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انمار  وسىااا ماارثر  رنااج تجنارو  ي  لسااي  ااي التممااات لاجتم الم اار ا  ا  تمر ااات لاا   

تغا ا    الاروتات المستمياجلت   ملاات ا  اق   عسار  لار  –ا طفرل   ) ىرلت ور ستاج(   

   8002المفس ، 

 البحث:  مشكلة   

الن مما أدى إلى تباانن يا  لحد ا Autismلم تتوصل الدراسات إلى سبب واضح الضطراب التوحد 
محكات التشخنص ي  المؤسسات الصاحنة والفسسانةك كماا ان الساؤال الارق نطار  لماول الم تمانن 
هو هل نمكن تطونر قابلنات وكساءة هره السئة من خالل التخطنط لبرامج تعادنل السالوت تعاد ل ار  

لة ه  قصور ي  يعالنة هره تطونر م ارات م االجتمالنة أم أف ا ج ود غنر رات جدوى أم ان المشك
 البرامج العالجنة والتأهنلنة المعدة ل ره السئة .

 أهمنة البحث: 

تتجلى أهمنة الدراسة من خالل تمدنم برفامج للتسالالت االجتمالنة نمكان يا  ضاوئش تشاخنص أداء 
ما نخسف األطسال التوحدننن وتمدند ما نطرأ للنش من التحسن للى اثر تفمنة م ارات م االجتمالنة م

لن كاهل والدق هؤالء األطسال ومن كاهل المجتمع ككال. وكارلت تكتساب هاره الدراساة أهمنت اا مان 
 فدرة الدراسات العربنة ي  هرا الموضوع إلى جافب فدرة الدراسات البرامجنة وخاصة ي  العرا .

مثل الخاصنة ولما كان األطسال التوحدننن نعافون من اختالل وظنس  واضح ي  السلوت االجتمال  ن
األساساانة لالضااطراب وان فمااوهم االجتمااال  ال نتطااور بخطااى تااوايق فمااوهم العملاا  ي البااا  مااا تااتم 
اإلشارة إلى الطسل التوحدق للى افش غنر فاضج اجتمالنا  لرلت كان البد من االهتمام ب اره الشارنحة 

ل  مماا ناؤدق إلاى حال من األطسال وتدرنب م للى الم ارات الت  تؤدق إلى تحسانن ولان م االجتماا
العدند من مشكالت م االجتمالنة ونعمال للاى تطاونر العالقاات ينماا بناف م ونيناد مان تساالالت م ماع 

 اآلخرنن.

 هدف البحث:

ن دف البحث الحال  الى معرية اثر برفامج تدرنب  لتفمنة بع  الم ارات االجتمالناة لادى األطساال 
 التوحدننن. 

 نات التالنة:ولتحمن  هرا ال دف وضعت السرض

ممناااا الم ااارات االجتمالنااة لرتااب درجااات المجمولااة  للااىال توجااد ياارو  رات داللااة إحصااائنة -
الضااابطة قباال وبعااد تطبناا  البرفااامج التاادرنب  لتفمنااة بعاا  الم ااارات االجتمالنااة لاادى األطسااال 

 التوحدننن. 

تاب درجااات المجمولااة ممناااا الم اارات االجتمالنااة لر للاىال توجاد ياارو  رات داللاة إحصااائنة  -
التجرنبنااة قباال وبعااد تطبناا  البرفااامج التاادرنب  لتفمنااة بعاا  الم ااارات االجتمالنااة لاادى األطسااال 

 التوحدننن.

االختباار البعادق لممنااا الم اارات االجتمالناة بانن رتاب  للىال توجد يرو  رات داللة إحصائنة  -
بعااد تطبناا  البرفااامج التاادرنب  درجااات المجمولااة التجرنبنااة ورتااب درجااات المجمولااة الضااابطة 

 للمجمولة التجرنبنة  لتفمنة بع  الم ارات االجتمالنة لدى األطسال التوحدننن. 

 اجراءات البحث



الموجودنن ي  مع اد  Aspregerنشمل مجتمع البحث الحال  االطسال التوحدننن من فمط اسبرجر
رحلة الطسولة المتوساطة. وقاد ( سفة والرنن هم ي  م21 – 6رام  ك ممن تراوحت المارهم بنن )

(طسلة. مما نعفا  ان لادد االطساال الكلا  مان فماط 6( طسل ولدد االفاث )12بلغ لدداالطسال الركور)
 (. 03الرنن نشكلون مجتمع البحث هم ) Aspregerاسبرجر

 ادوات البحث: -
 تحمنما  ألهداف البحث الحال  تم التخطنط لبفاء ممناسنن هما:

 ل التوحدق.ممناا تشخنص الطس -
 ممناا الم ارات االجتمالنة. -

 كما تم التخطنط لبفاء برفامج تدرنب  لتفمنة الم ارات االجتمالنة.

 -إجراءات تطبن  البرفامج: -

بعد تحدند العنفة وتوينع ا للى المجمولتنن التجرنبنة والضابطة وتحدند مكان اجراء التجربة لكال 

ولتنن ورلت بتطبن  ممناا الم اارات االجتمالناة يا  ناوم مجمولةك وأجراء االختبار المبل  للمجم

7/2/1338  . 

تام  21/2/1338تم البدء بتطبن  البرفامج الرق الدتاش الباحثاة ويا  ناوم  21/2/1338وي  نوم 
 االفت اء من تطبن  البرفامج  . 

 فتائج البحث

الجتمالنة لرتب درجاات ال توجد يرو  رات داللة إحصائنة ي  ممناا الم ارات االسرضنة االولى : 
المجمولة التجرنبناة قبال وبعاد تطبنا  البرفاامج التادرنب  لتفمناة بعا  الم اارات االجتمالناة لادى 

 األطسال التوحدننن.

 المجمولة التجرنبنةافش حصل ت نر رو داللة معفونة ي  درجات  الىشست فتائج التحلنل االحصائ  ك
 الجتمالنة لما كافت للنش ي  االختبار المبل .للى االختبار البعدق للى ممناا الم ارات ا

ممناااا الم ااارات االجتمالنااة لرتااب  للااىال توجااد ياارو  رات داللااة إحصااائنة السرضاانة االثافنااة : 
درجات المجمولة الضابطة قبل وبعد تطبن  البرفاامج التادرنب  لتفمناة بعا  الم اارات االجتمالناة 

 لدى األطسال التوحدننن.

المجمولااة افااش لاام نحصاال ت ناار رو داللااة معفونااة ياا  درجااات الااى ل االحصااائ  شااست فتااائج التحلنااك
 .ي  االختبارنن المبل  والبعدق للم ارات االجتمالنة الضابطة

السرضاانة الثالثاااة : ال توجاااد يااارو  رات داللاااة إحصاااائنة يااا  االختباااار البعااادق لممنااااا الم اااارات 
درجاات المجمولاة الضاابطة بعاد تطبنا   االجتمالنة بنن رتاب درجاات المجمولاة التجرنبناة ورتاب

 البرفامج التدرنب  لتفمنة بع  الم ارات االجتمالنة لدى األطسال التوحدننن. 

 المجمولة التجرنبنةافش حصل ت نر رو داللة معفونة ي  درجات  الىشست فتائج التحلنل االحصائ  ك
 المجمولااة الضااابطةجااات درياا  درجااات االختبااار البعاادق للااى ممناااا الم ااارات االجتمالنااة لاان 

 لالختبار البعدق للى ممناا الم ارات االجتمالنة.

 التوصنات -
تأهنل كوادر من األخصائننن ي  التربنة و للم الافسا مدرباة للاى تطبنا   الخادمات البرامجناة  -2

 المختلسة المعدة لألطسال التوحندننن                
 ل التوحد إلشراك م ي  البرفامج المعد ل م. لمد لماءات ش رنة مع أولناء أمور أطسا -1
 ضرورة أن نشترت يرن  لمل ي  التشخنص المبكر للطسل ألتوحدق نتكون من: -0



سجل مالحظات سلوكنات الطسل  -أخصائ  فسس    د -طبنب أطسال    ج -طبنب أطسال فسس     ب -أ
 ألتوحدق من قبل الوالدنن    

 ن لدم إصابتش  باضطراب أخر.   إجراء يحوصات مختلسة للتأكد م -ق 
ضرورة أن نتم االتسا  بنن األهل و المؤسسة التاهنلنة للى اساتمرار التادرنب  يا  البنات للاى  -2

 ما تم التدرنب للنش ي  هره المؤسسة لضمان فجاح وياللنة برفامج التدرنب 
نة ألفش نحما  اساتخدام ضرورة استخدام التمفنات الحدنثة كالكومبنوتر ي  تمدم الخدمات البرامج -1

وتحسني أكثر من حاسة الستالم المفب ات والمثنرات الحسنة وهرا نساهم ي  تمونة المادارت الحسانة 
 للطسل ألتوحدق الت  نعاف  من قصور واضح ين ا 

ضرورة التعاون بنن األسرة و المؤسسة التاهنلنة ي  معالجة المشكالت السلوكنة غنر الممبولاة  -6
 األطسال التوحندننن  الت  تصدر لفد

 ضرورة التخطنط المفظم لألفشطة المختلسة الت  نمكن إن تمدم هؤالء األطسال. -7
 


