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 بحث مشتق من الرسالة الخاصة بالباحثة

 

  الفنية األنشطة استخدام علي قائم امجبرن فاعلية

 األوتيزم أطفال من عينة لدي االجتماع التواصل لتحسين
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 الرحمن عبد العزيز عبد سند شيماءأ/  عراقـــــي صـــــالح /د.أ
 النفسيةالمساعد  الصحة أستاذ
 بنها جامعة – التربية بكلية

 

 :ةـــــدمـــــمق

 ألول ليوكطننر األمريكط  الطنس  لبيط  نشطر  بحط  فط  األوتيطم  اضطلرا  مصطلح  ظهر
 هططط ا منهيططط  لتحديطططد محنولططط  فططط  الدراسطططن  عشطططرا  أجريططط  الحطططي   لططط  ومنططط  ،1934 عطططن  مطططر 

 أسطنلي  أو أسطبنبه أو حدوثطه لريق  أو خصنئصه أو أعراضه حي  م  سواء المعقد االضلرا 
 إلطط  تصططل قططد عنديططه نمططو بستططر  مططروره  بعططد األلسططنل عحطط  أعراضططه تظهططر مططن وغنلبططن عالجططه،
 بنللسطل المحيلطو  يعطر  ممطن إنط ار سنبق دو  فجنئي  صور ب تظهر أنهن كمن ثالث ، أو عنمي 
 .التصرف عح  القدر  وعد  واالرتبن  لححير 

 ومظطنهر خصطنئ  بطي  تجمط  تكطند ألنهطن وأهمهطن، اإلعنقطن  أصطع  مط  األوتيطم  ويعد
 والبصطري السمع  جهنمه  األوتيمميي  ،فنأللسنل اختالفهن عح  األخري اإلعنقن  كنف  وأعرا 

 ن،ولغوي وبصرين سمعين معنقو  وكأنه  يتكح  وال يري وال اليسم  كم  وكأنه  يبدو  لكنه و  سحي 
 وجططططود يططططدركو  وال حططططوله  بمطططط  يشططططعرو  وال فكريططططن، معططططنقو  وكططططأنه  منخسضطططط   كططططنئه  ونسطططط 
 ال ي األمر به  المحيلي  م  المشتر  االنتبن  ف  واض  قصور م  يعننو  أنه  كمن. اآلخري 
 هط   أجطل وم  . لسظ  غير أو لسظ  التواصل كن  سواء االجتمنع  التواصل سوء عحيه يترت 
 يطن الثمنن عقطد اعتبر  كمن بنألوتيم  لحمعنقي  دولين عنمن 1981 عن  المتحد  األم  أعحن  السئ 
 قضطططنينه ، يسطططنند عطططن  رأي تكطططوي  يسطططتهدف المعطططنقي  لحقطططوق ميثنقطططن وأصطططدر  لهططط ، دوليطططن عقططدا

 (.9: 2002 فراج، عثمن ) ومستقبال حنلين حينته  عح  تنعك  فوري  إنجنما  وتحقيق
 و لطط  الصططعوبن ، مططط  العديططد فطط  معهطط  يتعنمططل مطط  Autism األوتيططم  ألسططنل ويضطط 

 جسطدين حنضطر فهطو الغنئط ، الحنضطر مثطل يبطدو األلسطنل مط  غيره  ع  الشديد اختالفه  نتيج 
 وال عحيه  تتوقف ال ولكنهن اآلخري  خالل م  تنس  نظراته ،وتجد الخن  عنلمه ف  غنئ  ولكنه
 (.5: 2008 رين ، سعد) حوله بم  يشعر أو يهت  أنه عحيه يبدو

 االجتمططنع ، التواصططل مشططنكل مثططل األوتيططمميي  األلسططنل منهططن يعططنن  التطط  المشططنكل إ 
 عالقط ال أل  و لط  خنصط  أهميط  لطه لهط  بنلنسطب  السط  برنطنم  تجعل المنلوق  الحغ  فه  ومشنكل

 أل  و لط  مسطتمر ، داخحيط  عالقط  فط  تتسنعطل(  المعطنل  السن ، العمل اللسل،)  بي  تحد  الت 
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 الكثيطر يعنط  العمطل هط ا فط  واالنصطهنر المعنيشط  ولكط  السنط  العمطل عط  يعبطر فقطل الكال  لي 
 مطط  لالتسنعطط حيططم مطط  لحخططروج األوتيممطط  اللسططل بططنلس  العططالج برنططنم  يسططنعد . لحمعططنل  بنلنسططب 
 يحططد  هنططن ومطط  حولططه األصططحن  ثطط  ومطط  السنطط ، العمططل ومطط  المعططنل  مطط  التسنعططل إلطط  نسسططه

 (.M, Eran, K, 1999, P.21، Rotten, Sarisاجتمنعين) أو لغوين كن  سواء التواصل
 االجتمططططططنع  التواصططططططل فطططططط  القصططططططور أ  Volkmar,F.R( 2000) فولكمططططططنر وأشططططططنر

 :اآلت  يتضم 
 :البصري تواصلال علي القدرة ضعف أ( 

 ملحقطن، عينيطه فط  ينظطر ال فإنطه آخر، شخ  معه يتحد  عندمن األوتيم  لسل أ  نجد
 والحمحقط  االجتمنعيط ، بنالبتسطنم  يعطرف مطن المهطد مرححط  منط  وينقصطه آخطر، اتجن  ف  ينظر بل
  اآلخري  ف 
 :العقلي التصور في القصور( ب

 يطتحخ  األوتيطم  لسطل لطدي الجتمطنع ا القصطور أ  لألوتيطم ، الولنيط  الجمعيط  تستر 
 اإلشطنرا  تسسطير عط  العجطم ثط  وم  اآلخري ، ومعتقدا  وأفكنر، مشنعر، إدرا  ع  العجم ف 

 نسط  لطديه  اآلخطري  أ  يعتقطدو  إنه  حي "  العقل نظري " عحيه يلحق من وهو الوجه، وتعبيرا 
 .تمنمن ومشنعره  تسكيره 

 : عالياالنف والبرود العاطفية العزلة( ج
 عحط  دليطل وه ا مننسب ، غير كالمي  سينقن  ف  ولك  انسعنال ، األوتيم  ألسنل يظهر

  االنسعطنال بطي  الطدم  مط  كثيطرا يظهطرو  أنهط  كمطن رفطنقه ، مط  تسطنعحه  عنطد االبتسن  قحيحو أنه 
 .والحم  السرح مثل المتعنرض 

 :الرمزي اللعب علي القدرة( قصور) شذوذ (د
 يسططرح وال الحعطط ، مهططنرا  يلططور وال عنديطط ، بلريقطط  األلعططن  مطط  وتيططم األ لسططل يتعنمططل

 .الحعب  م  يتجنو  وال الجديد ، بنأللعن 
 السطرد يطتعح  حيط  االجتمنعيط ، التنشطئ  لعمحيط  أسنسطن االجتمنع  التواصل عمحي  وتعتبر

 المجتمط  جمنعن و  أفراد بي  العالقن  تنظ  الت  واالتجنهن  المتنوع ، السحو  أنمنل والجمنع 



 مجلة كلية التربية ببنها
 (1ج)  يوليو (119)العدد             

 9201  
 

 243 

 عبطد عطندل  ترجم ) عحيهن المتعنرف االجتمنعي  والتقنليد والثقنف  السنئد  القي  إلنر وف  الواحد،
 (. 11-10: 2000 اهلل،

 ،واأللسطنل عنمط  األلسنل تربي  ف  جدا هنم  أنواعهن اختالف عح  عنم  السنو  وتعتبر
 فطط  يجططول ومططن مشططنعر  عطط  لحتعبيططر سططللحل السرصطط  تتططي  ألنهططن األوتيططم ، بنضططلرا  المصططنبي 

 (.179: 2004 مصلس ، ونه  أحمد، عسنف) وفكر  نسسه
 اللططططي ) مثططططل مختحسطططط  أنشططططل  مطططط  يتضططططمنه ومططططن السطططط  بططططه يسططططه  أ  يمكطططط  لمططططن ونظططططر ا
  -واأللعططن  -إلطط .... . أنواعهططن اخططتالف عحطط  واأللططوا  المحونطط ، والبلنقططن  والصططور الصحصططنل،
 االجتمططططنع  التواصططططل مهططططنرا  فطططط  القصططططور تحسططططي  فطططط  مححططططوظ بشططططكل تسططططنعد( والموسططططيق 
 فطط  المهططنرا  تحطط  الهميطط  ونظططر ا األوتيططم ، ألسططنل لططد  المهططنرا  مطط  وغيرهططن الحغويطط  والمهططنرا 
 البطنل  االهتمطن  كطن  األلسطنل، لهطالالء األخطري المهطنرا  مط  وغيرهطن االجتمطنع  التواصل تحسي 
 .األوتيم  نلألس لد  تنميتهن ومحنول  بدراستهن

 فططط  دور مططط  السنيططط  لألنشطططل  يكطططو  أ  منعسطططن  عططط  الحنليططط  الدراسططط  فكطططر  بطططدأ  لططط ل 
 اسطتخدا  عحط  قطنئ  برنطنم  لتقطدي  محنولط  فط  األوتيطم ، ألسطنل لطدي االجتمنع  التواصل تحسي 

 المحونططططه الصططططور وكطططط ل  أنواعططططه بمختحططططف األلططططوا  اسططططتخدا  مطططط  يتضططططمنه ومططططن السنيطططط  االنشططططل 
 األنشطططل  مططط  العديطططد وغيرهطططن القسنميططط  العطططرائ  واسطططتخدا  والحصطططق والقططط  الصحصطططنل دا واسطططتخ
 . األوتيم  ألسنل م  عينه لدي االجتمنع  التواصل تحسي  ف  تسنعد والت  السني 

 :الدراســــة مشكلــــة

 األلسططططنل وبططططنألخ  الخنصطططط  االحتينجططططن   وي بمجططططنل الططططدائ  االحتكططططن  خططططالل ومطططط 
 مهطططنرا  تلطططوير يسطططتليعو  ال األلسطططنل هطططالالء أ  البنحثططط  الحظططط  فقطططد وتيم ،بطططنأل المشخصطططي 

 عحط  األلسطنل هطالالء قطدر  بعطد  ترتبل كبر  مشكح  إل  تالدي المشكح  وه   التواصل االجتمنع 
  مححطوظ تقدمطه يكطو  لط  األوتيطم  لسطل أ  البنحثط  لمسط  وقطد. اآلخري  م  االجتمنع  التواصل

 فطط  الططدم  فصططول مطط  لحعديططد الميدانيطط  المتنبعط  خططالل ومطط  لديططه الجتمططنع ا التواصططل بميطند  إال
 أغحططط  أ  البنحثططط  ووجطططد  بنلمطططدار ، أوتيطططم  حطططنال  وجطططود الحظططط  القحيوبيططط ، محنفظططط  إلطططنر

 غيطر سطحوكين  ظهور إل  يالدي ممن  اجتمنعين تواصحه  عد  ف  تتركم المدرس  داخل مشنكحه 
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 ه   إل  البنحث  انتبن  لس  ال ي األمر األكنديم ، تحصيحه  يمستو  تدن  إل  بنإلضنف  مرغوب 
 التواصطل لتحسطي  الالممط  الخلطوا  تحديطد أهميط  وه  الحنلي  دراستهن مشكح  واعتبنرهن المشكح 

 .األوتيم  ألسنل م  عينه لدي االجتمنع 
 :اآلتي التساؤل في الدراسة مشكلة طرح يمكن ذلك وعلي
 التعبيططططري، الرسطططط ) مثططططل السنيطططط  االنشططططل  اسططططتخدا  عحطططط  نئ قطططط برنططططنم  فنعحيطططط  مططططدي مططططن
 التواصطططل تحسطططي  عحططط  لتسطططنعد( الصحصطططنل واسطططتخدا  والمحونططط ، المصطططور  البلنقطططن  واسطططتخدا 
 تلبيططق بعططد نمططنع" 5 – 3" مطط  العمريطط  المرححطط  فط  األوتيططم ، ألسططنل مطط  عينططه لططدي االجتمطنع 
 ؟(شهور 3) المتنبع  فتر  وف  البرننم 

 :الدراســـة دافأهـــ

 عينطه لطدي( لسظ  وغير لسظ ) االجتمنع  تحسي  التواصل: إل  الحنلي  الدراس  تهدف
 هططو هطط ا السنيطط ، االنشططل  اسططتخدا  عحطط  قططنئ  برنططنم  عحطط  بنالعتمططند و لطط  األوتيططم ، ألسططنل مطط 

 -:وه  أخري فرعي  أهداف تنبثق الرئيس  الهدف ه ا وم  لحدراس ، الرئيس  الهدف
 السني  األنشل  عح  القنئ  االرشندي البرننم  إعداد. 

 :الدراســـة أهميــــة

 :يح  فيمن الحنلي  الدراس  أهمي  توضي  لحبنحث  يمك 

 :النظرية األهمية

 :ف  الحنلي  لحدراس  النظري  األهمي  وتتض 
 .خصنئصه  بدراس  األوتيم  ألسنل عح  الضوء إلقنء -1
 االجتمطنع  التواصطل تحسطي  مجطنل ف  حديث  كلريق  السني  االنشل  عح  الضوء إلقنء -2

 .األوتيم  ألسنل م  عين  لدي

 :التطبيقية األهمية

 لحتحقطق محنولط  تمثطل أنهطن فط  – التلبيق  المستوي عح – الحنلي  الدراس  أهمي  تتض 
 األوتيطم ، ألسطنل مط  عينط  لدي االجتمنع  التواصل لتحسي  السني  االنشل  استخدا  فنعحي  م 

 برعني  القنئمي  مسنعد  أخري ننحي  وم  ننحي  م  لأللسنل االجتمنع  التواصل لتحسي  و ل 
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 فط  حظهط  لينطنلوا المجتمط  م  التواصل م  درج  إل  األلسنل هالالء يصل لك  األلسنل، هالالء
 . الحين  ه  

 :الدراســــة مصطلحــات

 :األوتيـــــــزم: أوالا 

 وتطأخر اإلدرا  فط  بقصور تتميم النمو إعنقن  م  إعنق  لوصف يستخد  مصلح  هو
 المحططيل الوسططل عطط  منهططن يعططنن  الطط ي اللسططل تعططمل إنسططحنبي  انلوائيطط  ونمعططه النمططو، توقططف أو

 ألو أحططدا  أو أفططراد مطط  بططه يحططيل ومططن حولططه بمططن يحطط  يكططند ال نسسططه عحطط  مغحقططن يعططي  بحيطط 
 (. 51: 2002 فراج، عثمن ) ظواهر
 جتماعياال التواصل: ثانيا 

 ،ءواألرا األفكنر، تبندل تتضم  الت  الشنمح  السني  العمحي  تح  هو اإلجتمنع  التواصل
 ،الوجطه وتعبيطرا  واإليمطنءا ، اإلشطنرا ، مثطل واألسطنلي  الوسطنئل األلسطنل بشطت  بطي  والمشنعر
 .اإلنسعنلي  والتعبيرا  اليدي ، وحركن 
 :الفني  البرنامج: خامساا 

 يقطو  التط  والمخللط  المنظمط  والخبطرا  واألنشطل  والمعحومطن  منرسن الم م  مجموع  هو
 (. 19: 1991الجبري، أسمنء) معي  لهدف خصيصن والمصمم  ممني  بخل  والمحدد  اللسل بهن

 :الدراســـــــة محــــــددات

 واألسططططنلي  المسططططتخدم ، واألدوا  العين ،)ضططططوء فطططط  ونتنئجهططططن الحنليطططط  الدراسطططط  تتحططططدد
 :يح  فيمن  ل  وبين . السرو  صح  م  لحتحقق المستخدم  ي اإلحصنئ

 :الدراســــة عينــــة( أ

( 5 - 3) بطي  أعمطنره  تتطراوح أوتيطمميي ، ألسنل خمس  م  الحنلي  الدراس  عين  تتكو 
 (.سنوا  أرب ) عمري بمتوسل عنمن

 : الــدراســـــة أدوات( ب

 :يح  من الحنلي  الدراس  أدوا  وتشمل
 ( البنحث   إعداد.     )األوتيم  لسل ع  األولي  البيننن  جم  نر إستم -1
  النيطططططططططل، أبطططططططططو محمطططططططططود /إعطططططططططداد( ) الخنمسططططططططط  الصطططططططططور )  بينيطططططططططه اسطططططططططتننسورد مقيطططططططططن  -2

 (2010) له، محمد
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 ( 2004  خحيس  ومن  السيد محمد /إعداد)  . اإلجتمنع  لحتواصل جيحين  مقين  -3
 مطط  عينط  لطدي االجتمططنع  لتحسطي  التواصطل  السنيطط األنشطل  اسطتخدا  عحطط  قطنئ  برنطنم  -4

 ( البنحث  /إعداد.    )األوتيم  ألسنل

 :المستخدمة اإلحصائية األساليب

 بطي  السطروق لداللط  Test   -  Wilcoxonويحكوكسطو  واختبطنر الالبطنرامتري، اإلحصطنء
 .الحنلي  الدراس  فرو  صح  الختبنر المرتبل ، المجموعن 

 ـري:ــــار النظـــــاالط

  أوال : األوتيزم

 اللسطل" بنلعربيطه نسطميه األوتيطم  مط  يعطنن  الط ي اللسطل. . الغنمضط  هواإلعنق  األوتيم 
 خنص ، فردي  حنل  فهو األوتيم  م  يعنن  لسل وكل ،"ال اتويه" أيضن يسم  كمن أو" األوتيمم 

 مط  ألنطه مستنحطه، لط إ الوصطول لهط  يتسطن  حت  حيدا لسحه  حنل  يتسهموا أ  اآلبنء عح  ول ل 
 لهططط  يطططأ   أ  دو " قوقعتطططه" نسطططميه مطططن أو" األوتيطططم  لسطططل" عطططنل  اقتحطططن  الوالطططدي  عحططط  الصطططع 
 فهمهطن عحط  يسطنعد  مط  إلط  فيهطن يحتطنج التط  اإلضطلرا  مط  حنلطه يعطي  اللسطل فط ل  لسحه ،
 يتططأقح  أ  عحطط  يسططنعد  ثطط  بداخحططه، يططدور مططن ويسهمططه لططه يشططرحه ،ثطط  حولططه أو داخحططه فطط  مططن بسهطط 
 (.5: 2005 كنمل، محمد) بداخحه يموج ال ي اإلضلرا  ه ا م  بنسسه

  لطط  ومطط  لحلسططل، بنلنسططب  صططعوب  التلوريطط  اإلعنقططن  أكثططر مطط  األوتيططم  إضططلرا  يعططد
 اإلضطلرا ، هط ا تشطخي  أسنلي  ف  واض  قصور م  تعنن  مصر ف  النسسي  العيندا  فإ 
 هط   مثطل تحديطد يعتمطد حيط  عقحيطن متخحسطو  أنهط  عحط  و األوتيممي األلسنل يشخ  قد ث  وم 

 وآخططر إضططلرا  بططي  الخحططل عحيططه يترتطط  قططد ممططن السططحوكي  المظططنهر مالحظطط  عحطط  المشططكال 
 ن م وأوربن أمريكن ف  كبيرا اهتمنمن ننل قد اإلضلرا  ه ا أ  بنل كر وجدير . تمنمن عنه يختحف

 عطن  فط  وبنلتحديطد قطر  نصطف عحط  يربطو مطن نط م البحثط  المجطنل إلط  Kanner كننر أدخحه أ 
 والمراكطم بهط  الخنصط  والجمعين  األلسنل بهالالء الخنص  المدار  م  العديد إنشنء فت  1934
 والبططرام  الخلططل تقططدي  عحطط  تعمططل كمططن وألسططره ، لهطط  المننسططب  الخططدمن  تقططدي  عحطط  تقططو  التطط 

 هط ا فط  متخصصط  عحميطه مجطال  وجطود جننط  إل  به ، الخنص  والتأهيحيه والتدريبيه التعحيمي 
 . (10-9: 2008، اهلل عبد عندل)  المجنل ه ا ف  جديد هو من كل بنستمرار تقد  اإلضلرا 
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 :  األوتيزم إضطراب مفهوم - 1

 اإلضطططططلرابن  مططططط  نطططططو  بأنطططططه األوتيطططططم  إضطططططلرا ( 17: 2001) أمطططططي  سطططططه  عرفططططط 
لط  ظهورهطن منط  اللسطل مط  متمامنط  تظطل التط  المعقطد  اإلرتقنئيه  جميط  عحط  تطالثر حينتطه مطدي وا 
 عحططط  اإلرتقنئيططط  اإلضطططلرابن  مططط  النطططو  هططط ا ويطططالثر اللبيعططط  النمطططو عططط  وتبعطططد  نمطططو  جوانططط 
 وعحط  اإلجتمنعيط  العالقطن  عحط  وأيضطن غيرلسظط  تواصطل أو لسظ  تواصل كن  سواء التواصل
  .بنألوتيم  المصنبي  األفراد لهالالء العقحي  القدرا  أغح 

 حطططنال  مططط  حنلطططه"  أنطططه عحططط  يطططن  لألوتيطططم  تعريسطططن( 18: 2005) عمطططنر  منجطططد وقطططد 
 وعططد  واإلنلططواء اإلنسططحن  اللسططل عحطط  فيهططن يغحطط ( المختحلطط ) الشططنمح  اإلرتقنئيطط  اإلضططلرابن 

 معهطططط  تواصططططل أي اللسططططل ويتجنطططط  بمشططططنعره  أو بهطططط  اإلحسططططن  أو اآلخططططري  بوجططططود اإلهتمططططن 
 لمططن والتكططرار الترديططد عحيططه فيغحطط  الشططديد بنإلضططلرا  لغتططه وتتميططم ي،البصططر  التواصططل وبنلطط ا 
 .اآلخري  يقوله

 :  األوتيزم إضطراب أعراض -2

 م  ممح  ع  عبنر  االضلرا  فأصب  األوتيمميي ، وسحوكين  أعرا  وتنوع  عدد 
 عحط  األعطرا  تحط  واشطتمح  ونسطبتهن، األعطرا  تطوافر حسط  وبسطنلته شطدته تتحطدد األعرا 

 حيططهع يترتطط  ممططن( والحركيطط  والحغويطط ، المعرفيطط ، اإلجتمنعيطط ،)  المختحسطط  النمنئيطط  النططواح  جميطط 
 تتطوافر أ  بنلضطروري ولطي  اإلضطلرا  وبسطنل  شد  حس  و ل  اللسل قدرا  نمو ف  قصور
نمططن البسططنل  أو الشططد  درجطط  بططنس  األعططرا  كططل  وبسططنلتهن شططدتهن فطط  األعططرا  تختحططف قططد وا 

 التواصطططل مهططنرا  فططط  شططديدا قصططورا اللسطططل يظهططر قططد المثطططنل سططبيل فعحطط  السطططمه، تططوافر حسطط 
 وقطد العكط ، يحطد  وقطد منطه، أقطل اإلجتمطنع  التواصطل مهطنرا  فط  القصطور يكو  بينمن الحغوي
 كطل أصطبح  لط ا األخطري، النطواح  فط  القصطور بجننط  و لط  المجطنلي  فط  شديد القصور يكو 
 الطدي  كمطنل رانيطن)  بهطن خنصط  وتدريبيط  عالجيط  بطرام  لهطن تتحطدد حنل  وكل ب اتهن خنص  حنله
،2008 :128 ) .  
 : األوتيزم إضطراب أسباب - 3

 اإلضطططلرا ، بهططط ا اللسطططل إصطططنب  أسطططبن  إلططط  الوصطططول تحطططنول التططط  الدراسطططن  تعطططدد 
جتمنعيط ، نسسططي  أسططبن  إلط  األوتيططم  أسطبن  رد  الدراسططن  بعط   أسططبن  إلطط  ردهطن والططبع  وا 

 مطططططط  اإلضططططططلرا  هطططططط ا ويعتبططططططر كيمينئيطططططط ، عوامططططططل أو جينيطططططط  عوامططططططل أو أ بيولوجيطططططط  ضططططططويهع
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 الشطأ ، هط ا فط  وافيطه غيطر الدراسطن  مالط  ومطن سطبب  عنمطل مط  ألكثطر تعمي الت  اإلضلرابن 
 بهط ا اإلصطنب  سطب  حطول غمو  هنن  مال ومن نسبين، حديث  عحيه تجري الت  البحو  أ  كمن

 . ( 16: 2007، السعود أبو ننديه)  الجس  كيمينء عح  تأثير  وسب  اإلضلرا 
 :األوتيزم إضطراب تشخيص -4

 . لطه المصطنحب  السطحوكي  األعطرا  ع  البح  عح  األوتيم  إضلرا  تشخي  ويعتمد
 اللبعطط  والعقحيطط  النسسططي  واإلضططلرابن  لألمططرا  واإلحصططنئ  التشخيصطط  التصططنيف دليططل ويعططد

 والتصطططنيف(  1994)  النسسططط  لحلططط  األمريكيططط  الجمعيططط  عططط  الصطططندر  DSM IV الرابعططط 
 همططططن  WHO(  1992)  العنلميطططط  الصططططح  منظمطططط  عطططط  الصططططندر  لألمططططرا  العنشططططر الططططدول 

  فولكمططنر يططري كمطن بينهمططن تعططنر  يوجطد وال . األوتيططم  إضططلرا  لتشطخي  الرئيسططين  المصطدرا 
(1996 )VOLKMAR   تشططططخي  وفطططط   عططططن بوجططططه المختحسطططط  اإلضططططلرابن  تشططططخي  فطططط 

 بدايط  حطول يطدور منهمطن لكطل األسنسي  التركيم محور أ  كمن . خن  بوجه األوتيم  إضلرابن 
 قصطططور جوانططط  ثالثططط  ووجطططود عمطططر ، مططط  الثنلثططط  اللسطططل وصطططول قبطططل و لططط  اإلضطططلرا  حطططدو 
 : التنلي  الجوان  ف  تتمثل رئيسي 
 المتبندل اإلجتمنع  التسنعل. 
  والتواصل الحغ. 
  (.203: 2004 اهلل، عبد عندل) والتكراري المقيد نمل ال السحو 

 :  اإلجتماعي التواصل: ثانيا

 أعضنئهن م  ويتسنعل إليهن، وينتم  جمنع  ف  ينشأ إجتمنعين كنئنن بلبعه اإلنسن  يعد
 ين الح ف  اإلنسن  إندمنج ويت  . وبينه  بينه والعلنء األخ   ل  أثر عح   فيت  معه ، ويتواصل
 عحططط  يسطططنعد ممطططن والحركططط ، واالنسعطططنل  السكطططري والتواصطططل اإلدرا  مننفططط  مسطططتخدمن يططط االجتمنع
 ردالسط مط  المجتمط  ويتسنعطل المجتمط ، مط  التسنعطل مط  يتمك  ل ا به، والتأثر المجتم  ف  التأثير
 .( 35: 2007 محرو ، وفنء)   اته ع  مسهومه فيتكو 

 داخططل تواصططل لغطط  وجططود مطط  البططد مجتمعططه مطط  لحسططرد االجتمططنع  االنططدمنج يحططد  ولكطط 
 نسط  فط  يكطو  العالقطن  معظط  وفط  لحعالقطن ، الرئيسطي  األدا  هطو التواصل أ  حي  المجتم ،
 يبطدالو  فنلنطن  . العالقطن  ألطراف كل يستخدمهن الت  التأثير وأدا  المعحومن ، جم  أدا  الوق 
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 هو فنلتواصل ببع ، ه بعض تواصل لريق ع  البع  بعضه  م  عالقنته  وينهو  ويغيرو 
 (. 11: 2004 شقير، مين ) لحتغيير اآللي  ووسيحته  حوله  فيم  لحتأثير لريقه 

 مهمططططط  قطططططو  اإلجتمطططططنع  التواصطططططل أ  عحططططط (  27: 1991) القطططططندر عبطططططد أشطططططرف وأكطططططد
 يطت  واالنسعطنال  المشطنعر تبطندل أ  كمطن البينشخصطي ، السطينقن  ف  المعنن  تبندل ف  ومسيلر 
 الحسظطط  غيططر التواصططل لريططق عطط  والتشططويه الخططدا  مطط  نسططب  بشططكل وخنليططه دقطط ، رأكثطط بشططكل
 . الحسظ  التواصل لريق ع  منه بأكثر

 لسطل يواجههطن الت  الرئيسي  المشكال  أه  م  اإلجتمنع  التواصل وقصور ضعف إ 
 را ومهططططن اإلجتمنعيطططط  الحيططططن  مجطططنل فطططط  لحمطططط  اللبيعطططط  النمطططو عحطططط  األوتيططططم  ويططططالثر األوتيطططم ،
 التواصطل مجطنل فط  صطعوبن  بطنألوتيم  المصطنبو  األلسطنل يواجطه مطن عند  حي  لدي ، التواصل

 مط  التواصطل فط  صطعوي  إلط  بطنألوتيم  اإلصطنب  تطالدي حي  اإلجتمنع  والتسنعل الحسظ ، غير
  . ( 5: 2005 كنمل، محمد)  الخنرج  بنلعنل  اإلرتبنل وف  اآلخري 

 : اعياإلجتم التواصل مفهوم  - 1

 السطططرد وسطططيح  هطططو اإلجتمطططنع  التواصطططل أ  عحططط ( 40: 1994)  الحططط  عبطططد أشطططنرمحمد
 نعحيط ف فطإ  ه ا وعح  األفراد هالالء إل  خبراته  لنقل لآلخري  وسيح  وك ل    وآرائه خبراته لنقل
 . الجيد التواصل عح  يتوقف فيهن يعي  الت  الجمنعه ف  وتأثير  حينته، ف  السرد

 المكمحططط  العمحيططط  هطططو اإلجتمطططنع  التواصطططل أ  عحططط  (50: 2007) خطططول ال هشطططن  وأكططد
 التواصطططل عحيطططه يترتطط  اآلخطططر الشطططخ  فططإدرا  اإلحتمطططنع ، التسنعطططل موقططف فططط  اإلدرا  لعمحيطط 
 المدركطه الصطور  فط  تغيطر أو اآلخطر، لحشطخ  جديطد إدرا  معطه التواصطل عحط  يترت  كمن معه،
 لسظطط ، غيططر أو لسظيططن تواصططال كططن  سططواء بينهمططن صططلالتوا فطط  يططالثر ممططن الشططخ  لهطط ا قبططل مطط 
 النمطططو معطططنيير مططط  معيطططنرا التواصطططل أصطططب  حيططط  إجتمطططنع ، تسنعطططل يوحطططد ال تواصطططل دو  فمططط 

 السططرد بططي  التواصططل مطط  منططن  فططال السططوي  تتحقططق ولكطط  السططوي ، معططنيير مطط  وأيضططن بططل السططوي
 . الخنرج  العنل  وبي 

 اإلجتمططنع  التواصططل أ  إلطط  إلطط ( Bridjet, Giles, 2002) بريططدجي  أشططنر  وقططد
 كططل تتضططم (  إتصطنل قنططن )  وسطيح  خططالل مط  المسططتقبل إلطط  المرسطل مطط  الرسطنئل إنتقططنل عمحيط 
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 التواصططططل وينقسطططط  بططططه يتعلططططرو  ومططططن النططططن  منيرتديططططه حتطططط  المنلوقطططط  الحغطططط  مطططط  إبتططططداء شطططط 
 :نوعي  إل  االجتمنع 

 الكحمططن  اسططتخدا  فطط  الططدور يأخطط ا  الحطط ا  مططنوه ومسططتم  مططتكح  ويشططمل :اللفظللي التواصللل 
 . النظر أووجهن  العقحي  المسنهي  لتبندل

 لسظين المرسح  الرسنئل تعميم أو إلكمنل غنلبن وهويستخد  :اللفظي غير التواصل  
                                                              (Bridjet, Giles,2002:7 )  

 :اإلجتماعي لتواصلا أهمية - 2

 يجمط  مطن وأ  التواصطل، قوامهطن العالقطن  م  مجموع  عح  يقو   اإلنسنن  المجتم  إ 
نمططن غيبيطط ، قططوي لططي   األفططراد  الحيططن  ضططرورين  مطط  ضططرور  هطط  التطط  تواصططحي  عالقططن  هطط  وا 

 مطط مجت أي لوجططود والممطط  والتربططوي،  اإلجتمططنع  لحنشططنل أسنسططي  عمحيطط  فنإلتصططنل اإلجتمنعيطط ،
 عالقطططط  وال الرابلطططط  حشططططدا يصططططبحو  المجتمطططط  أفططططراد بططططي  التواصططططل وبططططدو  وتقدمططططه، وتمنسططططكه
 مط المجت أفطراد بي  التواصل توقف وا  ا اإلجتمنعي ، الحين  شرين  هو فنلتواصل بينه ، إجتمنعي 

  . ( 44: 2010 منير، محمد)  وتححل تسك 
 :  األوتيزم طفل لدي االجتماعي التواصل مهارات - 3

  أ  عحططط  اتسقططط  قطططد الدراسطططن  مططط  العديطططد أ  إلططط (  46: 1997)  كنمطططل محمطططد يشطططير
 ظهططور فطط  بططدورهن وتططالثر وأسنسططي  محوريطط  إضططلرابن  تعططد األوتيططمميي  لططدي التواصططل ضططلرا 

 مطط  السططيكولوج  التططدخل محططنوال  فططإ  هطط ا وعحطط  االجتمططنع ، التسنعططل مثططل أخططري إضططلرابن 
 إضطلرا  عالج حول وتتمحور تتركم أ  يج  األلسنل هالالء حو س وتعديل التأهيل إعند  أجل

 .التواصل
 العوامل أه  أحد يعد الحغوي التواصل قصور أ  إل (  52: 2000)  قنديل شنكر وأكد

 فط  الحغط  إسطتخدا  عحط  قدرتطه أ  حيط  . العطندي اللسطل ع  األوتيمم  اللسل لشخصي  المميم 
 بوجطود اهتمنمن يظهر وال اآلخري ، م  تواصال تحقق ال غتهول ضعيس  تعتبر واإلستقبنل اإلرسنل
  . اللسل عح  بدور  التواصل إضلرا  يالثر هنن وم  أحد لوجه ينظر وال اآلخري ،

 : األوتيزم طفل لدي اإلجتماعي التواصل لقصور المفسرة النظرية - 4

 األخيطر ، اآلونط  فط  كبيطرا واهتمنمطن إنتشطنرا القط  التط  النظريطن  إحطدي العقل نظري  تعد
 هط   وتعطد األوتيطم ، ألسطنل لطدي اإلجتمنع  التواصل صعوبن  تسسير ف  دورهن إل   ل  ويرج 
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 إلط   TOM العقطل نظريط  وتشطير ،Cognitive Theory المعرفيط  النظريط  إل  إمتداد النظري 
درا فه  م  اآلخري  ومشنعر ومعتقدا  أفكنر م  السرد بهن يتعنمل الت  الكيسي   فعحط  وتنبال،  وا 
 فطط  كبيططر  صططعوب  مطط  يعططننو  أنهطط  إال إليططه ينظططرو  لمططن األوتيططمميي  األلسططنل معرفطط  مطط  الططرغ 
  . ( 84: 2008 الدي ، كمنل رانين)  أفكنر م  اآلخري  عقول ف  يدور من إدرا  عح  القدر 

 الصغنر أللسنلا ومعظ  . اآلخري  سحو  م  والتعنمل التنبال وتسسير لسه  أسنسي  العقل ونظري 
 رمططمي بحعطط  اإلنشططغنل خططالل مطط  شططهرا(  18) عمططر مطط  العقططل نظريطط  لتلططور إشططنرا  يظهططرو 
 فططإ  سططنوا  ثططال  عمططر ومطط  . تمثحططه الطط ي الشطط  غيططر أخططري أشططينء لتمثططل األشططينء واسططتعمنل
 إلطط  أربط  عمطر ومط  . لآلخططري  العقحيط  الحطنال  بطي  السطرق فهطط  عحط  قطندري  يصطبحو  األلسطنل
 والحقيقطط  الظططنهر بططي  السططرق ويططدركو  الخنلئطط  المعتقططدا  يسهمططو  األلسططنل فغطط  سططنوا  خمطط 

 (.118: 2004 المريقن ، إبراهي )
  : األوتيزم طفل لدي اإلجتماعي التواصل طرق - 5

 م  كل  ل  إل  أشنر كمن األوتيم ، ألسنل لدي االجتمنع  التواصل لرق وتتعدد تتنو 
 كمطططططنل ورانيطططططن  ،94 – 84: 2008 اهلل، عبطططططد عطططططندل و ، 96 – 93: 2001، أمطططططي  سطططططه ) 

 -: منيح  منهن اللرق وه  (  94 – 83: 2008 الدي ،
 :اإلشارات إستخدام:  أوال

 أ  يريطد ال ولكنطه بمسطرد  الشط  فعطل عحط  قطندرا يكطو  اللسطل أ  بطه ويقصد :المسبق اإلدراك (أ
 بمشططكح  يعرفططو  األوتيططمميي  لسططنلاأل وأبططنء لططه، ليسعحططه لآلخططري  ويشططير بمسططرد  الشطط  يسعططل

 عحط  قطندرا يكطو  اللسطل فمثال ألسنله  لدي( المسبق اإلدرا ) بغين  يشعرو  حينمن ألسنله 
 . يرفعو  لك  آلبنئه يشير ولكنه بمسرد  الوقوف

 اإلجتمططنع ، التواصططل أشططكنل مطط  شططكال تعتبططر اإلشططنري  الحغطط  أ  :باليللد والقيللادة المشللاورة ( 
 عحط  األولط  العالمط  تعد لإلشنر  والقنبحي  اإلشنر ، إتجن  ف  موجود ش   إل يشير فنإلصب 

 ولكطط  . إليططه يشططير مططن إسططتنتنج عحطط  قططندرا يكططو  أمنمططه الطط ي الشططخ  أ  يعططرف اللسططل أ 
 و لط  المحيل  البيئ  م  ببلء يكتسبونهن فه  المقدر ، ه   لديه  ليس  األوتيمميي  األلسنل
(  10: 8)  سطط  فطط  وتظهططر تحقنئيطط  عنططده  اإلشططنر  تكططو  الطط ي ديي العططن بنأللسططنل بنلمقنرنط 
  لطط  يسعحططو  ولكططنه  يريططدونهن التطط  األشطينء اتجططن  فطط  يشططيروا أ  أحططد يعحمهطط  أ  دو  شطهور
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 ال ي الشخ  بيد يأخ و  فإنه  الش  إل  يشيروا أ  م  بدال األوتيمميو  واأللسنل. تحقنئين
 عحطط  يططدل وهطط ا يريدونططه، الطط ي الشطط  لهطط  يسعططل أو دونططهيري الطط ي الشطط  لهطط  ليحضططر أمططنمه 
 البطن  لسطت  البطنل  بيطد اللسطل يأخط  فمطثال لحتواصطل، وظيسيط  وسطيح (  اليطد)  م  يأخ و  أنه 
 مطططططن نططططندرا العطططططنديي  األلسططططنل ولكططططط  . الخططططنرج أو لححديقططططط  يخططططرج أ  يريطططططد أنططططه يعنططططط  وهطططط ا

 لريقط )  وتنمطو اللسطل، حنجط  لتحبيط  سرع  أكثر اإلشنر  أل  إتصنل كوسيح  اليد يستخدمو 
 وأ  اإلشططنر ، عحطط  قدرتططه وقبططل المشطط  عحطط  قدرتططه بعططد األوتيممطط  اللسططل عنططد( بنليططد القيططند 
 التشطخي  فط  المعطنل  تسطنعد التط  األشطينء أهط  مط  هط  بنليطد القيطند  ووجطود اإلشنر  غين 

 وال ونصططف سططنتي  أو نتي سطط سطط  اللسططل هطط ا يبحطط  حينمططن و لطط  األوتيممطط  اللسططل واكتشططنف
ستخدا  اإلشنر  إستخدا  يعرف   لحتواصل كوسيح  اليد وا 

 :بالوجه التعبيرات( ج
 :اإلبتسامة -1

 بططي  مططن الستططر  فطط  و لطط  بإشططراق  ويبتسطط  أمططه وجططه عحطط  العططندي اللسططل يتعططرف مططن عططند 
 ال األوتيممطط  اللسططل ولكطط  بهططن، وسططعندته عحيهططن تعرفطط  لهططن ليظهططر و لطط  شططهور( 3) إلطط  شططهري 
 عالمطط  العططندي لحلسططل بنلنسططب  تكططو  والتطط  الثننيطط  أو األولطط  السططن  حتطط  اإلبتسططنم  هطط   يظهططر
ستجنبه  به المحيل  بنلبيئ  إستمتنعه عح  مبهج   ، ي إجتمنع بإبتسنم  له المألوف  لحوجو  منه وا 
 اللسطططل بهطططن ت يطططأ أ  يمكططط  التططط  فنإلبتسطططنم  األوتيممططط ، لحلسطططل بنلنسطططب  صطططحي  العكططط  ولكططط 

 ،برعنيتطه القطنئ  الشطخ  لط ل  دافئط  إسطتجنب  وال إجتمنعيط ، إبتسطنم  الواقط  فط  ليس  األوتيمم 
 اآلخططري  مطط  لططه بنلنسططب  واإلبتسططنم  المثيططرا ، مطط  أخططري ألنططوا  إسططتجنب  تكططو  مططن عططند  ولكنهططن
( Dowson,89) دراسط  أكدتطه مطن وهط ا لهطن، اإلسطتجنب  وعطد  تجنبهن ويحنول عحيه ع ءا تشكل
  فطططططططط  كثيططططططططرا أقططططططططل أمططططططططنمه  لإلبتسططططططططنمن  إسططططططططتجنبنته  تكططططططططو  األوتيططططططططمميي  األلسططططططططنل أ  عحطططططططط 
 .العنديي  األلسنل مقنبل
 بالعين:  اإلتصال -2

 فططط  الشططط و  درجطططن  بعططط  األوتيطططمميي  األلسطططنل معظططط  يظهطططر الثننيططط  السطططن  نهنيططط  فططط 
 يكطططو  مطططن وغنلبطططن يعرفطططونه  ال لططط يا لآلخطططري  وثنبتططط  متجمطططد  نظطططرته  وتكطططو  بطططنلعي ، اإلتصطططنل
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 إتصنله  ولك  غربنء وليسوا له  بنلنسب  مألوفي  األشخن  يكو  عندمن أفضل بنلعي  اإلتصنل
 يريدو  حينمن بنلعي  يتصحو  قد األلسنل هالالء وأيضن محدد، الهدف ويكو  قصيرا يكو  بنلعي 

 عحطط  يشططجعونه وهططل فعحططو  مططن لطط إ أو يشططنهدونه مططن إلطط  النظططر فطط  المحيلططي  البططنلغي  مالحظطط 
 مط  واحطد ( العطي  حمحقط ) أ ( Rutter, M, 83) اعتبطر ولهط ا ال، أ  يهتمطو  وهطل ال أ  فعحهط 
  أ ( Dawson, 84) أكطططططد وأيضطططططن. األوتيطططططمميي  األلسطططططنل لطططططدي الشطططططنئع  الصطططططعوبن  أهططططط 

  تطططط لف أو بتعقيططططد مططططرتبل يكططططو  مططططن غنلبططططن األوتيططططم  لسططططل يجربطططط  الطططط ي بططططنلعي  اإلتصططططنل مقططططدار
 .المتننول  المهم 
  :العاطفية التعبيرات مدي: ثـانـيـا

 المختحسططط  األصطططوا  نغمططط  عمطططره  مططط  المبكطططر  المراحطططل فططط  العطططنديو  األلسطططنل يسطططتخد 
 رد إلط  تشطير اللسطل يصطدرهن التط  التعبيطرا  هط   أ  أي لحعنلسط  المختحسط  المراحطل عحط  لحدالل 
 اسطتجن  الصطوتي  النغمط  بهط   أ  يسهط  اللسطل تجعطل جنب اإلسطت وهط   المحيلطي ، اآلخطرو  فعل
 إلطط  يميططل ألنططه األوتيممطط  لحلسططل بنلنسططب  اليحططد  هطط ا ولكطط . . صططحيح  بلريقطط   اآلخططري  لططه

 أنهطط  أي بهطط  المحيلطط  البيئطط  عطط  منسصططحي  يبططدو  أي العنلسيطط  األفعططنل ردود مطط  القحيططل إظهططنر
 خطوف إسطتجنب  أي يظهطرو  ال الحطنال  بعط   فط فمطثال عنلسط  أي بطدو  ثبطن  حنلط  يظهرو 

 . بهن يمرو  قد الت  الخلير  المواقف ف 
 :الفعال التواصل مقومات -6

 : ه  أسنسي  ثالث  عوامل عح  التواصل عمحي  فنعحي  أو نجنح يتوقف
  المرسل م  اإلرسنل عمحي  وجود  كسنء . 
  المستقبل م  الرسنل  وفه  إدرا  ضمن . 
  التواصل عح  التشوي  عوامل يلتقح أو إنعدا  

 :اإلجتماعــي التواصل أشكال -7

 تواصططل إلطط  النططن  بططي  التواصططل يصططنف الططبع  أ (  41: 1991)  الخططول  هشططن  يططري
 ،Communication   Nonverbal لسظط  غير وتواصل ، Verbal Communication لسظ 

. . األشطخن  مط  غيطر  مخنلبطن ردالسط بهن ينلق الت  األلسنظ تح  ف  ينحصر الحسظ  والتواصل
 اإليمطططنءا  الوجطططه، تعبيطططرا  منهطططن نططط كر الوسطططنئل، مططط  بنلعديطططد فيطططت  الحسظططط  غيطططر التواصطططل أمطططن



 عراقــي، أ  صـــالح /د.عباس، أ سامية/د.أحمد، أ أشرف /د.أ
 ينلتحس الفنية األنشطة داماستخ علي قائم برنامج فاعلية سند شيماء/

  االجتماعي التواصل
 

 254 

 وتجعل لسظ  تواصل إل  التواصل تقس  التواصل نظرين  ومعظ  إل . .  gerluress بأنواعهن
 .ي الثننو  الوظيس  منه وتجعل لسظ  غير وتواصل األسنسي ، الوظيس  منه
 وآمططنل ؛(41: 2003)  محمططد والعربطط  ؛( 266: 1991) القططندر عبططد أشططرف مطط  كططل اتسططق وقططد
 : نوعي  إل  يصنف التواصل أ  عح (   20: 1999)  بنشن أبو

 بهن ينلق الت  األلسنظ تح  ف  وينحصر: Verbal Communication لسظ  تواصل -1
 .. األشخن  م  غير  مخنلبن السرد

 ومنهطن الوسطنئل مط  بنلعديطد يطت : Communication   Nonverbalغيرلسظط  تواصطل -2
يمنء  الصوتي ، واإلشنرا  الوجه، وتعبيرا  والحركن ، اإليمنءا   .الرأ  وا 
 : إل  التواصل  أنوا(  21 – 20: 2005)  الببالوي إيهن  وصنف

 :اللفظي غير التواصل( أ
 وسططمي  ايسططنبرج قططن  ولقططد وغيرهططن، واإلشططنرا ، واإليمططنءا ، الوجططه تعبيططر أسططنلي  ومنهططن

Eisenberg & Smith, R . وه  أسنسي ، فئن  إل  الحسظ  غير التواصل أسنلي  بتقسي : 
ستخدامه الصو  متغيرا  ويتضم  بنلحغه، المرتبل التواصل -1  . وا 
 . الجس  حركن  ويشمل الحرك ، التواصل -2
 . المكنني  والعالقن  الجس  وض  ويشمل الجسدي، التواصل -3

 : اللفظي صلالتوا (ب
 ويرتبهططن محططدد  كحمططن  إلط  أفكططنر  لترحمطط  السططرد يسطتخدمهن التطط  والحغطط  األلسططنظ ويتضطم 

 .رسنئحه نقل م  تمكنه بلريق 
 كطل يكمطل الحسظط  وغيطر الحسظط  التواصطل أ  إلط (  1: 1987)  القلطن  سطنمي  وأكد 

 فط  خرجت عندمن( ال) كحم  فمثال سينقنتهن، لتغير تبعن داللتهن تتغير الحسظي  فنلكحم  اآلخر منهمن
 ومط ( نعط )  تعنط  واإلبتسطنمن  والنظطرا  لحوحه الننعم  التعبيرا  م  إلنر وضم  الحنن  نبر 
  بططططططنلرجو  إال نسهمهططططططن أ  نسططططططتلي  وال سططططططينقهن، عطططططط  الكحمطططططط  نعططططططمل أ  نسططططططتلي  ال فإننططططططن  لطططططط 
 مطط  البدنيططه أعضططنال  بططه تشططير بهنومططن النططنلق السططرد شخصططي  إلطط  بططنلرجو  أي السططينق هطط ا إلطط 

  الكحم . له   تسسيرا 
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 : يــــــالفن اطــــــ: النشثالثا

 اإلجتمنعيطط  البيئطط  مطط  بنلتسنعططل إشططبنعهن إلطط  جنهططدا يسططع  بحنجططن  مططمودا اللسططل يولططد
  داخحط دافط  والحنجط  األسطر ، وأصدقنء األقنر  وسنئر واألخو  الوالدي  م  تتكو  الت  المحيل 
 بمططن مظنهرهطن تتخطط  حنجط  وكطل والتكيططف، واالسطتمرار بنإلصططرار يتميطم وهطو قيططق،التح إلط  يسطع 
 السططروق بحكطط  يختحسططو  واأللسططنل القنئمطط ، الظططروف حسطط  تتنططو  التطط  المحيلطط  البيئطط  مطط  يططتالئ 
  أ المتوقط  مط  فحطي  والنحيطف، البطدي  والقصطير، يوجطداللويل فمثحمطن بيطنه ، تتوافر الت  السردي 
 جنسططينته  اختحططف مهمططن فنأللسططنل القنئمطط ، اإلختالفططن  هطط   رغطط  موحططد  بصططور  الحنجططن  تظهططر

 ولحمصططري لألمريكطط  يصططح  الططدواء هططو فهطط ا مرضططوا إ ا خصططنئ  وتجمعهطط  وألسططنته ، وأديططننه 
 ضططعسن أو قططو  معينطط  لظططروف اختحسطط  وا   عططن  إسططتعداد الحنجطط  فططإ  ولطط ل . المسططنوا  قططد  عحطط 

 (. 141: 1991 البسيون ، محمود)
 هطن  مصطدر يعطد والط ي التحيسميطو  مشطنهد  لريطق عط  إشطبنعهن يطت  التط  الحنجن  وتح 

 وك ل  المصور  وكتبه  األلسنل مجال  وتداول إنتشنر أ  كمن ، لحلسل البصري  الرالي  النعن 
 مط  هنمطن مصطدرا أيضطن أصطب  والثنبتط  المتحركط  المرئيط  الصطور عنل  ف  والهنئل الكبير التلور
 الصططور وأصططبح  بططل األلسططنل عنططد البصططري المخططمو  وتكثيططف البصططري  الراليطط  إنعططن  درمصططن

 غنلبيططط  لطططدي السططط  فططط  التعبيطططر فططط  الراليططط  منطططنب  مططط  ومنبعطططن مصطططدرا والثنبتططط  المتحركططط  المرئيططط 
 فغنلبطن وااللقطنء والكحمط  الحسطظ عحط  يعتمطد صغنر ونح   اكرتنن إنعن  مصدر كن  ولقد األلسنل،

 السنط  التعبيطري المصطدر وهط ا واألجطداد، اآلبطنء مط  والحكنيطن  القصط  م  الكثير  نسم كنن من
 فططط  اإلبصطططنر حنسططط  واسطططتخدا  الحسطططظ عحططط  يعتمطططد كطططن  أ  بعطططد واختحطططف تغيطططر قطططد األلسطططنل لطططدي

نمططن المعرفطط  مصططدر وحططد  الحسططظ يعططد لطط  أي أشططكنله، وبنططنء معرفتططه  انططنألو  تحتططوي التطط  المرئيطط  الصططور  وا 
 المجططططال  مطططط  الهنئططططل الكطططط  أو التحيسميططططو  أو السططططينمن شنشطططط  عحطططط  عينيططططه تططططداع "  أشططططكنالو " وخلططططول

 (.14 -13: 2001 الحسين ، نبيل) هنئل تكنولوج  وتقد  بإحكن  المصور  والملبوعن 
 توجد ال وبنلتنل . السن  لحنشنل إجرائ  تعريف إل  البنحثو  يصل ل  :الفني النشاط تعريف -1

 . الننجحط  السني  األعمنل إنجنم بعد تستخح  فنلقواعد . عحيه والحك  ييمهوتق لتقنينه معنيير
 جطن " يقول كمن والس . التجنر  صح  ثبو  بعد القواني  تستنبل حي  العح ، ف  يحد  كمن

 المثططل، عططنل  فطط  أفاللونيططن نمو جططن لططي  الموفقطط ، السنيطط  النتططنئ  حصططيح  مطط  نططنب " بريتحيمطط 
 مط  القيمط  يسطتمد تلحبطه، ال جمنعط  بطي  له قيم  وال هدفن، لي  أنه نكم ول اته، ب اته يعي 
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 ملحطط  أنططه عططن  وجططدا  عطط  ويعبططر أفكططنرا، لهططن ويحمططل لحجمنعطط ، حيويططن إحتينجططن يحبطط  أنططه
 يستعصطط  لطط ل  . اإلبططداع  والنشططنل السنيطط  بنألعمططنل -تجسططيمه يمكطط  أو – مجسطط  روحطط 
 فططط  مطططن بدرجططط  موجطططود فهطططو محمطططو ، غيطططر نطططهأ مططط  وبطططنلرغ . اإلجرائططط  التعريطططف عحططط  السططط 

 (. 37: 1994 العلنر، مختنر)  اإلنسن  يبدعهن أو اللبيع ، عنهن تسسر الت  الكنئنن 

 رغبططن ب يبططدأ فهططو مططيالد ، منطط  نسسططه عطط  التعبيططر فطط  اللسططل يبططدأ :الفنللللي النشللللاط أهميللللللة -2
 ثطيالتم البدايط  فط  األ  تمثحطه نل عط وهطو. بهطن الخنرج  العنل  إبالغ م  له البد معينه غريمي 
 بواسلتهن اللسل يحنول بدائي  لغه تكو  وحركنته صيحنته أول فإ  ث  وم . تنمن يكو  يكند

 يميطم أ  حينتطه مط  األولط  القحيحط  األسطنبي  فط  فعحهطن يسطتلي  أنطه عحط  بنآلخري ، اإلتصنل
  الموجطططططه، غيطططططر التعبيطططططر وبطططططي  الجطططططو  حنجططططط  إشطططططبن  مثطططططل غنيططططط  نحطططططو موجطططططه تعبيطططططر بطططططي 
 الغضطط  أو القحططق أو كنلسططرور تعميمططن أكثططر وجططدا  إظهططنر سططوي آخططر غططر  مطط  لططه ولططي 

 (.31: 2001 الحسين ، نبيل)

 :الفنللللي النشللللاط مراحللللل -3
 لطنإرتبن تطرتبل األلسطنل، عنطد واإلبطدا  التعبيطر حنلط  :األلسطنل عنطد السنط  التعبير نمو مراحل 

 ومططدي إدراكهطط ، مسططتوي مطدي تحططدد أعمططنره  أ  حيطط . لطديه   الممنطط العمططر بمسططتوي مبنشطرا
  مط الثنني  س  وحت  والدته  من  فنأللسنل والمبندر ، والحرك ، التعبير، عح  قدرته  مستوي
 م  إتجنهنتهن وتتض  تتبحور الرغب  ه    اته ، ع  لحتعبير مبهم  رغب  لديه  يكو  عمره ،
 سط  مط  واأللسطنل . وخنمطن  وأفكطنر أدوا  م  يحم  من لبك فتموده  . واألين  السني  توال 
 قننصططو، أكططر ) واإلدرا  التعبيططر فطط  مختحسطط  بمسططتوين  يمططرو  المراهقطط  سطط  وحتطط  الططوالد 
1992 :21) . 

 فهططط  عحينطططن تسطططهل التططط  التقسطططيمن  بعططط  لهطططن يضططط  أ  العحمطططنء مططط  كثيطططر حطططنول لططط ل 
 هطططط   ومطططط  . والوجدانيطططط  واإلجتمنعيطططط ،  ،والعقحيطططط الجسططططمي ،: النططططواح  مطططط  مرححطططط  كططططل لبيعطططط 

 مط  ولطي  رئيسطي ، فتطرا  أو مراحطل ثطال  فط  يمطر األلسطنل رسطو  أ  إسطتنتنج يمك  التقسيمن 
 مط  يعقبهطن فيمطن منهطن كطل آثنر تستمر أ  الجنئم م  ولك  األخري، قبل إحداهن تأت  أ  المتوق 
 :ف  المراحل ه   تتحخ  مراحل،
 .التخليل مرحح  -1
 (.الشكحي  الموجما  مرحح  أو) الرممي   المرحح -2
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 (.59: 1996 عيند، مواه (  )الواقعي ) اإلصلالحي  المرحح  -3

 :الدراســــة فــــروض

 التجريبيط  الدراسط  مجموعط  درجطن  رتط  متوسطل  بطي  إحصطنئي ،  دالل   ي فرق يوجد -1
 ألسططنل مطط  عينطط  لططدي االجتمططنع  التواصططل مقيططن  عحطط  والبعططد  القبحطط  القينسططي  فطط 

 .البعد  القين  لصنل  و ل  األوتيم 
 التجريبيط  الدراسط  مجموعط  درجطن  رت  متوسل  بي  إحصنئي ، دالل   ي فرق اليوجد -2

 التواصطل مقيطن  عحط (  البرنطنم  إنتهطنء مط  شطهر بعطد)  والتتبعط  البعطد  القينسيي  ف 
 . األوتيم  ألسنل م  عين  لدي االجتمنع 

 :ـــةــراءات الدراســــــاج

 : الدراسة عينة أوال :

 أعمطنره  تتطراوح( إنن  2  كور، 3) أوتيمميي  ألسنل( 5) عدد م  الدراس  عين  تكون 
  ا  عينط  الدراسط  تلحبط   لط  عحط  وبنطنء ،(سطنه 4) عمطري بمتوسطل سطنه( 5: 3) بطي  الممنيط 

 األوتيم  لرا بنض المشخص  العين  م  تتننس  أدوا  استخدا  اقتض  وه ا محدد ، مواصسن 
 معططططنيير بنسططططتخدا  واألعصططططن  المطططط  فطططط  متخصصططططي  ألبططططنء قبططططل مطططط  تشخيصططططهن تطططط  والتطططط 

 DSM-IV لسنلاأل م  اختينرهن ت  الت  العين  م  تتننس  أدوا  استخدا  يقتض  وه ا. 

 :ةــــــأدوات الدراس :ثانيا

 ( ث البنح/   إعداد)  . األوتيم  لسل ع  األولي  البيننن  جم  إستمنر  -1
 ( 2010 له ،محمد النيل أبو محمود/إعداد(  )الخنمس  الصور ) بينيه استننسورد مقين  -2
 ( 2004  خحيس  ومن  السيد محمد/   إعداد)       . اإلجتمنع  لحتواصل جيحين  مقين  -3
 ألسنل م  عين  لدي االجتمنع  التواصل لتحسي  السني  األنشل  استخدا  عح  قنئ  برننم  -4

 (البنحث  /إعداد)              . األوتيم 
 : يلي فيما األدوات تلك وبيان

 :أسنسي  فقرا  ثال  عح  االستمنر  تحتوي: األولية البيانات جمع استمارة – 1
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 والجطن ، السط ، االسط ، تتضطم  األوتيمم  بنللسل تتعحق معحومن : شخصية معلومات 
 . والسك  والجنسي  خوته،أ بي  اللسل وترتي 

 ومالهالتهمطن منهمطن كطل ووظيس  الوالدي  بعمر تتعحق معحومن : باألسرة اصةخ معلومات 
  .العنئح  ف  أخري أوتيم  حنال  توجد وهل السكني ، والمنلق  العحمي ،

 األوتيممططططط  اللسطططططل يعننيهطططططن التططططط  بنلمشطططططكال  وتتعحطططططق: للطفلللللل السللللللوكية المشلللللك ت 
 فططططط  بنللسطططططل لمحيلطططططي ا مططططط  أو األسطططططر  داخطططططل سطططططواء بطططططه المحيلطططططي  مططططط  تعنمحطططططه عنطططططد
 .لألسر  الخنرج  العنل 

 عحطططططط  القططططططنئمي  أو واأل  األ  مطططططط  كططططططل بمقنبحطططططط  البنحثطططططط  تقططططططو : االسللللللتمارة تطبيللللللق 
 السقططططرا  جميطططط  توضططططي  وتطططط  معهطططط  األوليطططط  البيننططططن  إسططططتمنر  مططططأل وتطططط  اللسططططل رعنيطططط 
 .السقرا  توضي  وت  لآلبنء

 (:2010 له محمد النيل، أبو محمود /ادإعد) :الخامسة الصورة بينية استانفورد مقياس -2
 حطنل أعطدهن التط  األمريكيط  الخنمسط  اللبعط  تقنطي  مصطر فط  ممطثال العرب  العنل  يتنب 

 البيئططط  عحططط  والتقنطططي  األدوا  أعطططداد وتططط  2006 فططط  حنطططور  مصطططري وبطططدأهن 2003 عطططن  رويطططد
  النسسي  المقنيي  قني وت إلعداد العربي  المالسس ) النيل أبو محمود خالل م  أيضن المصري 

  السططططططططططيد محمططططططططططد) إعططططططططططداد . اإلجتمططططططططططنع  التواصططططططططططل لقيططططططططططن (: GARS)جيحيططططططططططن  مقيططططططططططن  -3
 (:2004 خحيس ، ومن 

 إعطططند  تططط  حيططط ( 2004 خحيسططط ، ومنططط  السطططيد محمطططد) العربيططط  لحبيئططط  المقيطططن  هططط ا أعطططد
  بطي أعمطنره  تتطراوح الط ي  األفطراد لتقيطي  يسطتخد  وهو المصري  البيئ  ف  ومعنيير  صدقه حسن 

 .عنمن وعشرو  إثنن ( 22) و سنوا  ثال ( 3)
 ثالثط  أو بعطدي  حسطن  أو بمسرد  بعد كل حسن  يمك  مستقح  أبعند أربع  به والمقين 

سططتخراج  االجتمططنع ، التسنعططل لقيططن  البنحطط  اسططتخدمه وقططد ثالثطط  أو بعططدي  أو بعططد لكططل درجطط  وا 
 . النملي  والسحوكين  التواصل

 الجمعيطط  قطدمتهن التط  األوتيططم  الضطلرا  التشخيصطي  المعطنيير عحطط  قطنئ   المقيطن وهط ا
 العقحيططط ، لإلضطططلرابن  واإلحصطططنئ  التشخيصططط  الطططدليل فططط ( )ABA  النسسططط  لحلططط  االمريكيططط 
 . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  الراب  اإلصدار
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 :اســــــالمقي فــــــوص

 االجتمنع ، التسنعل ف  والخحل القصور تحديد عح  تسنعد سحوكي  ئم قن ع  عبنر  هو
 إضطلرا  م  يعننو  ال ي  األشخن  لدي النمنئي  واالضلرابن  النملي  السحوكين  التواصل،
 التسنعطططل) فرعيططط  أبعطططند ثطططال  تحططط  تتطططدرج بنطططدا وأربعطططو  إثنطططن  مططط  المقيطططن  ويتكطططو  األوتيطططم ،

 (النمنئيطط  االضططلرابن ) الرابطط  البعططد إلطط  بنإلضططنف ( النمليطط  ن والسططحوكي التواصططل االجتمططنع ،
 خططالل أبنططنءه  نمططو عطط  معحومططن  خاللهططن مطط  اآلبططنء يقططد  إضططنفي  بنططدا عشططر أربعطط  مطط  ويتكططو 
 . اللسل عمر م  األول  الثال  السنوا 

 : أبعاد أربعة المقياس أبعاد وتشتمل

 النملي  السحوكين  :األول البعد Stereotyped Behaviors  ( 14: 1) البنطود م  ويتكو
 وغيرهن Motility Disorders الحركي  واالضلرابن  والقولب ، النملي  السحوكين  وتصف

  . والشن   الغريب  السحوكين  م 
 التواصطططططل :الثلللللاني البعلللللد Communication  وتصطططططف( 28: 15) البنطططططود مططططط  ويتكطططططو 

 . لألوتيم  مميم  را أع تعد الت  الحسظي  وغير الحسظي  السحوكين 
 االجتمططنع  التسنعططل :الثاللل  البعللد Social Interaction  ( 42: 29) البنططود مطط  ويتكططو

 .واألشينء واألحدا  النن  م  الصحي  التسنعل عح  المسحو  قدر  البعد ه ا بنود وتصف
 النمنئيط  االضطلرابن  :الرابلع البعلد Developmental Distributive  البنطود مط  ويتكطو 

   .المبكر  اللسول  مرحح  خالل السرد نمو ع  أسنسي  أسئح  البعد ه ا بنود وتقد ( 56: 43)
 أو الوالطططدي  أو السصطططل معحططط  مططط  بكطططل اإلسطططتعننه مططط  المقيطططن  بتلبيطططق البنحثططط  قنمططط 

 لإلجنبط  األقطل عحط  إسطبوعي  لمطد  بطنلمسحو  وقطوي دائط  إتصطنل لديه  ال ي  لرعني  بن القنئمي 
 .  منهن لحتأكد البنح  يحتنج الت  تسنالال ال بع  ع 

 بطقتنل التط  السطحوكين  بتقطدير يقو  ث  األسئح  ورق  ف  البنود بقراء  البنحث  قنم  وف 
 دائمططن، يالحططظ) األربعطط  اإلجنبططن  أحططد إختيططنر خططالل مطط  عحيططه التنلبططق أوالتطط  المسحططو  عحطط 

 مطنأ . لحمقيطن   األولط  الطثال  بنألبعطند حطقيتع فيمطن هط ا( يالحظ وال نندرا، يالحظ أحيننن، يالحظ
 . (ال أو نع ) إجنبتي  أحد يختنر أ  فعحيه النمو إضلرابن  بعد وهو الراب  بنلبعد يتعحق فيمن
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 أ  المختبطر عحط  يجط  متنحط  غيطر النمنئيط  االخطتالال  حطول المعحومطن  تكطو  وعندمن
 . بنلسعل البنحث  به م قن من وهو التقيي  م  النمنئي  االضلرابن  بع  يستبعد

 :  المقياس تصحيح

 جيحيططن  مقيططن  فطط  األربعطط  السرعيطط  األبعططند مطط  بعططد لكططل الخططن  الططدرجن  إجمططنل  يسططجل
 . األسئح  ورق  أسسل ف  الموجود المرب  ف  الرق  ويدو  بعد، كل ف  البنود درجن  بجم 

 درجطن  عشطر( 10) سلبمتو  معينري  درجن  إل  الخن  الدرجن  تحويل يت   ل  بعد ث 
نحططططراف  معططططدل إلطططط  المعينريطططط  المقيططططن  درجططططن  تحويططططل ويمكطططط  درجططططن ، ثططططال ( 3) معيططططنري وا 
 الموجططود  الجططداول لريططق عطط  كحططه  لطط  ويططت  المئويطط  ونسططبته Autism Quotient  األوتيططم 
 . والتصحي  والتعحيمن  األسئح  بكتي 

 : المقياس صدق

 مطط  مننسططب  بدرجطط  تمتعططه إلطط  العربيطط  البيئطط  فطط  لمقيططن ا تلبيططق مطط  المسططتمد  البيننططن  تشططير
 : كنلتنل  لريق  م  بأكثر المقين  صدق بحسن  العربي  لحبيئ  المقين  معدا قنمن وقد الصدق

 :المحكمين صدق -1
 النسسططططي  الصططططح  أسططططنت   مطططط  خمسطططط  عحطططط  بعرضططططه العربيطططط  لحبيئطططط  المقيططططن  معططططدا قنمططططن

 البنطد إنتمطنء عحط  المحكمطي  موافقط  نسطب  وبحغط  الخصطو  وجطه عحط  اإلعنق  بمجنل المهتمي 
 أ  المحكمططي  أوضطط  كمططن المقيططن ، بنططود مطط  %85 مطط  ألكثططر %80 تحتططه ينططدرج الطط ي لحبعططد

  . الظنهري الصدق م  مننسب  بدرج  يتمت  المقين 
 :الداخلي اإلتساق صدق -2

 المعينريططط  الطططدرجن  بطططي  اإلرتبطططنل معطططنمال  بحسطططن  العربيططط  لحبيئططط  المقيطططن  معطططدا قنمطططن
 معططنمال  كطل أ  واتضط  الكحيطط  الدرجط  مط  عالقتهططن فط  وكط ل  الططبع  بعضطهن السرعيط  لألبعطند
 بنلدرجطط  المقطنيي  هطط   إرتبطنل معنمحطط  وأ  ،(0و 01) عنطد دالطط  السرعيط  المقططنيي  بطي  اإلرتبطنل
  . لحمقين  الداخح  اإلتسنق تحقق إل  يشير ممن( 0و01) عند دال الكحي 
 : بالمحك اإلرتباط صدق -3

 عحطط  المقيططن  درجططن  بططي  اإلرتبططنل معنمططل بحسططن  العربيطط  لحبيئطط  المقيططن  معططدا قنمططن
 منط  أعدتطه الط ي األوتيمميط  مقين  عح  األفراد نس  ودرجن ( 32=   ) األوتيمميي  م  عين 
 لتشخيصططي ا المحكططن  ضططوء فطط  ببننئططه قنمطط  والطط ي الهططدف، لططنس  والمسططتخد ( 2002) خحيسطط 
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 DSM4( 1994) العقحيطططط  لألمططططرا  اإلحصططططنئ  التشخيصطططط  الططططدليل فطططط  ورد  كمططططن لألوتيططططم 
 مط  مننسطب  بدرجط  يتمتط  المقيطن  أ  يوض  ممن( 0و01) عند دال  اإلرتبنل معنمال  وظهر 
 . المح  صدق

 : التميزي الصدق -4
 بطنءآ عحط  بتلبيقطه عربيط ال لحبيئط  المقيطن  معطدا قنمطن لحمقيطن  التميميط  القطدر  م  لحتحقق

 ومقنرنطط ( دراسططين ومتططأخري  عقحيططن، معططنقو  أوتيططمميي ،) األلسططنل مطط  مجموعططن  ثططال  ومعحمطط 
 ني التبط تححيطل بنسطتخدا  لحمقيطن ، الكحيط  والدرجط  السرعي  األبعند الثالث عح  المجموعن  درجن 
 مطط  وكططل األوتيططمميي  بططي  يطط التميم  بنلقططدر  المقيططن  تمتطط  النتططنئ  مطط  اتضطط  وقططد اإلتجططن  أحططندي

 وقططد األوتيططمميي ، لصططنل  إحصططنئين دالطط  السططروق كننطط  حيطط  دراسططين والمتططأخرو  عقحيططن المتخحسطي 
  لحمقين  التميمي الصدق يدع  ممن( 0و01) مستوي عند دال  السروق كنن 

 : اســـــالمقي اتـــــثب

 :كالتالي طرق بث   ثباته مؤشرات حساب تم المقياس ثبات من للتحقق
 قوامهن األبنء م  عين  عح  التلبيق بإعند  العربي  لحبيئ  المقين  معدا قنمن :التطبيق إعادة -1

 بطططي  تتطططراوح ممنيططط  مطططدد بعطططد ومعحمططط  معحططط  (18) قوامهطططن المعحمطططي  مططط  وعينططط  وأ  أبطططن( 22)
 تراوحططط  وقطططد اإلرتبطططنل معطططنمال  حسطططن  وتططط  األول التلبيطططق مططط  أسطططنبي  وثطططال  إسطططبوعي 

 لمقيطن ا تمتط  يالكطد ممطن( 0و01) عنطد إحصطنئين دالط  وكحهطن( 0و87 - 0و77) بطي  نتنئ ال
 . والثبن  اإلستقرار م  جيد  بدرج 

 لحمقيطن  الطداخح  اإلتسطنق بثبطن  عطند  يعطرف الثبطن  مط  النطو  وهط ا :الفاكرونبلا  معام ت -2
 لط إ العربيط  لحبيئط  يطن المق معطدا أشطنرا وقطد المقين ، لبنود المعينري الخلأ عح  يعتمد ال ي
 الطدرجن  تقدير ت  سواء اللريق  به   المحسو  الثبن  م  عنلي  بدرج  المقين  أبعند تمت 
 .الكحي  لحدرج  (0و92)و لألبعند( 0و85) م  أكبر كنن  حي  المعحمي  أو األبنء قبل م 

 ئطط التجم  بلريقط  المقيطن  ثبطن  بحسطن  العربيط  لحبيئط  المقيطن  معطدا قنمطن :النصلفية التجزئلة -3
 مطط  أكبططر كحهطن وكننطط  لألوتيطمميي  الكحيطط  العينطط  عحط  والمعحمططي  اآلبطنء السططتجنبن  النصطسي 

  . المعحمي  لعين (0و83)و اآلبنء لعين  بنلنسب ( 0و81)

 -(: البنحث /   إعداد)  األوتيم  ألسنل لدي االجتمنع  التواصل لتحسي  السني  األنشل  برننم  -4
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   -: الفنية األنشطة لبرنامج العام التخطيط

  السني  األنشل  برننم  لبننء العمحي  اإلجراءا:- 
 :    كنلتنل  وه  النهنئي  صورته ف  ظهور  سبق  عديد  بخلوا  البرننم  إعداد مر

 والتطط  عططن  بشططكل األوتيططمميي  األلسططنل خصططنئ  تننولطط  التطط  السططنبق  والبحططو  الدراسططن  -1
 . خن  بشكل األوتيمميي  األلسنل لدي االجتمنع  التواصل تننول 

 السنيططط  األنشطططل  بطططرام  تصطططمي  كيسيططط  عحططط  الضطططوء يحقططط  والططط   لحدراسططط ، النظطططر  اإللطططنر -2
 روبططر  ، ،2006 مططدبول  أحمططد أسططنم  ، ،2009 الططدي  عحطط  مشططير ) األوتيططمميي  لأللسططنل
 أمططي  أمهططنر  ،2002  اللعمطط  لططيال  ترجمطط  لوفططن ، ايسططنر ،2003   كوجططل لطط  كوجططل،
 (. 2010، أشرف عبد القندر  1997 بططدر إسمنعطيل ،2001عح 

 والبحططو  الدراسططن  مطط  مجموعطط  عحطط  الحنليطط  الدراسطط  لبرنططنم  بننءهططن فطط  البنحثطط  أعتمططد  -3
 خطالل م  و ل ( Veal 1998 فيل )دراس   -:المثنل سبيل عح  منهن الصح ،  ا  السنبق 

 اللسططل قططدر  ميططند  عحطط  سططنعد  والتطط  – النم جطط  – الططدور لعطط : اآلتيطط  بنلسنيططن  االسططتعنن 
 Richard وآخطططرو  ريشطططنردجول  دراسططط . ، االجتمطططنع  والتواصطططل التسنعطططل تحقيطططق عحططط 

P.Jolley, et al (2013 ) مططط  مشطططتر ( 15) مططط  وحمينططط  سطططعيد  رسطططومن  لحططط  تططط 
 وعطططن مجم 3 بواسطططل  رسطططمه تططط  بمطططن مقطططنرنته  وقطططدت  الموهطططوبي  غيطططر بطططنألوتيم  المصطططنبي 
 جمي  تقيي  ت  وقد . الممن  والعمر العقح  والعمر التعح  صعوب  درج  ف  يشبهوه  ضنبل 

 التعبير، بجود  خن  نقنل 7 م  مكو  مقين  عح "   فنن  2"  فننني  بواسل  الرسومن 
Wolf-Schein ، كربنتططر دراسطط Carpenter (2003 ) مطط  مجموعطط  اسططتخدا  خططالل مطط 

  دراسطططططططط  ،. المرتططططططططد  التغ يطططططططط   – النم جطططططططط  – التططططططططدعي : فطططططططط  ثحطططططططط متم السططططططططحوكي  السنيططططططططن 
 مطط  . التططدعي  -  النم جطط :   التنليطط  السنيططن  إسططتخدا  خططالل مطط Jones (2003  ) جططونم
 .االيمنءا  تقحيد خالل

 : للبرنامج اإلجرائية الحدود

 :الزمنية الحدود

 أربط  بواقط  أسطنبي  خمط  مطدي عحط  جحسط " 18"  خطالل مط  التطدريب  البرنطنم  تنسيط  ت 
 40 جحسطط  كططل تسططتغرق حيطط ( األربعططنء – الثالثططنء – األحططد – السططب : أيططن ) أسططبوعين، جحسططن 
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 لحجحسططط  المنملططط  الواجططط  فططط  الوالطططدي  لمننقشططط  دقيقططط  15و الجحسططط  ممططط  دقيقططط  25 منهطططن دقيقططط 
 أكثطر البيط  فط  الجحسط  عحط  اللسطل تطدري  ضطرور  عحط  الوالطدي  عحط  البنحثط  وتالكطد . السنبق 

 . بكثير الجحس  مم  م  أكبر الوالدي  م  اللسل تواجد مم  حي  يومين مرا  خم  م 
 : المكانية الحدود

 عطداد بتهيئط  البنحثط  قنمط  حيط  بهتطي ، ثقنفط  بقصطر الخنصط  االحتينجطن   وي مركم  وا 
 تحسطططي  عحططط  فيهطططن األلسطططنل بتطططدري  لتقطططو  . البرنطططنم  أهطططداف مططط  يتننسططط  بمطططن الحجطططر 
 .االجتمنع  التواصل

  مطططططط  البنحثطططططط  لحبطططططط  حيطططططط  البرنططططططنم ، فطططططط  المشططططططنر  األوتيممطططططط  اللسططططططل منططططططمل فطططططط 
 مططططن عحطططط  فيهططططن اللسططططل تططططدري  يططططت  والتطططط  المركططططم لحجططططر  ممنثحطططط  حجططططر  إعططططداد الوالططططدي 

 . الجحس  أثننء عحيه تدريبه ت 
 : البشرية الحدود

 األوتيطططم  بإضطططلرا   المشخصطططي األلسطططنل مططط  عينططط  عحططط  البرنطططنم  جحسطططن  تلبيطططق تططط 
 2 –  كططور 3) ألسططنل( 5) قوامهططن االجتمططنع  التواصططل مهططنرا  فطط  قصططور مطط  يعططننو  والطط ي 
  . سنوا  4 عمري بمتوسل سنه( 5 – 3) بي  أعمنره  تتراوح ،(إنن 

 : البرنامج تقييم

 : يح  من خالل م  البرننم  تقيي  يت 
  المتنبع  فتر  وبعد مبنشر ، البرننم  تلبيق وبعد قبل أي والبعدي ، القبحي  القينسن . 
  الجحسططط ، أثنطططنء اللسطططل عحططط  النسسطططيي  االخصطططنئيي  أو البنحثططط  تالحظهطططن التططط  التغيطططرا 

  . مالحظ  بلنق  إستخدا  خالل م  المنمل ف  الوالدي  يالحظهن الت  التغيرا  وك ل 

 :ـــــةائج الدراســــنت

 :األول الفــــرض نــــص

 القينسي  ف  التجريبي  الدراس  مجموع  درجن  رت  متوسل  بي  إحصنئين ، دال فرق يوجد 
 لصططنل  و لطط  األوتيططم  ألسططنل مطط  عينطط  لططدي المشططتر  االنتبططن  مقيططن  عحطط  والبعططد  القبحطط 
 .البعد  القين 
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 والبعدي القبح  القينسي  درجن  رت  متوسل  بي  واتجنههن السروق دالل  ع  ولحكشف
 ويحكوكسططو  إختبططنر بنسططتخدا  البنحثطط  قنمطط  المشططتر ، االنتبططن  فطط  التجريبيطط  الدراسطط  لمجموعطط 

Wilcoxon rank sum Test  اآلت  الجدول ف  نتنئ  م  إليه منتوصح  البنحث  وتحخ: 
 :االول السر  ن 

 التجريبيط  الدراسط  مجموعط  درجطن  رتط  متوسطل  بطي  إحصطنئي ،  دالل   ي فرق يوجد
 األوتيططم  ألسططنل مطط  عينطط  لططدي االجتمططنع  التواصططل مقيططن  عحطط  البعططد و  القبحطط  القينسططي  فطط 

 .البعد  القين  لصنل  و ل 
 والبعدي القبح  القينسي  درجن  رت  متوسل  بي  واتجنههن السروق دالل  ع  ولحكشف

 إختبطططنر بنسطططتخدا  البنحثططط  قنمططط  االجتمطططنع ، التواصطططل تحسططط  فططط  التجريبيططط  الدراسططط  لمجموعططط 
 فطط  نتططنئ  مطط  إليططه منتوصططح  البنحثطط  وتحخطط  Wilcoxon rank sum Test ويحكوكسططو 

 : اآلت  الجدول
 (1) رقـــــم جـــــدول

 والبعدي القبلي القياسين درجات رتب لمتوسطي"  Z"  قيمة حساب نتائج
 االجتماعي التواصل مقياس علي الدراسة لمجموعة  

 القيــــــــــاس
نوع 
 القياس

 المتوسط
توزيع 

 تبالر
متوسطات 

 الرتب
مجموع 
 الرتب

قيمة 
Z 

مستوي 
 الداللة

 97 بعدي الدرجة الكلية
الرتب 
 السالبة

 صفر صفر
-

826, 
1 

 0و01

 154 تتبعي للمقياس
الرتب 
 الموجبة

   صفر صفر

 عنطططططد(  8،1 26-) تسطططططنوي المحسطططططوب (  Z)  قيمططططط  أ  السطططططنبق الجطططططدول مططططط  ويتضطططط 
 التواصطططل تحسططط  فططط  إحصطططنئي   داللططط   ي فطططرق وجطططود إلططط  يشطططير ممطططن( 01،0) داللططط  مسطططتوي

 لتحسطط  والبعططدي القبحطط  القينسططي  فطط  الدراسطط  مجموعطط  درجططن  رتطط  متوسططل  بططي  االجتمططنع 
 البرنططنم  تلبيططق بعططد البعططدي القيططن  اتجططن  فطط ( 01،0) داللطط  مسططتوي عنططد االجتمططنع  التواصطل

 . االول لحدراس  السر  بتحقق يسيد وهو
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 :الثاني الفرض نص
 التجريبي  الدراس  مجموع  درجن  رت  متوسل  بي  إحصنئي ،  دالل   ي فرق يوجدال

 االجتمطنع  التواصطل مقيطن  عحط ( البرنطنم  إنتهنء م  شهر بعد) والتتبع  البعد  القينسيي  ف 
 . األوتيم  ألسنل م  عين  لدي

  البعططططد القينسططططي  درجططططن  رتطططط  متوسططططل  بططططي  واتجنههططططن السططططروق داللطططط  عطططط  ولحكشططططف
 بنسططتخدا  البنحثطط  قنمطط  االجتمططنع ، التواصططل تحسطط  فطط  التجريبيطط  الدراسطط  لمجموعطط  والتتبعطط 
 نتطنئ  مط  إليطه منتوصطح  البنحثط  وتحخط  Wilcoxon rank sum Test ويحكوكسطو  إختبطنر

 : اآلت  الجدول ف 
 ( 2)  رقـــــــم جـــــــدول

 والتتبعي البعدى نالقياسي درجات رتب لمتوسطي"  Z"  قيمة حساب نتائج
 . االجتماعي التواصل مقياس علي التجريبية الدراسة لمجموعة

القيــــــــا
 س

نوع 
 القياس

المتوس
 ط

توزيع 
 الرتب

متوسطات 
 الرتب

مجمو
ع 

 الرتب

قيمة 
Z 

مستوي 
 الداللة

الدرجة 
 الكلية

 154 بعدي
الرتب 
 السالبة

5,2 10  
غير 
 دالة

 تتبعي للمقياس
25, 

152 
الرتب 

 بةالموج
 صفر صفر

-841, 
1 

 

 رتطط  متوسططل  بططي  إحصططنئي   داللطط   ي فططرق وجططود عططد  السططنبق الجططدول مطط  ويتضطط 
 االجتمططنع  التواصططل لتحسطط  والتتبعطط  البعططدي القينسططي  فطط  التجريبيطط  الدراسطط  مجموعطط  درجططن 
 .لحدراس   الراب  السر  بتحقق يسيد وهو

 درجطن  رتط  متوسطل  بطي  وقالسطر  كننط  حيط  السطر  هط ا صطح  النتطنئ  أظهر  وقد
 جوهريططط  غيطططر فطططروق االجتمطططنع  التواصطططل فططط  والتتبعططط  البعطططدي القينسطططي  فططط  المجموعططط  أفطططراد

 الثالثط  األبعطند مجمطو  عحط  التجريبيط  المجموعط  أفراد درجن  أ  أي احصنئي  دالل  لهن وليس 
 مططنمال البرنططنم  تططأثير أ  يعنطط  ممططن. احصططنئين دال بشططكل ترتسطط  لطط  GARS جيحيططن  مقيططن  فطط 

 البعطططدي القينسطططي  بطططي ( شطططهر)  ممنططط  بسنصطططل البرنطططنم  تلبيطططق مططط  اإلنتهطططنء بعطططد حتططط  مسطططتمرا
 يط لسنعح بنإلضطنف  البرنطنم  أثطر بقنء ف  إليهن السب  يرج  أ  يمك  الت  األسبن  وم  والتتبع 
  واأللعن السني  لألنشل  األوتيمميي  األلسنل ميل هو االجتمنع ، التواصل تحسي  ف  البرننم 

 .والموسيق  واأللعن  االجتمنعي ، والقص 
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 :ثـــــــالبح توصيــــات

 :يلى ما ومنها التربوية التوصيات من مجموعة الباحثة تقدم سبق ما ضوء فى
 المختحس  االجتمنع  التواصل بلرق األوتيمميي  األلسنل معحم  تبصير . 
  األوتيم  لسل م  التواصل كيسي   عح لتدريبه  لحمعحمي  تدريبي  دورا  إقنم . 
 المشططططتر  االنتبططططن  تحسططططي  وسططططنئل عحطططط  لتططططدريبه  األمططططور؛ ألوليططططنء تدريبيطططط  دورا  عقططططد 

 مطط  التواصططل مطط  األمططور أوليططنء يططتمك  حتطط  األوتيممطط ، لحلسططل االجتمططنع  والتواصططل
 .المنمل ف  أبننئه 

  األوتيم  للسل راس الد السصل داخل المختحس  األنشل  بإقنم  االهتمن  ضرور . 

 المـــــــراجــــــع

 األرد ، عمططن ، ،(والعططالج الخصططنئ ) التوحططد(: 2004) المريقططن  فططرج اهلل عبططد إبططراهي  -1
 . والنشر لحلبنع  وائل دار

 رسطططنل . اإلجتطططراريي  لأللسطططنل عالجططط  برنطططنم  فنعحيططط  مطططدي(: 2001) عحططط  أمطططي  أمهطططنر -2
 . القنهر  جنمع  وي ،الترب والدراسن  البحو  معهد منجستير،

 التسنعطططططططل تنميططططططط  فططططططط  TEACCH  برنططططططنم  فنعحيططططططط (: 2006) مطططططططدبول  أحمطططططططد أسططططططنم  -3
 التربويطططط ، والبحططططو  الدراسططططن  معهططططد منجسططططتير، رسططططنل  التوحططططديي ، لأللسططططنل االجتمططططنع 

 . القنهر  جنمع 

 حططنال  تحسطط  فطط  اليوميطط  بنلحيططن  العططالج فنعحيطط  مططدي(: 1997) بططططدر إبططراهي  إسمنعطططيل -4
  التربططوي، والمجططنل النسسطط  اإلرشططند لمركططم الرابطط  الططدول  المططالتمر فطط  التوحططد  وي األلسططنل

 . شم  عي  جنمع  التربي ، كحي  الثنن ، المجحد ديسمبر( 2-4)
 قبطططططططل مطططططططن ألسطططططططنل الكسطططططططن  برنطططططططنم  تصطططططططمي (: 1991) الجبطططططططري العطططططططنل عبطططططططد أسطططططططمنء -5

 العحيطططططططن الدراسطططططططن  معهطططططططد منشطططططططور ، غيطططططططر دكتطططططططورا  رسطططططططنل  التعطططططططنو ، مهطططططططنرا  المدرسططططططط 
 . شم  عي  جنمع  لحلسول ،

 يدركططه كمططن – لحمعحطط  الحسظطط  غيططر التواصططل تططأثير(: "1991)  القططندر عبططد أحمططد أشططرف -6
 وغيططططر تربويططططن المططططالهحي  المعحمططططي  بططططي  مقنرنطططط  دراسطططط " الدراسطططط  تحصططططيحه  عحطططط  التالميططط 
 .305 – 261    . المقنميق جنمع  ببنهن، التربي  كحي . تربوين المالهحي 
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 اللبعططططط . الخنصططططط  االحتينجطططططن   وي سطططططيكولوجي (: 2010)  القطططططندر عبطططططد أحمطططططد أشططططرف -7
 . والترجم  لحلبنع  المصلس  دار األول ،

 والمهطنرا  السنطو  مطند  لتعحطي  اللطرق أحطد ) السنيط  التربيط  مبطند (: 1992) قننصو أكر  -8
 . المعنرف مكتب  بيرو ،( اليدوي 

 مهططططططططنرا  بعطططططططط  لتنميطططططططط  مقتططططططططرح برنططططططططنم  أثططططططططر(: 1999) بنشططططططططن أبططططططططو محمططططططططود آمططططططططنل -9
 كحيططططط  التربطططططوي، اإلعطططططال  قسططططط  منجسطططططتير، رسطططططنل  اللطططططال ، مططططط  عينططططط  لطططططدي اإلتصطططططنل

 . لنلن جنمع  النوعي ، التربي 

. الخنصط  الحنجطن  لط وي تدريب  برننم . لبيعي  لسول  نحو معن(: 2002) لوفن  ايسنر -10
 . سورين دمشق، ر،والنش لحمعحومن  الرضن اللعم ، ليال  ترجم 

 جنمعططططط  التربيططططط ، كحيططططط " التواصطططططل إضطططططلرابن (: "2005) البطططططبالوي العميطططططم عبطططططد إيهطططططن  -11
 . سعود المحح 

 الحغطططه تنميططط  عحططط  الطططدرام  الحعططط  فنيططن  أثراسطططتخدا (: 2008) محمطططود الطططدي  كمطططنل رانيططن -12
 جنمعط  .األداء مرتسعط ( األوتيطم ) الط اتويي  األلسطنل مط  عينطه لدي اإلجتمنع  والتواصل

 . منجستير رسنل  النس ، عح  قس  اآلدا  كحي  بنهن،

 إسططتراتيجين  بنلتوحططد، المصططنبي  األلسططنل تططدري (: 2003)  كوجططل لطط  كوجططل، روبططر  -13
 جطود ، أبطو وائطل السطرلنوي، العميطم عبطد ترجمط . التعح  فر  وتحسي  اإليجنبي ، التسنعل
 . والتومي  لحنشر القح  دار دب  خشن ، أيم 

 المصطري ، النهضط  مكتبط  القطنهر ،. المعطنق االبط  مط  نطداء(: 2004) شطقير محمود مين  -14
 . العربي  النهض  مكتب : القنهر  والمعوقي ، الخنص  السئن  سيكولوجي  سحسح 

 إدرا  عحطط  لحمططدر  الحسظط  غيططر التواصطل لتططأثير دراسطط (: 1987) القلطن  عبططن  سطنمي  -15
 . الثنن  العدد بنهن،ب التربي  كحي  مجح  لكسنئته، اللالل 

(. معططططه؟ نتعنمططططل وكيططططف الطططط اتوي اللسططططل أسططططرار) التوحططططدي اللسططططل(:2008) ريططططن  سططططعد -16
 . القنهر  لحجنمعن ، النشر دار ،(1)ل

 لطططدي الحغططوي اإلتصطططنل لتنميطط  عالجطط  برنطططنم  فنعحيطط  مططدي(: 2001) أمطططي  أحمططد سططه  -17
 الدراسططن  قسطط  لحلسولطط ، نالعحيطط الدراسططن  معهططد دكتططورا ، رسططنل  التوحططديي ، األلسططنل بعطط 
 . شم  عي  جنمع  واإلجتمنعي ، النسسي 
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 نسسطي  رعنيط  نحطو( فط ) وخصنئصهن لبيعتهن التوحد إعنق (: 2000) قنديل علي  شنكر -18
 إبريططل، 5: 4 التربيطط ، لكحيطط  السططنوي المططالتمر الخنصطط ، اإلحتينجططن  لطط وي أفضططل وتربويطط 
 . 100 – 45     المنصور ، جنمع 

 المتنوع  الجمنعي  لألنشل  سحوك  تدريب  برننم  فعنلي (: 2000) محمد هللا عبد عندل -19
 المنوفي ، جنمع  التربي ، كحي  بح  مجح  التوحديي ، لأللسنل العدوان  السحو  خس  ف 

 . 35-5     ،(8)،  الخنص  اإلصدارا  سحسح 

 . القنهر  الرشند، دار العقحي ، اإلعنقن (: 2004) محمد اهلل عبد عندل -20
 أسططططططط ) التوحطططططططديي ، لأللسطططططططنل بنلموسطططططططيق  العطططططططالج(: 2008) محمطططططططد اهلل عبطططططططد عطططططططندل -21

 .القنهر  والتومي ، لحنشر الرشند دار ،1ل ،(3-العنديي  غير سحسح ) ،(وتلبيقن 
 التواصططل تنميطط  فطط  تططدريب  برنططنم  فنعحيطط  مططدي(: 2011) الححططي  عبططد محمططد الححططي  عبططد -22

 عط جنم لحلسولط ، العحيطن الدراسطن  معهد دكتورا ، رسنل  ال اتويي ، األلسنل لدي االجتمنع 
 . شم  عي 

 – تصطططططنيسهن – اللسولططططط  مرححططططط  فططططط  ال هنيططططط  اإلعنقطططططن (: 2002) فطططططراج لبيططططط  عثمطططططن  -23
 القطططططططوم  حططططططط المج ،(1)ل . العالجططططططط  التطططططططدخل – أسطططططططبنبهن – تشخيصطططططططهن – أعراضطططططططهن
 .القنهر  والتنمي ، لحلسول 

 و وي السطططط (:  2004) حسطططط  العميططططم عبططططد مصططططلس  نهطططط  فططططراج، محمططططد أحمططططد عسططططنف -24
 . المصري  اإلنجحو مكتب  القنهر ،0  الخنص  االحتينجن 

 ،1ل السطططنرق، والتشطططخي  التشطططخي  بطططي  التوحطططد إعنقططط (: 2005)  عمطططنر  السطططيد منجطططد -25
 . الشرق مهراء مكتب  القنهر ،

 كحيط  لعطالج،وا السهط  بطي  الغنمضط  اإلعنقط ( التوحد) األوتيم (: 2005) كنمل عح  محمد -26
 .لحكتن  اإلسكندري  مركم لنلن، جنمع  – التربي 

 . ،القنهر  والتومي  لحنشر السجر دار اإلتصنل، نظرين (: 2010) حجن  منير محمد -27

 التواصططل مهططنرا  لتحسططي  مقتططرح برنططنم  فنعحيطط  مططدي(: 1994) الحطط  عبططد فتحطط  محمططد -28
 . المقنميق جنمع  التربي ، ي كح دكتورا ، رسنل  السمعي ، اإلعنق   وي األلسنل لدي

 . المعنرف دار  القنهر ، ،2ل . المدرس  قبل األلسنل رسو (: 1991) البسيون  محمود -29
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 السنططو  نقططد فطط  دراسططن ) والمنسعطط  المتعطط  بططي  الجميحطط  السنططو (: 1994) العلططنر مختططنر -30
 لحكتطططن  العنمططط  المصطططري  الهيئططط  عططط  تصطططدر سطططنوي  ربططط  كتططط  سحسطططح  ،7  (. الجميحططط 
 . التشكيح  الس  لنقند المصري  الجمعي  م  بنلتعنو 

 فطط  التلبيقطط  السططحو  تححيططل برنططنم  فعنليطط (: 2009)  صططنل  يوسططف الططدي  عحطط  مشططير  -31
 كحيط  المقطنميق، جنمعط . التوحطديي  األلسطنل مط  عينط  لطدي الحينتيط  المهطنرا  بعط  تنمي 

 . دكتورا  رسنل  النسسي ، الصح  قس  التربي ،
 منشططططأ  دار. المدرسطططط  قبططططل مططططن للسططططل التعبيططططري النشططططنل(: 1996) عيططططند بططططراهي إ مواهطططط  -32

 . اإلسكندري  المعنرف،
 سطحوك  معرفط  عالجط  برنطنم  إستخدا  فعنلي (: 2002) السعود أبو القندر عبد إبراهي  نندي  -33

 دكتططورا ، رسططنل  وآبططنئه ، بنلتوحديطط  المصططنبي  األلسططنل لططدي والعوالططف اإلنسعططنال  تنميطط  فطط 
 . شم  عي  جنمع  واإلجتمنعي ، النسسي  الدراسن  قس  لحلسول ، العحين الدراسن  معهد

 االنجحطططططو مكتبططططط  القطططططنهر ،. األلسطططططنل رسطططططو  فططططط  الثقنفططططط  عمطططططق(: 2001) الحسطططططين  نبيطططططل -34
 . المصري 

 ألسطنل يهطدد الصطنم  الخلر) األوتيستي  األوتيم ،(: 2007) الخول  الرحم  عبد هشن  -35
 . األول  لبع ال لحماللف محسوظ  اللب  حقوق( العالج – اإلرشند – التشخي  – العن 

 لأللسنل التواصل مهنرا  تحسي  ف  المبكر التدخل فعنلي (: 2007) محرو  عح  وفنء -36
 . المقنميق جنمع  التربي ، كحي  النسسي ، الصح  قس  دكتورا ، رسنل  السم ، ضعنف

37- Volkmar, F. R (2000): Encyclopedia of Auism Spectrum 

Disorders.New York, American Psychiaric Aoation's Diagnostc and 

Statistical Manual was puplised in 1994 wih a subsequent text 

revision puplised in 2000. The puplication of DSM-IV followed 
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 (1) ملحــــــق

 األوتيزم طفل عن أولية بيانات إستمارة
 :     الشخصية المعلومات: أوالا 
 ...........................اللسح /  اللسل إس 

 ........................................./الجن 
  .......................................      /الجنسي 
 ................................../الميالد تنري 
  ...................................      /السك  محل

 .............................../......... العنوا 
 /.................................. أخواته بي  اللسل ترتي 
 :األسرية المعلومات: ثانيا
 ............................. /األ  إس 

 ........................................../العمر
  ............................... المهن  /الوظيس 
 .............................س الدرا المالهل
  ................................./الميالد تنري 
 ....................................الهنتف رق 
 ........................... /األ  إس 

 ........................................../العمر
 ............................... المهن  /الوظيس 
 .............................الدراس  المالهل
 ................................. /الميالد تنري 
 .....................................الهنتف رق 
 ...................../واأل  األ  بي  القراب  صح 
 ...../................................... لإلعنق  االنتبن  وقطط 
 ........................... العنئح  إلنر ف  مشنبه  حنال  توجد هل

 .................................. ( وجد  إ )  القراب  صح  منه 
 : المنزل خارج أو المنزل داخل األسرة أفراد تواجه التي المشك ت :ثالثا

............................................................................................ 
 ،التوقيللللع
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 (2ملحــــــق )

 (  مقيــــــاس جيليــــــام  GARSمقيــاس التــواصـــل االجتماعـــي ) 

( 2004إعططداد/ محمد السيد ومن  خحيس  )   

 السلوكيــــات النمطيــــة:

 يالحظ
 دائما

 يالحظ
 أحيانا

يالحظ 
 نادرا

 ال
 يالحظ

 م ئلــــــــــــــةاألس

3 2 1 0 
ما يتجنب دوام إلتقاء األعين ) أي أنه يشيح وجهه بعيدا عند

 . يحاول أحد أن ينظر إليه (
1 

3 2 1 0 
ي دة فيحدق ) يمعن النظر ( في األيدي، األشياء والمواد الموجو

 . البيئة لفترة التقل عن خمس ثوان
2 

3 2 1 0 
مس ام عينيه لفترات مدتها خينقر بسرعة بأصابعة أو بيديه أم

 ثوان أو أكثر.
3 

3 2 1 0 
ة عاد –يأكل طعام معين ويرفض أن يأكل ما يأكله أغلب الناس 

- 
4 

 5  .خ (يلعق أشياء ال تأكل ) مثل : يد شخص ، ألعاب ، كتب....إل 0 1 2 3

3 2 1 0 
خ يشم أو يتشمم أشياء ) مثل : ألعاب ، يد شخص ، شعر....إل

) . 
6 

 7 . يدور أو يتحرك في دوائر 0 1 2 3

3 2 1 0 
 يدير أشياء غير مصممة للتدوير ) مثل : أطباق الفناجين ،

 . ....إلخ (. الفناجين ، األكواب
8 

 9 . يهتز لألمام وللخلف أثناء الجلوس أو الوقوف 0 1 2 3

3 2 1 0 
ان يقوم بحركات خاطفة ، مندفعة ، وسريعة عندما ينتقل من مك

  .إلي آخر
10 

3 2 1 0 
يتبختر في مشيته ) يمشي علي أطراف أصابعه (عند الحركة 

 . أو عند الوقوف في مكان
11 

 12 . يخبط أو يخفق بيديه أو أصابعه أمام وجهه أو علي جنبيه 0 1 2 3

3 2 1 0 
يصدر أصوات حادة ) مثل : أي أي أي ( أو أصوات أخري 

 . شبيهه كدافع أو حافز نفسي له
13 

3 2 1 0 
يصفع ، يضرب ، أو يعض نفسه ، أو يحاول إيذاء نفسه بأي 

 . طريقة أخري
14 
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 التواصـــــــل:

كيططف يتواصططل هطط ا الشططخ  بططنآلخري ؟ بططنلكال  )   ( بنإلرشططند )  ( ال يططتكح  أو يصططدر 
يقطط  أخططري لحتواصططل تجنهططل هطط ا إشططنرا  )  (. إ ا كططن  الشططخ  ال يططتكح  أو ال يسططتخد  أي لر 

 البعد السرع .
 يالحظ
 دائما

 يالحظ
 أحيانا

يالحظ 
 نادرا

 م األسئلـــــــــــــة اليالحظ

 15 . يعيد الكلمات لفظيا أو بايماءات ) إشارات ( 0 1 2 3

3 2 1 0 

يعيد كلماات خاارج ساياق الحاديث ) أي يعياد كلماات سامعها 
د كلماات سامعها مان في وقت ساابق، علاي سابيل المثاال يعيا

 . دقيقة أو قبل ذلك

16 

 17 . يعيد الكلمات والعبارات مرات ومرات 0 1 2 3

3 2 1 0 
 يااتكلم أو يصاادر إيماااءات أو إشااارات بتااأثيرات ثاباات رتيبااة أو

 . إيقاع غير جيد
18 

3 2 1 0 
 ،مر البسيطة ) مثل : أجلاس يستجيب بطريقة غير مالئمة لألوا

 ..إلخ ( . قف 
19 

 20 . يشيح وجهه ويتجنب النظر للمتكلم إذا نادي عليه باسمه 0 1 2 3

 21 . يتجنب طلب األشياء التي يريدها 0 1 2 3

 22 . يفشل في المبادأة محادثات مع أقرانه أو مع راشدين 0 1 2 3

3 2 1 0 

م يستخدم " نعم "و " ال " بطريقة غير مالئماة ، فيقاول " نعا
ذا إد شئ يكرهه ، أو يقول " ال " " إذا سئل عما إذا كان يري

ساائل عمااا إذا كااان يااردي لعبتااه المفضاالة أو شاائ يبعااث فيااه 
 . البهجة

23 

3 2 1 0 
يسااتخدم الضاامائر بصااورة غياار مالئمااة ) يشااير إلااي نفسااه 

 . .....إلخ (. بالضمير هو ، أنت ، هي
24 

3 2 1 0 
ناا يستخدم الضمير " أنا " بطريقة غير مالئمة ) ال يقاول " أ

 . عندما يشير إلي نفسه "
25 

 26 . يردد أصوات غير واضحة ) بقبقة ( مرات ومرات 0 1 2 3

3 2 1 0 
يسااتخدم االيماااءات أو ) اإلشااارات ( باادال ماان الحااديث لكااي 

 . يحصل علي األشياء
27 

3 2 1 0 
يجيب بصورة غير مالئمةعلي أسئلة عن قصص موجزة أو 

 جمل إخبارية.
28 

 

تواصلالدرج  الكحي  لح   
 :التفاعــل اإلجتماعـــي

 يالحظ
 دائما

 يالحظ
 أحيانا

يالحظ 
 نادرا

 ال
 يالحظ

 م األسئلـــــــــــــة

يتجنااب إلتقاااء األعااين ) أي أنااه يشاايح وجهااه بعياادا عناادما  0 1 2 3 29 
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  .يحاول أحد أن ينظر إليه ( 

3 2 1 0 
يحدق ) يمعن النظر ( أو يبدو غير سعيد أو مضجر عنادما 

  .عليه ، أو يداعب أو يروح أحد عنهيثني 
30 

3 2 1 0 
يقاااوم االتصااال الجساادي مااع ايخاارين ) يباادو أنااه ال يحااب 

  .العناق ، أو أن يحمله أحد ، أو يقترب منه أحد (
31 

 32  .ال يقلد ايخرين حينما يلعب 0 1 2 3

3 2 1 0 
 ينسااحب ماان المواقااف الجماعيااة أو يبقااي غياار مهااتم بهااا أو 

  .فظ عليهايبدو متح
33 

3 2 1 0 

يتصرف بخاوف غيار مفهاوم لسابب أو يسالك بطريقاة يبادو 
 عليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه 

 منها الفزع.

34 

3 2 1 0 
غير عاطفي أو ودود ، أي أنه ال يعطي استجابات ودودة ) 

  .مثل : األحضان والقبالت (
35 

3 2 1 0 
ينظااار باااين األشاااخاص ) أي يبااادي عااادم إدراكاااه بوجاااود 

  .األشخاص من حوله(
36 

 37  .يضحك ويبكي بطريقة غير مالئمة 0 1 2 3

3 2 1 0 
يسااتخدم األلعاااب واألشااياء بصااورة غياار مالئمااة ) مثاال : 

  .يدير السيارات في دوائر ، يفكك األلعاب إلي أجزاء (
38 

 39  .يفعل أشياء معينة بشكل تكراري ، أو كما لو كانت طقوس 0 1 2 3

3 2 1 0 
 ا يتغياار النظااام ) الااروتين ( يتكاادر ) يشااعر بااالحزن ( عناادم

  .الذي اعتاد عليه 
40 

3 2 1 0 
يستجيب سلبيا أو بمازاج عكار عنادما تعطاي لاه األوامار أو 

  .االرشادات أويطلب منه شيئ
41 

3 2 1 0 
 يرتااب األشااياء بدقااة وعنايااة ونظااام ، ويشااعر بالضاايق إذا 

 أختل هذا الترتيب.
42 

 

  الدرج  الكحي  لحتسنعل االجتمنع   

  اضطرابــــات النمــــو:

 م ـــــــــــــةــــــاألسئلـــــ نعم ال

 43 هل جلس الطفل ثم وقف ومشي بنفس هذا الترتيب  ؟ - +

 44 هل مشي الطفل خالل الخمسة عشر شهرا األولي من حياته ؟ - +

- + 
 يتوقافهل نمت لدي الطفل مهارة ) كالمشي ( ثم حادث لاه ارتاداد أو نكاوص فيهاا ) أي 

 لمشي ويعود إلي الحبو مرة أخري ؟عن ا

45 

- + 
هل يمضاي الطفال وقات طويال فاي االهتازاز قبال أن يساتيقظ ) علاي سابيل المثاال : هال 

 يهتز الطفل في نومه عدة مرات لفترة تزيد عن خمس دقائق ( ؟ 

46 

- + 
 شاهرا هل أظهر الطفل أو تم تشخيصاه علاي أن لدياه تاأخرفي النماو قبال الساتة وثالثاون

 األولي من عمره ؟

47 

+ - 
ء حمله هل يظهر الطفل أي رغبة أو يجهز نفسه لرفعه أو إلتقاطه عندما يحاول أحد ايبا

 ؟  

48 
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 49 هل يبتسم الطفل ألبويه أو لالقران أثناء اللعب ؟ - +

 50 هل يبكي الطفل حينما يحاول شخص غير مألوف بالنسبة له االقتراب منه  ؟  - +

+ - 
رائس ( قلد الطفل شخص آخر قبل سن الثالثة ) مثل : تقليد األصوات ، أو اللعب بالع هل

 ؟

51 

+ - 
 انق،هل أظهر الطفل سعادته خالل الستة وثالثون شهرا األولي من عمره عندما كاان يععا

 يعحمل ، أو يعداعب ؟

52 

+ - 
ن مشهرا األولي هل استخدم الطفل التخاطب للتواصل مع ايخرين خالل الستة وثالثون 

 عمره؟

53 

- + 

إلاي أصاوات هل يبادو الطفال وكأناه أصام تجااه بعاض األصاوات فاي حاين أناه يساتجيب 
 أخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااري 

 (؟) يظهر أنه سمعها

54 

 55 .... إلخ ( ؟. هل يطيع الطفل األوامر البسيطة ) مثل : قف ، اجلس ، تعال هنا - +

+ - 
عاين مث فاي مكاان ه المفضلة ؟ أو ما حادهل يتذكر الطفل األشياء ) مثل : أين توجد لعبت

 (؟مثل زيارة الطبيب

56 

 عد عدد العالمن  )+( ف  الجدول وسجل الدرج  الكحي  لحبعد.

 الدرج  الكحي  الضلرابن  النمو 
 


