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 ميارات التفاعل االجتماعى وعالقتيا بالسموك النمطى التكرارى 
 لدى االطفال ذوى اضطراب التوحد

 

 

Abstract 

Researcher's name:  Asmaa Taha Muhammad Al-demerdash 

Title of the research:  

Social communication skills and their relationship to repetitive 

stereotyped behavior of children with autism disorder. 
Degree:   

Ph.D. in Special Education, Faculty of Education, Helwan University. 

Aim of the research: 

The research aims to investigate the relationship between social 

communication skills and the repetitive stereotyped behavior of autistic 

children. 

Procedures of the research: 

The research was applied to a sample consisting of twenty –five autistic 

students. A scale of social communication skills prepared by the 

researcher was applied to those students. 

Findings  

1) There is a statistical significant relationship between the scores 

of autistic children in the scale of social communication skills 

and the scores of behavioral patterns scale. 

2) The scores of autistic children in the social interaction skills 

scale can be predicted by their scores in the behavioral patterns 

scale. 
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Summary of the research 

1- Introduction: 
 Children are the backbone and future of any society; therefore it is a 

must to care for them and their problems, especially those with special 

needs, in general and children with autism disorder, in particular. This 

because autistic children are disable to control their emotions and act in 

social situations.  The autistic child is isolated from the world; he cannot 

communicate with others. Autism badly affects on the children's 

communication and social interaction with others. Moreover, it makes it 

difficult for them to become independents ones. Autistic children suffer from 

behavioral problems such as aggression, self-harm behavior, stereotypical 

behaviors and social communication skills. 

Stereotyped behaviors are a group of behaviors or movements that the 

individual repeats in a continuous and automated way for long periods. 

These behavioral patterns are not a response to a particular stimulus but are 

in fact self-arousal begins or ends suddenly and automatically and then the 

child goes back to his excessive loneliness and complete introversion. 

Autistic children have difficulty with social interaction behaviors, 

including establishing and maintaining relationships, emotional 

development, reciprocating social interaction, and communicating with 

others. 

As an autistic child is a member of the community and represents a 

significant proportion, it is paramount to take care of him to be able to 

communicate with others. 

2- Problem of the research: 
There are various problems face the children with autism disorder that 

should be positively treated. The reason for taking care of autistic children is 

that a great number of individuals have been hurt with different kinds of 

impairments that make them less able to function in the society than the 

normal ones. 

Most of the autistic children do stereotyped behaviors, specific 

movements, in addition they greatly care for doing the same thing for long 

times. These acts don’t enable these children to effectively communicate 

with others (Wafaa Alshamy,2004 ,p.12), and the stereotyped movements 

have various forms such as flapping hands , shaking legs , head ,or body ( 

Fady Shalaby, 2001, p.10 ). 

On the other hand, the stereotyped behavior is one of the key criteria 

to diagnose autism; it is one of the essential characteristics of autistic child 

and lasts for longer time. But continuing stereotypical behavior is more acute 

in early childhood because parents are late in recognizing their child’s autism 
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or are doing little to stop their child’s troubled behavior because they are 

busy recognizing the type of child disorder, diagnosing its condition, and 

assessing key aspects of their behavior, or it is less severe than in middle or 

late childhood, where it is considered by Assalia (2006) that when children 

grow up, the disordered behavior of autistic children  becomes more violent, 

disturbing and chaotic 

During her visitation to the international center for autism, the 

researcher noticed that there are various repetitive stereotyped behaviors of 

those children besides they cannot communication with others. Thus the 

researcher inquired if there is a relationship between social communication 

skills and stereotyped behaviors of the autistic children. 

3- Objective of the research  
The research aims to investigate the relationship between social 

communication skills and the repetitive stereotyped behavior of autistic 

children. 

4- Significance of the research 

 for theoretical part: 
It sheds lights on the importance of social communication skills and 

the repetitive stereotyped behavior of children with autism disorder. 

 for practical part: 
Prepare training courses and programs that may help children with 

autism disorder in developing their social communication skills, and 

decreasing their stereotyped behaviors. 

5- Delimitation of the research: 

1- Sample: 
The sample of the research consisted of 24 autistic children. 

2- Instruments: 
1. A scale of social communication skills (prepared by the researcher). 

2. A scale of stereotyped behaviors (prepared by the researcher). 

1- Statistical methods 
SPSS program was used to analyze the data. The hypotheses were 

verified by  

 Means and standard deviations 

 Correlations 

 Simple linear regression 

6- The Findings: 
1. There is a statistical significant relationship between the scores of 

autistic children in the scale of social communication skills and the 

scores of behavioral patterns scale. 
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2. The scores of autistic children in the social communication skills 

scale can be predicted by their scores in the behavioral patterns scale. 
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 مستخمص البحث
  : أسماء طو محمد الدمرداش. اسم الباحثــة 
  : ميارات التفاعل االجتماعى وعبلقتيا بالسموك النمطى التكراري لدى عنوان الدراسة

 .االطفال ذوى اضطراب التوحد
 : دكتوراهالدرجة العممية . 

 المستخمص:
 ييدف البحث إلى ما يمى:

 جتماعى والسموك النمطى التكراري لدى االطفال الكشف عن العبلقو بين ميارات التفاعل اال
 .ذوى اضطراب التوحد

 إجراءات البحث :
 طبق عمييم( طفل من ذوى اضطراب التوحد  و 25أجريت الدراسة عمى عينة مكونو من )

 مقياس السموك النمطى التكرارى  –إعداد الباحثة  مقياس ميارات التفاعل االجتماعى
  النتائج :
داللة إحصائية بين درجات االطفال ذوى إضطراب التوحد عمى مقياس توجد عبلقو ذات  (1

 ميارات التواصل االجتماعى وابعادة , ودرجات مقياس االنماط السموكية وأبعادة.
يمكن التنبؤ بدرجات االطفال ذوى اضطراب التوحد عمى مقياس ميارات التواصل  (2

 ة .االجتماعى بمعمومية الدرجات عمى مقياس االنماط السموكي
االطفال ذوى اضطراب  – السموكيات النمطيو – ميارات التفاعل االجتماعى الكممات المفتاحية :

 التوحد
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 ممخص البحث بالمغة العربية
 أوال: مقدمة :
فى اى مجتمع ىم مستقبمو ولذلك البد من االىتمام بيم وحل مشكبلتيم  االطفاليعتبر 

ألن ىذه الفئة االطفال, االطفال ذوى اضطراب التوحدومن ىؤالء  .وخاصة ذوى االحتياجات الخاصة
و طفل معزول عن العالم في أقل قدرة عمى التحكم فى انفعاالتيم والتصرف فى المواقف االجتماعية

فالتوحد يؤثر عمى الطفل فى التواصل مع االخرين والتفاعل  , اليستطيع االتصال بمن حولة 
عضاء مستقبمين عن غيرىم فأطفال التوحد أحول الى االجتماعى حيث يجعل من الصعب عمييم الت

والسموكيات النمطيو وميارات التواصل  يذاء الذاتإمن مشكبلت سموكيو مثل العدوان وسموك  يعانون
      االجتماعى

السموكيات النمطيو سموكًا او مجموعو من السموكيات أو الحركات التى يقوم الفرد  ان وكما
نماط السموكيو استجابو ألو األيو لفترات طويمو والتكون ىذه االفعال أريقو بتكررارىا بشكل متصل وبط

ثم يعود الى  تمقائى مفاجئ مر استثاره ذاتيو تبداء او تنتيى بشكلألالى مثير معين بل ىى فى واقع ا
 وحدتو المفرطو وانغبلقو التام عمى نفسو 

لتواصل االجتماعى والتي ويعاني األطفال ذوو اضطراب التوحد من ظيور بعض ميارات ا
يمكن أن تظير في شكل االفتقار إلي التعاطف وعدم المعاممة بالمثل، وضعف المشاعر والعواطف, 

ساءة تفسير اإلشارات االجتماعية.   وضعف التواصل وا 
وباعتبار ان الطفل التوحدى ىو أحد افراد المجتمع ويمثل نسبو اليستيان بيا ولذلك كان 

 و لكى يستطيع ان يتواصل مع االخرين البد من االىتمام ب
 مشكمة البحث:ثانيًا: 

والبد من التعامل معيا  االطفال ذوى اضطراب التوحديوجد العديد من المشكبلت التي تواجو 
 سبو اليستيان بيا ن ألنيمباالطفال ذوى اضطراب التوحد بطريقو إيجابية, ويرجع السبب في االىتمام 

عاقات التى تقمل من قدراتيم عمى القيام إلنواع اأا بنوع أو أكثر من قد اصيبو من افراد المجتمع 
 شخاص العاديين ألبأدوارىم فى المجتمع عمى الوجو المقبول مقارنو با

وكما يظير معظم األطفال التوحديين سموكأ أو مجموعة من السموكيات النمطية حيث 
ة بأشياء معينة ومحددة وفى يمضون أوقات طويمة فى سموكيات وحركات وطقوس لساعات طويم

كما أنيم يظيرون اىتماما مفرطًا أو فى أشياء من نوع محدد  مما يؤدى عدم قدرتيم  والوقت نفس
وتأخذ الحركات النمطية أشكااًل عدة مثل  (12/ب: 2004خرين )وفاءالشامى,ألعمى التواصل مع ا
 (.10: 2001و الجسم ) فادى شمبى ,أرجل أو الرأس ألرفرفة األيدى وىز ا
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ومن ناحية أخرى فإن السموك النمطى يعد من المحكات األساسية لتشخيص التوحد أى انو 
وكما يتصف  من الخصائص األساسية فى سموك التوحد  والذى يستمر معو لفترة زمنية أطول ,

( 2000الطفل ذو اضطراب التوحد بالقصور فى ميارات التفاعل االجتماعى لديو, حيث يشير )
Gillson  إلى أن النمو االنفعالى لمطفل التوحدى ال يتطور مع نموه العقمى, فحتى الطفل الذى يبمغ

النمو العقمى المدى الطبيعى أو فوق الطبيعى. نجد أن النمو االنفعالى متأخر ولذلك يطمق عميو أنو 
و غير غير ناضج انفعاليًا ،كما يتصف بالتأخر فى النضج االجتماعى, ولذلك يطمق عميو أيضًا أن

 (.S., 2000, 33 Gillsonناضج اجتماعيًا ),
وكما يظير معظم األطفال التوحديين سموكأ أو مجموعة من السموكيات النمطية حيث 
يمضون أوقات طويمة فى سموكيات وحركات وطقوس لساعات طويمة بأشياء معينة ومحددة وفى 

درتيم عدم قإلى نوع محدد  مما يؤدى الوقت نفسة كما أنيم يظيرون اىتماما مفرطًا أو فى أشياء من 
( وتأخذ الحركات النمطية أشكااًل عدة مثل 12/ب : 2004وفاءالشامى ,عمى التواصل مع االخرين )

 (.10: 2001رفرفة األيدى وىز االرجل أو الرأس او الجسم ) فادى شمبى ,
د أى انو ومن ناحية أخرى فإن السموك النمطى يعد من المحكات األساسية لتشخيص التوح

من الخصائص األساسية فى سموك التوحد  والذى يستمر معو لفترة زمنية أطول , ولكن مع ىذا 
االستمرار فى السموك النمطى ىل يكون أكثر حدة فى الطفولة المبكرة وذلك نتيجة أن الوالدين 

ف السموكيات يتأخرون فى التعرف عمى حالة التوحد لدى طفميم. أو انيم ال يبذلون جيدًا كثيرا لوق
المضطربة لدى طفميم النيم مشغولون بالتعرف عمى نوع اضطراب الطفل وبتشخيص حالتو وتقييم 

قل حدة عما ىو فى الطفولة المتوسطة أن بعض الوالدين : ام يكون أالجوانب االساسية لسموكو كما 
السموك المضطرب ( أنو عندما يكبر االطفال التوحديين يزداد 2006او المتاخرة حيث ترى عسمية )

زعاجًا وبطابع فوضوى. لدى األشخاص التوحديين ويصبح أكثر عنفاً   وا 
مركز الدولى التوحدى بأن ىناك العديد من موقد الحظت الباحثة من خبلل زياتيا ل

خر كما الحظت أيا من طفل الى تالسموكيات النمطيو المتكرره بين ىؤالء االطفال التى تختمف شدي
خرين ومن ىنا جاء السؤال ألىؤالء االطفال ال يمكنيم التواصل االجتماعى مع االباحثو ايضًا ان 

والسموكيات النمطيو لدى االطفال  قو بين ميارات التواصل االجتماعىداخل الباحثو ىل يوجد عبل
 ؟ذوى اضطراب التوحد

 : أىداف البحث:ثالثاً 
والسموكيات النمطيو  اعىقة بين ميارات التواصل االجتمالكشف عن العبل ىدف البحث إلى:

 لدى االطفال ذوى اضطراب التوحد ؟
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 : أىمية البحث:رابعاً 
 أواًل: األىمية النظرية:

ميارات التفاعل تتبمور أىمية ىذه الدراسة في أنيا تسمط الضوء عمي أىمية العبلقة بين 
 التوحد النمطيو  لدى االطفال ذوى اضطراباالجتماعى والسموكيات 

 التطبيقية:  ثانًيا: األىمية
االطفال ذوى تساعد تدريبيو يمكن أن تفيد نتائج الدراسة في إعداد دورات تدريبية, وبرامج 

 نماط السموكيوألاضطراب التوحد فى تنميو ميارات التفاعل االجتماعى وتقميل ا
 

 : حدودالبحث :خامساً 
 ( العينة: 1)

 .اضطراب التوحد ( طفل من االطفال ذوى24) البحث األساسية من  تكونت عينة
 ( أدوات الدراسة :2)

 )إعداد الباحثة( ....  ميارات التفاعل االجتماعىمقياس  .1

 ( الباحثو)إعداد             ... السموكيات النمطيو مقياس  .2
 ( األساليب اإلحصائية:3)

تم عمل المعالجات اإلحصائية بإستخدام حزمة برنامج تحميل البيانات لمعموم السموكية 
 والتى تم خبلليا التحقق من صحة الفروض باستخدام:spss"ة ب "المعروف
 .المتوسطات واإلنحرافات المعيارية 

 . معامبلت االرتباط 

 .معامل اإلنحدار الخطى البسيط 

 : نتائج البحث :سادساً 
ضطراب التوحد عمى مقياس اتوجد عبلقو ذات داللة إحصائية بين درجات االطفال ذوى  .1

 نماط السموكية وأبعادة.ألبعادة , ودرجات مقياس اأاعى و ميارات التواصل االجتم
يمكن التنبؤ بدرجات االطفال ذوى اضطراب التوحد عمى مقياس ميارات التواصل  .2

 .نماط السموكيةألاالجتماعى بمعمومية الدرجات عمى مقياس ا
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 ميارات التفاعل االجتماعى وعالقتيا بالسموك النمطى التكرارى 
 اضطراب التوحدلدى االطفال ذوى 

 مقدمة
المجتمع بأسره ويقاس مدى تقدم  يعتبر االىتمام بأطفال أى مجتمع اىتمام بمستقبل ىذا

وخاصة االىتمام بذوى  ت ورقييا بمدى اىتماميا بأطفاليا والعناية بيم وحل مشكبلتيمالمجتماعا
 ماتير مح بو قدوبما تس بدأ تكافؤ الفرص التربوية لمجميعاالحتياجات الخاصة انطبلقًا من م
ىم ىذه الفئات فئة التوحد أصبحت تعرف بالتربيو الخاصة ومن أواستعدادتيم وتطورات ىذه الفرص و 

مصطفى اسامو حد اضطرابات النمو االرتقائى.) أ, والتوحد ىو لتى تحتاج الى االىتمام والرعايةا
 (.29: 2011الشربينى ,السيد و 

مقدمة  مشكبلت ذوى االحتياجات في  Autism Disorderويعد اضطراب التوحد 
الخاصة؛ حيث تمثل مشكمة اجتماعية؛ ألن ىذه الفئة أقل قدرة عمى التحكم فى انفعاالتيم والتصرف 
فى المواقف االجتماعية؛ وعمى ذلك فإن رعاية ىذه الفئة ال تقف عند حد إلحاقيم بالمدارس الخاصة 

وذلك من خبلل تنمية الميارات  ,االجتماعىبيم فحسب, بل تمتد إلى مساعدتيم عمى تحقيق التكيف 
 االنفعالية.

كما ان الطفل المصاب بالتوحد ىو طفل معزول عن العالم اليستطيع االتصال بمن حولة 
من الوالدين والمعممين وغيرىم مما يحتم عمييم كسر ىذا القفص وذلك بالدخول الي عالم طفل 

خراجو منو الى العالم الواقعى المتوحد لتوحد اضطراب يعرقل النمو الطبيعى لدماغ الطفل , ان اوا 
التواصل مع االخرين والتفاعل االجتماعى حيث يجعل من المصاب بو فالتوحد يؤثر عمى الطفل فى 

عضاء مستقبمين عن غيرىم فأطفال التوحد تعانى من مشكبلت سموكيو أالصعب عمييم التحول الى 
      وميارات التواصل االجتماعىالنمطيو  والسموكيات مثل العدوان وسموك ايذاء الذات 

و مجموعو من السموكيات أو الحركات التى يقوم الفرد أتعد السموكيات النمطيو سموكًا  وكما
ليو لفترات طويمو والتكون ىذه االفعال او االنماط السموكيو استجابو آطريقو ببتكررارىا بشكل متصل و 

ثم يعود الى  ئ تمقائياره ذاتيو تبداء او تنتيى بشكل مفاجبل ىى فى واقع االمر استثالى مثير معين 
ىذه السموكيات انماطًا سموكيو جامده وحدتو المفرطو وانغبلقو التام عمى نفسو لذا يسمى الخبراء 

 (.5: 2000ابو حموة , محمد  ثاره الذات ) إوشاذه او سموكيات 
تم اكتشافو من قبل الطبيب وتنتشر ىذه السموكيات بشكل ممحوظ لدى فئو التوحد والذى 

حد عشر أمقااًل عن  1943. والذى كتب عنو كأضطراب مستقل حين نشر عام ليوكانرالنفسى 
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مريضًا . حيث وصف ىؤالء المرضى بمجموعو من الصفات واطمق عمييا والول مره مصطمح التوحد 
 (.8:  2004الشامى , وفاءالطفولى )

والتي  ميارات التواصل االجتماعىظيور بعض ويعاني األطفال ذوو اضطراب التوحد من 
يمكن أن تظير في شكل االفتقار إلي التعاطف وعدم المعاممة بالمثل، وضعف المشاعر والعواطف, 

ساءة تفسير اإلشارات االجتماعية.   ,Autism Society of Americaوضعف التواصل وا 
2008,55 Douglas,2009:2)) 

د افراد المجتمع ويمثل نسبو اليستيان بيا ولذلك كان وباعتبار ان الطفل التوحدى ىو أح
البد من االىتمام بو لكى يستطيع ان يتواصل مع االخرين فقد كان البد من دراسة االنماط السموكية 

 ليذا الطفل حتى نستطيع معرفة خصائصو جيدًا والتعامل معو .
بلقو بين الميارات العومن ىذا المنطمق فإن الدراسة الحالية تيدف الى التعرف عمى 

 االنماط السموكية المتكررة لدى االطفال التوحديين.االنفعاليو و 
 مشكمة الدراسة :

تعد رعاية ذوى االحتياجات الخاصو وباالخص فئو التوحد من المشكبلت الميمة التى تواجو 
 المجتمعات إذ اليخمو مجتمع من المجتمعات من وجود نسبو ال يستيان بيا 

خص فئو التوحد من المشكبلت الميمة التى تواجو ألاالحتياجات الخاصو وبا تعد رعاية ذوى
يواجيون ن المجتمعات إذ اليخمو مجتمع من المجتمعات من وجود نسبو ال يستيان بيا من أفراده مم

نواع االعاقات التى تقمل من قدراتيم عمى القيام بأدوارىم فى أالحياة وقد اصيبوا بنوع أو أكثر من 
شخاص العاديين وقد تدرجت المعاممو مع ىذه الفئو من ألعمى الوجو المقبول مقارنو با المجتمع

. مبداء لشفاق عمييم والتوجو الى رعايتيم تحقيقًا إلاالزدراء والقسوة ومحاولة التخمص منيم الى ا
 سوياء والتواصل معيم.              ألتكافؤ الفرص بين ا

ن سموكأ أو مجموعة من السموكيات النمطية حيث وكما يظير معظم األطفال التوحديي
يمضون أوقات طويمة فى سموكيات وحركات وطقوس لساعات طويمة بأشياء معينة ومحددة وفى 

درتيم عمى عدم قلمما يؤدى  حددمن نوع مالى بعض االشياء الوقت نفسة يظيرون اىتماما مفرطًا 
الحركات النمطية أشكااًل عدة مثل رفرفة  وتأخذ (12/ب: 2004التواصل مع االخرين )وفاءالشامى,

 (.10: 2001األيدى وىز االرجل أو الرأس او الجسم ) فادى شمبى ,
ومن ناحية أخرى فإن السموك النمطى يعد من المحكات األساسية لتشخيص التوحد أى انو 

ىذا من الخصائص األساسية فى سموك التوحد  والذى يستمر معو لفترة زمنية أطول , ولكن مع 
االستمرار فى السموك النمطى يكون أكثر حدة فى الطفولة المبكرة وذلك نتيجة أن الوالدين يتأخرون 
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نيم ال يبذلون جيدًا كثيرا لوقف السموكيات المضطربة إ. أو لتعرف عمى حالة التوحد لدى طفميمفى ا
ييم الجوانب لدى طفميم النيم مشغولون بالتعرف عمى نوع اضطراب الطفل وبتشخيص حالتو وتق

: ام يكون اقل حدة عما ىو فى الطفولة المتوسطة او اسية لسموكو كما ان بعض الوالديناالس
( أنو عندما يكبر االطفال التوحديين يزداد السموك المضطرب لدى 2006المتاخرة حيث ترى عسمية )

زعاجًا وبطابع فوضوى.  األشخاص التوحديين ويصبح أكثر عنفا وا 
ذو اضطراب التوحد بالقصور فى ميارات التفاعل االجتماعى لديو, وكما يتصف الطفل 

إلى أن النمو االنفعالى لمطفل التوحدى ال يتطور مع نموه العقمى,  Gillson( 2000حيث يشير )
فحتى الطفل الذى يبمغ النمو العقمى المدى الطبيعى أو فوق الطبيعى. نجد أن النمو االنفعالى متأخر 

لنضج االجتماعى, ولذلك يطمق و غير ناضج انفعاليًا ،كما يتصف بالتأخر فى اولذلك يطمق عميو أن
 (.S., 2000, 33 Gillson),.أيضًا أنو غير ناضج اجتماعياً  عميو

من أفراده مما يواجيون الحياة وقد اصيبوا بنوع أو أكثر من انواع االعاقات التى تقمل من 
شخاص العاديين وقد تدرجت ألى الوجو المقبول مقارنو باقدراتيم عمى القيام بأدوارىم فى المجتمع عم

المعاممو مع ىذه الفئو من االزدراء والقسوة ومحاولة التخمص منيم الى االشفاق عمييم والتوجو الى 
 .              والتواصل معيم سوياءألرعايتيم تحقيقًا الى مبداء تكافؤ الفرص بين ا

سموكأ أو مجموعة من السموكيات النمطية حيث وكما يظير معظم األطفال التوحديين 
يمضون أوقات طويمة فى سموكيات وحركات وطقوس لساعات طويمة بأشياء معينة ومحددة وفى 

مما يؤدى عدم قدرتيم  الوقت نفسة كما أنيم يظيرون اىتماما مفرطًا أو فى أشياء من نوع محدد 
(  وتأخذ الحركات النمطية أشكااًل عدة 12:  /ب 2004)  وفاءالشامى ,عمى التواصل مع االخرين 

 (.10: 2001شمبى ,فادى  مثل رفرفة األيدى وىز االرجل أو الرأس او الجسم )
نو إومن ناحية أخرى فإن السموك النمطى يعد من المحكات األساسية لتشخيص التوحد أى 

ولكن مع ىذا , الذى يستمر معو لفترة زمنية أطولمن الخصائص األساسية فى سموك التوحد  و 
ن الوالدين يتأخرون ألىل يكون أكثر حدة فى الطفولة المبكرة نتيجة  ,االستمرار فى السموك النمطى

. أو انيم ال يبذلون جيدًا كثيرا لوقف السموكيات المضطربة لتعرف عمى حالة التوحد لدى طفميمفى ا
وتقييم الجوانب  والتلدى طفميم النيم مشغولون بالتعرف عمى نوع اضطراب الطفل وبتشخيص ح

: يكون اقل حدة عما ىو فى الطفولة المتوسطة او المتاخرة اسية لسموكو كما ان بعض الوالديناالس
( أنو عندما يكبر االطفال التوحديين يزداد السموك المضطرب لدى 2006حيث ترى عسمية )

زعاجًا وبطابع فوضوى. األشخاص التوحديين ويصبح أكثر عنفاً   وا 
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الطفل ذو اضطراب التوحد بالقصور فى ميارات التفاعل االجتماعى لديو, وكما يتصف 
إلى أن النمو االنفعالى لمطفل التوحدى ال يتطور مع نموه العقمى,  Gillson( 2000حيث يشير )

فحتى الطفل الذى يبمغ النمو العقمى المدى الطبيعى أو فوق الطبيعى. نجد أن النمو االنفعالى متأخر 
ميو أنو غير ناضج انفعاليًا ،كما يتصف بالتأخر فى النضج االجتماعى, ولذلك يطمق ولذلك يطمق ع

 (.S., 2000, 33 Gillson),.عميو أيضًا أنو غير ناضج اجتماعياً 
ىناك العديد من السموكيات  ى بأنالتوحدالدولى وقد الحظت الباحثة من خبلل زياتيا لمركز 

من طفل الى اخر كما الحظت الباحثو ايضًا لتى تختمف شدييا النمطيو المتكرره بين ىؤالء االطفال ا
ومن ىنا جاء السؤال داخل الباحثو ىل  ال يمكنيم التواصل االجتماعى مع االخرينان ىؤالء االطفال 
والسموكيات النمطيو لدى االطفال ذوى اضطراب  ميارات التواصل االجتماعى يوجد عبلقو بين 

 .التوحد
 ت الدراسة فى االجابة عمى السؤالين التالين :ومما سبق برزت مبررا

والسموكيات النمطيو لدى االطفال ذوى  ميارات التواصل االجتماعىىل توجد عبلقو بين  .1
 ضطراب التوحد ؟ا

ميارات التواصل  ضطراب التوحد عمى مقياساىل يمكن التبؤ بدرجات االطفال ذوى  .2
 النمطية ؟عمومية الدرجات عمى مقياس السوكيات مب االجتماعى
 أىداف الدراسة :

 :تيدف الدراسة الحالية إلى 
والسموكيات النمطيو لدى االطفال ذوى  ىميارات التواصل االجتماعالكشف عن العبلقة بين  .1

 اضطراب التوحد ؟
 أىمية الدراسة :

 تكمن أىمية الدراسة فى النقاط التالية :
تبر من اصعب االعاقات طفال التوحد وتعأالبحث يدرس فئو ميمو من المجتمع وىى  .1

 الذىنيو حيث يحتاج ىؤالء االطفال لمعون والمساعده 

مظاىر السموك النمطى  و ميارات التواصل االجتماعى تمقى ىذه الدراسة الضوء عمى .2
والتكرارى األكثر تكرارًا لدى األطفال التوحديين وىو مابعد من المجاالت الحديثة التى انصب 

 الدراسات العربية .عمييا االىتمام حديثًا فى 
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مظاىر السموك و  ميارات التواصل االجتماعى تحاول ىذه الدراسة أن تكشف عن تطور .3
لميارات التواصل  النمطى خبلل مرحمة الطفولة مما يسيم فى التعرف عمى المنحنى النمائى

 لسموك النمطى خبلل مرحمة الطفولة .ااالجتماعى و 

والعاممين مع الطفل التوحدى فى التعرف عمى  تساعد نتائج ىذه الدراسة أولياء األمور .4
مظاىر السموك النمطى مما يفيد فى رسم البرامج العبلجية و  ميارات التواصل االجتماعى

 .مفيي  ابواالرشادية لمتخفيف من مظاىر االضطر 
 مصطمحات الدراسة :

ألولى : ىو أحد االضطرابات النمائية التى تظير خبلل السنوات الثبلث اAutismالتوحد 
واالنفعاليو والعاطفية والسموكية  ووالتواصمية والسموك النمطى واالىتمامات واألنشطة والجوانب المعرفي

(Baker, A,. Lane,A,. Angley M,T,.& Young,R.L,.2008 : 38.) 

الذين تم تشخيصيم بالتوحد من قبل  طفالألا: ىم التعريف اإلجرائى لألطفال التوحديين
لدييم قصور فى ميارات التفاعل االجتماعى والذين  متحقين بالمركز الدولى لمتوحدالطب النفسى والم

 فى االنماط السموكيو ةوزياد
 Social Interaction Skills ميارات التواصل االجتماعى:

وتعرف ميارات التواصل اإلجتماعى بأنيا الميارات التى يمارسيا فى التعرف عمى ذاتو من 
ل عمييم واالتصال بيم ومشاركتيم فى األنشطة الجماعية المختمفة واستخدام خبلل اآلخرين, واإلقبا

 ,Gillson,S) االشارات االجتماعية لمتواصل معيم ومراعاة القواعد المرعية فى التعامل معيم.

2000:30) 
طين بو, ومن ثم قدرتو عمى تقميد اآلخرين ممن يبأنو: وعى الطفل بالمح ويعرف إجرائياً 

بسموكيات التواصل والتفاعل االجتماعى, وبناء صداقات مع أقرانو, وتقديم وطمب  حولو والقيام
 المساعدة من الغير عند الحاجة, ومشاركة زمبلئو األلعاب الجماعية.

وىو وسيمة اتصال بين األفراد والجماعات, ووجود عبلقات بين الفرد وبين اآلخرين, ويتخذ 
ة؛ فقد يحدث ىذا التفاعل بطريق مباشر أو غير مباشر بين وأساليب متعدد اً التفاعل االجتماعى صور 

 عدد محدد من األفراد أو عدد كبير, ويكون عن طريق استخدام اإلشارة والمغة واإليماءات بين األفراد.

 ويتضمن التفاعل االجتماعى ستة أبعاد:
ظياره تفاعبلً  .1 أو  ماماً أو اىت وعى الطفل بالمحيطين بو: أى إدراكو باالفرأد من حولو وا 

 نتيجة لوجود أفراد مألوفين أو غير مألوفين حولو. تعاطفا أو تواصبلً 

 تقميد من حولو فى الحركات أو األصوات أو الكممات. .2
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سموكيات التواصل والتفاعل االجتماعى: أى إقامة عبلقات تفاعل تبادلية بين الطفل وبين  .3
تماعية عن طريق مبلحظة العاديين من حولو, وتعمم الميارات االجتماعية وغير االج

 اآلخرين والقدرة عمى التصرف بشكل مبلئم اجتماعيا وفق المواقف التى يمرون بيا.

بناء صداقات مع أقرانو: أى قدرتو عمى إقامة عبلقات مع أقرانو من العاديين وحفاظو عمى  .4
 استمرار وتطوير ىذه العبلقة.

تو عمى التعبير لآلخرين عن تقديم وطمب المساعدة من اآلخرين عند الحاجة: أى قدر  .5
ظيار رغبتو فى تقديم وطمب المساعدة.  احتياجاتو, وا 

 المعب الجماعى: أى قدرتو عمى القيام بالمعب مع اآلخرين والتزامو بقواعد المعبة  .6
  :Stereotyped Movementsالحركات النمطية 

السموكيات فى , وتكون ىذه األشخاص التوحديون بصورة متكررة ىى حركات وأفعال يظيرىا
ضيا اآلخر معظم األحيان منتظمة فى تكرارىا وتظير فى أشكال عديدة بعضيا يرتبط بالحواس وبع

, ومنيا ما يرتبط بالتفكير أو يرتبط بحركة األطراف )اليدين والرجمين(, ومنيا ما يرتبط بحركة الجسم
ه السموكيات قد تتعمق بطقوس محددة واىتمامات مستحوذة عمى تفكير الشخص باإلضافة الى ان ىذ

 .  (15/ب, 2004)وفاء الشامى  باالشياء واخرى ال تتعمق بيا
 : التعريف االجرائى لمحركات النمطية

الدرجة التى يحصل عمييا الطفل التوحدى عمى مقياس الحركات النمطية المستخدم فى 
 الدراسة .

 :االطار النظرى
 أواًل: اضطراب التوحد

د اضطرابًا عصبيًا معقدًا, ومن أكثر االضطرابات انتشارًا فى يعتبر اضطراب التوح     
, وقد أظير Kannerالوقت الحالى, ويرجع الفضل لمعرفتو إلى الطبيب النفسى األمريكى كانر 

األطفال ذوو اضطراب التوحد فشبًل فى اتخاذ ىيئة التوقع لؤلشياء, وتخمفًا فى االرتقاء المغوى مع 
ترتيب لؤلصوات والميام المفظية, وذاكرة  وتكراراستخدام الضمائر, وعكس  Echololaآكوالليا 

صماء ممتازه, ومدى محدود فى تنوع النشاط التمقائى وسموكًا نمطيُا جامدًا وأساليب غريبة وقمقًا وخوفًا 
 (. 15,2002شديدًا من التعبير عن الشىء ) عبد الرحمن سميمان ,
ائية المنتشره؛ أى التى تؤثر عمى العديد من ويعد اضطراب التوحد من االضطرابات النم

جوانب النمو األخرى لدى الفرد, ومن ثم فيو يترك آثارًا سمبية عمى تمك الجوانب ومن بينيا الجانب 
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, وىو األمر الذى يؤدى إلى حدوث آثار مطفل, وعمى سموكو بوجو عام أيضاً االجتماعى واالنفعالى ل
 (.6,2007)محمد عميوات , سمبية عمى العممية النمائية بأسرىا

, وتحسين السموكيات الميارات االجتماعية واالنفعاليةوتعددت طرق التدخل من أجل تحسين 
 المضطربة لدييم.

والبد من معرفة أن اضطراب التوحد ىو حالة طويمة المدى يمكن أن تتحسن مع الوقت من 
يصموا إلى مرحمة التكيف, ويجب أال خبلل التعميم المناسب, ويحتاج ىؤالء األفراد إلى مجيود حتى 

نفكر فى الطفل عمى أنو يعانى من إضطراب التوحد , ولكن يجب أن نفكر فيو عمى أنو كائن حى, 
 يجب تغيير صفاتو والعمل عمى تقوية الجوانب اإليجابية فى عممية نموه. 

كمة كبيرة مو تحدث مشونظرًا ألىمية مرحمة الطفولة وأنو عند حدوث أى خمل فى ىذه المرح
، كما اَن  اضطراب التوحد يعد من أىم ىذه االضطرابات  لذلك فقد اتخذه العديد من داخل األسرة

الباحثين مجااًل لمبحث والدراسة فى محاولة لمكشف عن مفيوم االضطراب ومعرفة أسبابو وكيفية 
التوحد تعد لدى األطفال ذوى إضطراب  ميارات التفاعل االجتماعىعبلجو، ومن ثم فإن دراسة 

فيما يمي سوف تقوم الباحثة بعرض مفيوم اضطراب عتبار ىذه المرحمة ىى األساس. و ضروية بإ
 التوحد بالتفاصيل ؛حتي يتسنى لنا معرفة ما ىو اضطراب التوحد؟

 مفيوم اضطراب التوحد:
بالبحث عن مصطمح التوحد فى المعجم الوجيز اتضح أن التوحد بالرأى ىو التفرد بو, وأن 

 (.1997حدة ىى االنفراد بالنفس, بينما الوحيد ىو المنفرد بنفسو ) المعجم الوجيز ,الو 
يعرف إضطراب التوحد عمى أنو أحد االضطرابات المتعمقة بتطور المخ مع وجود بعض و 

السمات الخاصة بالتواصل االجتماعى المنخفض وبعض االضطرابات االنفعالية )عبد العزيزالشخص 
,18:2003.) 

رف أيضًا اضطراب التوحد بأنو نوع من اإلعاقات التطورية سببيا خمل وظيفى فى وكما يع
الجياز العصبى المركزى, ويتسم بقصور فى نمو اإلدراك الحسى والمغوى واالنفعالى وبالتالى قصور 
فى القدرة عمى التواصل والتفاعل االجتماعى, ويصاحب ىذه األعراض نزعة انطوائية تعزل الطفل 

ى منيا عن وسطو المحيط بحيث يعيش منغمقًا عمى نفسو اليكاد يشعر بمن حولو وما الذى يعان
يحيط بو من أفراد أو أحداث أو ظواىر, أو ثورات غضب كرد فعل ألى تغيير فى الروتين )فادى 

 (.3:2001رفيق , 
وتعرف الجمعية األمريكية اضطراب التوحد بأنو نوع من اضطرابات النمو والتطور التى 

فى خبلل السنوات الثبلث األولى من عمر الطفل, وتكون نتيجة الضطرابات بيولوجية عمى  تظير
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جميع جوانب النمو بالسمب والنواحى االجتماعية, واالتصالية, والعقمية, واالنفعالية, والسموكية, ويستمر 
بات ىذا النوع من االضطراب مدى الحياة؛ أى اليحدث شفاء منو ولكن تتحسن الحالة بالتدري

 (.American Society Of Autism ,2004,5) .العبلجية المقدمة
 التعريف اإلجرائى الضطراب التوحد

بأنو  .بنى التعريف اآلتى وفقًا لمدراسة الحاليةتوبأستعراض التعريفات السابقة فإن الباحثة ت
من عمر ىو اضطراب نمائى يصيب الطفل قبل عمر الثالثة ويظير خبلل السنوات الثبلث األولى 

الطفل ويكون نتيجة الضطرابات عصبية تؤثر عمى المخ وبالتالى تؤثر عمى مكونات شخصيتو حيث 
 تجعمو منغمقًا عمى نفسو, ويصدر عنو انفعاالت غير مقبولة وعدم تواصل مع اآلخرين 

 النظريات المفسرة الضطراب التوحد
 ومن أشيرىا : وقد ظيرت العديد من النظريات التى فسرت حدوث اضطراب التوحد

 The Psychogenic theotyأواًل: النظرية السيكولوجية  الجينية )
، والتى بدأىا ليو كانر  ت التى فسرت حاالت اضطراب التوحدوىى من أقدم وأشير النظريا

(Kanner(1949  وتفسره عمى أنو حالة من العزلة واليروب من الواقع الذى يعيشو الطفل نتيجة
 ( .Wing.L,1997 :45ود الوالدين والبلمباالة فى العبلقة بين األم وابنيا )البرود العاطفى وجم

وقد حاول كانر تأكيد نظريتو من خبلل كتاباتو التى أشار فييا إلى أن جميع آباء األطفال 
ذوى اضطراب التوحد من قبمو كانوا ذوى تحصيل عممى مرتفع, ومع ذلك كانوا غريبى األطوار, 

, منعزلين, ويكرسون أوقاتيم ألعماليم أكثر منيا لعائبلتيم, ومن ىنا بنى مفرطى الذكاء صارمين
 (Davis.B ,.2002,14كانر نظريتو ) 

الذى يرى أن اضطراب  Bettelheim(1976ومن المؤيدين ليذا التفسير برونو بتميايم )
رعايتو, ىى التوحد ينشأ من الرسائل الوجدانية التى تصل إلى الطفل من اآلباء أو القائمين عمى 

رسائل تتسم بعدم الحب ولذلك فقد عولت ىذه النظرية كثيرًا عمى الدور الذى يمعبو الوالدان أو 
( فى أول Kanner.L,1943, 217القائمون عمى رعايو الطفل من برود انفعالى, وقد صور كانر )

المحيطة  تقرير لو عن اضطراب التوحد أن العامل المسبب لو ىو مجموعة من العوامل الذاتية
بالطفل فى مراحل نموه المبكرة, ومنيا: افتقاد الطفل الحب والحنان بينو وبين أمو )محمد عوده 

,33,2015.) 
( Rimland( وريمبلند )Rutterوقد تم رفض ىذه النظرية من قبل الكثرين وأشيرىم روتر )

 ظرية بعدة نقاط من أىميا:( باعتباره أكثر المؤيدين ليذه النBettelheimوالمذان رٌدا عمى بتميايم )
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إن بعض األطفال الذين يعانون من اضطراب التوحد مولودون آلباء ال تنطبق عمييم أنماط 
ن األطفال الذين يعانون اضطراب التوحد من الناحية إ -الشخصية المريضة األبوية الذاتوية 

وق بثبلثة أو أربعة فإن نسبة اإلصابة بالذكور ت-السيكولوجية غير اعتياديين من لحظة الوالدة
غالبًا ما يكون إخوة األطفال الذين يعانون من اضطراب -, وىذه النسبو شبو ثابتةأضعاف اإلناث

ىناك أطفال طبيعيون غير مصابين باضطراب التوحد -التوحد طبيعيين إال فى بعض الحاالت النادرة
 (.83,2015ينطبق عمييم وصف المورثين جينيًا )مصطفى القمش ,

دم نعمم أن ىذه النظرية قد القت رفضًا من قبل الكثيرين من الميتمين فى ىذا الشأن, مما تق
(. ولذلك يمكن القول: إنو اليمكن القبول بيذه النظرية التى تقول : إن Rimlandوأشيرىم ريمبلند )

الحال  العبلقو المريضة أو الباردة بين الطفل واألم ىى التى تسبب حالة اضطراب التوحد, إذ إن واقع
 يشير إلى عكس ذلك .

  The Biological Theoryثانيًا : النظرية البيولوجية
توجد مؤشرات كثيرة تدل عمى أن اإلصابة باضطراب التوحد تحدث نتيجة ألسباب بيولوجية, 
ويأتى فى صدارة ىذه المؤشرات أن اضطرابات التوحد غالبًا ماتكون مصحوبة بأعراض عصبية, أو 

مشكبلت صحية محددة مثل الصرع كما أن اإلصابة تنتشر بنفس النسبة فى مختمف  إعاقة عقمية, أو
الثقافات والمجتمعات, وىذا المؤشر ينفى احتمال أن يكون لمعوامل االجتماعية عبلقة باإلصابة. وقد 
يكون من الصعب قبول النظرية البيولوجية عندما ننظر إلى األطفال ذوى اضطراب التوحد, فبل نجد 

 ب طبى أو إعاقة عقمية, أو إصابة بالصرع يمكن أن تعزى إلييا اإلصابة.أى سب
وعند دراسة مجموعة من األطفال المصابين, نبلحظ أن إصابتيم تكون مصحوبة بحاالت 
طبية مختمفة, وىذا مؤشر عمى أن ىناك أسبابًا بيولوجية خفيفة وراء كل الحاالت. وعندما يمحق أي 

أجزاء المخ فإن ذلك يؤدى إلى حدوث خمل فى السموكيات التى يتصف  من ىذه األسباب التمف بأحد
 (.34,2015بيا األطفال ذوى اضطراب التوحد )محمد عوده , 

 ويمكن تمخيص ىذه األسباب فيما يمى:
 FragIlle:ومن أشيرىا: خمل زممة الكرموسوم اكس Genetic Conditionحاالت جينية  .1

X Syndrom-  يا خمل فى الفنيل كيتون يورPhenyl Keton Uria- التصمب المتعدد
Tuberous sclerosis (.34-36,2015: )محمد عوده 

ومن أشير االضطرابات األيضية : Metabolic Conditionاالضطرابات األيضية .2
اضطرابات التمثيل الغذائى لمكربوىيدرات( )محمد  –)اضطرابات فى التمثيل الغذائى لمبيورين 

 (.38-36, 2015عودة ,
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سبق يتبين انو ال يمكننا الجزم بما جاءت بو النظريات البيولوجيو فى تفسيرىا مما 
الضطراب التوحد حيث توجد العديد من الدراسات التى أشارت إلى عكس ماجاءت بو النظرية 

أنو ليست ىناك آثار واضحة لمعوامل البيولوجية ولكنو مع ذلك أشار  Snuaالبيولوجية, فقد استنتج 
صابة عن طريق اإلشعاع أو حاالت أخرى خبلل االرتقاء بعد الوالدة من إلى وجود عوام ل مؤثرة أوا 

 الممكن أن يكون ليا دور فى حدوث اضطراب التوحد. 
 Biochemical theoryثالثًا: النظرية البيوكيميائية 

إن الخمل الكيميائى فى الدماغ قد يؤثر عمى األداء الوظيفى ألجزاء المخ وىذا الخمل يؤدى 
 لى بعض النواقل العصبية فى الدماغ ومنيا :إ

 Serotoninالسيروتونين 

ىو المسئول عن العديد من الوظائف والعمميات السموكية كإفراز اليرمونات والنوم وحرارة 
الجسم والذاكرة والسموك النمطى, وقد أثبتت الدراسات أن الطفل ذا اضطراب التوحد إذا تناول 

مستوى السيروتونين فى الدم فسوف تقل أعراض التوحدعنده, وسوف يظير الفنفمورامين الذى يخفض 
 (Wolf, S ,2005,15تحسنًا فى الكبلم ودرجة الذكاء )

 Dopamineالدوبامين 
ىو ناقل عصبى يشتمل عمى عمميات االنتباه والعمميات اإلدراكية ويمعب دورا فى ظيور 

النشاط الزائد, إضافو إلى ذلك ظيور سموكيات اضطراب التوحد؛ مثل: الطقوسية والنمطية و 
 (.38,2015اضطرابات حركية لدى اضطراب التوحد )محمد عوده ,

  Endrophinsايندورفين
أشارت الدراسات إلى أن ارتفاع نسبة ايندورفين فى الجياز العصبى المركزى يؤدى إلى 

 (.39:2015ظيور أعراض التوحد ويحفز سموك إيذاء الذات )محمد عوده ,
 Neurological Theory: النظرية العصبية رابعاً 

قد يرتبط اضطراب التوحد باضطراب دماغى ناشىء من أصل عصبى؛ أى اضطراب فى 
 الخبليا العصبية لممخ وخاصة المتعمقة بالفص الصدغى والمخيخ. 

( فى حاالت إضطراب التوحد بعض التغيرات EEGويظير فى التخطيط الكيربائى لمدماغ )
%( من الحاالت .وتظير نوبات الصرع مع تقدم العمر 60-20كيربائية فى حوالى )فى الموجات ال

 (.39,2015وقربو مرحمة المراىقة ) محمد عودة ,
ووجد بومان وكامبر ضمورًا فى حجم الجياز العصبى وزيادة فى كثافة الخمية فى الجياز 

عمى ىذه النتائج اقترح بومان  ءً الممبى )وىو جزء من الدماغ يشتمل عمى االستجابات العاطفية(, وبنا
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وكامبر أن األطفال ذوى اضطراب التوحد يعانون من اضطراب فى اميجدال وىو جزء من الدماغ 
 (.39,2015ل عن المشاعر والسموك )محمد عودة ,ئو مس

  Theory of mindخامسًا :نظرية العقل :
خرين, مع وأفكار اآل لوحظ بأن األفراد ذوى اضطراب التوحد يجدون صعوبة فى فيم مشاعر

, إضافة إلى نقص فى التفاعل االجتماعى والتواصل والتخيل, وذلك نتيجة ضعف قدرتيم عمى التنبؤ
 (.Bogdashina.O,60:2006عدم نمو األفكار لدييم )

نظريو العقل عمى أنيا القدرة عمى التنبؤ بالعبلقات بين  Frith( 1989وكما تعرف فيرث )
اث والحاالت الداخمية لمعقل, فمثبل عندما يصرخ الطفل عند رؤية الكمب, الحاالت الخارجية لؤلحد

نحن نستخمص أن الطفل خائف من الكمب, وعندما يشرق وجو الطفل عند رؤية والديو نستخمص أن 
الطفل سعيد برؤيو؛ والدية, أى أن ىناك عبلقة بين الحاالت الخارجية لؤلحداث والحاالت الداخمية 

 لمعقل . 
تعمق بالطفل ذى اضطراب التوحد فتتمخص ىذه النظرية فى قصور الطفل ذى أما ماي

اضطراب التوحد فى الجانب المعرفى االجتماعى الذى ينبئ عن معرفة البناء النفسى لآلخرين 
 (.Baron- Cohen ,S,2010, 101) .كمعتقداتيم

الطفل ذى وىذا يحمل فى طياتو عدم اكتمال تطور األطفال فى العقل بحيث اليستطيع 
 .اضطراب التوحد قراءة مشاعر وأفكار اآلخرين, وحل المشكبلت التى تواجيو فى المواقف االجتماعية

إن ىذه النظريو تتبلءم مع األطفال الكبار والراشدين لذوى اضطراب التوحد. كما أن القصور 
قصور المعرفى فى التواصل المغوى مسألة ثانوية من أساسيا ،أو ىى نتيجو لمسبب الرئيسى وىى ال

 (.Baron- Cohen ,S,2010: 105).االجتماعى

 
 Environmental Theoryسادسًا : النظرية البيئية:

تعتمد ىذه النظرية عمى افتراض أن العوامل البيئية ىى المسببة الضطراب التوحد, حيث 
ة التى أشارت بعض الدراسات إلى حدوث خمل فى الجياز العصبى المركزى نتيجة الحوادث المختمف

تصيب الرأس, فقد لوحظ وجود تشابو فى األعراض بين االضطرابات النفسية والسموكية الناتجة عن 
تمف فى الجزء األيسر من المخ وبين سموكيات ىؤالء األطفال ومياراتيم المغوية والمعرفية )مصطفى 

 (.55,2015القمش، 
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 تعقيب عام عمى النظريات المفسرة الضطراب طيف التوحد
رضنا لمنظريات التى استيدفت التعرف عمى العوامل المسببة الضطراب التوحد تجدر يعد ع

اإلشارة إلى أن ىناك عشرات أو باألحرى مئات من البحوث التى أجريت فى محاوالت المختصين 
لموصول إلى معرفة العوامل المسببة. ومع ذلك الزال ىناك الكثير من األمور التى يتطمب البحث 

ول إلى تحديد أكثر دقة لمعوامل المسببو الضطراب التوحد؛ ولذلك حتى اآلن اليوجد معرفتيا لموص
 سبب واضح وراء حدوث اضطراب التوحد. 

فما زالت األبحاث جارية حول ما إذا كان اضطراب التوحد يحدث أثناء فترة الحمل أو أثناء 
 أخري. عممية الوالدة, أو التعرض لممواد الكيميائية فى البيئة أو أسباب 

 :Social interactionثانيًا : ميارات التواصل االجتماعى 

, فيو يظير اىتمامًا باآلخرين فى البيئة التى تحيط من يوم والدتوإن الطفل كائن اجتماعى 
. واكتساب الطفل لمسموك االجتماعى يساعده عمى التفاعل مع الطفل بمن يقوم برعايتوبو, ويرتبط 

السموك حصيمة لعممية التنشئو االجتماعية, ونقصد بيا االبتسامة, والمعب, أفراد ثقافتو, ويعد ىذا 
 والتفاعل مع األسرة.

أما الطفل ذو اضطراب التوحد فيختمف عن غيره من األطفال العاديين, فالطفل ذو 
اضطراب التوحد من سماتو عدم االىتمام باآلخرين, وعدم االستجابة ليم, وىو أول ما يبلحظو اآلباء 

طفميم ذى اضطراب التوحد, كما يعانى من قصور فى التفاعل االجتماعى, وعدم االرتباط  عند
األعين, وعدم إظيار إحساسو, وعدم قبولو  باآلخرين, وعدم النظر إلى الشخص اآلخر, وتجنب تبلقى

بأن يحضنو أحد, وأحيانًا يكون غير قادر عمى تمييز األشخاص حتى الميمين منيم فى حياتو, وييتم 
باألشياء أكثر من األشخاص, وقد أكدت األبحاث أن تدريب األطفال ذوى اضطراب التوحد عمى 
التفاعل االجتماعى فى ظروف معينة يساعدىم عمى تحسين تواصميم االجتماعى مع اآلخرين )محمد 

 (.268-266:2007الكرش ,
يعتمد ىذا  وكما إن أى برنامج ييدف الى التدخل من أجل تطوير ميارة معينة البد وأن

البرنامج عمى خطة تطوير تعتمد عمى فيم األسباب المؤدية لمميارة المستيدفة, ومعرفة األساليب التى 
 يمكن أن نتعامل بيا مع الفرد من أجل تعديل الميارة المستيدفة.

تعاون األطفال ذوى وىنا يمكن القول إن الكثير من مشكبلت التواصل؛ مثل انخفاض 
اآلخرين, أو األسئمة المكررة التى يمكن أن تكون بسبب الفشل فى فيم ما ىو , مع اضطراب التوحد

 (.45:2005مطموب, أوسوء التفسير, أو شدة الشوق لما يمكن أن يحدث )محمد كامل, 
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وأغمب الدراسات تشير إلى أن من أىم الخصائص التى تميز الطفل ذا إضطراب التوحد 
فيم اليستطيعون تطوير  Impairment of Social Interactionإعاقة التفاعل االجتماعى 

أن الخاصية   Gillson(2000العبلقات االجتماعية التى تتناسب وأعمارىم, ويرى جيمسون )
األساسية لؤلطفال ذوى اضطراب التوحد تتمثل فى اختبلل فى السموك االجتماعى, كذلك يوصف 

البصرى المتعارف عميو, كما أنيم األطفال ذوو اضطراب التوحد بأن لدييم إعاقة فى التواصل 
يفضمون البقاء وحدىم وال يرغبون فى االحتضان أو الضم ويظيرون البلمباالة لموالدين وكذلك يتميز 
األطفال ذوو اضطراب التوحد بعدم فيم مشاعر اآلخرين؛ فمثبل اليستطيع الطفل أن يتفاعل مع أمو, 

, وال تمتاز لعبيم بابتكار أو تجديد, األطفال ذوو أما فى المعب فيو يعانى من مشاكل المعب التخيمى
إضطراب التوحد عادة اليرفعون أيدييم لوالدييم من أجل حمميم, ومن أبرز مشاكل التفاعل 
االجتماعى عدم قدرتيم عمى إقامة عبلقات اجتماعية, ويبلحظ أنيم ينسحبون من الكثير من أشكال 

قامة عبلقات إجتماعيةالتفاعل والتواصل االجتماعى مما يؤدى إلى    .صعوبة فى تكوين وا 
(Gillson , S, 2000:52.) 

كثر أضطراب التوحد يعانون من مشكبلت كثيره ومن اوترى الباحثو ان االطفال ذوى 
 المشاكل التى تجعل االسره فى حالة قمق وىى عدم تفاعل االطفال ذوى إضطراب التوحد إجتماعيًا 

عريف التفاعل االجتماعى وخصائصو, ومظاىر وليذا فسوف تقوم الباحثة بعرض ت
اضطراب التفاعل االجتماعى. وأىميتة فى التواصل لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد, كما ستقوم 
الباحثة بعرض الميارات االجتماعية لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد وبيان أىميتيا, وكيفية 

طفال ذوى اضطراب التوحد, والمشكبلت تنميتيا وأشكال ضعف العبلقات االجتماعية لدى األ
االجتماعية التى يتعرض ليا ىؤالء األطفال, وسوف تقوم أيضًا بعرض األساليب التى سوف تساعد 
األطفال ذوى اضطراب التوحد عمى زيادة فيم مايدور حوليم, أو مايقال ليم فى حديث أومايساعد 

عد ىؤالء األفراد عمى تعديل بعض عمى خفض الحديث غير المبلئم الصادر عنيم، ومن ثم تسا
جوانب االضطرابات فى التواصل االجتماعى, وذلك من خبلل مساعدةاألطفال ذوى اضطراب التوحد 

 عمى فيم مايدور حوليم بشكل أفضل.
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 تعريف ميارات التفاعل االجتماعى:
ين, ( بأنو الميارة التى يبدييا الطفل فى التعبير عن ذاتو لآلخر 2000يعرفو جميسون )

واإلقبال عمييم واالتصال بيم, والتواصل معيم, ومشاركتيم فى األنشطو الجماعية المختمفو, 
قامة صداقات معيم, واستخدام اإلشارات االجتماعية لمتواصل معيم, ومراعاة قواعد  واالنشغال بيم, وا 

ين من خبلل الذوق االجتماعى العام فى التعامل معيم, لذا فيو عممية مشاركة بين الطفل واآلخر 
 (.Gillson, S.,2000,.pp125مواقف الحياة اليومية فى إقامة عبلقات مع اآلخرين )

( التفاعل االجتماعى بأنو "ما يحدث عندما يتصل فردان أو 2003كما عرف حامد زىران )
 (.18:2003أكثر ويحدث لذلك نتيجة تعديل لمسموك )حامد زىران ,

يا الفرد, وتظير فى شكل فعل أو رد فعل تجاه حدث والتفاعل االجتماعى ىو عممية يقوم ب
ما من حولو, ويكون مقدار الفعل أو رد الفعل ىذا حسب مستوى تأثره بالحدث, فعندما يتمقى اإلنسان 
خبرًا ما محزنًا يحزن ويتأثر سمبًا, وعندما يتمقى خبرًا مفرحًا يفرح ويتأثر إيجابًا. والمسألة ىنا ال 

العبوس والعبلقة المباشرة مع مختمف قط(, فالنظرة واإلشارة والبسمة و التمقى فتقتصر عمى ىذا القدر )
 األمور من حولو وغيرىا من الرسائل الموجية تحقق قدرًا متفاوتا من التفاعل االجتماعى.

( إلى العديد من المظاىر االجتماعية الضطراب التوحد, حيث إنو Kannerويشير كانر )
ن يستحق اىتمامًا خاصًا, حيث أكد عمى أن الصفة الرئسية فى ىذا مازال الكثير منيا حتى اآل

االضطراب ىى القصور االجتماعى؛ حيث قارن السموك االجتماعى لؤلطفال العاديين, واألطفال ذوى 
اضطراب التوحد, فاألطفال العاديون يظيرون سموكًا متواصبًل مع معميمم إال أن األمر يختمف 

راب التوحد فيم غالبًا مايفتقرون إلى ىذه المقدرة الطبيعيو لبلستجابة بالنسبة لؤلطفال ذوى اضط
 (.85-84: 2007لآلخرين بطريقو مبلئمة )زينب شقير,

 حيث يعانى الطفل ذو اضطراب التوحد من قصور التفاعل االجتماعى, كما يعانى من عدم
قصور فى االستجابات تجعمة يندمج مع اآلخرين، كما يتسم ب الرغبة فى إقامة عبلقات وصداقات

االجتماعية, ويعانى من صعوبات فى التفاعل والتواصل االجتماعى واإلخفاق فى تكوين عبلقات مع 
 (.82:2010الرفاق باإلضافة لغياب القدرة عمى التواصل )فيوليت فؤاد 

ومما سبق يمكن أن نستخمص أن الشخص ذا التفاعل االجتماعى ىو شخص قادر عمى 
, وقادر عمى تجنب الصراعات الشخصيو من خبلل إظيار السموكيات المناسبة, التكيف مع البيئو

وعمى العكس من ذلك, فإن الشخص غير المتفاعل اجتماعيًا يميل إلى إظيار مشكبلت التفاعل مع 
اآلخرين, ويكون غير معروف لآلخرين ويكون ميتمًا باآلخرين أو حقوقيم أو إمتيازاتيم, وليذا فترى 

طور الميارات االنفعالية أمر من األمور الميمة التى تساعد ىؤالء األطفال عمى تحسين الباحثة أن ت
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تواصميم مع اآلخرين, ويساعد عمى النيوض بقدراتيم لتأىيميم لبلندماج فى المجتمع من حوليم 
 بصورة مرضية.

 التعريف اإلجرائى:
اضطراب التوحد عمى  المقصود بالتفاعل االجتماعى فى ىذه الدراسة ىى قدرة الطفل ذى

زيادة التفاعل مع اآلخرين بشكل أفضل من خبلل بعض المظاىر السموكية؛ مثل االنتباه والتواصل 
لقاء التحية ورد التحية, وتفيم بعض  البصرى, والتقميد لبعض الحركات وبعض االصوات, وا 

  االنفعاالت البسيطة, ويمكن قياسو من خبلل المقياس المعد لمدراسة الحالية.
 ميارات التفاعل االجتماعى لدى االطفال ذوى اضطراب التوحد:

التوحد  ىتعد القدرة عمى التفاعل االجتماعى ىى أىم الخصائص السموكية التى تشير إل
والتى تتأثر سمبًا بيا ويمكن مبلحظو ذلك فى جميع المراحل العمرية, فبعض الرضع ذوى اضطراب 

صرى, ويظيرون كأنيم غير مبالين وبدون عاطفو واليظيرون التوحد يميمون إلى تجنب التواصل الب
 (.Demire, Valbona,2619:2004أى تعبيرات عمى الوجو )

فعندما نفكر فى اضطراب التوحد وما يرتبط بو من سمات فغالًبا ما نجد أن اختبلل األداء 
لبلضطراب,  الوظيفى فى السموك االجتماعى لمطفل ذى اضطراب التوحد يمثل الخاصية األساسية

كذلك فإن النمو االجتماعى لمطفل ذى اضطراب التوحد ال يتطور بخط متوازى مع النمو العقمى, 
فبينما قد يبمغ النمو العقمى المدى الطبيعى أو حتى فوق الطبيعى نجد أن النمو االجتماعى يتخمف 

ر ناضج اجتماعيًا )محمد عن ذلك كثيرًا, ومن ثم فإنو أحيانًا ما تتم اإلشارة إلى الفرد عمى أنو غي
 (.215:  2007موسى, 

والتفاعل االجتماعى عممية صعبة ومعقدة عمى الطفل ذى اضطراب التوحد؛ ألنيا تتطمب كمًّا 
 ,)وفاء الشامى .ىائبًل من المعمومات, وفى وقت قصير والطفل ذو اضطراب التوحد اليستطيع فيم قوانينيم

181:2004.) 
د غالبًا مايجدون صعوبة فى التفاعل مع اآلخرين وذلك ألنيم واألطفال ذوو اضطراب التوح

يعانون من قصور فى ميارات التفاعل االجتماعى والميارات االنفعاليو لتنمية عبلقاتيم مع أقرانيم 
Prendeville,JA,Prelock,P. Unwin,G. ,2006:21)) 

تماعى الطبيعية مع والطفل ذو اضطراب التوحد يفقد منذ بدء الحياه إشارات التفاعل االج
الوالدين أو من يقوم برعايتو, أو يكون ىناك فقر أو ضعف شديد فى تمك الميارات, واليظير لدييم 
الخوف من الغرباء أو البكاء عندما يتركيم آبائيم فى سن ثمانية أشير حتى سنة, وفى عمر سنتين 
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......( عن محاولة التواصل والتفاعل رانلرفرفة, اليزىزه, المف, والدو تعزلو سموكيات اإلثارة الذاتيو )كا
 (.Andrews,Siri,Martin,2004: 386مع اآلخرين )

وفى سن الخامسة يثير عدم التفاعل االجتماعى مشكمة كبيرة, فاألطفال العاديون عادة 
يفيمون المغة ويستعممونيا بشكل محقق لحاجاتيم, بينما االطفال ذوو اضطراب التوحد يعانون من 

الى القدرة عمى االستجابة والتعبير عن أنفسيم, فالعديد منيم لدييم مشكبلت فى فيم المغة االفتقار 
خارج نطاق السياق, فمغتيم تتمثل فى تقميد ما يسمعونو فى الكممة أو الطبقة أو النغمة, وغالبًا بدون 

 (.136:2005معنى. )ماجد عمارة ,
ل صغير يمعب فسوف تراه منيمكًا فى أما فيما يتعمق بميارات المعب فعندما تراقب أى طف

بعض أشكال المعب بشكل شديد, والمعب جزء مكمل لنمو الطفولة المبكرة, وكذلك فى قدرة األطفال 
عمى تعمم ميارات التفاعل االجتماعى وميارات المغو, باإلضافة إلى السموكيات المبلئمة والقدرة عمى 

وحد , فيو عاجز عن المعب بكافة أشكالو, وعن حل المشكبلت, وىذا ما يغيب عن طفل اضطراب الت
 (.Boutot.E.Amanda,2005:258بدء المعب أو التفاعل مع أقرانو أثناء المعب )

 النظريات المفسرة لمتفاعل االجتماعى فى اضطراب التوحد:
يعد اضطراب التوحد حتى اآلن من األلغاز المحيرة؛ نظرًا لتباين خصائصو ولذلك اىتم 

 ولة تفسير الخصائص والظواىر المكونو ليذا االضطراب, ومن ىذه الخصائص:العمماء بمحا
التفاعل االجتماعى لدى أطفال اضطراب التوحد. وىناك نظريتان حاولتا تفسير قصور 

 التفاعل االجتماعى فى حدود عمم الباحثة, وىى النظرية السموكية ونظرية اإلثارة الزائدة .
 ( النظرية السموكية:1)

نظرية السموكية عمى وصف العيوب السموكية الحقيقية أكثر من التركيز عمى طبيعة تؤكد ال
النمو, وتفرض ىذه النظرية أن القصور فى التفاعل االجتماعى يرجع إلى عادة سموكية خاطئو 
اكتسبيا الطفل عن طريق التجربة واستمتع بيا, وأصبحت تحقق لو مكاسب أو تحميو من مثيرات 

 (.125:2002تحمميا )عادل عبد اهلل , خارجية ال يستطيع
 ( نظرية اإلثارة الزائدة:2)

وتفترض ىذه النظرية أن األطفال   Escalona& Bergmanطور ىذه النظريو كل من 
ذوى اضطراب التوحد يجدون التفاعل االجتماعى مع اآلخرين عممية منفردة, وربما يعود ىذا إلى 

ى الذى ال يستطيع احتمال نوعيات اإلثارة االنفعالية الحساسية الزائدة لمجياز العصبى المركز 
واالجتماعية, وبالتالى يستجيب األطفال ذوو اضطراب التوحد إلى ىذه اإلثارة باالنسحاب من 
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, وذلك بالمجوء الى األنشطة التكرارية أو , والبحث عن وسائل تخفيض اإلثارةالعبلقات مع اآلخرين
 (.(Natinal Rrasearch Council,125:2001محيطة بيم النمطية مع أجساميم أو األشياء ال

 األساليب التى تساعد األطفال ذوى إضطراب التوحد عمى زيادة التواصل االجتماعى:
 ( تعديل أسموب التواصل الذى يقوم بة اآلخرون معيم :1

يمكن أن يتحسن مستوى الذكاء االجتماعى لؤلطفال ذوى اضطراب التوحد ويزداد تعاونيم 
تب اعيم لمتعميمات المقدمة ليم إذا ما قدمت لمفرد مساعدة أكبر لفيم المطموب منو, وىذا يتطمب وا 

تغييرًا فى األسموب الذى يتبعو المحيطون بيم فى تفاعميم معيم اجتماعيًا أكثر من كونو يحتاج إلى 
حد ذاتو, وعمى سبيل المثال إذا حدثت استجابات غير مبلئمة لمموقف عند اقتراب تغيير الطفل فى 

 أنشطة أوأحداث جديدة غير مألوفة بالنسبة لؤلطفال, فيذا يعنى أن الرسالة المقصودة لم تصل إلييم .
كما يمكننا تعديل االستجابة تجاه الموقف ببساطة إذا ماأعيدت صياغتو بطريقة أبسط 

 (.46:2005أوضح )محمد كامل , تساعد عمى فيم
 ( العمل عمى التأكد لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد:     2

إن نقص الفيم الضطراب التوحد قد يكون سببًا رئيسىًا لتكرار طرح األسئمة؛ ألن تكرار طرح 
األسئمة ىو الطريق الطبيعى لمحصول عمى المعمومات التى تؤدى إلي الفيم, ولكن إذا كانت 

, ولذلك فإن المعمومات المقدمة تحتاج إلى غير مفيومة, فسوف يستمر فى طرحياابات المقدمة اإلج
 طرق بديمة فى أسموب الشرح واالستعانة ببعض األساليب الغير لفظية كوسائل مساعدة لمفيم .

إلى أن تقديم المعمومات فى  Mac –Duff& etal, 1993حيث يشير ماك دوف وآخرون 
أكثر فعالية, فعمى سبيل المثال تقديم الصور الفوتوغرافية عن األماكن المحتمل صورة مرئية يكون 

زيارتيا, وفى كثير من األحيان بمجرد أن يتم فيم المعمومة تكون النتيجة الطبيعية ىى انخفاض 
 (.46,47,: 2005معدل تكرار االسئمة )محمد كامل ,

 ( تقميل االىتمام بالحديث غير المالئم3

ألطفال ذوى اضطراب التوحد لمحديث بصورة مستمرة أحد األساليب لنيل اىتمام يعد تكرار ا
المحطين بيم, وفى ىذه األحوال فإن عدم االىتمام الزائد من جانب األفراد العاديين باألطفال ذوى 
اضطراب التوحد  من شأنو أن يقمل من ىذا األسموب؛ إذ يعمل عدم االىتمام عمى اإلطفاء التدريجى 

 (. 47: 2005تكرار الحديث )محمد كامل ,لسموك 
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 : االنماط السموكية: ثالثاً 
أن األطفال المصابون باضطراب التوحد يظيرون انفعاالت متكررة بصورة غير طبيعية, 
كأن يرفرفوا بأيدييم بشكل متكرر, كما يمكن أن يظيروا ردودًا غير معتادة عند تعامميم مع الناس من 

عض األشياء بصورة غير طبيعية, كأن يحب سيارة معينة أو يحب لونًا معينًا حوليم, أو أن يرتبطوا بب
وتأخذ السموكيات النمطيو أنماط متعددة لدى األشخاص التوحديين البعض يرتبط بالحواس والبعض 

 (.10 : /ب2004الشامى وفاء  بحركة األطراف ومنيا مايرتيط بالتفكير )
 شكال عمى النحو التالى:ويمكن تقسيم السموك النمطى إلى خمسة أ

كثير ما يقوم الطفل التوحدى بحركات جسم  :السموك النمطى المتعمق بالحركات المتكررة (1
غير عادية مثل الرفرفو بيديو والقفز والمشى عمى اطراف االصبع إال ان حركاتو التتسم 

فقد يقف التسمق أو االتزان بل تتسم حركاتو بالتصمب أو  بالرشاقة سواء حركاتو فى المشى
رشا : 2002,عادل عبداهللد صعود السمم )عمى درجات السمم بالقدمين معًا أو دون تبديل عن

ونتيجو ألن األطفال التوحديين يعانون من انخفاض فى  (.62,69:  2002عبد العزيز,
قدراتيم العقميو فإن تممك الحركات التكراريو النمطيو التى بيدييا ىؤالء األطفال قد تتحول إلى 

إليذاء الجسدى ألنفسيم حيث لوحظ عمييم القيام بحركات تؤدى إلى إيذائيم كعض الذراع ا
:  2008 بيومى,لمياء  :2000الشمرى ,طارش ) أو ضرب الرأس فى األجسام الصمبو

92،10.) 

ى تظير ىذه السموكيات عمى الطفل التوحدي كأنو يمش :السموك النمطى المتعمق بالحواس (2
, وقد يمضى ساعات محمقًا فى اتجاه معين او نحو س الحوائطفى أرجاء الحجرة بتحس

:  2002 ,عادل عبد اهللب او بعيد أو نحو بندول الساعو )مصدر صوت إأوصوت قري
فو بصورة متكرره ولفترات وقد تظير فى تذوق االشياء وشميا ولمس االنسجو المختم.(10

 (.15:  /ب2004الشامى,وفاء طويمو )

وىى االىتمام واالستغراق فى عمل واحد  :باألنشطة واالىتمامات مقالسموك النمطى المتع (3
ات أو الطقوس غير محدد لمدة طويمو ومتكررة بصورة غير عاديو والتقيد الجامد بالعاد

 (.11:  2003,الشخصعبد العزيز نشغال بأجزاء االشياء وليس كمو ). واالالعممية الميمة
طفائيا أو يستمر فى نقل دمية يستمر الطفل ف ومن امثمة ىذا السموك أن ى إضاءة االنوار وا 

وجدير بالذكر ان بعض  (.23:  2002, عادل عبد اهلل)من إحدى يديو إلى األخرى 
األطفال التوحديين لدييم القدرة عمى القيام باألنشطة النمطيو بقدر من االبتكارية كتصميم 
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سميمان عبد الرحمن ) لبضائعنات وحفظ اكواد اااألشكال اليندسية والمبانى ورسم الحيو 
يمان سند و سميره و   (.55:  2003سعيد,ا 

من أمثمة ىذا السموك االىتمام بموضوع أو اثنين بحيث  :السموك النمطى المتعمق باألفكار (4
يكون ىذا االىتمام مستحوذًا عمى فكر الطفل التوحدى إضافة إلى المصادة وىى تكرار 

 (.20 :, /ب2004الشامىوفاءبلم المتحدث )لكممة االخيره من كالمقطع األخير أو ا

تين معين و يشير ىذا النوع الى الثبات عمى ر  :ق باالشياء وبثباتياالسموك النمطى المتعم (5
ونمط معين ومقاومة اى تغير يطرأعميو مثل ان يرفض الطفل التوحدى تغير مكان قطعة 

ناولة أو يصر عمى ان فى المنزل ولو لبضع سنتيمرات أو تغير نوع االكل الذى يتاالثاث 
أو .(23: 1997 السعد, سميرةيوجد شئ معين كمعبة أو زجاجو مثبًل برفقتو طوال اليوم )

يقاوم اى تغير فى يصر عمى ان يقوم الوالدين بشئ معين بنفس الطريقو فى كل مرة حيث 
 : /ب2004الشامى وفاء ى تغير ليا )ألديو ويحزن ويثور عند حدوث  المألوفواألوضاع 

 (.55: 2008عامر , ,11

 :الدراسات السابقو
واالنماط السموكية لدى االطفال ذوى إضطراب  يارات التواصل االجتماعى مب دراسات اىتمت

 التوحد
تقديم برنامج تدريبي لتنمية بعض الميارات  ( بيدف2117دراسة: محمد أنور حمدي الشقرا ) -1

ية برنامج تشكيل خزفي في تنمية بعض قياس مدى فاعم -االجتماعية لدى األطفال التوحديين
تعديل بعض السموكيات لدى األطفال التوحديين  -الميارات االجتماعية لدى األطفال التوحديين
( أطفال توحديين 10) وتم اختيار العينو المكونو من ومساعدتيم عمى االنخراط مع أفراد المجتمع.

سنوات( وتم تطبيق البرنامج  8-5.5ما بين ) ( االناث تتراوح أعمارىم الزمنية2( ذكور، )8منيم )
 ( دقيقة.40( ثبلث جمسات اسبوعيًا، مدة الجمسة )3خبلل اثنا عشر أسبوعًا بواقع )

 وقد قام الباحث بإستخدام أدوات الدراسة التالية :

 دراسة الحالة )اعداد البحث(. (1

وذوي االحتياجات  مقياس التفاعبلت االجتماعية لؤلطفال خارج المنزل لؤلطفال العاديون (2
 الخاصة )عادل عبد اهلل(.

برنامج تشكيل خزفي لتنمية بعض الميارات االجتماعية لدى الطفل التوحدي )اعداد  (3
 الباحث(.

 وتوصمت نتائج الدراسةالى:
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وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات أطفال عينة الدراسة في قياس تنمية  (1
 تطبيق البرنامج لصالح القياس البعدي.بعض الميارات االجتماعية بعد 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات أطفال عينة الدراسة في قياس  (2
 تنمية بعض الميارات االجتماعية باختبلف التطبيق البعدي والتتبعي.

ميارات التواصل االجتماعى والمغوى لدى اطفال  ( بدراسة2117دراسة:محمد فتحى محمد ) -2
( طفبل 52:)مكونة من العينووكانت اضطراب التوحد فى دولة الكويت من وجية نظر اولياء امورىم 

: مقياس ميارات التواصل االدوات، ( سنوات8-4( طفمو باعمار )20 و)( طفبل32وطفمو بواقع )
: عدم وجود فروق دالة اآلتيةالنتائج وأسفرت عن , اعى ومقياس ميارات التوال المغوىاالجتم

فراد عينة الدراسة عمى ميارات التواصل أ( بين متوسطات تقديرات 0.05صائيا عند مستوى )اح
, وعدم وجود فروق دالة احصائيًا عند ضطراب التوحد تعزى لمتغير الجنسااالجتماعى الطفال 

لتواصل المغوى تعزى لمتغير بين متوسطات تقديرات افراد عينة الدراسة عمى ميارات ا 0.05مستوى 
بين متوسطات  0.05عدم وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة  واظيرت النتائج, سالجن

, ال لتوحد وتعزى لمتغير عمر الطفلفراد عينة الدراسة عمى ميارات التواصل المغوى الطفأتقديرات 
فى ميارات التواصل المغوى  0.05ظيرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى أفى حين 

 ( ستوات 8زى لمتغير العمر ولصالح عمر )تع
طفال أالمشكبلت السموكيو وعبلقتيا بميارات التواصل لدى  (2117كوثر سعيد أحمد ) دراسة: -3

( من فئو 107تكونت من ) :منالعينو وتكونت التوحد كما تدركيا االميات بمنطقة الدمام بالسعوديو 
 :وتوصمت النتائج الى عداد الباحثو(إاالجتماعى ) مقياس التواصل كاآلتى: االدوات وكانتاالميات 

نو تتسم السمة العامو لممشكبلت السموكية لدى اطفال التوحد من وجية نظر االميات انو توجد إ
ال التوحد من وجية عبلقو ارتباطيو طردية بين المشكبلت السموكية والتواصل االجتماعى لدى اطف

السموكيو لدى اطفال التوحد من وجية نظر االميات تبعا  التوجد فروق فى المشكبلت، نظر االميات
, الحالة الصحية يمى لبلم والترتيب الوالدى لمطفللمتغيرات النوع والحالة االقتصادية والمستوى التعم

 ثناء الحمل ألبلم 
حول الحاجات النفسية وعبلقتيا بالميارات االجتماعية  (:2117دراسة: فاطمة صادق عابدين ) -4

طفال التوحد من وجية نظر االخصائيين, طبق فاطمو صادق مقياسى الحاجات النفسية لدى ا
ارىا بالطريقة العشوائيو ( مختص تم اختب65)من:  ينوالع تكونتوالميارات االجتماعية عمى 

مان ألالحب واة العامة لبعض الحاجات النفسية )تتميز السم :وتوصمت لمنتائج االتيو ,البسيطو
السمة العامة لميارات تتميز ، لتوحديين من وجية نظر االخصائيينلدى االطفال ا (وتقدير الذات
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ن باالنخفاض توجد عبلقو ارتباطيو بين يلدى االطفال التوحديين من وجية نظر االخصائي االجتماعية
، نياالطفال التوحديين من وجية نظر االخصائي بعض الحاجات النفسيو وميارات االجتماعية لدى

فروق فى بعض الميارات االجتماعية لدى االطفال التوحديين من وجية نظر االخصائيين التوجد 
 تبعا لمتغير المستوى التعميمى 

بدراسة المظاىر السموكيو ألطفال التوحد وعبلقتيا : (2116) دراسة: إكرام مصطفى درادكو -5
 اآلتية: دواتاالواستخدمت  التواصل االجتماعى فى محافظة عجمون من وجية نظر معممييم

جميع معممى االطفال ذو اضطراب التوحد والبالغ  من: العينو، وتكونت االستبانو كأداة لجمع البيانات
وجود عبلقو  إلى: النتائجوتوصمت ( معمما ومعممو فى مراكز وجمعيات التربيو الخاصو 39عددىم )

توحد وميارات التواصل لسمبيو دالة احصائيا بين المظاىر السموكيو لدى أطفال ذو اضطراب ا
( فى المظاىر 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيو عند مستوى الداللة )، االجتماعى

عدم ، جية نظر معممييم تعزى الثر الجنسالسموكية الطفال التوحد فى مراكز محافظة عجمون من و 
االجتماعى  ( فى ميارات التواصل0.05وجود فروق ذات داللة إحصائيو عند مستوى الداللة )

 من وجية نظر معممييم تعزى الثر الجنس عجبلنالطفال التوحد فى مراكز محافظة 
إلى معرفة فعالية برنامج إرشادي  ىدفت ىذه الدراسة :(2115دراسة: حنان محمد عمي ) -6

وطبقت مختص باأللعاب المائية في تحسين الخصائص االنفعالية واالجتماعية لؤلطفال الذاتويين.
( 6( أطفال ذاتويين جميعيم من الذكور, وعينة ضابطة مؤلفة من )6مؤلفة من )ة تجريبية عمى عين

تشخيص معايير  واستخدمت الباحثة:سنوات. 6و  3أطفال جميعيم من الذكور تتراوح أعمارىم بين
( تعريب: C.A.R.Sمقياس تقدير التوحد في الطفولة )، (DSM- IVالذاتوية كما نص عمييا فى)

، هللا ذاتوية.ترجمة وتعريب عادل عبدمقياس جيميام التقديرى لتشخيص اضطراب ال ،ببلل عودة
وقد أظيرت النتائج ما يمي: البرنامج اإلرشادى المختصر باستخدام األلعاب المائية .إعداد الباحثة 

وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق 
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين ، بع أبعاد لمقياس النمو االجتماعىامج عمى أر البرن

متوسطي رتب درجات رتب أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدى عمى مقياس 
عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات ، مو االنفعالى عمى األبعاد الخمسةالن

 مجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى عمى األبعاد الخمسة لمقياس النمو االنفعالىأطفال ال
 Ezra N.S.Lockhart (2115):Computer-based Social and Emotionalدراسة  -7

Skills Interventions for Individuals with Autism Spectrum Disorders: A 

Systmatic Review and Recommendations for Future Research وىدفت الدراسة 
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الى قياس مدى فعاليو تدخبلت الميارات االجتماعية باستخدام االنفعاليو القائمو عمى الكمبيوتر 
( من أطفال ذوى إضطراب التوحد 20من : عدد) وتكونت العينولئلفراد ذوى إضطراب التوحد. 

االنفعالية قائم استبيان لمميارات ، إعداد الباحثو(و )استبيان لمميارات االجتماعي واستخدمت الباحثو
ن التدخل المبنى عمى الكمبيوتر يساعد في أالبرنامج  ظيرت نتائجأو إعداد الباحثو( عمى الكمبيوتر )

 رفع الميارات االجتماعيو واالنفعاليو
  Richad W (2013)   :Understanding Social Deficits in Autismدراسة -8

Emotion Recognition , Personality and Self- Insight  فيم العجز االجتماعية
( 10مكونو من ) وطبقت عمى عينو: االعتراف العاطفى, الشخصيو , االستبصار الذاتى لمتوحديين

استبيان ، استبيان لمميارات االجتماعيو,استبيان لتشخيص التوحد وتم استخداممن أطفال التوحد , 
طفال التوحد أالتحقق من سمات  اظيرت النتائج,استبيان االستبصار الذاتى وقد االعتراف العاطفى 

 وفيم العجز العاطفى والشخصيو االستبصار الذاتى
إلى الكشف عن مدى فعالية القصص االجتماعية  :(2111دراسة: سعيد كمال عبد الحميد ) -9

لدى أطفال األتيزم, والتحقق من  فى خفض بعض أنماط السموك البلسوى وتنمية التعبيرات االنفعالية
مدى فعالية القصص فى تحقيق اليدف وتنمية التعبيرات االنفعالية لؤلطفال التوحديين مثل انفعال 

خائف( فى محاولة لمخروج بو من عزلتو, وكسر الحاجز الموجود بينو  –غضبان  –حزين  –)سعيد 
( أطفال مقسمين الى مجموعتين 10ن )م وتألفت عينة الدراسةوبين المحطين بو, فيتفاعل معيم. 

( عامًا 14-8( أطفال تراوحت أعمارىم الزمنية ما بين )5)تجريبية وضابطة(, قوام كل منيا )
، فال ذوى االوتيزم )إعداد الباحث(مقياس بعض أنماط السموك البلسوى لؤلطاستخدمت الدراسة: و 

مقياس تقدير توحد الطفولة ، إعداد الباحث() االنفعالية لؤلطفال ذوى األوتيزممقياس بعض التعبيرات 
(CARS) ،.)عن: وجود  وقد أسفرت نتائج الدراسة مقياس ستانفورد بينية لمذكاء )الصورة الرابعة

وكما اتجيت بعض الدراسات إلى التعرف عمى التعبيرات  فى التعبيرات االنفعالية تحسن ممحوظ
 مى والبعدى لصالح القياس البعدى.لية فى القياسين القبأاالنفعالية, ومنيا دراسة 

 (Savers,Oliver,Ruddick& Wallis,2011سايرز وأوليفر وراديك وواليس)دراسة  -11
عينو لبحث فى مظاىر السموك النمطى لدى األطفال التوحديين وذلك عمى ىدفت ىذه الدراسة الى ا

ن أربع ات تراوحت م, وقد تم استخدام أسموب المبلحظو فى فتر مكونة من ستة أطفال توحديين
س وخبلل , حيث قام المعممون بمبلحظو سموك الطفل خبلل التدريساعات حتى ستة ساعات ونصف

, وقد أشارت النتائج إلى أن األطفال التوحديين يظيرون السموك النمطى وقت النشاط الحر لؤلطفال
كات النمطية أكثر خبلل وقت النشاط الحر أكثر منو فى وقت التدريس ماعدا طفل واحدكانت الحر 
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لديو فى جمسات التعمم الفردى عنيا فة وقت النشاط الحر كما أظيرت النتائج إلى أن السموك النمطى 
 يقل لدى األطفال التوحديين عندما اليحدث أى تفاعل مع األشخاص اآلخرين .

 & Matson, J,. Dempsy,Tماتسون, ديمبسى وفودستار ) دراسة -11

Fodstad,J,2009: 122.) السموك النمطى التكرار لدى األطفال التوحديين  التى ىدفت الى دراسة
بيدف الكشف عن شدة أعراض السموك النمطى وذلك عمى عينو مكونو االضطراب الشامل من ذوى 

, يعانون من اضطراب نمائى غير محدد( طفبًل تضم كبل من أطفال التوحد وأطفال 760من )
, مسح سمات التوحد لمرضع واألطفال (. تم أستخدام مقياساتسنو  3:5راوحت أعمارىم ما بين )وت

, يمييم أطفال ىوأشارت النتائج إلى أن أطفال التوحد أظيروا مستوى أعمى لمسموك الروتنى والنمط
 األضطراب النمائى غير المحدد.

التى ( Gal,E,. Dyck,M,. & Passmor,A ,2009 :25غال دايك وباسمور ) دراسة -12
تمك التى لوحظت ييم ما إذا كانت الحركات النمطية لدى األطفال التوحديين تختمف عن تقىدفت الى 

, استخدمت الذات تعد من الحركات النمطية. وعما إذا كانت حركات إيذاء فى اضطرابات أخرى
وك إيذاء الذات والحركات الدراسة مقابمو تقدير الحركات النمطية وحركات إيذاء الذات لتقييم سم

تراوحت أعمارىم ما بين (.ذكور 124إناث و 92( طفبًل )216) , وذلك عمى عينة مكونة منالنمطية
( طفبل من ذوى اإلعاقو 29ديا )( طفبل توح56( قسمت إلى خمس مجموعات كالتالى )سنو 6:13)

( طفبل 30إلعاقو السمعية )( طفبل من ذوى ا51( طفبل من ذوى االعاقو البصريو )50الذىنية )
, فى غياب الحركات النمطية األخرى أشارت النتائج الى أن سموك إيذاء الذات قمما يظير . وقدعادياً 

. ( حركة نمطية15األخرى فى تكرار )التباين إلى أن مجموعة التوحد فاقت المجموعات  بللوأشار خ
( حركات نمطية فى حين فاقت مجموعو اإلعاقة 5كما فاقت مجموعة اإلعاقة البصريو اآلخرين فى )

لسمعية اآلخرين فى حركة نمطية واحدة فقط كذلك أشارت النتائج إلى أن سموك إيذاء الذات ىو ا
 شكل أكثر شدة من الحركات النمطية .

( L ,Sohyun,L,.Samuel,O& Rachel .2007وكما قام كل من سوىين وصامويل وريتشل )
جتماعى مع األقران وبين عن طبيعة العبلقو بين المشاركة فى التفاعل اال لى الكشفإالتى ىدفت 

, وتكونت العينة من ثبلثة أطفال توحديين لدييم معدالت وك النمطى لدى األطفال التوحديينالسم
, وقد تم تدريب قران فى الدراسةألعالية من السموك النمطى وقصور فى المشاركة االجتماعية مع ا

ماعى مع االطفال التوحديين حيث كان قران العاديين عمى كيفية البدء بالتفاعل االجتألمجموعو من ا
, المعب المنظم يقوم اثنان من االطفال العاديين بحيث األطفال التوحديين لمشاركتيم فى انشطة من
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, وقد أشارت النتائج إلى أن السموحيات النمطية ب المبلحظو كأداة رئيسية لمدراسةوتم استخدام أسمو 
 قصور فى المشاركة االجتماعية . تزيد كمما ظير –وخاصة الحركية والصوتية  –

السموكيات التكرارية والنمطية لدى األطفال  لى دراسةإىدفت  :(Watt,N, 2006وات ) دراسة -13
صطراب التوحد فى السنة الثانية من العمر بيدف مقارنة السموكيات التكرارية إالذين يعانون من 

فال ذوى األعاقة النمائية دون أعراض التوحد والروتينية بين أطفال التوحد واألطفال العاديين وأألط
خر فى النمو بدون ( طفبًل ممن يعانون من تأ23( طفبًل لدييم التوحد و)50وذلك عمى عينة من )

اس الصفحة , واستخدم مقي( شيراً 24:18ًا أعمارىم ما بين )( طفبًل عادي50)أعراض التوحد و
الطفال فى مجموعة التوحد حصمت عمى نسبة اعمى , أشارت النتائج إلى ان االنفسية لمسموك الرمزى

من السموكيات المتكررة والنمطية المتعمقة باالشياء والمتعمقة بالحركات من االطفال فى مجموعة 
طية المتعمقة باالشياء من أطفال النمو العادى كما أظيروا نسبة أعمى من السموكيات المتكررة والنم

 مجموعة التأخر النمائى
فعالية برنامج تدريبى لتنمية ميارات  إلى ىدفت الدراسة: (2112أميره طو بخش ) دراسة: -14

( 24من ) ,وقد تكونت العينوالتفاعل االجتماعى فى خفض السموك العدوانى لدى األطفال التوحديين
( بندًا عمى األقل 14طفبًل توحديًا من الممتحقين بمركز أمل لئلنماء الفكرى بجدة ممن ينطبق عمييم )

( سنة ومن 14-7من تمك البنود التى يتضمنيا مقياس الطفل التوحدى وتتراوح أعمارىم الزمنية من )
( درجة ذكاء وينتمون 68-55المتخمفين عقميًا القابمين لمتعمم حيث أن نسبة ذكاؤىم تتراوح ما بين )

إعداد سكوبمر مقياس كارز : ستخدمت الباحثواوكما  .واالجتماعى المتوسط ىإلى المستوى االقتصاد
برنامج لتنمية ميارات التفاعل ، سينافور بينة الصوره الرابعة مقياس، وآخرون ترجمة وتعريب الشمرى

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية فى القياس البعدى  وأسفرت النتائج االجتماعى )إعداد الباحثة(,
نى والدرجة الكمية بمعنى أن لصالح المجموعة التجربية وذلك فى األبعاد األربعة لمسموك العدوا

البرنامج الذى تم إعداده فى خفض السموك الغدوانى من خبلل التدريب عمى الميارات االجتماعية قد 
حقق نتائج عالية وثبت تمك النتائج من خبلل القياس البعدى والتتبعى الذى قامت بو الباحثو 

 لممجموعو التجربية . 
لمسموك النمطى إال أنو اليوجد من بين الدراسات  انو عمى الرغم من االشكال المتعددة

ما تناول أكثر ىذه السموكيات تكرار لدى األطفال  –التى اتيح لمباحث االطبلع عمييا  –السابقة 
التوحديين وبمعنى آخر ماىى الحركات النمطية التى يقوم بممارستيا أكثر من غيرىا ؟ وىل تختمف 

 عبر مرحمة الطفولة التى يمر بيا الطفل التوحدى ؟ىذه الحركات ىذه الحركات فى شدتيا 
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السموك الميارات االنفعالية و  من خبلل اإلطار النظرى والدراسات السابقة التى تناولت 
النمطى لدى األشخاص التوحديين يتضح أن السموك النمطى من السموكيات الشائعو لدييم وأنو ياخذ 

يد لدى األشخاص التوحديين أكثر منو لدى يز ك عدة . كما يتضح أن معدل ىذا السمو  أشكاالً 
ميارات التواصل االجتماعى وان  ,يًا أو من ذوى اإلعاقات النمائيةالعاديين أو المعاقين ذىنيًا أو بصر 

وقد استفاد الباحثان من اإلطار  طفال ذوى اضطراب التوحد ألمن المشكبلت اليامو التى تؤثر عمى ا
 ومقياس السوك النمطى لميارات التفاعل االجتماعى لقيام بعمل مقياس االنظرى والدرسات السابقة فى 

 فروض الدراسة:
توجد عبلقو ذات داللة إحصائية بين درجات االطفال ذوى إضطراب التوحد عمى مقياس  .1

 وابعادة , ودرجات مقياس االنماط السموكية وأبعادة. ميارات التواصل االجتماعى

ميارات التواصل ى اضطراب التوحد عمى مقياس يمكن التنبؤ بدرجات االطفال ذو  .2
 بمعمومية الدرجات عمى مقياس االنماط السموكية . االجتماعى

 :منيج الدراسة واجراءاتو
 أوال منيج الدراسة:

الحالية عمى المنيج الوصفى االرتباطى لمبلءمتو طبيعة ىذه الدراسة حيث  اعتمدت الدراسة
التواصل االجتماعى والسموكيات النمطية لدى االطفال ذوى اىتم بالكشف عن العبلقة بين ميارات 

 كما ىى موجودة بالواقع .  إضطراب التوحد
 ثانيًا:عينات الدراسة :

 ( من 10: تكونت عينة التحقق من الخصائص السيكومترية من )أواًل: العينة االستطالعية
 نى سنوات.األطفال ذوى اضطراب التوحد تتراوح اعمارىم من اربع سنوات الى ثما

 :( من االطفال ذوى إضطراب 25تكونت العينة األساسية من ) ثانيًا: العينة األساسية
التوحد تتراوح اعمارىم من اربع سنوات الى ثمانى سنوات وتم استباعد عينو الخصائص 

 السكومتريو من العينو االساسيو.
 ثالثًا: حدود الدراسة:

( أما عن الحدود 2019/2020لدراسة فى سنة )بالنسبو لمحدود الزمنية تم تطبيق ادوات ا
 فى المركز الدولى لتنمية ميارات التوحد  . المكانية فقد تم تطبيق ادوات الدراسة
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 رابعا:أدوات الدراسة:
 أوال :مقياس ميارات التفاعل االجتماعى

بإعداد مقياس الميارات التفاعل االجتماعى لدى االطفال ذوى اضطراب  الباحثةلقد قامت 
 وقد قامت الباحثة باالعتماد عمى خطوتين في إعداد المقياس : لتوحد ، ا

 ة االطفال ذوى : تطبيق استمارة استطبلع رأي عمى القائمين عمى رعايالخطوة األولي
, العاممين من االخصائين فى مجال االطفال ذوى إضطراب التوحد إضطراب طيف التوحد

( مفردة ويجيب بى  )دائمًا 20قياس من عدد )يتكون الم حول ميارات التفاعل االجتماعى.
 مطمقًا(. –احيانًا  –

 قامت الباحثة باإلطبلع عمى الدراسات والمقاييس السابقة الخاصة بيذا الخطوة الثانية :
 .دة منيا في إعداد المقياس الحاليالمجال, وذلك بيدف االستفا

و من قبل أستاذه متخصصين وقد قامت الباحثة بإعداد المقياس فى صورتو االولية وتحكيم
بحساب  الباحثوثم قامت فى مجال الصحو النفسيو بالقسم حتى وصل الى صورتة النيائيو كاالتى. 

 الصدق والثبات لممقياس
 أواًل: إجراءات الشروط السيكومترية: 

 حساب صدق مقياس ميارات التفاعل االجتماعى .1
 صدق المحكمين:أوال : 

 بار ميارات التفاعل االجتماعى عن طريق.تحقق الباحث من صدق اخت     

 صدق المحكمين: لمتأكد من صدق االختبار وصبلحيتو لقياس ما وضع لقياسو، تم عرض 
( ُمحكًما من أعضاء ىيئة التدريس بقسم تخصصات 10الصورة المبدئية لبلختبار عمى )

 )الصحة النفسية وعمم النفس التربوي(".الستطبلع آرائيم حول اآلتي:
 .بة العبارات لقياس التفاعل االجتماعى لدى االطفال ذوى اضطراب التوحدمناس .أ 

 مناسبة طريقة التصحيح المقترحة.  .ب 

( والتي نصت Cohen, et alثم تم حساب نسبة االتفاق بين آراء المحكمين  طبًقا لمعادلة )   
 عمى.

 
 (1شكل رقم )
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ر إلى العدد الكمى = تشيNe = تشير إلى نسبة صدق المحكمين،  CVRحيث إن : 
فنواتج ىذه المعادلة دالة  = تشير إلى العدد الكمى لممحكمين،N لممحكمين الذين وافقوا عمى المفردة،

 (.1(.كما ىو موضح  بالجدول )176: 175، 2008( )فؤاد أبو حطب وآخرون،,05عند مستوى )
المحكمين لمقياس التفاعل االجتماعى ( نسب االتفاق بين1جدول )  

 (Cohen, etalاالطفال ذوى اضطراب التوحد طبًقا لمعادلة )  لدى
 مقياس التفاعل االجتماعى لدى االطفال ذوى اضطراب التوحد

 (Cohen,etalالنسبة االتفاق بين المحكمين عمى المفردة طبقا )  
 النسبو م النسبو م النسبو م
 %100 19 %) تم استبعادىا(70 10 100% 1
 %)تم استبعادىا( 65 20 90% 11 100% 2
 %95 21 %100 12 %) تم استبعادىا(70 3
 %100 22 %) تم استبعادىا(65 13 100% 4
5 90% 14 100% 23 100% 
 %)تم استبعادىا(70 24 95% 15 100% 6
7 100% 16 100% 25 90% 
 %100 26 %) تم استبعدىا(70 17 % ) تم استبعادىا(65 8
9 95% 18 100% 27 100% 

العباره (عمى .Cohen, et al( انخفاض نسبة اتفاق المحكمين طبًقا )1) من جدول ويتضح
( ولذلك فقدد تم استبعاد ىذه العبارات ليصبح عدد عبارات 24,  20,  17,  13,  10,  8, 3رقم )

 (20المقياس )
 

 االتساق الداخمي كمؤشر لبنية االختبار الجيد: :ثانيا

إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات  تم حساب االتساق الداخمى من خبلل
الكمية لممقياس, ويوضح الجدول التالي قيم معامبلت ارتباط بيرسون بين كل مفردة  والدرجةالمقياس 

من مفردات المقياس والمجموع الكمى لمبعد بعد حذف درجة ىذه العبارة من المجموع الكمى لممقياس. 
 فجاءت النتائج كالتالي :
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 ( نتائج االتساق الداخمى لمقياس2)لجدو
 كل فقرة بالدرجة الكمية معامل ارتباط درجة الفقرات كل فقرة بالدرجة الكمية معامل ارتباط درجة الفقرات
1 0.656* 11 0.789** 
2 0.903** 12 0.644* 
3 0.895** 13 0.619* 
4 0.796** 14 0.619* 
5 0.611* 15 0.619* 
6 0.856** 16 0.885** 
7 0.901** 17 0.636* 
8 0.895** 18 0.708** 
9 0.835** 19 0.619* 
10 0.874** 20 0.885** 

    0.01** دال عند مستوى             0.05* دالو عند مستوى 

ومستوى دااللو  0.05ومن الجدول السابق يتضح ان العبارات دالو عند مستوى دااللو  
 وىذا يدل عمى صدق المقياس 0.01

 الثبات  :الثاث
اعتمدت الباحثة لبلطمئنان عمى ثبات مقياس ميارات التفاعل االجتماعى عمى ثبلث طرق 

 ىما طريقة الفا كرونباخ وطريقة إعادة التطبيق و طريقة التجزئو النصفيو الثباتمن طرق حساب 

 طريقة ألفا كرونباخ: (1
ونباخ، قامت الباحثة لحساب ثبات مقياس التفاعل االجتماعى باستخدام معامل ألفا كر 

( من االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد , ثم تم حساب 10بتطبيق المقياس عمى عينة قدرىا )
قيمة مرتفعة مما يدل عمى  0.01وىي دالة عند مستوى  0.847معامل ألفا كرونباخ فمبغت قيمتو 
 ثبات مقياس التفاعل االجتماعى.

 طريقة اعادة التطبيق: (2
من خبلل طريقة إعادة التطبيق تم اعادة تطبيق أداة البحث بعد  ولحساب ثبات المقياس

 مرور أسبوعين من التطبيق االول كما ىو موضح فى الجدول التالى:
 11( يوضح العالقة بين التطبيق االول والتطبيق الثاني لمعينة االستطالعية عند ن =3جدول )

 رار عبر الزمن (معامل ثبات إعادة التطبيق ) االستق معامل االرتباط بين
 **0.898 االختبار ككل
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 0.01معامبلت االرتباط دالة عند مستوى 
( عند مستوى معنوية 0.898يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ارتباط وقد بمغت )

وبالتالي يمكن القول أنو توجد عبلقة  0.01( وىي قيمة دالة احصائيًا عند مستوى 0.000بمغت )
مما يبين أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات  ن التطبيقين االول والثانى بفاصلية بيارتباطية طردية قو 

 عالية والصبلخية لمتطبيق عمى العينة االساسية.
 طريقة التجزئو النصفية (3

تم استخدام طريقة التجزئة النصفية ومعادلة التصحيح سبيرمان براون لمتأكد من ثبات مقياس 
 ضحة بالجدول التالى : الدراسة وجاءت النتائج كما ىى مو 

 ( يوضح الثبات بطريقة التجزئة النصفية ومعادلة التصحيح لسبيرمان براون4جدول )
 قيمة التجزئو النصفيو عدد العبارات المقياس
 0.815 10 الجزء االول
 0.829 10 الجزء الثاني

 0.840 20 الثبات الكمى بمعادلة تصحيح سبيرمان بروان

 
  سابق:يتضح من الجدول ال

( مفردات وتم حساب ثبات 10انو تم تقسيم الى نصفين متكافئتين عدد عبارات كل قسم )
( وتم استخدام 0.829( بينما تم حساب ثبات النصف الثانى وبمغ )0.815النصف االول وبمغ )

( وبمغ 2تبار كما ىو موضح بالشكل )معادلة التصحيح سبيرمان براون لمعامل ثبات نصفى االخ
( مما يدل عمى تمتع المقياس بدرجة ثبات عالية وصبلحية لمتطبيق عمى 0.840الكمي قيمة )الثبات 

 العينة االساسية.

 
 ( معادلة التصحيح سبيرمان براون2)رقم شكل 
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 ثانيا : الشروط السيكومترية لمقياس السموكيات النمطيو لالطفال ذوى اضطراب التوحد:
 صدق المحكمين:أوال : 

صدق اختبار ميارات التفاعل االجتماعى عن طريق صدق المحكمين: تحقق الباحث من 
الصورة المبدئية لبلختبار  لمتأكد من صدق االختبار وصبلحيتو لقياس ما وضع لقياسو، تم عرض

( ُمحكًما من أعضاء ىيئة التدريس بقسم تخصصات )الصحة النفسية وعمم النفس 10عمى )
 التربوي(".الستطبلع آرائيم حول اآلتي:

 .لدى االطفال ذوى اضطراب التوحد قياس السموكيات النمطية المتكررهمناسبة العبارات ل .1

  مناسبة طريقة التصحيح المقترحة. .2

 ( كما سبق ذكرىاCohen, et alطبًقا لمعادلة ) كمينثم تم حساب نسبة االتفاق بين آراء المح

 المتكرره  المحكمين لمقياس السموكيات النمطيو ( نسب االتفاق بين5جدول )
 (Cohen, etalلدى االطفال ذوى اضطراب التوحد طبًقا لمعادلة ) 

 مقياس السموكيات النمطيو المتكرره لدى االطفال ذوى اضطراب التوحد
 (Cohen,etalالنسبة االتفاق بين المحكمين عمى المفردة طبقا )  م
 النسبو م النسبو م النسبو 1
 %100 20 %100 11 %) تم استبعادىا(70 2
 )تم استبعادىا(65 21 90% 12 100% 3
 %95 22 %) تم استبعادىا(70 13 100% 4
 % )تم استبعادىا(65 23 100% 14 100% 5
6 90% 15 100% 24 100% 
 %)تم استبعادىا(70 25 95% 16 100% 7
 %90 26 %) تم استبعادىا(65 17 100% 8
9 100% 18 100% 27 100% 
10 95% 19 100% 28 100% 

 
العباره (عمى .Cohen, et al( انخفاض نسبة اتفاق المحكمين طبًقا )5) ويتضح من جدول

( ولذلك فقدد تم استبعاد ىذه العبارات ليصبح عدد عبارات المقياس 21,23,25, ,13,17, ,2رقم )
(22) 
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 ثانيًا : صدق االتساق الداخمى كمؤشر لسالمة بنية االختبار:
ن خبلل إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات الداخمي م تم حساب االتساق

الكمية لممقياس, ويوضح الجدول التالي قيم معامبلت ارتباط بيرسون بين كل مفردة  والدرجةالمقياس 
. لعبارة من المجموع الكمى لممقياسمن مفردات المقياس والمجموع الكمى لمبعد بعد حذف درجة ىذه ا

 :. فجاءت النتائج كالتالي
 صدق االتساق الداخمى كمؤشر لسالمة بنية االختبار (6جدول )

 كل فقرة بالدرجة الكمية معامل ارتباط درجة الفقرات كل فقرة بالدرجة الكمية معامل ارتباط درجة الفقرات
1 0.963** 12 0.981** 
2 0.963** 13 0.505* 
3 0.359* 14 0.880** 
4 0.981** 15 0.000 
5 0.755** 16 0.918** 
6 0.336* 17 0.918** 
7 0.908** 18 0.918** 
8 0.981** 19 0.981** 
9 0.741** 20 0.981** 
10 0.741** 21 0.975** 
11 0.981** 22 0.188 

    0.01** دال عند مستوى             0.05* دالو عند مستوى 

ومستوى دااللو  0.05ومن الجدول السابق يتضح ان العبارات دالو عند مستوى دااللو  
فيصبح عدد عبارات ( تحذف 22, 15فيما عدا العباره رقم ) وىذا يدل عمى صدق المقياس 0.01

 (20المقياس )
 حساب الثبات لمقياس السموكيات النمطيو التكراريو

تم حساب ثبات مقياس السموكيات النمطيو لبلطفال ذوى إضطراب التوحد بطرقتين ىما 
 طريقة إعادة التطبيق:كرونباخ و  الفاطريقة 

 طريقة ألفا كرونباخ: (1
لحساب ثبات مقياس السموكيات النمطيو التكراريو باستخدام معامل ألفا كرونباخ، قامت 

( من االطفال ذوى اضطراب التوحد, ثم تم حساب 10الباحثة بتطبيق المقياس عمى عينة قدرىا )
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قيمة مرتفعة مما يدل عمى  0.01توى وىي دالة عند مس 0.877معامل ألفا كرونباخ فمبغت قيمتو 
 ثبات مقياس السموكيات النطيو التكراريو.

 طريقة إعادة التطبيق: (2
لحساب ثبات مقياس السموك النمطى التكرارى باستخدام طريقة إعادة تطبيق المقياس، قامت 

باحثة ( من االطفال ذوى اضطراب التوحد ثم قامت ال10الباحثة بتطبيق المقياس عمى عينة قدرىا )
بإعادة تطبيق المقياس عمى نفس العينة بفاصل زمني قدره أسبوعين, ثم تم حساب معامل االرتباط 

وىي قيمة  0.973بين التطبيق األول والتطبيق الثانى لممقياس حيث بمغت قيمة معامل الثبات 
 مما يدل عمى ثبات مقياس التفكير اإليجابي. 0.01مرتفعة  ودالة عند مستوى داللة 

 
 11( يوضح العالقة بين التطبيق االول والتطبيق الثاني لمعينة االستطالعية عند ن = 7ل )جدو

 معامل ثبات اعادة التطبيق معامل االرتباط بين
 التطبيق االول

0.921 
 التطبيق الثاني

( عند 0.921يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ارتباط الرتب لسبيرمان قد بمغت )
وبالتالي يمكن القول أنو  0.01( وىي قيمة دالة احصائيًا عند مستوى 0.000بمغت ) مستوى معنوية

توجد عبلقة ارتباطية طردية قوية بين التطبيقين االول والبعدي مما يبين أن المقياس يتمتع بدرجة 
 ثبات عالية.
 

 اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث. -أوالً 
البحث عمى متغيرات البحث، والتعرف عمى مستوى لمتحقق من إعتدالية توزيع درجات عينة 

كل من طفل من اطفال العينو ذوى اضطراب التوحد  في مقاييس البحث، تم حساب المتوسطات 
الحسابية الحقيقية والمتوسطات االفتراضية )المحايدة( واالنحرافات المعيارية والوسيط والمنوال 

ت النتائج كما ىو موضح بالجدول المقاييس وجاء ومعامبلت االلتواء لدرجات العينة األساسية في
(8) 
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 ( اإلحصاءات الوصفية لعينة البحث في متغيرات البحث.8جدول )

مقياس السوكيات النمطيو 
 التكراريو

مقياس التفاعل 
 االجتماعى

اإلحصاءات 
 العينة الوصفية

 المتوسط 28.50 43.70

(
10

فال
 اط

)
 

 
وحد

 الت
راب

ضط
ى ا
 ذو

من
 

 وسيطال 26.50 45.50

 المنوال 20 59

 المعياري اإلنحراف 8.580 16.833

 اإللتواء 1.312 0,082-
 التفرطح 1,348 2,366-

 ( ما يمي : 8يتضح من جدول )
أن قيم المتوسطات أكبر من قيم االنحرافات المعيارية، وقيم التفرطح أكبر من الواحد 

وسيط والمنوال، وصغر حجم العينو ولذلك الصحيح باإلضافة إلى عدم تقارب قيم المتوسطات وال
 .فسوف نستخدم اساليب االحتبارات البلمعمميو الختبار صحة فروض ونتائج البحث

 

 نتائج البحث ومناقشتيا 
 -أوال: نتيجة التحقق من صحة  الفرض األول, والذى ينص عمى ما يمى:

االطفال ذوى اضطراب توجد عبلقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائيا بين رتب درجات "
 التوحد عمى مقياسى ميارات التفاعل االجتماعى والسموكيات النمطيو المتكرره 

 -Spearmanولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان براون

Brown  فى إيجاد العبلقة بين رتب درجات الطبلب عمى كل من مقياس التفاعل االجتماعى و
 يات النمطيو التكراريو وجاءت النتائج كما ىى موضحة كالتالى:ممقياس السموك

كل من مقياس التفاعل االجتماعى  ( معامالت ارتباط سبيرمان بين درجات االطفال ذوى اضطراب التوحد  عمى9جدول )
 25ودرجاتيم عمى مقياس السموكيات النمطية التكراريو عند ن = 

 السموكيات النمطية التكرارية المتغيرات
 **0.997- التفاعل االجتماعى

 0.01** دالة عند مستوى 
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 0,01( وجود عبلقة ارتباطية سالبو دالة إحصائيا عند مستوى 9ويتضح من الجدول رقم )
بين رتب درجات االطفال ذوى اضطراب التوحد عمى مقياس التفاعل االجتماعى وعمى مقياس 

 السموكيات النمطيو التكراريو.
زادت التفاعبلت االجتماعية قل معيا السموكيات النمطية التكرارية لدى  وىذا يعني أن كمما

االطفال ذوى اضطراب التوحد فكمما، وايًضا كمما زادت السموكيات النمطيو التكرارية الى االطفال 
 ذوى اضطراب التوحد كمما قمت ميارات التفاعل االجتماعى لدى االطفال ذوى اضطراب التوحد.

 :قشتيانتائج البحث ومنا
 -أوال: نتيجة التحقق من صحة  الفرض األول, والذى ينص عمى ما يمى:

  االطفال ذوى اضطراب التوحد عمى "توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائيا بين درجات
 مقياسى ميارات التفاعل االجتماعى والسموكيات النمطيو المتكرره

 سبيرمان براونط ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام معامل ارتباSpearman- 

Brown  و  التفاعل االجتماعىفى إيجاد العبلقة بين درجات الطبلب عمى كل من مقياس
 ممقياس السموكيات النمطيو التكراريو 

 ( يبين معامبلت االرتباط وداللتيا بين متغيرات البحث الحالى:10) والجدول 

 ل ذوى اضطراب التوحد االطفابين درجات  سبيرمان( معامالت ارتباط 11جدول )
 السموكيات النمطية التكراريوودرجاتيم عمى مقياس  التفاعل االجتماعىعمى كل من مقياس 

 الداللة القيمة المعنويو قيمة )ر( )ن( المقياس
 25 مقياس التفاعل االجتماعى

 0.01دالة عند مستوى  0.000 **0.997-
 25 مقياس السوكيات النمطيو التكراريو

  0.01لة عند مستوى ** دا
رتب درجات دالة إحصائيا بين  سالبو( وجود عبلقة ارتباطية 10اتضح من الجدول رقم )

السموكيات النمطيو عمى مقياس التفاعل االجتماعى و مقياس  االطفال ذوى اضطراب التوحد عمى
السموكيات  (، وىذا يعني أن0.01االرتباط دالة عند مستويي داللة  )معامل ، حيث كان التكراريو

االطفال ذوى اضطراب لدى  ميارات التفاعل االجتماعىعمى  سمبياً ؤثر تأثيرا ت التكراريو النمطيو 
ذادت ميارات التفاعل كمما  السموكيات النمطيو الى االطفال ذوى اضطراب التوحد  قمتفكمما  التوحد

( وىذه قيمو -0.997) حيث بمغت قيمت االرتباط  االجتماعى لدى االطفال ذوى اضطراب التوحد 
 .ارتباط كبيره
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 مناقشة الفرض األول : 

ميارات ذات داللة إحصائية بين متغير  سمبيوتبين من نتيجة الفرض األول أن ىناك عبلقة 
وبيذا يكون قد تحقق الفرض األول حيث يؤكد عمى  والسموكيات التكراريو النمطيو التفاعل االجتماعى

من  الطفل من أنو إذا تمكن  (23ص  2007عادل عبد اهلل ) نتيجو ىذا الفرض, ما أشار إليو
ميارات التفاعل االجتماعى قمو االنماط السموكيو  وانو كمما قمة االنماط السموكيو ذادت عمى تدريب ال

 لوىذا ماتؤكده نتيجة البحث حيث يبين معامالميارات االنفعاليو لدى الطفل ذو اضطراب التوحد 
وتتفق نتيجو البحث الحالى مع وميارات التفاعل االجتماعى  النماط السموكيو ابين السالب  االرتباط

 2007, سوىين وصامويل وريتشلنتيجة ودراسة 
 :الذى ينص عمى الثانىالتحقق من صحة الفرض 

االطفال لدى  السموكيات النمطيوبمعمومية درجة  بميارات التفاعل االجتماعىيمكن التنبؤ "
متحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام تحميل االنحدار الخطي البسيط، ول "ذوى اضطراب التوحد
 متغير تابع والجدول التاليالتفاعل االجتماعى و متغير مستقل, السموكيات النمطيو وذلك باعتبار أن 

 :تحميل التباين لنموذج االنحدار الخطي البسيطيوضح نتائج 

 ماعى بمعمومية ( إمكانية التنبؤ بميارات التفاعل االجت11جدول )
 درجو السموكيات النمطيو لالطفال ذوى اضطراب التوحد

قيمة 
 الثابت

 قيمة
 )ت(

T 

 القيمة )ف(
F 

معامل 
االنحدار 
المعياري 

Beta 

الوزن 
االنحداري 
العادي 

B 

معامل 
التحد
 يد

التباين 
 المشترك

R2 

معامل 
االرتباط 

 Rالمتعدد

المتغير 
 التابع

المتغيرات 
 المستقمة

90.268 19,46 18.110** 0.833 90.268 69.4 0.694 0.833 

ميارات 
التفاعل 
 االجتماعى

السموكيات 
النمطيو 
 التكراريو

اكبر من  Rوقيمة  0.01( أن قيمة ف" كانت دالة عند مستوى 11) اتضح من الجدول رقم
ي ( وى90.268قيمة ثابت االنحدار بمغت ) وكما اتضح ان مما يجعمنا نقبل نموذج االنحدار  0.3

( مما يعني أن متغير 69.4أن معامل التحديد بمغت قيمتو ) كما ، 0.01قيمة دالة عند مستوى 
وذلك بالنسبة لعينة  التفاعل االجتماعى%( من التباين في متغير 69.4يفسر ) السموكيات النمطيو

 السموكياتخبلل  من بميارات التفاعل االجتماعىالدراسة، ومما سبق يتضح أنو يمكن التنبؤ 
  االنحدار الخطي البسيط التالية: , وذلك بالنسبة إلى عينة الدراسة وفقا لمعادلةالنمطيو

 السموكيات النمطيو التكرارايو×  91.268+ 91.268ميارات التفاعل االجتماعى = 
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