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 برنامج لتنمية التفاعل االجتماعى لألطفال ذوى اضطراب طيف التوحد غير اللفظيين
 سميرة أبو الحسن عبد السالمأ.د و   أ.د فيوليت فؤاد إبراهيم  حسين أحمد صالح هندى .أ

 مقدمة:
ذات المنشأ العصبى، ومن أكثر هذه االضطرابات  اتيعتبر اضطراب طيف التوحد أحد أبرز االضطراب

 Center forبالواليات المتحدة والوقاية منها على األمراض  فوفقًا لمراكز السيطرة ،انتشارًا فى الوقت الراهن

Disease Control(CDC) باضطراب طيف التوحد اً طفاًل مصاب ( 88) هناك طفل من بين ASD. إيلى(
ويرجع الفضل فى معرفة هذا االضطراب إلى الطبيب النفسى األمريكى كانر سنة  (،10: 2019جونسون،

بل المجاالت العلمية المختلفة كالطب، من ق   م( ومنذ هذا الوقت بدأ االهتمام بهذا االضطراب1943)
اضطراب عصبى نمائى يؤثر على ويعرف هذا االضطراب على أنه إلخ،  ندسة، والتربية، وعلوم الوراثة .واله

مهارات التواصل والتفاعل االجتماعى، ومصاحب بالسلوكيات النمطية ومحدودية األنشطة واالهتمامات، 
كما  (،2018:14) محمد محمد،يظهر خالل مرحلة الطفولة المبكرة ويؤثر على أداء الطفل لألنشطة اليومية.

بفئة األطفال ذوى ندرة شديدة فى الدراسات واألبحاث الخاصة أن هناك إلى أشارت الدراسات ذات الصلة 
، سواء على  Nonverbal Autism Spectrum Disorder اضطراب طيف التوحد غير اللفظيين

 ،تساب النطقام اكاألسباب التى تقف حائاًل أمأو  تسميات، ومجاالت وأدوات التقييمصعيد المفاهيم وال
األطفال ذوى تلك الفئة من األطفال، وفئة النطق ل نميةا لتالبرامج الفعالة التى يمكن استخدامهباإلضافة إلى 

هم فئة فرعية من من مجتمع األطفال ذوى اضطراب طيف  NVASDاضطراب طيف التوحد غير اللفظيين 
 :Kasari, Brady, Lord & Flusberg, 2013( سنوات.)5التوحد لم تستطع تطوير النطق قبل عمر )

 ,Roberts ) .%( من مجموع األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد25-30( ، وتقدر بحولى )2
Matsuzaki, Blaskey, Bloy, Edgar, Kim, Ku, Kuschner & Embick,2019:266.)  

      
 

بية الفلسفة في التربية )تخصص تر  )*( بحث مستل من رسالة دكتوراه الستكمال متطلبات الحصول على درجة دكتورة
 خاصة(
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 البحث:مشكلة 
ل االجتماعى لتنمية التفاعفاعلية برنامج  مافي السؤال الرئيسي التالي:  الحالي البحثيمكن بلورة مشكلة     

 لألطفال ذوى اضطراب طيف التوحد غير اللفظيين؟
 :السؤال السؤالين الفرعيين التاليينوينبثق عن هذا      
غير  في التفاعل االجتماعى لألطفال ذوى اضطراب طيف التوحدن القبلي والبعدي الفروق بين القياسيما  -1

  اللفظيين؟
توحد التفاعل االجتماعى لألطفال ذوى اضطراب طيف الفي ن البعدي والتتبعي ما الفروق بين القياسي -2

 غير اللفظيين؟

 البحث:أهداف 
 -تتمثل أهداف البحث الحالي فيما يلي: 

لتنمية التفاعل االجتماعى لألطفال ذوى اضطراب طيف التوحد غير برنامج التحقق من فاعلية  -1
 اللفظيين.

ى لدى أفراد عينة األطفال ذو فاعلية البرنامج المستخدم في الدراسة مرارية تاس مدى التحقق من -2
  مج.البرنا أسابيع بعد انتهاءاضطراب طيف التوحد غير اللفظيين بعد انتهاء الفترة التتبعية البالغة ثمانية 

 البحث:أهمية 
 الحالي في جانبين أساسيين هما:البحث تتمثل أهمية 

 :األهمية النظرية -الا أو 

 .عن األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد غير اللفظيين توفير قدر من المعلومات -1

النظريووة عوون مظوواهر القصووور الخوواا بالجانووب االجتموواعى لألطفووال ذوى  المعلومووات موون قوودر توووفير -2
 .اضطراب طيف التوحد

 :األهمية التطبيقية -ثانياا 
األطفووال ذوى اضووطراب لوودى عينووات أخوورى موون تنميووة التفاعوول االجتموواعى فووى البرنووامج اسووتخدام  -1

 .طيف التوحد غير اللفظيين

خوورى موون ذوي لتنميووة التفاعوول االجتموواعى مووع فئووات أوفنياتووه كاسووتراتيجية البرنووامج االسووتفادة موون  -2
 االحتياجات الخاصة.
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 :البحث مصطلحات

فئوة فرعيوة مون اضوطراب طيوف التوحود غيور قوادرة علوى  :NASD طيف التوحد غير اللفظي اضطراب   -1
% ( مووون مجموووع األطفوووال ذوى 50 – 25النطووق، ولووم تسوووتطع تطوووير اللغووة اللفظيوووة، وتمثوول موووا يقوورب موون )

ويعورف الباحوث  ( ،Patten, Ausderrau, Watson & Baranek, 2013:1طيوف التوحود.)اضوطراب 
الحووالى اضووطراب طيووف التوحوود غيوور اللفظووي إجرائيووًا بأنووه فئووة فرعيووة موون اضووطراب طيووف التوحوود، لووم تسووتطع 

 ( سوونوات علووى الوورغم موون تلقوويهم خوودمات التوودخل المبكوور، ويقعوورف إجرائيووًا وفقوواً 8اكتسوواب النطووق، حتووى عموور )
للمعووايير التشخيصووية لهووذا االضووطراب والووواردة فووى اإلصوودار الخووامش موون الوودليل التششخيصووى لالضووطرابات 

 (.    DSM-5العقلية )
ات يعرف التفاعل االجتماعي على أنه مجموعة من السلوكي :Social interactionالتفاعل االجتماعى  -2

ء فى عية سوامن التفاعل اإليجابى مع البيئة االجتمااللفظية وغير اللفظية المتعلمة والتى تحقق للطفل قدرًا 
يرضى و مجتمع األسرة أو المدرسة أو الرفاق أو الغرباء وتؤدى إلى تحقيق األهداف التى يتقبلها المجتمع 

لي النحو التا على إجرائياً  التفاعل االجتماعي الحالي الباحث يعرفو  (.84:  2010عنها.) محمد النوبى،
 المحيط وسط والتواجد بالتوجه المبادأة  ذوي اضطراب طيف التوحد غير اللفظي على الطفل )هو قدرة
 لخال اكتسبها التي اللفظية الحصيلة وتوظيف المناسبة، االجتماعية األنشطة فى واالشتراك االجتماعي

لى عا ، ويتحدد بالدرجة التى يحصل عليها المفحو وانفعاالته إحتياجاته عن التعبير فى الحالي البرنامج
 .المستخدم فى الدراسة الحالية االجتماعي التفاعلمقياس 

 :ودراسات سابقة طار النظري اإل
  األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد غير اللفظيين: الا أو 

 تتوفر الكثيرإال أنه ال ،  ASD ضطراب طيف التوحدالت البحث الخاصة بارغم من تنامي مجاعلى ال
تهم ، ولم تتم دراسNVASDيينين باضطراب طيف التوحد غير اللفظباألفراد المصابمن المعلومات المتعلقة 

 وفئة األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد غيربشكل كاٍف فى غالبية األبحاث المتعلقة بهذا االضطراب، 
ة خير لغة اللفظية عدا ذال فئة فرعية من األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد، فشلت فى اكتساباللفظيين هم 

ق م للنطدام التابين االنعمن الكلمات والعبارات الثابتة، والتى تختلف من طفل آلخر حيث تتراوح ما  ضئيلة
 (.Kasari et al, 2013: 2) ( كلمة أو عبارة.30أو  20)  ما بينإلى لفظ 



15 

 ,Cadette, Wilson ويؤثر القصور اللغوى على جزء كبير من األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد.)
Brady, Dukes & Bennett, 2016: 2968( فهناك ما يقرب من ، )من األطفال ذوى اضطراب 25 )%

(، وقوود Chenausky, Norton, Flusberg & Schlaug,2018:1335طيووف التوحوود غيوور لفظيووين. )
( سونوات، فيموا 5كتسواب هوؤالء األطفوال للنطوق بعود بلوو) عمور )ابعض الدراسات إلى ضوعف احتماليوة  أشارت

 ,Thurm.) هوووؤالء األطفوووال للنطوووق بعووود تجووواوز هوووذا العموووركتسووواب اسوووات أخووورى إلوووى إمكانيوووة أشوووارت درا
Manwaring, Swineford & Farmer, 2015:  97) ، يعد قصور االنتباه المشترك، إلوى جانوب قصوور و

طفوووال ذوى اضوووطراب طيوووف لووودى األمهوووارات التقليووود الحركوووى والصووووتى أهوووم المؤشووورات التنبؤيوووة ل يووواب النطوووق 
(، فيموا Thurm, Lord, Lee  & Newshaffer, 2006:1721( سونوات.)5عنود بلوو) عمور )التوحود وذلوك 

إلوى أن كول مون د شودة  Wodka, Mathy and Kalb (2015:1128)مواثى، وكالوب أشوار كول مون ودكوا، 
غيوور اللفظووى، إلووى جانووب الووذكاء ، وانخفوواض نسووبة الووذكاء خاصووة األعووراض الخاصووة باضووطراب طيووف التوحوود

 لتلك الفئة من األطفال.كتساب النطق م العوامل التى تقف حائاًل أمام اأهدنى المشاركة االجتماعية د ت

 التفاعل االجتماعى: ثانياا:

فوى  عن اآلخرين، وتتحدد قدرة الفورد علوى النجواح   يتميز اإلنسان بطابعه االجتماعى، فهو ال يعيش بمعزلٍ 
اجتماعيوووة  تسووواعده علوووى التواصووول الميسووور موووع  االجتماعيوووة المختلفوووة علوووى موووا لديوووه مووون مهووواراتٍ  التفووواعالت  

األنموواا المختلفووة للشخصووية اإلنسووانية، و ذا أراد الفوورد أن يحقووق قوودرًا جيوودًا موون التوافووق النفسووى عليووه بتطوووير 
تصوال مسوتمر، متعوددة األبعواد، والتفاعول االجتمواعى موا هوو إال عمليوة تواصول وا ،مهاراته التواصلية باستمرار

فمنها التواصل الذاتى الذى يجمع الفرد بذاتوه الداخليوة، ومنهوا موا هوو خوارجى، كالتواصول موع األفوراد مون نفوش 
نظور يق رد، و واصل وفق دوافع ذاتية خاصوة بوالفالجنش، أو التواصل مع األشياء البيئية المختلفة، وتتم عملية الت

شوكل أسواس الشخصوية مفهوموًا هاموًا فوى علوم الونفش االجتمواعى المعاصور فهوو يق على أنوه لتفاعل االجتماعى ل
والعالقات الشخصوية المتفاعلوة، فاإلنسوان كوائن حوى، لويش بتكوينوه البيولووجى فقوط، لكون بحقيقوة مشواركته فوى 

ت يعورف التفاعول االجتمواعى علوى أنوه العمليوا(، كموا 439: 2013الجماعة االجتماعية.) محمود أبوو النيول، 
 ( فووى موقووفةالمتبادلووة بووين طوورفين اجتموواعيين )فووردين أو جموواعتين صووغيرتين أو فوورد وجماعووة صووغيرة أو كبيوور 

أو وسط اجتماعى معين، بحيث يكون سلوك كل منهما منبهًا أو مثيرًا لسلوك الطورف اآلخور، ويجورى هوذا  ما،
بوادل رسوائل معينوة تورتبط بغايوة أو أشياء(، ويتم خوالل ذلوك ت –أعمال  –التفاعل عادة عبر وسيط معين )لغة 
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اجتماعية معينة.) أمانى عبود  هدف محدد، وتتخذ عمليات التفاعل أشكااًل ومظاهر مختلفة تؤدى إلى عالقاتٍ 
 (.176 2018:الفتاح،

 نمو وتطور مهارات التفاعل االجتماعى: -
 مرحلة الرضاعة: (1)

 أول أشكال التواصل يبودهه الطفول موع أموه وموع األشوياء المحيطوة بوه، وينموو هوذا يعتبر التواصل اللمسى
، ويشوترك هوذا التواصول موع الشكل من التواصل مع اإلنسان ويتحدد من خالل السياق الثقافى الذى يعيش فيوه

ى المثوووال فوووى كيليوووة اللموووش، وتحديووود أجوووزاء الجسوووم الملموسوووة، كموووا فووو التواصووول اللغووووى، ويظهووور علوووى سوووبيل  
، (331 2010:.) سوووليمان عبووود الواحووود،  ، والعنووواقبلوووة علوووى أجوووزاء معينوووة مووون الجسووومالمصوووافحة باليووود ، والقق 
قدرة على بذخيرة مميزة من اليتمتعون  فى هذه المرحلة األطفال ( أن 92-93: 2010وأضاف محمد النوبى )

ن التواصوول فنجوود المواليوود الجوودد لووديهم حساسووية غيوور عاديووة لألصوووات الخطوورة فووى اللغووة اإلنسووانية كمووا يتمتعووو 
ات بأساليب هامة للتواصل من خالل حركاتهم، ومن أبرزها الحملقة ) تثبيت العين (، وحركات الرأس ، وتعبيور 

 يبوودأ الطفوول فووى امووتالك مجموعووة موون السوولوكيات شووديدة الفاعليووة لجووذب الوجووه، وبعوود إنتهوواء األسووابيع األولووى
ا االنتبووواه واالرتبووواا بالكبوووار، وكثيووورًا موووا تكوووون عمليوووة التفاعووول االجتمووواعى ذات طوووريقين فوووى مسوووار واحووود: همووو

أصوات الراشدين ووجوهم؛ فالصوت يكون فعااًل بشكل ملحوظ فى جذب اهتموام الطفول، كموا أن الطفول يصوبح 
ذ  جوودًا فووى تالقووى عينيووه بعووين موون يقوودم لووه الرعايووة فووى حملقووة مشووتركة أو ابتسووامة مشووتركة، والطفوول منووموواهراً 

اصول البداية يبدو حاسمًا فى أى تفاعل اجتماعى وهو أخذ الدور، ومن أمثلة أخذ الدور الحوار بودون كوالم وتو 
 العينين. 

 مرحلة الطفولة المبكرة: (2)

تسواع شوبكة الاالجتمواعى بعود مرحلوة الرضواعة،  من مهارات التواصولغالبًا ما تظهر لدى الطفل العديد 
، ويسوووتخدم اللغووة لتنظوويم أنشووطة اللعوووب، وبوودخول الطفوول المدرسووة يسوووتطيع الخاصووة بووه العالقووات االجتماعيووة

االسوووتخدام الوووووظيفى الفعووووال لمهووووارات التواصوووول غيوووور اللفظووووى، وتتطووووور لديووووه بصووووورة كبيوووورة مهووووارات التحوووودث 
مثوول األسوووئلة، ويقوووم بتعووديل اسوووتجاباته  ،الراجعوووة اللفظيووةلتغذيووة لسووتجيب بصووورة أكثووور فاعليووة واالسووتماع، وي

وكالمه بناءًا على حاجوات المسوتمعين، وتتسوع بالفعول دائورة التواصول االجتمواعى للطفول مون جماعوات األقوران 
فى الحضانة والمدرسة والجيران وفى طبقته االجتماعية، وتنموو الصوداقة ويبودأ التنوافش ويوزداد  ،وزمالءه الجدد
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.) سووليمان عبوود قوود يظهوور العنوواد والشووجار والعوودوانالتعوواون نحووو هوودف واحوود كمووا يتمثوول فووى نشوواا اللعووب، و 
لعووووام للسوووولوك وخووووالل مرحلووووة مووووا قبوووول المدرسووووة، تحووودث تغييوووورات كبيوووورة فووووي الوووونمط ا، (322 2010:الواحووود، 

االجتموواعي حيووث يكتسووب األطفووال مهووارات التواصوول االجتموواعي والمعرفووي بمووا يتوويح لهووم االبتعوواد عوون االتجوواه 
 ,Schaefer).الجتمواعى التفواعلىركة فوي اللعوب االعام للعب بمفردهم أو إلى جانب أقرانهم والبودء فوي المشوا

Light, Fabes, Hanish & Martin, 2010:2.) 

 مرحلة الطفولة المتأخرة:  (3)

اجتماعيوة موع زموالء  فى بداية هذه المرحلة يدخل الطفول المدرسوة، ومون ثوم يتودرب علوى تكووين عالقواتٍ 
ى المدرسة، ومن خالل هذه العالقات االجتماعية يتدرب على األخوذ والعطواء، والتنوافش، وكلهوا أموور تسواهم فو

اد ًا إلى تكوين عالقاٍت اجتماعية خارج نطاق أسرته، ويزدطفل فى هذه المرحلة أيضالبناء الشخصية، ويسعى 
احتكوواك الطفوول بجماعووات الكبووار بصووفة عامووة؛ لتعوورف معووايرهم واتجاهوواتهم، فنجوود أن الفتووى يتووابع بشووغف مووا 

)مجدى الدسوووقى، مووا يوودور فووى وسووط الفتيووات والنسوواء.يجوورى فووى وسووط الشووباب والرجووال، والفتوواة تتووابع بلهفووة 
:2017 132.)  

 ائط التفاعل االجتماعى: وس -

 رئيسين لوسائط التفاعل االجتماعى هما: ( نمطين 2018:79أوردت أمانى عبد الفتاح )

  Verbal Media :الوسائط اللفظية .1

وتضووم الكووالم المحكووى فووى نطوواق اللغووة المسووتخدمة، بأشووكاله وأنماطووه المختلفووة )إعطوواء تعليمووات، طوورح 
ا وثنوواء، نقووود وهجوواء، شوورح و لقووواء أواموور وتعليموووات.. إ (، ويتووأثر هوووذأسووئلة، إلقوواء معلوموووات أو أفكووار، مووودح 

الوسووويط بالصووووت، والنبووورة، والسووورعة، والوقوووت، والصووومت، واإلصوووغاء واأللفووواظ والمعوووانى، واألفكوووار، والمنوووا  
 المادى والنفسي السائدين، وفرا التبادل والتفاعل.

  Verbal Media-Non :سائط غير اللفظيةالو .2

ستجابات سلوكية مختلفة تسهم فى إحداث عمليوة الوتضم كل ما هو غير لفظى، ويشكل مثيرًا أو منبهًا 
حركوات الجسوم واألطوراف واإليمواءات بالجسوم والورأس واليودين، )لوة ذلوك ثالتفاعل االجتماعى وتنشطها، ومن أم

واالبتعوووواد والمالمسووووة الجسوووودية   ،وتعبيوووور الوجووووه، والمالبووووش واأللوووووان، واألصوووووات غيوووور الكالميووووة، واالقتووووراب
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وتختلوووف ، لوووخ .. إ (واسوووتعمال األدوات واألجهوووزة والوووروائح المختلفوووة وأسووواليب الجلووووس والوقووووف ،كالمصوووافحة
 ةة إلوى أخورى، ومون جماعولودالالت وقيمة هذه الوسائط بالنسوبة لعمليوات التفاعول االجتمواعى ونتائجهوا مون قاف

 (.179: 2018) أمانى عبد الفتاح،فى الجماعة الواحدة. إلى فرد آخرإلى جماعة، وحتى من فرد 

 أشكال التفاعل االجتماعى: -

كوووون للتفاعوووول االجتمووواعى يم( مجموعوووة موووون األشوووكال المختلفوووة 247-248: 2003عووودد حامووود زهووووران)
 فيما يلى:توضيحها 

موون أهووم أشووكال التفاعوول االجتموواعى، حيووث يتضوومن العموول المشووترك بووين أفووراد التعوواون يعتبوور  التعيياو : .1
ويسووهم التعوواون فووى إشووباع الجماعووة أو بووين الجماعووات وبعضووها الووبعض بقصوود الوصووول إلووى أهووداف مشووتركة، 

 الحاجات ومواجهة وحل المشكالت للجماعات والمجتماعات.
د األهوداف المنشووده عون طريوق النديوة أو الجهوو  وفيه يحاول األفراد وتحاول الجماعات تحقيوق التنافس: .2

داع المتعارضة، وقد تكون المنافسة شريفة لتحقيق األفضل واألحسن واألجود، كما أنها قد تبنى على الغش والخ
 والسلوك المضاد لآلخرين.

والحوول الوسووط، ويعبوور عوون تقريووب وجهووات النظوور بووين والتواصوول ويعنووى المرونووة فووى التفاعوول  التوافيي : .3
اعول األفراد وبين الجماعات والعمل على إيجاد نوع من التوافق بين األطراف المتنازعوة، ويتضومن مثول هوذا التف
هوات االجتماعى نوعًا من التضحية المتبادلة إلنهاء الصراع أو النزاع، ويتدخل فيه أطوراف للوسواطة وتقريوب وج

 النظر.
 ت يتخللوه شوعور عودائى بوين األطوراف المتصوارعةوهو نزاع أو تطاحن بين األفوراد، أو الجماعوا :الصراع .4

 أو المتنازعة، مما قد يؤدى إلى التخاصم أو العداء أو القتال.
 :غير اللفظيين ألطفال ذوى اضطراب طيف التوحدلدى ا االجتماع مظاهر قصور التفاعل  -

تعتبوور فئووة األطفووال ذوى اضووطراب طيووف التوحوود غيوور اللفظووين فئووة فرعيووة موون األطفووال ذوى اضووطراب 
، وبالتووالى موون الصووعب فصوول هووذه خصووائص تميزهووا عوون اضووطراب طيووف التوحوودطيووف التوحوود، وال يوجوود أى 

طفال ذوى ، ويتصف األائص اللغوية فهذه الفئة غير الفظة، فيما عدا الخصئة وتمييزها عن هذا االضطرابالف
أحووود أبوورز الخصوووائص السووولوكية المميوووزة لهوووذا الوووذى يعووود قصوووور المجووال االجتمووواعى اضووطراب طيوووف التوحووود ب

االضووووطراب، كمووووا يعتبوووور أحوووود أهووووم المعووووايير المسووووتخدمة فووووى تشخيصووووه؛ إذ ترجووووع معظووووم مشووووكالت التفاعوووول 



19 

 2018:وفيصول البلووى )محمود حمودان مون كول حيوث أشوار االجتماعى إلى العجز فى االستجابة االجتماعية، 
يتصوووفون بضوووعف واضوووح فوووى التفووواعالت  ASDاضوووطراب طيوووف التوحووود  ى أن األطفوووال ذو إلوووى ( 107,106

والتوووى ال تشوووجع علوووى االجتماعيوووة االجتماعيوووة أثنووواء أنشوووطة اللعوووب المختلفوووة، حيوووث يتسوووم هوووذا اللعوووب بالعزلوووة 
كثيوور موون  وقوود عكووف، تقليوود مهووارات اللعووبفووال صووعوبة فووى التفاعوول االجتموواعى البنوواء، كمووا يواجووه هووؤالء األط

دراسوووووة التفاعووووول االجتموووواعى لووووودى األطفوووووال ذوى اضوووووطراب طيووووف التوحووووود، وتعوووووددت الطووووورق البوووواحثين علوووووى 
ومن أبورز هوذه الطورق هوى التودخل رتقاء بالمهارات االجتماعية المختلفة لتلك الفئة من األطفال، لالالمستخدمة 

، وبأعموار أقران ألطفال ذوى اضطراب طيف التوحود أطفال أسوياء(  3)على عينة قوامها القائم على األقران، 
 ,Oppenheim شويرمانو شويلدون، أوبنهوايم، ليوف، ودوزيور،  قوام كول مون ،( سونوات4 – 6تراوحوت موا بوين )

Leaf, Dozier, Sheldon and Sherman ( 2012) ينوة الدراسوة مجموعوة مون كسواب األطفوال عبا
اضووطراب طيووف  ى ذو موون بيوونهم وبووين أقوورانهم  يووةالتووى تعموول علووى تحسووين جووودة التفوواعالت االجتماعالمهووارات 

كسووواب عينوووة الدراسوووة العديووود مووون السووولوكيات االجتماعيوووة المناسوووبة مثووول) االتوحووود، حيوووث سوووعى البووواحثين إلوووى 
تحسون عون ه الدراسوة نتائج هوذ أسفرت نخراا فى اللعب( وقدالمشاركة األلعاب، والمشاركة فى اللعب، وكيلية ا

اضوووطراب طيووووف التوحوووود، كموووا زادت نسووووبة التفوووواعالت  ى جوووودة التفوووواعالت االجتماعيوووة الخاصووووة باألطفووووال ذو 
اإليجابية البناءة بين األطفوال عينوة الدراسوة وأقورانهم، وتقليول التفواعالت السولبية خوالل فتورات اللعوب الحور التوى 

 جمعت بينهم .
أسووفرت عوون فاعليتهووا فووى تحسووين مهووارات التفاعوول التووى أحوود الطوورق الفيووديو نمذجووة موون خووالل ال عتبووروت

اضوطراب طيوف التوحود،  ى أطفوال ذو ( 3)عينوة قوامهواعلوى  االجتماعى لألطفوال ذوى اضوطراب طيوف التوحود،
 ,Charlop اربنتر، وجرينبووورجكووو ديووونش،ارلوب، شوووسوووعى كووول مووون ( عوووام 7-11وبأعموووار تراوحوووت موووا بوووين )

Dennis, Carpenter and Greenberg ( 2010)   لألطفوال التواصول والتفاعول االجتمواعى إلوى تحسوين
مهارات التواصل البصرى إلوى تطور أسفرت نتائج هذه الدراسة عن ن خالل نماذج الفيديو، وقد عينة الدراسة م

 جانب تحسن اللغة التعبيرية لألطفال عينة الدراسة.
اضوطراب  ى تمواعى لألطفوال ذو االرتقواء بالجانوب االجدورًا حيويوًا فوى أيضوًا وتلعب القصص االجتماعية 

( سونة قووام 6-12وبأعمووار تراوحوت موا بوين ) ،طفواًل يمثلوون هوذه الفئوة(  30)علوى عينوة قوامهووا طيوف التوحود، 
بوالتحقق مون فاعليوة  Golzari , Alamdarloo and Moradi (2015)موورادى كل من جوولزارى، ألمودارلو، 

نتووائج هووذه  أسووفرتلألطفووال عينووة الدراسووة، وقوود  مهووارات التفاعوول االجتموواعىصووص االجتماعيووة فووى تحسووين الق
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مهوووووارة المبوووووادأة المهوووووارات االجتماعيوووووة مثووووول ن بعوووووض يالقصوووووص االجتماعيوووووة فوووووى تحسووووو اعليوووووةالدراسوووووة إلوووووى ف
االجتماعيووة، والحفوواظ علووى العالقووات االجتماعيووة مووع اآلخوورين، إلووى جانووب مهووارة تبووادل األدوار لألطفووال عينووة 

 راسة.الد

 ة حجر الزاويةخالل مراجعة الدراسات السابقة أن مهارات التفاعل االجتماعى تعد بمثابيتضح من 
زيد لألطفال ذوى اضطراب طيف التوحد، فهو أحد األركان األساسية لعملية التشخيص، وال زال يحتاج إلى م

لنظر فى إلى ضرورة إعادة االباحث وهنا ال بد أن يشير رتقاء به، راسات النوعية وغير التقليدية لالمن الد
 ل ذوى لفئة األطفاية الخاصة بكيلية تنمية المهارات الخاصة بالتفاعل االجتماعى طبيعة الدراسات المستقبل
رته الدراسات السابقة تناولت مهارات التفاعل االجتماعى بصو فالغالبية العظمى من اضطراب طيف التوحد، 

عل دأة االنفعالية للتفاالخاا بتلك المهارات خاصة د المبانفعالى الظاهرية ولم تنظر إلى الجانب اال
 االجتماعية الخاصة بتلك الفئة من األطفال. تماعى د والتى يرى الباحث أنها أساس المشكالتاالج

 : البحثفروض 
 :مالبحثه ينيبوضع الفرضين التال الدراسات السابقةو  البحثمشكلة في ضوء  الباحث قام

لتفاعل القياسين القبلى والبعدى على مقياس امتوسطات رتب درجات بين  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .1
 القياس البعدى. ى أفراد المجموعة التجريبية فى إتجاهاالجتماعى لد

 لتفاعل االجتماعى لدىتتبعى على مقياس االقياسين البعدى والمتوسطات رتب درجات  ال توجد فروق بين .2
   المجموعة التجريبية.أفراد 

 :منهج البحث وإجراءاته
  :منهج البحث-1

 ديوالقياسات القبلي والبع، المجموعة الواحدة  ذى التجريبيشبه على المنهج  بحث الحالياعتمد ال
ف تنمية التفاعل االجتماعى لألطفال ذوى اضطراب طيوهو  للبحث الهدف الرئيسي يققتحوذلك ل، والتتبعي

 .البحثمن خالل البرنامج المستخدم فى  اللفظيينالتوحد غير 
 :عينة البحث وخصائصها -2

( أطفوال  ذوى اضووطراب طيوف التوحوود غيوور اللفظيوين، موون الحاصوولين 6تكونوت عينووة البحوث الحاليووة موون )
( سوونة، ودرجووة ذكووائهم مووا بووين 12-8علووى أقوول درجووة علووى مقيوواس النطووق، تراوحووت أعمووارهم الزمنيووة مووا بووين )
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جمعيووة هيووا وقوود تووم اختيووار العينووة موون داخوول  درجووة علووى مقيوواس سووتانفورد بينيووه الصووورة الخامسووة،( 67-58)
 نتواصل لذوى القدرات الخاصة، بحى مدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

 :دوات البحثأ ثالثاا -3
 .(التفاعل االجتماعى لألطفال ذوى اضطراب طيف التوحد غير اللفظيين.)إعداد الباحثمقياس  -1
 .(حثتنمية التفاعل االجتماعى لألطفال ذوى اضطراب طيف التوحد غير اللفظيين.)إعداد الباج برنام -2

يف طلألطفال ذوى اضطراب التفاعل االجتماعى مقياس السيكومترية ل الخصائص من التحق 
  :اللفظيين التوحد غير

اضطراب طيف التوحد ى لألطفال ذو  التفاعل االجتماعىمقياس قام الباحث بالتحقق من صدق وثبات 
 واتساقه الداخلى على النحو التالي:غير اللفظيين 

 فئةطفل يمثلون هذه ال( 70)نة قوامها عيعلى التفاعل االجتماعى مقياس أجرى الباحث عمليات تقنين 
 تية:آلا مقياس بالطرق لتم حساب معامالت الصدق والثبات ل( سنوات، و 8-12تراوحت أعمارهم ما بين )قد و 

 صدق المقياس:أوالا  -
التفاعووول االجتمووواعى لألطفوووال ذوى اضوووطراب طيوووف التوحووود غيووور اللفظيوووين للتحقوووق مووون صووودق مقيووواس 

 كل من الصدق التمييزي، وصدق البناء التكويني. الباحث استخدم 
 الصدق التمييزي: -1

وهوووي مووون أهوووم الطووورق التوووي تسوووتخدم لبيوووان صووودق المقيووواس وتقووووم علوووى حسووواب داللوووة الفوووروق بوووين 
ومتوسوووطات درجوووات  التفاعيييل االجتمييياعىمتوسوووطات درجوووات األفوووراد ذوي الووودرجات المرتفعوووة علوووى مقيووواس 

ذا حصائية واضحة فهإصبح لتلك الفروق داللة األفراد ذوي الدرجات المنخفضة علي نفش المقياس وعندما ت
 ضح فيما يلي:كما يت ،يشير الي صدق المقياس

 

 

 

 (1جدول )
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 ماعىلتفاعل االجتة على الدرجة الكلية لمقياس اداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العين
 ( 18)ن = وي الدرجات المرتفعة(ذ –للنوع )ذوي الدرجات المنخفضة وفقاً 

المقاييس 

 الفرعية

 ذوي الدرجات المنخفضة

 اإلدنياإلرباعي 

 ذوي الدرجات المرتفعة

 اإلرباعي األعلي
 قيمـة

 " ت "

 مستوى

 الداللة
 ع م ع م

المشاركة 

 االجتماعية
35.000 2.19625 42.2778 1.7424 11.014 

دالة عند 

مستوي 
0.01 

التواصل 

االجتماعي 

 االنفعالي

26.2222 2.9417 39.000 2.74398 13.476 
دالة عند 

مستوي 
0.01 

 21.322 2.78241 81.2778 2.86.6 61.2222 الكليةالدرجة 
دالة عند 

مستوي 
0.01 

 (  0.01دال عند مستوي ))**(          (   0.05دال عند )                (*)

بين متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المنخفضة  حصائيةالة إوتوصل الباحث إلي وجود فروق د
عل التفا ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المرتفعة على المقاييش الفرعية والدرجة الكلية لمقياس

د ومن خالل الفروق التي وتصل اليها الباحث في كل بعد على حده وفي مجموع درجات األفرا، االجتماع 
 لك صدق المقياس.للمقياس ككل يتضح من ذ

  :صدق البناء التكويني  -2

 ،إليووه حسوواب معاموول االرتبوواا بووين درجووات األفووراد علووى كوول عبووارة والدرجووة الكليووة للبعوود الووذي تنتمووي تمم 
 والجدول التالى يوضح ذلك:

 
 
 
 
 (2جدول )

 التفاعل االجتماع معامالت االرتباا بين العبارات واألبعاد لمقياس 
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 (70)ن =  
 التواصل االجتماعي االنفعالي االجتماعيةالمشاركة 

 رقم     

 العبارة
 معامل االرتباط

 رقم     

 العبارة
 معامل االرتباط

1 0.751** 1 0.906** 

2 0.801** 2 0.651** 

3 0.656** 3 0.706** 

4 0.694** 4 0.671** 

5 0.661** 5 0.758** 

6 0. 805** 6 0.656** 

7 0.626** 7 0.773** 

8 0.751** 8 0.535** 

9 0.417** 9 0.687** 

10 0.707** 10 0.827** 

11 0.868** 11 0.718** 

12 0.688** 12 0.724** 

13 0.655** 13 0.501** 

14 0.416** 14 0.611** 

15 0.687** 15 0.549** 

16 0.509** 16  

 (  0.01)دال عند مستوي )**(       (    0.05)دال عند )*( 

( ومستوى داللة 0.01أن قيم معامالت االرتباا دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) يتضح من الجدول
 ،لمقياسحساب معامل االرتباا بين درجات األفراد على الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية لتم ثم  ،(0.05)

  :والجدول التالى يوضح ذلك
 (3جدول )

 التفاعل االجتماع معامالت االرتباا بين األبعاد والدرجة الكلية لمقياس 
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 ( 70)ن =
 معامل االرتباط األبعييياد

 **0.822 المشاركة االجتماعية

 **0.716 التواصل االجتماعي االنفعالي

 ( **0.01عند مستوي )دال )**(     (   0.05)دال عند )*( 

كد  وهذا يؤ (، 0.01عند مستوى داللة ) إحصائياً أن جميع قيم معامالت االرتباا دالة  يتضح من الجدول
 التماسك الداخلي للمقياس.

 التفاعل االجتماعى لألطفال ذوى اضطراب طيف التوحد غير اللفظيين:ثبات مقياس  ثانياا  -
أموا الطريقوة  ،النصوليةالتجزئوة و  كرونبا ، –ألفا  تىطريقالباحث كل من لحساب ثبات المقياس استخدام 

ة الطريقووأمووا علووى تباينووات أسووئلة االختبووار، وتشووترا أن تقوويش بنووود االختبووار سوومة واحوودة فقووط، فتعتموود األولووى 
دد عووقيوواس معاموول االرتبوواا للمقيوواس بمعوود تقسوويم فقراتووه لقسوومين )قسوومين متسوواويين إذا كووان  ففيهووا يووتم الثانيووة

معادلوة ان عدد عبارات البعد فردي( ثم إدخال معامل االرتباا في غير متساويين إذا ك –عبارات البعد زوجي 
 .التصحيح للتجزئة النصلية  لسبيرمان براون 

 (4)جدول 
 رونبا   وطريقة التجزئة النصليةك –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 

 ( 70)ن =

 االبعاد
عدد 
 العبارات

معامل الثبات بطريقة 
 ألفا كرونباخ

بطريقة معامل الثبات 
 التجزئة النصفية

 0.587 0.605 16 المشاركة االجتماعية

 0.731 0.799 15 التواصل االجتماعي االنفعالي

 0.954 0.982 31 الدرجة الكلية

مما يجعلنا نثق فى االرتباا بكال الطريقتين مرتفعة أن جميع قيم معامالت يتضح من الجدول 
 .ثبات المقياس
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 ف  البحث: اإلحصائية المستخدمةالساليب ا -رابعاا 
 األساليب اإلحصائية التالية: استخدام تم إجراء المعالجة اإلحصائية للبيانات ب

 Pearsonمعامل ارتباا بيرسون  -1

لحساب الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعات الالبارامتري  Wilcoxon Testاختبار دويلكوكسوند  -2
 .SPSS))مج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ناوذلك من خالل البر ، المرتبطة 

 :ومناقشتها البحثنتائج فروض 
ين بتوجد فروق ذات داللة إحصائية الفرض على أنه د هذا نص لقد  :ومناقشته لونتائج الفرض األ 

ى أفراد المجموعة لتفاعل االجتماعى لدعلى مقياس امتوسطات رتب درجات القياسين القبلي والبعدي 
  القياس البعدى. اتجاهالتجريبية فى 

 Wilcoxon Testاختبوووار ويلكوكسوووون الباحوووث  اسوووتخدمهوووذا الفووورض صوووحة وللتحقوووق مووون 
 الجدول التالى النتائج:و يوضح الالبارامتري، 

  ( 5 جدول )
 األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد غير اللفظيين متوسطات رتب درجات 

 االجتماعىالتفاعل في القياسين القبلي والبعدي على مقياس 

 أبعاد
 المقياس

 نتائج القياس
 قبل / بعدي

 العدد
 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 Zقيمة 
 مستوى 
 الداللة

المشاركة 
 االجتماعية

 5.50 2.75 2 الرتب السالبة
0.184 

 
 4.50 2.25 2 الرتب الموجبة غير دالة

     2 الرتب المتعادلة
     6 المجموع

التواصل 
االجتماع  
 االنفعال 

 6.50 3.25 6 الرتب السالبة
0.841 

 
 14.50 3.63 4 الرتب الموجبة غير دالة

     0 الرتب المتعادلة
     6 المجموع
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 الدرجة الكلية

 7.00 3.50 2 الرتب السالبة
0.736 

 
 14.00 3.50 4 الرتب الموجبة غير دالة

     0 الرتب المتعادلة

     6 المجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة عدم لى إ تشير النتائج في الجدول
مة قياوحت تر ، حيث والدرجة الكلية التفاعل االجتماعيأبعاد مقياس التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في 

z) ) ى ويرجع الباحث عدم تحقق هذا الفرض إل، دالة إحصائياً غير  وتلك فروق  (0.841، )(0.184)ما بين
 دأة االنفعالية للتفاعل االجتماعى.إفتقاد هؤالء األطفال إلى المبا

 Oppenheim et al (2012)أوبنهايم وآخرون  مندراسة كل من تتفق نتائج هذا الفرض مع وال 
،  Golzari , Alamdarloo and Moradi (2015)مورادى  ألمدارلو،جولزارى، وكذلك دراسة كل من 

 .Charlop et al (2010) وآخرون  ارلوبش ودراسة
ين بذات داللة إحصائية ال توجد فروق الفرض على أنه د هذا نص لقد  :الثان نتائج التحق  من الفرض 
لتفاعل االجتماعى لدى أفراد المجموعة على مقياس االبعدي والتتبعي القياسين متوسطات رتب درجات 

   التجريبية.

 الالبارامتري  Wilcoxon Testاختبار ويلكوكسون  استخدامتم هذا الفرض صحة وللتحقق من 
 ابطة والجدول التالى يوضح النتائج: وعات المتر للمجم

 (6)جدول 
 متوسطات رتب درجات األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد غير اللفظيين 

 في القياسين البعدى والتتبعى على مقياس التفاعل االجتماعى

 أبعاد
 المقياس

 نتائج القياس
 تتبعى /بعدى

 العدد
 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 Zقيمة 
 مستوى 
 الداللة

المشاركة 
 االجتماعية

 0.00 0,00 0 الرتب السالبة
 غير دالة 0.00

 0.00 0,00 0 الرتب الموجبة
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      6 الرتب المتعادلة
     6 المجموع

التواصل االجتماع  
 االنفعال 

 2.50 2.50 1 الرتب السالبة

 3.50 1.75 2 الرتب الموجبة غير دالة 0.272
     3 الرتب المتعادلة
     6 المجموع

 الدرجة الكلية

 2.50 2.50 1 الرتب السالبة

 3.50 1.75 2 الرتب الموجبة غير دالة 0.264
     3 الرتب المتعادلة
     6 المجموع

أفراد إحصائية بين متوسطات رتب درجات  وجود فروق ذات داللةعدم لى إل النتائج في الجدو تشير 
، حيث يةوالدرجة الكل التفاعل االجتماعيأبعاد مقياس على  التتبعيالبعدى و المجموعة التجريبية في القياس 

 .دالة إحصائياً غير  وتلك فروق  (0.272( و)0,000)تتراوح بين( z)كانت قيمة 

، Oppenheim et al (2012)وآخرون  أوبنهايم مندراسة كل من تتفق نتائج هذا الفرض مع وال 
،  Golzari , Alamdarloo and Moradi (2015)مورادى جولزارى، ألمدارلو، وكذلك دراسة كل من 

 . Charlop et al (2010)وآخرون  ارلوبش ودراسة

 :التوصيات التربوية 

 :يلى بما البحث الحالى من نتائج يوصى الباحث يه نتائجنطالقًا مما توصل إلا
 ي جتماعلية الخاصة بكيلية تنمية مهارات التفاعل االضرورة إعادة النظر فى طبيعة الدراسات المستقب

بتلك واالهتمام بالجانب االنفعالى الخاا ، ADS لفئة األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد
 للتفاعل االجتماعى د . دأة االنفعاليةالمهارات خاصة د مهارة المبا

  إيجاد برامج وطرق غير تقليدية لإلرتقاء بمهارات التفاعل االجتماعى لتلك الفئة من األطفال فعلى
؛ إال أن الرغم من أن هناك الكثير من البرامج التى تعمل على تحسين التفاعل االجتماعى لتلك الفئة
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 .ةالباحث يرى أنها ال تتناسب مع حجم المشك

 :المقترحةلبحوث ا 

 :الحالى يقترح الباحث إجراء البحث التالي فى البحث للجهد الذى بذل استكماالً 

 أثره دأة االجتماعية لألطفال ذوى اضطراب طيف التوحد غير اللفظيين و برنامج لتنمية النطق والمبا
 على تفاعلهم االجتماعى.
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