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 :امللخص
تدريبي قائم على مهارات إدارة الذات في الحد من هدفت الدراسة للتعرف على فعالية برنامج  

سلوك إيذاء الذات وأثره في تحسين السلوك االجتماعي لدى األطفال ذوى اضطراب طيف 
من التالميذ التو حديين الذكور الملتحقين ( 02)التوحد ،طبقت الدراسة على عينة قوامها

سنة، لديهم سلوك إيذاء (08-8)ببرنامج التوحد بمدينة الطائف، تراوحت أعمارهم ما بين 
درجة ،وتم ( 26-44)ذات عالي وسلوك اجتماعي غير سوى،وبلغت درجة ذكائهم بين

أطفال، (8)أطفال،والثانية ضابطة وقوامها( 8)تقسيمهم إلى مجموعتين األولى تجريبية،وقوامها
برنامج واشتملت أدوات الدراسة على مقياس سلوك إيذاء الذات،ومقياس السلوك االجتماعي،و 

مهارات إدارة الذات وجميعهم من إعداد الباحث،ومقياس مقياس ستانفورد بينية للذكاء 
 (CARS)، مقياس ( 6112تقنين حنوره، (.  )الصورة الرابعة)

،وأسفرت نتائج الدراسة عن انخفاض سلوك إيذاء (6112)الشمري،السرطاوى:وتقنين
اد المجموعة التجريبية بعد تطبيق الذات،وتحسين السلوك االجتماعي االيجابي لدى أفر 

البرنامج مقارنة بالمجموعة الضابطة،واستمر األثر االيجابي للبرنامج على المجموعة 
 . التجريبية خالل فترة المتابعة
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Abstract: 
 

The study aimed to identify The Effectiveness  of Self-

management Skills Training on the Reducation of Self-injurious 

behavior r and Its effect on Improving The Social Behavior at a 

sample of Autistic Children, the study applied to a sample of (16) of 

the pupils Alto males enrolled Hadian program autism in city of 

Taif, ages ranged between (8-18) years, have Self-injurious behavior 

with high and social behavior is not only, and of the degree of 

intelligence to have between (55-69) degrees, were divided into two 

groups, the first trial, and strong (8) children, and the second officer-

strong (8) children, the study included tools to measure the Self-

injurious behavior and the measure of social behavior, and a 

program of self-management skills and all of them were prepared by 

the researcher, and the measure of the Stanford interfaces measure 

of intelligence (photo IV). (Rationing Hnor, 2003), scale (CARS) and 

rationing: Shammari, carcinoid (2003), and The results of the study 

on the decline behavior of Self-injurious behavior, and improving 

the positive social behavior among members of the experimental 

group after the application of the program compared with the 

control group, and continued the positive impact of the program on 

the group pilot during follow-up.              
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 :مقدمة      
طفال ومطلبًا أساسيًا للتعليم يعتبر التواصل االجتماعي مع اآلخرين أمرًا ضروريًا لنمو األ      

األكاديمي، وعلي الرغم من ذلك يعاني بعض األطفال من إعاقات تؤثر علي تواصلهم 
ومن هؤالء األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد فلديهم انخفاض .االجتماعي مع اآلخرين

فهم يتأخرون في (.Ronald,2016., Davis,2016) واضح في استخدام اللغة والكالم
ب اللغة بصورة واضحة ،كما يتعلمون المهارات اللغوية ومهارات التواصل ببطء شديد، اكتسا

 Kurtz et al.,2012., Gelbar et ومستواهم في هذه المهارات أقل من أقرانهم العاديين
al.,2012., Duerden et al., 2012., Oliver et al.,2012., Pierce, 2013., 

Doveal, 2014., Norbert, 2015., Carr et al., 2015. 
وتشــير اصحصــاءات العالميــة إلــى السيــادة الســريعة فــي انتشــار معــدالت اضــطراب طيــف        

التوحـــد  خـــالل األربعـــين ســـنة الماضـــية،فقد تـــم تشـــخيح حالـــة اضـــطراب توحـــد واحـــدة لكـــل 
حالـة ،أمـا ( 041) االف حالة ،أما قبل خمس سـنوات فـتم تصـنيف حالـة واحـدة لكـل010111

طفـل ،والـذكور أكثـر عرضـة ( 28)صبحت تصنف حالة اضـطراب طيـف توحـد واحـدة كـل اآلن أ
ــة واحــدة مــن ( 56)الضــطراب التوحــد فتســجل حالــة واحــدة كــل  طفــل مــن الذكور،وتســجل حال

 Plavnick et al.,2015., Boehm et al.,2015., Schieve)مـن اصنـاث ( 086)
et al., 2015., Shoop, 2016., McIlwee, 2016., Ronald.,2016., 

Davis,2016) 
فاضطراب طيف التوحـد يسـتخدم لوصـف إعاقـة مـن إعاقـات النمـو ، تتميـس بقصـور فـي        

اصدراك ، وتــأخر أو توقــف فــي النمــو ، ونسعــة انســحابية تعــسل الطفــل عــن الوســط المحــيط بــ  
ذات الـ إيـذاء وسـلوك والتكراريـة بالنمطيـة سـلوك  بحيـث يعـيم منغلقـا علـى نفسـ  و يتسـم

.(Cervantes.& Matson,2015., Rossetti, 2015) 
إيــذاء الــذات،ونوبات : فيعــانى هــؤالء األطفــال مــن كهــور ســلوكيات غيــر ســوية تتمثــل فــي    

الغضب،والضــحك الغيــر معــروف السبب،والســلوك التخريبي،ومقاومــة التغيير،والســلوك النمطــي 
 ,.Burton, et al.,2013) والتـــي تتســـبب فـــي مشـــكالت فـــي التفاعـــل االجتمـــاعي

Mechling, et al., 2015)  ووضع اليدين واألشـياء الشـاذة فـي الفم،وتكـرار غيـر مناسـب،
  (Pierce, 2013., Doveal, 2014., Norbert, 2015)لكلمة ما، والصراخ
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، لتواصل وفقدان القدرة على الكالمكما يكهرون مشكالت عديدة في القصور االجتماعي وا    
أثناء التواصل مع اآلخرين ، و بطء في تفسير اصشارات االجتماعية مثل  وقصور االستجابة

وما يترتب على  الموافقة  وعدم الموافقة ، مما يعوق عملية التواصل االجتماعي مع اآلخرين،
  Knight  et al., 2013., Jimenez) ذلك من صعوبة في الفهم والتفاعل االجتماعي 

et al., 2014) 
 اللفكي التواصل ،و االجتماعي السلوك اضطراب طيف التوحد آثاراً سلبي  عليويترك          
وعلى النمو اللغوي، وخاصة في عمليتي اللغة والكالم مما  االجتماعي مع اآلخرين، والتفاعل

 &Charlop et al.,2012., Hart ) يؤدي إلى خلل واضح في الوكيفة التواصلية لديهم
Whalon,2012). 

إلـى أن أطفـال اضـطراب طيـف التوحـد ( Macpherson  et al.,2015)أشـاركمـا          
يعــــانون مــــن العجــــس فــــي مهــــارات التواصــــل و المشــــاركة االجتماعيــــة ونقــــح التفــــاعالت 

 Post)هذا وقد أشارت العديد من الدراسات مثل دراسة .االجتماعية،وكهور السلوكيات الشاذة
et  al.,2014., .Engelhardt& Mazurek, 2014., Schmidt& 

Bonds,2013) ـــال اضـــطراب التوحـــد مثـــل ـــدى أطف ـــة ل ـــر توافقي ـــور ســـلوكيا ت غي ـــى كه إل
 .،الصراخ،والعدوان،و البكاء،والتخريب والسلوك الفوضوي،والتدميرى

كما يعانى الطفل ذوى اضطراب طيف التوحد من  مشكالت في معرفة القواعد والضوابط      
 Plavnick et al.,2015., Boehm et)بها العامة االجتماعية ،وعدم االلتسام 

al.,2015., .Schieve et al., 2015)  فضال عن القصور الواضح من عدم القدرة على
ضبط انفعاالت  ، وعدم تناسب سلوك  وحركت  لمستوى سن  ، وسرعة التأثر وعدم تحمل 

 ,.Boyd, e t al.,2013., Horovitz e t al.,2013., McCarthy e t al) القلق
،كما أن هناك نسبة كبيرة منهم يكهرون سلوكًا عدوانيا، ومشكالت عديدة في   .(2014

التكيف االجتماعي مع اآلخرين كما يتسمون بالقصور في السلوك االجتماعي ، وأن هذا 
 &Wolff) السلوك ناتج عن التعلم الخاطئ الذي يتعرضون ل  من اآلخرين

Symons,2013 
تواصل االجتماعي يؤدى إلى كهور المشكالت السلوكية في الصف كما أن العجس في ال       
 (Kasari et al., .2011) والتي تؤدى بدورها إلى انخفاض التحصيل األكاديمي الدراسيالدراسي 
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ومن هذه المشكالت السلوكية ،السلوك االجتماعي السلبي  ويتمثل في الكالم غير المالئم،  
والغناء، والصفير، نوبات الغضب،العدوانية،فرط النشاط، الضحك، التصفيق، والضرب بالقدم، 

تالف ممتلكات الغير . (Qi & Kaiser, 2004)األلفاك السيئة  وقضم األكافر،والصراخ، وا 
 (.Hartley  et al.,1998)وغيرها  
 Wolff& Symons,2013.,Knightوهذا يتفق مع ما أشارت إلي  دراسة كال من      

et al., 2013., Jimenez et al., 2014., Carr et al., 2015., Ratcliffe et 
al .,2015., Weiss& Burnham 2015., Cervantes.& Matson,2015., 

Rossetti, 2015. إلى وجود ارتباط كبير بين اضطراب طيف التوحد وكهور السلوك
يذاء الذات، ونوبات الضحك والغضب و العجس في التفاعل والتواصل االج  .تماعي التدميرى،وا 

ويشير بعض الباحثين أن سلوك إيذاء الذات ناتج الفتقار الطفل ذوى اضطراب طيف      
التوحد إلى المهارات االجتماعية المناسبة وان هناك عالقة ارتباطي  بين العدوان والقصور في 

  (Singh e t al., 2011., Schenkoske, 2012 )المهارات االجتماعية
من المربين بضرورة استخدام الوسائل الحديثة ومنها مدخل إدارة  لذا ينصح الكثير      

الذات في خفض سلوك إيذاء الذات  وتنمية السلوك االجتماعي لدى األطفال ذوى اضطراب 
طيف التوحد،حيث أن عدم فاعلية الضبط الذاتي لدى األطفال التو حديين هو أهم سبب 

 Low, 2014., Boettcher, 2014., Koegel, 2014., Carr )للمشكالت السلوكية
et al., 2015). 

فتعمــل إدارة الــذات علــى تغيــر الســلوكيات واالتجاهــات والمعــارف لــدى األطفــال التــو حــديين     
مــن خــالل مــا تتضــمن  مــن تحديــد الهــدف ومراقبــة تحقيقــ  وتقيــيم الفــرد لذاتــ  ومــن ثــم تعــديل 

 Olorunfemi & Akomolafe , 2013,140., Carr et) فكرتـ  ومفهومـ  عـن ذاتـ 
al., 2015., Liu et al., 2015., Robyn, 2015). فهـي مجموعـة مـن المهـارات

واآلليات التي يستخدمها الطفل ذوى اضطراب طيف التوحد في مواقف متعـددة لخفـض مشـاكل  
همـال سـلوك  السـلبي وتحديـد احتياجاتـ  و تحقيـق أهدافـ   السلوكية وتعسيس سلوك  االيجـابي وا 

 ,.Hentges, 2012., Liu et al., 2015., Robyn, 2015)إليهـاالتـي يسـعي 
Kryzak, 2015). 
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كما أنها مجموعة من االسـتراتيجيات أو المهـارات التـي تسـاعد الطفـل ذوى اضـطراب طيـف     
التوحــد علــى تحديــد نقــاط قوتــ  وضــعف  ومســاعدت  علــى تخطــى الصــعاب وتنميــ  ثقتــ  بنفســ  

 ,.Singh e t al., 2011., Park, 2012) ى تحقيقهـابشكل يحقق أهداف  التي يسعي إل
Levinger, 2012., Schenkoske, 2012., Doggett, 2013.,) 

ومــن ثــم تعــد اســتراتيجيات إدارة الــذات مــن أنســب أســاليب التــدخل للحــد مــن ســلوك إيــذاء     
يهـا فنيـات الذات وتحسين السلوك االجتماعي االيجابي ،وذلك لما لهـا مـن المسايـا التـي تفتقـر إل

 (.Pierce & Schreibman, 1994., Kim, 1996 )تعديل السلوك المختلفة
 فقد استخدمت إدارة الذات في دراسات عديدة على سبيل المثال دراسة كال من     

(Callahan& Rademacher, 1999., Mancina et al., 2000., Southern, 
2004., Jennifer, 2010., Schenkoske, 2012., Boettcher, 2014., 

Carr et al., 2015., .Liu et al., .2015., Robyn, 2015) بنجاح في عالج
المشكالت السلوكية مثل السلوكيات العدوانية والقلق االجتماعي والسلوكيات النمطية 
يذاء الذات واأللفاك الخارجة ،وتنمية مهارات الحياة اليومية وتنمية  والسلوكيات االنسحابية وا 

       .االستقاللي والسلوكيات االجتماعية االيجابية السلوك 
فاضطراب طيف التوحد يجعل هناك جدارًا من العسلة االجتماعية بين الطفل وبين اآلخرين     

، مما يجعل  ال يملك المهارات االجتماعية التي تؤهل  للتوافق النفسي واالجتماعي ، ومن هنا 
جتمع ، ولن يتحقق ذلك إال بتدريب  على مقومات فهو في حاجة ماسة إلى إدماج  مع الم

فاكتساب الطفل للسلوك االجتماعي االيجابي يساعده على التفاعل .التواصل االجتماعي
االجتماعي السليم مع أقران ،فالطفل في نموه وسلوك  االجتماعي يتأثر باألفراد اآلخرين الذين 

لنمو الجسمي والعقلي واالنفعالي ارتباطا يتفاعل معهم وبالمجتمع الذي يحيا في ،كما يرتبط ا
ومما سبق عرض  يتضح لنا الدور الفعال صدارة الذات في . واضحا بالنمو النفسي واالجتماعي

تحسين السلوك االجتماعي وخفض سلوك إيذاء الذات ،ومع ذلك لم يجد الباحث في حدود 
وخفض سلوك إيذاء الذات  دراسات تناولت إدارة الذات في تحسين السلوك االجتماعي -علم 

 . ،فضال عن ندرة األدب النكري العربي حولها،وهى ما تحاول الدراسة الحالية تحقيق 
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 :مشكلة البحث
وتأسيسا على ما سبق عرض  فان الدراسة الحالية تحاول الكشف عن فعالية التدريب على 

السلوك االجتماعي لدى مهارات إدارة الذات في الحد من سلوك إيذاء الذات وأثره في تحسين 
 األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد 

 :وعليه تتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف التساؤالت التالية

هل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  -0
 القياس البعدي لسلوك إيذاء الذات والسلوك االجتماعي ؟

متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية فى القياسين القبلي  هل توجد فروق بين -6
 والبعدي لسلوك إيذاء الذات والسلوك االجتماعي ؟

هل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي  -2
 والتتبعي لسلوك إيذاء الذات والسلوك االجتماعي ؟ 

 :أهداف الدراسة

 :الية إلى ما يليتهدف الدراسة الح
الكشف عن مدي فعالية إدارة الذات في تنمية السلوك االجتماعي االيجابي وخفض سـلوك  -0

 .إيذاء الذات ، والتحقق من مدي فعالية برنامج إدارة الذات في تحقيق الهدف 
فــي محاولــة للخــروج بــ  مــن .تنميــة الســلوك االجتمــاعي االيجــابي  لتطفــال التــو حــديين  -6

سر الحاجس الموجود بين  وبين المحيطين بـ  فيتفاعـل معهـم ،ويشـارك الطفـل العـادي عسلت  وك
 .يوم  ولعب  و ممارسة األنشطة المختلفة

خفض العادات السلوكية غير المقبولة وتحسـين التفاعـل االجتمـاعي بـين أطفـال اضـطراب  -2
 التوحد

- :أهمية الدراسة

الضطراب التوحـد والتـي يكـون لهـا تـأثيرًا واضـحًا  تتمثل أهمية  الدراسة الحالية في تناولها -0
 .علي جوانب شخصية الطفل بأكملها بما في ذلك التواصل االنفعالي واالجتماعي

أن تحقيــق تقــدم إيجــابي فــي شخصــية الطفــل التوحــدى وســلوك  وتفاعالتــ  يعتبــر إضــافة  -6
 . ونقلة من طفل معتمد علي الغير إلي طفل طبيعي يعتمد علي نفس  

 .تهتم هذه الدراسة بتنمية السلوك االجتماعي االيجابي للطفل وخفض سلوك إيذاء الذات -2
كما أنها تقتـرح برنـامج قـائم صدارة الـذات فـي خفـض سـلوك إيـذاء الـذات و تنميـة السـلوك  -5

االجتمــاعي االيجــابي لــدى أطفــال اضــطراب التوحــد يمكــن تطبيقــ ، واالســتفادة منــ  فــي مجــال 
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االجتماعيـة  ،وتحسـين مسـتوى التفاعـل االجتمـاعي وخفـض السـلوكيات الغيـر تنمية المهـارات 
 .مرغوب فيها لدي هذه الفئة من أطفال اضطراب التوحد

 :مصطلحات الدراسة

 Autism :اضطراب التوحد

 األفعال على اصصرار و اللغوي والتطور  االجتماعية العالقات في قصور بأن  التوحد عرف   
 ,.Akmanoglu et al.,2014., Finke et al.,2015)اليومي الروتين و النمطية

Akmanoglu, 2015). 

 Social behaviorالسلوك االجتماعي 

هو االستجابة التي يصدرها الفرد اتجاه المثيرات التي يتعرض لها من أبناء مجتمع  وتكون 
على شكل نشاطات وفعاليات وحركات تتمثل بالتفاعل بين الفرد 

 (. 66،6116ي،الدراج)واآلخرين

قدرة الطفل على التفاعل االجتماعي مع أقران  واالستقالل،والتعاون مع :كما يعرف بأن  
اآلخرين والقدرة على ضبط الذات وامتالك المهارات الشخصية في إقامة عالقات ايجابية بناءة 

 (.262،6101ملكاوى،)وتدبير األمور والتصرف فيها

 Self-Management: إدارة الذات   
مجموعة من المهارات واآلليات التي يستخدمها الطفـل ذوى اضـطراب طيـف التوحـد فـي مواقـف 
ــد  همــال ســلوك  الســلبي وتحدي ــس ســلوك  االيجــابي وا  متعــددة لخفــض مشــاكل  الســلوكية وتعسي

 ,.Hentges, 2012., Liu et al., 2015)احتياجات  و تحقيق أهداف  التـي يسـعي إليهـا
Robyn, 2015., Kryzak, 2015). 

  Self-injurious behavior:سلوك إيذاء الذات

سلوك متعمد،يقصـد بـ  العميـل إيـذاء نفسـ ،وذلك مـن خـالل إسـاءة معاملـة الذات،التشـوي      
 (.026،0662الخطيب،)الذاتي،إتالف الذات،العقاب الذاتي
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ل ســلوك غيــر ســوى يتمثــل فــي قيــام الطفــل باصســاءة المتعمــدة لذاتــ  مــن خــال :كمــا يعــرف بأنــ 
إيذاء بعض أجساء من جسم ،أو ضرب رأس  أو شد شعره او صفع وجه  أو نخـر الجـروح مـن 

 (564،6114البهاض،)جسم 
 اإلطار النظري

 Autism :التوحد:أوال

 إلى الوصول لعدم غموضاً  النمائية االضطرابات أكثر من (Autism) اضطراب التوحد يعد    
 بمجموعـة تتميـس حالـة فهـو .التكيفيـي   غيـرأنمـاط سـلوك غرابـة شـدة و ، الحقيقيـة أسـباب 
عــدم االكتــراث بمــن حولــ ، فيــؤثر االنعــسال واالنســحاب مــن المواقــف  عليهــا يغلــب أعــراض

 اللفكي والتواصل االجتماعية، في المهارات العجس إلى باصضافة بذات  ، االجتماعية واالنشغال
بنـــاء مـــع المحيطـــين الـــذي يحـــول بينـــ  وبـــين التفاعـــل االجتمـــاعي ال اللفكـــي، وغيـــر

 ( Strasberger, 2013., Tomeny, 2014., Sanguino, 2014)ب 
 .؛6116يحيى،)

" اضــطراب التوحــد" ، ، أول مــن أشــار إلــى  Leo Kanner, 1943" ليوكــانر" ويعــد       
 وقصــد بــ  التقوقــع علــى الــذات Autismكاضــطراب يحــدث فــي الطفولــة وأطلــق عليــ  لفــك 

(Kang  et al.,2013., Lauderdale,2013., Karayazi et al.,2014., 
Funahashi et al.,2014) 

 خصائص األطفال ذوى اضطراب التوحد

 :االجتماعي التفاعل يف القصور
 االجتماعيـة المهـارات فـي وقصـور مـن عجـس و نقـح  التوحـد باضطراب المصابين يعاني    

 يـؤدي األقـران بـين والتواصـل االجتماعيـة المهـارات فـي الـنقح أو القصـور ،فهذا  والتواصلية
 الـرفض مـن تسيـد سـلبية تصـرفات إلـى واللجـوء المجتمع من التو حديين األطفال إلى انسحاب

 ,.Alzyoudi et al., 2015., Ohtake et al األقـران جماعـة يجدونـ  مـن الـذي
2015., Mechling et al.,2015) 
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 :القصور يف مهارات التواصل 

مصـابا  الطفـل يكـون أن الحتماليـة األساسـية المؤشـرات مؤشـر مـن التواصـل مشكالت تعد     
والـبعض مــنهم   المنطوقـة، بالتوحـد فيعـانى األطفــال التـو حـديين مــن ضـعف اسـتخدام اللغــة

 قـادرين غيـر غيـر مفهومـة ،فهـم  وعبـارات الكـالم ترديـد مثـل منكمـة غيـر بطريقـة يتواصـلون
 تـأخرا لـديهم فالبعض األخـر لتواصل بالعينين ،وكيفي واصيماءات وا بشكل اللغة استعمال على

فتــؤثر عمليــة التواصــل علــى قــدرة األطفــال علــى الــتعلم وتطــورهم  .الكــالم تطــور فــي واضــحا
 ,.Kabashi, 2012., Ogle,2012.,Marcus,2014)االنفعــــالي االجتمــــاعي

Crutchfield, 2014)  
 (النمطية)السلوكيات التكرارية

 الطـرق أو متصل كهـس رأسـ  بتكرار أدائها في يستمر معينة حركات بأداء القيام في وتتمثل   
 أو الـنفس، حـول الـدوران أو دائريـة فـي حركـة اليـد لـف أو األخـرى، اليـد علـى يديـ  بإحـدى
 أو الضـوء مصـدر فـي نحـو محملقـا السـاعات يمضـي وقـد .جسـم  أو أو رجلي  الرأس أرجحة
 ,.Bucalos, 2013 القـدمين أصـابعأطـراف  علـى أو المشـي ، معـين اتجـاه نحـو أو صوت

Crutchfield, 2014., Lantz,2005)  
 Self-injurious behavior for :سلوك إيذاء الذات لذوى اضطراب طيف التوحد:ثانيا

Autism  
يعتبر سلوك إيذاء الذات من أكثر المكاهر السلوكية إسعاجا وخطورة لدى األشخاح     

اب التوحد فهو يتضمن إيذاء الشخح جسديا لنفس  المعوقين،وبخاصة األطفال ذوى اضطر 
 Mancina et al., 2000., Jennifer, 2010., Singh e t) بشكل متعمد ومستمر

al., 2011., Schenkoske, 2012)  
التوحد من سلسلة من  اضطراب ذوي ويتألف سلوك إيذاء الذات لدى األطفال      

 الحائط أو األرض في أس الر ضرب مثل أنفسهموالضرر ب األذى االستجابات المتكررة  تلحق
نفس ،أو يضرب نفس  بآلة  يعض أن جسم  أو من مختلفة مواقع في نفس  يضرب أن أو

 ,.Schultz, 2012., Bucalos, 2013., Lee, 2013حادة حتى تتورم رأس  
Kahn, 2013). .صفع باألكافر،وشد الشعر، الجلد خدم في تتمثل والتي جسده أو إيذاء 

 وضرب األشياء، رمي في تتمثل والتي اآلخرين تؤذي بشدة، كما يقوم بسلوكيات لوج ا
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 ,.Finucane et al.,2001., Richman, &Lindauer, 2005) اآلخرين
Murdock, 2007., Hall  et al.,2008., Richman, 2008., Ladd  et al., 

Gal et al.,2009., Christensen  et al.,2009., al.,2009 Kurtz, et 
al.,2012., Gelbar  et al.,2012., Duerden  et al., 2012., Oliver  et 

al.,2012., Pierce, 2013)  
 إذا السـيما التوحـد، ذوي اضـطراب األطفـال بيئـة علـى تغيير يطرأ عندما الغضب نوبات وتكهر
 ل ، فهي حالةيفض اّلذي األكل نوع أو طريقة مثل اعتادها الطفل يمس جوانب التغيير هذا كان

 Buggey الحـاد التهيج إلى البسيطة االستثارة من شدتها في تتفاوت التوحدى للطفل مساجية
et al.,2011.,Williamson et al., 2013., Smith,2014). 

 :أشكال سلوك إيذاء الذات

إيذاء   أشكال سلوك إيذاء الذات في إيذاء الذات  القهري،إيذاء الذات االندفاعي، تتعدد
 Doveal, 2014., Norbert, 2015 )) ات المتكررالذ

 Social Behavior for :االجتماعي لألطفال ذوى اضطراب طيف التوحد السلوك:ثالثا
Autism  

التواصـل  مواقـف فـي الفـرد يسـتخدم  الـذي السـلوك: يعـرف السـلوك االجتمـاعي بأنـ       
 Moss et) .الـذي يعـيم فيـ المجتمـع  مـع يتوافـق والـذي اآلخـرين مـع االجتمـاعي والتفاعل

al.,2013., .Anagnostou  et al.,2015., Ledford& Wehby,2015) 
 بعضـهم مـع اآلخـرين  التواصـل فـي يتمثـل اجتمـاعي ، يتضـمن تفاعـل االجتمـاعي فالسـلوك
 ,.Henderson et al., 2006 )اآلخـرين بسـلوك األفـراد يتـأثر سـلوك ، فهـو الـبعض

Macintosh et al.,  2006., Gutierrez et al., 2007) . فيعتبــر القصــور
 الطبيعـي النمـو مكـاهر علـى تـؤثر سـلباً  التـي واألساسية المركسية االجتماعي من االضطرابات

 ,.Baker et al.,1998) لـدى األطفـال ذوى اضـطراب طيـف التوحـد االجتمـاعي والتفاعـل
Field et al., 2001., Warreyn et al.,2005., Sutton et al.,2005) .  فيعـانى

قامـة تكـوين األصـدقاء، فـي صـعوبات األطفـال ذوى اضـطراب طيـف التوحـد مـن  عالقـات وا 
 Moss) مـع اآلخـرين مالئـم للتواصـل اجتمـاعي و أنماط سلوك ناجحة مع اآلخرين اجتماعية

et al.,2013.,Kim et al.,2013., Anagnostou  et al.,2015)  . ويكهـر
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دى الطفــل كطريقــة للتعبيــر عــن اصحبــاط الــذي يعــاني منــ  الســلوك االجتمــاعي الغيــر مناســب لــ
ــل هــذه الســلوكيات  فــي مقاومــة  ــ ، وتتمث ــ  ورغبات فيســتخدم ســلوكيات شــاذة ليشــبع احتياجات
يــذاء الــذات  التغييــر والســلوك النمطــي و العسلــة ونوبــات الغضــب والصــراخ والســلوك العــدواني وا 

(Best,2012., Kutty2012., Szymanski.,2014., Leger.,2015). 
 :اإلجيابي االجتماعي السلوك أشكال
 وغيرها العطاء،والمساعدة التعاطف،و في التعاون،و اصيجابي االجتماعي السلوك أشكال تتعدد

Harrell  et al., 1997.,Meadan et al., 2009., Lal., 2010., 
Harker,2014)) 

 :الذات إدارة :رابعا
جي يتدرب من خالل  الفرد على تطبيق اصجراءات بنفس  تعتبر إدارة الذات برنامج عال       

 ,.Low, 2014 )التي تساعده على تعديل بعض أنماط  السلوكية كالسلوك العدواني 
Koegel, .2014., Kryzak, 2015)  فيتعلم الفرد من خالل إدارة الذات أن يحدد

ليصدر السلوك المرغب في  المشكلة وان يضع أهدافا واقعية ،وان يستخدم االحتماالت العديدة 
 الذات فإدارة(.254،0664عبد الحميد؛كفافي،)ويحافك علي ، وأن يراقب تقدم  الشخصي

 المستهدف سلوكهم يصفوا أن األفراد ذوى اضطراب طيف التوحد من خالل  تعليم يتم إجراء
 الفرد بنفس   تطبيق من خالل. السلوك المستهدف هذا حدوث عدم أو حدوث يسجلوا وأن

 ,.Jennifer, 2010 سلوى سلوك إلى سلوك المضطرب يعدل أن على تساعده التي الفنيات
Schenkoske, 2012., Boettcher, 2014., Carr et al., 2015., Liu et 

al., 2015., Robyn, 2015 
إدارة الذات بأنها قدرة الفرد على توجي  مشاعره وأفكاره ( 0666،04)ويعرف رضا     

مكانات  نحو   .األهداف التي يصبو إليهاوا 
تدريب األطفال على تنفيذ بعض : فيعرف إدارة الذات بأنها( 6116،405)أما جاد المولى     

أنماط السلوك بنفس ،حتى مع غياب اصشراف الكاهر علي ،وأثناء تواجده بمفرده،بغرض ضبط 
،وتعسيس وتعديل سلوك ،وذلك بعد تلقي التدريب المناسب على إجراءات مراقبة الذات

 .الذات،وتقويم الذات



 .م6102يوليو ( 54)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

- 121 - 

 

باالعتماد على  إدارة الذات يعطي الفرصة لتطفال ذوى اضطراب التوحد  فبرنامج       
 ,.Mancina et al., 2000) أنفسهم واالستقاللية في أداء مهاراتهم المختلفة

Southern, 2004). 
  :الذات إدارة إجراءات
 الذات، مراقبة الذات، وتتضمن إدارة على دريبالت أثناء المستخدمة اصجراءات من مجموعة
 في والتي تسهم الذات، وتلقين الذات، وتعسيس الذات، وتقويم الراجعة، والتغذية التعليقات
 ,.Mancina et al.,2000)الخاصة االحتياجات ذوي األطفال لدى الذات إدارة تحقيق

Labbe, 2009., Jennifer, 2010., Deitchman et al., 2010., 
 :ما يلى اصجراءات تلك وتتضمن. (216،6106؛احمد،

 Self Monitoring - :الذات مراقبة-1
تشير إلى مجموعة من اصجراءات التي يستخدمها الطفل بهدف مساعدت  على الوعي   

 ، الخاح سلوك  الفرد يسجل بسلوك  أو أخطائ  ومحاولة تصحيح هذه األخطاء ،ففيها 
 هذا قياس ثم المضطرب، السلوك تغيير إلى بالحاجة اصقرار بدايةال في مراقبة الذات وتتضمن
 (Pierce & Schreibman, 1994., Kim, 1996 ) السلوك
 :هما رئيسين مكونين الذات مراقبة إجراءات مكونات وتتضمن
 ومن الذات مراقبة إلى للوصول تعلمها يجب التي األولى المهارة من فهي تعد :الذات مالحكة

  لسلوك  الشخصي المرء مالحكة" :أنها على الذات مالحكة وتعرف لذات،ا إدارة ثم
 ,Callahan& Rademacher) نفس  عن يكتبها الفرد تقارير وهى :الذاتية التقارير

1999., Mancina et al., 2000)  
  Self-Feedbac - :الراجعة والتغذية التعليقات-2

 التعليقات هذه كانت سواء من ، الذي يصدر السلوك على الطفل يتلقاها التي التعليقات وهي
 ,.Carr et al., 2015., Liu et al., 2015)نكر لفت أو توجي  أو ذم أو مدح

Robyn, 2015., Kryzak, 2015) . 
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 Self-Evaluation - الذات تقويم -2
 سلوكبال ملتسم غير أو الطفل ملتسما كان يتضمن تقييم األطفال ألنفسهم لتحديد ما إذا      

 ,Low, 2014., Boettcher )وضعها تم التي األهداف إلى ب  الذي يصل المستهدف
2014., Koegel, 2014). 

 Self-Reinforcement : الذات تعزيز -4
 يثبت  تعنى مكافأة الفرد لذات ، بعد الوصول إلى األهداف التي تم وضعاها،فتعسيس السلوك  

 ,Koegel&Koegel)ثابتة عادة إلى السلوك لتحو معسسًا، السلوك تكرر وكلما ويدعم ،
1990., Koegel, 1992) 

 : Environmental Controlالضبط البيئي  5-

وهى تعنى السيطرة والتحكم في سلوك الطالب لمساعدتهم على التعلم من خالل تعسيس  
ضعاف السلوك غير المالئم مثال رد ترتيب األثاث بطريقة تعيق قيام الف:السلوك اصيجابي وا 

بسلوك محدد،أو ضبط المثيرات المرتبطة بحدوث السلوك المستهدف أو إضافة مثيرات تسيد 
 ,.Martinez,2005., Deitchman et al., 2010 )من حدوث السلوك غير المرغوب 

Korzekwa, 2011) 
 Self-instruction :الذات تلقني -6

 الشخصي الطفل سلوك  يوج  أنهي عملية غرس األفكار والمواقف واالستراتيجيات المعرفية،ب
 الشخصي سلوك  توجي  بهدف لنفس  واضحة تعليمات بعمل الطفل لفكية فيقوم بصورة

(Schenkoske, 2012., Boettcher, 2014., Carr et al., 2015., Liu et 
al., 2015., Robyn, 2015) 

        Self-instruction or Self-speechتوجيه الذات أو كالم الذات -7

حيث يقوم األطفال بالسلوك المطلوب بينما يتكلمون بصوت مسموع ،ثم ينتقلون إلى الكالم 
ألنفسهم سرا كما يمكن استخدام التعليمات اللفكية للذات،كان يقول لنفس  أن تذاكر يمكن أن 
تكافئ نفسك بمشاهدة التليفسيون الحقا،وكان يسال نفس  أسئلة حول العمل المطلوب،كان 

فهي تعنى توجي  الفرد سلوك  ( .6105،08على،)ما أفضل أسلوب لفعل ذلك يقول لنفس 
 ( .6101،485الشخح وآخرون،)الشخصي بصورة لفكية
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 الدراسات السابقة

هدفت الدراسة للكشف عن الحد من السلوكيات ( Koegel&Koegel, 1990)دراسة
الدراسة على عينة طبقت .النمطية ألطفال التوحد باستخدام برنامج العالج إدارة الذات

عاما ذوي اضطراب التوحد، أسفرت نتائج ( 02-6)طالب تراوحت أعمارهم ما بين ( 5)قوامها
 .الدراسة عن فعالية برنامج إدارة الذات في خفض السلوكيات النمطية

هدفت الدراسة للكشف عن تحسين المهارات االجتماعية والسلوك ( Koegel, 1992)دراسة
طبقت الدراسة على عينة ..المصابين بالتوحد من خالل اصدارة الذاتيةالمضطرب لدى األطفال 

عاما،  أسفرت (00 - 2) طالب ذوي اضطراب التوحد، تراوحت أعمارهم ما بين( 5)قوامها
نتائج الدراسة عن فعالية برنامج إدارة الذات في تحسين المهارات االجتماعية وخفض السلوك 

 .لتوحدالمضطرب لدى األطفال المصابين با
هدفت الدراسة للكشف عن فاعلية إدارة الذات ( Pierce& Schreibman,1994)دراسة

( 2)في تعليم مهارات الحياة اليومية لتطفال المصابين بالتوحد ،طبقت الدراسة على عينة من
سنوات ،أسفرت نتائج الدراسة ( 6-2) أطفال ذوى اضطراب التوحد ممن تتراوح أعمارهم بين

 ارة الذات في تحسين  تعليم مهارات الحياة اليوميةعن فعالية إد
هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج ((Pierce & Schreibman, 1994 دراسة

تدريبي قائم على إدارة الذات من خالل تدريب اآلباء واألمهات في تحسين أداء الواجبات 
اضطراب التوحد ،أسفرت نتائج المنسلية والسلوك االستقاللي وخفض السلوكيات التكرارية لذوى 

 الدراسة
عن فعالية البرنامج التدريبي في سيادة دقة ومستوى االستقاللية من خالل التدريب على  

 .األنشطة المنسلية، وسيادة التعاون، والتحفيس، وخفض السلوكيات التكرارية 
إدارة الذات هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج تدريبي قائم على ((Kim, 1996 دراسة

من خالل أولياء األمور في خفض حدة السلوك النمطي وسيادة التفاعل االجتماعي لذوى 
طالب ،وأسفرت نتائجها عن ( 2)اضطراب التوحد بكوريا،طبقت الدراسة على عينة قوامها

فعالية البرنامج التدريبي قائم على إدارة الذات خفض حدة السلوك النمطي وسيادة التفاعل 
 .عي لذوى اضطراب التوحد االجتما
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هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج ((Callahan& Rademacher, 1999 دراسة
تدريبي قائم على إدارة الذات في خفض السلوك المشكل وتحسين التفاعل االجتماعي لطالب 
في الصف الثاني من ذوى اضطراب التوحد، وأسفرت نتائج الدراسة عن فعالية البرنامج 

يبي في الحد من السلوك المشكلة وسيادة التفاعل واألداء األكاديمي والسلوكيات التدر 
 . االجتماعية االيجابية وخفض السلوك النمطي 

هدفت الدراسة للكشف عن الحد من األلفاك غير الالئقة ( Mancina et al.,2000)دراسة
) على فتاة تبلغ من العمرطبقت الدراسة .ألطفال التوحد باستخدام برنامج العالج إدارة الذات

عاما من ذوى اضطراب التوحد، أسفرت نتائج الدراسة عن فعالية برنامج إدارة الذات في ( 06
 .خفض السلوكيات الغير الالئقة

هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج تدريبي قائم على ((Southern, 2004 دراسة
سلوكيات البيئة الصفية لذوى اضطراب إدارة الذات في تحسين األنشطة المدرسية و خفض ال

سنوات،وأسفرت نتائجها عن فعالية البرنامج ( 8-4)التوحد ممن تتراوح أعمارهم مابين 
التدريبي في سيادة حدوث السلوكيات المتوقعة وتقليل حدوث سلوكيات غير المرغوب فيها 

 .للطالب الصغار 
رة الذات باستخدام الفيديو في هدفت الدراسة للكشف عن فعالية إدا(Lantz,2005)دراسة

خفض السلوكيات التخريبية بالمدرسة لدى المراهقين المصابين بالتوحد ،طبقت الدراسة على 
مراهقين من ذوى اضطراب التوحد،وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية ( 4)عينة قوامها 

 .البرنامج في خفض السلوكيات التخريبية وتحسين السلوك االجتماعي اصيجابي

هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج تدريبي قائم على إدارة ((Labbe, 2009 دراسة
الذات في تحسين التواصل والمحادثة االجتماعية لتطفال ذوى اضطراب التوحد،طبقت الدراسة 
على عينة من األطفال ذوى اضطراب التوحد وأسفرت نتائجها عن فعالية البرنامج بوساطة 

جنب مع إجراءات اصدارة الذاتية سيادة السلوكيات االجتماعية والحفاك على  األقران جنبا إلى
 . التفاعالت

الرد بشكل مناسب هدفت الدراسة للكشف مدى تحسين (Marcus & Wilder,2009)دراسة
باستخدام الفيديو المعتمد على اصدارة الذاتية  لتطفال التو حديين،طبقت  لكل الرسائل الجديدة
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من األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد ، وأسفرت نتائج الدراسة عن (2)عينة  الدراسة على
باستخدام  الرد بشكل مناسب لكل الرسائل الجديدةفاعلية البرنامج في تحسين السلوك تحسين 

 .الفيديو لدى ذوى اضطراب التوحد
إدارة هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج تدريبي قائم على ((Jennifer, 2010 دراسة

من ذوى اضطراب ( 2)الذات في خفض السلوك المشكل وتحسين التفاعل االجتماعي لعدد
التوحد، وأسفرت نتائجها عن فعالية البرنامج التدريبي قائم على إدارة الذات في الحد من 

 .السلوك المشكلة وسيادة التفاعل والسلوكيات االجتماعية وخفض السلوك النمطي 
هدفت الدراسة للكشف عن تدخل اصدارة الذاتية ( (Deitchman et al., 2010 دراسة

باستخدام الفيديو للتدريب على التلقين االجتماعي لدى األطفال الذين يعانون من التوحد 
من الطالب يعانون من التوحد ، وتشير النتائج إلى أن استخدام ( 2)،طبقت الدراسة على 

تدريب على التلقين االجتماعي وسيادة التفاعل استراتيجيات إدارة الذات أدى إلى سيادة ال
 . االجتماعي 

هدفت الدراسة للكشف عن تحسين السلوك والتلقين (Buggey et al.,2011)دراسة
االجتماعي باستخدام الفيديو المعتمد على اصدارة الذاتية لتطفال التو حديين،طبقت الدراسة 

طراب طيف التوحد ، وأسفرت نتائج من األطفال ما قبل المدرسة ذوى اض(5)على عينة 
الدراسة عن فاعلية البرنامج في تحسين السلوك تحسين السلوك والتلقين االجتماعية 

 .باستخدام الفيديو لدى ذوى اضطراب التوحد
هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج تدريبي قائم على ((Korzekwa, 2011 دراسة

ألمهات في تحسين أداء الواجبات المنسلية والسلوك إدارة الذات من خالل تدريب اآلباء وا
االستقاللي لذوى اضطراب التوحد ،طبقت الدراسة على عينة من ذوى اضطراب التوحد ، 
أسفرت نتائج الدراسة عن فعالية البرنامج التدريبي في سيادة مستوى االستقاللية من خالل 

 .التدريب على األنشطة المنسلية
هدفت الدراسة للكشف عن فعالية إدارة الذات في خفض ( Singh e t al., 2011)دراسة

طالب ( 2)طبقت الدراسة على عينة قوامها.السلوك العدواني لدى المراهقين المصابين بالتوحد
ذوي اضطراب التوحد، ،  أسفرت نتائج الدراسة عن فعالية برنامج إدارة الذات في خفض 

 .بين بالتوحدالسلوكيات العدوانية لدى المراهقين المصا



 .م6102يوليو ( 54)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

- 129 - 

 

هدفت الدراسة للكشف عن تدخل اصدارة الذاتية على تحسين مهارات ( (Park, 2012 دراسة
التواصل االجتماعية من خالل السرد الشخصي أثناء المحادثة االجتماعية لدى األطفال الذين 
يعانون من التوحد ألطفال ما قبل المدرسة، وتشير النتائج إلى سيادة في إنتاج السرد 

لشخصي، و تحسينات في نوعية القصح الشخصية من خالل سيادة التفاصيل السرد، و ا
 . تحسينات في الخطاب متسامن،  و تحسينات في تصنيفات اللغة

هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج تدريبي قائم على إدارة ((Levinger, 2012 دراسة
اعية لتطفال ذوى اضطراب التوحد، الذات بالفيديو في تحسين التواصل والمحادثة االجتم

وأسفرت نتائج الدراسة عن فعالية البرنامج التدريبي في سيادة السلوكيات االجتماعية والحفاك 
على التفاعالت وسيادة نسب السلوك غير اللفكي المناسب، وسيادة نسبة االستجابة المتبادلة، 

 .خالل المحادثة االجتماعية
دراسة للكشف عن فعالية نمذجة الذات من خالل الفيديو هدفت ال(Kabashi,2012)دراسة

في تعليم األطفال المصابين بالتوحد المهارات االجتماعية ،طبقت الدراسة على عينة قوامها 
أطفال من ذوى اضطراب التوحد،وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج في تحسين ( 2)

 .المهارات االجتماعية
هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج تدريبي قائم على ((Schenkoske, 2012 دراسة

إدارة الذات في خفض السلوك المشكل وتحسين التفاعل االجتماعي لطفلة ذوى اضطراب 
التوحد، وأسفرت نتائج الدراسة عن فعالية البرنامج التدريبي في الحد من السلوك المشكلة 

 . وتحسين مستوى التفاعل والسلوك االجتماعي
هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج تدريبي قائم على إدارة ((Doggett, 2013 اسةدر 

الذات في تحسين المحادثة االجتماعية لذوى اضطراب التوحد المراهقين،طبقت الدراسة على 
سنوات،وأسفرت نتائجها عن ( 04-06)طالب ممن تتراوح أعمارهم مابين ( 2)عينة قوامها

يبي في تحسين المحادثة االجتماعية وتقليل حدوث السلوك االجتماعي فعالية البرنامج التدر 
 .السلبي
هدفت الدراسة للكشف عن فعالية اصدارة الذاتية باستخدام الفيديو في (Pierce,2013)دراسة

للمصابين (التفاعل مع األقران أو فهم اصشارات االجتماعية)اكتساب المهارات االجتماعية 
من المراهقين ممن يعانون من التوحد بعد (2)على عينة قوامها  بالتوحد،طبقت الدراسة
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المرحلة الثانوية، وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج في سيادة اكتساب المهارات 
 (.التفاعل مع األقران أو فهم اصشارات االجتماعية)االجتماعية 

تدريبي قائم على إدارة  هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج((Koegel, 2014 دراسة
من ذوى اضطراب التوحد، ( 2)الذات في المحادثة االجتماعية و التفاعل االجتماعي لعدد

وأسفرت نتائجها عن فعالية البرنامج التدريبي في وسيادة التفاعل والمحادثات االجتماعية 
 .والسلوكيات االجتماعية وخفض السلوكيات غير السوية 

هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج تدريبي قائم على إدارة ((Boettcher, 2014دراسة
الذات في تحسين التواصل والمحادثة االجتماعية لتطفال ذوى اضطراب التوحد، أسفرت نتائج 
الدراسة عن فعالية البرنامج التدريبي في تحسين التواصل والمحادثة االجتماعية لتطفال ذوى 

 .اضطراب التوحد
هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج تدريبي قائم على إدارة الذات ((Low, 2014 دراسة

من استخدام جهاس آي باد لتعليم الطالب المصابين بالتوحد ، ،وأسفرت نتائج الدراسة عن 
 .فعالية البرنامج التدريبي في تعليم مهارات الحياة اليومية للطالب المصابين بالتوحد

وكان الغرض من هذه الدراسة الكشف عن ( Engelhardt& Mazurek 2014)دراسة
فاعلية إدارة الذات من خالل الفيديو في خفض السلوك المشكل لدى األطفال ذوى اضطرابات 

من األطفال ذوى التو حد،تراوحت (  026)طيف التوحد ،طبقت الدراسة على عينة قوامها
البرنامج في خفض  سنوات،وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية(08-8)أعمارهم ما بين 

 السلوك المشكل لدى األطفال ذوى اضطرابات طيف التوحد
وكان الغرض من هذه الدراسة الكشف عن فاعلية إدارة الذات ( Post et  al.,2014)دراسة

من خالل الفيديو في خفض السلوكيات الغير سوية وتحسين السلوكيات االيجابية لتطفال 
توحد  ،أسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج في الذين يعانون من اضطرابات طيف ال

خفض السلوكيات الغير سوية وتحسين السلوكيات االيجابية لتطفال الذين يعانون من 
 .اضطرابات طيف التوحد

وكان الغرض من هذه الدراسة الكشف عن فاعلية إدارة ( Alzyoudi et al.,2015)دراسة
هارات االجتماعية لدى األطفال ذوى اضطرابات طيف الذات من خالل الفيديو في تحسين الم

-4)من األطفال ذوى التوحد  تراوحت أعمارهم ما بين ( 4)التوحد ،طبقت الدراسة على عينة 
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سنوات،وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج في تحسين المهارات االجتماعية (4
 .االيجابية لدى األطفال ذوى اضطرابات طيف التوحد

وكان الغرض من هذه الدراسة الكشف عن فاعلية ( Macpherson et al.,2015)ةدراس
إدارة الذات من خالل الفيديو في تحسين السلوكيات االيجابية لدى األطفال ذوى اضطرابات 

من األطفال ذوى اضطراب التوحد،وأسفرت نتائج ( 4)طيف التوحد ،طبقت الدراسة على عينة 
 .في تحسين السلوكيات االيجابية لدى األطفال  الدراسة عن فاعلية البرنامج

هدفت الدراسة للكشف عن تدخل اصدارة الذاتية لتحسين ( (Carr et al., 2015 دراسة
المهارات االجتماعية  لدى األطفال الذين يعانون من التوحد ،طبقت الدراسة على عينة من 

دارة الذاتية أدت لتحسين المهارات الطالب يعانون من التوحد ، تشير النتائج إلى أن تدخل اص
 .االجتماعية واألكاديمية للطالب من جميع األعمار 

هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج تدريبي قائم على إدارة ((Liu et al., 2015 دراسة
سنوات من ذوى اضطراب ( 6)الذات في تحسين المهارات االجتماعية لطالبة تبلغ من العمر

نتائجها عن فعالية البرنامج التدريبي في تحسين المهارات االجتماعية  التوحد، وأسفرت
 . والسلوكيات االجتماعية االيجابية وخفض السلوك النمطي 

هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج تدريبي قائم على إدارة ((Robyn, 2015 دراسة
فية لذوى اضطراب الذات البصرية فى تحسين التحصيل االكاديمى وخفض السلوكيات الص

التوحد، بالمرحلة االبتدائية،وأسفرت نتائج الدراسة عن فعالية البرنامج التدريبي القائم على 
إدارة الذات البصرية في تحسين التحصيل األكاديمي وخفض السلوكيات الصفية لذوى 

  .اضطراب التوحد
قائم على إدارة  هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج تدريبي((Kryzak, 2015 دراسة

الذات في تحسين التفاعل االجتماعي لذوى اضطراب التوحد وبين أشقائهم ، وأسفرت نتائج 
 .الدراسة عن فعالية البرنامج في سيادة التفاعل االجتماعي بين األطفال التو حديين وأشقائهم 

ت وكان الغرض من هذه الدراسة الكشف عن فاعلية إدارة الذا( Wynkoop,2016)دراسة
من خالل الفيديو في تنمية المهارات االجتماعية لدى األطفال ذوى اضطرابات طيف التوحد ، 
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،وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج في تنمية المهارات االجتماعية لدى األطفال ذوى 
 .اضطرابات طيف التوحد

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

 وتحديد البحث، مشكلة بلورة في السابقة والبحوث اساتالدر  مراجعة من الباحث استفاد
جراءات ، للبحث التجريبي والتصميم المنهج فروض ،واختيار ووضع أهداف ،  العينة، واختيار وا 
عداد خصائصها، وتحديد عداد السيكومترية، من كفاءتها والتحقق البيانات، جمع أدوات وا   وا 
 واألدوات والفنيات إليها، يرتكس التي يةالنكر  واألسس البحث في المستخدم البرنامج

 خالل من الباحث الحك وقد.تقييم  وطريقة ومدتها، جلسات  عدد في ،وتحديد المستخدمة
التدريب على  يقم بإعداد لم منها أيا أن السابقة والدراسات النكري اصطار على االطالع

حسين السلوك االجتماعي لدى مهارات إدارة الذات في الحد من سلوك إيذاء الذات وأثره في ت
موقع  في الدراسة يجعل مما الباحث، علم حد على األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد ،

 الحالي البحث فروض صياغة تم سبق، ما ضوء وفي. والبحوث الدراسات كلك بين من متميس
 :اآلتي نحو على

 :الفروض
يذاء الذات والسلوك توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات سلوك إ -0

االجتماعي للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة 
 .التجريبية

توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات سلوك إيذاء الذات والسلوك  -6
 .االجتماعي للمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لصالح البعدي

توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات سلوك إيذاء الذات والسلوك  ال -2
االجتماعي للمجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي بعد مرور شهرين من إجراء 

 القياس البعدي 
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 الطريقـــة واإلجـــراءات

 :وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل
لباحث في الدراسة الحالية على المـنهج شـب  التجريبي،واسـتخدم اعتمد ا :منهــج الدراســة: أواًل 

ـــــع بـــــين التصـــــميم التجريبـــــي ذي المجمـــــوعتين  التصـــــميم التجريبـــــي المخـــــتلط الـــــذي يجم
فــي المتغيــرات (القيــاس البعــدي)للتعــرف علــى اثــر البرنــامج( التجريبية،والضــابطة)المتجانســتين

مقارنـــة القيـــاس القبلـــي والبعـــدى والبعـــدي التابعـــة للدراسة،والتصـــميم ذي المجموعـــة الواحـــدة ل
 .والتتبعي للمجموعة التجريبية

 : عينة الدراسة وجمانستها: ثانيًا 

 : قام الباحث بتحديد عينة الدراسة من خالل القيام بالخطوات اآلتية :تحديد عينة الدراسة-أ
نامج التوحد بمعهد قام الباحث باختيار عينة الدراسة من األطفال التو حديين الملتحقين ببر  -0

 .عام ( 05-8)التربية الفكرية بمدينة الطائف ،تراوحت أعمارهم السمنية ما بين 
لتطفال قام الباحث باالستعانة بالمعلم بتطبيق مقياس سلوك إيذاء الذات والسلوك االجتماعي  -6

من األطفال ( 6)تم استبعاد . طفال( 08)على عينة قوامها ( الباحث)ذوى اضطراب التوحد إعداد 
-4)طفال،تراوحت أعمارهم ما بين ( 02)دائمي الغياب وعدم االنتكام،فأصبحت العينة المتبقية 

سنة، لديهم سلوك إيذاء ذات عالي وسلوك اجتماعي غير سوى،وبلغت درجة الذكاء لديهم ما (05
ثانية أطفال،وال( 8)تجريبية،وقوامهادرجة، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى ( 26-44)بين

تقنين (.  )الصورة الرابعة)بينية للذكاء أطفال،وتم تطبيق مقياس ستانفورد (8)ضابطة وقوامها
 The Childhood Autism Rating Scale (CARS)،وتطبيق مقياس ( 6112حنوره، 

وتم التجانس بين أفراد المجموعة التجريبية في متغيرات ،(6112)الشمري،السرطاوى:تعريب وتقنين
مني،التوحد، ونسبة الذكاء، سلوك إيذاء الذات، و السلوك االجتماعي قيد البحث في التطبيق العمر الس 
طفال وذلك لحساب المعامالت العلمية ( 21)و وتكونت عينة الدراسة االستطالعية من . القبلي

  لالختبارات المستخدمة في البحث، وأيضًا لتجريب برنامج إدارة الذات المقترح( الثبات –الصدق )
للتكافؤ بين المجموعة التجريبية  Mann-Whitney(U)ويتني -يوضح اختبار مان( 0)جدول

 والضابطة
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متوسط  ن المجموعة المتغيرات
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U Z الداللة 

 24041 8055 8 التجريبية العمر بالشهور
 غير دال 10126 20041

 28041 8042 8 الضابطة
 26011 8022 8 التجريبية درجة الذكاء

 غير دال 10028 20011
 24011 8028 8 الضابطة

سلوك إيذاء 
 الذات

 26011 4044 8 التجريبية
 غير دال 10868 62011

 45011 6064 8 الضابطة
السلوك 

 االجتماعي
 24011 8002 8 التجريبية

 غير دال 10526 66011
 40011 8088 8 الضابطة

 25011 8011 8 التجريبية درجة التوحد
 غير دال 10261 68011

 46011 6011 8 الضابطة
 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في 
العمر،والذكاء،وسلوك إيذاء الذات، والسلوك االجتماعي،ودرجة التوحد،مما يحقق تكافؤ 

 .المجموعتين
 : أدوات الدراسة: ثالثا 

 : ستخدم الباحث في الدراسة الحالية األدوات اآلتية ا
 (0)مرفق( الباحث)إعداد . مقياس سلوك إيذاء الذات-0
 (6)مرفق(الباحث)إعداد .مقياس السلوك االجتماعي -6
 (.الباحث/إعداد )برنامج مهارات إدارة الذات لتطفال -2

 : وفيما يلي وصف لكل أداة قام الباحث باستخدامها
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 (الباحث)إعداد . سلوك إيذاء الذات مقياس-1

صعداد هذا المقياس اطلع الباحث على المراجع والدراسات العلمية التي تناولت  اضطراب -
 .التوحد وسلوك إيذاء الذات 

مقياس :االطالع على مقاييس سلوك إيذاء الذات ومنها على سبيل المثال ال الحصر -
 (6104؛محمود6102؛ خطيب،6106؛ مطر،6114البهاح،

تطبيق استبيان مفتوح على بعض معلمي األطفال التو حدبين يتضمن سؤال حول سلوكيات  -
 .إيذاء الذات التي يالحكها المعلم على أطفال  التو حديين داخل الصف وخارجة

عبارة ( 08)في ضوء ما سبق تم إعداد مقياس سلوك إيذاء الذات في صورت  األولية من -
 .لتطفال ذوى اضطراب التوحدتمثل سلوك إيذاء الذات 

تم عرض المقياس في صورت  األولية على مجموعة من المتخصصين في علم النفس  -
،والصحة النفسية ،والتربية الخاصة،إلى جانب مدرسي األطفال التو حديين،وتم األخذ 

 .بالمرئيات التي اتفق عليها المحكمون وحذف العبارات غير المناسبة
مفردة سلبية لكل منها أربعة ( 02)المقياس في صورت  النهائية من يتكون :وصف املقياس

على الترتيب،وبناءًا علي  ( صفر-0-6-2)،تأخذ درجات (أحيانا-نادرا-دائما،غالبا)اختبارات
درجة على ( 58،  02)تكون النهايتان الصغرى والعكمي لدرجة الفرد على المقياس هما  

فاع سلوك إيذاء الذات وانخفاضها على عدم  وجود سلوك ويدل ارتفاع الدرجة على ارت.الترتيب
 .إيذاء الذات لدى الطفل
 :اخلصائص السيكومرتية

تم تطبيق صدق المحكمين وتم عرض  من قبل، كما قام الباحث بحساب :صدق المقياس -
صدق المحك فتم حساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات عينة التقنين على 

كمحك خارجي، ( 6104)محمود:ي ودرجاتهم على مقياس إيذاء الذات أعدادالمقياس الحال
مما يدل على تمتع (. 1010)،وهو دال إحصائيا عند مستوى( 1042)وقد بلغ معامل االرتباط 

 .المقياس بدرجة عالية من الصدق
حيث بلغ معامل الثبات بطريقة إعادة تطبيق المقياس بعد تطبيق  على : ثبات المقياس -
،وذلك من خالل معلميهم بفاصل سمني قدره أسبوعان من ( 21= ن)ينة االستطالعية الع
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التطبيق األول،وحساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات العينة في التطبيقين 
مما يدل على تمتع المقياس بدرجة (1010)،وهو دال إحصائيا عند مستوى(10886)وبلغ

 .عالية من الثبات
 ( الباحث/إعداد .  )وك االجتماعي لألطفال ذوى اضطراب التوحدمقياس السل -2

صعداد هذا المقياس اطلع الباحث على المراجع والدراسات العلمية التي تناولت  اضطراب -
 .التوحد والسلوك االجتماعي االيجابي 

مقياس :االطالع على مقاييس السلوك االجتماعي ومنها على سبيل المثال ال الحصر -
 (6102الطورة، ؛ التميمي ؛6106؛ جاسم،6101؛ ملكاوى،6116،خليل،0664يدىالسب)
تطبيق استبيان مفتوح على بعض معلمي التوحد بين يتضمن سؤال حول ما هي  -

السلوكيات االجتماعية االيجابية التي يالحكها المعلم على أطفال  التو حديين داخل الصف 
 .وخارجة

لسلوك االجتماعي االيجابي في صورت  األولية في ضوء ما سبق تم إعداد مقياس ا-
 .عبارة تمثل السلوك االجتماعي االيجابي لتطفال ذوى اضطراب التوحد( 24)من
تم عرض المقياس في صورت  األولية على مجموعة من المتخصصين في علم النفس  -

ألخذ ،والصحة النفسية ،والتربية الخاصة،إلى جانب مدرسي األطفال التو حديين،وتم ا
 .بالمرئيات التي اتفق عليها المحكمون وحذف العبارات غير المناسبة

مفردة ايجابية لكل منها أربعة ( 62)يتكون المقياس فى صورت  النهائية من: وصف املقياس
على الترتيب،وبناءًا علي  ( صفر-0-6-2)،تأخذ درجات (أحيانا-نادرا-دائما،غالبا)اختبارات

درجة على ( 26،  62)لعكمي لدرجة الفرد على المقياس هما  تكون النهايتان الصغرى وا
ويدل ارتفاع الدرجة على ارتفاع السلوك االجتماعي االيجابي وانخفاضها على وجود .الترتيب

 .سلوك اجتماعي سلبي لدى الطفل
 :اخلصائص السيكومرتية

حساب تم تطبيق صدق المحكمين وتم عرض  من قبل، كما قام الباحث ب:صدق المقياس -
صدق المحك فتم حساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات عينة التقنين على 

كمحك ( 6106)جاسم : المقياس الحالي ودرجاتهم على مقياس السلوك االجتماعي إعداد
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مما يدل (. 1010)،وهو دال إحصائيا عند مستوى( 1042)خارجي، وقد بلغ معامل االرتباط 
 .عالية من الصدق على تمتع المقياس بدرجة

حيث بلغ معامل الثبات بطريقة إعادة تطبيق المقياس بعد تطبيق  على : ثبات المقياس -
،وذلك من خالل معلميهم بفاصل سمني قدره أسبوعان من ( 21= ن)العينة االستطالعية 

التطبيق األول،وحساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات العينة في التطبيقين 
مما يدل على تمتع المقياس بدرجة (1010)،وهو دال إحصائيا عند مستوى(10846)وبلغ

 .عالية من الثبات
 (.الباحث/إعداد )الربنامج التدرييب لألطفال ذوى اضطراب التوحد -3

في ضوء اصطار النكري ،وما تم عرض  من الدراسات السابقة والتي تناولت برامج      
في خفض سلوك إيذاء الذات وتحسين السلوك االجتماعي  تدريبية قائمة على إدارة الذات

االيجابي لتطفال ذوى اضطراب التوحد، تم إعداد البرنامج الحالي بصورت  األولية،وفيما يلي 
 :بيان ذلك

 :أسس بناء الربنامج

 :يقوم البرنامج الحالي على مجموعة من األسس على النحو التالي    
 :األسس النفسية - أ

ذوى اضطراب التوحد إلى بيئة تعليمية متكاملة تساعدهم على الخروج يحتاج األطفال  -
حساسهم بمشاعر اآلخرين  .من عسلتهم وسيادة قدراتهم وثقتهم بأنفسهم وا 

سيادة الدافعية واالستقاللية من خالل ربط أنشطة البرنامج بميول األطفال التو حديين  -
 .لبية احتياجاتهم المختلفةواهتماماتهم وتدريبهم على االعتماد على أنفسهم في ت

التدريب على األنشطة المتنوعة والمثيرة التي من خاللها يستطيع الطفل التوحدي تقيم  -
 .ذات  وتعسيسها

 :األسس الرتبوية -ب
 .مراعاة خصائح وسمات األطفال ذوى اضطراب التوحد والفروق الفردية بينهم-
ا والتدرج في التدريب من األسهل أن تتناسب األنشطة مع  السلوكيات التي يرجي تعلمه-

 .إلى األصعب
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مراعاة جذب انتباه الطفل التوحدى من خالل النماذج المجسمة و المحسوسة التي  -
 .يستخدم فيها الطفل أكثر من حاسة

 .تهيئة الكروف التعليمية بما يسمح بتوكيف قدراتهم-
 :األسس االجتماعية -ج

 .ت  وبعالقت  باآلخرين وتقبلهمتنمية وعي الطفل ذوى اضطراب التوحد بذا -
الخروج بهم من العسلة ومحاولة دمجهم في األنشطة االجتماعية وذلك لتنمية التفاعل  -

 .االجتماعي لديهم
 :األسس العصبية والفسيولوجية.د

فيجب مراعاة مشكلة القصور الحسي لدى األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد من 
المثيرات والتي تتعلق بالرؤية أو السمع أو التذوق الحساسية السائدة أو المنخفضة لبعض 

 .أو الشم،وما قد يؤدى إلي  من سلوكيات غير سوية
 :مصادر إعداد الربنامج

عداد البرنامج على مجموعة من المصادر العلمية العربية      أستند الباحث في بناء وا 
خصائح وسمات واألجنبية،وما توفر للباحث من كتب وموسوعات عربية وأجنبية توضح 

األطفال ذوى اضطراب التوحد وكيفية إعداد برامج للتدخل معهم،ومن خالل الدراسات السابقة 
التي أشارت إلى فاعلية إدارة الذات في خفض سلوك إيذاء الذات وتحسين السلوكيات 

 & Pierce) االجتماعية لتطفال ذوى اضطراب طيف التوحد ومن هذه الدراسات
Schreibman, 1994., Kim, 1996., Callahan& Rademacher, 1999., 
Mancina et al., 2000., Southern, 2004., Jennifer, 2010., 
Schenkoske, 2012., Boettcher, 2014., Carr et al., 2015., Liu et 

al., 2015., Robyn, 2015). والذي كان األساس في تحديد فنيات واستراتيجيات
 .البرنامج
 : الربنامجأهداف        

البرنامج التدريبي الحالي إلي خفض سلوك إيذاء الذات وتحسين السلوكيات  يهدف
االجتماعية، وذلك لدي عينة من أطفال اضطراب التوحد بمدينة الطائف ،بما يحقق لهم تنمية 
مهارات التفاعل والتواصل االجتماعي والسلوك االستقاللي لديهم في المواقف الحياتية 
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لى أن يصل الطفل ذوى اضطراب طيف التوحد إلى مستوى جيد من السلوك وا  .المختلفة
 .االجتماعي

 
 :املدة الزمنية الربنامج

جلسات ( 5)جلسة،بواقع عدد( 58)أسبوعا،وبلغت جلسات ( 06)استغرق البرنامج
 .دقيقة(2154-)أسبوعيا،مدة الجلسة من

 :األدوات املستخدمة يف الربنامج

، جهاس عرض الشرائح، فارة السلكي لتقديم العروض التقدمية، شاشات العرض التعليمية
السبورة الذكية، جهاس عرض البيانات الداتا شو، الشفافيات وجهاس عارض الشفافيات،جهاس 

 تسجيل ،ساعة يد وغيرها
 :الفنيات املستخدمة يف الربنامج

يعتمد البرنامج التدريبي في تطبيق  على استخدام فنيات إدارة الذات وهى  مراقبة الذات، 
التعليقات والتغذية الراجعة،وتقويم الذات،وتعسيس الذات،وتوجي  الذات أو التحدث مع الذات، 

الحث والتلقين، التدعيم أو التعسيس،التدعيم التمايسي، :كما استخدم الباحث بعض الفنيات مثل
 .التعديل البيئي ،النمذجة،القصح،لعب الدور،والمناقشة والحوار،والواجب المنسلي

 (3)ملحق رقم: حمتـــوى اجللســـات -

 (.الباحث/إعداد )البرنامج التدريبي لتطفال ذوى اضطراب التوحد -
في ضوء اصطار النكري ،وما تم عرض  من الدراسات السابقة والتي تناولت برامج      
ة قائمة على إدارة الذات في خفض سلوك إيذاء الذات وتحسين السلوك االجتماعي تدريبي

االيجابي لتطفال ذوى اضطراب التوحد، تم إعداد البرنامج الحالي بصورت  األولية،وفيما يلي 
 :بيان ذلك

 :أسس بناء الربنامج

 :يقوم البرنامج الحالي على مجموعة من األسس على النحو التالي    
 :النفسيةاألسس  - ب

http://www.sst5.com/TrainigAssistantDetail.aspx?Ts=13
http://www.sst5.com/TrainigAssistantDetail.aspx?Ts=13
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يحتاج األطفال ذوى اضطراب التوحد إلى بيئة تعليمية متكاملة تساعدهم على الخروج  -
حساسهم بمشاعر اآلخرين  .من عسلتهم وسيادة قدراتهم وثقتهم بأنفسهم وا 

سيادة الدافعية واالستقاللية من خالل ربط أنشطة البرنامج بميول األطفال التو حديين  -
 .العتماد على أنفسهم في تلبية احتياجاتهم المختلفةواهتماماتهم وتدريبهم على ا

التدريب على األنشطة المتنوعة والمثيرة التي من خاللها يستطيع الطفل التوحدي تقيم  -
 .ذات  وتعسيسها

 :األسس الرتبوية -ب

 .مراعاة خصائح وسمات األطفال ذوى اضطراب التوحد والفروق الفردية بينهم-
سلوكيات التي يرجي تعلمها والتدرج في التدريب من األسهل أن تتناسب األنشطة مع  ال-

 .إلى األصعب
مراعاة جذب انتباه الطفل التوحدى من خالل النماذج المجسمة و المحسوسة التي  -

 .يستخدم فيها الطفل أكثر من حاسة
 .تهيئة الكروف التعليمية بما يسمح بتوكيف قدراتهم-
 :األسس االجتماعية -ج

 .ل ذوى اضطراب التوحد بذات  وبعالقت  باآلخرين وتقبلهمتنمية وعي الطف -
الخروج بهم من العسلة ومحاولة دمجهم في األنشطة االجتماعية وذلك لتنمية التفاعل  -

 .االجتماعي لديهم
 :األسس العصبية والفسيولوجية.د

فيجب مراعاة مشكلة القصور الحسي لدى األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد من 
سائدة أو المنخفضة لبعض المثيرات والتي تتعلق بالرؤية أو السمع أو التذوق الحساسية ال

 .أو الشم،وما قد يؤدى إلي  من سلوكيات غير سوية
 :مصادر إعداد الربنامج

عداد البرنامج على مجموعة من المصادر العلمية العربية      أستند الباحث في بناء وا 
عات عربية وأجنبية توضح خصائح وسمات واألجنبية،وما توفر للباحث من كتب وموسو 

األطفال ذوى اضطراب التوحد وكيفية إعداد برامج للتدخل معهم،ومن خالل الدراسات السابقة 
التي أشارت الى فاعلية إدارة الذات فى خفض سلوك إيذاء الذات وتحسين السلوكيات 
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 & Pierce) االجتماعية لتطفال ذوى اضطراب طيف التوحد ومن هذه الدراسات
Schreibman, 1994., Kim, 1996., Callahan& Rademacher, 1999., 
Mancina et al., 2000., Southern, 2004., Jennifer, 2010., 
Schenkoske, 2012., Boettcher, 2014., Carr et al., 2015., Liu et 

al., 2015., Robyn, 2015). والذي كان األساس في تحديد فنيات واستراتيجيات
 .البرنامج

 : أهداف الربنامج       

يهدف البرنامج التدريبي الحالي إلي خفض سلوك إيذاء الذات وتحسين السلوكيات        
االجتماعية، وذلك لدي عينة من أطفال اضطراب التوحد بمدينة الطائف ،بما يحقق لهم تنمية 

ي المواقف الحياتية مهارات التفاعل والتواصل االجتماعي والسلوك االستقاللى لديهم ف
لى أن يصل الطفل ذوى اضطراب طيف التوحد إلى مستوى جيد من السلوك .المختلفة وا 

 .االجتماعي
 :املدة الزمنية الربنامج

جلسات ( 5)جلسة،بواقع عدد( 58)أسبوعا،وبلغت جلسات ( 06)استغرق البرنامج
 .دقيقة(54)أسبوعيا،مدة الجلسة

 :األدوات المستخدمة في البرنامج
لسبورة الورقية،شاشات العرض التعليمية، جهاس عرض الشرائح، فارة السلكي لتقديم ا

العروض التقدمية، السبورة الذكية، جهاس عرض البيانات الداتا شو، الشفافيات وجهاس 
 عارض الشفافيات،جهاس تسجيل ،ساعة يد وغيرها

 :الفنيات المستخدمة في البرنامج
يق  على استخدام فنيات إدارة الذات وهى  مراقبة الذات، يعتمد البرنامج التدريبي في تطب

التعليقات والتغذية الراجعة،وتقويم الذات،وتعسيس الذات،وتوجي  الذات كما استخدم الباحث 
الحث والتلقين، التدعيم أو التعسيس،التدعيم التمايسي، التعديل البيئي :بعض الفنيات مثل

 .الحوار،والواجب المنسلي،النمذجة،القصح،لعب الدور،والمناقشة و 
 :حمتوى الربنامج وإجراءاته-
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 :اجللسة األولي 

 .التعارف وتقديم للبرنامج: عنوان الجلسة 
 .التعارف وتنمية التواصل االيجابي بين األطفال :هدف الجلسة 

  .الواجب المنسلي-الحوار -التعسيس –المحاضرة : الفنيات المستخدمة
تم التعارف بين أفراد المجموعة التجريبية والباحث،وتم  في هذه الجلسة: محتوى الجلسة 

تعريفهم بالبرنامج وفي نهاية الجلسة قام الباحث بشكرهم و بتقديم المعسسات لكل طفل واتفق 
 .معهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة

 :اجللسة الثانية 

 .التعريف بإدارة الذات: عنوان الجلسة 
 .ساب وتنمية معارف ومهارات وخبرات األطفال تجاه عملية اصدارية الذاتية إك: هدف الجلسة 

  .الواجب المنسلي-والحوار -التعسيس –لعب الدور  –النمذجة  -القصح : الفنيات المستخدمة
قام الباحث بتوضيح الهدف من الجلسة ،ثم قام الباحث بشرح مبسط عن : محتوى الجلسة 

ياتها، من خالل تسويدهم بالمعارف والخبرات ذات العالقة بمفهوم إستراتيجية إدارة الذات وفن
دراك أهمية اصدارة الذاتية الفعالة في خفض سلوك  أصدارة الذاتية ، بما يمكنهم من فهم وا 
ايذاء الذات وتنمية السلوك االجتماعي االيجابي ،وكيفية تدريب الطفل على تدبير سلوك  

فيذ ،والقيام بدور المراقب والمقيم لنفس  ،وهل حقق وتحديد أهداف ، ووضع خطوات التن
وفي نهاية الجلسة طلب الباحث من األطفال عند الذهاب للمنسل أن  السلوك االيجابي أم ال،

يتدربوا على ما تم في الجلسة ، ثم قام الباحث بشكرهم و بتقديم المعسسات لكل طفل واتفق 
 .الجلسةمعهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت 

 : اجللسة الثالثة 

 .تدريب األطفال على تحديد السلوكيات االجتماعية االيجابية: عنوان الجلسة 
 .أن يتمكن الطفل من فهم السلوك االجتماعي االيجابي والغير ايجابي:هدف الجلسة 

  .الواجب المنسلي-والحوار -التعسيس –لعب الدور  –النمذجة  -القصح : الفنيات المستخدمة
قام الباحث بتوضيح الهدف من الجلسة ،ثم قام الباحث بشرح مبسط عن : حتوى الجلسة م

السلوك االجتماعي االيجابي والسلوك االجتماعي السلبي ،وبعد ان تم تحديد السلوك 
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االجتماعي االيجابي، تم تدريب االطفال على بعض السلوكيات االيجابية،ثم طلب منهم الباحث 
ايجابي ،وفي نهاية الجلسة طلب الباحث من األطفال عند الذهاب ان يقدم كل طفل سلوك 

للمنسل أن يتدربوا على ما تم في الجلسة ، ثم قام الباحث بشكرهم و بتقديم المعسسات لكل 
 .طفل واتفق معهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة

 
 :اجللسة الرابعة

 .تنمية التواصل البصري: عنوان الجلسة 
 .أن يتمكن الطفل من التواصل البصري ويستجيب لفكيا أو حركيا للتعليمات:ف الجلسة هد

  .الواجب المنسلي-والحوار -التعسيس –لعب الدور  –النمذجة  -القصح : الفنيات المستخدمة
قام الباحث بتوضيح الهدف من الجلسة ،ثم قام بتدريب األطفال على : محتوى الجلسة 

،حتى يستطيع الطفل funny facesل التدريبات المختلفة باألشكال التواصل البصري من خال 
النكر إلى الداتا شو والتي يعرض عليها أشكال متحركة ومضحكة لجذب انتباه الطفل ولتنمية 
تواصل  البصري،ومن خالل عرض المعسسات أمام أعين الطفل حتى يتواصل مع الباحث 

طفل ووجه  ورأس  لكي ينكر إلي  ،والتدريب بصريا،ومن خالل وضع الباحث يده على ذقن ال
على مسك وجه  الطفل للتأكد من ان الطفل ينكر مباشرا إلى عين الباحث أثناء عملية 
المحادثة، وفي نهاية الجلسة طلب الباحث من األطفال عند الذهاب للمنسل أن يتدربوا على ما 

لكل طفل واتفق معهم على موعد تم فى الجلسة ، ثم قام الباحث بشكرهم و بتقديم المعسسات 
 .الجلسة القادمة 

 :اجللسة اخلامسة 

 .استثمار التواصل البصري في تنفيذ بعض األوامر: عنوان الجلسة 
 .أن يتواصل الطفل ببصره أثناء عملية التعليم ا وذلك بعد توجي  األمر إلي : هدف الجلسة 

  .الواجب المنسلي-اروالحو  -التعسيس –النمذجة -القصح : الفنيات المستخدمة
قام الباحث بتدريب األطفال على التواصل البصري لوج  الباحث أثناء عملية : محتوى الجلسة

المحادثة وان يقوم الطالب بتنفيذ بعض األوامر حتى يتسنى للباحث التأكد من تواصل األطفال 
ي لدى األطفال طلب بصريا وفهم التعليمات،ثم قام الباحث بعد التأكد من تنمية التواصل البصر 
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منهم بعض األوامر وقام الطالب بتنفيذها،ثم قام الباحث بشكرهم وبتقديم المعسسات لكل طفل 
 .واتفق معهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة

 :اجللسة السادسة والسابعة 

 .تنمية مهارة مراقبة الذات: عنوان الجلسة 
 . لطفل سلوك احد سمالئ  والتعبير عن مالحكة الذات ووصف ا: هدف الجلسة 

 .الواجب المنسلي -المناقشة  -التعسيس ––النمذجة  -القصح : الفنيات المستخدمة
قام الباحث في بداية الجلسة بمراجعة الواجب المنسلي،ثم قام بتعريف : محتوى الجلسة 

انهم ثم وصف األطفال بهدف الجلسة ، ثم قام الباحث بتدريب األطفال على وصف سلوك أقر 
سلوكهم أنفسهم من خالل مالحكة أنفسهم وكيفية التعبير عن أنفسهم،ثم قام الباحث بتقديم 
نموذج لمراقبة سلوك  امام التالميذ،ثم بدا التالميذ من خالل لعب الدور بالقيام بمراقبة 

دقيقة،واستمر الباحث بتدريب ( 04)سلوكهم المستهدف وتسجيل  خالل فترة سمنية مدتها
ألطفال حتى أيقن من قدرة األطفال على مراقبة وتسجيل سلوكهم وأداء السلوك االجتماعي ا

وقام الباحث بتكليف األطفال بتنفيذ هذه التدريبات مع . االيجابي ،وبعد التدريب أكثر من مرة،
أقرانهم وتم تقديم المعسسات لكل طفل من األطفال  واتفق معهم على موعد الجلسة القادمة 

 انتهت الجلسةوبذلك 
 :اجللسة الثامنة والتاسعة 

 .تابع تنمية مهارة مراقبة الذات: عنوان الجلسة 
 . ان يتمكن الطفل من تنفيذ التعليمات ويتذكر ما علي  من مهام: هدف الجلسة 

 .الواجب المنسلي -المناقشة  -التعسيس ––النمذجة  -القصح : الفنيات المستخدمة
في بداية الجلسة بمراجعة الواجب المنسلي،ثم قام بتعريف  قام الباحث: محتوى الجلسة 

األطفال بهدف الجلسة ، ثم قام الباحث بتدريب األطفال على تنفيذ التعليمات أثناء الجلسة 
وقام الباحث بتكليف . وعلى كيفية تقديم االستجابة المطلوبة وبعد التدريب أكثر من مرة،

نهم وتم تقديم المعسسات لكل طفل من األطفال  واتفق األطفال بتنفيذ هذه التدريبات مع أقرا
 معهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة

 : اجللسة العاشرة واحلادية عشر 
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 .تابع تنمية مهارة مراقبة الذات: عنوان الجلسة 
 . ان يتمكن الطفل من مالحكة ما قام ب  من سلوك مالئم ويحاول تكراره: هدف الجلسة 

 .الواجب المنسلي -المناقشة  -التعسيس ––النمذجة  -القصح : يات المستخدمةالفن
قام الباحث في بداية الجلسة بمراجعة الواجب المنسلي،ثم قام بتعريف : محتوى الجلسة 

األطفال بهدف الجلسة ، ثم قام الباحث بتدريب األطفال على تنفيذ السلوك المرغوب في  وحث  
ل المعلم للطفل مثال ماذا تعمل؟ مع حث الطفل على سرد اصجابة على تكراره من خالل سؤا

وقام الباحث بتكليف األطفال بتنفيذ هذه . بطريقة مباشرة وبعد التدريب أكثر من مرة،
التدريبات مع أقرانهم وتم تقديم المعسسات لكل طفل من األطفال  واتفق معهم على موعد 

 .الجلسة القادمة 
 : اجللسة الثانية عشر

 .تابع تنمية مهارة مراقبة الذات: عنوان الجلسة 
 (. خالل فترة محددة)أن يجيب الطفل بدقة عن األسئلة حول تصرفات : هدف الجلسة 

 .الواجب المنسلي -المناقشة  -التعسيس ––النمذجة  -القصح : الفنيات المستخدمة
لي،ثم قام بتعريف قام الباحث في بداية الجلسة بمراجعة الواجب المنس : محتوى الجلسة 

األطفال بهدف الجلسة ، ثم قام الباحث بتدريب األطفال على تنفيذ السلوك المرغوب في  وحث  
على تكراره من خالل سؤال المعلم للطفل مثال ماذا تعمل؟ مع حث الطفل على سرد االجابة 

ذ هذه وقام الباحث بتكليف األطفال بتنفي. بطريقة مباشرة وبعد التدريب أكثر من مرة،
التدريبات مع أقرانهم وتم تقديم المعسسات لكل طفل من األطفال  واتفق معهم على موعد 

 .الجلسة القادمة 
 :اجللسة الثالثة عشر والرابعة عشر

 .تنمية سلوك التعاون لدى األطفال: عنوان الجلسة 
 . أن يتمكن الطفل من التعاون مع أقران  في تنفيذ األنشطة: هدف الجلسة 

 . ميس الطفل بين السلوك االجتماعي المرغوب والسلوك االجتماعي غير المرغوبأن ي-
 .الواجب المنسلي -المناقشة والحوار -التعسيس –القصح: الفنيات المستخدمة  

قام الباحث بعرض مجموعة من الصور صورة طفل يساعد رجل كبير في : محتوى الجلسة 
س ثقلي  وهو ال يساعدها،وصورة طفل يري السن،وصورة طفل يسير مع أم  وهى تحمل أكيا
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صديقة ساقط على األرض وهو ال يساعده،وصورة طفل يري أباه يرتب الحديقة وال يقوم 
بمساعدت ،وصورة طفل يرى أخاه الصفير يبكى وهو ال يساعده،وصورة طفل يرى أخوت  

ك االجتماعي يقومون بترتيب منسلهم وهو ال يساعدهم ،وقام الباحث بتعريفهم ما هو السلو 
المرغوب وما هو السلوك االجتماعي غير المرغوب من خالل التعليق على الصور،ثم قام 
الباحث باستخدام كلمات الثناء والتشجيع لتطفال حتى يسيد الحوار والمحادثة بينهم ،وتدريب 
األطفال على كيفية التمييس بين السلوك االجتماعي المرغوب والسلوك االجتماعي غير 

غوب، وبعد التأكد من تدريبهم على التعاون ،وفى نهاية الجلسة ثم قام الباحث بتقديم المر 
المعسسات لكل طفل من األطفال  واتفق معهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت 

 .الجلسة
 : اجللسة اخلامسة عشر والسادسة عشر 

 .تنمية المهارات االجتماعية والتعبير اللفكي: عنوان الجلسة 
 ان يتمكن الطفل من الرد على الهاتف واستقبال الضيوف : هدف الجلسة 

 .الواجب المنسلي -المناقشة والحوار -التعسيس –القصح: الفنيات المستخدمة  
قام الباحث بتدريب األطفال على  كيفية إجراء المحادثة الهاتفية وكيفية الرد : محتوى الجلسة 

حث برن جرس الهاتف وعند توقف الجرس  يقوم أحد الصحيح مع إجابات معقولة وقام البا
األطفال بالرد علي الهاتف ومتابعة الحوار ،وقام الباحث باستخدام كلمات الثناء والتشجيع 
لتطفال حتى يسيد الحوار والمحادثة بينهم ،وتدريب األطفال على كيفية استقبال الضيوف 

بهم على المحادثات الهاتفية واستقبال بالمنسل وكيفية الترحيب بهم، وبعد التأكد من تدري
الضيوف ،وفى نهاية الجلسة ثم قام الباحث بتقديم المعسسات لكل طفل من األطفال  واتفق 

 .معهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة
 السابعة عشر: اجللسة

 . تنمية التواصل اللفكي: عنوان الجلسة  
 .لتعبير عن ذات  وطلب المساعدة عند مواجهة مشكلة أن يتمكن الطفل من ا:هدف الجلسة 

 .الواجب المنسلي -المناقشة والحوار -التعسيس –القصح: الفنيات المستخدمة 
شرح الباحث لتطفال الهدف  من الجلسة ،ثم قام الباحث بتدريب األطفال : محتوى الجلسة 

طلب المساعدة عند مواجهة على كيفية التعبير عن انفسهم من خالل الكالم ،وتدريبهم على 
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المشكالت ،قام الباحث بتدريب األطفال على التشكيل من خالل الصلصال ،ومن خالل مسرح 
العرائس للتعبير عن انفسهم، وقام الباحث في نهاية الجلسة بتقديم المعسسات لكل طفل من 

 .األطفال  واتفق معهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة
 الثامنة عشر :اجللسة

 .إكساب األطفال المهارات االجتماعية : عنوان الجلسة 
 .ان يتمكن الطفل من اصصغاء والمناقشة واصجابة عن األسئلة المطروحة: هدف الجلسة 

الواجب  -المناقشة  -التعسيس –لعب الدور  –النمذجة  -القصح : الفنيات المستخدمة .
 .المنسلي

شرح الهدف من الجلسة ،ثم قام الباحث بتقديم نموذج يسرد قام الباحث ب:محتوى الجلسة 
قصة الثعلب المكار والعنب المر،وتم تدريب األطفال على اصصغاء وكيفية طرح األسئلة ويقوم 
الباحث بمناقشة الطالب عن مكيدة الثعلب المكار وشجع الباحث األطفال على الوقوف فردا 

بكل ثقة ومقدرة،وفى نهاية الجلسة تم تقديم فردا أمام المجموعة وتوضيح مكر الثعلب 
المعسسات لكل طفل من األطفال  واتفق معهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت 

 .الجلسة
 التاسعة عشر: اجللسة

 .تنمية الثقة بالذات: عنوان الجلسة 
 .فسومهارات الثقة بالن وتقبل اآلخرينإكساب األطفال مفهوم تقبل الذات  :هدف الجلسة 

 .الواجب المنسلي -المناقشة والحوار -التعسيس –النمذجة -القصح : الفنيات المستخدمة 
التقي الباحث واألطفال وتم مراجعة الجلسة السابقة،قام الباحث بتقديم : محتوى الجلسة 

مكانيات جيدة لكن  كون  أنموذج لطالب يدعى تركي في الصف االول االبتدائي يتمتع بقدرات وا 
ر طيبة عن نفس  نتيجة فشل  في أحد االمتحانات،ثم قام الباحث بمناقشة حالة هذا فكرة غي

الطالب فكان مخطئا لتكوين  فكرة خاطئة عن نفس  وعلينا أن نثق في أنفسنا وان ال نيأس 
عند مرورنا بمرحلة الفشل،وأن نعتمد على أنفسنا في مواجهة المواقف المحرجة،وأن نحدث 

أنا قادر على اجتياس االمتحان المقبل،وبعد تدريب األطفال :ية كأن نقولأنفسنا بأحاديث إيجاب
على السلوكيات اصيجابية وتعديل السلوك غير السوي الضعيف،مع إضفاء جو من المرح 
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والمتعة داخل الجلسة،وفى نهاية الجلسة تم تقديم المعسسات لكل طفل من األطفال  واتفق 
 .معهم على موعد الجلسة القادمة 

 العشرون: جللسةا

 .التقارير الذاتية: عنوان الجلسة 
 . أن يتمكن الطفل من إجراء تقديم استمارة التقرير الذاتي: هدف الجلسة 

 .الواجب المنسلي -المناقشة  -التعسيس –النمذجة -القصح : الفنيات المستخدمة
والسلوكيات في هذه الجلسة طلب الباحث من األطفال تنفيذ بعض المهام : محتوى الجلسة 

أمام كل ( √)،ثم طلب منهم تقديم استمارة التسجيل الذاتي من خالل الصور ويتم وضع عالمة
صورة توضح الخطوة التي ينفذها الطفل،وبعد االنتهاء شكرهم الباحث على االلتسام بما تعلموه 

 . لقادمةوقام الباحث بتقديم المعسسات لكل طفل من األطفال واتفق معهم على موعد الجلسة ا ،
 الواحد والعشرون: اجللسة 

 .تنمية مهارة التعبير عن المشاعر اصيجابية والسلبية: عنوان الجلسة 
 (.السلبية-اصيجابية)ان يتمكن الطفل من التعبير عن المشاعر: هدف الجلسة 

الواجب  -المناقشة والحوار -التعسيس –لعب الدور  –النمذجة :  الفنيات المستخدمة  
 .المنسلي

قام الباحث بتدريب األطفال على الهدوء واالسترخاء ،ثم قام الباحث : محتوى الجلسة 
بمناقشة   الطالب حول ما يشعرون ب  من مشاعر إيجابية تجاه ذاتهم وتجاه اآلخرين،وطلب 
من كل طالب منهم أن يعبر تلقائيا عن مشاعره اصيجابية وأن يتخيل أشخاصا أو موضوعات 

إيجابية نحوها ولدي  مشاعر طيبة تجاه ،كما قام الباحث بتدريب األطفال  معينة يشعر برغبة
على إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم السلبية سواء نحو ذاتهم أو نحو أشخاح أو 
موضوعات وكيفية تعديل هذه المشاعر السلبية إلى ايجابية ،ثم قام المدرب  بتقديم المعسسات 

القدرة على التعبير عن اتجاهات  اصيجابية أو السلبية، واتفق معهم لكل طفل من األطفال أجاد 
 على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة

 الثانية والعشرون: اجللسة

 تنمية مهارات التعاطف والمشاركة الوجدانية : عنوان الجلسة 
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 .ةأن يتمكن الطفل من التعبير عن العواطف والمشاركة الوجداني:هدف الجلسة 
 .الواجب المنسلي -المناقشة والحوار -التعسيس –لعب الدور  –النمذجة :الفنيات المستخدمة 
قام الباحث بتعريف الطالب ماهية التعاطف والمشاركة الوجدانية،ثم قام :محتوى الجلسة 

الباحث تشجيع الطفل على إكهار مهارات التعاطف والمشاركة الوجدانية مع اآلخرين من 
( حالة وفاة)أو محسنة،وكيفية تقديم العون لآلخرين في حالة الفرح والحسن مثالمواقف سارة،

وما هي خطوات المساندة التي يمكن تقديمها في مثل هذه الحاالت، وفى نهاية الجلسة ثم 
تقديم المعسسات لكل طفل من األطفال  اللذين يستطيعون إكهار مواقف التعاطف والمشاركة 

 لى موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسةالوجدانية واتفق معهم ع
 :اجللسة الثالثة والعشرون 

 تنمية بعض المهارات االجتماعية : عنوان الجلسة
أن يتمكن الطالب من تنمية بعض المهارات االجتماعية كالنكافة والتحية : هدف الجلسة 

 .،واالبتسامة،والحوار والمناقشة
 .نشاط  جماعي –التعسيس  –تلقينال: الفنيات واألساليب المستخدمة  

قام الباحث بمراجعة الجلسة السابقة مع األطفال ، ثم وضح لهم هدف : محتوى الجلسة 
الجلسة وهو تسين الفصل وقام بتوسيع األدوار على كل طفل من األطفال من أعمال فنية ،ومن 

السلوكيات  خالل المناقشات مع األطفال مع بعضهم البعض تم تدريب األطفال على تجنب
غير السوية وسلوك ايذاء الذات والدخول في حوارات ومناقشات والمشاركة مع اآلخرين وعدم 

وتنمية السلوك االجتماعي االيجابي وفي نهاية الجلسة تم تقديم المعسسات لكل طفل . االنسواء
 .من األطفال  واتفق معهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة

 :ابعة والعشرون اجللسة الر

تجميع -لعبة القفس بالحبل)تنمية سلوك المشاركة في األنشطة االجتماعية: عنوان الجلسة 
 (. صندوق الدنيا -لعبة القط والفار-الكرات

 .أن يتمكن الطفل من تنمية سلوك المشاركة االجتماعية مع أقران :هدف الجلسة 
 .الواجب المنسلي -المناقشة والحوار -يسالتعس  –لعب الدور  –النمذجة :الفنيات المستخدمة 
قام الباحث بتعريف الطالب ماهية المشاركة االجتماعية،ثم قام الباحث :محتوى الجلسة 

من خالل تقسيم األطفال ( لعبة القفس بالحبل)بتدريب األطفال على سلوك المشاركة االجتماعية
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ومجموعة أخرى تقفس من  إلى ثالث مجموعات مجموعة تمسك ببداية الحبل ونهاية الحبل
على الحبل والمجموعة الثالثة تشجع المجموعتين وبعد ذلك يتم قلب الدور على كل مجموعة 

لعبة تجميع الكرات )حتى يفهم األطفال ما هي المشاركة،ثم يقوم الباحث بتدريب األطفال على 
وفى نهاية الجلسة ثم تقديم المعسسات لكل طفل من األطفال   (ولعبة القط والفار وصندوق الدنيا

اللذين يستطيعون إكهار مواقف التعاطف والمشاركة الوجدانية واتفق معهم على موعد 
 .الجلسة القادمة 

 :اجللسة اخلامسة والعشرون 

 .تنمية مهارة تعسيس الذات: عنوان الجلسة 
 . يس مناسب لنفس  من بين عدة بدائلأن يتمكن الطفل من اختيار تعس : هدف الجلسة 

 .الواجب المنسلي -المناقشة  -التعسيس ––النمذجة  -القصح : الفنيات المستخدمة
قام الباحث في بداية الجلسة بمراجعة الواجب المنسلي،ثم قام بتعريف : محتوى الجلسة 

سلوك )تهدفاألطفال بهدف الجلسة ، ثم قام الباحث بتدريب األطفال على مراقبة سلوك مس
دقيقة، عندئذ ( 54)فاذا تحكم الطفل فى ذات  ولم يقم بسلوك إيذاء الذات خالل ( ايذاء الذات

يتم اختيار المعسس المناسب والمفضل لدي  من خالل الصور أوال ثم الحصول على المعس بعد 
مع  وقام الباحث بتكليف األطفال بتنفيذ هذه التدريبات. ذلك،وبعد التدريب أكثر من مرة،

أقرانهم وتم تقديم المعسسات لكل طفل من األطفال  واتفق معهم على موعد الجلسة القادمة 
 وبذلك انتهت الجلسة

 :اجللسة السادسة والعشرون

 .تابع تنمية مهارة تعسيس الذات:عنوان الجلسة 
 . أن يتمكن الطفل من مدح احد سمالئ  عند القيام بسلوك مرغوب في : هدف الجلسة 

 .الواجب المنسلي -المناقشة  -التعسيس ––النمذجة  -القصح : المستخدمة الفنيات
قام الباحث في بداية الجلسة بمراجعة الواجب المنسلي،ثم قام بتعريف : محتوى الجلسة 

األطفال بهدف الجلسة ، ثم قام الباحث بتدريب األطفال على مراقبة سلوك مستهدف 
( 54)الطفل في ذات  ولم يقم بسلوك إيذاء الذات خالل  فإذا تحكم( سلوك إيذاء الذات)ألقرانهم

دقيقة، عندئذ يتم تقديم المعسس المناسب والمفضل للطفل من خالل سميل  ،وبعد التدريب أكثر 
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وقام الباحث بتكليف األطفال بتنفيذ هذه التدريبات مع أقرانهم وتم تقديم المعسسات . من مرة،
 ى موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسةلكل طفل من األطفال  واتفق معهم عل

 :اجللسة السابعة والعشرون

 .تابع تنمية مهارة تعسيس الذات:عنوان الجلسة 
 . أن يتمكن الطفل من تقديم المعسس المتفق علي  لنفس  بعد اداء المهمة: هدف الجلسة 

 .لمنسليالواجب ا -المناقشة  -التعسيس ––النمذجة  -القصح : الفنيات المستخدمة
قام الباحث في بداية الجلسة بمراجعة الواجب المنسلي،ثم قام بتعريف : محتوى الجلسة 

األطفال بهدف الجلسة ، ثم قام الباحث بتدريب األطفال على مراقبة سلوك مستهدف 
فإذا تحكم الطفل في ذات  ولم يقم بسلوك غير سوى خالل ( سلوك اجتماعي سلبي)لنفس 

أخذ الطفل المعسس المناسب والمتفق علي  من تلقاء نفس  ،وبعد التدريب دقيقة، عندئذ ي( 54)
وقام الباحث بتكليف األطفال بتنفيذ هذه التدريبات مع أقرانهم وتم تقديم . أكثر من مرة،

 المعسسات لكل طفل من األطفال  واتفق معهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة
 :اجللسة الثامنة والعشرون

 .تنمية مهارة توجي  وتصحيح الذات: عنوان الجلسة 
 . أن يتمكن الطفل من تنفيذ عدد من التعليمات دفعة واحدة: هدف الجلسة 

 .الواجب المنسلي -المناقشة  -التعسيس ––النمذجة  -القصح : الفنيات المستخدمة
قام بتعريف  قام الباحث في بداية الجلسة بمراجعة الواجب المنسلي،ثم: محتوى الجلسة 

األطفال بهدف الجلسة ، ثم قام الباحث بتدريب األطفال على توجي  التعليمات اللفكية 
ألنفسهم،حيث قام المعلم بتقديم نموذج لتوجي  الذات أمام األطفال،كان يذكر نفس  بالسلوك 

لو كان أحد أهدافك التخلح من السلوك :المستهدف،وان  يريد تحقيق  بنسبة كبيرة مثال 
وال " أريد أن أكون مقبوال"أو " أريد أن أكون ايجابيا" جتماعي السلبي قم بصياغة الهدف اال

،وبعد ."أريد أن أتخلح من السلوك المشكل"تقم بصياغت  بشكل سلبي مثل أن تصيغ  
وقام الباحث . التدريب أكثر من مرة لتطفال على تصحيح الذات ومحاولة البعد عن األخطاء

تنفيذ هذه التدريبات مع أقرانهم وتم تقديم المعسسات لكل طفل من األطفال  بتكليف األطفال ب
 واتفق معهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة
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  :اجللسة التاسعة والعشرون و الثالثون
 (.مساعدة اآلخرين-مشاركة اآلخرين)تنمية مهارة توجي  وتصحيح الذات : عنوان الجلسة 
 .يشارك أقران  في الطعام واألدوات و يساعد الكبار في األنشطة المختلفةأن : هدف الجلسة 

 .الواجب المنسلي -المناقشة  -التعسيس ––النمذجة  -القصح : الفنيات المستخدمة
قام الباحث في بداية الجلسة بمراجعة الواجب المنسلي،ثم قام بتعريف : محتوى الجلسة 

بتدريب األطفال على كيفية مشاركة اآلخرين في  األطفال بهدف الجلسة ، ثم قام الباحث
جلسة الطعام والمشاركة في األدوات وكيفية االلتسام بالدوراثناء وجوده مع الجماعة،ثم قام 
الباحث بتدريب األطفال على كيفية مساعدة اآلخرين من خالل تصميم مواقف يمكن للطفل أن 

وأقران  من خالل القصح المصورة،ثم قام  يقدم فيها مساعدة للمعلمين والوالدين وكبار السن
فإذا كان أحد أهدافك أن تكون إنسان ذا عالقات : المعلم بتعليم األطفال السلوك االيجابي مثال

حميمة مع سمالئك ، فما هي األشياء التي تملكها أو تستطيعها لتحقق هدفك؟ على سبيل 
و ليس أن يكونوا هم . امح معهمالمثال تستطيع أن تكون أكثر ودية في التعامل و أكثر تس

أكثر تسامح معك ألن هذا الشيء ليس تحت تصرفك و سيطرتك ثم قام المعلم من األطفال 
تقانهم السلوك وقام الباحث بتكليف . القيام بالسلوك المستهدف وبعد التأكد من نجاحهم وا 

ن األطفال  واتفق األطفال بتنفيذ هذه التدريبات مع أقرانهم وتم تقديم المعسسات لكل طفل م
 معهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة

 :اجللسة الواحد والثالثون والثانية والثالثون

ضبط  -الوعي باليدين)تنمية مهارة توجي  وتصحيح الذات من خالل تنمية : عنوان الجلسة 
 (.اليدين

 . سلوك إيذاء الذات تدريب األطفال على الوعي باليدين وضبطها في حالة:هدف الجلسة 
 .الواجب المنسلي -المناقشة  -التعسيس ––النمذجة  -القصح : الفنيات المستخدمة
قام الباحث في بداية الجلسة بمراجعة الواجب المنسلي،ثم قام بتعريف : محتوى الجلسة 

 األطفال بهدف الجلسة ، ،ثم قام المعلم بتدريب األطفال القيام بالسلوك المستهدف وهو ضبط
اليدين ففي حالة حدوث سلوك إيذاء الذات ، يطلب من األطفال أن يمارسون بعض التمرينات 

ثم التدريب . دقيقة( 61) بتعليمات لمدة( مثل رفع الذراعين ألعلى وجانبًا وألسفل)البسيطة 
  على الوعي باليدين
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بطرق تتعارض فيطلب الباحث من األطفال أن يبعدوا أيديهم عن رؤوسهم وأن يشغلوا أيديهم  
( مثل تشبيك أيديهم خلف كهورهم أو وضعها على مسندي الكرسي)مع سلوك إيذاء الذات 

وتستخدم اصشارات واصيماءات واللمسات والتعليمات اللفكية عند الحاجة، ويقدم التعسيس 
تقانهم السلوك.اصيجابي على إبعاد اليدين عن الرأس وقام الباحث . وبعد التأكد من نجاحهم وا 

بتكليف األطفال بتنفيذ هذه التدريبات مع أقرانهم وتم تقديم المعسسات لكل طفل من األطفال  
 واتفق معهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة

 
 :اجللسة الثالثة والثالثون

 (.فكر بإيجابية)تنمية مهارة أسس التفكير اصيجابي: عنوان الجلسة 
 . ل من فهم أسس التفكير االيجابيأن يتمكن الطف: هدف الجلسة 

 .الواجب المنسلي -المناقشة  -التعسيس -النمذجة  -القصح : الفنيات المستخدمة
قام الباحث في بداية الجلسة بمراجعة الواجب المنسلي،ثم قام بتعريف : محتوى الجلسة 

يجابي من خالل األطفال بهدف الجلسة ، ثم قام الباحث بتدريب األطفال على كيفية التفكير اال
كسابهم المهارات   تسويد األطفال  بالمعلومات الالسمة حول مفهوم التفكير والتفكير اصيجابي وا 

الالسمة لتطوير قدراتهم في التعامل بإيجابية مع أنفسهم والمحيط الذي يعيشون ب  من أجل 
 من خالل القصح.تحسين كروف حياتهم ومستقبلهم والمساهمة في تطوير مجتمعاتهم

المصورة،ثم قام المعلم من بتدريب األطفال القيام بالسلوك المستهدف وبعد التأكد من نجاحهم 
تقانهم السلوك وقام الباحث بتكليف األطفال بتنفيذ هذه التدريبات مع أقرانهم وتم تقديم . وا 

 المعسسات لكل طفل من األطفال  واتفق معهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة

 اجللسة الرابعة والثالثون

 تنمية مهارة الوعي بالذات: عنوان الجلسة 
 . أن يتمكن الطفل من فهم الوعي بالذات: هدف الجلسة 

 .الواجب المنسلي -المناقشة  -التعسيس -النمذجة  -القصح : الفنيات المستخدمة
قام بتعريف قام الباحث في بداية الجلسة بمراجعة الواجب المنسلي،ثم : محتوى الجلسة 

األطفال بهدف الجلسة ، ثم قام الباحث بتدريب األطفال على كيفية استخدام استراتيجيات 
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ضبط الذات وتأكيد أهمية تعديل السلوك السلبي وتعسيس السلوك اصيجابي من خالل القصح 
م المصورة،ثم قام المعلم من بتدريب األطفال القيام بالسلوك المستهدف وبعد التأكد من نجاحه

تقانهم السلوك وقام الباحث بتكليف األطفال بتنفيذ هذه التدريبات مع أقرانهم وتم تقديم . وا 
 المعسسات لكل طفل من األطفال  واتفق معهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة

 :اجللسة اخلامسة والثالثون

 تنمية مهارة التحدث مع الذات : عنوان الجلسة 
 . يتمكن الطفل من التواصل االجتماعي مع أقران  أن: هدف الجلسة 

 .الواجب المنسلي -المناقشة  -التعسيس -النمذجة  -القصح : الفنيات المستخدمة
قام الباحث في بداية الجلسة بمراجعة الواجب المنسلي،ثم قام بتعريف : محتوى الجلسة 

حدث اصيجابي الذاتي هو األطفال بهدف الجلسة ، ثم قام الباحث بتدريب األطفال على الت
بالجلوس البسيط على كرسي أو  االسترخاء والتأّمل والمهملة في أغلب األحيان يمكن أن تتم

المهّمة الرئيسية للتحدث اصيجابي الذاتي هي بالتخلح .أرضية وبعد ذلك أداءّ تمرين استرخاء
كّل األفكار األفكار السلبية ووضع الشخح في حالة العقل مرتاحة بعيدا عن  من كلّ 
بعد القليل من الوقت تلك . ومثل هذه الحالة ستضع شخح ما في مساج إيجابي السلبية

،ثم قام المعلم من بتدريب األطفال القيام .المشاعر اصيجابية ستجد طريقهم للكهور في الواقع
تقانهم السلوك ل وقام الباحث بتكليف األطفا. بالسلوك المستهدف وبعد التأكد من نجاحهم وا 

بتنفيذ هذه التدريبات مع أقرانهم وتم تقديم المعسسات لكل طفل من األطفال  واتفق معهم على 
 موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة

 :اجللسة السادسة والثالثون حتى الثانية واألربعون

 -عض اليد)لخفض سلوك إيذاء الذات (التدعيم التمايسي)التدريب على فنية: عنوان الجلسة 
 (شد الشعر -اللطم على الوج -ضرب الرأس بالطاولة

دخال البهجة : هدف الجلسة  أن يتمكن الطفل من تفريغ المكبوتات والمشاعر العدوانية وا 
 .والسرور

الواجب  -التعسيس  -النمذجة  -القصح  -فنية التدعيم التمايسي: الفنيات المستخدمة
 .المنسلي
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الجلسة بمراجعة الواجب المنسلي،ثم قام بتعريف قام الباحث في بداية : محتوى الجلسة 
األطفال بهدف الجلسة ، ثم قام الباحث بتدريب األطفال على لعب  القح والسق ،ثم قام 

بان يطلب من أحد ( القط والفار)الباحث بتدريب األطفال على نشاط حركي يتمثل في لعبة
فئران اللذين يجرون أمام القط في األطفال أن يقوم بدور القط وباقي األطفال يقومون بدور ال

شكل دائري،ولعبة أخري مثل الفك والتركيب  لخفض سلوك إيذاء الذات عن طريق فنية 
التدعيم التمايسي والتي هدفها سيادة السلوك االيجابي ،والمطابقة بين صور السلوك االجتماعي 

إما في حالة . اء الذاتالسوي والغير سوى وتدعيم النشاط باعتباره سلوكا مناقضا لسلوك إيذ
العض على كهر اليد،يقوم الباحث بمراقبة الطفل بشكل متواصل واالستعداد للتدخل المباشر 

، فيمسك يد الطفل بشدة قيل أن يصلها إلى فم  . عندما يبدأ عملية العض قبل وأثناء الدرس
إذا حاول أن  (ضع يدك تحت الطاولة )ثم يقوم المدرب بخفض يده تحت الطاولة وأمره بصرامة

ويطلب من  أن ( ال تفعل ذلك )يقوم المدرب بهس رأس  ويقول ل  ، يخرج يده من تحت الطاولة 
أتريد حلوى ) يالحك المدرب تعابيره وحركات  حينما يقلده وقل ل  حسنا فعلت ثم اسأل  ، يقلده 

لرأس على إما في حالة ضرب ا.ثم بادر لنعيد التمرين وسف تحصل على الحلوى.. وانتكر ( 
من المهم جدا إشغال الطفل ومدح  باستمرار . الطاولة، فإذا استمر الطفل على ضرب رأس  

بداء اهتماما اكبر ب  حينما يتوقف عن ضرب رأس  ،ونقوم بدفع الكرسي الذي يجلس علي   وا 
إلى الخلف ونمسك ب  بوضع منحرف متواسن على الساقين الخلفيتين للكرسي لمدة خمسة 

نعيد الكرة كلما حاول الطفل ضرب رأس  على الطاولة ، إعادت  إلى الوضع الطبيعي ثواني ثم 
أما في حالة الضرب على الوج  نمسك كفي الطفل حالما يبدأ برفع يدي  .دون التحدث مع  ،

ثم نترك  ونساعده على ( ال تضرب )لضرب وج  ونضعها على خدي  ونطلب من  بصوت حاسم 
إضافة إلى األمر ( الفعل المعتاد) لطفل يعيق ويمنع حركة الضرب فمسك يد ا.انجاس تمرين  

إما فى حالة سحب الشعر استخدام لعبة تشغل يدي  .بعدم الضرب يربك سلوك  العدائي الذاتي 
ذراعي  التربيت والدغدغة على اليد وراحتها ،وقام الباحث بتكليف األطفال بتنفيذ هذه 

معسسات لكل طفل من األطفال  واتفق معهم على موعد التدريبات مع أقرانهم وتم تقديم ال
 .الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة

 :اجللسة الثانية واألربعون حتى السابعة واألربعون

 لخفض سلوك إيذاء الذات وتحسين السلوك (التعديل البيئي)التدريب على فنية: عنوان الجلسة 
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دخال البهجة والسرور أن يتمكن الطفل من تفريغ المشا: هدف الجلسة   عر العدوانية وا 
الواجب  -المناقشة  -التعسيس -النمذجة  -القصح  -التعديل البيئي:الفنيات المستخدمة

 .المنسلي
قام الباحث في بداية الجلسة بمراجعة الواجب المنسلي،ثم قام بتعريف : محتوى الجلسة 

التعديل البيئي من خالل تنوع  األطفال بهدف الجلسة ، ثم قام الباحث بتدريبهم على فنية
األنشطة التي يقومون بها ،فيقدم الباحث ألفراد العينة أوراقا بيضاء،وأدوات رسم بسيطة من 
أقالم وألوان،ويطلب من كل منهم رسم الشيء الذي يحب  مع تبادل األدوات فيما بينهم،ثم 

يع المهام على كل طفل يطلب الباحث منهم بعد ذلك القيام بنشاط ترتيب وتنكيف الفصل وتوس 
،كما يستخدم الباحث نشاط ترفيهي يتمثل في لعبة الكراسي الموسيقية في فناء المدرسة 
بمشاركة القائمين بالرعاية صشاعة جو من األلفة والمودة المتبادلة،ثم يطلب منهم القيام 

لمواد التعليمية إما في حالة رمي وبعثرة ا. بنشاط رياضي يتمثل في كرة القدم اللعبة الجماعية
 للنشاطات والتمارين

إبعاد كل المواد : يقوم المدرب باتخاذ إجراءات مناسبة قبل وأثناء إجراء النشاطات منها 
مراقبت  في محيط  واالهتمام ب  واالنتباه قبل أن يصل . واألشياء الثمينة عن  وعن محيط 

عندما يتوقف .لتمرين واألشياء تجاهل  عندما يتمكن من رمي بعض مواد ا.إلى األشياء لرميها
إما في حالة الصراخ والبكاء أثناء .عن رمي األشياء يجب مكافئت  بحبة حلوى والتصفيق ل  

التمارين والنشاطات يقوم المدرب تجاهل البكاء والصراخ وتقديم المساعدة ل  باستمرار والحذر 
هرة ل  يستطيع الحصول وضع مكافاءة قريبة وكا. الشديد عند تقديم مثل هذه المساعدات

عليها بعد انجاس واجب  وتمارين  والجلوس مع  مرتين على األقل في اليوم النجاس بعض 
االبتسام ( التلوين ، توسيع الصور، الرسم)الواجبات البسيطة التي ال تتطلب الكالم مثل 

ل إما في حالة النهوض أثناء تناو.والتربيت على الكتف إذا أنجس واجبات  البسيطة 
نجلس الطفل إلى مائدة الطعام أمام طبق  ونبعد عن  (النشاط المفرط والحركة السريعة)الطعام

، وحينما ينهض نتجاهل  كليا ال نطلب من  الجلوس وال حتى النكر إلي  ، األطباق األخرى 
، (نحن نجلس لتناول الطعام )وعند عودت  للجلوس إلى الطاولة ننكر إلي  ونقول ل  جيد 

ن يحاول تناول الطعام وهو واقف ال نفعل شيء سوى سحب طبق  إلى وسط المائدة ولكن حي
دقيقة فترة تناول  01) وحينما تنتهي من الطعام . وال يقدم ل  اى شيء إلى أن يجلس 
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ولكي ، بعدها نسيل كل شيء من المائدة وال يقدم ل  سوي المشروبات وبعض الفواك ( الطعام 
إما في .طفل أن ينتكر إلى وجبة الطعام التالية حتى لو كان جائعا تنجح هذه المعالجة على ال

 حالة النهوض والقفس من طاولة إلى أخري
بحسام إلى مسند ( خصره )نضع طاولة وكرسي للطفل في إحدى سويا الغرفة وربط وسط  

نضع أمام  مواد النشاط ونطلب من  البدء بالعمل و حين يبدأ بالصراخ والغضب ، الكرسي 
ندير الكرسي حيث يكون وج  التلميذ إلى ساوية الحائط حتى يهدا ولدقيقة واحد ، لهياج وا

ذا استمر بالعمل جالسا إلى ، نعيده إلى مكان   حالما يبدأ النشاط نعطي  بعض الحلوى وا 
إما في حالة الصراخ والضوضاء .الطاولة دون الرفس بالرجلين نفك عن  الحسام ونترك  يعمل 

( لفتح فم المريض التي يستخدمها الطبيب في الفحح مثل ) بحمل قطعة خشبية  يقوم المدرب
حينما يبدأ التلميذ بإطالق ،نلف احد أطرفها بشرط ملون الصق ومسكها دوما من هذا الطرف 

األصوات والهمهمات يطلب من  المدرب أن يفتح فم  ويدخل قطعة الخشب بين أسنان  ،إذا 
الخشب صنذاره برفعها بوجه  إذا حاول إطالق األصوات أو  نستعمل قطعة، نجحت العملية 

وقام الباحث بتكليف األطفال بتنفيذ هذه التدريبات مع أقرانهم وتم تقديم المعسسات . الهمهمة 
 .لكل طفل من األطفال  واتفق معهم على موعد الجلسة القادمة وبذلك انتهت الجلسة

مرارية ما تعلموه وما تم تدريبهم علي  في متابعة مدى است:اجللسة الثامنة واألربعون
  الجلسات

 :اخلطوات اإلجرائية للدراسة: رابعا 

 :تضمنت الخطوات اصجرائية التي قام بها الباحث ما يلي
 .إعداد وتقنين مقياس سلوك إيذاء الذات ومقياس السلوك االجتماعي االيجابي -
 .إعداد برنامج التدريب على مهارات إدارة الذات -
 .تحديد عينة الدراسة التجريبية والضابطة-
يجاد التكافؤ بينهما فى  - القياس القبلي لمجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة وا 

 (.التوحد -السلوك االجتماعي-سلوك إيذاء الذات-الذكاء-العمر)متغيرات
 .تطبيق برنامج مهارات إدارة الذات على أفراد المجموعة التجريبية-
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عدى بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ التجربة األساسية قام الباحث بإجراء القياس الب -
القياسات البعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في السلوك االجتماعي وسلوك إيذاء 

 .الذات،مع مراعاة أن تتم في نفس الكروف التي تم بها إجراء القياسات القبلية
ت التجريبية في السلوك االجتماعي،وسلوك إيذاء الذات،مع القياس التتبعي لمجموعة البح -

 .مراعاة أن تتم في نفس الكروف التي تم بها إجراء القياسات القبلية والبعدية
 .تصحيح االستجابات وجدولة الدرجات ومعاملتها إحصائيا واستخالح النتائج -
 .اح التوصياتتفسير النتائج في ضوء اصطار النكري والدراسات السابقة واقتر  -

 : األساليب اإلحصائية : خامسا 

تمثلت األساليب اصحصائية المستخدمة في األساليب الالبارامترية ،وذلك من خالل حسمة   
 . Spss.V.20البرامج اصحصائية للعلوم االجتماعية والمعروفة اختصارا بـ

 نتائـج الدراسـة ومناقشتهـا وتوصياتها

 :نتائــج الدراســة: أواًل 
ينح الفرض على أن  توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب :نتائج الفرض األول-0

درجات سلوك إيذاء الذات والسلوك االجتماعي للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 
 -والختبار صحة الفرض تم استخدام اختبار مان. القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية

لداللة الفروق بين متوسطات المجموعات الصغيرة  Mann-Whitneyويتني  
 المستقلة،وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

للفروق بين متوسطي رتـب درجـات  Mann-Whitneyويتني   -نتائج اختبار مان(2)جدول 
ـــذات والســـلوك  ـــذاء ال ـــامج فـــى ســـلوك إي ـــة والضـــابطة بعـــد تطبيـــق البرن المجمـــوعتين التجريبي

  االجتماعي
الدالل U Z 8=الضابطة ن 8=التجريبية ن المتغير

متوسط  ة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

سلوك 
 إيذاء الذات

00011 88011 2011 58011 060
11 

6042
4 

101
4 
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السلوك 
 االجتماعي

06011 62011 4011 51011 501
1 

2050
2 

101
4 

على أن  توجد فروق دالـة إحصـائية بـين متوسـطي رتـب  ينح الفرض:نتائج الفرض الثاني-6
درجــات ســلوك إيــذاء الــذات والســلوك االجتمــاعي للمجموعــة التجريبيــة فــى القياســين القبلــي 

 Wilcoxon، والختبار صحة الفرض تم استخدام اختبـار ويلكوكسـون .والبعدي لصالح البعدي
ــى دال  (Z)وقيمــة  ــين متوســطات الرتــب كأحــد األســاليب الالبارامتريــة للتعــرف عل ــة الفــروق ب ل

لدرجات المجموعة التجريبية في مقياس سلوك إيذاء الـذات والسـلوك االجتمـاعي فـي القياسـين 
 .وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي. القبلي والبعدي

 

 
يوضـح داللـة الفـروق بـين متوسـطات الرتـب لـدرجات المجموعـة التجريبيـة فـى ( 5)جدول رقـم 
 .سلوك إيذاء الذات والسلوك االجتماعي في القياسين القبلي والبعدي  على مقياس

التجريبية  المتغير
 8=بعدى/قلي

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 الداللة Zقيمة 

سلوك إيذاء 
 الذات

الرتب 
 السالبة

 1014 60622 صفر صفر صفر

الرتب 
 الموجبة

4 2011 04011 

  2 التساوي
 8 اصجمالي

ك السلو 
 االجتماعي

الرتب 
 السالبة

 1014 60060 صفر صفر صفر

الرتب 
 الموجبة

4 2011 04011 
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التجريبية  المتغير
 8=بعدى/قلي

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 الداللة Zقيمة 

  2 التساوي
 8 اصجمالي

ويتضح من الجدول السابق توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات الرتب لدرجات 
السلوك المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في مقياس سلوك إيذاء الذات و 

 .االجتماعي،مما يدل على تحقق الفرض الثاني من فروض الدراسة
ينح الفرض على أن  ال توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي :نتائج الفرض الثالث-6

رتب درجات سلوك إيذاء الذات والسلوك االجتماعي للمجموعة التجريبية في القياسين البعدي 
القياس البعدي، والختبار صحة الفرض تم استخدام والتتبعي بعد مرور شهرين من إجراء 

كأحد األساليب الالبارامترية للتعرف على داللة  (Z)وقيمة  Wilcoxonاختبار ويلكوكسون 
الفروق بين متوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية في مقياس سلوك إيذاء الذات 

النتائج كما يوضحها الجدول وكانت . والسلوك االجتماعي في القياسين البعدي والتتبعي
 .التالي
يوضح داللة الفروق بين متوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية فى على ( 4)جدول

 .مقياس سلوك إيذاء الذات والسلوك االجتماعي في القياسين البعدي والتتبعي
التجريبية  المتغير

 8=التتبعي ن/بعدي
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 الداللة Zقيمة 

سلوك 
إيذاء 
 الذات

الرتب 
 السالبة

0025 صفر صفر صفر
 غير دال 6

الرتب 
 الموجبة

6 0041 2011 

 2 التساوي
 8 اصجمالي 
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التجريبية  المتغير
 8=التتبعي ن/بعدي

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 الداللة Zقيمة 

السلوك 
االجتماع
 ي

الرتب 
 السالبة

0050 صفر صفر صفر
5 

 غير دال

الرتب 
 الموجبة

6 0041 2011 

 2 التساوي
 

 8 اصجمالي
سابق ان  ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات الرتب لدرجات ويتضح من الجدول ال

المجموعة التجريبية في القياسين البعدي  والتتبعي في مقياس سلوك إيذاء الذات والسلوك 
 .االجتماعي،مما يدل على تحقق الفرض الثالث من فروض الدراسة

 : مناقشة النتائج وتفسريها: ثانيًا 

سة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين األطفال التو حديين أفراد أشارات نتائج الدرا    
المجموعة التجريبية و الضابطة في سلوك إيذاء الذات والسلوك االجتماعي بعد تطبيق برنامج 
مهارات إدارة الذات ،وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية ، ،كما تأكدت هذه النتيجة بما 

فروق دالة إحصائيا بين األطفال التو حديين أفراد المجموعة أسفرت عن  النتائج من وجود 
التجريبية في سلوك إيذاء الذات والسلوك االجتماعي قبل وبعد تطبيق البرنامج عليهم،لصالح 
القياس البعدى،بما يعنى فعالية برنامج مهارات إدارة الذات في خفض سلوك إيذاء الذات 

األطفال ذوى اضطراب التوحد ألفراد المجموعة  وتحسين السلوك االجتماعي االيجابي لدى
من التجريبية،ويرجع الباحث فعالية البرنامج ما تضمن  من التدريب على مهارات إدارة الذات 

 يسجلوا وأن المستهدف سلوكهم يصفوا أن األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد خالل تعليم
 التي الفنيات الفرد بنفس   تطبيق من خالل. السلوك المستهدف هذا حدوث عدم أو حدوث
مكانات   سوى و سلوك إلى سلوك  المضطرب يعدل أن على تساعده توجي  مشاعره وأفكاره وا 

إدارة الذات أعطي الفرصة لتطفال ذوى اضطراب  فبرنامج.نحو األهداف التي يصبو إليها
ل هذا جعل الطفل ،ك  باالعتماد على أنفسهم واالستقاللية في أداء مهاراتهم المختلفة التوحد 
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يعمل جاهدا للتحكم في سلوك  من خالل الحد من سلوك إيذاء الذات وتحسين سلوك  
االجتماعي االيجابي،هذا إلى جانب تعسيس الباحث لسلوك األطفال االيجابي،وما يحصلون علي  
من تغذية راجعة عند تقييم سلوكهم من قبل الباحث،مما شجعهم على االلتسام بالسلوك 

بي ،كما أن خفض سلوك إيذاء الذات لدى األطفال اثر على سلوكهم االجتماعي االيجا
االيجابي وبالتالي على عالقاتهم وتفاعلهم مع أقرانهم ومعلميهم، وهذا يتفق مع نتائج دراسة 

إلى فعالية تدريب األطفال على مهارات إدارة ( (Robyn, 2015., Kryzak, 2015كال من
،كما كان الستخدام فنية لعب الدور جتماعي وتفاعلهم االجتماعيالذات في تحسين سلوكهم اال

والنمذجة األثر الواضح في إكساب األطفال مهارات إدارة الذات بجانب تعسيس السلوك 
 Macpherson et)االجتماعي االيجابي وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة كال من
al.,2015., Alzyoudi et al.,2015., Wynkoop,2016)  التي أشارت في نتائجها

إلى فعالية النمذجة ولعب الدور في خفض سلوك إيذاء الذات وتحسين السلوك االجتماعي 
كما أن استخدام التعسيس في اكتساب السلوكيات اصيجابية وأن تقديم التعسيس االيجابي ، 

لوك عقب كل سلوك يصدر من الطفل ل  أثره الواضح في تحسن الس( اصيجابي أو السلبي)
 )،وهذا يتفق مع ما أشارت إلي  دراسة كال مناالجتماعي االيجابي وخفض سلوك إيذاء الذات

Low, 2014., Koegel, .2014., Kryzak, 2015)  . كما كشفت نتائج دراسات كال
إلى أن التعسيس ل  دور  (Engelhardt& Mazurek 2014., Post et  al.,2014)من 

يذاء الذات وتحسن السلوك االجتماعي االيجابي، كما هام وفعال في وخفض خفض سلوك إ
إلى أن استخدام التعسيس  (Liu et al., 2015.,Carr et al., 2015)أشار كال من 

 .اصيجابي كان ل  تأثير في تثبت وتكرار هذا السلوك االيجابي لدى األطفال
يبات الرياضية كما كان لتدريب الباحث لتطفال ذوى اضطراب التوحد على بعض التدر     

البسيطة والهدف منها ضبط اليدين، فكان يطلب من األطفال أن يمارس بعض التمرينات 
دقيقة لخفض سلوك إيذاء ( 61)لمدة ( مثل رفع الذراعين ألعلى وجانبًا وألسفل)البسيطة 

فيطلب الباحث من األطفال أن يبعدوا أيديهم عن  الذات،و التدريب على الوعي باليدين
مثل تشبيك أيديهم خلف )أن يشغلوا أيديهم بطرق تتعارض مع سلوك إيذاء الذات رؤوسهم و 

وتستخدم اصشارات واصيماءات واللمسات والتعليمات ( كهورهم أو وضعها على مسندي الكرسي
 .اللفكية عند الحاجة، ويقدم التعسيس اصيجابي على إبعاد اليدين عن الرأس
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ع العديد من الدراسات التي أكدت فعالية مهارات إدارة الذات وتتفق نتائج الدراسة الحالية م    
في خفض سلوك إيذاء الذات،وتحسين السلوك االجتماعي لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد 

(Koegel&Koegel, 1990., Koegel, 1992., Pierce & Schreibman, 
1994., Kim, 1996., Callahan& Rademacher, 1999., Mancina et 
al.,2000., Southern, 2004., Lantz,2005., Labbe, 2009., Marcus & 
Wilder,2009., Jennifer, 2010., Deitchman et al., 2010., Buggey et 
al.,2011., Korzekwa, 2011., Singh e t al., 2011., Levinger, 2012., 
Kabashi,2012., Schenkoske, 2012., Pierce,2013., Koegel, 2014., 
Engelhardt& Mazurek 2014., Post et  al.,2014., Macpherson et 

al.,2015., Robyn, 2015., Wynkoop,2016)  
كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات      

الجتماعي،بما القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية في سلوك إيذاء الذات والسلوك ا
يعني استمرارية األثر االيجابي للبرنامج خالل فترة المتابعة،ولعل ذلك يعود العتماد البرنامج 

تعسيس الذات والتي تعنى مكافأة الفرد لذات ، بعد الوصول إلى  على أكثر من فنية مثل فنية
 تحول عسسًا،م السلوك تكرر وكلما ويدعم ، يثبت  األهداف التي تم وضعاها،فتعسيس السلوك

؛الشخح 216،6106  ؛ احمد،6105،08على،)ثابتة عادة إلى السلوك
التي تعنى السيطرة والتحكم في سلوك الطالب ،وفنية الضبط البيئي ( 6101،485وآخرون،

ضعاف السلوك غير المالئم ،كما  لمساعدتهم على التعلم من خالل تعسيس السلوك اصيجابي وا 
ات أو كالم الذات ،وفنية تلقين الذات األثر االيجابي في تحسين كان الستخدام فنية توجي  الذ

 ,.Koegel&Koegel, 1990)السلوك االجتماعي االيجابي وخفض سلوك إيذاء الذات
Koegel, 1992., Pierce & Schreibman, 1994., Kim, 1996., 
Callahan& Rademacher, 1999., Mancina et al., 2000., Mancina et 
al.,2000., Martinez,2005.,  Labbe, 2009., Jennifer, 2010., 
Deitchman et al., 2010.,  Low, 2014., Boettcher, 2014., Koegel, 
2014., Schenkoske, 2012., Boettcher, 2014., Carr et al., 2015., 

Liu et al., 2015., Robyn, 2015). 
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 : توصيــات مقرتحـة : ثالثـًا 

رشاد-0 المعلمين وأولياء األمور على مهارات إدارة الذات وكيفية تنفيذها مع األطفال  تدريب وا 
ذوى اضطراب التوحد في خفض السلوك االجتماعي السلبي وتنمية السلوك االجتماعي 

 .االيجابي من خالل الدورات التدريبية والندوات الخاصة بذلك
تماعي ،ويقلل من سلوكيات إيذاء تقديم أنشطة وبرامج جماعية مما يسيد من التواصل االج-6

 .الذات التي تصدر منهم في الغرفة الصفية
 .تقديم المعسسات المادية والمعنوية عن كل سلوك إيجابي يصدر من الطفل -2
التقارب  بين المدرسة واألسرة حتى يتم تكرار وتنفيذ السلوكيات التي تم التدريب عليها في -5

 .المدرسة في المواقف المختلفة 
اعتبار إستراتيجية إدارة الذات عنصرا محوريا في تعديل السلوك بصفة عامة و في خفض -2

 .سلوك إيذاء الذات بصفة خاصة 
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 مقياس سلوك إيذاء الذات لتطفال ذوى اضطراب التوحد ( 0)ملحق 
كلية  -ال عبدا لحميد أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصةسعيد كم/ د: إعداد 

 جامعة الطائف -التربية
.............................. تاريخ الميالد:................................أســـــم الطفل   

 ....................................الســـــن    
:............................ القائم بالتطبيق............ .......................اسم المدرسة

 ..............................تاريخ التطبيق  
 :التعليمات

قراءة : ، المطلوب من سعادتكم ( المذكور أسم )طفلك /بناء على مالحكتك لتلميذك    
عن الطفل ، نرجو عبارات القائمة كلها بدقة و التي تصف بعض السلوكيات التي قد تصدر 

تحت البديل المناسب الذي (√)منك من خالل قراءة هذه الفقرات اصجابة عنها بوضع عالمة 
 6"دائما،" 2)"ينطبق على طفلك من البدائل األربعة الموجودة أمام كل فقرة من الفقرات 

 :،والمدونة أمام كل بند(نادرا،صفر أبدا" 0"غالبا، "

 العبارات م
 أبدا انادر  غالبا دائما 
2 6 0 1 

     .يضرب رأس  في الحائط أو الدرج  0
     يبلع أشياء ضارة  6
     يضع أشياء غريبة في أذني   2
     يجرح نفس  بأدوات حادة  5
     يلقى بنفس  على األرض  4
     يضغط على لسان  وشفتاه حتى يدميها  2
     يضغط على انف  بشدة حتى تنسف  4
     يلطم على وجه /عيصف  8
     يشد شعره بقوة وينتف    6
     يركل الحوائط  بقدمي  حتى يدميها   01
     يحك وج  بشكل مؤذى  00
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     يضع أشياء غريبة في عيني   06
     يخربم يدي  ووج  بأكافره  02
     يجرم على أسنان  بشدة  05
     أجساء من جسم ( يلدغ)يقرح  04
     عض يدي  حتى يدميهاي  02
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 مقياس السلوك االجتماعي لتطفال ذوى اضطراب التوحد ( 6)ملحق 
 -كلية التربية -سعيد كمال عبدا لحميد أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة/ د: إعداد

 جامعة الطائف
.............................. خ الميالدتاري:................................أســـــم الطفل   

 ....................................الســـــن    
:............................ القائم بالتطبيق................................... اسم المدرسة

 ..............................تاريخ التطبيق  
 :التعليمات

ن العبارات التي تقيس مستوى السلوك االجتماعي االيجابي لدى األطفال فيما يلي مجموعة م
ذوى اضطراب التوحد التي قد تنطبق عليهم أو ال تنطبق ، ونرجو من سعادتكم من خالل 

تحت البديل المناسب الذي ينطبق على (√)قراءة هذه الفقرات اصجابة عنها بوضع عالمة 
" 0"غالبا، " 6"دائما،" 2)"مام كل فقرة من الفقرات الطفل من البدائل األربعة الموجودة أ

علما بان البيانات المستخدمة ستكون ألغراض البحث : ،والمدونة أمام كل بند(نادرا،صفر أبدا
 مع جسيل الشكر والتقدير للتعاون           ، . العلمي فقط 

 العبارات م
 أبدا نادرا غالبا دائما 
2 6 0 1 

     شارك في المناقشاتيعبر عن رأي  و ي 0
     يشارك في األنشطة الجماعية 6
     يصف مشاعره ورغبات  بكلمة أو عبارات مناسبة 2
     يفهم مشاعر اآلخرين من خالل تعبيرات الوجوه 5
     يدعو سمالئ  للمشاركة في األنشطة 4
     يتواصل بصريا مع من يتحدث مع  2
     ت الخاصة باآلخرينيستأذن عند استخدام األدوا 4
يعير عما يريـد مـن خـالل اسـتخدام التواصـل الغيـر  8

 لفكي
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     يساعد أقران  عندما يحتاجون إلى مساعدة 6
     يصغى وينفذ توجيهات المعلم 01
     يكمل العمل المطلوب من  بدون حث 00
     يلتسم بالتعليمات ولوائح المدرسة 06
     بالصف المدرسييحافك على هدوءه  02
     يكهر قدرة من التحكم بالذات 05
     يراعي مشاعر أقران  04
     يطلب المساعدة بشكل مالئم عند الحاجة إليها 02
     يستمع إلي اآلخرين وال يقاطعهم 04
     يستأذن من المعلم عند الخروج 08
     يبادل أقران  التحية واالبتسامة عندما يقابلهم  06
     يستخدم لغة سليمة عند طرح األسئلة 61
     يشكر أقران  عند مساعدتهم ل  60
     يتبادل الحديث مع سمالئ  66
     يعتذر حينما يفعل شيئا يؤذى اآلخرين 62

 
 

 

 

 


