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  نلدى األطفال الذاتويي االستعداد للقراءة مهارات لتحسينفعالية برنامج 

 رمضان احمد الباحث : 

 المستخلص

لدى األطفال الذاتويين، والتحقق من استمرارية  االستعداد للقراءةتحسين مهارات  إلىهدفت الدراسة 

( أطفال ذاتويين ذكور مرتفعى األداء الوظيفى، تتراوح أعمارهم 01البرنامج، وتكونت عينة الدراسة من )

( سنوات، وقد اعتمدت الدراسة على األدوات األتية: اختبار المصفوفات المتتابعة 2 – 6الزمنية ما بين )

(،ومقياس جيليام التقديرى لتشخيص اضطراب طيف 8106ن/ عماد أحمد حسن على، الملونة )تعديل وتقني

االستعداد للقراءة (، ومقياس تقدير مهارات 8180التوحد )اإلصدار الثالث(. )تعريب/ سامح عرفة، 

ن لدى األطفال الذاتويي االستعداد للقراءة(، برنامج لتحسين مهارات الباحث. )إعداد/ لألطفال الذاتويين

اعداد/ الباحث(. كما استخدم الباحث المنهج شبه التجريبى ذو المجموعة الواحدة لمناسبته لطبيعة الدراسة، )

 لدى األطفال الذاتويين. االستعداد للقراءةوأسفرت النتائج على فعالية برنامج لتحسين مهارات 

 الكلمات المفتاحية:
 االستعداد للقراءةمهارات  –األطفال الذاتويين 

 

Title: The effectiveness of a program to improve the readiness skills of autistic 

children. 

Abstract: The study aimed to improve the reading readiness skills of autistic 

children, and to verify the continuity of the program. The study sample consisted 

of (10) high-functioning male autistic children, their ages ranged between (6-8) 

years. The study relied on the following tools: Test Colored Progressive Matrices 

(Modified and Codified / Emad Ahmed Hassan Ali, 2016), and Gilliam Estimated 

Scale for Autism Spectrum Disorder (Third Edition). (Arabization/ Sameh Arafa, 

2021), and a scale for assessing reading readiness skills for autistic children. 

(Prepared by the researcher), a program to improve the readiness skills of autistic 

children (prepared by the researcher). The researcher also used the quasi-

experimental one-group approach for its relevance to the nature of the study, and 

the results showed the effectiveness of a program to improve reading readiness 

skills for autistic children. 
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 مقدمة 

 يتعرض فيها الطفل لعمليات من تعتبر الطفولة من أهم المراحل التى يمر بها اإلنسان فى حياته، حيث

توازن واختالل التوازن، والتى تؤثر على جوانب شخصيته، وتظهر فيها أشكال من السلوك السوى أو ال

 بد من االهتمام بهذ  المرحلة تفاديا  حدوث عقبات فى جوانب النمو المختلفة.السلوك غير السوى، وبالتالى ال

وفى هذا الصدد فقد لوحظ على بعض األطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة أنهم يعانون من اضطرابات 

نمائية وانفعالية مصحوبة بحركات نمطية ومشكالت سلوكية، وقد تم التعرف على هؤالء األطفال من 

 فحص والتشخيص، وأطلق عليهم األطفال الذاتويين.خالل ال

، فهم وقصور فى مهارات االستعداد للقراءةومن المظاهر الواضحة عند األطفال الذاتويين هو ضعف 

 امكانية فهم اللغة الشفهية، والتمييز البصرى، والتمييز السمعى، ومهارات االنتبا  والتركيزيفتقرون الى 

 .تساعد في تعلم القراءةوغيرها من المهارات التي 

تعلم الطفل الذاتوي مهارات االستعداد للقراءة يتيح له دمجه في فصول الدمج بالتعليم العام، بالتالي يظهر 

 ، ومن هنا جاءت فكرة البحث الحاليلنا نقاط القوة ونقاط الضعف مما يساعد على تأهيله بطريقة صحيحة

 لتحسين مهارات االستعداد للقراءة لدى األطفال الذاتويين. وهي عمل برنامج قائم على األنشطة المختلفة

 مشكلة الدراسة

بصفة خاصة،  الذاتويينمع األطفال ذوى االحتياجات الخاصة عموما، واألطفال من خالل عمل الباحث 

طفل الويتمثل هذا القصور فى عدم مقدرة  في مهارات االستعداد للقراءةقصور فقد الحظ الباحث وجود 

ى على استخدام اللغة فى الكالم أو التعبير عما يرا ، كذلك على سبيل المثال عدم القدرة على التمييز الذاتو

السمعى لأللفاظ المتشابهة أو األصوات من حوله، باالضافة الى ضعف القدرة على التمييز البصرى مثل 

راك كذلك القصور فى االد عدم التمييز بين األشكال أو معرفة االختالفات بين الصور أو حتى الكلمات؛

وكل أوجه هذ  القصور تؤثر بشكل  والقصور فى مهارات الحس حركية ومهارات االنتبا  والتركيز،

اث على الدراسات واألبح باإلضافة إلى اطالع الباحث، مباشر على استعداد الطفل الذاتوى لتعلم القراءة

( بعنوان " فاعلية برنامج تربوي في 8119هدفت دراسة )محمد الحناوي، ، حيث العلمية فى هذا المجال

إكساب بعض المهارات األكاديمية لألطفال التوحديين " إلى إعداد برنامج تربوي إلكساب األطفال الذاتويين 

بعض المهارات األكاديمية األساسية وتشمل القراءة والكتابة والحساب، والوقوف على مدى تأثير هذا 

( أطفال ذاتويين وتراوحت 01رنامج في تنمية المهارات األكاديمية، وقد تكونت عينة الدراسة من )الب

( سنة مقسمين إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وقد أسفرت نتائج الدراسة 01 – 9أعمارهم ما بين )
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دل ءة، مما يعن وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية على استمارة تقييم القرا

 على فاعلية البرنامج.

( بعنوان " تقديم االستراتيجيات للمعلمين لتحسين مهارات Aileen, Patricia, 2014قد هدفت دراسة )

القراءة والكتابة لدى االطالب ذوي اضطراب الذاتوية مرتفعي األداء " إلى تزويد المعلمين باستراتيجيات 

الطالب ذوي اضطراب الذاتوية مرتفعي األداء الوظيفي، وتكونت لتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى 

( طالب من ذوي اضطراب الذاتوية، وقد اعتمدت الدراسة على نظرية 6( معلمين و )1عينة الدراسة من )

العقل والتنفيذ المباشر لتنمية عناصر اللغة الشفهية في تنمية مهارات القراءة والكتابة، وقد اعتمدت الدراسة 

عض االستراتيجيات في التدريس ومنها: استخدام المخططات الرسومية لتسهيل تنظيم اللغة التعبيرية على ب

واالستقبالية، واستخدام القصص واجهزة الكمبيوتر، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن تنمية مهارات الطالب 

ا فعالية االستراتيجيات المستخدمة في تعديل بعض  مطية لدى السلوكيات النفي القراءة والكتابة، وأيض 

 الطالب.

 :في اآلتي البحثتتلخص مشكلة ومن مما سبق 

 ؟لدى األطفال الذاتويين للقراءةاالستعداد  مهارات لتحسينبرنامج  عاليةما ف

 الهدف من الدراسة

 لدى األطفال الذاتويين. االستعداد للقراءةمهارات  تحسين

 أهمية الدراسة

 األهمية النظرية 

لمرجعية ، فى ضوء الخلفية ااالستعداد للقراءةمهارات النظرى لمفاهيم البحث وهى الذاتويةو التأصيل 

 واألطر النظرية فى المجال، بما يعد محاولة الضافة نظرية فى مجال الذاتوية.

 األهمية التطبيقية 

الذاتويين،  لدى األطفال االستعداد للقراءة مهارات تحسينل األنشطة المختلفة قائم علىتصميم برنامج  

واستخدام البرنامج مع الحاالت المماثلة فى المؤسسات والمراكز التى ترعى األطفال الذاتويين، كما أنها 

كذلك  ،المستخدم البرنامجسوف تخدم القائميين على رعاية األطفال الذاتويين من خالل االستفادة من 
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ل والوقوف على درجة القصور لدى الطف لألطفال الذاتوييناالستفادة من مقياس مهارات االستعداد للقراءة 

 الذاتوى ومن ثم اعداد البرنامج المناسب لكل طفل.

 

 مصطلحات الدراسة

 : Autismالذاتوية  -1

يعرفها الباحث اجرائيًا: مجموعة اضطرابات سلوكية تتمثل فى اضطرابات عامة فى التفاعل االجتماعى، 

صل اوالقدرة على التواصل، وانغالق على الذات، وضعف فى االنتباه المتو واضطرابات فى النشاط التخيلى 

كذلك القصور في المهارات المعرفية، وقراءة العقل ويصاحبه ضعف في  ،لألحداث والموضوعات الخارجية

وهى الدرجة التى يحصل عليها الطفل على مقياس جيليام لتشخيص  المعالجة )ضعف التماسك المركزي(.

 الذاتوية.

 :Ready to read skills  االستعداد للقراءةمهارات  -2

لة يكون فيها الطفل الذاتوى فى حا مهارات يكتسبها الطفل الذاتوى فى مرحلة جرائيا :إالباحث  ايعرفه   

 .؛ استعدادا لتعلم القراءة والتمييز السمعي والتمييز البصري تهيؤ من عدة جوانب مثل اللغة،

 :The Programالبرنامج  -3

 ويعرف الباحث البرنامج اجرائيا  كما يلى:

والمنظمة زمنيا  والمعدة نظريا  فى ضوء مجموعة من األنشطة التدريبية المختلفة،  هو برنامج قائم على

 مهارات االستعداد للقراءة لدى األطفال الذاتويين. تحسينالفنيات واألساليب العلمية بهدف 

 اإلطار النظري

 المبحث األول: الذاتوية

 تعريف الذاتوية
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الذاتوية من إعاقات النمو المزمنة التى ينتج عنها اضطرابات واضحة فى جوانب النمو المختلفة       

اللغوى( والمصحوبة بأنماط سلوكية نمطية شاذة ، كما أن هذه  –االنفعالى  –االجتماعى  –)الحركى 

 .(01: 0251القمش، )مصطفى األعراض تظهر فى الثالث سنوات األولى من عمر الطفل 

 

تعرف الجمعية األمريكية الذاتوية هذا اإلضطراب الشديد على النحو التالى: الذاتوية هى إعاقة فى 

النمو تتصف بكونها مزمنة وشديدة، وهى تظهر فى السنوات الثالث األولى من العمر، وهى محصلة 

 (93: 0251)خالد النجار،  الضطراب عصبى يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ.

 

ب يظهر في سنوات الطفولة المبكرة، ناتج عن خلل عصبي )وظيفي( طراب نمائي غير معروف األسبااض

في الدماغ، يتميز فيه األطفال بضعف التفاعل االجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، وبأنماط 

  (Duffett, 2016: 1)سلوكية مقيدة ومتكررة 

 

 الذاتويين:أساليب التدخل مع األطفال 

 أواًل: التدخل النفسي:

تعتبر جلسات التحليل النفسي أحد األساليب العالجية السائدة حتى السبيعينات من هذا القرن، وكان أحد 

األهداف األساسية للتحليل النفسي هو إقامة عالقة ودية مع نموذج األم المتساهلة، ويهدف إلى إقامة عالقة 

ئمة على الحب والدفء، وذلك لتشجيع الطفل على الدخول في العالم المحيط قوية بين الطفل وبين والديه قا

 (529: 0251به )سوسن الجبلي، 

 

 ثانيًا: التدخل السلوكي:
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التدخالت السلوكية هى تلك اإلجراءات، والعمليات أو البرامج المصممة لتغيير سلوك األطفال الذين يعانون 

لمهارات لديهم، وتقوم النظرية التى تمثل الركيزة األساسية لكل من الذاتوية، وتعزيز وتطوير العديد من ا

التدخالت السلوكية على فلسفة أساسية؛ وهى أن جميع السلوكيات هى استجابة للمثيرات أو المحفزات 

البيئية وأن سلوك اإلنسان مكتسب وظاهر وقابل للقياس، كما يحكمه ضوابط تحدث قبل السلوك وبعده. 

فإن التحكم فى األحداث التى تثير السلوك أو نتائج السلوك )وهو ما يحدث بعد أن يصدر وبناءأ على هذا، 

الفرد سلوكا ما( من شأنه أن يؤثر على نسبة ظهور ذلك السلوك، وأن السلوكيات التى تتم مكافأتها تميل 

تخدام نظام اس إلى أن تتكرر على نحو أكثر تواترًا من السلوكيات التى يتم تجاهلها أو معاقبتها، وسمى

 االثابة والعقاب لتغيير السلوك فى بيئة معينة ولمهمة معينة تعديل السلوك. 

(Hilton, 2011: 186) 

تعد برامج التدخل السلوكي األكثر شيوًعا واستخداًما في العالم، فالبرامج السلوكية تركز على جوانب كما 

لى وهي تقوم على فكرة تعديل السلوك المبنية عالقصور الواضحة التي تحدث نتيجة اإلصابة بالذاتوية، 

مكافأة السلوك الجيد أو المطلوب بشكل منتظم مع تجاهل مظاهر السلوك األخرى غير المناسبة كلًيا 

(Haray, 2016: 100) 

 

 

 

 النظريات المفسرة للذاتوية

شكل نظرية تثبت ب وأعلى الرغم من الجدل الواسع الذي مازال قائًما بين العلماء حول التوصل إلى سبب 

، فإن هناك العديد من النظريات التي تقدم تفسيًرا لهذا االضطراب، صابة باضطراب الذاتويةسبب اإل محدد

 ونظًرا لتباينها واختالفها في تفسير اضطراب الذاتوية، فيمكننا تصنيفها كالتالي:
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 نظرية العامل النفسي .1

كانت النظرية السائدة خالل األربعينات وحتى نهاية الستينات؛ نظرية العامل النفسي لإلصابة بالذاتوية، 

والتي ترى أن الذاتوية تحدث بسبب إهمال الوالدين رعاية أبنائهم وعدم االعتناء بتربيتهم، وافتقار الطفل 

 (30: 0251، سهيل)تامر للرعاية الدافئة من أحد أو كال الوالدين 

وألهمية العالقة بين الطفل وأمه في الشهور األولى من حياته، ودورها في اإلصابة باضطراب الذاتوية، 

فيرى أصحاب هذه النظرية؛ أن الذاتوية تنشأ عن خبرات مبكرة غير مشبعة، فينشأ األساس المرضي 

يكون مرتبًطا د لطفل قنتيجة فشل الطفل في تكوين إدراكه نحو األم، وفشل العالقة العاطفية بين األم وا

: 0251، القمش)مصطفى ببعض أنواع االنفصال عن األم سواء كان هذا االنفصال طبيعًيا أو عاطفًيا 

90) 

إلى أن أنصار هذه النظرية لم يقدموا أي دليل لدعم هذه النظرية  (30: 0251، تامر سهيل)ويشير 

أكدت  د من البحوث والدراسات الحديثةفي تفسير سبب اإلصابة باضطراب طيف الذاتوية، بل إن العدي

عدم وجود مبرر يسمح للوالدين بأن يعتقدوا بأنهم هم السبب في إصابة الطفل بالذاتوية، فقد نجد أطفااًل  

 ُكثر فقدوا ىبائهم ومع ذلك لم يصابوا بالذاتوية.

 النظريات المعرفية .2

درتهم االنتباه واإلدراك والتركيز، وتؤثر على قتوجد لدى األطفال الذاتويين مشكالت معرفية شديدة مثل 

على التقليد والفهم والمرونة واإلبداع لتشكيل وتطبيق القواعد والمبادئ واستعمال المعلومات، وتفترض 

النظريات المعرفية أن هذه المشكالت أولية وتسبب مشكالت في التواصل والتفاعل االجتماعي 

ن، وقد انبثقت من النظريات المعرفية عدة آراء تفسر اضطراب والتحصيل الدراسي لألطفال الذاتويي

 الذاتوية وهي كالتالي:
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  نظرية العقلTheory of Mind: 

يرى أصحاب هذه النظرية أن القصور في الجوانب االجتماعية والتواصلية والتخيلية التي تميز األطفال   

ي تمنع الشخص من تكوين فهم صحيح ذوي اضطراب طيف الذاتوية ؛ تأتي من الشذوذ في الدماغ والت

للموقف االجتماعي، وكيفية تفسير المشاعر الخاصة باآلخرين أثناء التفاعل االجتماعي معهم، ويرى بارون 

صاحب نظرية العقل؛ أن الشخص الذاتوي غير قادر على التنبؤ وشرح سلوك  Baron Cohenكوهين 

العاديين لديهم فهم خاص أو إحساس خاص يمكنهم  اآلخرين من خالل حاالتهم العقلية، بينما األشخاص

 (521: 0252الشرقاوي، محمود )من قراءة أفكار اآلخرين 

  نظرية ضعف التماسك المركزيWeak Central Coherence Theory: 

، وهي نظرية تتناول األساليب المعرفية 5322عام  Uta Firth يرثظهرت هذه النظرية على يد يوتا ف

ية تركز على أوجه القصور أو نقاط القوة في القدرات المعرف األفراد في معالجة البيانات، فهي التي يتبعها

وجود ما يسمى "بالنزعة الداخلية" في النظام المعرفي لألطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية، فهي تقترح 

الموجودة في  ثيراتالسوي، والتي يساعد في تكوين ترابط وتماسك للمعلومات التي نكتسبها من خالل الم

عالمنا، وتعميم تلك المعلومات على نطاق واسع، غير أن األطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية يفتقرون 

إلى تلك القدرة على التماسك والترابط بين األشياء، فالنظرية تفترض أن هؤالء األطفال يعجزون عن رؤية 

تامر )المعنى العام من مجموعة تفاصيل  الشيء في صورته الكلية، وأنهم غير قادرين على استخالص

 (39: 0251سهيل، 

  نظرية التكامل الحسيSensory Integration Theory: 

إن اضطراب الذاتوية سببه إصابة في الدماغ تؤثر على واحدة أو أكثر من القنوات الحسية التي تجعل 

عقول األطفال الذاتويين تدرك المدخالت الخارجية بشكل مختلف عما تقوم به أدمغة األطفال الذين ال 
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م، أو أكثر من حواسه يعانون من الذاتوية، كما أن العديد من الذاتويين يعانون من قصور حسي في واحد

ويختلف القصور بدًءا من العمى إلى الصمم، كما تتميز بوجود فروق في اإلدراك، وقد تشمل هذه الفروق 

عدم القدرة على تصفية المعلومات، والحساسية المفرطة أو ضعف الحساسية أو فقدان التحسس 

(Bogdashina, 2016: 26) 

  نظرية الوظائف التنفيذيةtioning TheoryExecutive Func: 

حيث يعود األداء التنفيذي إلى القدرة على  (Ozonoff, et, al, 1991: 1083)دعت إلى هذه النظرية 

تحرير العقل من الحالة الفورية والسياق اآلني لتوجيه السلوكيات من خالل نماذج عقلية وتمثيالت داخلية، 

واتباع منهج مرن في حل المشكالت، وقامت  ويشمل هذا التخطيط والتنظيم وتوجيه التقدم نحو هدف ما،

بدراسة العجز في األداء التنفيذي في اضطراب الذاتوية ووجدت أن الخواص السلوكية  Ozonoffأزونوف 

 .للذاتويين في هذا المجال تشبه الخواص السلوكية لألفراد الذين يعانون من تلف في أجزاء من الدماغ

أن العجز لدى هؤالء األفراد ال يشمل القدرة على الفهم فقط، ولكنه يشمل  Belmonteواقترح بيلمونت 

أن هذا يؤدي إلى العجز في القدرة على ابتكار أفكار  Turnerأيًضا القدرة على التعبير، ويذكر تورنر 

 (599: 0252)محمد صالح، فؤاد عيد: وخطط عمل جديدة؛ مما ينتج عنه سلوك تكراري ومحدد 

 : مهارات االستعداد للقراءةالمبحث الثاني

 االستعداد للقراءة: مفهوم

الكتساب المهارات األساسية  االستعداد للقراءة هوحالة تهيؤ من الناحية الجسمية والعقلية واالنفعالية

الالزمة لتعلم القراءة والكتابة التي تشمل مهارات إدراك الكلمات وتعريفها، والتمييز البصري، والتمييز 

السمعي، والتعبير، وتفسير الصور،والتذكر، والتناسق البصري اليدوي، وتنمية العضالت الكبرى 

 (12: 8103منسي،  عبير)والصغرى 
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هدة لعملية القراءة، والتي تساعد الطفل على التعبير الشفهي، والتمييز البصري، والتمييز هي المهارات المم

 ( 191: 8102السمعي، والتذكر، ومعرفة االتجاهات واستخدام الرموز )ياسمين محمد، 

 مهارات االستعداد للقراءة:

 أن مهارات االستعداد للقراءة تتمثل في بعض المهارات مثل: (118: 8109)لمياء كدواني، وترى 

المهارات البصرية: وتشمل بعض المهارات مثل مهارة التعرف على أشكال بعض الحروف  -

المنفصلة والمتصلة، ومهارة التمييز البصري بين المثيرات البصرية المختلفة كاألشكال واألحجام، 

 روف والكلمات.ومهارة التمييز البصري بين أشكال الح

المهارت السمعية: وتشمل بعض المهارات مثل التمييز السمعي بين أصوات الحروف، ومهارة  -

التمييز السمعي بين أصوات الكلمات من حيث بداياتها ونهاياتها الصوتية، ومهارة التمييز السمعي 

 بين الكلمات المسجوعة.

 اللغوية، ومهارة الحديث بجمل سليمة. مهارات التحدث: وتشمل تنمية حصيلة الطفل من المفردات -

فاعلية برنامج في األنشطة التعبيرية لتنمية بعض بعنوان "  (8111)إيمان خليل، وقد هدفت دراسة 

المهارات اللغوية لدى طفل الروضة " إلى تنمية المهارات اللغوية وبعض مهارات االستعداد للقراءة، وقد 

فلة من أطفال رياض األطفال، وتراوحت أعمارهم الزمنية بين ( طفال  وط61تكونت عينة الدراسة من )

ا في األنشطة التعبيرية، والعديد من االختبارات ومنها  استخدمت( سنوات، وقد 6 – 3) الباحثة برنامج 

اسة عن تفوق راختبار التمييز السمعي والبصري، واختبار المفردات، واختبار الفهم، وقد أسفرت نتائج الد

وعة التجريبية عن أقرانهم من أطفال المجموعة الضابطة، وذلك على اختبار نمو المهارات طفال المجمأ

 اللغوية.

( بعنوان " أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس 8113)صفوت حرحش، وهدفت دراسة 

إلى  " الرياض القصص على تنمية مهارات االستعداد للقراءة والكتابة ومهارات االبداع اللغوي ألطفال

لقراءة والكتابة ل توضيح أثر إستراتيجية التعلم التعاوني في تدريس القصص على تنمية مهارا ت اإلستعداد

وأثر إستخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في تدريس القصص على تنمية مهارات اإلبداع ، ألطفال الرياض

وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعة من أطفال الرياض تراوحت أعمارهم بين 1اللغوي ألطفال الرياض

حيث يكون لدى الطفل حصيلة لغوية تسمح له بفهم معاني القصص والبتفاعل مع ( سنوات، 6 – 3)

هذ  الدراسة أيضا على تنمية مهارات اإلستعداد للقراءة والكتابة ومهارات اإلبداع  ، وقد اقتصرتأقرانه

الرياض، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن تحقق جميع فروضها مما دل على لتي تناسب أطفال اللغوي ا

 فعالية استخدام التعلم التعاوني وتأثير  في تنمية مهارات االستعداد للقراءة والكتابة ألطفال الرياض.
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 االستعداد للقراءة: فسرت مهاراتالنظريات التي 

 يتحدد بالمرحلة التي يمر بها الطفل بصرف النظر عن  ية برونر: يرى برونر أن االستعدادنظر

مالئم للمرحلة التي يمر بها الطفل في عملية عامل النضج، لذا على المعلم أن يقدم الخبرات بشكل 

لى خبرة إذا قُدمت له بطريقة مناسبة لقدرته عالتمثيل المعرفي، حيث أن كل طفل يستطيع تعلم أي 

 التعلم.

  :د التعلم من وجهة نظر بياجيه تخضع لمرحلة النمو المعرفي التي يمر بها إن حدونظرية بياجيه

لذا فإن  ،الطفل، أي أن المرحلة النمائية للفرد هي التي تحدد العمليات العقلية التي يستطيع إجرائها

الفروق في االستعداد عند بياجيه هي فروق في المرحلة النمائية التي تسمح أو ال تسمح باكتساب 

معرفية معينة، وقد حدد بياجيه المراحل النمائية التي يمر بها النمو المعرفي بأربع مراحل  تراكيب

ضرورية متسلسلة )المرحلة الحسية الحركية، مرحلة ما قبل العمليات، المرحلة اإلجرائية أو 

 مرحلة العمليات المحسوسة، مرحلة العمليات المجردة "العمليات المصورة" (، والبيئة تساهم في

هذا النمو وتعمقه ولكنها ال تقوم بتسريعه، ولذلك يرى بياجيه بأنه من الخطأ أن نكلف الطفل 

 تفوق مرحة تطور  المعرفي التي يمر بها.بأعماق 

  :تتلخص نظرية بياجييه في أن األطفال يستطيعون تعلم أي شيء عقلي بشرط أن نظرية جانييه

يحدد جانييه االستعداد العام على أنه الحالة التي يكون  يكونوا قد تعلموا المتطلبات السابقة له، كما

 فيها المتعلم مستعد ا استعداد ا عضوي ا للنجاح في تأدية المهمات التي يتوقع أن يصادفها في المدرسة.

  :يرى أوزبل أن عملية االستعداد هي عملية نضجية ال تحدث فجأة أو بدون مقدمات، نظرية أوزبل

وتتوقف على كل ما سبق أن مر به الطفل أو صادفه حتى اللحظة التي يقرر ويتسم نموها بالبطء، 

عندها المعلم أن تقدم له وتعرضه للعملية النشاطية الجديدة، مثال  يبدأ استعداد الطفل للقراءة بمجرد 

 (13: 8109إستبرق النداوي، ) إدراكه للبيئة المحيطة به وتعامله معها وإعطائه معنى لعناصرها

 االستعداد للقراءة عند األطفال الذاتويين:مهارات 

إن مهارات االستعداد للقراءة البد من تدريب الطفل الذاتوي عليها لتمكينه من القراءة بما يناسب قدراته 

النمائية؛ كذلك فإن قدرة الطفل على الكتابة تتوقف على درجة تدريبه واستعداد  وإتقانه لمهارات القراءة، 

ستعداد للقراءة ترفع مستوى الفهم القرائي لدى األطفال الذاتويين، لذا كان من كذلك فإن مهارات اال

الضروري تنمية مهارات االستعداد للقراءة لدى األطفال الذاتويين ألنها مفتاح العملية التعليمية األكاديمية 

 قة.راته متفولديهم وبدونها يجد الطفل الذاتوي صعوبة في تعلمه القراءة والكتابة حتى وإن كانت قد

 تنمية مهارات القراءة لألطفال الذاتويين:
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( عدد من األنشطة والتدريبات التي من خاللها يمكن تنمية 038: 8102ذكر )أسامة البطاينة وآخرون، 

 مهارات االستعداد للقراءة لألطفال، وهي كالتالي:

 .تدريب الطفل على تصنيف األشياء وفق ا أللوانها، وأحجامها، وأشكالها 

 .تدريب الطفل على المطابقة بين األشياء الحقيقة وصورها 

  تدريب الطفل على استخدام القلم في رسم الحروف والكلمات أو تتبع أثرها من خالل تمرير

 األصبع فوقها.

  تدريب الطفل على معرفة األحجام واألشكال، من خالل عرض هذ  األحجام أمام الطفل، وعرض

 م الطفل.األشكال على صورة ألعاب أما

 ثم الطلب من الطفل تدريب الطفل على تذكر الحرف المفقود، من خالل رسم عدد من الحروف ،

بعد مشاهدة هذ  الحروف أن يُغلق عينيه، ومسح أحد الحروف، ونطلب من الطفل تذكر الحرف 

 الناقص.

 المتطلبات التربوية لتنمية مهارات االستعداد للقراءة لألطفال الذاتويين:

متطلبات تربوية وتعليمية يجب مراعاتها عند إعداد أو تصميم األنشطة التعليمية؛ لكي تكون مناسبة هناك 

 لألطفال الذاتويين، وإلمكاناتهم وقدراتهم الخاصة، والتي يمكن تحديدها فيما يلي:

 تحديد درجة الذاتوية التي يمكن العمل معها، وكيفية التعرف عليها. .0

ا االهتمام باستخدام مختلف ا .8 لوسائل التعليمية البصرية التي تسهم في توضيح المفاهيم المجردة نظر 

 ألن الطفل الذاتوي يميل إلى التعلم من خالل الصور، واألشياء المحسوسة.

 الربط بين ما يُقدم لهم من مفاهيم جديدة، وبين مدلوالتها الحسية. .1

يب المختلفة الطرق واألسال،  واستخدام استخدام التعزيز لتقدير الطفل الذاتوي وزيادة دافعيته للتعلم .3

 الذاتوي. التي تجذب انتبا  الطفل

الترتيب المادي لغرفة الصف، بحيث يوفر األمن لألطفال، والعمل ضمن أجواء سعيدة تتصف  .3

 (.66 – 63: 8103)رضا أحمد، بالراحة والجاذبية 

لتنمية مهارات الوعي الفونولوجي  ( بعنوان " فعالية برنامج تدريبي8106وقد هدفت دراسة )سالي حبيب، 

لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأثر  في تحسين مهاراتهم القرائية " إلى تحسين مهارت القراءة 

لدى األطفال الذاتويين من خالل برنامج قائم على مهارات الوعي الفونولوجي، وقد تكونت عينة الدراسة 

( سنة مقسمين إلى مجموعتين تجريبية 08 – 2بين )( أطفال ذاتويين وتراوحت أعمارهم ما 01من )
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وضابطة، وقد اسفرت نتائج الدراسة عن تحقيق فروض الدراسة ووجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح 

 المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعيعلى مقياس القراءة الفونولوجية.

لجة المعلومات البصرية مدخل لتنمية بعض مهارات ( بعنوان " معا8181وهدفت دراسة )نورين الجمال، 

االستعداد القرائي وقراءة العقل لدى أطفال ما قبل المدرسة ذوي اضطراب طيف التوحد " إلى تنمية بعض 

مهارات االستعداد القرائي وقراءة العقل لدى األطفال ذوي اضطراب طيف الذاتوية في مرحلة ما قبل 

( أطفال من ذوي اضطراب طيف الذاتوية مدمجين بروضات 3راسة من )المدرسة، وقد تكونت عينة الد

محافظة بورسعيد، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن تنمية مهارات االستعداد للقراءة لدى األطفال ذوي 

 اضطراب طيف الذاتوية في مرحلة ما قبل المدرسة.

ي البحث الباحث فرض وبناء على ما سبق من عرض اإلطار النظري في ضوء دراسات سابقة يعرض

 :وهما

 جريبيةبالمجموعة الت توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات األطفال الذاتويين -
لصالح  لقراءةاالستعداد لتقدير مهارات برنامج على مقياس التطبيق لفي القياسين القبلي والبعدي 

 القياس البعدي.
 بالمجموعة متوسطي رتب درجات األطفال الذاتويينال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -

االستعداد  اراتتقدير مه على مقياسلتطبيق البرنامج  في القياسين البعدي والتتبعي  التجريبية

 .بعد مرور شهر علي القياس البعديلألطفال الذاتويين  للقراءة

 منهج وإجراءات البحث:

 منهج البحث: -

 التجريبي.استعان الباحث بالمنهج شبه 

 عينة البحث:  -

( أطفال ذكور من ذوي اضطراب الذاتوية من مركز الشروق لرعاية وتأهيل 2تكونت عينة البحث من )

 ذوي القدرات الخاصة واألطفال العاديين.

 أدوات البحث: يعتمد البحث الحالي على الدوات اآلتية: -

 (:2212حمد حسن على، اختبار المصفوفات المتتابعة الملونة. )تعديل وتقنين/ عماد أ -1
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يعد هذا الختبار من االختبارات غير اللفظية المتحررة من قيود )أثر( الثقافة لقياس الذكاء، فهو مجرد 

مجموعة من الرسوم الزخرفية )التصميمات(، ويتكون من ثالثة أقسام متدرجة الصعوبة هى )أ، أب، ب( 

ة أو تصميم أحد أجزائه ناقصا ، وعلى الفرد أن ( مصفوف16( بندا ، ويشمل االختبار )08ويشمل كل قسم )

 ( بدائل معطاة.6يختار الجزء الناقص من بين )

 (:2221، سامح محمد عرفة/ وتقنين. )ترجمة طيف التوحد مقياس جيليام لتشخيص اضطراب -2

عبارة، وتصف العبارات التى يتضمنها  32يضم هذا المقياس ستة مقاييس فرعية ومجموع عدد عباراته 

مقياس فرعي األعراض المرتبطة باضطراب الذاتوية، فيما يتعلق بهذا الجانب أو ذاك. ويعرف كل 

المقياس الفرعي األول بالسلوكيات النمطية )التكرارية(، ويضم العبارات الثالثة عشر األولى أي العبارات 

المقياس الفرعى وجميعها تقيس السلوكيات نمطية، واالهتمامات المحدودة والروتين، أما  01 – 0من 

 83 – 03الثانى والذى يعرف بالتفاعل االجتماعي فيضم العبارات األربع عشرة الثانية أى العبارات من 

وجميعها تقيس الخلل في السلوكيات االجتماعية، بينما يتمثل المقياس الفرعى الثالث من هذ  المقاييس فى 

والتى تقيس استجابة الفرد االنفعالية   16 – 82التواصل االجتماعى ويضم تسع عبارات وهي العبارات 

من حيث فهم النوايا وراء التفاعل االجتماعي، ويضم المقياس الفرعي الرابع والُمسمى  باالستجابة العاطفية 

وتقيس العبارات مدى حدة االستجابات العاطفية  33 – 13)الوجدانية( ثمان عبارات أي العبارات من 

مقياس الفرعي الخامس ويُسمى النمط المعرفي وعدد عباراته سبعة أي العبارات للمواقف اليومية، يليه ال

ا المقياس الفرعي  30 – 33 ويقيس االهتمامات المعرفية المحدودة والقدرات المعرفية المختلفة، وأخير 

واصل ويقيس الخلل في الت 23 - 38عبارات أي العبارات  3السادس ويُسمى اللغة الالتكيفية وعدد عباراته 

اللفظي، ومن المالحظ أن كل مقياس فرعي من هذ  المقاييس الخمسة يمثل اختبارا  مستقال  فى ذاته، ويمكن 

بالتالى أن يتم تطبيقه بمفرد  أو دون سوا  فى البحوث المختلفة وذلك وفقا  ألهداف كل بحث، وإن كان من 

 .املةاألفضل ومن األكثر أهمية أن يتم تطبيق المقياس في صورته الك

 مقياس تقدير مهارات االستعداد للقراءة لألطفال الذاتويين )إعداد/ الباحث( -3

يهدف هذا المقياس إلى قياس مهارات االستعداد للقراءة  لدى األطفال الذاتويين، وذلك قبل تطبيق الجلسات 

الستعداد مهارات ا تحسين، وذلك لمعرفة فعاليته فى على األنشطة المختلفةالمصممة فى البرنامج القائم 

 .للقراءة لدى األطفال الذاتويين

قام الباحث بإيجاد التكافؤ بين متوسطات رتب درجات األطفال الذاتويين من حيث العمر الزمني، ومعدل 

 (0كما يتضح في جدول ) 8باستخدام اختبار كــا االستعداد للقراءةالذكاء، ومستوى تقدير الذاتوية ومستوى 
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 مستوى الداللة كا0 ع م المتغيرات

 غير دالة 5.295 0.2 20 العمر الزمني

 غير دالة 5.290 0.2 99 معدل الذكاء

 غير دالة 5.520 9.0 22 مستوي تقدير الذاتوية

 غير دالة 5.550 5.2 15 مستوى االستعداد للقراءة

 

االطفال الذاتويين حصائيا بين متوسطي رتب درجات إعدم وجود فروق دالة  (0)يتضح من جدول رقم  

ستعداد االومستوي  ،ومستوي تقدير الذاتوية ،ومعدل الذكاء ي،بالمجموعة التجريبية من حيث العمر الزمن

 للقراءة.

 لدى األطفال الذاتويين )إعداد الباحث( االستعداد للقراءةبرنامج لتحسين مهارات  -4

 تعريف البرنامج

المختلفة، والمنظمة زمنيا  والمعدة نظريا  فى ضوء  هو برنامج يتضمن مجموعة من األنشطة التدريبية

 مجموعة من الفنيات واألساليب العلمية بهدف تحسين مهارات االنتبا  المشترك لدى األطفال الذاتويين.

 

 

 الفنيات واالستراتيجيات المستخدمة فى البرنامج

 المحاضرة والمناقشة: -0

لتمهيدية فى بداية البرنامج، لكى يتيح لألمهات تبادل يستخدم الباحث هذ  االستراتيجية فى الجلسات ا

الخبرات والمعلومات عن كيفية التعامل مع أطفالهن الذاتويين، والتعرف على برنامج الدراسة ومعرفة 

 معلومات عنه وأهدافه.

 النمذجة: -8
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عرضه ن خالل تتستند هذ  الفنية إلى أن الطفل قادر على التعلم عن طريق المالحظة لسلوك اآلخرين، وم

بصورة منتظمة للنماذج، حيث يعطى الطفل الفرصة لمالحظة النموذج، ثم يُطلب منه أداء نفس العمل 

 الذى قام به النموذج، وهناك ثالثة عمليات متضمنة فى النمذجة هى:

عملية االنتبا :  فمن الضرورى االنتبا  للنموذج السلوكى لكى يتم التعلم بالمالحظة، ويجب أن  -

 ون النموذج مؤثرا  على القائم بالمالحظة؛ كى ينتبه للسلوك المراد تعلمه.يك

عملية االحتفاظ: فمن الضرورى أن يتوفر لدى الفرد القدرة على التعلم، فال يتاثر الفرد بسلوك  -

 النموذج المشاهد، إال إذا تذكر السلوك المراد تعلمه.

ؤدى إلى تعلم المهارات، كما أن المحاوالت عمليات االدراك الحركى: فالمالحظة وحدها ال ت -

واألخطاء ال تساعد وحدها فى تعلم المهارات الحركية، ولكن البد من الممارسة، ثم التغذية المرتدة لهذا 

األداء الممارس، والذى يفيد فى معالجة نواحى القصور فى بعض جوانب السلوك المتعلم. )ماجد عمارة، 

8113 :036 – 061) 

 :التعزيز -1

 أنواعه: •

التعزيز االيجابى: تقديم مثير مرغوب عقب السلوك مباشرة، بما يؤدى إلى زيادة معدل حدوثه،  -

والمعزز االيجابى يزيد معدل حدوث السلوك المستهدف، أو حدته، أو شدته. )عبد العزيز الشخص، 

8113 :06) 

 الفرد.  التعزيز السلبى: هو تقوية االستجابة بإزالة مثير منفر من بيئة -

   

 وقد يكون التعزيز:    

 تعزيزات أولية: مثل األطعمة والمشروبات والحلوى وبعض األلعاب... إلخ. .أ

ر الشكر ... (، أو التشجيع غي–المدح  –تعزيزات معنوية: تتمثل فى التشجيع اللفظى )الثناء  .ب

 وتقبيله...(.احتضان الطفل  –االبتسام  –الربت على الكتف  –اللفظى )التصفيق 

 تعزيزات نشاطية: تتمثل فى اللعب الحر، والجرى، ولعبة الكراسى، والقفز فى دوائر. .ج

تعزيزات مادية: تتمثل فى األشياء الملموسة من قبل الطفل مثل؛ األلوان، والكرات، واأللعاب   .ح

 (018: 8113الملموسة. )رأفت عوض، 
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 اللعب:  -3

 الطفل وتوجيهه وتصحيحه، ويتخذ اللعب أحد األساليب التالية:اللعب طريقة مهمة لضبط سلوك 

اللعب الحر: وهو غير محدد، تترك فيه الحرية للطفل الختيار اللعب، وإعداد مسرح اللعب، وتركه  -

 يلعب بما يشاء وبالطريقة التى يراها.

عب واألدوات اللعب المحدد: وهو لعب موجه مخطط وفيه يحدد المعالج مسرح اللعب ويختار الل -

 (123: 8118بما يتناسب مع عمر الطفل وخبرته. )حامد زهران، 

 الحث والتلقين: -3

وذلك باستخدام أنواع التلقين والحث ألداء السلوك االجتماعى المستهدف أو المناسب؛ كالحث اللفظى 

د معين(. )عب )تعليمات(، والجسدى )اللمسى والحركى(، والحث باإليماءات )األشارات والنظرات باتجا 

 (396: 8100المطلب القريطى، 

 القصة االجتماعية: -6

تعتبر القصص االجتماعية من االستراتيجيات التى تستخدم لحدوث السلوك االجتماعى المرغوب لدى 

األطفال الذاتويين، وتعرف القصة بأنها مواقف نوعية تقدم نماذج لالستجابات االجتماعية المناسبة، وتقدم 

 عبارات واضحة ومختصرة. لألطفال فى

 وهنااك بعض األهداف التى يمكن أن تسهم القصص االجتماعية فى تحقيقها ومنها:

 تحسين قدرة األطفال الذاتويين على مراعاة مشاعر اآلخرين. •

 تيسير تكوين الصداقات نظرا  لما تسهم فيه القصة من تنمية القدرة على التعاطف مع اآلخرين. •

كامنة وراء المشاعر أو االنفعاالت، وربط المشاعر بالمواقف المناسبة لها. )سيد فهم األسباب ال •

 (0138 – 0130: 8113الجارحى، 

 التغذية الراجعة: -3

تتضمن إمداد الفرد بمعلومات حول مستوى إنجاز ، بحيث يستطيع الفرد أن يتجاوز أخطاؤ  ويعدل من 

بالتعزيز، وأقل فعالية إذا قدمت بدون تعزيز. )محمد  سلوكه، وتعد التغذية المرتدة فعالة إذا اقترنت

 (160 – 161: 0992الشناوى، محمد عبد الرحمن، 

 محتوى البرنامج: 

 .دقيقة 33جلسات أسبوعي ا، واستغرقت الجلسة الواحد حوالي  1جلسة بواقع  11استغرق تطبيق البرنامج 
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 نتائج البحث وتفسيراتها:

 مناقشة نتائج الفرض األول:

ن الذاتوييتوجد فروق دالة إحصائي ا بين متوسطي رتب درجات األطفال ينص الفرض األول على أنه 

لصالح  ةاالستعداد للقراءمهارات  تقدير على مقياس في القياسين القبلي والبعدي بالمجموعة التجريبية

 البعدي. القياس

لحساب متوسطات رتب درجات  Wilcoxonو للتحقق من صحة الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 

ضح في كما يت االستعداد للقراءة تقدير مهارات اطفال العينة في القياسين القبلى والبعدى على مقياس

 (.8جدول )

 (8جدول )

 الفروق بين متوسطات رتب درجات األطفال الذاتويين في القياسين القبلي والبعدي

 مهارات االستعداد للقراءةتقدير  على مقياس

 2 ن = 

 المتغيرات
ينالقياس  

البعدى -القبلى  
 العدد

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب
Z                 الداللة  

 اتجاه

 الداللة

االستعداد 

 للقراءة

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 اجمالى

- 

8 

- 

8 

- 

5.4  

- 

93 

 

     923,3  

 

دالة      

 عند

5.0.ستوى م      م  

 في اتجاه

القياس البعدي        

Z   =0996  1913عند مستوى                 Z   =8932  1910عند مستوى 

 

( بين متوسطات رتب أطفال 1010( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة )8يتضح من جدول )

رات االستعداد مهاتقدير المجموعة التجريبية في القياسين القبلى والبعدى لتطبيق البرنامج على مقياس 

لصالح القياس البعدى، مما يعنى تحسن درجات أطفال المجموعة التجريبية بعد تعرضهم  للقراءة

يمكن تفسير التحسن الملحوظ في مهارات االستعداد للقراءة لدى األطفال  لجلسات البرنامج وهذا

دت البرنامج، فهذ  األنشطة ساعتنوع وتعدد أنشطة لآلتي:  البرنامجالذاتويين عينة الدراسة بعد تلقيهم 
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بصري لعلى تنمية مهارات اللغة والتعبير، والتواصل البصري والسمعي، والتمييز واإلدراك السمعي وا

توفير جو من المرح واللعب مما عمل على إشعار األطفال بالبهجة ، وللمفردات والحروف المختلفة

إدراج العمل الجماعي مع األطفال في بعض ، وامجلى المشاركة الفعالة في البرنوالطمأنينة واإلقبال ع

استخدام فنيات تناسب خصائص العينة وطبيعة البرنامج ، وت وعدم االكتفاء بالتدريب الفرديالجلسا

 المقدم لهم، مثل: النمذجة والحث والتشجيع، والتعزيز، واللعب، والتغذية الراجعة.

ينة مج وتدرجها لتناسب عتم مراعاة مستويات البرنا البرنامج من السهولة إلى الصعوبة، فقد كذلك تدرج

 تغيير غرف وأماكن التدريب، حتى ال يشعر األطفال بالملل.منها،و ، كي يتقبلها األطفال ويتمكنوابحثال

(، ودراسة )ريهام 8113)صفوت حرحش،  (، ودراسة8111وتتفق النتائج مع دراسة )إيمان خليل، 

(، ودراسة )حامد 8103(، ودراسة )رضا أحمد، 8101حجازي، (، ودراسة )أحمد 8103الملواني، 

 (.8102(، ودراسة )رانيا أحمد، 8103قطوش، 

 مناقشة نتائج الفرض الثاني:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات األطفال الذاتويين ينص الفرض الثاني: 

االستعداد  مهارات تقدير لتطبيق البرنامج على مقياسبالمجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي  

 لألطفال الذاتويين بعد مرور شهر علي القياس البعدي. للقراءة

لحساب متوسطات رتب درجات  Wilcoxonو للتحقق من صحة الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 

تضح في كما ي ستعداد للقراءةاال تقدير مهارات على مقياس البعدي والتتبعيطفال العينة في القياسين أ

 (.1جدول )

 

 

 

 (1جدول )

 البعدي والتتبعيالفروق بين متوسطات رتب درجات األطفال الذاتويين في القياسين 

 مهارات االستعداد للقراءةتقدير على مقياس 

 2ن = 



 مجلة الطفولة  ( 2222العدد الثاني واالربعون ) عدد سبتمبر 
 

103 
 

 المتغيرات
البعدي القياس  

 والتتبعي
 العدد

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب
Z 

 الداللة

 

 اتجاه

 الداللة

 

االستعداد 

 للقراءة

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 اجمالى

- 

3 

5 

8 

          -         

        2.5  

- 

5,5 

 

     288.2  

 

 غير

 دالة

 

 

- 
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حصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال إعدم وجود فروق ذات داللة (  يتضح 3من الجدول رقم )

 .ستوي داللةعند أي م االستعداد للقراءةتقدير مهارات العينة في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس 

وهذا يدل على فعالية البرنامج واستمراريته، ويرجع ذلك التأثير واالستمرارية الى استخدام الباحث 

التقييم، ومن خالله يقوم الباحث بالمراجعة فنيات مثل ضافة إلى استخدام لسابق ذكرها وباإلالفنيات ا

والتأكيد على أهداف الجلسة من خالل نفس األدوات أو أدوات مشابهة لها، ذلك للوقوف على مدى 

فل الطاستفادة الطفل من الجلسة، وتسجيل المالحظات التى يالحظها الباحث، وفى حالة عدم استفادة 

كذلك  ،سة لكى يتعلم الطفل ويستفيد منهاوعدم تحقق أهداف الجلسة، يقوم الباحث باعادة أنشطة الجل

استخدام الواجب المنزلى، فمن خالل تدريب األم للطفل فى المنزلى على أهداف الجلسة، يتمكن الطفل 

(، ومع 8119الحناوي، وتتفق النتائج مع دراسة )محمد ، ان المهارات المتعلمة فى المؤسسةمن اتق

 (.8102(، ومع دراسة )رانيا أحمد، 8101، ومع دراسة )أحمد حجازي، (8103دراسة )رضا أحمد، 

 التوصيات:

 في ضوء نتائج الدراسة يُوصي الباحث بما يلي:

 بمهارات االستعداد للقراءة لما لها من دور في تعلم القراءة والدمج في فصول التعليم العام.االهتمام  .0

ضرورة االطالع على كل ما هو جديد في مجال الذاتوية، وذلك لزيادة الثقافة والمعرفة ومن ثم ابتكار  .8

 أنشطة جديدة تُسهم في تأهيل وتدريب األطفال الذاتويين.
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تطبيق البرامج العلمية في كافة مؤسسات ومراكز التأهيل والتي ثُبت فعاليتها مع األطفال الذاتويين  .1

 واألبحاث العلمية.من خالل الدراسات 

 البحوث المقترحة:

 لدى األطفال الذاتويين. التكنولوجيا في تحسين مهارات االستعداد للقراءةفعالية  -

 لدى األطفال الذاتويين. اللعب المنظم في تحسين مهارات االستعداد للقراءةفعالية  -

 .لدى األطفال الذاتويين تدريب األقران العاديين لتحسين مهارات االستعداد للقراءةفعالية  -

 المراجع:

 ( برنامج لتنمية مهارات االنتبا  وعالقته باالستعداد للقراءة والكتابة 8101أحمد زكريا حجازي :)

لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم النمائية، رسالة دكتوراة، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة 

 القاهرة.

  محمد الخطاطبة، عبيد عبد الكريم السبايلة، مالك أحمد رشدان أسامة محمد البطاينة، عبد المجيد

(: صعوبات التعلم النظرية والممارسة،الطبعة الثامنة. األردن: دار الميسرة للنشر 8102)

 والتوزيع.

 ( مهارات االستعداد القرائي لدى أطفال الرياض، مجلة كلية 8109إستبرق داود سالم النداوي :)

 ياض األطفال، جامعة بغداد: العراق.التربية للبنات، قسم ر

 ( فاعلية برنامج في األنشطة التعبيرية لتنمية بعض المهارات اللغوية 8111إيمان أحمد خليل :)

لدى طفل الروضة، رسالة دكتوراة، قسم الدراسات النفسية واالجتماعية، معهد الدراسات العليا 

 للطفولة، جامعة عين شمس.

 ( الت8103تامر فرج سهيل :) التشخيص والعالج(. عمان: دار  –األساليب  –وحد )التعريف

 اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع.

 ( فاعلية برنامج باستخدام بعض مبادئ نظرية تريز 8103حامد أمين عبد اللطيف قطوش :)Triz 

لتنمية مهارات االستعداد للقراءة لألطفال ذوي صعوبات التعلم بمرحلة الروضة، رسالة دكتوراة، 

 قسم الدراسات النفسية، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.

 ( التوجيه واإلرشاد النفسى، ط8118حامد عبد السالم زهران :)القاهرة: عالم الكتب.1 . 

 ( إعاقات النمو الشامل. القاهرة: دار طيبة للطباعة والنشر.8103خالد عبد الرازق النجار :) 
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  (: فعالية برنامج سلوكى لتنمية االنتبا  لدى األطفال 8113)رأفت عوض السعيد خطاب

 التوحديين، رسالة دكتوراة، كلية التربية، قسم الصحة النفسية، جامعة عين شمس.

 ( برنامج مقترح متعدد الوسائط التفاعلية قائم على القصص 8102رانيا أحمد إبراهيم أحمد :)

تعداد للقراءة لدى أطفال الرياض، رسالة دكتوراة، القرآني لتنمية مهارات التواصل الشفوي واالس

 قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة المنصورة.

 ( تصميم أنشطة تعليمية في ضوء فلسفة تنويع التدريس 8103رضا توفيق عبد الفتاح أحمد :)

توراة، كلية ا، رسالة دكلتنمية مهارات االستعداد للقراءة والكتابة لألطفال التوحديين وقياس فاعليته

 التربية، جامعة حلوان: مصر.

 ( اكتشاف الفروق في صعوبات القراءة بين األطفال التوحديين في 8103ريهام كامل الملواني :)

( عام، رسالة ماجستير، 08 – 6ضوء الذكاء وبعض الوظائف المعرفية في المرحلة العمرية )

 كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

 ( فعالية برنامج تدريبي في تنمية مهارات الوعي الفونولوجي 8106حبيب ) سالي حسن حسن

لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأثر  في تحسين مهارات القراءة لديهم، مجلة التربية 

 .083 – 20، 8106(، الجزء الثاني، يناير 01(، العدد )1الخاصة والتأهيل، المجلد )

 ( الت8103سوسن شاكر الجبلي :) عالجه(.  –تشخيصه  –خصائصه  –وحد الطفولي )أسبابه

 سوريا: دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع.

 ( استخدام القصة االجتماعية كمدخل للتغلب على 8113سيد جارحى السيد يوسف الجارحى :)

 ةالقصور فى مفاهيم نظرية العقل لدى األطفال التوحديين. ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التربية الخاص

 .0132 – 0189( يوليو، 06-03بين الواقع والمأمول فى الفترة )

 ( أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس 8113صفوت توفيق هنداوي حرحش :)

القصص على تنمية مهارات االستعداد للقراءة والكتابة ومهارات االبداع اللغوي ألطفال الرياض، 

 دمنهور، جامعة األسكندرية.رسالة ماجستير، كلية التربية ب

 ( تعديل سلوك األطفال العاديين وذوى االحتياجات الخاصة، 8113عبد العزيز السيد الشخص :)

 مركز الفتح، القاهرة.
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 ( سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة وتربيتهم. القاهرة: 8100عبد المطلب أمين القريطى :)

 مكتبة األنجلو المصرية.

 (:اكتساب أطفال الروضة بعض مهارات القراءة باستخدام حقيبة 8103) منسي عبير محمود

 03العدد جامعة القاهرة  ، كلية رياض األطفال، مجلة الطفولة، تعليمية إلكترونية 

 ( بيئة الروضة وعالقتها ببعض مهارات االستعداد للقراءة لدى طفل 8109لمياء أحمد كدواني :)

ية، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة أسيوط، العدد الروضة، مجلة دراسات في الطفولة والترب

 .133 – 891يوليو،  01

 ( إعاقة التوحد بين التشخيص والتشخيص الفارق. القاهرة: مكتبة 8113ماجد السيد عمارة :)

 .0زهراء الشرق، ط

 ( فاعلية برنامج تربوي في إكساب بعض المهارات األكاديمية 8119محمد أحمد سيد الحناوي :)

 لألطفال التوحديين، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس.

  عمان : دار الثقافة. 3( : التوحد ونظرية العقل "8101فؤاد عيد الجوالد  )، محمد صالح اإلمام ."

 سلسلة نظرية العقل فى التربية الخاصة.

 ( العالج السلوكى 0992محمد محروس الشناوى ومحمد السيد عبد الرحمن :) الحديث أسسه

 وتطبيقاته. القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.

 ( التوحد ووسائل عالجه. مصر: دار العلم واإليمان للنشر 8102محمود عبد الرحمن الشرقاوي :)

 والتوزيع.

 ( دراسات  –العالج  –التشخيص  –(: اضطرابات التوحد )األسباب 8103مصطفى نوري القمش

 علمية(، الطبعة الثانية. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.

 ( معالجة المعلومات البصرية مدخل لتنمية بعض مهارات 8181نورين زكريا السيد الجمال :)

االستعداد القرائي وقراءة العقل لدى أطفال ما قبل المدرسة ذوي اضطراب طيف التوحد، رسالة 

 سية، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة بورسعيد.دكتوراة، قسم العلوم النف
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 ( برنامج فنون أدائية لتنمية بعض مهارات االستعداد للقراءة ألطفال 8102ياسمين احمد محمد :)

( سنوات، مجلة التربية وثقافة الطفل، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة 3 – 1الحضانة من )
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