,799 7 

  **

0,874 

28 **

0,997 

18 *0,727 8 

  *0,760 29 **

0,995 

19 *0,740 9 

  *0,753 30 *0,783 20 *0,768 10 
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ثم  تم تطبيق م البحث  لعينة  الخمس  الحاالت  قبليًا على  المهارات االجتماعية  طبيق  ت  تمقياس 
بعديًا وتم حساب متوسطات   المهارات االجتماعية  التدريبي ثم تطبيق مقياس  البرنامج  جلسات 

 وجاءت نتائجه كما بالجدول التالي:   يرتب عينة البحث في التطبيق القبلي والبعد 
 البعدي لمقياس المهارات االجتماعية لعينة البحث -لقبلي ( نتائج التطبيق ا6جدول )

( بين متوسطات 0,05يتضح من نتائج الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى )
أبعاد  من  بعد  كل  في  البعدى  التطبيق  لصالح  والبعدى  القبلي  التطبيق  في  البحث  عينة  رتب 

 ت االجتماعية وفي المقياس ككل  مقياس المهارا
الخ  تمكما   الحاالت  بدرجات  بياني  رسم  المهارات  عمل  مقياس  ابعاد  في  البحث(  )عينة  مس 

 االجتماعية والمقياس ككل كما يلي: 
 

 
 اتجاه الرتب 

د  عد

 الرتب
 مجموع الرتب

متوسط 

 الرتب
 مستوى الداللة Zقيمة 

 االقبال االجتماعي

 ------ ------ ------ الموجبة

2,041 
 دالة عند مستوى 

 (0,05 ) 
 15 3 5 السالبة 

   ------ المتساوية

 ماعياالنشغال االجت

 ------ ------ ------ الموجبة

2,032 
 دالة عند مستوى 

 (0,05 ) 
 15 3 5 لبة السا

   ------ المتساوية

 التواصل االجتماعي

 ------ ------ ------ الموجبة

2,060 
 دالة عند مستوى 

 (0,05 ) 
 15 3 5 السالبة 

   ------ المتساوية

 المقياس ككل 

 ------ ------ ------ الموجبة

2,023 
 دالة عند مستوى 

 (0,05 ) 
 15 3 5 السالبة 

   ------ المتساوية
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( القبلي  7شكل  التطبيق  نتائج  يوضح  االجتماعية    –(  المهارات  مقياس  ألبعاد  البعدى 
 5والمقياس ككل لدى عينة البحث ن = 

 
االجتما  المهارات  مقياس  ابعاد  في  الملحوظ  التحسن  السابق  الشكل  من  الثالث ويتضح  عية 

 نه بالتفصيل: إحيث  5البعدي  لدى عينة البحث ن =   –والمقياس ككل بين التطبيق القبلي 
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ألبعاد مقياس المهارات االجتماعية للحالة   يالبعد  –( يوضح نتائج التطبيق القبلي  8شكل )
 األولى

األولىال اإل  :حالة  بعد  ثم  االجتماعي  االنشغال  بعد  في  جاء  االجالتحسن  ثم  قبال   تماعي 
 التواصل االجتماعي  

 

 
البعدى ألبعاد مقياس المهارات االجتماعية للحالة   –( يوضح نتائج التطبيق القبلي  9شكل )
 الثانية 

 
الثانية بُ   :الحالة  في  التحسن  وبُ جاء  االجتماعي  االقبال  التو عد  وبُ عد  االجتماعي  عد اصل 

 االنشغال االجتماعي متساوي.
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ألبعاد مقياس المهارات االجتماعية للحالة   يالبعد  –التطبيق القبلي    ( يوضح نتائج10شكل )
 الثالثة

 
الثالثة بُ   :الحالة  في  التحسن  اإلجاء  وبُ عد  االجتماعي  بُ قبال  ثم  االجتماعي  التواصل   عد عد 

 االنشغال االجتماعي. 
 

 
عية للحالة البعدى ألبعاد مقياس المهارات االجتما  –( يوضح نتائج التطبيق القبلي  11)شكل  
 الرابعة
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الرابعة بُ   :الحالة  في  التحسن  اإلجاء  بُ عد  ثم  االجتماعي  بُ قبال  ثم  االجتماعي  التواصل   عد  عد 

 االنشغال االجتماعي. 

 
ألبعاد مقياس المهارات االجتماعية للحالة   يالبعد  –قبلي  ( يوضح نتائج التطبيق ال12شكل )

 الخامسة
 

 جاء التحسن في بعد االنشغال االجتماعي ثم بعد االقبال االجتماعي ثم بعد   :الخامسة  الحالة
 التواصل االجتماعي . 

الخمس   الحاالت  من  حالة  كل  في  المالحظ  لمقياس  أ ومن  الثالث  األبعاد  في  التحسن  ن 
التواز المهارات اال التفاعل االجتماعي يتحقق من خالل  ن أو جتماعية جاء متقاربًا وذلك لكون 

األ  هذه  بين  وحيث  التكامل  الثالث  هذا  إبعاد  يحققوا  أن  عليهم  يصعب  التوحديين  األطفال  ن 
التوازن لما يعانونه من قصور فقد ساعد التحسن في مهارات التواصل البصري بأبعاده األربع  

البصري   الجسد    –التقليد    –)التمييز  مها   –لغة  بين  التوازن  تحقيق  االنتقائي( على  رة  االنتباه 
قبال االجتماعي ومهارة االنشغال االجتماعي ومهارة التواصل االجتماعي مما حسن المهارات اإل

 االجتماعية بشكل عام وحقق التفاعل االجتماعي.
( التى أكدت كل منهما 2016،  (، ودراسة )عياط2018وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )أحمد ،  

والبعد  القبلي  القياسين  بين  التواصل غير    يعلى وجود فروق  التجريبية في مهارات  للمجموعة 
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البعد   ياللفظ التطبيق  لصالح  االجتماعي  )يوسف،  يوالتفاعل  دراسة  مع  تتفق  كما   ،2014  )
الب التواصل  تنمية مهارات  المعلمين على  تدريب الطالب  والتواصل التى أكدت على أن  صرى 

االجتم  ياللفظ التواصل  مهارات  تنمية  على  أثر  اللفظي  األوالغير  لدى  التوحديين،  اعي  طفال 
( التى أكدت نمو مهارات التواصل بشكل عام يؤثر في السلوك  2017وكذلك دراسة )جريش،  

 طفال التوحديين. االجتماعي لدى األ
على   ينص  والذي  الثانى  الفرض  قبول  تم  فوبذلك  توجد  مستوى  "  عند  إحصائيًا  دالة  روق 

التط0,05) في  البحث  عينة  رتب  متوسطات  بين  المهارات (  لمقياس  والبعدي  القبلي  بيق 
 االجتماعية يعزى للبرنامج التدريبي لصالح التطبيق البعدي".

 من مهارات التواصل البصري والمهارات االجتماعية    وبدراسة الحاالت الخمس وتتبعها في كالً 
 ي:يتضح التال 

نتباه االنتقائي  عد االالتحسن في التواصل البصري لدى الحالة األولى والخامسة بدأ في بُ  •
التال بالترتيب  االجتماعية  المهارات  بُ   يمما حسن  ثم  االجتماعي  االقبال  )االنشغال  عد 

 عد التواصل االجتماعي(  االجتماعي ثم بُ 
عد التمييز  التواصل البصري في بُ أما في الحالة الثالثة والرابعة بدأ التحسن في مهارات   •

بال االجتماعية  المهارات  حسن  مما  )اإلالبصري  التالي  بُ ترتيب  ثم  االجتماعي  عد قبال 
 . عد االنشغال االجتماعي(التواصل االجتماعي ثم بُ 

عد التقليد ولغة الجسد وفي الحالة الثانية بدأ التحسن في مهارات التواصل البصري في بُ  •
عد التواصل االجتماعي  قبال االجتماعي وبُ عد اإلالجتماعية في بُ مما حسن المهارات ا

 نشغال االجتماعي بشكل متساوي. عد االوبُ 
عد مهارات التواصل البصري الذي يمكن أن يبدأ من هذه النتيجة في تحديد بُ   ةويمكن االستفاد 

 اعية. بشكل كبير في المهارات االجتم للتأثيرعنده التحسن حسب كل حالة وتقديم أنشطة 
 توصيات الدراسة: 

النتائج البحثية التى تم التوصل إليها     من خالل الدراسة الحالية يمكن تقديم  بناء على 
 التوصيات التالية: 

إجراء دراسة لتنمية االنتباه والتواصل البصري لدى األطفال لذوي اضطراب التوحد لدوره   –  1
 فى تنمية المهارات اللغوية. 
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ية ألسر األطفال ذوي اضطراب التوحد لمدهم بأحدث األساليب لتنمية  إجراء دورات تدريب  –  2
 ت االجتماعية التواصلية ألطفالهم. المهارا

ضرورة اهتمام الدراسات التربوية بفئة األطفال ذوي اضطراب التوحد بشكل خاص وتصميم    –  3
وا األكاديمية  وخصائصهم  التربوية،  احتياجاتهم  تناسب  التى  التدريبية  والمعرفية  البرامج  لنمائية 

 مل.واالجتماعية، بم يحقق فرص إدماجهم فى المجتمع بشكل كا
التوحد   –  4 التواصل لدى أطفال ذوي اضطراب  تنمية مهارات  إعداد برامج تربوية تهدف إلى 

 ممن لديهم مشكالت مرتبطة بالتواصل البصري.
األطفال ذوي اضطراب التوحد اإلفادة من أداة القياس المصممة بالدراسة الحالية فى تقييم    –  5

 من ذوى مشكالت التواصل البصري. 
 رنامج الدراسة الحالي كخطوة سابقة وممهدة لبرامج تربوية أخرى. استخدام ب – 6
فى   –  7 الضعف  من  الحد  فى  للمساعدة  عمومًا  المبكر  التدخل  ببرامج  االهتمام  ضرورة 

 طفال.المهارات التواصلية واالجتماعية لدى هذه الفئة من األ
 مقترحات الدراسة: 

 ري قائم على أنشطة اإلدراك واالنتباه. إعداد برنامج تدريبي فى مهارات التواصل البص – 1
باستخدام    –  2 التوحد  اضطراب  ذوي  لألطفال  البصري  التواصل  مهارات  فى  برنامج  تصميم 

 مدخل التواصل اللغوي. 
على    –  3 قائم  الدمج  مدارس  لمعلمي  تدريبي  برنامج  لتنمية  إعداد  البصري  التواصل  أنشطة 

 لة االبتدائية. مهارات اللغة لدى التالميذ المدمجين بالمرح
المشاركة   –  4 فنيات  على  قائم  التوحد  اضطراب  ذوي  األطفال  أمور  ألولياء  برنامج  إعداد 

 األسرية لتنمية مهارات التواصل لألطفال ذوي اضطراب التوحد.
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Effectiveness of a Training Program in Improving Eye 

Contact and Its Effect in Social Communication a Sample of 

Autistic Children 
By: Zeinab Hussein    Ahmed Bahnasway  Mouhamed Shawky 

Abstract:The study aims to develop the visual communication in 

children with autism, the study sample includes (5) children with 

moderate autism disorder that ranges from the autism level (31: 33) 

degree of childhood autism scale. The study tools include a visual 

communication measurement for children with autism, a social skills 

measurement, and a training program to improve or enhance their visual 

communication. The tools were applied using experimental design based 

on one group where measurement tools were applied before, then the 

program was implemented and its sessions were applied to the study 

group then the measurement tools were applied after and comparing the 

results of the two applications and treating them statistically in 

preparation for their interpretation, discussion and indication of their 

educational implications. There are statistically significant differences on 

the level (0.05) between averages of the study sample grades in the pre 

and after application towards post application for each of the dimensions 

of the visual communication measurement and in the entire measurement 

as whole. Also there are statistically significant differences on the level 

(0.05) between the averages of the study sample grades in the pre and post 

application of the social skills measurement attributed to the training 

program towards post application. 
Key Words: visual communication, social skills, autism disorder. 
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