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 ملخص البحث : 

ىدفت الدراسة الحالية الى اختبار فعالية برنامج تدريبي قائم عمى المعب الموجو في  
النوع ( لدى عينة من األطفال ذوي  –الحجم  –الشكل  –تنمية ميارات التصنيف ) المون 

أطفال من ذوي اضطراب توحد تم تشخيصيم  81اضطراب التوحد ، وتكونت عينة الدراسة من 
م في الدراسة الحالية ) مقياس جيميام لتشخيص التوحد( وتم تقسيم طبقًا لممقياس المستخد

عينة الدراسة الى مجموعتين " تجريبية "و" ضابطة " وخضعت المجموعة التجريبية لمبرنامج 
أشير باحدى مراكز رعاية وتأىيل األطفال ذوي اضطراب التوحد بمحافظة  6التدريبي  مدتو 

من مقياس جيميام لتشخيص التوحد / اعداد محمد بني سويف ، وتكونت أدوات الدراسة 
، منى خميفة ، مقياس  ميارات التصنيف لألطفال ذوي اضطراب   4117السيد عبدالرحمن 

التوحد / اعداد الباحث ، البرنامج التدريبي القائم عمى المعب الموجو اعداد / الباحث ، 
دريبي القائم عمى المعب الموجو  في  وتوصمت نتائج الدراسة الحالية  الى فعالية البرنامج الت

النوع " مذكر ومؤنث"(   –الحجم  –الشكل  –تنمية ميارات التصنيف بأبعاده األربعة ) المون 
 لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد) عينة الدراسة(.  

 ، المعب الموجوالكممات المفتاحية: اضطراب التوحد، البرنامج التدريبي ، ميارات التصنيف
The Effectiveness Of a Training program based on Prompted play in 

Developing Classification Skills for children with autism disorder 
Abstract: 

 The current study aimed to test the effectiveness of a Training program 

based on Prompted play to develop classification skills of The coclor, shape, 

size and gender " male & female" for a sample of children with autism 

disorder. the sample of the study used of 10 Autistic Children were diagnosed 

according to the criteria used in the corent study ( Gilliam autism scale ) the 

study sample was divided into two groups "Experimental Group and Control 

Group" the training program was applied to the Experimental Group for 6 

months in aSpecial care center in Beni Suef, The study tools were constructed 

from(Gilliam autism scale 2004, Classification Skills Scale, Training program 

based on Prompted play) the results of the study revealed the effectiveness of 

the training program based on Prompted play to develop classification skills 

(The coclor, shape, size and gender " male & female") for children with autism 

disorder.        

 Keywords: autism Disorder, training program, classification skills, 

Prompted play 
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 مقدمة: 

صعوبة، ذلك ألنو يؤثر  ُيعد أضطراب التوحد من أكثر اإلضطرابات التطورية اإلرتقائية 
عمى الكثير من مظاىر نمو الطفل المختمفة، ويظير في انسحابو الداخمي واإلنغالق عمى 

ويرفض أي نوع من اإلقتراب  االذات مما ُيضعف من اتصالو بالعالم المحيط بو، ويجعمو منغمق
شخاص الخارجي منو ويفضل التعامل مع األشياء غير الطبيعية أكثر من تعاممو مع األ

المحيطين بو، مما يجعل من حولو دائم الحيرة في طريقة التعامل معو، ومن ثم تزداد المشكمة 
ماجد ) تعقيدًا وذلك لقمة توافر البدائل السريعة والسيمة إلختراق عالم ىذا الطفل التوحدي

  .(82:  4112،  عمارة
مى تطور ميارات ع وتعتبر ميارة التصنيف لدى الطفل من العمميات المعقدة المرتكزة 

، وأن الخمل في تطور إحدى ىذه الميارات اإلدراكية والتفكيرية من شأنو أن اإلدراك والتفكير
 ,Robinson, Menchetti, & Torgesenُيعيق عممية التصنيف بشكل خاص ) 

2002 .) 
 مشكلة الدراسة: 

الشائعة  يعتبر القصور في الميارات األكاديمية األساسية بشكل عام من المالمح 
 لألطفال ذوي اضطراب التوحد، ومن ضمنيا ميارات التصنيف وتتفاوت درجات ىذا القصور

تعدد الدراسات التي تناولت األطفال ذوي اضطراب التوحد  وأشكالو من طفل إلى آخر، ورغم 
ة إال أن القميل منيا تناول تنمية الميارات األكاديمية بصفة عامة أوميارات التصنيف بصف

ولم تتطرق الدراسات إلى استخدام المعب الموجو في تنمية ميارات التصنيف لدى ذوي خاصة 
 .اضطراب التوحد في ضوء برامج تدريبية فردية

من (Marjorie, 1994)  ويعاني األطفال ذوي اضطراب التوحد كما أشارت دراسة  
فترة طويمة، وأن  رمشكالت تتعمق بالقدرة عمى اإلستمرارية في نشاط معرفي كاالنتباه والتذك

، كما يعاني بعضيم أيضًا من ى التصنيف أكثر جمودًا بالفعل لدى الكثير منيمتيم عمقدر 
دراك العالقات واستخدام الرموز وحل المشكالت.   مشكالت في القدرات البصرية والذىنية وا 

 ومن ثم تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيسي التالي: 
ة ميارات التصنيف قائم عمى المعب الموجو في تنمي برنامج تدريبي ةفعاليىما مدى  

 األسئمة الفرعية التالية:  الرئيسي ذوي اضطراب التوحد؟ ويتفرع من ىذا التساؤللدى األطفال 
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 في ميارات البعديالقياس  بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في ىل توجد فروق -8
عمى مقياس ميارات التصنيف  الشكل ، الحجم ، النوع (، نالمووفقا لمـ) التصنيف 

  لألطفال ذوي اضطراب التوحد؟ 
بعدي في لاو  القبمي  ينالتجريبية في القياسأفراد المجموعة ىل توجد فروق بين  -4

عمى مقياس  النوع (  –الحجم  –الشكل  –التصنيف وفقًا لمـ )  المون  ميارات
 التوحد؟ ميارات التصنيف لألطفال ذوي اضطراب 

في  والتتبعي البعدي ينالتجريبية في القياسأفراد المجموعة ىل توجد فروق بين  -3
عمى مقياس ميارات النوع ( –الحجم  –الشكل  –ات التصنيف وفقًا لمـ ) المون ميار 
  تصنيف لألطفال ذوي اضطراب التوحدال

  هدف الدراسة:  

المعب الموجو القائم عمى  التدريبي ة البرنامجفعالي دراسة الحالية إلى اختبارتيدف ال 
بعد ميم من أبعاد  التوحد، وىواألطفال ذوي اضطراب  األبعاد األكاديمية لدى أحدفي تنمية 

األحجام  –األشكال  –بعد القدرة عمى التصنيف ) األلوان  والذي يتمثل في   األكاديمي األداء
ي اضطراب التوحد)عينة الدراسة( لتحسين القدرة لدى األطفال ذو وذلك  المذكر والمؤنث( –

 . عمى التواصل مع المحيطين بيم 
 أهمٌة الدراسة:

 تتمثل أىمية الدراسة الحالية في ما يمي : 
الموجو في تنمية  القائم عمى المعب فعالية البرنامج التدريبي التعرف عمىأنيا تحاول  -

( لدى عينة "والمؤنث المذكرالنوع " –األحجام  –األشكال  –) األلوان ميارات التصنيف
 . ) عينة الدراسة(من األطفال ذوي اضطراب التوحد

لمجال األكاديمي موضوع في ا من ذوي اضطراب التوحد فئةال ىذهأنيا تحدد احتياجات  -
النوع " مذكر ،  –الحجم  –الشكل  –، حسب " المون )ميارات التصنيفوىي الدراسة 
 ( مؤنث" 

لإلرتقاء بيذا الجانب لدى ىذه الفئة من  المناسبة والبرامج الخطط نوعية أنيا تحدد  -
 . ذوي اضطراب التوحد

 . في ميارات التصنيف أكاديمياً  نيا تسيم في تأىيل األطفال ذوي اضطراب التوحدأ -
  مصطلحات الدراسة:
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  Autism Disorder اضطراب التوحد -8
اضطراب التوحد  (DSM 5 , 2013)عرف الدليل التشخيصي واإلحصائي الخامس يُ  

بأنو الحالة التي يصاحبيا أنماط تقميدية متكررة من السموك أو اإلىتمامات أو األنشطة فضاًل 
عن عيوب مستمرة في التواصل اإلجتماعي والتفاعل اإلجتماعي في العديد من المواقف تشمل 

عل عيوب في التبادل اإلجتماعي، وسموكيات التواصل غير المفظي المستخدمة في التفا
  .أو فيم العالقات عمييا أو الحفاظ العالقات االجتماعية اإلجتماعي لمميارات الالزمة لتطوير

   Classification Skill مهارة التصنٌف -4
يعرف المعجم التربوي مصطمح التصنيف بأنو تقسيم األشياء أو المعاني وترتيبيا في نظام 

البعض، ومنو تصنيف الكائنات خاص، وعمى أساس معين بحيث تبدو ذات صمة ببعضيا 
وتصنيف العموم، والتصنيف الحقيقي ىو ما قام عمى أساس من المميزات الذاتية الثابتة، 

 (. 42،  4111ظاىرية) ممحقة اليوية، والتصنيف التحكمي ىو ما بني عمى أمور اعتبارية و 
 ويعرف الباحث ميارة التصنيف إجرائيًا في ىذه الدراسة بأنيا:  
ياء المتشابية في ) الشكل والحجم تجميع األشطفل ذو اضطراب التوحد عمى قدرة ال 

ن والنوع ( في  مكان واحد وفق نظام واحد عمى أساس صفة واحدة مشتركة بين كل والمو
 . مذكر عن المؤنثوكذلك فصل الفي وحدات  منيما عمى حده 

    training Program الفردي البرنامج التدرٌبً -3
من الجمسات  راسة بأنو عممية منظمة تتضمن عدداً الباحث إجرائيا في ىذه الد ويعرفو 
التوحد بشكل فردي لتنمية قدرتيم عمى ذوي اضطراب طفال ألالتي تقدم ل التدريبية واألنشطة

 . التصنيف من حيث المون والشكل والحجم والنوع
  Prompted play اللعب الموجه -7

 اً ألعاب استخدام مجموعة من األنشطة التي تتضمن ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو : 
، حيث تكون ىذه األنشطة بمثابة مرآه لمطفل تعكس حياتو ومواد مختمفة محببة لمطفل

تحقيق القدرة عمى التطابق والتصنيف لألشكال واأللوان االنفعالية ، وتخيالتو ، وتمكنو من 
 بشكل يتناسب مع قدراتو الداخمية. واألحجام والنوع
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  اإلطار النظري للدراسة  

  Autism Disorder إضطراب التوحد
التي تؤثر عمى العديد من و  ن اإلضطرابات النمائية المنتشرة ُيعد اضطراب التوحد م 

جوانب النمو األخرى لدى الفرد، ومن ثم فيو يترك آثارًا سمبية عمى تمك الجوانب ومن بينيا 
لمطفل وعمى سموكو بوجو عام أيضًا، وىو األمر الذي  النمو المعرفي واإلجتماعي واإلنفعالي

، ص  4114سرىا) عادل عبداهلل، يؤدي إلى حدوث آثار سمبية عمى العممية النمائية بأ
88 .) 
أنو ب ( 23، 8114بدالغفار الدماطي، اضطراب التوحد كما عرفو ) عبدالعزيز السيد وعو    

المبكرة ما بين)  ألطفال في مرحمة الطفولةاضطراب شديد في عممية التواصل والسموك يصيب ا
في سموكيم ، فمعظم ىؤالء األطفال يفتقدون الكالم المفيوم ذو  ( شيرا، ويؤثر74:  31

المعنى الواضح، كما يتصفون باالنطواء عمى النفس، وعدم اإلىتمام باألخرين، وتبمد 
 نسانية. المشاعر، وقد ينصرف اىتماميم إلى الحيوانات أو األشياء غير اإل 

في الجياز  أن اضطراب التوحد يعتبر خمالً إلى (  41،  4187،  ويشير ) نايف الزارع    
العصبي المركزي غير معروف المنشأ والسبب، يؤثر عمى عدد من الجوانب الممثمة غالبًا في 
األبعاد النمائية التالية: بعد العناية بالذات ، البعد المغوي والتواصمي، البعد المعرفي، البعد 

  .السموكي، البعد االجتماعي واالنفعالي، البعد البدني والصحي، والبعد الحسي
    Classification Skills مهارات التصنٌف

التصنيف من بين الميارات المعرفية وميارات الحياة اليومية التي تأتي في  ُتعد ميارات    
مقدمة الميارات الضرورية والالزمة لألطفال بصفة عامة، واألطفال المعاقين بصفة خاصة، 

)عواطف ابراىيم ات التربوية والقوائم االرتقائية حيث أكدت عمى ذلك كثير من األدبي
  (.8118محمد،
فالتصنيف من الميارات التي يستخدميا كل من األطفال والكبار بصفة يومية، كما أن    

عد التصنيف من وجية النظر السيكولوجية ميارة التصنيف من عمميات التعمم األساسية، ويُ 
والرياضية عند األطفال، لذا فإن نمو ميارة  ية األساس الرئيسي لتطور المفاىيم المنطق

التصنيف عند األطفال تدعم ىذه المفاىيم، كما أن تدريب عقل الطفل عمى المقارنة والربط 
والتصنيف والتسمسل وغيرىا من العمميات العقمية يساعده عمى الكشف عن فائدة األشياء 

أىم المفاىيم الرياضية لألطفال تمك  ومن،  حتياجاتوووظيفتيا ومعرفة استخداماتيا إلشباع ا
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طفل قبل أن يقوم بعمميات التي تتعمق باألرقام واالعداد وىذه ال يستطيع أن يفيميا ال
فبدون التصنيف ال يستطيع الطفل أن يقرر کم الشيء أو ذاك )ىدى الناشف،  التصنيف،
۱۰۰۲ ،۲۳۲.)  
ن المفيوم المركب وىو العدد ومن الجدير بالذكر أن التصنيف ليس مكوًنا أساسيا م    

فحسب بل أن ىذا المفيوم )التصنيف( يعتبر عممية نفسية تؤثر وتتأثر بالعديد من العمميات 
تفاعمو مع البيئة الثقافية  الية التي يمر بيا الفرد في أثناءالعقمية المعرفية والخبرات االنفع
 ( ۱۳۲-۲۱۰۳،۱۳۰التي يعيش فييا )نبيل حافظ، 

نيا فرز األشياء في مجموعات أو ( ميارة التصنيف بأ۲۱۱۱د الحميد )عب ويعرف جابر   
فالتصنيف يعني تحقيق النظام والترتيب  ،لمبدأ معين ة مشتركة أو وفقاً التي ليا صف األشياء
ضفاء عمى الوجود، كما أنو إسيام في معنى الخبرة، ويتطمب التحميل والتركيب يوالتم يز وا 

 . ويعتمد عمى المالحظة
 التصنيف  (206,2003يعرفو كل من "محمود عبد الحميم منسي، وسيد محمد الطواب )و     
نو القدرة عمى وضع األشياء أو األحداث أو أي شئ في مجموعات مع استخدام ىذه بأ

  المجموعات بصورة متسقة.
( فتعرف التصنيف عمى أنو فرز وتجميع العناصر 63، 2005"عزيزة اليتيم" ) أما    

 يما،المتشابية بخاصية او بخاصيتين في مجموعة واحدة وتكوين عالقة بين والمجسمات
 وفييم مصطفی ) 180)، (2004ويتفق كال من )جمال الخطيب ومنى الحديدي، 

( عمى أن التصنيف ىو القدرة عمى ۱۰، ۱۰۰۱وأماني عمي وىالة الخريبي،) 187,2005)
 ئص المشتركة فيما بينيا.تجميع األشياء في مجموعات عمى أساس الخصا

( ميارة التصنيف عمى أنيا القدرة عمى وضع ۰۳، ۱۰۰۰ويعرف " قاسم العنواشی" )    
األشياء التي ليا نفس الخصائص في مجموعة واحدة، ويطمق عمى الخاصية التي يتم 

( فيذكر أن عممية ۲۱۱6تصنيف األشياء وفقا ليا معيار التصنيف. أما "عايش زيتون" )
و لبيانات التي تم جمعيا الى فئات أف تتضمن قيام األفراد بتصنيف المعمومات واالتصني

 ا.ممجموعات معينة اعتمادا عمى خواص مشتركة بيني
و العناصر في مجموعات، ويتم تصنيف اجيو" التصنيف بانو وضع األشياء أويعرف "بي   

ن وغيرىا من الخواص التي وزاالشياء طبقا لخواصيا الفيزيائية مثل المون والشكل والحجم وال
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ساس معين وعندما يتعرف يف ىو تقسيم الفرد لمدركاتو وفق أدراكيا بالحواس، فالتصنيمكن إ
الطفل عمی شیء ما فانو يقوم في الواقع بعممية تصنيف ىذا الشيء في مجموعة يكون 

يصنف الطفل السيارة في مجموعة وسائل  أو خواص مميزة. فمثاللعناصرىا خاصية 
مجموعة في مجموعات الحيوانات والتفاح في  يامواصالت، والقطة فمثال يصنفال

 (۲۲۰، ۱۰۰۳، الفاكية...وىكذا )ناىد محمد شعبان 
 :ذوي االعاقات الذهنٌة األطفال لتً ٌحتاجهاا م ما قبل األكادٌمٌةالمفاهٌ-

لما كانت القدرات العقمية لمطفل تمر بمراحل متدرجة ، ولما كانت تمك القدرات محبطة  
لمطفل في إدراك بعض المفاىيم الرياضية اليامة مثل مفاىيم العدد وخاصة في مرحمة ما قبل 
عمميات العدد التي حددىا بياجيو، فإن ىذا يعني أن الطفل قد ال يكون قادرا عمى العد  ذي 

أن يكون مدرًكا لمعدد الذي ينطق بو، إذ أن الطفل في ىذه المرحمة قد ال يعي أو المعنى أي 
األعداد ال يعتمد عمى مفيوم العد أو النطق  لتمك األعداد، وىذا يعني أن تدريسيدرك القيمة 

 بالعدد فحسب، بل يعتمد أيضا عمى مفاىيم أخرى كالتصنيف والتسمسل. 
ة قائمة أو فكر  سماً إمي مجرد يعطي رمزا أو عقوالمفيوم في الرياضيات ىو تصور  

بتجميع   الظاىرة ويتكون بقيام جميع الوظائف العقمية عمى أساس الخواص والمباديء
الخصائص المشتركة لعناصر ىذه الظاىرة وينمو من خالل خبرات متتابعة لكي يصبح متعمًما 

زداد الطفل تعقيًدا كمما زادت لألشياء الجديدة بدرجة مقبولة وي اً حينما يقدم الطفل تصنيف
 .خبرات الفرد
، وىذه المكونات دة مكونات تتكامل مع بعضيا البعضمن عم ما قبل األكاديمي مفاىيوتتكون 
 ىي :
 مفاىيم ما قبل العدد. -8
 ميام التصنيف . -4
 ميام التسمسل . -3

ويشتمل كل مكون من تمك المكونات عمى مجموعة من الميام التي يمكن من خالليا  
من التمييز بين ىذه  مالوصول باألطفال ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة إلى مستوى يمكني

، فالمكون األول )مفاىيم ما قبل  ماليومية وفي سموكياتي م، وتوظيفيا في حياتي المفاىيم
بير وصغير( و )كثير وقميل( العدد( ييدف إلى تمييز الطفل بين كٍل من المفاىيم التالية :)ك

 )أمام وخمف( )بداية ونياية( )قريب وبعيد( )فوق وتحت ( قصير( )يمين وشمال (و  و)طويل



 ...................................................................... قائم على اللعب الموجهفاعلية برنامج تدريبي 

- 8422 - 

ي اإلعاقة العقمية من الثامنة إلى الحادية عشر من عمره و ويستطيع الطفل ذ، )داخل وخارج(
إقامة أشكال أولية من التصنيفات عندما تقدم لو أدوات ولعب تتفاوت درجة تجانسيا، إلى 

ف األشياء ذابة مثل الحاسوب التعميمي. وينبغي أن تكون خبرة تصنيجانب استخدام وسيمة ج
التي يتم تقديميا لمطفل إليجاد نوع من األلفة بينو وبين مفيوم من األساسيات األولى و 

المجموعة، ويمكن أن يتحقق ذلك بأن يطمب المعمم من التالميذ حصر األشياء التي ليا 
 (.۲۳۲، ۱۰۰۲)ىدى الناشف،  األشياء الشكل أو المون نفسو من بين مجموعة من

 :ذوي اضطراب التوحدعند األطفال  لتصنٌفات امهار

يم مقدرة الطفل عمى يتعتبر المرحمة العمرية ومراحل النمو، عناصر أساسية لتق 
التصنيف. ويتبين من خالل الدراسات السابقة التي تناولت التصنيف مع األطفال التوحديين 

&  Sigman،  1984( ودراسة ) Sigman & Ungerer ، 1981مثل دراسة )
Ungerer  أن األطفال التوحديين يعانون من صعوبة اكثر مقارنة بمن ىم لدييم نفس ، )

العمر العقمي في االستخدام الوظيفي والرمزي لمعناصر ومع ذلك فان األطفال التوحديين كان 
قات المكانية واإلشارات اإلدراكية، لدييم القدرة عمى تكوين التصنيفات بناء عمى أساس العال

من  وربما يعاني األطفال ذوي اضطراب التوحدال ذلك عن طريق المون أو الشكل ، مث
 تؤدي إلى تقديم حموال لممشكالت  صعوبات في المعالجة العقمية لممعمومات اليادفة التي

Shulman et al…1995 ومن ثم قد يعانون من صعوبة في التصنيف اإلجرائي )
( أي فروق جوىرية بين األطفال التوحديين Cohen, 1991) - Baronالممموس ولم يجد 

حركة واألخرى الجامدة ولقد أكد وأقرانيم األصحاء في تصنيف صور العناصر المت
(Shulman et al…1995 أنو من الممكن أن يكون التصنيف وفقا )ر معدة مسبقًا لمعاي 

( أسيل من إعداد معايير (Baron- Cohen, 1991كما ىو الحال عميو في دراسة 
طفال التوحديين يعانون من التصنيف اإلجرائي الصحيح، ولقد استطردوا في افتراض أن األ

محدد في فيم واستيعاب الميام التي تطمبت ارتباًطا ىرمًيا بين الطبقات، مقارنة مع  نقص
وجدوا دعًما لفرضيتيم  وشعروا  عالوة عمى ذلكتخمفين عقمًيا واألطفال األصحاء،ماألطفال ال

وتشتمل عممية ، معرفيا أكثر عمومية في التفكير التمثيمي اً ن النتائج قد تفصح عن عيببأ
 :ما يمي التصنيف عمى

التصنيف حسب الشكل ، التصنيف حسب المون ، التصنيف حسب الحجم ،  
  االتجاه،التصنيف حسب 
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  (.۳۲-۳۳، ۱۰۲۰)عبداهلل الغامدي،  التصنيف حسب الفئة 
األطفال من ( مجموعة من األىداف لتدريب ۲۱۰ - ۲۲۲، ۱۰۰۲ويذكر السيد عبد النبي )

 عمى العمميات العقمية مثل التصنيف، تتمثل في : ذوي االعاقة الذىنية
تحتاج إلى نشاط  مساعدة الطفل المعاق ذىنيا عمى ممارسة بعض األعمال التي -

 عقمي يقوم بو الطفل إلدراك األشكال وأبعاد األشياء
مساعدتو في التعرف عمى األشياء وتصنيفيا وادراك العالقة بين األشياء والتمييز  -

 بينيا وذلك بادراك الطفل البصري لشكل الشيء وادراكو الحسي الممسي لنفس الشي.
ل رؤية الطفل لمشيء وتناولو بين مساعدتو عمى اكتساب الحقائق والميارات من خال  -

بعاد الشيء لك عن نشاط حسي بصري لمسي يناظر أيديو ولمسو لو يعبر ذ
 الممموس وتطابقو مع أبعاده الخارجية ذاتيا.

مساعدة الطفل عمى نمو قدرتو عمى التفكير من خالل تعاممو مع بيئتو االجتماعية  -
 والمادية.

االنسان  -االشياء  )ىو أن يصنف الطفلل من تدريب الطف ويذكر أيضا أن اليدف  
الفاكية( ويصنف الطفل األشكال المتماثمة في  -الخضروات –الطيور -النبات  -الحيوان  -

 تبعا لمطعم والرائحة. الشكل(، ويصنف الطفل الخضروات والفاكية  -الحجم  -)المون 
لمطفل وتنمية استيدفت تنمية ميارات التصنيف  أشارت العديد من الدراسات التيلقد و    

ميارة التفكير والقدرة عمى حل المشكالت الرياضية والتي يمكن ان يستفاد منيا الطفل 
، ومن ىذه وويطبقيا عمى األشياء الموجودة في حياتو اليومية سواء داخل المنزل او خارج

  الدراسات :
التحقق من مدى كفاءة وفعالية برنامج  ( وىدفت إلى۲۱۱۲دراسة "ليمى كرم الدين" ) -

تربوي عقمي لغوي لألطفال المعاقين عقميا القابمين لمتعمم من أطفال مدارس التربية الفكرية 
شتمل البرنامج وكان اليدف من البرنامج رفع مستوى األداء العقمي وزيادة الحصيمة المغوية وي

 –المطابقة  –التسمسل  -لتصنيف ا -التدريب عمى العمميات المنطقية )الترتيب  أوالً 
 –العدد  -الوزن –الحجم  –العالقات الزمانية( والمفاىيم العقمية األساسية )الكم  -التطابق

ثبات ىذه األعداد(،  ثانًيا التدريب عمى الجانب المغوي، الميارات المغوية األساسية الالزم 
لمفاىيم والتييؤ لمقراءة والكتابة ، اكتسابيا خالل مرحمة ما قبل المدرسة وىي التي تعبر عن ا
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وقد اظيرت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى األداء العقمي وزيادة الحصيمة المغوية لألطفال الذين 
 .طبق عمييم البرنامج

( وىدفت الدراسة إلى McCormick, et al،.  8111دراسة "ماكروميك واخرين" ) -
م تدريب األطفال ذوي االعاقة العقمية عمى اإلجابة عن ىذا التساؤل: ىل من الممكن أن يت

وىل ىذا التدريب يسيم في ثبات العدد(،  -السمسمة -التصنيف بعض مفاىيم بياجيو )
تحسين المستوى األكاديمي لدييم؟ ولقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا 

القياسين القبمي والبعدي بين متوسطی رتب درجات األطفال في اختبار التصنيف والسمسمة في 
لصالح البعدي. كذلك وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي   1.12عند مستوى داللة 

  1.12درجات األطفال في اختبار ثبات العدد في القياسين القبمي والبعدي عند مستوى داللة 
   لصالح البعدي.

( والتي استيدفت ذكر  Larissa , et al،  2002)4114 الريسا وأخروندراسة  -
المعايير األكاديمية في فنون المغة والرياضيات والعموم لألطفال، ومن نتائج الدراسة فعالية 
تنمية ميارة التفكير المنطقي والتصنيف والتناظر األحادي وتكافؤ المجموعات وجمع وتنظيم 

 البيانات وتنمية ميارات التفكير الكمي والمكاني لطفل الروضة. 
( وموضوعيا التصنيف ونظرية Philip, et al،.  1996دراسة "فيميب وآخرون" ) كذلك-

القدرات العقمية لدى أطفال متالزمة داون واألطفال العاديين". وقد ىدفت الدراسة إلى المقارنة 
بين أداء األطفال المعاقين عقميا واألطفال العاديين في القدرة عمى التصنيف وفقا لمشكل 

نت الميام عرض مجموعة من البطاقات عمى األطفال ويطمب منيم الباحث والمون وقد تضم
سفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة ، وقد أالتصنيف لمشكل مرة و المون مرة أخرى

درجات العاديين عمى  ي رتب درجات مجموعتي المعاقين ومتوسطرتب إحصائيا بين متوسطي 
 ( لصالح العاديين.12.  1)  داللة ميام التصنيف عند مستوی

ىدفت الي اختبار امكانية تنمية مفيوم والتي ( ۲۱۱۳السيد عبد الرحيم" ) دراسة "محمد -
لبرنامج تدريبي قائم عمی  مضييالعدد لدى األطفال ذوي االعاقة العقمية البسيطة، وذلك بتعر 

كميارتين  أسموبي التدريب الفردي والجماعي عمى مفاىيم ماقبل العدد )التصنيف والسمسمة(
التدريبي  فاعمية البرنامج  الدراسة إلى  نتائجالعقمي المعرفي، وتوصمت من ميارات النمو 

 لالطفال ذوي االعاقة العقمية البسيطة الذين طبق عمييم البرنامج.
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الكشف عن فاعمية  وىدفت إلى (et al .Pasnak،  2004دراسة "باسناك واخرين" ) -
ميارتي التصنيف والسمسمة كميارتين من ميارات النمو العقمي المعرفي لدى األطفال المعاقين 
عقميا عمى تنمية االنجاز األكاديمي لدييم، وتم التوصل إلى تحسن مستوى المجموعة 
التجريبية التي تم تدريبيا عمى التصنيف األحادي البعد والتسمسل في مقاييس األداء 

 با تقميديا والتي لم يتحسن أداؤىا األكاديمي عند مقارنتيا بالمجموعة الضابطة التي تمقت تدري
" التدرج بحيث تكون  fade- out، واستخدم الباحث في دراستو اسموب " األكاديمي

المشكالت المعروضة عمى الطفل في نياية المطاف سيمة بقدر االمكان وقد أسفرت النتائج 
 ة. التصنيف و السمسمة ليذه الفئة حتى ولو تطمب ذلك قدرًا من الصعوبعن نجاح تدريس 

معرفية ( ىدفت الي نمو عدد من الميارات الTait et al ، 2004ايت واخرين " )دراسة ت -
االعاقة العقمية البسيطة، وكانت الميام المطموب انجازىا مثل التصنيف والسمسمة لذوي 

عمى األطفال معرفة أي عرض مجموعة من القطع و  ف عبارة عنبالنسبة لمفيوم التصني
قطع ويطمب ترتيبيم من  ۳عمى األطفال  ر، اما مفيوم السمسمة فكان يعرض القطع أكب

األصغر لألكبر، وقد أسفرت النتائج عن نجاح تعميم التصنيف والسمسمة ليذه الفئة حتى ولو 
 تطمب ذلك قدًرا من الصعوبة.

وىدفت الدراسة الى الكشف عن أثر التفاعل بين األسموب  (2004)لبنى اليواري" دراسة  - 
المعرفي، والمجال اإلدراكي، واإلدراك البصري، ومفيوم الذات عمى تعمم المفاىيم االساسية 
لجان بياجيو لالطفال المعاقين عقميا القابمين لمتعمم. واستخدمت الباحثة مقاييس لتنمية 

الزمن( وأسفرت  -الترتيب-التسمسل -المكان  -العدد  -المون  -الشكل  -مفاىيم )الحجم 
النتائج عن وجود تاثير دال أحصائيا ألثر كل من األسموب المعرفي واالدراك البصري ومفيوم 

 الذات عمى تعمم المفاىيم البياجيو لدى ىؤالء االطفال.
اب الع ( وىدفت الدراسة الي فاعمية۱۰۰۱دراسة أحمد عواد ومحمد عبد الرحمن" ) -

الكمبيوتر في تنمية ميارة التصنيف لدى األطفال الصم. واشارت النتائج إلى وجود فروق دالة 
. بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة 18احصائيا عند مستوى 

 ضمنة في اختبار تصنيف المعمومات.لصالح المجموعة التجريبية عمى الميارات المت
( وىدفت الدراسة إلى تنمية مفيوم التصنيف والمكان والسرعة 2004) دراسة "رانيا سالم"-

باستخدام برامج العاب الكمبيوتر. واشارت النتائج لوجود فروق دالة أحصائيا بين متوسط 
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المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمفيوم التصنيف والمكان والسرعة لصالح 
 المجموعة التجريبية.

ية مفيومي التصنيف والسمسمة لدى ( ىدفت إلى تنمGlumbic، 2004جمومبك" )دراسة " -
طفال االعاقة العقمية المتوسطة، وكان التدريب عمى ميام التصنيف يتم من خالل عرض أ

الميام عمى الطفل ثم يطمب منو اختيار العنصر المختمف، وفي اخفاق الطفل يتم تدريبو وحن 
مكن من اختيار العنصر الصحيح، وبعد ان يصبح الطفل واثق وتشجيعو عمى األداء الي أن يت

من االختيار الصحيح يتم تقديم مشكمة أخرى. والنتائج التي تم الحصول عمييا اشارت 
لوصول ىؤالء األطفال الي حد معين يصعب اجتيازه، وقد استخدمت ىذه النتائج فيما بعد 

 كخطة تعميمية لتعميميم الرياضيات.
( ىدفت إلى إمكانية تنمية مفيومي التصنيف والتسمسل ۱۰۰۳بد الوارث)دراسة دعاء ع -

لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة وذلك من خالل برنامج تدريبي باستخدام الحاسوب 
قائم عمى أسموب التدريب الفردي وتوصمت الدراسة إلى فاعمية البرناج في تحقيق اليدف 

 بعد مضي فترة زمنية مناسبة من انتياء التدريب المنشود منو وبقاء أثر البرنامج
( ىدفت إلى التحقق من فاعمية برنامج تدخل مبكر ۱۰۲۰دراسة عبداهلل الغامدي ) -

باستخدام الحاسوب في تنمية بعض المفاىيم قبل األكاديمية في الرياضيات لدى األطفال ذوي 
بوجو عام إلى فاعمية البرنامج  وأشارت النتائجة العقمية وتعديل سموكيم التكيفي ، اإلعاق

التدريبي المستخدم في الدراسة في مفاىيم ما قبل العدد ومنيا كبير وصغير، كثير وقميل 
،طويل وقصير، يمين وشمال ، فوق وتحت ، قريب وبعيد، بداية ونياية، أمام وخمف داخل 
، وخارج ، وميام التصنيف ومنيا : التصنيف حسب الشكل، والتصنيف حسب المون

والتصنيف حسب الحجم ، التصنيف حسب االتجاه والتصنيف حسب الفئة، وميام التسمسل 
ومنيا : التسمسل حسب الطول، والتسمسل حسب الحجم( إلى جانب فاعمية البرنامج في 

 تحسين السموك التكيفي لدى عينة من األطفال ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة
الدراسة الي التحقق من مدي فاعمية برنامج  ( وىدفت۱۰۲۰دراسة "عبير اسماعيل" ) -

تدريبي في تحسين بعض الميارات المعرفية لدى األطفال الصم. وأشارت النتائج إلى فعالية 
البرنامج في تحسين تمك الميارات لدى األطفال الصم، كذلك بقاء اثر فاعمية البرنامج بعد فترة 

  .المتابعة
 على االطار النظري والدراسات السابقة:  تعلٌق
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في ضوء العرض السابق لالطار النظري والدراسات السابقة حول ميارات التصنيف  
وأىمية تنميتيا وتحسينيا لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد يتضح أن ميارات التصنيف يجب 

التوحد وخاصة في أن يتم التركيز عمييا مع األطفال ذوي االعاقة الذىنية وذوي اضطراب 
مرحمة التدخل المبكر، حيث أنيا تساعد عمى تحسين المجال المعرفي واالدراك البصري لمطفل 
كما أنيا تسيم في تحسين درجة السموك التكيفي والتفاعل االجتماعي، كما أن التدريب عمى 
ميارات التصنيف من شأنيا أن تؤىل االطفال من ذوي االعاقات الذىنية عموما وذوي 
، اضطراب التوحد خاصة النجاز كثير من الميارات األكاديمية مثل العد والترتيب والتسمسل

ذوي طفال األمدى أىمية الدراسة الحالية في تنمية ميارات التصنيف لدى  وبذلك يتضح
التدريبي التوحد من خالل االنشطة التدريبية القائمة عمى المعب الموجو في البرنامج اضطراب 
  الحالي.

  فروض الدراسة : 

التجريبية  وسطي رتب درجات أفراد المجموعتينتوجد فروق دالة احصائيا بين مت  -8
ى مقياس النوع ( عم –الحجم  –الشكل  –والضابطة في ميارات التصنيف حسب) المون 

 .التصنيف في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية ) عينة الدراسة (
موعة التجريبية ) عينة ئيا بين متوسطي رتب درجات أفراد المجتوجد فروق دالة احصا -4

 –الشكل  - المون  ) التصنيف حسب مياراتالقبمي والبعدي في  ينالقياسفي  الدراسة (
 .  ى مقياس التصنيف لصالح القياس البعديعمالنوع ( –الحجم 

في  ) عينة الدراسة (  توجد فروق دالة احصائيا بين درجات أفراد المجموعة التجريبيةال  -3
في القياسين عمى مقياس التصنيف ميارات التصنيف )المون، الشكل، الحجم، النوع (

 والتتبعي.  البعدي
  المنهج واالجراءات: 

استخدم الباحث في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي حيث تم تقسيم عينة الدراسة  
تصميم المجموعة التجريبية تم ثم  ودرجة التوحد الى مجموعتين متساويتين من حيث العدد،

 فعالية البرنامج التدريبي ( بيدف التعرف عمىتتبعيال –بعدي ال –قبمي الذات القياسات ) 
ذوي لدى األطفال  ( في تنمية ميارات التصنيفعمى المعب الموجو )كمتغير مستقل القائم 

 ي: كمتغير تابع ( والتي تتمثل فيما يم)اضطراب التوحد 
 تصنيف حسب المون ال  -
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 التصنيف حسب الشكل  -
 التصنيف حسب الحجم  -
  (التصنيف حسب النوع ) المذكر والمؤنث -

 عٌنة الدراسة : 

اضطراب طيف من األطفال الذين يعانون من أعراض  عينة الدراسةتم إختيار أفراد  
 DSMالتشخيص الواردة في الدليل التشخيصي واالحصائي الخامس الـــ  التوحد طبقًا لمحكات

وتم اختيارىم من جمعية النور واألمل لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة بمحافظة ، 4183(  5
وتم  طفالً (  84حيث بمغ عدد أفراد العينة الكمية في الدراسة االستطالعية ) بني سويف، 

درجات عالية في مقياس تقدير ميارات التصنيف لذوي  عمىا حصال طفمين ألنيماستبعاد 
حيث أن الدرجة العالية عمى ىذا المقياس تشير إلى القدرة العالية عمى  اضطراب التوحد،

والدرجة المنخفضة تشير إلى صعوبة القدرة عمى التصنيف وسوف يتم شرح ذلك التصنيف 
اد العينة وبمغ عدد أفر  ،تصحيحولخاص بوصف المقياس وكيفية بالتفصيل في الجزء التالي ا
( اناث مقسمين إلى مجموعتين  2( ذكور و)  2)  أطفال( 81في الدراسة األساسية )

إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية متماثمين في العمر ونسبة الذكاء والمستوى االجتماعي 
لتشخيص  ) مقياس جيميام ياس التشخيصي المستخدممقملقا طب لتوحدودرجة ا واالقتصادي

سنة كما تتراوح نسب  84 – 1ما بين  عينة الدراسةوتتراوح أعمار جميع أفراد  ، التوحد(
 وتم تقسيميم كما يمي : عمى مقياس جودار،  11 – 41ذكاؤىم بين 

 إناث.  4ذكور ،  3( أطفال  2المجموعة التجريبية وتكونت من ) 
 إناث.  3ذكور ،  4( أطفال  2المجموعة الضابطة وتكونت من ) 

( عمى  ) الضابطة والتجريبية  المجموعتين وقد قام الباحث بعمل مجانسة بين 
  مقياس ميارات التصنيف وكانت النتائج كما يمي: 
 (1جذٔل )

) ٘ ( ٔدالنرٓا اإلحصائٛح نهفشق تٍٛ يرٕعظ سذة دسجاخ األطفال رٔ٘ اضطشاب انرٕحذ  لًٛح

 .نهًجًٕػرٍٛ )انضاتطح ٔانرجشٚثٛح( ػهٙ يمٛاط يٓاساخ انرصُٛف لثم ذطثٛك انثشَايج

أتؼاد 

يٓاساخ 

 انرصُٛف

 انًجًٕػح

يج  ع و

 انشذة

"٘"  و انشذة

 انصغش٘

"Z"  ٕ٘يغر

 انذالنح

 انهٌٕ
انرجشٚثٛح 

 =ٌ5  
11 1.51 5..5 ..4 4.5 

-

3..1 
 غٛش دانح

    1.. 13.5 5.13 ..11انضاتطح  
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=ٌ5  

 انشكم
انرجشٚثٛح 

 =ٌ5  
11.. 1.1. 51.5 ..1 ..5 

-

1.54 
 غٛش دانح

 
انضاتطح 

=ٌ5  
15.. 1.1. 11.5 ..6  

 
 

 انحجى
انرجشٚثٛح 

 =ٌ5  
13.. 3.5. 55.5 5.1 13.5 

-

3..1 
 غٛش دانح

 
انضاتطح 

=ٌ5  
11 1.51 54.53 5.4  

 
 

 انُٕع
انرجشٚثٛح 

 =ٌ5  
15 1.55 13.5 ..1 4.5 

-

3... 
 غٛش دانح

 
انضاتطح 

=ٌ5  
11.. 1.51 5..5 ..4  

 
 

انذسجح 

 انكهٛح

انرجشٚثٛح 

 =ٌ5  
.6 1.16 55.5 ..5 6.5 

-

1.3. 
 غٛش دانح

 
انضاتطح 

=ٌ5  
.1.. ..11 15.5 ..5  

  

احصائيا بين المجموعتين ) الضابطة يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة 
 التصنيف، مما يدل عمى تجانس  والتجريبية ( في القياس القبمي عمى مقياس ميارات

 عمى أبعاد مقياس ميارات التصنيف.  ) الضابطة والتجريبية(المجموعتين 
 أدوات الدراسة :  

، )اعداد / محمد السٌد عبدالرحمن، منى خلٌفة   لتشخٌص التوحد Gilliamمقٌاس جٌلٌام 

0222 ) 
 الهدف من المقٌاس: 

ييدف ىذا المقياس إلى تحديد األشخاص الذين يعانون من التوحد والتعرف عمى مستوى 
 التوحد لدييم. 

 : وصف المقٌاس 

( بندًا ، ويصف كل 87يتكون المقياس من أربعة مقاييس فرعية يتكون كل بعد منيا من ) 
بعد نمطًا معينًا من السموكيات المميزة لمتوحدية ، وىذه األبعاد ىي السموكيات النمطية. 
التواصل. التفاعل االجتماعي. االضطرابات النمائية. ويناسب ىذا المقياس األشخاص الذين 

 وعشرين سنة. رىم ما بين ثالث سنوات واثنتي تتراوح أعما
 تصحٌح المقٌاس: 

 26( ، وعدد عبارات المقياس )  3تتدرج درجات المقياس لمسؤال الواحد من ) صفر ( إلى ) 
 ( درجة.  861( عبارة ، فيكون المجموع الكمي لمدرجات ) 
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خام لكل بعد ،ويمكن يتم تصحيح األبعاد الفرعية لإلختبار ، ويشمل ذلك تسجيل الدرجات ال
تحويل الدرجات الخام في األبعاد الفرعية لممقياس إلى نسب مئوية ودرجات معيارية بمتوسط 

( درجات ، كما يمكن تحويل مجموع درجات المقياس 3عشر درجات وانحراف معياري )
المعيارية إلى معدل التوحد ونسبتو المئوية ،ويالحظ معدل حدة التوحد من درجة المفحوص 

ين منخفض ومتوسط ومرتفع ، ومن خالل مقارنة درجات المفحوص بدرجات العينة ب
، ويمكن لمفاحص أن يقدر اصًا تم تشخيصيم عمى أنيم توحديونالمعيارية التي تتضمن أشخ

 احتمالية أن يكون المفحوص توحدي ومدى شدة اضطرابو السموكي.
 صدق المقٌاس وثباته: 

 ربية وتم حساب الصدق والثبات لو. تم تقنين المقياس في البيئة الع
صدق المقياس عدة طرق وىي صدق المحتوى. االتساق الداخمي  حيث استخدم لتعيين 

 لممقياس. صدق المحك الخارجي. الصدق التمييزي. 
 –الفاكرونباخ  –خدام عدة طرق وىي: إعادة التطبيقالمقياس تم است ولمتحقق من ثبات

 التصفية.  –التجزئة 
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 الكفاءة السٌكومترٌة للمقٌاس فً الدراسة الحالٌة : 

تم حساب الصدق من خالل : صدق المحك الخارجي : حيث قام الباحث الحالي   
( مع مقياس عبد الرحيم بخيت ) 81بتطبيقو عمي عينة من األطفال التوحديين ) ن = 

و إحصائيا عند وىي قيمة دال 1.18( كمحك خارجي وخمص إلى معامل ارتباط قيمتو  8111
  1.18مستوي 

  ثبات المقٌاس 

عادة التطبيق ، تم تطبيق ىذا    وتم حساب الثبات من خالل طريقة التطبيق وا 
المقياس عمي أفراد العينة ثم أعيد تطبيق نفس المقياس عمييم مرة أخرى بعد مرور اسبوعين 

 .1.43من التطبيق األول وخمص الباحث الى معامل الثبات 
ر مهارات التصنٌف لذوي اضطراب التوحد                          ) اعداد / مقٌاس تقدٌ
 الباحث (  

 الهدف من المقٌاس : 

ييدف مقياس تقدير ميارات التصنيف لدى االطفال ذوي اضطراب التوحد إلى تحديد   
الشكل  –قدرة الطفل التوحدي عمى التصنيف من حيث األبعاد المختمفة لممقياس وىي) المون 

النوع ( وكذلك تحديد درجة التصنيف في كل بعد من أبعاد المقياس ومن ثم  –الحجم  –
  التوحدي عمى التصنيف في كل بعد عمى حده.  الوقوف عمى مدى قدرة الطفل

   وصف المقٌاس : 

(  31يتكون المقياس في صورتو النيائية والتي تم تطبيقيا عمى عينة الدراسة من ) 
رئيسية وىي ) بعد المون ، بعد الشكل ، بعد الحجم ، بعد  أبعاد (  7عبارة تم توزيعيم عمى )

مؤنث" ( ، وكل بعد من ىذه األبعاد يتكون من عدد من العبارات  ليصبح  –النوع " مذكر 
( 3( عبارة وكل عبارة من عبارات المقياس يقابميا )31المجموع النيائي لعبارات المقياس )

لجدول ويمكن توضيح أبعاد المقياس في ا بدائل تعكس مدى قدرة الطفل عمى االستجابة
  التالي:
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 ( 5جذٔل سلى ) 

ػذد  أتؼاد انًمٛاط انًمٛاط

 انؼثاساخ

أسلاو 

 انؼثاساخ

 

يمٛاط ذمذٚش يٓاساخ انرصُٛف نألطفال رٔ٘ 

 اضطشاب انرٕحذ

إنٗ  1يٍ  13 .انهٌٕ  -1

13 

إنٗ  11يٍ  13 .انشكم -5

53 

إنٗ  51يٍ  1 .انحجى  -1

51 

انُٕع "  -.

 .يؤَث" –يزكش

إنٗ  .5يٍ  6

13 

 ويمكن تفسير ىذه األبعاد كما يمي : 
 أوال : بعد اللون 

أشعة مرئية تعتمد عمى االحساس البصري باالطوال الموجية وىي  ُيعرف المون بأنو 
تية والحيوانية كمادة مستخدمة لمتموين تستخرج إما من مواد طبيعية مثل التربة والمواد النبا

 (  4184)عبدالوىاب،أو مواد كيميائية التركيب 
وُيعرف بعد المون إجرائيًا في ىذه الدراسة بأنو : قدرة الطفل التوحدي عمى استنتاج  

صفة المدلول لألشياء ويميزىا بصريًا ، وىو جزء مكمل لمشكل الخارجي لألجسام التي بيا 
 صيا. يدرك االنسان ماىية ىذه األجسام وخصائ

 بعد الشكل :  ثانٌا

وُيعرف بعد الشكل بأنو الشيء الموجود في مساحة أو فضاء ويتكون من بعدين)  
) دائرة، مثمث، مربع،  اىندسي العرض واالرتفاع ( وىو مكون من خطوط ويكون إما شكال

  مستطيل( 

(Philadelphia Museum of Art,2015 ) 
وُيعرف بعد الشكل اجرائيا في ىذه الدراسة بأنو: قدرة الطفل التوحدي عمى تمييز  

ومطابقتيا بالمجسمات المماثمة األشكال المعروضة أمامو ) دائرة ، مثمث ، مربع ، مستطيل ( 
 ليا في الشكل. 
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 ثالثاً بعد الحجم : 

قيقي أو ح -الحيز الذي يشغمو جسم ما  لقياس فيزيائي وُيعرف الحجم بأنو مقياس 
أنيا مقياس لحيز ثنائي األبعاد، بنيما الحجم ىو ب المساحة ، ويختمف عنالمكان في -تخيمي 

 ثالثي األبعاد مقياس لحيز
رائيًا في ىذه الدراسة بأنو : قدرة الطفل التوحدي عمى تصنيف وُيعرف الحجم اج 

األشياء والمجسمات الموجودة أمامو من حيث الحجم ومطابقتيا مع بعضيا البعض بحيث 
 تصبح متساوية في الحجم 

 بعد النوع ) المذكر والمؤنث( :  رابعاً:

عمالو وصف وعرفتو منظمة الصحة العالمية عمى أنو: "المصطمح الذي يفيد است 
الخصائص التي يحمميا الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، ال عالقة بيا باالختالفات 

  .العضوية
وُيعرف النوع اجرائيًا في ىذه الدراسو عمى أنو قدرة الطفل التوحدي عمى تصنيف  

أمامو من حيث النوع الى المذكر والمؤنث ومطابقتيا أيضًا  الصور والكروت المعروضو
 بالمجسمات المختمفة. 

  صدق المقٌاس : 
 صدق المحك:

 وذلك  قام الباحث بحساب صدق المقياس من خالل استخدام صدق المحك الخارجي 
عبدالفتاح فاروق ) اعداد :  سنوات  1 – 6 سن من لطفالأل ختبار القدرة العقمية لاباستخدام 

( وذلك كمحك خارجي لمتأكد من صالحية  المقياس الحالي وتطبيقو لقياس 4116،  موسى
لألطفال ذوي اضطراب التوحد وذلك من خالل حساب معامل االرتباط  القدرة عمى التصنيف
( وىو معامل 1.476مقياسين ، وكان معامل االرتباط )( طفاًل عمى ال 31عمى عينة قواميا )

 ب دال مما يشير الى صدق المقياس .ارتباط موج
 ثبات المقٌاس : 

توصل الباحث إلى و  التجزئة النصفية طريقة تم حساب ثبـات المقياس باستخدام  
قبل التصحيح  باستخدام معادلة سبير مان براون وبعد  ( 1.672)قدره معامل ارتباط 
 ثبات المقياس . مما يشير إلى ( مما يدل عمى ارتفاع 1.412قيمتو )  تالتصحيح  بمغ

   البرنامج التدريبي ) اعداد / الباحث (
 مقدمة : 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
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يعتبر المعب من أىم الحقوق الجديرة باالىتمام والرعاية ألن المعب ىو السمة   
والخاصية األساسية لمطفولة وىو المحرك والدافع المساعد عمي كل عمميات النضج والتكوين 
وىو يمثل كذلك العنصر األول المحرر لمطفل والذي يدخل الطفل من خاللو وبشكل إيجابي 

واإلنساني ويجعمو يكتشف نفسو وذاتو شيئا فشيئا ) ميريال كياراندا:  وفعال إلي واقعو الطبيعي
 ( . 24، 8114ترجمة فوزي عيسي ، 

وتؤكد الدراسات الحديثة عمى أن القدرة عمى المعب لدى األطفال التوحديين تكون   
كامنة ويمكن بمزيد من التدريب تنميتيا شيئًا فشيئًا. وأن األطفال التوحديين قادرون عمى 
المعب الرمزي واإليمائي إذا تمقوا تدريبًا عمى استخدام ىذا النوع من المعب، وقد أوصت بعض 
الدراسات باستخدام المعب الجماعي مع أطفال التوحد وأكدت عمى أىمية التنافس بين 

المعب الرمزي والتفاعل مجموعات من األطفال أثناء لعبيم مما يزيد من اكتسابيم لميارات 
 (.881 -884ص  4117راىيم بدر: االجتماعي)إب

 أهداف البرنامج: -

 إلى قسمين:  م أىداف البرنامج التدريبي القائم عمى المعب الموجوقام الباحث بتقسي
 أىداف عامة لمبرنامج وتتمثل فيما يمي:  -أ

تنمية ميارات التصنيف لدى األطفال التوحديين ) عينة  الحالي إلىييدف البرنامج التدريبي 
الدراسة ( والتي تتمثل في القدرة عمى تصنيف ) األلوان واألشكال واألحجام والنوع " مذكر 

التي ومؤنث " ( وذلك من خالل مجموعة من االنشطة التدريبية القائمة عمى المعب الموجو و 
 تتضمن ألعاب مختمفة ومحببة لدييم.
 : * األهداف اإلجرائٌة للبرنامج 

ت)بطاقات ومجسمات ي مطابقة األلوان المختمفة مع المجسماأن يستطيع الطفل التوحد -8
أن يتمكن الطفل التوحدي من وضع الخيط الممون مع الخرز  -4 (.من ذات المون 

 الممون بنفس المون في وحدات. 
أن يتمكن الطفل التوحدي من وضع المكعبات الممونة في الصناديق الممونة بنفس المون  -8

 في وحدات.
 أن يتمكن الطفل التوحدي من وضع األشكال اليندسية في مجموعات حسب الشكل.  -4
أن يتمكن الطفل التوحدي من توصيل أجزاء الجسم الناقصة في المكان المناسب لمشكل  -3

 المعروض أمامو. 



 ...................................................................... قائم على اللعب الموجهفاعلية برنامج تدريبي 

- 8461 - 

أن يستطيع الطفل التوحدي توصيل األشكال اليندسية المتطابقة في الشكل بين األعمدة  -7
 وبعضيا. 

 يع الطفل التوحدي وضع األشياء المعروضة أمامو في مجموعات حسب الشكل. أن يستط -2
أن يتمكن الطفل التوحدي من وضع األشياء المعروضو أمامو في مجموعات حسب  -6

 الحجم. 
أن يتمكن الطفل التوحدي من وضع األشكال اليندسية كل شكل في الفتحة المناسبة لو  -4

 في الصندوق وفقا لمحجم. 
 –فل التوحدي تصنيف األشياء المعروضو أمامو حسب المممس ) ناعم أن يستطيع الط -1

 خشن (. 
يستطيع الطفل التوحدي مطابقة المذكر والمؤنث لمصور والمجسمات المعروضو أمامو أن  -1

 وفقا لمنوع. 
أمامو في  أن يتمكن الطفل التوحدي من تصنيف الخضروات والفواكو المعروضو -81

 مجموعاتيا الضمنية في وحدات وفقا لمنوع. 
أن يتمكن الطفل التوحدي من ربط نوع الطعام المناسب بالحيوان المناسب لو في  -88

 الصور المعروضو أمامو طبقا لتصنيف النوع. 
أن يستطيع الطفل التوحدي تصنيف أدوات الطعام وفقا لمنوع في وحدات كل وحده  -84

 عمى حده. 
أن يتمكن الطفل التوحدي من تصنيف السوائل المعروضو أمامو في وحدات وفقا  -83

 لمنوع.  
* االستراتٌجٌات التً تم االرتكاز علٌها فً تنفٌذ البرنامج العالجً باللعب 

 الموجه. 

 استخدام التعزيز عمي االستجابة الصحيحة. -8
 استخدام التوجيو سواء كان لفظيًا أو يدويًا. -4
 شطة المقدمة لألطفال التوحديين حتى ال يتسرب الممل إلييم التنويع في األن -3
التنظيم والترتيب ألي نشاط قبل البدء في تنفيذه وذلك بتحديد دور كل من ) المعمم  -7

 الطفل (  –الباحث  –
 معرفة األبعاد الخاصة بكل طفل قدر اإلمكان إلعطاء خبرات تناسبو  -2
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   التوحدي التدريب المتكرر لتثبيت الميارات عند الطفل -6
 الفنٌات المستخدمة فً البرنامج: 

 التعزيز -التمقين   -الحث   -النمذجة   –المالحظة 
 (1جذٔل )

 يحرٕٖ انثشَايج انرذسٚثٙ 

ٔحذاخ 

 انثشَايج

ػذد 

 انجهغاخ 

 

يٕضٕع 

 انجهغح

انفُٛاخ  صيٍ انجهغح أْذاف انجهغح

 انًغرخذيح 

 ذمٕٚى انجهغح

 

 انٕحذج

 األٔنٗ 

 

 جهغاخ  1

 

ذصُٛف 

 األنٕاٌ 

 

 االَرثاِ ٔ انرشكٛض -

 انرًٛٛض انثصش٘ -

 اإلدسان -

انرصُٛف تٍٛ -

 -احًش  األنٕاٌ

 –اصفش  –اخضش

 –تُٙ  –اصسق 

 تشذمانٙ 

 

 دلٛمح 3.

 

 –انًالحظح 

 –انًُزجح 

انحث 

  انجغذ٘

 ٔانًؼُٕ٘

 

ذًكٍ انطفم يٍ 

انرصُٛف ٔانرًٛٛض 

 تٍٛ األنٕاٌ

فٙ  انًؼشٔضح ػهّٛ 

 انجهغح

 

 

 انٕحذج

 انثاَٛح 

 

 جهغاخ  5

 

ذصُٛف 

 األشٛاء

 ٔاألشكال

انًرشاتٓح فٙ 

 انهٌٕ

 

 انرآصس انثصش٘ -

 االدسان -

نضى انخٛظ فٙ  -

انخشص انًشاتّ نّ 

 تانهٌٕ 

ٔضغ انكشاخ  -

ٔاألشٛاء انًرشاتٓح 

 فٙ انهٌٕ فٙ ٔحذاخ 

 

 

 دلٛمح  3.

 

 انحث 

 –انهمظٙ  

انرؼضٚض  

انًاد٘ 

 ٔانًؼُٕ٘

اعرطاع انطفم انمٛاو 

 تًا ٚهٙ : 

نضى انخشص انًهٌٕ 

تُفظ نٌٕ انخٛظ 

 انًشاتّ نّ 

ذصُٛف انـكشاخ  

ٔاألشكال  انًهَٕح فٙ 

انغالخ انًشاتٓح نٓا 

 فٙ انهٌٕ

 

 

 انٕحذج

 انثانثح  

 

 

   6 

 جهغاخ 

 

ذصُٛف 

األشٛاء 

ٔاألشكال 

انًرشاتٓح فٙ 

 انشكم 

 

االَرثاِ ٔ  -

 انرشكٛض 

انرًٛٛض  -

 انثصش٘

 اإلدسان انثصش٘ -

 

 دلٛمح 3.

 

 

انًالحظح 

–انًُزجح 

 انرؼضٚض

لذسج انطفم ػهٗ 

شطة ٔذهٍٕٚ انصٕس 

 ٔاالشكال انًرشاتٓح

 حغة انشكم

 

 انٕحذج

 انشاتؼح 

 

 جهغاخ  .

 

ذصُٛف 

األشٛاء 

ٔاألشكال 

 حغة انحجى 

 

أٌ ٚصُف تٍٛ  -

 انكثٛش  ٔانصغٛش .

االَرثاِ ٔ انرشكٛض  -

. 

 اإلدسان -

 

 

 دلٛمح  3.

 

انحث 

انجغذ٘ 

 ٔانهفظٙ

 انرؼضٚض

 

ذًكٍ انطفم يٍ 

ذصُٛف االشٛاء 

ٔاالشكال 

انًرشاتٓح فٙ 

انحجى فٙ ٔحذاخ 

 ثاترح
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ٔحذاخ 

 انثشَايج

ػذد 

 انجهغاخ 

 

يٕضٕع 

 انجهغح

انفُٛاخ  صيٍ انجهغح أْذاف انجهغح

 انًغرخذيح 

 ذمٕٚى انجهغح

 

 

   انٕحذج

 انخايغح 

 

 جهغاخ  .

 

انرصُٛف ٔفما 

نهُٕع " يزكش 

 ٔيؤَث "

 

انرًٛٛض انحغٙ ٔ 

ٔنذ / انرصُٛف تٍٛ ) 

 خٍ / تاسد(اع -تُد 

أٌ ًٚٛض تٍٛ  -

  انُاػى ٔانخشٍ

ًٚٛض تٍٛ  أٌ -

 انًجًٕػاخ انضًُٛح

 

 

 

 دلٛمح  3.

 

 انًالحظح

انرؼضٚض 

انًاد٘ 

 ٔانًؼُٕ٘

 

 

لذسج انطفم 

ٔذًكُّ يٍ ٔضغ 

االشٛائ ٔاالشكال 

انًؼشٔضّ ػهّٛ 

فٙ ٔحذاخ 

 يرجاَغح فٙ انُٕع 

 نتائج الدراسة ومناقشتها :  

توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطي رتب درجات أفراد "  ينص عمى: األولالفرض 
 –الحجم  –الشكل  –المجموعتين التجريبية والضابطة  في ميارات التصنيف وفقًا لمـ) المون 

النوع ( عمى مقياس التصنيف في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية )عينة 
 الدراسة(. 
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 ( .جذٔل ) 

ٔدالنرٓا اإلحصائٛح نهفشق تٍٛ يرٕعظ سذة دسجاخ األطفال رٔ٘ اضطشاب انرٕحذ لًٛح ) ٘ ( 

 نهًجًٕػرٍٛ )انضاتطح ٔانرجشٚثٛح( ػهٙ يمٛاط يٓاساخ انرصُٛف فٙ انمٛاط انثؼذ٘ ذطثٛك انثشَايج

يٓاساخ 

 انرصُٛف

يج  ع و انًجًٕػح

 انشذة

"٘"  و انشذة

 انصغش٘

"Z"  ٕ٘يغر

 انذالنح

 انهٌٕ

انرجشٚثٛح 

 =ٌ5  
14 1.14 .3 1 

 صفش
-

3..11 

دانح ػُذ 

انضاتطح  3.31

=ٌ5  
11.. 5.13 15 1 

 انشكم

انرجشٚثٛح 

 =ٌ5  
11 1.1. .3 1 

 صفش

-

دانح ػُذ  56..5

انضاتطح  3.31

=ٌ5  
15.. 1.1. 15 1 

 انحجى

انرجشٚثٛح 

 =ٌ5  
14.. 1.1.3 .3 1 

 صفش

-

دانح ػُذ  14..5

انضاتطح  3.31

=ٌ5  
11 1.51 15 1 

 انُٕع

انرجشٚثٛح 

 =ٌ5  
14.5 5.1. .3 1 

 صفش

-

دانح ػُذ  56..5

انضاتطح  3.31

=ٌ5  
11.. 1.51 15 1 

انذسجح 

 انكهٛح

انرجشٚثٛح 

 =ٌ5  
155.. 5..1 .3 1 

 صفش
-

3..11 

دانح ػُذ 

انضاتطح  3.31

=ٌ5  
.1.. ..11 15 1 

( وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطي رتب  7يتضح من الجدول السابق )   
في ميارات التصنيف وأبعاده في القياس البعدي ) التجريبية والضابطة (  درجات المجموعتين 
( وىذه 1018حيث أن مستوى الداللة عند ) النوع (  –الحجم  –الشكل  –المختمفة ) المون 

  الفروق لصالح المجموعة التجريبية.
توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطي رتب درجات أفراد  "ينص عمى  :الفرض الثانً

التصنيف وفقًا  القبمي والبعدي في ميارات ينالمجموعة التجريبية ) عينة الدراسة ( في القياس
  النوع (عمى مقياس التصنيف لصالح القياس البعدي . –الحجم  –الشكل  -) المون   لمـ
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( 5جذٔل )   

يرٕعظ سذة دسجاخ األطفال رٔ٘ اضطشاب انرٕحذ نهًجًٕػح انرجشٚثٛح نهمٛاعٍٛ دالنح انفشٔق تٍٛ 

انثؼذ٘( ػهٙ يمٛاط يٓاساخ انرصُٛف-)انمثهٙ  

يٓاساخ 

 انرصُٛف
 ع و انرجشٚثٛح

يج 

انشذة 

(-) 

يج 

 انشذة

)+( 

"Z" 
يغرٕ٘ 

 انذالنح

 انهٌٕ
 1.14 14 انثؼذ٘

 5.35- 15 صفش
دانح ػُذ 

 1.51 11 انمثهٙ 3.35

 انشكم
 .1.1 11 انثؼذ٘

 5.35- 15 صفش
دانح ػُذ 

 .1.1 ..11 انمثهٙ 3.35

 انحجى
 1.1.3 ..14 انثؼذ٘

 5.35- 15 صفش
دانح ػُذ 

 .3.5 ..13 انمثهٙ 3.35

 انُٕع
 .5.1 14.5 انثؼذ٘

 5.35- 15 صفش
دانح ػُذ 

 1.55 15 انمثهٙ 3.35

انذسجح 

 انكهٛح

 1..5 ..155 انثؼذ٘
 5.35- 15 صفش

دانح ػُذ 

 8.14 74 القبمي 3.35
( وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطي رتب درجات 2يتضح من الجدول السابق ) 

أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي وذلك لصالح القياس البعدي وحيث أن 
التجريبية في القياس البعدي عمى  ( لصالح أفراد المحموعة1012مستوى الداللة كان عند )

مقياس ميارات التصنيف مما يدل عمى فعالية البرنامج التدريبي القائم عمى المعب الموجو 
 وأنشطتو التدريبية في تنمية ميارات التصنيف لألطفال ذوي اضطراب التوحد.  

 عة التجريبيةو ال توجد فروق دالة احصائيا بين درجات أفراد المجم"الفرض الثالث: ينص عمى 
في ميارات التصنيف )المون، الشكل، الحجم، النوع (عمى مقياس التصنيف في القياسين 

 والتتبعي.   البعدي
( .جذٔل )   

دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعظ سذة دسجاخ األطفال رٔ٘ اضطشاب انرٕحذ نهًجًٕػح انرجشٚثٛح نهمٛاعٍٛ 

انررثؼٙ ( ػهٙ يمٛاط يٓاساخ انرصُٛف –)انثؼذ٘   

يٓاساخ 

 انرصُٛف
 ع و انرجشٚثٛح

يج 

-انشذة )

) 

يج 

 انشذة

)+( 

"Z" 
يغرٕ٘ 

 انذالنح

 المون
 3.31 31 البعدي

1 3 
-

8.47 
 غير دالة

 4.16 34.6 التتبعي



 ...................................................................... قائم على اللعب الموجهفاعلية برنامج تدريبي 

- 8443 - 

 الشكل
 8.87 31 البعدي

84.2 4.2 
-

8.37 
 غير دالة

 4.21 34.4 التتبعي

 الحجم
 8.871 31.7 البعدي

84 3 
-

8.78 
 غير دالة

 8.31 31.1 التتبعي

 النوع
 4.86 31.4 البعدي

84 3 
-

8.78 
 غير دالة

 4.86 31.4 التتبعي
الدرجة 
 الكمية

 2.78 822.6 البعدي
84.2 4.2 

-
8.37 

 غير دالة
 2.71 828.1 التتبعي

بين متوسطي رتب  عدم وجود فروق دالة احصائيًا (  6يتضح من الجدول السابق )  
درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي وذلك عمى مقياس ميارات 
التصنيف بعد فترة من تطبيق البرنامج مما يدل عمى استمرار فعالية البرنامج التدريبي القائم 

  التوحد.في تنمية ميارات التصنيف لألطفال ذوي اضطراب وبقاء أثره  عمى المعب الموجو 
 مناقشة النتائج وتفسٌرها: 

أسفرت نتائج الدراسة الحالية الى فعالية البرنامج التدريبي القائم عمى المعب الموجو  
 –في تنمية ميارات التصنيف في األبعاد المختمفة والمتمثمة في ) تصنيف حسب المون 

تصنيف حسب النوع " مذكر ومؤنث" (، ولقد  –تصنيف حسب الحجم  –تصنيف حسب الشكل 
أكثر األبعاد التي تم تنميتيا في ميارات التصنيف يمييا بعد  ونوفقا لمتصنيف الاحتل بعد 

 مؤنث ( ثم بعد التصنيف حسب الحجم. ثم بعد النوع )المذكر وال حسب الشكل تصنيفال
ويمكن تفسير ذلك في ضوء قدرة األطفال ذوي اضطراب التوحد عمى التصنيف في   

استخدام األنشطة التدريبية المختمفة طمب المون والشكل والنوع، فمن خالل األنشطة التي تت
استطاع األطفال ذوي  القائمة عمى ميارات المعب الموجو  والمتضمنة في البرنامج التدريبي

فرز وتصنيف األشياء واألشكال ب قامو اضطراب التوحد ) عينة الدراسة ( بعد تطبيق البرنامج 
من مطابقة المجسمات ذات المون األحمر فوق  المون فقد تمكنو  والمجسمات المختمفة وفقاً 

 الكروت الملونة باللون األحمر وكذلك مع باقً األلوان األساسٌة  

توصيل النقاط المتشابية في المون مع  ا ) األزرق ، األصفر ، األخضر (، وأيضًا استطاعو 
 بوضع الخرز الممون في ابعضيا البعض بشكل صحيح باستخدام القمم الرصاص وقامو 
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الصناديق الممونة كل صندوق حسب لون الخرز المطموب والمماثل لنفس لون  
بوضع كل  ا الصندوق، وأيضا صنفوا الصمصال الى مجموعات متشابية في المون وقامو 

مجموعة عمى الكارت المشابو ليا في المون، وىكذا في باقي الميارات فقد تمكن األطفال ذوي 
وذلك بعد تنفيذ األنشطة التدريبية من التصنيف حسب المون اضطراب التوحد )عينة الدراسة(  

المختمفة في البرنامج التدريبي والتي تقوم عمى استخدام فنيات متعددة مثل فنية النمذجة ، 
لعب االدوار ، التسمسل ، الحث ، التشكيل ،  التعزيز ، حيث أنو عندما قام الباحث باستخدام 

الحموى والشيكوال والعصير فقد الحظ سرعة االستجابة من المعززات  المادية المختمفة مثل 
 . قبل األطفال عمى ميارة التصنيف وفقا لمون

يشير الى أىمية استخدام المعززات مع أطفال التوحد لمحصول عمى استجابة  مما  
سريعة في الميارة المطموبة منيم ومما سبق يتضح أىمية االنشطة التدريبية المستخدمة في 
البرنامج التدريبي الحالي ودورىا في تنمية ميارة التصنيف حسب المون لدى االطفال 

لذا تؤكد العديد من الدراسات عمى اىمية استخدام البرامج التوحديين ) عينة الدراسة (، و 
وىذا ما يتفق مع العديد من الدراسات التي أكدت عمى  التدريبية في تنمية ميارة التصنيف 

( ، دراسة أحمد  4117أىمية التدريب  عمى ميارة التصنيف  مثل دراسة لبنى اليواري ) 
( ، دراسة السيد  ( philip , et al 1996( ، دراسة  4111عواد ومحمد عبدالرحمن ) 

وفيما يتعمق بالقدرة عمى التصنيف حسب الشكل فقد تطورت قدرة ، ( 4188عبدالنبي ) 
من  افي التصنيف حسب الشكل فقد تمكنو  ) عينة الدراسة ( األطفال ذوي اضطراب التوحد
 تصنيف األشكال اليندسية 

مع الكروت والبطاقات المماثمة لكل مستطيل ( كمجسمات  –دائرة  –مثمث  –) مربع  
شكل وكذلك استطاعو وضع الشكل المناسب في المكان المناسب عندما طمب منيم الباحث 
مطابقة االشكال في األماكن المناسبة ليا في الموحة المرسومو أماميم، وأيضا استطاع 

بعضيا في  عاألطفال التوحديين ) عينة الدراسة ( وضع المكعبات المماثمة في الشكل م
   وحدات.
بالنسبة لبعد التصنيف حسب الحجم فقد استطاع األطفال التوحديين ) عينة أما  

التدراسة( تصنيف األشياء واألشكال المتشابية في الحجم مع بعضيا في وحدات فقد 
يم الباحث وضع االشكال ناستطاعو ادراك الحجم المناسب لمشكل المناسب عندما طمب م
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في فتحة الصندوق المناسبة لو وىذا يدل عمى قدرة ىؤالء األطفال) عينة  اليندسية كل شكل
الدراسة ( عمى التصنيف وفقا لمحجم، أما بالنسبة لمتصنيف وفقا لمنوع فقد استطاع االطفال 

المجموعات الضمنية كل مجموعة مع بعضيا فمثال عينة الدراسة ( تصنيف  التوحديين )
لخضروات والفواكو والحيوانات والطيور فقد استطاعو م الباحث تصنيف ايندما طمب معن

تصنيف كل مجموعة في وحدات متشابية في النوع حيث قامو بوضع جميع الخضروات مع 
بعضيا في وحده واحدة وكذلك الفواكو كميا مع بعضيا في وحده واحدة وكذلك مع باقي 

 . عللنو وبذلك تمكنوا من القدرة على التصنٌف وفقاالمجموعات الضمنٌة،  
مما وفي ضوء ما سبق من تفسير ألبعاد ميارات التصنيف المذكورة في البرنامج الحالي  

يشير الى فعالية البرنامج التدريبي القائم عمى المعب الموجو في تنمية ميارات التصنيف 
النوع ( لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد  –الحجم  –الشكل  –بأبعادىا المختمفة ) المون 

والتي لم يظير عمييم أي تحسن بعد  جموعة الضابطةالدراسة مقارنة باألطفال في الم عينة
المستخدم في  ، ولكي يتأكد الباحث من استمرار أثر فعالية البرنامج التدريبيرنامج تطبيق الب

)مقياس ميارات التصنيف لألطفال ذوي  فقد قام باعادة تطبيق المقياس الدراسة الحالية 
يقيس قدرة االطفال التوحديين عمى  والذي المستخدم في ىذه الدراسة  د (اضطراب التوح

بعد مضي شيرين من انتياء البرنامج  وأشارت النتائج الى عدم وجود فروق ذات التصنيف 
داللة احصائية بين القياس البعدي والقياس التتبعي مما يشير الى استمرار فعالية البرنامج 

الموجو في تنمية ميارات التصنيف لدى األطفال ذوي اضطراب  التدريبي القائم عمى المعب
    التوحد ) عينة الدراسة(.

  التوصٌات : 

في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية يمكن صياغة مجموعة من التوصيات عمى 
 النحو التالي: 

ضرورة التأكيد عمى االىتمام بتنمية الميارات التي تساعد االطفال ذوي اضطراب التوحد  -8
 عمى التواصل مع األخرين في مرحمة التدخل المبكر وفي مقدمتيا الميارات العقمية. 

اجراء برامج ارشادية وتوعوية ألولياء األمور القائمين عمى رعاية أطفال من ذوي  -4
لتدخل المبكر والتعرف عمى كيفية تطوير ميارات التصنيف اضطراب التوحد في مرحمة ا

 لدييم. 
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التأكيد عمى ضرورة االىتمام بالوسائل واألدوات التعميمية التي تساعد أطفال التوحد عمى  -3
 تصنيف األلوان واألشكال واألحجام. 

التعرف عمى االساليب العالجية والتدريبية الحديثة التي من شأنيا أن تساعد أطفال  -7
 توحد عمى الخروج من العزلة واالندماج في المجتمع. ال

ضرورة التأكيد عمى مبدأ الفروق الفردية في تعاممنا في أطفال التوحد وىذا المبدأ ميم  -2
 جدا. 

ضرورة التأكيد عمى استخدام التعزيز في التعامل مع أطفال التوحد والتعرف عمى معززات  -6
 كل طفل. 

 بحوث مقترحة:  

 دراسة مقارنة بين ميارات التصنيف لذوي اضطراب التوحد وأقرانيم المعاقين عقميًا.  -8
برنامج ارشادي معرفي ألولياء أمور أطفال التوحد لتدريب أطفاليم عمى ميارات  -4

 التصنيف في مرحمة التدخل المبكر. 
أثر برنامج تدريبي فردي في تخفيف حدة العدوان لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد  -3

 باستخدام النمذجة. 
برنامج تدريبي فردي وأثره في تنمية مفيوم العدد لدى عينة من االطفال ذوي اضطراب  -7

  التوحد في مرحمة الطفولة المبكرة.
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في تنمية ميارة تصنيف المعمومات لدى التالميذ الصم. المؤتمر السنوي الحادي عشر لمركز 

 – 735نوفمبر ، المجمد الثاني ،  6:  2االرشاد النفسي ، جامعة عين شمس ، القاىرة ، 
765 . 

( : تنمية المفاىيم والميارات  4006اح عمي ، ىالة فاروق أحمد الخريبي ) أماني عبدالفت -2
ميارات الحديث والطالقة واالستماع . القاىرة  –المغوية وطرق تدريسيا لطفل ما ماقبل المدرسة 

 ، مطبعة الفضيمة .  
ل األردن، عمان ، دار األوائ :الطفل التوحدي ) تشخيص وعالج ( :(  4002إبراىيم بدر )  -3

 لمطباعة والنشر. 
( : االنشطة التربوية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.  4002السيد عمي السيد عبدالنبي )  -4
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( : الطفل وميارات التفكير في رياض األطفال والمدرسة االبتدائية.  4007فييم مصطفى )  -26
 القاىرة ، دار الفكر العربي. 
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