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 دادإـع
 إـشراف

 ٍّاـسابق الرتبية كلية دـعمي - ةــفسيـالن ةـــالصح اذــأست
 بنها جامعة – الرتبية كلية

   النفسية الصحة قسم ورئيس أستاذ
 بنها جامعة - بيةالرت كلية

 ةـــة النفسيـــدرس الصحـــم
 اـــة بنهـــجامع –ة ـــة الرتبيـــكلي 

قائم علىى اسىداداا الل ىل الوىيامدرامى لدحوىي   هدفت الدراسة الحالية إلى إعداد برنامج
ألطفىال  االجدمىاعيم  جىدوا  فىى تحوىي  الوىلمك والدحقق ، ألطفال األوتيزا االجدماعيالولمك 
( أطفىىىال أوتيىىىزا والملدحقىىىي  جمدرسىىىة ال م مر ىىىة لىىى و  6وتكمنىىىت عياىىىة الدراسىىىة مىىى   ، األوتيىىىزا

-9وتدراوح أعمارهم مى  ، االحدياجات الااصة ومركز الطائف لرعاية ذو  االحدياجات الااصة
ذو  الد ر بىىيباح ىىة علىىى الد ىىميم حيىىا اعدمىىدت ال، سىىامات وهىىم يم لىىمع م ممعىىة الدراسىىة 11

واسىىىدادمت الباح ىىىة فىىىى الدراسىىىة قائمىىىة الم ىىىاهر ، والب ىىىد  القبلىىىيالم ممعىىىة الماحىىىدي والقيىىىا  
ألطفىال األوتيىزا  االجدمىاعيمقيىا  الوىلمك (، الولمكية ألطفال األوتيىزا  إعىداد ه همىاا الاىملى

الل ىىل الوىىيامدرامى لدحوىىي  الوىىلمك القىىائم علىىى اسىىداداا  الدىىدر بيالبرنىىامج (،  إعىىداد ه الباح ىىة
: تمجد فروق  اآلتيةوتمصلت الدراسة الى الادائج (. ألطفال األوتيزا  إعداد ه الباح ة االجدماعي

والقيىىا  الب ىىد   القبلىىيبىىي  مدمسىىطى رتىىل درجىىات القيىىا  ( 0.05دالىىة إح ىىائيا عاىىد موىىدم   
يمىير  وهم ما، إت ا  القيا  الب د  ألطفال األوتيزا على مقيا  الولمك االجدماعى وأج اد  فى

( 0.05ال تمجد فروق دالة إح ائيا عاىد موىدم   ، الى تحقق الفرض األول م  فروض الدراسة
بي  مدمسطى رتل درجات القيا  القبلى والقيىا  الددب ىى ألطفىال األوتيىزا علىى مقيىا  الوىلمك 

 روض الدراسة.م  ف ال انيوهم ما يمير إلى تحقق الفرض . االجدماعى وأج اد 
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األوتيزا هم أحىد االطىطراجات الامائيىة الدىي ت دبىر مى  أم ىر الممىالت الطفملىة إ عاجىا  
وإرباما  وحيري ألن ا تدضم  انحراف فى جميع جمانل األداء الافوى خلل مرحلة الطفملة، حيىا 

االطىطراجات الامائيىة الدىي ت ىيل األطفىال ال ىنار ومى  بدأ االهدماا يزداد في اآلونىة األخيىري ج
وعلىي الىر م مى  تزايىد ، بي  تلك االططراجات اططراب األوتيزا ال ي لم يال ح ى  مى  االهدمىاا

 اندمار  إال أع النممض ما  ال يحيط ج  وذلك لد دد األسباب الدي تكم  وراء حدوث . 
ا حيىا  1943 ا االطىطراب عىاا " أول م  أشار إلي هLeo kannerو  د ليمكانر " 

، الحىىم م ممعىىة مىى  األطفىىال يمىىدركمع مىىع  يىىرهم مىى  األطفىىال الىى هانيي  فىىي أعىىراض محىىددي
وقد أطلق كانر علي هى   الزملىة مى  األعىراض ، ولكا م ي  روع أيضا  ج ض الولمكيات النر بة

 (. 1999 ،   هدي أمي اسم األوتيزا الطفملي أو األوتيزا في مرحلة الطفملة المباري
، و  د اططراب األوتيزا م  أم ر اإلططراجات الامائية اندمارا  وتطمرا  في المقت الراه 

 اندمىىار  فىىي الماليىىات المدحىىدي ٪ مىى  سىىااع ال ىىالم لىىدي ا اطىىطراب األوتيزا،و قىىدر1حيىىا حىىمالي 
 (. 2015، األمر اية لألوتيزا  ال م ية لكل حالة والدي 68: 1

أع م  ىىىىم األطفىىىىال الم ىىىىابي  جاطىىىىطراب ( 4:  2012 ممىىىىا وطىىىىا  همىىىىاا الاىىىىملى،
األوتيىىزا ي ىىانمع مىى  الق ىىمر أو ال  ىىز األجدمىىاعى والىى ي يم ىىل عقبىىة رئيوىىية ل ىىم داخىىل األسىىري 

حيا أع نقص الم ارات االجدماعية يقلل ، والم دمع وكل المؤسوات سماء الد ليمية أو الدرفي ية
ألوتيىزا يدميىزوع جاعاقىات أو ع ىز أو ق ىمر أو وأمىد علىى أع أطفىال ا، م  تفاعل م مىع أقىران م

ل ال لث ط ف في م ارات االندبا  والدماصل والدفاعل االجدماعي وسلمكيات نمطية ت  ر خل
 سامات األولي م  ال مر.

و لحم على طفل األوتيزا خلٌل في الولمك اإلجدمىاعي حيىا يفمىل فىي تاميىة علقىات 
م جة ل ىىم وعىىدا االهدمىىاا ب ىىم واالنوىىحاب ج يىىدا  عىىا مىىع األشىىااخ اآلخىىر   ونقىىص فىىي اإلسىىد ا

 (. 1998:  144،  محممد حممد 
( علىىىي أع األوتيىىىزا هىىىم نىىىم  مىىى  Jing Li 2015:2هىىى ا وأمىىىد جىىىاج لىىىى وأخىىىروع   

االطىىىطراب فىىىي الامىىىم، ومىىى  أهىىىم أعراطىىى  خلىىىل فىىىي الوىىىلمك اإلجدمىىىاعي والوىىىلمكيات الامطيىىىة، 
 لمباري. وت  ر ه   األعراض في مرحلة الطفملة ا
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و ىىى كر عىىىادل عبىىىد   أع م  ىىىم أطفىىىال األوتيىىىزا يد ىىىفمع بدرجىىىة مىىى  االنافىىىاض مىىى  
وفىىي مقىىدمد م الم ىىاقي   األخىىر  أم ىىر مىى  أقىىران م ذوي االطىىطراجات الامائيىىة  االجدمىىاعيالىىمعي 

وهم األمر ال ي ي  ل م ، عقليا ، وحدي ال ي  ي انمع م  اططراجات في الفص ال ب ي م  المخ
علىىىىىي موىىىىىايري اآلخىىىىىر   ومىىىىى  ثىىىىىم يامنىىىىىمع أم ىىىىىر انوىىىىىحاجا  فىىىىىي المماقىىىىىف االجدماعيىىىىىة  أقىىىىل قىىىىىدري
  (.51: 2001، ة عادل عبد  المادلف

علىىىىىى أع طفىىىىىل األوتيىىىىىزا يوىىىىىدنرق فىىىىىي ( 37:  2000،  عبىىىىىد الىىىىىرحم  سىىىىىليماع واتفىىىىىق
 ماقع.ت ال اتية مما يب د  ع  الاالننلق الداا علي ال ات واجدرار الدفكير ال ي تحام  الحاجا

وفىىي ال ىىدد نفوىى  تدم ىىل ممىىالت أطفىىال األوتيىىزا فىىى خلىىل فىىي الدماصىىل االجدمىىاعي 
لدفكيىر جطىرق مااسىبة مىع والولمك االجدماعي ونقص القدري علي الدفاعل مع اآلخر   وارتقىائ م ل

 اآلخر  .
ومما ال شك في  أع االنوحاب االجدماعي لىدي أطفىال األوتيىزا هىم ندي ىة لحالىة ال  ىز 

األمىىر الىى   يز ىىد مىى  الىىرفض ، ص أو الق ىىمر فىىي الم ىىارات االجدماعيىىة والدماصىىل لىىدي مأو الىىاق
 .(58:  2010،   هماا الاملي ال ي ي دون  م  جماعة األقراع

ولما كاع الولمك االنوحابي هم م  ر م  م اهر اططراب الم ارات االجدماعية لدي 
أو ، ي االندماج في الل ل ال ماعي م  مأطفال األوتيزا فان م جالضروري يامنمع  ير قادر   عل

أو تكىىم   صىىداقات، وهىىم األمىىر الىى ي يىىدفع ب ىىم إلىىي ت اىىل ، الممىىاركة فىىي األنمىىطة ال ماعيىىة
 .(22:  1998،   محمد علي كامل االت ال وبالدالي االنوحاب ج يدا  ع  اآلخر  

مجىى  ي ىىرف جالوىىلمك الم ومىى  ال ىىدير جالىى كر أع الوىىلمك االنوىىحابي ي ىىاف طىىم  مىىا
عىىىى  األشىىىىااخ والمماقىىىىف  ، و دضىىىىم  االبد ىىىىاد مىىىى  الااحيىىىىة ال وىىىىمية واالنف اليىىىىةنحىىىىم الىىىى ات
ومى  خ ائ ى  ال زلىة ، ، و   ىر  ك يىر مى  أطفىال األوتيىزا فىي المماقىف االجدماعيىةاالجدماعية

  يمسىىىىىف القر ىىىىىمتي و خىىىىىروع،  وطىىىىى ف اإلسىىىىىد اجة لمبىىىىىادرات اآلخىىىىىر   وت اىىىىىل الا ىىىىىر إلىىىىىي م
 هى(. 1422

ح ي م ال الم ارات االجدماعية جمال عاا والولمك االجدماعي جمال خاخ  ه ا وقد
لىىىىدي أطفىىىىال األوتيىىىىزا جال ديىىىىد مىىىى  الدراسىىىىات ما ىىىىا مىىىىا هىىىىدف إلىىىىي الد ىىىىرف علىىىىي واقىىىىع الوىىىىلمك 

ونىىدج عىى  هىى ا تاىىم  اإلسىدراتي يات والمىىدخلت ال لجيىىة الدىىي أثبدىىت كفاءت ىىا ، االجدمىاعي لىىدي م
 ية وتحوي  الولمك االجدماعي لدي أطفال األوتيزا. في تحوي  الم ارات االجدماع
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و  د الل ل الويامدرامي أحد المدخلت ال لجية الدي اسدادمت في الدراسات األجابية 
جنرض تحوي  الولمكيات االجدماعية وم ارات اللنة لىدي أطفىال األوتيىزا وذلىك جنىرض تافيىف 

 ممالت االجدماعية الدى تماج  م.الحماجز وحل ال
وألفىىىراد ، د األوتيىىزا مىىى  أم ىىر األطىىطراجات الدطمر ىىىة صىى مبة جالاوىىبة للطفىىىل ووالديىىةي ىى

األسري الدي يادمي إلي ا و  مد ذلىك إلىى أع هى ا األطىطراب يد ىف جىالنممض والنراجىة، وبنراجىة 
أنماط الولمك الاات ة عا ، وبدماج  ج ض صفات  مع صفات ذوي اإلحدياجىات الااصىة، فضىل  

 طراب يحداج إلى إشراف مودمر م  قبل المالدي .ع  أع ه ا األط
و م ىل نوىبة ، وبالدالي فاع األوتيزا م  اإلططراجات الامائية، وهىم إطىطراب لىيا نىادرا

فىي ، علىى الموىدم  البح ىي فىي الدولىة الااميىة االهدمااال يما  ت اهل ا، ولك  لم يال ح   م  
ب ىى   الف ىىة فىىي الىىبلد  ة، وقىىد  اد اإلهدمىىاا نوىىبيا  حىىي  أناىىا ن ىىد إهدمامىىا  مدزايىىدا  فىىي الىىدول المدقدمىى

أول مىى   Leo – Kanner( 1943و  دبىىر ليمكىىانر   ، ال ربيىة خىىلل الوىىامات ال مىىر األخيىىري
لفىىة ل ىى ا ، وقىىد إسىىدادمت توىىميات ك يىىري ومادألوتيىىزا كاطىىطراب يحىىدث فىىي الطفملىىةأشىىار إلىىى ا

نىىىلق الىىى اتي   اإلنمىىىىنال األو دوىىىية، واإلن، و األطىىىطراب م ىىىل ال اتم ىىىة، واإلجدرار ىىىة، والدمحديىىىة
، وذهىىاع الطفملىىة ذاتىىي الدركيىىل، واإلننىىلق الطفىىمليوالىى هاع الىى اتم ، وف ىىاا الطفملىىة (، جالىى ات

 (2010،  هماا الاملى  ير سم  ( لامم   أنا
 Autism Society Of)( أعلاىىت ال م يىىة األمر ايىىة لألوتيىىزا 2015وفىىى عىىاا  

America) وإع نوبة إندمارها بي  ، حالة والدي( 88م  كل  1األوتيزا باوبة  أع م دل إندمار
 17 – 3كمىىا إع نوىىبة إندمىىار األوتيىىزا بىىي  األطفىىال مىى  سىى  ، (1-4الباىىي  إلىىى الباىىات هىىي  

( طفىىىل  150000:  1% وهىىى ا ي اىىىي أع هاىىىاك   1سىىىاة فىىىي الماليىىىات المدحىىىدي األمر ايىىىة هىىىي 
 ٍّ.سام اٍّ % نمما 17:  10اوبة جم دل حيا تامم ه   ال، ي يممع مع األوتيزا

 National Health Statistics ممىىا أشىىارت الدقر ىىر اإلح ىىائي لل ىىحة ال الميىىة

Reports , 2015)  إلى أع نوبة اإلندمار جالماليىات المدحىدي حوىل تقر ىر الىمالي  عى  األطفىال
 2011اا %( ل 2عاا كانت   12 – 6في س  المدرسة ذوي اططراب طفل األوتيزا عمر م  

 %( .1.16  2007بياما كانت عاا  2012ى 
  دبىىر الدفاعىىل االجدمىىاعي مىى  أم ىىر األعىىراض داللىىة علىىى األوتيىىزا، حيىىا إع الطفىىل و 
مىع  يىر ، وال ير ىل فىي صىحبة اآلخىر  ، أو تلقىي  اجدماعيىةيبد ىد عى  إقامىة علقىات  ألدمحدي
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أو مبىىادلد م نفىىا الممىىاعر، وال  الحىىل وال طىىف مىىا م، كمىىا أنىى  ال يوىىد يل النف ىىاالت المالىىدي ،
 يوىد يل لمىىا ي ىىل إليىى  مىى  م يىرات مىى  المحيطىىي  جىى  بي دىى  و  ىل الطفىىل م  ىىم وقدىى  سىىاماا ال

 هدماا ج ، وإذا ما ابدوم فانما ألشياء دوع الاا .يطلل م  أحد اال
مما يدوم طفل األوتيزا جالل فى الولمك االجدماعي حيا يفمل فىى تاميىة علقىات مىع 

ونقىىىص فىىىى األسىىىد اج  ل ىىىم وعىىىدا أهدمامىىى  ب ىىىم وانوىىىحاج  عىىىا م  محمىىىمد ، اآلخىىىر   األشىىىااخ
 (.144:  1998، حممد 

الدي هىدفت  Robert Kogel &William(1993وأمدت دراسة روبرت كمجل ووليم  
إلى الد رف على كيفية امدواب أطفال األوتيزا للولمكيات االجدماعية الدماصىلية عبىر سىلمكيات 

والدفاعىل  ، علىى أع أطفىال األوتيىزا ي ىانمع مى  خلىل فىى الوىلمكيات االجدماعيىةاجدماعية أخر  
 االجدماعي مع اآلخر  . 

ممىىا أنىى  مىى  ال ىىفات الدىىي تميىىز م  ىىم أطفىىال األوتيىىزا هىىم أن ىىم ال يوىىدطي مع تطىىم ر 
ال لقىات االجدماعيىة الدىىي تدااسىل مىىع أعمىارهم كمىىا أنى  مىى  الا ىائص األساسىىية لألوتيىزا هىىم 

والدماصىىل ، ل األداء الىىمفيفي فىىي الوىىلمك االجدمىىاعي، ووجىىمد ق ىىمر فىىي ال انىىل اللنىىمي خىىدلا
 .(Gillson 2000اللف ي، والدماصل النير اللف ي  

وفىىىىىي ال ىىىىىدد نفوىىىىى  ي ىىىىىاني م  ىىىىىم األطفىىىىىال الم ىىىىىابي  جىىىىىاألوتيزا ع ىىىىىزا  فىىىىىي الوىىىىىلمك 
 .(2010ا الاملى،  هما االجدماعي يم ل عقبة رئيوية ل م داخل األسري، الم دمع، ... إلخ

مق ىىمد يقىىما جىى   و  ىىرف الوىىلمك االجدمىىاعي لطفىىل األوتيىىزا علىىى أنىى  حركىىة أو نمىىاط
علمىا ، أو الاماط ل ىا علقىة بمجىمد األفىراد اآلخىر   فىى الم دمىع المحىيط جى  الطفل وه   الحركة

 ىا فىى جأع الولمك االجدماعي ي دمد على الدور االجدمىاعي للفىرد أو م ممعىة األدوار الدىي يحدل
 .( 2001، ال ماعة اإلنوانية الدي يادمي إلي ا  هالة فؤاد

سىىىدقلل الوىىىلمك االجدمىىىاعي هىىىم قىىىدري الطفىىىل علىىىى الدفاعىىىل االجدمىىىاعي مىىىع أقرانىىى  واالو 
والد ىىاوع مىىع األخىىر   والقىىدري علىىى طىىبط الىى ات وامىىدلك الم ىىارات الما ىىية فىىي إقامىىة إي ابيىىة 

 .(2010محممد ملكاوي   بااءي وتدبير األممروالد رف المااسل
إع الل ل الويام درامي ل  دور هاا وف ال فىي نمىم الطفىل ف ىم المسىيلة للداميىة المىاملة 
المدكاملىىة الدىىي يحداج ىىا الطفىىل فأئاىىاء تم يلىى  ألحىىد األدوار يىىد لم الك يىىر مىى  الابىىرات والم ىىارف 

ء لل ماعىة و ز ىد ع  نفو  وع  اآلخر   ومى  خىلل تلىك المماقىف يامىم لديى  اإلحوىا  جاإلندمىا
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ليرنىر  وم  الدراسات الدي أمدت على ذلك دراسىة مىاثيم دي، ش مر  جال قة في ذات  وفي األخر  
على أع الل ل الويامدرامي ل  دور كبيىر .  Mathew D Lerner. et al( . 2011وأخر     

  .في تحوي  الم ارات االجدماعية وال مانل الافوية والمجدانية لد  طفل األوتيزا
إع الل ىىل الوىىيامدرامي قىىائم علىىى الدقليىىد والمحامىىاي حيىىا يد ىىل بدم يىىل األدوار وإعىىادي 
تم يىىل المقىىائع وهىىم أمىىر شىىائع بىىي  األطفىىال ال ىىاديي  ولكاىى  أمىىر مفقىىمد لىىد  طفىىل األوتيىىزا، لىى ا 
ليىد عادما نبدأ في إسىداداا فايىات اللل ىل الوىيامدرامي نبىدأ أوال  بداميىة القىدري علىى المحامىاي والدق

و دم ذلك ع  طر ق أج اد طفل األوتيزا ع  نمطية الولمك وم  الدراسات الدي أمدت على ذلك 
والدىىىي هىىىدفت إلىىىى تقيىىىيم تىىىأثير الل ىىىل الوىىىيامدرامي علىىىى أطفىىىال ( 1995، دراسىىىة  ثىىىمرب مىىىارك

األوتيزا، حيا ال مل على ج ل ما حمل م في تنير مودمر، ثم نبدأ جاالسد اري ع  طر ق الل ل 
ثىىىم نقىىىما جالىىىق األلفىىىة ، مدرامي فىىىي حىىىدود ج ىىىض األل ىىىاب البوىىىيطة م ىىىل تقليىىىد األشىىىااخالوىىىيا

والممدي بي  الطفل و ملئ  ع  طر ىق ج ىض األل ىاب الدىي يدالل ىا الحركىة وت ز ىز وتىدعيم هى   
ثىىم نبىىدأ جملح ىىة الطفىىل و  ىىادي األل ىىاب الوىىيامدرامية ، األل ىىاب الدىىي تىىدم بىىي  الطفىىل واآلخىىر  

و لحىم علىى األطفىال أحيان ىا أن ىم يحىاممع اآلخىر   ج ىمري مضىطربة ولكى  ، خىر  درجة تلم األ
مىىىع اسىىىداداا الدكىىىرار والد ز ىىىز ن ىىىدهم يقممىىىمع بدقليىىىد ومحامىىىاي اآلخىىىر   ول ىىىل أدوارهىىىم دوع أي 

، وتالىىق عاىىدهم الر بىىىة فىىي األت ىىال مىىىع ال ىىالم الاىىارجي ونز ىىىل حىىاجز الاىىمف مىىى  اطىىطراب
يامدرامي، فالل ىىىىل جم اجىىىىة البي ىىىىة األماىىىىة الدىىىىي ال ي اب ىىىىا طفىىىىل اآلخىىىىر   عىىىى  طر ىىىىق الل ىىىىل الوىىىى

وعاىدما ي ىل الطفىل إلىى حىد ، ياىدمج فيى  ىاألوتيزا، ف ىم عالمى  الاىاخ جى  الى ي نالقى  لى  حدى
يدماصل م  م و درك أهميدى  فىي م دم ى  ، مع اآلخر   م   ملئ ٍّ ال بد أع نرا  مادلفا االندماج

  .م ارات وقدرات ثم يبدأ في إف ار ما بداخل  م 
جا ىائص كىل دور ومطىمر ا ٍّ لىألدوار االجدماعيىة وإنمىا ملمىاٍّ في با ليا نىاقل  وال مقلىدا

لدلىىك الا ىىائص و  ىىبا أم ىىر درايىىة جال لقىىات االجدماعيىىة وبمىى  يحىىيط جىى  كمىىا أنىى  يبىىدأ فىىي 
ا صىىىل ا فيامىىىم لديىىى  الدماو بىىىدأ فىىىي الد بيىىىر عا ىىى، إطىىىلق ال اىىىاع لايالىىى  و دايىىىل ق ىىىص وردود 

 االجدماعي.
والرعايىىة جالاوىىبة  جاالهدمىىاامىى  أحىىد أهىىم الم ىىاالت ال ىىديري  ممىىا ي ىىد الل ىىل الوىىيامدرامي

لطفىل األوتيىزا وذلىك ألع الل ىل هىم الوىمة األساسىية للطفملىة وهىم المحىرك والىدافع الموىاعد فىىي 
ذاتىى   مدمىىافايىىدرك مىى  خللىى  الطفىىل ال ىىالم جأسىىر  ووسىىيلد  فىىي ، مىىل عمليىىات الاضىىج والدكىىم  
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حيىىىا ي دبىىىر ، كمىىىا أنىىى  أداي ف الىىىة فىىىي الامىىىم ووسىىىيلة للدحىىىرر مىىى  المدركىىىز حىىىمل الىىى ات، وقدراتىىى 
مفيىىد فىىي تمىىايص ممىىالت طفىىل  فىىي الطفملىى  كمىىا أنىى  االسىىدادااال ىىلج جالل ىىل طر قىىة شىىائ ة 
حيا أع الطفىل الى ي ي ىاني مى  األوتيىزا لديى  ق ىمر فىي الدماصىل ، األوتيزا وعلج اططراجات 

أنمىىطة الل ىىىل ال مىىىاعي ت ىىد أنوىىىل الطىىىرق للدافيىىف والحىىىد مىىى  هىىى    الدفاعىىىل االجدمىىىاعيوفىىي 
 .( 2006،   الويد س د الاميا الم اهر

وتادلف أنماط الل ل الد ىاهري واالجدمىاعي لىد  أطفىل األوتيىزا عى  األطفىال اآلخىر   
م مىىى  أع الل ىىىل حيىىىا يقضىىىمع وقد ىىىا قلىىىيل  فىىىي الل ىىىل الىىىمفيفي مقارنىىىة جاألطفىىىال ال ىىىاديي  جىىىالر 

الد ىىىىاهري " الىىىىمفيفي " ال يدطلىىىىل قىىىىدرات تم يليىىىىة إال أع أطفىىىىال األوتيىىىىزا ي  ىىىىروع موىىىىدم ات 
ة فىي إنىاء ولكى  ماافضة م  الل ل المفيفي أو يقمممع بل ل وفيفي جويط م ل " وطع الم لق

 (.  the National Autistic society , 2013   .بدوع تحر ك ل ا "
كمىىىا ي ىىىدوع صىىى مبة فىىىي تكىىىم   علقىىىات ذات ، الامطيىىىة والدكىىىرارفالل ىىىل لىىىدي م يدوىىىم ج

مىىا ياىىمع أطفىىال ٍّ و البىىا، و ماىى  أع ي يىىر الل ىىل إهدمىىاا أطفىىال األوتيىىزا، م اىىى مىىع األشىىااخ
 األوتيىىىىىىىىىىىىىزا مفرطىىىىىىىىىىىىىي الحواسىىىىىىىىىىىىىية جارتبىىىىىىىىىىىىىاط م جأشىىىىىىىىىىىىىياء م ياىىىىىىىىىىىىىة كمىىىىىىىىىىىىىا يفضىىىىىىىىىىىىىلمع أشىىىىىىىىىىىىىياء 

 . Ching Lee , (2008 ) ر بة
خطير في الدقليد الحركي كمىا أع أداءهىم مىاافض فىي  و  انى أطفال األوتيزا في ع ز

تقليىىد حركىىات ال وىىم وتقليىىد الد ىىرف جاألشىىياء مقارنىىة مىىع ال ىىاديي  المدىىمافقي  م  ىىم مىى  حيىىا 
 (. 2010، ال مر ال قلي  إيماع عاطف ن يل

أع أطفال األوتيىزا يوىدطي مع تقليىد األيمىاءات ( Baron Charman , 1997 وأوطا 
   (Jordan , etal , 1999)مألمفة ولكا م نادرا  ما يقمممع جالدقليد جمال تلقائي واألف ال  ير ال

عىىىى  مىىىد  تىىىىأثير الل ىىىىل الىىىىدرامي ( سىىىىدامر، سمىىىىر برناع، ثىىىمرب 1990وأمىىىد كىىىىل مىىىى   
 4سىىامات و 5االجدمىىاعي علىىى اموىىاب م ممعىىة مىى  األطفىىال الدمحىىديي  وعىىددهم مىى  األوالد  

وقد قامما جقيىا  ، أش ر( اللنة والولمك االجدماعي 9سامات و 9 -سامات وش راع  8 -أش ر 
 3م ارات الل ل، الولمك االجدماعي والم ارات اللنم ة قبل وب د ال ىلج، وأف ىرت الادي ىة ج ىد 

أشىى ر مىىى  ال ىىىلج علقىىىة ارتباطيىىىة دالىىىة بىىىي  الم ىىىارات اللنم ىىىة والل ىىىل الدايلىىىي، وأيضىىىا  علقىىىة 
رامي االجدمىاعي والكفىاءي االجدماعيىة، أي أع هاىاك تنيىرات ارتباطية دالة إي ابية بىي  الل ىل الىد

 . إي ابية ك يري حدثت في الل ل والم ارات اللنم ة واالجدماعية
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أع الل ىىىىل يمااىىىى  أع ياىىىىمع ما  ىىىىا  تىىىىدخليا  وعلجىىىىا  لدحوىىىىي  ، (1985وولىىىىف   ووطىىىىا
 -لنم ىىا    لف ىىي م ىىارات االت ىىال بىىي  الدمحىىديي  سىىماء كانىىت إت ىىاال  أو تفىىاعل  اجدماعيىىا  أو 

 (. ير لف ي
( أع هاىىىاك حىىىالدي  مىىى  أطفىىىال األوتيىىىزا الىىى ي  تىىىم علج ىىىم فىىىي 1985لىىىمري   وقىىىد أمىىىد

يبلنىىاع مىى  ال مىىر سىىدة ، جلوىىات عىىلج جالل ىىل لمىىدي سىىاة كاملىىة وكانىىت الحالدىىاع   ذكىىر، أن ىىى
ض أشىىى ر( عاىىىدما بىىىدأ ال ىىىلج، وأوطىىىا لىىىمري أع كىىىل الحىىىالدي  أف رتىىىا تحوىىىاا  فىىىي تكىىىم   ج ىىى

 . ال لقات االت الية

والدىىي هىىدفت إلىىى تحوىىي   ((Jing Li, Dangyang Wang,2015وأمىىدت دراسىىة
ىى م  فىىي تاميىىة  جاسىىدادااسىىلمكيات طفىىل األوتيىىزا  الل ىىل الوىىيامدرامى أع الل ىىل الوىىيامدرامى يوت

م ارات الدماصل االجدماعي والولمك االجدماعي لطفىل األوتيىزا، مى  خىلل مىا تحققى  للفىرد مى  
 دب ارا  بافو  وبالماقع م  حمل ، وتواعد  على إقامة علقاٍت حيم ٍة مع المحيطي  ج اس

م  أم ر الممالت الدي ي اني ما ا أطفىال األوتيىزا لمىا  االجدماعيي د ق مر الولمك 
الدفىىاعلت  ت ىىيق م عىى  االنىىدماج الف لىىي والحقيقىىي فىىي، لىى  مىى   ثىىار سىىلبية علىىي هىىؤالء األطفىىال
وبالدىالي تىزداد ال قبىات الماق ىة أمىام م ممىا يحىرم م مى  ، االجدماعية اإلي ابية وتز د م  عىزلد م

ومى  هى ا الماطلىق تدم ىل ممىالة ، م ير م  األنمطة الدي يابني أع يقممما ب ا كأقران م ال ىاديي 
عياىىة مىى  أطفىىال هىى   الدراسىىة فىىي الدوىىايل الدىىالي : هىىل يماىى  تحوىىي  الوىىلمك االجدمىىاعي لىىدي 

 األوتيزا جاسداداا برنامج قائم على الل ل الويامدرامي ؟ 
 يدفر  م  ه ا الدوايل الرئيوي الدوايالت اآلتية : 

مىىا ف اليىىة برنىىامج قىىائم علىىي اسىىداداا الل ىىل الوىىيامدرامي فىىي تحوىىي  المحامىىاي والدقليىىد لىىدي  -1
 "األوتيزا"؟  أطفال م ممعة الدراسة

علىي اسىداداا الل ىل الوىيامدرامي فىي تقليىل الوىلمكيات الامطيىة لىدي  قىائم ما ف الية برنىامج -2
 أطفال م ممعة الدراسة " األوتيزا"؟ 

ف اليىىة برنىىامج قىىائم علىىي اسىىداداا الل ىىل الوىىيامدرامي فىىي تحوىىي  الدفاعىىل االجدمىىاعي لىىدي  -3
 أطفال م ممعة الدراسة "األوتيزا" ؟ 

امدرامي فىىىي تحوىىىي  القىىىدري علىىىي الل ىىىل مىىىا ف اليىىىة برنىىىامج قىىىائم علىىىي اسىىىداداا الل ىىىل الوىىىي -4
 ج مري طبي ية مع األقراع لدي أطفال م ممعة الدراسة" األوتيزا ".
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ت ىىدف الدراسىىة الحاليىىة إلىىي الدحقىىق مىى  ف اليىىة الل ىىل الوىىيامدرامي فىىي تحوىىي  الوىىلمك 
 االجدماعي لدي عياة م  أطفال األوتيزا.

تدضا األهمية الا ر ة ل    الدراسة فى تااول ىا لمدنيىر الوىلمك االجدمىاعي ألطفىال األوتيىزا 
وتدم ىىل فىىي م رفىىة الدفاعىىل االجدمىىاعي ألطفىىال األوتيىىزا وقىىدرت م علىىي المحامىىاي والدقليىىد والقىىدري علىىي 

رنىىامج تىىدر بي قىىائم علىىي الل ىىل بيامىىا تدضىىا األهميىىة الدطبيقيىىة للدراسىىة فىىي محاولد ىىا تقىىديم ب، الل ىىل
 الويامدرامي في تحوي  الولمك االجدماعي مما ي د خدمة إرشادية ل ؤالء األطفال وأسرهم.

 :األول رضــــالف 
 درجات رتل مدمسطي بي  إح ائي ا دال فرق  يمجد"  على للدراسة األول الفرض و اص

 االجدماعيمأج ىىىاد  الوىىىلمك مقيىىىا  علىىىى الدراسىىىة عياىىىة ألطفىىىال لب ىىىديا والقيىىىا  القبلىىىي القيىىىا 
 ." الب دي القيا  ل ائج

 المصىىفي اإلح ىىاء جاسىداداا :أوًلا الباح ىىة قامىت للدراسىىة األول الفىرض صىىحة وألخدبىار
 إلىىىى وتمصىىىلت، وب ىىىدي ا قبلي ىىىا الدراسىىىة عياىىىة لقيىىىا ( الم يىىىاري  اإلنحىىىراف المدمسىىىط،  فىىىي مدمىىى ل  
 دالية : الادائج ال

  (9جدول )
 يبني األحصاء الوصفى لقياس عينة الدراسة قبليا وبعديا

 املعياري االحنراف املتوسط العدد التطبيق
 3.270 34.20 5 القبلي
 3.899 100.20 5 البعدي

 
 
 
 
 
 

 للبيانىىىىىىىىات و ملكمكوىىىىىىىىمع  اللجىىىىىىىىارامدري  األسىىىىىىىىلمب جاسىىىىىىىىداداا الباح ىىىىىىىىة قامىىىىىىىىت :ثانًيااااااااا
 لحوىىاب( ال ىىنيري ال ياىىات أفىىراد عىىدد مىىع يدفىىق جمىىا  ( Signed Rank Wilcoxon)الرتبيىىة
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 لمقيىىىا  والب ىىىدي القبلىىىي القياسىىىي  فىىىي للم ممعىىىة الرتىىىل مدمسىىىطات بىىىي  الفىىىروق  داللىىىة موىىىدم  
 : الدالي ال دول إلى وتمصلت (SPSS 18)برنامج طر ق االجدماعي   الولمك

 (:10) رقم جدول
  والبعدي القبلي القياسني يف عينةال يبني الرتب متوسطات بني الفروق داللة

 (SPSS 18)برنامج طريق االجتماعيعن السلوك ملقياس

 الداللة مستوى الداللة "Z"  قيمة الرتب جمموع  الرتب متوسط العدد الرتب توزيع
 0.00 0.00 0 السالبة

-2.032 0.042 
 مستوى عند دلة

0.05 
 15 3.00 5 املوجبة

   0 املتساوية

 وجىمد علىى يىدل ممىا( 0,05  ل موىاو  ا الداللىة موىدم   أع الوىابق ال ىدول  مى و دضا
 إجمىالي فىي الب ىدي والقيىا  القبلىي القيا  بي  الرتل مدمسطات بي  إح ائية داللة ذات فروق 
 .االجدماعي الولمك مقيا 

 بلىىى  حيىىىا الب ىىىدي، القيىىىا  ل ىىىالا الفىىىرق  هىىى ا أع ن ىىىد المدمسىىىط جىىىدول إلىىىى وبىىىال مدي
 يدل مما ،(100,20  الب دي القيا  مدمسط بل  حي  في( 34,20  القبلي القيا  رتل مدمسط
 .الب دي القيا  ل الا المقيا  إجمالي في فروق  وجمد على

 أج ىىاد فىىي والب ىىدي القبلىىي القياسىىي  بىىي  الفىىروق  داللىىة علىىى جىىالد رف الباح ىىة قامىىت وقىىد
 وب ىىىد، واإليمىىىاءات الامطيىىىة وىىىلمكياتال ج ىىىد، والدقليىىىد المحامىىىاي ج ىىىد االجدمىىىاعي الوىىىلمك مقيىىىا 
 إجىىىىراء خىىىىلل مىىىى  الباح ىىىىة تمصىىىىلت حيىىىىا(. عاديىىىىة ج ىىىىمري الل ىىىىل ج ىىىىد االجدمىىىىاعي، الدفاعىىىىل
 :  الدالية الادائج االجدماعيالى الولمك مقيا  أج اد جميع على المصفي اإلح اء

 (:11) رقم جدول
 الوصفي اإلحصاء إجراء خالل من االجتماعي سلوكال مقياس أبعاد يف والبعدي القبلي القياسني بني الفروق داللة

 املعياري اإلحنراف املتوسط العدد التطبيق البعد
 1.589 3.00 5 القبلي والتقليد احملاكاة

 1.304 11.20 5 البعدي

 1.140 6.40 5 القبلي النمطية السلوكيات
 1.140 19.40 5 البعدي

 2.191 15.40 5 القبلي االجتماعي التفاعل
 2.408 43.40 5 البعدي

 1.140 9.40 5 القبلي عادية بصورة اللعب
 1.924 26.20 5 البعدي
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  الرتبيىىىىىىة للبيانىىىىىىات و ملكمكوىىىىىىمع  اللجىىىىىىارامدري  األسىىىىىىلمب جاسىىىىىىداداا الباح ىىىىىىة قامىىىىىىت ثىىىىىىم
(Signed Rank Wilcoxon )للم ممعىة الرتىل مدمسىطات بىي  الفروق  داللة مودم   لحواب 

 وتمصىلت( SPSS 18 ) برنىامج طر ىق االجدماعي   الولمك ألج اد ب ديوال القبلي القياسي  في
 : الدالي ال دول إلى

 (12) رقم جدول
 للمجموعة الرتب متوسطات بني الفروق داللة مستوي حساب

 .األجتماعي السلوك ألبعاد والبعدي القبلي القياسني يف 

 البعد
 توزيع
 الرتب

 العدد
 متوسط
 الرتب

 جمموع
 الرتب

 قيمة
 "Z " 

 الداللة
 مستوى
 الداللة

 والتقليد احملاكاة
 0.00 0.00 0 السالبة

-2.023 0.043 
 مستوى عند دلة

0.05 
 15.00 3.00 5 املوجبة

   0 املتساوية

 النمطية السلوكيات
 0.00 0.00 0 السالبة

-2.022 0.042 
 مستوى عند دلة

0.05 
 15.00 3.00 5 املوجبة

   0 املتساوية

 االجتماعي التفاعل
 0.00 0.00 0 السالبة

-2.022 0.042 
 مستوى عند دلة

0.05 
 15.00 3.00 5 املوجبة

   0 املتساوية

 عادية بصورة اللعب
 0.00 0.00 0 السالبة

-2.022 0.042 
 مستوى عند دلة

0.05 
 15.00 3.00 5 املوجبة

   0 املتساوية

 ممىا( 0,005  ل موىاو  ا لألج ىاد الداللىة موىدم   أع الوىابق ال ىدول بيانات م  و دضا
 في الب دي والقيا  القبلي القيا  بي  الرتل مدمسطات بي  إح ائي ا دالة فروق  وجمد على يدل

 الامطيىىىىىة الوىىىىىلمكيات ج ىىىىىد والدقليىىىىىد، المحامىىىىىاي ج ىىىىىد االجدمىىىىىاعي الوىىىىىلمك مقيىىىىىا  أج ىىىىىاد جميىىىىىع
 المدمسىط جىدول إلىى وبىال مدي(. عاديىة ج ىمري الل ل  دج االجدماعي، الدفاعل وب د واإليماءات،

 علىىى لألج ىىاد القبلىىي القيىىا  رتىىل مدمسىىط بلىى  حيىىا، الب ىىدي القيىىا  ل ىىالا الفىىرق  هىى ا أع ن ىىد
 علىىى لألج ىىاد الب ىىدي القيىىا  رتىىل مدمسىىط بلىى  حىىي  فىىي( 9,40، 15,40، 6,40، 3   الدىىمالي
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 المقيىا  إجمىالي فىي فىروق  وجىمد علىى يدل مما، (26,20، 43,40، 19,40، 11,20  الدمالي
 . لألج اد الب دي القيا  ل الا

 : الثاني الفرض - 2
 رتىىل مدمسىىطي بىىي  إح ىىائي ا دال فىىرق  يمجىىد ال"  علىىى للدراسىىة ال ىىاني الفىىرض و ىىاص

 االجدماعى الولمك مقيا  في عاد الدراسة عياة ألطفال الددب ي والقيا  الب دي القيا  درجات
 ." وأج اد 

 مدمىى ل   المصىىفي اإلح ىىاء جاسىىداداا :أوًلا الباح ىىة قامىىت ال ىىاني الفىىرض صىىحة اروالخدبىى
 الادىىىائج إلىىىى وتمصىىىلت، وتدب ي ىىىا ج ىىىدي ا الدراسىىىة عياىىىة لقيىىىا ( الم يىىىاري  االنحىىىراف المدمسىىىط  فىىىي
 : الدالية

 (:13) رقم جدول
 وتتبعيَا ابعدي الدراسة عينة لقياس( املعياري اإلحنراف املتوسط)  الوصفي اإلحصاء متوسط

 املعياري اإلحنراف املتوسط العدد التطبيق
 3.899 100.20 5 البعدي

 2.950 101.20 5 التتبعي
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 ) الرتبيىىة للبيانىىات و ملكمكوىىمع  اللجىىارامدري  األسىىلمب جاسىىداداا الباح ىىة قامىىت :ثانًيااا

Signed Rank Wilcoxon )  موىىدم   لحوىىاب( ال ىىنيري ال ياىىات رادأفىى عىىدد مىىع يدفىىق جمىىا 
 الوىىلمك لمقيىىا  والددب ىىي الب ىىدي القياسىىي  فىىي للم ممعىىة الرتىىل مدمسىىطات بىىي  الفىىروق  داللىىة

 : الدالي ال دول إلى وتمصلت (SPSS 18)برنامج طر ق االجدماعي  
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 (14) رقم جدول
 لبعديوا القبلي القياسني يف للمجموعة الرتب متوسطات بني الفروق داللة مستوي

 (spss ,18) برنامج طريق االجتماعيعن السلوك ملقياس 

 متوسط العدد الرتب توزيع
 الرتب

 جمموع
 الرتب

 قيمة
 "٪ " 

الدالل
 الداللة مستوى ة

 5.00 2.50 2 السالبة
 5.00 2.50 2 املوجبة دالة غري 1.000 0.000

   1 املتساوية
 وجىمد علىى يىدل ممىا( 0,05  ل موىاو  ا الداللة مودم   أع الوابق ال دول م  و دضا 
 إجمالي في الددب ي والقيا  الب دي القيا  بي  الرتل مدمسطات بي  إح ائية داللة ذات فروق 
، مدقاربىىة الرتىىل مدمسىىطات أع ن ىىد المدمسىىط جىىدول إلىىى وبىىال مدي االجدمىىاعي، الوىىلمك مقيىىا 
 الددب ىىي القيىىا  رتىىل طمدمسىى بلىى  حىىي  فىىي( 100,20  الب ىىدي القيىىا  رتىىل مدمسىىط بلىى  حيىىا
 . المقيا  إجمالي في فروق  وجمد عدا على يدل مما، (101,20 

 أج ىاد فىي والددب ىي الب ىدي القياسىي  بىي  الفىروق  داللىة على جالد رف الباح ة قامت وقد 
 وب ىىىد، واإليمىىىاءات الامطيىىىة الوىىىلمكيات ج ىىىد، والدقليىىىد المحامىىىاي ج ىىىد االجدمىىىاعي الوىىىلمك مقيىىىا 
 إجىىىىراء خىىىىلل مىىىى  الباح ىىىىة تمصىىىىلت حيىىىىا( . عاديىىىىة ج ىىىىمري الل ىىىىل ج ىىىىد مىىىىاعي،االجد الدفاعىىىىل
 :  الدالية الادائج إلى ال ات فاعلية مقيا  أج اد جميع على المصفي اإلح اء

 (15) رقم جدول
 اإلجتماعي السلوك مقياس أبعاد مجيع علي الوصفي اإلحصاء نتائج

 املعياري اإلحنراف املتوسط العدد التطبيق البعد

 والتقليد حملاكاةا
 1.304 11.20 5 القبلي
 1.304 11.20 5 البعدي

 النمطية السلوكيات
 1.140 19.40 5 القبلي
 1.304 20.20 5 البعدي

 االجتماعي التفاعل
 2.408 43.40 5 القبلي
 0.837 43.80 5 البعدي

 عادية بصورة اللعب
 1.924 26.20 5 القبلي
 1.000 26.00 5 البعدي
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 Signed  الرتبية للبيانات و ملكمكومع  اللجارامدري  األسلمب جاسداداا الباح ة متقا ثم

Rank Wilcoxon )فىىىي للم ممعىىىة الرتىىىل مدمسىىىطات بىىىي  الفىىىروق  داللىىىة موىىىدم   لحوىىىاب 
 وتمصىلت( SPSS 18 ) برنىامج طر ىق االجدمىاعي   الوىلمك لمقيىا  والددب ىي الب ىدي القياسي 
 : الدالي ال دول إلى

 (16) رقم جدول
 والبعدي القبلي القياسني يف للمجموعة الرتب متوسطات بني الفروق داللة مستوي

 (spss18) برنامج طريق االجتماعيعن السلوك ألبعاد 

 دــــــــالبع
 توزيع
 الرتب

 العدد
 متوسط
 الرتب

 جمموع
 الرتب

 قيمة
 "Z " 

 الداللة
 مستوى
 الداللة

 والتقليد احملاكاة
 8.00 2.67 3 السالبة

 7.00 3.50 2 املوجبة دالة غري 0.891 0.137-
   0 املتساوية

 النمطية السلوكيات
 1.50 1.50 1 السالبة

 8.50 2.83 3 املوجبة دالة غري 0.194 1.300-
   1 املتساوية

 االجتماعي التفاعل
 7.00 3.50 2 السالبة

 8.00 2.67 3 املوجبة دالة غري 0.892 0.136-
   0 املتساوية

 عادية بصورة اللعب
 6.00 3.00 2 السالبة

 4.00 2.00 2 املوجبة دالة غري 0.705 0.378-
   1 املتساوية

 ممىىا( 0,005  ل أمبىىر لألج ىىاد الداللىىة موىىدم   أع الوىىابق ال ىىدول بيانىىات مىى  و دضىىا
 والقيىىا  القبلىىي القيىىا  بىىي  الرتىىل مدمسىىطات بىىي  إح ىىائية داللىىة ذات فىىروق  وجىىمد علىىى يىىدل

 الوىىىلمكيات ج ىىىد والدقليىىىد، المحامىىىاي ج ىىىد  االجدمىىىاعي الوىىىلمك مقيىىىا  أج ىىىاد جميىىىع فىىىي الب ىىىدي
 جىدول إلىى وبىال مدي(. عاديىة ج ىمري الل ىل ج ىد االجدمىاعي، الدفاعىل وب ىد واإليماءات، الامطية
 لألج ىاد الب دي قيا ال رتل مدمسط بل  حيا مدقاربة، ألج اد الرتل مدمسطات أع ن د المدمسط
 لألج ىاد الددب ي القيا  مدمسط بل  حي  في( 26,20، 43,40، 19,40 ،11,20  الدمالي على
 فىىي دالىىة فىىروق  وجىىمد عىىدا علىىى يىىدل ممىىا، (26,00، 43,80، 20,20، 11,20  الدىىمالي علىىى
 .المقيا  إجمالي
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 : الدراسة نتائج جممل:  ثانيا
 : األتية الادائج إلى الحالية الدراسة تمصلت

 ل ياىة ألب ىدي والقيا  القبلى القيا  درجات رتل يمدمسط بي  إح ائيا دال فرق  يمجد -1
 وهىم ألب ىدي القيىا  ل ىالا األجدمىاعى الوىلمك مقيا  فى(0‚05  مودم   عاد الدراسة
 . الدراسة فروض م  األول الفرض تحقق إلى يمير ما
 يالددب ى والقيىا  ألب ىدي ا القيى درجىات رتىل يمدمسىط بىي  إح ىائيا دال فىرق  يمجد ال -2

 إلىىىى مايمىىىير وهىىم األجدمىىىاعى الوىىلمك مقيىىىا  فىىى( 0‚05  موىىىدم   عاىىد الدراسىىىة ل ياىىة
 .الدراسة فروض م  ال انى الفرض تحقق

 برنىىامج ف اليىىة ياإلح ىىائ الدحليىىل خىىلل مىى  الباح ىىة إلي ىىا تمصىىلت الدىىي الادىىائج أيىىدت
 أتضىحت فقىد االوتيىزا، أطفىال مى  عياىة لد  االجدماعي الولمك تحوي  فى الويامدرامى الل ل
 مدمسىىطات بىىي  إح ىىائية داللىىة ذات فىىروق  وجىىمد خىىلل مىى  الوىىيامدرامى الل ىىل برنىىامج ف اليىىة
 ومدمسىطات البرنىامج تطبيىق قبىل االجدمىاعي الوىلمك مقيا  على الدراسة عياة األطفال درجات
 .(األول الفرض ندي ة   الب د  القيا  ل الا البرنامج طبيقت ج د المقيا  نفا على درجات م

 حيىىا، المداج ىىة فدىىري ج ىىد مىىا إلىىى أيضىا الوىىيامدرامى الل ىىل برنىىامج ف اليىىة أتضىىحت ممىا
 الب ىىد  القيىىا  درجىىات رتىىل يمدمسىىط بىىي  إح ىىائيا دال فىىرق  وجىىمد عىىدا عىى  الادىىائج ممىىفت
 .( يال ان الفرض ندي ة  يجدماعاال ولمكال مقيا  فى الدراسة عياة ألطفالي الددب  والقيا 

 تحوىىىي  فىىىى الوىىىيامدرامى الل ىىىل برنىىىامج فاعليىىىة عىىى  األول الفىىىرض ندىىىائج ممىىىفت فقىىىد
 أالنطىىمائي الوىىلمك وتقليىىل الدقليىىد، األقىىراع مىىع الدفاعىىل و  ىىادي األوتيىىزا لطفىىل االجدمىىاعي الوىلمك
 .األوتيزا طفل ع  ي در ال  

 تحوىىىي  فىىىى الوىىىيامدرامى الل ىىىل اسىىىداداا ف اليىىىة ىعلىىى الحاليىىىة الدراسىىىة ندىىىائج وأمىىىدت
 مىل دراسىات ندىائج مىع الحاليىة الدراسة ندائج تدفق وب لك.األوتيزا أطفال لد ي جدماعاال الولمك
 ،(Danielle ‚et al.‚ 1995 و خىروع  دانيىال ودراسىة، (Stahmer ‚1995  سىدامر دراسىة:م 

 ودراسىة، 2008 القاطىى رانيىا ،ودراسىة(Gutierrez ‚et al.‚ 2007 و خىروع  جيىمتر ز ودراسىة
 ودراسىىة ،(Rovira ‚ Alexandra ‚2014  و خىىروع  روفيىىرا ودراسىىة، 2013 حوىىاى  ىىادي
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 Mcmahon‚Camina‚2014)، لىىىىىىىىىىىى جىىىىىىىىىىىاج ودراسىىىىىىىىىىىة، 2015رف ىىىىىىىىىىىت فاطمىىىىىىىىىىىة ودراسىىىىىىىىىىىة 
 (.Jing li ‚et al.‚ 2015 و خروع 

 الوىىىلمكيات مىىى  ال ديىىىد األوتيىىىزا طفىىىل لىىىد  يامىىىى عديىىىدي دراسىىىات ندىىىائج حوىىىل فالل ىىىل
 وم ىىىارات ياللف ىىى و يىىىر اللف ىىىى الدماصىىىل وم ىىىارات الممىىىدرك االندبىىىا  م ىىىارات م ىىىل والم ىىىارات
 والدقليىىىد، الىىىدور ل ىىىل وم ىىىارات، والم ىىىابري االسىىىدمرار وم ىىىارات، لآلخىىىر ي  االي ابيىىىة االسىىىد اجات
 مى  وذلىك ألى ات مواعدي وم ارات اليممية الحياي وم ارات، وأفكار  الطفل لنة وتمس ة والمحاماي
، االجدماعيىة الق ىص، والوىيامدراما، يالىدرام ياالجدمىاع مالل ىل مد ددي مااهج اسداداا خلل
 م ل مدامعة فايات جاسداداا اآلجاء مع والل ل م  م والل ل األقراع مع والدمج، األصدقاء دوائر
                        لىىىىىىىىىىىىخا... الناىىىىىىىىىىىىاء الرسىىىىىىىىىىىىم،، الكمبيىىىىىىىىىىىىمتر أو الفيىىىىىىىىىىىىديم ونم جىىىىىىىىىىىىة، والام جىىىىىىىىىىىىة الىىىىىىىىىىىىدور ل ىىىىىىىىىىىىل

 (.2010، الاملى هماا 
 ج ض أثبدت حيا.  األوتيزا طفل لد  االجدماعي الدفاعل م ارات تامية يما  يلاوبالد
 الدفاعىىل م ىىارات علىىى الدىىدر ل خىىلل مىى  األوتيىىزا لحىىاالت تحوىى  حىىدوث يماىى  أنىى  الدراسىىات
 االجدمىاعي الامىم عمليىة فىي م مىا   دورا   األقىراع مىع االجدمىاعي الدفاعىل يحدىل حيا. االجدماعي

 , عديدي ت ليمية جابرات الطفل يزود ف م الااصة الحاجات وذوي  ال اديي  األطفال م  مل لد 

 عىى  الد بيىىر وطىىرق .  والحركيىىة.  اللنم ىىة والم ىىارات.  االجدماعيىىة الم ىىارات ت لىىم علىىى توىىاعد 
 (.2014عاانى، ماى  األخلقية جالقيم وت رف  ،وال ماطف المماعر

 ت ىىميم أهميىىة علىىى أمىىدت الدىىي الدراسىىات ندىىائج مىىع الحاليىىة الدراسىىة ندىىائج واتفقىىت هىى ا
 خلل ىىىا مىى  يماىى  الدىىي األسىىدرتي يات مأحىىىد الوىىيامدرامى والل ىىل الوىىيامدراما جاسىىداداا بىىرامج
 الدراسىة لبرنىامج إعدادها فى الباح ة اعدمدت وقد ه ا، األوتيزا لطفل األجدماعى الولمك تحوي 
 مى  طفىل مىل طبي ىة مىع يدااسىل جمىا ومدامعىة مادلفىة جطىرق  الوىيامدرامى الل ىل اسداداا لىع

 .الحالية الدراسة أطفال
 وفايىىة والام جىىة الىىدور ل ىىل م ىىل المادلفىىة الوىىيامدراما فايىىات الباح ىىة اسىىدادمت حيىىا

 كمىا، (ةالمطلمبى الوىلمكيات ت بيىت علىى األطفىال هىؤالء تمى يع تىدعيم خىلل  م  والد ز ز المر ي 
 ال ماعيىىىة ال لوىىىات إلىىىى جاألطىىىافة البرنىىىامج جلوىىىات ج ىىىض فىىىى فرديىىىة ج لوىىىات الباح ىىىة قامىىىت

 طفىل لكىل وكىاع البرنىامج فىى ال ىاديي  جىاألقراع جاالسىد ان  الباح ىة قامت حيا الدراسة لم ممعة
 رنىامجالب ن ىاح فىى مبيىر أثىر الدىدخل ل ى ا وكىاع سىاا ماى  أمبىر ال ىاديي  األقراع م  اثاي  أوتيزا
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 فى ذلك وف ر جيد جمال م  م وتفاعلما ال اديي  لألقراع الدراسة م ممعة م  م أسد اب حيا
 . المادلفة سلمكيات م
 مراحىىىل فىىىى اسىىىدادام ا تىىىم والدىىىي الماف ىىىلة المحاولىىىة تىىىدر ل علىىىى البرنىىىامج هىىى ا أعدمىىىد ممىىا
 الدكىىىرار م ىىىل وتيىىىزااأل أطفىىىال مىىىع ناجحىىىة طر قىىىة ت  ل ىىىا ج مامىىىل تدميىىىز وهىىىى البرنىىىامج مىىى  مدىىىأخري
 تقبىل مىد  علىى ذلىك و  دمىد للطفىل تكرارهىا فيىدم الماحىدي للمحاولىة للدكىرار وبالاوبة والد ز ز، والدا يم
 اليىىما فىىى مىىرتي  الطفىىل مىىع اللقىىاء يىىدم فكىىاع، ال لوىىة نفىىا فىىى المحىىاوالت ل ىى   الدكىىرار يىىدم وال الطفىىل
 أع ممىىا. الطفىىل مىىع المحاولىىة بدكىىرار لباح ىةا وتقىىما، مىىرات عىىدي مىى  المحاولىة تكىىرار يىىدم مىىري مىىل وفىى
 اآلخىر   تقبىل أجىل مى  للطفىل الحىافز درجىة ترفىع المازلية الماجبات خلل م  الطفل مع األا أشدراك
 .ت لم  المراد الولمك ت ميم على وتواعد االندبا  درجة م  وتز د

 رتىل يطمدمسى بىي  إح ىائيا دال فىرق  وجىمد عىدا ع (يال ان الفرض  ندائج ممفت مما
 الوىىىلمك مقيىىىا  علىىىى الدراسىىىة عياىىىة األوتيىىىزا ألطفىىىال يالددب ىىى والقيىىىا  يالب ىىىد القيىىىا  درجىىىات
 مىى  علي ىىا تىىدربما الدىىي االجدماعيىىة الوىىلمكيات فىىى الدحوىى  اسىىدمرار ة وجىىدت حيىىا ،يجدمىىاعاال

 الدىىي األنمىىطة تاىىم  إلىىى جاإلطىىافة البرنىىامج فاعليىىة علىىى يىىدل مىىا وهىىم، البرنىىامج جلوىىات خىىلل
 .البرنامج ما اتض

 لم ممعىىىة ياالجدمىىىاع الوىىىلمك موىىىدم   علىىىى طىىىرأ يالىىى  الدحوىىى  أع الباح ىىىة تىىىر   ممىىىا
 تضىىىىما ا الدىىىي المدامعىىىىة واألنمىىىطة اإلجىىىىراءات مىىى  األطفىىىال هىىىىؤالء اسىىىدفادي عىىىى  نىىىاتج الدراسىىىة
 الم قىىد إلىىى البوىىيط ومىى  ال ىى ل إلىىى الوىى ل مىى  تحديىىدها تىىم الدىىي األهىىداف وترتيىىل، البرنىىامج
 الامطيىىىة سىىىلمكيات م م  ىىىم تحوىىىات كمىىىا، االوتيىىىزا طفىىىل واحدياجىىىات طبي ىىىة مىىىع سىىىلتداا حدىىىى

 .االجدماعي الدماصل على القدري فى واطا تحو  ف ر ل م،مما الم احبة

 :  ةـــــــأواًل: العين
 أطفىىىال جمدرسىىىة ال م مر ىىىة لرعايىىىة ذوي  6تكمنىىىت عياىىىة الدراسىىىة مىىى  م ممعىىىة قمام ىىىا 

 –الااصىة جمدياىة شىبي  القاىاطر  االحدياجىاتالااصىة ومركىز الطىائف لرعايىة ذوي  االحدياجات
 ساة.  11 – 9محاف ة القليمبية أعمارهم ما بي  م  



  ،أ/ نهى فتحيد/ عبد الرمحن مساحه ،اخلالق عبد منال/ د.أ،  أمحد أشرف/ د.أ
 

 292 

 :  (1)ثانيًا : األدوات
اوتمثلتافيا:ا

  ا( 2004،هماا الاملي قائمة الم اهر الولمكية لطفل األوتيزا
 إعداد الباح ة  يزامقيا  الولمك االجدماعي لطفل األوت)  
 إعداد الباح ة  البرنامج القائم على اسداداا الل ل الويامدرامي) 

 :  ثالثًا: منهج الدراسة
سىىىيدم اسىىىداداا المىىىا ج الد ر بىىىي ذ  الم ممعىىىة الد ر بيىىىة الماحىىىدي ذات القيىىىا  القبلىىىى 

دي   عياة ن را ل  مبة الح مل على م ممعدي  مد انو، وال   يااسل طبي ة ال ياة، والب د 
 م  أطفال األوتيزا. ( ت ر بية وأخر  طاجطة 

 رابعًا : األساليب اإلحصائية املستخدمة :  
 للداللة اإلح ائية  Wilcoxonاإلح اء اللجارامدري المدم ل في اخديار و لكمكومع  -1

                                           

لباح ىىة للح ىىمل علىىى مز ىىد مىى  الم لممىىات عىى  ثبىىات يماىى  الرجىىم  إلىىى رسىىالة الماجوىىدير المقدمىىة مىى  ا (1 
 .واألساليل اإلح ائية المودادمة وصدق أدوات الدراسة
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Abstract 

Current study aims at preparing a program based on using psycho 

dramatic play to improve social behavior of children with autism and 

verifying its benefits in improving social behavior of children with 

autism. Study sample included 6 children with autism enrolled in Al 

Gomhoria for children with special needs and Al Taef centre for people 

with special needs. Ages range from 9 to 11 years old. They represent 

the study group As the researcher depended on the unilateral 

experimental method oramf before and after scale. The researcher used 

in the study list of behavioral aspects of children with autism (prepared 

by Hisham Al Kholi), social behavior scale for children with autism 

(prepared by the researcher), and training program based on using 

psycho dramatic play to improve social behavior of children with 

autism(prepared by the researcher), The study concluded the following 

results: There are statistic indication differences at level 0.05 between 

average of points degrees of before scale and after scale for children with 

autism on scale of social behavior and its dimensions in direction of the 

after scale. This indicates achieving first one of study obligations. There 

are no statistic indication differences at level 0.05 between average of 

points degree of the examining before and after scale for children with 

autism on the social behavior scale and its dimensions. This indicates 

achieving second one of study obligations. 


