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 ميخص اىذراسة:
ف فاعمية برنامج لؤلنشطة الجماعية في تحسيف ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ م

التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف، وتكونت عينة الدراسة في صورتيا النيائية مف 
سنة، مف  25 – 9طفبًل مف األطفاؿ التوحدييف، ممف تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف 23

، طبؽ عمييـ استمارة اإلحساء باليفوؼ بمحافظة -بمعيد التربية الفكرية التوحد برنامج
ومقياس التوحد، ومقياس التفاعؿ االجتماعي، وبرنامج  البيانات األولية عف الطفؿ التوحدي،

األنشطة الجماعية مف إعداد الباحث، وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا 
بعدي لصالح التطبيؽ في رتب درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية بيف التطبيقيف القبمي وال

البعدي، كذلؾ وجدت فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات رتب درجات أطفاؿ المجموعة 
التجريبية، ومتوسطات رتب درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لصالح 
أطفاؿ المجموعة التجريبية، ولـ توجد فروؽ دالة في رتب درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية 

التطبيقيف البعدي والتتبعي، مما يعني نجاح برنامج األنشطة الجماعية في تحسيف  بيف
التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف، واستمرار فاعمية برنامج األنشطة الجماعية في 

 تحسيف التفاعؿ االجتماعي لدى ىؤالء األطفاؿ بعد فترة المتابعة.
 الكممات المفتاحية:
 Grouping Activitiesاألنشطة الجماعية 
 Social interactionالتفاعؿ االجتماعي 

 Children With Autism وف ياألطفاؿ التوحدي
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 مقذمة: 
يعد التفاعؿ االجتماعي أحد أىـ المظاىر االجتماعية التي مف خبلليا نحكـ عمى     

شخصية الفرد، كما ويعد أيضًا أحد المعايير األساسية لمحكـ عمى مدى توافؽ األفراد مع 
اإلنساف السوى أف يعيش في معزؿ عف اآلخريف أو  المجتمع الذي يعيشوف فيو، وال يستطيع

بدوف أف يتفاعؿ مع محيطو االجتماعي، ومف جانب آخر يمثؿ التفاعؿ االجتماعي أحد أىـ 
المعايير ىيقصور التفاعؿ  المعايير األساسية في تشخيص األطفاؿ التوحدييف، وأحد ىذه

ة زادت أعداد األطفاؿ المصابيف االجتماعي لدى ىذه الفئة مف األفراد، وفي اآلونة األخير 
 بالتوحد.

حيث تقدر نسبة انتشار التوحد بيف أطفاؿ المدارس حسب التقدير األوؿ لممركز     
مف أطفاؿ المدارس لدييـ  296األمريكي لمكافحة االمراض والوقاية منيا ىو واحد في كؿ 

زيد مف الجيد .مما يستمـز مف المجتمعات بذؿ الم(Boushéy, 2007: 19) طيؼ التوحد
 لرعاية ىؤالء األطفاؿ.

وعميو فإف ىؤالء األطفاؿ في أمس الحاجة إلى البرامج التدريبية واإلرشادية والعبلجية      
التي تساعدىـ في اكتساب العديد مف الميارات االجتماعية، وعبلج المشكبلت التي تعترض 

ية، أو اجتماعية، ولعؿ مف حياتيـ سواء كانت ىذه المشكبلت نفسية أو سموكية أو أكاديم
أىـ ىذه الجوانب ىو الجانب االجتماعي، والمتمثؿ في التفاعؿ االجتماعي الذي يعينيـ عمى 

 التواصؿ والتفاعؿ مع العالـ المحيط بيـ.
( إلى أف األطفاؿ التوحدييف يعانوف مف 84: 3117وفي ىذا الصدد يشير المغموث، )    

مة في عدـ قدرتيـ عمى التفاعؿ االجتماعي بعض المشكبلت االجتماعية، المتمث
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مع اآلخريف، وعدـ استجاباتيـ لآلخريف الذيف يبادروف إلى التفاعؿ معيـ، خصوصًا إذا كاف 
مجاؿ التفاعؿ واضحًا وبسيطًا، وكذلؾ عدـ قدرتيـ عمى المبادرة إلى جذب انتباه اآلخريف 

ة لمتعرؼ فيما إذا كانت األمور ليـ ولما يقوموف بو مف ألعاب، أو حتى مجرد بذؿ المحاول
 التي ييتموف بيا تيـ األشخاص اآلخريف. 

إلى أف األطفاؿ  Nordenhof(2007: 13),&Gammeltoft ويؤكد عمى ذلؾ كؿ مف    
 التوحدييف يواجيوف مشكمة في التفاعؿ والتواصؿ مع اآلخريف. 

ؼ االجتماعية المختمفة حيث إف األطفاؿ التوحدييف يواجيوف صعوبة فى مواجية المواق     
مقارنة بأقرانيـ العادييف، ولدييـ اضطراب فى أساليب التفاعؿ االجتماعى، وصعوبة فى 
االنتماء لآلخريف، أو االرتباط بيـ، أو إقامة عبلقات الصحبة والصداقات معيـ، مما يقودىـ 

ء العبلقات إلى االنطواء، وعدـ الرغبة فى االختبلط باآلخريف، كما يجدوف صعوبة فى بنا
 (.246 – 245: 3112وفى المحافظة عمى استمراريتيا )القذافى، 

إلى أف األفراد ,Lord, & McGee   (75 :2001)وفي ضوء ذلؾ تشير كؿ مف      
التوحدييف بحاجة إلى تعميميـ السموؾ االجتماعي اإليجابي، والميارات االجتماعية التي 

 ع المحيط بيـ.تعينيـ عمى التفاعؿ والتواصؿ مع المجتم
وبالتالي فإف ىؤالء األطفاؿ في أمس الحاجة إلى البرامج اإلرشادية والعبلجية التي      

تساعدىـ في التفاعؿ مع اآلخريف، فالطفؿ الذي يعاني مف اضطراب التوحد كأي طفؿ آخر 
قمـ لو الحؽ في االستفادة مف برنامج تربوي مبلئـ لحاجاتو الخاصة، وذلؾ لتسييؿ عممية التأ

 (.:: 3117مع محيطو االجتماعي، وبالتالي عممية الدمج االجتماعي )ميقاتي، 
ذا كنا نتكمـ عف تنمية التفاعؿ االجتماعي؛ فإف ذلؾ يتطمب برامج مف نوع خاص       وا 

تحتوي عمى بعض األنشطة الجماعية التي تعمؿ عمى تنمية التفاعؿ االجتماعي لدى 
 ,Tchibozo, & Pasteurويتفؽ مع ذلؾ كؿ مف  ممارسييا مف األطفاؿ التوحدييف،

في أف ممارسة األنشطة الجماعية تعمؿ عمى إضافة جو مف البيجة  (38 :2007)
 والسرور في نفوس ممارسييا.

إلى أف  ممارسة   Sadlik, Izquierdo, &Fatigante, (2010: 36)ويؤكد عمى ذلؾ    
وير الميارات االجتماعية والشخصية الطمبة لؤلنشطة الجماعية والبلصفية تساعد في تط

واإلدراكية والمغوية لدييـ، وتعمؿ عمى ضماف حالة األطفاؿ وفي نجاح مستقبميـ الشخصي 
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 والتربوي.
أف  ,Nordenh of (2007: 13),&Gammeltoft  وفي ىذا الصدد ترى كؿ مف     

ماعي لدييـ، األلعاب الجماعية تتيح فرصة لؤلطفاؿ التوحدييف في نمو التفاعؿ االجت
 وتعميميـ مجموعة مف اإليماءات واإلشارات.

حيث يروف أف  ,Gilman, Meyers, & Perez(2004:31) ويتفؽ مع ىذا الرأي      
لؤلنشطة الجماعية والبلصفية تسيـ في تحقيؽ بعض مظاىر الصحة  األطفاؿممارسة 

ألنشطة التي تنمي النفسية لدييـ مف خبلؿ ممارستيـ لؤلنشطة االجتماعية وغيرىا مف ا
 التفاعؿ والسموؾ االجتماعي السوي.

وعميو فإف ممارسة ىؤالء األطفاؿ لؤلنشطة الجماعية مثؿ بعض األنشطة الرياضية،     
 والفنية والثقافية، واالجتماعية، كؿ ذلؾ يسيـ في تنمية وتحسيف التفاعؿ االجتماعي.

بعض األنشطة الجماعية لذا.. فإف إعطاء الفرصة لؤلطفاؿ التوحدييف لممارسة 
 واجب عمينا يجب أال نغفمو، لما ليا مف أىمية في تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي ليـ.

وفى ضوء ذلؾ تسعى الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج لؤلنشطة 
 الجماعية في تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف.

 مشنية اىذراسة: 
ت مشكمة الدراسة الحالية مف خبلؿ مبلحظة الباحث لؤلطفاؿ التوحدييف في أثناء تحدد

اإلشراؼ عمى طمبة التدريب الميداني، حيث تبيف لو أف ىؤالء األطفاؿ يعانوف مف تدني 
والذي يعد واحدًا  مستوى التفاعؿ االجتماعي لدييـ، وىو ما يتوافؽ مع معايير تشخيصيـ،

شخيص حاالت التوحد،وعمى الرغـ مما تبذلو مراكز ومدارس التوحد مف المعايير اليامة في ت
مف جيد لتربية وتدريب وتعميـ ىؤالء األطفاؿ، إال أنيـ يعانوف مف ضعؼ مستوى التفاعؿ 
االجتماعي، األمر الذي قد يرجع لقمة األنشطة الجماعية التي يمارسونيا، ويتفؽ ىذا مع ما 

اسات السابقة التي توصمت إلى أف ىذه الفئة مف أشارت إليو نتائج بعض البحوث والدر 
األطفاؿ تعاني مف تدني مستوى التفاعؿ االجتماعي، والذي ينعكس بطبيعتو عمى االنسحاب 

 االجتماعي، وفقداف الثقة بالنفس، وسوء التوافؽ االجتماعي لدييـ.
ر منيػا ويتفؽ ىذا مع ما أشارت إليو نتائج بعض البحوث والدراسات السابقة التي نػذك

 ,Koning, Magill-Evans, Voldenعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نتائج كؿ مف دراسة )
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& Dick, 2013 ،3123، الخميسػي ،hu, & Pan,2012،Thi´ebaut, Adrien, 
Blanc, &Barthelemy, 2010 ،التي توصمت إلى أف ىذه 3119، الصباح، والطيطي ،)

 فاعؿ االجتماعي والميارات االجتماعية لدييا.الفئة مف األطفاؿ تعاني مف تدني مستوى الت
وانطبلقًا مما سبؽ تسعى الدراسة الحالية إلى إعداد برنامج لؤلنشطة الجماعية في     

 تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف.
 ولتحقيؽ ذلؾ تحاوؿ الدراسة الحالية اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالى:    
أى مدى يسيـ برنامج األنشطة الجماعية المقترح فى تحسيف مستوى التفاعؿ إلى     

 االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف؟
 وينبثؽ مف ىذا التساؤؿ عدة تساؤالت فرعية يمكف إجماليا عمى النحو التالى:

إلى أى مدى يسيـ برنامج األنشطة الجماعية فى تحسيف درجات أفراد المجموعة  -2
 قياس التفاعؿ االجتماعي فى القياس البعدى ؟ التجريبية عمى م

إلى أى مدى يسيـ برنامج األنشطة الجماعية فى تحسيف درجات أفراد المجموعة  -3
التجريبية عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي فى القياس البعدى بالمقارنة بأفراد المجموعة 

 الضابطة ؟
حسيف درجات التفاعؿ إلى أى مدى تستمر فاعمية برنامج األنشطة الجماعية فى ت -4

 االجتماعي لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد شيريف مف المتابعة ؟ 
 أهمُة اىذراسة:

 األىمية النظرية: -أ    
تتضح أىمية الدراسة الحالية مف الناحية النظرية فى أنيا تسعى إلى الكشؼ عف أىـ 

إلى تحسيف، وأىمية الدور جوانب التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف والتي تحتاج 
الذى تؤديو األنشطة الجماعية في تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدييـ، وذلؾ مف 
مرحمة الوصؼ والبحث وتحميؿ العوامؿ والمتغيرات المرتبطة بذلؾ إلى محاولة التدخؿ فى 

يجاد بعض الحموؿ الخاصة بيا.   المشكمة وا 
ية وعمـ النفس والصحة النفسية ال تكتفى فاالتجاىات الحديثة اآلف فى مجاؿ الترب

بالوصؼ النظرى وتعريؼ المتغيرات المرتبطة بالظاىرة فحسب، بؿ تتعدى ذلؾ مف خبلؿ 
البرامج اإلرشادية والعبلجية، التى مف شأنيا تغيير وتعديؿ السموؾ المضطرب، أو تحسيف 
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ياس لمتفاعؿ االجتماعي وتنمية السموكيات اإليجابية، كما تسعى ىذه الدراسة إلى تصميـ مق
لؤلطفاؿ التوحدييف، وكذلؾ تسعى إلى أف تثرى التراث المعرفى بأىمية دور التوجيو واإلرشاد 
والعبلج النفسى وممارسة األنشطة الجماعية في تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى 

فساح المجاؿ أماـ ب احثيف آخريف األطفاؿ التوحدييف، مف خبلؿ برنامج األنشطة الجماعية، وا 
إلجراء دراسات وبحوث في ىذا المجاؿ، وذلؾ في ضوء ما تسفر عنو الدراسة مف نتائج 

 وتوصيات ومقترحات. 
 األىمية التطبيقية: -ب    

تتضح األىمية التطبيقية ليذه الدراسة فى كونيا تسعى إلى تحسيف مستوى التفاعؿ 
نشطة الجماعية المستخدـ فى االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف مف خبلؿ برنامج األ

الدراسة الحالية، وذلؾ بيدؼ تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدييـ، كما تكمف األىمية 
التطبيقية ليذه الدراسة فى أنيا تسعى إلى تقديـ بعض التوصيات والمقترحات والمعمومات 

التوحدييف وأسرىـ  التى تفيد العامميف فى مجاؿ التربية الخاصة، والجيات المختصة باألطفاؿ
في تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدييـ مف خبلؿ ممارسة األنشطة الجماعية، وذلؾ 

 فى ضوء ما تسفر عنو نتائج الدراسة الحالية. 
 أهذاف اىذراسة:    

 تسعى الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف األىداؼ التالية: 
لدى األطفاؿ  الكشؼ عف أىـ جوانب القصور في التفاعؿ االجتماعي -2

 التوحدييف والتي تحتاج إلى تحسيف.    
التحقؽ مف فاعمية برنامج األنشطة الجماعية فى تحسيف مستوى التفاعؿ  -3

 االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف. 
 مصطيحات اىذراسة:

 : Grouping Activities األنشطة الجماعية  -2 
ًا بأنيا تمؾ األنشطة التي يمارسيا تعرؼ األنشطة الجماعية في الدراسة الحالية إجرائي

األطفاؿ التوحدييف خارج نطاؽ الدراسة األكاديمية في شكؿ مجموعات وتشمؿ ىذه األنشطة: 
النشاط الرياضي والفني والثقافي، والتي تيدؼ إلى تنمية وتحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي 

 لدى ممارسييا مف األطفاؿ التوحدييف.
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 :Social interactionالتفاعؿ االجتماعي  -3
يعػرؼ التفاعػػؿ االجتمػػاعي عمػػى أنػو تمػػؾ العمميػػة التػػي مػػف خبلليػا يعبػػر الفػػرد عػػف ذاتػػو       

لآلخػػريف المحيطػػيف بػػو، ويتبػػادؿ معيػػـ الحػػوار والنقػػاش والتواصػػؿ، واإلقبػػاؿ عمػػييـ، والتعػػاوف 
ف ىذا التفاعػؿ معيـ في المواقؼ والمجاالت االجتماعية المشتركة بينيـ، ومف الممكف أف يكو 

لفظي أو غير لظفي أو كبلىما معًا، وذلؾ حسب طبيعة الموقؼ االجتمػاعي الػذي يوجػد فيػو 
 الفرد.
كمػػػا يمكػػػف أف نعرفػػػو إجرائيػػػًا عمػػػى أنػػػو قػػػدرة الطفػػػؿ التوحػػػدي عمػػػى التفاعػػػؿ مػػػع أفػػػراد      

 (.المجتمع المحيط بو، وذلؾ مف خبلؿ اإلقباؿ عمييـ والتواصؿ والتعاوف معيـ )الباحث
 :Children With Autism ف و األطفاؿ التوحدي -4

يعرؼ األطفاؿ التوحدييف إجرائيًا في الدراسة الحالية عمى أنيـ ىؤالء األطفاؿ التوحدييف     
بالممكمة العربية السعودية، ممف تتراوح  اإلحساءالتوحد باليفوؼ بمحافظة  ببرنامجالممتحقيف 

 سنة. 25 – 9أعمارىـ الزمنية ما بيف 
 حذود اىذراسة:

 الحدود البشرية: -2
طفبًل مف التوحدييف ممف  23تتمثؿ الحدود البشرية لمدراسة فى عينة الدراسة المكونة مف     

( سنة، ويتـ تقسيميـ بالتساوى إلى مجموعتيف 25 – 9تتراوح أعمارىـ الزمنية ما بيف )
 أطفاؿ. 7إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة قواـ كؿ مجموعة 

 الحدود الجغرافية: -3
باليفوؼ  بمعيد التربية الفكرية التوحد برنامجتتمثؿ الحدود الجغرافية لمدراسة فى     

 بالمممكة العربية السعودية، والتي يتـ تطبيؽ الدراسة فييا. اإلحساءبمحافظة 
 الحدود الزمنية: -4

 .ـ 3124 –3123ىػ الموافؽ 2545 – 2544الدراسيتـ تطبيؽ ىذه الدراسة فى العاـ 
 اإلطار اىنظرٌ:

 :Social interactionأوال: التفاعؿ االجتماعي لدى التوحدييف
يعد التفاعؿ االجتماعي أحد أىـ المعايير األساسية في الحكـ عمى كفاءة الفرد     

االجتماعية، حيث ال يستطيع اإلنساف السوي أف يعيش في معزؿ عف اآلخريف، 
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يتفاعؿ مع المحيط االجتماعي الخاص بو سواء، عمى  فاإلنساف بطبيعتو كائف اجتماعي،
 مستوى األسرة أو العمؿ أو جماعة الرفاؽ أو المجتمع ككؿ.

وعند الحديث عف التفاعؿ االجتماعي بالنسبة لؤلفراد المصابيف بالتوحد فإنو يعد أحد     
الجمعية ويعرؼ التوحد حسب تعريؼ  المعايير األساسية في تشخيص تمؾ الفئة مف األفراد.

األمريكية لمتوحد بأنو: نوع مف أنواع االضطرابات التطورية تظير خبلؿ الثبلث سنوات 
األولى مف عمر الطفؿ، وتكوف نتائج االضطرابات نيورولوجية تؤثر في وظائؼ المخ، 
وبالتالي تؤثر عمى مختمؼ نواحي النمو، فتجعؿ االتصاؿ االجتماعي صعبًا عند ىؤالء 

دىـ صعوبة في االتصاؿ؛ سواء كاف لفظيًا أو غير لفظيًا )المغموث، األطفاؿ، وتجعؿ عن
3117 :39.) 
ويشير الدليؿ اإلحصائي والتشخيصي لبلضطرابات النفسية في نسختو الخامسة،      

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM -V] 
واضح في التفاعؿ االجتماعي،  إلى أف ىؤالء األفراد يعانوف مف قصور (50 :2013)

وقصور التواصؿ المفظي وغير المفظي مع اآلخريف، والجمود العاطفي، والعجز في بناء 
عبلقات اجتماعية مع األقراف وفي تكويف الصداقات معيـ، باإلضافة إلى انشغاليـ 

 بالسموكيات النمطية المتكررة، ومحدودية األنشطة واالىتمامات الخاصة بيـ.
التالي نجد أف التفاعؿ االجتماعي يعد أىـ المعايير األساسية في تشخيص التوحد، وب     

المزيد مف الجيد بمجاؿ التربية الخاصة والتوحد  والتي يحتاج إلى بذؿ الباحثيف والمختصيف
 لمعمؿ عمى تحسينو لدى ىذه الفئة مف األفراد.

فرد والمحيطيف بو، مف خبلؿ ويعرؼ التفاعؿ االجتماعي عمى أنو سموؾ متبادؿ بيف ال    
 (.3121: :34)الفقي،  اآلخريفالعبلقات االجتماعية والعمؿ الجماعي، وتقبؿ النقد مف 

بعضيـ البعض، أو مع المحيطيف بيـ،  كما يعرؼ عمى أنو عممية مشاركة بيف األفراد    
ية مع مف خبلؿ مواقؼ الحياة اليومية المختمفة، التي تؤدي إلى إقامة عبلقات اجتماع

 (.286: 3121اآلخريف )السيد 
وكذلؾ يعرؼ بأنو قدرة الفرد عمى التعبير عف ذاتو لآلخريف، واإلقباؿ عمييـ واالتصاؿ     

بيـ، والتواصؿ معيـ، ومشاركتيـ في األنشطة االجتماعية بمختمؼ مجاالتيا، واالنشغاؿ بيـ 
قامة عبلقات الصداقة واستخداـ اإلشارات االجتماعية لمتوا : 3121صؿ معيـ )عطية، وا 
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975.) 
 مواقؼ خبلؿ مف األطفاؿ بيف مشاركة عممية عمى أنو االجتماعي التفاعؿأيضًا  ويعرؼ    

 ،المجاؿ النفس محيط في اآلخريف معاجتماعية  عبلقات إقامة في تفيدالتي  الحياة اليومية
 االجتماعية طةاألنش في ومشاركتيـ باآلخريف الذات واالتصاؿ عف ميارة التعبير وتشمؿ
قامة  (.245: 3113معيـ )بخش،  حوار وصداقة وا 

( عمى أنو عممية تأثير متبادؿ بيف 56: 3113كما تعرفو السرسي، وعبد المقصود،)
الفرد واآلخريف إزاء موقؼ ما عمى المستوى العقمي المعرفي أو االنفعالي، الذي يترجـ إلى 

ظي الذي يظير مف خبلؿ الحوار سموؾ اجتماعي، وقد يكوف التواصؿ االجتماعي لف
والمناقشة، والمدح والثناء أو غير لفظي كما في تعبيرات الوجو واإليماءات وحركات الجسـ، 

 معًا. لفظيوقد يكوف لفظي وغير 
وفي ضوء ما سبؽ يعرؼ الباحث الحالي التفاعؿ االجتماعي عمى أنو تمؾ العممية التي     

ريف المحيطيف بو، ويتبادؿ معيـ الحوار والنقاش مف خبلليا يعبر الفرد عف ذاتو لآلخ
والتواصؿ، واإلقباؿ عمييـ، والتعاوف معيـ في المواقؼ والمجاالت االجتماعية المشتركة 

أو كبلىما معًا، وذلؾ حسب  لفظيبينيـ، ومف الممكف أف يكوف ىذا التفاعؿ لفظي أو غير 
 (.طبيعة الموقؼ االجتماعي الذي يوجد فيو الفرد )الباحث

كما يمكف أف نعرفو إجرائيًا عمى أنو قدرة الفرد عمى التفاعؿ مع أفراد المجتمع المحيط     
 بو، وذلؾ مف خبلؿ اإلقباؿ عمييـ والتواصؿ والتعاوف معيـ.

التوحدييف يتصفوف ببعض الخصائص  وفي ضوء تمؾ التعريفات السابقة نجد أف األفراد    
لتفاعؿ االجتماعي واالنعزاؿ شبو التاـ، وعدـ التواصؿ االجتماعية مثؿ القصور الواضح في ا

مع اآلخريف، كما أنيـ قد يميموا إلى اليروب مف المواقؼ االجتماعية، وتنتابيـ ثورات مف 
الغضب نتيجة ذلؾ، حيث إنيـ ينعزلوف حتى عف أقرب الناس إلييـ مثؿ أفراد األسرة 

 (.:5: :311)الظاىر، 
( بأف األطفاؿ التوحدييف يعانوف مف 267 – 266: 3118) ويؤكد عمى ذلؾ الفوزاف،     

قصور في التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي؛ نتيجة قصور في الميارات المغوية، كما أنيـ 
يعانوف مف مشاكؿ في السموؾ االجتماعي، نتيجة قصور في الفيـ واإلدراؾ لمميارات 

العديد مف الميارات االجتماعية  االجتماعية، ونتيجة لذلؾ فإنيـ يحتاجوف إلى التدريب عمى
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التي تعينيـ عمى اكتساب بعض السموكيات االجتماعية، والتي تساعدىـ عمى االنخراط في 
 المجتمع.

فيـ يعانوف مشكمة االنعزاؿ ويتصفوف باالنطواء والبعد عف اآلخريف، ويميموف إلى     
ؿ عف الوالديف أنفسيـ، وال االنعزاؿ عف المجتمع المحيط بيـ، ويصؿ بيـ األمر إلى االنعزا

 (.255: 3122ييتموف بالمعب مع األقراف )العبادي، 
باإلضافة إلى أنيـ يتصفوف أيضًا بقصور في العبلقات االجتماعية المتبادلة، وذلؾ     

 (.38: 3115نتيجة لنقص في االستجابات واالىتماـ باآلخريف )عبد الرحمف، & حسف، 
( إلى أف األطفاؿ :2، 3124الغصاونة، والشرماف، )وفي ضوء ذلؾ يشير خميفة،     

التوحدييف يواجيوف الفشؿ التاـ أو شبو التاـ في مختمؼ أشكاؿ العبلقات االجتماعية 
 وخصوصًا في التفاعؿ االجتماعي.

( إلى أف أىـ المشكبلت االجتماعية التي تواجو التوحدييف 62: :311ويشير الظاىر، )
 ىي:

و أشد الحاالت إذ  يتجنب مثؿ ىؤالء األطفاؿ التفاعؿ المنعزؿ اجتماعيًا: وى -2
االجتماعي بشتى أنواعو، وتنتابيـ حالة مف الغضب نتيجة القتراب اآلخريف منيـ، 

 فقد ينزعجوف حتى مف أصواتيـ.
غير المبالي اجتماعيًا: وال يتجنب مثؿ ىؤالء األطفاؿ المواقؼ االجتماعية بشدة  -3

ى االختبلط باآلخريف، وال يتجنبوىـ، كما أنيـ قد مثؿ الفئة السابقة بؿ يسعوف إل
يميموف إلى العزلة االجتماعية بعض األوقات، وىذا النوع مف التفاعؿ االجتماعي 

 ىو الشائع لدى أغمب األطفاؿ التوحدييف.
األخرؽ اجتماعيًا: وىذه الفئة مف األطفاؿ يبذلوف جيدًا لمتفاعؿ مع اآلخريف وبذؿ  -4

 واإلبقاءيـ، لكنيـ يواجيوف فشؿ في االحتفاظ بصداقاتيـ الجيد لعمؿ صداقات مع
عمييـ نتيجة افتقارىـ لمميارات االجتماعية الكافية، وقد ينتشر مثؿ ىذا الشكؿ مف 

 السموؾ االجتماعي لدى فئة األسبرجر.
(. إلى بعض المظاىر االجتماعية الشاذة 57: 3118وفي ضوء ذلؾ يشير الفوزاف، )

 عاني منيا الطفؿ التوحدي، وىي عمى النحو التالي:)غير السوية( التي ي
 .)عدـ التجاوب مع اآلخريف )الغير 
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 .يميؿ إلى االنسحاب مف الحياة وينغمؽ عمى نفسو 
 .يتعامؿ مع اآلخريف بدوف ىدؼ 
 .ال يظير أي اىتماـ لآلخريف وال يعنيو أمرىـ 
 .لديو صعوبة في االتصاؿ البصري 
 .يتعامؿ مع اآلخريف بدوف وعي 
 و صعوبة في القياـ بسموكيات تتناسب مع المجتمع الذي يعيش فيو.لدي 
 .لديو صعوبة في إدراؾ مشاعر اآلخريف 
 .يفتقد إلى المباقة االجتماعية 
 .ال ييتـ بتكويف الصداقات 

وفي ضوء ما سبؽ يرى الباحث أنو البد مف تدريب ىؤالء األطفاؿ عمى التفاعؿ 
و المدرسة، وذلؾ مف خبلؿ االىتماـ بيـ وعدـ االجتماعي منذ الصغر سواء في األسرة أ

تركيـ بمفردىـ لفترات طويمة مف الوقت، وعميو يجب إشراكيـ في أنشطة جماعية مع باقي 
 أفراد األسرة، ومحاولة االشتراؾ معيـ في أثناء المعب.

 :Grouping Activities ثانيًا: األنشطة الجماعية 
ف في مجاؿ التربية الخاصة بوجو عاـ وفي مجاؿ يتفؽ الكثير مف الباحثيف والعاممي    

التوحد بوجو خاص عمى أف ممارسة أفراد التوحد لؤلنشطة الجماعية تسيـ في تنمية وتحسيف 
مستوى التفاعؿ االجتماعي لدييـ، لما تحتويو ىذه األنشطة مف مواقؼ اجتماعية وميارات 

ييـ؛ الذي يعد أحد أىـ المعايير حياتية يحتاجيا التوحدييف لتحسيف التفاعؿ االجتماعي لد
 األساسية في تشخيص ىذه الفئة مف األفراد.

( إلى أنو عند تدريب األطفاؿ التوحدييف 285: :311وفي ضوء ذلؾ يشير عيسى، )    
عمى ميارات التفاعؿ االجتماعي يجب استخداـ سمسمة مف المواقؼ االجتماعية المتوقعة 

ية المنظمة المعدة مسبقًا، مع االستخداـ اآلني لمكبلـ منيـ، ومجموعة مف المحادثات الشفي
 واستخداـ األدوات المرئية المساعدة بما يسيـ في تحسيف التفاعؿ االجتماعي لدييـ.

وبالتالي يجب عمينا توفير بيئة مناسبة ليؤالء األفراد تحتوي عمى المواقؼ االجتماعية      
التربوية الروتينية، وىذا ما يؤكده  التي تعبر عف مناشط الحياة بعيدا عف البيئة

Hesmondhalgh, (2006: 20)  بأىمية تدريس التوحدييف عف طريؽ المعب واألنشطة
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الجماعية اليادفة، بعيدًا عف الطرؽ التقميدية في التدريس التي تبعث بالممؿ في نفوس 
 المتعمميف مف التوحدييف.

عمى أىمية  العمؿ   Gammeltoft, &Nordenhof, (2007: 12)ويتفؽ مع ذلؾ     
عمى إيجاد بيئة اجتماعية مناسبة تسمح لؤلفراد التوحدييف عمى التفاعؿ االجتماعي مع 
اآلخريف سواء مف الكبار أو مع أقرانيـ مف نفس العمر الزمني، وذلؾ مف خبلؿ تنوع 

عمى أف الطفؿ Stone, (2004: 31) االجتماعية والجماعية. وىو ما تؤكده األنشطة
حدي يحتاج لممزيد مف الفرص والمواقؼ االجتماعية، التي مف خبلليا يكتسب العديد مف التو 

 ميارات السموؾ االجتماعي.
إلى أىمية لعب األدوار  Betts, & Patrick, (2006: 154) وفي ىذا الصدد يشير     

رد في في تعميـ التوحدييف ميارات الحياة اليومية والتفاعؿ االجتماعي، مف خبلؿ كيفية ال
المواقؼ االجتماعية سواء مف حيث التواصؿ المفظي أو عف طريؽ التواصؿ غير المفظي، 

 وتبادؿ األدوار مع اآلخريف.
( بأف المعب لو أىمية بالغة ألفراد التوحد،مف 345: :311وىو ما يؤكده الظاىر، )     

االجتماعي لدييـ، خبلؿ االستمتاع بألعاب جماعية مفيدة تدعو إلى تحسيف السموؾ والتفاعؿ 
وخصوصًا األلعاب التي تنمي الحركات الكبيرة مثؿ رمي الكرة والركض والمشي، والحركات 
الدقيقة مثؿ أنشطة الفؾ والتركيب، والميارات االجتماعية مف خبلؿ ألعاب التعارؼ واألنشطة 

صة لتفريغ الجماعية والخياؿ والميارات الفنية مف خبلؿ القص والمصؽ والتمويف، كما إنو فر 
الطاقات، وبذلؾ يكوف مناسب مع األطفاؿ التوحدييف الذيف لدييـ نشاط زائد، وفرصة لشغؿ 

 وقت الفراغ لدييـ.
عمى أىمية Miller, & Chrétien, (2007: 112) وفي ضوء ذلؾ يؤكد كؿ مف

األنشطة المباشرة التي تيدؼ إلى لمس جسـ الفرد التوحدي، وذلؾ مف خبلؿ األلعاب 
التي تنطوي عمى لمس جسـ الشخص وتبادؿ التحية باليد وغيرىا مف األنشطة  الجماعية

 الجسدية التي تساعد في بموغ الطفؿ مرحمة الحساسية لممس أي شخص جسمو. 
عمى ضرورة  Ritvo, & Attwood,  (2006: 104 - 105)ومف جانب آخر يؤكد 

ناء تعديؿ السموؾ وبرامج تزويد الطفؿ التوحدي بالمعززات والمكافآت االجتماعية في أث
تحسيف التفاعؿ االجتماعي والميارات االجتماعية، وذلؾ بيدؼ تحسيف الترابط بيف ذلؾ 
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 .الطفؿ ومف يعززه، وبما يسيؿ مف تعديؿ سموكو
وفي ضوء ما سبؽ يتضح لنا أف ممارسة التوحدييف لؤلنشطة الجماعية المختمفة مثؿ      

والحركي والرياضي قد تسيـ في تحسيف مستوى التفاعؿ  النشاط الفني والثقافي واالجتماعي
 ,Kamps, Mason)االجتماعي لدييـ وىو ما تؤكده نتائج بعض الدراسات مثؿ 

Thiemann-Bourque ,Feldmiller, Turcotte, & Miller, 2014 ،Jahromi, 

Bryce, & Swanson, 2013 ،Oppenheim-Leaf, Leaf, Dozier, Sheldon, & 

Sherman, 2012 ،3123، سالم ،Meek, Robinson, &Jahromi, 2012 ،السيد ،

Leaf,Taubman, Bloomfield, Palos-Rafuse, Leaf, McEachin, & 

Oppenheim, 2009 ،Delano, &Sneel, 2006 التي أكدت مف خبلؿ ما توصمت إليو)
جتماعي مف نتائج إلى جدوى وفاعمية األنشطة الجماعية مثؿ النشاط الفني والثقافي واال

والحركي والرياضي في تحسيف السموؾ االجتماعي والتواصؿ والمفظي وغير المفظي لدى 
 أفراد عينتيـ مف التوحدييف.

وفي ضوء ما سبؽ يستخدـ الباحث مجموعة مف األنشطة الجماعية التي تسيـ في     
ىي:النشاط  تحسيف التفاعؿ االجتماعي لدى أفراد عينة دراستو مف التوحدييف، وىذه األنشطة

 والثقافي. والفني الرياضي
وعميو يمكننا تعريؼ األنشطة الجماعية إجرائيًا في الدراسة الحالية عمى أنيا تمؾ     

األنشطة التي يمارسيا األطفاؿ التوحدييف خارج نطاؽ الدراسة األكاديمية في شكؿ 
لنشاط الفني، مجموعات وتشمؿ ىذه األنشطة: النشاط الرياضي، والنشاط االجتماعي، وا

والنشاط الثقافي، والتي تيدؼ إلى تنمية وتحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى ممارسييا 
 مف األطفاؿ التوحدييف.

 دراسات سابقة:
إلى التحقؽ مف استخداـ شبكات األقراف في   Kamps, et, al. (2014)ىدفت دراسة      

التوحد، وشممت عينة الدراسة أربعة زيادة التواصؿ لدي األطفاؿ المصابيف باضطراب طيؼ 
مف األطفاؿ الذيف يعانوف مف اضطراب طيؼ التوحد ممف تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف 

سنوات، طبؽ عمييـ برنامج المعب الحر لمدة ثبلثة أشير بواقع ثبلث جمسات  8 – 7
لدى ثبلثة دقيقة، وتوصمت النتائج إلى تحسف ميارات التواصؿ  41أسبوعيًا، مدة الجمسة 
 مف األطفاؿ المشاركيف.
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إلى التحقؽ مف فاعمية التدخبلت  Koning, et, al. (2013)وىدفت دراسة       
والميارات االجتماعية المستندة إلى العبلج السموكي لدى األطفاؿ التوحدييف في سف المدرسة 

مف التوحدييف طفبًل  26في تحسيف الميارات االجتماعية لدييـ، وتكونت عينة الدراسة مف 
مف اإلناث، طبؽ عمييـ مقاييس الميارات االجتماعية والتفاعؿ  9مف الذكور،  8بواقع 

االجتماعي، وبرنامج التدخبلت المعرفية واألنشطة االجتماعية المستندة إلى العبلج السموكي، 
وتوصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية التدخبلت المعرفية واألنشطة االجتماعية في تحسيف 

 الميارات االجتماعية والتفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف أفراد عينة الدراسة.
إلى دراسة أىمية  Jahromi, Bryce, & Swanson, (2013)كما ىدفت دراسة      

التنظيـ الذاتي ومشاركة األقراف لدى األطفاؿ التوحدييف ودراسة الفروؽ في التنظيـ الذاتي 
طفبل مف العادييف والتوحدييف ممف  51وتكونت عينة الدراسة مف  واالنفعالي والسموكي،

طفبًل مف العادييف  31قدرت أعمارىـ الزمنية بمتوسط اربع سنوات ونصؼ، مقسميف إلى 
طفبًل مف التوحدييف، واستندت الدراسة إلى التقارير الوالدية حوؿ التنظيـ االنفعالي،  31و

وظيفية التنفيذية والمبلحظات حوؿ التفاعؿ بيف والمبلحظات المباشرة حوؿ الميارات ال
الوالديف والطفؿ، وبعد مرور سنة مف إشراؾ األقراف لوحظ زيادة التنظيـ الذاتي واالنفعالي 

 والسموكي لدى األطفاؿ التوحدييف.
( إلى التعرؼ عمى شكؿ البروفيؿ النفسي لمسموؾ 3123وأيضًا ىدفت دراسة الخميسي )     

ة مف األطفاؿ التوحدييف، وكذلؾ معرفة الفروؽ في أبعاد السموؾ التوحدي التوحدي لدى عين
طفبًل وطمفة مف األطفاؿ التوحدييف ممف  53بيف الذكور واإلناث، وتكونت عينة الدراسة مف 

سنة بمدراس ومراكز التوحد بمدينة جدة بالمممكة  22 – 5تراوحت اعمارىـ الزمنية ما بيف 
ييـ مقياس السموؾ التوحدي مف إعداد الباحث مكوف مف خمسة العربية السعودية، طبؽ عم

أبعاد ىي: التفاعؿ االجتماعي، التواصؿ المفظي، التواصؿ غير المفظي، الخصائص الحسية 
ثـ السموكيات النمطية والروتينية، وأىـ ما أشارت إليو نتائج ىذه الدراسة، أف أعمى اضطراب 

غير المفظي يميو التواصؿ  ؿ االجتماعي ثـ التواصؿظير لدى عينة الدراسة كاف لبعد التفاع
 ثـ السموؾ الروتيني والنمطي وأخيرًا االضطرابات الحسية. المفظي
إلى تقييـ تأثير األقراف والتعمـ بمساعدة األخوة  Chu, & Pan, (2012)وىدفت دراسة     

عينة الدراسة مف في التفاعؿ السموكي لدى األطفاؿ الذيف يعانوف مف طيؼ التوحد، وتكونت 
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مف أخواتيـ وأقرانيـ، تـ تقسيميـ إلى ثبلث  32طفبًل ممف يعانوف مف طيؼ التوحد، و 32
مجموعات، األولى استخدمت توجيو المعمـ، والثانية استخدمت األقراف بمساعدة األخوة، 

 النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف وأظيرت، أسبوعا 27والثالثة مجموعة ضابطة، لمدة 
المجموعة األولى والثانية والثالثة )الضابطة( لصالح الثانية واألولى عمى التوالي، حيث 
جاءت مجموعة التعمـ بمساعدة األقراف واألخوة في المقدمة مما يعني أىمية األنشطة 

 الجماعية في زيادة التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف.
إلى التحقؽ مف فاعمية المعب  Oppenheim-Leaf, et, al. (2012)وىدفت دراسة      

الجماعي بيف األطفاؿ التوحدييف وأقرانيـ العادييف في تنمية التفاعؿ االجتماعي لدييـ، 
 5وتكونت عينة الدراسة مف ثبلثة أطفاؿ مف التوحدييف ممف تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف 

يـ المعب الجماعي ولعب األدوار سنوات باإلضافة إلى أقرانيـ العادييف، واستخدـ مع 7 –
مع المعمـ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى تحسف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ 

 التوحدييف أفراد عينة الدراسة.
( إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج لتنمية ميارات 3123كما ىدفت دراسة سبلـ، )     

التوحدييف محدودي المغة، وتكونت  طفاؿاألالتواصؿ غير المفظي والسموؾ االجتماعي لدى 
سنوات،  9-7عينة الدراسة مف ستة أطفاؿ توحدييف، ممف تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف 

تـ تقسيميـ إلى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة بواقع ثبلثة أطفؿ لكؿ مجموعة، طبؽ 
فاؿ التوحد، عمييـ قوائـ تقدير ميارات التواصؿ غير المفظي والسموؾ االجتماعي ألط

والبرنامج التدريبي مف إعداد الباحث، وتوصمت نتائج الدراسة  إلى  تحسف ميارات التواصؿ 
 غير المفظي لدى أفراد المجموعة التجريبية بالمقارنة بأطفاؿ المجموعة الضابطة. 

( إلى التحقؽ مف فعالية العبلج بالفف في تنمية 3123وىدفت دراسة عواد، والبموي )    
ت التفاعؿ االجتماعي لدى عينة مف أطفاؿ التوحد باألردف، وتكونت عينة الدراسة مف ميارا
سنوات مف مركز  7-5أعمارىـ الزمنية ما بيف  تراوحتطفبل مف أطفاؿ التوحد ممف  26

تواصؿ لمتوحد بمدينة عماف باألردف قسموا إلى مجموعة تجريبية مكونة مف  سبعة أطفاؿ 
ة أطفاؿ، طبؽ عمييـ مقياس ميارات التفاعؿ االجتماعي نيوأخرى ضابطة مكونة مف ثما

ألطفاؿ التوحد، وطبؽ البرنامج التدريبي المستند إلى األنشطة الفنية )التمويف، الرسـ، 
المجموعة التجريبية دوف الضابطة،  أفرادالتشكيؿ، الطباعة، التزييف والقص والمصؽ( عمى 
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إحصائيًا بيف أفراد المجموعة التجريبية  وأفراد وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة 
المجموعة الضابطة في ميارات التفاعؿ االجتماعي في التطبيؽ البعدي لصالح أفراد 

 المجموعة التجريبية.
( إلى التحقؽ مف فعالية برنامج تدريبي قائـ 3123كذلؾ ىدفت دراسة  الغنيمي، )      

ذوي  األطفاؿتنمية بعض الميارات االجتماعية لدى  عمى استخداـ استراتيجية الفمورتايـ في
اضطراب التوحد ذوي الوظيفة العالية، وتكونت عينة الدراسة مف ثبلثة أطفاؿ توحدييف، ممف 

سنوات، طبؽ عمييـ مقياس األطفاؿ ذوي اضطراب  21-6تراوحت أعمارىـ الزمنية ما  بيف 
طراب التوحد وبرنامج الفمورتايـ مف التوحد ومقياس الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ ذوي اض

إعداد الباحث، وتوصمت نتائج الدراسة إلى  تحسف الميارات االجتماعية لدى األطفاؿ مما 
يعني نجاح البرنامج التدريبي في تنمية الميارات االجتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبية  

 ترة المتابعة.عمى تمؾ الميارات االجتماعية، واستمرار ذلؾ التحسف بعد ف
إلى التحقؽ مف فاعمية األنشطة  Meek, et, al. (2012)وأيضًا ىدفت دراسة      

المشتركة بيف الوالديف والطفؿ التوحدي في تنمية الكفاءة االجتماعية بيف الطفؿ وأقرانو، 
طفبًل مف العادييف  31طفبًل مف التوحدييف و 31طفبًل بواقع  51وتكونت عينة الدراسة مف 

سنة، باإلضافة إلى والدي األطفاؿ  7.6 – 4تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف  ممف
التوحدييف، طبؽ عمييـ مقاييس استجابة الوالديف وتنظيـ السموؾ، والسموكيات التفاعمية، 
باإلضافة إلى برنامج األنشطة المشتركة لمدة عاـ، وتوصمت النتائج إلى فاعمية األنشطة 

 حسيف الكفاءة االجتماعية لدى أطفاليـ التوحدييف مع أقرانيـ.الوالدية المشتركة في ت
( إلى التحقؽ مف أثر برنامج لمتعبير الحركي باستخداـ 3122عزب، )كما ىدفت دراسة      

التوحد واألطفاؿ غير المعاقيف عمى اكتساب بعض الميارات الدمج بيف األطفاؿ ذوي 
أطفاؿ مف ذوي  7طفبًل بواقع  28دراسة مف الحركية والتفاعؿ االجتماعي، وتكونت عينة ال

أطفاؿ مف ذوي التوحد كمجموعة  6التوحد كمجموعة تجريبية أولى مدمجة مع العادييف، 
 –أطفاؿ مف العادييف كمجموعة ضابطة، طبؽ عمييـ اختبار ستانفورد  7تجريبية ثانية، و

س التفاعبلت االجتماعية بينيو لمذكاء، واستمارة الميارات الحركية لمتعبير الحركي، ومقيا
لؤلطفاؿ خارج المنزؿ، ومقياس جيمياـ لتشخيص التوحد، وبرنامج التعبير الحركي والذي 
طبؽ عمى كؿ مف المجموعتيف التجريبيتيف دوف الضابطة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى 
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ف فاعمية برنامج التعبير الحركي والمعب في اكتساب األطفاؿ لمميارات الحركية وفي تحسي
مستوى التفاعؿ االجتماعي، كما تفوقت المجموعة التجريبية المدمجة عمى المجموعة 
التجريبية غير المدمجة في كؿ مف الميارات الحركية وفي تحسيف مستوى التفاعؿ 

 االجتماعي.
( إلى التحقؽ مف فاعمية بيئة الواقع االفتراضي التعميمية 3121) ،وىدفت دراسة السيد     

طفاؿ التوحدييف بعض ميارات التفاعؿ االجتماعي، وتكونت عينة الدراسة مف في إكساب األ
سنة، طبؽ عمييـ  24 – 9طفبًل مف الذكور ممف تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف  27

مقياس الميارات التفاعمية لمطفؿ التوحدي، وبيئة الواقع االفتراضي والذي اشتمؿ عمى عمى 
قراف والمشاركة في نشاط األقراف، وتوصمت النتائج إلى عدة أنشطة مف بينيا المعب مع األ

 نجاح البرنامج في إكساب األطفاؿ التوحدييف ميارات التفاعؿ االجتماعي.
( إلى التحقؽ مف مدى فاعمية برنامج قائـ عمى 3121كذلؾ ىدفت دراسة عطية، )    

ة مف األطفاؿ ينعي لدى عاستخداـ استراتيجية الفمورتايـ العبلجية في تنمية التفاعؿ االجتما
أطفاؿ مف التوحدييف قسموا بالتساوي إلى مجموعة  21التوحدييف، وتكونت عينة الدراسة مف 

تجريبية وأخرى ضابطة، واستخدـ الباحث في دراستو ىذه معايير الدليؿ التشخيصي 
ية، لبلضطرابات النفسية والعقمية الصورة الرابعة، مقياس التفاعبلت االجتماع واإلحصائي

وبرنامج الفمورتايـ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف  أطفاؿ 
المجموعة التجريبية وأطفاؿ الضابطة في التطبيؽ البعدي في التفاعبلت االجتماعية لصالح 
أطفاؿ المجموعة التجريبية مما يعني نجاح البرنامج في تنمية التفاعبلت االجتماعية لدى 

 التوحدييف.األطفاؿ 
إلى تقييـ الجانب المعرفي واالجتماعي  Thi´ebaut, et, al. (2010)وىدفت دراسة      

طفبًل  246لدى األطفاؿ الذيف يعانوف مف اضطراب طيؼ التوحد وتكونت عينة الدراسة مف 
طفبًل مف العادييف، طبؽ  46طفبًل ممف يعانوف مف اضطراب طيؼ التوحد،  211بواقع 

اختبارات لقياس الجانب المعرفي واالجتماعي، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف  عمييـ بطارية
أطفاؿ طيؼ التوحد أفراد عينة الدراسة يعانوف مف مستوى متدني في الجانب المعرفي 

 واالجتماعي بالمقارنة بأقرانيـ مف العادييف.
لمتدريس الفعاؿ إلى التحقؽ مف فاعمية حزمة  Leaf, et, al. (2009)كما ىدفت دراسة     
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في تحسيف مستوى بعض الميارات االجتماعية )المعب، التواصؿ مع األقراف، والميارات 
االنفعالية، ميارات االختيار( لدى األطفاؿ التوحدييف، وتكونت عينة الدراسة مف ثبلث أطفاؿ 
ؿ مف التوحدييف باإلضافة إلى أقرانيـ، خضعت عينة الدراسة إلى حزمة مف التدريس الفعا

مكونة مف التعزيز وبعض األنشطة االجتماعية، وتوصمت نتائج الدراسة إلى زيادة الميارات 
االجتماعية لدى ىؤالء األطفاؿ، وزيادة المعب مع األقراف وتحسف التفاعؿ االجتماعي فيما 

 بينيـ
( إلى التعرؼ عمى أىـ السمات النفسية 3119وىدفت دراسة الصباح، والطيطي، )     

عية لؤلطفاؿ التوحدييف في المحافظات الشمالية مف وجية نظر المختصيف وأميات واالجتما
أخصائيًا مف العامميف في مؤسسات  53األطفاؿ التوحدييف، وتكونت عينة الدراسة مف 

التربية الخاصة )الحكومية واألىمية( في المحافظات الشمالية بفمسطيف )الخميؿ، بيت لحـ، 
أمًا مف أميات األطفاؿ التوحدييف في نفس المحافظات،  74(، وراـ اهلل، ونابمس، وقمقيمة

واستخدما الباحثاف استبانة السمات النفسية واالجتماعية لؤلطفاؿ التوحدييف مف وجية نظر 
المختصيف وأمياتيـ مف إعداد الباحثاف، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أنيتوجد سمات نفسية 

ييف كما عبر عنيا المختصيف وأميات األطفاؿ واجتماعية يعاني منيا األطفاؿ التوحد
النفسية،  –التوحدييف، وىي: االنسحابية والتواصؿ االجتماعي، واالستجابة االنفعالية 

 اضطراب السموؾ الحسي.
( إلى التحقؽ مف فعالية العبلج 3119وأيضًا ىدفت دراسة عبد اهلل، & عزت، )    

 9وى نموىـ المغوي، وتكونت عينة الدراسة مف بالموسيقى لؤلطفاؿ التوحدييف في تحسيف مست
سنة، مقسميف إلى  24 – :أعمارىـ الزمنية ما بيف  أطفاؿ مف التوحدييف ممف تراوحت

أطفاؿ، واستخدما الباحثاف  5مجموعتيف إحداىما تجريبية واآلخرى ضابطة قواـ كؿ مجموعة 
)إعداد عادؿ عبد اهلل  في دراستيما ىذه اختبار جوادر لمذكاء، ومقياس الطفؿ التوحدي

(، ومقياس التواصؿ المفظي )قائمة تقييـ أعراض اضطراب التوحد )إعداد ريمبلند 3114
ديسموف(  ترجمة وتعريب )عادؿ عبد اهلل  (، باإلضافة إلى برنامج العبلج بالموسيقى 3117وا 

حسيف )مف إعداد الباحثاف(، وتوصمت نتائج الدراسة إلى فعالية العبلج بالموسيقى في ت
 مستوى النمو المغوي لدى األطفاؿ التوحدييف أفراد عينة الدراسة.

 الحركي المعب برنامج ( إلى التحقؽ مف فاعمية تأثير3119كما ىدفت دراسة محمد، )     
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 لؤلطفاؿ االجتماعي والتفاعؿ المفظي وغير المفظي التواصؿ تحسيف عمى الدمج مع التربوي
أطفاؿ مف التوحدييف ممف تراوحت أعمارىـ الزمنية  21ة مف التوحدييف، وتكونت عينة الدراس

أطفاؿ مف العادييف مف نفس الفئة العمرية، طبؽ  :سنوات، باإلضافة إلى  : – 7ما بيف 
عمييـ لوحة جودارد لقياس الذكاء، مقياس الطفؿ التوحدي لعادؿ عبد اهلل، ومقياس التواصؿ 

ضافة إلى برنامج المعب الحركي، وتوصمت االجتماعي، ومقياس التفاعؿ االجتماعي، باإل
نتائج الدراسة إلى فاعمية برنامج المعب في تحسيف التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي لدى 

 األطفاؿ التوحدييف.
( إلى التحقؽ مف فعالية برنامج تدريبي في تنمية الميارات 3118وىدفت دراسة غزاؿ، )     

 31يف في مدينة عماف، وتكونت عينة الدراسة مف االجتماعية لدى عينة مف األطفاؿ التوحدي
سنوات،  : – 6طفبًل مف الذكور مف األطفاؿ التوحدييف ممف تراوحتأعمارىـ الزمنية ما بيف 

 21ضابطة قواـ كؿ مجموعة  واألخرىمقسميف بالتساوي إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية 
مف إعداد الباحث،  طفاؿ التوحدأطفاؿ، طبؽ عمييـ قائمة تقدير التفاعبلت االجتماعية أل

وبرنامج تنمية الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ التوحدييف مف إعداد الباحث، وتوصمت نتائج 
الدراسة إلى فعالية برنامج تنمية الميارات االجتماعية في تحسيف مستوى الميارات 

 االجتماعية لدى األطفاؿ التوحدييف أفراد عينة الدراسة.
فعاليػػػة القصػػػص  إلػػػى التحقػػػؽ مػػػف Delano, &Sneel, (2006)وىػػػدفت دراسػػػة     

االجتماعيػػة فػػي تحسػػيف التفاعػػؿ االجتمػػاعي لػػدى األطفػػاؿ التوحػػدييف، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة 
مف ثبلثة تبلميذ مف المرحمػة االبتدائيػة ممػف يعػانوف مػف اضػطراب التوحػد ببريطانيػا، وركػزت 

النتبػػػػاه والمبػػػػادرة فػػػػي التعميػػػػؽ والنقػػػػاش، الدراسػػػػة عمػػػػى بعػػػػض الميػػػػارات االجتماعيػػػػة وىػػػػي: ا
والمبادرة في طمب المساعدة، وردود الفعؿ المحتممة في المواقؼ االجتماعية، وتوصمت نتػائج 
الدراسة إلى فاعمية برنامج القصػص االجتماعيػة فػي تحسػف مسػتوى التفاعػؿ االجتمػاعي لػدى 

 البرنامج القصصي. أفراد عينة الدراسة، وزيادة فترة التفاعؿ لدييـ بعد تطبيؽ
إلى التحقؽ مف فعالية برنامج  Escalona, et, al. (2002)وكذلؾ ىدفت دراسة      

لمنمذجة في تحسيف السموؾ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف، وتكونت عينة الدراسة مف 
أطفاؿ مف اإلناث، مقسميف بالتساوي إلى  9طفبًل مف الذكور و 23طفبًل وطفمة بواقع  31
أطفاؿ، طبؽ عمييـ  21ضابطة قواـ كؿ مجموعة  واألخرىوعتيف إحداىما تجريبية مجم
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مقياس السموؾ االجتماعي وبرنامج النمذجة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى فعالية النمذجة في 
تحسيف السموؾ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف أفراد عينة الدراسة، وذلؾ مف خبلؿ تقميد 

 عيـ.اآلخريف والتفاعؿ م
( إلى التحقؽ مف فعالية برنامج سموكي تدريبي لتنمية 3113كما ىدفت دراسة بخش، )     

التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف وفي خفض السموؾ العدواني لدييـ، وتكونت 
سنة، مقسميف  25 – 8طفبًل ممف تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف  35عينة الدراسة مف 
طفبًل، 23موعتيف إحداىما تجريبية واآلخرى ضابطة قواـ كؿ مجموعة بالتساوي إلى مج

واستخدمت الدراسة مقياس جوادر لمذكاء، ومقياس تقدير المستوى االقتصادي االجتماعي 
(، 3111(، ومقياس الطفؿ التوحدي )إعداد عادؿ عبد اهلل 6::2لؤلسرة )إعداد الشخص 

قميًا مف الدرجة البسيطة )إعداد سعيد دبيس ومقياس السموؾ العدواني لؤلطفاؿ المعاقيف ع
(، والبرنامج التدريبي )إعداد الباحثة(، وتوصمت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج 8::2

المستخدـ في تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي وفي خفض السموؾ العدواني لدى األطفاؿ 
 التوحدييف أفراد عينة الدراسة.

إلى التحقؽ مف فعالية أنشطة الموسيقى في تنمية  Shore, (2002)وىدفت دراسة      
أطفاؿ  9التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف، وتكونت عينة الدراسة مف 

سنة مقسميف بالتساوي إلى  23 – :مف التوحدييف ممف تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف 
أطفاؿ، طبؽ عمييـ  5كؿ مجموعة مجموعتيف إحداىما تجريبية واآلخرى ضابطة قواـ 

مقياس التواصؿ المفظي وغير المفظي، ومقياس التفاعؿ االجتماعي، ومقياس تقدير الذات، 
وتوصمت نتائج الدراسة إلى فعالية أنشطة الموسيقى في تحسيف مستوى التواصؿ والتفاعؿ 

 االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف أفراد عينة الدراسة.
 ات اىسابقة:تعيُق عيً اىذراس

يتضح مف العرض السابؽ لمدراسات السابقة أف ىناؾ مجموعة مف ىذه الدراسات أشارت     
إلى أف األطفاؿ التوحدييف يعانوف مف تدني مستوى التفاعؿ االجتماعي  مثؿ دراسة 

(Koning, et, al. 2013 ،3123، الخميسي ،hu, & Pan, 2012 ،Thi´ebaut, et, 
al. 20103119لطيطي، ، الصباح، وا.) 

مما يؤكد عمى ضرورة توفير العديد مف االستراتيجيات واألنشطة الجماعية بشتى     
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مجاالتيا لؤلطفاؿ التوحدييف والمشاركة فييا وممارستيا، بما يسيـ في تنمية وتحسيف مستوى 
 التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي واكتساب الميارات االجتماعية البلزمة ليـ.

خر أشارت مجموعة أخرى مف الدراسات التي تـ عرضيا مسبقًا إلى فاعمية ومف جانب آ    
بعض أنشطة المعب واألنشطة الجماعية واألنشطة الرياضية والحركية والفنية والثقافية في 

 ,Kampsتحسيف بعض السموكيات االجتماعية والتفاعؿ االجتماعي لدى التوحدييف كدراسة )
et, al. 2014 ،Jahromi, et, al. 2013 ،Oppenheim-Leaf, et, al. 2012 ،

، عزب، Meek, et, al. 2012، 3123، الغنيمي، 3123، عواد، والبموي 3123سبلـ، 
، عبد اهلل، & عزت، Leaf, et, al. 2009، 3121، عطية، 3121، السيد، 3122
 (.Delano, &Sneel, 2006، 3118، غزاؿ، 3119، محمد، 3119
حث في دراستو الحالية عمى بعض األنشطة الجماعيةمثؿ وفي ضوء ذلؾ يركز البا     

األنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية، والتي سوؼ يستخدميا ضمف البرنامج المستخدـ في 
تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف؛ لما ليا مف أثر إيجابي في 

 .تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى ىؤالء األطفاؿ
 فروض اىذراسة:

فى ضوء أىمية الدراسة الحالية وأىدافيا ومشكمتيا وتساؤالتيا واإلطار النظرى، وفى     
ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحوث الدراسات السابقة؛ صاغ الباحث فروض دراستو عمى 

 النحو التالى:
ة وجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبيت -2

القبمى  فى القياسيف مف األطفاؿ التوحدييف عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي
 .والبعدى، لصالح القياس البعدى

توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية،  -3
ومتوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة مف األطفاؿ التوحدييف عمى 

 جتماعيفى القياس البعدي، لصالح أفراد المجموعة التجريبية.مقياس التفاعؿ اال
ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطاترتب درجات أفراد المجموعة التجريبية  -4

مف األطفاؿ التوحدييف عمى مقياس التفاعؿ االجتماعيفي القياسيف البعدى 
 والتتبعى.
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 :منهجُة اىذراسة
 أواًل المنيج المستخدـ في الدراسة:

اسػػػتخدـ الباحػػػث فػػػى ىػػػذه الدراسػػػة المنيجػػػالتجريبى، الػػػذى يقػػػـو عمػػػى المقارنػػػة بػػػيف 
المجموعات التجريبية والضابطة، والمقارنة بػيف أفػراد المجموعػة التجريبيػة فػي القيػاس القبمػي 
والبعػػػػدي والتتبعػػػػي، وذلػػػػؾ لموقػػػػوؼ عمػػػػى معرفػػػػة مػػػػدى فاعميػػػػة برنػػػػامج األنشػػػػطة الجماعيػػػػة 

سػػػيف مسػػػتوى التفاعػػؿ االجتمػػػاعي لػػػدى األطفػػػاؿ التوحػػػدييف أفػػػراد المسػػتخدـ فػػػى الدراسػػػة لتح
 المجموعة التجريبية مف عينة الدراسة. 

 مجتمع وعينة الدراسة:: ثانياً 
شمؿ مجتمع الدارسػة أطفػاؿ التوحػد الػذكور الممتحقػيف بفصػوؿ ومراكػز التوحػد والتربيػة 

سػػنة، وتكونػػت  25 – 9ممػػف تراوحػػت أعمػػارىـ الزمنيػػة مػػا بػػيف  اإلحسػػاءالخاصػػة بمحافظػػة 
ممػػػف تراوحػػػت أعمػػػارىـ  طفػػػبًل مػػػف التوحػػػدييف 23عينػػػة الدراسػػػة فػػػى صػػػورتيا النيائيػػػة مػػػف 

ممػػف حصػػموا  اإلحسػػاءسػػنة، مػػف مركػػز التوحػػد بػػاليفوؼ بمحافظػػة  25 – 9الزمنيػػة مػػا بػػيف 
عمػػػػى درجػػػػات منخفضػػػػة عمػػػػى مقيػػػػاس التفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعي، تػػػػـ تقسػػػػيميـ إلػػػػى مجمػػػػوعتيف 

أطفػػػاؿ مػػػع مراعػػػاة  7موعػػػة تجريبيػػػة وأخػػػرى ضػػػابطة،قواـ كػػػؿ مجموعػػػة بالتسػػػاوي إلػػػى مج
تجانس أفراد المجموعتيف مف حيػث معامػؿ الػذكاء والعمػر الزمنػي والتفاعػؿ االجتمػاعي، وتػـ 

 اختيار عينة الدراسة النيائية تبعًا لمخطوات التالية:
 تجانس عينة الدراسة:

 مف حيث العمر الزمنى: -2
مػػف األطفػػاؿ  عػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة()المجمو  دراسػػةلتحقيػػؽ تجػػانس عينػػة ال    

، تػػـ اختيػارىـ فػػى المرحمػػة العمريػػة قبػػؿ تطبيػؽ البرنػػامج االتوحػدييف فػػى متغيػػر العمػر الزمنػػى
 Mann - Whitney U test( عامػًا، واسػتخدـ فػى ذلػؾ اختبػار )مػاف وتنػى(25:  9مػف )

رتػػب درجػػات أفػػراد المجمػػوعتيف التجريبيػػة البلبػػارامترى لحسػػاب داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطى 
 والضابطة مف األطفاؿ التوحدييف فى متغير العمر الزمنى، والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ.
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 (2جدوؿ )
 داللة الفروؽ بيف متوسطى رتب درجات أطفاؿ المجموعتيف التجريبية والضابطة فى متغير العمر الزمنى 

 (23)ف = 
العدد  المجموعة

 )ف(
 قيمة  متوسط الرتب بمجموع الرت

(U) 
 قيمة 

(Z) 
 مستوى الداللة

 التجريبية
 الضابطة

7 
7 

46.11 
54.11 

6.94 
8.28 

 غير دالة 1.77 25.11

(Z) ( 1.12عند مستوى = )3.69          (Z( عند مستوى )1.16 = )7:.2 
يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطى رتػػب     
ت أفػػػراد المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة مػػػف األطفػػػاؿ التوحػػػدييف فػػػى متغيػػػر العمػػػر درجػػػا

الزمنى، مما يعنى تجانس أطفاؿ المجموعتيف التجريبية والضابطة فى متغير العمػر الزمنػى، 
 الخاصة بمتغير العمر الزمنى بيف المجموعتيف. (Zوذلؾ لعدـ وجود داللة لقيمة )

 مف حيث معامؿ الذكاء: -3
لتحقيػػؽ تجػػانس عينػػة الدراسػػة )المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة( مػػف األطفػػاؿ     

بينيػػػو لمػػذكاء الصػػورة الرابعػػة قبػػػؿ   -التوحػػدييف فػػى متغيػػر الػػػذكاء، وفقػػًا الختبػػار سػػتانفورد 
تطبيؽ البرنامج، حيث تػـ الحصػوؿ عمػى معامػؿ ذكػاء أفػراد عينػة الدراسػة مػف خػبلؿ أحػدث 

ذكاء عمػػػػييـ، والمػػػدوف بسػػػجبلتيـ الدراسػػػية بػػػػالمركز الممتحقػػػيف بػػػو، وتػػػػـ الػػػ الختبػػػارتطبيػػػؽ 
البلبػػارامترى لحسػػاب داللػػة  Mann - Whitney U testاسػتخداـ اختبػػار )مػػاف وتنػػى(

الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطى رتػػػب درجػػػات أفػػػراد المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة مػػػف األطفػػػاؿ 
 ح ذلؾ.التوحدييف فى متغير الذكاء، والجدوؿ التالى يوض
 (3جدوؿ )

 داللة الفروؽ بيف متوسطى رتب درجات أطفاؿ المجموعتيف التجريبية والضابطة فى متغير الذكاء
 (23)ف = 

مستوى  (Z) قيمة (U) قيمة متوسط الرتب مجموع الرتب العدد )ف( المجموعة
 الداللة

 التجريبية
 الضابطة

7 
7 

53.61 
46.61 

8.19 
6.:3 

 غير دالة 1.68 25.61
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(Z) ( 1.12عند مستوى = )3.69          (Z( عند مستوى )1.16 = )7:.2 
يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطى 
رتػػػب درجػػػات أفػػػراد المجمػػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة مػػػف األطفػػػػاؿ التوحػػػدييف فػػػى متغيػػػػر 

ابطة فػى متغيػر الػذكاء، وذلػؾ الذكاء، مما يعنػى تجػانس أطفػاؿ المجمػوعتيف التجريبيػة والضػ
 الخاصة بمتغير الذكاء بيف المجموعتيف. (Zلعدـ وجود داللة لقيمة )

 مف حيث مستوى التفاعؿ االجتماعي: -4
قػػػػػاـ الباحػػػػػث بحسػػػػػاب تجػػػػػانس عينػػػػػة الدراسػػػػػة )المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة والمجموعػػػػػة 

البرنػػامج، مػػف  فػػى متغيرالتفاعػػؿ االجتمػػاعي قبػػؿ تطبيػػؽالتوحػػدييف الضػػابطة( مػػف األطفػػاؿ 
خبلؿ تطبيؽ مقياس التفاعؿ االجتماعيعمييـ، وقد راعى الباحث انخفاض درجاتيـ عمى ذلؾ 

البلبػارامترى  Mann - Whitney U testالمقيػاس، واسػتخدـ فػى ذلػؾ )اختبػار مػاف وتنػى(
لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة مف 

 فى متغير التفاعؿ االجتماعي، والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ.ييف التوحد
 (4جدوؿ )

داللة الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أطفاؿ المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى أبعاد مقياسالتفاعؿ 
 (23)ف =  االجتماعي والدرجة الكمية لو

العدد  المجموعة األبعاد
 )ف(

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

قيمة 
(U) 

قيمة 
(Z) 

مستوى 
 الداللة

 التجريبية التعاوف.
 الضابطة

7 
7 

55.61 
44.61 

8.53 
6.69 

 غير دالة 3:.1 23.61

التواصؿ 
 االجتماعي.

 التجريبية
 الضابطة

7 
7 

54.11 
46.11 

8.28 
6.94 

 غير دالة 1.79 25.11

 التجريبية .االقباؿ االجتماعي
 الضابطة

7 
7 

44.61 
55.61 

6.69 
8.53 

 غير دالة 1:.1 23.61

الدرجة الكمية 
 لممقياس

 التجريبية
 الضابطة

7 
7 

52.11 
48.11 

7.94 
8.28 

 غير دالة 1.44 27.11

(Z) ( 1.12عند مستوى = )3.69          (Z( عند مستوى )1.16 = )7:.2 
يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات 

التجريبيػػػة والضػػػابطة مػػػف األطفػػػاؿ التوحػػػدييف عمػػػى أبعػػػاد رتػػػب درجػػػات أفػػػراد المجمػػػوعتيف 
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والدرجػػػػة الكميػػػػة لػػػػو، ممػػػػا يعنػػػػى تجػػػػانس أطفػػػػاؿ المجمػػػػوعتيف  مقيػػػػاس التفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعي
( ألبعػاد Zالتجريبية والضابطة فى متغير التفاعؿ االجتماعي، وذلػؾ لعػدـ وجػود داللػة لقػيـ )

 لمجموعتيف.التفاعؿ االجتماعي والدرجة الكمية لو بيف ا مقياس
 ثانيًا أدوات الدراسة:

 استمارة البيانات األولية عف الطفؿ التوحدي )إعداد الباحث(. -2
 (.3113مقياس تقدير التوحد الطفولي )الشمري، & السرطاوي،  -3
 مقياس التفاعؿ االجتماعي )إعداد الباحث(. -4
 برنامج األنشطة الجماعية )إعداد الباحث(. -5

 بناء تمؾ األدوات.وفيما يمي تفصيؿ لكيفية تصميـ و 
 استمارة البيانات األولية عف الطفؿ التوحدي )إعداد الباحث(: -2

تيػػدؼ ىػػذه االسػػتمارة إلػػػى الحصػػوؿ عمػػى بيانػػات وحقػػػائؽ عػػف الطفػػؿ التوحػػدي بشػػػكؿ     
التوحػدييف، وذلػؾ السػتخبلص عينػة  مفسر ودقيؽ مف أجؿ انتقاء عينة الدارسػة مػف األطفػاؿ

ث العمػر الزمنػي ومعامػؿ الػذكاء وغيرىػا، وتتكػوف االسػتمارة مػف متقاربة مف األطفاؿ مػف حيػ
بنػػػدًا تضػػػـ اسػػػـ الطفػػػؿ، السػػػف، النػػػوع، معامػػػؿ الػػػذكاء، اسػػػـ المدرسػػػة التػػػابع ليػػػا، السػػػنة 23

الدراسية، الفصؿ، عنواف السكف، ترتيب الطفؿ داخؿ األسرة، تاريخ اإلعاقػة، سػبب اإلعاقػة، 
 طبيؽ االستمارة بشكؿ فردى.إعاقات أخرى يعانى منيا الطفؿ، ويتـ ت

 (.3113مقياس تقدير التوحد الطفولي )الشمري، & السرطاوي،  -3
العربيػػػػة لمقيػػػػاس تقػػػػدير التوحػػػػد  بػػػػالتحقؽ مػػػػف صػػػػدؽ وثبػػػػات الصػػػػورة قػػػػاـ الباحثػػػػاف

المعممػػػػيف  المختصػػػرة التػػػػي طورىػػػػا الباحثػػػػاف مػػػف خػػػػبلؿ تقػػػػديرات الطفػػػولي، وعمػػػػؿ الصػػػػورة
التربيػػة الخاصػػة وبػػرامج التوحػػد الممحقػػة بمعاىػػد  اديميػػةومسػػاعدي المعممػػيف العػػامميف فػػي أك

الفكرية بالمممكة العربية السعودية، ىذا ويتألؼ المقياس مف خمسػة عشػرة فقػرة لتقػدير  التربية
 سموؾ الطفؿ التوحدي.

 مقياس التفاعؿ االجتماعي )إعداد الباحث(. -4
 خطوات بناء المقياس:

التفاعؿ االجتمػاعي لػدى األطفػاؿ التوحػدييف  وىتـ تصميـ ىذا المقياس بيدؼ قياس مست    
فػػى المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة قبػػؿ وبعػػد تطبيػػؽ برنػػامج األنشػػطة الجماعيػػة وتطبيقػػو 
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عمى المجموعة التجريبية فقػط فػي القيػاس التتبعػي؛ وذلػؾ لمتحقػؽ مػف فػروض الدراسػة؛ حيػث 
االجتمػاعي، وإلعػداد  واإلقبػاؿصػؿ احتوى المقياس عمى ثبلثة أبعاد رئيسة ىي: التعاوف والتوا

 الخطوات التالية: بإتباعىذا المقياس قاـ الباحث 
االطػػػػػػبلع عمػػػػػػى األدبيػػػػػػات والتػػػػػػراث السػػػػػػيكولوجي واالجتمػػػػػػاعي المتعمػػػػػػؽ بالتفاعػػػػػػؿ  -2

 االجتماعي لتحديد المفيـو اإلجرائي لو.
نػود لتحديػد الب االطبلع عمى بعض المقاييس العربيػة واألجنبيػة بالتفاعػؿ االجتمػاعي -3

 المتعمقة بالمقياس.
تػػػػـ تحديػػػػد التعريػػػػؼ اإلجرائػػػػي لمتفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعي والتعريفػػػػات اإلجرائيػػػػة ألبعػػػػاده  -4

 الفرعية، وىي التعاوف والتواصؿ واإلقباؿ االجتماعي.
تػػـ تحديػػد وصػػياغة فقػػرات كػػؿ بعػػد عمػػى حػػدة فػػي صػػورة عبػػارات بسػػيطة وواضػػحة  -5

مقيػاس، بحيػث احتػوى المقيػاس فػي ومناسبة لعينة الدراسة، وعمػؿ الصػورة األوليػة لم
المقيػاس الثبلثػة، ويحتػوى كػؿ  ( عبارة موزعػة عمػى أبعػاده35صورتو األولية عمى )

 عبارات. 9بعد عمى 
تػػػػـ عػػػػرض المقيػػػػاس فػػػػي صػػػػورتو األوليػػػػة مرفقػػػػا بػػػػو التعريفػػػػات اإلجرائيػػػػة لمتفاعػػػػؿ  -6

صػػػة االجتمػػػاعي وأبعػػػاده الفرعيػػػة عمػػػى بعػػػض مػػػف أسػػػاتذة عمػػػـ الػػػنفس والتربيػػػة الخا
والصحة النفسية، السػتطبلع آرائيػـ واالسػتفادة مػف خبػراتيـ ومبلحظػاتيـ حػوؿ بنػود 

 المقياس. 
 بعض العبارات في ضوء ما أبداه المحكموف مف مبلحظات. تـ تعديؿ -7
حػػدد الباحػػث البيانػػات والتعميمػػات البلزمػػة، والتػػي يقػػـو األفػػراد بكتابتيػػا فػػي الصػػفحة  -8

فحػػػوص عبلمػػػة أمػػػاـ كػػػؿ عبػػػارة فػػػي أحػػػد األولػػػى مػػػف المقيػػػاس، بحيػػػث يضػػػع  الم
األعمدة الثبلثة المقابمة ليذه العبارة وىػى )دائمػًا، أحيانػًا، نػادرًا(، بحيػث تأخػذا دائمػًا 
ثػػبلث درجػػات وأحيانػػًا درجتػػاف ونػػادرًا درجػػة واحػػدة، وال يضػػع أكثػػر مػػف عبلمػػة أمػػاـ 

ذا كانػػػت  تنطبػػػؽ عميػػػو كػػؿ عبػػػارة، فػػػإذا كانػػػت العبػػارة تنطبػػػؽ عميػػػو يختػػػار دائمػػًا، وا 
ذا كانػػػت ال تنطبػػػؽ عميػػػو العبػػػارة  بصػػػفة غيػػػر مسػػػتديمة أو متػػػردد يختػػػار أحيانػػػًا، وا 

 يختار نادرًا.
بػإدارة  طفبًل مف األطفاؿ التوحدييف 45ُطبؽ المقياس عمى عينة استطبلعية قواميا  -9
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بالمممكػة العربيػة السػعودية، وذلػؾ لحسػاب صػدقو  اإلحساءالتربية والتعميـ بمحافظة 
 .  وثباتو
 تقنيف المقياس:

( طفػػبًل مػػف 45تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس فػػي صػػورتو األوليػػة عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية قواميػػا )    
بالمممكة العربية السػعودية، وذلػؾ لحسػاب  التوحدييف بإدارة التربية والتعميـ بمحافظة األحساء

 صدؽ وثبات المقياس.
 صدؽ المقياس:

بػثبلث طػرؽ: صػدؽ المحكمػيف، واالتسػاؽ  تـ حساب صػدؽ مقيػاس التفاعػؿ االجتمػاعي    
 والمقارنة الطرفية. الداخمي

 صدؽ المحكميف:أواًل:
تػػـ عػػرض المقيػػاس فػػي صػػورتو األوليػػة عمػػى مجموعػػة مػػف أسػػاتذة عمػػـ الػػنفس والتربيػػة     

الخاصػػػة والصػػػحة النفسػػػية والبػػػالغ عػػػدد عشػػػرة أسػػػاتذة، وذلػػػؾ لمتأكػػػد مػػػف الصػػػدؽ الظػػػاىري 
وأبعػػاده الفرعيػػة،  يػػد التعريػػؼ اإلجرائػػي لمقيػػاس التفاعػػؿ االجتمػػاعيلممقيػػاس، بعػػد أف تػػـ تحد

 حيث تضمف االستفسار عف وضوح العبارات، ومدى ارتباطيا بقياس ما وضعت مف أجمو. 
( عبػػػارة فػػػي ثبلثػػػة أبعػػػاد فرعيػػػة ىػػػي: 35ىػػػذا وقػػػد كػػػاف عػػػدد عبػػػارات المقيػػػاس المبػػػدئي )   

عبارات، وبعػد أف تػـ عػرض  9وى كؿ بعد عمى ويحت التعاوف والتواصؿ واإلقباؿ االجتماعي،
( عبػارة،مع تعػديؿ بعػض عبػارات 35المقياس عمى السادة المحكميف، استقر الرأي عمييا  بػ )

 المقياس.
 لمفردات وأبعاد المقياس: ثانيًا: االتساؽ الداخمي

قػاـ الباحػث باسػتخراج معػامبلت االتسػاؽ الػداخمي لمقيػاس التفاعػؿ االجتمػاعي عػف 
سػػاب معامػػؿ االرتبػػاط الثنػػائي بػػيف درجػػة كػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات كػػؿ بعػػد عمػػى حػػدة طريػؽ ح

 والدرجة الكمية ليذا البعد، وبيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لمقياس التفاعؿ االجتماعي.
وفيمػػا يمػػي توضػػيح لمعػػامبلت االتسػػاؽ لعبػػارات أبعػػاد مقيػػاس التفاعػػؿ االجتمػػاعي المسػػتخدـ 

 جداوؿ التالية:في الدراسة مف خبلؿ ال
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 (5جدوؿ )
 (45)ف= التفاعؿ االجتماعيأبعاد مقياس االتساؽ الداخمي لعبارات و 

التواصؿ  معامؿ االتساؽ التعاوف
 االجتماعي

 اإلقباؿ معامؿ االتساؽ
 االجتماعي

 معامؿ االتساؽ

2 1.4:6* 4 1.552** 6 1.869** 
3 1.5:1** 5 1.685** 7 1.842** 
8 1.915** : 1.846** 22 1.:26** 
9 1.551** 21 1.853** 23 1.83:** 
24 1.899** 26 1.86:** 28 1.726** 
25 1.815** 27 1.917** 29 1.661** 
2: 1.896** 32 1.549* 34 1.498* 
31 1.646** 33 1.4:2* 35 1.58:** 
 ارتباط
البعد 

بالمقياس 
 ككؿ

البعد  ارتباط **1.7:6
 بالمقياس ككؿ

اط تبار  **1.971
د البع

بالمقياس 
 ككؿ

1.949** 

 (1.16دالة عند مستوى ) *(        1.12دالة عند مستوى ) **
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع معامبلت ارتباط كؿ عبارة بالبعد الذي تنتمي 

، 4( في بعد التعاوف والعبارات رقـ )2، فيما عدا العبارة رقـ )1.12إليو دالة عند مستوى 
االجتماعي كانت  اإلقباؿ( في بعد 34صؿ االجتماعي، والعبارة رقـ )( في بعد التوا33، 32

كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ أيضًا أف جميع معامبلت ارتباط  1.16دالة عند مستوى 
، ومف خبلؿ 1.12أبعاد مقياس التفاعؿ االجتماعي بالدرجة الكمية لممقياس دالة عند مستوى 

يتضح لنا أف جميع التفاعؿ االجتماعي اس لعبارات مقي عرض جدوؿ االتساؽ الداخمي
مما عبارات أبعاد المقياس كؿ منيا مرتبط بالبعد الذي تنتمى إليو ارتباطًا دااًل إحصائيًا، 

 يجعمنا نثؽ في صدؽ عبارات المقياس وأبعاده الرئيسة.
 ثالثًا صدؽ المقارنة الطرفية:

يػػؽ المقارنػػة بػػيف اإلربػػاعي قػػاـ الباحػػث بحسػػاب صػػدؽ المقارنػػة الطرفيػػة وذلػػؾ عػػف طر     
األعمى واألدنى لكؿ مف درجات األطفاؿ عمػى مقيػاس التفاعػؿ االجتمػاعي، ومػف ثػـ حسػاب 

 قيمة )ت( بيف متوسط كؿ إرباعي، وذلؾ لحساب القدرة التمييزية لممقياس.
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 (6جدوؿ )
 داللة الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات األطفاؿ في اإلرباعي األعمى واألدنى 

 ياس التفاعؿ االجتماعيعمى مق
العدد  اإلرباعي األبعاد

 )ف(
مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

قيمة  (Uقيمة )
(Z) 

مستوى 
 الداللة

 األعمى  التعاوف
 األدنى

 

: 
: 

237 
56 

25.11 
6.11 

11 4.96 1.12 

التواصؿ 
 االجتماعي

 األعمى 
 األدنى

 

: 
: 

237 
56 

25.11 
6.11 

11 4.94 1.12 

االقباؿ 
 االجتماعي

 عمى األ
 األدنى

 

: 
: 

237 
56 

25.11 
6.11 

11 4.73 1.12 

الدرجة الكمية 
 لممقياس

 األعمى 
 األدنى

 

: 
: 

237 
56 

25.11 
6.11 

11 4.74 1.12 

(Z) ( 1.12عند مستوى = )3.69          (Z) ( 1.16عند مستوى = )7:.2 
ب درجػات يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف متوسػطات رتػ   

عينػة التقنػيف عمػى أبعػاد مقيػاس  أفػرادالتوحػدييف  األطفػاؿأفراد اإلرباعي األعمى واألدنى مف 
؛ ممػػا يعنػػي قػػدرة المقيػػاس عمػػى 1.12التفاعػػؿ االجتمػػاعي والدرجػػة الكميػػة لػػو عنػػد مسػػتوى 

 التمييز بيف االستجابات األعمى واألدنى؛ مما يعنى أيضًا صدؽ المقياس.
 ثبات المقياس:

( طفبًل مف األطفاؿ 45قاـ الباحث بحساب معامؿ ثبات المقياس عمى عينة قواميا )    
بالمممكة العربية السعودية، واعتمد  اإلحساءالتوحدييف بإدارة التربية والتعميـ بمحافظة 

 الباحث في ذلؾ عمى طريقتيف ىما:
 التجزئة النصفية )معادلة جتماف(. -
 ألفا كرونباخ. -
وضح ثبات أبعاد مقياس التفاعؿ االجتماعي والدرجة الكمية لو بطريقتي والجدوؿ التالى ي    

 التجزئة النصفية )جتماف(، وألفا كرونباخ.
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 (7جدوؿ )
 ثبات أبعاد التفاعؿ االجتماعي والدرجة الكمية لو بطريقة التجزئة النصفية )جتماف( وألفا كرونباخ

 (45)ف=
 امؿ الثبات )ألفا كرونباخ(مع معامؿ الثبات )جتماف( عدد الفقرات األبعاد

 1.968 :1.91 9 التعاوف.
 1.913 1.9:4 9 االجتماعي. التواصؿ

 1.986 1.948 9 االقباؿ االجتماعي.
 :1.99 :1.97 35 الدرجة الكمية لممقياس.

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع معامبلت الثبات ألبعاد مقياس التفاعؿ      
بطريقة التجزئة النصفية وألفا كرونباخ مرتفعة؛ حيث تراوحت  االجتماعي والدرجة الكمية لو
( بطريقة التجزئة النصفية، أما بطريقة ألفا 1.9:4  - :1.91معامبلت الثبات ما بيف )
(،في حيف كاف معامؿ الثبات لممقياس ككؿ 1.986 – 1.913كرونباخ فتراوحت ما بيف )
(؛ مما يجعمنا :1.99ألفا كرونباخ فيو )، أما بطريقة (:1.97بطريقة التجزئة النصفية ىو)

 نثؽ في ثبات المقياس.
 برنامج األنشطة الجماعية:   -5

يعد ىذا البرنامج مف األدوات األساسية التى تـ إعدادىا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية،     
ويعتمد ىذا البرنامج عمى مجموعة مف األنشطة الجماعية مثؿ النشاط الرياضي، والفني، 

 األطفاؿ التوحدييف. التفاعؿ االجتماعي لدى الجتماعي، ودورىا في تحسيف بعض أبعادوا
 مصادر إعداد البرنامج: 

 اعتمد الباحث فى إعداد البرنامج عمى عدة مصادر تضمنت:
 اإلطار النظرى لمدراسة والذى سبؽ تقديمو فى موضع سابؽ. -2
طبلع عمى العديد مف البرامج الدراسات العربية واألجنبية التى تناوليا الباحث، واال -3

التى تناولتيا ىذه المجموعة مف الدراسات، والتى تناولت استخداـ األنشطة الجماعية 
 المختمفة في تحسيف التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف.

مبلحظات الباحث في أثناء القياـ بالدراسة االستطبلعية إلعداد وتطبيؽ مقياس  -4
 الدراسة.
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 رنامج:أىمية الب
 تتضح أىمية البرنامج فيما يمى:

 يساعد البرنامج في تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف. -2
يسػػيـ البرنػػامج فػػى تقػػديـ بعػػػض المواقػػؼ االجتماعيػػة الجماعيػػة لبلطفػػاؿ التوحػػػدييف،  -3

 واكتساب ميارات وعادات اجتماعية، ومف ثـ وزيادة التفاعؿ االجتماعي لدييـ.
 ات تصميـ البرنامج:خطو 
 تحديد الفئة التى يصمـ ليا البرنامج: -2

لقػد تػػـ تحديػػد الفئػػة التػػى صػػمـ ليػا برنػػامج األنشػػطة الجماعيػػة والدراسػػة بوجػػو عػػاـ، 
 25 – 9والتػػي تمثػػؿ عينػػة مػػف األطفػػاؿ التوحػػدييف ممػػف تراوحػػت أعمػػارىـ الزمنيػػة مػػا بػػيف 

جتمػػاعي، وقػد تػـ انتقػػاء عينػة الدراسػػة مػف انخفػاض مسػػتوى التفاعػؿ اال سػنة، والػذيف يعػػانوف
 بناًء عمى األدوات التى تـ تصميميا لذلؾ، والتى سبؽ اإلشارة إلييا.

 ىدؼ البرنامج:  -3
التفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعي لػػػػدى األطفػػػػاؿ  يػػػػتمخص ىػػػػدؼ البرنػػػػامج فػػػػى تحسػػػػيف مسػػػػتوى

جماعيػػة التوحػػدييف مػػف خػػبلؿ ممارسػػة ىػػؤالء األطفػػاؿ أفػػراد عينػػة الدراسػػة لػػبعض األنشػػطة ال
 المتضمنة بالبرنامج. 

 تحديد األسموب اإلرشادى المستخدـ فى تنفيذ البرنامج: -4
اسػػػتند برنػػػامج األنشػػػطة الجماعيػػػة المسػػػتخدـ فػػػى الدراسػػػة الحاليػػػة عمػػػى أسػػػموب اإلرشػػػاد    

الجمػػاعى، الػػذى يقػػـو عمػػى التفاعػػؿ والتػػأثير المتبػػادؿ بػػيف أفػػراد المجموعػػة اإلرشػػادية بعضػػيـ 
ة، وبيػػػنيـ وبػػػيف الباحػػػث مػػػف جيػػػة أخػػػرى، والػػػذى بػػػدوره يػػػؤدى إلػػػى تحسػػػيف الػػػبعض مػػػف جيػػػ

التفاعػؿ االجتمػاعي لػدييـ، ويتخمػؿ اإلرشػاد الجمػاعى إرشػاد فػردى حسػب طبيعػة كػؿ  مستوى
 فرد وخصوصيتو وحسب طبيعة كؿ جمسة وكؿ نشاط.

 تحديد األدوات والوسائؿ المستخدمة فى البرنامج : -5
 ؿ جمسة.أوراؽ عمؿ متنوعة لخدمة ك -
 وكرة سمة، أطواؽ. كرة قدـ، -
 ورؽ رسـ، وأقبلـ تمويف. -
 قصص. -    مكعبات، وبازؿ. -



 اىتفاعو االجتماعٍ ىذي األطفاه اىتىحذَنيحتسني مستىي  ىألنشطة اجلماعُة يفبرنامج  فاعيُة  

 6102 َناَر، 54رمز اإلرشاد اىنفسٍ، اىعذد  مجمية اإلرشاد اىنفسٍ،                
   (271 ) 

 حدود البرنامج: -6
 الحدود البشرية لمبرنامج: -أ

اشػػتممت المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى سػػتة مػػف األطفػػاؿ التوحػػدييف ممػػف تراوحػػت أعمػػارىـ     
 .اإلحساءمحافظة بمركز التوحد ب سنة الممتحقيف 25 – 9الزمنية ما بيف 

 الحدود المكانية لمبرنامج: -ب
 .اإلحساءتـ تنفيذ البرنامج اإلرشادى بمركز التوحد بمحافظة     
 الحدود الزمنية لمبرنامج: -جػ

جمسػػػػة، بواقػػػػع جمسػػػػتيف  27اسػػػػتغرقت الفتػػػػرة الزمنيػػػػة لتطبيػػػػؽ البرنػػػػامج شػػػػيريف، بواقػػػػع     
قػػة باسػػتثناء الجمسػػة األولػػى والتػػي اسػػتغرقت دقي 46أسػػبوعيًا، اسػػتغرقت مػػدة الجمسػػة الواحػػدة 

ىػػػػ الموافػػػؽ  2545 – 2544دقيقػػػة فقػػػط، وقػػػد تػػػـ تطبيػػػؽ البرنػػػامج فػػػي العػػػاـ الدراسػػػي  41
ـ، وتـ التطبيؽ التتبعي لمقياس التفاعؿ االجتمػاعي عمػى أفػراد المجموعػة  3124 – 3123

 التجريبية بعد مرور شيريف مف انتياء تطبيؽ البرنامج.
 طبيؽ البرنامج: مراحؿ ت -7

المرحمة األولػى: تػـ فييػا التعػارؼ بػيف الباحػث وأفػراد المجموعػة التجريبيػة، والتمييػد  -
لمبرنػػػامج وتقػػػديـ اإلطػػػار العػػػاـ لمبرنػػػامج وأىدافػػػو وأسسػػػو، وتػػػـ ذلػػػؾ خػػػبلؿ الجمسػػػة 

 األولى.
المرحمة الثانية: وىى المرحمة اإلرشادية والتدريبية وتطبيؽ األنشطة الجماعيػة والتػى  -

ىدفت إلى مشاركة أطفاؿ المجموعة التجريبية في األنشطة الجماعية التػي تضػمنيا 
التفاعػػؿ االجتمػػاعي لػػدييـ، وتػػـ ذلػػؾ خػػبلؿ  البرنػػامج، وذلػػؾ بيػػدؼ تحسػػيف مسػػتوى
 الجمسات الثانية إلى الخامسة عشر.

المرحمة الثالثة: وىى المرحمة الختامية وىدفيا تمخيص أىداؼ البرنامج، وتقييمو مع  -
راد المجموعة التجريبية، ومػف ثػـ إنيػاء جمسػات البرنػامج، وتػـ ذلػؾ خػبلؿ الجمسػة أف

 السادسة عشر.
 محتوى جمسات البرنامج: -8
تـ انتقاء محتوى الجمسات )األنشطة( بما يتفػؽ مػع أىػداؼ البرنػامج، واإلجػراءات العمميػة     

الجػػدوؿ التػػالي يوضػػح بمػػا تتضػػمنو مػػف األنشػػطة واألسػػموب اإلرشػػادى والوسػػائؿ المسػػتخدمة و 
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 وصؼ جمسات برنامج األنشطة الجماعية.
 (8جدوؿ )

 جمسات برنامج األنشطة الجماعية
 عدد الجمسات مدة الجمسة موضوع الجمسة رقـ الجمسة

 2 دقيقة 41 تعارؼ وتمييد لمبرنامج. األولى
 2 دقيقة 46 نشاط فني )تمويف الصورة(. الثانية
 2 دقيقة 46 نشاط ثقافي)قصصي(. الثالثة
 2 دقيقة 46 نشاط رياضي )القفز داخؿ األطواؽ(. الرابعة

 2 دقيقة 46 نشاط فني )البناء بالمكعبات(. الخامسة
 2 دقيقة 46 نشاط ثقافي)قصصي(. السادسة
 2 دقيقة 46 نشاط رياضي )تمرير الكرة(. السابعة
 2 دقيقة 46 التشكيؿ بالصمصاؿ(.نشاط فني ) الثامنة 
 2 دقيقة 46 اط ثقافي)قصصي(.نش التاسعة
 2 دقيقة 46 نشاط رياضي )القفز داخؿ األطواؽ(. العاشرة

 2 دقيقة 46 نشاط فني )تكويف الصورة(. الحادية عشرة
 2 دقيقة 46 نشاط ثقافي )قصصي(. الثانية عشرة
 2 دقيقة 46 نشاط رياضي )جري(. الثالثة عشرة
 2 دقيقة 46 نشاط فني )تمويف الصورة( الرابعة عشرة

 2 دقيقة 46 نشاط فني )البناء بالمكعبات(. الخامسة عشرة
 2 دقيقة 56 الجمسة الختامية. السادسة عشرة

 الفنيات واألنشطة المستخدمة فى البرنامج: -9
برنػػامج األنشػػطة الجماعيػػة المسػػتخدـ فػػي الدراسػػة الحاليػػة مجموعػػة  اسػػتخدـ الباحػػث فػػي    
نشػػاط الرياضػػي، والفنػػي، والنشػػاط الثقػػافي )القصصػػي(، ىػػذا األنشػػطة الجماعيػػة مثػػؿ ال مػػف

 ولعب الدور. بجانب مجموعة مف الفنيات السموكية والتي تضمنت التعزيز والنمذجة والتمقيف
 تقييـ البرنامج: -:

تـ تقييـ البرنامج المستخدـ في الدراسة الحالية مف خبلؿ ثبلث مراحػؿ ىػى عمػى الوجػو 
 التالي: 

 رحمي:التقييـ الم -أ
تػػـ ىػػذا التقيػػيـ مػػف خػػبلؿ متابعػػة التغييػػر الػػذى طػػرأ عمػػى أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة مػػف     
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في أثناء تطبيؽ برنامج األنشطة عمييـ، مف حيث تحسيف مستوى التفاعػؿ ف األطفاؿ التوحديي
 االجتماعيمدييـ، ومف خبلؿ اندماجيـ وحماسيـ في أثناء ممارستيـ ألنشطة البرنامج.

 يـ البعدى: التقي -ب
تػػػـ تقيػػػيـ برنػػػامج األنشػػػطة الجماعيػػػة بعػػػد االنتيػػػاء مػػػف جمسػػػاتو عػػػف طريػػػؽ تطبيػػػؽ 

المعد بالدراسػة الحاليػة عمػى كػؿ مػف أفػراد المجمػوعتيف التجريبيػة  مقياس التفاعؿ االجتماعي
والضابطة مف األطفاؿ التوحدييف، ومف ثـ تمت مقارنة نتائج كػؿ مػف المجمػوعتيف التجريبيػة 

التجريبيػة فػى القياسػيف القبمػى  فى القياس البعدى، ثـ مقارنة نتائج أفراد المجموعة والضابطة
 والبعدى.

 التقييـ التتبعى: -جػ
 عمػى أفػراد المجموعػة التجريبيػة مػف األطفػاؿ تـ ذلؾ بتطبيؽ مقياس التفاعػؿ االجتمػاعي    

د المجموعة التجريبيػة بعد شيريف مف انتياء البرنامج، حيث تمت مقارنة نتائج أفرا التوحدييف
فػػى القياسػػيف البعػػدى والتتبعػػى لمعرفػػة مػػدى اسػػتمرار فاعميػػة برنػػامج األنشػػطة الجماعيػػة فػػي 

 لدى األطفاؿ التوحدييف أفراد المجموعة التجريبية. تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي
 رابعًا األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

انػات التػػي حصػؿ عمييػا مػػف األدوات المسػتخدمة فػػي اسػتخدـ الباحػث فػػي معالجػة البي
 دراستو األساليب اإلحصائية التالية: 

 .التفاعؿ االجتماعيأسموب االتساؽ الداخمي لحساب صدؽ مقياس  -2
أسػػموب التجزئػػة النصػػفية )معادلػػة جتمػػاف( ومعادلػػة ألفػػا كرونبػػاخ لمتحقػػؽ  -3

 .التفاعؿ االجتماعيمقياس مف ثبات 
البلبارامترى لحسػاب داللػة التغيػر فػى رتػب   Wilcoxon Testاختبار ويمكوكسوف  -4

 درجات أفراد المجموعات المرتبطة )التجريبية( قبمي وبعدي، وبعدي وتتبعي. 
البلبػارامترى لحسػاب داللػة   Mann - Whitney U testاختبػار )مػاف ويتنػى( -5

الفػػػػػروؽ بػػػػػػيف متوسػػػػػػطات رتػػػػػػب درجػػػػػات أفػػػػػػراد المجموعػػػػػػات المسػػػػػػتقمة )التجريبيػػػػػػة 
 بطة( قبمي، وبعدي، وحساب صدؽ المقارنة الطرفية.والضا
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 نتائج اىذراسة:
 أواًل: نتائج التحقؽ مف الفرض األوؿ وتفسيره:

ينص ىذا الفرض عمى أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات رتب درجات أفراد     
لقياسيف فى ا المجموعة التجريبية مف األطفاؿ التوحدييف عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي

 .والبعدى، لصالح القياس البعدى القبمي
 Wilcoxon-Testولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار ويمكوكسوف     

البلبارامترى لحساب داللة الفروقبيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية مف 
 ( نتائج ذلؾ.9ؿ )األطفاؿ التوحديينفي القياسيف القبمى والبعدى، ويوضح الجدو 

 (9جدوؿ )
( الختبار ويمكوكسوف عمى مقياس Zداللة الفروقبيف متوسطات رتب درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية وقيمة )

 التفاعؿ االجتماعيبيف القياسيف القبمى والبعدى.

 العدد )ف( اتجاه فروؽ الرتب األبعاد
عدد 
 الثنائيات

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

 (Zقيمة )
 مستوى
 الداللة

 التعاوف

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة التساوى

 المجموع

- 
6 
2 
7 

6 - 
26 

- 
4.11 
 

3.43 1.16 

 التواصؿ
 االجتماعي

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة التساوى

 المجموع

- 
7 
- 
7 

7 - 
32 

- 
4.61 
 

3.34 1.16 

االقباؿ 
 االجتماعي

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة التساوى

 المجموع

- 
6 
2 
7 

6 - 
26 

- 
4.11 
 

3.14 1.16 

الدرجة 
الكمية 
 لممقياس

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة التساوى

 المجموع

- 
7 
- 
7 

7 - 
32 

- 
4.61 
 

3.32 1.16 

(Z) ( 1.12عند مستوى = )3.69          (Z( عند مستوى )1.16 = )7:.2 
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( بػػػػيف 1.16) يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائيًا عنػػػػد مسػػػػتوى    
فػػي أبعػػاد مقيػػاس  متوسػػطات رتػػب درجػػات أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة مػػف األطفػػاؿ التوحػػدييف

فػػى القيػػاس البعػػدى عنػػو فػػى القيػػاس القبمػػى لصػػالح  التفاعػػؿ االجتمػػاعي والدرجػػة الكميػػة لػػو،
 القياس البعدي، مما يعني صحة الفرض.

 ثانيًا: نتائج التحقؽ مف الفرض الثانى وتفسيره:
ينص ىذا الفرض عمى أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات رتب درجات أفراد     

المجموعة التجريبية، ومتوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة مف األطفاؿ 
التوحدييف عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي فى القياس البعدي، لصالح أفراد المجموعة 

 التجريبية.
 Mann Whitneyذا الفرض استخدـ الباحث اختبػار )ماف ويتنى(ولمتحقؽ مف صحة ى    

U Test  البلبارامترى لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية ومتوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيؽ برنامج األنشطة 

 تائج ذلؾ.( ن:الجماعية المستخدـ فى الدراسة، ويوضح الجدوؿ )
 (:جدوؿ )

داللة الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية ومتوسطات رتب درجات أطفاؿ المجموعة 
 ( عمى مقياس التفاعؿ االجتماعيفى القياس البعدى Zالضابطة وقيمة )

 العدد  المجموعة األبعاد
 )ف(

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

قيمة 
(U) 

مستوى  (Zقيمة )
 لةالدال

 التعاوف
 التجريبية
 الضابطة

7 
7 

65.61 
34.61 

:.19 
4.:3 

3.61 
 

3.61 
 

1.16 

التواصؿ 
 االجتماعي

 التجريبية
 الضابطة

7 
7 

68.11 
32.11 

:.61 
4.61 

1.11 
 

3.:2 
 

1.12 

 اإلقباؿ
 االجتماعي

 التجريبية
 الضابطة

7 
7 

67.11 
33.11 

:.44 
4.78 

2.11 
 

3.86 
 

1.12 

الدرجة 
الكمية 
 لممقياس

 التجريبية
 الضابطة

7 
7 

68.11 
32.11 

:.61 
4.61 

1.11 
 

3.:1 
 

1.12 

(Z) ( 1.12عند مستوى = )3.69          (Z( عند مستوى )1.16 = )7:.2 
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يتضح مف الجدوؿ السػابؽ وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف متوسػطات رتػب درجػات أفػراد     
عػػػػػة الضػػػػػابطة مػػػػػف األطفػػػػػاؿ المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة ومتوسػػػػػطات رتػػػػػب درجػػػػػات أفػػػػػراد المجمو 

التوحدييف عمى أبعاد مقياس التفاعؿ االجتماعي والدرجة الكمية لو فى القياس البعػدى لصػالح 
( المحسػػػوبة لجميػػػع أبعػػػاد مقيػػػاس التفاعػػػؿ Zأطفػػػاؿ المجموعػػػة التجريبيػػػة، حيػػػث كانػػػت قػػػيـ )

وىػذا يعنػى ( 1.12( الجدوليػة عنػد مسػتوى )Zوالدرجػة الكميػة لػو أكبػر مػف قيمػة ) االجتماعي
والدرجػة الكميػة لػو بػيف أطفػاؿ  ( المحسوبة لجميع أبعػاد مقيػاس التفاعػؿ االجتمػاعيZأف قيـ )

المجموعػػػة التجريبيػػػة وأطفػػػاؿ المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػى القيػػػاس البعػػػدى دالػػػة إحصػػػائيًا عنػػػد 
( دالة Z( كما ىو موضح بالجدوؿ السابؽ فيما عدا بعد التعاوف فكانت قيمة )1.12مستوى )

 ( وكانت الفروؽ لصالح أطفاؿ المجموعة التجريبية.1.16مستوى ) عند
وتشير ىذه النتائج إلى تحسف أفراد المجموعة التجريبية مػف األطفػاؿ التوحػدييف بمقػارنتيـ     

بأطفػػاؿ المجموعػػة الضػػابطة فػػى القيػػاس البعػػدى، ويػػرى الباحػػث أف ىػػذه النتيجػػة طبيعيػػة فػػى 
المسػػتخدـ فػػى الدراسػػة  يػػة لبرنػػامج األنشػػطة الجماعيػػةضػػوء تعػػرض أطفػػاؿ المجموعػػة التجريب

 التعاوف، والتواصػؿ دوف أطفاؿ المجموعة الضابطة، حيث ظير ىذا التحسف فى كؿ مف بعد
، والدرجػػة الكميػػة لمتفاعػػؿ االجتمػػاعي، وبػػذلؾ تحققػػت صػػحة االجتمػػاعي واإلقبػػاؿ، االجتمػػاعي
 ىذا الفرض.

 تفسيرىا:ثالثًا: نتائج التحقؽ مف الفرض الثالث و 
ينص ىذا الفرض عمى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات رتب درجات     

في  أفراد المجموعة التجريبية مف األطفاؿ التوحدييف عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي
 القياسيف البعدى والتتبعى.

-Wilcoxon ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار )ويمكوكسوف(    
Test بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة  البلبارامترى لحساب داللة الفروؽ

 ( نتائج ذلؾ.21التجريبية في القياسيف البعدى والتتبعى، ويوضح الجدوؿ )
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 (21جدوؿ )
( الختبار ويمكوكسوف Zداللة الفروؽ فى متوسطات رتب درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية وقيمة )

 لتفاعؿ االجتماعيبيف القياسيف البعدى والتتبعى.عمى مقياس ا
اتجاه فروؽ  األبعاد

 الرتب
العدد 
 )ف(

عدد 
 الثنائيات

مجموع 
 الرتب

متوسط الرتب 
 )ـ(

مستوى  (Zقيمة )
 الداللة

 التعاوف

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 التساوى 
 المجموع

2 
5 
2 
7 

6 3.61 
23.61 

 

3.61 
4.24 

 

2.52 
 

 غير دالة

 التواصؿ
 االجتماعي

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 التساوى 
 المجموع

4 
3 
2 
7 

6 9.11 
8.11 

 

3.78 
4.61 

 

 غير دالة 1.25

 اإلقباؿ
 االجتماعي

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 التساوى 
 المجموع

- 
6 
2 
7 

6 - 
26.11 

 

- 
4.11 

 

3.14 
 

1.16 

الدرجة 
الكمية 
 لممقياس

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 التساوى 
 المجموع

3 
5 
_ 
9 

7 5.61 
27.61 

 

3.36 
5.24 

 

 غير دالة 2.37

(Z) ( 1.12عند مستوى = )3.69          (Z( عند مستوى )1.16 = )7:.2 
 يشػػػير الجػػػدوؿ السػػػابؽ إلػػػى عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف متوسػػػطات رتػػػب

 مقياس التفاعػؿ االجتمػاعي في أبعاد درجات أفراد المجموعة التجريبية مف األطفاؿ التوحدييف
( المحسػوبة بػيف القياسػيف Zوالتتبعي، حيث كانت قيـ ) والدرجة الكمية لو فى القياسيف البعدي

لجميع أبعاد المقياس والدرجة الكمية لو غير دالة إحصػائيًا، فيمػا عػدا بعػد اإلقبػاؿ االجتمػاعي 
جػة اإلقبػاؿ االجتمػاعي ممػا يعنػي أف در  1.16حيث وجدت فروؽ دالة إحصائيًا عند مسػتوى 

لدى أفراد المجموعة التجريبية زادت في التطبيؽ التتعبي عنو في التطبيؽ البعػدي، ممػا يعنػي 
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 أف لمبرنامج فاعمية في زيادة درجة اإلقباؿ االجتماعي لدييـ، حتى بعد انتيائو بفترة شيريف.
 مناقشة اىنتائج:

التفاعػػػػػؿ ماعيػػػػػة فػػػػي تحسػػػػػيف مسػػػػػتوى تشػػػػير النتػػػػػائج السػػػػػابقة إلػػػػى فاعميػػػػػة األنشػػػػػطة الج    
أفػػػراد المجموعػػة التجريبيػػػة فػػػي القيػػاس البعػػػدي، ويمكػػػف  االجتمػػاعي لػػػدى األطفػػاؿ التوحػػػدييف

الجماعية المسػتخدـ فػى تحسػيف مسػتوى  تفسير ذلؾ فى ضوء فاعمية وجدوى برنامج األنشطة
وترجع ىذه النتيجة  التفاعؿ االجتماعي لدى أفراد المجموعة التجريبية مف األطفاؿ التوحدييف،

إلػػى انتظػػاـ أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة فػػى جمسػػات وأنشػػطة البرنػػامج المسػػتخدـ فػػى الدراسػػة، 
حيػػػػث كانػػػػت الفنيػػػػات واألنشػػػػطة المسػػػػتخدمة ذات معنػػػػى ومغػػػػزى فػػػػى حيػػػػاة أفػػػػراد المجموعػػػػة 

يػػات التجريبيػػة، ممػػا جعميػػـ أكثػػر فيمػػًا ومرونػػًة ووعيػػًا وحرصػػًا عمػػى االسػػتفادة الكاممػػة مػػف فن
وأنشػػػطة البرنػػػامج المسػػػتخدـ فػػػى إطػػػار مواقػػػؼ حياتيػػػة واقعيػػػة معاشػػػة، ممػػػا أسػػػيـ فػػػى زيػػػادة 

 تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدييـ.
 المتضػػمنة بالبرنػػامج المسػػتخدـ ىػػذا وتتضػػح فاعميػػة وجػػدوى ممارسػػة األنشػػطة الجماعيػػة     

يبيػة مػف األطفػاؿ التوحػدييف فى تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى أفراد المجموعة التجر 
وممارستيـ ليا، حيث أسيمت األنشطة الرياضية الحركية فػى زيػادة التفاعػؿ االجتمػاعي لػدى 
أفراد المجموعة التجريبية مف األطفاؿ التوحدييف أفراد عينة الدراسػة مػف خػبلؿ ممارسػة ىػؤالء 

اعػػؿ االجتمػػاعى األطفػػاؿ واشػػتراكيـ فػػى سػػباقات الجػػرى وشػػد الحبػػؿ، ممػػا أعطػػى فرصػػة لمتف
بيػػنيـ مػػف خػػبلؿ تكػػويف كػػؿ مجموعػػة مػػف األطفػػاؿ فريػػؽ سػػواء لشػػد الحبػػؿ أو غيػػر ذلػػؾ مػػف 
األنشػػطة الرياضػػية المتضػػمنة فػػى البرنػػامج، وانتظػػاـ كػػؿ طفػػؿ فػػى الفريػػؽ الػػذى ينتمػػى إليػػو 
وتقػػدير العمػػؿ الجمػػاعى مػػف خػػبلؿ مسػػاىمة كػػؿ طفػػؿ فػػى الفريػػؽ عمػػى أداء الػػدور المطمػػوب 

روح الجماعػػة واحتػػراـ آراء اآلخػػريف، واالسػػتقبللية فػػي أداء الميػػاـ الموكمػػة ليػػـ،  منػػو، وتنميػػة
وكذلؾ فرصة لتفريغ الطاقات الذائدة لدييـ والتنفيس عف انفعػاالتيـ بطريقػة سػوية صػحية مػف 

 خبلؿ االشتراؾ فى ىذه األنشطة.
فاعؿ االجتماعى مػف أما األنشطة االجتماعية فقد لعبت دورًا حيويًا فى تحسيف مستوى الت    

خػػػػبلؿ اشػػػػتراؾ أطفػػػػاؿ المجموعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػى ممارسػػػػة بعػػػػض األنشػػػػطة االجتماعيػػػػة مػػػػف 
مسابقات وألعاب ترفييية وألعػاب السػمر، والقيػاـ بػبعض األدوار اإليجابيػة خػبلؿ ممارسػة ىػذه 
األنشػػػطة ممػػػػا أعطػػػػى فرصػػػػة لتنميػػػػة التفاعػػػػؿ االجتمػػػاعى، وتنميػػػػة القػػػػدرة عمػػػػى التفػػػػاىـ مػػػػع 



 اىتفاعو االجتماعٍ ىذي األطفاه اىتىحذَنيحتسني مستىي  ىألنشطة اجلماعُة يفبرنامج  فاعيُة  

 6102 َناَر، 54رمز اإلرشاد اىنفسٍ، اىعذد  مجمية اإلرشاد اىنفسٍ،                
   (279 ) 

 ريف. اآلخ
كمػػػػا لعبػػػػت األنشػػػػطة الفنيػػػػة دورًا حيويػػػػًا فػػػػى تحسػػػػيف مسػػػػتوى التفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعى لػػػػدى     

ضافة جو مف البيجة والسرور في نفوسيـ والتنفيس عف  األطفاؿ أفراد المجموعة التجريبية، وا 
الرسػػومات والتمػػويف التػػى قػػاـ بتنفيػػذىا ىػػؤالء األطفػػاؿ فػػي أثنػػاء  انفعػػاالتيـ، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ

 ت البرنامج.جمسا
وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج بعض البحوث والدراسات التى استخدمت األنشطة 

نذكر منيا عمى سبيؿ  الجماعية في تحسيف التفاعؿ االجتماعى لدى األطفاؿ التوحدييف
 & ,Kamps, et, al. 2014 ،Jahromi, Bryce)المثاؿ ال الحصر دراسات

Swanson, 2013 ،Oppenheim-Leaf, et, al. 2012 ، ،عواد، 3123سبلـ ،
 ،، السيد3122، عزب، Meek, et, al. 2012، 3123، الغنيمي، 3123والبموي 
، محمد، 3119، عبد اهلل، & عزت، Leaf, et, al. 2009، 3121، عطية، 3121
، حيث أثبتت ىذه الدراسات فاعمية (Delano, &Sneel, 2006، 3118، غزاؿ، 3119

ة مثؿ النشاط )الرياضي الحركي، الفني، االجتماعي، والثقافي األنشطة الجماعية المختمف
القصصي( في تحسيف التفاعؿ االجتماعى لدى األطفاؿ التوحدييف مف خبلؿ ممارستيـ ليذه 

 األنشطة الجماعية.
ومف جانب آخر تشير النتائج إلى استمرار فاعمية برنامج األنشطة الجماعية بعد      

ؿ المجموعة التجريبية فى تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي شيريف مف تطبيقو عمى أطفا
لدييـ، ويرى الباحث أف ىذه النتيجة طبيعية فى ضوء ما تضمنو البرنامج مف فنيات 

نتيجة وأنشطة، وما أبداه األطفاؿ مف تفاعؿ وتعاوف والتزاـ تجاه جمسات البرنامج، كما أنيا 
السابقة مف فاعمية األنشطة الجماعية فى  طبيعية فى ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسات

استمرارية تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف، والتي نذكر منيا عمى 
 ,Jahromi, et, al. 2013 ،Oppenheim-Leaf, etسبيؿ المثاؿ ال الحصر دراسات

al. 2012 ،3123، الغنيمي، 3123، عواد، والبموي 3123، سبلـ ،Meek, et, al. 
، عبد اهلل، Leaf, et, al. 2009، 3121، عطية، 3121، السيد، 3122، عزب، 2012

التي ىدفت إلى تنمية وتحسيف التفاعؿ  .3118، غزاؿ، 3119، محمد، 3119& عزت، 
 االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف.
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لرياضية حيث أكدت نتائج ىذه الدراسات عمى استمرارية فاعمية األنشطة الجماعية وا    
والثقافية وتدريب األقراف فى تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف بعد 
فترة المتابعة، وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج ىذه البحوث والدراسات فى استمرارية 
فاعمية األنشطة الجماعية في تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدى أفراد المجموعة 

تجريبية مف األطفاؿ التوحدييف بعد شيريف مف انتياء جمسات برنامج األنشطة الجماعية ال
 كفترة متابعة.
 اخلالصة:

نستخمص مف خبلؿ نتائج الدراسة الحالية أف ممارسة األطفاؿ التوحدييف لؤلنشطة     
 الجماعية بمختمؼ مجاالتيا سواء كانت أنشطة اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو رياضية
حركية، تمعب دورا ىامًا وواضحًا في تنمية وتحسيف ميارات التفاعؿ االجتماعي لدييـ، وعميو 
يجب أف تركز مراكز وفصوؿ التوحد عمى ىذا الجانب الياـ مف تمؾ األنشطة في تعميـ 
ىؤالء األطفاؿ، والخروج مف اإلطار الدراسي الروتيني إلى إطار دراسي يسمح لمطفؿ أف 

ألنشطة المحببة لديو، وعدـ التركيز فقط عمى الجانب األكاديمي، واىماؿ يتعمـ مف خبلؿ ا
 الجانب االجتماعي مثؿ ميارات الحياة اليومية، بما فييا ميارات التفاعؿ االجتماعي.

فعندما تقدـ المادة الدراسية داخؿ نشاط محبب لمطفؿ؛ فإف فرصة استيعابو ليا تكوف     
رؽ الدراسية التقميدية، باإلضافة إلى أف مثؿ ىذه األنشطة أفضؿ بكثير مف أف تقدـ لو بالط

الدراسية عندما تكوف جماعية؛ فإف مف شأنيا أف تكسب ىؤالء األطفاؿ ميارات اجتماعية 
مثؿ التعاوف واإلقباؿ والتواصؿ االجتماعي بجانب الميارات األكاديمية، وذلؾ مف خبلؿ 

وف في تمويف صورة، والتعاوف في لعبة شد المواقؼ التي تحتوييا تمؾ األنشطة مثؿ التعا
لقاء التحية والمعب الجماعي، وعميو تؤكد نتائج ىذه الدراسة عمى  الحبؿ، واحتراـ الدور، وا 

 أىمية األنشطة الجماعية لدى التوحدييف في تحسيف مستوى التفاعؿ االجتماعي لدييـ
 اىتىصُات واىبحىث املقرتحة ىيذراسة:

 تىصُات اىذراسة: :أوالا 
فى ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية توصؿ الباحث إلى مجموعة مف 

 التوصيات التربوية والتى تتمثؿ فى اآلتى:
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االىتماـ باألنشطة الجماعية في التدريس لؤلطفاؿ التوحدييف بما يتناسب مع  -2
 طبيعة كؿ طفؿ.

تدريب المعمميف عمى تطبيؽ األنشطة الجماعية اليادفة مع طبلبيـ مف  -3
 التوحدييف.

تفعيؿ مجالس اآلباء بمراكز ومدارس التوحد، وحثيـ عمى ممارسة األنشطة  -4
 الجماعية مع أطفاليـ التوحدييف.

 تدريب األسرة عمى ممارسة األنشطة الجماعية مع أطفاليـ التوحدييف. -5
اصدار دليؿ إرشادي لؤلسر حوؿ بعض األنشطة الجماعية التي مف الممكف  -6

 ييف فييا وكيفية تطبيقيا داخؿ المنزؿ.مشاركة أطفاليـ التوحد
إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ التوحدييف لمعب الحر والتعبير عف الذات في حدود  -7

 المعايير المتفؽ عمييا داخؿ المدرسة.
 ثانُاا اىبحىث املقرتحة:

فى ضوء النتائج التى توصمت إلييا الدراسة اقترح الباحث مجموعة مف البحوث 
 قياـ بيا وىى:والدراسات التى يمكف ال

 فاعمية برنامج لؤلنشطة الجماعية فى اكساب التوحدييف لميارات الحياة اليومية. -2
فاعمية برنامج لئلرشاد األسري حوؿ أىمية ممارسة األنشطة الجماعية لؤلطفاؿ  -3

 التوحدييف.
 فاعمية برنامج لمعب في إكساب التوحدييف لبعض ميارات الحياة اليومية.  -4
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Summary of the study.  
This study aimed at ensuring the effectiveness of groping 

activities program to improve the Social interaction of the children 

with autism. The sample of the study according to its final form 

consisted of 12 child of autism. Their ages range from 8 to 14. They 

are from Programs of autism in Al Hofuf in Al Ahassa. They were 

applied to preliminary data form about child with autism (by the 

researcher), The measurement of autism, The measurement of Social 

interaction (by the researcher), Groping activities program (by the 

researcher).  

The study resulted in existing a statistically indicating 

differences in stages of the marks of the children in the experimental 

group between the before and after applications for the after 

application. There were also statistically indicating differences among 

the averages of the marks of the children in the experimental group 

and averages of the marks of the children in the control group in the 

after application for the children in experimental group. There was on 

differences in the stages of the marks of the children in the 

experimental group between the after and tracking/ following 

application. This shows the success of groping activities program in 

improving the level of the Social interaction for the children with 

autism and continuing its effectiveness in improving the Social 

interaction for these children after the period of following up. 

 


