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اضطراب طيف  ذوي مستوى التعبير االنفعالي والتواصل االجتماعي لدى عينة من االطفال 
 التوحد في األردن

 الغرايبة محمد سماهر
 *أ.د. ابراهيم الزريقات

 ملخص:
اس مستوى التعبير االنفعالي والتواصل االجتماعي لدى عينة هدفت الدراسة الحالية إلى قي      

لقياس ة اضطراب طيف التوحد في األردن، ولتحقيق أهداف الدراسة تّم بناء أدا  ذوي من االطفال 
مستوى التعبير االنفعالي، والتي تكّونت من ثالٍث وعشرين فقرًة موزعة على ثالثة أبعاد، هي: إدراك 

تّم بناء أداة لقياس مستوى التواصل االجتماعي، ، و النفعاالت، وتنظيم االنفعاالتاالنفعاالت، واستخدام ا
إذ تكّونت من ثماٍن وعشرين فقرًة موزعة على أربعة أبعاد، هي: التواصل االجتماعي، والتبادلية 

ين، االجتماعية، واالدراك االجتماعي، والتفاعل االجتماعي وبعد استخراج دالالت الصدق والثبات لألدات
اضطراب  ذوي ( حالة من االطفال 30تّم التطبيق على عينة الدراسة؛ إْذ تكّونت عينة الدراسة من )

 ذوي طيف التوحد الملتحقين في مراكز التربية الخاصة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أّن االطفال 
اوصت الدراسة اضطراب طيف التوحد اظهروا ضعفا في التعبير االنفعالي، والتواصل االجتماعي. و 

بتفعيل نتائج تقييم مهارات التعبير االنفعالي والتواصل االجتماعي، وضرورة تقديم البرامج المناسبة التي 
 تعمل على تنمية التعبير االنفعالي والتواصل االجتماعي.

 .اضطراب طيف التوحد ذوي األطفال  ،التعبير االنفعالي، التواصل االجتماعي الكلمات المفتاحية:
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The level of emotional expression and social communication among a 

sample of children with autism spectrum disorder in Jordan 

 

Samaher Mohammed AlGharipeh 

Prof. Ibrahim El-Zraigat* 

 

Abstract: 

The present study aimed to measure the level of emotional expression 

and social communication among a sample of children with autism spectrum 

disorder in Jordan. To achieve the objectives of the study, tools were 

developed to measure the level of emotional expression, which consisted of 

twenty-three items distributed in three dimensions, namely: Perceive 

emotions use emotions, and regulate emotions. A tool to measure the level of 

social communication was constructed. It consisted of twenty-eight items 

spread over four dimensions: social communication, social reciprocity, social 

cognition and social interaction. After extracting the indications of validity 

and reliability of the two tools, they were applied to the study sample. The 

sample of the study consisted of (30) cases of children with autism spectrum 

disorder enrolled in special education centers. The results of the study 

indicated that children with autism spectrum disorder faced difficulties related 

to emotional expression and social communication. In light of the results of 

the study, the researchers recommended activating the results of evaluation of 

emotional expression and social communication skills, as well as providing 

appropriate programs that develop emotional expression and social 

communication. 

Keywords: Social communication, emotional expression, children with 

autism spectrum disorder. 

 
 

 

 

 

  

 

 

                                                 
* Jordan \The University of Jordan \Faculty of Educational Sciences 



 .2222 (،1ملحق ) ،الثاني جلد السابع، العدداألردنية، الممجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

  213 

       :المقدمة
في التواصل والتفاعل االجتماعي  مستمراضطراب طيف التوحد عرف حديثا؛ بانه عجز 

ويشخص خالل مرحلة الطفولة المبكرة )من الميالد الى ثمان  والتكرارية،المقيدة  واالنماط السلوكية
. ويركز الدليل (El-Zraigat, 2020)اجة الى مستويات الدعم سنوات( وتحدد شدته وفقا الى الح

( في معاييره على DSM_Vاالمريكي الخامس ) لالضطرابات العقلية يوالتشخيص االحصائي
وعند  التكرارية. وانماط السلوكمجالين اساسين هما مجال التواصل والتفاعل االجتماعي ومجال 

( DSM_4)الدليل االحصائي والتشخيصي الرابع  عاييرالقاء الضوء على هذه المعايير مقارنة بم
نجدها تلغي االنواع الفرعية للتشخيص داخل اضطراب طيف التوحد مثل متالزمة اسبرجر، 

محدد، كما انه عدل معايير سن البدء، واضاف محددات اخرى الالتوحد، اضطراب النمو غير 
امل الوراثية، ومستويات االدراك والتعلم كاالضطرابات العصبية البيولوجية وعوامل الخطر او العو 

توفر البنية االساسية والمبادئ التوجيهية إلجراء  DSM_5واللغة. وعلى الرغم من ان معايير
التشخيص، اال انها تعاني من بعض القيود خاصة بالنسبة لألطفال الذين تقل اعمارهم عن خمس 

  (Roula , Choueiri , Andrew, Zimmerman, 2017). سنوات
التي تبدأ بالظهور في مرحلة و المعقدة النمائية اضطراب طيف التوحد من أكثر االضطرابات 

ا االضطراب خالل السنوات مبكرة من عمر الطفل، إْذ تظهر على الطفل عالمات تدّل على هذ
مجاالت النمو المختلفة للفرد؛ كالنمو  فياألولى من العمر، كما يؤثر هذا االضطراب  الثمان

لي، واللغوي، واالجتماعي، واالنفعالي، والعاطفي. وغالبا ما ُيظهر األطفال بعًضا من الصفات العق
كاالنطواء، واالهتمام القليل بمن حولهم، والعزلة، كما يعّد هذا االضطراب من أكثر اإلعاقات 

أدوات  التطورية صعوبة بالنسبة للطفل واالهل واألخصائيين، ومع ذلك؛ ما زال الميدان يفتقر الى
اضطراب طيف التوحد يمكن أْن يظهروا حاالت  ذوي األطفال و تشخيص هذا االضطراب وأساليبه. 

من العجز بما في ذلك العيوب النوعية في التفاعل االجتماعي والتواصل االجتماعي، ويتراوح هذا 
قيود. أّما العجز الفردي ما بين االفتقار التاّم إلى التواصل اللفظي والتحدث بطالقة مع بعض ال

تراوح بين االنسحاب التام إلى المشاركة االجتماعية المقيدة. ي سلوكاً اجتماعيا؛ فإّنهم يظهرون 
من أدوات التقييم المستخدمة في تشخيص حاالت الضعف والعجز في المجاالت  عديدويتوفر 

غالبية هذه األدوات ان  فضاًل عناألكاديمية التقليدية مثل القراءة والكتابة ولكنها تعد غير كافية، 
المستخدمة صممت لغرض تشخيص اضطراب طيف التوحد، أو التمييز بين االضطرابات 
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المختلفة؛ إاّل أّن هناك حاجة الى ادوات تقييم محددة وانواع متعددة للتقييم في عدد من المجاالت 
اصل االجتماعي هي: األداء االجتماعي، وعالقات األقران، والتواصل. وإّن العجز في مهارات التو 

يجب توثيقه بشكل موضوعي، كما يجب مالحظته في البيئات التي يحدث فيها االتصال، ويوصى 
بالمالحظات الطبيعية بعّدها الشكل األكثر ديناميكية وتمثيلية للتفاعل واألداء االجتماعي 

(Linda, Murdock, Hollie , Cost, Tieso, 2007). 
اضطراب طيف التوحد يعّد أداة قيمة  ذوي األطفال  المشاعر لدى التعرف إلىكما أّن 

فتقر إلى االعداد الكافي والمحتوى، فضال عن الخبرة، وإّن ت اومحتملة لتحسين العمل معهم، ولكّنه
التدريب على المشاعر قد يعمم إلى خارج إطار التدريب النظري؛ وذلك لعدة أسباب منها: أّن 

مجتمع متنوع وغير متجانس، وغالبا ما يواجهون  اضطراب طيف التوحد ذوي مجتمع األطفال 
 ,Berggren)صعوبات في تعميم المهارات المكتسبة من سياق التدريب إلى المواقف الجديدة 

2017). 
كشف عن مستوى التعبير االنفعالي، وعن مستوى في الجاءت فكرة هذه الدراسة  ومن هنا،

لتوحد، والتي لها بالغ األثر في عملية اضطراب طيف ا ذوي التواصل االجتماعي لدى االطفال 
تعليم هذه الفئة وتدريبها؛ وذلك لندرة الدراسات العربية التي اهتمت بتقييم هَذْيِن المجاَلْيِن واألدوات 

 والمقاييس التي تحاكي هذه المهارات.
 مشكلة الدراسة 

واالنفعالي،  جميع جوانب النمو العقلي واللغوي واالجتماعي فييؤثر اضطراب طيف التوحد 
فإّن هذه الدراسة تركز على جانبين هما:  على الطفل، لذا الظاهر السلوكويظهر هذا التأثير في 

الجانب االنفعالي، والجانب االجتماعي، ففي الجانب االنفعالي يظهر الطفل قصورا في تفسير 
التعبيرات العاطفية  تعبيرات الوجه، واستخدام التعرف إلىتعبيرات الوجه وفهمها، وفهم المشاعر، و 

المشاعر؛ حتى نتمكن من الفهم  التعرف إلىأّن بعض الدراسات أثبتت أهمية  فضاًل عنوتبادلها، 
 . (Uljarevic, & Hamilton, 2012) النظري الضطراب طيف التوحد وتعليم المهارات

ليد اضطراب طيف التوحد بقلة المشاركة باللعب واالبتعاد عن تق وذو يتصف االطفال كما 
مظاهر السلوك غير المرغوب لديهم مثل نوبات الغضب،  ويظهرون بعض اآلخرين األشخاص

 ,Westling & Fox)ون هذا طريقة للتواصل دلعدوانية، وإيذاء الذات وقد يعوالبكاء والصراخ، وا

2009) . 
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مثل تفسير المشاعر  الى اظهار صعوبات اضطراب طيف التوحد وذو يميل االطفال و 
ا في التعبير الصوتي والوجه، وقد يشعرون بعدم االرتياح تجاه اآلخرين. كما يظهرون المعبر عنه

مشكالت في التفاعالت االجتماعية مثل المحادثات والتي غالًبا ما تكون مزعجة للغاية ومرهقة. 
 . (Lacour, 2018)بالنسبة لهؤالء االطفال، قد يكون العمل إلى جانب المعالج أكثر راحة 

، خصوصا في مجال اللغةاضطراب طيف التوحد صعوبات متعددة  وذو طفال يظهر االو 
على دمج  المقدرةالمعلومات. فقد اوضحت الدراسات ان ومعالجة  النفعاالتالتعامل مع او 

المنبهات االجتماعية السمعية والبصرية تضعف لدى هؤالء االفراد، مما يسهم في خطر االستبعاد 
زلة، وعلى المدى البعيد قد تسهم هذه التجارب االجتماعية السلبية االجتماعي ورفض االقران والع

القصور في التعبير االنفعالي ويعد  (Berggren, 2017). في عالقات اجتماعية ضعيفة
الفرد على االندماج مع اآلخرين والتفاعل  مقدرةوالتواصل االجتماعي يعّد أحد المعيقات أمام 

على التعلم والتدريب، كما تؤكد الدراسات على أّن هناك صعوبة  مقدرتهممعهم، وبالتالي؛ يحّد من 
 & ,Uljarevic)االنفعاالت، وباألخص التعبير عن السعادة وإدراك الخوف  التعرف إلىفي 

Hamilton, 2012).  
 ومن هنا يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي، في الحاجة لإلجابة عن السؤالين اآلتيين: 

 اضطراب طيف التوحد في األردن؟ ذوي نفعالي لدى عينة من االطفال ما مستوى التعبير اال 
  اضطراب طيف التوحد في  ذوي ما مستوى التواصل االجتماعي لدى عينة من االطفال

 األردن؟
 هدف الدراسة 

 ذوي مستوى التعبير االنفعالي لدى عينة من االطفال  الى قياستهدف الدراسة الراهنة 
تحديد مستوى التواصل االجتماعي لدى عينة من االطفال و  دن.اضطراب طيف التوحد في األر 

 في االردن. طيف التوحد اضطراب ذوي 
 أهمية الدراسة 

اضطراب طيف  ذوي تظهر أهمية الدراسة جلية في كونها تؤثر في االهتمام بدراسة االطفال 
طراب طيف اض ذوي إّنه ال تتوفر معلومات محددة كافية عن استجابات االطفال  وبما .التوحد

اضطراب طيف  ذوي التوحد تجاه االطفال اآلخرين؛ فمن المعتاد ومن الممكن، بالنسبة لألطفال 
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التوحد، أْن يبتسموا أو يضحكوا أو يبكوا أو يتفاعلوا مع اآلخرين، ولكْن، من غير الممكن أْن تأتي 
ساعدة أو تدخل أو هذه االنفعاالت والتعبيرات وغيرها من السلوكيات االجتماعية الهادفة دون م

تدريب، والتدخل ال يصبح واقعا ضمن خدمات الطفل دون أدوات تشخيصية وتقييمية توضح مدى 
العجز في هذه المهارات وغيرها، وعلى الرغم من االعتراف بأّنهم يظهرون قصورا في عالقاتهم 

القصور والعجز في االجتماعية واالنفعالية بشكل عاّم؛ فإّن الحاجة ملحة في الميدان لتحديد هذا 
 هذه المهارات من خالل األدوات التقييمية المتنوعة. 

وتكمن األهمية النظرية في إيضاح أهمية كلٍّ من التعبير االنفعالي والتواصل االجتماعي؛ 
على التعبير  المقدرةاضطراب طيف التوحد، والتأكيد على ارتباط  ذوي لبناء الثقة عند األطفال 

 التعرف إلى فضاًل عنعلى التعلم واكتساب المعرفة.  المقدرةاالجتماعي ب االنفعالي، والتفاعل
اضطراب  ذوي مستوى التعبير االنفعالي والتواصل االجتماعي لدى عينة الدراسة من االطفال 

 طيف التوحد.
وكما تبرز األهمية التطبيقية في بناء أداة تتمتع بدالالت صدق وثبات لتقييم مستوى األداء 

ل االجتماعي، وكذلك، في بناء أداة لتقييم مستوى التعبير االنفعالي يمكن من خاللهما في التواص
اضطراب طيف التوحد، وبالتالي؛ التمكن من تدريبهم  ذوي بعض خصائص األطفال  التعرف إلى

افادة العاملين والمهتمين في مجال وتعليمهم ضمن البيئة التعليمية. وتتضح ايضا هذه االهمية في 
ة الخاصة، من خالل تقديم ادوات تكشف عن مهارات التواصل االجتماعي ومهارات التعبير التربي

واالفادة في توجيه األخصائيين والعاملين على التركيز على المهارات االنفعالية االنفعالي للطفل. 
 واالجتماعية في برامجهم التدريبية.
 المصطلحات والتعريفات اإلجرائية 

على إقامة عالقات اجتماعية وظيفية، والتواصل  المقدرةويعرف بانه  :التواصل االجتماعي
 ويعرف .(El-Zraigat, 2020, p. 120) مع اآلخرين، وبناء هذه العالقات والمحافظة عليها

اضطراب التوحد على  الكلية التي يحصل عليها الطفل ذوإجرائيا في هذه الدراسة بأّنه: الدرجة 
 المستخدم في الدراسة.و ماعي مقياس مهارات التواصل االجت

-El) على التعبير عن المشاعر واالنفعاالت مع اآلخرين المقدرةوهو  التعبير االنفعالي: 

Zraigat, 2020, p. 76). إجرائيا في هذه الدراسة بأّنه الدرجة الكلية التي يحصل عليها  ويعرف
 المفحوص على مقياس التعبير االنفعالي، والمستخدم في الدراسة.



 .2222 (،1ملحق ) ،الثاني جلد السابع، العدداألردنية، الممجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

  213 

هم االطفال الذين يعانون من عجز في التواصل  اضطراب طيف التوحد: ذوي األطفال  
وأنشطة واهتمامات مقيدة، على أْن يشخصوا دون سّن  بسلوكوالتفاعل االجتماعي واالنشغال 

. وإجرائيا؛ هم (Alreihani, El-Zraigat, Tannous, 2018, p. 254) الثامنة من العمر
اب طيف التوحد، والملتحقون بمراكز رعاية اضطراب طيف التوحد األطفال المشخصون باضطر 

 في األردن.
 تتمثل حدود الدراسة الحالية باآلتي:: محدداتو  الدراسةحدود 

  :من عمر  التوحدطيف اضطراب  ي ذو من )األطفال  في عينة الدراسةوتتمثل حدود بشرية
 قصدية.والذين تم اختيارهم بطريقة  (11_6

 خالل الفصل االول  البياناتجمع بها  مثل بالفترة الزمنية التي توتتم نية:حدود زم
2212/2222. 

  :ربية الخاصة مركز االوج للت اربد،بمراكز التربية الخاصة في منطقة وتتمثل حدود مكانية
 .ومركز العون االردني

 :محددات الدراسة
  الوصفي.منهجية البحث المتبعة والمتمثلة بالمنهج 
  والثبات.ية ألدوات الدراسة والمتمثلة في الصدق الخصائص السيكومتر  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
أنه من االضطرابات النمائية العصبية بفي الوقت الراهن اضطراب طيف التوحد ُينظر إلى 

اضطراب طيف  ذوي والتي تشخص في سن ما دون الثامنة من العمر، ويقدر عدد األشخاص 
زيد معدل انتشار التوحد بين األشخاص الذكور أربع مرات عنه بين اإلناث. تقريبًا، وي 1%التوحد 

 1 حواليبلغت االن  إذاال ان نسبة التقدير الحديثة تشير الى زيادة ملحوظة في نسبة االنتشار 
كيفية إدراك الشخص  فياضطراب طيف التوحد هو حالة مرتبطة بتطور الدماغ تؤثر . 12لكل 

في التفاعل االجتماعي والتواصل. يشمل االضطراب  مشكالتوتتسبب في لالختالط مع اآلخرين 
أيًضا أنماًطا سلوكية محدودة وتكرارية. يشير مصطلح "الطيف" في اضطراب طيف التوحد إلى 
مجموعة واسعة من األعراض والشدة. يبدأ اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة 

، وفي المدرسة والعمل، على سبيل المثال. اجتماعًيا-لمجتمع في ا مشكالتويؤدي في النهاية إلى 
كثيًرا ما يظهر األطفال أعراض االضطراب خالل السنة األولى. يبدو أن عدًدا صغيًرا من األطفال 
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من العمر عند  شهًرا 21و 18يتطور بشكل طبيعي في السنة األولى، ثم يمر فترة من التراجع بين 
 .(Mayo Clinic, 2019) ظهور أعراض االضطراب

( American Psychiatric Associationوتحدد الجمعية األمريكية للطب النفسي )
 :وهيتين الضطراب طيف التوحد صصيخ
  .التواصل والتفاعل االجتماعي 
 ( السلوك النمطي واالهتمامات واألنشطةAmerican Psychiatric Association, APA, 

2013.)  

حراز تقدم كبير على مدار العقدين الماضيين في فهم الصعوبات وفي اآلونة األخيرة تّم إ
اضطراب طيف التوحد، مّما أّدى إلى زيادة التركيز على مميزات  ذوي االجتماعية لألطفال 

التواصل من حيث الفهم والتعبير هي  مشكالتما يقال: إّن  التواصل االجتماعي المبكر. وغالبا
اضطراب طيف  ذوي السلوك الحادة الشائعة بين االطفال  مشكالتة ليسواحدة من األسباب الرئ

في التواصل؛ إاّل أّنهم  مشكالتالتوحد الشديد. وعلى الرغم من أّن جميع االطفال يعانون من 
 .((Thunberg, 2013مختلفون في النوع والدرجة 

من  يتضمن مجموعة اً ويعد بناء واسع، التواصل االجتماعي هو سلوك وعملية دينامية معقدة
الخصائص السلوكية التي تلقي الضوء على بعض المظاهر التي قد تشكل السلوك المشكل لدى 

على االهتمام المشترك  المقدرةاضطراب التوحد، فهم يظهرون أدلة قليلة على  ذوي األطفال 
المعقدة ومن هذه  واإلشارة إلى األشياء، وهم أقل عرضة لالستجابة للتفاعالت االجتماعية

 :نوردالخصائص 
  االستجابات اللفظية، وهي إقرار شفهي بالبدء من قبل شخص بالغ يمتلك كلمات واضحة، وقْد

يتّم حساب الصدى الفوري إذا كانت وظيفّية بشكل واضح، وتضّم هذه الفئة الصدى الوظيفي 
 المتأخر، وردود الفعل على التدخالت غير اللفظية من قبل األقران.

 أّنه إظهار أو توجيه أو االبتسام االجتماعي المشترك، أو مشاركة االهتمام المشترك، ويعرف ب
النظرة بين شخص وآخر، وتتضمن هذه الفئة اإليماءات بغرض جذب االنتباه، ومشاركة 

 اآلخرين باأللعاب، والضحك والتفاعل. 

  أّنها إيماءات ولغة جسد علنية تتجاوز االهتمام بمحاوالت التواصل غير الفظي، وتعرف
رك، وتتضمن اإليماءات والتلويح واإلشارة اليدوية المفهومة، والتي تهدف إلى نقل المشت
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 .(Linda et al., 2007)المعاني 
اضطراب طيف التوحد، أيضا، من خالل مجموعة من التعديالت المعرفية، والتي غالبا ما 

ن عمليات يتم تلخيصها في العجز التنفيذي واالدراك االجتماعي الذي يشتمل على مجموعة م
التحكم المعرفي، والتي تعّد ضرورية للتنظيم الذاتي والسلوك الموجه نحو األهداف والتخطيط 

اضطراب طيف التوحد خلاًل في الوظائف  ذوي وفي دراسات حديثة اظهر األطفال  المستبصر،
معرفي التنفيذية، وعجًزا في مجاالت المرونة المعرفية والتخطيط لذا يمكن ادخال بعد االسلوب ال

للتمكن من فهم اضطراب طيف التوحد. اما المهارات االجتماعية، فهي مصطلح شامل يتضمن 
من مكونات معالجة المعلومات االجتماعية التي تمكن من الفهم أو التفكير في اآلخرين  عديد

ومشاعرهم ونواياهم، وهو ضروري من أجل التفاعل االجتماعي واكتساب المهارات االجتماعية؛ 
بالغ األهمية لفهم كيف يحاول اآلخرون التواصل في التفاعالت االجتماعية والعاطفية،  اً أمر  ويعد

المهارات االجتماعية دورا رئيسا في  تؤديوتفسيرها بشكل صحيح، واالستجابة بشكل مناسب، إْذ 
ية الحياة اليومية، وفي النتائج النفسية واالجتماعية، وهذا المصطلح يتكون من عدة عناصر فرع

المشاعر،  التعرف إلىهي: اإلدراك االجتماعي، والتوجه االجتماعي، والتعاطف المعرفي، و 
 (.(Berggren, 2017 وغالبا ما يتم دمج العاطفة واالدراك في التفاعل االجتماعي. والتعبير عنها

وفي اآلونة االخيرة تم احراز تقدم كبير على مدار العقدين الماضيين في فهم صعوبات 
صل االجتماعي لألطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، مما ادى الى زيادة التركيز التوا

على مهارات التواصل االجتماعي المبكرة في معايير التشخيص، وعلى الرغم من ان جميع 
ا في في التواصل، اال انهم يختلفون كثير  مشكالتاضطراب طيف التوحد يعانون من  ذوي االطفال 

 .((Thunberg, 2013 تهاوشد المشكلةنوع 
لدى بعض األطفال عالمات اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة،  هكذا تظهر

، وعدم االستجابة السمهم أو عدم االكتراث لمقدمي الرعاية. وقد التواصل بصريا مثل انخفاض
، ولكنهم رى من العميتطور األطفال اآلخرون بشكل طبيعي خالل األشهر أو السنوات القليلة األول

 انهو  لمهارات اللغوية التي اكتسبوها بالفعل.ليصبحون فجأة في حالة انسحاب أو عدوانية أو فقدان 
من المرجح أن يكون لكل طفل يعاني من اضطراب طيف التوحد نمط فريد من السلوك ومستوى 

ى مستوى اإلعاقة من األداء المنخفض إلى األداء العالي. وهذا يعتمد بشكل عام عل -الشدة 
 .(Mayo Clinic, 2019) على العمل المقدرة فيوكيفية تأثيرها 
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 :الدراسات السابقة
 ذوي  باألطفالاهتمت الدراسات والبحوث في ميدان التربية الخاصة، والتي تعنى بالتحديد 

 اضطراب التوحد، بتسليط الضوء على أهمية مهارتي التواصل االجتماعي والتعبير االنفعالي في
بعض هذه ي أتفيما يو ، وسلوكهمحياة الفرد ذي اضطراب طيف التوحد، والكشف عن خصائصهم 

 .الدراسات
  .Linda. Murdock, Hollie & Tieso)ليندا ومردوك وهولي وتيسيو في دراسة 

( كأداة مراقبة مباشرة لتحديد العجز االجتماعي والتواصل لدى S-CATاداة ) إعدادتم  (2007
( داخل البيئات التعليمية. ASDال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد )عينة من األطف

-Sوفي هذه الدراسة التجريبية تّم التحقق من صحة المحتوى والموثوقية لتحديد مدى تمييز اداة )

CAT بشكل قاطع بين األطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد وغيرهم. وتّمت مقارنة )
( طفال يعانون من اضطراب طيف التوحد، و تصنيفات اداة 16( ل )S-CATتصنيفات اداة )

(S-CAT( لـ )طفال ال يعانون من اضطراب طيف التوحد باستخدام تحليل عامل واحد من 16 )
(، وكانت االختالفات في البدايات اللفظية، واالستجابات اللفظية، واالهتمام ANOVAالتباين )

ة كبيرة، وكانت االختالفات ايضا في محاوالت التواصل غير المشترك، وكانت التفاعالت الكلي
( تعد صالحة للتمييز بين األطفال الذين S-CATاللفظي كبيرة، كما تشير النتائج إلى أّن اداة )

 .يعانون من اضطراب طيف التوحد وغيرهم من األطفال الذين ال يعانون من هذا االضطراب
 ,Kuusikko, Haapsamo, Jansson, Hurtig Mattila)كيوسكو و اخرون  دراسة

Ebeling, Jussila, Bolte,&Moilanen 2009 ) المشاعر  التعرف إلىوالتي هدفت إلى
يعانون من اضطراب طيف التوحد،  فردا( 57) األساسية للوجه العلوي في منطقة العينين لدى

كمبيوتر و اختبار ( عاًما، وذلك باستخدام مقياس موحد بمساعدة ال21_9تتراوح أعمارهم بين )و 
تأثيرات الوجه، إْذ سجلت نتائج االختبارين أّن األطفال  التعرف إلىفرانكفورت، وتم التدريب على 

المشاعر، وأّن أداء المجموعة االكبر  التعرف إلىاضطراب طيف التوحد لديهم صعوبات في  ذوي 
 عمرا كان أفضل، ولديها مهارات أفضل من المجموعة األصغر سّنا.

تّم التأكيد على اهمية  (Uljarevic, & Hamilton, 2012) ة الجرفك وهاملتون راسوفي د
اضطراب طيف التوحد، وأهميته لتحقيق  ذوي المشاعر لدى االطفال  التعرف إلىتحري النزاهة في 

الفهم لهذا االضطراب، وتعليم المهارات االجتماعية، وأّن الدراسات السابقة أبلغت عن نتائج 
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( ورقة تختبر 48بية، إْذ هدفت إلى اتباع نهٍج تحليليٍّ رسمّي، وتّم جمع بيانات من)إيجابية وسل
( مشارًكا يعانون من اضطراب التوحد، وأظهرت النتائج أّن هناك صعوبة في 980أكثر من )
االنفعال لدى أطفال التوحد، وان االعتراف بالسعادة كان ضعيًفا لديهم، وبالنسبة الى  التعرف إلى

الخوف فكان أسوأ بشكل هامشي من االعتراف بالسعادة. كما يوفر هذا التحليل فرصة إدراك 
 ذوي المشاعر لدى االطفال  التعرف إلىلالطالع على االبحاث التي تلقي الضوء على اهمية 

 اضطراب التوحد، وتحديد الخطوط العريضة لالتجاهات المستقبلية المحتملة. 
 ,Rotheram-Fuller, Kim, Seiple, Locke) روثرمان واخرون  كما تشير دراسة

Greenwell, Levin, 2013 من التدخالت لمعالجة ضعف األداء  عديد( إلى أّنه تّم تطوير
( لذا، هدفت هذه ASDاالجتماعي بين األطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد )

( دراسة نشرت بين 59ة من)المراجعة إلى تقييم مجموعة متنوعة من التدخالت والنتائج المستخلص
( دراسة، واختلفت 59( نتيجة منفصلة عبر )80(. واستخدمت أكثر من )2010و  1990عامي )

نتائج التقرير الذاتي غير الرسمية ودرجات االختبار الموحدة، وكانت أنواع التدخالت المستخدمة 
متعددة، على الرغم من ( مجموعة من التدخالت ال%74.6متنوعة بالمثل، إذ استخدمت الغالبية )

عدم وجود تقييم أو تدخل قياسي يمكن التوصية به لتحسين المهارات االجتماعية، فقد تّم تحديد 
، والتي يمكن أْن يسترشد بها لتطوير التقييمات والتدخالت المناسبة لتحسين الرئيسةالمجاالت 

 د.السلوكيات االجتماعية لألطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوح
التي أوضحت اهمية  ((DAOU, Ryma & Claire, 2016 دوو واخرون  وفي دراسة

اضطراب طيف  ذوي التركيز بشكل مكثف على العجز في التعبير عن المشاعر لدى األطفال 
عرضت األدبيات تدخالت عديدة لتعليم األطفال التعبير عن عواطفهم ومشاعرهم.  فقدالتوحد، 

ين نشر عدد من الدراسات السلوكية المؤثرة في التدريب خالل العقد واشارت الى انه على الرغم من
لمزيد من البحث لتحديد أفضل الممارسات المستندة إلى األدلة األخرين؛ إاّل أّن هناك حاجة 

اضطراب طيف التوحد، إْذ  ذوي لتسهيل التنشئة االجتماعية، والتعبير عن المشاعر لدى األطفال 
اجعة الدراسات التي وصفت العجز في السلوك العاطفي، والتدخالت هدفت هذه الدراسة إلى مر 

 المشاعر. التعرف إلىالتي استهدفت 
 ((Zhan, Ryan, Jeon, Park, & Ayanna , 2016زانق واخرون دراسة  أكدتكما 

على أّنه من الضروري االستفادة من التطورات الحديثة في أساليب الروبوت التفاعلي والعالج 
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دمجهما، فقد تّم تصميم روبوتات موسيقية يمكنها تسهيل التفاعالت االجتماعية الموسيقي و 
تتواصل الروبوتات مع األطفال  إذوالعاطفية لألطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، 

أثناء اكتشاف حاالتهم العاطفية وأنشطتهم الجسدية، في الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد 
من  عديدفي الوقت الفعلي بناًء على بيانات التفاعل. ونظًرا ألّننا نتصور استخدام ثّم يصنع صوًتا 

كّل روبوت وجهاز استشعار دوًرا  إذ يؤديالروبوتات مع األطفال؛ تّم اعتماد بنية خدمة العمالء، 
كمحطة طرفية، بينما يعالج خادم الصوت جميع البيانات، وينشئ صوًتا منسًقا، فيسمح هيكل 

لعميل الخاص بالمدرب بالتكيف بمرونة مع بيئات استخدام أنواع مختلفة من الروبوتات لكّل خادم ا
طفل، لذا؛ يعتقد أّن هذا النهج المتعدد األوجه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تدخالت أكثر كفاءة 

 وفعالية لألطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.
( فقد (Yoshimatsu, Umino& Dammeyer, 2018يوشماتس واخرون اما دراسة 

هدفت إلى الكشف عن خصائص الفهم والتعبير في علم العروض بين األطفال المصابين 
باضطراب طيف التوحد، وتّم بناء اختبار لفهم العروض واختبار للتعبير عن العروض، باستخدام 

غير المتطابقة،  ستة أنواع من الكلمات في ثالث فئات هي: الكلمات المتطابقة، والكلمات
اضطراب  ذوي ( طفال من األطفال 35) والكلمات المحايدة، وتطبيقه على مجموعة تكونت من

( طفال من األطفال العاديين 158( سنوات، ومجموعة تكونت من)9_7طيف التوحد من عمر)
اضطراب طيف التوحد كانت  ذوي ( سنوات. وأظهرت النتائج أّن مجموعة األطفال 5_3من)

 أقل في كّل االختبارات مقارنة بنتائج األطفال العاديين على االختبارات. درجاتهم 
 :التعقيب على الدراسات السابقة

اضطراب طيف التوحد يواجهون صعوبات في التعبير  ذوي اشارت الدراسات السابقة الى ان 
برامج العالجية الدراسات أهمية الالتفاعل االجتماعي المرغوبة. كما اوضحت  سلوكاالنفعالي واكتساب 

  .فاعليتهامهارته والتي اثبتت  وتحسين سلوكهقدرات الطفل ذي اضطراب طيف التوحد وفهم مفي تنمية 
 جرااات اإلو الطريقة 

 منهج الدراسة 
المنهج المستخدم هو المنهج فإن لذا  الوصفية،تعد الدراسة الراهنة من الدراسات المسحية 

  .لمناسبته لهدف الدراسة كذلالوصفي و 
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 مجتمع الدراسة وعينتها: 
اضطراب طيف التوحد الذين يتلقون التدريب والتعليم  ذوي تكون مجتمع الدراسة من الطلبة 

اضطراب طيف  ذوي ( حالة من األطفال 30وتكونت عينة الدراسة من) الخاصة،في مراكز التربية 
ا من مركزي االوج قصديراسة داختيار أفراد الوتم . ( سنة14_6التوحد، والتي تتراوح أعمارهم من )

تّم وقد وتّم أخذ الموافقات الالزمة إلتمام اإلجراءات مع المعنيين.  اربد.في مدينة  والعون االردني
وعدد من األخصائيات المدربات  نيتطبيق األداتين بالصورة النهائية على الحاالت من قبل الباحث

لمقياسين أسبوعا، وبعد مرور أسبوعين على على تطبيق المقياس، واستمرت مدة التطبيق القبلي ل
 التطبيق األول تّمت إعادة التطبيق.

 أدوات الدراسة 
 مقياس التعبير االنفعالي  .1

والمتمثلة  مهارات التعبير االنفعالي لدى طفل التوحد التعرف إلىهدف المقياس: يهدف الى 
وتم اعداد المقياس بعد الرجوع الى االنفعاالت، استخدام االنفعاالت، وتنظيم االنفعاالت.  إدراكفي 

-El)مثل  االدب النظري والدراسات السابقة التي اهتمت بدراسة مهارات التعبير االنفعالي

Zraigat,2016) ؛Hampshire, Butera, & Bellini, 2016. 
 صدق المقياس 

 :للتحقق من صدق المحتوى تم عرض المقياس على عشرة من المحكمين  صدق المحتوى
المتخصصين في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك وجامعة عجلون الوطنية، وذلك من اجل 

مة الفقرات وارتباطها بالمجاالت التي تنتمي ءى آرائهم ومالحظاتهم حول مدى مالالحصول عل
 الفقرات للمجال. وكفاية عددبمجال التعبير االنفعالي إليها، ومدى وضوح الفقرات وارتباطها 

 ( فما فوق.%80) وتم االحتفاظ بالفقرات التي تبلغ نسبة االتفاق عليها
 :الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت ارتباط فقرات  صدق البناا

من خارج عينة حالة  (30تكونت من )استطالعية المقياس مع الدرجة الكلية في عينة 
أن  ذلككل فقرة من الفقرات،  ارتباطتم تحليل فقرات المقياس وحساب معامل  إذ، الدراسة
هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة  االرتباطمعامل 

، وبين كل بالبعد التي تنتمي إليهوبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وبين ارتباطها 
بين  مامع األداة ككل والدرجة الكلية من جهة أخرى، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات  بعد



 أ.د. ابراهيم الزريقات، الغرايبة سماهر                       ......            مستوى التعبير االنفعالي والتواصل

  233 

 .يبين ذلك( 1) الجدولو  (0.91-0.43ومع البعد ) ،(0.91- 0.40)
 التي تنتمي إليه والبعد( معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية 1)الجدول

رقم 
 الفقرة

معامل 
 طاالرتبا

 مع البعد

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

1 .70(**) .51(**) 9 .58(**) .68(**) 17 .43(*) .40(*) 

2 .75(**) .44(*) 10 .63(**) .62(**) 18 .90(**) .86(**) 

3 .78(**) .59(**) 11 .86(**) .87(**) 19 .84(**) .82(**) 

4 .72(**) .63(**) 12 .60(**) .56(**) 20 .91(**) .84(**) 

5 .72(**) .54(**) 13 .80(**) .76(**) 21 .90(**) .91(**) 

6 .72(**) .82(**) 14 .63(**) .68(**) 22 .75(**) .68(**) 

7 .59(**) .66(**) 15 .75(**) .77(**) 23 .61(**) .45(*) 

8 .47(**) .43(*) 16 .59(**) .43(*)    

 (.0.01**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )         (0.05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
، ولذلك ودالة إحصائيا وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة

 حذف أي من هذه الفقرات. لم يتم
 ( معامالت االرتباط بين االبعاد ببعضها والدرجة الكلية2) الجدول

 تنظيم االنفعاالت استخدام االنفعاالت االنفعاالت إدراك 
التعبير  مقياس

 االنفعالي
    1 االنفعاالت إدراك

   1 (**)607. استخدام االنفعاالت

  1 (**)832. (**)678. تنظيم االنفعاالت

 1 (**)929. (**)941. (**)809. مقياس التعبير االنفعالي

 (.0.01**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )      (.0.05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار : ثبات المقياس

(test-retestبتطبيق ال ) مقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة
 .، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتينحالة (30الدراسة مكّونة من )

 لداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا،وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق ا
داخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لألبعاد واألداة ( يبين معامل االتساق ال3) الجدولو 

 ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
 ( معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لألبعاد والدرجة الكلية3) الجدول

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة االبعاد

 0.83 0.97 االنفعاالت إدراك

 0.83 0.96 استخدام االنفعاالت
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 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة االبعاد

 0.89 0.95 تنظيم االنفعاالت

 0.92 0.97 مقياس التعبير االنفعالي

( 23) من اً مكون أصبحالصورة النهائية للمقياس بعد التحقق من معامالت الصدق والثبات 
 فقرة موزعة على ثالثة ابعاد هي:

الفرد على معرفة تعبيرات  مقدرةاالنفعاالت، وهي تمثل مجموعة من المهارات هي،  إدراك .1
الوجه واالنفعاالت الدالة عليه، فهم المشاعر وتفسيرها، تمييز العواطف في السياقات الطبيعية، 

 فهم المشاعر المعقدة واظهار االستجابات االنفعالية.
الفرد على استخدام التعبيرات  مقدرةاستخدام االنفعاالت، وهو يمثل مجموعة من المهارات هي،  .2

لعاطفية المناسبة للموقف، صعوبة التوصيف اللفظي وغير اللفظي للتعبيرات العاطفية، ا
 تبادل العاطفة مع االخرين، ويتعامل مع االفراد بصورة طبيعية. و 

الفرد على الفهم والسيطرة على  مقدرةوهي تمثل مجموعة من المهارات هي،  االنفعاالت،تنظيم  .3
 االستجابة الى مشاعر االخرين بالفعل والقول. و ن، اظهار التعاطف مع االخريو عواطفه، 

 تطبيق المقياس وتصحيحه: 
تم وضع تقدير لكل فقرة  إذفقرات المقياس،  عنأخصائية التوحد في المركز باالستجابة  تقوم

من فقرات المقياس وفقا لتقدير ليكرت الثالثي )عالي، متوسط، ضعيف( وعلى اخصائية التوحد 
الخيار المالئم لسلوك الطفل وتعطى ثالث  أسفلفقرة من فقرات المقياس  تحديد استجابة لكل

درجات للخيار )عالي( ودرجتان للخيار )متوسط( ودرجة واحد للخيار )ضعيف(. وذلك بالنسبة 
( للخيارات الثالثة على الترتيب وبذلك تكون 3، 2، 1للفقرات الموجبة والعكس في الفقرات السالبة )

درجة وكلما كانت  23(1*23درجة، والدرجة الدنيا ) 69( 3*  23مقياس ككل )الدرجة القصوى لل
الدرجة مرتفعة على المقياس كلما كان ذلك مؤشرا على ارتفاع مستوى التعبير االنفعالي للطفل 

( درجة على المقياس ككل دل ذلك على انخفاض 30التوحدي. وكلما انخفضت الدرجة عن )
 طفل التوحدي.لتعبير االنفعالي للمستوى ا

 مقياس التواصل االجتماعي: .2
مهارات التواصل االجتماعي المتمثلة باالنتباه  التعرف إلىهدف المقياس: يهدف الى  

المشترك، التبادلية االجتماعية، االدراك االجتماعي والتفاعل االجتماعي. و تم اعداد المقياس بعد 
هتمت بدراسة مهارات التواصل االجتماعي مثل الرجوع الى االدب النظري والدراسات السابقة التي ا 
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(El-Zraigat ،2016 ؛Hampshire, Butera, & Bellini, 2016) 
 صدق المقياس 

 :للتحقق من صدق المحتوى تم عرض المقياس على عشرة من المحكمين  صدق المحتوى
جل المتخصصين في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك وجامعة عجلون الوطنية، وذلك من ا

مة الفقرات وارتباطها بالمجاالت التي تنتمي ءى آرائهم ومالحظاتهم حول مدى مالالحصول عل
 كفاية عدد الفقرات للمجال.باطها بمجال التفاعل االجتماعي و إليها، ومدى وضوح الفقرات وارت

 .%80وبلغت نسبة االتفاق 
  :الت ارتباط فقرات الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت معامصدق البناا

 حالة (30تكونت من )استطالعية من خارج عينة الدراسة المقياس مع الدرجة الكلية في عينة 
كل فقرة من  ارتباطتم تحليل فقرات المقياس وحساب معامل  إذ، من خارج عينة الدراسة

عامل هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة م االرتباطالفقرات، حيث أن معامل 
بالبعد التي ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وبين ارتباطها 

والدرجة الكلية من جهة أخرى، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات  بعد، وبين كل تنتمي إليه
 .يبين ذلك (1) الجدولو  (0.88-0.36ومع البعد ) ،(0.91-0.40)بين  مامع األداة ككل 

 ( معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية والبعد التي تنتمي إليه4) جدولال
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 مع البعد

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 ةمع األدا

1 .84(**) .68(**) 11 .77(**) .72(**) 21 .75(**) .54(**) 

2 .83(**) .55(**) 12 .80(**) .77(**) 22 .55(**) .41(*) 

3 .77(**) .71(**) 13 .54(**) .50(**) 23 .49(**) .47(**) 

4 .85(**) .56(**) 14 .79(**) .67(**) 24 .77(**) .70(**) 

5 .58(**) .40(*) 15 .36(*) .36(*) 25 .87(**) .68(**) 

6 .40(*) .36(*) 16 .75(**) .65(**) 26 .69(**) .51(**) 

7 .60(**) .47(**) 17 .61(**) .54(**) 27 .71(**) .59(**) 

8 .64(**) .55(**) 18 .74(**) .55(**) 28 .72(**) .52(**) 

9 .85(**) .86(**) 19 .61(**) .34(*)    

10 .88(**) .79(**) 20 .60(**) .46(*)    

 (.0.01**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ).   (0.05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

، ولذلك ودالة إحصائيا وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة
 لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.
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 ببعضها والدرجة الكلية ( معامالت االرتباط بين االبعاد5) الجدول
 

االنتباه 
 المشترك

التبادلية 
 االجتماعية

االدراك 
 االجتماعي

التفاعل 
 االجتماعي

التواصل 
 االجتماعي

     1 االنتباه المشترك

    1 (**)522. التبادلية االجتماعية

   1 (**)505. (**)563. االدراك االجتماعي

  1 (**)517. (**)689. (*)429. التفاعل االجتماعي

 1 (**)798. (**)738. (**)897. (**)773. التواصل االجتماعي

 (0.01**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )    (.0.05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 ثبات المقياس:
( test-retestللتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار )

بيق المقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من بتط
 ، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين.حالة (30)

وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، 
ساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لألبعاد واألداة ( يبين معامل االت6) الجدولو 

 هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة. وُعّدتككل 
 ( معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لألبعاد والدرجة الكلية6) الجدول

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال

 0.82 0.84 االنتباه المشترك

 0.86 0.95 التبادلية االجتماعية

 0.67 0.95 االدراك االجتماعي

 0.78 0.92 التفاعل االجتماعي

 0.900 0.94 التواصل االجتماعي
( 28من) اً مكون أصبحالنهائية للمقياس بعد التحقق من معامالت الصدق والثبات  الصورة

 فقرة موزعة على اربعة ابعاد هي:
الطفل  مقدرةمن المهارات وهي،  ةالطفل على القيام بمجموع مقدرةثل ويم االنتباه المشترك .1

على االستجابة بشكل مناسب للمثيرات المتنوعة، التواصل مع معلميه واقرانه والمحيطين به، 
االشارة او جلب االشياء لتبادل االنتباه، و على مراقبة الحاالت العاطفية لآلخرين،  المقدرةو 
 فوية من اللعب. وع متنوعةاظهار اشكال و 

الطفل على القيام بعدد من المهارات وهي، البدء بالتفاعالت  مقدرة، وتمثل التبادلية االجتماعية .2
العواقب في المواقف االجتماعية،  إدراكاالجتماعية، فهم التعبيرات وااللفاظ المتداولة، 
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عالت االجتماعية، االستجابة لردود فعل االخرين االجتماعية، الحفاظ على االدوار في التفا
 االتصال بالعين، االقتراب بشكل الئق من االخرين.

من المهارات وهي، تطوير  بمجموعةالطفل على القيام  مقدرةاالدراك االجتماعي، وتمثل  .3
المناسبة للنمو،  المهماتاهداف اجتماعية مالئمة، استخدام المهارات الشخصية للتفاعل مع 

 في السياق االجتماعي. استخدام المعلومات لبناء المعنى
من المهارات وهي، المبادرة  بمجموعةالطفل على القيام  مقدرةمثل يو  التفاعل االجتماعي .1

ن، يقلد االخرين في اللعب و يبدي االهتمام بما يقوم به االخر و بإجراء محادثة مع االخرين، 
 االستجابة لآلخرين عند مشاركته اللعب. و  واالنشطة التعليمية،

  :ياس وتصحيحهتطبيق المق
تم وضع تقدير لكل فقرة  إذفقرات المقياس،  عنتقوم أخصائية التوحد في المركز باالستجابة 

من فقرات المقياس وفقا لتقدير ليكرت الثالثي )عالي، متوسط، ضعيف( وعلى اخصائية التوحد 
طى ثالث الخيار المالئم لسلوك الطفل وتع أسفلتحديد استجابة لكل فقرة من فقرات المقياس 

درجات للخيار )عالي( ودرجتان للخيار )متوسط( ودرجة واحد للخيار )ضعيف(. وذلك بالنسبة 
( للخيارات الثالثة على الترتيب وبذلك تكون 1،2،3للفقرات الموجبة والعكس في الفقرات السالبة )

كانت  درجة وكلما 28( 1*28درجة والدرجة الدنيا ) 84( 3*28الدرجة القصوى للمقياس ككل )
الدرجة مرتفعة على المقياس كلما كان ذلك مؤشرا على ارتفاع مستوى التواصل االجتماعي للطفل 

( درجة على المقياس ككل دل ذلك على انخفاض 30التوحدي. وكلما انخفضت الدرجة عن )
 مستوى التواصل االجتماعي للطفل التوحدي.

 النتائج:
فعالي والتواصل االجتماعي لدى عينة من قياس مستوى التعبير االن هدفت الدراسة الى

لنتائج الدراسة التي تم  عرضٍ  تقديم االردن. وسيتماضطراب طيف التوحد في  ذوي االطفال 
 .الدراسةالتوصل اليها من خالل التحليل االحصائي للبيانات التي تم جمعها وفق تسلسل اسئلة 

عينة من االطفال  لدىالتعبير االنفعالي  ى و مستما : قبلي(التطبيق ال) فيما يتعلق بالسؤال االول
 ؟اضطراب طيف التوحد في االردن ذوي 

وى لمستالمعيارية لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 يوضح ذلك. (7) الجدولو  ،العينةافراد  لدىالتعبير االنفعالي 
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يارية لمستوى التعبير االنفعالي عند أفراد العينة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع7) الجدول
 )قبلي( مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 منخفض 382. 1.52 قبلي االنفعاالت إدراك 1 1

 منخفض 361. 1.50 قبلي االنفعاالت استخدام 2 2

 منخفض 403. 1.38 قبلي نفعاالتاال تنظيم 3 3
 منخفض 341. 1.47 قبلي االنفعالي التعبير مقياس  

 جاء فقد، (1.52-1.38المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 7) الجدوليبين 
، بينما جاء مجال (1.52)متوسط حسابي بلغ بأعلى األولى  الرتبةفي  االنفعاالت إدراك مجال
 مقياس(، وبلغ المتوسط الحسابي ل1.38األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةفي  االنفعاالت تنظيم

 (.1.47) ككل االنفعالي التعبير
عينة من  لدىالتعبير االنفعالي  ى و مستما  (:بعديالتطبيق الوفيما يتعلق بالسؤال االول )

 ؟اضطراب طيف التوحد في االردن ذوي االطفال 
وى مستالمعيارية لاج المتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجابة عن هذا السؤال تم استخر 

 يوضح ذلك. (8) الجدولو  ،)بعدي( التعبير االنفعالي عند افراد العينة
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التعبير االنفعالي عند أفراد العينة 8) الجدول

 )بعدي( مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية
 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال الرقم لرتبةا

 منخفض 37. 1.51 بعدي االنفعاالت إدراك 1 1

 منخفض 28. 1.48 بعدي االنفعاالت استخدام 2 2

 منخفض 35. 1.38 بعدي االنفعاالت تنظيم 3 3

 منخفض 28. 1.47 بعدي االنفعالي التعبير مقياس  

 جاء إذ، (1.11-1.38بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأن ( 8) الجدوليبين 
، بينما جاء مجال (1.51)متوسط حسابي بلغ بأعلى األولى  الرتبةفي  االنفعاالت إدراكمجال 
 مقياس(، وبلغ المتوسط الحسابي ل1.38األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةفي  االنفعاالت تنظيم

 (.1.47) ككل االنفعالي التعبير
ما مستوى التواصل االجتماعي لدى عينة من : (للمقياس قبليالتطبيق الالسؤال الثاني )

 ؟اضطراب طيف التوحد في االردن ذوي االطفال 
مستوى المعيارية للإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

يوضح  (2) الجدولو  )قبلي(، للمقاييسالتواصل االجتماعي لدى أفراد العينة بناء على النتائج 
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 ذلك.
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التواصل االجتماعي لدى أفراد العينة 9) الجدول

 بناا على النتائج للمقاييس )قبلي( مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية
 المستوى  ي االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة

 منخفض 37. 1.52 قبلي المشترك االنتباه 1 1

 منخفض 39. 1.52 قبلي االجتماعية التبادلية 2 2

 منخفض 39. 1.51 قبلي االجتماعي التفاعل 3 3

 منخفض 28. 1.39 قبلي االجتماعي اإلدراك 4 4

 منخفض 30. 1.49 قبلي االجتماعي التواصل مقياس  

 جاء فقد، (1.52-1.39سطات الحسابية قد تراوحت ما بين )المتو أن ( 9) الجدوليبين 
بلغ  سابيمتوسط حبأعلى األولى  الرتبةفي  االجتماعية التبادليةومجال المشترك،  االنتباهمجال 

بينما جاء مجال  (.1.49) ككل االجتماعي التواصل مقياس(، وبلغ المتوسط الحسابي ل1.52)
 (.1.39) ألخيرة وبمتوسط حسابيا الرتبةفي  قبلي االجتماعي اإلدراك

 ذوي ما مستوى التواصل االجتماعي لدى عينة من االطفال السؤال الثاني )بعدي(: 
 االردن؟اضطراب طيف التوحد في 

مستوى لالمعيارية لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
يوضح  (12) الجدولو  ،)بعدي( النتائج للمقاييسالتواصل االجتماعي لدى أفراد العينة بناء على 

 ذلك.
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التواصل االجتماعي لدى افراد العينة 10) الجدول

 بناا على النتائج للمقاييس )بعدي( مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية
 المستوى  اف المعياري االنحر  المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة

 منخفض 36. 1.56 بعدي المشترك االنتباه 1 1

 منخفض 39. 1.55 بعدي االجتماعي التفاعل 2 2

 منخفض 39. 1.54 بعدي االجتماعية التبادلية 3 3

 منخفض 26. 1.38 بعدي االجتماعي اإلدراك 4 4

 منخفض 29. 1.51 بعدي االجتماعي التواصل مقياس  

 جاء فقد، (1.56-1.38المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 10) الجدوليبين 
، بينما جاء مجال (1.56)متوسط حسابي بلغ بأعلى األولى  الرتبةفي  المشترك االنتباهمجال 
(، وبلغ المتوسط الحسابي 1.38األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةفي  االجتماعي اإلدراك

 (.1.51) كلك االجتماعي التواصل مقياسل
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 مناقشة النتائج 
اشارت النتائج التي توصلت اليها الدراسة المتعلقة بالسؤال االول: ما مستوى التعبير 

 ذوي اضطراب طيف التوحد في االردن؟ ان االطفال  ذوي االنفعالي لدى عينة من االطفال 
ضا صعوبات االنفعاالت، ويواجهون اي إدراكاضطراب طيف التوحد لديهم صعوبات في مهارات 

في استخدام االنفعاالت وتوظيفها، واظهروا ضعفا في تنظيم االنفعاالت والسيطرة عليها، وكان اداء 
مما يدل على ان مستوى التعبير  اضطراب طيف التوحد ضعيفا على المقياس. ذوي االطفال 

االضطراب  وتتوافق هذه النتائج مع طبيعة خصائصاالنفعالي كان ضعيفا لدى افراد عينة الدراسة 
. وهذه السمات هي ايضا من السمات المميزة لهم والتي يشخصون استنادا الى مدى ظهورها

التي اشارت الى ان نتائج  .(Yoshimatsu, et al., 2018)نتائج هذه الدراسة مع دراسة واتفقت
 ةالمقدر اضطراب طيف التوحد كانت متدنية وغالبا ما يعانون من صعوبات تتعلق ب ذوي االطفال 

 ,Uljarevic, &.Hamilton)مع دراسة  وأتفقتالعواطف والتعبير عن المشاعر.  إدراكعلى 

اضطراب طيف  ذوي االنفعال لدى االفراد  التعرف إلىتي اشارت ان هناك صعوبة في ال (2012
اضطراب  ذوي التي اوضحت ان االطفال  (Zhang, et al., 2016)مع دراسة  أتفقتالتوحد. كما 

اندماجهم  فيالمشاعر والتعبير عنها مما يؤثر  التعرف إلىواجهون صعوبة في طيف التوحد ي
سجلت  إذ، (Kuusikko, et al., 2009)نتائج الدراسة الحالية مع دراسة  وأتفقتاالجتماعي. 

اضطراب طيف التوحد يتجاهلون او  ذوي نتائج االختبار المستخدم في الدراسة ان االطفال 
ن، وال تظهر عليهم أي تعابير للوجه تجاه و التي يظهرها االخر  مشاعر السلبيةيالحظون ال

المشاعر. وان اداء المجموعة االقدم كان  التعرف إلىواظهروا صعوبات في  المشاعر السلبية،
 .من المجموعة االصغر سنا أفضلولديها مهارات  أفضل

عينة من االطفال اما ما يرتبط بنتائج السؤال الثاني: ما مستوى التواصل االجتماعي لدى 
فقد اشارت النتائج الى انخفاض مستوى التواصل  االردن؟اضطراب طيف التوحد في  ذوي 

اظهرت النتائج  فقداالجتماعي لدى افراد العينة، وان اداء االطفال على المقياس كان ضعيفا 
 والتفاعل االجتماعية،قصورا واضحا وصعوبات في مهارات االنتباه المشترك، والتبادلية 

االجتماعي، في حين ان االداء في جانب مهارات االدراك االجتماعي كان ضعيفا جدا. وهذا 
ايضا يعود الى طبيعة العجز في التواصل والتفاعل االجتماعي الذي يقيد عملية التفاعل مع البيئة 
المحيطة وتحدد من عمليات االدراك االجتماعي الذي يعتمد على مقدار الخبرات التفاعلية مع 
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عناصر البيئة المحيطة. وكما ان خصائص اضطراب طيف التوحد بطبيعتها تحدد عملية النمو 
 DAOU, et) هذه النتائج مع دراسة  وأتفقتتعتمد على التفاعل.  ألنهافي االدراك االجتماعي 

al., 2016)  اضطراب طيف التوحد يواجهون صعوبات في الحفاظ  ذوي التي اظهرت ان االطفال
بالعين والتعبير عن االهتمام باآلخرين، ولديهم استجابات عاطفية اقل كاالبتسامة  على االتصال

( Linda et al., 2007مع دراسة ) أتفقتكما  االجتماعية، تعبيرات الوجه، االيماءات، التواصل.
اوردت ان االطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد يمكن ان يظهروا مجموعة من  التي

بما في ذلك العيوب النوعية في التفاعل االجتماعي والتواصل. والتي تتراوح من  حاالت العجز
نتائج هذه الدراسة ايضا مع دراسة  وأتفقتاالنسحاب الكامل الى المشاركة االجتماعية المقيدة. 

(Yoshimatsu, et al., 2018)  اضطراب طيف التوحد يواجهون  ذوي التي بينت ان االفراد
 ور االهتمام المشترك وصعوبات اجتماعية وتواصلية. صعوبات تتعلق بتط

 التوصيات 
اليها الدراسة، يمكن تقديم في ضوء الدراسة الحالية ومن خالل النتائج التي توصلت 

 ذوي من التوصيات التربوية لألخصائيين والتربويين والمعلمين واولياء االمور لألطفال  ةمجموع
الخدمات لهم وتحسين تدريبهم  أفضلتفادة منها في تقديم اضطراب طيف التوحد. والتي يمكن االس

 وتعلمهم، وهي: 
  ضرورة تقديم البرامج المناسبة التي تعمل على تنمية التعبير االنفعالي والتواصل االجتماعي

 اضطراب طيف التوحد. ذوي لألطفال 
 التعبير  اضافة عوامل اخرى كمتغيرات ذات اهمية عند تطوير المقاييس التي تعنى بمهارات

 االنفعالي والتواصل مثل شدة االضطراب 
  ذوي  للطلبةاالهتمام بمجالي التعبير االنفعالي والتواصل االجتماعي في تحديد االهلية 

 اضطراب طيف التوحد لتلقي الخدمات.
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