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ل المصابین  في تنمیة بعض مهارات اللعب لدى حاالت من األطفاوفاعلیة استخدام نمذجة الفیدی
 باضطراب األوتیزم 

 محمد كمال ابوالفتوح احمد عمر/ دكتـور 
  جمهوریة مصر العربیة– جامعة بنها – كلیة التربیة –مدرس الصحة النفسیة 

 تنمیة بعض مهارات اللعب لدى حاالت من أطفال األوتیزم والتحقق من فاعلیة :الهدف  :ملخص الدراسة 
 حاالت من أطفال ٥ :الحاالت المشاركة في الدراسة . تنمیة هذه المهاراتاستخدام النمذجة بالفیدیو في 
 ٠,٣٧=  سنة بانحراف معیاري ٦,٢٢متوسط أعمارهم )  إناث ٢ ذكور و ٣( مصابین باضطراب األوتیزم 

 مقیاس مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم، :األدوات  . ٣,٣=  معیاري ف بانحرا٨٨,٦ومتوسط نسبة ذكائهم 
من خالل مجموعة من ) أسلوب المجموعة الواحدة ( استخدم الباحث المنهج التجریبي :هج والطریقة المن

ً توصلت نتائج الدراسة الرئیسة إلى وجود فرق دال احصائیا بین متوسط رتب :النتائج . الجلسات التدریبیة
عب لدى أطفال األوتیزم درجات القیاس القبلي ومتوسط رتب درجات القیاس البعدي على مقیاس مهارات الل

ًالمشاركین في الدراسة الحالیة في اتجاه القیاس األفضل القیاس البعدي مما یعد مؤشرا لوجود فاعلیة الستخدام 
 .أسلوب النمذجة بالفیدیو في تنمیة بعض مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم

 .لفیدیو  النمذجة با– مهارات اللعب –أطفال األوتیزم : ة الكلمات المفتاحی

The Effectiveness of Using Video Modeling in Development Some of  Play 
Skills  among  Autistic Children 

Mohammad Kamal Abo El-Fetouh Ahmad Omar,Ph.D 
Mental Health Dep- Faculty of Edu- Benha Uni- Egypt 

 Abstract : Aim: The purpose of the present study was to development some of  play 
skills / behaviors. Subject: 5 Children with Autism 3 boys and 2 girls with an average 
age of 6.2  years and IQ = 88.6 Method: ,Experimental Method was used in this 
study. Result: The main result for this study is There is a statistically significant 
difference between the ranks means of the reassessment and post assessment of the 
experimental group on play skills scale in favor of the post assessment. 
Keywords: Autism – Play Skills – Video Modeling 

 :مقدمة الدراسة 
من المؤكد أن قضایا ذوي االحتیاجات الخاصة لم تعد قضایا فردیة بل أصبحت قضایا مجتمع بأكمله 

 بغیة الوصول ةتحتاج إلى استنفار الهمم والعزائم من جمیع األفراد والمؤسسات والقطاعات العامة منها أو الخاص
 واألسریة والتي تعكس بدورها المفهوم الحقیقي للصحة بهؤالء وذویهم لدرجة مناسبة من جودة الحیاة الفردیة

 .النفسیة
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 باعتبارهم فئة من فئات ذوي -  Autism Disorderوالشك في أن فئة المصابین باضطراب األوتیزم
 هم جزء من كیان المجتمع، وال جدال حول حاجتهم الملحة للعنایة والرعایة الخاصة -االحتیاجات الخاصة

من لهم المشاركة والمساهمة في دفع عملیة التنمیة والتقدم لمجتمعاتهم بما یتوافق وقدراتهم بالطریقة التي تض
ًوامكانیاتهم، ومن المؤكد أن إهمال هذه الفئة من كیان المجتمع یعد خروجا عن مبادىء التكافل االجتماعي  ٕ

ًوتكافؤ الفرص التي تعد واجبا وطنیا ومطلبا فطریا تدعو إلیه جمیع األدیا ً ً  .ن السماویةً

وعلى الرغم من تعالى الصیحات المحلیة والعالمیة المحذرة من خطورة األوتیزم، إال أن األمر مازال یزداد 
 حالة والدة ١٥٠:١م هي ٢٠٠٨ًسوء یوما تلو اآلخر، فبینما كانت نسبة اإلصابة باألوتیزم في عام 

)AS,2008 (م على ٢٠١٢ابریل / م الموافق الثاني من نیساناستیقظ العالم في الیوم العالمي للتوعیة باألوتیز
 ,CDC( أنثى ٢٥٢:١ ذكر و ٥٤:١ حالة والدة بمعدل ٨٨ : ١أن نسبة اإلصابة باألوتیزم تجاوزت حدود 

2012  ASI, 2012  ADDM,2012 ATCA,2012 ( وأن هذا االضطراب یكلف الوالیات المتحدة
 مقدمة كخدمات تنفق في تشخیص وتأهیل المصابین باألوتیزم ً ملیون دوالر سنویا٣٩٤ على واألمریكیة ما یرب

 ).TACA,2012(في مرحلة الطفولة فقط 

 ألف طفل وفي عام ١٥ أطفال لكل ٦-٤ كان معدل اإلصابة ١٩٩٤ وحتى ١٩٨٤ففي الفترة من 
غي، وفي  احتل اضطراب األوتیزم اإلعاقة الرابعة في أمریكا بعد التخلف العقلي والصرع والشلل الدما١٩٩٣

 أعلنت ٢٠١١ أطفال لكل ألف طفل، وفي عام ٦ إلى ٤ بلغ معدل اإلصابة ٢٠٠٤ وحتى ١٩٩٤الفترة من 
 طفل مولود وذلك على الرغم من أن ٣٨كوریا الجنوبیة أن نسبة األطفال المصابین باألوتیزم بلغت طفل لكل 

درة هذا االضطراب والى أن نسبة اإلصابة به اإلحصائیات البكر المتعلقة باألوتیزم كانت تشیر في بدایاتها إلى ن
، أما اآلن فقد أصبح عدد المصابین باألوتیزم من )ADDM,2012( طفل مولود ١٠,٠٠٠:١ال تتجاوز حدود 

ًاألطفال على مستوى العالم یعادل ثالثون ضعفا لنسبة األطفال المصابین بمرض السرطان وخمسون ضعفا  ً
 ).IACC,2012(كري لنسبة األطفال المصابین بداء الس

ًوجدیر بالذكر أن اضطراب األوتیزم یتصف بمجموعة من الخصائص لم تتغیر كثیرا منذ البدایات األولى 
إال أنه من اإلعاقات التي شهدت عدة تغیرات في تحدید نوع هذا االضطراب، ففي البدایات تم إدراج هذا 

إدراجه ضمن االضطرابات االنفعالیة وهكذا حتى االضطراب ضمن االضطرابات العقلیة ثم انتقل التصنیف إلى 
 ).٨٤:٢٠١١الخولـي، (استقر األمر بضم األوتیزم ضمن االضطرابات النمائیة 

واألوتیزم اضطراب في النمو یؤدي إلى الضعف على مستوى التواصل االجتماعي ویتحدد في مراحل 
فظیة وصعوبة القدرة على التقلید مبكرة من خالل االنهماك في األنشطة الذاتیة وتأخر القدرات الل

)APA,2011 ( ّویتضمن قصورا حادا في نمو الطفل المعرفي، واالجتماعي، واالنفعالي والسلوكي مما یؤدي ً
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ٍّبطبیعة الحال إلى حدوث تأخر عام في العملیة النمائیة بأسرها ویتمیز ببدایة األعراض قبل ) ٢١:٢٠٠٢محمد،( ُّ
ویستمر مع الفرد على مدار الحیاة ویتضح تأثیره بشكل عام على ) APA,2011 (تمام مرحلة الطفولة المبكرة

 وعالقاته مع اآلخرین هٕالسلوك اإلنساني فیعیق األداء االنفعالي للفرد مما یؤثر على مشاعره وادراكات
)CEICA,2011( یؤثر فتضعف القدرة على فهم التعبیرات االنفعالیة وخاصة تلك التي یستخدم فیها الوجه مما 

 ).١٩٩٧بــدر،(على كافة مناحي الحیاة االجتماعیة 

 ألطفال األوتیزم كغیاب الكالم ةوعلى الرغم من اتفاق الباحثین على مجموعة من الدالئل التشخیصی
) Cardona,2004:18  Cantu,2007( والتواصل والتفاعل االجتماعي والسلوكیات النمطیة وضعف االنتباه

المبكرة لألوتیزم هي غیاب الترابط بالطریقة الطبیعیة مع اآلخرین وصعوبة تنظیم الحافز إال أن أكثر الدالئل 
، هذا )Charlop et al.,2002(وصعوبات النوم والحساسیة المفرطة للمثیرات وخاصة التالمس الجسدي 

 Sahin et al.,2011  Sasson et(باإلضافة إلى ضعف االتصال البصري وقصور التجاوب الوجداني 

al.,2011 ( وقصور القدرة على تطویر مهارات اللعب بنفس الطریقة التي یسلكها طبیعي النمو)Koegal et 

al.,2001 Dannenberg,2010 ( األمر الذي یجعل أنماط اللعب لدى معظمهم تختلف عن أنماط أقرانهم
 .ذوي النمو النموذجي

ًفمعظم أطفال األوتیزم یقضون وقتا قلیال في اللعب كما  أنهم یظهرون مستویات متدنیة فیه ً
)TNAS,2005( فاللعب لدى معظمهم یتسم بالتكرار والرتابة في األداء وسوء استخدام أدواته بشكل وظیفي ،

ً، وكثیر منهم یقضي وقتا كبیرا في اللعب المنعزل ویظهر تفاعال وتواصال أقل في )١٨:٢٠٠١خلیـل،(سلیم  ً ً ً
 نقص قدرتهم على اللعب التخیلي التلقائي واللعب االجتماعي المناسب مواقف اللعب المختلفة، عالوة على

، هذا ویعتبر الضعف في اللعب لدى أطفال األوتیزم البعد الثالث لثالوث )٢٤٠:٢٠١١الخولـي،(لمستوى النمو 
ماعي الضعف االجتماعي الممیز ألطفال األوتیزم والناتج عن ضعف قدرتهم على الكالم والتخیل والتفاعل االجت

 McGee,1991:53 (ًاألمر الذي یجعل اللعب وسلوكیاته المتعددة أمرا غایة في الصعوبة لهؤالء األطفال 

Delano&Snell,2006 (  فالمصابون باألوتیزم ال یتبعون النمط الطبیعي لنمو اللعب كشأن أقرانهم العادیین
)TNAS,2005 (ًكما أنهم ال یلعبون لعبا تخیلیا وال یستعملون ا شقیـر، (للعب لتمثیل األشیاء بطریقة عادیة ً

٤٢:٢٠٠١(. 

وجدیر بالذكر أن هذا القصور في اللعب لدى فصیل لیس بقلیل من أطفال األوتیزم یعزى إلى العدید من 
، منها نقص دافعیة هؤالء األطفال إلى اللعب نتیجة لقصور مهارات االنتباه )Boutot et al.,2005(األسباب 

وضعف القدرة على  )Kuhn et al.,2008(والخلل الحادث في اإلدراك ) Stahmer,1995(المشترك لدیهم 
باإلضافة إلى نقص القصد والوعي بإدراك المواقف االفتراضیة ) TNAS,2005(تشكیل وتكوین الرموز 

األمر الذي یؤدي بهؤالء األطفال إلى سوء  )Liber&Frea,2008(المشتركة وضعف القدرة على التقلید 
                                                

  ضعف مهارة االنتباه هو لب وصمیم وجوهر اضطراب األوتیزم. 
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عالوة ) Hobson,1993( فهمهم لإلشارات االجتماعیة الضروریة للتفاوض وتطویر سیناریوهات اللعب وضعف
األمر الذي ) Harder,2008( من صعوبة في تنظیم عملیات التفكیر وتوصیل األفكار لآلخرین هعلى ما یعانون

 ). Sheratt,1999( العمر العقلي اللفظي دالحركي لدیهم إلى ما بع-یؤدي إلى سیطرة اللعب الحسي

ًوبدیهیا یعتبر اللعب نشاطا سارا وممتعا بالنسبة للطفل ً ً ً )Peters,2008( حیث یقضي معظم وقته في ،
ًاللعب سواء بمفرده أو مع أخوته وأقرانه، فإذا كانت الصحة النفسیة وفقا للتحلیل النفسي هي القدرة على الحب 

 Machalicek et(حب واللعب ذلك أن اللعب هو عمل الطفل والعمل، فإنها بالنسبة للطفل هي القدرة على ال

al.,2009(على ن، ولما كان معظم أطفال األوتیزم یعانون من صعوبات في اللعب حرص كثیر من الباحثی 
 بغیة إكسابهم مهارات اللعب التي یحتاجونها متطویر العدید من االستراتیجیات الفعالة للتعامل مع أطفال األوتیز

)Lord&James,2001:150 (بالنمذجة فوكان ضمن هذه االستراتیجیات التي أثبتت فاعلیتها ما تعر 
)Dannenberg,2010( فالنمذجة ذات فاعلیة في إكساب المهارات ،)Phelps,2011 ( وفي تنمیة القدرة على

اءات ، فهي تعد إحدى اإلجر)Coleman&Stedman,1974(تعمیمها في العدید من المواقف األخرى المختلفة 
ٕتعلیم المهارات المطلوبة من خالل عرض المهارة بواسطة نموذج واتاحة الفرصة / الفاعلة المستخدمة في تدریس 

 ).Jeffreys,2005(للمشارك لممارسة المهارة 

وعلى الرغم من أن التعلم من خالل نمذجة سلوكیات األقران من الطرائق واألسالیب التي أثبتت كفاءتها 
إال أن ) Garfinkle& Schwartz,2002(معظم أطفال األوتیزم على العدید من المهارات في تعلیم وتدریب 

 أكثر فاعلیة من التعلم من خالل نمذجة األقران Video Modeling التعلم من خالل النمذجة بالفیدیو 
)Schnell,2011 (خالل أطفال ً معدة مسبقا من نًنظرا ألن النماذج التي تقدم من خالل الفیدیو عادة ما تكو

ًطبیعي النمو أو بالغین أي أن المهارة المقصود تعلیمها تكون معدة مسبقا بصورة مجزأة تناسب طبیعة أطفال 
األوتیزم األمر الذي قد ال یتوفر بشكل دائم في التعلم من خالل نمذجة األقران عالوة على إمكانیة إعادة التدریب 

ة الفیدیو في العدید من األوقات المختلفة بنفس الصورة وبنفس على المهارة الواحدة من خالل استخدام نمذج
 ).Charlop& Freeman,2000(كیفیة األداء 

 ABAوتعد النمذجة بالفیدیو أحد االستراتیجیات الفاعلة المنبثقة من التحلیل التطبیقي للسلوك 
)Woods,2007 (كل مهارة ال یظهرها طفل القائمة على تدریس وحدات سلوكیة یمكن قیاسها بطریقة منتظمة، ف

األوتیزم تتجزأ إلى خطوات صغیرة وتكون البدایة مع الطفل عن طریق تقدیم مثیر سابق ومن ثم تقدیم كل خطوة 
ًمن البرنامج بشكل فعال، ففي البدایة یتم استخدام محفز لكي یبدأ الطفل سلوكا معینا، وعندما تحدث  ً

بشكل متنوع وتتكرر فرص التعلم حتى یؤدي الطفل االستجابة في االستجابات المستهدفة یتم تقدیم المعززات 
 ومما سبق فإن). Richman,2001:23  Green,2001  Dillenburger,2002(ظل غیاب المعززات 

تدریب خمس حاالت من األطفال المصابین  علي خاللها من یعمل الباحث اإلطار هذا في محاولة الحالیة الدراسة
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لى اكتساب بعض مهارات اللعب من خالل استخدام استراتیجیة النمذجة بالفیدیو كمحاولة باضطراب األوتیزم ع
 .لتحسین حالة هؤالء األطفال بوجه عام 

 :مشكلة الدراسة 
) Tryon&Keane,1986(یعاني معظم أطفال األوتیزم من قصور في اللعب ومهاراته الوظیفیة 

وقصور القدرة ) Hansford,2011(رمزي الوظیفي والتخیلي باإلضافة إلى غیاب أو ضعف القدرة على اللعب ال
عالوة على افتقادهم الملحوظ  ) ٢٤١:٢٠١١الخولـي،(على إظهار أي إشارة لرغبتهم في اللعب مع أطفال آخرین 
 لدى األطفال بشكل تلقائي أثناء سنوات ریاض رللتلقائیة في الطبیعة التخیلیة االجتماعیة للعب التي تظه

وهذا ال یعني أنهم ال یمارسون اللعب بل إنهم یلعبون بطریقتهم الخاصة ) Wolfberg,1995:201(األطفال 
)Fein et al.,2001:24 ( التي تتسم بالروتین والتناول النمطي لألشیاء)Leaf et al.,2012 ( ونقص أو

ًضعفا ملحوظا في ، فأطفال األوتیزم یعانون )Jeffreys,2005(ضعف المشاركة االجتماعیة والتظاهر الرمزي  ً
فاستخدامهم للتأثیرات ) Jahr et al.,2000(اللعب مقارنة بأقرانهم طبیعي النمو أو ذوي النمو النموذجي 

عالوة على ضعف ) Graber,2001(الصوتیة بشكل تلقائي هو أمر مفقود لدیهم أثناء مواقف اللعب المختلفة 
عب وضعف المرونة في مواقف اللعب وصعوبة المشاركة قدرتهم على استخدام اللغة واإلیماءات المرتبطة بالل

 ).Morrison et al.,2002(في اللعب التفاعلي مع الرفاق 

هذه الصعوبات وغیرها التي یعانیها معظم أطفال األوتیزم والمتعلقة باللعب تزید من عزلتهم االجتماعیة 
وتینیة الرتیبة التي اعتدوا علیها ًوتفرض علیهم قیودا تجبرهم على مزید من التمسك بتلك األنشطة الر

)Barry&Burlew,2004( ونظرا ألن اللعب في المراحل النمائیة المبكرة هو خیر سبیل للتعلم ،ً
)Smith,1986:75( وعدم المشاركة فیه وفي أنشطته المختلفة والمتنوعة یعد عالمة صارخة لالضطراب ،

حثین على تعلیم أطفال األوتیزم مهارات اللعب حرص كثیر من البا) Sroufe et al.,1996:402(الشدید 
ًألن اللعب من شأنه أن یضیف أمورا لجودة الحیاة ویعد عامال هاما ) Harder,2008(وسلوكیاته المتنوعة  ً ً

، فاللعب من )Salkind,2002:310(بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقات المعرفیة واالنفعالیة والبدنیة واالجتماعیة 
ًنمو المعرفي واالجتماعي كما أنه یعد جانبا حیویا لكل من جوانب نمو الطفل شأنه أن یدعم ال ً

)Bronson,1995:109( ولما كان تعلیم أطفال األوتیزم مهارات اللعب أمرا غایة في الصعوبة كونهم ال ،ً
ًیتعلمون بسهولة من خالل المالحظة السببیة حیث أنهم یحتاجون تعلیما مرنا غیر مهیكل  ً

)Charlop&Daneshaver,2003 ( حظیت النمذجة باهتمام الباحثین المهتمین بتحسین مهارات اللعب
ًنظرا لكونها أكثر طرق التعلیم فاعلیة في اكتساب ) Ihrig&Wolchik,1988(وسلوكیاته لدى أطفال األوتیزم 

 Egel et( وأقل تكلفة في الوقت والجهد  )Coleman&Stedman,1974(المهارات وتعمیمها بسرعة 

al.,1981( هذا وقد نشأ عن ظهور تكنولوجیا الفیدیو مرونة في عملیة تعلیم أطفال األوتیزم للعدید من ،
ً نظرا لسهولة استخدامها من قبل المعلمین والمهارات والسلوكیات القائمة على محاكاة المقاطع المصورة بالفیدی

حیث استخدمت في ) Charlop&Milstein,1989(وكذلك الوالدین لتعلیم أطفال األوتیزم المهارات المتنوعة 
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وفي خفض مشكالتهم ) Reamer et al.,1998(تعلیمهم كیفیة التفاعل االجتماعي وكذلك مهام العنایة بالذات 
) Wert&Neisworth,2003(وفي تدریبهم على التلقائیة في الطلب ) Lasater&Brady,1995(السلوكیة 

ائمة على محاكاة النماذج الحیة المعروضة من قبل الرفاق أو البالغین أو والتي أثبتت كفاءة تفوق تلك الطرق الق
ومن ذلك یمكن للباحث صیاغة مشكلة ، )Charlop&Freeman,2000(تلك القائمة على النمذجة الذاتیة 

هل یمكن تنمیة بعض مهارات اللعب لدى األطفال المصابین باألوتیزم من خالل : دراسته في التساؤل التالي
 دام استراتیجیة النمذجة بالفیدیو ؟استخ

 :أهمیة الدراسة 
 في كونها تتناول أحد أكثر النظریةللدراسة الحالیة أهمیة نظریة وأخرى تطبیقیة، إذ تتجلى أهمیتها 

ًاالضطرابات النمائیة انتشارا في الوقت الراهن وهو اضطراب األوتیزم كما تتجلى هذه األهمیة أیضا في محاولتها  ً
ًارا نظریا یتعلق بأحد جوانب القصور لدى هذه الفئة من األطفال وهو قصور مهارات اللعب، لیكون تقدیم إط

وسیلة معینة للباحثین المهتمین بهذا المجال یمكنهم من استكمال مسیرة البحث المتعلق بضعف مهارات اللعب 
العالجیة الفاعلة / تیجیات التعلیمیة لدى أطفال األوتیزم باإلضافة إلى محاولتها إلقاء الضوء على إحدى االسترا

 .في مواقف التعامل مع المصابین باألوتیزم وهي النمذجة بالفیدیو

 فتنبع من محاولة الدراسة تزوید القائمین على رعایة هؤالء األطفال في المراكز التطبیقیة أما أهمیتها 
لنمذجة بالفیدیو والتي یمكنها ان تساعد هؤالء المعنیة بهم بمجموعة من الجلسات التدریبیة القائمة على استخدام ا

األطفال على اكتساب مهارات اللعب األمر الذي قد یساعد على تحسین حالتهم بوجه عام، كما أنها تحاول 
تزوید أولیاء أمور أطفال األوتیزم ببعض اإلجراءات السلوكیة ذات الفاعلیة التي تساعدهم في مواقف التعامل مع 

 .ابین باألوتیزمأبنائهم من المص

 :أهداف الدراسة 
 :تهدف الدراسة الحالیة إلى 

 كأسلوب عالجي في تنمیة بعض مهارات اللعب لدى أطفال والتحقق من فاعلیة استخدام النمذجة بالفیدی -
 .األوتیزم

مهارات اللعب الرمزي ، مهارات اللعب األساسیة ، (تنمیة بعض مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم  -
 تحسن حالة أطفال األوتیزم إلى یؤدي ياألمر الذ) اآلخرین اللعب الفردي ، مهارات اللعب مع مهارات

 .بوجه عام
 . تقدیم أداة قیاس مقننة یمكن من خاللها تقییم مدى توافر مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم -

 :مصطلحات الدراسة 

 :تتبنى الدراسة الحالیة المصطلحات التالیة 
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 التحلیل ت إحدى استراتیجیا:ویعرفها الباحث على أنها  : Video Modelingذجة بالفیدیو  النم-       
 القائمة على التعلم بمالحظة ومحاكاة نماذج غیر حیة یتم عرضها من خالل جهاز ABAالتطبیقي للسلوك 

المواقف الطبیعیة الفیدیو بهدف إكساب وتعلیم مهارات أو سلوكیات جدیدة بغیة تنمیة القدرة على تعمیمها في 
 .األخرى المشابهة 

 المهارات الالزمة للقیام بذلك ةمجموع: ویعرفها الباحث على أنها  : Play Skills مهارات اللعب -       
النشاط الموجه أو غیر الموجه الذي یقوم به األطفال من أجل تحقیق المتعة والتسلیة والتعبیر المقصود عن 

لذي یستغله الكبار عادة في تنمیة سلوكیات األطفال وشخصیاتهم بأبعادها الذات والمصحوب بالسرور وا
 .المعرفیة والجسمیة والوجدانیة واالجتماعیة

ًواجرائیا  الدرجة التي یحصل علیها المشاركون في الدراسة الحالیة على مقیاس مهارات اللعب لدى : ٕ
ات اللعب الرمزي، مهارات اللعب األساسیة، مهارات مهار: أطفال األوتیزم المستخدم في هذه الدراسة وابعاده هي 

 .اللعب الفردي، و مهارات اللعب مع اآلخرین
 أحد االضطرابات النمائیة :ویعرفه الباحث على أنه  : Autism Disorder اضطراب األوتیزم -       

ألساسیة المتمثلة في القصور النوعي الواضح في المجاالت الحیاتیة ا/ الشاملة التي یتصف صاحبها بالضعف 
 -الرمزي– التخیلي -التفاعل االجتماعي واالنفعالي، التواصل اللفظي وغیر اللفظي، ونظام اللعب التمثیلي

والوظیفي، باإلضافة إلى مجموعة من السلوكیات المتكررة القالبیة المصحوبة بقصور واضح في ممارسة 
 .السلوكیة المتحدیةاألنشطة المتنوعة واإلفراط في العدید من المشكالت 

ً         واجرائیا  یعرف األطفال المصابون باضطراب األوتیزم في هذه الدراسة على أنهم هؤالء األطفال : ٕ
ًالملتحقون بانتظام بمركز الرحمة لرعایة ذوي االحتیاجات الخاصة والذین تم تشخیصهم مسبقا بأنهم أطفال أوتیزم 

لدلیل التشخیصي اإلحصائي الصادر عن الجمعیة األمریكیة للطب وفق المعاییر التشخیصیة الصادرة في ل
 .DSM-IVالنفسي 

 :اإلطار النظري للدراسة 
من المؤكد أن اللعب یساعد الطفل على اكتشاف قدراته بنفسه، فهو عنصر هام في نمو النشاط العقلي 

ًعله أكثر ارتباطا مع الجماعة ًالمعرفي، كما یساعده على أن یكون اجتماعیا فیتعلم المشاركة والتعاون ویج
ًویسهل له حل مشكالته االجتماعیة ویساعد أیضا على نمو اإلدراك االجتماعي له حیث القدرة على اإلحساس 

 ).Schnell,2011(بشعور اآلخرین 

فاألطفال یتعلمون من خالل اللعب ممارسة العدید من المهارات الجدیدة في بیئتهم االجتماعیة ولذلك فإن 
ر الطفل لمهارات اللعب األساسیة والمناسبة لمرحلة نموه من شأنه أن یؤثر بالسلب على بقیة جوانب ومراحل افتقا

النمو األخرى، فاللعب یحرر الطفل بوجه عام من القیود، فیتفتح ذهنه وتنطلق خیاالته ویتدرب على األعمال 
لعمل واإلتقان واإلجادة والتدریب االبتكاریة من خالل االستغراق فیه ألن اللعب یعتبر فرصة جیدة ل
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، ویستطیع الطفل أن یعود إلى عالم اللعب بعد أن یمر في العالم الحقیقي بتجارب انفعالیة )١٨:١٩٨٦عثمان،(
 .سلبیة أو إیجابیة لیعید تمثیل تلك التجارب

ًفاللعب هو نشاط حر غیر مفروض، أي یقوم به الفرد من تلقاء نفسه حرا مختارا حیث یمكنه  التوقف عنه ً
ًبإرادته وهو نشاط ال یهدف إلى غایة أو نتیجة وهو أیضا نشاط موجه أو غیر موجه تستغل فیه طاقة الجسم 

، وهذا یعني أن اللعب من العناصر الهامة )٣٤:١٩٩٢عبدالباقي،(الحركیة والذهنیة ویمتاز بالسرعة والخفة 
، فاالكتشاف واإلحساس باألشیاء المختلفة ینمى لدى لحیاة الطفل فمن خالله یتعلم الكثیر عن العالم من حوله

الطفل القدرة على فهم العالم من حوله، ثم یبدأ الطفل في استعمال األلعاب للرمز لما حوله من أشیاء 
 .)٣٨:١٩٩٢السـعد،(

الحركي -ففي البدایة یبدأ األطفال في تعلم أشیاء عن عالمهم من خالل اللعب الشعوري
Sensorimotor Play  عن طریق استكشاف األشیاء بتناولها بأیدیهم ووضعها في الفم والذي یطلق علیه في 

ثم ینتقلون بعد ذلك إلى ما ) Manipulative play  )Lifter et al.,2005كثیر من األحیان اللعب الیدوي 
ع عشر تنمو وعند بلوغ الشهر الراب) Schnell,2011) (العالئقي (Relational Play باللعب االرتباطي فیعر

 أي استخدام األشیاء بوظائفها المحددة Functional Playلدى األطفال القدرة على اللعب الوظیفي 
)Rutherford et al.,2007 ( وعند العامین تنمو لدیهم القدرة على اللعب الرمزيSymbolic Play ویعني 

 ).Stahmer et al.,2003(ه ًاستخدام الشيء كما لو كان مختلفا أو تخیل الشيء في حالة عدم وجود

ًومن هنا یعد اللعب الرمزي أكثر تعقیدا من اللعب الوظیفي حیث یشتمل على االنتقال بعیدا عن الصفات  ً
الواقعیة للشيء بل وأكثر من ذلك فاللعب الرمزي فیه إنشاء لصفات خیالیة رمزیة تتطلب عملیات معرفیة عالیة 

ًمر األربع سنوات یتطور اللعب الرمزي لدى الطفل لیصبح لعبا ، ومع تمام ع)Hansford,2011(المستوى  
 یشتمل على لعب الدور وتبدیل األشیاء والتخیل الدرامي التفاعلي Sociodramatic Playًدرامیا -ًاجتماعیا

 ).Throp et al.,1995(حول الموضوعات المتكررة ویتطلب هذا النمط من اللعب مهارات لغویة تعبیریة عالیة 

ق یؤكد أن اللعب مطلب من مطالب النمو الطبیعي حیث یتكون من عدة مهارات معقدة بشكل ما سب
ًمتزاید، إذ یتطور اللعب من الواقع إلى الخیال البسیط ثم األكثر تعقیدا إلى أن یصل إلى اللعب التخیلي الممتد 

(Rutherford&Rogers,2003)له اللغة بشقیها  فاللعب على وجه العموم یعد الوسط الذي تنمو من خال
التعبیریة واالستقبالیة فهو یمثل قدرة الطفل على استخدام الرموز لتمثیل األشیاء واألحداث 

)Brown&Murray,2001( یعانون ضعفا وقصورا في مهارات اللعب یزماألوت، وال شك في أن معظم أطفال ً ً
مقبول على نطاق واسع أن فمن ال، ) Barry&Burlew,2004;Reinecke,2005(وسلوكیاته بشكل كبیر 

، )Stahmer et al.,1995(ًمعظم أطفال األوتیزم یؤدون سلوكیات اللعب ذات المهارات البسیطة األقل تعقیدا 
ً یدویا تناولیا یفتقر إلى عنصر اإللهام الذي یمیز لعب األطفال العادیین مما یوضح إخفاق نفلعبهم عادة ما یكو ً
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 الرمزیة تلك الوظیفة التي أوضحها بیاجیه على أنها تظهر من خالل السلوك هؤالء األطفال في تنمیة الوظیفة
 إلى تكرار ن، فهم عادة ما یمیلو)٢٠٤:١٩٩٥عبدالحمید وكفافي،(حركي في العام الثاني من الحیاة -الحس

نفس النشاط لمرات عدیدة فیعجزون عن تطویر مهارات اللعب التظاهري و الرمزي األمر الذي یجعل سلوك 
، )٣٥:٢٠٠٤سلیمان،(ألطفال المصابین باألوتیزم خالل ممارسة اللعب یفتقد إلى اإلبداع والتجدید والتخیل ا

ًباإلضافة إلى تفضیلهم اللعب الفردي على الجماعي وحتى وان مارسوه یكون لعبا بدون مشاعر متبادلة  ٕ
 ). ٢٥:٢٠٠٣باظـة،(

ل النمطي لألشیاء وافتقارهم لمهارات اللعب الجماعي، فعادة ما یتسم لعب أطفال األوتیزم بالروتین والتناو
ًونادرا ) Fein et al.,2001:25(ًكما أنهم یظهرون مهارات وسلوكیات لعب أقل تقدما من أقرانهم طبیعي النمو 

 التأثیرات الصوتیة بشكل تلقائي وتعوزهم بشكل كبیر اللغة واإلیماءات المرتبطة عادة باللعب نما یستخدمو
)Wolfberg,1995:200(  عالوة على أنهم یظهرون مرونة أقل في مواقف اللعب ویجدون صعوبة بالغة في

فالقدرة على اللعب المتبادل أمر غایة في ) Jeffreys,2005(المشاركة في مواقف اللعب التفاعلي مع األقران 
أشقائهم إلشراكهم في  لمحاوالت نفمعظم هؤالء األطفال ال یستجیبو) Taylor et al.,1999(الصعوبة لدیهم 

، هذا وتعد )Celiberti&Harris,1993(مواقف اللعب أو أنهم یستجیبون لتلك المحاوالت بطریقة غیر مالئمة 
  (Lifter et al., 2005)النمط األساسي للعب في أدوار األطفال  Manipulative playمهارات اللعب الیدوي

كما  (Stahmer, 2011)یكها من مكان إلى مكان آخر ویشتمل على قدرة الطفل على إمساك األشیاء وتحر
ًیشتمل هذا النوع من اللعب على استخدام الشيء كما تدل علیه وظیفته األمر الذي یجعل اللعب الیدوي متضمنا 

 .(Stahmer, 1995)اللعب الوظیفي 

تطلب قدرات وعلى الرغم من أن مهارات اللعب الوظیفي الیدوي من مهارات اللعب األساسیة التي ال ت
تمثیلیة عالیة إال أن معظم األطفال المصابین باألوتیزم یظهرون مستویات متدنیة في هذا الجانب المهاري من 

، فاللعب لدى معظمهم یتسم بالنمطیة في تناول األشیاء واالستخدام غیر )Throp et al.,1995(اللعب 
لحسي مع األشیاء المحیطة بهم القائمة على  اللعب انفهم عادة ما یفضلو) ٥٢٥:٢٠٠١خلیل،(الوظیفي لها 

المعلومات الحسیة القریبة منهم أكثر من تلك القائمة على المعلومات الحسیة البعیدة عنهم، فأطفال األوتیزم 
/ البصر (أكثر من تلك القائمة على ) الشم/ اللمس / التذوق (یمیلون إلى استخدام أحاسیسهم المبنیة على 

 ).Machalicek et al.,2009) (السمع

یكمن داخل مسار نمو الطفل بین اللعب الیدوي   Symbolic playومن الطبیعي أن اللعب الرمزي
وهو ذلك النوع من النشاط الذي یساعد على التفكیر ) Schnell,2011(الدرامي -الوظیفي واللعب االجتماعي

ًا النوع من اللعب قد یكون لعبا رمزیا وهذ) ٢٠٧:٢٠٠٢محمد،(التمثیلي لألحداث وتمثیل الخبرات االنفعالیة  ً
ًأو لعبا  (Jarrold t al.,, 1993)ًوظیفیا حینما یستطیع الطفل استخدام اللعبة باألسلوب المصممة من أجله 

ًرمزیا تخیلیا حینما یستخدم الطفل الشيء أو اللعبة كبدیل لشيء آخر أو في سیاق آخر ً(Lifter et al., 
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 األوتیزم من قصور في مهارات اللعب الرمزي بشقیه الوظیفي والتخیلي ، ویعاني معظم أطفال(2005
 )(Baron-Cohen, 1987; Lifter et al., 2005  ًنظرا لكون هذا النوع من اللعب یعتمد على قدرة الطفل

على االنفصال عن العالم الواقعي ووضع سیناریوهات تخیلیة وقدرة فائقة على تذكر األشیاء واألحداث من 
ضي وتطبیقها على المثیرات الحالیة لألحداث السابقة األمر الذي یعد غایة في الصعوبة بالنسبة لهؤالء الما

 .Koegel et al.,2001; Lovaas, 1987; Stahmer, 1995)(األطفال 

ًومن ناحیة أخرى یعانى معظم أطفال األوتیزم أیضا من قصور في مهارات اللعب مع اآلخرین وهذا 
ًصور القدرة على اللعب الرمزي المعاق غالبا لدى هذه الفئة من األطفال القصور مرتبط بق

)Brown&Murray,2011 (التخیلي تزید من قدرة الطفل على تعمیم /الوظیفي/فالقدرة على اللعب الرمزي
 التفكیر بصورة مجردة للعملیات المطلوبة لنمو اللعب عالي المستوى األمر الذي من شأنه زیادة مقدار ونوعیة

فالقدرة على اللعب الرمزي تزید من ) Thomas&Smith,2004(التفاعالت االجتماعیة واالتصال باآلخرین 
 MacDonald et(التعزیز الطبیعي للتفاعالت االجتماعیة وتعمل على ترسیخ قیمة االتصال باآلخرین 

al.,2009.( 

انیه معظم أطفال األوتیزم المتعلق هذا وقد حاول كثیر من الباحثین تقدیم تفسیرات لهذا القصور الذي یع
 التي تم Representationsبمهارات اللعب، فمنهم من رأى أن ضعف المرونة المعرفیة لفصل التمثیالت 

المتدفقة من خالل تطبیق المعنى الرمزي  Metarepresentationsتعلمها لألشیاء وتبدیلها بما وراء التمثیالت 
وتشتمل القدرة على ما ) Laushey&Heflin,2000(ئیسة لهذا القصور بأسلوب خیالي هو أحد المسببات الر

وراء التمثیل على القدرة على الوعي باالستخدام األولي للشيء مع وضع تمثیل خیالي آخر في الذهن 
)Hobson et al.,2009( ومنهم من رأى أن نقص االبتكار اإلبداعي ،Creative Generativity الناتج عن 

 ,NRC(وظیفي التنفیذي هو أحد العوامل الكامنة وراء قصور مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم قصور األداء ال

وأصحاب هذا الرأي یعللون ذلك بسبب معاناة أطفال األوتیزم والصعوبة التي یجدونها في أداء مهام ) 2001
 ).Harris,1993:230(الوظیفیة التنفیذیة النمطیة للتخطیط والتنظیم واالنتباه 

في الصدد نفسه، أكد فریق آخر على أن أوجه القصور تلك المتعلقة باللعب لدى أطفال األوتیزم هي و
نتاج حتمي للنقص الشدید الذي یعانونه في الدافع إلى اللعب بسبب صعوبات االنتباه واإلدراك لدیهم 

)Stahmer,1995 ( األطفال هي نتاج وأید آخرون الرأي الذي یقول أن صعوبات اللعب لدى هذه الفئة من
ًللخلل الحادث في النمط الطبیعي لمنحى نمو اللعب، فطبقا لبیاجیه ینبغي أن یمر الطفل بمراحل مبكرة من 

التي ینجز فیها الطفل الكثیر من المهارات باستخدام مجموعة )  حركیة –المرحلة الحس (المعالجة البسیطة 
ول من االستخدام السلبي إلى االستخدام االیجابي وهذا ما متنوعة من األفعال االنعكاسیة التي سرعان ما تتح

ًوهذا یتماشى مع ما تم ذكره مسبقا في كون أطفال األوتیزم ) Retting,1994(یفشل فیه معظم أطفال األوتیزم 
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/ البصر (أكثر من تلك القائمة على ) الشم/ اللمس / التذوق (یمیلون إلى استخدام أحاسیسهم المبنیة على 
 ).Machalicek et al.,2009 ()السمع

ًوما سبق یقود إلى أن للعب مهارات مشروطة مسبقا ال یتحقق اللعب السوي دونها، هذه المهارات هي 
 Ingersoll et(و التفكیر ) Hine&Wolery,2006(، التقلید )Moor,2003:27(االنتباه و تقاسم االهتمام 

al.,2003(م من قصور واضح في مهارات االنتباه المترابط ، وحقیقة یعاني معظم المصابین باألوتیز)المشترك (
فهم عاجزون عن تقسیم انتباههم بین ) ٥٤:٢٠٠٧:الخولي،(أكثر من األطفال متأخري النمو واألطفال العادیین 

الشيء الذي یریدونه والشخص الذي یطلبون إلیه ذلك الشيء، وفي هذه الحالة یركز هؤالء األطفال على الشيء 
غبونه وال یدركون الشخص كشخص أو ربما ال یلحظون الشخص على اإلطالق، وفي هذه الحالة فربما الذي یر

 Courchesne et (هیبدو أنهم یتجاهلون األشخاص أو یستخدمونهم كأدوات للحصول على ما یریدون

al.,1994.( 

امن وراء المهمة التي فمشكالت االنتباه لدى أطفال األوتیزم تتعلق بعدم قدرتهم على إدراك المعنى الك
یمارسونها وعدم إلمامهم بالكیفیة المستخدمة في تفسیر المعنى، كما یمكن وصف انتباه أطفال األوتیزم بأنه انتباه 

 أي انتباه یركز على مثیرات معینة وال یركز على المثیرات األخرى التي تقع خارج Tunnel Attentionنفقي 
ًجدیر بالذكر أن القصور في مهارة االنتباه المشترك یعقبه ضمنیا قصور ، و)١٤٥:٢٠٠٧بهجات،(نفق االنتباه 

 ).Kasari et al.,2006:611(في مهارة تقاسم االهتمام أو مشاركة االهتمام مع اآلخرین 

إضافة إلى ذلك یعاني معظم أطفال األوتیزم من صعوبات في القدرة على التقلید والمحاكاة 
)Oberman&Ramachandran,2007 ( هذه الصعوبات لیست ناتجة عن الرؤیة الخاطئة التي كانت ترى أن

الخلل في نظام العصب العاكس هي علة هذا األمر أي أن عملیة التقلید عملیة محددة تتمثل في التحویل 
فأطفال األوتیزم قادرون على التقلید ) Heiser et al.,2003(المباشر للمعلومات المرئیة إلى مخرجات حركیة 

م في مواقف معینة، فهم قادرون على التقلید ولكنهم یمیلون إلى عدم فعل ذلك وربما یكون هذا نتیجة عدم السلی
فالتقلید یعتمد على فهم واستغالل ) Southgate&Hamilton,2008(قدرتهم على معرفة ماذا ومتى یقلدون 

ًنمو دائما ما یستغلون رؤیتهم لألفعال اإلشارات االجتماعیة التواصلیة المنبعثة من اآلخرین، فاألطفال طبیعي ال
 .واإلشارات االجتماعیة ویقلدونها نتیجة قدرتهم على االنتباه لها وتحلیلها بطریقة صحیحة

ًوعلى الرغم من أن أطفال األوتیزم غالبا ما تكون أنماط تفكیرهم تتسم بعدم القدرة على الرؤیة الشاملة 
وبالصالبة واالفتقار إلى ) Happe,1994:124(یة أو بصریة لحلها لحدود المشكلة سواء كانت تتطلب قدرة لفظ

لكن هذا ال یعني أنهم ال یفكرون، إنهم یفكرون بطریقتهم الخاصة، فتفكیرهم له ) ٣:٢٠٠٧بهجات،(الخیال 
ًخاصیة االنغمار الذاتي الداخلي، إن عقولهم نشطة وفعالة، إنهم دائما یحاولون أن یحدثوا نوعا من التناغم 

ًالتزان واالتساق في بنیتهم المعرفیة الداخلیة الذاتیة، یكافحون ویبذلون جهدا في الحفاظ على أنفسهم، ینفقون وا
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ًمن تفكیرهم الكثیر سعیا وراء الشعور باألمن واألمان، یستغرقون ویستنفذون وقتا طویال في تحلیل تلك المعاني  ً
صطدمون بها، یسرفون في التفكیر في تلك المعلومات التي الالنهائیة المرتبطة بالمحفزات والمثیرات التي ی

 ).O’Neill,1999:35(یرغبون فیها فقط وخاصة المرتبطة باألحداث المفضلة إلیهم 

ًوعلى أیة حال، لم یعد اللعب سیان في ضوء النظریة التقلیدیة أو الحدیثة مجرد نشاطا تلقائیا بل أصبح  ً
ًنشاطا تنظیمیا ذاتیا، أي أن الطف ً ل من خالل اللعب یتعلم التحكم في إدارة عواطفه كما أنه یكشف من خالل ً

، ولذلك أصبحت )٧٥:٢٠٠٨الخـولي،(اللعب أدوار وقوانین المجتمع والمنزل أي أنه یساعد في تطویر المعنى 
 هناك حاجة ملحة وضروریة لتنمیة مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم، فهذه التنمیة من شأنها العمل على

كما أنها تساعد على ) Thorp et al.,1995(تحسین عدد كبیر من السلوكیات التي یعوزها هؤالء األطفال 
إعادة هیكلة الذات لدیهم حیث أنها تعرضهم لضوابط جدیدة للبیئة وتعرضهم لكثیر من المثیرات واالستجابات 

هیدیة في إكسابهم العدید من وذلك یعد خطوة تم (Rosales&Baer,1997)وبالتالي مزید من االشتراطات 
 كما یعد وسیلة جیدة لنمو لغتهم االستقبالیة (Stahmer, 1995)المهارات المتغیرة عبر مجـاالت النمو المتعددة 

والتعبیریة ویساعدهم على اكتساب مهارات التكیف وبالتالي القدرة على االستفادة من البیئات الشاملة 
)Brown&Murray,2001 (تهم على تعمیم التفكیر بصورة مجردة للعملیات المطلوبة للنمو ویزید من قدر
)Thomas&Smith,2004 ( أي أن تنمیة تلك المهارات بالنسبة ألطفال األوتیزم یعد حقیقة تحول سلوكي

 .ایجابي في شخصیتهم

 أحد أهم اإلجراءات المستخدمة في تنمیة مهارات اللعب لدى أطفال Modelingهذا وتعد النمذجة 
فهي إجراء عالجي یمكن أن یكون أداة قویة ) Charlop et al.,2000;Ayres&Langone,2005(وتیزم األ

 فهي تتیح (Miltenberger,1997:36)ًفاعلة لتعلم السلوكیات الجدیدة وتحسین السلوكیات المكتسبة سابقا 
وبفاعلیة جیدة في كما أنها تساعد ) Grant&Evans, 1994:19)القیام باالستجابات الجدیدة دون أخطاء 

وتحسین التواصل " الفوبیات"تدریس السلوكیات اللفظیة ومهارات العنایة بالذات وخفض المخاوف غیر المنطقیة 
 Charlop et al.1983 ; Freeman&Dake,1996:52 ; Maurice et(ٕواعداد األنشطة األكادیمیة 

al.,1996:28.(  

 أكثر منها تعلم بالتقلید Observational Learningوتعد النمذجة أحد أشكال التعلم بالمالحظة 
Imitation على الرغم من شیوع استخدامهما كمصطلحان مترادفان في كثیر من لغتنا الشائعة وهذا بالتأكید 

استخدام غیر صحیح ولكن لیس على وجه اإلطالق، فحینما یقوم شخص ما بمالحظة سلوك مستهدف ثم یقوم 
فقد یكون هذا التقلید آلیا ) Pear,2001(ك فهذا ال یعني بالضرورة حدوث التعلم هذا الشخص بتقلید هذا السلو

بدون هدف، كما أن عدم قدرة الشخص على تقلید النموذج المعروض ال یعني بالضرورة فشل عملیة التعلم وهذا 
 أن التقلید ال یشیر  كوناألحیانفي كثیر من ) النمذجة(یقود إلى عدم تكافؤ التعلم بالتقلید والتعلم بالمالحظة 
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بشكل حاسم إلى ضمان حدوث االشتراطات الموقفیة، أما استخدامهما كمترادفان یكون فقط في حالة ضمان أن 
 .التقلید هو نتیجة الشتراط إجرائي تم تعلمه

 Exact andالعدید من الصور، منها التقلید المحدد لمالمح السلوك ) التعلم بالمالحظة(وتأخذ النمذجة 

behaviour-feature imitation ، التقلید المعممGeneralised imitation الرفاق(، نمذجة األقران (Peer 

modeling،   نمذجة الذاتSelf-Modeling و نمذجة الفیدیو ،Video modeling 
)Weiss&Harris,2001:111 ( التي تعرف بأنها أحد أسالیب التعلم بالمالحظة والتي یكون فیها النموذج

ًك نموذجا غیر حیا بل یتم تصویره بكامیرا فیدیو كمحاولة لتغییر السلوكیات الموجودة بالفعل أو تعلم المحا ً
حیث أنها تتضمن قیام المتعلم بمشاهدة مقطع فیدیو یحوي أحد  (Dowrick,1991:85)سلوكیات جدیدة 

ثم یقوم المتعلم بتقلیدها إلى أن یصل ًاألقران األكبر سنا أو البالغین یقوم بنمذجة مهارات مالئمة وبصورة مثالیة 
 ).Dannenbrg,2010(إلى درجة جیدة من الكفاءة في القیام بها 

هذا وتعتبر النمذجة بالفیدیو من أكثر أنماط النمذجة من حیث ضبط مثیرات أداء األشخاص 
)Heflin&Alberto,2001 (ًكما أنها تعد تلقینا محكما یساعد الشخص على أداء السلوك الجد ید فهي تمد ً

 المترتبة علیه جالمتعلم بمعلومات عن كیفیة أداء السلوك بشكل صحیح والوقت المناسب ألدائه والنتائ
(Sarafino, 2001:74)  عالوة على كونها تعد مثیر ممیز یؤثر على االستجابات الالحقة للشخص

)Masia&Chase,1997.( 

عالجیة على نطاق واسع كونها / تعلیمیة / ة تربویة األوتیزم، استخدمت النمذجة بالفیدیو كأدا وفي مجال
والذي یشتمل على استخدام التلیمحات  Visually Cued Instructionأحد أشكال التعلم بالتلمیح البصري 

فقد ، (Quill,1997)المصورة إلكساب أطفال األوتیزم التوقعات االجتماعیة المطلوبة أو تعزیزها وتعدیلها 
ًة توجه ینادي بضرورة االنتقال من التعلم القائم على اللغة إلى تعلم أكثر تركیزا على حاسة شهدت اآلونة األخیر

ًنظرا لكون أطفال األوتیزم یعانون صعوبات في االنتباه ) Tissot&Evans,2003(البصر كعامل أساسي للتعلم 
صال والتواصل معهم فالمثیرات للمدخالت الصوتیة وتنظیمها وفهمها بینما یعزز التلقین البصري من عملیة االت

 المثیرات الصوتیة خاصة في مواقف التعامل مع أطفال األوتیزم قالبصریة عادة ما تفو
)Prizant&Rubin,1999.( 

وتبرز أهمیة النمذجة بالفیدیو في مواقف التعامل مع أطفال األوتیزم في العدید من النقاط، فهي تتیح لهم 
كون أطفال األوتیزم یفشلون في ) منضبطة المثیرات(ة في أماكن محددة اإلثارة إمكانیة تعلم السلوكیات المتنوع

، كما أنها تضمن وبصورة منظمة تجزئة )Alcantara,1994(التعلم في البیئات ذات المثیرات المتعددة 
باه هؤالء  جیدة لتحسین انتةالمهارات المركبة إلى مهارات بسیطة یسهل علیهم تعلمهما، باإلضافة إلى أنها وسیل

 .Garretson et al)األطفال خاصة إذا كانت النماذج المعروضة هم جزء فیها حتى ولو تم ذلك بشكل متكرر
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، كما أنها من أفضل طرق تدریب هؤالء األطفال على التمییز بین السلوك الخاطىء والصحیح (1990
)Schreibman,2000 ( في جمع البیانات وأقل الطرائق عالوة على أنها من أفضل سبل تقویة الثبات الذاتي

 ).Racicot&Wogalter,1995(تكلفة للوقت والجهد المبذول معهم 

 :دراسات وبحوث سابقة 
 طفل ١١النمذجة بالفیدیو في تحسین مهارات اللعب لدى ) Goodman,1995(استخدمت جودمان 

 دقیقه، حرصت ٣٠ة كل جلسة  جلسة تدریبیة مد٣٢ سنوات من خالل ١٠ إلى ٦أوتیزم تتراوح أعمارهم مابین 
الباحثة هنا على تدریب األطفال على مهارات اللعب الفردي والجماعي ومهارات اللعب الرمزي والتخیلي عالوة 
على مهارة االنتباه، وقد أفادت الدراسة بوجود داللة للفرق بین متوسط درجات األطفال المشاركین في الدراسة 

 القیاس البعدي مما یدل على فاعلیة استخدام أسلوب النمذجة بالفیدیو في قبل وبعد تطبیق الجلسات في اتجاه
 .تحسین مهارات اللعب لدى األطفال المصابین باألوتیزم

التحقق من فاعلیة النمذجة بالفیدیو في تحسین مهارات اللعب ) Jeffreys,2005(واستهدفت جیفرس 
وظیفي المنخفض وفي التحقق من إمكانیة استخدام  أطفال یعانون من اضطراب األوتیزم ذو األداء ال٣لدى 

 في إكساب هؤالء ونمذجة الفیدیو في تحسین حالتهم بوجه عام باإلضافة إلى التحقق من فاعلیة النمذجة بالفیدی
األطفال سلوكیات جدیدة یمكن تعمیمها في مواقف أخرى مشابهة، كانت الحاالت المشاركة في هذه الدراسة 

 ٧ سنوات و ٤ فكان عمره ث سنوات، أما الطفل الثال٨ شهور،  ٣ سنوات و ٤ التالي، أعمارها على النحو
شهور، قامت الباحثة بتطبیق جلساتها التدریبیة في قاعة مزودة بشاشة وجهاز عرض فیدیو وطاولة وثالث 

 مواقف  عبارة عن مجموعة من األطفال الصغار فيوكراسي صغیره، وكانت اللقطات التي یتم عرضها بالفیدی
 یزید من اكتساب األطفال ولعب مختلفة، وقد أفادت نتائج الدراسة إلى أن استخدام أسلوب النمذجة بالفیدی

ًالمصابین باألوتیزم للعدید من المهارات المتعلقة باللعب والتي یعانون قصورا واضحا فیها كما أنها تساعدهم  ً
ًعن اكتساب المهارات المختلفة، وأقرت الدراسة أیضا على التخلص من بعض السلوكیات المتحدیة التي تعیقهم 

 .بوجود تحسن عام في حالة هؤالء األطفال وانخفاض معدل ممارستهم للسلوكیات النمطیة التي تمیزهم

استخدام النمذجة بالفیدیو والشرائح المعروضة ) Takeshima,2005(وفي الصدد نفسه، حاول تاكیشیما 
األنشطة في تعلیم مهارات اللعب سواء الفردیة أو الجماعیة لدى أطفال األوتیزم، على جهاز البروجكتور وقوائم 

 سنوات، وقد عمد الباحث قبل ٥ سنوات و طفلة تبلغ من العمر ٤تكونت عینة الدراسة من طفل یبلغ من العمر 
 ساعة بغیة ١٥ع تطبیق جلساته التدریبیة إلى مشاركة الطفلین في اللعب الحر الذي استمر لمدة أسبوعین بواق

تنمیة قدرتهم على االنتباه والتقلید، وبعد ذلك كان الباحث یشترك مع كل طفل في نشاط معین من أنشطة اللعب 
 دقائق ثم یقوم بتصویر المشهد وعرضه على الطفل وتقدیم اإلرشادات له مره تلو األخرى، وبهذا النهج ٣لمدة 

ًض التصرف الصحیح من خالل الشرائح المعدة مسبقا استمر الباحث في عرض المواقف على كل طفل وعر
لذلك، وقد أفادت نتائج الدراسة أن استخدام النمذجة بالفیدیو یعد من أفضل االستراتیجیات واألسالیب التي یمكن 
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من خاللها إكساب أفراد األوتیزم مهارات اللعب المختلفة وكذلك إكسابهم العدید من المهارات االجتماعیة 
 . التي یعوزونهاوالحیاتیة

استخدام النمذجة بالفیدیو في تحسین مهارات ) Reagon et al.,2006(كما حاولت ریجون ورفاقها 
 سنوات یعاني من أوتیزم ذو أداء وظیفي منخفض، استعان ٤اللعب التظاهري لدى طفل أوتیزم یبلغ من العمر 

اللعب المختارة للتدریب، كان شقیق الطفل الباحثون هنا بشقیق الطفل األكبر لیكون شریك للطفل في مواقف 
 دقائق من خالل مجموعة من األلعاب وفي أثناء ذلك كان ٦ – ٥الحالة یبادر باللعب مع الطفل لمدة تتراوح 

الباحثون یقومون بتصویر تلك األنشطة التي تمارس بین طفل األوتیزم وشقیقه یلي ذلك عرض هذه اللقطات 
ى طفل األوتیزم وتقدیم التدعیم والتعزیز المادي والمعنوي له حتى یمكنه تعدیل المصورة من خالل الفیدیو عل

األخطاء التي حدثت أثناء مواقف اللعب، وباستخدام المنهج التجریبي مع الحاالت الفردیة والتحلیل الكیفي للنتائج 
ع شقیقه األكبر، هذا أفادت نتائج الدراسة إلى وجود تحسن ملحوظ في قدرة الطفل على اللعب وطلب اللعب م

وقد أكدت الدراسة على فاعلیة النمذجة بالفیدیو في تحسین حالة المصابین باألوتیزم بوجه عام من خالل قدرتها 
 . على إكسابهم العدید من المهارات التي یعوزونها

النمذجة بالفیدیو في تحسین مهارات اللعب لدى ) Hine&Wolery,2006(واستخدم هاین وورلي 
ً شهرا، وهما طفلتان لفظیتان إال ٤٣ً شهرا أما الثانیة فتبلغ ٣٠ مصابتین باألوتیزم، األولى تبلغ من العمر طفلتین

ًأن قدرتهما على التواصل االجتماعي ضعیفة جدا، اختار الباحثان حجرة مخصصة لذلك واستعانا بمجموعة من 
 عن كیفیة القیام باللعب من خالل توضیح  التي تعبرواألنشطة الحسیة ومجموعة متنوعة من تسجیالت الفیدی

المراحل المختلفة له، هذا وقد أكدت نتائج الدراسة على فاعلیة استخدام النمذجة بالفیدیو في تحسین مهارات 
 .اللعب بوجه عام لدى أطفال األوتیزم

في دراستهم على تحسین مهارات ) Macdonald and Others,2009(كما حرص ماكدونالد وآخرون 
 سنوات وزیادة معدالت مشاركته ألقرانه العادیین في مواقف اللعب ٥لعب لدى طفل أوتیزم یبلغ من العمر ال

المختلفة وذلك باستخدام استراتیجیة النمذجة بالفیدیو، كان التدخل العالجي یتم وفق النهج التالي، كان الباحثون 
عینة أو موقف لعب بین طفلین، یلي ذلك یقومون بعرض مشهد فیدیو على الطفل یوضح طریقة أداء لعبة م

تقدیم نفس اللعبة للطفل ومطالبته باللعب بها بنفس الطریقة التي شاهدها مع تصویر أدائه بكامیرا فیدیو ثم إعادة 
عرض التصویر علیها، ومن الجدیر بالذكر ان الجلسات كانت تتم بنفس الطریقة وفي حجرة خاصة روعي فیها 

 أو ضوئیة، وبعد انتهاء الجلسات المقررة ومقارنة أداء الطفل في الجلسة األخیرة عدم وجود ضوضاء صوتیة
بأدائه في مرحلة الخط القاعدي أفادت الدراسة إلى وجود تحسن ملحوظ وواضح في قدرة الطفل على اللعب 

 ممارسته ومشاركة األطفال اآلخرین في مواقف اللعب كما أشارت الدراسة إلى ان ذلك أدى إلى انخفاض معدل
 . للسلوكیات غیر المرغوبة
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استهدفت التحقق من فاعلیة استخدام ) Sancho et al.,2010(وفي دراسة أخرى أجراها سانشو ورفاقه 
النمذجة بالفیدیو في إكساب وتعلیم األطفال المصابین باألوتیزم مهارات اللعب الرمزي والوظیفي والتخیلي 

 شهور والثاني ٤ سنوات و ٥ة الدراسة من طفلین األول یبلغ من العمر ومهارات اللعب مع اآلخرین، تكونت عین
تحوي سیناریوهات ) DVD( شهر، وقد استعان الباحثون في دراستهم هذه بأشرطة فیدیو ١١ سنوات و ٥

مسرحیة مختلفة باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من الدمى واأللعاب واألنشطة، وقد أفادت نتائج الدراسة بوجود 
 . جوهریة في مهارات اللعب وسلوكیاته لدى الطفلین بعد استخدام هذا المدخل العالجيفروق 

تحسین مهارات اللعب لدى ) Boudreau & Dentremont,2010(واستهدف بودري و دینترمونت 
 ٢٢ سنوات باستخدام برنامج قائم على النمذجة بالفیدیو من خالل ٤طفلین مصابین باألوتیزم یبلغان من العمر 

 جلسات كل أسبوع، ومن خالل اعتماد الباحثان على مجموعة من القیاسات القبلیة ٥جلسة تدریبیة بواقع 
أفادت نتائج ) A-Bتصمیم تجریبي مع الحاالت الفردیة (والبعدیة لرسم الخط القاعدي وخط التدخل المهني 

األوتیزم مهارات اللعب كما أن هذا الدراسة إلى وجود فاعلیة الستراتیجیة النمذجة بالفیدیو في إكساب أطفال 
 . التدخل السلوكي یساعد أطفال األوتیزم على تعمیم المهارات المتعلمة في مواقف أخرى مشابهة

 Blum et(ًومستخدمة النمذجة بالفیدیو أیضا بجوار جداول األنشطة المصورة حاولت بلوم ورفاقها 

al.,2010 ( ٦ إلى ٥ًذكور وأنثى واحدة تتراوح أعمارهم جمیعا من  أطفال أوتیزم ٣تحسین مهارات اللعب لدى 
ًسنوات، كانت الجلسات التدریبیة التي طبقت في هذه الدراسة تتم في إحدى القاعات الخاصة المعدة مسبقا لذلك 
والتابعة إلحدى مدارس أطفال األوتیزم، واستعان الباحثون هنا بخمسة معلمین من ذوي الخبرة في التعامل مع 

 طاوالت ٥ أطفال آخرین من سلیمي النمو، كانت القاعة المعدة للتدریب تتضمن ٥میین باإلضافة إلى األوتز
ومزودة بمجموعة من األنشطة المصورة ومجموعة من األلعاب االلیكترونیة وجهاز تلفاز وجهاز فیدیو، حیث 

فیدیو ثم یقوم الطفل بتنفیذ كان التدریب یتم من خالل عرض النشاط أو موقف اللعب على األطفال من خالل ال
النشاط المقدم له في جدول األنشطة، هذا وقد أفادت نتائج الدراسة إلى أن استخدام النمذجة بالفیدیو مع أطفال 
األوتیزم یساعد على تعلیمهم العدید من المهارات المختلفة كمهارات اللعب كما یساعدهم على تعمیم المهارات 

 .دةالمتعلمة في مواقف أخرى جدی

 وبین ومقارنة هامة بین استخدام النمذجة بالفیدی) Lydon et al.,2011(كما عقدت لیدون ورفاقها 
تدریبات االستجابة المحوریة في إكساب التالمیذ المصابین باألوتیزم لمهارات اللعب التظاهري والوظیفي، حیث 

 سنوات ٦ شهور حتى ١٠ سنوات و ٣م من  أطفال أوتیزم تترواح أعماره٥طبقوا هذه المقارنة في دراستهم على 
ً، وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن أطفال األوتیزم ١٠٤ وحتى ٥٠و شهر، وتتراوح معامالت ذكائهم من 

یعانون من قصور أو ضعف في القدرات اللفظیة الذي یسبب بدوره قصور واضح في مهارات اللعب لدیهم، 
لة فاعلة في تعلمهم مهارات اللعب یستلزم إقحام استراتیجیة أخرى للتغلب ولذلك فاستخدام النمذجة بالفیدیو كوسی

 . على الصعوبات التي قد تعیق النجاح المأمول من النمذجة بالفیدیو
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التحقق من فاعلیة استخدام النمذجة ) Arzu et al.,2012(وفي الصدد نفسه، استهدف أرزو ورفاقه 
 سنوات من خالل استخدام مجموعة من ٩ أوتیزم یبلغ من العمر بالفیدیو في تنمیة مهارات اللعب لدى طفل

المقاطع المصورة والتي تعكس سلوكیات مختلفة ضروریة للعب، وقد أفادت نتائج هذه الدراسة إلى أن النمذجة 
 تعد من أفضل االستراتیجیات التي یمكن استخدامها في تحسین مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم وبالفیدی

على ضرورة استخدام النمذجة بالفیدیو في تعلیم المصابین باألوتیزم للعدید من المهارات األخرى وأكدت 
 . كالمهارات االجتماعیة ومهارات التفاعل ومهارات الصداقة

والعرض السابق یشیر إلى فاعلیة استخدام النمذجة بالفیدیو في تحسین مهارات اللعب لدى أطفال 
 تزداد وتتضح قیمتها حینما تقدم في صورة برنامج متكامل یعمل على تالشي نقاط األوتیزم وان هذه الفاعلیة

 تشیر هذه الدراسات قالضعف التي قد تعیق تحقیق االستفادة من استخدام النمذجة بالفیدیو، عالوة على ما سب
ت اللعب وسلوكیاته إلى أن استخدام النمذجة بالفیدیو ال تتوقف نتائجها عند حدود إكساب هؤالء األطفال لمهارا

التي یعوزونها بالفعل، بل تمتد تلك النتائج إلى إكسابهم القدرة على تعمیم السلوكیات المتعلمة في مواقف أخرى 
والحد من سلوكیاتهم المعیقة ألدائهم األكادیمي واالجتماعي مما یحمل في طیاته إشارة إلى فاعلیة هذا األسلوب 

 .جه عامفي تحسین حالة أطفال األوتیزم بو

 :فروض الدراسة 
 بین متوسطي رتب درجات مجموعة الدراسة التجریبیة في ٠,٠١ً یوجد فرق دال احصائیا عند مستوى -١

سلوكیات اللعب لدى أطفال األوتیزم وأبعاده المختلفة / القیاس القبلي والقیاس البعدي على مقیاس مهارات 
سلوكیات اللعب الفردي، / كیات اللعب الرمزي، مهارات سلو/ سلوكیات اللعب األساسیة، مهارات / مهارات (

 .في اتجاه القیاس األفضل القیاس البعدي ) سلوكیات اللعب مع اآلخرین/ مهارات 
ً فرق دال احصائیا بین متوسطي رتب درجات مجموعة الدراسة التجریبیة في القیاسات البعدي د ال یوج-٢

 .سلوكیات اللعب لدى أطفال األوتیزم / على مقیاس مهارات ) تدریبيأسبوعین من انتهاء البرنامج ال(والتتبعي 

 : منهج الدراسة 
 باعتباره ًاقتضت طبیعة الدراسة الحالیة أن یستخدم الباحث المنهج التجریبي وتحدیدا تصمیم المجموعة الواحدة

والذي یعتمد على مجموعة واحدة ًأحد التصمیمات التجریبیة األكثر استخداما في مجال البحوث التربویة والنفسیة 
 .من األفراد تسمى المجموعة التجریبیة 

 

 
                                                

  فحرمان مجموعة ضابطة من أطفال األوتیزم من أیة تدخالت ) التجریبیة والضابطة( من الجائر هنا تنفیذ تصمیم المجموعتین
 .ًة معهم لمدة خمسة شهور أمر من الصعب تحقیقه فعلیاتعلیمی/ سلوكیة عالجیة 
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 :الحاالت المشاركة في الدراسة 
 سنة ٦,٢طبقت الدراسة الحالیة على خمس حاالت من األطفال المصابین باألوتیزم، متوسط أعمارهم 

من الملتحقین بانتظام  وهم ٣,٣=  بانحراف معیاري ٨٨,٦ ومتوسط نسبة ذكائهم ٠,٣٧= بانحراف معیاري 
خصائص الحاالت ) ١(بمركز الرحمة لرعایة ذوي االحتیاجات الخاصة بمدینة بنها، ویوضح الجدول رقم 

 :المشاركة في الدراسة الحالیة 
  )١( جدول 

 خصائص الحاالت المشاركة في الدراسة الحالیة
 الحالة 

 األولى
 الحالة 
 الثانیة

 الحالة 
 الثالثة

 الحالة 
 ةالرابع

 الحالة 
 الخامسة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 - - ذكر أنثى أنثى ذكر ذكر النوع
العمر الزمني  

 بالسنوات
٠,٣٧ ٦,٢ ٥,٩ ٦,٣ ٦,٧ ٥,٨ ٦,٤ 

نسبة الذكاء 
 بستانفورد 

٣,٣ ٨٨,٦ ٨٥ ٩٢ ٩٠ ٩١ ٨٥ 

 :األدوات المستخدمة في الدراسة 
 وقد مر إعداد الباحث:  ارات اللعب لدى أطفال األوتیزم استخدم الباحث في هذه الدراسة مقیاس لمه

 :إعداد هذا المقیاس بالمراحل التالیة 
 . تحدید الهدف من المقیاس وهو قیاس ومالحظة مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم -)١(
ختلفة لدى  لدى الباحث من مقاییس سابقة مرتبطة بسلوكیات اللعب ومهاراته المر اإلطالع على ما توف-)٢(

 :أطفال األوتیزم والتي سبق إعدادها واستخدامها في دراسات مماثلة لدراسة الباحث الحالیة، ومن هذه األدوات 
 ) .م٢٠١٠(إیمان عاطف نجیب / إعداد .      قائمة مالحظة سلوكیات اللعب لطفل األوتیزم-
 ) .م٢٠٠٨ (Janice J. Beaty / إعداد.  قائمة مالحظة سلوكیات اللعب االجتماعي لدى طفل األوتیزم-

 ) .م٢٠٠٤(الفریق البحثي بجامعة واشنطن / إعداد .  مقیاس سلوكیات اللعب ألطفال األوتیزم-
 ).م٢٠٠٦ ( Stahmer & Schreibman/ إعداد .  مقیاس مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم-
 ).م٢٠٠٦ (Hine & Wolery/ إعداد .  مقیاس مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم-

ومن خالل اإلطالع على هذه المقاییس استطاع الباحث الوصول إلى تحدید العبارات واألبعاد التي من 
 .الممكن أن یتكون منها هذا المقیاس 

                                                
  ١ لإلطالع على المقیاس انظر ملحق رقم.  
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 قام الباحث بإجراء دراسة استطالعیة في شكل سؤال مفتوح لإلفادة منها في تحدید المهارات التي یبدیها -)٣(
 مواقف اللعب المختلفة وذلك على عینة من آباء بعض أطفال األوتیزم وأمهاتهم باإلضافة أطفال األوتیزم أثناء

إلى االستعانة بآراء القائمین على رعایة أطفال األوتیزم في العدید من المراكز والمدارس المعنیة بهؤالء األطفال، 
لكم مع أطفال األوتیزم، ما هي من خالل تعام: وكانت هذه الدراسة االستطالعیة عبارة عن سؤال مفتوح نصه

المهارات التي تالحظونها على طفل األوتیزم أثناء مواقف اللعب المختلفة سواء حینما یكون بمفرده أو حینما 
 . ؟یكون بین مجموعة من األطفال اآلخرین

ومراجعة  لدیه من أدوات و دراسات سابقة ر قام الباحث بفحص نتائج الدراسة االستطالعیة وفحص ما توف-)٤(
لبعض األطر النظریة التي اطلع علیها والمتعلقة بهذا الموضوع لیتمخض عن ذلك صیاغة الصورة المبدئیة 

 . عبارة٦٣ أبعاد رئیسة تتضمن ٤لمقیاس مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم وتضمنت هذه الصورة المبدئیة 
من أساتذة الصحة  من السادة المحكمین قام الباحث بعرض المقیاس في صورته المبدئیة على مجموعة -)٥(

النفسیة وعلم النفس والتربیة الخاصة وذلك للحكم على المقیاس من حیث سالمة صیاغة عباراته ومدى انتماء 
كل بند إلى المقیاس ككل، وكذلك مدى مالئمة طریقة االستجابة ومفتاح التصحیح مع اقتراح التعدیالت 

 .الالزمة 
وبالتالي أصبح عدد % ٩٠ًاد ثالثة عبارات نظرا ألن نسبة االتفاق علیها تقل عن  قام الباحث باستبع-)٦(

 عبارة، ومن ثم قام الباحث بعمل بعض التعدیالت الالزمة في صیاغة بعض العبارات على نحو ما ٦٠العبارات 
 .ُأشار إلیه السادة المحكمون حیث تم حذف بعض الكلمات واستبدالها بأخرى مناسبة

لباحث بإعداد الصورة النهائیة للمقیاس وذلك من خالل حساب الخصائص السیكومتریة له من خالل  قام ا-)٧(
 :حساب معامالت الصدق والثبات للمقیاس على النحو التالي 

استخدم الباحث هنا صدق المحكمین، الصدق الظاهري، صدق المقارنة الطرفیة، :  صدق المقیاس -   
 :وصدق المحك، وهي كالتالي 

قام الباحث بعرض المقیاس على مجموعة من األساتذة المتخصصین في مجال الصحة :  صدق المحكمین -أ
ًالنفسیة وعلم النفس والتربیة الخاصة وبناء على نسبة االتفاق بین المحكمین لكل بعد وعبارة من عبارات المقیاس  ِ

فأكثر وكان نتیجة لذلك أن تم % ٩٠تم اإلبقاء على جمیع األبعاد والعبارات التي حصلت على نسبة اتفاق 
اإلبقاء على جمیع العبارات واألبعاد التي تضمنها المقیاس دون حذف أو تعدیل بخالف تعدیل بسیط لبعض 

 . تغییرها في صیغة العبارة الموضوعة ومعناهارالحروف والكلمات التي ال یؤث
 معلمات ٥ أمهات و ١٠(ین والبالغ عددهم قام الباحث بتطبیق المقیاس على عینة التقن:  الصدق الظاهري -ب

وأتضح من خالل ذلك أن التعلیمات الخاصة بالمقیاس ) متخصصات في التعامل مع هذه الفئة من األطفال
مالئمة وأن العبارات التي یتضمنها المقیاس تتمیز بالوضوح وسهولة الفهم، ونتیجة لذلك لم یتم حذف أي عبارة 

 .من المقیاس
قام الباحث بحساب صدق المقارنة الطرفیة وذلك للتحقق من القدرة التمییزیة : نة الطرفیة  صدق المقار–ج 

ًللمقیاس، بمعنى ما إذا كان المقیاس یمیز تمییزا فارقا بین المستویین المیزانیین القوي والضعیف، أي قدرة  ً
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، ولتحقیق ذلك تم إتباع )اللعبمهارات (المقیاس على التمییز بین األقویاء والضعفاء في الصفة التي یقیسها 
 وهي قیمة دالة ٦,٢٠٤= التجریبیة كانت " ت"الخطوات المتبعة في هذا األمر وتوصل الباحث إلى أن قیمة 

  .٠,٠١عند مستوى 
إیمان / حیث قام الباحث بتطبیق قائمة مالحظة سلوكیات اللعب لطفل األوتیزم إعداد :  صدق المحك -د

فس عینة التقنین وتطبیق مقیاس مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم المعد في على ن) م٢٠١٠(عاطف نجیب 
ً وهو دال احصائیا عند ٠,٨٤هذه الدراسة ومن ثم حساب معامل االرتباط بین الدرجات على األداتین والذي بلغ 

 .٠,٠١مستوى 
 هي طریقة إعادة  قام الباحث بحساب ثبات المقیاس بطریقتین مختلفتین، األولى: ثبات المقیاس -  

 .تطبیق المقیاس، أما الطریقة الثانیة فكانت طریقة التجزئة النصفیة
تم تطبیق المقیاس على أفراد عینة التقنین، ومن ثم :  إعادة تطبیق المقیاس بفاصل زمني قدره أسبوعان -أ

 ٠,٨١ات القائمة هو قدره أسبوعان بین التطبیقین وكان معامل ثب أعید تطبیق المقیاس مرة أخرى بفاصل زمني
     .٠,٠١ّوهو دال إحصائیا عند مستوى 

 تم حساب ثبات المقیاس بطریقة التجزئة النصفیة بإتباع الخطوات المعروفة في ذلك ثم : التجزئة النصفیة -ب
ّ وهو دال إحصائیا ٠,٧٠٢حساب معامل االرتباط بین درجات نصفي المقیاس، فوجد أن معامل االرتباط هو 

معامل + ١) / ( معامل االرتباط× ٢= (، تال ذلك حساب معامل ثبات المقیاس ویساوي ٠,٠١مستوى عند 
 مما یؤكد أن المقیاس في صورته النهائیة یتمتع ٠,٠١ّ وهو دال إحصائیا عند مستوى ٠,٨٢٤٩) = االرتباط

 .بمعامالت صدق وثبات عالیة
:  عبارة على النحو التالي ٦٠ أبعاد تتوزع علیها ٤وبهذا أصبح المقیاس في صورته النهائیة یتكون من 

 مهارات اللعب األساسیة ویتضمن :البعد الثاني  عبارات ، ١٠ مهارات اللعب الرمزي ویتضمن :البعد األول 
 مهارات اللعب مع :البعد الرابع  عبارة ، و١٥ مهارات اللعب الفردي ویتضمن  :ثالبعد الثال عبارة ، ١٥

ً عبارة، هذا وقد اختار الباحث طریقة لیكرت لتصحیح المقیاس بحیث تأخذ االستجابة نادرا ٢٠اآلخرین ویتضمن 
ًدرجة واحدة، واالستجابة أحیانا درجتان، واالستجابة دائما ثالث درجات ً. 

 :الجلسات التدریبیة المستخدمة في هذه الدراسة 
یخلو أي موقف تعامل مع أطفال أوتیزم اعتمد الباحث في هذه الدراسة على العدید من الفنیات التي ال 

والواجبات المنزلیة، كما حرص الباحث على إشراك ) المرتدة(منها كالتعزیز المادي والمعنوي والتغذیة الراجعة 
في الجلسات التدریبیة المقدمة ألطفالهن بغیة تدریبهم على كیفیة التطبیق في ) أم كل طفل(األمهات الخمس 

یث قام الباحث بتزوید كل أم لكل طفل مشارك في هذه الدراسة باسطوانة مدمجة المنزل بنفس األسلوب ح
)CD ( ًتتضمن المشاهد المعروضة على األطفال لیتاح لألم تطبیق نفس األسلوب المستخدم في المنزل نظرا

 ألن مشاركة الوالدین هي عنصر أساسي وجوهري ألي تدخل سلوكي مع أطفال األوتیزم بوجه خاص واألطفال
 .ذوي االحتیاجات الخاصة بوجه عام
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 فالعالج السلوكي القائم على المنزل ینتج عنه تغییرات سلوكیة وتنمویة للطفل بشكل أكبر، وكذلك یزود 
الوالدین بمعرفة تلك المهارات التي ینبغي تقدیمها للطفل والكیفیة التي یمكن من خاللها تقدیم تلك المهارات 

 بدوره إلى حدوث تأثیر إیجابي وفعال على أفراد األسرة ككل، وقد اعتمد الباحث بشكل أكثر فاعلیة، مما یؤدي
 . ًأیضا على مجموعة متنوعة من األلعاب والدمى المختلفة التي توضحها المشاهد التي تم عرضها على األطفال

نتباه كما حرص الباحث في هذه الدراسة حتى تتأتى نتائجها بصورة جیدة على التأكید على مهارة اال
 لدى الحاالت المشتركة في هذه الدراسة على الرغم من مالحظته لوجود قدر Joint Attentionالمشترك 

ًمناسب من االنتباه لدیهم یؤهلهم الكتساب مهارات أخرى جدیدة متقدمة نظرا ألنهم ملتحقین بشكل منتظم بمركز 
وكیة بشكل منتظم، وقد اعتمد الباحث هنا لذوي االحتیاجات الخاصة ویتعرضون لمجموعة من التدریبات السل

 ٥ مشاهد فیدیو من برامج األطفال ومدة كل مشهد ١٠( ًأیضا بشكل أساسي على أسلوب النمذجة بالفیدیو 
 ). دقائق

وكانت اإلجراءات التنفیذیة في هذه المرحلة تقوم على عرض المشهد أمام الطفل ومالحظة انتباهه إلیه 
ٕ التعزیز المناسب له في حالة التأكد من سرده للموقف بشكل صحیح واعادة العرض ومدى إدراكه له مع تقدیم

، ولتحقیق الهدف الرئیس من هذه )ٕانتباهه وادراكه(مرة أخرى حال إخفاق الطفل في متابعة المشهد المعروض 
وتیزم قام سلوكیات اللعب لدى أطفال األ/ الدراسة وهو استخدام النمذجة بالفیدیو في تنمیة بعض مهارات 

الذین تتراوح أعمارهم ) سلیمي النمو( باالستعانة ببعض األطفال العادیین  مشهد فیدیو٤٠الباحث بتسجیل 
 سنوات لتسجیل المهارات والسلوكیات المطلوبة بشكل صحیح والتي تعكس بعض مهارات اللعب ٨ – ٧مابین 

 .  دقائق٥األساسیة والرمزیة والفردیة والجماعیة، مدة كل مشهد 

 دقائق من ٥ًكانت الجلسات جمیعا تتم بنفس الطریقة واألسلوب المستخدم، في البدایة تهیئة للطفل لمدة 
خالل قیام الباحث بمصافحة الطفل والجلوس معه والتصفیق له ومناداته باسمه ومشاركته بعض األنشطة 

 فوق بعض الحلقات الدائریة المتعلقة باللعب كرمي الكرة واللحاق بها وحذف الكرات في صندوق و القفز
الموضوعة على األرض یلي ذلك تقدیم معزز مادي للطفل ثم تقدیم المقطع المصور من خالل الفیدیو على 

 دقائق یلي ذلك تقدیم معزز مادي للطفل كل حسب الجدول المعد له وفق رغباته ومیوله مع شرح ٥الطفل لمدة 
 تشغیل المقطع المصور مرة أخرى ثم یطلب الباحث من كل الهدف من المشهد المعروض وطبیعته، ثم إعادة

 دقائق تنفیذ نفس المشهد المعروض علیه بنفس الطریقة وباستخدام نفس اللعبة أو النشاط المقدم، ١٠طفل ولمدة 
أما المشاهد التي كانت تحوي طفلین یؤدیان نشاط ما كان الباحث یقوم بدور الشریك للطفل في هذا النشاط، 

لطفلها سواء بتصحیح سلوكه الخاطىء المخالف ) الراجعة(ر األم في الجلسة هو تقدیم التغذیة المرتدة وكان دو
لما تم عرضه أو تقدیم التعزیز المادي و المعنوي للطفل من خالل التصفیق له وتشجیعه حین إتیانه بالمهمة 

ًي هذه الدراسة تحوي عددا من المطلوبة بشكل صحیح، كانت المشاهد المعروضة على األطفال المشاركین ف
                                                

  ٢ لإلطالع على المشاهد المعروضة انظر إلى ملحق رقم.  
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المهارات والسلوكیات الخاصة باللعب، حیث حرص الباحث على تجزئة هذه المهارات بشكل متسلسل یسهل 
على الطفل اداركها وتقلید القیام بها، وجدیر بالذكر أن المشهد الواحد كان یعرض في جلستین متعاقبتین أي 

 ).مرتین في الجلسة الواحدة لجلستین متعاقبتین (  الطفل  مرات عرض لنفس المشهد أمام٤بإجمالي عدد 
 .یوضح تفاصیل الجلسات المنفذة في الدراسة الحالیة) ٢( والجدول رقم 

 )٢(جدول 
 تفاصیل الجلسات المنفذة في الدراسة الحالیة

 
 المرحلة

 
دد  الهدف
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 نوع الجلسة

تعارف واتفاق بین  لىاألو
الباحث وأولیاء األمور 

 وقیاس قبلي 

 جماعیة  د٣٥  المناقشة-المقابلة  ٢

 جماعیة  د٣٥  التعزیز-اللعب الحر  ٣ تهیئة لألطفال الثانیة
التأكید على مهارة  الثالثة

 االنتباه المشترك
  التعزیز–النمذجة بالفیدیو  ١٠

 الواجبات –التغذیة المرتدة 
 المنزلیة

 فردیة  د٣٥

/ تنمیة مهارات  الرابعة
سلوكیات اللعب 

 األساسیة

٢٠ 
  التعزیز–النمذجة بالفیدیو 
 الواجبات –التغذیة المرتدة 

 المنزلیة

 فردیة  د٣٥

/ تنمیة مهارات  الخامسة
 سلوكیات اللعب الرمزي

  التعزیز–النمذجة بالفیدیو  ٢٠
 الواجبات –التغذیة المرتدة 

 المنزلیة

 فردیة  د٣٥

/ تنمیة مهارات  السادسة
 سلوكیات اللعب الفردي

  التعزیز–النمذجة بالفیدیو  ٢٠
 الواجبات –التغذیة المرتدة 

 المنزلیة

 فردیة  د٣٥

/ تنمیة مهارات  السابعة
سلوكیات اللعب مع 

 اآلخرین

  التعزیز–النمذجة بالفیدیو  ٢٠
 الواجبات –التغذیة المرتدة 

 المنزلیة

 فردیة  د٣٥

 جماعیة  د٣٥  المناقشة-المقابلة  ١ قیاس بعدي ةالثامن
 جماعیة  د٣٥  المناقشة-المقابلة  ١ قیاس تتبعي التاسعة

 
 :إجراءات الدراسة 

 أشهر، هذا وقد اتبع الباحث الخطوات ٥استغرق تطبیق الجلسات التدریبیة المقدمة في هذه الدراسة 
 : التالیة في دراسته الحالیة 
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بدء بتطبیق الجلسات التدریبیة بعقد مجموعة من الزیارات لمركز الرحمة لرعایة ذوي قام الباحث قبل ال -١
وذلك الختیار الحاالت المشاركة في ) تابعة لجمعیة داوود االنطاكي(االحتیاجات الخاصة بمدینة بنها 

في الكشوف هذه الدراسة، وبعد اإلطالع على قوائم المصابین باألوتیزم من الملتحقین بالمركز والمقیدین 
تم مراعاة نسب الذكاء والعمر الزمني في . ( أطفال٥قام الباحث بانتقاء مجموعة منهم بلغ قوامهما 

 ) .الثقافیة/ االقتصادیة / انتقاء الحاالت باإلضافة إلى تقارب مستویاتهم االجتماعیة 

قام الباحث بعقد مجموعة من اللقاءات مع الحاالت المنتقاة لمالحظتهم واالستفسار عنهم من خالل  -٢
القائمین على رعایتهم في المركز، كما حرص الباحث على معایشة األطفال المشاركین في الدراسة لفترة 

 .زمنیة حوالي أسبوع بغیة إیجاد جو من األلفة والود بینه وبین األطفال

كان (احث بتطبیق مقیاس مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم على حاالت الدراسة الخمس قام الب -٣
 ) .الباحث یقوم بتطبیق المقیاس على الطفل من خالل ولي األمر 

بالتنسیق مع إدارة المركز قام الباحث باختیار إحدى القاعات المعدة مسبقا للتعامل مع فئة المصابین  -٤
م و ١,٨ تحوي نافذة مرتفعة عن مستوى سطح األرض بمسافة ٢ م٩الي باألوتیزم بلغت مساحتها حو

م وكرسي أطفال وآخر للكبار ومزودة بدوالب لحفظ األشیاء ١ وبها طاولة دائریة قطرها ٢م١مساحتها 
 . مرات في األسبوع ٥، وكان الباحث یلتقي بالحاالت DVDً◌ موصلة بجهاز ٤٠وشاشة تلفاز مقاس 

 الجلسات التدریبیة قام الباحث مرة أخرى بإعادة تطبیق المقیاس بنفس طریقة بعد االنتهاء من تطبیق -٥
 .التطبیق القبلي 

اكتفى الباحث بفترة األسبوعین كون حاالت الدراسة هم ذوي احتیاجات ( قام الباحث بعد أسبوعین  -٦
وفي النهایة من انتهاء التدریب بإعادة تطبیق المقیاس بنفس طریقة التطبیق القبلي والبعدي، ) خاصة

 لدیه من ر على ما توفSPSSقام الباحث بتطبیق بعض المعالجات اإلحصائیة من خالل برنامج 
 .درجات ناجمة عن القیاسات وذلك للوصول إلى نتائج الدراسة الحالیة وتقدیم تفسیر لها

 :نتائج الدراسة 
القیاس القبلي والبعدي درجات األطفال المشاركین في الدراسة الحالیة في ) ٣(یوضح الجدول رقم 

 :والتتبعي على مقیاس مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم المستخدم في الدراسة الحالیة على النحو التالي 
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  )٣( جدول 
 درجات األطفال المشاركین في الدراسة الحالیة في القیاس القبلي والبعدي والتتبعي على 

 مقیاس مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم
 الطفل  مجاالت القیاس

 األول
 الطفل 
 الثاني

 الطفل
 

 الثالث

 الطفل 
 الرابع

 الطفل
 

 الخامس
 مهارات اللعب الرمزي ١٤ ٢٤ ١٥ ١٠ ١٢ القیاس القبلي
 ٢٢ ٣٠ ٢٨ ٢٠ ٢٠ القیاس البعدي
 مهارات اللعب األساسیة ١٦ ٢١ ١٥ ١٥ ١٥ القیاس القبلي
 ٣٤ ٤٠ ٤٢ ٢٨ ٣٠ القیاس البعدي
 اللعب الفرديمهارات  ١٦ ١٥ ١٥ ١٩ ١٥ القیاس القبلي
 ٣٤ ٣٥ ٤٠ ٤٠ ٣٠ القیاس البعدي
مهارات اللعب مع  ١٨ ٢٠ ٢٣ ٣١ ١٨ القیاس القبلي

 ٥٢ ٤٧ ٦٠ ٥٢ ٤٥ القیاس البعدي اآلخرین

 ٦٤ ٨٠ ٦٨ ٧٥ ٦٠ القیاس القبلي
 ١٤٨ ١٥٥ ١٧٠ ١٤٠ ١٢٥ القیاس البعدي

الدرجة الكلیة على 
 المقیاس

 ١٤٨ ١٥٤ ١٧٢ ١٤٠ ١٢٤ اس التتبعيالقی

 بین ٠,٠١ًیوجد فرق دال احصائیا عند مستوى : بالنسبة للفرض األول للدراسة والذي نص على  
متوسطي رتب درجات مجموعة الدراسة التجریبیة في القیاس القبلي والقیاس البعدي على مقیاس مهارات اللعب 

ت اللعب الرمزي، مهارات اللعب األساسیة، مهارات سلوكیات اللعب مهارا(لدى أطفال األوتیزم وأبعاده المختلفة 
للكشف عن داللة الفرق . في اتجاه القیاس األفضل القیاس البعدي) سلوكیات اللعب مع اآلخرین/الفردي، مهارات

َواتجاهه بین متوسطي رتب درجات القیاسین القبلي والبعدي لمجموعة الدراسة التجریبیة على مقیاس مهارا ت َ
 للتعرف على Wilcoxonاللعب لدى أطفال األوتیزم وابعاده المختلفة قام الباحث باستخدام اختبار ویلكوكسون 

 :كما یلي) ٤( إلیه من نتائج في الجدول رقم لداللة هذا الفرق، ویلخص الباحث ما توص
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  )٤( جدول 
َلمتوسطي رتب درجات القیاسین القبلي والب " Z" نتائج حساب قیمة   عدي لمجموعةَ

  الدراسة التجریبیة على مقیاس مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم وابعاده 
نوع  القياس

 القياس
توزيع الرتب  ع م

 وعددها
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 الداللة Zقيمة 

 الدرجة الكلية صفر صفر صفر السالبة ٨,١١ ٦٩,٤ قبلي
 ١٥ ٣ ٥ الموجبة ١,٦٧٧ ١,٤٧٦ بعدي

- 
٢,٠٣٢ 

٠,٠١ 

سلوكیات /مهارات صفر صفر صفر السالبة ٥,٣٨٥ ١٥,٠١ قبلي
 ١٥ ٣ ٥ الموجبة ٤,٥٦ ٢٤,٤ بعدي اللعب الرمزي

- 
٢,٠٣٢ 

٠,٠١ 

سلوكیات /مهارات صفر صفر صفر السالبة ٢,٦ ١٦,٤ قبلي
 ١٥ ٣ ٥ الموجبة ٦,٠٩ ٣٤,٨ بعدي اللعب األساسیة

- 
٢,٠٢٣ 

٠,٠١ 

سلوكیات /مهارات صفر صفر صفر السالبة ١,٧٣ ١٦,٠٠ قبلي
 ١٥ ٣ ٥ الموجبة ٤,١٤ ٣٧,٢ بعدي دياللعب الفر

- 
٢,٠٢٣ 

٠,٠١ 

سلوكیات /مهارات صفر صفر صفر السالبة ٥,٤٣ ٢٢,٠٠ قبلي
 ١٥ ٣ ٥ الموجبة ٥,٨٠٥ ٥١,٢ بعدي اللعب مع اآلخرین

- 
٢,٠٣٢ 

٠,٠١ 

ین متوسطي رتب درجات مجموعة الدراسة َوجود فرق ذو داللة إحصائیة ب) ٣(ویتضح من الجدول رقم 
َالتجریبیة في القیاسین القبلي والبعدي على مقیاس مهارات  سلوكیات اللعب لدى أطفال األوتیزم وابعاده / َ

المختلفة، وبالرجوع إلى متوسطات درجات مجموعة الدراسة التجریبیة في القیاس القبلي والبعدي للمقیاس وأبعاده 
ا الفرق لصالح القیاسات البعدي ألنها ذوو المتوسط األكبر، عالوة على أن اختبار المختلفة یتضح أن هذ

 . یفید ذلك وهذا یعني تحقق الفرض األول للدراسة  Signاإلشارة

ً فرق دال احصائیا بین متوسطي رتب د ال یوج:بالنسبة للفرض الثاني للدراسة والذي نص على  
على ) أسبوعین من انتهاء البرنامج التدریبي(قیاسات البعدي والتتبعي درجات مجموعة الدراسة التجریبیة في ال

 . سلوكیات اللعب لدى أطفال األوتیزم/ مقیاس مهارات 

 للتحقق من صحة هذا Wilcoxonوالختبار صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار ویلكوكسون 
 :كما یلي) ٥(م  إلیه من نتائج في الجدول رقلالفرض، ویلخص الباحث ما توص
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  )٥( جدول 

لمتوسطي رتب درجات القیاسین البعدي والتتبعي لمجموعة الدراسة التجریبیة  " Z" نتائج حساب قیمة 
 على مقیاس مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم

 المتوسط نوع القياس
 م

 االنحراف المعياري
 ع

توزيع الرتب 
 وعددها

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة 
Z 

 الداللة

 ٣,٠ ١,٥ ٢ السالبة ١٦,٧٧ ١,٤٧ بعدي
 ٣,٠ ٣,٠ ١ الموجبة ١٧,٦٨ ١,٤٧ تتبعي

 غير دالة ٠,٠٠١
 ًاحصائيا

عدم وجود داللة للفرق بین متوسطي رتب درجات مجموعة الدراسة ) ٤(ویتضح من الجدول رقم 
على مقیاس مهارات اللعب لدى ) لتدریبيأسبوعین من انتهاء البرنامج ا(التجریبیة في القیاسین البعدي والتتبعي 

 .  تحقق الفرض الثاني للدراسةدأطفال األوتیزم وهو ما یفی

) القبلي والبعدي والتتبعي(هذا كما استخدم الباحث أسلوب فریدمان للمقارنة بین القیاسات الثالثة 
 :كما یلي ) ٦(ویلخص الباحث ما توصل إلیه من نتائج في الجدول رقم 
 )٦(جدول 

تائج استخدام أسلوب فریدمان للمقارنة بین درجات القیاس القبلي و البعدي والتتبعي لمجموعة الدراسة ن
 التجریبیة على مقیاس مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم

عدد أفراد  القياس
 العينة

 المتوسط
 م

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الرتب

درجة  ٢قيمة كا
 الحرية

 مستوى الداللة

 ١,٠٠ ٨,١١١ ٦٩,٤ القبلي
 ٢,٦٠ ١٦,٧٧ ١,٤٧ البعدي
 التتبعي

 
٥ 

٢,٤٠ ١٧,٦٨٦ ١,٤٧ 

٨,٤٤٤ 
 
٢ 

 ًدالة احصائيا عند
٠,٠١ 

وجود فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات مجموعة الدراسة ) ٥(ویتضح من الجدول رقم 
للعب لدى أطفال األوتیزم في اتجاه القیاس التجریبیة في القیاس القبلي والبعدي والتتبعي على مقیاس مهارات ا

 .البعدي 

 :تفسیر النتائج ومناقشتها 
ال شك في أن التشریعات والقوانین الدولیة واإلقلیمیة والمحلیة أكدت في طیاتها على أهمیة النظر إلى 

ورة ذوي االحتیاجات الخاصة ضمن معیار اإلنسان طبیعي النمو من حیث الحقوق والواجبات ومن حیث ضر
إتاحة كافة الفرص له لالستفادة من البرامج والخدمات التربویة والتعلیمیة شأنه شأن أي إنسان عادي على وجه 
البسیطة، لقد حاولت الدراسة الحالیة التحقق من فاعلیة استخدام النمذجة بالفیدیو في تنمیة بعض مهارات اللعب 

َها إلى وجود فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسطي رتب لدى خمسة أطفال مصابین باألوتیزم، وقد أفادت نتائج
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َدرجات مجموعة الدراسة التجریبیة في القیاسین القبلي والبعدي على مقیاس مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم  َ
، ودراسة )Jeffreys,2005(وابعاده المختلفة وهي نتیجة تتماشى مع نتائج العدید من الدراسات السابقة كدراسة 

)Takeshima,2005( ودراسة ،)Reagon et al.,2006( ودراسة ،)Hine&Wolery,2006( ودراسة ،
)Lydon et al.,2011 ( وغیرهم والتي تؤكد جمیعها باإلضافة إلى نتائج الدراسة الحالیة على فاعلیة استخدام

نبغي الرجوع إلى النظریة النمذجة بالفیدیو في تنمیة مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم، ولتفسیر هذه النتیجة ی
السلوكیة  (Dollard&Miller ونظریة التعزیز لدوالرد ومیللر Banduraالمعرفیة االجتماعیة لباندورا 

، فمسالك الفرد في ضوء رؤى هاتان النظریتان هي نتاج التعلم )التعلم االجتماعي الدینامیكي: االجتماعیة
إلجرائیة التي یتتابع بعضها إثر بعض على شكل عادات وما واالكتساب عن طریق التشریطات الكالسیكیة أو ا

 ).٤١:٢٠١٠الخولي،( في تصورهم إال مجموعة من العادات دالفر

 یرتكز على أربعة عوامل رئیسة - وهو األساس الذي تقوم علیه النمذجة بالفیدیو -فالتعلم بالمالحظة 
االنتباه إلى السلوك المنمذج، تذكر وقائع :  التالي في نظریته للمعرفة االجتماعیة على النحو" باندورا"حددها 

ًالسلوك المنمذج، إعادة اإلنتاج الحركي للسلوك المنمذج، وأخیرا الدافعیة إلعادة تقلید ومحاكاة السلوك المنمذج 
، فبالنسبة لالنتباه وهو العامل األول لنجاح التعلم )Nikopoulso&Keenan,2006:145(في مواقف أخرى 

ة فقد حرص الباحث في دراسته الحالیة على إعادة تدریب الحاالت المشاركة في الدراسة على مهارة بالمالحظ
 جلسات تدریبیة ذلك ألن االنتباه مهارة أساسیة للعب عالوة على كونه مرحلة أساسیة ١٠االنتباه المشترك لمدة 

 ،األولى لم البد من توافر االنتباه بالدرجةلكي یحدث التعللتعلم بالمالحظة وهو ما تم مراعاته في هذه الدراسة، ف
العملیة النفسیة التي تقوم باختیار المعلومات  حیث یعد االنتباه  ،ًوالبد من المحافظة على هذا االنتباه ثانیا

لكي یحدث التعلم فإن الحد األدنى ف ،یتذكر أو یتخیل أو یتعلم أو یفكر في أي شيء وبدونها ال یستطیع الفرد أن
 . إلى المثیرات المناسبة بد أن یعمله المتعلم هو أن ینتبهالذي ال

فیمكن القول بأن النمذجة بالفیدیو ) النمذجة(أما بالنسبة للتذكر باعتباره خطوة ضمنیة للتعلم بالمالحظة 
ط العالجیة المالئمة لمعظم أطفال األوتیزم بسبب أن معظمهم یتمتعون بنقا/ هي أكثر االستراتیجیات التعلیمیة 

 Verbal Memory ونقاط ضعف في الذاكرة الكالمیة Visual Memoryقوة في الذاكرة البصریة 
)Ozonoff&Pennington,1991 ; Fama,1992:22 ( فمعظم أطفال األوتیزم یعانون مشكلة في تذكر

 Fein(الستدعاء المادة اللفظیة المنطوقة لغویا فهم ال یستخدمون الترابط الخاص بالمعنى بشكل تلقائي لتسهیل ا

et al.,1996:125 ( وباإلضافة إلى ذلك فتخصیص الباحث لمرحلة تهیئة لألطفال ومشاركته لهم مواقف اللعب
ٕفي هذه المرحلة والمراحل التي تلیها واقحامه لالم في معظم الجلسات التدریبیة أمر غایة في األهمیة للوصول 

لى استدعاء السلوكیات المتعلمة في المواقف الوجدانیة االنفعالیة إلى هذه النتائج ذلك ألن قدرة أطفال األوتیزم ع
االیجابیة تزداد بصورة أكبر من تلك السلوكیات التي یتم تعلیمها في بیئات تخاطب العقل قبل الوجدان 

)Sollinger,2004 ( وهذا یشیر إلى أهمیة االعتماد على القدرات الخاصة بالذاكرة لدى أطفال األوتیزم عند
یم البرامج والتدخالت العالجیة معهم، إذ  ینبغي االعتماد على المواقف المصورة الحیة أو غیر الحیة التي تصم
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یمكن أن یكون لها أثر في ذاكرة هؤالء األطفال كما ینبغي أن تكون المواقف التي یتم إقحامهم فیها تعتمد على 
ًالنواحي الوجدانیة الشعوریة حیث ثبت أن لها أثرا كبیرا  في قدرة طفل األوتیزم على استدعائها بعد فترة من الزمن ً

 .وهذا ما تم مراعاته في الجلسات التدریبیة المقدمة في هذه الدراسة

، یأتي دور التعزیز والذي اعتمد علیه الباحث في كل خطوات الجلسات قوباإلضافة إلى ما سب
ي الوصول إلى النتیجة التي أفادت بها الدراسة، التدریبیة المقدمة في هذه الدراسة والذي كان له أثر فاعل ف

فتقدیم التعزیز مع كل خطوة یقوم بها الطفل في محاكاة وتقلید النماذج المقدمة في هذه الدراسة یتماشى مع رؤیة 
في أن الدافعیة هي أحد عوامل نجاح التعلم بالمالحظة، فقد راعى الباحث في هذه الدراسة أهمیة " باندورا"

شرط للتعلم كما راعى قیام األطفال المشاركین في الدراسة الحالیة بإعادة تقلید ومحاكاة النماذج التي التعزیز ك
كانت تعرض علیهم وتالزم ذلك بالتعزیز المادي أو المعنوي والذي كان یقدم من قبل األم وكان الباحث یهدف 

ًمن ذلك إلى أن یكون مصدر التعزیز مصدرا وجدانیا یمیل إلیه الطف ل وهو األم، فتكلیف األم بتقدیم التعزیز ً
ًلطفلها هنا لم یكن صدفة بل كان أمرا مقصودا من قبل الباحث ینشد من خالله ضمان شعور الطفل بأن األم  ً
باعتبارها منبع األمن النفسي للطفل ومكمن الوجدان له هي مصدر التعزیز بالنسبة للسلوكیات التي یأتي بها 

رسة تلك السلوكیات المعززة، وبالتالي فالنتیجة التي أفادت بها الدراسة الحالیة یمكن فتزید من رغبته في مما
تفسیرها في ضوء النظریة المعرفیة االجتماعیة لباندورا، فقد راعى الباحث في جلساته التدریبیة مستلزمات التعلم 

خطوات المتبعة في النمذجة بالمالحظة المنصوص علیها في تلك النظریة والتي تتالئم بطبیعتها مع تلك ال
الحافز، : یتم من خالل أربعة خطوات رئیسة هي " دوالرد ومیللر"بالفیدیو، ومن ناحیة أخرى، فالتعلم عند 

ْالمؤشر، االستجابة، والتعزیز، فالتغیرات في سلوك المالحظ ترجع إلى عواقب السلوك ال عواقب النموذج  ِ َ ُ
)Chance,1999:50 (ل یعد أحد وظائف التعزیز، فاألطفال یتعلمون تقلید النماذج عندما فالتقلید لدى األطفا

ً هذا التقلید معززا نویتعلمون عدم تقلید النموذج عندما ال یكو) یعقبه تعزیز(ًیكون التقلید مكافئا 
)Ross,1981:52( وفي ضوء تلك الرؤیة یمكن تفسیر التحسن الذي طرأ على الحاالت المشاركة في هذه ،

تقدیم الباحث للتعزیز بصفة متعاقبة مع كل تقلید صحیح للطفل للنموذج المعروض بشكل بصري ساعد الدراسة ف
 .ًكثیرا في تنمیة مهاراتهم وسلوكیاتهم المتعلقة باللعب

وهنا وقفة هامة تستدعي المناقشة، فإذا كان األطفال یقلدون النماذج المعززة بالنسبة لهم، فكیف یقوم 
 المهارات التي تم تعلمها بالنمذجة على مواقف أخرى قد تكون غیر معززة ؟، هنا ینبغي هؤالء األطفال بتعمیم

التأكید على نقطتین في غایة األهمیة، األولى أن المثیرات القویة بالنسبة للطفل تستمر في تأثیرها على السلوك 
صمیم النمذجة بالفیدیو هي أكثر ًلمدة طویلة حتى بعد اختفائها، وكما تم ذكره سابقا، فالمثیرات البصریة وهي 

ًالمثیرات تأثیرا على أطفال األوتیزم نظرا لقدراتهم البصریة التي تفوق قدراتهم الكالمیة، فالسلوك الذي یتعلمه  ً
طفل األوتیزم من خالل المثیر البصري یستمر معه لفترة طویلة مقارنة بالسلوك الذي یتعلمه بشكل لفظي حتى 

 وهو ما یتوفر في النمذجة بالفیدیو والتي اقحمت في مواقف التعامل مع أطفال األوتیزم في حالة غیاب التعزیز،
فنظریة الذكاءات المتعددة ترى أن الذكاءات التي یمتلكها كل فرد ًبناء على مفاهیم نظریة الذكاءات المتعددة، 
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هذه الذكاءات یطلق علیها ًتعمل بشكل مستقل، كما ترى أیضا أن كل فرد یختص بمزیج أو تولیفة منفردة من 
وهي التي یستخدمها في تعامالته وفي مواجهته للمواقف والمشكالت المختلفة التي ) بصمة ذكائیة(البعض 

، وبذلك فالنمذجة بالفیدیو هي محاولة جیدة لالستفادة من الذكاء البصري )٢٠٠٤المفتي،(یتعرض لها في حیاته 
 النقطة الثانیة، فتستوجب الحدیث عن ما یعرف بالتقلید المعمم الذي یتمتع به معظم أطفال األوتیزم، أما

Generalised imitation تعزیز عدد من السلوكیات المقلدة یمكن أن یؤدي إلى اتجاه  والذي ینص على أن
فنمذجة كل سلوك أو ) Baer&Deguchi,1985:68(عام لتقلید السلوك المنمذج حتى في حالة غیاب التعزیز 

ها أمر غایة في الصعوبة خاصة عندما یكون في مجال األوتیزم، ولكن األفضل هو تعزیز االتجاه مهارة وتعزیز
 الباحث علیه في الجلسات المقدمة في هذه صوهو ما حر) Kymissis&Poulson,1990(العام للتقلید 

 ذلك عكست الدرجة الدراسة، فبالتأكید لم تتضمن المشاهد كل مهارات اللعب المطلوبة ولكن عدد قلیل منها ومع
ًالكلیة للمقیاس تحسنا ملحوظا في مهارات وسلوكیات أخرى لم تتضمنها المشاهد المعروضة، فتعزیز االتجاه  ً

ووجود مهارة أو ) الباحث(العام للتقلید یستلزم معالجة األحداث البیئیة والتي تشتمل على وجود مقدم للتعلیمات 
، باإلضافة إلى )عقب كل سلوك ناجح للطفل( وجدول زمني للتعزیز )المشاهد المعروضة بالفیدیو(سلوك مجزأ 

حرص الباحث ( وجود ترتیب للمثیرات المتمیزة بالطریقة التي یتم من خاللها الحصول على االستجابة المطلوبة 
عالوة على وجود تعزیز دائم ) على أن تكون اإلجراءات المتبعة في كل الجلسات هي نفسها دون تغییر

 .ومستمر

وال یمكن بأي حال من األحوال إهمال الدور الوالدي الذي تم االعتماد علیه في هذه الدراسة، فتكلیف 
ًاألمهات بأداء نفس الدور مع أطفالهم في المنزل وتقدیم المعززات لكل تقلید ناجح ساعد أیضا في الوصول إلى 

لوكیات التي یعقبها التعزیز، وتصبح الرغبة لدیهم نتائج هذه الدراسة، فبالممارسة الیومیة یتعلم األطفال نمذجة الس
في تقلید النماذج الناجحة المعززة أمر راسخ في أذهانهم، حتى النماذج التي ال تعزز سواء ألنها نماذج سالبة أو 
ًحتى تلك التي یعقبها تعزیز متقطع غیر دائم فاألطفال عادة ما یتعاملون معها بحیادیة، یحاولون تقلیدها بحثا 

 فاألطفال عموما سواء عادیین أو قًن المعزز وفي حالة غیابه فإنهم یتجاهلونها تماما، وباإلضافة إلى ما سبع
ًمصابین باألوتیزم یمیلون إلى تقلید السلوك الذي یالحظونه حتى إذا لم یكن معززا شریطة أن یكون هذا النموذج 

 ). Chance,1999,67(ت معززة یحمل سمات وخصائص النماذج الناجحة التي سبق تعلمها وكان

وخالصة القول، تعد النمذجة بالفیدیو وسیلة تكنولوجیة جیدة لدعم السلوك االیجابي، وهي وسیلة یمكن 
من خاللها تنمیة العدید من المهارات والسلوكیات الالزمة ألطفال األوتیزم شریطة أن یتم استخدامها في بیئة 

ألطفال، وال شك في أن العمل في میدان تنمیة مهارات اللعب لدى أطفال متكاملة مهیأة تتناسب وطبیعة هؤالء ا
األوتیزم هو أمر غایة في األهمیة، فقدرة أطفال األوتیزم على اللعب لیست معدومة ولكنها مقیدة أسیرة تستلزم 

ابیة التي یحتاجها التحریر من القیود المفروضة علیها في ظل الترتیبات البیئة المقیدة الخالیة من المثیرات االیج
ٕهؤالء األطفال، واذا كان العدید من أطفال األوتیزم یتصفون بقصور أو عجز في القدرة على تنظیم المدخالت 
الحسیة العدیدة التي یستقبلونها من البیئة أو الواقع المحیط بهم فإنه من الضروري تعلیمهم وتنمیة استجاباتهم 
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ٕهم الیومیة، ویعد الفیدیو أحد الوسائل الحدیثة في تعلیم وتدریب واكساب الحسیة واالنفعالیة والسلوكیة في حیات
مثل هؤالء األطفال العدید من الخبرات الحسیة، حیث یمكنهم التتبع البصري وتحریك الرأس لمتابعة الرؤیة، 

ًنوعة بدال ُفالفیدیو یساعد على أن یجعل من اللعب نشاطا یساعد على التآزر بین العین والید وأنشطة أخرى مت
 .من أن تكون ردود فعل آلیة اوتوماتیكیة

 :المراجع 

، مكتبة االنجلو المصریة، القاهرة، )١(ط . اضطرابات التواصل وعالجها). ٢٠٠٣( باظة، آمال عبدالسمیع -١
 .جمهوریة مصر العربیة
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  )١( ملحق رقم 
 مقیاس مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم

 ًدائما ًأحیانا ًانادر البند م
  Symbolic Play Skillsمهارات اللعب الرمزي : البعد األول 

    .یبدي اهتمام باأللعاب التي تتوفر أمامه  ١
    .یستخدم األلعاب بشكل صحیح وفق األغراض التي أعدت لها ٢
    .یستخدم األشیاء بشكل مغایر لهدفها كاستعمال علبة الكبریت كسیارة ٣
    .أفكار جدیدة بخصوص اللعب بلعبة أو دمیة معینة یبدي  ٤
    .قادر على  االنخراط في اللعب لفترة زمنیة طویلة  ٥
    .یستطیع اللعب باللعبة أو الدمیة بأكثر من طریقة  ٦
    .قادر على إبداء تعلیق على األلعاب بشكل جید  ٧
    .عب یستطیع تخیل وجود آخرین من حوله یشاركونه موقف ل ٨
    .قادر على تخیل بعض الدمى أو األلعاب غیر الموجودة  ٩
    .بإمكانه  اللعب بلعبتین مختلفتین في نفس الوقت بشكل متكامل  ١٠

 Basic Play Skillsمهارات اللعب األساسیة      : البعد الثاني 
    .ینتبه  إلى األشخاص الذین یتحدثون أمامه ١
    .موسیقى الصادر من بعض الدمى واأللعاب ینتبه إلى صوت ال ٢
    .یستطیع مسك األلعاب والدمى المختلفة وحملها بیده  ٣
    .قادر على التحكم في مسك األقالم أو األدوات الرفیعة بیده ٤
    .یستطیع تشغیل األلعاب التي یتطلب تشغیلها الضغط على مقتاح معین  ٥
    .لعاب المختلفة بشكل صحیح قادر على اللعب بالدمي واأل ٦
    .یستطیع ذكر أسماء األلعاب والدمى التي یستخدمها بشكل سلیم  ٧
    .إخفاء األلعاب في أماكن مختلفة واإلتیان بها مرة أخرىیستطیع  ٨
    .قادر على متابعة سیر اللعبة وتحركها في أي اتجاه  ٩
    .أبواب أو فتحات قادر على فتح وغلق اللعبة وما تحویه من  ١٠
    .باستطاعته حفظ األلعاب في الدوالب وأخذها مره أخرى  ١١
    .قادر على نقل األلعاب من مكان إلى آخر  ١٢
    .یستطیع الجلوس بمفرده لمدة خمس دقائق  ١٣
    .قادر على تقلید اإلیماءات والحركات الصادرة من اآلخرین من حوله  ١٤
    .الحركة الصادرة من بعض األلعاب المتحركةیستطیع تقلید  ١٥

 Skills for Playing aloneمهارات اللعب الفردي: البعد الثالث 
    .یستطیع مراقبة اللعبة أثناء تشغیلها وتحركها لمدة خمس دقائق  ١
    یستطیع وضع األلعاب والدمى بعضها بجوار بعض بترتیب معین ٢
    .في بناء هیاكل ومجسمات یستخدم المكعبات  ٣
    . یستطیع نقل الماء من كأس أو وعاء إلى كأس أو وعاء آخر ٤
    .یستطیع تعبئة المكعبات في صندوقها بعد االنتهاء من العب بها  ٥
    .یستطیع اللعب بالخرز أو ألبلي بشكل سلیم  ٦
    .قادر على استخدام المقص في قص األوراق المختلفة  ٧
    .یستطیع لصق الصور بشكل سلیم  ٨
    . أشكال من ألعاب البازل بشكل صحیح ٦ أو ٥  أو ٤یستطیع إكمال   ٩
    .قادر على مسك األقالم والتلوین بها أو الشخبطة على الورق  ١٠
    .یستطیع رسم خطوط ودوائر على األوراق  ١١
    . مایستطیع حل بعض األلغاز البسیطة المتعلقة بلعبة ١٢
    . أشكال من ألعاب البازل بشكل صحیح ١٠یستطیع إكمال أكثر من  ١٣
    .یستطیع التعرف على األلعاب المتشابهة طبقا للنوع أو اللون  ١٤
    .یستطیع وضع الصور المتاشبهة مع بعضها البعض  ١٥



 

 - ٤١ -

 Skills for Playing with Othersمهارات اللعب مع اآلخرین      : البعد الرابع 
    . قدم ١٠یستطیع تبادل الكرة مع طفل آخر یبعد عنه  ١
    . قدم واللحاق بها ١٠یستطیع رمي الكرة لالمام لمسافة  ٢
    .یستطیع ركل الكرة بقدمه واللحاق بها  ٣
    .یستطیع رمي الكرة بیده إلى أعلى كأنه یلعب كرة طائرة أو سلة  ٤
    . عجالت یستطیع ركوب دراجة بثالث ٥
    .یستطیع ركوب االسكوتر  ٦
    .یستطیع التزلق على األحذیة ذات العجالت المتحركة  ٧
    .یستطیع السباحة في حمامات السباحة  ٨
    .یستطیع التعاون مع أطفال آخرین في لعبة ما  ٩
    .یستطیع المناداة اآلخرین للعب معه  ١٠
    .طین مع األطفال اآلخرین الذین یشاركونه اللعبیستطیع تصمیم أشكال من ال ١١
    .یستطیع التظاهر بأنه شخص آخر كسبیدرمان ١٢
    .یستطیع التظاهر بأنه أم أو والد لدمیة ما یقوم على رعایتها وتنظیفها  ١٣
    .یستطیع الرقص على مقطوعات موسیقیة مختلفة  ١٤
    .ماعي مع أطفال آخرین یستطیع الغناء أو إلقاء نشید بشكل ج ١٥
    .یستطیع استخدام اإلشارات واإلیماءات مع األطفال اآلخرین  ١٦
    .یستطیع االنتظام في لعبة معینة مع طفل آخر ١٧
    .یستطیع االشتراك مع طفل آخر في عرض تمثیلي بسیط  ١٨
    .یستمتع باللعب مع األطفال اآلخرین  ١٩
    .بنجاح في اللعب مع أطفال آخرین قادر على االندماج  ٢٠
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  )٢( ملحق رقم 
 المشاهد المنمذجة بالفیدیو المستخدمة في الدراسة الحالیة

 .حیحة ووضعه على القضبان ویتابع تحركه طفل یقوم بإحضار لعبة القطار من صندوق األلعاب، ثم یقوم بتجمیع وتركیب القضبان البالستیكیة، ثم یقوم بتشغیله بطریقة ص) :١(مشهد 
 . طفل یقوم بإحضار لعبة السیارة من صندوق األلعاب، ثم یقوم بتشغیلها بطریقة صحیحة ووضعها على األرض ویتابع تحركها) :٢(مشهد 
 .ها بطریقة صحیحة ووضعها على األرض، ثم یالحظ خروج البیض منها  طفل یقوم بإحضار لعبة الدجاجة من صندوق األلعاب، ثم یقوم بوضع البیض داخلها، ثم یقوم بتشغیل) :٣(مشهد 
 . طفل یقوم بإحضار لعبة الطاشرة من صندوق األلعاب، ، ثم یقوم بتشغیلها بطریقة صحیحة ووضعها على األرض) :٤(مشهد 
 .لمجسمات بها طفل یقوم بإحضار لعبة المكعبات من صندوق األلعاب، ثم یقوم ببناء بعض األشكال وا) :٥(مشهد 
 .، یمسك الطفل بكل لعبة على حدا ویحاول تشغیلها بطریقة صحیحة بالضغط على مفتاح التشغیل )دجاجة-قطار-طائرة-سیارة( طفل أمامه مجموعة من األلعاب ) :٦(مشهد 
 . من الصندوق ویقوم بتشغیلها ومالحظة حركة اللعبتان على األرض طفل یحضر لعبة السیارة من الصندوق ویقوم بتشغیلها، وبعد دقیقه یقوم بإحضار لعبة الطائرة) :٧(مشهد 
 . طفلة تقوم برص لعبة أدوات المطبخ على الطاولة أمام أطفال آخرین وتطلب منهم تناول الطعام) :٨(مشهد 
 . طفل یستخدم المكعبات لبناء منزل ثم یقوم بشرح الهدف من المنزل والفائدة من استخدامه ) :٩(مشهد 
 . یقوم بملء الشاحنة ببعض المكعبات، ثم یقوم بتشغیل الشاحنة ومراقبة تحركهام طفل یقوم بإحضار لعبة الشاحنة الكبیرة من الصندوق، م یقوم بإحضار لعبة المكعبات ث) :١٠(مشهد 
 .لعبة واإلنصات لهم طفل یلعب بلعبة السیارة، یدخل علیه طفالن آخران ویحاوالن التحدث معه، یقوم الطفل بترك ال) :١١(مشهد 
 . طفل یقوم بإحضار لعبة البیانو من الصندوق، ثم یقوم بالضغط على المفاتیح الخاصة بالبیانو ویستمع إلى األصوات الصادرة منه) :١٢(مشهد 
 . طفل یمسك بقلم وورقة بیضاء ویحاول رسم منزل وشجرة) :١٣(مشهد 
 .رغ، یمسك الطفل بكأس ویحاول نقل الماء من الوعاء المليء بالماء إلى الوعاء الفارغٕ طفل أمامه إناء فیه ماء واناء أخر فا) :١٤(مشهد 
 .  طفل ینقل جمیع األلعاب من الصندوق إلى الطاولة ، وبعد دقیقه یقوم بإعادة نقل األلعاب إلى الصندوق مرة أخرى) :١٥(مشهد 
 .ب الغرفة، یقوم الطفل بالوقوف ومصافحة الطفل القادم طفل یلعب بلعبة الدجاجة، یدخل علیه طفل آخر من با) :١٦(مشهد 
 .   طفل یمسك بید طفل آخر ویتفاوضان حول اختیار اللعبة التي سوف یلعبون بها) :١٧(مشهد 
 ً طفل یقوم بمصافحة طفل آخر بعد االنتهاء من اللعب سویا) :١٨(مشهد 
 .بفرد ذراعیة ویحاول تقلید الطائرة في حركتها لعبة الطائرة ویقوم بعد ذلك ل  طفل یقوم بتشغی) :١٩(مشهد 
 . طفل یمسك بكرة بالستكیة ویقف بعیدا عن سلة موضوعه على األرض ویحاول رمي الكرة في السلة بشكل صحیح) :٢٠(مشهد 
 . طفل یقوم برص األلعاب بجوار بعضها بشكل صحیح بعد االنتهاء من اللعب بها) :٢١(مشهد 
 .صق بعض الصورة على لوحة بیضاء معلقة على الحائط طفل یقوم بل) :٢٢(مشهد 
 . طفالن یجلسان على الطاولة، الطفل األول یطلب من الثاني إحضار لعبة المكعبات من الصندوق، یقوم الطفل الثاني بإحضار اللعبة من الصندوق ویسلمها للطفل األول) :٢٣(مشهد 
 .م ١,٥ندوق آخر یبعد عنه  طفل یقوم بنقل األلعاب من صندوق إلى ص) :٢٤(مشهد 
 . طفل یقوم بوضع األشكال في أماكنها الصحیحة فل لعبة البازل) :٢٥(مشهد 
 . طفل یقوم بركل الكرة أمامه ثم یقوم باللخاق بها) :٢٦(مشهد 
 .ح التشغیل طفل یقوم بإحضار لعبة اإلنسان اآللي من صندوق األلعاب، یقوم الطفل بتفحص اللعبة والبحث عن مفتا) :٢٧(مشهد 
 . طفل یقوم بمشاركة طفل آخر في رمي الكرة بالید لبعضها البعض) :٢٨(مشهد 
 . طفل یقوم برص المكعبات المتشابهة في اللون مع بعضها البعض ) :٢٩(مشهد 
 . طفل یقوم بتلوین األشكال المرسومة على ورقة بیضاء دون الخروج عن نطاق الشكل) :٣٠(مشهد 
 .ك بمقص صغیر ، یقوم الطفل بقص بعض األوراق بصورة صحیحة طفل یمس) :٣١(مشهد 
 . طفل یحاول ركوب لعبة االسكوتر بشكل صحیح) :٣٢(مشهد 
 . طفل یحضر الكرة من الصندوق، ثم ینادي على طفل آخر یجلس بعیدا لكي یلعب معه) :٣٣(مشهد 
 .فة طفل یركب دراجة بثالث عجالت ویتحرك بها داخل أنحاء الغر) :٣٤(مشهد 
 . طفل یشاهد التلفاز وهو جالس على األرض ، وحینما یأتي اإلعالن التجاري یقف ویرقص مع موسیقى اإلعالن) :٣٥(مشهد 
 . طفلة تقوم بإحضار لعبة العروسة من الصندوق، ثم تقوم بوضعها على السریر، ثم تقوم بتغطیتها من اجل النوم) :٣٦(مشهد 
 .لة مستدیرة ویساعدان بعضها في عمل أشكال بالصلصال طفالن یجلسان على طاو) :٣٧(مشهد 
 . ثالثة أطفال یحاولون بناء شكل من خالل المكعبات وكل طفل یقوم بوضع إحدى المكعبات بشكل متناوب) :٣٨(مشهد 
 . طفالن یقومان بالغناء مع بعضهما البعض وكل طفل ینظر إلى الطفل اآلخر) :٣٩(مشهد 
. م ویتبادالن رمي الكرة بینهما بالقدم١ض بمسافة  طفالن أمام بع) :٤٠(مشهد 

 


