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فاعلية برنامج قائم على األنشطة الترفيهية في تحسين الصحة النفسية لألطفال ذوي اضطراب 
 طيف التوحد

 *ابراهيم صيام سامي
 **أ.د. جمال الخطيب

 ملخص:
مج تدريبي قائم على األنشطة الترفيهية في تحسين هدفت هذه الدراسة التحقق من فاعلية برنا

بلغ عدد استخدم المنهج شبه التجريبي. الصحة النفسية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. 
( أنثى، تم اختيارهم بطريقة قصدية وتوزيعهم إلى 23و) اً ( ذكر 32( طفاًل، )23أفراد عينة الدراسة )

ائية. تلقت المجموعة التجريبية األنشطة الواردة في مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة بطريقة عشو 
البرنامج التدريبي، أما المجموعة الضابطة فقد تلقت تعليمًا تقليديًا. بلغت مدة تطبيق البرنامج على 

( دقيقة، بواقع 22( أسابيع، بواقع ثالث جلسات أسبوعيًا، مدة كل جلسة )8العينة التجريبية )
تم تصميم البرنامج التدريبي القائم على األنشطة الترفيهية بهدف ( جلسة تدريبية. 32إجمالي )

تحسين الصحة النفسية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، كما تم توظيف استبيان نقاط القوة 
 فاعليةأظهرت النتائج . الصحة النفسية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد لقياس والضعف

النفسية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، ووجود فروق البرنامج التدريبي في تحسين الصحة 
في الصحة النفسية لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة، لصالح المجموعة التجريبية تعزى 

، كما دلت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس عند للبرنامج التدريبي
األقران، وذلك لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات  مشكالتجميع المجاالت، باستثناء مجال 

 .جميع المجاالت ية تعزى لمتغير الفئة العمرية فيداللة إحصائ
اضطراب طيف التوحد، الصحة النفسية، األنشطة الترفيهية، برنامج تدريبي،  الكلمات المفتاحية:

 استبيان نقاط القوة والضعف.
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The Effectiveness of a Training Program Based on Recreational 

Activities in Improving Mental Health of Children with Autism 

Spectrum Disorder  
 

*Sami Ibraheem Syam 
**Khateeb-Pro. Jamal Al 

 

Abstract: 
This study aimed at identifying the effectiveness of a training 

program based on recreational activities in improving mental health of 

children with Autism Spectrum Disorder (ASD). The quasi-experimental 

methodology was used in this study. The subject of the study consisted of 

(32) female and male students; (12) female students and (20) male students 

selected purposively and divided into two groups: control and 

experimental. The experimental group received the activities in the 

training program, while the control group was taught by traditional 

methods. The duration of the study was (8) weeks, three sessions per 

week, the duration of each session was (30) minutes, with a total of (24) 

sessions. The program was prepared to improve mental health of children 

with (ASD), the (SDQ) Strengths and Difficulties Questionnaire was used 

to measure the mental health of students with (ASD). The results showed 

that the training program in this study was effective in improving mental 

health for students with (ASD). There were differences in mental health 

between the control and experimental groups in favor of the experimental 

group due to the training program. The results also showed that there were 

no statistically significant differences attributed to the gender variable in 

all domains, except the domain of peer problems, in favor of females, and 

that there were no statistically significant differences attributed to the age 

group variable in all domains. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD), Mental Health, 

Recreational Activities, Training program, Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ).  
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  :دمةالمق
يحتاج جميع األشخاص إلى الترفيه في حياتهم وتمثل الخبرات الترفيهية التي يمرون بها 

. واألنشطة الترفيهية تلبي حاجة ماسة في حياة واالستفادة منه أيضاً  ،يمكن االستمتاع به جانباً 
 ؛عةالكثيرين. وعلى الرغم من أن الهدف األساسي من األنشطة الترفيهية هو الحصول على المت

 ،إال أن فوائد المشاركة في األنشطة الترفيهية لها هدف أبعد من مجرد الحصول على الترفيه فقط
ومن الفوائد الرئيسة للمشاركة في األنشطة الترفيهية تحسين نوعية الحياة، وزيادة العالقات 

لرفاه الجسمي زيادة او غير الالئقة،  أنماط السلوك ، والتخفيف منلدى اآلخرين االجتماعية والقبول
 والعقلي، وزيادة مهارات التواصل في المجتمع.

الرفاه لألطفال، وذلك من خالل ما توفره من  تعزيز في مهماً  األنشطة الترفيهية دوراً  تؤديو 
 التحديات العاطفية مع التعامل على تساعدهم أن يمكن التي والموارد المقدرات لتنمية فرص

 القائم على مبادرة من الحر حياتهم اليومية، واللعب في اجهونهايو  قد التي والعملية واالجتماعية
إن كل ما  لألطفال،االجتماعية  والتنشئة النمو في عمليات رئيساً  يلعب دوراً  وبقيادتهماألطفال 

هو في حال كان لدى األطفال كافة الفرص متاحة لممارسة  ذكر عن األنشطة الترفيهية سابقاً 
 أو محدودة أنفسهم عن للترويح لألطفال المتاحة الفرص حال كانتفي األنشطة الترفيهية، أما 

فإن ذلك يتطلب من أشخاص آخرين القيام بتوفير  للغاية، حياتية صعبة ظروف من يعانون  عندما
 مهارات تنميةعلى  الترفيهية األنشطة ستعمل هذه إذفائقة،  بعناية اختيارها يتم ألعاب أو أنشطة
 United Nations for Relief and Working for Palestinian Refugeesة لديهم )محدد

in the Near East, 2016.) 
 ،ومما يميز األنشطة الترفيهية أن هذه األنشطة يتم اختيارها من قبل الفرد بدافع شخصي

من الفوائد  عديدعلى ممارسة عمله، ويكون لألنشطة الترفيهية  ليكون قادراً  هوتؤدي إلى تنشيط
فإن األنشطة الترفيهية تمارس في أوقات  ؛ذلك فضاًل عنجسمية والنفسية واالجتماعية، منها ال

 (.Kathim, 2009وتسهم في بناء شخصية الفرد وتنميته ) ،الفراغ
من  أكثر تعقيداً  ُتعدمن االضطرابات النمائية والتي  اً اضطراب طيف التوحد واحد تعدو 

 ,King, Batorowicz, Rigby, Pinto, Thompson & Goh))  غيرها من االضطرابات
ويعود ذلك إلى التداخل في الخصائص التي تشير إلى التوحد، واألنماط الكثيرة ، (2014

التوحد واحدًا من االضطرابات التي اكتشفت  عدتُ والمتدرجة من البسيط إلى المتوسط والشديد، و 
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في جوانب الفرد االجتماعية  حديثًا بالمقارنة مع باقي اإلعاقات، ويؤثر اضطراب طيف التوحد
 (.Al-Maqableh, 2016واللغوية والسلوكية )

ومن المالحظ مع زيادة وتيرة البحث في اآلونة األخيرة في مجال اضطراب طيف التوحد، 
والذي كان نتيجة الزيادة في نسبة تشخيص واكتشاف حاالت اضطراب طيف التوحد حول العالم 

(، وصلت 2222( إلى )2تي كانت تقدر خالل العقد الماضي )أن نسبة انتشار هذا االضطراب ال
 (Damiano, Mazefsky, White & Dichter, 2016) (88مؤخرًا إلى واحد من )

أساسيًا لجودة الحياة، وتشمل الصحة الجيدة مظاهر متعددة  الصحة الجيدة مطلباً  ُتعدو 
-تماعية والمهنية، ويعمل الترفيه األوجه من نوعية الحياة فتشمل الصحة البدنية والنفسية واالج

 ,Austin) لمعالجة التأثير الكلي للمرض أو االضطراب أو العجز -فضال عن الشعور بالرفاهية
Crawford, McCormick, & Puymbroeck, 2015) 

 مشكلة الدراسة:
من البحوث والدراسات المتعلقة بالتطور االجتماعي لدى األفراد إلى الروابط  عديدأشارت 

 قوية بين المشاركة في األنشطة الترفيهية المنظمة والتكيف النفسي االجتماعي اإليجابيال
(Potvin, 2011, 25) وتعد األنشطة الترفيهية مفيدة ألنها توفر للفرد فرًصا مختلفة من اكتساب .

في  اإلسهام فضاًل عنوممارسة مهارات اجتماعية وبدنية وفكرية مفيدة في المواقف المختلفة، 
حسين رفاههم وتنمية الشعور بالمسؤولية الشخصية كعضو في المجتمع، وتوفر األنشطة المختلفة ت

 Nova Scotia)للفرد فرًصا لتكوين عالقات مع األقران وتحسين المهارات المختلفة 
Department of Health and Wellness, 2011). 

ن الرفاهية التي تمكن األفراد أنها: حالة مبتعرف منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية و 
الحقيقة، التي تجعلهم قادرين على التعامل مع ضغوط الحياة اليومية،  مقدراتهممن التعرف إلى 

لمجتمعاتهم. إن الصحة النفسية تدور حول تعزيز  إسهاموالعمل بشكل مثمر ومنتج، وتقديم 
 فيمصير، وتؤثر الصحة النفسية كفاءات األفراد والمجتمعات وتمكينهم لتحقيق أهدافهم وتقرير ال

المجتمع ككل، وليس فقط على فئة معينة معزولة عن هذا المجتمع، وال توجد مجموعة محصنة 
من االضطرابات النفسية، ولكن خطر اضطرابات الصحة النفسية يكون أكبر بين بعض فئات 

ا ما عرفنا ان صة إذالمجتمع أكثر من غيرها. وتعد الصحة النفسية ذات أهمية لجميع األفراد خا
، ولسوء كافة بالغ األهمية للرفاه العام لألفراد والمجتمعات في أنحاء العالم الصحة النفسية أمرً 
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الحظ فإن الصحة النفسية حول العالم ال تعطى األهمية المناسبة كالصحة البدنية بل يتم تجاهلها 
 .(World Health Organization, 2013) أو إهمالها إلى حد كبير

وتعد الصحة النفسية مهمة بشكل خاص عند األفراد الذين يعانون من اضطراب طيف 
أقل على التعامل  مقدرةالتوحد وذلك ألن االضطراب يؤدي إلى مستويات أعلى من التوتر لديهم و 

على طلب المساعدة أو طلب الدعم  مقدرتهم فيمع ضغوط الحياة اليومية كما أن ذلك يؤثر 
 (.Harkry, 2017االجتماعي )

وجاءت فكرة الدراسة الحالية ألن األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد يعانون من تدني 
نوعية الحياة لدى األفراد ذوي  فيمستويات الصحة النفسية أكثر من األفراد العاديين، مما يؤثر 

ومن أهم األنشطة التي يتوقع  (،(Cage, Monaco & Newell, 2017اضطراب طيف التوحد 
سن الصحة النفسية لدى الفرد هي األنشطة الترفيهية والترويحية. وفي ضوء النقص في أن تح

هذه الدراسة  تالبحوث التي تتناول الموضوع قيد البحث في األردن والدول العربية األخرى، جاء
 لسد الثغرة في هذا المجال.

 أسئلة الدراسة:
 تسعى الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

لبرنامج التدريبي القائم على األنشطة الترفيهية في تحسين الصحة النفسية لألطفال ما فاعلية ا .2
    ذوي اضطراب طيف التوحد؟

 برنامج قائمفي فاعلية  (α≤2.20عند مستوى الداللة ) هل توجد فروق ذات داللة احصائية .3
د تعزى على األنشطة الترفيهية في تحسين الصحة النفسية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوح

 لمتغير الجنس في المجموعة التجريبية؟
 برنامج قائمفي فاعلية  (α≤2.20عند مستوى الداللة )هل توجد فروق ذات داللة احصائية  .2

على األنشطة الترفيهية في تحسين الصحة النفسية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى 
 لمتغير الفئة العمرية في المجموعة التجريبية؟

 راسة:أهداف الد
 تتمثل أهداف الدراسة في:

العالقات مع األقران، والسوك على مجموعة من األنشطة الترفيهية لتحسين  قائم برنامج تصميم .2
 .اضطراب طيف التوحد األفراد ذوي  من عينة لدى االيجابياالجتماعي 
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اب اضطر  األفراد ذوي  من عينة لدى تحسين الصحة النفسية في التدريبي البرنامج أثر معرفة .3
 .طيف التوحد
 أهمية الدراسة:

تتجلى األهمية النظرية للدراسة في أنها تتناول جانبًا ذا أهمية علمية كبيرة في ميدان التربية 
الخاصة وهو جانب تحسين الصحة النفسية لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك من خالل 

موضوع لم يتم تناوله بالبحث بشكٍل برنامج قائم على مجموعة مختلفة من األنشطة الترفيهية، وهو 
مستفيٍض في ميدان التربية الخاصة، وذلك لقلة البحوث المتعلقة باألنشطة الترفيهية ودورها في 

أن يفيد البرنامج ميدان يتوقع  كماتحسين الصحة النفسية لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد، 
ية حول خصائص اللعب والخصائص التربية الخاصة ببرنامج يساعد في تطوير المعرفة العلم

 النفسية لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد.
وتكمن األهمية التطبيقية للدراسة الحالية في أنها تزود الميدان التربوي ببرنامج تدريبي  قائم 
على األنشطة الترفيهية، والتي من المتوقع أن تسهم في تحسين الصحة النفسية لألفراد ذوي 

د، كما أنها تسهم في اكتشاف أفضل األنشطة الترفيهية التي تساعد في اضطراب طيف التوح
تحسين الصحة النفسية لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد ضمن الفئة المستهدفة من هذه 
الدراسة، وتعمل على تزويد العاملين في ميدان التربية الخاصة بشكل خاص باألنشطة المختلفة 

سية لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد، كما تعمل على توفير التي تساعد في تحسين الصحة النف
أداة لقياس الصحة النفسية لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد يمكن للباحثين والعاملين في ميدان 

 التربية الخاصة استخدامها.
 التعريفات اإلجرائية:

اصطالحيًا  تضمنت الدراسة مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والتي تحتاج إلى تعريفها
 وإجرائيًا:

 :البرنامج التدريبي
مجموعة من خطوات ذات تسلسل وتنظيم متقن وفق إطار عملي، يتم تطبيقه على األفراد، 

يتضمن مجموعة من األهداف التي يسعى البرنامج الى تحقيقها، إلحداث تغييرات ايجابية في  إذ
لية االجتماعية لديهم، والتفاعل غير السوية، ويعمل على تنمية المسؤو  أنماط السلوكتعديل 

بأنه برنامج تدريبي قائم على ويعّرف إجرائيًا  (.Al-Heroob, 2017, 31والمشاركة مع اآلخرين )
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يقوم الباحث  إذمجموعة من األنشطة الترفيهية التي تستهدف األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد، 
الصحة النفسية لألفراد ذوي اضطراب  وبالتعاون مع المشاركين في تطبيق البرنامج بهدف تحسين

 طيف التوحد.
التواصل اللفظي واالجتماعي  في: هو اضطراب يؤثر بشكل ملحوظ اضطراب طيف التوحد

واألداء التربوي، وتالحظ أعراضه قبل سن الثالثة من عمر الطفل، والمصابون بالتوحد يظهرون 
وجود مشكالت لديهم في  فضاًل عن صعوبة في تطوير العالقات الشخصية مع األفراد األخرين،

التواصل، ولديهم أيضا تأخر نمائي في الجوانب المعرفية واالجتماعية والحركية، وصعوبات 
(. ويعّرف Al-Zryqaat, 2010, 68مختلفة في ردة الفعل المناسبة لألحداث البيئية من حولهم )

توحد في القرية العربية لذوي ن بأن لديهم اضطراب طيف اليفهم األفراد المشخصإجرائيًا بأنه 
 سنة. 23-8التحديات الخاصة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 

إجراءات يتم تنفيذها في مكان معين وضمن وقت محدد، وتكون هذه األنشطة الترفيهية: 
اإلجراءات محددة وتعد تجربة ممتعة لمن يقوم بها، ومن الممكن أن يقوم الفرد بهذه اإلجراءات في 

فراغ، واألنشطة الترفيهية يمكن تقسيمها إلى خمسة مجاالت: عقلية واجتماعية وجسدية وقت ال
الدرجة التي  ابأنهعّرف إجرائيًا تو . (Zhao, Ma, & Liu, 2018, 603)ومنتجة وترويحية 

مجموعة التدريبات واألنشطة المحددة في البرنامج التدريبي الذي يحصل الطفل عليها بعد تطبيق 
على أفراد المجموعة التجريبية، وتناول مجموعة من األنشطة منها أنشطة رياضية  طبقه الباحث

 حركية وأنشطة بصرية وأنشطة االسترخاء وأنشطة الدراما والدمى.
المختلفة، ويمكنه أن يتغلب  مقدراته: حالة من العافية التي يحقق فيها الفرد الصحة النفسية

يمكن أن يعمل بإنتاجية مثمرة، ويكون قادرًا على على صعوبات وإجهادات الحياة العادية، و 
عّرف إجرائيًا تُ و (. Index rdWorld Health Organization, 2014, 3في مجتمعه ) اإلسهام

 The (SDQ) استبيان نقاط القوة والضعفتطبيق  ا من خاللتم قياسها الدرجة التي يبأنه
Strengths and Difficulties Questionnaire، صحة النفسية لألفراد ذوي لقياس ال

 اضطراب طيف التوحد.
 الدراسات السابقة: 

ألهم الدراسات السابقة التي تناولت األنشطة الترفيهية، واضطراب طيف  فيما يلي استعراض
 التوحد لدى األطفال، وتم عرضها وفقًا لتسلسلها الزمني من األقدم الى األحدث.



 صيام، أ.د. جمال الخطيب سامي                                                  .........برنامج قائم  فاعلية

07 

 فاعلية( إلى اختبار Mohammed & Sharif, 2008هدفت دراسة محمد وشريف )
لألطفال ذوي اضطراب طيف  هوتحسين برنامج للعالج بالموسيقى لتنمية مستوى النمو اللغوي 

. تكونت في األردن أدائهم الوظيفي واالجتماعي على أثر ميلهم للموسيقى فاعليةالتوحد، وزيادة 
إلى مجموعتين  همتقسيم تم، ( سنة22-9( أطفال تتراوح أعمارهم بين )8عينة الدراسة من )

 ةانب النفسيو الج ىللعالج بالموسيقى راع تدريبي إعداد برنامجتم تجريبية وضابطة بالتساوي، 
في تنمية مستوى النمو  يبرنامج العالجال فاعليةأشارت نتائج الدراسة إلى ة. الفنيو  ةالموسيقيو 

 اللغوي لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
( بدراسة هدفت إلى اختبار فاعلية  (García & Dattilo, 2010وقام جاريشا ودايتلو

على تفاعل األفراد ذوي  اعتمدبرنامج تدريبي قائم على األنشطة الترفيهية لمدة عام كامل 
رف وسائل التعليمية، والمشاركة في التمارين، وممارسة األلعاب والح  الاضطراب طيف التوحد مع 

 فيوأثر كل ذلك  ،ة الترفيهية األخرى اليدوية، وحضور الفعاليات المختلفة، والمشاركة في األنشط
( 23جودة الحياة لدى األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد. تكونت العينة التجريبية للدراسة من )

( عامًا، أما المجموعة الضابطة 29 – 23أنثى(، تتراوح أعمارهم بين ) 20ذكرًا و 33مشاركًا )
ضطراب طيف التوحد، وتتراوح أعمارهم أنثى( لديهم ا 20، اً ذكر  29) ( مشاركاً 22من ) تتكون

انخفاضًا ملحوظًا  هناك. أشارت النتائج أن ، في إقليم برشلونة في اسبانياعاماً  (28 - 32بين )
في النتائج اإلجمالية لمستويات الضغط النفسي لدى المشاركين من المجموعة التجريبية على مدار 

نوعية الحياة التي تم قياسها، وهي:  فية المؤثرة في العوامل األربع اً وكان هناك ارتفاع ،الدراسة
تحسن ملحوظ في مجموع نقاط  فضاًل عن)الرضا واالستقاللية والكفاءة والتفاعل االجتماعي( 

( شهرًا. وعلى النقيض من ذلك، لم 23جودة الحياة ما بين خط األساس وحتى نهاية الدراسة بعد )
 لضغوط أو جودة الحياة.تظهر المجموعة الضابطة أي تحسن ذو صلة با

( بدراسة هدفت إلى مقارنة مدى مشاركة األطفال ذوي (Potvin, 2011وقامت بوتفين 
اضطراب طيف التوحد في األنشطة الترفيهية بأقرانهم العاديين، وأثر ذلك على نوعية الحياة في 

مجموعة الجانب المتعلق بالصحة لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. تكونت العينة من 
( فردًا من األطفال المشخصين بأن لديهم اضطراب طيف التوحد وأعمارهم تتراوح بين 22تجريبية )

. أشارت النتائج في كنداذاتها  ( فردًا من الفئة العمرية22سنة(، والمجموعة الضابطة ) 3-22)
بالمقارنة  إلى أن األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد شاركوا في عدد أقل من األنشطة الترفيهية

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garc%C3%ADa-Villamisar%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20500784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garc%C3%ADa-Villamisar%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20500784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garc%C3%ADa-Villamisar%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20500784
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مع أقرانهم العاديين، لكنهم لم يعبروا عن تفضيلهم لألنشطة الترفيهية في عدد أقل من األنشطة، 
المجموعتين أعرب عن درجة مماثلة من االستمتاع باألنشطة  تاأن األطفال في كل فضاًل عن

 الترفيهية التي شاركوا فيها. 
 فاعلية( إلى التحقق من Awwad & Al-Balawi, 2012وهدفت دراسة عواد والبلوي )

العالج بالفن في تنمية مهارات التفاعل االجتماعي لدى عينة من أطفال التوحد في األردن. تم 
-2( طفاًل لديهم اضطراب طيف التوحد تتراوح أعمارهم بين )20اختيار عينة قصدية تكونت من )

يبي مستند إلى األنشطة ( سنوات، تم تقسيمهم إلى تجريبية وضابطة. تم تطبيق برنامج تدر 8
الفنية. أسفرت النتائج عن وجود فرق ذي داللة إحصائية في نمو مهارات التفاعل االجتماعي 
ألطفال التوحد لصالح المجموعة التجريبية تعزى إلى البرنامج التدريبي القائم على العالج بالفن. 

توحد لما لها من أثر في تنمية إلى االهتمام بتقديم األنشطة الترفيهية ألطفال ال وتمت اإلشارة
 التفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

 اللعب استخدام ( التعرف إلى أثرAbdul-Aziz, 2014وهدفت دراسة عبد العزيز )
االطفال ذوي  من مجموعة لدى التواصلية المهارات تنمية في بالموسيقى الجماعي المصحوب

 . ولتحقيق هدف الدراسة تم اعتماد برنامجبادية الوسطى في األردنفي ال اضطراب طيف التوحد
التركيز  زيادة على تعمل الموسيقية وأنشطة واالنشطة االجتماعية االلعاب من مجموعة يتضمن

( سنة، تم 23-22( أفراد تتراوح أعمارهم بين )3برنامج. تكونت عينة الدراسة من ) فضاًل عن
 فعااًل في يكن لم أن البرنامج إلى لى أفراد الدراسة. أشارت النتائجقياس أثر البرنامج العالجي ع

 المناسب، غير االجتماعي السلوك أنماط في خفض حتى بل فحسب، التواصلية المهارات تطوير
كالحركات  التوحد اضطراب بأعراض المتعلقة السلوكية المظاهر انخفاض بعض في ظهر والذي

 الذات. نحو والعدوان النمطية،
طرق عالج  إلى( هدفت التعرف Amara, 2016في دراسة تحليلية قامت بها عمارة )و 

معرفة أحدث  فضاًل عن، في منطقة مكة المكرمة مختلفة الضطراب طيف التوحد عند األطفال
حللت مجموعة من الدراسات  إذطرق العالج بالموسيقى في المراكز البحثية الخاصة باالضطراب، 

أن إلى أثر الموسيقى على األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد. أشارت النتائج البحثية التي تتناول 
أغلب الدراسات أكدت أن استجابة األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تجاه الموسيقى استجابة 

من حاالت اضطراب طيف  كثيراً متميزة بشكل ملحوظ، كما أن الموسيقى استطاعت أن تحسن 
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 التوحد.
هدفت إلى دراسة فقد ، في مصر (3228راهيم والمرسي وعبد المنعم )زيدان وإبدراسة  أما

برنامج تدريبي باستخدام اللعب في تخفيف حدة القلق ألطفال التوحد. تكونت العينة من  فاعليةأثر 
( سنوات. أظهرت النتائج 3-8( أطفال لديهم اضطراب طيف التوحد تتراوح أعمارهم بين )2)

 استخدام اللعب في خفض مستوى القلق لدى الطفل التوحدي. البرنامج التدريبي ب فاعلية
(  Bishop, DaWalt, Greenbergوحاولت دراسة بيشوب وداوالت وجرينبيرغ وماليك

Mailick, 2017) &   التعرف إلى أثر األنشطة الترفيهية في تخفيف الضغط وأثرها على نوعية
( شخصًا لديهم 82عينة الدراسة من )الحياة لدى البالغين ذوي اضطراب طيف التوحد. تكونت 

أشارت و . في والية أيوا األمريكية ( سنة00-32اضطراب طيف التوحد، وتقع أعمارهم بين )
موردًا مهمًا للبالغين المصابين باضطراب طيف  ُتعدالنتائج إلى أن المشاركة في األنشطة الترفيهية 

ارتفاع مستويات التوتر لدى األفراد. كما يمكن أن تحسن نوعية الحياة حتى في حاالت  إذالتوحد، 
أن المشاركة في األنشطة الترفيهية تساعد على تحسين الرفاه النفسي، حتى لو كانت هذه األنشطة 

 ال تقدم فرصًا صريحة للتفاعل االجتماعي بالنسبة لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد.
(  ,García-Villamisar, Dattiloكما وهدفت دراسة جاريشا وفيالميسار وداتيلو وميوال 

Muela, 2017) &  إلى دراسة آثار األنشطة الترفيهية العالجية من خالل برنامج قائم على
التكيفية والرفاهية للبالغين الذين يعانون من اضطراب طيف  وانماط السلوكالمهارات االجتماعية، 

( 29داهما تجريبية وعدد أفرادها )التوحد واإلعاقة العقلية. تكونت عينة الدراسة من مجموعتين إح
( أسبوعًا. 22استمر تنفيذ البرنامج لمدة )و . في اسبانيا ( فرداً 28فردًا وضابطة وعدد أفرادها )

غير مباشر على المهارات االجتماعية، والسلوك التكيفي  اً إيجابي اً ك أثر أن هناإلى أشارت النتائج و 
 والشخصي والرفاه النفسي.

(  ,Chien, Chi-Wenوين وسيليفا ورودجر وجودي وكوبلي -ايوسعت دراسة شين وش
Sylvia, Rodger, Jodie & Copley, 2017)  إلى مقارنة مدى مشاركة األطفال في األنشطة

الترفيهية بين األطفال العاديين واألطفال ذوي اإلعاقات النمائية والعقلية. تكونت عينة الدراسة من 
( 8.3عاقات العقلية والنمائية، وكان متوسط أعمارهم )إناث( من ذوي اإل 32ذكور، و 38)

( سنوات أيضًا، 8.3إلناث( طفاًل عاديًا، وكان متوسط أعمارهم ) 32ذكور، و 38سنوات، و)
( نشاًطا ترفيهيًا تناول 22أكمل اآلباء استبيانًا يتكون من رأي اآلباء حول مشاركة أبنائهم في )
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مختلفة كدليل على المشاركة الجسدية في األنشطة الترفيهية. استخدام الطفل لليدين في األنشطة ال
المجموعتين شاركوا جسديًا في  تا( من األطفال في كل٪82أكثر من ) أنإلى أشارت النتائج و 

ثمانية أنشطة ترفيهية، وفي ستة أنشطة ترفيهية كان عددًا أقل من األطفال المصابين باإلعاقة 
مقارنتهم مع األطفال العاديين. كما شارك األطفال الذين يعانون من العقلية والنمائية يشاركون عند 

مزيد من الدعم والمساعدة للمشاركة خمسة أنشطة وكانوا يحتاجون إلى اضطرابات نمائية أقل في 
االضطرابات النمائية والعقلية في  وباء أرادوا أن يشارك األطفال ذو في جميع األنشطة، إال أن اآل

 مع مساعدة أقل. أنشطة ترفيهية 22
( تكونت عينة (Melbøe & Ytterhus, 2017وفي دراسة مسحية قام بها ميلبو ويترهس 

سنة( ووالديهم، وكان 28-22( أفراد لديهم إعاقات عقلية وأعمارهم تتراوح بين )22الدراسة من )
أوقات  هدف الدراسة تحديد نوع األنشطة التي يشارك فيها األفراد ذوي اإلعاقات العقلية خالل

فراغهم، ومتى وكيف يشاركون في هذه األنشطة. بينت نتائج الدراسة أن األفراد المعاقين عقليًا 
والرغبات الخاصة باألنشطة الترفيهية في أوقات الفراغ مثل أقرانهم غير  ذاتها تفضيالتاللديهم 

ة دون فروق بين كال الجنسين الذكور واإلناث يفضلون الرياضة واألنشطة الثقافيوإن المعاقين. 
الجنسين. ومع ذلك، فإن التمعن في نتائج الدراسة كشف تهميش األفراد ذوي اإلعاقات العقلية عن 

 األنشطة الترفيهية التي تنظم للشباب بشكل عام. 
في الصين في ( (Yu, Wong, Lo, So & Yu, 2018في دراسة يو ووانغ ولو وسو ويو 

نامج تدريبي قائم على ممارسة اللعب في تعزيز المهارات بر  فاعليةهونغ كونغ هدفت إلى اختبار 
النمطية لدى أطفال ما قبل المدرسة لدى  أنماط السلوكالحركية واللياقة البدنية، وكذلك تقليل 

 فاعلية، كما هدفت إلى تقييم في إقليم شنغهاي في الصين األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
ل مقدمي الرعاية الصحية وباتباع أسلوب تدريب المدربين، هذا البرنامج، الذي تم تنفيذه من قب

( طفاًل مصابًا باضطراب طيف 223باستخدام تصميم التجربة العشوائية. تكونت العينة من )
التوحد، تم تقسيمهم عشوائيًا إلى مجموعتين، األولى المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة 

سية بعد إجراء نامج من خالل اختبار الصفات الجسدية والنفالضابطة. تم إجراء عمليات التقييم للبر 
مراحل: المرحلة األولى وهي خط األساس والذي تم إجراؤه قبل تنفيذ الدراسة،  المقارنة على ثالث

( أسبوعا 23( أسبوعًا من المعالجة، والمرحلة الثالثة مرحلة المتابعة بعد )28والمرحلة الثانية بعد )
البرنامج المصمم ودوره في تحسين الصحة  فاعليةنامج. أشارت النتائج إلى لمتابعة تطبيق البر 
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 تعزيز اللياقة البدنية لديهم. فضاًل عنالنفسية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 
( هدفت إلى Syam & Omer, 2018وفي الدراسة التجريبية التي قام بها صيام وعمر )

 ذلك أثر اضطراب طيف التوحد، ومعرفة ذوي  أطفالدى ل الترفيهية الحركية المهارات بعض تنمية
اضطراب  ذوي  ( أطفال22لدى ) اليومية الحياة بأنشطة المرتبطة الوظيفية المهارات بعض على

 المهارات في مستوى  إحصائية داللة ذو تحسن وجود أشارت النتائج إلىو . في األردن طيف التوحد
 بعد اليومية الحياة بأنشطة المرتبطة هارات الوظيفيةالم مستوى  في تحسن وكذلك األساسية الحركية
 التدريبي. البرنامج تطبيق

 تعقيب على الدراسات السابقة 
يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة ذات العالقة باألنشطة الترفيهية والصحة النفسية 

لت دور األنشطة ندرة في الدراسات العربية التي تناو  هناك فراد ذوي اضطراب طيف التوحد؛ أنلأل
الترفيهية في تحسين الصحة النفسية لدى األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد، وأن قّلة من 
الدراسات األجنبية تناولت هذا الموضوع )حسب علم الباحث ومعرفته(، كما أن الدراسات التي 

ه األنشطة في تناولت األنشطة الترفيهية من الدراسات العربية واألجنبية لم تتناول دراسة أثر هذ
توظيف استبيان نقاط  فضاًل عن تحسين الصحة النفسية لدى األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد،

في قياس أبعاد الصحة النفسية لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد قبل  (SDQ)القوة والضعف 
 تطبيق البرنامج وبعده، وهذا ما تميزت به هذه الدراسة.

 الطريقة واإلجراءات
 راسة: منهج الد

( لهذه الدراسة، Qusi-Experimental Designالتجريبي ) شبه المنهج اناعُتمد الباحث
 وذلك لمالءمته ألهداف وأغراض هذه الدراسة.

 مجتمع الدراسة: 
 ,Talوتشير دراسة تكون مجتمع الدراسة من جميع األطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد، 

( 3022) يقرب منما  وجودإلى  التي أشارتقة دقيالحصاءات اإل هناك بعض إلى أن، (2015
 ( طفل مصاب بالتوحد في األردن.8222إلى )

 : عينة الدراسة
المسجلين في  ذوي إضطرابات طيف التوحد( طفاًل وطفلة من 23تكونت عينة الدراسة من )
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 مراكز التوحد في محافظة عّمان، تم توزيعهم إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة عشوائيًا،
  (.2) الجدولكما في 

 ع أطفال عينة الدراسة حسب متغيرات المجموعة والجنس والفئة العمرية( توز 1الجدول )
 التجريبية الضابطة المجموع المجموعة المستويات المتغيرات
 32 22 9 ذكور الجنس

 23 3 0 إناث
 28 22 8 سنوات 11 – 8من  الفئة العمرية

 22 8 8 سنة 11 – 11من 
 21 28 22 المجموع

 تكافؤ مجموعتي الدراسة:
تم التحقق من تكافؤ المجموعتين، بعد تطبيق أداة الدارسة على أفراد المجموعتين قبليًا، وتمَّ 
حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج التطبيق القبلي، حسب المجموعة 

 (.3) الجدولكما في  النتائج كانتف، وإجراء اختبار )ت( للعينات المستقلة، )ضابطة، وتجريبية(
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة 1) الجدول

 للفروق لنتائج تطبيق أداة الدراسة قبليًا حسب متغير المجموعة
المتوسط  المجموعة المجال

 الحسابي
اف االنحر 

 المعياري 
درجات 
 الحرية

 قيمة
 "ت"

الداللة 
 اإلحصائية

 330. 2.68 التجريبية 945. 070. 22 301. 2.69 الضابطة األعراض العاطفية
 228. 2.40 التجريبية 858. 181. 22 214. 2.41 الضابطة مشكالت التصرف

النشاط الزائد/ ضعف 
 االنتباه

 157. 2.11 التجريبية 857. 182. 22 188. 2.10 الضابطة
 240. 2.43 التجريبية 958. 053. 22 270. 2.43 الضابطة األقران مشكالت

السلوك االجتماعي 
 اإليجابي

 270. 1.21 التجريبية 909. 115. 22 272. 1.20 الضابطة
ائج لنت الحسابية متوسطاتال( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 3) الجدوليبين 

التطبيق القبلي، وفق اختالف المجموعة؛ وهذا يبين تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل البدء بتطبيق 
 البرنامج التدريبي.

 أدوات الدراسة:
 تم استخدام األدوات اآلتية في هذه الدراسة:
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 مقياس مواطن القوة والصعوبات لدى األطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد:  .1
اطن القوة والصعوبات لدى األطفال ذوي اضطرابات طيف مقياس مو  اناستخدم الباحث

(، وكذلك االطالع 2993( سنة )Robert Goodman(، الذي قام بتصميمه )SDQالتوحد )
على األدب النظري المتعلق باضطرابات طيف التوحد، واالطالع على بعض الدراسات، مثل 

 (. Ababneh & Hamed 2008دراسة عبابنة وحامد )
( فقرة توزعت على خمسة مجاالت بالتساوي، هي: 30س بصورته النهائية من )تكون المقيا

( فقرات، 0( فقرات، ومجال مشكالت التصرف وتضمن )0مجال األعراض العاطفية وتضمن )
( 0األقران وتضمن ) مشكالت( فقرات، ومجال 0ومجال النشاط الزائد/ ضعف االنتباه وتضمن )

 ( فقرات. 0إليجابي وتضمن )فقرات، ومجال السلوك االجتماعي ا
وجرى بناء المقياس بحيث يقابل كل فقرة تصف سلوك الطفل تدريجًا ثالثيًا على النحو 

، ال ينطبق إطالقًا 3، ينطبق الى درجة ما وتقابل الدرجة 2اآلتي: )ينطبق بشدة، وتقابل الدرجة 
 (.  2وتقابل الدرجة 

 صدق مقياس الدراسة:     
 مقياس من خالل:تم التحقق من صدق ال

 صدق الترجمة:
تمت ترجمة المقياس من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية، ثم تم عرضه على ثالثة 
مختصين في الترجمة للتأكد من دقة الترجمة معنًى ولغًة، كما تم عرض النسخة الُمَعربة على 

رنتها مع النسخة األصلية، ثالثة مترجمين آخرين، ُطلب منهم ترجمتها إلى اللغة االنجليزية، لمقا
 الترجمة صحيحة وصادقة.  ُعّدتوقد تطابقت الترجمة مع النسخة األصلية، وبذلك 

 الصدق الظاهري: 
( 9تم عرض فقرات المقياس باللغتين العربية واالنجليزية على لجنة من المحكمين، وعددهم )

بة الفقرات للبيئة والثقافة األردنية. محكمين من أساتذة الجامعة األردنية لبيان سالمة الترجمة ومناس
 بين المحكمين.فأكثر ( %82وتم اعتماد نسبة اتفاق )

 :مقياس الدراسةثبات 
تم التحقق من ثبات مقياس الدراسة من خالل تطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة 

معادلة كرونباخ ( طفاًل وطفلة، وحساب معامالت االتساق الداخلي باستخدام 23الدراسة وعددهم )
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( وهي قيم ثبات 2.89-2.83تراوحت قيم الثبات للمجاالت بين ) وقدألفا لمجاالت المقياس، 
 مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة.

 تصحيح مقياس الدراسة
 لتوزيع المتوسطات الحسابية المبني على مبدأ الفترات:  اآلتيتم استخدام التدريج اإلحصائي 

 أو صعوبة بدرجة منخفضة.( موطن قوة 2.83 –2.22)
 ( موطن قوة أو صعوبة بدرجة متوسطة.3.22–2.83) 
 ( موطن قوة أو صعوبة بدرجة مرتفعة.3.22-2.22)

 البرنامج التدريبي القائم على األنشطة الترفيهية:  .1
( جلسة تدريبية بواقع ثالث جلسات تدريبية كل أسبوع وزمن 32تكون البرنامج التدريبي من )

( دقيقة، أي أن مدة تنفيذ البرنامج ستكون عبارة عن ثمانية أسابيع 22بية هو )كل جلسة تدري
 تم إعداد دليل للبرنامج التدريبي لكل جلسة من جلسات البرنامج. وقدمتتالية، 

األنشطة الواردة في البرنامج مجموعة من األنشطة الترفيهية المختلفة في كل جلسة  تتناول
رياضية حركية إلى األنشطة البصرية وأنشطة االسترخاء وأنشطة  وتتنوع هذه األنشطة من أنشطة

ألنشطة الترفيهية التي تم توظيفها خالل البرنامج التدريبي ل يأتي استعراضوفيما الدراما والدمى، 
 خصص لكل نشاط من هذه األنشطة جلستان تدريبيتان. إذ

ذوي اضطراب طيف من تحسين الصحة النفسية لدى األفراد : الهدف العام من البرنامج
 التوحد.

 أهداف البرنامج التدريبي:
 خفض األعراض العاطفية. .2
 خفض مشكالت التصرف. .3
 خفض النشاط الزائد وضعف االنتباه. .2
 خفض مشكالت األقران. .2
 تحسين السلوك االجتماعي اإليجابي. .0

 محتويات كل جلسة تدريبية
 الهدف العام للجلسة التدريبية. .2
 تدريبية.األهداف الخاصة لكل جلسة  .3
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 المكان المناسب لتنفيذ كل جلسة تدريبية. .2
 األدوات الالزمة لتنفيذ الجلسة التدريبية. .2
 إجراءات تنفيذ الجلسة التدريبية. .0
 تقييم كل جلسة تدريبية. .8
 مدة كل جلسة تدريبية ثالثون دقيقة. .3
 كل جلسة تدريبية يتم تنفيذها مرتين خالل األسبوع. .8

 الفئة المستهدفة:
فة من البرنامج هم األطفال المشخصين بأنهم أفراد ذوي اضطراب طيف التوحد الفئة المستهد

 ( سنة عند تطبيق البرنامج عليهم.23-8)ناطقين( تكون أعمارهم ما بين )
 تقويم البرنامج التدريبي:

تم تقويم جلسات البرنامج التدريبي من خالل مجموعة من األنشطة المطلوب تنفيذها في 
بية للتأكد من امتالك الطالب المعنيين المهارات المنفذة خالل تنفيذ الجلسة، نهاية كل جلسة تدري

 وتم اعتماد أسلوب المالحظة المباشرة.
 البرنامج التدريبي: صدق

 ( محكمين من ذوي 9للتحقق من صدق المحتوى التدريبي للبرنامج، تم عرضه على )
في ضوء مالحظاتهم، تم األخذ بتعديل والخبرة في التربية الخاصة واالرشاد النفسي، و  االختصاص

 صياغات بعض الفقرات، كما تم إضافة بعض األنشطة للبرنامج.  
 متغيرات الدراسة: 

 تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية: 
 المتغيرات المستقلة: .1

طريقة التدريب )التدريب باستخدام البرنامج التدريبي القائم على األنشطة الترفيهية،  .أ
 دية(.الطريقة التقلي

 الجنس )ذكر، أنثى(. .ب
 سنة(. 23-22سنوات، ومن  22-8الفئة العمرية )من  .ج

 .تحسن الصحة النفسية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحددرجة  المتغير التابع: .1
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 المعالجة اإلحصائية:
 المعيارية. الحسابية واالنحرافات المتوسطات .2
 الدراسة. اختبار )ت( للعينات المستقلة للتحقق من تكافؤ مجموعتي .3
 تحليل التباين المتعدد األحادي المصاحب لإلجابة عن السؤال األول. .2
( لإلجابة عن السؤالين Mann-Whitney Testوتني للعينات المستقلة ) -اختبار مان .2

 الثاني والثالث.
 ومناقشتها الدراسة نتائج

األنشطة الترفيهية نتائج السؤال االول ومناقشتها: ما فاعلية البرنامج التدريبي القائم على 
    في تحسين الصحة النفسية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج 
كانت  إذتطبيق مقياس مواطن القوة والضعف في التطبيقين القبلي والبعدي حسب المجموعة، 

 (.2) الجدولالنتائج كما في 
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج تطبيق مقياس مواطن القوة 2) الجدول

 والضعف في التطبيقين القبلي والبعدي حسب المجموعة

 المجموعة المجال
 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 365. 2.33 301. 2.69 الضابطة األعراض العاطفية
 242. 1.79 330. 2.68 التجريبية

 199. 2.19 214. 2.41 الضابطة مشكالت التصرف
 176. 1.84 228. 2.40 التجريبية

النشاط الزائد/ ضعف 
 االنتباه

 257. 2.09 188. 2.10 الضابطة
 185. 2.10 157. 2.11 التجريبية

 262. 2.16 270. 2.43 الضابطة األقران مشكالت
 239. 1.88 240. 2.43 التجريبية

السلوك االجتماعي 
 اإليجابي

 301. 1.50 272. 1.20 الضابطة
 171. 2.37 270. 1.21 التجريبية

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمجموعتي الدراسة في 2) الجدوليبين 
تطبيق مقياس مواطن القوة والضعف. ولتحديد مستويات الداللة  التطبيقين القبلي والبعدي لنتائج

( 2) الجدولاالحصائية لتلك الفروق، تم استخدام تحليل التباين المتعدد األحادي المصاحب، و 
 يبين نتائج هذا التحليل.
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( نتائج تحليل التباين المتعدد األحادي المصاحب للكشف عن الفروق بين المتوسطات 4) الجدول
 بية لمجموعتي الدراسة التجريبية الضابطة على مجاالت مقياس مواطن القوة والضعفالحسا

 
  ذات داللة إحصائية عند مستوى(α≤ 2.20). 

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين نتائج المجموعة التجريبية ونتائج المجموعة 2) الجدوليبين 
طيف التوحد، وذلك لصالح الضابطة في مستوى تحسن الصحة النفسية لألطفال ذوي اضطراب 

نتائج أفراد المجموعة التجريبية. ولتحديد قيمة الفرق بين متوسطات تحسن الصحة النفسية ألطفال 
الحسابية المعدلة الناتجة عن عزل تأثير  المجموعتين التجريبية والضابطة، تم حساب المتوسطات

 يبين تلك النتائج. (0) الجدولاألداء القبلي في المجموعتين عن أدائهم البعدي، و 
(: المتوسطات الحسابية الُمَعِدلة والخطأ المعياري لنتائج تطبيق مقياس مواطن القوة 5) الجدول

 والضعف في التطبيقين القبلي والبعدي حسب المجموعة

 المجاالت الرقم
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

المتوسطات 
 الحسابية الُمَعِدلة

الخطأ 
 المعياري 

لمتوسطات ا
 الحسابية الُمَعِدلة

الخطأ 
 المعياري 

 2.282 2.21 2.228 2.50 األعراض العاطفية 2
 2.223 2.13 2.239 2.32 مشكالت التصرف 3
 2.233 2.12 2.220 2.08النشاط الزائد/ ضعف  2
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 المجاالت الرقم
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

المتوسطات 
 الحسابية الُمَعِدلة

الخطأ 
 المعياري 

لمتوسطات ا
 الحسابية الُمَعِدلة

الخطأ 
 المعياري 

 االنتباه
 2.223 2.12 2.220 2.33 األقران مشكالت 2
السلوك االجتماعي  5

 2.229 1.76 2.222 1.34 اإليجابي

لة ألداء أفراد المجموعة التجريبية كانت 0) الجدوليبين  ( أن المتوسطات الحسابية الُمَعد 
لة ألداء أفراد المجموعة الضابطة، باستثناء المجال الثالث،  أعلى من المتوسطات الحسابية الُمَعد 

داللة إحصائية عند  يايجابية؛ مما يدل على وجود أثر ذأنه يتضمن فقرات سلبية وفقرات  إذ
  ( للبرنامج التدريبي.α≤0.05مستوى داللة )

وتعزى هذه النتيجة إلى طبيعة أنشطة البرنامج التدريبي التي اعتمدت على الترفيه واللعب 
رصد أهداف  فضاًل عنوالمشاركة االجتماعية والتعاون في جميع مراحل تنفيذ تلك األنشطة، 

لكل نشاط؛ لذلك كان حجم الفائدة  فاعليةتعليمية والمهارية واالنمتنوعة شملت الجوانب المعرفية وال
متنوعة األنشطة مجموعة  ت تلكتناول إذ، العائد على كل طفل في البرنامج التدريبي كبيرًا وفاعالً 

أنشطة و  ،أنشطة رياضية حركية فقد تضمنت ،من األنشطة الترفيهية المختلفة في كل جلسة
، التي كانت تعتمد أساسًا على مبدأ مشاركة وأنشطة الدراما والدمى ،وأنشطة االسترخاء ،بصرية

خفض ، و سلوكهمفي  التصرفسوء خفض مشكالت األطفال الفاعلة فيها، والتي أسفرت عن 
 .لديهم تحسين السلوك االجتماعي اإليجابي، و النشاط الزائد وضعف االنتباه

، (Mohammed & Sharif, 2008محمد وشريف )هذه النتيجة، مع نتائج دراسة  واتفقت
 .(Awwad & Al-Balawi, 2012عواد والبلوي )ودراسة 

(، التي توصلت إلى أن األطفال ذوي (Potvin, 2011بوتفين واختلفت مع نتائج دراسة 
اضطراب طيف التوحد شاركوا في عدد أقل من األنشطة الترفيهية بالمقارنة مع أقرانهم العاديين، 

سبب  انيلهم لألنشطة الترفيهية في عدد أقل من األنشطة ويعزو الباحثلكنهم لم يعبروا عن تفض
بوتفين في كندا، أجريت دراسة  إذن، االبيئات التي أجريت فيها الدراستهذا االختالف إلى طبيعة 

  بينما كانت هذه الدراسة في األردن.
برنلامج ليلة نتائج السؤال الثاني ومناقشتها: هلل توجلد فلروق ذات دالللة احصلائية فلي فاع

عللى األنشلطة الترفيهيلة فلي تحسلين الصلحة النفسلية لألطفلال ذوي اضلطراب طيلف التوحلد  قائم
 تعزى لمتغير الجنس في المجموعة التجريبية؟
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لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج 
عدي ألفراد المجموعة التجريبية حسب متغير تطبيق مقياس مواطن القوة والضعف في التطبيق الب

 (.8) الجدولكانت النتائج كما في فالجنس، 
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج تطبيق مقياس مواطن القوة والضعف 6) الجدول

 في التطبيق البعدي ألفراد المجموعة التجريبية حسب متغير الجنس
 االنحراف المعياري  ط الحسابيالمتوس العدد الجنس المجال

 227. 1.78 11 ذكور األعراض العاطفية
 283. 1.80 7 إناث

 187. 1.89 11 ذكور مشكالت التصرف
 138. 1.77 7 إناث

النشاط الزائد/ ضعف 
 االنتباه

 207. 2.11 11 ذكور
 157. 2.09 7 إناث

 155. 2.00 11 ذكور األقران مشكالت
 227. 1.69 7 إناث

لسلوك االجتماعي ا
 اإليجابي

 138. 2.31 11 ذكور
 190. 2.46 7 إناث

ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لنتائج أفراد المجموعة  اً ( أن هناك فروق8) الجدوليبين 
التجريبية في التطبيق البعدي. وللكشف عن مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق، تم استخدام 

 ( يبين تلك النتائج.3) الجدول(، و Mann-Whitney Testوتني ) -اختبار مان 
( للكشف عن الفروق بين المتوسطات Mann-Whitney Testوتني ) -( نتائج اختبار مان 7) الجدول

 الحسابية لمجموعة الدراسة التجريبية على بطاقة مالحظة المهارات االجتماعية حسب متغير الجنس

متوسط  العدد الجنس المجال
 المربعات

جموع م
 مستوى الداللة وتني-مان المربعات

 األعراض العاطفية
 67.00 9.57 7 إناث 962. 38.000 104.00 9.45 11 ذكور

  18 المجموع

 مشكالت التصرف
 53.00 7.57 7 إناث 177. 25.000 118.00 10.73 11 ذكور

  18 المجموع

النشاط الزائد/ 
 ضعف االنتباه

 61.50 8.79 7 إناث 604. 33.500 109.50 9.95 11 ذكور
  18 المجموع

 38.00 5.43 7 إناث *007. 10.000 133.00 12.09 11 ذكور األقران مشكالت
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متوسط  العدد الجنس المجال
 المربعات

جموع م
 مستوى الداللة وتني-مان المربعات

  18 المجموع

السلوك االجتماعي 
 اإليجابي

 84.50 12.07 7 إناث 083. 20.500 86.50 7.86 11 ذكور
  18 المجموع

   توى ذات داللة إحصائية عند مس(α≤ 2.20). 

( عدم وجود يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تحسن مستوى الصحة 3) الجدوليبين 
أن  النفسية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى لمتغير الجنس. وتشير هذه النتيجة إلى

تحسين مستوى الصحة النفسية لألطفال ذوي اضطراب طيف البرنامج التدريبي قد عمل على 
للجنس، باستثناء مجال  موعة التجريبية دون أن يكون أثرإلناث والذكور في المجاالتوحد 

 كانت استفادة اإلناث أكثر من الذكور. إذ، األقران"، وذلك لصالح اإلناث مشكالت"
استهدفت األطفال بغض  التي األنشطةصالحية ويمكن أن يرجع سبب هذه النتيجة إلى 

لكل  شاطات البرنامج، وكان هناك متسع وفرصةمع ن تفاعالً أظهروا جميعًا  إذالنظر عن جنسهم، 
دون أن يترك  وإمكاناته، ولم يترك أي طفلٍ  مقدراتهطفل بالمشاركة في األنشطة جميعها حسب 

 بصمته في كل نشاط.
 .( (Melbøe & Ytterhus,2017ميلبو ويترهس هذه النتيجة، مع نتائج دراسة  وأتفقت

 دراسة اختلفت مع هذه النتيجة.على أية  انولم يعثر الباحث
برنلامج نتائج السؤال الثالث ومناقشتها: هلل توجلد فلروق ذات دالللة احصلائية فلي فاعليلة 

عللى األنشلطة الترفيهيلة فلي تحسلين الصلحة النفسلية لألطفلال ذوي اضلطراب طيلف التوحلد  قائم
 تعزى لمتغير الفئة العمرية في المجموعة التجريبية؟

ال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج لإلجابة عن هذا السؤ 
تطبيق مقياس مواطن القوة والضعف في التطبيق البعدي ألفراد المجموعة التجريبية حسب متغير 

 (.8) الجدولكانت النتائج كما في فالفئة العمرية، 
يق مقياس مواطن القوة والضعف (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج تطب8) الجدول

 في التطبيق البعدي ألفراد المجموعة التجريبية حسب متغير الفئة العمرية
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الفئة العمرية المجال

 254. 1.70 10 سنوات 11-8من  األعراض العاطفية
 185. 1.90 8 سنة 11-11من 
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 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الفئة العمرية المجال
 194. 1.90 10 تسنوا 11-8من  مشكالت التصرف

 128. 1.78 8 سنة 11-11من 
النشاط الزائد/ ضعف 

 االنتباه
 190. 2.14 10 سنوات 11-8من 
 177. 2.05 8 سنة 11-11من 

 207. 1.96 10 سنوات 11-8من  األقران مشكالت
 249. 1.78 8 سنة 11-11من 

السلوك االجتماعي 
 اإليجابي

 133. 2.40 10 سنوات 11-8من 
 212. 2.32 8 سنة 11-11من 

ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لنتائج أفراد المجموعة  اً ( أن هناك فروق8) الجدوليبين 
التجريبية في التطبيق البعدي، حسب متغير الفئة العمرية. وللكشف عن مستويات الداللة 

 الجدولو  (،Mann-Whitney Testوتني ) -اإلحصائية لتلك الفروق، تم استخدام اختبار مان 
 ( يبين تلك النتائج.9)

( للكشف عن الفروق بين المتوسطات Mann-Whitney Testوتني ) -( نتائج اختبار مان 9) الجدول
 الحسابية لمجموعة الدراسة التجريبية على بطاقة مالحظة المهارات االجتماعية حسب متغير الفئة العمرية

متوسط  العدد الفئة العمرية المجال
 المربعات

موع مج
 مستوى الداللة وتني-مان المربعات

 األعراض العاطفية
 94.00 11.75 8 سنة 11-11من  095. 22.000 77.00 7.70 10 سنوات 11-8من 

  18 المجموع

 مشكالت التصرف
 61.50 7.69 8 سنة 11-11من  155. 25.500 109.50 10.95 10 سنوات 11-8من 

  18 المجموع

النشاط الزائد/ 
 ضعف االنتباه

 64.00 8.00 8 سنة 11-11من  222. 28.000 107.00 10.70 10 سنوات 11-8من 
  18 المجموع

 األقران مشكالت
 60.00 7.50 8 سنة 11-11من  139. 24.000 111.00 11.10 10 سنوات 11-8من 

  18 المجموع

السلوك االجتماعي 
 اإليجابي

 67.00 8.38 8 سنة 11-11من  395. 31.000 104.00 10.40 10 سنوات 11-8من 
  18 المجموع

( عدم وجود يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تحسن مستوى الصحة 9) الجدوليبين 
النفسية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى لمتغير الفئة العمرية. وتشير هذه النتيجة إلى 
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مستوى الصحة النفسية لألطفال ذوي اضطراب طيف  أن البرنامج التدريبي قد عمل على تحسين
 التوحد لجميع الفئات العمرية في المجموعة التجريبية.

المصممة في البرنامج التدريبي، راعت  ةنشطاأل أنويمكن أن يرجع سبب هذه النتيجة إلى 
ع تلك جميلمشاركة بللكل طفل  وفرت الفرص المتعددة والمتنوعة فقد، لألطفالمختلف فئات أعمار 

في تنفيذ كل نشاط، حتى مناسبًا مكانًا  ، وجعلت لكل طفلٍ وطاقاته مقدراتهامكاناته و  ة وفقنشطاأل
 األطفال ذوي الفئات العمرية األدنى استمتعوا بفقرات األنشطة مثلهم مثل الفئات العمرية األعلى.

. ولم ( (García & Dattilo, 2010هذه النتيجة، مع نتائج دراسة جاريشا ودايتلو وأتفقت
 على أية دراسة اختلفت مع هذه النتيجة. انيعثر الباحث
 التوصيات:

 في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها، يمكن اقتراح التوصيات اآلتية: 
 التوصية باعتماد البرنامج التدريبي في معالجة أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.  .2
أمور األطفال ذوي اضطراب طيف مزيد من الدراسات حول تحديات مشاركة أولياء إجراء  .3

 في البرامج العالجية والتعليمية ألطفالهم. وإسهامهمالتوحد 
  مزيد من الدراسات حول أثر البرنامج التدريبي على فئات عمرية أخرى.إجراء  .2
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