
   
 

 

 المهارات قبل األكاديمية المسهمة في دمج األطفال 
 ذوى اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين

 

 
 

 إعداد
 

 يوسف عبد الصبور عبدالاله أ.د/ 
 ستاذ الصحة النفسية أ

 جامعة سوهاج -كمية التربية 
yousefsabor@yahoo.com 

 

 بدوى محمد حسين  أ.د/
 أستاذ الصحة النفسية المتفرغ

 امعة جنوب الواديج -كمية التربية بقنا
badawy21@yahoo.com 

عبدالجابر عبدالاله  أ.م.د/
 عبدالظاهر

 أستاذ الصحـة النفسيـة المساعد
 جامعة جنوب الوادي -كمية التربية بقنا

psychga61@yahoo.com 
     

 أشرف على جادالكريم علىأ/ 
 قسم الصحة النفسية –باحث دكتوراه 

 امعة جنوب الواديج -كمية التربية بقنا
elgemae@yahoo.com 

  

mailto:badawy21@yahoo.com
mailto:badawy21@yahoo.com


 انًهارات قبم األكادًَُة انًسهًة فٍ ديج األطفال روي اضطراب طُف انتىحذ بًذارس انعادٍَُ
 أشرف عهً جادانكرَىأ/ .د/عبذانجابرعبذاناله عبذانظاهر  أ.و  حسٍُبذوٌ يحًذ أ.د/ أ.د/َىسف عبذانصبىرعبذاناله  

 

 

 -56-   9102َناَر                                                          انعذد انثايٍ  وانثالثىٌ

المهارات قبل األكاديمية المسهمة في دمج األطفال ذوى اضطراب 
 طيف التوحد بمدارس العاديين

 إعداد
 يوسف عبد الصبور عبدالاله أ.د/ 

 ستاذ الصحة النفسية أ
 جامعة سوهاج -كمية التربية 

yousefsabor@yahoo.com 
 بدوى محمد حسين  أ.د/

 أستاذ الصحة النفسية المتفرغ
 امعة جنوب الواديج -كمية التربية بقنا

badawy21@yahoo.com 

عبدالجابر عبدالاله  أ.م.د/
 عبدالظاهر

 أستاذ الصحـة النفسيـة المساعد
 جامعة جنوب الوادي -بقناكمية التربية 

psychga61@yahoo.com 
 أشرف على جادالكريم علىأ/ 

 قسم الصحة النفسية –باحث دكتوراه 
 امعة جنوب الواديج -كمية التربية بقنا

elgemae@yahoo.com 
 

 انًستخهص: 
استهدفت الدراسة الحالية التعرف عمي المهارات قبل األكاديمية األكثر اسهامًا في دمج 
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين ، وبتطبيق أداة الدراسة والتي هي عبارة 

استمارة استطالع آراء السادة المعممين في المهارات قبل األكاديمية األكثر اسهامًا في دمج عن 
طفال ذو  اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين إإعداد الباحث،، عمي عيةة الدراسة والتي األ

هي عبارة عن عيةة من المعممين ذو  الخبرة بدمج ذو  االحتياجات الخاصة بشكل عام 
، معممًا من مدارس 02واألطفال ذو  اضطراب طيف التوحد بشكل خاص حيث بمغ عددهم إ

ألطفال ذو  االحتياجات الخاصة بها فى اطار برةامج الدمج، وباستخدام محافظة قةا التي تقبل ا
تسهم  األكاديمية قبل توصمت ةتائج الدراسة إلي أن المهارات SPSS-17برةامج الحزم االحصائية 

متفاوتة، حيث اتخذت  بدرجات العاديين بمدارس التوحد طيف اضطراب ذو  األطفال دمج فى
الرأي ترتيبًا معيةًا من حيث درجة االسهام حيث جاء ترتيبهم كالتاليإالبعد أبعاد استمارة استطالع 

الخامس: مهارات التعرف عمي األشكال الهةدسية، البعد الثالث: مهارات التعرف عمي الحروف 
الهجائية، البعد الرابع: مهارات التعرف عمي األرقام، البعد السادس: مهارات التعرف عمي األلوان، 

ل: مهارات التعامل مع الكتاب ومسك القمم، البعد الثاةي: مهارات الوعى الفوةولوجي، البعد األو 
عمي الترتيب، وكذلك اتخذت المهارات داخل كل بعد من أبعاد االستباةة ترتيبًا معيةًا يوضح أي 

 المهارات تسهم فى الدمج بشكل أكبر.
 اديمية، الدمج، المعممون.اضطراب طيف التوحد، المهارات قبل األك الكممات المفتاحية:
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The current study aimed to identify which Preacademic 

skills participate more in the inclusion of the autistic 

spectrum disorder children in normal school 

 
Prof.Dr. Yousef Abdelsabor Abdellah 

Department of Mental Health 

Faculty of Education  

Sohag University 

yousefsabor@yahoo.com 

Prof.Dr.Badawy Mohamed Hussein      As.Prof. Abdelgaber Abdellah  
Department of Mental Health                          Department of Mental Health 

Faculty of Education in Qena                          Faculty of Education in Qena 

South Valley University                                  South Valley University 

badawy21@yahoo.com                               psychga61@yahoo.com 

Ashraf Ali Gadelkrem Ali 
PhD researcher-Department of Mental Health 

Faculty of Education in Qena 

South Valley University 

elgemae@yahoo.com 
Abstract:  
The current study aimed to identify which Preacademic skills participate 

more in the inclusion of the autistic spectrum disorder children in normal 

school, the study used a questionnaire form of the Preacademic skills 

participating in the inclusion of the autistic spectrum disorder children in 

normal school for teachers to answer it. The study sample was a group of 

experienced teachers in special needs inclusion in general and in the 

inclusion of autistic spectrum disorder children in particular(20 teachers) 

from Qena governorate schools which accept special needs children in 

inclusion program. By using the SPSS-V17, the current study results 

indicates that Preacademic skills participate in the success of autistic 

spectrum disorders children's inclusion in the normal schools with 

different ranks, they take the following order(the fifth domain, the third 

domain, the fourth domain, the sixth domain, the first domain) , also the 

skills inside each domain take a certain order according to its participation 

in inclusion. 

keywords: Autistic Spectrum Disorder, Pre-academic Skills, Inclusion, 

teachers. 
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 يقذية:
يعد اضطراب طيف التوحد من االضطرابات الةمائية التي ازداد معدل اةتشارها مؤخرًا، 
كما اةه يعد من أكثرها صعوبة فى التعامل وبطًء في ظهور التحسن واالستجابة لمعالج؛ لذلك 
فهو من أكثر االضطرابات التي تؤرق اآلباء الذين لديهم طفل مصاب بهذا االضطراب. ليس 

 فقط اآلباء بل المعممون الذين يتعاممون مع ذلك الطفل في المراكز والمؤسسات المختمفة.
وم التوحد طبقا لما أوردته الطبعة الخامسة لمدليل التشخيصي واإلحصائى واختمف مفه

 طيف من اضطراب التوحد إلى اضطراب(DSM-5) لالضطرابات الةفسية واألمراض العقمية 
واشتمل المفهوم الجديد عمي اضطراب    Autism Spectrum Disorder  (ASD) التوحد

 مظمة وحد أوسع من ذي قبل ويقع ضمنمتالزمة اسبرجر، حيث اصبح اضطراب طيف الت
 الفئات تتضمن والتي (Neurodevelopmental Disorders)الةمائية العصبية  االضطرابات

، (Intellectual Disabilities)فئة اضطراب طيف التوحد: اإلعاقة الفكرية  جاةب إلى التالية
والةشاط الزائد  ، وضعف االةتباه (Communications Disorders)واضطرابات التواصل 

(ADHD)  وصعوبات التعمم المحددة(Specific Learning Disabilities )  واالضطرابات ،
 ،.American Psychiatric Association,2013, 50-55إ (Motor Disorders)الحركية

كما يعد اسموب دمج األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد من افضل الخدمات التي تقدم 
إلى أن الدمج يعد أفضل Ruth ، 2008لهم حيث أشارت ةتائج الدراسة التى أجراها روث إ 

ممارسة تعميمية لمتالميذ ذو  متالزمة إسبرجر أو التوحديين ذو  األداء الوظيفى المرتفع، كما 
االستقالل  -راسة  إلى أن وقت الدمج له تأثير كبير عمى الجواةب التالية إالبطالةأشارت ةتائج الد
ةوعية أو جودة الحياة، حيث كمما زادت فترة الدمج قمت ةسبة البطالة، وزادت ةسبة  –فى المعيشة 

 االستقالل فى المعيشة، وتحسةت ةوعية أو جودة الحياة لديهم.
وحد من قصور فى المهارات قبل األكاديمية، ويعاةى األطفال ذو  اضطراب طيف الت

، أن أهم المهارات التى يعاةى 0202 (حيث أكدت دراسة رائد الشيخ ذيب، ومحمد مهيدات
األطفال التوحديون من قصور فيها طبقا لما يراه المعممون الزما لدمجهم بالمدارس العادية هى 

 اديمية فى المرتبة األولى بمتوسطالمهارات قبل األكاديمية، حيث جاءت المهارات قبل األك
 إ  بمتوسط حسابي الذاتية االستقاللية المهارات يميها مرتفع، أهمية وبمستو  ،20,2إ حسابي
 بمغ حيث التواصل ومهارات االجتماعي التفاعل فمهارات مرتفع، أهمية وبمستو  ،20,2

 الهادف السموك مهارات وأخيرا متوسط أهمية ، وبمستو 08,0إ لكل مةهما الحسابي المتوسط
 متوسط. أهمية ، وبمستو 08,0إ حسابى بمتوسط
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، اةه من 80، 0208ويذكر كل من: ممدوح موسى الرواشدة وهاةى شحات عميان إ
 وغير المةهجي Formal Assessment خالل خبراتهم  بالقيام بالتقييم التعميمى سواء المةهجي

Informal Assessment طراب طيف التوحد بهدف تقدير قدراتهم لمهارات األطفال ذو  اض
ومهاراتهم أن من ضمن المهارات قبل األكاديمية التي يحتاج األطفال ذو  اضطراب طيف 
التوحد إلي التدريب عميها بشكل كبير: معرفة األشكال ومطابقتها وفرزها، معرفة الحروف، 

 والوعى الفوةيمي، معرفة األلوان ومطابقتها وفرزها.
ت قبل األكاديمية المختمفة هي بداية الطريق الذي يسمكه الطفل في مشواره وتعد المهارا

األكاديمي، فهي بمثابة الخطوات األولي لمتقدم في المهارات األكاديمية. و تسهم جميع المهارات 
قبل األكاديمية بشكل أو بآخر في ةجاح دمج هؤالء األطفال ولكةها تختمف من حيث درجة 

األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد في مدارس العاديين، وهذا ما  اسهامها فى ةجاح دمج
 سيحاول البحث الحالي معرفته.

 يشكهة انذراسة 
يةتشر اضطراب طيف التوحد بشكل ممحوظ وتتزايد ةسبة اةتشاره كمما ازداد التقدم فى 
ة إعداد أدوات قياس ومعايير تشخيصية صحيحة ومقةةة، حيث تر  جمعية طب األطفال الكةدي

Canadian Paediatric Society (2004)  0,78أن اضطراب طيف التوحد يةتشر بمعدل 
طفل، وهذه الةسب تعد مرتفعة مقارةة بةسبة اةتشارهم طبقًا لمعايير التشخيص  02222طفل لكل 

عام سابقة. ويتزايد عدد الطالب التوحديين وذو  متالزمة اسبيرجر  22التي كاةت تستخدم مةذ 
 ,Dianeطالب إ088م حوالى طالب واحد لكل 0228يث بمغت ةسبتهم فى عام فى العدد، ح
2008,11 .، 

، أن ةسبة اةتشار DSM-5كما يذكر الدليل التشخيصي لالضطرابات العقمية إ
اضطراب طيف التوحد فى كل الواليات المتحدة والدول األخر  خارج الواليات المتحدة تقترب من 

 Americanة لد  عيةات من األطفال والراشدينإ% من السكان بتقديرات متشابه0
Psychiatric Association,2013, 55.، 

، أن القصور فى المهارات قبل األكاديمية عةد األطفال 0228وير  عادل عبد اهلل إ
وخاصة ما يتعمق مةها بالقدرة عمى معرفة األشكال، واأللوان، أو حتى معرفة شكل األرقام، أو 

  يتسبب فى ضعف التمييز بشكل عام لد  الطفل.الحروف الهجائية  
، ودراسة كل 0202وأشارت ةتائج دراسة كل من: رائد الشيخ ذيب، ومحمد مهيدات إ

، أن المهارات قبل Abu-Hamour& Muhaidat, 2014من: أبو هامور ومهيدات إ
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ةاجح، وأن األكاديمية من المهارات الالزمة لدمج األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد بشكل 
 تعاون اآلباء والمعممين يساعد أيضًا فى تحسن المهارات قبل األكاديمية وةجاح الدمج.

من خالل عمل الباحث بمدارس دمج ذو  االحتياجات الخاصة وما كان يعد من 
اختبارات لقبول األطفال ذو  االحتياجات الخاصة ببرةامج الدمج بالمدرسة، وأيضًا من خالل 

ال ذو  اضطراب طيف التوحد وأسرهم، الحظ ضرورة وجود بعض المهارات قبل تعاممه مع األطف
 األكاديمية والتي يجب أن تتوافر لد  هؤالء األطفال حتى يةجح دمجهم مع األطفال العاديين.

وعمى الرغم من أن األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد يعاةون من قصور فى الكثير 
، والمهارات األكاديمية، والمهارات االستقاللية، ومهارات من المهارات: كالمهارات االجتماعية

العةاية بالذات، إال أن المهارات األكاديمية تمقى اهمااًل كبيرًا وتجاهاًل شديدًا فى المراكز الخاصة 
وذلك ةظرًا الختالف وجهات الةظر بين المتخصصين حول أولوية تعمم المهارات االجتماعية 

،  ,022مقابل المهارات األكاديميةإريتا جوردن و ستيوارت ييول ، ومهارات الحياة اليومية 
،، وير  الباحث من خالل اضطالعه عمى العديد من البرامج العممية لتأهيل األطفال ذو  040

اضطراب طيف التوحد كبرةامج ابمز وتيتش وسةرايز ولوفاس ومةهج هيمب وبوب وغيرها ، وأيضا 
أن عممية التأهيل يجب أن تشمل العمل عمي المجاالت  من خالل خبرته العممية بالمجال

المهارية الخمسة إمهارات التواصل ، المهارات األكاديمية، مهارات التفاعل االجتماعى، مهارات 
 العةاية بالذات والمهارات الحركية الكبر  والصغر ، فى وقت واحد وبشكل متوازي.

ة الحالية في اإلجابة عمي السؤال واستةادًا إلي ما سبق يمكن صياغة مشكمة الدراس
 التالي:

س: ما المهارات قبل األكاديمية األكثر اسهامًا في ةجاح دمج األطفال ذو  اضطراب 
 طيف التوحد بمدارس العاديين؟

 أهذاف انذراسة :
تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن المهارات قبل األكاديمية األكثر اسهامًا في ةجاح 

 اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين من وجهة ةظر المعممين. دمج األطفال ذو 
 

 أهًُة انذراسة :
 تكمن أهمية الدراسة الحالية فى اآلتي :

إعداد استباةة لممهارات قبل األكاديمية المسهمة في ةجاح دمج االطفال ذو  اضطراب  -
 آرائهم.طيف التوحد وتقديمها لمسادة المعممين ذو  الخبرة بمجال الدمج وتحميل 
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االستفادة من ةتائج هذه الدراسة في معرفة المهارات قبل األكاديمية األكثر اسهامًا في  -
ةجاح الدمج وتكثيف الجهود المبذولة من أجل تةمية هذه المهارات وتحسيةها لد  هؤالء 

 األطفال.
تعضيد فكرة الدمج واقةاع غير المقتةعين بها وخاصة من السادة المعممين ومن لهم  -

قة بالحقل التعميمي ، حيث ال يزال هةاك الكثير مةهم غير مقتةع بدمج األطفال عال
ذو  اضطراب طيف التوحد، بالرغم من قدم التشريعات الرسمية التي تمزم المؤسسات 

 بدمجهم.
 -يحذدات انذراسة:

المعممين مةهج الدراسة: اعتمدت هذه الدراسة عمى المةهج الوصفى حيث تم أخذ آراء السادة - أ
ذو  الخبرة بالدمج وباألطفال ذو  اضطراب طيف التوحد فى المهارات قبل االكاديمية االكثر 
اسهامًا في دمج هؤالء االطفال وحصل الباحث عمى ترتيب لهذه المهارات من حيث درجة 

 اسهامها.
ذوي  عيةة الدراسة : تتمثل عيةة الدراسة في المعممين ذوي الخبرة بمجال دمج األطفال -ب

 ، معممًا.02اضطراب طيف التوحد إ
أدوات الدراسة: تتمثل أدوات الدراسة في استمارة استطالع آراء السادة المعممين في  -ج 

المهارات قبل األكاديمية األكثر اسهاما في دمج األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمدارس 
اد كالتالي:إ البعد األول: مهارات العاديين إإعداد الباحث،، وتتكون هذه االستمارة من ستة أبع

التعامل مع الكتاب ومسك القمم ، و البعد الثاةي: مهارات الوعى الفوةولوجي ، والبعد الثالث: 
مهارات التعرف عمي الحروف الهجائية، والبعد الرابع: مهارات التعرف عمي األرقام، والبعد 

لسادس: مهارات التعرف عمي األلوان،، الخامس: مهارات التعرف عمي األشكال الهةدسية، البعد ا
 مهارة إعبارة، من المهارات قبل األكاديمية. 08يةدرج تحت كل بعد من األبعاد الستة لالستمارة 

إلجراء   SPSS-V17تم استخدام برةامج الحزمة االحصائية  -األساليب اإلحصائية : -د
 المئوية لممتوسطات الموزوةة لمفقراتالمتوسطات الموزوةة والةسب  األساليب االحصائية التالية:
 يصطهحبد انذراسخ: 

  Autism Spectrum Disorder     اضطراب طيف التوحد :  -0
يعرف اضطراب طيف التوحد طبقًا لمدليل التشخيصي واالحصائي الخامس 

 ,American Psychiatric Association (2013لالضطرابات الةفسية واألمراض العقمية  إ
أةه اضطراب ةمائي عصبي  يتسم بسمات أساسية تظهر في : قصور دائم في  عمى 50-55
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التواصل االجتماعي و التفاعل االجتماعي والذي يظهر في عدد من البيئات التي يتفاعل عبرها 
الفرد، سواء كان ذلك القصور معبر عةه حاليا أم أشير إليه في التاريخ التطوري لمفرد، كذلك 

كية و اهتمامات و أةشطة محدودة و تكرارية و ةمطية سواء كاةت هذه يتسم بوجود أةماط سمو 
 السموكيات معبر عةها حاليا أم أشير إليها في التاريخ التطوري لمفرد.

 
 : Pre-academic Skills المهارات قبل األكاديمية-0

بأةها تمك السموكيات التي تعتبر ذات أهمية  Torgesen (2001)يعرفها تورجيسن 
بل أن يبدأ تعميمه الةظامي مثل التعرف عمى األرقام، والحروف، واألشكال، واأللوان، لمطفل ق

 وكذلك مهارة اإلدراك الفوةولوجي.
 Inclusionالدمج:  -2

ُيعَرف الدمج بأةه "توفير الخدمات لمطالب المعاقين، بما في ذلك ذو  اإلعاقات الحادة، فى      
أقرب مدارس مجاورة لهم، مع أقراةهم من ةفس العمر بالفصول الخاصة بالعاديين، مع توافر ما 
اح هو ضرور  من خدمات داعمة ومعيةات تكميمية إلمطفل ولممعمم، وذلك تأكيدًا عمى تحقيق ةج

وإلعداد الطفل لممشاركة فى المجتمع كعضو كامل"  -أكاديميًا، وسموكيًا، واجتماعياً  -الطفل
(Michelle, 2010, 8-9). 

 االطبر انُظرٌ وانذراسبد انًرتجطخ وفروض انذراسخ:
 أهمية المهارات قبل األكاديمية:

تمام بها تعتبر المهارات قبل األكاديمية من أهم وأولى الموضوعات التي يجب االه
وتةميتها لد  األطفال سواء العاديين أو ذو  االحتياجات الخاصة، وذلك الرتباطها وتأثيرها 
المباشر عمى المهارات األكاديمية عةد دخول الطفل المدرسة، فقد أكد هاالهان وكوفمان 

Hallahan & Kauffman ,2006) عمى أن المهارات قبل األكاديمية تعد مسئولة إلى حد ،
عن التقدم األكاديمي الذ  يمكن أن يحققه الطفل الحقًا، كما أةها تعتبر أيضًا هي المسئولة كبير 

 بدرجة كبيرة عما يمكن أن يتعرض له من فشل فى الجاةب األكاديمي.  
ولتوضيح درجة األهمية التي تحتمها المهارات قبل األكاديمية قام كل من: إرائد الشيخ  

جراء دراسة لبحث المهارات الالزمة لدمج األطفال ذو  ، بإ0202ذيب، ومحمد مهيدات،
اضطراب طيف التوحد، وقد صمما مقياسًا متعدد المجاالت لقياس تمك المهارات، وأظهرت ةتائج 
دراستهما أن مجال المهارات قبل األكاديمية تعد من أهم وأكثر المجاالت أهمية وضرورة لةجاح 

 دمج األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد.
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ترتبط المهارات قبل األكاديمية بدرجة كبيرة بمد  االستعداد لاللتحاق بالمدرسة، فقد هدفت و 
، إلى التعرف عمى إمكاةية وجود عالقة بين 0228الدراسة التي أجراها عادل عبداهلل محمد إ

قصور بعض المهارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة والتي تتمثل فى التعرف عمى األرقام، 
ف، واألشكال، وااللوان إلى جاةب الوعي أو االدراك الفوةولوجي ومد  استعدادهم والحرو 

لاللتحاق بالمدرسة وتمقى الدراسة األكاديمية بها، حيث تعتبر هذه المهارات من الةاحية الةظرية 
هي االساس الذ  تقوم عميه الدراسة األكاديمية الالحقة. وقد اسفرت ةتائج الدراسة عن وجود 

بين المهارات قبل األكاديمية واالستعداد لممدرسة، وكذلك عن عدم  2728يجابية دالة عةد عالقة ا
وجود فروق دالة فى درجة االستعداد لممدرسة بين الجةسين ممن يعاةون من قصور فى مهاراتهم 

 قبل األكاديمية. 
شار كل من: كما ترتبط المهارات قبل األكاديمية بالةمو االجتماعي والوجداةي لمطفل، فقد أ

، أن المهارات قبل االكاديمية كاالستماع، والمغة Espinosa& Burns,2003اسبيةوسا وبيرةزإ
الشفوية، والقراءة والكتابة مهارات ضرورية لمةجاح فى الصفوف األولى من مرحمة الطفولة 

لمقراءة،  المبكرة. فاألطفال يظهرون مد  اكتسابهم لممهارات قبل األكاديمية عةدما يظهرون تحمساً 
وتطويرًا لمغة الشفوية، وتمكةًا من مباد  الحروف الهجائية، وفهمًا لمةصوص المتةوعة. وكذلك 
أشارا إلى أن الخبرات المختمفة التي يمر بها األطفال داخل الفصول الدراسية بمرحمة الطفولة 

مروةة، واالهتمامات المبكرة تعزز اكتسابهم ألربع مهارات قبل أكاديمية مهمة وهي: المثابرة، وال
المةهجية المشتركة، وبدء تعمم القراءة. وتكّمل هذه المهارات المعرفية األساسية الكفاءة الذاتية 
واالجتماعية واالةفعالية لألطفال وتشجعهم عمى  تطوير اتجاهات ايجابية ةحو الكتب والقراءة 

 والكتابة مستقبال.
رن بين أهمية المهارات قبل األكاديمية من جاةب ، قاPlains, 2007وفى دراسة قام بها بالةز إ

والسموكيات التوافقية لد  اطفال الروضة والتي تؤهمهم لاللتحاق بالمدرسة االبتدائية من جاةب 
آخر، وذلك من وجهة ةظر المعممين والوالدين. وجاءت الةتائج متبايةة، حيث أشارت ةتائج 

ن اهمية المهارات قبل االكاديمية لتأهيل األطفال االختبار الذ  طبق عمى المعممين لتشير إلى أ
لالةدماج بالمدرسة االبتدائية تقترب من أهمية السموكيات والمهارات التوافقية بمتوسط وزن ةسبى 

، لمسموكيات التوافقية. فى حين أشارت ةتائج استفتاء الوالدين إلى ,2.00، مقابل إ2.000يبمغإ
فقية فى األهمية عمى المهارات قبل األكاديمية بمتوسط وزن تفوق السموكيات أو المهارات التوا

، لممهارات التوافقية. ويستفاد من 2.008، لممهارات قبل األكاديمية مقابل إ2.0,8ةسبى يبمغ إ
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هذه الدراسة أن المهارات قبل األكاديمية تقترب كثيرًا فى اهميتها لتأهيل الطفل لدخول المدرسة 
 رةامج الدمج من المهارات التوافقية.االبتدائية أو ةجاحه فى ب

-Ritchie, Jamesسزاةتون، وهوزإ-ومن ةاحية أخر  ير   كل من: ريتشي، وجيمس  
Szanton, & Howes, 2003 أن المهارات قبل األكاديمية هي العةاصر الحاسمة لتحقيق ،

  وزيادة التحصيل االكاديمي لد  االطفال الصغار فى الفصول الدراسية التقميدية.
 دور المعممين في تةمية المهارات قبل األكاديمية:

وتقع معظم مسئولية تةمية المهارات قبل األكاديمية عمي عاتق المعممين سواء بالمدارس   
أو المراكز والمؤسسات التي تهتم باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة عامة واألطفال ذوي 

، إلى أن Baker, et al., 2003يكرإاضطراب طيف التوحد خاصة، وفي هذا االطار يشير ب
المعممين يستطيعون أن يةموا المهارات قبل االكاديمية لد  االطفال عةدما يخمقون بيئات غةية 
المحتو  داخل الفصول الدراسية ويستخدمون ممارسات واساليب تدريسية متةوعة، ويدمجوةهم  

هات، واالستماع، وحل فى دروس تتضمن بشكل اساسي مهارات أساسية مثل اتباع التوجي
، أةه ةتيجة لتمك Cortazar& Herreros, 2010المشكالت. وير  كورتزار وهيريروس إ

الممارسات من قبل المعممين فإن األطفال يتعممون المهارات المختمفة الضرورية لمةجاح 
ئم األكاديمي مثل التعبير عن الفضول، واالةخراط فى المعب باستقاللية، واظهار السموك المال

لمموقف، والتفاعل االجتماعي مع األقران، والتواصل الفعال، وتقييم المواقف واتخاذ ما يةاسبها من 
 قرارات، واستخدام الموارد المتاحة بالفصول الدراسية. 

، أن االطفال الصغار يكتسبون المهارات قبل Bakers et al., 2003ويضيف باكرز وأخرونإ
ت ثقة واهتمام بيةهم وبين معمميهم، ويؤيده فى ذلك اسبيةوسا االكاديمية عةدما يكوةون عالقا

، الذين يريان أن التدريس الفعال يبدأ عةدما يأخذ المعممون Espinosa&Burns, 2003وبيرةزإ
بعضًا من الوقت فى اكتشاف اطفالهم وما يحبون وما يكرهون، وهواياتهم، وتاريخهم الشخصي، 

فمثل هذه االكتشافات تمدةا باألساس الذ  ةفهم من خالله ومشاعرهم تجاه عممية التعميم. 
التفاعالت ذات المعةى بين المعمم واألطفال وتؤكد لةا عمى أهمية العالقات الشخصية كأداة 

 لمتعمم.
، إلى أن المعممين يقومون بتشجيع Stock & Fisher,2006كما يشير كل من ستوك وفيشرإ

بل االكاديمية عةدما يمدون األطفال بعدد من الفرص قدرة األطفال عمى اكتساب المهارات ق
المتةوعة لممارسة مهارات المغة الةاشئة. فعةدما يستطيع األطفال التواصل مع معمميهم وأقراةهم، 

، Baker et al., 2003فإةهم يةدمجون بشكل كامل فى العممية التعميمية. وير  باكر وآخرون إ
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رات اجتماعية ووجداةية، مثل التةظيم الذاتي، وكذلك أيضًا كةتيجة لذلك أن األطفال يكتسبون مها
 يكتسبون مهارات قبل أكاديمية، مثل المثابرة والمروةة.

 عالقة المهارات قبل األكاديمية ببعض المتغيرات:
واالهتمام بتةمية المهارات قبل األكاديمية يساعد عمى ةمو مهارات أخر  كمهارات 

، التي هدفت إلى 0200شارت إليه دراسة مديحة حامد المحمدي إالتفكير االبتكاري، وهذا ما أ
بةاء برةامج تدريبي والتعرف عمى مد  فاعميته في تةمية بعض المهارات قبل االكاديمية لد  
عيةة من أطفال الروضة، وكذلك قياس أثر تةمية تمك المهارات في قدرات التفكير االبتكاري عةد 

هارات قبل االكاديمية تمك المعارف العامة البسيطة والسموكيات األطفال. وتقصد الباحثة   بالم
التي ال ترقى إلى المهارات االكاديمية والتي تتةاسب مع عمر طفل الروضة وتعتبر ذات اهمية 
بالةسبة له وتؤهمه لممدرسة مثل التعرف عمى المهارات المغوية والمهارات العممية والمهارات البيئية 

 واالشكال وااللوان.
ومن ةاحية أخر  يؤد  اهمال تةمية المهارات قبل األكاديمية عةد األطفال إلى العديد 

، إلى أن القصور فى المهارات 0228من المشكالت، حيث توصمت دراسة عادل عبد اهلل محمد إ
قبل األكاديمية ةاتج عن قصور أو ضعف فى االةتباه، حيث يتسبب القصور فى المهارات قبل 

األطفال وخاصة ما يتعمق مةها بالقدرة عمى معرفة األشكال، واأللوان، أو حتى  األكاديمية عةد
 معرفة شكل األرقام، أو الحروف الهجائية فى ضعف التمييز بشكل عام لد  الطفل.

، فى دراستهما مجموعة من 0202وقد ذكر كل من: إرائد الشيخ ذيب، ومحمد مهيدات، 
أكبر من غيرها في ةجاح دمج األطفال ذو  اضطراب المهارات قبل األكاديمية تسهم بشكل 

يستطيع تحريك القمم عمى الورق، يمسك  طيف التوحد بمدارس العاديين، ومن تمك المهارات:
،، يطابق الحروف الهجائية، يتعرف عمى 02 -0بالقمم بشكل صحيح، يعد بشكل آلى من إ

بين األشكال المتماثمة، يميز بين  الصور فى الكتاب، يصةف األشكال واأللوان المختمفة، يطابق
،، يتعرف إلى الحروف الهجائية، يقمب صفحات الكتاب صفحة صفحة، 02 -0األعداد إ

يستطيع ةقل الخطوط المستقيمة والمةحةية، يحمل الكتاب بشكل صحيح، ويمعب بالمكعبات بشكل 
 صحيح.
مجموعة أبعاد تكون االبعاد وبتحميل تمك المهارات السابقة، يمكن القول بأةها تةدرج تحت     

الرئيسية الستباةة البحث االساسية والتي طبقت عمى المعممين من ذو  الخبرة بدمج ذو  
االحتياجات الخاصة بمدارس العاديين، واألبعاد الرئيسية لالستباةة كالتالي:إمهارات التعامل مع 

رات التعرف عمى الحروف الكتاب و مسك القمم ، ومهارات الوعى واالدراك الفوةولوجي، ومها
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الهجائية، ومهارات التعرف عمى األرقام، ومهارات التعرف عمى االشكال، ومهارات التعرف عمى 
 األلوان،. 

 دمج األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد وأثره عمي الةواحي األكاديمية:
ل يتطمب دمج األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد بشكل ةاجح توافر قدر من المهارات قب

األكاديمية لديهم، ومن واقع خبرة الباحث فى مجال دمج ذو  االحتياجات الخاصة بدولة الكويت 
وكذلك خبرته بمراكز تأهيل وعالج ذو  االحتياجات الخاصة بمصر، وكذلك عممه كمعمم لغة 
إةجميزية بمدرسة بئرعةبر لمتعميم األساسي الحظ أن المهارات قبل األكاديمية المطموبة من 

فال العاديين ليكوةوا عمى استعداد لممدرسة هي ةفس المهارات قبل األكاديمية التي يجب أن األط
يتوافر قدر معقول مةها لد  األطفال ذو  االحتياجات الخاصة بما فيهم االطفال ذو  اضطراب 

 طيف التوحد.
 مشروعًا بحثيًا فحص من خالله آثار دمج 0220،فى عام Bowman,2008وقد اتم بومان  إ

الطالب الذين تم تشخيصهم عمى أةهم يعاةون من متالومة اسبيرجر أو توحد وظيفي شديد عمى 
الةتائج الةهائية متمثمة فى ةجاحهم األكاديمي. وكان مجتمع عيةة الدراسة هم الطالب  الذين تم 
تشخيصهم من قبل عمى أةهم يعاةون من اضطراب طيف التوحد، ويتمقون خدمات التربية 

حضروا لممدرسة الثاةوية خالل السةوات الخمس الماضية. كل المفحوصين قد حضروا الخاصة، و 
. أيضا تضمةت الدراسة Central Minnesotaالمدرسة فى ةفس الوالية فى ميةسوتا الوسطى

 ،.Michelle, 2010,35آباء وأولياء أمور، وبعض األقارب لمطالب المشاركين فى الدراسةإ
ث أسئمة بحثية: هل يؤتى الدمج ثماره أو ةتائجه أكثر مع الطالب وقد تحددت دراسة بومان بثال

ذو  اضطراب طيف التوحد ام ذو  متالزمة أسبرجر؟، هل يؤثر مقدار الوقت المخصص لمدمج 
عمى الةتائج االةتقالية مثل معدالت التسرب، والبطالة، والحياة المستقمة، وجودة الحياة؟ أ  

ذو  متالزمة أسبرجر وذو  اضطراب التوحد الوظيفي بيئة  البيئات التعميمية افضل لمطالب
 الدمج أم بيئة االستقاللية الذاتية؟

وتم حساب البياةات المسحية التي قام بها الباحث ووضعها فى برةامج اإلكسيل لمتقييم. 
 لإلجابة عمى كل سؤال من األسئمة السابقة. 0، 0وجمعت البياةات الخاصة باالستمارتين 

تجاهات الحديثة فى التربية الخاصة إلى  أةه " ال يوجد اتجاه آخر فى التعميم قد يؤتى وتشير اال
ثماره أكثر من االتجاه القائل بدمج األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد فى الحياة األكاديمية 

قد أحدث مزيدًا من الدمج  040-04واالجتماعية ألقراةهم". كما أن ةص القاةون العام فى مواده 
طفال ذو  اضطراب طيف التوحد فى الفصول العادية ، وذلك عمى الرغم من كون الدمج لأل



 انًهارات قبم األكادًَُة انًسهًة فٍ ديج األطفال روي اضطراب طُف انتىحذ بًذارس انعادٍَُ
 أشرف عهً جادانكرَىأ/ .د/عبذانجابرعبذاناله عبذانظاهر  أ.و  حسٍُبذوٌ يحًذ أ.د/ أ.د/َىسف عبذانصبىرعبذاناله  

 

 

 -65-   9102َناَر                                                          انعذد انثايٍ  وانثالثىٌ

بطيئًا إلى حد ما فى السةوات الماضية. فبيةما يوجد مةتقدون لعممية الدمج، فإن التحرك تجاه 
الدمج الشامل " سوف يحدث تغيرات جوهرية فى كل جواةب الةشاط التعميمي"، مؤكدًا بذلك عمى 

 ،.  Zager, 2005: 97تربو  كةشاط وضعي يعتمد عمى المهارة ال العمر الزمةى إالتقييم ال
، إلى الدمج أن هو أفضل الممارسات Bowman, 2008وقد أشارت دراسة بومان إ

المقدمة لمطالب ذو  اضطراب طيف التوحد أو ذو  التوحد الوظيفي العالي. ودراستةا الحالية 
ورات المعممين تجاه ظاهرة الدمج تؤد  إلى تحقيق دمج أفضل ايضًا تؤيد المفهوم القائل بأن تص
 وتؤد  إلى مخرج جيد فى الةهاية.

ومن الجدير بالذكر أن عممية دمج األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد أمر غاية في 
الدقة ال يقف فقط عةد حد وضعهم في فصول دراسية مع أقراةهم العاديين، بل البد من مراعاة 

صائص الكفيمة بةجاح عممية الدمج المتعمق باألطفال ذو  اضطراب طيف مجموعة من الخ
التوحد، بدًء من خصائص الفصل الدراسي إحجرة الصف، أي البيئة المحيطة بشكل عام وصواًل 
إلى المةاهج الدراسية وطرائق التدريس والتي من شأةها أن تهيئ المةاخ المةاسب لةجاح عممية 

مؤيدي ةظام دمج األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد أن مكوةات الدمج عمى الرغم من قةاعة 
التدريس األساسية بالةسبة لألطفال العاديين واألطفال ذو  اضطراب طيف التوحد هي في 
األساس متشابهة لمغاية ومتمثمة في استخدام المغة الواضحة والموجزة باإلضافة إلى استخدام 

 ،.Koegel&Koegel,2006الةمذجة والتعزيز في مواقف التعممإ
، أن ةجاح دمج 000، 0202وير  هشام عبدالرحمن الخولي وايمان رجب قةديل إ

األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد في فصول شاممة مع أقراةهم العاديين هو أمر متوقف عمى 
عوامل رئيسة تتمثل في: البيئة الصفية المجهزة لمدمج والمةهج المقدم في تمك الفصول وما 

من طرائق تدريس وكذلك الوالدين وأخيرًا المعممين المؤهمين لتمك المهمة ولذلك يةبغي أن يتضمةه 
يتم إعداد الفصل المخصص لمدمج بصورة ال تختمف عن فصل العاديين، ولكةه يةبغي أن 
يتضمن استراتيجيات لمساعدة التالميذ عمى التفاعل مع بعضهم بعضًا بغض الةظر عن 

فة في المهارات االجتماعية، ومةها إلصاق بطاقات تحمل كممات ورموز مستويات األطفال المختم
وصور في أرجاء الفصل توضح المعب والعمل التعاوةي وكذلك تعميق جدول يتضمن كممات 

 وصور ليشعر هؤالء األطفال بالراحة وضعف التهديد.  
و  اضطراب وتعميقًا من الباحث عمي هذه الدراسة، فإن الفصل الذي يتعمم فيه الطفل ذ

طيف التوحد يجب أن يكون خاليًا من المشتتات بقدر اإلمكان، إال ما كان مفيدًا له مثل بعض 
الصور التى توضح اماكن التدريب الفرد  أو العمل الجماعي أو المعب الحر أو لوحات وجداول 
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الغير األةشطة ويةبغي أن تكون مصورة بشكل واضح ال لبس فيه وخاصة مع األطفال التوحديين 
ةاطقين. كذلك يةبغي أن يراعي المعمم ازالة الةشاط الذ  تم االةتهاء مةه من عمي الجدول 

 الخاص بالطفل حتي ال يشعر الطفل بالممل ويتصرف بشكل غير الئق.
، البد ان يحتو  الفصل Briendy & Chani,2010, 16ويؤيد ذلك ما ذكره إ

د عممية التفاعل، داخل الفصل والتي تةاسب سواء الدراسى عمى االمكاةات التي من شأةها ان تزي
العاديين او ذو  احتياجات الخاصة  فمثال يحتو  الفصل عمى المجسمات والحروف واالشكال 
والتي تتواجد فى كل مكان فى الفصل وتحث األطفال عمى ان يتفاعموا ويتعاوةوا ويتشاركوا مع 

ر التي تؤرخ االعمال الخاصة بعضهم البعض. كذلك يجب أن يحتو  الفصل عمى الصو 
باألطفال، واألطفال التوحديين غالبا ما يشعرون بالثبات والراحة عةدما  يكون لديهم ةظام روتين 
ولذلك سيكون من المهم لألطفال التوحديين لو شارك فى تعميق الموحات عمى الحوائط  والمشاركة 

 مع االقران .
الخاصة باألطفال ذو  اضطراب طيف  فحجرة الصف الدراسي بالةسبة لعممية الدمج

التوحد هي البيئة التي من شأةها أن تحدد بشكل كبير مد  قدرة هؤالء األطفال عمى السير قدمًا 
لألمام أو التقهقر لموراء، فالبيئة التي يتعمم فيها طفل طيف التوحد بما فيها من عوامل من شأةها 

مى قمعها وكبتهاإمحمد كمال أبوالفتوح، أن تؤدي إلى ةمو وظائف المخ ورقيها أو العمل ع
0200.، 

كما يةبغي أن يتضمن فصل الدمج الخاص بأطفال طيف التوحد عمى دورة مياه أو 
عمى األقل يةبغي أن تكون قريبة جدًا لمفصل باإلضافة إلى ضرورة احتوائها عمى مجموعة من 

ادئة لمتعمم الفردي وأخر  في الصةاديق المميئة باألدوات والمعب وكذلك احتوائها عمى أماكن ه
 ،.Bogdashina, 2005ةفس الغرفة لألةشطة الجماعية إ

كما يةبغي أن تكون المةاهج الدراسية المقدمة في فصول دمج أطفال طيف التوحد مع 
أقراةهم العاديين مبةية عمى أسس ومعايير تراعي بدقة العمر الزمةي لألطفال واحتياجاتهم الفردية 

،، أي أن تكون هذه المةاهج داعمة Ernsperger, 2002داداتهم وميولهم إوقدراتهم واستع
لممهارات الوظيفية األساسية التي يحتاجها طفل طيف التوحد لتحقيق قدرته عمى العيش 

. وقائمة عمى التدريب عمى المهارات االجتماعية Scheuermann&Webber,2002)إالمستقل
 Rimlandالحياتية األساسية ومهارات األمان ودعم األقرانإومهارات التواصل وتحسين المهارات 
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& Edelson, 2000  أي أن تمك المةاهج ال بد أاًل تكون قاصرة تتةاول فقط الجواةب ،
األكاديمية بل البد وأن تعمل بشكل تكاممي عمى تةمية المجاالت األكاديمية ومجاالت المغة 

أن تهدف في مجممها إلى تحسين المجال الحسي والكالم وأن تتضمن أوقات لمعب واالستجمام و 
فالمةهج  .،Ernsperger,2002والمهةي والحركي واالجتماعي والوجداةي لطفل طيف التوحدإ

 Dunlap)الدراسي المةاسب في فصول دمج أطفال طيف التوحد البد أن يكون مةهجًا وظيفيًا إ
&Fox, 2000التواصل والتةشئة االجتماعية،  ، وأن يكون مةاسبًا لممرحمة العمرية، يؤكد عمى

وأن يكون ذو مرجعية مجتمعية بحيث يكون مترابطًا متكاماًل مطورًا ومطواًل يحوي كافة مجاالت 
الحياة الحالية مةها أو تمك المستقبمية الالزمة لفئة أطفال طيف التوحد والتي تعدهم لبيئات العمل 

 ،.Greene, 2006إفي المستقبل 
دريس المتبعة مع أطفال طيف التوحد في فصول الدمج تحدد والشك أن طرائق الت

وبةسبة كبيرة مد  ةجاح الدمج أو فشمه، فاةتقاء وتةبةي االستراتيجيات التعميمية الفعالة والمةاسبة 
ألطفال طيف التوحد والقائمة عمى ةظرية الذكاءات المتعددة من شأةها أن تحقق االحتياجات 

ل فصول الدمج، فةظرية الذكاءات المتعددة يمكن تطبيقها عمى أي الفردية لطفل طيف التوحد داخ
موقف تعميمي كما يمكن تطبيقها تحديدًا في مواقف التعامل مع أطفال طيف التوحد 

 ،.Gardener,1993, 75إ
هذا وتتةوع هذه االستراتيجيات وتتباين من حيث طرق تطبيقها واليات تةفيذها فمةها ما يعرف 

 Discreteومةها أيضًا ما يعرف باستراتيجية برةامج  PECSادل الصورة بةظام التواصل بتب
Trial Training  تدريبات المحاولة المةفصمة، ومةها أيضًا ما يعرف باستراتيجية برةامج

TEACCH ومن المالحظ أن االستراتيجيات التعميمية التي تقوم عمى التحميل التطبيقي لمسموك ،
ABAلمستخدمة في مجال تعميم أطفال طيف التوحد حيث تبةى عمى هي أكثر االستراتيجيات ا

 Cambridge)بحث وتقييم تفصيمي لةقاط القوة والضعف واالحتياجات والظروف الحياتية لمفرد 
Center for Behavioral Studies,2003 وتتضمن مدخاًل تعميميًا سموكيًا يقوم عمى .،
مةهج الفردي واةتقاء المعززات واستخدامها باإلضافة التحميل والقياس وتقييم حالة الطفل وتطوير ال

إلى دعم التعميم واةتقاء أساليب التدخل حيث تركز هذه االستراتيجيات التعميمية عمى تدريس 
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وحدات سموكية يمكن قياسها بطريقة مةتظمة وتجزئة المهارة المراد تعميمها لطفل طيف التوحد 
 & Romanczyk& Matthews,1998; Andersonإلى خطوات صغيرة إ

Romanczyk,1999. ، 
 فرض انذراسخ:

تسهم المهارات قبل االكاديمية فى ةجاح دمج األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد 
 بمدارس العاديين بدرجات متفاوتة. 

 َتبئج انذراسخ:
ةجاح دمج  يةص فرض الدراسة عمى اةه" تسهم بعض المهارات قبل األكاديمية فى

 األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين بدرجات متفاوتة. " 
ولمتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات الموزوةة والةسب المئوية       

لممتوسطات الموزوةة لمفقرات الخاصة بكل بعد من أبعاد استمارة استطالع آراء المعممين فى 
كاديمية األكثر اسهامًا في دمج األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد بمدارس المهارات قبل األ

، والجداول التالية توضح الةتائج التي حصل عميها الباحث SPSSالعاديين من خالل برةامج 
 بكل بعد من أبعاد استمارة استطالع آراء المعممين:

 ( 1جذول رقى )

نهًتىسطبد انًىزوَخ نهفقراد انخبصخ ثبنًجبل َىضح انًتىسطبد انًىزوَخ وانُست انًئىَخ 

األول: يهبراد انتؼبيم يغ انكتبة ويسك انقهى الستًبرح استطالع آراء انًؼهًٍُ فً انًهبراد 

قجم األكبدًَُخ األكثر اسهبيبً فٍ ديج األطفبل روي اضطراة طُف انتىحذ ثًذارس انؼبدٍَُ 
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يستطيع تحريك القمم  04
 عمى الورق.
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مهارات  يتضح من الجدول السابق الخاص بترتيب درجة اسهام مهارات المجال األول "

معممي التربية الخاصة الذين تم التعامل مع الكتاب ومسك القمم" من المهارات قبل األكاديمية  أن 
 تطبيق االستمارة عميهم قد جاءت آراؤهم مشيرة إلي اآلتي:

جاءت مهارات " حمل الكتاب بشكل صحيح، والتعرف عمي الصور المألوفة، وتحريك القمم  -
عمي الورق" فى المركز األول فى المهارات األكثر اسهامًا فى دمج األطفال ذو  اضطراب طيف 

 %.022دارس العاديين، حيث بمغت ةسبة االسهام من وجهة ةظر المعممين التوحد بم
فى حين جاءت مهارات " رسم خطوط طولية، ورسم خطوط عرضية، وتتبع ةقاط مستقيمة  -

بالقمم، وتتبع ةقاط متعرجة" بالمركز الثاةى، حيث بمغت ةسبة االسهام من وجهة ةظر المعممين 
00722.% 

بالقمم بشكل صحيح" فى المركز الثالث ، حيث بمغت ةسبة االسهام  وجاءت مهارة " اإلمساك -
 %.,0878من وجهة ةظر المعممين 

وكذلك مهارة " تقميب صفحات الكتاب" في المركز الرابع، حيث بمغت ةسبة االسهام من وجهة  -
 %.02722ةظر المعممين 

المفظية من قبل األم أو المعممة " كما جاءت مهارة " براء القمم بالتوجيه والمساعدة الجسدية أو  -
 %.02722في المركز الخامس، حيث بمغت ةسبة االسهام من وجهة ةظر المعممين 

كما جاءت  مهارة " رسم خطوط مستقيمة باستخدام المسطرة فى المركز السادس، حيث بمغت  -
 %.00.22ةسبة االسهام من وجهة ةظر المعممين 

إلي أماكةها بعد االستخدام، ورسم خط بين خطين باستخدام واحتمت مهارات " اعادة أدواته  -
القمم، ورسم بعض األشكال الهةدسية بشكل تقريبي" فى المركز السابع من حيث اسهامها في دمج  
األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد، حيث بمغت ةسبة االسهام من وجهة ةظر المعممين 

02722.% 
مم دون الخروج من االطار" فى المركز الثامن واألخير، حيث وأخيرًا جاءت مهارة " التموين بالق -

 %. ,878,بمغت ةسبة االسهام من وجهة ةظر المعممين 

02 المجموع
0 

40 02 00
8 07,8 2700 0078,  
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ومن الجدير بالذكر أن آراء السادة المعممين ال تشير إلى أن المهارات التي حصمت عمى ترتيب 
اديين، بل هى متأخر ال تسهم البتة فى دمج االطفال ذو  اضطراب طيف التوحد بمدارس الع

 مسهمة وضرورية لمدمج ولكن درجات االسهام متفاوتة من وجهة ةظرهم. 
 ( 0جذول )

َىضح انًتىسطبد انًىزوَخ وانُست انًئىَخ نهًتىسطبد انًىزوَخ نهفقراد انخبصخ ثبنًجبل 

انثبٍَ: "يهبراد انىػٍ انفىَىنىجٍ " الستًبرح استطالع آراء انًؼهًٍُ فً انًهبراد قجم 

 ًُخ األكثر اسهبيبً فٍ ديج األطفبل روي اضطراة طُف انتىحذ ثًذارس انؼبدٍَُ األكبدَ
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يستمتع عةدما يقرا له شيء  0
 ما.

02 2 2 
82 2722 0722 02272

2 
0 

يستطيع إعادة حكى أجزاء  0
رئيسية من قصة سمعها 

 عدة مرات.

00 0 2 

80 0708 2700 00722 

0 

يربط بين الحرف الهجائي  2
 والصوت الدال عميه.

02 2 2 82 2722 0722 02272
2 

0 

يجيد تسمية بعض األشياء  4
 التي تعرض أمامه.

00 0 2 80 0782 270, 0878, 8 

يستطيع ةطق الكممة مقطعة  8
 إلى مقاطعها الرئيسية.

00 0 2 80 0708 2700 00722 0 

يستطيع معرفة عدد كممات  8
الجممة بعد قراءتها عمية 

 ببطء عدة مرات.

00 0 , 
44 0702 27,2 ,2722 

0 

يبد  اهتمامًا باالستماع  ,
 لمراديو أو التمفزيون.

00 0 0 82 0782 2702 02722 , 

يستطيع توصيل كممتين  0
تبدأن بةفس الصوت 

02 2 2 82 2722 0722 02272
2 

0 
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 بقائمتين.
يستطيع تمييز كممتين  0

 تةتهيان بةفس الصوت.
00 0 2 80 0708 2700 00722 0 

يجيد تسمية بعض األشياء  02
 التي تعرض أمامه.

00 0 2 80 0702 270, 0878, 2 

يستطيع تجزئة الكممة إلى  00
 وأصوات.مقاطع 

04 8 0 82 0788 2700 00722 8 

يدرك أن الحروف واالرقام  00
 مجرد رموز تعةى شيئًا ما.

02 8 0 80 0782 270, 0878, 8 

يدرك مدلول بعض  02
الشعارات إكأن يشير إلي 
عمم مصر عةد سماعه اسم 

 مصر،

00 0 0 

82 0782 2702 02722 

, 

يستطيع ضم  04
صوتين/مقطعين إلةتاج 

 جديدة.كممة 

08 0 0 

84 07,2 2702 02722 

4 

يستطيع ضم أكثر من  08
صوتين/مقطعين لتكوين 

 كممة جديدة.

02 , 2 
82 0788 2700 00722 

8 
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مهارات الوعي  يتضح من الجدول السابق الخاص بترتيب درجة اسهام مهارات المجال الثاةى "

المهارات قبل األكاديمية  أن معممي التربية الخاصة الذين تم تطبيق االستمارة الفوةولوجي " من 
 عميهم قد جاءت آراؤهم مشيرة إلي اآلتي:

جاءت مهارات " االستماع عةدما يقرا له شيء ما، الربط بين الحرف الهجائي والصوت الدال  -
ول فى المهارات األكثر عميه، توصيل كممتين تبدأن بةفس الصوت بقائمتين " فى المركز األ

اسهامًا فى دمج األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين، حيث بمغت ةسبة االسهام 
 %.022من وجهة ةظر المعممين 
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فى حين جاءت مهارات " إعادة حكى أجزاء رئيسية من قصة سمعها عدة مرات ، ةطق الكممة  -
تةتهيان بةفس الصوت " بالمركز الثاةى، حيث مقطعة إلى مقاطعها الرئيسية ، تمييز كممتين 
 %.00722بمغت ةسبة االسهام من وجهة ةظر المعممين 

وجاءت مهارة " تسمية بعض األشياء التي تعرض أمامه" فى المركز الثالث، حيث بمغت ةسبة  -
 %.,0878االسهام من وجهة ةظر المعممين 

ة " في المركز الرابع، حيث بمغت ةسبة وكذلك مهارة " ضم صوتين/مقطعين إلةتاج كممة جديد -
 % من وجهة ةظر المعممين.02722االسهام 

كما جاءت مهارتي " تجزئة الكممة إلى مقاطع وأصوات، وضم أكثر من صوتين/مقطعين  -
لتكوين كممة جديدة " في المركز الخامس، حيث بمغت ةسبة االسهام من وجهة ةظر المعممين 

00722.% 
" ادراك أن الحروف واالرقام مجرد رموز تعةى شيئًا ما، و تسمية بعض  كما جاءت  مهارتي -

األشياء التي تعرض أمامه " فى المركز السادس، حيث بمغت ةسبة االسهام من وجهة ةظر 
 %.,0878المعممين 

واحتمت مهارتي " يبد  اهتمامًا باالستماع لمراديو أو التمفزيون ، ادراك مدلول بعض الشعارات  -
صر " فى المركز السابع من حيث اسهامها في دمج  األطفال ذو  اضطراب طيف كعمم م

 %.02722التوحد، حيث بمغت ةسبة االسهام من وجهة ةظر المعممين 
وأخيرًا جاءت مهارة " معرفة عدد كممات الجممة بعد قراءتها عمية ببطء عدة مرات " فى المركز  -

 %. 2722,وجهة ةظر المعممين  الثامن واألخير، حيث بمغت ةسبة االسهام من
ومن الجدير بالذكر أن آراء السادة المعممين ال تشير إلى أن المهارات التي حصمت عمى ترتيب 
متأخر ال تسهم البتة فى دمج االطفال ذو  اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين، بل هى 

 مسهمة وضرورية لمدمج ولكن درجات االسهام متفاوتة من وجهة ةظرهم. 
 (3جذول )

انًتىسطبد انًىزوَخ وانُست انًئىَخ نهًتىسطبد انًىزوَخ نهفقراد انخبصخ ثبنًجبل انثبنث:  

يهبراد انتؼرف ػهً انحروف انهجبئُخ الستًبرح استطالع آراء انًؼهًٍُ فً انًهبراد قجم 

ٌ= األكبدًَُخ األكثر اسهبيبً فٍ ديج األطفبل روي اضطراة طُف انتىحذ ثًذارس انؼبدٍَُ )
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يصل بين  0
الحروف 

المتشابهة فى 
 قائمتين.

02 2 2 

82 2722 0722 022722 

0 

يركب  0
الحروف فى 
أماكةها عمى 

لوحة 
 الحروف.

00 0 2 

80 0708 2700 00722 

0 

يةطق بعض  2
الحروف 

األبجدية من 
 إأ: ي،.

02 2 2 

82 2722 0722 022722 

0 

يكتب الحروف  4
 الهجائية.

00 0 0 
82 0782 2702 02722 

, 

يركب بعض  8
الحروف 

ليكون كممة 
 بسيطة.

02 2 2 

82 2722 0722 022722 

0 

يطابق بين  8
الحروف 
 المتشابهة.

00 0 , 
44 0702 27,2 ,2722 

0 

يحدد الحرف  ,
المختمف من 
بين مجموعة 

حروف 
 متشابهة.

02 2 2 
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0 

 8 ,0878 ,270 0782 80 2 0 00يعيد ترتيب  0
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بعض الحروف 
ليحصل عمى 
كممة بسيطة 
 يعرفها من قبل.
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 خ،....،
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 الكممة.
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من بين عدة 
 حروف.

يصل الحرف  08
بكممة تدل 

 عميه.

00 0 2 
80 0708 2700 00722 

0 
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الخاص بترتيب درجة اسهام مهارات المجال الثالث " مهارات التعرف يتضح من الجدول السابق 

عمى الحروف الهجائية " من المهارات قبل األكاديمية  أن معممي التربية الخاصة الذين تم تطبيق 

 االستمارة عميهم قد جاءت آراؤهم مشيرة إلي اآلتي:

ةطق بعض الحروف جاءت مهارات " توصيل الحروف المتشابهة فى قائمتين، ومهارة  -

األبجدية من إأ: ي،، ومهارة تركيب بعض الحروف ليكون كممة بسيطة، ومهارة تحديد الحرف 

المختمف من بين مجموعة حروف متشابهة، ومهارة تصةيف الحروف الهجائية وفقًا لشكمهاإمثال: 

فال ذو  د ذ ر ز، ج ح خ،....،" فى المركز األول فى المهارات األكثر اسهامًا فى دمج األط

 %.022722اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين، حيث بمغت ةسبة االسهام 

فى حين جاءت مهارات " تركيب الحروف فى أماكةها عمى لوحة الحروف، ومهارة تحديد  -

االختالف بين حرفين متشابهينإمثال:  ب ن، ف ق، ....،، ومهارة توصيل الحرف بكممة تدل 

 %.00722يث بمغت ةسبة االسهام عميه " بالمركز الثاةى، ح

وجاءت مهارة " تحديد بعض الحروف داخل الكممة " فى المركز الثالث، حيث بمغت ةسبة  -

 %.,0078االسهام 
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وكذلك مهارة " تمييز حرف من بين عدة حروف " في المركز الرابع، حيث بمغت ةسبة االسهام  -
02722.% 

الترتيب من إأ : ي،." في المركز الخامس، حيث كما جاءت مهارة " ترتيب بطاقات الحروف ب -
 %.00722بمغت ةسبة االسهام 

"  كما جاءت  مهارة " إعادة ترتيب بعض الحروف ليحصل عمى كممة بسيطة يعرفها من قبل -
 %.,0878فى المركز السادس، حيث بمغت ةسبة االسهام 

بعض الحروف األبجدية من مهارتي " كتابة بعض الحروف الهجائية ، ومهارة ةطق واحتمت  -
إأ: ي، " فى المركز السابع من حيث اسهامها في دمج  األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد، 

 %.02722حيث بمغت ةسبة االسهام 
فى المركز الثامن واألخير، حيث وأخيرًا جاءت مهارة " المطابقة بين الحروف المتشابهة "  -

 %. 2722,بمغت ةسبة االسهام 
ومن الجدير بالذكر أن آراء السادة المعممين ال تشير إلى أن المهارات التي حصمت عمى ترتيب 
متأخر ال تسهم البتة فى دمج االطفال ذو  اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين، بل هى 

 مسهمة وضرورية لمدمج ولكن درجات االسهام متفاوتة من وجهة ةظرهم. 
 

 ( 4جذول )

َخ وانُست انًئىَخ نهًتىسطبد انًىزوَخ نهفقراد انخبصخ ثبنًجبل انراثغ: انًتىسطبد انًىزو

يهبراد انتؼرف ػهً األرقبو الستًبرح استطالع آراء انًؼهًٍُ فً انًهبراد قجم األكبدًَُخ 

 يؼهى( 02األكثر اسهبيبً فٍ ديج األطفبل روي اضطراة طُف انتىحذ ثًذارس انؼبدٍَُ )ٌ= 
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يطابق بعض األرقام  0
 المتشابهة.

02 2 2 82 2722 0722 02272
2 

0 

يصل بين بعض األرقام  0
 المتشابهة.

02 2 2 82 2722 0722 02272
2 

0 

 022720 0722 2722 82 2 2 02األرقام فى أماكةها يركب  2



 انًهارات قبم األكادًَُة انًسهًة فٍ ديج األطفال روي اضطراب طُف انتىحذ بًذارس انعادٍَُ
 أشرف عهً جادانكرَىأ/ .د/عبذانجابرعبذاناله عبذانظاهر  أ.و  حسٍُبذوٌ يحًذ أ.د/ أ.د/َىسف عبذانصبىرعبذاناله  
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 2 عمى لوحة األرقام.
يتعامل مع األلعاب التي  4

 تتضمن االرقام بسهولة.
00 0 0 82 0782 2702 02722 , 

يصةف ألعابه أو  8
مكعباته إلى مجموعات 

 حسب العدد.

00 0 2 
80 0782 270, 0878, 

8 

يصل بين رمز العدد  8
المماثمة ومدلول األشياء 

 له.

02 2 2 
82 2722 0722 02272

2 

0 

يشير إلى الرقم الصحيح  ,
 عةدما ةطمب مةه ذلك.

00 0 , 44 0702 27,2 ,2722 0 

أن يميز بين المجموعات  0
قميل/كثير عمى حسب 
مجموعة العةاصر 

 بداخمها.

02 2 2 

82 2722 0722 02272
2 

0 

يعد األشياء التي أمامه  0
 بشكل سميم.

02 2 2 82 2722 0722 02272
2 

0 

يكتب بعض األرقام من  02
 ،. 02: 0إ

02 8 0 80 0782 270, 0878, 8 

يصل بين مجموعتين  00
من الصور لهما ةفس 

 العدد.

00 0 2 
80 0708 2700 00722 

0 

يميز رقم معين من بين  00
 عدة أرقام.

08 2 0 88 07,8 2700 0078, 2 

يعرف مدلول األرقام   02
باالستعاةة ، 02: 0منإ

 بالصور والمجسمات.

02 , 2 
82 0788 2700 00722 

8 

: 0يعد األرقام من إ 04
02.، 

02 0 0 40 0748 2700 0078, 0 

 4 02722 2702 07,2 84 0 0 08يرتب بعض بطاقات  08



 انًهارات قبم األكادًَُة انًسهًة فٍ ديج األطفال روي اضطراب طُف انتىحذ بًذارس انعادٍَُ
 أشرف عهً جادانكرَىأ/ .د/عبذانجابرعبذاناله عبذانظاهر  أ.و  حسٍُبذوٌ يحًذ أ.د/ أ.د/َىسف عبذانصبىرعبذاناله  

 

 

 -87-   9102َناَر                                                          انعذد انثايٍ  وانثالثىٌ

: 0األرقام بالترتيب من إ
02.، 

  00722 2700 07,8 000 02 48 040 المجموع
الرابع " مهارات التعرف  الخاص بترتيب درجة اسهام مهارات المجاليتضح من الجدول السابق 

عمي األرقام " من المهارات قبل األكاديمية  أن معممي التربية الخاصة الذين تم تطبيق االستمارة 
 عميهم قد جاءت آراؤهم مشيرة إلي اآلتي:

المتشابهة، و تركيب األرقام فى جاءت مهارات " مطابقة  األرقام المتشابهة، و توصيل األرقام  -
أماكةها عمى لوحة األرقام، و توصيل  رمز العدد ومدلول األشياء المماثمة له، و التمييز بين 
المجموعات قميل/كثير عمى حسب مجموعة العةاصر بداخمها، و عد األشياء التي أمامه بشكل 

ألطفال ذو  اضطراب طيف سميم " فى المركز األول فى المهارات األكثر اسهامًا فى دمج ا
 %..022722التوحد بمدارس العاديين، حيث بمغت ةسبة االسهام 

فى حين جاءت مهارة " التوصيل بين مجموعتين من الصور لهما ةفس العدد " بالمركز  -
 %.00722الثاةى، حيث بمغت ةسبة االسهام 

الثالث، حيث بمغت ةسبة وجاءت مهارة " التمييز لرقم معين من بين عدة أرقام." فى المركز  -
 %.,0078االسهام 

،" في المركز الرابع، حيث بمغت 02: 0وكذلك مهارة " ترتيب بطاقات األرقام بالترتيب من إ -
 %.02722ةسبة االسهام 

، باالستعاةة بالصور والمجسمات " في 02: 0كما جاءت مهارة " معرفة مدلول األرقام  منإ -
 %.00722االسهام المركز الخامس، حيث بمغت ةسبة 

كما جاءت  مهارتي " تصةيف ألعابه أو مكعباته إلى مجموعات حسب العدد ، و كتابة األرقام  -
 %.,0878،" فى المركز السادس، حيث بمغت ةسبة االسهام 02: 0من إ
" سهولة التعامل مع األلعاب التي تتضمن االرقام " فى المركز السابع من حيث واحتمت مهارة  -

 %.02722في دمج  األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد، حيث بمغت ةسبة االسهام اسهامها 
المركز الثامن، حيث بمغت ةسبة االسهام ،" فى 02: 0وأخيرًا جاءت مهارة " عد األرقام من إ -

0078, .% 
وجاءت مهارة " اإلشارة إلى الرقم الصحيح عةدما ةطمب مةه ذلك" فى المركز التاسع واألخير،  -

 %. 2722,مغت ةسبة االسهام حيث ب



 انًهارات قبم األكادًَُة انًسهًة فٍ ديج األطفال روي اضطراب طُف انتىحذ بًذارس انعادٍَُ
 أشرف عهً جادانكرَىأ/ .د/عبذانجابرعبذاناله عبذانظاهر  أ.و  حسٍُبذوٌ يحًذ أ.د/ أ.د/َىسف عبذانصبىرعبذاناله  
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ومن الجدير بالذكر أن آراء السادة المعممين ال تشير إلى أن المهارات التي حصمت عمى ترتيب 
متأخر ال تسهم البتة فى دمج االطفال ذو  اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين، بل هى 

 وضرورَخ نهذيج ونكٍ درجبد االسهبو يتفبوتخ يٍ وجهخ َظرهى. مسهمة 

 (5ذول )ج

َىضح انًتىسطبد انًىزوَخ وانُست انًئىَخ نهًتىسطبد انًىزوَخ نهفقراد انخبصخ ثبنًجبل  

انخبيس: يهبراد انتؼرف ػهً األشكبل انهُذسُخ الستًبرح استطالع آراء انًؼهًٍُ فً انًهبراد 

ٍُ قجم األكبدًَُخ األكثر اسهبيبً فٍ ديج األطفبل روي اضطراة طُف انتىحذ ثًذارس انؼبدَ
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يطابق بين األشكال  0
 المتشابهة.

02 2 2 
82 2722 0722 02272

2 
0 

يصل بين األشكال  0
 المتشابهة.

02 2 2 
82 2722 0722 02272

2 
0 

يركب األشكال فى أماكةها  2
 عمى لوحة األشكال.

02 2 2 82 2722 0722 02272
2 

0 

يستطيع رسم الدائرة بشكل  4
 تقريبي.

00 0 0 82 0782 2702 02722 2 

يميز شكل من بين مجموعة  8
 أشكال.

00 0 2 80 0782 270, 0878, 0 

يستطيع رسم المثمث بشكل  8
 تقريبي.

00 0 , 44 0702 27,2 ,2722 4 

يصف األشياء عمى حسب  ,
الشكلإمثال: الكرة دائرية، 

 والمسطرة مستطيمة،.

02 2 2 
82 2722 0722 02272

2 

0 

يضع االشياء المختمفة من  0
حوله فى مجموعة حسب 

 شكمها.

02 2 2 
82 2722 0722 02272

2 

0 

يشير إلى شكل معين عةدما  0
 ةطمب مةه ذلك.

02 2 2 82 2722 0722 02272
2 

0 



 انًهارات قبم األكادًَُة انًسهًة فٍ ديج األطفال روي اضطراب طُف انتىحذ بًذارس انعادٍَُ
 أشرف عهً جادانكرَىأ/ .د/عبذانجابرعبذاناله عبذانظاهر  أ.و  حسٍُبذوٌ يحًذ أ.د/ أ.د/َىسف عبذانصبىرعبذاناله  
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يكّون اشكااًل مختمفة  02
 باستخدام المكعبات.

02 2 2 82 2722 0722 02272
2 

0 

يتعرف عمى األشكال  00
 -مستطيل -المألوفةإمربع

 دائرة،.-مثمث

02 2 2 
82 2722 0722 02272

2 

0 

يصل بين صوت حرف ما  00
 ومجسم لشكل ذلك الحرف. 

00 0 , 44 0702 27,2 ,2722 4 

بين صوت رقم ما يصل  02
 ومجسم لشكل ذلك الرقم.

00 0 0 82 0782 2702 02722 2 

يستطيع رسم المستطيل  04
 بشكل تقريبي.

00 0 , 44 0702 27,2 ,2722 4 

يركب األجزاء ليكون الشكل  08
المةاسب عمى لوحة 

 األشكال.

02 2 2 
82 2722 0722 02272

2 

0 

  00744 2700 ,,07 020 08 28 040 المجموع
مهارات  يتضح من الجدول السابق الخاص بترتيب درجة اسهام مهارات المجال الخامس "

التعرف عمي األشكال الهةدسية " من المهارات قبل األكاديمية  أن معممي التربية الخاصة الذين 
 تم تطبيق االستمارة عميهم قد جاءت آراؤهم مشيرة إلي اآلتي:

ال المتشابهة، وتوصيل بين األشكال المتشابهة، وتركيب جاءت مهارات " المطابقة  بين األشك -
األشكال فى أماكةها عمى لوحة األشكال، ووصف األشياء عمى حسب الشكلإمثال: الكرة دائرية، 
والمسطرة مستطيمة،، ووضع  االشياء المختمفة من حوله فى مجموعة حسب شكمها، اإلشارة  إلى 

اشكااًل مختمفة باستخدام المكعبات،  والتعرف عمى شكل معين عةدما ةطمب مةه ذلك، وتكوين  
وتركيب األجزاء ليكون الشكل المةاسب عمى  دائرة،،-مثمث -مستطيل -األشكال المألوفةإمربع

لوحة األشكال ." فى المركز األول فى المهارات األكثر اسهامًا فى دمج األطفال ذو  اضطراب 
 %.022722االسهام  طيف التوحد بمدارس العاديين، حيث بمغت ةسبة

فى حين جاءت مهارة " التمييز شكل من بين مجموعة أشكال " بالمركز الثاةى، حيث بمغت  -
 %.,0878ةسبة االسهام 

" فى  والتوصيل بين صوت رقم ما ومجسم لشكل ذلك الرقموجاءت مهارتي " رسم الدائرة،  -
 %.02722المركز الثالث، حيث بمغت ةسبة االسهام 



 انًهارات قبم األكادًَُة انًسهًة فٍ ديج األطفال روي اضطراب طُف انتىحذ بًذارس انعادٍَُ
 أشرف عهً جادانكرَىأ/ .د/عبذانجابرعبذاناله عبذانظاهر  أ.و  حسٍُبذوٌ يحًذ أ.د/ أ.د/َىسف عبذانصبىرعبذاناله  
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يصل بين صوت حرف ومجسم لشكل  رسم المستطيل، و رات " رسم المثمث ، ووكذلك مها -
 %.2722,ذلك الحرف " في المركز الرابع واألخير، حيث بمغت ةسبة االسهام 

ومن الجدير بالذكر أن آراء السادة المعممين ال تشير إلى أن المهارات التي حصمت عمى ترتيب 
اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين، بل هى  متأخر ال تسهم البتة فى دمج االطفال ذو 

 مسهمة وضرورية لمدمج ولكن درجات االسهام متفاوتة من وجهة ةظرهم. 
 (6جذول )

َىضح انًتىسطبد انًىزوَخ وانُست انًئىَخ نهًتىسطبد انًىزوَخ نهفقراد انخبصخ ثبنًجبل  

انسبدس: يهبراد انتؼرف ػهً األنىاٌ الستًبرح استطالع آراء انًؼهًٍُ فً انًهبراد قجم 

األكبدًَُخ األكثر اسهبيبً فٍ ديج األطفبل روي اضطراة طُف انتىحذ ثًذارس انؼبدٍَُ )ٌ= 
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يطابق بين بعض األلوان  0
 المتشابهة.

02 2 2 82 2722 0722 022722 0 

يتعرف عمى المون األحمر  0
 واألصفر.

02 2 2 82 2722 0722 022722 0 

يتعرف عمى المون  2
 البةفسجي.

02 0 0 40 0.48 2.00 00.8, 0 

 8 08722 2708 0788 80 0 , 00 يتعرف عمى المون البرتقالي. 4
 0 ,878, ,,27 0722 48 8 0 00 يتعرف عمى المون البةي. 8
يميز لون معين من بين  8

 مجموعة ألوان.
02 2 2 82 2722 0722 022722 0 

األشياء عمى حسب يصةف  ,
 المون.

02 2 2 82 2722 0722 022722 0 

يصةف مكعبات المعب إلى  0
 مجموعات حسب لوةها.

02 2 2 82 2722 0722 022722 0 

يتعرف عمى المون المختمف  0
 فى مجموعة ألوان.

00 0 2 80 0708 2700 00722 0 

يستطيع ان يمون صورة  02
لشيء مألوف لدية بشكل 

08 2 0 88 07,8 2700 0078, 2 



 انًهارات قبم األكادًَُة انًسهًة فٍ ديج األطفال روي اضطراب طُف انتىحذ بًذارس انعادٍَُ
 أشرف عهً جادانكرَىأ/ .د/عبذانجابرعبذاناله عبذانظاهر  أ.و  حسٍُبذوٌ يحًذ أ.د/ أ.د/َىسف عبذانصبىرعبذاناله  
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 صحيح.
يتعرف عمى المون األسود و  00

 األبيض.
08 2 0 88 0.,8 2700 0078, 4 

يركب األلوان فى أماكةها  00
 عمى لوحة األلوان.

00 0 0 82 0782 2702 02722 , 

يصل بين األلوان المتشابهة  02
 ألشياء مختمفة.

08 0 0 84 07,2 2702 02722 8 

 يتعرف عمى ألوان بعض 04
االشياء المشهورةإمثاًل: السماء 

 زرقاء، الةار حمراء، ...،

00 , 0 
80 0788 2708 08722 

8 

يتعرف عمى المون األخضر  08
 واألزرق.

00 0 2 80 0708 2700 00722 0 

  00700 2700 07,8 ,00 02 ,4 042 المجموع
مهارات التعرف  " يتضح من الجدول السابق الخاص بترتيب درجة اسهام مهارات المجال السادس

عمي األلوان " من المهارات قبل األكاديمية  أن معممي التربية الخاصة الذين تم تطبيق االستمارة 
 عميهم قد جاءت آراؤهم مشيرة إلي اآلتي:

جاءت مهارات " المطابقة بين األلوان المتشابهة ، التعرف عمى المون األحمر واألصفر ،  -
ة ألوان، وتصةيف األشياء عمى حسب المون، وتصةيف مكعبات تمييز لون معين من بين مجموع

المعب إلى مجموعات حسب لوةها." فى المركز األول فى المهارات األكثر اسهامًا فى دمج 
 %.022722األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين، حيث بمغت ةسبة االسهام 

مف فى مجموعة ألوان ، والتعرف عمى فى حين جاءت مهارتي " التعرف عمى المون المخت -
 %.00722المون األخضر " بالمركز الثاةى، حيث بمغت ةسبة االسهام 

وجاءت مهارة " يستطيع ان يمون صورة لشيء مألوف لدية بشكل صحيح " فى المركز الثالث،  -
 %.,0078حيث بمغت ةسبة االسهام 

" في المركز الرابع، حيث بمغت  ختمفةيصل بين األلوان المتشابهة ألشياء موكذلك مهارة "  -
 %.,0078ةسبة االسهام 

كما جاءت مهارة " التعرف عمى المون األسود و األبيض " في المركز الخامس، حيث بمغت  -
 %.02722ةسبة االسهام 
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والتعرف عمى ألوان بعض االشياء كما جاءت  مهارة " التعرف عمى المون البرتقالي،  -
" فى المركز السادس، حيث بمغت ةسبة االسهام  اء زرقاء، الةار حمراء، ...،المشهورةإمثاًل: السم

08722.% 
واحتمت مهارة " يركب األلوان فى أماكةها عمى لوحة األلوان " فى المركز السابع من حيث  -

 %.02722اسهامها في دمج  األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد، حيث بمغت ةسبة االسهام 
" التعرف عمى المون البةفسجي" فى المركز الثامن، حيث بمغت ةسبة  كما جاءت  مهارة -

 %.,0078االسهام 
وأخيرًا جاءت مهارة " التعرف عمى المون البةي " فى المركز التاسع واألخير، حيث بمغت ةسبة  -

 %. ,878,االسهام 
مت عمى ترتيب ومن الجدير بالذكر أن آراء السادة المعممين ال تشير إلى أن المهارات التي حص

متأخر ال تسهم البتة فى دمج االطفال ذو  اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين، بل هى 
 مسهمة وضرورية لمدمج ولكن درجات االسهام متفاوتة من وجهة ةظرهم. 

ومن خالل العرض السابق لتقديرات السادة المعممين لترتيب درجة اسهامات المهارات  
دمج األطفال ذو  اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين يتضح اآلتي قبل األكاديمية في ةجاح 

: 
أن المهارات قبل األكاديمية تتخذ ترتيبًا معيةًا من حيث درجة اسهامها في دمج األطفال ذو   -

اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين، وذلك من وجهة ةظر المعممين ذو  الخبرة بدمج 
 الخاصة.األطفال ذو  االحتياجات 

أن السادة المعممين لديهم اتجاهات ايجابية ةحو دمج االطفال ذو  اضطراب طيف التوحد  -
بمدارس العاديين، اتضح ذلك االتجاه اإليجابي من تقديراتهم لممهارات قبل األكاديمية المسهمة 
فى الدمج حيث جاءت معظم مهارات كل مجال في المركز األول والثاةي والثالث في درجة 

سهامهم والحاجة إليهم فى ةجاح الدمج. واتجاه المعممين اإليجابي ةحو دمج األطفال ذو  ا
 Bowman, 2008; Ruth,2008; Michelle)اضطراب طيف التوحد يتفق مع دراسات 

,2010)   
أن ةتائج فرض الدراسة الحالية تتفق مع ما أشارت ةتائج دراسة كل من: رائد الشيخ ذيب،  -

،  بأن المهارات قبل األكاديمية الالزمة لدمج األطفال التوحديين من وجهة 0202ومحمد مهيداتإ
 ةظر المعممين تتخذ ترتيبًا معيةًا من حيث درجة اسهامها فى ةجاح الدمج.
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أما من حيث درجة اسهام المهارات قبل األكاديمية بشكل عام في ةجاح الدمج من 
،،  فقد أشارا إلي أن أهم المهارات 0202اتإ رائد الشيخ ذيب، ومحمد مهيد وجهة ةظر الباحثين

التي يعاةى األطفال التوحديون من قصور فيها طبقا لما يراه المعممون الزما لدمجهم بالمدارس 
العادية هى المهارات قبل األكاديمية، حيث جاءت المهارات قبل األكاديمية فى المرتبة األولى 

 ، وبمستو  أهمية مرتفع.2072بمتوسط حسابي إ
وكذلك تتشابه ةتائج الفرض مع ما اشارت إليه دراسة:  بشير ابوهامور ومحمد مهيدات 

(Abu-Hamour& Muhaidat, 2013)  والتي بحثا فيها اتجاهات معممي ذو  االحتياجات
الخاصة ةحو دمج االطفال ذو  اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين حيث اتخذ ترتيب 

مج الترتيب التالى: المهارات االستقاللية، ثم مهارات التقميد، ثم المهارات المسهمة فى ةجاح الد
مهارات المعب، ثم المهارات االجتماعية، ثم مهارات التةظيم، ثم مهارات االةتباه، ثم المهارات 
المغوية ، ثم المهارات قبل األكاديمية والمهارات األكاديمية. وذلك التشابه بين فرض الدراسة 

مك الدراسة من حيث اتخاذ المهارات المسهمة في الدمج بشكل عام ترتيبًا معيةًا، الحالية وةتائج ت
ولكةه يختمف مع ةتائج تمك الدراسة حيث أن المهارات قبل األكاديمية جاءت طبقًا لما اسفر عةه 

 راي المعممين بهذه الدراسة فى المرتبة االخيرة.
س الباحثين السابقين: بشير وأيضًا تتشابه ةتائج ذلك الفرض مع دراسة أخر  لةف

اتجاهات  ، والتي بحثا فيهاAbu-Hamour& Muhaidat, 2014ابوهامور ومحمد مهيدات إ
آباء األطفال ذو  االحتياجات الخاصة ةحو دمج ابةائهم ذو  اضطراب طيف التوحد بمدارس 

ترتيبًا العاديين حيث اتخذ ترتيب المهارات المسهمة فى ةجاح الدمج حسب وجهة ةظر اآلباء 
مشابهًا لترتيبه من وجهة ةظر المعممين عمى الةحو التالى: المهارات االستقاللية، ثم مهارات 
المعب، ثم المهارات السموكية ، ثم مهارات التقميد، ثم مهارات التةظيم، ثم المهارات االجتماعية، 

الكاديمية. كما ان ةتائج ثم مهارات االةتباه، ثم المهارات المغوية ثم المهارات قبل االكاديمية وا
تختمف مع ةتائج تمك الدراسة حيث أن المهارات قبل األكاديمية جاءت طبقًا  فرض الدراسة الحالية

 لما اسفر عةه راي اآلباء بهذه الدراسة فى المرتبة االخيرة.
والتي تةاول  (Diane, 2008 &Jerri ,2009)وتختمف ةتائج ذلك الفرض مع ةتائج دراسات 

الباحثون فيها اتجاهات السادة مديري المدارس والمدراء المساعدين واإلداريين ةحو دمج األطفال 
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ذو  اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين، حيث جاءت ةتائج الدراسة لتشير إلي عدم رغبة 
ل عام واألطفال غالبية مدراء المدارس االبتدائية ةحو دمج االطفال ذو  االحتياجات الخاصة بشك

ذو  اضطراب طيف التوحد بشكل خاص، وعمل الباحث ذلك بعدم التأهيل الكافي لمدراء 
المدارس فيما يتعمق بالفئات الخاصة وكذلك عدم معرفتهم بالقواةين والمستجدات الصادرة بشأن 

التي اشارت ةتائجها بشكل  (Amy, 2006)ذو  االحتياجات الخاصة. وأكدت ذلك دراسة ايمي 
واضح إلى أن المعممين الذين يتمقون خدمات تدريبية عمى قاةون التربية الخاصة، والتوحد، 
واستراتيجيات الدمج أظهروا تغيرًا ايجابيًا فى تصورهم لدمج الطالب التوحديين فى الفصول 

 الدراسية العامة.
ين ةحو اسهام وتطبيقًا عمي هذه الدراسة ُيرجع الباحث االثر االيجابي آلراء السادة المعمم

المهارات قبل االكاديمية بةجاح الدمج إلي اةتشار ثقافة اإلعاقة فى صعيد مصر واةتشار المراكز 
التي ترعى ذو  االحتياجات الخاصة سواء صباحًا أو مساًء، وكذلك التأهيل الجيد الذ  يتمقاه 

رامج وزارة التربية والتعميم معممو التربية الخاصة سواء ببرامج الدراسات العميا بكمية التربية أو بب
لممعممين الذين يتعاممون مع دمج ذو  االحتياجات الخاصة بالمدارس بالتعاون مع أساتذة التربية 

بدمج  0208الخاصة، كذلك كان لمقرار الصادر من وزارة التربية والتعميم والذي ُةشر في مارس 
آراء السادة المعممين في درجة اسهام ذوي االحتياجات الخاصة بمختمف فئاتهم دورًا في ايجابية 

 المهارات قبل األكاديمية في ةجاح دمج ذو  اضطراب طيف التوحد بمدارس العاديين. 
وبةاء عمى ما سبق وتمخيصًا لمةتائج التي  اظهرها التحميل اإلحصائي لفرض الدراسة يمكن القول 

مج األطفال ذو  اضطراب بقبول ذلك الفرض حيث تسهم بعض المهارات قبل األكاديمية فى د
طيف التوحد بمدارس العاديين بدرجات متفاوتة، وذلك اعتمادًا عمي آراء السادة المعممين ذوي 

 الخبرة.
 
 
 
 
 



 انًهارات قبم األكادًَُة انًسهًة فٍ ديج األطفال روي اضطراب طُف انتىحذ بًذارس انعادٍَُ
 أشرف عهً جادانكرَىأ/ .د/عبذانجابرعبذاناله عبذانظاهر  أ.و  حسٍُبذوٌ يحًذ أ.د/ أ.د/َىسف عبذانصبىرعبذاناله  

 

 

 -87-   9102َناَر                                                          انعذد انثايٍ  وانثالثىٌ

:انؼرثُخ انًراجغ  
،. المهارات الالزمة لمطمبة ذوي اضطراب التوحد لدمجهم 0202رائد الشيخ ذيب، ومحمد مهيداتإ

، مجمة دراسات العموم التربويةفي المدارس العادية من وجهة ةظر المعممين. الجامعة األردةية، 
 .0228-0000،،  4إ 42

. ترجمة مو وطرق التدريساألطفال التوحديون : جواةب الة،. ,022ريتا جوردن و ستيوارت ييول إ
 رفعت محمود بهجات، القاهرة: عالم الكتب لمطباعة والةشر والتوزيع.

،. األهبة أو االستعداد لممدرسة  وقصور المهارات قبل األكاديمية 0228عادل عبد اهلل محمدإ
، 0، جامعة القاهرة ممجمة كمية التربية ببةى سويفألطفال الروضة كمؤشر لصعوبات التعمم. 

 .0ع
،. الةمو العقمي المعرفي ألطفال الروضة ذو  قصور المهارات قبل 0228عادل عبداهلل محمدإ

-02 مؤتمر إعاقات الطفولة بكمية التربية جامعة الكويتاألكاديمية كمؤشر لصعوبات التعمم. 
00/2. 

اضمى ،. فاعمية التدريب عمى وظيفة التواصل واستخدام التعزيز التف0200محمد كمال أبوالفتوح إ
لمسموك اآلخر فى خفض حدة بعض المشكالت السموكية لد  حاالت من أطفال األوتيزم إ 

 . 800-4,8، ،2إ00، مجمة دراسات ةفسيةاألطفال الذاتويين،. 
،. فعالية برةامج تدريبي في تةمية بعض المهارات قبل األكاديمية  0200مديحة حامد المحمدي إ

 ، كمية التربية، جامعة بةى سويف. رسالة دكتوراهلروضة. وأثره في التفكير االبتكاري لطفل ا
اضطراب طيف التوحد: أبحاث ودراسات ،. 0208ممدوح موسى الرواشدة وهاةي شحات عميان إ

 ، القاهرة: دار رواء لمةشر والتوزيع.تجريبية
"  دمج ذوي االحتياجات التربوية الخاصة،. 0202هشام عبدالرحمن الخولي و إيمان رجب قةديل إ
. دار المصطفي لمطباعة والةشر والترجمة، بةها، من رياض األطفال إلى الدمج المجتمعي "

 جمهورية مصر العربية.
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