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 مستخلص البحث

" وٌهدؾ البحث الحالً بعنوان: "التدرٌب على بعض الجوانب االجتماعٌة واالنفعالٌة لزٌادة التواصل لدى عٌنة من األطفال الذاتوٌٌن

بالتدرٌب على بعض الجوانب االجتماعٌة واالنفعالٌة لدى الطفل الذاتوي)بسٌط الدرجة(  البحث إلى الكشؾ عن مدى تحسن التواصل

( 7-4( أطفال ذوي الدرجة البسٌطة من الذاتوٌة ممن تراوحت أعمارهم من)8من )فً القٌاس البعدي والتتبعً، وتكونت عٌنة البحث 

( 4البحث إلى مجموعتٌن بالتساوي )مجموعة ضابطة( ضمت )( وقد تم تقسٌم عٌنة 98-88سنوات، وتراوحت نسبة ذكائهم ما بٌن )

واعتمد الباحث على المنهج التجرٌبً نظراً لمبلئمته لموضوع البحث وجاءت  ( أطفال،4أطفال و)مجموعة تجرٌبٌة( والتً ضمت )

  -النتائج كما ٌلً:

ة فً القٌاسٌن القبلً والبعدي علً مقٌاس وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌ

 المهارات االجتماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصل لصالح القٌاس البعدي.

وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فً القٌاس البعدي 

 تماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصل لصالح المجموعة التجرٌبٌة.علً مقٌاس المهارات االج

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي والتتبعً " بعد 

 ة ومقٌاس التواصل. مرور شهرٌن " علً مقٌاس المهارات االجتماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌ

 التواصل( –التعبٌرات االنفعالٌة  –المهارات االجتماعٌة  –) الذاتوٌة  الكلمات المفتاحٌة

The abstract 

The current study Entitled: " Training on some social and emotional aspects to increase 

communication among a sample of autistic children ". The study aims at detecting the extent to 

which communication is improved by the improvement of social and emotional aspects for the 

autistic child (simple degree) in post and consecutive measurement. The study sample consisted of 8 

children, with (simple autistic degree). Also, the sample was divided equally into two groups 

(experimental and control). Furthermore, the researcher depended on the experimental approach 

due to its appropriateness to the subject of the study. The main results of the study include the 

following :                                                                                                                     

1- The existence of statistically significant differences among the rank mean scores for the members 

of the experimental group in the pre/post measurement on social skills scale, emotional expressions 

scale and communication scale for the benefit of the post measurement.    

2- The existence of statistically significant differences among the rank mean scores for the members 

of the experimental group and the control group in the post measurement on social skills scale, 

emotional expressions scale and communication scale for the benefit of the experimental group.       

                                                                                                                   

3-The nonexistence of statistically significant differences among the rank mean scores for the 

members of the experimental group in the post measurement & follow-up "after two months " on 

social skills scale, emotional expressions scale and communication scale.                           

 

The key words (Autism – social skills – emotional expressions – communications). 

 

 مقدمة البحث 



صة بإلقاء الضوء على مشكبلتهم وطرح حلول لتلك اعتنت العدٌد من الدراسات الحدٌثة بدراسة األطفال ذوي االحتٌاجات الخالقد 

المشكبلت وبخاصة األطفال الذاتوٌٌن، وذلك لما ٌعانٌه األطفال فً هذه الفئة من إعاقة نمائٌة عامة تؤثر على كافة مظاهر النمو 

 المتعددة للطفل.       

ٌاجات، ولدٌهم القدرة على المساهمة فً ( أن األطفال الذاتوٌون هم أطفال لهم مشاعر، واحت07،ص2802لقد أوضح )صالح،

 المجتمع وتحقٌق الذات، ولهم حق االستمتاع بالحٌاة، شأنهم فً ذلك شأن سائر األطفال.

( تشخٌصاً الضطراب الذاتوٌة على أنه أحد أشكال (APA,2013,p.524وعرض دلٌل الرابطة األمرٌكٌة للطب النفسً 

 ستة عشر معٌاراً لتشخٌص الذاتوٌة وهذه المعاٌٌر تقع ضمن ثبلث فئات: االضطرابات النمائٌة العامة، وقدم الدلٌل

 الفئة األولى )قصور فً التواصل اللفظً وؼٌر اللفظً والنشاط التخٌلً(.

 الفئة الثانٌة )قصور نوعً فً التفاعبلت االجتماعٌة المتبادلة(.

 الفئة الثالثة )إظهار مدى محدود من األنشطة أو االهتمامات(.

وقلٌبلً نظرة الدقٌقة للمهارات االجتماعٌة لدى األطفال الذاتوٌٌن، فهم ال ٌطورن أنواع العبلقات االجتماعٌة وفقاً لعمرهم الزمنً، وبال

، ولدٌهم قصور فً فهم التعبٌرات االنفعالٌة ما ٌظهرون أي تعبٌرات على الوجه ونتٌجة لذلك ٌعتقد الوالدان أن طفلهم أصم

فً تنظٌم األشكال المختلفة من التفاعبلت االجتماعٌة، وإضافة إلى ذلك فهم ٌعانون من صعوبات فً إقامة  واإلٌماءات المستخدمة

 عبلقات اجتماعٌة ناجحة والمحافظة علٌها، وصعوبة تبادل الدور االجتماعً، واالندماج الفعال مع أقرانهم.            

 ;2802طفال المصابٌن بالذاتوٌة مثل دراسة )الزهرانً،ساهمت بعض الدراسات الحدٌثة والتً أجرٌت على األلقد 

فً زٌادة فهم المشكبلت االجتماعٌة لؤلطفال الذاتوٌٌن، وقد أكدت هذه الدراسات  ;Depalma & Wheeler,2011)2802الخفاجً،

 نفعالٌة.بأن العمر االجتماعً الذي ٌظهر لدى الطفل الذاتوي ٌكون ناتج عن عدم قدرته فً معالجة المعلومات اال

كما تعد ضعؾ القدرة على التعبٌر االنفعالً وكثرة االضطرابات االنفعالٌة من أخطر المشكبلت لدي األطفال الذاتوٌٌن، حٌث إنها 

تحد من كفاءة وفاعلٌة البرامج اإلرشادٌة والتدرٌبٌة والتأهٌلٌة وٌمتد أثرها أٌضاً علً مستوي تفاعل األطفال الذاتوٌٌن مع المحٌطٌن 

 .مما ٌؤثر علً مستوي التواصل لدي األطفال الذاتوٌٌن بهم،

أنه إذا تمكنا من تنمٌة  ;Strain & Phillip,2014)(Wilton,et al.,2013لقد أثبتت العدٌد من الدراسات الحدٌثة مثل دراسة 

السلوكٌات اإلٌجابٌة، وتحسٌن مهارات  المهارات االجتماعٌة ومهارات التعبٌر االنفعالً لدى الطفل الذاتوي، فسوؾ نتمكن من تنمٌة

 التواصل للطفل الذاتوي.

ومن ثم فالبحث الحالً ٌحاول إلقاء الضوء على القصور الشدٌد الذي ٌعانً منه الطفل الذاتوي فً المهارات االجتماعٌة وضعؾ 

ن ودراسة تأثٌر التحسن فً المهارات قدرته على التعبٌر االنفعالً ومحاولة تنمٌة تلك المهارات لدى عٌنة من االطفال الذاتوٌٌ

 االجتماعٌة والتعبٌر االنفعالً على التواصل لدى تلك العٌنة من األطفال الذاتوٌٌن.

 مشكلة البحث  

 ٌمكن صٌاؼة مشكلة البحث الحالً فً االسئلة اآلتٌة: 

ة من األطفال  بسٌطً الدرجة من الذاتوٌة ما فعالٌة التدرٌب على بعض الجوانب االجتماعٌة واالنفعالٌة لزٌادة التواصل لدى عٌن

 سنوات؟  7-4ممن تتراوح أعمارهم 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس القبلً والقٌاس البعدي علً 

 ؟مقٌاس المهارات االجتماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصل

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فً القٌاس البعدي  هل

 ؟المهارات االجتماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصلعلً مقٌاس 

جرٌبٌة فً القٌاس البعدي والتتبعً "بعد مرور هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الت

 ؟مقٌاس المهارات االجتماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصلشهرٌن" علً 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Strain+Phillip+S.%22


 أهداؾ البحث 

 البحث الحالً ٌهدؾ إلً:

ال بسٌطً الدرجة من التحقق من فعالٌة التدرٌب على بعض الجوانب االجتماعٌة واالنفعالٌة لزٌادة التواصل لدى عٌنة من األطف

 سنوات.  7-4الذاتوٌة ممن تتراوح أعمارهم 

التحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن القبلً والبعدي علً 

 .المهارات االجتماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصلمقٌاس 

جود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فً القٌاس التحقق من و

 .المهارات االجتماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصلالبعدي علً مقٌاس 

ة التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي والتتبعً "بعد التحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموع

 .المهارات االجتماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصلمرور شهرٌن" علً مقٌاس 

 

 

 أهمٌة البحث

 تتمثل أهمٌة البحث الحالً فً التالً:

 األهمٌة النظرٌة

ما فً ذلك التفاعل االجتماعً والتعبٌر االنفعالً والتواصل اضطراب الذاتوٌة له تأثٌر واضح علً جوانب شخصٌة الطفل بأكملها ب

 مع اآلخرٌن.

 ٌعد هذا البحث إثراء لؤلدبٌات التربوٌة والنظرٌة المتعلقة بالمهارات االجتماعٌة والتعبٌرات االنفعالٌة والتواصل لدى الذاتوٌٌن.

النفعالٌة على زٌادة التواصل لدى عٌنة من األطفال ٌحاول البحث معرفة مدى تأثٌر التدرٌب على بعض الجوانب االجتماعٌة وا

 الذاتوٌٌن وهذا هام لوجود ندرة فً البحوث العربٌة التً بحثت فً التواصل وعبلقته بالجوانب االجتماعٌة واالنفعالٌة.

 األهمٌة التطبٌقٌة

واصل لدى األطفال المصابٌن بالذاتوٌة ٌفٌد إظهار مدى العبلقة بٌن تحسٌن الجوانب االجتماعٌة واالنفعالٌة وتحسن مهارات الت

الهٌئات والمؤسسات المسئولة عن هؤالء األطفال فً تطبٌق البرنامج المطبق فً البحث الحالً على مجموعات أخرى من األطفال 

 الذاتوٌٌن.

 الخروج ببعض التوصٌات والمقترحات التً قد تفٌد العاملٌن والباحثٌن بمجال الذاتوٌة.

عربٌة والقائمٌن على تربٌة األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة ببعض األدوات التً ٌمكن االستفادة منها فً دراسات تزوٌد المكتبة ال

 مستقبلٌة.

 مصطلحات البحث 

 البرنامج  

البرنامج هو مخطط منظم فً ضوء أسس علمٌة بهدؾ تقدٌم الخدمات اإلرشادٌة )المباشرة وؼٌر المباشرة( بشكل فردي وجماعً 

ة االفراد على تحقٌق النمو السوى والتوافق النفسً، وٌقوم بتخطٌطه وبتنفٌذه وتقٌٌمه لجنة وفرٌق من المسئولٌن المؤهلٌن لمساعد

 (.499،ص2882)زهران،



وٌعرؾ الباحث البرنامج إجرائٌاً طبقاً للبحث الحالً على أنه عملٌة منظمة شاملة لعدد من األهداؾ موزعة على عدد من الجلسات 

مجموعة من األنشطة والخبرات التً ٌتم تقدٌمها لؤلطفال الذاتوٌٌن بهدؾ تحسٌن بعض من مهاراتهم االجتماعٌة  من خبلل

 وتعبٌراتهم االنفعالٌة لتنمٌة قدرتهم على التواصل.

 المهارات االجتماعٌة

خرٌن فً البٌئة االجتماعٌة بطرق ( المهارات االجتماعٌة على أنها القدرة على التفاعل مع اآلBellack, et al.,2008,p.68عرؾ )

مقبولة وذات قٌمة مع الوعً بالقواعد واألعراؾ المستترة وراء أشكال التفاعل االجتماعً وتقدٌم الذات بالصورة المناسبة فً 

 المواقؾ االجتماعٌة المختلفة. 

التفاعل االجتماعً والتعبٌر عن المشاعر القدرة على  وٌمكن تعرٌؾ المهارات االجتماعٌة إجرائٌاً طبقاً للبحث الحالً على أنها

واآلخرٌن وتتحدد فً البحث الحالً بالدرجة التً ٌحصل علٌها الطفل المتدرب على مقٌاس المهارات السلبٌة واإلٌجابٌة للفرد 

 االجتماعٌة المستخدم فً البحث.

 التعبٌرات االنفعالٌة 

الة أخري بعد التعرض لمثٌر ٌتسبب فً تنشٌط عملٌات حٌوٌة مما ٌؤدي إلى التعبٌرات االنفعالٌة هً التحول من حالة وجدانٌة إلً ح

 (.44،ص2884حدوث تؽٌر مفاجئ ٌصٌب الكائن الحً وتظهر آثاره فً السلوك الخارجً)عوٌصة، 

نٌة واالنفعالٌة من قدرة الطفل على التعبٌر عن حالته الوجداعلى أنها طبقاً للبحث الحالً وٌمكن تعرٌؾ التعبٌرات االنفعالٌة إجرائٌاً 

وتتحدد التعبٌرات االنفعالٌة فً البحث الحالً بالدرجة التً خبلل استخدام حركات الوجه، وفهم الحالة العاطفٌة واالنفعالٌة لآلخرٌن، 

 .ٌحصل علٌها الطفل المتدرب على مقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة المستخدم فً البحث

 التواصل 

الناتج عن استعمال الحواس بٌن المرسل والمستقبل، ٌتخلله تبادل للمعلومات والرسائل اللؽوٌة وؼٌر التواصل هو التفاعل االٌجابً 

 (APA,2013,p.129) اللؽوٌة، بشكل قصدي أم ؼٌر قصدي، بٌن األفراد والجماعات.

ستقبال الرسائل المختلفة التقاء سلوك شخص مع شخص آخر إلرسال واعلى أنه طبقاً للبحث الحالً وٌمكن تعرٌؾ التواصل إجرائٌاً 

التواصل فً البحث الحالً بالدرجة التً ٌحصل علٌها الطفل المتدرب على مقٌاس التواصل المستخدم لتحقٌق أهداؾ محددة وٌتحدد 

 .فً البحث

 الذاتوٌة 

ؤثر علً وظائؾ الذاتوٌة هً اضطراب تطوري ٌظهر خبلل الثبلث سنوات األُولى من عمر الطفل، نتٌجة الضطرابات نٌرولوجٌة ت

المخ، وبالتالً تؤثر علً مختلؾ نواحً النمو، فٌجعل االتصال االجتماعً صعب وٌضطرب الطفل نتٌجة أي تؽٌر ٌحدث فً بٌئته 

 (APA,2013,p.568)ودائما ما ٌكرر الطفل حركات جسمانٌة أو مقاطع من الكلمات بطرٌقة آلٌة.

على أنها اضطراب ارتقائً عام ٌتمٌز المصاب به بقصور فً التفاعل االجتماعً لً طبقاً للبحث الحاوٌمكن تعرٌؾ الذاتوٌة إجرائٌاً 

تم والتواصل ومدى محدود من االهتمامات وعادة ما ٌبدأ قبل الشهر الثبلثٌن من العمر، وٌعرؾ الطفل الذاتوي بأنه الطفل الذي 

 قائمة السلوك التوحدي.،و(DSM5)تشخٌصه كذاتوي حسب معاٌٌر الدلٌل التشخٌصً واإلحصائً الخامس 

 محددات البحث:

 -ٌتحدد مجال البحث الحالً بالمحددات التالٌة:

 

 أوالً: المحدد البشري:

( وقد 98-88ما بٌن )( سنوات ونسبة ذكائهم 7-4( أطفال بسطً الدرجة من الذاتوٌٌن، تتراوح أعمارهم بٌن )8ضمت عٌنة البحث )

 ( أطفال أٌضاً.4( أطفال و)مجموعة تجرٌبٌة( والتً ضمت )4ة ضابطة( ضمت )تم تقسٌمهم إلى مجموعتٌن بالتساوي )مجموع



 الجؽرافًالمحدد ثانٌاً: 

تم التطبٌق على عٌنة من األطفال الذاتوٌٌن بالجمعٌة المصرٌة لؤلوتٌزم بمدٌنة المعادي، محافظة القاهرة وتم التدرٌب بشكل فردي 

 وجماعً مع األطفال.

 برنامجالزمنً للالمحدد ثالثاً : 

( دقٌقة وبلػ 48-28استؽرق تطبٌق البرنامج ما ٌقرب من تسعة شهور بواقع ٌومٌن فً األسبوع، وكانت مدة الجلسة تتراوح ما بٌن )

 م. 80/84/2807م وحتى 80/9/2804جلسة وقد تم تطبٌق البرنامج فً الفترة من  22عدد جلسات البرنامج 

 أدوات البحث  

 ا ٌلً :أدوات البحث الحالً تضمنت م

 م(.2882مقٌاس المستوى االجتماعً االقتصادي الثقافً المطور لؤلسرة)إعداد/محمد بٌومً خلٌل،

 مقٌاس جودارد للذكاء.

 م(.  2882مقٌاس الطفل التوحدي )عادل عبدهللا محمد، 

 (.2882مقٌاس تقدٌر الذاتوٌة فً الطفولة، إعداد شوبتر وآخرون ،تعرٌب وتقنٌن )الشمري، السرطاوي،

 مقٌاس المهارات االجتماعٌة للطفل الذاتوي )إعداد الباحث(.

 مقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة للطفل الذاتوي )إعداد الباحث(. 

 مقٌاس التواصل للطفل الذاتوي )إعداد الباحث(.

 )إعداد الباحث(.  برنامج التدرٌب على بعض الجوانب االجتماعٌة واالنفعالٌة لزٌادة التواصل لدى عٌنة من األطفال الذاتوٌٌن



 المنهج المستخدم فً البحث 

 سٌقوم الباحث باستخدام المنهج التجرٌبً نظراً لمبلئمته لموضوع البحث.

 اإلطار النظري

ٌعرض الباحث فً الجزء التالً ألهم ما جاء من تراث نظري ودراسات سابقة وبحوث حول المفاهٌم االساسٌة للبحث الحالً وذلك 

 كما ٌلً:

 االجتماعٌة عند األطفال الذاتوٌٌن المهارات

زاد االهتمام باضطراب الذاتوٌة خبلل السنوات األخٌرة، وذلك لما ٌنتج عن هذا االضطراب من مظاهر سلوكٌة سلبٌة وؼٌر تكٌفٌة 

 (، وٌتسم األطفال الذاتوٌون بضعؾ ف009ً،ص2889تؤدي إلى إعاقة قدرة الطفل على التواصل مع محٌطه االجتماعً)سرحان،

 (.280،ص2887علٌوات،)السلوك االجتماعً وقصور فً التفاعل االجتماعً باإلضافة إلى انخفاض  مهاراتهم فً العناٌة بالذات

إن من أهم األسباب التً قد تؤثر سلباً على التفاعل االجتماعً واالندماج  (Yoder, M & Stone L.,2006,p.732كما أكد )

عدم قدرتهم على االنتباه إلى جوانب االتصال ؼٌر اللفظً، وقصورهم فً استخدام اإلشارات المجتمعً لدى األطفال الذاتوٌٌن هو 

مما ٌؤثر  وعدم إدراكهم لمعاٌٌر السلوك االجتماعً واإلٌماءات وتعبٌرات الوجه، واالنشؽال فً موضوعات لٌست ذات صلة بالواقع

 بالتالً على مدى اندماجهم األسري والمجتمعً.

  -( أن تحسن المهارات االجتماعٌة لدى الطفل الذاتوي، سوؾ ٌؤدي إلى:07،ص2882وقد ذكر )فراج،

تمكٌن الطفل الذاتوي من إقامة عبلقات فعالة ومثمرة مع المحٌطٌن به، وتحسٌن قدرته على التواصل وزٌادة قدرته على فهم المواقؾ 

 االجتماعٌة.

 نمٌة مهاراته الشخصٌة. تمكٌن الطفل الذاتوي من تحدٌد طبٌعة تصوراته عن نفسه وت

 تمكٌن الطفل الذاتوي من االستفادة من اآلخرٌن وتعلم مزٌد من السلوكٌات االجتماعٌة المقبولة. -ج

 التعبٌرات االنفعالٌة

إن القدرة على قراءة وفهم التعبٌرات االنفعالٌة لآلخرٌن ٌعد أمر ضروري للتفاعبلت االجتماعٌة، وبسبب ضعؾ مهارة فهم 

االنفعالٌة لدى االطفال الذاتوٌٌن، تكون القدرة على التفاعل االجتماعً لدٌهم ضعٌفة، حٌث ٌواجه األطفال الذاتوٌون التعبٌرات 

صعوبة فً معالجة معلومات الوجه وعدم القدرة على إدراك العواطؾ األساسٌة وصعوبة فهم االرتباطات 

 (Grossman, et al ,2000,p.33)االجتماعٌة.

وٌٌن ٌعانون من ضعؾ القدرة على التعبٌر االنفعالً وعدم فهم التعبٌرات االنفعالٌة كما ٌعانوا من بعض اضطرابات إن األطفال الذات

الحزن والؽضب والتؽٌرات المزاجٌة، والسلوك العدوانً ونوبات من الصراخ، وإٌذاء الذات، والبرود االنفعالً والنشاط الحركً 

تتجه لمحاولة تنمٌة التعبٌرات االنفعالٌة لدٌهم، ومن هذه الدراسات: بحوث الحدٌثة المفرط، مما جعل كثٌر من الدراسات وال

(Yeung,et al.,2014; Gay, 2013; Wu,et al., 2013)  والتً أكدت على أهمٌة دور البرامج التدرٌبٌة واإلرشادٌة والتأهٌلٌة

نتباه، وتحسٌن الفهم لتعبٌرات الوجه واالنفعاالت مثل الحزن المتعددة المقدمة لهؤالء األطفال وتأثٌرها على تنمٌة القدرة على اال

 والضحك والخوؾ والقلق.

كذلك ٌواجه األطفال الذاتوٌون قصوراً واضحاً فً استخدام التواصل البصري مع اآلخرٌن، وثبات التعبٌر االنفعالً رؼم تؽٌر 

ات الجسدٌة والتً ربما تحدث أثناء عملٌة التواصل والتفاعل المواقؾ واألحداث، حٌث أنهم ٌعانون من عدم القدرة على فهم اإلٌماء

مع اآلخرٌن، فهم ٌعانون من قصور فً فهم المعاٌٌر والقواعد االجتماعٌة، وعدم قدرتهم على المبلحظة والتقلٌد وضعؾ القدرة على 

 (Koegel,2004,p.134)االنتباه.

سلباً على متابعته للتعلٌمات اللفظٌة الطوٌلة، وٌقلل من فهمه لؤلسئلة التً  إن القصور فً التعبٌر االنفعالً لدى الطفل الذاتوي ٌؤثر

ربما ٌتلقاها أثناء المواقؾ االجتماعٌة، كما أنه ٌعانً من ضعؾ فً دمج الكلمات مع اإلٌماءات لفهم األوضاع االجتماعٌة، باإلضافة 

و المواقؾ التً تحدث من حوله، مما ٌؤثر بالسلب على إلى قصوره فً معالجة المعلومات فً مختلؾ المواقؾ التً تحدث له أ

 ((Wu,et al., 2013.p.73الجوانب االجتماعٌة المرتبطة باللؽة وعلى ظهور االنفعاالت المبلئمة للمواقؾ.



 التواصل -

ٌن إلى ثبلثة ٌعانً األطفال الذاتوٌون من صعوبات فً التواصل واللؽة وٌمكن تقسٌم الخصائص التواصلٌة لدى األطفال الذاتوٌ

 -مجاالت:

 -السلوكٌات ؼٌر اللفظٌة:

السلوكٌات ؼٌر اللفظٌة تضم قصور فً استخدام تعبٌرات الوجه المناسبة للحالة االنفعالٌة وضعؾ التواصل البصري مع اآلخرٌن 

بلم واإلٌماءات واإلشارات وصعوبة فهم التعبٌرات االنفعالٌة لآلخرٌن، باإلضافة إلى صعوبة استخدام الحركات الجسدٌة المرافقة للك

 (Nikolov,2006,p.36)والضعؾ الواضح فً مهارة التقلٌد مما ٌقلل من قدرته على التواصل مع اآلخرٌن.

 -اللؽة التعبٌرٌة:

ٌستخدم بعض األطفال الذاتوٌٌن تراكٌب ومقاطع صوتٌة قلٌلة، وٌظهر بعضهم لؽة نمطٌة ومتكررة  وهذه اللؽة المتكررة تسمى 

الصوتٌة التً قد تكون )فورٌة( وترتبط باإلعادة الدقٌقة للكلمات والعبارات بعد ثوان قلٌلة من سماعها أو تكون المصاداة المصاداة 

)متأخرة( وهً ترتبط بإعادة حرفٌة دقٌقة ولكن الطفل ٌتأخر فً إعادتها وعند حدوث المصاداة، ُتقال العبارات المعادة  كما ُسمعت 

 ة قلٌبلً.بالضبط أو قد تكون منقوص

 (Lord et al.,2001,p.48) 

 -اللؽة االستقبالٌة: -ج

ٌتمٌز األطفال الذاتوٌون بوجود شذوذ فً طرٌقة الكبلم مثل الكبلم بوتٌرة واحدة وارتقاع الصوت ونؽمته والبعض منهم ال ٌتكلم على 

 (.48،ص2889اإلطبلق، وبعضهم ٌكون كبلمه ؼٌر مفهوم وٌكثر من الثرثرة.)أبو السعود،

 الذاتوٌة -

الذاتوٌة هً نوع من االضطرابات التطورٌة التً لها مؤشراتها وداللتها فً السنوات الثبلثة األولى نتٌجة إصابة الدماغ أو حدوث 

وقد أكد  (Schopler & Olley, 2014,p.169)خلل فً كٌمٌاء الدم مما ٌؤثر بالسلب على مختلؾ نواحً النمو

ست مرضاً ولٌست اضطرابا معدٌاً وال ترتبط الذاتوٌة بعرق أو سبللة معٌنة كما ال ترتبط ( أن الذاتوٌة ل20ٌ،ص٠٢٠٢)العدل،

بمستوى تعلٌمً أو وظٌفة اجتماعٌة معٌنة، فاضطراب الذاتوٌة ٌصٌب كل الطبقات والسبلالت والمستوٌات التعلٌمٌة المختلفة فً 

ست مرضاً عقلٌاً وال تلعب العوامل النفسٌة أي دور فً اإلصابة به، وال  كافة بلدان العالم النامً والمتحضر بنفس النسبة، والذاتوٌة لٌ

 ٌرتبط بقرٌب أو بعٌد بنوع التربٌة الساندة فً االسرة. 

 خصائص األطفال الذاتوٌٌن 

 الخصائص االجتماعٌة: 

مع اآلخرٌن، وال  أن الطفل الذاتوي ٌعانً من صعوبات ومشكبلت عدٌدة فً اللعب (Dawson & Galpert,2005,p.159)ذكر 

  -ٌمٌل إلى تقلٌد اآلخرٌن، ومن أهم الخصائص االجتماعٌة للطفل الذاتوي ما ٌلً :

 االنطواء أو االنسحاب أو العزلة عن العالم الذى ٌعٌش فٌه.

 عدم القدرة على إحداث التفاعل االجتماعً بٌنه وبٌن من ٌحٌطون به. 

 الناس.  عدم القدرة على التواصل االجتماعً مع ؼٌره من

 عدم القدرة على الفهم الصحٌح لما ٌجري حوله من أحداث ووقائع.

 التواصلٌة: والخصائص اللؽوٌة 

  -ٌتسم األطفال الذاتوٌون بالتالً:



 ضعؾ التواصل البصري، وصعوبة فهم التعبٌرات االنفعالٌة لآلخرٌن وضعؾ فً استخدام اإلشارات وضعؾ مهارات التقلٌد.)

(Nikolov,2006,p.44 

 . )28،ص2884الصوتٌة )الشامً،المصاداة استخدام تراكٌب ومقاطع صوتٌة قلٌلة وؼالباً ما تكون اللؽة نمطٌة وتظهر عندهم 

ٌعانً الطفل الذاتوي من صعوبات فً اللؽة االستقبالٌة تتمثل فً صعوبة فهم اآلخرٌن وصعوبة متابعة التعلٌمات 

 (Strock,2004,p.142)اللفظٌة.

لمفردات، وصعوبة فً فهم الكبلم المسموع، وٌظهر الطفل الذاتوي ضعفاً واضحاً فً القدرة على تحدٌق العٌنٌن، ضعؾ فً حصٌلة ا

وقصور فً تعبٌرات الوجه، وتظهر أؼلبٌة الكبلم لدٌه رتٌبة، كما ٌعانً من صعوبة التحكم فً درجة الصوت وصعوبة تبادل 

 (.22،ص2884الحدٌث )الشامً،

 الخصائص السلوكٌة  -ج

أن الطفل الذاتوى ال ٌتكلم مع اآلخرٌن إال أحٌانا وٌتسم بدرجة من السلوك المتكرر وصعوبات  (Rodriguez,2011,p.68)ذكر 

 اجتماعٌة ترتبط بالتفاعل مع اآلخرٌن، كما ٌجد الطفل الذاتوي صعوبة فً االحتفاظ بجماعة األقران وفهمهم.

 الخصائص الجسمٌة -د

العادٌٌن، حٌث ٌتمتعون بمظهر جسمانً طبٌعً، كما أن األطفال الذاتوٌٌن فً الصؽر ٌظهرون بعٌون األطفال الذاتوٌٌن ٌشبهون 

(، وباإلشارة إلى الجوانب الجسمٌة 22،ص2888جذابة ووجه جمٌل، لكن المظهر ٌتؽٌر فً مرحلة المراهقة والشباب )سلٌمان،

  -والحسٌة األخرى، فٌمكن إٌجازها فٌما ٌلً:

 ون أسباب. التحدٌق بالعٌن د

 عدم القدرة على االستماع، مما ٌؤدى إلى الفشل فً التواصل اللؽوي مع اآلخرٌن. 

 Yeung,etعدم االستجابة للخبرات الحسٌة بشكل صحٌح، كعدم المباالة بمن ٌبلطفه أو عدم االحساس بالحرارة أو البرودة أو األلم.

al.,2014,P.35)) 

 الخصائص الحركٌة -هـ

( أن هناك بعض جوانب النمو الحركً ؼٌر العادٌة التً ٌتسم بها األطفال الذاتوٌٌن، فلهم طرٌقة 84،ص2887أكدت )شقٌروموسى،

خاصة فً الوقوؾ، وفً معظم األحٌان ٌقفون ورؤوسهم منحنٌة كما لو كانوا ٌحملقون تحت اقدامهم، ومن أهم الخصائص الحركٌة 

 -للطفل الذاتوي ما ٌلً :

 األطفال العادٌٌن.  ال ٌمارس اللعب كؽٌره من

 تكرار ممارسة النشاط نفسه، دون االنتقال إلى نوع اخر وممارسة الحركات الرتٌبة دون تؽٌٌر. 

 اإلتٌان بأنماط حركٌة متكررة وشاذة أو ؼٌر مألوفة لمن فً مثل عمرهم. 

 الخصائص المعرفٌة -و

 -لى الشكل التالً:( الخصائص المعرفٌة للطفل الذاتوي ع٣2-20،ص2889لقد صنؾ )إسماعٌل،

 ال ٌستجٌب الطفل الذاتوي لما ٌدور حوله، وما ٌترتب على هذا من عدم التواصل مع من حوله.

 عدم القدرة على تعمٌم ما اكتسبه من معلومات وعدم إمكانٌة التخٌل. 

 قصور شدٌد فً مدى االنتباه والتركٌزمع القدرة على حفظ واستظهار الكبلم دون فهم. 

  دراسات سابقة



 أوالً: الدراسات التً تناولت المهارات االجتماعٌة لدى فئة األطفال الذاتوٌٌن.

 ( ٠٢٢٢ؼزال،(دراسة 

 بعنوان " فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً تنمٌة المهارات االجتماعٌة لدى عٌنة من أطفال التوحدٌٌن فً مدٌنة عمان "

لمهارات االجتماعٌة لدى عٌنة من أطفال الذاتوٌة فً مدٌنة عمان حٌث هدفت الدراسة إلى اختٌار فعالٌة برنامج تدرٌبً لتطوٌر ا

( أطفال ذكور ٌعانون من 4بدولة األردن، واشتملت عٌنة الدراسة على مجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة وتألفت كل مجموعة من )

راسة )برنامج تنمٌة ( وتضمنت أدوات الد88-72( سنوات ونسبة ذكاء قُدرت بٌن )٩ - 4الذاتوٌة وتراوحت أعمارهم بٌن )

المهارات االجتماعٌة لؤلطفال الذاتوٌٌن وقائمة تقدٌر التفاعبلت االجتماعٌة لؤلطفال الذاتوٌٌن( وأكدت نتائج الدراسة وجود فروق 

( فً المهارات االجتماعٌة بٌن أفراد المجموعة )التجرٌبٌة والضابطة( على القٌاس 8080ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة )

( فً 8080لبعدي لصالح أفراد المجموعة التجرٌبٌة، كما أكدت الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى داللة )ا

 المهارات االجتماعٌة بٌن أفراد المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة على قٌاس المتابعة لصالح أفراد المجموعة التجرٌبٌة.

 (    2889دراسة )عبدالموجود،

لت الدراسة عنوان )فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة بعض المهارات االجتماعٌة وخفض سلوك إٌذاء الذات لدى األطفال الذاتوٌٌن( حم

وهدفت الدراسة إلى تحدٌد مدى تأثٌر البرنامج التدرٌبً على تنمٌة وتحسٌن بعض المهارات االجتماعٌة وتقلٌل سلوكٌات إٌذاء الذات 

 لمصابٌن بالذاتوٌة.لدى عٌنة من األطفال ا

( وتم تقسٌم عٌنة الدراسة 98-72( ونسبة ذكائهم بٌن )9-2( طفبلً ذاتوٌاً وقد تراوحت أعمارهم بٌن )04اشتملت عٌنة الدراسة على )

إلى عٌنتٌن )ضابطة وتجرٌبٌة( واستخدمت الدراسة مقٌاس المستوى االجتماعً االقتصادي الثقافً المطور لؤلسرة، مقٌاس سلوك 

وادر للذكاء، وكشفت نتائج الدراسة عن مدى أهمٌة البرامج التدرٌبٌة وتأثٌرها الفعال على سلوك األطفال جء الذات، ومقٌاس إٌذا

 الذاتوٌٌن، حٌث ساعد البرنامج على تقلٌل مظاهر السلوك العدوانً لدى الطفل الذاتوي وتحسٌن قدرته على التفاعل االجتماعً.

 (2802دراسة )الزهرانً،

الدراسة عنوان:" فاعلٌة استخدام برنامج سلوكً لخفض مظاهر العجز فً التفاعل االجتماعً لدي عٌنة من فئة التوحد حملت 

البالؽٌن" وكان الهدؾ من القٌام بالدراسة هو الكشؾ عن فعالٌة االستجابة للبرنامج السلوكً للتقلٌل من مظاهر العجز فً التفاعل 

البالؽٌن من خبلل تنمٌة االستجابات اإلٌجابٌة فً سلوك تلك العٌنة واشتملت عٌنة الدراسة على  االجتماعً لدى عٌنة من الذاتوٌٌن

أفراد وتراوحت األعمار الزمنٌة لعٌنة  4تجرٌبٌة( وكل مجموعة ضمت  –( حاالت ذكور مقسمة إلى مجموعتٌن )ضابطة 8)

جودارد وقد استخدم الباحث أدوات عدٌدة فً الدراسة مثل  ( طبقاً لمقٌاس84-74( عام وكانت درجة ذكائهم )07-02الدراسة بٌن )

)مقٌاس مظاهر العجز فً التفاعل االجتماعً ألطفال التوحد، برنامج سلوكً من تصمٌم الباحث، قائمة الطفل الذاتوي ، مقٌاس 

ٌنة الدراسة، باإلضافة إلى جودارد( وتوصلت الدراسة إلى فاعلٌة البرنامج المستخدم فً تحسٌن وسائل التفاعل االجتماعً لدى ع

وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن متوسطات رتب درجات القٌاس )القبلً والبعدي( فً أبعاد  التواصل والعبلقات االجتماعٌة ومظاهر 

 العجز فً التفاعل االجتماعً لدى أفراد العٌنة التجرٌبٌة لصالح القٌاس البعدي.

 االنفعالٌة لدى فئة األطفال الذاتوٌٌنثانٌاً : الدراسات التً تناولت التعبٌرات 

 ((Yeung, et al.,2014دراسة 

بعنوان " تأثٌر القلق على االنتباه ومعالجة العجز فً التعبٌر االنفعالً لدى الذاتوٌٌن " وهدفت الدراسة إلى وصؾ تأثٌرات القلق 

(، 0808( طفل ذاتوي بمتوسط عمري قدره )22على )على االنتباه والتعبٌر االنفعالً لدى الطفل الذاتوي واشتملت عٌنة الدراسة 

( وتم تحلٌل االختبلفات بٌن األطفال المصابٌن باضطراب الذاتوٌة وتشخٌص اضطرابات القلق وبعدها تم 7702ومتوسط ذكاء قدره )

راسة أن المصابٌن تحلٌل العبلقة بٌن القلق، وأعراض الذاتوٌة والقدرة على االنتباه عند جمٌع المشاركٌن، وأكدت نتائج الد

باضطراب الذاتوٌة ترتفع لدٌهم اضطرابات القلق ومشاعر االشمئزاز واالنفعاالت السلبٌة وأن أعراض القلق تؤثر على فهمهم 

 للتعبٌرات االنفعالٌة وإٌماءات واشارات الوجه فً المواقؾ االجتماعٌة.

ة الممٌزة للمصابٌن باضطراب الذاتوٌة، كما أن انخفاض قدرة كما أوضحت الدراسة أن الصعوبة فً التفاعبلت االجتماعٌة هً السم

الطفل الذاتوي على معالجة تعبٌرات الوجه قد ٌكون السبب فً انخفاض قدرته على التواصل واقامة عبلقات اجتماعٌة مع اآلخرٌن 



أعراض القلق تؤثر على عملٌات وأشارت الدراسة أن ؼالبٌة المصابٌن باضطراب الذاتوٌة ٌكونون مصابٌن بدرجة من القلق، وأن 

 التركٌز واالنتباه لدٌهم.

 ((Berggren& Steve,2017دراسة 

بعنوان " التعرؾ على التعبٌر االنفعالً لدى المصابٌن باضطراب الذاتوٌة من حٌث )األهمٌة ودرجة التعقٌد، وتأثٌرات التدرٌب( 

األطفال المصابٌن بالذاتوٌة، ومدى تأثٌر ذلك على مهارات وهدفت الدراسة إلى فحص القدرة على قراءة تعبٌرات الوجه لدى 

االتصال والوظائؾ المعرفٌة األخرى، وكذلك إلقاء الضوء على القصور فً قراءة التعبٌرات االنفعالٌة والتجاوب معها لدى الطفل 

الوجه واالنفعاالت المختلفة لدى األطفال الذاتوي، باإلضافة إلى تقٌٌم أثر البرامج التدرٌبٌة على تحسٌن القدرة على قراءة تعبٌرات 

-9( طفل ومراهق ذاتوي وكانت أعمار عٌنة الدراسة تتراوح من )28المصابٌن باضطراب الذاتوٌة واشتملت عٌنة الدراسة على )

عاالت ( وتم مراجعة التجارب والشواهد ذات الصلة بالتدرٌب والتعرؾ على العواطؾ واالنف8804( عام، ومتوسط ذكاء قدره )04

لؤلطفال والمراهقٌن المصابٌن باضطراب الذاتوٌة، وأوضحت نتائج الدراسة أن ؼالبٌة األطفال والمراهقون الذٌن ٌعانون من 

اضطرابات الذاتوٌة لدٌهم صعوبة كبٌرة فً التعرؾ على التعبٌرات االنفعالٌة وقراءة تعبٌرات الوجه وأوضحت الدراسة أن استخدام 

امج المحوسبة وتطبٌقات الجوال ٌمكن أن ٌحسن من قدرة هؤالء األطفال والمراهقٌن على التعبٌر االنفعالً، بعض البرامج مثل البر

كما أشارت  الدراسة إلى أن هناك حاجة للتركٌز على البرامج التدرٌبٌة الخاصة بالتعبٌر االنفعالً وقراءة إٌماءات وتعبٌرات الوجه 

ذه الجوانب، كما أشارت نتائج الدراسة إلى فائدة األلعاب التلٌفزٌونٌة وألعاب الفٌدٌو بهدؾ تحسٌن مهارات الطفل الذاتوي فً ه

 لتعزٌز التعرؾ على االنفعاالت لدى المصابٌن باضطراب الذاتوٌة والحد من أعراض هذا االضطراب.

 (Karaminis, et al.,2017دراسة )

ٌن والعادٌٌن فً مرحلة الطفولة والمراهقة " وهدفت الدراسة إلى بعنوان " وصؾ عملٌة إدراك االنفعاالت لدى األطفال الذاتوٌ

وصؾ عملٌة إدراك االنفعاالت لدى األطفال الذاتوٌٌن والعادٌٌن فً مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة واشتملت عٌنة الدراسة على 

( مراهق من المصابٌن 04وكذلك )( ، 7202( ومتوسط ذكاء قدره )804( طفل من األطفال الذاتوٌٌن بمتوسط عمري قدره )22)

( طفل عادي بمتوسط عمري 44(، كما ضمت عٌنة الدراسة )7209( ومتوسط ذكاء قدره )0409بالذاتوٌة بمتوسط عمري قدره )

( وقد وأظهرت نتائج الدراسة أن أداء األطفال والمراهقٌن الذاتوٌٌن 0200( مراهق عادي بمتوسط عمري قدره )08( و)807قدره )

أ من العادٌٌن فً مهام وصؾ وإدراك اإلنفعاالت، وأن األطفال والمراهقٌن الذاتوٌٌن كانوا ٌستخدمون استراتٌجٌات ترمٌز كان أسو

المجموعات بقدرة أقل من العادٌٌن؛ وأنهم ٌعانون من قصور فً قدرات التفكٌر ؼٌر اللفظً على عكس العادٌٌن كما ظهر اختبلؾ 

 ات حركة العٌن وفً طرٌقة التحفٌز واالستجابة للمثٌرات البصرٌة.بٌن العادٌٌن والذاتوٌٌن فً بٌان

كذلك أوضحت الدراسة أن القدرة االنفعالٌة للطفل الذاتوي ؼالباً ما تكون معرضة للخطورة بسبب ضعؾ القدرة على ارسال 

ة لدى الطفل الذاتوي إذا تم استخدام واستقبال المعلومات من خبلل الحواس وأكدت الدراسة أنه ٌمكن تحسٌن وتنمٌة القدرة االنفعالٌ

 مجموعة من البرامج التدرٌبٌة واالرشادٌة القائمة على التدخل المبكر.

 ثالثاً: الدراسات التً تناولت التواصل لدى األطفال الذاتوٌٌن

 (2802دراسة )عوٌجان،

ً لدى األطفال التوحدٌٌن." )دراسة شبه "فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً تنمٌة مهارات التواصل ؼٌر اللفظ -حملت الدراسة عنوان:

تجرٌبٌة(، وكان الهدؾ من القٌام بالدراسة هو التحقق من فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة مهارات التواصل ؼٌر اللفظً لدى أطفال 

راسة مقدر ب ( طفل مصاباً باضطراب الذاتوٌة وكان ذكاء أطفال عٌنة الد24مصابٌن بالذاتوٌة وقد اشتملت عٌنة الدراسة على )

( وقد تم توزٌع أفراد عٌنة الدراسة بالتساوي على مجموعتٌن )تجرٌبٌة ،وضابطة( وأعدت الباحثة قائمة لتقدٌر مهارات 74-84)

التواصل ؼٌر اللفظً التً تمثلت فً )استخدام اإلشارة، فهم بعض اإلٌماءات الجسدٌة وتعبٌرات الوجه واالنتباه، التقلٌد، التواصل 

برات الصوت وداللتها(، كما قامت الباحثة ببناء البرنامج التدرٌبً الذي تم تطبٌقه على عٌنة الدراسة والقائم على البصري، ون

مهارات التواصل ؼٌر اللفظً لدى األطفال المصابٌن بالذاتوٌة وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعلٌة البرنامج التدرٌبً المقترح فً 

لدى األطفال المصابٌن بالذاتوٌة، كما أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلٌة البرنامج المقترح فً  تنمٌة مهارات التواصل ؼٌر اللفظً

 تنمٌة مهارات التواصل ؼٌر اللفظً فً القٌاس البعدي والتتبعً.

 (2802دراسة )الؽصاونة والشرمان،



ٌر اللفظً لدى األطفال التوحدٌٌن فً حملت الدراسة عنوان:" بناء برنامج تدرٌبً قائم على طرٌقة ماكتون لتنمٌة التواصل ؼ

محافظة الطائؾ" وكان الهدؾ من القٌام بالدراسة هو بناء برنامج تدرٌبً ٌعتمد على طرٌقة ماكتون بهدؾ تحسٌن وتطوٌر التواصل 

مجموعة  طفل والذٌن تم تقسٌمهم الى مجموعتٌن، أحداهما 28ؼٌر اللفظً لدى األطفال الذاتوٌٌن، واشتملت عٌنة الدراسة على 

( أطفال، واعتمد الباحثان فً هذه الدراسة على مقٌاس 08)تجرٌبٌة( واألخرى مجموعة )ضابطة( وتكونت كل مجموعة من )

التواصل ؼٌر اللفظً، باإلضافة إلى البرنامج التدرٌبً القائم على طرٌقة ماكتون ، وأكدت نتائج الدراسة عدم وجود فروق بٌن 

ة والمجموعة الضابطة فً القٌاس القبلً على مقٌاس التواصل ؼٌر اللفظً ولكن ُوجدت فروق بٌن متوسط رتب المجموعة التجرٌبٌ

 متوسط رتب المجموعة )التجرٌبٌة( والمجموعة الضابطة فً القٌاس البعدي والتتبعً لصالح المجموعة التجرٌبٌة.

 (  2802دراسة )علً،

لسلوكٌات ؼٌر اللفظٌة لدى عٌنٌة من األطفال الذاتوٌٌن" وكان الهدؾ من حملت الدراسة عنوان:" فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة ا

( 02القٌام بالدراسة هو التحقق من فاعلٌة البرنامج المقترح فً تنمٌة السلوكٌات ؼٌر اللفظٌة لدي عٌنٌة الدراسة والتً تكونت من )

سنوات، وللتحقق من فروض الدراسة، قام الباحث ببناء (  8-4طفل من األطفال المصابٌن بالذاتوٌة والذٌن تراوحت أعمارهم بٌن )

أبعاد وهً: التعبٌرات االنفعالٌة والتواصل  4( عبارة موزعة على 24قائمة لتقدٌر السلوكٌات ؼٌر اللفظٌة والتً كانت مكونة من )

س تقدٌر التوحد الطفولً بهدؾ تحلٌل االرشادي والتقلٌد، اإلٌماءات واألوضاع الجسدٌة، التركٌز واالنتباه، كما استخدم الباحث مقٌا

تجانس العٌنة وقد أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلٌة البرنامج التدرٌبً المقترح فً تنمٌة السلوكٌات ؼٌر اللفظٌة المستهدفة عند 

 ات.األطفال الذاتوٌٌن وبخاصة بعد التركٌز واالنتباه وكانت أقل األبعاد تحسناً هو بعد األوضاع الجسدٌة واإلٌماء

 رابعاً: الدراسات التً تناولت اثر تحسن المهارات االجتماعٌة والتعبٌرات االنفعالٌة على التواصل

(Blacher,2011)  (0دراسة ) 

                حملت الدراسة عنوان:"هل تؤثر تنمٌة المهارات االجتماعٌة ومهارات مساعدة الذات على القدرة على التواصل؟ "                         

 -8أنثً( من المصابٌن باضطراب الذاتوٌة  ممن تتراوح أعمارهم ما بٌن ) 28ذكراً,  28( طفبلً وطفلة )48شملت عٌنة الدراسة )

 ( وتضمنت أهم نتائج الدراسة ما ٌلً:7402( سنة من فئة اإلعاقة البسٌطة، ومعدل ذكاء )02

تماعٌة ومقٌاس مساعدة الذات بٌن المجموعة الضابطة والمجموعة وجود فروق ذات داللة إحصائٌة على مقٌاس المهارات االج

 التجرٌبٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة. 

 .وجود فروق ذات داللة إحصائٌة على مقٌاس التواصل بٌن المجموعة الضابطة والمجموعة التجرٌبٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة

هارات مساعدة الذات وبٌن القدرة على التواصل، حٌث أن تحسن المهارات هناك عبلقة طردٌة بٌن تحسن المهارات االجتماعٌة وم

 االجتماعٌة ومهارات مساعدة الذات ٌزٌد من المهارات التواصلٌة لدى الطفل الذاتوي.

 (Wilton , et al.,2013) (2 دراسة ) 

ضطراب الذاتوٌة )الدرجة البسٌطة( واثر حملت الدراسة عنوان " فاعلٌة برنامج هٌلب فً تطوٌر مهارات األطفال المصابٌن با   

تطوٌر ذلك على القدرة على التواصل لدٌهم " وتضمنت جوانب تقوٌم برنامج هٌلب )تطوٌر اللؽة التعبٌرٌة، التطوٌر المعرفً و

إناث( من المصابٌن باضطراب  8ذكور, 08( طفبلً وطفلة )08ضمت عٌنة الدراسة )ت الحٌاة الٌومٌة والعناٌة بالذات( ومهارا

( وأشارت أهم نتائج 8407( سنة من فئة اإلعاقة البسٌطة، ومتوسط معدل ذكاء بلػ )02-4الذاتوٌة، ممن تتراوح أعمارهم ما بٌن)

 الدراسة إلى:

 حصائٌة على مقٌاس هٌلب بٌن المجموعة الضابطة والمجموعة التجرٌبٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة. وجود فروق ذات داللة إ

 .وجود فروق ذات داللة إحصائٌة على مقٌاس التواصل بٌن المجموعة الضابطة والمجموعة التجرٌبٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة

 ب وبٌن تطور القدرة على التواصل.هناك ارتباط وثٌق بٌن تحسن المهارات الخاصة ببرنامج هٌل

 ((Strain & Phillip,2014( دراسة2)

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=27&topic_id=661
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=27&topic_id=661
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=27&topic_id=661
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Strain+Phillip+S.%22


بعنوان: " تدخل تجرٌبً قائم على التعبٌرات االنفعالٌة لتحسٌن المهارات التواصلٌة لدى عٌنة من األطفال الذاتوٌٌن" وضمت عٌنة 

اسة إلى مجموعتٌن بالتساوي )مجموعة ضابطة وآخرى ( أطفال من الذاتوٌٌن بسٌطً الدرجة، وتم تقسٌم عٌنة الدر8الدراسة )

تجرٌبٌة( وتضمنت الدراسة برنامج تجرٌبً تم تطبٌقه على بعض األطفال المصابٌن باضطراب الذاتوٌة، وهدؾ البرنامج إلى 

درتهم على تحسٌن المهارات التواصلٌة لدى األطفال، وأبرزت الدراسة التؽٌر اإلٌجابً الذى ظهر على األطفال جراء تحسن ق

التعبٌر االنفعالً، وأكدت الدراسة على العبلقة الطردٌة بٌن القدرة على التعبٌر االنفعالً وتحسن القدرة على التواصل، حٌث كلما 

 زادت قدرة الفرد على استخدام تعبٌرات الوجه والتعبٌرات االنفعالٌة، زادت قدرته على التواصل.

صابٌن باضطراب الذاتوٌة ؼالباً ما تنقصهم الثقافة الصحٌة السلٌمة التً تمدهم باألسس كما أوضحت الدراسة أن أسر األطفال الم

التً من خبللها ٌستطٌعون بناء طفل ترتفع لدٌه القدرة على التواصل ومن ثم، فإنه من الضروري مساعدة أسر األطفال المصابٌن با 

تربٌة أبنائهم بطرٌقة سلٌمة، كما أظهرت الدراسة ضعؾ مهارات ضطراب الذاتوٌة وإمدادهم باإلرشادات البلزمة لمساعدتهم على 

 العناٌة بالذات لدى المصابٌن باضطراب الذاتوٌة.                          

 

 تعقٌب عام على الدراسات السابقة:

ٌات اللفظٌة وؼٌر اللفظٌة، ٌتضح مما سبق أن الطفل الذاتوي ٌعانً من تدنً قدراته فً المهارات االجتماعٌة والتً تظهر فً السلوك

 كما أنه ال ٌتمكن من ممارسة التوافق البصري الحركً، وكذلك فهو ٌعانً من قصور فً المهارات اللؽوٌة.

إن الطفل الذاتوي ٌحتاج لؽٌره لٌساعده فً الحصول على احتٌاجاته الشخصٌة، وٌحتاج إلى كثٌر من الدعم والمساندة، كما أنه فً 

ن البرامج التدرٌبٌة واإلرشادٌة والتأهٌلٌة السلوكٌة المختلفة التً تساعده على تحسٌن مهاراته وتنمٌة قدراته حتى حاجة ماسة للعدٌد م

ٌصبح لدٌه القدرة على التفاعل مع اآلخرٌن فً المحٌط االجتماعً بأسالٌب مقبولة اجتماعٌا وتحسن من قدرته على تقدٌم الخدمة 

ذلك لن ٌتحقق بدون برامج فعالة لتنمٌة مهارات هؤالء األطفال المصابٌن باضطراب الذاتوٌة لذاته، ورعاٌة ذاته باستقبللٌة، و

وبخاصة ذوي درجة اإلعاقة البسٌطة، ومن هنا جاء البحث الحالً لتقٌٌم التدرٌب على بعض الجوانب االجتماعٌة واالنفعالٌة على 

 زٌادة التواصل لدى عٌنة من األطفال الذاتوٌٌن.

 أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة فٌما ٌلى: وٌمكن تلخٌص

 التعرؾ على طبٌعة كل دراسة وحجم عٌنتها واألدوات المستخدمة بكل منها.

 تحدٌد أدوات الدراسة السٌكومترٌة المبلئمة للبحث الحالً.

 صٌاؼة فروض البحث الحالً.

 اتوٌة )الدرجة البسٌطة(.تحدٌد حجم العٌنة وفقا لطبٌعة مجتمع األطفال المصابٌن باضطراب الذ

 تحدٌد المنهج المستخدم فً البحث الحالً وتحدٌد األسالٌب االحصائٌة المبلئمة للبحث.

 وهناك عدة مبلحظات على الدراسات السابقة والتً ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً :  

 خطط ومنظم.معظم الدراسات أكدت على ضرورة توجٌه البرامج العبلجٌة لؤلطفال الذاتوٌٌن بشكل فردي م

 توصلت بعض الدراسات إلى العبلقة بٌن تحسن السلوك االجتماعً وتطور مهارات التواصل لدى األطفال الذاتوٌٌن.

 توصلت بعض الدراسات إلى العبلقة الطردٌة بٌن القدرة على التعبٌر االنفعالً وتطور مهارات التواصل لدى األطفال الذاتوٌٌن.

 فروض البحث

 اسات والبحوث السابقة والخلفٌة النظرٌة السابق عرضها ٌمكن صٌاؼة فروض البحث الحالً فٌما ٌلً:                           فً ضوء نتائج الدر

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس القبلً والقٌاس البعدي علً 

 قٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصل لصالح القٌاس البعدي.مقٌاس المهارات االجتماعٌة وم



توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فً القٌاس البعدي 

 وعة التجرٌبٌة.علً مقٌاس المهارات االجتماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصل لصالح المجم

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي والمتابعة "بعد مرور 

 شهرٌن" علً مقٌاس المهارات االجتماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصل.

 منهج البحث وإجراءاته

 [ منهج البحث0] 

التدرٌب على بعض الجوانب االجتماعٌة واالنفعالٌة "  حث الحالً على المنهج التجرٌبً، حٌث ٌهدؾ البحث للتحقق منٌقوم الب

                                     واستخدم الباحث المنهج التجرٌبً، ألنه األنسب لطبٌعة البحث الحالً.                                        لزٌادة التواصل لدى عٌنة من األطفال الذاتوٌٌن " 

 [ عٌنـة البحث2]

ما بٌن ( سنوات وتراوحت نسبة ذكائهم 7-4( أطفال من الذاتوٌٌن بسٌطً الدرجة ممن تراوحت أعمارهم من)8ضمت عٌنة البحث )

تجرٌبٌة( والتً ( أطفال و)مجموعة 4( وقد تم تقسٌم عٌنة البحث إلى مجموعتٌن بالتساوي )مجموعة ضابطة( ضمت )88-98)

ولتحقٌق التجانس بٌن أطفال العٌنة، قام الباحث بتطبٌق ( 40842( وانحراؾ معٌاري )202، بمتوسط عمري )( أطفال أٌضا4ضمت )

 األدوات اآلتٌة : 

 مقٌاس جوادرد للذكاء للذكاء. 

 (2882مقٌاس تقدٌر الذاتوٌة مرحلة الطفولة ) تعرٌب وتقنٌن الشمرى، السرطاوى،

 (2882طفل التوحدي )إعداد: عادل عبدهللا، مقٌاس ال

 (2882مقٌاس المستوي االجتماعً االقتصادي الثقافً المطور لؤلسرة  )إعداد محمد بٌومً خلٌل، 

كأطفال ذاتوٌٌن من قبل تم تشخٌصهم ( سنوات، والذٌن 7-4وكذلك فقد قام الباحث بتحدٌد األطفال اللذٌن ٌقع عمرهم الزمنً ما بٌن )

 واألخصائٌٌن النفسٌٌن وأخصائٌٌن التأهٌل والتربٌة الخاصة. تصاصً المخ واألعصابأطباء واخ

 التكافؤ بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة: 

 تم تحقٌق التكافؤ بٌن أطفال المجموعتٌن من حٌث العدٌد من المتؽٌرات وجاءت نتائج اإلحصاء الوصفً كالتالً:

 التواصل "-التعبٌرات االنفعالٌة  –كلٌة على متؽٌر المهارات االجتماعٌة ( " الوصؾ االحصائً للعٌنة ال0جدول )

 المتؽٌر
 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

 ع م ع م

 2047499 2804888 2094884 2809888 المهارات االجتماعٌة 

 0022222 0808888 0022927 908888 التفاعل

 8094848 902888 8097082 902888 التعاون

 8082227 902888 8094489 904888 االستقبلل

 2072480 2904888 2089829 2904888 التعبٌرات االنفعالٌة

 2098784 2902888 2004482 2907888 مهارات التواصل



 المتؽٌر
 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

 ع م ع م

 0049442 907888 0029202 0800888 التواصل اللفظً

 0082489 0808888 8099442 0800888 التواصل ؼٌر اللفظً

 



 ( التكافؤ بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً القٌاس القبل2ً) جدول

 مستوى الداللة Zقٌمة  Uمعامل مان وٌتنى  مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة المقٌاس

 المهارات االجتماعٌة
 087028 08072 4 التجرٌبٌة

 ؼٌرداله 80094 4702
 082028 08022 4 الضابطة

 ًالتفاعل االجتماع
 080088 08008 4 التجرٌبٌة

 ؼٌرداله 80207 44
 089088 08098 4 الضابطة

 التعاون االجتماعً
 002088 00028 4 التجرٌبٌة

 ؼٌرداله 98 42
 98088 9088 4 الضابطة

 االستقبلل االجتماعً
 004028 00042 4 التجرٌبٌة

 ؼٌرداله 80774 4082
 92028 9022 4 الضابطة

 ت االنفعالٌةالتعبٌرا
 088088 08088 4 التجرٌبٌة

 ؼٌرداله 8022 47
 082088 08028 4 الضابطة

 مهارات التواصل
 089028 08092 4 التجرٌبٌة

 ؼٌرداله 80242 4202
 088028 08082 4 الضابطة

 التواصل اللفظً
 002088 00028 4 التجرٌبٌة

 ؼٌرداله 80244 42
 98088 9088 4 الضابطة

 لتواصل ؼٌر اللفظًا
 087028 08072 4 التجرٌبٌة

 ؼٌرداله 80288 4702
 082028 08022 4 الضابطة

المستوى االجتماعً 

 واالقتصادي

 088088 08088 4 التجرٌبٌة
 ؼٌرداله 80288 42

 008088 00088 4 الضابطة

 الذكاء
 4 2 4 التجرٌبٌة

 ؼٌرداله 00942 24
 2 2 4 الضابطة

 الزمنً العمر
 2 2 4 التجرٌبٌة

 ؼٌرداله 80272 42
 2 2 4 الضابطة

 ( تكافؤ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً القٌاس القبلً على متؽٌرات البحث.2ٌتضح من الجدول)

   [ أدوات البحث:2]

 )إعداد الباحث(المصابٌن بالذاتوٌة مقٌاس المهارات االجتماعٌة لدى األطفال  -



قٌاس هو تحدٌد درجة المهارات االجتماعٌة لدى األطفال الذاتوٌٌن بسٌطً الدرجة وقد تضمن مقٌاس المهارات الهدؾ من الم

 ( عبارة، مقسمة على األبعاد الثبلثة للمقٌاس كما ٌتضح فً الجدول التالً:48االجتماعٌة للطفل الذاتوي فً صورته النهائٌة )

 ( عبارات مقٌاس المهارات االجتماعٌة2جدول )

 عدد العبارات المهارات م
المجموع 

 الكلً

 28 التفاعل االجتماعً 0

 28 التعاون االجتماعً 2 48

 28 االستقبلل االجتماعً 2

 



 الصدق الثبات:

(، خلص 0982بتطبٌق المقٌاس الحالً مع مقٌاس المهارات االجتماعٌة إعداد د/فاروق محمد صادق )صدق المحك الخارجً: 

 وهو دال. 8072( طفبلً من األطفال المصابٌن بالذاتوٌة قٌمته 8ارتباط دال بٌن المقٌاسٌن على ) الباحث إلى معامل

قام الباحث بإعادة تطبٌق االختبار على نفس العٌنة لحساب الثبات بعد ثبلثة أسابٌع من التطبٌق األول كما قام الباحث بحساب الثبات: 

 -(:4العٌنة؛ كما فً الجدول ) الثبات من خبلل معادلة ألفا كرونباخ على نفس

 ( معامبلت الثبات لمقٌاس المهارات االجتماعٌة4جدول )

 الثبات بألفاكرونباخ الثبات بإعادة التطبٌق المكونات

 8072 8088 المهارات االجتماعٌة

 8029 8047 التفاعل

 8082 8029 التعاون

 8077 8042 االستقبلل

(، 8088و 8029لثبات لمقٌاس المهارات االجتماعٌة بطرٌقة إعادة التطبٌق تراوحت بٌن )ٌتضح من الجدول السابق أن معامبلت ا

( وهً معامبلت كبٌرة وبهذا 8082و 8029وبالنسبة لمعامبلت ثبات المقٌاس بطرٌقة الفاكرونباخ فقد تراوحت معامبلت الثبات بٌن )

   ٌكون الباحث قد تأكد من أن المقٌاس ٌتمتع بمعامبلت ثبات عالٌة.

 )إعداد الباحث( مقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة لدى األطفال المصابٌن بالذاتوٌة -

 الهدؾ من المقٌاس هو تحدٌد درجة القدرة على التعبٌر االنفعالً لدى األطفال الذاتوٌٌن بسٌطً الدرجة.

 الصدق الثبات:

لدكتور فاروق السٌد عثمان، خلص الباحث إلى معامل بتطبٌق المقٌاس الحالً مع مقٌاس الذكاء االنفعالً لصدق المحك الخارجً: 

 وهو دال. 8088( أطفال من األطفال المصابٌن بالذاتوٌة بنفس مواصفات العٌنة األساسٌة قٌمته 8ارتباط دال بٌن المقٌاسٌن على )

تطبٌق األول كما قام الباحث بحساب قام الباحث بإعادة تطبٌق االختبار على نفس العٌنة لحساب الثبات بعد ثبلثة أسابٌع من الالثبات: 

 -(:2الثبات من خبلل معادلة ألفا كرونباخ على نفس العٌنة ؛كما فً الجدول )

 ( معامبلت الثبات بطرٌقة اإلجراء وإعادة إجراء االختبار وألفاكرونباخ لمقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة2جدول )

 الثبات بألفاكرونباخ الثبات بإعادة التطبٌق المكونات

 8088 8082 التعبٌرات االنفعالٌة

( ، وبالنسبة لمعامبلت 8082ٌتضح من الجدول السابق أن معامبلت الثبات لمقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة بطرٌقة إعادة التطبٌق بلؽت )

قٌاس ٌتمتع ( وهً معامبلت كبٌرة وبهذا ٌكون الباحث قد تأكد من أن الم8088ثبات المقٌاس بطرٌقة الفاكرونباخ فقد بلؽت )

 بمعامبلت ثبات عالٌة.  

 مقٌاس التواصل لدى األطفال الذاتوٌٌن ) إعداد الباحث( -

 الهدؾ من المقٌاس هو تحدٌد درجة القدرة على التواصل لدى عٌنة من األطفال الذاتوٌٌن.



 الصدق والثبات:

(، خلص 2884لدى الطفل التوحدي )نصٌر،بتطبٌق المقٌاس الحالً مع مقٌاس تقدٌر االتصال اللؽوي صدق المحك الخارجً: 

( أطفال من األطفال المصابٌن بالذاتوٌة بنفس مواصفات العٌنة األساسٌة قٌمته 8الباحث إلى معامل ارتباط دال بٌن المقٌاسٌن على )

 ( وهو دال.8088)

 تم حساب الثبات بطرٌقتٌنالثبات: 

االختبار على نفس العٌنة لحساب الثبات بعد ثبلثة أسابٌع من التطبٌق األول قام الباحث بإعادة تطبٌق طرٌقة إعادة إجراء االختبار: 

 (.8080جاءت قٌمة المعامل )

 (.8089قام الباحث بحساب الثبات من خبلل معادلة ألفا كرونباخ على نفس العٌنة وجاءت قٌمة المعامل )طرٌقة ألفا كرونباخ: 

 االنفعالٌة لزٌادة التواصل لدى عٌنة من األطفال الذاتوٌٌنالتدرٌب على بعض الجوانب االجتماعٌة وبرنامج  -

( البرنامج على أنه عملٌة تتضمن جهوًد هادفة ومنظمة تهدؾ إلى تمكٌن اإلنسان من 2882،209عرؾ )الخطٌب، الحدٌدي،

نفٌذ البرنامج فرٌق متعدد االستفادة من قدراته العقلٌة واالجتماعٌة والجسمٌة، والمهنٌة بأقصى درجة ممكنة، وٌقوم على تخطٌط وت

للتدرٌب على بعض الجوانب االجتماعٌة واالنفعالٌة لزٌادة التواصل لدى عٌنة من األطفال  ٌعد تصمٌم برنامجالتخصصات" و

إلى مزٌد من الدقة والفاعلٌة، ولتحقٌق ذلك ٌمكن إعداد برامج تدرٌبٌة سلوكٌة وإرشادٌة تعتمد على  أمراً هاماً ٌحتاجالذاتوٌٌن 

فً مجال اضطراب الذاتوٌة بهدؾ التأثٌر اإلٌجابً فً المهارات االجتماعٌة والتعبٌرات االنفعالٌة ومهارات  ألسالٌب الحدٌثةا

 .  المصابٌن بالذاتوٌةالتواصل لؤلطفال 

 األهداؾ العامة للبرنامج:

 ذاتوٌة.تنمٌة المهارات االجتماعٌة والتعبٌرات االنفعالٌة لدى أطفال الدرجة البسٌطة من ال

 تحدٌد تأثٌر تنمٌة المهارات االجتماعٌة والتعبٌرات االنفعالٌة على تطوٌر القدرة على التواصل لدى الطفل الذاتوي.

 ( سنوات.7-4تنمٌة مهارات التواصل لؤلطفال المصابٌن بالذاتوٌة فً الفئة العمرٌة ما بٌن )

 األهداؾ اإلجرائٌة للبرنامج:

 ون ومشاركة اآلخرٌن فً تحقٌق األهداؾ.أن ٌدرك األطفال أهمٌة التعا

 أن ٌدرك الطفل أهمٌة طاعة الكبار. 

 أن ٌشارك الطفل زمبلئه فً عمل جماعً وأن ٌشعر بالسعادة أثناء ممارسة النشاط. 

 أن ٌكتسب األطفال الثقة من خبلل اكتشاؾ قدراتهم المختلفة. 

 أن ٌكتسب األطفال بعض السلوكٌات اإلٌجابٌة. 

 ألطفال مفهوم ذات إٌجابً من خبلل اللعب وممارسة األنشطة.أن ٌكتسب ا

 أن ٌكتسب األطفال مهارة االشتراك فً العمل الجماعً. 

 أن ٌكتشؾ األطفال قدراتهم ومواهبهم من خبلل مشاركتهم فً النشاط. 

 أن ٌكون الطفل اتجاهاً سلٌما نحو جسمه ومظهره. 

 والتواصل مع اآلخرٌن. بث ثقة الطفل بنفسه ومساعدته على االندماج 

 مساعدة الطفل على التحرر من الخجل واالنطواء وتحسٌن قدرته على االنتباه البصري.



 -لئلجابة عن تساؤالت البحث والتحقق من فروضه، اتبع الباحث الخطوات التالٌة: [ خطوات البحث:4]

إلفادة منها فً تحدٌد طرق تنمٌة المهارات االجتماعٌة االطبلع علً أدبٌات تربوٌة ونفسٌة تناولت متؽٌرات البحث الحالً بؽرض ا

 والتعبٌر االنفعالً ومهارات التواصل لدي األطفال الذاتوٌٌن.

تطبٌق أدوات البحث الحالً علً أحد المراكز الخاصة بالذاتوٌٌن الختٌار العٌنة فً القٌاس القبلً للمجموعتٌن وفً القٌاس القبلً 

 لتجرٌبٌة..والبعدي والتتبعً للمجموعة ا

 استخدام األسالٌب اإلحصائٌة المناسبة لتحلٌل نتائج البحث وتفسٌرها والتحقق من فروض البحث.

 تقدٌم بعض التوصٌات والمقترحات التربوٌة فً ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالً.

  [ األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً البحث:2]

 االنحراؾ المعٌاري.اإلحصاء الوصفً المتمثل فً المتوسط، 

 اختبار "مان وٌتنً" للعٌنات ؼٌر المرتبطة واختبار "وٌلكوكسون" للعٌنات المرتبطة.

 النتائج والتوصٌات ووالبحوث المقترحة

 أوالً: نتائج البحث

لمجموعة : ٌنص الفرض على أنه: " توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات رتب درجات أطفال انتائج الفرض األول -[ 0] 

لصالح القٌاس  المهارات االجتماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصلالتجرٌبٌة فً القٌاسٌن القبلً والبعدي على مقٌاس 

البعدي" والختبار صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب متوسطات رتب درجات القٌاسٌن القبلً والبعدي لدى أطفال المجموعة 

 (:4ح ذلك فً الجدول )التجرٌبٌة ، وٌتض

مقٌاس المهارات ( اتجاه الفرق بٌن متوسطات رتب درجات القٌاسٌن القبلً والبعدي لدى أطفال المجموعة التجرٌبٌة على 4جدول )

 االجتماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصل

 المقٌاس
 الرتب الموجبة )+( (-الرتب السالبة )

 Zقٌمة 
مستوى 

 الداللة
 المجموع المتوسط المجموع المتوسط

 8080 20884 22 202 8 8 المهارات االجتماعٌة

 8080 20788 22 202 8 8 التفاعل

 8080 20802 22 202 8 8 التعاون

 8080 20800 22 202 8 8 االستقبلل

 8080 20802 22 202 8 8 التعبٌرات االنفعالٌة

 8080 20779 22 202 8 8 التواصل

 8080 20840 22 202 8 8 اللفظً التواصل

 8080 20749 22 202 8 8 التواصل ؼٌر اللفظً

( وجود فرق دال إحصائٌا بٌن متوسطً رتب درجات القٌاسٌن القبلً والبعدي لدى أطفال المجموعة 4ٌتضح من الجدول )

ٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس المهارات االجتماعٌة ومق( على مقٌاس 8080التجرٌبٌة، حٌث كان الفرق دال عند مستوى )

 لصالح القٌاس البعدي، وبذلك ٌتم قبول الفرض الموجه وٌمكن تمثٌل تلك النتائج بٌانٌاً فً الشكل التالً: التواصل



 

 (( )نتائج الفرض األول ممثلة بٌانٌاً 0شكل )

متوسطً رتب درجات القٌاسٌن القبلً والبعدي لدى أطفال المجموعة ٌتضح من الرسم البٌانً وجود فرق دال إحصائٌا بٌن 

 التجرٌبٌة  لصالح القٌاس البعدي كما هو واضح من رسم األعمدة البٌانٌة.

ٌنص الفرض على أنه: " توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة نتائج الفرض الثانً:  -[ 2]

 المهارات االجتماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصلوعة الضابطة فً القٌاس البعدي على مقٌاس التجرٌبٌة والمجم

 (:7وٌتضح ذلك فً الجدول )لصالح المجموعة التجرٌبٌة" 

ومقٌاس المهارات االجتماعٌة على مقٌاس ( داللة الفرق بٌن متوسطات درجات أفراد المجموعتٌن فً القٌاس البعدي 7جدول )

 التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصل

 مستوى الداللة Zقٌمة  Uمعامل مان وٌتنى  مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة المقٌاس

المهارات 

 االجتماعٌة

 022 0202 4 التجرٌبٌة

22 20797 8080 

 22 202 4 الضابطة

 التفاعل

 022 0202 4 التجرٌبٌة

22 20888 8080 

 22 202 4 الضابطة

 التعاون

 022 0202 4 التجرٌبٌة

22 20842 8080 

 22 202 4 الضابطة

 االستقبلل

 022 0202 4 التجرٌبٌة

22 20822 8080 

 22 202 4 الضابطة

 التعبٌرات االنفعالٌة

 022 0202 4 التجرٌبٌة

 22 202 4 الضابطة 8080 20794 22

 22 202 4 الضابطة

 التواصل

 022 0202 4 التجرٌبٌة

22 20827 8080 

 22 202 4 الضابطة
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 مستوى الداللة Zقٌمة  Uمعامل مان وٌتنى  مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة المقٌاس

 التواصل اللفظً

 022 0202 4 التجرٌبٌة

22 20792 8080 

 22 202 4 الضابطة

التواصل ؼٌر 

 اللفظً

 022 0202 4 التجرٌبٌة

 22 202 4 الضابطة 8080 20882 22

 22 202 4 الضابطة

وجود فرق دال إحصائٌاً بٌن متوسطات رتب درجات أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً القٌاس  (7ٌتضح من الجدول )

( ، وبناء على ذلك ٌمكن قبول 8080البعدي لصالح المجموعة التجرٌبٌة )فً االتجاه األفضل(،حٌث كان الفرق دال عند مستوى )

 الفرض الموجه وٌمكن تمثٌل النتائج بٌانٌاً كالتالً:

 

 ( ) نتائج الفرض الثانً ممثلة بٌانٌاً(2شكل )

ٌتضح من الرسم البٌانً وجود فرق دال إحصائٌا بٌن متوسطً رتب درجات أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً القٌاس 

 البعدي لصالح المجموعة التجرٌبٌة )فً االتجاه األفضل(.

ٌنص الفرض على أنه: " ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات رتب درجات أطفال : لثنتائج الفرض الثا -[ 2]

مقٌاس المهارات االجتماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن البعدي والتتبعً )بعد مرور شهرٌن( على 

بحساب متوسطً رتب درجات القٌاسٌن البعدي والتتبعً لدى أطفال " والختبار صحة هذا الفرض قام الباحث ومقٌاس التواصل

 (.8المجموعة التجرٌبٌة،وٌتضح ذلك فً الجدول )

 ( 8جدول )

المهارات االجتماعٌة اتجاه الفرق بٌن متوسطً رتب درجات القٌاسٌن البعدي والتتبعً لدى أطفال المجموعة التجرٌبٌة على مقٌاس 

 ومقٌاس التواصل ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة

 المقٌاس
 الرتب الموجبة )+( (-الرتب السالبة )

 Zقٌمة 
مستوى 

 الداللة
 المجموع المتوسط المجموع المتوسط

 ؼٌرداله 0 8 8 0 0 المهارات االجتماعٌة

 ؼٌرداله 00404 8 8 2 002 التفاعل

 ؼٌرداله 80447 4 2 9 2 التعاون
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 المقٌاس
 الرتب الموجبة )+( (-الرتب السالبة )

 Zقٌمة 
مستوى 

 الداللة
 المجموع المتوسط المجموع المتوسط

 ؼٌرداله 80780 8 8 0 0 االستقبلل

 ؼٌرداله 00024 8 8 2 002 تعبٌرات االنفعالٌةال

 ؼٌرداله 00244 8 8 2 002 التواصل

 ؼٌرداله 0 8 8 0 0 التواصل اللفظً

 ؼٌرداله 80278 4 2 4 2 التواصل ؼٌر اللفظً

مجموعة ( عدم وجود فرق دال إحصائٌاً بٌن متوسطً رتب درجات القٌاسٌن البعدي والتتبعً لدى أطفال ال8ٌتضح من الجدول )

، وبذلك ٌمكن قبول الفرض الصفري المهارات االجتماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصلالتجرٌبٌة على مقٌاس 

 وٌمكن تمثٌل تلك النتائج بٌانٌاً كالتالً:

 

 ( )نتائج الفرض الثالث بٌانٌاً(2شكل )

د فرق دال إحصائٌا بٌن متوسطً رتب درجات القٌاسٌن البعدي والتتبعً لدى أطفال المجموعة ٌتضح من الرسم البٌانً عدم وجو

 كما هو واضح من رسم األعمدة البٌانٌة. المهارات االجتماعٌة ومقٌاس التعبٌرات االنفعالٌة ومقٌاس التواصلالتجرٌبٌة على مقٌاس 

 التعقٌب على نتائج البحث: -

ة البرنامج المقترح للتدرٌب على بعض الجوانب االجتماعٌة واالنفعالٌة لزٌادة التواصل لدى عٌنة من أسفرت نتائج البحث عن فعالٌ

األطفال الذاتوٌٌن، حٌث جاءت نتائج القٌاس البعدي للمجموعة التجرٌبٌة أعلى من القٌاس القبلً لها، كما تحسن أداء المجموعة 

ضابطة، فً حٌن لم تظهر أي فروق بٌن القٌاسٌن البعدي والتتبعً لدى المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي مقارنة بالمجموعة ال

 التجرٌبٌة، بما ٌوحً باحتفاظ األطفال المصابٌن باضطراب الذاتوٌة بأثر البرنامج بعد انتهائه بفترة شهرٌن.

لمقارنة بالمجموعة الضابطة، مما ٌعنى من استعراض النتائج تبٌن وجود فروق دالة لصالح المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي با

أن البرنامج المستخدم كان له أثر إٌجابً فً تحسٌن بعض المهارات واالجتماعٌة والتعبٌرات االنفعالٌة ومهارات التواصل لدى 

سقاً تماماً مع الطفل الذاتوي، )ذو درجة الذاتوٌة البسٌطة(، وٌرى الباحث أن البرنامج المستخدم فً البحث الحالً محتواه كان مت

الؽرض الذى صمم من أجله، وهو إتاحة فرصة فعلٌة لتنمٌة بعض المهارات االجتماعٌة والتعبٌرات االنفعالٌة وتحسٌن مهارات 

 التواصل لدى عٌنة من األطفال الذاتوٌٌن.

(، ودراسة )ؼزال، 2802(، )الخفاجً ،2802وتتفق نتائج البحث الحالً مع دراسات وبحوث سابقة ومنها دراسة )الزهرانً ،

( حٌث أن تلك الدراسات أكدت على فعالٌة البرامج التدرٌبٌة واإلرشادٌة والسلوكٌة فً تحسٌن المهارات االجتماعٌة لدى ٠٢٢٢
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األطفال المصابٌن باضطراب الذاتوٌة )ذوي درجة االعاقة البسٌطة(،  كما تتفق نتائج البحث الحالً مع نتائج دراسة 

(Creedon,2008در ،)(  اسةMalinda,et al.,2008( و دراسة ،)Ingersoll &Gergans, 2007 حٌث أن تلك الدراسات ،)

أكدت على فعالٌة البرامج التدرٌبٌة والسلوكٌة واإلرشادٌة فً تحسٌن وتطوٌر االنتباه وتنمٌة القدرة على التقلٌد والتواصل البصري 

 لدى الطفل الذاتوي )ذوي درجة االعاقة البسٌطة( .

والتً أكدت على وجود عبلقة بٌن تطوٌر المهارات  (Channaba, et al.,2006)ك تتفق نتائج البحث الحالً مع نتائج دراسة كذل

 االجتماعٌة، اللؽوٌة وتحسن القدرة على التواصل لدى المصابٌن باضطراب الذاتوٌة.

بٌن تطور التعبٌرات والتً أكدت وجود عبلقة طردٌة   (Simon, et al,2003)وبالمثل تتفق نتائج البحث الحالً مع نتائج دراسة 

 االنفعالٌة والمهارات االجتماعٌة وتحسن القدرة على التواصل لدى الطفل الذاتوي.

أما عن استمرارٌة فاعلٌة البرنامج الُمستخدم فً البحث الحالً، فقد تأكد الباحث من ذلك من خبلل التحقق من استمرار تحسن 

اعٌة والتعبٌرات االنفعالٌة ومهارات التواصل إلى ما بعد فترة المتابعة، وقد ساهم فً نجاح البرنامج اعتماد الباحث المهارات االجتم

 .والحوار واللعب( التعزٌزوالتدعٌم والنمذجة و)استراتٌجٌة لعب الدور على العدٌد من الفنٌات مثل 

 ثانٌاً : التوصٌات  

 والتأكٌد على بث الطمأنٌنة والحب واألمان فً نفسه. إشباع الحاجات النفسٌة للطفل المعاق 

ضرورة إدماج الطفل الذاتوي داخل المجتمع بشكل طبٌعً حٌث أن ذلك سٌساعده على تنمٌة قدراته، وأٌضا ٌسهم فً الحد من 

 الخوؾ والعداء الذي ٌنتج من عزل هذا الطفل عن المجتمع. 

بالخبرات البلزمة للتعامل الناجح مع األطفال المصابٌن باضطراب الذاتوٌة، مع التأكٌد  االهتمام بإعداد معلم التربٌة الخاصة وتزوٌده

 على أن كل طفل هو حالة مستقلة بذاتها ال تتشابه مع حالة أي طفل أخر.

شعور األطفال توفٌر األنشطة التً ٌمكن أن ٌشارك فٌها اآلباء واألطفال الذاتوٌٌن معاً، لما لذلك من أثر طٌب فً تدعٌم العبلقة و

 باألمن.

 ثالثا: البحوث المقترحة 

فاعلٌة برنامج إرشادي قائم على اختٌار القرٌن فً خفض السلوك التخرٌبً لدى األطفال المصابٌن باضطراب الذاتوٌة )ذوي  -

 درجة االعاقة البسٌطة(.

بٌن باضطراب الذاتوٌة )ذوي درجة فاعلٌة برنامج معرفً سلوكً لخفض التشتت وعبلج ضعؾ االنتباه لدى األطفال المصا -

 االعاقة البسٌطة(. 

فعالٌة برنامج إرشادي معرفً سلوكً فً تحسٌن المهارات البٌن شخصٌة لدى األطفال المصابٌن باضطراب الذاتوٌة )ذوي درجة  -

 االعاقة البسٌطة(. 

 ضطراب الذاتوٌة )ذوي درجة االعاقة البسٌطة(. أثر المناخ األسرى على  تنمٌة المهارات االجتماعٌة لدى األطفال المصابٌن با -

 

 قائمة المراجع

 المراجع العربٌة

 .0(. "الطفل التوحدي فً األسرة" ، مؤسسة حورس الدولٌة، اإلسكندرٌة مصر، ط2889أبو السعود، نادٌة إبراهٌم.)

مفهومه وتشخٌصه وعبلجه وكٌفٌة التعامل (. "اشكالٌة االضطرابات النفسٌة"، االضطراب التوحدي )2889اسماعٌل، نبٌه ابراهٌم .)

 معه( ، مركز االسكندرٌة للكتاب ، اإلسكندرٌة.

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Simon+Elliott+W.%22


(. "التدخل المبكر التربٌة الخاصة فً الطفولة المبكرة", الطبعة الثانٌة, دار 2882الخطٌب، جمال الخطٌب والحدٌدي، منى .)

 الفكر,عمان,األردن .

ج حركً مقترح إلطفاء بعض السلوكٌات الروتٌنٌة لؤلطفال المصابٌن بالتوحد"، (. "أثر برنام2802الخفاجً، سها علً حسٌن .)

 .044-020(،ص ص 0(، العدد )02العراق ، المجلد ) –مجلة القادسٌة لعلوم التربٌة الرٌاضٌة، جامعة بابل 

جتماعً لدي عٌنة من فئة (. "فاعلٌة استخدام برنامج سلوكً لخفض مظاهر العجز فً التفاعل اال2802الزهرانً ، خالد مساعد.)

 التوحد البالؽٌن"، رسالة ماجستٌر، جامعة ام القرى.

 (. "خفاٌا التوحد أشكاله ، أسبابه ، وتشخٌصه" الكتاب األول، مركز جدة للتوحد، الرٌاض. 2884الشامً، وفاء على .)

ر التوّحد الطفولً"، مجلة أكادٌمٌة ( "صدق وثبات الصورة العربٌة لمقٌاس تقد2882ٌالشّمري, طارش؛ السرطاوي, زٌدان .)

 (.29-0(,)0،)0التربٌة الخاصة,

(. "الموهوبون التوحدٌون من األطفال والمراهقٌن"، المؤتمر العلمً الثامن استثمار الموهبة ودور 2808العدل، عادل محمد .)

 (.22-09( ابرٌل ، ص ص.)24-04ة من )مؤسسات التعلٌم )الواقع والطموحات( المنعقد بكلٌة التربٌة جامعة الزقازٌق فً الفتر

(  " بناء برنامج تدرٌبً قائم على طرٌقة ماكتون لتنمٌة التواصل ؼٌر 2802الؽصاونة، ٌزٌد عبد المهدي والشرمان، وائل محمد )

 مان، األردن.( ع08(، العدد )2اللفظً لدي األطفال التوحدٌٌن فً محافظة الطائؾ"، المجلة الدولٌة التربوٌة المتخصصة، المجلد )

 ،القاهرة، عالم الكتب.4(." التوجٌه واإلرشاد النفسً"، ط2882زهران، حامد عبد السبلم.)

 (. " التوحد" ، عمان، دار مجدالوي.2889سرحان، ولٌد ٌوسؾ .)

 (. "الذاتوٌة إعاقة التوحد عند األطفال"، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق.2888سلٌمان، عبد الرحمن سٌد .)

 . "اضطراب التوحد"، مكتبة األنجلو المصرٌة، القاهرة.)2887ٌنب محمود، موسى، محمد سٌد.)شقٌر، ز

(. " تأثٌر برنامج تروٌحً رٌاضً على مستوى مهارات التفاعل لدى التوحدٌٌن" ،رسالة 2802صالح ، محمد مصطفى مصطفى .)

 ماجستٌر، جامعة بورسعٌد، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة.

(. " فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة بعض المهارات االجتماعٌة وخفض سلوك إٌذاء الذات لدي 2889بٌع أحمد.)عبد الموجود، سحر ر

 األطفال التوحدٌٌن" ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، جامعة عٌن شمس، كلٌة التربٌة.

األطفال التوحدٌٌن" ، دراسة شبه  (. " فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة السلوكٌات ؼٌر اللفظٌة لدى عٌنة من2802علً، دلشاد .)

 تجرٌبٌة فً المنظمة السورٌة للمعوقٌن ، كلٌة التربٌة، جامعة دمشق.

 ( " األطفال التوحدٌن "، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان ، األردن.2887علٌوات، محمد عدنان )

ارات التواصل ؼٌر اللفظً لدي األطفال التوحدٌٌن"، دراسة . " فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً تنمٌة مه)2802عوٌجان ،بشرى عصام.)

 شبه تجرٌبٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة دمشق.

 ، دار الكتب ، بٌروت2(. " السلوك اإلنسانً"،ط2884عوٌصة، كامل محمد عوٌصة. )

طفال التوحدٌٌن فً مدٌنة (. "فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً تنمٌة المهارات االجتماعٌة لدى عٌنة من أ2887ؼزال، مجدي فتحً .)

 عمان" ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة الدراسات العلٌا، الجامعة األردنٌة.

(, 40(. " إعاقة التوحد أو االجترار خواصها وتشخٌصها، مجلة الحٌاة الطبٌعٌة حق للمعوق", العدد )2882فراج، عثمان لبٌب .)

 القاهرة، اتحاد هٌئة رعاٌة الفئات الخاصة والمعوقٌن. 

 ، القاهرة ، دار الرشاد. 2(. " مقٌاس الطفل التوحدي ، ط2882حمد، عادل عبد هللا .)م
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