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 :الملخص
يهدف البحث الحالي إلى تنمية مهارتي اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية لدى األطفال    

وأثره في تحسين  ذوي اضطراب طيف التوحد من خالل استخدام المسرح الغنائي الرقمي
ال ذوي من األطف التفاعل االجتماعي لديهم ، حيث اشتملت عينة البحث على عينة  

اضطراب طيف التوحد بمركز كالمي للتخاطب والتدريب واالستشارات التربوية بمحافظة 
سنوات. واتبع البحث  (9 - 4( أطفااًل في المرحلة العمرية من سن )5بورسعيد قواُمها )

الحالي المنهج التجريبي ذات التصميم شبه التجريبي القائم على المجموعة الواحدة، وتم 
لألطفال ذوي  مقياس مهارة اللغة االستقباليةت التالية في البحث الحالي: تطبيق األدوا

اضطراب طيف التوحد )إعداد/ الباحثة(، مقياس مهارة اللغة التعبيرية لألطفال ذوي 
اضطراب طيف التوحد )إعداد/ الباحثة(، مقياس مهارة التفاعل االجتماعي لألطفال ذوي 

تنمية مهارتي ل(، البرنامج المسرحي الغنائي الرقمي اضطراب طيف التوحد )إعداد/ الباحثة
اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية وأثره في تحسين التفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي 
اضطراب طيف التوحد )إعداد/ الباحثة(، اختبار الذكاء ستانفورد بينيه الصورة الخامسة 

(، مقياس جيليام التقديري لتشخيص 7102)تقنين: أ.د/ عبد السميع عبد الموجود فرحان، 
اضطراب التوحد )ترجمة وتعريب: أ.د/ عادل عبد اهلل محمد، عبير أبو المجد محمد، 

مقياس فاينالند للسلوك التكيفي )تعريب وتقنين: د/ بنـدر بن نـاصـر العـتيبـي،  (،7171
ائي الرقمي في وتوصلت نتائج البحث الحالي إلى فاعلية استخدام المسرح الغن(. 7114

تنمية مهارتي اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية وأثره في تحسين التفاعل االجتماعي لدى 
 األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. 

  
مهارة اللغة  -مهارة اللغة االستقبالية  -المسرح الغنائي الرقمي  :المفتاحية الكلمات
 اضطراب طيف التوحد . األطفال ذوي-التفاعل االجتماعي  -التعبيرية 
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Abstract: 

     The current research aims to develop the skills of receptive 

language and expressive language among children with autism spectrum 

disorder through the use of digital singing theater and its impact on 

improving their social interaction, as the research participants included a 

sample of children with autism spectrum disorder in Kalami Center for 

Speech, Training and Educational Consultation in Port Said Governorate, 

It consists of (5) children in the age group (4-9) years old. The current 

research followed the experimental approach with a quasi-experimental 

design based on one group, and the following tools were applied in the 

current research: receptive language skill scale for children with autism 

spectrum disorder (preparation / researcher), expressive language skill 

scale for children with autism spectrum disorder (preparation / 

researcher), social interaction skill scale for children with autism spectrum 

disorder (preparation/  researcher), the digital lyrical theatrical program to 

develop the skills of receptive language and expressive language and its 

impact on improving social interaction in children with autism spectrum 

disorder (preparation / researcher), the Stanford-Binet intelligence test, 

fifth image (Codification: Prof. Dr. / Abdel Samea Abdel-Mawgoud 

Farhan, 2017), the Gilliam Estimated Scale for Diagnosing Autism 

Disorder (Translation and Arabization: Prof. Dr. Adel Abdullah 

Mohammad; Abeer Abu Al-Majd Mohammad, 2020), Vineland Adaptive 

Behavior Scale (Arabization and Legalization: Dr. Bandar Bin Nasser Al-

Otaibi, 2004). The results of the current research concluded the 

effectiveness of using digital lyrical theater in developing the skills of 

receptive language and expressive language and its impact on improving 

social interaction in children with autism spectrum disorder. 

Keywords: Digital lyrical theater - The skill of receptive language - 

The skill of expressive language - Social interaction - Children with 

autism spectrum disorder. 
 



  

جامعة بني سويف -كلية التربية للطفولة المبكرة   
 

6201 

 2021 ديسمبر -2ج (،6)3مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

 مقدمة: 

لطفولة المبكرة من أكثر المراحل الحساسة واألكثر عرضًة لنمو العديد من تعد مرحلة ا     
الصـــعوبات واالضـــطرابات، والتـــي تـــرثر علـــى مظـــالر النمـــو المختلفـــة لـــدى األطفـــال، ممـــا 
يســبب لــديهم العديــد مــن المشــكالت التــي تــرثر فــي تعــاملهم مــع األفــراد المحيطــة بهــم، ومــن 

 حد.بين لذه االضطرابات اضطراب طيف التو 
فاضــطراب طيــف التوحــد مــن أكثــر االضــطرابات النمائيــة انتشــارًا فــي الوقــت الحاضــر،    

ويظهر لذا االضطراب لدى األطفـال منـذ الـوالدة حيـث ينـتج عـن وجـود خلـل  عصـبي  يـرثر 
على وظائف الدماغ، مما يردي إلى ضعف اللغة لـديهم وعـدم قـدرة األطفـال علـى التواصـل 

علــيهم نفســًيا واجتماعًيــا، األمــر الــذي يــردي إلــى ضــرورة وجــود  مــع ارخــرين وقــد يــرثر ذلــك
آليــات لتشــخيص لــذا االضــطراب مــن أجــل الكشــف عــنهم مبكــًرا، وبالتــالي فهــم خصائصــهم 
والعمل على تصميم البرامج التربوية المناسبة التي تسهم في تنمية مهاراتهم المختلفة؛ وذلك 

 ويهم من األطفال العاديين.بهدف تقليل المسافة الموجودة بينهم وبين ذ
ــــوي،     ــــث تشــــير دراســــتي )عــــواد والبئ ــــى ضــــرورة 7171(، )المحمــــودي، 7100حي ( إل

التعرف على مفهوم اضطراب طيـف التوحـد لـدى األطفـال، والتعـرف علـى األسـباب الكامنـة 
وراء اإلصـــــابة باضـــــطراب طيـــــف التوحـــــد لـــــدى األطفـــــال، وكـــــذلك التعـــــرف علـــــى أعـــــرا  

( إلـــى ضـــرورة إرســـال األطفـــال 7102دي. وتشـــير دراســـة )الفـــايز،وخصـــائص الطفـــل التوحـــ
كمـــــــا تشـــــــير دراســـــــة  ،للتشـــــــخيص والفحـــــــص المبكـــــــر مـــــــن أجـــــــل التعامـــــــل معهـــــــم مبكـــــــًرا

( إلى ضرورة استخدام البرامج وخدمات التعليم والتشخيص واإلرشاد الُمقَدمة 7109)الغرير،
 في تنمية مهارات أطفال التوحد في المرسسات التعليمية.

ويرثر اضطراب طيف التوحد بشكل  خاص  على المهارات اللغوية لـدى األطفـال، ومـن    
بين لذه المهارات مهارتي اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية، حيث تعد اللغة إحدى الجوانـب 
الهامة التي ترثر في حيـاة الطفـل الشخصـية واالجتماعيـة، فهـي أداة لامـة تسـهم فـي تعبيـر 

رلم ومشاعرلم واحتياجاتهم، والتواصل مع المحيطين بهم في حال الرسالة األطفال عن أفكا
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الُموَجهــة إلـــيهم واضـــحًة ومفهومــًة، وبـــذلك تحتـــل مهــارات اللغـــة مكانـــًة لامــًة بـــين المهـــارات 
المختلفة، فهي تعمل على تكوين العديد من القيم واالتجالـات الـالزم تنميتهـا لـدى األطفـال. 

( إلى ضرورة تنمية اللغة لدى األطفال 7102د الباقي والجولري، وتشير دراسة )إبراليم،عب
( علـــى ألميـــة تـــدريب األطفـــال ذوي 7102التوحـــديين، كمـــا تشـــير دراســـة )حـــدان واإلمـــام، 

 اضطراب طيف التوحد على اكتساب اللغة.
ومـــن ألـــم مهـــارات اللغـــة الـــالزم تنميتهـــا لـــدى األطفـــال ذوي اضـــطراب طيـــف التوحـــد    

االستقبالية واللغة التعبيرية، حيث يتم تنمية مهارة اللغـة االسـتقبالية مـن خـالل مهارتي اللغة 
، ليـردي  استقبال األطفـال للرسـائل الشـفهية الُموَجهـة إلـيهم واالسـتماا إليهـا جيـًدا بكـل تركيـز 
ذلك في النهاية إلى وجود حصيلة  لغوية  كبيرة  في ذلن األطفال يمكن توظيفها في المواقف 

 التي تواجههم.  الحياتية
وبـــذلك تعـــد مهـــارة اللغـــة االســـتقبالية متطلًبـــا لاًمـــا لتنميـــة مهـــارة اللغـــة التعبيريـــة، والتـــي    

يستطيع األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد فيها استخدام الكالم المنطوق في التعبير عن 
اضـحة  أفكارلم، وبالتـالي التواصـل مـع ارخـرين والتكيـف معهـم مـن خـالل اسـتخدام رسـائل  و 

ومحــددة  تعمــل علــى تحقيــق الهــدف المطلــوب، حيــث تتســم اللغــة التعبيريــة لهــرالء األطفــال 
بـالتكرار وعـدم قـدرتهم علـى إقامـة حـوار  مـع مـن حـولهم، ومـن لنـا فـرن تنميـة مهـارتي اللغــة 
االســــتقبالية واللغــــة التعبيريــــة تســــاعد فــــي تحســــين التفاعــــل االجتمــــاعي لــــدى األطفــــال ذوي 

ـــد، اضـــطراب طيـــف ال ـــد الحمي ـــد، النجـــار وعب ـــد الحمي (، 7102توحـــد. وتشـــير دراســـتي )عب
( إلـــى ألميـــة تنميـــة مهـــارتي اللغـــة االســـتقبالية واللغـــة 7109)علـــي، إســـماعيل وعبـــد النبـــي،

 التعبيرية لدى أطفال اضطراب التوحد.
ويتضح التفاعل االجتماعي لدى فئة األطفال ذوي اضـطراب طيـف التوحـد فـي قـدرتهم    

اصــل مــع زمالئهــم مــن األطفــال ارخـرين وتبــادل األحاديــث بيــنهم وذلــك فــي صــورة  علـى التو 
اإلشـارات والرمـوز التـي تعبـر عـن تواصـلهم بشـكل  إيجـابي  مـع ارخـرين، اسـتخدام لفظية  أو 

باإلضافة إلى تبادل األدوار فيما بينهم في األنشطة التعليميـة الُمقَدمـة إلـيهم، ومـن ألـم لـذه 
 Tomiyama)(، 7102لغنائي الرقمـي. وتشـير دراسـتي )زبيـري، تقـي، األنشطة المسرح ا
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et al, 2018)  إلـى ضـرورة تنميـة التفاعـل االجتمـاعي لـدى األطفـال ذوي اضـطراب طيـف
 التوحد، حيث أنها تلعب دوًرا لاًما في مرحلة الطفولة المبكرة.

ي تُقـَدم إلـى األطفـال ويعتبر المسرح الغنائي الرقمـي مـن أحـب وأمتـع الفنـون األدبيـة التـ   
وبشكل  خاص  األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، حيث يدمج لذا النوا من المسرح بين 
الــنص األدبــي والموســيقى والعــرو  والتكنولوجيــا، األمــر الــذي يجــذب انتبــاه األطفــال ذوي 

، اضطراب طيف التوحد إلى المسرحية الغنائية الرقمية الُمقَدمة وما تدور حولها مـن أحـدا ث 
حيــث يــربط المســرح الغنــائي الرقمــي لــرالء األطفــال بــالواقع الــذين يعيشــون فيــه بشــكل   يــر 
، وذلـك عـن طريـق الموضـوعات التـي تتناولهـا كـل مسـرحية  نائيـة رقميـة فيسـتمعون  مباشر 
إلــى مفــردات  لغويــة  جديــدة  ليســتخدمونها فيمــا بعــد فــي المواقــف الحياتيــة التــي يمــرون بهــا، 

مية مهارتي اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية مما ينتج عن ذلك تحسن التفاعـل وبذلك يتم تن
ــــدى لــــرالء األطفــــال. وتشــــير دراســــتي  ، )شــــهاب، (Shaughnessy,2019)االجتمــــاعي ل

 ( إلى دور المسرح في تنمية التواصل لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.7171
لمســرح الغنــائي الرقمــي فــي تنميــة مهــارتي ممــا ســبق يتضــح للباحثــة ضــرورة اســتخدام ا   

طفـال اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية ومعرفة أثـره فـي تحسـين التفاعـل االجتمـاعي لـدى األ
 طيف التوحد.ذوي اضطراب 

 مشكلة البحث وأسئلته:    
بــدأ اإلحســاس بمشــكلة البحــث مــن خــالل تــردد الباحثــة علــى بعــ  المراكــز بمحافظــة    

ل  خـــاص  مركـــز كالمـــي للتخاطـــب والتـــدريب واالستشـــارات التربويـــة، حيـــث بورســـعيد وبشـــك
الحظت الباحثـة أن األطفـال ذوي اضـطراب طيـف التوحـد يعيشـون فـي عـالمهم الخـاص وال 
يســتجيب لــرالء األطفــال لألوامــر المطلوبــة مــنهم، ومــن خــالل تعامــل الباحثــة مــع األطفــال 

ي للتخاطـــب والتـــدريب واالستشـــارات ذوي اضـــطراب طيـــف التوحـــد الموجـــودين بمركـــز كالمـــ
التربويــة اتضــح أن لــرالء األطفــال يعــانون مــن قصــور  واضــح  فــي المهــارات اللغويــة )مهــارة 
اللغة االستقبالية، مهارة اللغة التعبيرية(، مما يرثر عليهم في التعامل مع ذويهم والمحيطـين 

ص عمـا بـداخلهم مـن مشـاعر  بهم. فاللغة ركيزة أساسية في حياتنا من خاللهـا يعبرـر األشـخا
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وأفكار  ويتواصلون من خاللها مع  يرلم لتحقيق ألدافهم. وبمـا أن األطفـال ذوي اضـطراب 
طيـــف التوحـــد لـــديهم قصـــور واضـــح فـــي تلـــك المهـــارات اللغويـــة، فـــذلك يـــرثر علـــى تفـــاعلهم 

( علــى ألميــة 7105االجتمــاعي مــع ارخــرين. وتركــد دراســة )رضــوان، قشــقو  وســامي، 
ــــال ذوي تنميــــة ا ــــدى األطف ــــة( ل ــــي )اللغــــة االســــتقبالية والتعبيري ــــة ف ــــة المتمثل لمهــــارات اللغوي

علــى أن المهــارات اللغويــة تــرثر  (Stoian,2018)اضــطراب التوحــد، وتركــد أيًضــا دراســة 
، وتبين  على التفاعالت االجتماعية لألطفال المصابين باضطراب طيف التوحد بشكل  كبير 

لمســـتمر مـــع األطفـــال ذوي اضـــطراب طيـــف التوحـــد اســـتجابة للباحثـــة مـــن خـــالل تعاملهـــا ا
( 7102وتفاعل لرالء األطفال مع المسرح، حيث يركد )المجلس العربي للطفولـة والتنميـة، 

علــى أن المســرح يســاعد لــرالء األطفــال فــي التعبيــر عــن أنفســهم، وتركــد دراســة )تردايــت، 
فــل ذوي اضــطراب التوحــد ( علــى أن النشــاط المســرحي يســهم فــي تطــوير قــدرات الط7109

وتدفعــه نحــو االنــدماو والتواصــل، وأيضــًا الحظــت الباحثــة حــب لــرالء األطفــال للموســيقى 
( علـــى 7104وتعلقهـــم الشـــديد بالتكنولوجيـــا، وتركـــد دراســـة )عمـــران، حســـن وعبـــد الشـــافي، 

فاعليــــة اســــتخدام األ ــــاني فــــي تنميــــة بعــــ  مهــــارات التواصــــل لــــدى عينــــة مــــن األطفــــال 
( علــى دور الوســائط 7102كمــا تركــد دراســة )إبــراليم، عبــد البــاقي والجــولري، التوحــديين، 

المتعددة في تنمية اللغة لدى الطفل التوحدي، مما دفع الباحثـة إلـى ضـرورة تصـميم برنـامج 
مســرحي  نــائي رقمــي لتنميــة مهــارتي اللغــة االســتقبالية واللغــة التعبيريــة، ومــن ثــم تحســين 

 فال ذوي اضطراب طيف التوحد .   التفاعل االجتماعي لدى األط
 من خالل ما سبق يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة على السرال الرئيس التالي :  

ما فاعلية استخدام المسرح الغنائي الرقمي في تنميةة مهةارتي اللغةة االسةتقبالية واللغةة 
 التوحد؟التعبيرية وأثره في تحسين التفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف 

 ويتفرا من السرال الرئيس العديد من األسئلة الفرعية التالية :   
مــا فاعليــة اســتخدام المســرح الغنــائي الرقمــي فــي تنميــة مهــارة اللغــة االســتقبالية لــدى  -0

 األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟
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لـــدى مـــا فاعليـــة اســـتخدام المســـرح الغنـــائي الرقمـــي فـــي تنميـــة مهـــارة اللغـــة التعبيريـــة  -7
 األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟

مــا أثــر اســتخدام المســرح الغنــائي الرقمــي فــي تنميــة مهــارتي اللغــة االســتقبالية واللغــة  -3
 التعبيرية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟

مــــا التصــــور المقتــــرح للبرنــــامج المســــرحي الغنــــائي الرقمــــي فــــي تنميــــة مهــــارتي اللغــــة -4
لـــــدى األطفـــــال ذوي  وأثـــــره فـــــي تحســـــين التفاعـــــل االجتمـــــاعيتعبيريـــــة االســـــتقبالية واللغـــــة ال

 اضطراب طيف التوحد ؟
 :أهداف البحث

 ويمكن تحديد تلك األلداف فيما يلي :  
التحقق من فاعلية استخدام المسرح الغنائي الرقمـي فـي تنميـة مهـارة اللغـة االسـتقبالية  -0

 لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
ن فاعليــة اســتخدام المســرح الغنــائي الرقمــي فــي تنميــة مهــارة اللغــة التعبيريــة التحقــق مــ -7

 لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
التعرف على أثر استخدام المسرح الغنائي الرقمي في تنمية مهـارتي اللغـة االسـتقبالية  -3

 واللغة التعبيرية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
صــور المقتــرح للبرنــامج المســرحي الغنــائي الرقمــي فــي تنميــة مهــارتي التعــرف علــى الت -4

لــدى األطفــال ذوي  وأثــره فــي تحســين التفاعــل االجتمــاعياللغــة االســتقبالية واللغــة التعبيريــة 
 اضطراب طيف التوحد.  
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 أهمية البحث:
 وتتمثل تلك األلمية في:  

 أواًل: األهمية النظرية:
ـــى ألميـــة -0 ـــال ذوي  إلقـــاء الضـــوء عل ـــائي الرقمـــي مـــع فئـــة األطف اســـتخدام المســـرح الغن

اضطراب طيف التوحـد؛ لمـا لـه مـن تـ ثير  كبيـر  وفعـال  فـي جـذب انتبـاه لـرالء األطفـال ممـا 
 ينتج عنه تنمية المهارات المختلفة لديهم.

توجيـــه أنظـــار المهتمـــين والمختصـــين بمجـــال الطفولـــة والتربيـــة الخاصـــة إلـــى ضـــرورة  -7
 ئة األطفال ذوي اضطراب التوحد.االلتمام بف

توضيح الت ثيرات السلبية الناتجة من وجود قصور  في مهارتي اللغة االسـتقبالية واللغـة -3
 التعبيرية لدى أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

إلقاء الضوء على ضرورة تصميم برامج تعليمية قائمة على المستحدثات التكنولوجية؛  -4
الســتقبالية واللغــة التعبيريــة لــدى أطفــال ذوي اضــطراب طيــف التوحــد، لتنميــة مهــارتي اللغــة ا

 وبالتالي تحسين التفاعل االجتماعي لديهم.
 ثانيًا: األهمية التطبيقية:

مـــداد المعلمـــات  -0 ـــة، وا  تصـــميم مقياســـي مهـــارة اللغـــة االســـتقبالية ومهـــارة اللغـــة التعبيري
مـــن أجـــل قيـــاس لـــاتين المهـــارتين  والعـــاملين فـــي مجـــال التربيـــة الخاصـــة بهـــذين المقياســـين

)اللغة االستقبالية، اللغة التعبيريـة( لـدى األطفـال ذوي اضـطراب طيـف التوحـد والعمـل علـى 
 تنميتهما لديهم.  

مـــداد المعلمـــات والعـــاملين فـــي مجـــال  -7 تصـــميم مقيـــاس مهـــارات التفاعـــل االجتمـــاعي وا 
اب طيــــف التوحــــد لهــــذه التربيــــة الخاصــــة بــــه؛ لتحديــــد مــــدى اكتســــاب األطفــــال ذوي اضــــطر 

 المهارات .  
تزويــد المعلمــات والعــاملين فــي مجــال التربيــة الخاصــة ببرنــامج مســرحي  نــائي رقمــي  -3

لتنمية مهارتي اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية لدى األطفـال ذوي اضـطراب طيـف التوحـد، 
 وبالتالي تحسين التفاعل االجتماعي لديهم .
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ملين فـــــي مجـــــال التربيـــــة الخاصـــــة بمجموعـــــة مـــــن األلعـــــاب تزويـــــد المعلمـــــات والعـــــا -4
اإللكترونيــــة كرحــــدى تطبيقــــات البرنــــامج المســــرحي الغنــــائي الرقمــــي لتنميــــة مهــــارتي اللغــــة 
االســـتقبالية واللغـــة التعبيريـــة لـــدى األطفـــال ذوي اضـــطراب طيـــف التوحـــد، ومـــن ثـــم تحســـين 

 التفاعل االجتماعي لديهم .  
 حدود البحث :
 وتشتمل على:

( أطفــااًل مــن ذوي 5تشــتمل عينـة البحــث الحــالي علــى عينـة قوامهــا ) الحةةدود البشةةرية: -
 ( سنوات.9-4اضطراب طيف التوحد، ويتراوح عمرلم من سن )

تــم تطبيــق أدوات البحــث الحــالي بمركــز كالمــي للتخاطــب والتــدريب  الحةةدود المكانيةةة: -
 واالستشارات التربوية بمحافظة بورسعيد.

تــم تطبيــق أدوات البحــث الحــالي فــي الفصــل الدراســي الثــاني خــالل  يةةة:الحةةدود النمن -
 م . 7170 – 7171مايو( للعام الدراسي  -أبريل –مارس -شهر  )فبراير

إعداد برنامج مسرحي  نائي رقمي يتناول مهارة اللغة االستقبالية  الحدود الموضوعية: -
اللغـــــة التعبيريــــة )اســـــتخدام  والتــــي تتضـــــمن: )األســــماء، األفعـــــال، تركيــــب الجمـــــل(، مهــــارة

األصـــــوات الكالميـــــة، اســـــتخدام الكلمـــــات، اســـــتخدام الجمـــــل(، مهـــــارة التفاعـــــل االجتمـــــاعي 
)االنتبــاه، التقليــد،المبادأة والمبــادرة، التواصــل االجتمــاعي( الُمــراد تنميــتهم لــدى األطفــال ذوي 

 اضطراب طيف التوحد.
 مصطلحات البحث :

 :Digital lyrical theater المسرح الغنائي الرقمي  -
ــًا ب نــه: شــكل مــن أشــكال الفنــون المســرحية الــذي يجمــع مــا بــين      تعرفــه الباحثــة إجرائي

الحـوار والغنــاء، حيــث يــتم عرضـه فــي صــورة مجموعــة  مـن األحــداث المرتبــة بشــكل  منطقــي  
ومتسلسـل  يتخللهــا الصــراا الــدرامي، والــذي تحـاول فيــه الشخصــيات العرائســية الوصــول إلــى 
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، حيث يدمج لذا الفن المسرحي ما بين النص األدبـي ا لحل ويتم ذلك ب سلوب  شيق  وجذاب 
 والغناء والتكنولوجيا .

  Receptive language skill :اللغة االستقبالية مهارة  -
تعرفهــا الباحثــة إجرائيــًا ب نهــا: واحــدة مــن ألــم المهــارات اللغويــة ولــي لغــة  يــر لفظيــة    

األطفـال ذوي اضـطراب طيـف التوحـد العديـد مـن المفـردات اللغويـة التـي والتـي يسـتقبل فيهـا 
يستمعون إليها، ويخزنونها في الـذاكرة مـن خـالل المسـرحيات الغنائيـة الرقميـة الُمقَدمـة إلـيهم 
باإلضــافة إلــى فهمهــا وتحليلهــا، وتُقــاس تلــك المهــارة مــن خــالل الدرجــة التــي يحصــل عليهــا 

 د في مقياس مهارة اللغة االستقبالية .األطفال ذوي اضطراب طيف التوح
 :  Expressive language skillاللغة التعبيرية مهارة  -
تعرفها الباحثة إجرائيًا ب نها: واحدة من ألم المهارات اللغوية ولي لغة لفظية تنـتج عـن    

اكتســاب مهــارة اللغــة االســتقبالية، وفيهــا يعبرــر كــل طفــل مــن األطفــال ذوي اضــطراب طيــف 
وحـــد عـــن نفســـه ومشـــاعره وأفكـــاره، وذلـــك مـــن خـــالل لعـــب األدوار بالمســـرحيات الغنائيـــة الت

الرقمية، ويتمثل لذا التعبير في الكالم المنطوق أو استخدام اإلشارات والرموز، وتُقاس تلـك 
المهـــارة مـــن خـــالل الدرجـــة التـــي يحصـــل عليهـــا األطفـــال ذوي اضـــطراب طيـــف التوحـــد فـــي 

 رية. مقياس مهارة اللغة التعبي
 : Social interaction التفاعل االجتماعي -
تعرفهــا الباحثــة إجرائيــًا ب نهــا: قــدرة الطفــل ذوي اضــطراب طيــف التوحــد علــى التواصــل    

، وينـــتج عـــن لـــذا التواصـــل تحقيـــق  مـــع ذويـــه مـــن األطفـــال والتعامـــل معهـــم بشـــكل  إيجـــابي 
ية الغنائيــة الرقميــة( بصــورة  األلــداف المطلوبــة منــه )ت ديــة الــدور المطلــوب منــه فــي المســرح

ســــليمة ، ويتمثــــل التفاعــــل االجتمــــاعي فــــي )مهــــارة االنتبــــاه، مهــــارة التقليــــد، مهــــارة المبــــادأة 
 والمبادرة، مهارة التواصل االجتماعي(. 
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 :Children with autism spectrum disorder األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد -
( ســنوات، 9-4: األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارلم مــا بــين )تعــرفهم الباحثــة إجرائيــًا بــ نهم   

ـــة فـــي األنمـــاط الســـلوكية النمطيـــة  ـــيهم أعـــرا  اضـــطراب طيـــف التوحـــد المتمثل وتظهـــر عل
المتكــررة وضــعف مهــارات اللغــة لــديهم، وبالتــالي انخفــا  التفاعــل االجتمــاعي لــدى لــرالء 

 األطفال .
 اإلطار النظري والدراسات السابقة :     

د المسرح الغنائي الرقمي فًنا جديًدا ظهر في ارونـة األخيـرة لمواكبـة التطـورات الحاليـة يع   
في العصـر الـذي نعـي  فيـه، ولـو شـكل مـن أشـكال المسـرح ومـن الفنـون المـرثرة فـي تنميـة 
ثـــراء الحصـــيلة اللغويـــة لديـــه، باإلضـــافة إلـــى مســـاعدة  العديـــد مـــن المهـــارات لـــدى الطفـــل، وا 

  قــات  اجتماعيــة  طيبــة  مــع ارخــرين. وفــي ضــوء مــا ســبق يــتم عــر  الطفــل علــى إقامــة عال
 ما يلي :

 : Digital lyrical theaterأواًل : المسرح الغنائي الرقمي 
 تعريف المسرح الغنائي:

لو ذلك المسرح الذي يـتم فيـه تقـديم التمثيليـات ب نواعهـا المختلفـة سـواء أكانـت تعليميـًة    
قوميًة، كما تقدم األ اني واألناشيد والعرو  الغنائية، وما إلى ذلك.  أم خلقيًة أم تثقيفيًة أم 

 (022، 7104)الديب، 
لــو العــرو  التــي تعتمــد بشــكل  أساســي  علــى الموســيقى والغنــاء إلــى جانــب التمثيــل،    

بحيث ال يصل أقصاه إلى درجـة األوبـرا بـل أقصـاه يصـل إلـى شـكل األوبريـت وأدنـاه يصـل 
 (.321، 7102الموسيقية )سليمان، إلى شكل الكوميديا 

ــــل     ــــاء والحــــوار والتمثي ــــين الغن ــــذي يجمــــع ب لــــو شــــكل مــــن أشــــكال األداء المســــرحي ال
والــــرقص، وأحيانــــًا ُيطلــــق عليــــه المســــرحية االستعراضــــية والتــــي تتضــــمن القصــــة الرئيســــية 
 والمحتــوى العــاطفي الــذي يعبــر عــن الفكالــة والشــفقة الحــب والحــزن، وينــتج ذلــك النــوا مــن
خـــالل الكلمـــات والغنـــاء والحركـــات والجوانـــب التقنيـــة الترفيهيـــة الجميلـــة للجمهـــور )المـــالح، 

7102 ،022 . ) 
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 تعريف المسرح الرقمي :   

لــو ذلــك المســرح الــذي ُيقــَدم فيــه األعمــال المســرحية فــي صــورة  رقميــة ، ثــم معالجــة لــذا   
ن خـــالل الكمبيــوتر أو شـــبكة المنــتج الفنــي ووضـــعه علــى أقـــراص  إلكترونيــة  الســـتخدامها مــ

اإلنترنــــت. فهــــو يســــتند علــــى عــــاملين أساســــيين أولهمــــا قــــدرة المســــرح علــــى تيســــير الخيــــال 
والتواصل اإلنساني من ناحيـة ، وقـدرة التكنولوجيـا الرقميـة علـى توسـيع وسـائل االتصـال مـن 

  (.77، 7119ناحية  أخرى)أبو الخير، 
الباحثةة المسةرح الغنةائي الرقمةي تعريفةًا  عةرفمن خالل عرض التعريفةات السةابقة ت      
شـكل مـن أشـكال الفنـون المسـرحية الـذي يجمـع مـا بـين الحـوار والغنـاء، حيـث  بأنه:إجرائيًا 

يـــتم عرضـــه فـــي صـــورة مجموعـــة  مـــن األحـــداث المرتبـــة بشـــكل  منطقـــي  ومتسلســـل  يتخللهـــا 
الحــل ويــتم ذلــك الصــراا الــدرامي، والــذي تحــاول فيــه الشخصــيات العرائســية الوصــول إلــى 

ـــنص األدبـــي والغنـــاء  ـــين ال ـــدمج لـــذا الفـــن المســـرحي مـــا ب ، حيـــث ي ب ســـلوب  شـــيق  وجـــذاب 
 والتكنولوجيا .

 أهمية المسرح الغنائي الرقمي في تعليم اللغة للطفل :
 وتتلخص تلك األلمية فيما يلي :

ـــة ثـــروتهم اللغ - جـــادة الكـــالم، وتنمي ـــر الســـليم وا  ـــال علـــى التعبي ـــدريب ألســـنة األطف ـــة فـــي ت وي
 األلفاظ.

تقان التعبير، وبالتالي اإلندماو في مجاالت الحياة . -  تعويد األطفال فن اإللقاء والتمثيل وا 
من العوامل المهمة في تثبيت المعلومات والحقائق فـي عقـولهم، فاألطفـال يكونـوا فـي حالـة  -

قبااًل على ما يمارسونه )أحمد،   ( .049- 042، 7103استجابة تجعلهم أكثر انتبالًا وا 
 وتضيف الباحثة أهميًة أخرى للمسرح الغنائي الرقمي، وهي :   
اسـتيعاب الطفـل ألحـداث المســرحية الغنائيـة الرقميـة الُمقَدمـة إليــه، ويتضـح ذلـك مـن خــالل  -

 تعبيرات وجه الطفل.
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توظيـــف الطفـــل للكلمـــات الجديـــدة التـــي تعَلمهـــا مـــن خـــالل المســـرحية الغنائيـــة الرقميـــة فـــي  -
 ية  مختلفة .مواقف  اجتماع

 تعبير الطفل عن انفعاالته المختلفة. -
 تقُمص الطفل الشخصيات الُمحَببة إليه في المسرحية الغنائية الرقمية الُمقَدمة إليه. -
 قدرة الطفل على سرد ووصف بع  أحداث المسرحية الغنائية الرقمية . -
 مشاركة الطفل لزمالئه في تمثيل أحداث المسرحية الغنائية الرقمية . -
( على أن المسرح الغنـائي يسـهم فـي تعلُـم األطفـال بشـكل  (Gonzalez,2013تركد دراسة و 

.  فعال 
 أهداف المسرح الغنائي الرقمي بالنسبة لجوانب النمو المختلفة :

 وتتمثل فيما يلي :
  النمــو المعرفــي واكتســاب المفــاليم مثــل: اللعــب، العمــل، النظــام، الوقــت، لعــب أدوار أفــراد

 المهن . األسرة، أصحاب
  النمــو اللغــوي واكتســاب المفــاليم مثــل: اســتخدام كلمــات جديــدة متعــددة، كيفيــة التعبيــر عــن

.  المشاعر في كلمات 
  النمو االجتماعي واكتساب المفاليم مثل: التعاون، األدوار االجتماعية، كيفية االندماو في

 مجموعة  .
 ارات الحركيــــة المعينــــة النمــــو الحركــــي واكتســــاب المفــــاليم مثــــل: الــــتحكم فــــي بعــــ  المهــــ

 كالجري.
  ،النمو العاطفي واكتساب المفاليم مثل: كيفيـة التعبيـر عـن المشـاعر بطـرق  مقبولـة  )لاشـم

7102 ،72.) 
 وتعدد الباحثة أهدافًا أخرى للمسرح الغنائي الرقمي، فيما يلي :

  انات. اكتساب الطفل مفاليم معينة كمفهوم الفواكه والخضراوات والحواس الخمسة والحيو 
 .تعُرف الطفل على األفعال المستخَدمة في الحياة اليومية 
 . نطق الطفل للكلمات الجديدة التي تعَلمها بصورة  صحيحة 
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 .تكوين الطفل لجملة  مكونة  من كلمتين واستخدامها في المواقف المناسبة 
 ية.تقليد الطفل لبع  أصوات الشخصيات الُمقَدمة إليه في المسرحية الغنائية الرقم 
 . تعُلم الطفل كيفية التحدث مع ارخرين بشكل  الئق 
  تحُكــم الطفــل فــي مســك واســتخدام العروســة القفازيــة أثنــاء تمثيــل أحــداث المســرحية الغنائيــة

 الرقمية.
 .تفاعل الطفل مع زمالئه إذا تطلب األمر ذلك 
فـي إلى أن المسرح الغنائي يسهم  (Kemple; Batey; Hartle, 2004)وتشير دراسة   

تفاعـــل األطفـــال مـــع بعضـــهم الـــبع  أثنـــاء لعـــب األدوار فـــي المســـرحية. كمـــا تشـــير دراســـة 
(Okikawa,  2012)  إلى أنه من خالل المسرح الغنائي يتم االستماا إلى الموسيقى التـي

تنقــل المشــاعر، وتفاعــل األطفــال مــع زمالئهــم فــي أنشــطة لعــب األدوار، والــتعُلم مــن خــالل 
 كرة .وجهة نظر فريدة  ومبت

 خصائص المسرح الغنائي الرقمي :
 وتتضح تلك الخصائص في النقاط التالية :  
 استخدام ألوان  مختلفة  من الموسيقى وارالت الموسيقية. -
األ نية تكون بمثابة الفكرة األساسية في المشهد، فهي تصـبح المشـهد وجـولره وخالصـته  -

 ولدفه.
ريقــة اســتخدام األداء الصــوتي فــي العــر  مــن احتــواء الــنص علــى أ ــان  مــن ناحيــة ، وط -

 (.24، 7109ناحية  أخرى )جودة، 
 كما يتمين المسرح الغنائي الرقمي بعدة خصائص ، وهي :    
 توفير مناخ الواقعية في العمل سواء عرو  أو  ناء؛ لتحقيق ما يرجو المخرو رريته. -
)الممثـل/ الممثلـون(، وكـذلك  المزو بين آلية )جهـاز/ أجهـزة الحاسـوب( والعنصـر البشـري -

 مشالدة الجمهور الُمشالرد أيضًا .
 تفاعل الثقافات حيث قاعة العر  يمكن أن تصبح في مكانين على األقل . -
 ( .010 – 011، 7171تجاوز مشكلة اللغة و يرلا )نجم،  -
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ـــى  ((Soccio, 2013وتركـــد دراســـة     ـــائي يســـاعد األطفـــال عل علـــى أن المســـرح الغن
ثقافــاتهم، كمــا أنهــم يســتخدمون األ ــاني للتعبيــر عــن الــذات وللتفاعــل مــع ارخــرين مشــاركة 

 ولتسلية أنفسهم.
 وتشير الباحثة إلى وجود خصائٍص أخرى، وهي : 

 الدمج ما بين النص الدرامي واأل اني والتكنولوجيا. -
ــاه الطفــل وعمــره ا - لزمنــي المــدة الزمنيــة لعــر  المســرحية الغنائيــة الرقميــة تتناســب مــع انتب

 والعقلي.
 مراعاة الفروق الفردية بين األطفال الُمقَدم إليهم المسرحية الغنائية الرقمية. -
 توافر العرو  الغنائية في ذلك النوا من المسرح. -

 عناصر المسرح الغنائي الرقمي :
 وتتمثل تلك العناصر في ارتي :

 : الفكرة أو الموضوع 
ي الـذي تُبنـى عليـه األحـداث والمواقـف والتفاصـيل فكرة المسرحية لـي الموضـوا األساسـ    

إلبرازلــا واضــحًة فــي ذلــن األطفــال، فهــي الحقيقــة التــي يريــد الكاتــب أن يركــدلا عــن طريــق 
 تجسيدلا في العر  المسرحي بواسطة العرائس .

 : الشخصيات 
لى ولي تنقسم إلى شخصيات  أساسية  وشخصيات  ثانوية ، و البًا ما تحتوي المسرحية ع    

شخصــية  واحــدة  أو اثنتــين أساســيتين )البطــل( تــدور حولهــا األحــداث مــن بدايــة حتــى نهايــة 
المســرحية، أمــا الشخصــية الثانويــة فهــي مكملــة للشخصــية األساســية ويجــب أن تكــون قليلــة 

 العدد .
 : السيناريو 

يكشــــف عــــن ليكــــل المســــرحية ويرســــم خطوطهــــا األساســــية، فهــــو ملخــــص واف  لهــــا،    
 – 091، 7102الجدي يسمح بالمرونة والتناسـب بـين أجـزاء المسـرحية )لاشـم،  فالسيناريو

090.) 
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 وهناك عناصر أخرى ال تقل أهميًة عن العناصر السابقة، وهي : 
 النص: 
 وتفكيـره ويتناسـب مـع قدراتـه، الطفـل مثيـرًا لخيـال بالحيـاة نابضاً  النص يكون يجب أن     
 كالموقف المكونات حيث من الدرامية العناصر تقوده درامي  محكم   بناء   خالل من ذلك ويتم

 فـي دورلـا العناصـر لـذه كـل تردي أن مراعاة مع والشخصيات والصراا، والحبكة الدرامي
 الواقعية. الدرامي وفق منابعه النص وجولر مالمح تشكيل

  اللغة : 
تكـرار  راعـاةم مـع الطفولـة المبكـرة، مرحلـة فـي سـهالً  أسـلوباً  أسـلوب الكتابـة يكـون أن    

 والتـدريب اللفـظ شـكل علـى األطفـال تعـرف إلـى يهـدف تكـرارًا ممـا عليـه المسـتحدثة األلفـاظ
 .عليه

 التمثيل : 
 األحــــداث أمــــامهم وفــــي أمـــــاكنهم ألنـــــه يــــريهم ؛حيــــث يغلــــب عليــــه الطــــابع االنــــدماجي    

 مصادر ألم فهو من الطفل مسرح في قصوى ألمية لعنصر الحركة أن وب شخاصها، كما
ثارته الطفل ذبج  االنفعالية الشخصية وحالة الدرامي الموقف عن المعبرة الحركة بجانب وا 

 والرقص التعبيري.
 الديكور : 

، إطار   في والزمان المكان على والداللة البصرية المتعة بتحقيق الديكور يقوم     كما فني 
 إلى يميل الديكور كان المسرحية، وكلما أحداث وزمان مكان إلى إيصال المتفرو مهمته أن

 إقناا الجمهور. على أكبر قدرته كانت كلما والبساطة الواقعية
 : اإلخراج 
يجب على المخرو في مسرح الطفل دراسة جمهوره دراسًة مستفيضًة، لـذلك فـرن تعامـل      

المخرو مع عناصر العر  المسـرحي يتطلـب مراعـاة خصوصـية المتلقـي وتركيبتـه النفسـية 
 والعقلية.
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 يقى :الموس 
إن للموسيقى والغناء دوٌر كبيٌر في التعبير عن مضمون الـنص المسـرحي، فهـي تجـذب     

انتبــاه األطفــال، وتزيــد مــن تفــاعلهم مــع شخصــيات العــر  المســرحي وتبعــث الحيويــة فــي 
العمــل الفنــي ككــل، فاأل نيــة ضــرورة دراميــة تســاعد علــى فهــم الموضــوا، بشــرط أن تكــون 

ة القصيرة والكلمات البسيطة ليستطيع الطفـل  ناءلـا وحفظهـا ومـن منبثقًة من الجمل اللحني
 .(039 – 032، 7102)الحداد، ثم أدائها

 

 ، وهو :للمسرح الغنائي الرقميوتذكر الباحثة عنصرًا آخرًا  
 : التكنولوجيا  
البـــد مـــن إدخـــال عنصـــر التكنولوجيـــا فـــي المســـرح الغنـــائي الرقمـــي أثنـــاء تمثيـــل أحـــداث     

ضافة أصوات الموسيقى المناسبة لكل مسرحية ، ومن االحتفاظ بالمسرحية على المسرحية و  ا 
ـــة  ـــى الشاشـــة؛ لكـــي يشـــالد الطفـــل أحـــداث المســـرحية الغنائي أقـــراص  ممغنطـــة  وعرضـــها عل

 .الرقمية
 

 أنواع العرائس :
 

تتعـدد أنـواا العـرائس المسـتخدمة فـي تمثيـل المسـرحيات، نـذكر منهـا نـوعين مـن العــرائس    
 تناسب مع طبيعة البحث الحالي فيما يلي:بما ي

 

 أواًل: العروسة القفانية والمسرح الغنائي الرقمي :
 

ولــي أكثــر أنــواا العــرائس شــعبيًة لــدى األطفــال، ولــي محببــة لــديهم وتضــم فئتــين مــن   
العــرائس ولمــا: عــرائس القفــاز ذات األيــدي المتحركــة، والعــرائس ذات الفــم المتحــرك. حيــث 

كــات التعبيريــة للعــرائس القفازيــة علــى نغمــات الموســيقى، فهــذه العــرائس يمكــن عــر  الحر 
لــديها القــدرة علــى التعبيــر عــن مــدى واســع مــن المشــاعر، كمــا أنهــا مــن االختيــارات الممتــازة 
لتجسـيد الحركـة داخـل المسـرحية التـي تتطلـب ذلـك مثـل: )التصـفيق باأليـدي، األكـل، تنــاول 

ا مــن مســرح العــرائس علــى أقــراص  ممغنطــة ، وبــذلك األشــياء(. ويمكــن أن يســجل لــذا النــو 



 

 جامعة بني سويف -كلية التربية للطفولة المبكرة
     

7200 

 2021 ديسمبر -2ج (،6)3طفولة، مجلة بحوث ودراسات ال   

تكمــــن فلســــفة مســــرح العــــرائس القفازيــــة فــــي الحركــــة التعبيريــــة التــــي تكشــــف عــــن مضــــمون 
 (. 92 – 92، 7102المسرحية )لاشم، 

( علــى أن األ ــاني والموســيقى تثيــر االنفعــاالت 7100وتركــد دراســة )عبــد اهلل ود ــر،    
 لموسيقى عن الفعل وتناميه. المختلفة لدى األطفال، وتكشف ا

 ثانًيا: عرائس العصا والمسرح الغنائي الرقمي: 
لــي أبســط أنــواا العــرائس يــتم الــتحكم فيهــا عــن طريــق عصــا واحــدة ويــتم إدخالهــا داخــل     

جسم العروسة أو تُثَبت بظهر العروسة ويتم تحريك العروسة بواسطتها علـى المسـرح، ولـي 
ولة تصنيعها، وقد تكـون فـي أي شـكل  تمسـتدير أو ذو بعـدان تتميز بمناسبتها لألطفال وسه

 (.759، 7102أو ثالثة  أبعادت )موسى، 
 

واستخدمت الباحثة فـي البحـث الحـالي العروسـة القفازيـة، فهـي مـن أحـب أنـواا العـرائس   
 وأقربها بالنسبة لألطفال، فهم يتفاعلون معها أثناء التمثيل، كمـا أن لـديها القـدرة علـى الغنـاء
والقيـــام بالحركـــات التعبيريـــة والعـــرو  الغنائيـــة بمـــا يجـــذب انتبـــاه األطفـــال، باإلضـــافة إلـــى 
اســتخدامها لعــرائس العصــا بمــا يتناســب مــع الشخصــيات الموجــودة فــي المســرحيات الغنائيــة 

 الرقمية الُمقَدمة.
 

مــن خــالل العــر  الســابق يتضــح أن المســرح الغنــائي الرقمــي مــن أحــدث ألــوان الفنــون   
دبيـة فـي العصـر الحـالي الـذي نعـي  فيـه )عصـر التحـول الرقمـي(، فهـذا اللـون مـن الفــن األ

يدمج ما بين النص األدبي واأل اني والتكنولوجيا، مما ينتج عنه تفاعل األطفال معهـا بكـل 
، ولــــذا اللــــون األدبــــي يجــــذب انتبــــالهم ممــــا يعمــــل علــــى تنميــــة المفــــاليم والمهــــارات  ســــرور 

، وبشكل  خاص  األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد الذين يواجهـون المختلفة لدى األطفال
العديد من المشـكالت فـي التفاعـل مـع ارخـرين نتيجـة افتقـارلم لـتعُلم المهـارات اللغويـة التـي 

 Chooi-Theng) تمكــنهم مــن التعامــل مــع األشــخاص المحيطــين بهـــم. وتركــد دراســتي

Lew; Campbell,2005; Fox; Lui, 2012) لمســرح الغنــائي يســهم فــي علــى أن ا
 مساعدة األطفال على التعُلم في مرحلة الطفولة المبكرة.
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 :Autism Spectrum Disorderثانيًا: اضطراب طيف التوحد 
 

 Individuals with Disabilitiesيعرفه القانون األمريكي لتعليم األفـراد ذوي اإلعاقـة    

Acts ى التواصـل )اللفظـي و يـر اللفظـي( ممـا ب نه: اضطراب تطوري يرثر بشكل  ملحـوظ  علـ
يـــنعكس علـــى تفاعـــل الفـــرد االجتمـــاعي، وتظهـــر أعراضـــه قبـــل ســـن الثالثـــة، ويـــرثر ســـلبًا علـــى 
أدائهــم األكــاديمي، كمــا يــرتبط لــذا االضــطراب بخصــائص  أخــرى كانشــغال الطفــل بالنشــاطات 

ــــــ ــــــروتين الي ــــــى ال ــــــر واإلصــــــرار عل  .وميالمتكــــــررة، والســــــلوك النمطــــــي، ومقاومــــــة التغي
(Chan;Cheung, 2017, 117)                                                       

 

كما يتم تعريفه على أنه: اضطراب نمائي عصـبي يشـتمل علـى ثالثـة أعـرا   رئيسـية  لـي   
قصور في التفاعل االجتماعي ومهارات التواصل )اللفظي و ير اللفظي(، وروتينيـة ومحدوديـة 

، 7102؛ عبــد الحميــد، 04، 7105اللتمامــات التكراريــة والنمطيــة )عبــد الفتــاح، النشــاطات وا
29.) 
ووفًقـــــا ل صـــــدار الخـــــامس مـــــن الـــــدليل التشخيصـــــي واإلحصـــــائي لالضـــــطرابات العقليـــــة،    

فــــــرن  (APA,2013))الجمعيــــــة األمريكيــــــة للطــــــب النفســــــي  DSM-5والُمشــــــار إليــــــه باســــــم 
ــــASDاضــــطراب طيــــف التوحــــد ) ي النمــــو العصــــبي يتميــــز بضــــعف  فــــي ( لــــو: اضــــطراب ف

التواصل االجتمـاعي )اللفظـي و يـر اللفظـي(، والتفاعـل االجتمـاعي، وأنمـاط السـلوك المتكـررة، 
وتظهـــر تلـــك األعـــرا  خـــالل الســـنوات الـــثالث األولـــى مـــن حيـــاة الطفـــل وتـــرثر علـــى مجـــرى 

 .,Khowaja; Salim)  (1 ,2019الحياة
 

 أعراض اضطراب طيف التوحد :
 

لف ألم أعرا  التوحد ومرشراته كمًا وكيفًا من طفل  رخر  إال أنه يمكن إجمالها على تخت   
 النحو التالي:

   الميل إلى العزلة وعدم الر بة في االنتباه لآلخرين، ولذا يشـير إلـى أنهـم يعـانون مـن قصـور
 في المهارات االجتماعية، والتفاعل االجتماعي مع ارخرين.
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 سـواء اللفظـي أو  يـر اللفظـي؛ حيـث يواجـه كثيـًرا مـن األطفـال  قصور في مهـارات التواصـل
ذوي اضـــطراب التوحـــد مشـــكالت فـــي فهـــم اإلشـــارات، واإليمـــاءات وتعبيـــرات الوجـــه و يرلـــا مـــن 

 التعبيرات المستخدمة في عملية التواصل.
  الســــلوكيات النمطيــــة ومحدوديــــة االلتمامــــات: حيــــث ُيعبضــــر معظــــم األطفــــال ذوي اضــــطراب

الر بة في ثبات البيئة من حولهم وعدم إجـراء أي تغييـرات فيهـا، ويشـمل ذلـك أيضـًا  التوحد عن
الر بـــة القويــــة فـــي التمســــك بـــبع  األشــــياء البســـيطة عديمــــة الفائـــدة، وكــــذلك ممارســـة بعــــ  

 السلوكيات النمطية بصورة  متكررة  .
 طراب مشــكالت خاصــة بالحركــة واإلدراك الحســي: حيــث يعــاني كثيــر مــن األطفــال ذوي اضــ

التوحــد مــن مشــكالت  فــي التناســق الحركــي؛ مثــل )عــدم االتــزان، وعــدم التــ زر، ومشــكالت فــي 
التوجـــه المكـــاني(، كمـــا يعـــاني لـــرالء األطفـــال مـــن مشـــكالت  فـــي اإلدراك الحســـي، والحساســـية 
الزائدة لبع  المثيرات سواء السمعية أو البصرية أو الشـمية أو اللمسـية..إل) )الشـخص، محمـد 

 ( .243، 7105وشند، 
علــى أن  (Morrissey; Reed; McIntosh; Rutherford, 2018)وتركــد دراســة    

 ضعف اإلدراك االجتماعي والتواصل، والتقيد الصارم بالروتين من ألم أعرا  التوحد .     
( إلى أن تعبير الوجه المنخف  أثناء التفاعالت (Owada et al,2018وتشير نتائج دراسة   

يمكــن أن تكــون عالمــًة واعــدًة لألعــرا  االجتماعيــة األساســية الضــطراب طيــف االجتماعيــة 
 التوحد. 

 

 هناك عالمات نستدل من خاللها على وجود اضطراب طيف التوحد كمؤشراٍت أوليٍة، منها:و 
 عدم الر بة في معانقة ارخرين لهم أو حملهم؛ الرتفاا عتبة اإلحساس لديهم. -
ألدوار كما يقـوم بـه الطفـل الطبيعـي بـل يظهـر علـى لعبـه عدم اللعب مع الدمى أو تمثيل ا -

 الرتابة والتكرار .
 التعلق بلعبة  معينة  ومن الصعب التخلي عنها . -
 الضحك من  ير سبب  أو الصراخ المستمر. -
 االندفاعية وعدم تقدير المخاطر كعبور الشارا دون أخذ الحذر. -
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 ه ارخرين .وجود قصور في التواصل البصري، وتجنب النظر في وجو  -
ومــن خــالل تلــك المرشــرات يســتدل ولــي األمــر علــى وجــود خطبــًا مــا لــدى طفلــه، فيبــادر     

في معرفة المزيد عن طفله؛ ليتسنى له التعامل معـه بشـكل  صـحيح  مـن خـالل التواصـل مـع 
 ( .727، 7109المراكز المتخصصة في لذه الحاالت )بو شهاب، 

 

 تشخيص اضطراب طيف التوحد :
 

 معايير ذلك التشخيص فيما يلي: وتتحدد
 

 العجن الثابت في التواصل والتفاعل االجتماعي: ويتجلى ذلك العجن من خالل اآلتي : -1
 

العجز في التبادل االجتماعي والعاطفي، ويتضح في عـدم البـدء أو الـرد علـى التفـاعالت  -أ
 االجتماعية.

اعــــل االجتمــــاعي، العجــــز فــــي التواصــــل  يــــر اللفظــــي للســــلوكيات الُمســــتخَدمة فــــي التف -ب
 باإلضافة إلى العجز في الفهم، انعدام تام لتعابير الوجه والتواصل  ير اللفظي.

العجـــز فـــي فهـــم وتطـــوير العالقـــات االجتماعيـــة، وتتـــراوح بـــين صـــعوبات ضـــبط الســـلوك  -و
.  المناسب مع المواقف االجتماعية المختلفة إلى صعوبات تكوين صداقات 

حالــة علــى ضــعف التواصــل االجتمــاعي المقيــد؛ نتيجــة تحديــد شــدة الحالــة: تســتند شــدة ال -د
 تكرار أنماط  من السلوك.

 

المقيدة: نتيجة أنماٍط متكررٍة من السلوك أو األنشطة، وذلك من خةالل الوضةا الحةالي  -2
 أو السابق من اثنين على األقل من التالي:

 

ياء أو  رابـة حركات نمطية متكررة، واستخدام األشياء أو الكالم، مثل: )البحث في األشـ -أ
 العبارات(.

ـــى التماثـــل فـــي اإلجـــراءات أو فـــي أنمـــاط  شـــكلية  للســـلوك اللفظـــي أو  يـــر  -ب اإلصـــرار عل
 اللفظي، مثل: )الغضب الشديد في التغييرات البسيطة(.
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قيود شديدة تركز التمامها  ير الطبيعي على شيء  بعينه، مثل: )االنشـغال مـع كائنـات   -و
  ير عادية (.

ر إلــــى المـــدخالت الحســــية، مثل:)عـــدم اكتــــراث واضـــح لأللــــم أثنــــاء فـــرط النشــــاط: ويشـــي -د
 (.22 -22، 7105التعر  إلى درجة حرارة عالية()مصطفى ومحمد، 

 

علــى أن إحــدى الســمات التشخيصــية  ((Georgescu et al, 2020وتركــد دراســة    
 الرئيســية لألفــراد المصــابين باضــطرابات طيــف التوحــد لــي صــعوبات الســلوك  يــر اللفظــي

 أثناء التفاعالت االجتماعية الطبيعية.
 

 خصائص األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد :
 

تتعـــدد خصـــائص لـــرالء األطفـــال مـــا بـــين الخصـــائص العقليـــة، الخصـــائص النفســـية،     
الخصائص السلوكية، الخصائص الفسيولوجية، الخصائص الحسية واإلدراكية، الخصـائص 

ناول البحـث الحـالي خاصـيتين مـن تلـك الخصــائص اللغويـة، الخصـائص االجتماعيـة. وسـيت
 بما يتناسب مع طبيعة البحث الحالي، ولما :

 

 الخصائص اللغوية :  -أ
 

 وتتضح تلك الخصائص في التالي :
 

لناك صعوبات في النطق لدى الطفل التوحدي ولي نتيجة للتطـور الـذلني المتـ خر الـذي  -
 يصاحب التوحد في حاالت  كثيرة .

طفـــال التوحـــديين أن لغـــتهم تنمـــو بـــبطء  أو ال تنمـــو علـــى اإلطـــالق، وفـــي ُيالَحـــظ علـــى األ -
 أ لب األحيان يستخدمون اإلشارات بداًل من الكلمات.

 يستخدم لرالء األطفال كلمات خاصة بهم للداللة على أشياء  معينة  . -
 ندرة استخدام الكلمات التي تشير إلى القدرات العقلية، مثل: )يتذكر، حيلة، فكرة(. -
 تعبير اللغوي أسهل من الفهم اللغوي.ال -
 قلب الضمائر، فيستخدم ضمير أنت بداًل من أنا والعكس. -
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تبادل تعبيرات الوجه بين األطفال التوحديين واألطفال األسوياء، والتـي تميـزت بعـدم القـدرة  -
 على التحديد وقصور  في التبادل، واتسمت استجاباتهم بالسلبية.

ــ - ث ُتَعــد مــن أكثــر الســمات اللغويــة شــيوعًا فــي التوحــد، حيــث المصــادأة )ترديــد الكــالم( حي
 يكرر لرالء األطفال الكالم بنفس الطريقة.

يتصــف لــرالء األطفــال باالســتخدام المتقطــع للغــة، فهــم يملكــون رصــيدًا كبيــرًا مــن الكلمــات  -
 (.312 – 312، 7105ولكن ال يحسنون استخدامها في محادثات  ذات معنى )سالم، 

( إلى أن األطفال المصابين بالتوحد يعانون من (Hilvert, 2015ئج دراسة وتشير نتا   
 إعاقات  سردية  عامة  ناتجة عن عدم فهم األحداث الُموَجهة إليهم.

 

 الخصائص االجتماعية :  -ب
 

إن القصــور فــي الســلوك االجتمــاعي لــدى األطفــال ذوي اضــطراب طيــف التوحــد يمكــن   
 تحديده بثالثة مجاالت لي :

ـــال كـــل أشـــكال التفاعـــل االجتمـــاعي،  ب االجتمةةةاعي:التجنةةة (1) حيـــث يتجنـــب لـــرالء األطف
 فيقومون بالهروب من األشخاص الذين يودون التفاعل معهم .

حيــث يــتم وصــفهم بــ نهم  يــر مبــالين، وال يبحثــون عــن التفاعــل  الالمبةةاالة االجتماعيةةة: (2)
 خاص ارخرين.االجتماعي مع ارخرين، وال يشعرون بالسعادة عند وجودلم مع األش

يتصـف لـرالء األطفــال بمشـكالت  تتعلـق برقامــة عالقـات  اجتماعيــة   اإلربةاك االجتمةةاعي: (3)
ــــــر مــــــن أشــــــكال التفاعــــــل والتواصــــــل ــــــة المحافظــــــة عليهــــــا، فهــــــم ينســــــحبون مــــــن الكثي         وكيفي

 ( .012، 7104االجتماعي )العثمان، الببالوي وبدوي، 
 

-Ramirez-Santana; Acosta-Rodríguez; Hernández)وتركــد دراســة      

Expósito, 2019)   علـــى أن مشـــاكل التواصـــل واللغـــة مـــن بـــين الخصـــائص الرئيســـية
 ;Ivan)كمــا تركــد دراســة (ASD).  لألطفــال الــذين يعــانون مــن اضــطراب طيــف التوحــد

Ciolca ; Dreve , 2020)  علـى أن األطفـال ذوي اضـطراب طيـف التوحـد يوجـد لـديهم
االجتماعيــة )التواصــل اللفظــي و يــر اللفظــي(، وااللتمامــات المقيــدة  قصــوًرا فــي التفــاعالت
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والصور النمطية، وأنه البد من تقديم بع  الوسائل التي يمكن أن تسهم في انـدماو لـرالء 
 األطفال.

 

إسةةةتراتيجية الحاسةةةوب والوسةةةائل البصةةةرية كجحةةةدى إسةةةتراتيجيات تعلةةةيم األطفةةةال ذوي 
 اضطراب طيف التوحد:

 

ذوي اضـــطراب طيـــف التوحـــد مفكـــًرا بصـــرًيا كونـــه يتجنـــب اللغـــة المنطوقـــة؛  يعـــد الطفـــل  
ولـــذلك فـــرن الحاســــوب والوســـائل البصـــرية األخــــرى مثـــل الفيـــديو والتلفــــاز والصـــور وســــائل 

 تعليمية ناجحة تسهم في تحقيق الكثير من األلداف من ألمها :
 منح الطفل الشعور بالراحة والمتعة. -0
 اللفظية. توضيح المعلومات التعليمية -7
 تقديم أسلوب محسوس لتعُلم بع  المفاليم والمهارات. -3
 زيادة اعتماد الطفل على نفسه وثبات أدائه. -4
 مساعدة الطفل على فهم المعلومة بشكل  أسرا وأسهل. -5
 تنوا أساليب التعزيز. -2
 (.097 -090، 7103تعليم الطفل حدود القواعد والقوانين العامة )الجالمدة،  -2

 

 هدافًا أخرى يعمل الحاسوب على تحقيقها، وتتمثل في :وتضيف الباحثة أ 
 

  ترسي) المعلومات وتثبيتها في ذلن الطفل، فالحاسـوب وسـيلة تعليميـة وترفيهيـة فـي الوقـت
 ذاته.
 .إشباا حب استطالا الطفل نحو المعلومات الُمقَدمة إليه 
 .جذب انتباه الطفل من خالل دعم المعلومات الُمقَدمة بالصور الجذابة 
( علــــى أن الوســـائط اإللكترونيــــة لهــــا ت ثيرلــــا اإليجــــابي 7109وتركـــد دراســــة )الصــــقر،   

 وفوائد تعليمية بالنسبة ألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد .
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 العالج بالموسيقى كأحد األساليب العالجية الضطراب طيف التوحد :
 

و الســـلوكي، تتعـــدد وتتنـــوا األســـاليب العالجيـــة الضـــطراب طيـــف التوحـــد منهـــا )العـــال   
العالو النفسي، العالو الغذائي، العـالو الطبـي، العـالو بالموسـيقى، العـالو بـالفن، العـالو 
الكهرومغناطيســي، العــالو بالتكامــل الحســي(، وســيتم تنــاُول العــالو بالموســيقى فــي البحــث 
الحـــالي بمـــا يتناســـب مـــع طبيعـــة البرنـــامج المســـرحي الغنـــائي الرقمـــي الُمَقـــَدم لألطفـــال ذوي 

 اضطراب طيف التوحد. 
 

لـدف ُمَوَجـه وُمَخَطـط وعمليـة تفاعـل وتـدخ ل  يتم تعريف العةالج بالموسةيقى علةى أنةه:  
د قوته وضعفه، وُتستخَدم الخبـرات  تُبنى على تقويم احتياجات ُمحَددة للطفل التوحدي، وُتحدر

يــة  فــي الموســيقية علــى وجــه الخصــوص فــي تــدريب الطفــل التوحــدي إلحــداث تغييــرات  إيجاب
 ( . 044، 7105مهاراته وأفكاره ومشاعره وسلوكياته )القم ، 

 

ويسةةةتند العةةةالج بالموسةةةيقى ألطفةةةال ذوي اضةةةطراب طيةةةف التوحةةةد علةةةى عةةةدة أركةةةاٍن   
 وتتضح في:

 أن األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يعانون من قصور  شديد  في التواصل. -0
 خرين.أنهم يعانون من الفشل في البدء بالتفاعل مع ار -7
 ضعف إدراكهم للتوقيت الزمني لبدء التفاعل. -3
 أن الموسيقى من أفضل أدوات التواصل؛ ألنها ال تحتاو إلى تعبيرات  لفظية . -4
 أن األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يحبون الموسيقى ويتجاوبون مع نغماتها.  -5

 

تحقيق التواصل، حيث وتعد الموسيقى لغًة تواصليًة بديلًة لهرالء األطفال لبدء الحوار و    
يردي العالو بالموسيقى إلى تحسين إدراك لرالء األطفال وزيادة قدرتهم على االنتباه، ومن 

اإلحسـاس بوجـود مفهـوم ثم تحسين لغـتهم وتنميتهـا، كمـا أن العـالو بالموسـيقى ينمـي لـديهم 
 ارخر، ومن ثم تنمو عالقاتهم االجتماعية.
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يقى فةي تحقيةق أهدافةه مةا األطفةال ذوي اضةطراب ولكي ينجح برنامج العالج بالموس  
 طيف التوحد يجب االهتمام بما يلي:

 

 تقديم الدعم من جانب الُمعالرج للطفل أثناء التفاعل مع ارخر. -
 تدريب القائمين على رعاية الطفل بالمنزل على استمرار التواصل مع الطفل وتدعيمه. -
ه وتحســين ســلوكياته، وذلــك عــن طريــق اســتخدام الموســيقى المفَضــلة للطفــل لتوجيــه نشــاط -

، ثـم التوقـف تمامـًا أو الصـوت  اإليقاا والصوت المنخف  عندما ي تي الطفـل بسـلوك  مر ـوب 
 ( .030- 079، 7100العالي عندما يحدث من الطفل سلوكًا  ير مر وبًا )إبراليم، 

 لـــة فـــي العمليـــةإلـــى أن أ ـــاني القصـــص المرتجَ ( (McClure, 2013وتشـــير دراســـة   
جـابي فـي عمليـة تطـور الطفـل العالجية للطفل الذي يعاني من تـ خر  فـي النمـو لهـا تـ ثير إي

 .وعالجه
 

 إرشادات لتعليم األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد :
 

تتمثل اإلرشادات التي تساعد في تعليم األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد فـي النقـاط   
 التالية :

األطفــال مشــكالت فــي تــذُكر تسلســل لــرالء يــث يواجــه تجنــب اســتخدام كلمــات  كثيــرة ، ح -0
 الكلمات.

 وتنميتها.يهم يجب تشجيع الموالب الموجودة لد -7
 استخدام طرق مرئية واضحة لتعليم المفاليم والمهارات المختلفة. -3
بع  األطفال ذوي اضطراب طيف التوحـد يواجهـون حساسـيًة لـدى األصـوات المرتفعـة؛  -4

 صوات.ولذلك يجب حمايتهم من تلك األ
تعد حاسـة اللمـس مـن أكثـر الحـواس فاعليـًة عنـد كثيـر  مـن لـرالء األطفـال، وبـذلك يمكـن  -5

 تعليمهم العديد من المفاليم من خاللها.
إن الكــالم ُيســتخَدم كوســيلًة للتواصــل؛ ولــذلك فــرن تعُلــم اللغــة يجــب أن يركــز علــى تعزيــز  -2

 ( .759، 7104التواصل )العثمان، الببالوي وبدوي، 
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 ص الباحثة مجموعة من اإلرشادات في عدة نقاٍط، وهي :وتلخ  
 

 إعطاء األطفال الوقت الكافي للقيام باألنشطة المطلوب منه تنفيذلا . -
استخدام إستراتيجيات متنوعة في تعليم األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك يتوقف  -

 حسب طبيعة كل طفل  ومدى استعداده للتعُلم.
 يهية في تعليم لرالء األطفال وتنمية المهارات المختلفة لديهم.استخدام األنشطة الترف -
مراعاة تقديم األنشطة الجذابة والتي يقوم فيها الطفل باستخدام أكثر من حاسة  في التفاعل  -

 مع النشاط الُمقَدم إليه .
 

ممـــــا ســـــبق يتضـــــح أن األطفـــــال ذوي اضـــــطراب طيـــــف التوحـــــد بحاجـــــة  إلـــــى الرعايـــــة    
تمتعــــون بخصـــائص  تميــــزلم عـــن  يـــرلم مــــن األطفـــال ذوي االحتياجــــات وااللتمـــام، فهـــم ي

الخاصــة، ومــن ألــم لــذه الخصــائص ت الخصــائص اللغويــة ت فهــم يســتخدمون كلمــات قليلــًة 
و يــر مفهومــًة، باإلضــافة إلــى أن تعبيــراتهم تكــون  يــر واضــحًة، ممــا يــرثر علــى تفــاعلهم 

 ,Mody et al)تشــير دراســة االجتمــاعي وعــدم قــدرتهم علــى التواصــل مــع ارخــرين، و 

( يعــانون ASDإلــى أن العديــد مــن األطفــال المصــابين باضــطراب طيــف التوحــد ) (2017
مــن صـــعوبات  ملحوظـــة  فـــي مجـــاالت الحركـــة والكــالم واللغـــة. مـــن لنـــا دعـــت الحاجـــة إلـــى 
ضـــــرورة اســـــتخدام إســـــتراتيجيات وأســـــاليب تتناســـــب مـــــع طبيعـــــة لـــــرالء األطفـــــال وميـــــولهم 

تنميــة المفــاليم والمهــارات المختلفــة لــديهم عامــًة، والمهــارات اللغويــة ومهــارات والتمامــاتهم؛ ل
 التفاعل االجتماعي خاصًة. 

 

 : Language skillsثالثًا : المهارات اللغوية 
 

تعد اللغة ظالرًة إنسانيًة معقدًة مـن الظـوالر التـي يتميـز بهـا الكـائن البشـري عـن سـائر    
للداللـــة والتعبيـــر والتواصـــل، ويشـــتمل لـــذا  ااصـــطالحيً  امزًيـــر  افهـــي تمثـــل نظاًمـــالمخلوقـــات 

ـــى مجموعـــة  مـــن األدوات والوســـائل المنطوقـــة و يـــر المنطوقـــة التـــي تشـــكل فـــي  النظـــام عل
مجموعها اإلطار الكلي للغة والتي تسود فـي مجتمـع  مـا، بحيـث ُتسـتخَدم مـن قرَبـل أفـراد لـذا 

 (.59، 7102ني، وعيسى، المجتمع في عمليات التفاعل والتواصل )السليما
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فاللغة نظام رمزي افتراضي يربط الكـالم بـالمعنى، ولـي إمـا تكـون اسـتقباليًة قائمـًة علـى   
فهم اللغة سواء كانت مكتوبـًة أو مسـموعًة، أو تكـون تعبيريـًة عـن طريـق اسـتخدام اللغـة فـي 

شـفوي، فاللغـة التعبير عن األفكار والمشاعر سواء من خالل الكتابة أو عن طريـق الكـالم ال
ـــان رئيســـيتان لمـــا التخاطـــب والمعرفـــة، ممـــا يجعلهـــا مظهـــرًا مـــن مظـــالر النمـــو   لهـــا وظيفت

 (.345، 7102اللغوي )لقمة، األعسر وسيف، 
 

وبذلك فرن المهارات اللغوية لي المقدرة على الكـالم والتعبيـر معتمـدًة علـى وجـود جهـاز    
( إلـــى مركـــز )المـــ)( وأجـــزاء الصـــوت ســـليم  لالســـتقبال )الســـمع( وجهـــاز ناقـــل )األعصـــاب

والكـــالم )اللســـان، الحنجـــرة، الفـــم( ليســـتطيع بهـــا التعبيـــر بـــالكالم )محمـــد، يوســـف والمنســـي، 
7102  ،042.)    

 الصـادرة الصـوتية اللغويـة للرمـوز االسـتماا أو االسـتقبال علـى كما ُتعَرف ب نها: القدرة  
دراك وفهمها من ارخرين  حيث صحيح  من لغوي   سياق   في بررسالها واالستجابة معنالا، وا 

 (.727، 7102والطالقة )الحضري،  واالستخدام النطق والمعنى والتركيب
 

وتنقســم المهــارات اللغويــة إلــى مهــارة االســتماا )االســتقبال(، مهــارة التحــدث )التعبيـــر(،   
 مهارة القراءة، مهارة الكتابة. وسيتناول البحث الحالي مهارتين ولما:

 

    : The skill of receptive languageارة اللغة االستقبالية مه -أ

دراك مـا يسـمع مـن الكـالم الشـفوي المنطــوق    وُتعـَرف علـى أنهـا: قـدرة الطفـل علـى فهــم وا 
مــن ارخــرين، بمــا يتضــمنه مــن كافــة مكونــات اللغــة المنطوقــة مــن أفعــال  وأســماء  وصــفات  

صــدار االســـتجابة التــي تــدل علـــى وظــرف الزمــان والمكــان واالســـتفهام والضــمائر. . إلــ)، وا 
 (.72،  7107فهمه لذلك)عبد الحميد؛ بشاتوه ، 

 

كما ُتعَرف على أنها: مجموعة األصوات التي يسمعها الطفل ويستقبلها من خالل البيئة   
المحيطة به وتفاعله معها عند سماعها ومعرفة مصدرلا وتحليل لذه األصوات؛ لمعرفـة مـا 

 (.24، 7105صر البيئة المحيطة )يوسف، تدل عليه من عنا
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وُتعَرف أيضًا على أنهـا : قـدرة الطفـل علـى فهـم وسـماا اللغـة دون نطقهـا، وتتضـمن ت    
، 7102الفهــم الســمعي، التمييــز الســمعي، التــذكر الســمعي ت )محمــود، عبــد اهلل، طــاحون، 

720.) 
 

ــدماغ البشــري علــى اســت    قبال الرســائل اللغويــة مــن وتتمثــل اللغــة االســتقبالية فــي قــدرة ال
قنــوات الحــس المختلفــة ومــن ثــم تحليلهــا وفهمهــا واســتيعابها، ويرتكــز الــدماغ فــي ذلــك علــى 
مخزون  وافر  في الذاكرة من الرموز اللغوية وما ُتعبرر عنه من أشياء  ومفـاليم  و يرلـا، ومـن 

بــرات  )الطقاطقــة، ثــم يقــوم بــربط الكلمــات المســموعة بمــا ُتعبرــر عنــه مــن أشــياء  وأعمــال  وخ
7102 ،031.) 

 

 وتتحدد اضطرابات اللغة االستقبالية فيما يلي : 
 

 صعوبة فهم واتباا التوجيهات والتعليمات الُموَجهة للطفل . -
 صعوبة فهم األسئلة. -
 صعوبة متابعة الكالم لفترة  طويلة . -
 عدم القدرة على تفسير تعبيرات الوجه ولغة الجسد واإليماءات. -
 (.072، 7102تماا سيئة لدى الطفل )أحمد، مهارات االس -

 

مما سبق ُتَعد مهارة اللغة االستقبالية بالنسبة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحـد مـن    
المهــارات الهامــة الواجــب تنميتهــا، فمــن خاللهــا يســتقبل األطفــال العديــد مــن الكلمــات التــي 

ي ذاكـرتهم أثنـاء تعرضـهم للبرنـامج يستمعون إليها ويفهمونها بشكل  جيـد  ويقومـوا بتخزينهـا فـ
المسرحي الغنائي الرقمي؛ ليتمكنوا مـن اسـتخدامها فـي المواقـف المناسـبة، ويتضـح ذلـك فـي 

 ;Venker; Edwards)اســـتجابة لـــرالء األطفـــال لتعليمـــات الباحثـــة، وتركـــد دراســـة 

Saffron; Ellis; Weismer, 2019) رات على أن مهارة اللغة االستقبالية من ألـم المهـا
اللغوية التي يجب العمل على تنميتها لدى أطفال اضطراب طيف التوحد، كمـا تركـد دراسـة 

Nudel et al, 2020) ). على أن اللغة لي إحدى السمات األساسية ل نسان 
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 : The skill of expressive languageمهارة اللغة التعبيرية  -ب
 

هــــا الطفــــل عــــن نفســــه الحتياجاتــــه اليوميــــة وُتعــــَرف علــــى أنهــــا: الطريقــــة التــــي ُيعبرــــر ب   
ـــرات الوجـــه  ـــة ولغـــة الجســـد وتعبي ـــة الكـــالم والكتاب ومشـــاعره، وتشـــمل مهـــارات اللغـــة التعبيري

براليم،   ( .47،  7104واإليماءات )مصطفى، السيد وا 
 

وُتعـــَرف أيضـــًا علـــى أنهـــا:لي إحـــدى مظـــالر التواصـــل اللغـــوي القـــائم علـــى األصـــوات   
بيــــر عــــن األفكــــار واالحتياجــــات والمشــــاعر و يــــر ذلك)ياسين،حســــين المنطوقـــة بهــــدف التع

 (.341، 7104وشالين،
 

كما ُتعَرف على أنها: مجموعة المهارات المسئولة عن تحويـل األفكـار إلـى رمـوز  لغويـة    
صوتية ، ولنا تكون الرسالة لفظيًة أو تحويل األفكار إلى رموز  صورية  بصرية  وبذلك تكون 

 .(700، 7105)علي، الحديبي وعبد الشافي،  ةً الرسالة كتابي
 

وتتمثــل اللغــة التعبيريــة فــي قــدرة الــدماغ البشــري علــى إنتــاو الرســائل اللغويــة المناســبة    
إلتمام عملية التواصل، ويتم ذلك عن طريق تحديد الرسائل المناسـبة، ومـن ثـم إرسـالها إلـى 

أو  يرلـا، وبـذلك فرنهـا تمثـل قـدرة  العضالت المسئولة لتظهر في النهاية على شكل كلمات  
 ( .402، 7103الفرد على التعبير عما يريده باستخدام الكالم )الغلبان؛ الديب، 

( إلــى أن اللغــة التعبيريــة كانــت الــدافع (Reinhartsen et al, 2019وتشـير دراســة    
لية ونمــو وراء تطــور اللغــة االســتقبالية حيــث أن لنــاك عالقــة قويــة بــين نمــو اللغــة االســتقبا

 اللغة التعبيرية. 
 

 وتتحدد اضطرابات اللغة التعبيرية فيما يلي : 
 صعوبة استخدام الكلمات بشكل  صحيح  . -
 صعوبة التفكير عن األفكار. -
 صعوبة سرد القصص واألحداث في تسلسل  ذي معنى. -
 صعوبة طرح األسئلة. -
 صعوبة تسمية األشياء. -
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 (.079، 7102)أحمد،  صعوبة تكوين الجمل واألسئلة بشكل  مناسب   -
 

 إستراتيجيات تنمية المهارات اللغوية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد :
 

 وتتضح فيما يلي:  
 

 تعل م ألفاظ جديدة : -1
يمكن توسيع مدارك لرالء األطفـال مـن خـالل ربـط األفكـار الجديـدة باألفكـار الم لوفـة،    

صــور التوضــيحية أو اللعــب باألشــياء أو فهــم يتعلمــون أفضــل بــالخبرة عــن طريــق مشــالدة ال
 ممارسة النشاطات التعبيرية .

 

 تسهيل عملية االسترجاع : -2
قد تساعد التمرينات الهادفـة إلـى توضـيح العالقـة بـين كلمـات لـرالء األطفـال فيصـبحوا    

مــالرين فــي اســترجاا الكلمــات المناســبة، ويجــب تشــجيع األطفــال علــى تنظــيم اســتجاباتهم 
 ية ، ويجب على المعلمة تنظيم الظروف وتهيئتها .بطريقة  منطق

 

 وصف الصور : -3
إن مهارات التواصـل المرجعـي تتطلـب تقـديم أوصـاف واضـحة لهـرالء األطفـال، فهـم ال    

يستخدمون المعلومات اللفظية للتوصل إلى استنتاجات  مالئمة ، ويستفيد لرالء األطفـال مـن 
 المعلومات الناقصة. النماذو التي تبين طرق التخمين أو معرفة

 

 تحليل المهارات  : -4
يمكــــن تجزئتهــــا وتحليلهــــا إلــــى خطــــوات  أصــــغر عنــــدما يواجــــه األطفــــال صــــعوبات، ومــــن 

 األساليب المقترحة ما يلي :
 إعادة طرح السرال. (أ)
 إعادة صيا ة السرال باستخدام كلمات  أبسط. (ب)
 تعديل المهارة من أجل إلقاء الضوء على عناصرلا المحددة. (و)
 علومات إرشادية بالصور.تقديم م (د)
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 (.772 – 775، 7103ربط المجهول بالمعلوم )الجالمدة ويوسف،  (ه)
 

مـن العــر  الســابق يتضـح أنــه مــن خـالل تنميــة مهــارة اللغـة االســتقبالية لــدى األطفــال    
ذوي اضــــطراب طيــــف التوحــــد يتمكنــــون مــــن اســــتخدام الكلمــــات التــــي تــــم تعُلمهــــا وربطهــــا 

عاصــرونها، والتحــدث مــع ارخــرين والتعبيــر عمــا بــداخلهم مــن بــالمواقف االجتماعيــة التــي ي
انفعــاالت  ومشــاعر  مــن خــالل تكــوين جمــل  بســيطة ، وذلــك مــن خــالل اســتخدام مهــارة اللغــة 
التعبيرية )اللغـة المنطوقـة(، والتـي تسـاعدنا علـى فهـم ارخـرين والتفاعـل معهـم، حيـث تشـير 

إلــى أن االســتجابات اللغويــة   (Yoder; Watson; Lambert , 2015)نتــائج دراســة
للوالدين كانت تنبرات ذات قيمـة مضـافة لنمـو اللغـة المنطوقـة التعبيريـة واالسـتقبالية، وتركـد 

علـى أن مهـارتي اللغـة االسـتقبالية واإلنتاجيـة  (Rose; Weinert; Ebert, 2018)دراسـة 
، كمـــا تركـــد دراســـة )التعبيريـــة( لهمـــا دور كبيـــر فـــي التنميـــة االجتماعيـــة والعاطفيـــة لألطفـــال

Eduardo Arango-Tobón et al, 2018) علـى أن لنـاك عالقـة قويـة بـين القـدرات )
 اللغوية االستقبالية والتعبيرية ومهارات ما قبل القراءة في مرحلة ما قبل المدرسة. 

 

 : Social interactionرابًعا : التفاعل االجتماعي 
 

لرئيسية في تشخيص التوحد وتتمثل في ضعف  التفاعل االجتماعي لو أحد المعايير ا    
أو إعاقــة  واضــحة  فــي اســتخدام الســلوكيات  يــر اللفظيــة مثــل االحتكــاك البصــري، تعبيــرات 
يمـــاءات الجســـم؛ وذلـــك للعمـــل علـــى تنظـــيم عمليـــة التفاعـــل االجتمـــاعي،  الوجـــه، الحركـــة وا 

تي تتسم بالعزلة )لويـدي، واالفتقار إلى التبادلية العاطفية االجتماعية كتفضيل النشاطات ال
 ( .2، 7102الخميسي والحربي، 

 

وُيقَصد بها: لي عالقة متبادلة بين فـردين أو أكثـر يتوقـف سـلوك أحـدلما علـى سـلوك    
ارخر، وعملية التفاعل عملية مستمرة ومتواصلة، فهي تحدث في كل مكان  في البيت وفـي 

فـراد، وتحـدث مـن جرائـه عمليـة احتكـاك المدرسة وفي الشارا، وفي كل مكان  يجتمع فيـه األ
 (.   01، 7107وتفاعل )عواد، البئوي، 
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لي عملية مشاركة بين األشخاص من خالل مواقف الحياة اليومية والتي تفيد في إقامة   
عالقــات  مــع ارخــرين فــي محــيط المجــال النفســي، ويشــمل المهــارة فــي التعبيــر عــن الــذات 

قامـــــــة حـــــــوار وصـــــــداقةواالتصـــــــال بـــــــارخرين ومشـــــــاركتهم فـــــــ              ي األنشـــــــطة االجتماعيـــــــة وا 
   . (20، 7102معهم )مصطفى،

لي المهارة التي يبذلها الطفل في التعبير عن ذاته لآلخـرين، واإلقبـال علـيهم واالتصـال   
قامــات صــداقات معهــم،  بهــم والتواصــل معهــم ومشــاركتهم األنشــطة االجتماعيــة المختلفــة، وا 

االجتماعيــــة المختلفــــة، ومراعــــاة قواعــــد الــــذوق االجتمــــاعي العــــام فــــي  واســــتخدام اإلشــــارات
 .(011، 7171)إبراليم،  ريب،  التفاعل معهم

 

 أسس ومحددات التفاعل االجتماعي :
 

 وتتضح في:   
 

ــــين : Communicationاالتصةةةةال  (أ) ــــة االتصــــال يحــــدث التفاعــــل ب ــــق عملي فعــــن طري
ــــادل ــــى تب المعلومــــات مــــن خــــالل تعبيــــرات الوجــــه،  األفــــراد، والتفاعــــل االجتمــــاعي يعتمــــد عل

 اإليماءات وحركة الجسد )اتصال  ير لفظي( أو من خالل الكلمات )اتصال لفظي(.
، ويــردي : Expectationالتوقةةا  (ب) لــو اتجــاه عقلــي واالســتعداد لالســتجابة لمنبــه  معــين 

ـــة التفاعـــل االجتمـــاعي وُيبنـــى التوقـــع علـــى الخبـــرات الســـابقة، ويـــردي  دورًا أساســـيًا فـــي عملي
 وضوح التوقعات أمرًا ضروريًا لتنظيم السلوك االجتماعي أثناء عمليات التفاعل.

لكـل إنسـان دور يقـوم بـه، : Role Realization and Actingإدراك الدور وتمثيله  (ج)
ولذا الدور يظهر من خالل سلوكه، فسلوك الفرد ُيفَسر من خـالل قيامـه بـاألدوار االجتماعيـة 

 له مع  يره وذلك وفًقا لخبرته التي اكتسبها وعالقاته االجتماعية.المختلفة أثناء تفاع
يتم االتصال والتوقع ولعب األدوار : Symbols of Significanceالرمون ذات داللة   (د)

عن طريـق الرمـوز ذات الداللـة المشـتركة بـين أفـراد الجماعـة كاللغـة وتعبيـرات الوجـه و يرلـا، 
مشـترك  بـين أفـراد الجماعـة فيسـيرون فـي التفكيـر والتنفيـذ وتردي كل لذه األساليب إلـى إدراك  

 .   (401، 7102)أحمد، عبد الخالق،  في اتجاه  واحد  
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 وسائط التفاعل االجتماعي :
 

 لناك نمطان رئيسيان لوسائط التفاعل االجتماعي لما :  
 

 : Verbal Mediaالوسائط اللفظية  -1
ســــتخدمة ب شــــكاله وأنماطــــه المختلفــــة ولــــي تضــــم الكــــالم المحكــــي فــــي نطــــاق اللغــــة الم  

)إعطاء تعليمات، طرح أسـئلة، إلقـاء معلومـات، مـدح وثنـاء،.... إلـ)(، ويتـ ثر لـذا الوسـيط 
بالصـــوت، والنبـــرة، والســـرعة، والوقـــت، والصـــمت، واإلصـــغاء، واأللفـــاظ والمعـــاني، والمنـــاخ 

 النفسي والمادي السائدين، وفرص التبادل والتفاعل.
 

    :-Verbal Media  Nonفظيةالوسائط غير الل -2

وتضم كل ما لو  ير لفظي، ويشكل مثيرًا أو منبهًا الستجابات  سلوكية  مختلفـة  تسـهم    
في إحداث عملية التفاعل االجتماعي، ومن أمثلة ذلك )حركات الجسم، واإليماءات بالجسم 

االقتـراب والمالمسـة والرأس واليدين، وتعبيرات الوجه، واألصوات  ير الكالمية، واالبتعـاد، و 
الجســــدية كالمصــــافحة، واســــتخدام الــــروائح المختلفــــة وأســــاليب الجلــــوس والوقــــوف... إلــــ)(، 
وتختلف دالالت وقيمة لذه الوسائط بالنسبة لعملية التفاعل االجتماعي من جماعة  ألخرى، 

 ( .02، 7171ومن فرد  إلى فرد  آخر  في الجماعة الواحدة )لندي، إبراليم والنجار، 
( علـــى ألميـــة اســـتخدام الوســـائل التعليميـــة المتعـــددة فـــي 7170وتركـــد دراســـة )دويكـــات، 

 تحسين التفاعل االجتماعي ألطفال طيف التوحد.
 

 التفاعل االجتماعي لذوي اضطراب طيف التوحد :
 

يتصف طفل التوحد بقصور  فـي تتبـع أنمـاط المهـارات االجتماعيـة ومهـارات االتصـال،    
ئيــة تتضــح علــى الطفــل منــذ عامــه األول، وتتعــدد التــ ثيرات المختلفــة فــي ولنــاك إشــارات مبد

 طيف التوحد على األطفال، إذ توجد ثالثة أنماطًا مميزًة لهذه االضطرابات ولي :
يعــاني الطفــل التوحــدي مــن صــعوبات  : Social Impairmentالتةةدهور االجتمةةاعي  -

بصــري أثنــاء اســتجابته الطبيعيــة مــع انــدماو فــي التفــاعالت اليوميــة، وقصــور  فــي التواصــل ال
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البيئــة، و البــًا مــا يكمــن القصــور فــي االســتجابة لالنفعــاالت أثنــاء التفاعــل مــع ســياق المواقــف 
 المختلفة.

يعــاني الطفــل التوحــدي مــن :  Communication Difficultiesصةةعوبات التواصةةل  -
ـــة   ـــدما يســـم صـــعوبات  نمائي ع اســـمه، وتختفـــي فـــي النطـــق بالكلمـــات البســـيطة كاالســـتجابة عن

اإليمـــاءات ويتـــ خر النمـــو اللغـــوي لديـــه بصـــورة  ال يســـتطيع فيهـــا مجـــاراة أقرانـــه مـــن األطفـــال، 
 عدوانية . وبالتالي ينعكس لذا في رد فعله الذي يتضح في صورة قلق  أو

يتركـز :  Repetitive and stereotyped behaviorsالسةلوك النمطةي المتكةرر  -
ات  تشــمل ســلوكيات  يــر معتــادة مثــل ســلوكيات ملفتــة لالنتبــاه لــذا الســلوك فــي ثالثــة تصــنيف

كـاالنعزال الــدائم، وُيشــار إلــى سـلوكياته النموذجيــة بنمطيــة الســلوك ومـع تغيــر  طفيــف  فــي لــذا 
 (.020-021، 7102الروتين ُيصاب بحالة  من التهيج العصبي )موسى، البعلي، 

 

 ضطراب طيف التوحد :لدى األطفال ذوي ا مظاهر قصور التفاعل االجتماعي
 

يتصف األطفال ذوو اضطراب طيف التوحد بمجموعة  من الخصائص الفرعية التي تعبر   
 جميعها عن القصور في التفاعل االجتماعي، والتي تتمثل فيما يلي:

 قصور أو عجز في تحقيق التفاعل االجتماعي أو التواصل االجتماعي المتبادل. -
 ة.قصور في فهم العالقات االجتماعي -
 عدم الت ثر بوجود ارخرين أو االقتراب منهم. -
 عدم الر بة في تكوين صداقات  أو عالقات  مع ارخرين. -
 قصور في التواصل البصري وتجنب النظر إلى وجه شخص  آخر. -
 عدم االستجابة النفعاالت ارخرين أو مبادلتهم نفس المشاعر. -
 (. 731، 7109لي، تفضيل العزلة عن اللعب مع ارخرين )محمد، سليمان، ع -
 
 
 

 



 

 جامعة بني سويف -كلية التربية للطفولة المبكرة
     

7207 

 2021 ديسمبر -2ج (،6)3طفولة، مجلة بحوث ودراسات ال   

 تقييم التفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد :
 

يــــتم تقيــــيم المهــــارات االجتماعيــــة وتحديــــد مســــتوى التفاعــــل االجتمــــاعي لــــدى الطفــــل     
ـــك  ـــى المعلومـــات المســـتمدة مـــن تقـــديرات الوالـــدين/ المعلمـــين، وكـــذلك تل التوحـــدي بنـــاًءا عل

لحصول عليها من خـالل المالحظـة والتعامـل المباشـر مـع الطفـل عـن المعلومات التي يتم ا
 طريق المقابلة الشخصية معه، وذلك من خالل عدة أبعاد  تتمثل في :

لــي قــدرة الطفــل علــى إقامــة عالقــة  وطيــدة  بينــه وبــين طفــل  آخــر  تتســم  تكةةوين الصةةداقات: -
و سلبياته، وتنطـوي علـى بالقبول  ير المشروط لبعضهم البع  بغ  النظر عن إيجابياته أ

 المودة والتعاطف واإليثار.
لي قدرة الطفـل علـى فهـم مشـاعر ارخـرين وتقـديرلا والتفاعـل معهـا،  المشاركة الوجدانية: -

 والسعي إلى مشاركتهم في المواقف والمناسبات االجتماعية المختلفة.
ات  جيـدة  مـع لـي قـدرة الطفـل علـى تكـوين عالقـ المبادأة في إنشاء عالقات مةا اآلخةرين: -

ارخـرين، حيــث يســعى إلــى التعامــل مــع ارخــرين ويبــادر برلقــاء التحيــة علــى ارخــرين والســرال 
 عنهم.

لي قدرة الطفل على التعامل بمحبة  مـع ارخـرين،  التعاون وتدعيم العالقات ما اآلخرين: -
واصــل والتعــاون معهــم فــي المواقــف المختلفــة، والعمــل علــى تــدعيم عالقتــه بهــم مــن خــالل الت

 المستمر معهم، بحيث تتسم باإليجابية.
 قدرة الطفل على التواصل والتفاعل مع ارخرين. المحادثة والحوار: -
ويتمثــــل فـــي االنتبـــاه المشـــترك، تمييــــز المشـــاعر، وفهـــم وجهـــة نظــــر  الفهةةةم االجتمةةةاعي: -

 ارخرين ولعب الدور.
ـــــل فـــــي ممارســـــ األنشةةةةةطة واالهتمامةةةةةات: - ـــــي يفضـــــلها الطف ة األنشـــــطة ولـــــي الطريقـــــة الت

 وااللتمامات سواء كانت األنشطة فرديًة أو جماعيًة.
 وتتضح في تحديد درجة تفاعل الطفل مع ارخرين. التصرف في المواقف االجتماعية: -

 ( 405 – 404، 7102)الشخص، بطرس وحسيني،                                  
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ســتقبالية واللغــة التعبيريــة لــدى ممــا ســبق يتبــين أنــه مــن خــالل تنميــة مهــارتي اللغــة اال   
األطفـــال ذوي اضـــطراب طيـــف التوحـــد باســـتخدام المســـرح الغنـــائي الرقمـــي يســـتطيع لـــرالء 
األطفـــال التفاعـــل مـــع ارخـــرين، ويتضـــح ذلـــك التفاعـــل فـــي اســـتجابتهم لآلخـــرين مـــن خـــالل 

ك اســـتخدام اإلشـــارات أو تعبيــــرات الوجـــه أو التعبيــــر بـــالكالم عـــن أفكــــارلم ومشـــاعرلم وذلــــ
بكلمات  بسيطة ، فيصبحوا أشخاصًا اجتماعيين يتفاعلون بشكل  إيجابي  مع ارخرين، وتركد 

علــى أن لنــاك عالقــة قويــة بــين القــدرات  (Eduardo Arango-Tobón,2018)دراســة 
 اللغوية االستيعابية )االستقبالية( والتعبيرية ومهارات التفاعل االجتماعي. 

 

والدراسات السابقة يتضح أن األطفال ذوي اضطراب  من خالل عر  اإلطار النظري   
طيف التوحد يعـانون مـن قصـور  فـي المهـارات اللغويـة سـواء فـي مهـارة اللغـة االسـتقبالية أو 
مهارة اللغة التعبيرية، فال يستطيع لرالء األطفال االنتباه واالستماا لما ُيقال لهم أو التعبير 

دام تعبيــرات الوجــه فــي المواقــف المختلفــة بشــكل  عمــا بــداخلهم، كمــا أنهــم ال يجيــدون اســتخ
، ممـــا يـــرثر ذلـــك ســـلبًا علـــى تفـــاعلهم مـــع ارخـــرين. وبـــذلك أصـــبح مـــن الضـــروري  صـــحيح 
توظيف المسرح الغنائي الرقمي لتنمية مهارتي اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية، فهـو يجمـع 

صـــر الـــثالث ت ثيرلــا الكبيـــر فـــي مــا بـــين الـــنص األدبــي واأل ـــاني والتكنولوجيـــا، ولهــذه العنا
ــــوس األطفــــال ذوي اضــــطراب طيــــف التوحــــد، األمــــر الــــذي ســــالم فــــي جــــذب انتبــــالهم  نف
واستجابتهم للتعليمات الُمَوَجهة إليهم، ومساعدتهم بشكل  تدريجي  على نطق بعـ  الكلمـات 

ا فــي البســيطة الُمقَدمــة إلــيهم مــن خــالل المســرحيات الغنائيــة الرقميــة، والتــي ســالمت بــدورل
تحسين التفاعل االجتماعي لدى لرالء األطفال من خالل التعبير عن أفكارلم واحتياجاتهم، 

( إلــى أن اللغــة والتواصــل  (Özyurt; Dinsever; Eliküçük, 2018وتشــير دراســة 
ــــال، كمــــا تشــــير دراســــة  ــــي لألطف ــــة فــــي النمــــو االجتمــــاعي والعــــاطفي والمعرف مهمــــان للغاي

(Parsons; Cordier; Lee; Falkmer; Vaz, 2019)  إلـى أن تكنولوجيـا المعلومـات
              تعمـــــــل علـــــــى تحســـــــين مهـــــــارتي اللغـــــــة )االســـــــتقبالية والتعبيريـــــــة( والمهـــــــارات االجتماعيـــــــة
         لــــــــــدى األطفــــــــــال الصــــــــــغار المصــــــــــابين باضــــــــــطراب التوحــــــــــد، باإلضــــــــــافة إلــــــــــى دراســــــــــة
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Shafranska, 2020) (Khyzhna; بالموســـيقى والطـــرق  والتـــي تركـــد علـــى أن العـــالو
ـــدراما باســـتخدام  ـــال وبعـــ  عناصـــر ال ـــدعم التطـــور متعـــدد الوســـائط لألطف ـــي ت األخـــرى الت
عناصــر اإليقــاا والحركــة والصــوت لهــا تــ ثير إيجــابي علــى األطفــال ذوي اضــطراب طيــف 

 التوحد.
 

   اإلجراءات المنهجية للبحث:
 

 أواًل: منهج البحث:
 

يبــي ذات التصــميم شــبه التجريبــي ذات المجموعــة يســتخدم البحــث الحــالي المــنهج التجر   
تنمية مهارتي اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية من خالل استخدام المسرح الغنـائي الواحدة؛ ل

 الرقمي وأثره في تحسين التفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
 

 ثانًيا: عينة البحث:
 

تكونـت لتأكد من الخصةائص السةيكومترية ألدوات البحةث(: العينة االستطالعية )عينة ا-أ
( أطفــااًل مــن ذوي اضــطراب طيــف التوحــد 2العينــة االســتطالعية فــي البحــث الحــالي مــن )

( ســـــنوات بمركـــــز كالمـــــي للتخاطـــــب والتـــــدريب 9 -4والـــــذين تتـــــراوح أعمـــــارلم مـــــن ســـــن )
 واالستشارات التربوية بمحافظة بورسعيد.

( أطفـااًل مـن ذوي 5ت العينـة األساسـية فـي البحـث الحـالي مـن )تكونـالعينة األساسةية: -ب
( ســـنوات بمركـــز كالمـــي 9 -4اضـــطراب طيـــف التوحـــد والـــذين تتـــراوح أعمـــارلم مـــن ســـن )

للتخاطــــب والتــــدريب واالستشــــارات التربويــــة بمحافظــــة بورســــعيد، وتــــم اختيــــار عينــــة البحــــث 
 الحالي بصورة  عمدية .

 

 :البحث متغيراتثالثًا: 
 

 :المتغيرات التالية على الحالي البحث مليشت  
 .المسرح الغنائي الرقمي  :المستقل المتغير-
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التفاعــــــل  -مهــــــارة اللغــــــة التعبيريــــــة  –مهــــــارة اللغــــــة االســــــتقبالية  :التابعةةةةةةة المتغيةةةةةةرات  -
 .االجتماعي

 

 رابًعا: أدوات البحث: 
 

 تستخدم الباحثة في البحث الحالي األدوات التالية:
 

 لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. )إعداد/ الباحثة(                                    ارة اللغة االستقباليةمقياس مه -0
 مقياس مهارة اللغة التعبيرية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. )إعداد/ الباحثة(                                    -7
ال ذوي اضـــــطراب طيــــف التوحــــد. )إعـــــداد/ مقيــــاس مهــــارة التفاعـــــل االجتمــــاعي لألطفــــ-3

 الباحثة(                                   
البرنــامج المســرحي الغنــائي الرقمــي فــي تنميــة مهــارتي اللغــة االســتقبالية واللغــة التعبيريــة -4

وأثــره فــي تحســين التفاعــل االجتمــاعي لــدى األطفــال ذوي اضــطراب طيــف التوحــد. )إعــداد/ 
 الباحثة(

ر الذكاء ستانفورد بينيه الصورة الخامسـة.)تقنين:أ.د/عبد السـميع الموجـود فرحـان، اختبا -5
7102                                                            ) 

مقياس جيليام التقديري لتشخيص اضطراب التوحد.)ترجمة وتعريب: أ.د/ عـادل عبـد اهلل  -2
 (7171عبير أبو المجد محمد،  محمد،

 (                                                              7114س فاينالند للسلوك التكيفي. )تعريب وتقنين: د/ بنـدر بن نـاصـر العـتيبـي، مقيا -2
 

 وفيما يلي تناول تلك األدوات بالشرح والتفصيل :
 

)إعةةداد  لألطفةةال ذوي اضةةطراب طيةةف التوحةةد  مقيةةاس مهةةارة اللغةةة االسةةتقباليةأواًل : 
 (:    3الباحثة( ملحق)

                                 

تنمية مهارة اللغة االستقبالية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف الهدف من المقياس:  -أ
 التوحد. 
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 وصف المقياس : -ب
 

قامـــت الباحثـــة برعـــداد المقيـــاس لقيـــاس مـــدى اكتســـاب األطفـــال ذوي اضـــطراب طيـــف    
ستقبالية المتمثلة في ُبعدين لما: )ُبعـد المفـردات اللغويـة، ُبعـد تركيـب لمهارة اللغة اال التوحد

 الجمل(.
 

 ( عبارًة يمكن تقسيمهم كالتالي:75ويتكون المقياس من )
 

ويتكـون مـن مجموعـة  مـن العبـارات اللفظيـة والتـي  (:ب عد المفردات اللغويةة) الب عد األول• 
اب طيف التوحد، وعـدد العبـارات الموجـودة تقوم الباحثة بمالحظتها على الطفل ذوي اضطر 

ت الحـــــواس الخمســـــة ل نســـــان، الفواكـــــه، ( عبـــــارًة ويتنـــــاول لـــــذا الُبعـــــد 03فـــــي لـــــذا الُبعـــــد )
ـــات المزرعـــة، األفعـــال التـــي ُتســـَتخَدم فـــي  الخضـــراوات، األشـــكال الهندســـية، األلـــوان، حيوان

ــــاة اليوميــــة، األفعــــال التــــي ُتعبرــــر عــــن النظافــــة الشخصــــية، األ فعــــال التــــي ُتعبرــــر عــــن الحي
 المشاعرت.

 

ويتكون الُبعد الثاني أيضًا مـن مجموعـة  مـن العبـارات  (:ب عد تركيب الجمل) الب عد الثاني• 
اللفظيـــة والتـــي تقـــوم الباحثـــة بمالحظتهـــا علـــى الطفـــل ذوي اضـــطراب طيـــف التوحـــد، وعـــدد 

تالعالقات المكانية وتتضمن ( عبارًة ويتناول لذا الُبعد 07العبارات الموجودة في لذا الُبعد )
ـــر،  )فـــوق، تحت،أمـــام،خلف(، الصـــفات البســـيطة مثـــل )القصـــير، الطويـــل، الصـــغير، الكبي

 النحيف، السمين(، ضمائر الغائب )لو، لي، لم(ت .
 

    تعليمات المقياس: -ج
 

 على النحو التالي: تم صيا ة تعليمات المقياس  
 

ضطراب طيف التوحد، حيث توجد ثالث تالحظ الباحثة كل طفل من األطفال ذوي ا   
( √نادًرا( أمام كل عبارة  لفظية  وتقوم الباحثة بوضع عالمة ) -أحياًنا -استجابات )دائًما

.  أسفل االستجابة المناسبة لكل عبارة  لفظية  بناًءا على مالحظتها لكل طفل 
 

 تصحيح المقياس:  -د 
 الحصول على ثالث درجات. ( أسفل استجابة دائًما يتم√في حالة وضع عالمة ) -
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 ( أسفل استجابة أحياًنا يتم الحصول على درجتين.√في حالة وضع عالمة ) -
 ( أسفل استجابة نادًرا يتم الحصول على درجة واحدة.√في حالة وضع عالمة ) -

 

 خطوات تصميم المقياس: -هة  
 

ألطفال ذوي المقياس لتنمية مهارة اللغة االستقبالية لدى ا قامت الباحثة بتصميم    
 ( سنوات، وذلك من خالل:9 -4اضطراب طيف التوحد من )

 

اإلطالا على مقاييس تم االستفادة منها واالستعانة بها في تصميم المقياس وبنوده  -0
(، مقياس 7105إعداد )النجار وحسن،  -مثل: مقياس اللغة االستقبالية ألطفال األوتيزم

إعداد  -(، مقياس اللغة االستقبالية 7102ايدة، إعداد )الدو  -مهارات اللغة االستقبالية
إعداد )إبراليم وعبد الباقي  -(، المقياس اللغوي7102)عبد الموجود واأللفي وسيف، 

 ( .7171إعداد )الفاعوري والزريقات،  -(، مقياس اللغة االستقبالية 7102والجولري، 
جنبية الخاصة بمجال البحث مطالعة البحوث والدراسات السابقة، والمراجع العربية واأل -7

والتي تناولت لذه النوعية من المهارات مع األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد لمعرفة 
طبيعة األسئلة وكيف ُتَوجه وُتَصَحح، واالستفادة منها في تصميم المقياس ووضع بنوده 

(، 7102(، )البرجي وزيدان وحسين، 7104ولي كما يلي: )ياسين وحسين وشالين،
 (.7171(، )شقير وأبو حمزة، 7102(، )طه، 7102د، )أحم

 عند صيا ة مفردات المقياس قامت الباحثة بمراعاة ما يلي: -3
 .تجُنب العبارات التي تشير إلى حقائق 
  تجُنب العبارات التي ُيحتمل أن يوافق عليها أو ال يوافق عليها جميع المفحوصين، فمثل

 فقة أو األفضلية.لذه العبارات ال تميز بين درجات الموا
 .ينبغي أن تشير العبارات إلى الحاضر والمستقبل ال إلى الماضي 
 .استخدام عبارات مباشرة وواضحة وبسيطة 
 .استخدام عبارات مختصرة مركزة 
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  ،توزيع العبارات الموجبة والسالبة عشوائيًا حتى ال يكتشف المفحوص التسلسـل المقصـود
ســتجابة مســبًقا، أي: أن يكــون لديــه تهيــًرا عقلًيــا مســبًقا وبالتــالي يكــون لديــه وجهــًة معينــًة لال

 لالستجابة.
 .)تجُنب استخدام التعميمات أو العبارات الشمولية مثل: )دائًما، أبًدا، كل  

 (523-527، 7111)عالم،                                                   
 تصميم المقياس بحيث يكون مقياسًا لفظًيا. -4
على مجموعة من األساتذة المحكمين للت كد من مدى مناسبة العبارات  المقياس عر -5

 قبل التطبيق.
 

 الكفاءة السيكومترية للمقياس "الصدق والثبات" : -ن
 

 صدق المقياس:
 

 قامـت الباحثـة بحسـاب صـدق مقيـاس اللغـة : وصدق المحتوى لالوشةي صدق المحكمين
 Lawshe Contentمحتــوى لالوشــي االســتقبالية باســتخدام صــدق المحكمــين وصــدق ال

Validity Ratio (CVR)  ( 9فــي صــورته األوليــة علــى عــدد ) المقيــاستــم عــر  حيــث
في تخصص تعلم نفس الطفل، التربية الخاصةت بالجامعات في مجال الطفولة المبكرة أساتذة 

( مصــحوبًا بمقدمــة  تمهيديـــة  تضــمنت توضــيحًا لمجــال البحــث، والهـــدف 1ملحةةق المصــرية )
اللغـة ه، والتعريف اإلجرائي لمصطلحاته؛ بهدف الت كد من صالحيته وصدقه لقيـاس مهـارة من

بداء مالحظـاتهم حـول )مـدى وضـوح االستقبالية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ، وا 
مـــدى كفايـــة مفـــردات  -المقيـــاسمـــدى وضـــوح تعليمـــات  -المقيـــاسومالئمــة صـــيا ة مفـــردات 

ـــةمـــدى وضـــوح ومناســـبة  -المقيـــاس ـــارات اإلجاب ـــه  -خي تعـــديل أو حـــذف أو إضـــافة مـــا ترون
 سيادتكم يحتاو إلى ذلك(.

 

كمـــــا قامـــــت الباحثـــــة بحســـــاب نســـــب اتفـــــاق المحكمـــــين الســـــادة أعضـــــاء ليئـــــة التـــــدريس    
 المقيــاسمــن حيــث: مــدى تمثيــل مفــردات  المقيــاسبالجامعــات علــى كــل مفــردة  مــن مفــردات 

 فــال ذوي اضــطراب طيــف التوحــد، باإلضــافة إلــىاللغــة االســتقبالية لــدى األطلقيــاس مهــارة 
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ــــــة الوشــــــي  ــــــوى باســــــتخدام معادل لحســــــاب نســــــبة صــــــدق  Lawsheحســــــاب صــــــدق المحت
لكل مفردة  من مفـردات مقيـاس مهـارة اللغـة  Content Validity Ratio (CVR)المحتوى

 (In Johnston, Wilkinson, 2009, 5). االستقبالية 
 

مقيـــاس اء ليئـــة التـــدريس بالجامعـــات علـــى مفـــردات وتراوحـــت نســـب اتفـــاق الســـادة أعضـــ   
(، كمــــا بلغــــت نســــبة االتفــــاق الكليــــة علــــى %011-22.22بــــين )مهــــارة اللغــــة االســــتقبالية 

لالوشـــي اتضـــح أن جميـــع  (CVR)(. وعـــن نســـبة صـــدق المحتـــوى %93.172المقيـــاس )
توســط تمتعــت بقــيم صــدق محتــوى مقبولــة، وبلــ  ماللغــة االســتقبالية  مهــارة مقيــاسمفــردات 

وقـــد اســـتفادت  .( ولـــي نســـبة صـــدق مقبولـــة1.222نســـبة صـــدق المحتـــوى للمقيـــاس ككـــل )
الباحثـــة مـــن آراء وتوجيهـــات الســـادة المحكمـــين مـــن خـــالل تعـــديل صـــيا ة بعـــ  مفـــردات 

مفردات ليصبح عدد  المفردات اللغوية لتصبح أكثر وضوحًا، وحذف مفردة من ُبعد المقياس
 .( مفردةً 75المقياس في صورته النهائية )

 

 :)قامــــت الباحثــــة بحســـاب صــــدق المحــــك )الصــــدق  صةةةةدق المحةةةةك )الصةةةةدق التمييةةةةني
التمييــزي( للمقيــاس عــن طريــق حســاب معامــل االرتبــاط بــين درجــات األطفــال ذوي اضــطراب 

إعـداد )عبـد الموجـود،  -اللغـة االسـتقباليةطيف التوحد في لذا المقياس ودرجاتهم فـي مقيـاس 
غــــت قيمــــة معامــــل االرتبــــاط بــــين درجــــات لــــرالء األطفــــال فــــي وبل (،7102األلفــــي، ســــيف، 

    (.1.15*( ولي قيمة معامل ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة )1.921المقياسين )

ومةةن خةةالل حسةةاب صةةدق مقيةةاس مهةةارة اللغةةة االسةةتقبالية بطةةرق صةةدق المحكمةةين    
معامةةةل صةةةدٍق وصةةةدق الوشةةةي وصةةةدق المحةةةك )التمييةةةني( يتضةةةح أن المقيةةةاس يتمتةةةا ب

مقبةةوٍلم ممةةا يشةةير إلةةى إمكانيةةة اسةةتخدامه فةةي البحةةث الحةةالي، والوثةةوق بالنتةةائج التةةي 
 سيسفر عنها البحث.

 



 

 جامعة بني سويف -كلية التربية للطفولة المبكرة
     

7201 

 2021 ديسمبر -2ج (،6)3طفولة، مجلة بحوث ودراسات ال   

بطريقتـــي ألفـــا كرونبـــاخ  مقيـــاس مهـــارة اللغـــة االســـتقباليةتـــم حســـاب ثبـــات ثبةةةات المقيةةةاس: 
Cronbach’s alpha  عــادة التطبيــق ( 5وذلــك علــى عينــة  مكونــة  مــن ) Test- Retestوا 

 (:0، والنتائج يوضحها جدول )أطفااًل من ذوي اضطراب طيف التوحد 
عادة التطبيق )ن= المقياسيوضح معامالت ثبات  (1جدول )  (5بطريقتي ألفا كرونباخ وا 

 معامل ثبات المقياس األبعاد
 إعادة التطبيق ألفا كرونباخ

 *1.953 1.912 المقياس ككل
 

يتمتـع بمعـامالت ثبـات مقبولـة،  ارة اللغـة االسـتقباليةمهمقياس أن  (0يتضح من جدول )   
عنهــا سُيســفر ممــا ُيشــير إلــى إمكانيــة اســتخدامه فــي البحــث الحــالي والوثــوق بالنتــائج التــي 

 البحث.
 وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث الحالي.

 

لتوحةد )إعةداد  الباحثةة(           لألطفال ذوي اضطراب طيف ا مقياس مهارة اللغة التعبيريةثانًيا: 
                    (:  4ملحق )

تنميــة مهــارة اللغــة التعبيريــة لــدى األطفــال ذوي اضــطراب طيــف  الهةةدف مةةن المقيةةاس:-أ
 التوحد. 

 

 وصف المقياس : -ب
 

 قامت الباحثة برعداد المقياس لقياس مدى اكتساب األطفال ذوي اضطراب طيـف التوحـد   
 ( عبارًة يمكن تقسيمهم كالتالي:74لتعبيرية، ويتكون المقياس من )المهارة اللغة 

 

ويتكــون مــن مجموعــة  مــن العبـــارات  (:ب عةةد اسةةتخدام األصةةوات الكالميةةةة) الب عةةد األول• 
اللفظيـــة والتـــي تقـــوم الباحثـــة بمالحظتهـــا علـــى الطفـــل ذوي اضـــطراب طيـــف التوحـــد، وعـــدد 

ت التعـرف علـى األصـوات، ات ويتنـاول لـذا الُبعـد ( عبـار 2العبارات الموجودة في لذا الُبعد )
 التمييز السمعي ت.
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ويتكــون الُبعــد الثــاني أيضــًا مــن مجموعــة  مــن  (:ب عةةد اسةةتخدام الكلمةةات) الب عةةد الثةةاني• 
العبـارات اللفظيـة والتـي تقـوم الباحثـة بمالحظتهـا علـى الطفـل ذوي اضـطراب طيـف التوحــد، 

ت نطـــق كلمـــة ذات ( عبـــارًة ويتنـــاول لـــذا الُبعـــد 2عـــد )وعـــدد العبـــارات الموجـــودة فـــي لـــذا البُ 
 مستوى واحد ، األفعالت.

ويتكــون الُبعــد الثالــث مــن مجموعــة  مــن العبــارات  (:ب عةةد اسةةتخدام الجمةةل) الب عةةد الثالةةث• 
اللفظيـــة والتـــي تقـــوم الباحثـــة بمالحظتهـــا علـــى الطفـــل ذوي اضـــطراب طيـــف التوحـــد، وعـــدد 

تنطـــق جملـــة مكونـــة مـــن ( عبـــارًة ويتنـــاول لـــذا الُبعـــد 2ُبعـــد )العبـــارات الموجـــودة فـــي لـــذا ال
 كلمتين، تقليد بع  األصوات، التعبير عن األحداث ت.

 

    تعليمات المقياس: -ج
 

 على النحو التالي: تم صيا ة تعليمات المقياس
 

تالحظ الباحثة كل طفـل مـن األطفـال ذوي اضـطراب طيـف التوحـد، حيـث توجـد ثـالث    
( √نــادًرا( أمــام كــل عبــارة  لفظيــة  وتقــوم الباحثــة بوضــع عالمــة ) -أحياًنــا -ئًمــااســتجابات )دا

.  أسفل االستجابة المناسبة لكل عبارة  لفظية  بناًءا على مالحظتها لكل طفل 
 

 تصحيح المقياس:  -د 
 

 ( أسفل استجابة دائًما يتم الحصول على ثالث درجات.√في حالة وضع عالمة ) -
 ( أسفل استجابة أحياًنا يتم الحصول على درجتين.√في حالة وضع عالمة ) -
 ( أسفل استجابة نادًرا يتم الحصول على درجة  واحدة .√في حالة وضع عالمة ) -

 

 خطوات تصميم المقياس: -هة
 

المقياس لتنمية مهارة اللغة التعبيرية لدى األطفال ذوي  قامت الباحثة بتصميم    
 وذلك من خالل: ( سنوات،9 -4اضطراب طيف التوحد من )

 

اإلطــالا علــى مقــاييس تــم االســتفادة منهــا واالســتعانة بهــا فــي تصــميم المقيــاس وبنــوده  -0
(، 7102إعـــداد )عليمـــات والروســـان،  -مثـــل: مقيـــاس االضـــطرابات النطقيـــة والفونولوجيـــة 
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(، مقيـاس اللغـة التعبيريـة 7102إعداد )محمد ويوسف والمنسي، –مقياس المهارات اللغوية 
إعــداد )الفــاعوري  -(، مقيــاس اللغــة التعبيريــة7102اد )محمــود وعبــد اهلل وطــاحون، إعــد –

 (.7171والزريقات، 
مطالعة البحوث والدراسات السابقة، والمراجع العربيـة واألجنبيـة الخاصـة بمجـال البحـث  -7

والتــي تناولــت لــذه النوعيــة مــن المهــارات مــع األطفــال ذوي اضــطراب طيــف التوحــد لمعرفــة 
األســئلة وكيــف ُتَوجــه وُتَصــَحح، واالســتفادة منهــا فــي تصــميم المقيــاس ووضــع بنــوده  طبيعــة

(، )محمـد والنجـار 7105(، )عبـد الفتـاح، 7105ولي كما يلي:)رضوان وقشـقو  وسـامي،
 (.7109(، )المهيري، 7102وعبد الحميد، 

م، )عــــالعنـــد صـــيا ة مفــــردات المقيـــاس قامـــت الباحثــــة بمراعـــاة الضـــوابط التــــي قـــدمها -3
7111 ،527-523). 

 تصميم المقياس بحيث يكون مقياسًا لفظًيا. -4
على مجموعة من األسـاتذة المحكمـين للت كـد مـن مـدى مناسـبة العبـارات  عر  المقياس-5

 قبل التطبيق.
 

( مفردات 01-2-2( مفردًة بواقع )72وبل  عدد مفردات المقياس في صورته األولية )   
استخدام الجمل( على  -استخدام الكلمات -صوات الكالميةألبعاد المقياس )استخدام األ

 الترتيب.
 

 الكفاءة السيكومترية للمقياس "الصدق والثبات" :-و
 

 صدق المقياس:
 

 مهـارة قامـت الباحثـة بحسـاب صـدق مقيـاس: وصةدق المحتةوى لالوشةي صدق المحكمةين 
 Lawshe Contentاللغـة التعبيريـة باسـتخدام صـدق المحكمـين وصـدق المحتـوى لالوشـي 

Validity Ratio (CVR)  ( 9فــي صــورته األوليــة علــى عــدد ) المقيــاستــم عــر  حيــث
 (1ملحق في مجال الطفولة المبكرة في تخصص تعلم نفس الطفل، التربية الخاصةت )أساتذة 

مصحوبًا بمقدمة  تمهيدية  تضـمنت توضـيحًا لمجـال البحـث، والهـدف منـه، والتعريـف اإلجرائـي 
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لــدى األطفــال  اللغــة التعبيريــةف الت كــد مــن صــالحيته وصــدقه لقيــاس مهــارة لمصــطلحاته، بهــد
بداء مالحظاتهم حول )مدى وضوح ومالئمة صـيا ة مفـردات  ذوي اضطراب طيف التوحد، وا 

مـــدى وضـــوح  -المقيـــاسمـــدى كفايـــة مفـــردات  -المقيـــاسمـــدى وضـــوح تعليمـــات  -المقيـــاس
 ما ترونه سيادتكم يحتاو إلى ذلك(. تعديل أو حذف أو إضافة -ومناسبة خيارات اإلجابة

 

كمـــــا قامـــــت الباحثـــــة بحســـــاب نســـــب اتفـــــاق المحكمـــــين الســـــادة أعضـــــاء ليئـــــة التـــــدريس    
 المقيــاسمــن حيــث: مــدى تمثيــل مفــردات  المقيــاسبالجامعــات علــى كــل مفــردة  مــن مفــردات 

احثــة كمــا قامــت الب اللغــة التعبيريــة لــدى األطفــال ذوي اضــطراب طيــف التوحــد.لقيــاس مهــارة 
لحســاب نســبة صــدق المحتــوى  Lawsheبحســاب صــدق المحتــوى باســتخدام معادلــة الوشــي 

Content Validity Ratio (CVR) اللغة التعبيرية مهارة لكل مفردة  من مفردات مقياس. 
                                          (In Johnston, Wilkinson, 2009, 5) 

 

مقيـــاس دة أعضـــاء ليئـــة التـــدريس بالجامعـــات علـــى مفـــردات وتراوحـــت نســـب اتفـــاق الســـا   
(، كمــا بلغــت نســبة االتفــاق الكليــة علــى المقيــاس %011-22.29بــين )مهــارة اللغــة التعبيريــة 

مقياس لالوشي اتضح أن جميع مفردات  (CVR)(. وعن نسبة صدق المحتوى 93.504%)
متوســط نســبة صــدق المحتــوى  تمتعــت بقــيم صــدق محتــوى مقبولــة، وبلــ مهــارة اللغــة التعبيريــة 

وقـد اسـتفادت الباحثـة مـن آراء وتوجيهـات  .( ولـي نسـبة صـدق مقبولـة1.297للمقياس ككل )
لتصــبح أكثــر وضــوحًا،  الســادة المحكمــين مــن خــالل تعــديل صــيا ة بعــ  مفــردات المقيــاس

مفــردات المقيــاس فــي صــورته النهائيــة ليصــبح عــدد  اســتخدام الجمــل وحــذف مفــردتين مــن ُبعــد
 .( مفردةً 74)

 

 :)قامت الباحثة بحساب صدق المحك )الصدق التمييزي(  صدق المحك )الصدق التمييني
للمقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجات األطفال ذوي اضـطراب طيـف التوحـد 

إعــداد )محمــود وعبــد اهلل وطــاحون، -اللغــة التعبيريــة فــي لــذا المقيــاس ودرجــاتهم فــي مقيــاس 
*( 1.925قيمة معامل االرتباط بين درجـات لـرالء األطفـال فـي المقياسـين )وبلغت  (،7102

 (.1.15ولي قيمة معامل ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة )
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ومةةن خةةالل حسةةاب صةةدق مقيةةاس مهةةارة اللغةةة التعبيريةةة بطةةرق صةةدق المحكمةةين    
دق مقبولم وصدق الوشي وصدق المحك )التمييني( يتضح أن المقياس يتمتا بمعامل ص

مما يشير إلى إمكانية استخدامه في البحث الحالي، والوثوق بالنتائج التي سيسةفر عنهةا 
 البحث.

 

بطريقتـــي ألفـــا كرونبـــاخ  اللغـــة التعبيريـــة مهـــارة مقيـــاستـــم حســـاب ثبـــات ثبةةةات المقيةةةاس: 
Cronbach’s alpha  عـادة التطبيـق ( 5وذلـك علـى عينـة  مكونـة  مـن ) Test- Retestوا 

 (:7، والنتائج يوضحها جدول )من ذوي اضطراب طيف التوحد أطفااًل 
 

عادة التطبيق )ن= المقياسمعامالت ثبات  يوضح (2جدول )  (5بطريقتي ألفا كرونباخ وا 
 معامل ثبات المقياس األبعاد

 إعادة التطبيق ألفا كرونباخ
   *1.950 1.917 المقياس ككل

يتمتع بمعامالت ثبات مقبولة، مما  لتعبيريةاللغة امقياس مهارة ( أن 7يتضح من جدول ) 
 عنها البحث. سُيسفرُيشير إلى إمكانية استخدامه في البحث الحالي والوثوق بالنتائج التي 
 وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث الحالي.

 

داد  مقيةةاس مهةةارة التفاعةةل االجتمةةاعي لألطفةةال ذوي اضةةطراب طيةةف التوحةةد )إعةةثالثًةةا : 
 (:                                   5الباحثة( ملحق )

 

    الهدف من المقياس:-أ

يهــدف لــذا المقيـــاس إلــى قيـــاس مــدى اكتســـاب األطفــال ذوي اضـــطراب التوحــد لـــبع    
مهــــارة التقليــــد، مهــــارة المبــــادأة  عي المتمثلــــة في:)مهــــارة االنتبــــاه،مهــــارات التفاعــــل االجتمــــا

تواصـــل االجتمـــاعي(، وقـــدرتهم علـــى تطبيقهـــا والتعبيـــر عنهـــا مـــن خـــالل والمبـــادرة، مهـــارة ال
 أنشطة البرنامج المسرحي الغنائي الرقمي. 
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 وصف المقياس: -ب
 

قامـــت الباحثـــة برعـــداد المقيـــاس لقيـــاس مـــدى اكتســـاب األطفـــال ذوي اضـــطراب التوحـــد    
ـــاه، مهـــارة ـــة فـــي: )مهـــارة االنتب ـــبع  مهـــارات التفاعـــل االجتمـــاعي المتمثل ـــد، مهـــارة  ل التقلي

 المبادأة والمبادرة، مهارة التواصل االجتماعي(. 
 

 ( عبارًة يمكن تقسيمهم كالتالي:57ويتكون المقياس من )
 

ويتكون من مجموعة  من العبارات اللفظية والتي تقوم  الب عد األول )مهارة االنتباه(:• 
العبارات الموجودة في  الباحثة بمالحظتها على األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وعدد

 ( عبارًة  .74لذا الُبعد )
ويتكون الُبعد الثاني أيضًا من مجموعة  من العبارات  الب عد الثاني )مهارة التقليد(:• 

اللفظية والتي تقوم الباحثة بمالحظتها على األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ، وعدد 
 ( عبارات  .2العبارات الموجودة في لذا الُبعد )

ويتكــون مــن مجموعــة  مــن العبــارات اللفظيــة  الب عةةد الثالةةث )مهةةارة المبةةادأة والمبةةادرة(: •
والتـــي تقـــوم الباحثـــة بمالحظتهـــا علـــى األطفـــال مـــن ذوي اضـــطراب طيـــف التوحـــد ، وعـــدد 

 ( عبارات .2العبارات الموجودة في لذا الُبعد )
الرابـــع مـــن مجموعـــة  مـــن ويتكـــون الُبعـــد  الب عةةةد الرابةةةا )مهةةةارة التواصةةةل االجتمةةةاعي(:• 

العبــارات اللفظيــة والتــي تقــوم الباحثــة بمالحظتهــا علــى األطفــال مــن ذوي اضــطراب طيــف 
 ( عبارًة.  07التوحد، وعدد العبارات الموجودة في لذا الُبعد )

 

    تعليمات المقياس: -ج
 

 تم صيا ة تعليمات المقياس على النحو التالي:
ة  مــن عبــارات المقيــاس علــى األطفــال ذوي اضــطراب تقــوم الباحثــة بمالحظــة كــل عبــار    

، √طيف التوحد ووضع عالمة ) ( أسفل االستجابة المناسبة بما يتناسب مع سلوك كل طفل 
 حيث يوجد ثالث استجابات )دائًما، أحياًنا، نادًرا( .
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 تصحيح المقياس:  -د 
 

 ( أسفل دائًما ي خذ الطفل ثالث درجات.√في حالة وضع عالمة ) - 
 ( أسفل أحياًنا ي خذ الطفل درجتين.√في حالة وضع عالمة )  - 
 ( أسفل نادًرا ي خذ الطفل درجًة واحدًة.√في حالة وضع عالمة ) - 

 

 خطوات تصميم المقياس: -هة
 

قامت الباحثة بتصميم مقياس مهارة التفاعـل االجتمـاعي لألطفـال ذوي اضـطراب طيـف     
 فولة المبكرة، وذلك من خالل:( سنوات بمرحلة الط9 -4التوحد من )

 

اإلطــالا علــى مقــاييس تــم االســتفادة منهــا واالســتعانة بهــا فــي تصــميم المقيــاس وبنــوده  -0
(، 7107إعـداد )عـواد والبئـوي،  -مثل: مقياس مهارات التفاعـل االجتمـاعي ألطفـال التوحـد

اعـــــل (، مقيـــــاس مهـــــارات التف7102إعـــــداد )القصـــــيرين،  -مقيـــــاس المهـــــارات االجتماعيـــــة 
إعــداد  -(، اختبــار مهــارات التفاعــل االجتمــاعي7102إعــداد )زبيــري وتقــي،  -االجتمــاعي 

(، مقياس مهارات التفاعل االجتمـاعي لـدى أطفـال اضـطراب 7109)المبيضين والزريقات، 
 ( . 7171إعداد )البزنط،  -التوحد

اصة بمجال البحث مطالعة البحوث والدراسات السابقة، والمراجع العربية واألجنبية الخ -7 
والتــي تناولــت لــذه النوعيــة مــن المهــارات مــع األطفــال ذوي اضــطراب طيــف التوحــد لمعرفــة 
طبيعــة األســئلة وكيــف ُتوجــه وُتَصــَحح، واالســتفادة منهــا فــي تصــميم المقيــاس ووضــع بنــوده 

علي (،)محمـــد و7109(، )المعيلـــي،7104ولـــي كمـــا يلـــي: )الشـــخص والكيالنـــي وصـــالح، 
 (.7171(، )إبراليم و ريب، 7171، )البزنط، (7109، سليمانو
 تصميم المقياس بحيث يكون مقياسًا لفظيًا. -3
عــــر  المقيــــاس علــــى مجموعــــة مــــن األســــاتذة المحكمــــين؛ للت كــــد مــــن مــــدى مناســــبة  -4

 العبارات قبل التطبيق.
ـــة الضـــوابط التـــي قـــدمها )    ـــد صـــيا ة مفـــردات المقيـــاس راعـــت الباحث ، 7111عـــالم،وعن

              ( مفردًة.54وبل  عدد مفردات المقياس في صورته األولية )، (527-523
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 الكفاءة السيكومترية للمقياس "الصدق والثبات" :-و
 

 صدق المقياس :
 

 وصدق المحتوى لالوشي صدق المحكمين: 
 

قامـــــت الباحثـــــة بحســـــاب صـــــدق مقيـــــاس مهـــــارة التفاعـــــل االجتمـــــاعي باســـــتخدام صـــــدق    
 Lawshe Content Validity Ratio (CVR)وى لالوشـي المحكمـين وصـدق المحتـ

فـــي مجـــال الطفولـــة أســـاتذة ( 9فـــي صـــورته األوليـــة علـــى عـــدد ) المقيـــاستـــم عـــر  حيـــث 
 (1)ملحةةق بالجامعــات المصــريةفــي تخصــص تعلــم نفــس الطفــل، التربيــة الخاصــةت المبكــرة 

التعريف اإلجرائي مصحوبًا بمقدمة  تمهيدية  تضمنت توضيحًا لمجال البحث، والهدف منه، و 
مهـــارة التفاعـــل االجتمـــاعي لـــدى لمصـــطلحاته بهـــدف الت كـــد مـــن صـــالحيته وصـــدقه لقيـــاس 

ـــال ذوي اضـــطراب طيـــف التوحـــد ـــداء مالحظـــاتهم حـــول )مـــدى وضـــوح ومالئمـــة األطف ب ، وا 
 -المقيـاسمـدى كفايـة مفـردات  -المقيـاسمـدى وضـوح تعليمـات  -المقياسصيا ة مفردات 

تعديل أو حذف أو إضافة ما ترونه سيادتكم يحتـاو  -ت اإلجابةمدى وضوح ومناسبة خيارا
 إلى ذلك(.

 

وقـــــد قامـــــت الباحثـــــة بحســـــاب نســـــب اتفـــــاق المحكمـــــين الســـــادة أعضـــــاء ليئـــــة التـــــدريس    
مـن حيــث: مـدى تمثيـل مفــردات  المقيـاسبالجامعـات المصـرية علـى كــل مفـردة  مـن مفــردات 

كمـا  ذوي اضـطراب طيـف التوحـد ، ألطفـالمهارة التفاعل االجتمـاعي لـدى القياس  المقياس
لحســاب نســبة  Lawsheقامــت الباحثــة بحســاب صــدق المحتــوى باســتخدام معادلــة الوشــي 

لكــل مفــردة  مــن مفــردات مقيــاس  Content Validity Ratio (CVR)صــدق المحتــوى 
 .(In Johnston, Wilkinson, 2009, 5)مهارة التفاعل االجتماعي 

مقيــاس لســادة أعضــاء ليئــة التــدريس بالجامعــات علــى مفــردات وتراوحــت نســب اتفــاق ا    
(، كمــا بلغــت نســبة االتفــاق الكليــة علــى %011-22.22بــين )مهــارة التفاعــل االجتمــاعي 

اتضـــح أن جميـــع  يلالوشـــ (CVR)(. وعـــن نســـبة صـــدق المحتـــوى %97.423المقيـــاس )
ة، وبلـ  متوسـط تمتعـت بقـيم صـدق محتـوى مقبولـمقياس مهارة التفاعل االجتمـاعي مفردات 
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وقـــد اســـتفادت  .( ولـــي نســـبة صـــدق مقبولـــة1.240نســـبة صـــدق المحتـــوى للمقيـــاس ككـــل )
الباحثـــة مـــن آراء وتوجيهـــات الســـادة المحكمـــين مـــن خـــالل تعـــديل صـــيا ة بعـــ  مفـــردات 

 .التصبح أكثر وضوحً  المقياس
 

 :)قامــت الباحثــة بحســاب صــدق المحــك )الصــدق  صةةدق المحةةك )الصةةدق التمييةةني
( للمقياس عن طريـق حسـاب معامـل االرتبـاط بـين درجـات األطفـال ذوي اضـطراب التمييزي

إعــداد -مهــارات التفاعــل االجتمــاعي طيــف التوحــد فــي لــذا المقيــاس ودرجــاتهم فــي مقيــاس 
وبلغــــت قيمــــة معامــــل االرتبـــــاط بــــين درجــــات األطفــــال فــــي المقياســـــين (، 7171)البــــزنط، 

 (.1.15ئيًا عند مستوى داللة )*( ولي قيمة معامل ارتباط دالة إحصا1.923)
 

ومن خةالل حسةاب صةدق مقيةاس مهةارة التفاعةل االجتمةاعي بطةرق صةدق المحكمةين    
وصةةةدق الوشةةةي وصةةةدق المحةةةك )التمييةةةني( يتضةةةح أن المقيةةةاس يتمتةةةا بمعامةةةل صةةةدق 
مقبةةولم ممةةا يشةةير إلةةى إمكانيةةة اسةةتخدامه فةةي البحةةث الحةةالي، والوثةةوق بالنتةةائج التةةي 

 ث.سيسفر عنها البح
 

ألفــا كرونبــاخ  مقيــاس مهــارة التفاعــل االجتمــاعي بطريقتــيتــم حســاب ثبــات ثبةةات المقيةةاس: 
Cronbach’s alpha  عـادة التطبيـق ( 5وذلـك علـى عينـة  مكونـة  مـن ) Test- Retestوا 

 (:3، والنتائج يوضحها جدول )أطفااًل من ذوي اضطراب طيف التوحد 
عادة التطبيق )ن=بطري المقياسيوضح معامالت ثبات  (3جدول )  (5قتي ألفا كرونباخ وا 

 معامل ثبات المقياس األبعاد
 إعادة التطبيق ألفا كرونباخ

 *1.952 1.900 المقياس ككل
 

يتمتـــع بمعـــامالت ثبـــات  التفاعـــل االجتمـــاعيمقيـــاس مهـــارة ( أن 3يتضـــح مـــن جـــدول )    
 سُيسـفروق بالنتـائج التـي البحـث الحـالي والوثـ يمقبولة، ممـا ُيشـير إلـى إمكانيـة اسـتخدامه فـ

 عنها البحث.
 وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث الحالي.
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رابًعةةا: البرنةةامج المسةةرحي الغنةةائي الرقمةةي فةةي تنميةةة مهةةارتي اللغةةة االسةةتقبالية واللغةةة 
      طيةةةف التعبيريةةةة وأثةةةره فةةةي تحسةةةين التفاعةةةل االجتمةةةاعي لةةةدى األطفةةةال ذوي اضةةةطراب 

 (6ملحق )الباحثة(.   )إعداد  حدالتو 
 

 يتضمن إعداد البرنامج ما يلي :
 

 أهداف البرنامج:
 

 الهدف العام من البرنامج :
 

يهــدف البرنــامج الُمقــَدم إلــى تنميــة مهــارتي اللغــة االســتقبالية واللغــة التعبيريــة لــدى األطفــال   
وأثــره فــي تحســين ذوي اضــطراب طيــف التوحــد مــن خــالل اســتخدام المســرح الغنــائي الرقمــي 

 التفاعل االجتماعي لديهم.
 

 األهداف اإلجرائية للبرنامج :
 

 أواًل : األهداف المعرفية :
 

 أن يتعرف الطفل على الحواس الخمس ل نسان. -
 أن يسمي الطفل صورة الحاسة الموجودة أمامه. -
 أن يتعرف الطفل على الفواكه التي أمامه. -
 ه.أن يسمي الطفل الفواكه الموجودة أمام -
 أن يتعرف الطفل على الخضراوات الموجودة أمامه. -
 أن يذكر الطفل الخضراوات الموجودة بالمسرحية الغنائية الرقمية. -
 أن يتعرف الطفل على األشكال الهندسية الموجودة أمامه. -
 أن يسمي الطفل األشكال الهندسية الموجودة أمامه. -
 أن يتعرف الطفل على األلوان التي أمامه . -
 الطفل اسم كل لون من األلوان الموجودة أمامه.أن يذكر  -
 أن يتعرف الطفل على حيوانات المزرعة . -
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 أن يذكر الطفل اسم كل حيوان من حيوانات المزرعة الموجودة بالمسرحية الغنائية الرقمية. -
- .  أن يميز الطفل بين صوتي القطة والكلب بشكل  صحيح 
 عن الحياة اليومية للطفل.أن يتعرف الطفل على بع  األفعال التي ُتعبرر  -
 أن يذكر الطفل بع  األفعال الُمستخَدمة في الحياة اليومية. -
 أن يتعرف الطفل على بع  األفعال التي ُتعبرر عن النظافة الشخصية . -
أن يذكر الطفل بع  األفعال الُمعبررة عن النظافة الشخصية مـن خـالل المسـرحية الغنائيـة  -

 الرقمية.
 ألفعال الُمعبررة عن المشاعر من خالل المسرحية الغنائية الرقمية.أن يتعرف الطفل على ا -
 أن يذكر الطفل بع  األفعال الُمعبررة عن المشاعر من خالل المسرحية الغنائية الرقمية. -
- .  أن يذكر الطفل مكان الصندوق بشكل  صحيح 
 أن يتعرف على بع  الصفات البسيطة. -
 ودة بالمسرحية الغنائية الرقمية الُمقَدمة إليه.أن يذكر الطفل بع  الصفات البسيطة الموج -
 أن يتعرف الطفل على ضمائر الغائب من خالل المسرحية الغنائية الرقمية الُمقَدمة إليه. -
 لي( بدقة . –أن يفرق الطفل بين ضميري الغائب )لو  -

 

 ثانًيا : األهداف المهارية :
 

 أن يشير الطفل إلى حاسة البصر بدقة . -
 الحاسة المفقودة في المكان المناسب لها.أن يضع الطفل  -
 أن يتقمص الطفل الشخصية المفضلة لديه في المسرحية الغنائية الرقمية الُمقَدمة إليه. -
- . صحيح   أن يردد الطفل كلمات األ نية بشكل  
 أن يطابق الطفل شكل الدائرة بظلها. -
- . صحيح   أن يشير الطفل إلى شكل المثلث بشكل  
 لمربع بمهارة .أن يلون الطفل شكل ا -
- . ن الطفل صورة الشمس باللون األصفر بشكل  سليم   أن يلوض
 أن يشير الطفل إلى البقرة من بين الحيوانات التي أمامه. -
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- .  أن يرسم الطفل إحدى حيوانات المزرعة بشكل  صحيح 
 أن يعبرر الطفل عن فعل )ي كل( بحركات الجسد. -
 ه.أن يرتب الطفل الصور الُمعبررة عن أحداث يوم -
ن الطفل صورة الصابونة باللون المفضل له. -  أن يلوض
 أن يقلد الطفل العروسة القفازية في المسرحية الغنائية الرقمية ولي حزينة. -
 أن يمثل الطفل الدور المطلوب منه في المسرحية. -
 أن يصفق الطفل أثناء  ناء األ اني بالمسرحية الغنائية الرقمية. -
 جملة  مكونة  من كلمتين. أن يستخدم الطفل كلمة صغير في -

 

 ثالثًا : األهداف الوجدانية :
 

- .  أن ُيقبرل الطفل على تمثيل أحداث المسرحية الغنائية الرقمية بحب 
 أن ُيعبرر الطفل عن رأيه في المسرحية الغنائية الرقمية بحرية . -
 أن يستجيب الطفل إلى الباحثة أثناء أداء الجلسة. -
 تمثيل أحداث المسرحية الغنائية الرقمية. أن يتعاون الطفل مع زمالئه في -
 أن يتقبل الطفل التعليمات الُموَجهة إليه من قرَبل الباحثة. -
- .  أن يصغي الطفل إلى أحداث المسرحية الغنائية الرقمية بالتمام 
 أن يتجاوب الطفل مع العرائس التي تمثل أحداث المسرحية الغنائية الرقمية. -
.أن يتابع الطفل أحداث المسرحي -  ة الغنائية الرقمية بتركيز 

 

 أسس بناء البرنامج :
 

راعـــت الباحثـــة عنـــد بنـــاء البرنـــامج خصـــائص عينـــة البحـــث ت األطفـــال ذوي اضـــطراب    
طيــف التوحــدت، وضــوح ألــداف البرنــامج وقابليتهــا للقيــاس وشــموليتها مــن حيــث )األلــداف 

ألنشــطة المســرحية الغنائيــة األلــداف الوجدانيــة(، مناســبة ا –األلــداف المهاريــة  –المعرفيــة 
ـــة الُمقَدمـــة لهـــرالء  ـــة الرقمي ـــة، تصـــميم األنشـــطة المســـرحية الغنائي ـــة لأللـــداف التعليمي الرقمي
األطفــال بحيــث تتــدرو مــن الســهل إلـــى الصــعب، التنــوا فــي اســتخدام إســتراتيجيات التعلـــيم 
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علومـــات إلـــيهم والـــتعل م لمراعـــاة الفـــروق الفرديـــة بـــين لـــرالء األطفـــال والت كـــد مـــن وصـــول الم
بصــورة  كاملــة  وترســيخها فــي أذلــانهم، تنــوا األدوات والوســائل التعليميــة المســتخدمة، تنــوا 
وسائل التقـويم فـي البرنـامج لمعرفـة مـدى اكتسـاب لـرالء األطفـال لمهـارتي اللغـة االسـتقبالية 

 واللغة التعبيرية وأثر المسرح الغنائي في  تحسين التفاعل االجتماعي لديهم. 
 

 توى البرنامج :مح
 

تتوصــل الباحثــة إلــى أنــه البــد مــن تــوافر بعــ  االعتبــارات الهامــة فــي محتــوى البرنــامج   
المســــرحي الغنــــائي الرقمــــي والتــــي تتضــــح فــــي: ارتبــــاط الُمحتــــوى الُمقــــَدم ب لــــداف البرنــــامج 
المسرحي الغنـائي الرقمـي، أن يكـون المحتـوى مسـتمًدا مـن البيئـة المحيطـة التـي يعـي  فيهـا 

طفــل، ومراعــاة المحتــوى لخصــائص األطفــال ذوي اضــطراب طيــف التوحــد )عينــة البحــث( ال
االنفعاليـة( واحتياجـاتهم  –االجتماعيـة  -العقليـة -الحركيـة  –من جميع الجوانب )الجسمية 

والتمامـــاتهم، وكـــذلك مراعـــاة مشـــاركة وتفاعـــل كـــل طفـــل  مـــن أطفـــال ذوي اضـــطراب طيـــف 
 حي الغنائي الرقمي. التوحد في محتوى البرنامج المسر 

ويتناول البرنامج المسرحي الغنائي الرقمي إحدى وثالثين نشاطًا، بحيث يتناول مهـارتي   
اللغة االستقبالية واللغـة التعبيريـة وأثـر ذلـك البرنـامج علـى تحسـين التفاعـل االجتمـاعي لـدى 

 :ثالثة أبعاد  رئيسية  ولياألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والذي يتمثل في 
 

 ويشتمل لذا الُبعد على ُبعدينالب عد األول: ب عد مهارة اللغة االستقبالية ، : 
األشكال  )الحواس الخمسة ل نسان، الفواكه، الخضروات، ب عد المفردات اللغوية:  -

الهندسية، األلوان، حيوانات المزرعة، األفعال المستخدمة في الحياة اليومية، األفعال التي 
 الشخصية، األفعال التي ُتعبرر عن المشاعر( . ُتعبرر عن النظافة

 )العالقات المكانية، الصفات البسيطة، ضمائر الغائب(. ب عد تركيب الجمل: -
 

 :ويتضـــمن لـــذا الُبعـــد )اســـتخدام األصـــوات ب عةةةد مهةةةارة اللغةةةة التعبيريةةةة الب عةةةد الثةةةاني :
ة تمثيــل الطفــل اســتخدام الجمــل(، ويتضــح ذلــك مــن خــالل إعــاد -اســتخدام الكلمــات-الكالميــة
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ذوي اضطراب طيف التوحد للمسرحيات الغنائية الرقمية، وتقليده األصوات المختلفة الموجودة 
 بالمسرحيات الغنائية الرقمية، باإلضافة إلى لعب األلعاب اإللكترونية.

 :مهــارة االنتبــاه: ويشــتمل لــذا الُبعــد علــى )ب عةةد مهةةارة التفاعةةل االجتمةةاعي الب عةةد الثالةةث- 
مهـارة التواصـل االجتمـاعي(، ويتضـح ذلـك مـن خـالل  -مهارة المبادأة والمبادرة -لتقليدمهارة ا

تمثيل الطفل للمسرحيات الغنائية الرقمية مع زمالئه من األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 
 )عينة البحث(.

 

لعـاب  وأويتم تناُول محتوى كل ُبعد من األبعاد الثالثة فـي شـكل مسـرحيات   نائيـة  رقميـة ،   
 .إلكترونية  

الهـــدف العـــام مـــن  –ويتضـــمن البرنـــامج المســـرحي الغنـــائي الرقمـــي: )موضـــوا الجلســـة    
ـــــة للجلســـــة –الجلســـــة  ـــــوى الجلســـــة -األلـــــداف اإلجرائي ـــــة  -محت األدوات والوســـــائل التعليمي

(، 2الواجـــب المنزلـــي(، ملحـــق ) -التقـــويم –اســـتراتيجيات الـــتعل م المســـتخدمة  –المســـتخدمة 
 لجدول التالي محتوى البرنامج.ويوضح ا

 

 ( يوضح محتوى البرنامج المسرحي الغنائي الرقمي 4جدول )
 

عنوان  رقم الجلسة م
 الجلسة

الهدف العام من 
 الجلسة

إستراتيجيات 
التعلُّم 
 المستخدمة

نوع  الواجب المننلي
 التطبيق

 
 
 
 

 0 

 
 
 

الجلسة 
 األولى

 
 
 

جلســـــــــــــة 
 تمهيدية

 
تعــــــــرف األطفــــــــال 
ذوي اضــــــــــــــــــطراب 
طيف التوحـد علـى 
ألـــــــداف البرنـــــــامج 
 ومحتوى جلساته.

 
 
 

 
 
 

الحـــــــــــــــــــــــــوار 
 والمناقشة.

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 فردي
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الجلسة 
 الثانية

 
 

مســـــــــــــــــرحية 
حواســــــــــــــــــــــي 

 .الخمسة

 

ــــل  تعــــرف كــــل طف
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحـــــــــــــــد علــــــــــــــــى 
الحــــــواس الخمســــــة 

 ل نسان.

 

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعلُ  م ال
 –باأل ـــــــاني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام 

 الحاسوب.

 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كـل طفـل  وضـع دائـرة 
حـــــول صـــــورة حاســـــة 

 الشم.

 
 

 فردي 

 
 
3 

 
الجلسة   

 الثالثة

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــل  تمثي
مســـــــــــــــــــرحية 
حواســــــــــــــــــــــي 

 .الخمسة

تســــمية كــــل طفــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحـــــــــد للحـــــــــواس 
 الخمس ل نسان.

 –اإللقــــــــــــــــــاء 
 –لعــب الــدور

التعزيــــــــــــــــــــــــــز 
 ي.اإليجاب

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كــل طفــل رســم صــور 
خاصة بوظيفة حاسـة 

 التذوق.

 
فردي/ 
 جماعي

 
 
 
4 

 
 
 

الجلسة   
 الرابعة

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  لعب
الحاســـــــــــــــــــــة 

 المفقودة.

 
 

تســــمية كــــل طفــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحـــــــــد للحـــــــــواس 
المختلفــة الموجــودة 

 باللعبة.
 

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام  

 –الحاســـــوب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
  باســــــــــــــــــتخدام
األلعـــــــــــــــــــــــاب 

 التعليمية.

 
 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كـــل طفـــل وضـــع كـــل 
حاســـــــة فــــــــي مكانهــــــــا 

 المناسب.

 
 
 

 فردي
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الجلسة 
 الخامسة

 
 

مســـــــــــــــــرحية 
ــــــــــــــــــــواكهي  ف

 اللذيذة.

 

ــــل  تعــــرف كــــل طف
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحـــــــــــــــد علــــــــــــــــى 

 الفواكه.

 

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام  

 –الحاســـــوب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال

 باأل اني.

 

ــــــة مــــــن تطلــــــب البا حث
كل طفل  تلوين صورة 

 التفاح.

 
 

 فردي
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الجلسة 
 السادسة

 

تمثيــــــــــــــــــــــــــــل 
مســـــــــــــــــرحية 
ــــــــــــــــــــواكهي  ف

 اللذيذة. 

تســــمية كــــل طفــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 

 التوحد للفواكه.

 –اإللقــــــــــــــــــاء 
 –لعــب الــدور

التعزيــــــــــــــــــــــــــز 
 اإليجابي.

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كـــــــــل طفـــــــــل  تشـــــــــكيل 
فاكهـــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــوز 

 بالصلصال.

 
فردي/ 
 جماعي

 
 
 

2 

 
 

الجلسة 
 السابعة

 
مســـــــــــــــــرحية 
الطمــــــــــــــاطم 

 الحائرة.

 

ــــل  تعــــرف كــــل طف
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحـــــــــــــــد علــــــــــــــــى 

 الخضروات.

 

ــــــــــــــــــــــاء  –اإللق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام  

 –الحاســـــوب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال

 باأل اني.

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كــل طفــل  وضــع دائــرة 
حول الخضراوات مـن 
بـــــــــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــــــــور 

 الموجودة.

 
 
 

 فردي

 

 
 
2 

 
 

الجلسة 
 ةالثامن

 

 
تمثيــــــــــــــــــــــــــــل 
مســـــــــــــــــرحية 
الطمــــــــــــــاطم 

 الحائرة.

 
نطــــــق كــــــل طفــــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــم 
الخضـــــروات التـــــي 

 أمامه.

 

 

ــــــــــــــــــــــاء  –اإللق
ـــــدور  لعـــــب ال

ــــــــــــــز  – التعزي
 اإليجابي.

 

 
 
 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كل طفل  توصـيل كـل 

 صورة بظلها.

 

 
 

فردي/ 
 جماعي
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الجلسة 
 التاسعة 

 
 

مســـــــــــــــــرحية 
منـــــــزل فـــــــي 

 .الغابة

تعـــــرف كـــــل طفـــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحـــــــــــــــد علــــــــــــــــى 

 الهندســـية األشـــكال
ـــــــــــــــــث،  المربع)المثل

      المستطيل(.الدائرة،

–اإللقــــــــــــــــــاء 
الــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم 
باســـــــــــــــــتخدام  

 –الحاســــوب 
الــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم 

 باأل اني.

 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كـــل طفـــل  وضـــع كـــل 
شـــــــكل لندســـــــي فـــــــي 
 المكان المناسب له.

 
 
 
 فردي
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01 

 
 
 

الجلسة 
 ةالعاشر 

 
 

تمثيــــــــــــــــــــــــــــل 
مســـــــــــــــــرحية 
منـــــــزل فـــــــي 

 الغابة.

نطق كل طفل من 
ــــــــــــــــــــــــــــــــال ذوي  أطف
اضــــــطراب طيــــــف 
التوحــــــــــــد أســــــــــــماء 
األشـــكال الهندســـية 
الموجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة 
 أمامــــــــــــــــــــه)المثلث،
المربــــــــع، الــــــــدائرة، 

 المستطيل(.

 
 

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــدور  لعـــــب ال

ــــــــــــــز  – التعزي
 اإليجابي.

 
 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كــل طفــل  وضــع دائــرة 
ــــة  حــــول األشــــياء الدال

 ائرة.على شكل الد

 
 
 

فردي/ 
 جماعي

 
 
00 

 
الجلسة 
الحادية 
 عشرة

 
لعبـــــــــــــــــــــــــــــــة 
البحــث عــن 
األشـــــــــــــــكال 

 الهندسية.

تســـــمية كـــــل طفـــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحـــــــد لألشـــــــكال 
الهندسية الموجـودة 

 في اللعبة.

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام  

 –الحاســـــوب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام  
األلعـــــــــــــــــــــــاب 

 التعليمية.

 
ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث

طفل  توصيل كـل كل 
شــــــــــــــــــكل لندســــــــــــــــــي 

 بالصورة المناسبة.

 
  
 

 فردي

 
07 

 
الجلسة 
الثانية 
 عشرة

 
مســــــــــــــــرحية 
ألـــــــــــــــــــــــــــــوان 

 الحياة.

تعـــــرف كـــــل طفـــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
ـــــــب  اضـــــــطراب طي
التوحـــــــــــــــد علــــــــــــــــى 

 األلوان.

 

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام  

 –الحاســـــوب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال

 باأل اني.
 
 

 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
الزلـرة كل طفل  تلوين 
 باللون األحمر .

 
 

 فردي
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عنوان  رقم الجلسة م
 الجلسة

الهدف العام من 
 الجلسة

إستراتيجيات 
التعلُّم 
 المستخدمة

نوع  الواجب المننلي
 التطبيق

 
 
03 

 
الجلسة 
الثالثة 
 عشرة

 
ــــــــــــــــــــــــــل  تمثي
مســــــــــــــــرحية 
ألـــــــــــــــــــــــــــــوان 

 الحياة.

تســـــمية كـــــل طفـــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحــــــــــد لأللــــــــــوان 
الموجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة 
بالمسرحية الغنائيـة 

 الرقمية.

 
–اإللقــــــــــــــــــاء 

ـــــدور  لعـــــب ال
ــــــــــــــز  – التعزي

 اإليجابي.

 
ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كـــــــــل طفـــــــــل  تجميـــــــــع 

 ن األزرق.أشياء باللو 

 
 

فردي/ 
 جماعي

 
 
 
 
04 

 
 
 

الجلسة  
الرابعة 
 عشر

 
 

 

 
لعبـة ألـواني 

 المفضلة.

 
تســـــمية كـــــل طفـــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحــــــــــد لأللــــــــــوان 
 الموجودة باللعبة.

 
–اإللقــــــــــــــــــاء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام  

 –الحاســـــوب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام  
األلعـــــــــــــــــــــــاب 

 التعليمية.

 
ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
  كـــــــــل طفـــــــــل  تشـــــــــكيل
مــــــــــــوزة بالصلصــــــــــــال 

 باللون األصفر.

 
 
 
 
 فردي

 
 

 

05 

 
 

الجلسة 
 الخامسة
 عشر

 

مســــــــــــــــرحية 
ــــــي  ــــــة ف جول
مزرعــــــــــــــــــــــة 

 المنزل.

 

تعـــــرف كـــــل طفـــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحـــــــــــــــد علــــــــــــــــى 
 حيوانات المزرعة.

 

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام 
 –الحاســـــوب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
 باأل اني.

 
 

 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كــل طفــل  وضــع دائــرة 

 ول صورة البقرة.ح

 
 

 فردي
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عنوان  رقم الجلسة م
 الجلسة

الهدف العام من 
 الجلسة

إستراتيجيات 
التعلُّم 
 المستخدمة

نوع  الواجب المننلي
 التطبيق

 
 
02 

 
الجلسة 
السادسة 
 عشر

 

تمثيـــــــــــــــــــــــــــل 
مســـــــــــــــــرحية 
جولـــــــة فـــــــي 
مزرعـــــــــــــــــــــــة 

 المنزل.

تســـــمية كـــــل طفـــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
ــــــات  التوحــــــد لحيوان

 المزرعة.

 

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــدور  لعـــــب ال

ــــــــــــــز  – التعزي
 اإليجابي.

 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كل طفل  تقليد صـوت 

 الخروف.

 
فردي/ 
 جماعي

 
 
 
02 

 
 

 

لسة الج
السابعة 
 عشر

 
 
 

لعبــــة حــــزر 
 فزر.

 
تمييــــــز كــــــل طفــــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــين 
أصــوات الحيوانــات 

 المختلفة.

 

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام 
 –الحاســـــوب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام 
األلعـــــــــــــــــــــــاب 

 التعليمية.

 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كـل طفـل  التمييـز بــين 
صــــــــــــوتي الحصــــــــــــان 

 والحمار.

 
 
 
 فردي

 
 
 
02 

 
 

الجلسة 
الثامنة 
 عشر

 
 

مســــــــــــــــرحية 
يــــــــــوم فــــــــــي 

 المنزل.

تعـــــرف كـــــل طفـــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحد على بع  
األفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
المســـــــــتخدمة فـــــــــي 

الحيـــــــــــاة اليوميــــــــــــة              
)يصــــحو، يشــــرب، 
ي كـــــــــــــل، يلعـــــــــــــب، 

 ينام(.
 
 

 

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام  

 –الحاســـــوب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال

 باأل اني.

 
ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث

وضــــــــــع  كــــــــــل طفــــــــــل  
( أســـــــفل  √عالمـــــــة) 

الصــــورة الدالـــــة علـــــى 
 فعل )يشرب(.

 
 
 

 فردي
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عنوان  رقم الجلسة م
 الجلسة

الهدف العام من 
 الجلسة

إستراتيجيات 
التعلُّم 
 المستخدمة

نوع  الواجب المننلي
 التطبيق

 
 
 
 
 
09 

 
 
 
 

 
الجلسة 
التاسعة 
 عشر

 
 
 

تمثيـــــــــــــــــــــــــــل 
مســـــــــــــــــرحية 
يــــــــــوم فــــــــــي 

 المنزل.

 
تســـــمية كـــــل طفـــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحــــــــــد األفعــــــــــال 
المســـــــــتخدمة فـــــــــي 

الحيـــــــــــاة اليوميــــــــــــة           
 يشــــرب، )يصــــحو،

ي كـــــــــــــل، يلعـــــــــــــب، 
 ينام(. 

 

 
 
 

–قــــــــــــــــــاء اإلل
ـــــدور  لعـــــب ال

ــــــــــــــز  – التعزي
 اإليجابي.

 
 
 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
ــــــــل  وصــــــــف  كــــــــل طف

 البطاقة الموجودة.

 
 
 
 

فردي/ 
 جماعي

 
 
 
 
 
 
71 

 
 
 
 
 
 

الجلسة 
 العشرون

 
 
 
 
 

مســــــــــــــــرحية 
زينــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 والجراثيم.

 
تعـــــرف كـــــل طفـــــل 
 مــــــــن أطفــــــــال ذوي
اضـــــــطراب طيـــــــف 

بع   التوحد على
األفعال التـي ُتعبرـر 

 لنظافـــــــــــــــةعـــــــــــــــن ا
 الشخصية)يغســــــــــل

ينظـــــــــــف  ،جهـــــــــــهو 
 يغســـــــــل ،أســـــــــنانه 
 يديه(.

 
 
 

 
 
 
 

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام 
 –الحاســـــوب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
 باأل اني.

 
 
 
 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كــل طفــل  وضــع دائــرة 
حــــــــول صــــــــورة أدوات 

 النظافة.

 
 
 
 
 
 
 

 فردي
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الجلسة 
الحادية 
 والعشرون

 
 

تمثيـــــــــــــــــــــــــــل 
مســـــــــــــــــرحية 
زينــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 والجراثيم.

تســـــمية كـــــل طفـــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
ـــــــــــبع   التوحـــــــــــد ل
األفعـــــــــال الُمعبرـــــــــرة 
عـــــــــــــــن النظافـــــــــــــــة 
الشخصية)يغســــــــــل 
وجهـــــــــــه، ينظـــــــــــف 
أســـــــــــنانه، يغســـــــــــل 

 يديه(.

 
 

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــدور  لعـــــب ال

ــــــــــــــز  – التعزي
 اإليجابي.

 
 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كـــــــــل طفـــــــــل  تشـــــــــكيل 
الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابون 

 بالصلصال.

 
 
 

فردي/ 
 جماعي
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الجلسة 
الثانية 
 والعشرون

 
 

مســــــــــــــــرحية 
 حلم عمر.

كـــــل طفـــــل  تعـــــرف
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحـــــــــــــــد علــــــــــــــــى 
األفعال التـي ُتعبرـر 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المشاعر)يضـــحك،  

 يبكي(.

 

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام  

 –الحاســـــوب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال

 باأل اني.

 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كل طفل  وضع  دائرة 
ـــــــل  حـــــــول صـــــــورة طف

 يضحك.

 
 

 فردي
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الجلسة 
الثالثة 
 والعشرون

 
 

تمثيــــــــــــــــــــــــــــل 
مســــــــــــــــــرحية 

 عمر. حلم

 

تســـــمية كـــــل طفـــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحـــــــــد لألفعـــــــــال 
الُمعبرــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــن 
المشاعر)يضـــحك،  

 يبكي(.         

 

ــــــــــــــــــــــاء  –اإللق
ـــــدور  لعـــــب ال

ــــــــــــــز  – التعزي
 اإليجابي.

 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كـل طفــل   نــاء أ نيــة 
حقــــــق حلمــــــك...حقق 

 لدفك.

 
 

فردي/ 
 جماعي
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الجلسة 
الرابعة 
 والعشرون

 
 

مســـــــــــــــــرحية 
لغــز اختفــاء 

 القرد.

تعـــــرف كـــــل طفـــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحـــــــــــــــد علــــــــــــــــى 
العالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
ـــــــــــــــــــــة)فوق،  المكاني
تحت،أمـــــــــــــــــــــــــــــــــام، 

 خلف(.

 

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام 
 –الحاســـــوب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
 باأل اني. 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كــــــــــل طفــــــــــل  وضــــــــــع 

(أســــــــــــفل √عالمــــــــــــة )
الصــــورة الدالـــــة علـــــى 

 فوق.

 
 
 فردي
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الجلسة 
الخامسة 

 لعشرونوا

 
ـــــــــــــــــــــــــــل  تمثي
مســـــــــــــــــرحية 
لغــز اختفــاء 

 القرد.

تســـــمية كـــــل طفـــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
ــــــات  التوحــــــد للعالق
ـــــــــــــــــــــة)فوق،  المكاني
تحت،أمـــــــــــــــــــــــــــــــــام، 

 خلف(.

 
–اإللقــــــــــــــــــاء 

ـــــدور  لعـــــب ال
ــــــــــــــز  – التعزي

 اإليجابي.

 
ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
ــــــــــوين  ــــــــــل  تل كــــــــــل طف
الصــــورة الدالـــــة علـــــى 

 أمام.

 
فردي/ 
 جماعي
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الجلسة 
السادسة 

 العشرونو 

 
 
 

مســـــــــــــــــرحية 
حـــــــــــــــــــــــــــــــازم 

 القصير.

 
تعـــــرف كـــــل طفـــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 

لتوحد على بع  ا
الصـــفات البســـيطة  
)القصـــــــــير،الطويل 
الصــــغير، الكبيــــر، 

 .النحيف،السمين(
 

 
 

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام  

 –الحاســـــوب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال

 باأل اني.

 
 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كــل طفــل  وضــع دائــرة 
حــــــول صــــــورة البنــــــت 

 لقصيرة.ا

 
 
 
 

 فردي
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الجلسة 
السابعة 
 والعشرون

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــل  تمثي
مســـــــــــــــــرحية 
حـــــــــــــــــــــــــــــــازم 

 القصير.

تســـــمية كـــــل طفـــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
ـــــــــــبع   التوحـــــــــــد ل
 الصفات البسيطة

الطويـــــل ،)القصـــــير
الصــــــــــــغير،الكبير، 

 .النحيف،السمين(
 

 
–اإللقــــــــــــــــــاء 

ـــــدور  لعـــــب ال
ــــــــــــــز  – التعزي

 اإليجابي .

 
ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث

طــق جملــة كــل طفــل  ن
 مكونة من كلمتين.

 
 

فردي/ 
 جماعي
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الجلسة 
الثامنة 
 والعشرون

 
مســـــــــــــــــرحية 
مــــــن لــــــو.. 

 من لي؟

 

تعـــــرف كـــــل طفـــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحـــــــــــــــد علــــــــــــــــى 
ــــــــب  ضــــــــمائر الغائ

 )لو، لي، لم(.
 

 

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام  

 –الحاســـــوب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال

 باأل اني.

 

ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
كــــــــــل طفــــــــــل  وضــــــــــع 

(أســــــــــــفل √مــــــــــــة )عال
الصــــورة الدالـــــة علـــــى 
 ضمير الغائب )لو(.

 
 

 فردي
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الجلسة 
التاسعة 
 والعشرون

 
ـــــــــــــــــــــــــــل  تمثي
مســـــــــــــــــرحية 
مــــن لــــو .. 

 من لي؟

 

تمييــــــز كــــــل طفــــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــين 
ــــــــب  ضــــــــمائر الغائ

 )لو، لي، لم(.
 
 
 

 
–اإللقــــــــــــــــــاء 

ـــــدور  لعـــــب ال
ــــــــــــــز  – التعزي

 اإليجابي.

 
ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث

ــــــل  اســــــتخدام  كــــــل طف
كلمة )لي( فـي جملـة  
 مكونة  من كلمتين. 

 
 

فردي/ 
 جماعي
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عنوان  رقم الجلسة م
 الجلسة

الهدف العام من 
 الجلسة

إستراتيجيات 
التعلُّم 
 المستخدمة

نوع  الواجب المننلي
 التطبيق

 
 
 
31 

 
 

الجلسة 
 الثالثون

 
 

لعبـــــة عب ـــــر 
 بكلمة.

تعبيــــــر كــــــل طفــــــل 
مــــــــن أطفــــــــال ذوي 
اضـــــــطراب طيـــــــف 
التوحـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن 
الصــــورة الموجــــودة 

 باللعبة بكلمة.

–اإللقــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام  

 –الحاســـــوب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعُلم  ال
باســــــــــــــــــتخدام  
األلعـــــــــــــــــــــــاب 

 ليمية.التع

 
ــــــة مــــــن  تطلــــــب الباحث
ــــــــل  وصــــــــف  كــــــــل طف
الصـــــــــــورة الموجـــــــــــودة 

 بكلمة . 

 
 
 

 فردي

 
 
 
30 

 
 

الجلسة 
الحادية 
 والثالثون

 
 
 

جلســـــــــــــــــــــــــــة 
 ختامية.

تطبيــــــــــــــــــــــــق أدوات  
البحــــــــث المتمثلــــــــة 
فــي )مقيــاس مهــارة 
اللغــــة االســــتقبالية، 
مقياس مهارة اللغـة 
ــــة، مقيــــاس  التعبيري
مهـــــــــــارة التفاعــــــــــــل 
االجتمـــــــــــــــــــــــــــــاعي( 

 .تطبيقًا بعدياً 

 
 
 

الحــــــــــــــــــــــــــــوار 
 والمناقشة.

 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ

 
 
 

 فردي

 

 الوسائل التعليمية المستخدمة في البرنامج:
 

 –اســتخدمت الباحثــة فــي البرنــامج العديــد مــن الوســائل التعليميــة منهــا: جهــاز الب تــوب   
CD  مجموعــة مــن العــرائس القفازيــة وعــرائس  –الغنائيــة الرقميــة يحتــوي علــى المســرحيات

 Data -الرقميـة  األلعـابيحتوي على  CD -العصا الخاصة بكل مسرحية   نائية  رقمية  

Show. 
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 إستراتيجيات التعلُّم المستخدمة:
 

لعــــب  –اســـتخدمت الباحثـــة فــــي البرنـــامج العديـــد مــــن إســـتراتيجيات الـــتعل م منهــــا: اإللقـــاء   
التعُلم باستخدام  -التعُلم باأل اني  –التعُلم باستخدام الحاسوب   -التعزيز اإليجابي -دورال

 األلعاب التعليمية .
 

 وسائل التقويم :
 

 اشتمل البحث الحالي على ثالثة أنواا من التقويم، تتمثل في : 
 

هــارة اللغــة تطبيــق مقيــاس مهــارة اللغـة االســتقبالية، مقيــاس مويتضــح فـي ) التقةةويم القبلةةي:-
 (. 4/7/7170: 0 تطبيقًا قبليًات في الفترة منتالتعبيرية، مقياس مهارة التفاعل االجتماعي 

ويتضح في )األسئلة التي توجهها الباحثة في نهاية كل جلسة، األنشطة  التقويم المرحلي:-
المطلوب تنفيذلا من األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد عقـب االنتهـاء مـن شـرح الجلسـة 

 ( .2/5/7170 – 2/7ي الفترة منف
تطبيـق مقيـاس مهـارة اللغـة االسـتقبالية، مقيـاس مهـارة اللغـة ويتضـح فـي ) التقويم البعدي:-

ــــــاس مهــــــارة التفاعــــــل االجتمــــــاعي  ــــــة، مقي ــــــرة مــــــن التعبيري ــــــي الفت ــــــًا بعــــــديًا ت ف :  2ت تطبيق
01/5/7170.) 
ية، مقياس مهارة اللغة التعبيريـة، مقياس مهارة اللغة االستقبال)يتم تطبيق  التقويم التتبعي:-

البرنــــامج  بعـــد مــــرور شـــهر مـــن االنتهــــاء مـــن تطبيـــقمقيـــاس مهـــارة التفاعــــل االجتمـــاعي( 
لمعرفة مدى اسـتمرار فاعليـة البرنـامج وتـ ثيره علـى األطفـال ذوي  ي؛المسرحي الغنائي الرقم

 (.01/2/7170:  9في الفترة من  اضطراب طيف التوحد )عينة البحث(
 

 لبرنامج:ضبط ا
 

( أســاتذة مــن األســاتذة 9تــم عــر  جلســات البرنــامج المســرحي الغنــائي الرقمــي علــى )  
؛ وذلك إلبـداء (1ملحق )المحكمين في مجال الطفولة المبكرة وعلم النفس والتربية الخاصة 

ـــة الخاصـــة بكـــل جلســـة ، محتـــوى الجلســـات،  آرائهـــم حـــول مـــدى مناســـبة )األلـــداف التعليمي
ـــــ ـــــات الوســـــائل التعليمي ـــــتعُلم، وســـــائل التقـــــويم، الفني ة المســـــتخدمة، إســـــتراتيجيات التعلـــــيم وال
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المســـتخدمة فـــي كـــل جلســـة (، باإلضـــافة إلـــى إبـــداء آرائهـــم حـــول مـــدى مناســـبة المســـرحيات 
الغنائيــة الرقميــة التــي تــم تصــميمها مــن قرَبــل الباحثــة بمــا يتناســب مــع طبيعــة األطفــال ذوي 

وت والصــــــورة فـــــــي برنـــــــامج مونتـــــــاو اضــــــطراب طيـــــــف التوحـــــــد، حيــــــث تـــــــم وضـــــــع الصـــــــ
المسـرحيات  ،وأخيرًا تجميع كافـةإلظهارلا في شكل فيديو  Adobe Premiere Proالفيديو

؛ ليـــتم عرضـــها فـــي شـــكلها AutoPlay Media Studioالغنايـــة الرقميـــة فـــي برنـــامج  
النهـــائي. وفـــي ضـــوء آراء األســـاتذة المحكمـــين قامـــت الباحثـــة بـــرجراء التعـــديالت الالزمــــة، 

 يصبح البرنامج المسرحي الغنائي الرقمي صالحًا للتطبيق في صورته النهائية .ل
 

 تطبيق البرنامج:
 

مـايوت   -أبريل -مارس -تم تطبيق البرنامج المسرحي الغنائي الرقمي في شهر ت فبراير   
( حتــى 7170/ 7/ 2م فــي الفتــرة مــن )7170 – 7171فــي الفصــل الدراســي الثــاني لعــام 

حيـــث تطبـــق الجلســـات مـــا بـــين جلســـتين إلـــى ثـــالث جلســـات علـــى مـــدار ( 7170/ 5/ 2)
( أســبوًعا أي 07( جلســًة أســبوعيًا علـى مــدار )04خمسـة أيــام فـي األســبوا، أي مــا يعـادل )

( جلســًة وتتــراوح 30جلســًة، أي ثالثــة شــهور ويــومين، ويتضــمن البرنــامج ) (022 ) بمعــدل
دقــائق( وفتــرة إجــراء  5لتمهيديــة )مــدة كــل جلســة حــوالي نصــف ســاعة تتنــوا مــا بــين الفتــرة ا

 دقائق( .  01دقيقًة( وفترة التقويم ) 05الجلسة العملي )
 

، أمـــا بعـــ  الجلســـات يـــتم تطبيقهـــا بشـــكل  فـــردي     ويـــتم تطبيـــق الجلســـات بشـــكل  فـــردي 
وجماعي  حيث أن تلك الجلسات يقوم فيها كل طفل من أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

الغنائية الرقمية بمفرده، وبعد ذلك ُيعيد تمثيلها مرًة أخرى مع زمالئه  برعادة تمثيل المسرحية
 من عينة البحث.

 

 صدق البرنامج:
 

( أساتذة 9في صورته األولية على عدد ) تم عر  البرنامج المسرحي الغنائي الرقمي  
 علم نفس الطفل، التربية الخاصةت،التربية للطفولة المبكرة تخصص تأدب الطفل،في مجال 

بالجامعات المصرية مصحوبًا بمقدمة  تمهيدية  تضمنت توضيحًا ومجال تكنولوجيا التعليم 



 

 جامعة بني سويف -كلية التربية للطفولة المبكرة
     

7211 

 2021 ديسمبر -2ج (،6)3طفولة، مجلة بحوث ودراسات ال   

لمجال البحث، والهدف منه، والتعريف اإلجرائي لمصطلحاته؛ بهدف الت كد من صالحيته 
وصدق بنائه وقدرته على تنمية مهارات اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية والتفاعل 

فال ذوي اضطراب طيف التوحد، ويوضح الجدول ارتي نسب اتفاق االجتماعي لدى األط
 السادة المحكمين على البرنامج المسرحي الغنائي الرقمي.

 

( يوضح نسب اتفاق السادة المحكمين على البرنامج المسرحي الغنائي 5جدول )
 (9الرقمي )ن=

 عدد البند م
 مرات
 االتفاق

 عدد
 مرات

 االختالف

 نسبة
 االتفاق %

 100 ---- 9 ح ألداف البرنامج.وضو  1
 100 ---- 9  الترابط بين ألداف البرنامج ومحتواه. 2
 88.89 1 8 التسلسل المنطقي لمحتوى البرنامج. 3
 88.89 1 8 الترابط بين جلسات البرنامج. 4
 100 ---- 9 .برنامجكفاية المدة الزمنية الُمخَططة لل 5
فاعليــــــــــــــة االســــــــــــــتراتيجيات التدريســــــــــــــية  6

 لُمستخَدمة في البرنامج.ا
9 ---- 100 

فاعليــــــة الوســــــائل التعليميــــــة الُمســــــتخَدمة  7
 ومدى ارتباطها ب لداف البرنامج.

8 1 88.89 

فاعلية األنشطة المختلفة ومدى ارتباطهـا  8
 ب لداف البرنامج.

9 ---- 100 

ــــة داخــــل  9 ــــين األنشــــطة المختلف التكامــــل ب
 البرنامج.

8 1 88.89 

ئمــــــــــــة أســــــــــــاليب التقــــــــــــويم كفايــــــــــــة ومال 10
 الُمستخَدمة في البرنامج.

8 1 88.89 

النسبة الكلية لالتفاق على البرنامج 
 المسرحي الغنائي الرقمي

94.44% 
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يتضح من الجدول السابق أن نسبة االتفاق الكلية من قرَبل السادة المحكمين على    
؛ مرتفعةنسبة اتفاق ( ولي %94.44بلغت ) صالحية البرنامج المسرحي الغنائي الرقمي

للتطبيق والوثوق بالنتائج التي  مما ُيشير إلى صالحية البرنامج المسرحي الغنائي الرقمي
 سُيسفر عنها البحث.

 وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال الرابا من أسئلة البحث الحالي.
 

د أبةو خامًسا: اختبار الذكاء ستانفورد بينيه الصورة الخامسة ) تقنةين: أ.د  محمةود السةي
 ( :7( ملحق )2011النيل، 

 

 هدف االختبار:
 

َم اختبـــار ســـتانفورد بينيـــه للـــذكاء الصـــورة الخامســـة ألنـــواا  عديـــدة  مـــن االســـتخدامات  ُصـــمر
 منها:

 تقييم الذكاء في مرحلة الطفولة المبكرة. -
 التقديرات النفسية التربوية المتعلقة بااللتحاق ببرامج التربية الخاصة. -
لتدخالت العالجية مثل الخطط العائليـة الفرديـة للصـغار، والخطـط التربويـة تقديم معلومات ل -

 األطفال في سن المدرسة.
 

 وصف االختبار:
 

ُيطَبق اختبار ستانفورد بينيه الصورة الخامسة فرديًا لتقييم الذكاء والقدرات المعرفيـة، ولـو    
 من:سنة فيما فوق ويتكون االختبار  25إلى  7مالئم لألعمار من سن 

ولــو يشــتمل علــى ســت مســتويات متدرجــة الصــعوبة ، لكــل  مقيةةاس الةةذكاء غيةةر اللفظةةي: -
مســتوى أربعــة اختبــارات فرعيــة عــدا المســتوى األول  يــر اللفظــي يتنــاول اختبــاري )المعالجــة 

الذاكرة العاملة(، ويتكون مـن عـدة اختبـارات فرعيـة تتمثـل فـي )االسـتدالل  –البصرية المكانية 
 الذاكرة العاملة(. –المعالجة البصرية المكانية  –االستدالل الكمي  –فة المعر  –السائل 
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ولـو يشـتمل علـى خمـس مسـتويات متدرجـة الصـعوبة لكـل مسـتوى            مقياس الةذكاء اللفظةي: -
ــــة، لي)االســــتدالل المبكــــر ــــارات فرعي المعالجــــة البصــــرية  –االســــتدالل الكمــــي  –أربعــــة اختب

 . الذاكرة العاملة( –المكانية 
ويتكــون مـــن اختبــاري تحديـــد المســار، ولمـــا اختبـــاري       مقيةةاس بطاريةةةة الةةةذكاء المختصةةةرة: -

)سالسل الموضـوعات/ المصـفوفات: ُمقَسـم لسـنوات يـدخل مـن خاللهـا الفـاحص نقطـة البدايـة 
( 2-5( ســنوات ومــن ســن ) 4-7بنــًدا موزعــة ومتدرجــة الصــعوبة تبــدأ مــن ســن ) 32ولــي: 

فمـــا فـــوق، واختبـــار المفـــردات: يـــدخل مـــن خاللهـــا  03ســـنة و( 07 -2ســـنوات و مـــن ســـن )
 4سـنوات و 3بنًدا موزعة ومتدرجة الصعوبة تبدأ من سن سنتين و 44الفاحص نقطة البداية 
 سنة فما فوق . 02( سنة ومن سن 02-01( سنوات ومن سن )9-5سنوات ومن سن ) 

 

 بنود اختبار ستانفورد بينيه الصورة الخامسة:
 

 ويضم ما يلي: للفظيالمجال غير ا -0
 

  بنود. 2المستوى األول: ويت لف من 
  بنًدا. 74المستوى الثاني: ويت لف من 
  بنًدا. 74المستوى الثالث: ويت لف من 
  بنًدا. 74المستوى الرابع: ويت لف من 
  بنًدا. 74المستوى الخامس: ويت لف من 
  بنًدا. 74المستوى السادس: ويت لف من 

 

 يلي:ويضم ما  المجال اللفظي -7
 

  بنًدا. 02المستوى األول: ويت لف من 
  بنًدا. 75المستوى الثاني: ويت لف من 
  بنًدا. 02المستوى الثالث: ويت لف من 
  بنًدا. 02المستوى الرابع: ويت لف من 
  بنًدا. 02المستوى الخامس: ويت لف من 
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 نمن تطبيق االختبار :
 

ــا، فــي حــين يســتغرق تطبيــق  دقيقــةً  25إلــى  45ُيطَبــق االختبــار بشــكل  عــام  مــن     تقريًب
 دقيقًة تقريًبا . 71إلى  05البطارية من 

 

 تصحيح االختبار : 
 

يمكـــن تصـــحيح االختبـــار باســـتخدام الطريقـــة اإللكترونيـــة مـــن خـــالل برنـــامج الكمبيـــوتر    
المتـوفر مــع االختبــار، يــتم حســاب نســبة الـذكاء الكليــة إلكترونًيــا مــن خــالل إدخــال الــدرجات 

 لتطبيق بعد كتابة البيانات العامة والمالحظات السلوكية. الخام ل
 

 التحقق من صدق االختبار : 
 

تم حساب صدق االختبار بطريقتين: األولى لي صدق التمييز العمري حيث تم قياس    
قــدرة االختبــارات الفرعيــة المختلفــة علــى التمييــز بــين المجموعــات العمريــة المختلفــة، وكانــت 

(، والثانيــة لـــي حســـاب 2كمــا يوضـــح جـــدول ) 1.10الــًة عنـــدى مســـتوى الفــروق جميعهـــا د
        1.24معامـــل ارتبـــاط نســـب ذكـــاء االختبـــار بالدرجـــة الكليـــة للصـــورة الرابعـــة وتراوحـــت بـــين 

، ولـــي معـــامالت صـــدق مقبولـــة بوجـــه  عـــام  وتشـــير إلـــى ارتفـــاا مســـتوى صـــدق 1.122و 
 االختبار.

 ( يوضح صدق التميين العمري6جدول )
 

مصدر  االختبار
 التباين

مجموعة 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 
 س غ ل 1

بين 
 المجموعات

2073.394 22 91.151 01.207 1.10 

داخل 
 المجموعات

30003.493 3210 2.412   

 المجموع
 
 

32732.222 3229    
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مصدر  االختبار
 التباين

مجموعة 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 
 ا.س.ل

بين 
 المجموعات

4321.224 22 24.030 2.033 1.10 

داخل 
 المجموعات

33724.293 3210 2.990   

    3229 32235.522 المجموع
 
 

 م.ع.غ.ل

بين 
 المجموعات

01001.770 22 042.221 70.291 1.10 

داخل 
 المجموعات

75032.230 3210 2.297   

    3229 35742.157 المجموع
 
 

 م.ع.ل

بين 
 المجموعات

7941.441 22 43.747 5.220 1.10 

 داخل
 المجموعات

72752.742 3210 2.325   

    3229 31092.222 المجموع
 
 

 ب.م.غ.ل

بين 
 المجموعات

5940.229 22 22.329 01.249 1.10 

داخل 
 المجموعات

31125.542 3210 2.079   

    3229 32172.372 المجموع
 
 

 ب.م. ل

بين 
 المجموعات

5539.724 22 20.421 9.327 1.10 

داخل 
 المجموعات

37710.753 3210 2.210   

 المجموع
 

32241.532 3229    
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مصدر  االختبار
 التباين

مجموعة 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 
 

 ا.ك.غ.ل

بين 
 المجموعات

2933.219 22 002.22
4 

03.221 1.10 

داخل 
 المجموعات

30335.992 3210 2.422   

    3229 39729.212 المجموع
 
 

 ا.ك.ل

بين 
 المجموعات

4227.913 22 20.503 2.352 1.10 

داخل 
 المجموعات

30222.425 3210 2.552   

    3229 32579.322 المجموع
 
 

 ذ.ع.غ.ل

بين 
 المجموعات

2223.922 22 072.559 04.212 1.10 

داخل 
 المجموعات

30227.237 3210 2.205   

    3229 41552.202 المجموع
 
 

 د.ح.ذ.ع.ل

بين 
 المجموعات

2022.324 22 91.252 01.472 1.10 

داخل 
 المجموعات

37751.722 3210 2.204   

    3229 32472.253 المجموع
 

المجموع 
 الكلي 
غير 
 اللفظي

بين 
 المجموعات

044932.223 22 7030.521 03.921 1.10 

داخل 
 المجموعات

524213.154 3210 057.520   

    3229 219249.232 المجموع



 

 جامعة بني سويف -كلية التربية للطفولة المبكرة
     

7727 

 2021 ديسمبر -2ج (،6)3طفولة، مجلة بحوث ودراسات ال   

مصدر  االختبار
 التباين

مجموعة 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 
المجموع 
 الكلي 
 اللفظي

بين 
 المجموعات

015402.291 22 0551.721 9.134 1.10 

داخل 
 المجموعات

235002.902 3210 020.212   

    3229 241534.212 المجموع
 

المجموع 
 الكلي 
 اللفظي

بين 
 المجموعات

425224.350 22 2992.7
99 

00.229 1.10 

داخل 
 المجموعات

7709559.207 3210 599.209   

    3229 7295443.923 المجموع
 

 االختبار:ثبات 
 

  كرونبةاخ معامل ثبات ألفا:Cronbach's alpha  قامـت الباحثـة بحسـاب ثبـات اختبـار
الذكاء باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ، وذلك بعد تطبيقه على العينة االسـتطالعية البـال  

( أطفــااًل مــن ذوي اضــطراب طيــف التوحــد، حيــث بلــ  معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ 2عــددلا )
 (.1.902لالختبار ككل )

 قامـت الباحثـة بحسـاب ثبـات اختبـار الـذكاء باسـتخدام معامـل دة التطبيق: معامل ثبات إعا
( أطفـااًل مـن 2ثبات إعادة التطبيق وذلك بعد تطبيقه على العينة االستطالعية البال  عددلا )

ذوي اضـــــطراب طيـــــف التوحـــــد ، حيـــــث بلـــــ  معامـــــل ثبـــــات إعـــــادة التطبيـــــق لالختبـــــار ككـــــل 
وعليــــه يتمتــــع (؛ 1.15ًا عنــــد مســــتوى داللــــة )**( ولــــو معامــــل ثبــــات دال إحصــــائي1.922)

االختبــار بدرجــة  مرتفعــة  مــن الثبــات، ممــا يشــير إلــى إمكانيــة اســتخدامه فــي البحــث الحــالي، 
 والوثوق بالنتائج التي سيسفر عنها البحث.
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سادًسا : مقياس جيليام التقديري لتشخيص اضطراب التوحد )ترجمة وتعريةب: أ.د  عةادل 
 ( :8( ملحق )2020بير أبو المجد محمد، عبد اهلل محمد، ع

 

  هدف المقياس:
 

، مــن ألمهــا : التعـرف علــى األطفــال ذوي اضــطراب      يهـدف المقيــاس لتحقيــق عـدة ألــداف 
طيف التوحد وتشخيصهم، تقييم المشكالت السلوكية الخطيرة التي يبدونها، صيا ة األلـداف 

 .يقهاالخاصة بالخطط التربوية الفردية والعمل على تحق
 

  وصف المقياس:
 

ـــم إعـــداد المقيـــاس لتشـــخيص األفـــراد مـــن ســـن )    ( ســـنة ممـــن يواجهـــون مشـــكالت 77-3ت
( عبــارًة موزعــًة 52سـلوكية شــديدة قــد تكــون مرشـًرا الضــطراب التوحــد، ويتــ لف المقيـاس مــن )

علــى ســتة مقــاييس فرعيــة، ولــي تصــف ســلوكيات محــددة يمكــن مالحظتهــا. وتضــم المقــاييس 
 لتي يتضمنها المقياس ما يلي:الفرعية ا

( عبـــــارًة تقـــــيس الســـــلوكيات النمطيـــــة، 03ويضـــــم ) السةةةةةلوكيات المقيةةةةةدة أو التكراريةةةةةة: -1
 وااللتمامات المقيدة والروتين.

 ( عبارًة تقيس السلوكيات االجتماعية.04ويضم ) التفاعل االجتماعي: -2
االجتماعيـة،  ( عبـارات تقـيس اسـتجابات الطفـل للمواقـف9ويضـم ) التواصل االجتمةاعي: -3

 وفهمه لفحوى التفاعل االجتماعي والتواصل.
( عبــارات تقــيس االســتجابات االنفعاليــة المتطرفــة مــن 2ويضــم ) االسةةتجابات االنفعاليةةة: -4

 جانب األطفال للمواقف االجتماعية اليومية.
( عبـــارات تقــــيس االلتمامـــات الغريبــــة الثابتـــة لألطفــــال، 2ويضــــم ) األسةةةلوب المعرفةةةةي: -5

 القدرات المعرفية.والخصائص و 
 ( عبارات تصف أوجه القصور في حديث الطفل. 2ويضم ) الكالم غير المالئم: -6
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 تصحيح المقياس :
 

وفيمــا يتعلــق بالمقــاييس الفرعيــة الثالثــة األولــى توجــد أربعــة اختبــارات أمــام كــل عبــارة  لــي             
 صــفر( علــى التــوالي، -0 -7 -3جات )تحصــل علــى الــدر ) ال –نــادرًا  –أحيانــًا  –)نعــم 

( درجـــًة، ويقـــوم أحـــد الوالـــدين أو أحـــد 024 -وبالتـــالي تتـــراوح درجـــات المقيـــاس بـــين )صـــفر
القــائمين علــى رعايــة الطفــل ممــن يعــدون وثيقــي الصــلة بــه باالختيــار بينهــا، وذلــك فــي ضــوء 
. علمـًا ب نـه ال توجـد إجابـًة صـحيحًة وأخـرى خاطئـةً   مالحظتهم لما يصدر عنـه مـن سـلوكيات 
، ومـن ثـم يجـب أن  لكن المهم أن تعبر كل عبارة بصدق  ودقة  عما يصدر عنه من سـلوكيات 
ذا لـــم يكـــن لنــاك تواصـــاًل مـــن جانـــب الطفـــل  تــتم اإلجابـــة عـــن جميـــع العبــارات المتضـــمنة، وا 
فضـــاًل عـــن المقيـــاس الفرعـــي الســـادس كـــاماًل )الكـــالم  يـــر المالئـــم(، فيـــتم االكتفـــاء بتطبيـــق 

 األربعة فقط. المقاييس الفرعية
 .يــــــــدل االختيــــــــار )ال( علــــــــى عــــــــدم مالحظتــــــــه للطفــــــــل يــــــــ تي بمثــــــــل لــــــــذا الســــــــلوك -0
إلــى اثنتــين  -7 يـدل االختيــار )نـادرًا( علــى أن الطفـل يــ تي بالســلوك نفسـه مــا بـين مــرة  واحـدة  

 في  ضون ست ساعات.
ســت مــرات  كــل  4-3يــدل االختيــار )أحياًنــا( علــى أن الطفــل يــ تي بالســلوك ذاتــه مــا بــين -3

  .ساعات
يــدل االختيــار )نعــم( علــى أن الطفــل يــ تي بالســلوك ذاتــه لعــدد  مــن المــرات يتــرواح علــى  -4

 .( مرات كل ست ساعات2-5األقل بين )
 

 التحقق من صدق المقياس:
 

تــم حســاب الصــدق المــرتبط بالمحــك، وذلــك بحســاب معــامالت االرتبــاط بــين درجــات أفــراد   
لدرجة الكلية( ودرجاتهم المتناظرة على المحك )مقيـاس جيليـام العينة على المقياس )األبعاد وا

 اإلصدار الثاني(. وكانت النتائج كما يلي: -لتشخيص أعرا  اضطراب التوحد
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 (7جدول )
اإلصدار الثالث(  -يوضح معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة على المقياس )جيليام 

 (100الثاني( )ن=اإلصدار  -ودرجاتهم على المحك )جيليام
 

 
المقياس  
 المحك

معامالت االرتباط بين الدرجات على المقياس والدرجات على 
 المحك

 

معامل 
اضطراب 
السلوكيات  التوحد

 النمطية
التفاعل 
 االجتماعي

التواصل 
 االجتماعي

االضطرابات 
 النمائية

السلوكيات 
 التكرارية

1.907**   1.442** 1.220** 

التفاعل 
 االجتماعي

 1.223**  1.427** 1.253** 

التواصل 
 االجتماعي

  1.219** 1.272** 1.225** 

االستجابات 
 االنفعالية

   1.534** 1.297** 

األسلوب 
 المعرفي

   1.470** 1.522** 

الكالم 
 غير المالئم

   1.539** 1.242** 

المقياس 
 ككل

   1.590** 1.293** 

 1.10** دال عند مستوى                                 1.15* دال عند مستوى
ويتضـــح مـــن الجـــدول أن جميـــع معـــامالت االرتبـــاط دالـــة إحصـــائًيا، ولـــذا يعنـــي صـــدق   

 المقياس )األبعاد والمقياس ككل( ولو ما يركد على إمكانية الوثوق فيه.
 
 

 



 

 جامعة بني سويف -كلية التربية للطفولة المبكرة
     

7721 

 2021 ديسمبر -2ج (،6)3طفولة، مجلة بحوث ودراسات ال   

 المقياس:ثبات  -
 

  معامل ثبات ألفا كرونباخCronbach's alpha :اب ثبـات مقيـاس قامـت الباحثـة بحسـ
جيليــام التقــديري لتشــخيص اضــطراب التوحــد باســتخدام معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ، وذلــك بعــد 

( أطفااًل من ذوي اضطراب طيـف التوحـد ، 2تطبيقه على العينة االستطالعية البال  عددلا )
 (.1.909حيث بل  معامل ثبات ألفا كرونباخ للمقياس ككل )

 

  :قامــــت الباحثــــة بحســــاب ثبــــات مقيــــاس جيليــــام التقــــديري معامةةةةل ثبةةةةات إعةةةةادة التطبيةةةةق
لتشــخيص اضــطراب التوحــد باســتخدام معامــل ثبــات إعــادة التطبيــق وذلــك بعــد تطبيقــه علــى 

( أطفــااًل مــن ذوي اضــطراب طيــف التوحــد ، حيــث بلــ  2العينــة االســتطالعية البــال  عــددلا )
ثبـات دال إحصـائيًا عنـد  **( ولو معامـل1.921معامل ثبات إعادة التطبيق للمقياس ككل )

وعليـــه يتمتـــع المقيـــاس بدرجـــة  مرتفعـــة  مـــن الثبـــات، ممـــا يشـــير إلـــى (؛ 1.15مســـتوى داللـــة )
     إمكانية استخدامه في البحث الحالي، والوثوق بالنتائج التي سيسفر عنها البحث.

 (2004)تعريةةب وتقنةةين: د بنةةةدر بةةن نةاصةةةر العةتيبةةةي،سةةابًعا: مقيةةاس السةةلوك التكيفي
 (: 9ملحق )

 

 هدف تطبيق مقياس السلوك التكيفي :
 

يهــدف إلــى تحديـــد نقـــاط القـــوة وجوانـــب الضـــعف فـــي المظـــالر الســـلوكية لألطفـــال ذوي   
اضطراب طيـف التوحـد، وذلــك مـن خــالل مقارنــة مســـتوياتهم مـع مســـتويات مـــن يمـــاثلونهم 

اإلضافة إلـى الـدور الـذي يرديـه اســتخدام المقيــاس فــي فــي العمــر الزمنــي والبيئــة الثقافية، ب
 تخطيط وتقييم إستراتيجيات العالو والتدخل.

 

 وصف المقياس :
تــم ترجمتــه إلــى اللغــة العربيــة مــن النســخة األصــلية التــي قــام برعــدادلا كــٌل مــن ســبارو    

تحتها أحد م، وتت لف لذه الصورة من خمسة أبعاد رئيسة يندرو 0924وباال وسيكشتي عام 
عشــر ُبعــًدا فرعًيــا، وتشــمل جوانــب الحيــاة المختلفــة لــي: )مهــارات التواصــل، مهــارات الحيــاة 

 اليومية، التنشــئة االجتماعيــة، المهارات الحركية، مهارات السلوك  ير التكيفي(. 
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وتم تعديل المقيـاس الحـالي ليصـبح اسـمه فاينالنـد للسـلوك التكيفـي، بحيـث يحتـوي علـى   
 ور لي :ثالث ص

 بنًدا. 522صورة المقابلة الشخصية ) النسخة الموسعة( وتحتوي على  -
 بنًدا. 792صورة المقابلة الشخصية ) النسخة المسحية( وتحتوي على  -
 بنًدا. 744الصورة المدرسية وتحتوي على  -

 

 بنود المقياس :
 

عــًدا تشــتمل الصــورة المســحية علــى خمســة أبعــاد رئيســية؛ تتضــمن مجتمعــة أحــد عشــر بُ   
  :فرعًيا مقسمًة إلى ما يلي

 

 :  Communicationب عد التواصل  -1
  :ويضم ثالثة أبعاد فرعية لي 

 

اللغة االستقبالية: يقيس ما يستطيع الطفل فهمه من اللغة المسموعة )الفهم، االسـتماا،  -أ 
 التركيز واتباا التعليمات(.

برـر عنـه باللغـة المنطوقـة )تعـابير الوجـه، اللغة التعبيرية: يقيس ما يسـتطيع الطفـل أن ُيع-ب
  .بداية الكالم، الكالم التفاعلي، المفاليم المحددة، مهارات الكالم(

القـــراءة والكتابـــة: يقـــيس مـــا يســـتطيع الطفـــل أن يقـــرأه أو يكتبـــه )بدايـــة القـــراءة، مهـــارات -و 
 القراءة، مهارات الكتابة(.

 

 :  Daily Living Skillsب عد مهارات الحياة اليومية  -2
 

األكـــل والشـــرب واســـتخدام الحمـــام، )المهـــارات الشخصـــية: يقـــيس مهـــارات الطفـــل فـــي  -أ
  .واالستحمام والعناية بالذات، والمظالر الصحية الشخصية(

 األنشطة المنزلية: يقيس ما يرديه الطفل من مهام  منزلية  . -ب
لوقــــت، المــــال، التليفــــون، المهــــارات المجتمعيــــة: يقــــيس قــــدرة الطفــــل علــــى اســــتخدام )ا-و

  .ومهارات السلوك، والمهارات المهنية(
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 :  Socializationب عد التنشئة االجتماعية  -3
 

العالقــات مــع ارخــرين: يقــيس كيفيــة تفاعــل الطفــل مــع ارخــرين )الــرد علــى ارخــرين، -أ
 التقليد، التعبير عن المشاعر، التواصل االجتماعي(.

يقــيس مهــارات الطفــل فــي مواقــف اللعــب واســتغالل وقــت الفــراغ وقــت الفــراغ والترفيــه: -ب
  .)اللعب، المشاركة، التعاون مع ارخرين، العادات(

قـــدرة الطفــــل علـــى إظهـــار المســـرولية، وحساســـيته تجــــاه يقـــيس  :المحاكـــاة أو المســـايرة-و
ـــذار، حفـــظ األســـرار، الســـيطرة علـــى  ـــاا التعليمـــات، االعت ارخـــرين )العـــادات الحســـية، اتب

  .مشاعر وتحمل المسرولية(ال
 

 : Motor Skillsب عد المهارات الحركية -4
 

العضــــالت الكبيــــرة: يقــــيس مهــــارات الطفــــل فــــي اســــتخدام الــــذراعين والســــاقين والتــــ زر  -أ
 الحركي، وتشمل )الجلوس، المشي، والجري، نشاطات اللعب(.

صــابع )الــتحكم فــي العضــالت الدقيقــة: يقــيس مهــارات الطفــل فــي اســتخدام اليــدين واأل -ب
  .األشياء، الرسم، واستخدام المقص(

 

 :  Maladaptive Behaviorب عد السلوك غير التكيفي -5
ويقيس مظالر السلوك  يـر المر ـوب فيـه والتـي قـد تتـداخل مـع األداء الـوظيفي التكيفـي  

 .للطفل
 

 كيفية تصحيح المقياس :
 

( تعنـي قيـام 7الطفـل، وتتمثـل فـي: الدرجـة )تختلـــف تقـــديرات الســـلوك بحسب استجابة    
( تعني أداء السلوك في بع  األحيان، والدرجـــة )صـــفر( 0الطفل ب داء السلوك، والدرجة )

ـــا إعطــاء تقـــديرات تخمينيـــة  ـــلوك. ويمكــن أيًضـ ـــى أداء السـ ـــرد علـ ـــدم قـــدرة الفـ ـــى عـ ـــير إلـ وتشـ
ة السلوك، والرمـز )ا( عنـدما ال يعـرف الُمجيــب كـالرمز )م(، إذا لـم تسـنح الفرصـة لمالحظ
 إذا مـا كان الطفل يقوم ب داء السلوك أم ال.
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 صدق المقياس:
 

عَ  صالحيته تقدير في رئيسياً  عامالً  المقياس صدق قياس ُيعد     أجله، من لقياس ما ُوضر
 : يلي الصدق يتم عرضها فيما قياس طرق لتعدد ونظراً 

 أ( صدق المحكمين:
ــَعت لقياســها فــي    أجمــع المحكمــون علــى أن العبــارات حافظــت علــى الوظــائف التــي ُوضر

َعت لقياسها.  الصورة األصلية، وعلى مناسبة العبارات ووضوحها وانتمائها لألبعاد التي ُوضر
 

 ب( الصدق الذاتي:
اســـــُتخررَجت دالالت الصـــــدق الـــــذاتي للمقيـــــاس عـــــن طريـــــق حســـــاب الجـــــذر التربيعـــــي    

ــا لجــدول )لمعــامالت ثبــ (، فقــد كانــت معــامالت الصــدق 2ات األبعــاد الرئيســية للمقيــاس وفًق
 (.  1.10، وكانت دالًة عند مستوى )1.99و  1.95الذاتي مرتفعًة جًدا حيث تراوحت بين 

 

 ( يوضح معامالت الصدق الذاتي لألبعاد الرئيسية لمقياس فاينالند للسلوك التكيفي8جدول )
 

 معامالت الصدق الذاتي      الب عد            
 1.92 التواصل          

 1.99 مهارات الحياة اليومية     
 1.92 التنشئة االجتماعية      
 1.92 المهارات الحركية       
 1.95 السلوك  ير التكيفي     

 

 صدق االتساق الداخلي : -
 

 حيث تم إجراء ثالثة أنواا، ولي كما يلي :  
 

وبـذلك فقـد أصـبح المجمـوا الكلـي لعبـارات ة بالدرجة الكليةة للب عةد الرئيسةي: أ( ارتباط العبار 
( عبــارًة ذات داللــة إحصــائية عاليــة، وقــد تراوحــت معــامالت االرتبــاط لتلــك 792المقيــاس )

 (.1.197-1.175بين )  1.10العبارات ذات الداللة اإلحصائية 
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ن أن جميـع معامـل االرتبـاط كانـت ذات تبـيب( ارتباط العبارة بالدرجة الكلية للب عد الفرعي: 
(، مما يشير إلـى اتسـاق مفـردات كـل ُبعـد مـع 1.197-1.175داللة عالية وتراوحت بين ) 

 بعضها بعًضا.
تم حسـاب ارتبـاط ج( ارتباط الدرجات الكلية لألبعاد الفرعية بالدرجة الكلية للب عد الرئيسي: 

الرئيســـي الـــذي ينتمـــي إليـــه، والجـــداول التاليـــة الدرجـــة الكليـــة لكـــل ُبعـــد بالدرجـــة الكليـــة للُبعـــد 
 توضح ذلك.

 

( يوضح صدق االتساق الداخلي لألبعاد من خالل ارتباط األبعاد الفرعية للب عد األول 9جدول )
 )التواصل( ما الدرجة الكلية للب عد

 

اللغة  الب عد
 االستقبالية

اللغة 
 التعبيرية

القراءة 
 والكتابة

الدرجة 
 الكلية

اللغة 
 ستقباليةاال

 *1.52 *1.30 *1.22 ةةةةةةةةة

 *1.94 *1.22 ةةةةةةةةةةة *1.22 اللغة التعبيرية
القراءة 
 والكتابة

 *1.93 ةةةةةةةةةةة *1.22 *1.30

 ةةةةةةةةةةة *1.93 *1.94 *1.52 الدرجة الكلية
 1.10*دالة عند مستوى 

األبعاد الفرعية للب عد  ( يوضح صدق االتساق الداخلي لألبعاد من خالل ارتباط10جدول )
 الثاني )مهارات الحياة اليومية( ما الدرجة الكلية للب عد

 

المهارات  الب عد
 الشخصية

األنشطة 
 المننلية

المهارات 
 المجتمعية

الدرجة 
 الكلية

 *1.95 *1.22 *1.25 ةةةةةةةةة المهارات الشخصية
 *1.92 *1.95 ةةةةةةةةةةة *1.25 األنشطة المننلية

 *1.92 ةةةةةةةةةةة *1.95 *1.22 ت المجتمعيةالمهارا
 ةةةةةةةةةةة *1.92 *1.92 *1.95 الدرجة الكلية
 1.10*دالة عند مستوى 
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( يوضح صدق االتساق الداخلي لألبعاد من خالل ارتباط األبعاد الفرعية للب عد 11جدول )
 الثالث )التنشئة االجتماعية( ما الدرجة الكلية للب عد

 

قة ما العال الب عد
 اآلخرين

الراحة 
 والترفيه

مهارات 
 التعايش

الدرجة 
 الكلية

 *1.94 *1.22 *1.91 ـــــــــ العالقة ما اآلخرين
 *1.92 *1.91 ـــــــــــ *1.91 الراحة والترفيه
 *1.92 ـــــــــــ *1.91 *1.22 مهارات التعايش
 ـــــــــــ *1.92 *1.92 *1.94 الدرجة الكلية

 1.10مستوى *دالة عند 
 

( يوضح صدق االتساق الداخلي لألبعاد من خالل ارتباط األبعاد الفرعية للب عد 12جدول )
 الرابا )المهارات الحركية( ما الدرجة الكلية للب عد

 

المهارات  الب عد
 الكبيرة

المهارات 
 الدقيقة

 الدرجة الكلية

 *1.99 *1.92 ـــــــــ المهارات الحركية الكبيرة
 *1.99 ـــــــــــ *1.92 الحركية الدقيقة المهارات

 ـــــــــــ *1.99 *1.99 الدرجة الكلية
  1.10*دالة عند مستوى 

 

 المقياس:ثبات  -د
 

  معامل ثبات ألفةا كرونبةاخ:Cronbach's alpha  قامـت الباحثـة بحسـاب ثبـات مقيـاس
بعــد تطبيقــه علــى العينــة فاينالنــد للســلوك التكيفــي باســتخدام معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ وذلــك 

( أطفــااًل مــن ذوي اضــطراب طيــف التوحــد، حيــث بلــ  معامــل 2االســتطالعية البــال  عــددلا )
 (.1.904ثبات ألفا كرونباخ للمقياس ككل )

 

  :قامت الباحثة بحسـاب ثبـات مقيـاس فاينالنـد للسـلوك التكيفـي معامل ثبات إعادة التطبيق
ك بعد تطبيقه على العينة االستطالعية البال  عددلا باستخدام معامل ثبات إعادة التطبيق وذل
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( أطفااًل من ذوي اضطراب طيف التوحـد، حيـث بلـ  معامـل ثبـات إعـادة التطبيـق للمقيـاس 2)
وعليـه يتمتـع (؛ 1.15**( ولو معامل ثبات دال إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة )1.927ككل )

انيــة اســتخدامها فــي البحــث الحــالي، المقيــاس بدرجــة  مرتفعــة  مــن الثبــات، ممــا يشــير إلــى إمك
 والوثوق بالنتائج التي سُيسفر عنها البحث.

 

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:
 

تناول الباحثة في لذا الجزء اختبار صحة فرو  البحـث وتفسـير ومناقشـة النتـائج فـي ت  
صةةةائي الباحثةةةة التحليةةةل اإلح تبدايةةةًة اعتمةةةدضـــوء اإلطـــار النظـــري والدراســـات الســـابقة. 

 األساليب اإلحصائية اآلتية: للبيانات للتأكد من صحة فروض البحث من عدمها على
حيث ُيعد اختبار تويلكوكسونت لعينتين  ير  Wilcoxonاختبار ويلكوكسون  -0

مستقلتين بدياًل لنظيره من االختبارات المعلمية مثل  اختبار تتت لعينتين  ير مستقلتين، 
الفيل، الالزمة إلجراء اختبار تتت لعينتين مرتبطتين )في حال عدم تحقق االفتراضات 

7102 ،749.) 
للتعرف على حجم ت ثير المسرح الغنائي الرقمي في  (η2)حجم الت ثير مربع إيتا  -7

تنمية مهارتي اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية وأثره في تحسين التفاعل االجتماعي لدى 
(، حيث 0 -اوح قيمة حجم الت ثير من )صفراألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وتتر 

( تعني حجم ت ثير منخفًضا، بينما تعني 1.0أن القيمة ) Cohen (1988)يرى كولين 
( حجم ت ثير مرتفًعا 1.5( حجم ت ثير متوسًطا، في حين تعني القيمة )1.3القيمة )

(Corder, G; Foreman, D, 2009, 59).    

ل اإلحصـائي للبيانـات حزمـة البـرامج اإلحصـائية للعلـوم وقد استخدمت الباحثة فـي التحليـ 
وفيمةا يلةي عةرض النتةائج (؛ وذلك إلجـراء المعالجـات اإلحصـائية، Spss 20االجتماعية )

 :وتفسيرها
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 :األولاختبار صحة الفرض  -1
 

" توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعةة ينص على أنه 
اسةةين القبلةةي والبعةةدي لمهةةارات اللغةةة االسةةتقبالية ومجموعهةةا الكلةةي التجريبيةةة فةةي القي

 لصالح القياس البعدي".
 Wilcoxonوالختبـــار صـــحة لـــذا الفـــر  اســـتخدمت الباحثـــة اختبارتويلكوكســـونت    

Signed) Ranks Test) ــة الفــر ق بــين متوســطي رتــب درجــات أطفــال و ؛ لحســاب دالل
ـــة فـــي القياســـين القبلـــي لمهـــارات اللغـــة االســـتقبالية ومجموعهـــا والبعـــدي  المجموعـــة التجريبي

للتعرف علـى حجـم تـ ثير المسـرح الغنـائي  (η2)استخدمت الباحثة حجم الت ثير كما ، الكلي
لـــدى األطفـــال ذوي اضـــطراب طيـــف التوحـــد. الرقمـــي فـــي تنميـــة مهـــارات اللغـــة االســـتقبالية 

 (:03والنتائج يوضحها جدول )
 

وقيمة حجم التأثير لداللة الفروق  (Zويلكوكسون وقيمة )( يوضح نتائج اختبار 13جدول )
بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمهارات 

 (5اللغة االستقبالية ومجموعها الكلي )ن=
 مستوى (η2)حجم التأثير 

 الداللة

 قيمة

" Z" 

 مجموع

 الرتب

 متوسطات

 الرتب

توزيع  العدد

 الرتب

 االنحراف

 المعياري
 المتوسط

 الحسابي

 

 المتغير القياس

 القيمة الداللة

 2 04200 2421 24000 مرتفع

71 

2 

0 

الرتب  2

 السالبة

7402 

7400 

71402 

01402 

 القبلي

 البعدي

 

 

المفردات 

 اللغوية
الرتب  1

 الموجبة

الرتب  2

 المتعادلة

20240 2421 24017 مرتفع  2 

71 

2 

0 

الرتب  2

 السالبة

7407 

7470 

71422 

00402 

 القبلي

 البعدي

 

 تركيب

الرتب  1 الجمل

 الموجبة

الرتب  2

 المتعادلة

 2 04200 2421 24000 مرتفع

71 

2 

0 

الرتب  2

 السالبة

7400 

0421 

00402 

11402 

 القبلي

 البعدي

المجموع 

 الكلي

لمهارات 

اللغة 

 يةاالستقبال

الرتب  1

 الموجبة

الرتب  2

 المتعادلة
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( بين 1.15( أنه توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )03ُيالحظ من جدول )   
 اتمتوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمهار 

ومجموعها الكلي لصالح القياس يب الجمل( ترك -)المفردات اللغويةاللغة االستقبالية 
 البعدي.
ت ثير المسرح الغنائي الرقمي في تنمية مهارات ( أن حجم 03كما ُيالحظ من جدول )   

لدى األطفال ذوي ( المجموا الكلي -تركيب الجمل -اللغة االستقبالية )المفردات اللغوية
( ولي قيم أحجام 1.243 -1.250 -1.243اضطراب طيف التوحد بل  على الترتيب )

 ت ثير مرتفعة.
درجــــات أطفــــال المجموعــــة ويوضــــح الشــــكل ارتــــي األعمــــدة البيانيــــة لمتوســــطي رتــــب     

 .التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمهارات اللغة االستقبالية ومجموعها الكلي

 
ية في رتب درجات أطفال المجموعة التجريب( يبين األعمدة البيانية لمتوسطي 1شكل )

 القياسين القبلي والبعدي لمهارات اللغة االستقبالية ومجموعها الكلي
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* تفسةةةير وتحليةةةل نتيجةةةة الفةةةرض األول فةةةي ضةةةوء اإلطةةةار النظةةةري وأدبيةةةات البحةةةوث 
 والدراسات السابقة:

 

ترجع الباحثة صحة لذا الفـر  إلـى اسـتخدامها للمسـرحيات الغنائيـة الرقميـة فهـي مـن    
ون األدبية الُمقَدمة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، فهي تدمج مـا بـين أحب ألوان الفن

فــن المســرح والموســيقى والتكنولوجيــا، والــدافع مــن وراء تقــديم لــذا اللــون األدبــي تنميــة مهــارة 
اللغــة االســتقبالية لــدى األطفــال ذوي اضــطراب طيــف التوحــد المتمثلــة فــي ُبعــدي )المفــردات 

حيــث قامــت الباحثـة بتقــديم المســرحيات الغنائيـة الرقميــة باســتخدام اللغويـة، تركيــب الجمـل(، 
 Data مجموعــة مــن الوســائط المتعــددة ولــي )الصــوت، الصــورة، الفيــديو( علــى جهــاز

show،  وتقوم الباحثة بتوجيه األطفال )عينة البحث( لمشالدة المسـرحيات الغنائيـة الرقميـة
، والحظـــت الباحثـــة اســـت جابة األطفـــال )عينـــة البحـــث( للمســـرحيات واالســـتماا إليهـــا بتركيـــز 

الغنائيـة الرقميـة الُمقَدمـة، وتتضــح تلـك االسـتجابة فـي ســعادة األطفـال )عينـة البحـث( لرريــة 
العــــرائس القفازيــــة وعــــرائس العصــــا أمــــامهم فــــي الفيــــديو أثنــــاء تمثــــيلهم أحــــداث المســــرحيات 

 نسان، األلوان األساسية، الغنائية الرقمية والتي تدور موضوعاتها حول )الحواس الخمسة ل
األشــــكال الهندســــية، الفواكــــه، الخضــــراوات، الحيوانــــات(، باإلضــــافة إلــــى األفعــــال )األفعــــال 
الُمعبرــرة عــن الحيــاة اليوميــة، األفعــال الُمعبرــرة عــن النظافــة الشخصــية، األفعــال الُمعبرــرة عــن 

ائـب( والتـي يـتعلم كـل المشاعر(، وأيًضا )العالقات المكانية، الصفات البسيطة، ضـمائر الغ
طفــل مــن أطفــال عينــة البحــث مــن خاللهــا تكــوين جملــة مكونــة مــن كلمتــين، وتبــين للباحثــة 
 ، أثنــاء التقــويم المرحلــي أن كــل طفــل يســتطيع التعــرف علــى الحــواس الخمســة بشــكل  واضــح 
ـــــز بـــــين األلـــــوان األساســـــية واألشـــــكال الهندســـــية المختلفـــــة، والتعـــــرف علـــــى الفواكـــــه  التميي

اوات والحيوانــات مــن خــالل اإلشــارة إلــى صــورلم، وأيًضــا الحظــت الباحثــة اســتجابة والخضــر 
كـــل طفـــل مـــن أطفـــال العينـــة إلـــى تعليماتهـــا، وبعـــد انتهـــاء الباحثـــة مـــن عـــر  المســـرحيات 
ــا بعــدًيات علــى أطفــال  الغنائيــة الرقميــة قامــت بتطبيــق مقيــاس مهــارة اللغــة االســتقبالية تتطبيًق

، وكا نـت النتيجـة وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا بـين متوسـطي رتـب درجـات العينة بشكل  فردي 
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)المفردات اللغة االستقبالية  اتأطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمهار 
ومجموعهــا الكلــي لصــالح القيــاس البعــدي، وبــذلك تــم الت كــد مــن تركيــب الجمــل(  -اللغويــة

 صحة الفر  األول.  
 

 ( (Rose; Weinert; Ebert, 2018لفـر  األول مـع دراسـة كـل  مـن وتتفـق نتيجـة ا  
الجوانب الثالثة للتنميـة  أن اللغة االستقبالية لها ت ثير كبير على والتي توصلت نتائجها إلى

   االجتماعية والعاطفية في األوالد.
والتي تشير  (Arunachalam; Luyster, 2018)وكذلك تتفق لذه النتيجة مع دراسة   
.نت  ائجها الرئيسية إلى اكتساب األطفال لألسماء والضمائر واألفعال بشكل  فعال 
 

( والتــي بينــت نتائجهــا 7102باإلضــافة إلــى دراســة )إبــراليم، عبــد البــاقي، الجــولري،     
وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات رتـــب درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة فـــي 

مقيــاس اللغــة االســتقبالية لــدى األطفــال الــذاتويين لصــالح القياســين القبلــي والبعــدي لتطبيــق 
 القياس البعدي.

 

 ,Halverson and Finestack)وتتفـــــق أيًضـــــا لـــــذه النتيجـــــة مـــــع دراســـــة   

Bangert,2019)  والتـــي توصـــلت نتائجهـــا إلـــى أن األطفـــال الـــذين يعـــانون مـــن اضـــطراب
اح  مفــردات لغويـًة جديــدًة طيـف التوحـد منخفضــي األعـرا  يمكـن أن يتعلمــوا ويسـتقبلوا بنجـ

 .مع تدُخل يتضمن تعليمات صريحة وضمنية
 

 اختبار صحة الفرض الثاني: -2
 

" ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات أطفال ينص على أنه 
المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمهارات اللغة االستقبالية ومجموعها 

 الكلي".
 Wilcoxon)بــار صــحة لــذا الفــر  اســتخدمت الباحثــة اختبارتويلكوكســونت والخت    

Signed Ranks Test)  ؛ لحســاب داللــة الفــروق بــين متوســطي رتــب درجــات أطفــال
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لمهـــارات اللغـــة االســـتقبالية ومجموعهـــا المجموعـــة التجريبيـــة فـــي القياســـين البعـــدي والتتبعـــي 
 :(04)والنتائج يوضحها جدول الكلي، 

 

( لداللة الفروق بين متوسطي رتب Zوضح نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة )( ي14جدول )
درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمهارات اللغة االستقبالية 

 (5ومجموعها الكلي )ن=
 مستوى

 الداللة

 قيمة

" Z" 

 مجموع

 الرتب

 متوسطات

 الرتب

توزيع  العدد

 الرتب

 االنحراف

 يالمعيار

 المتوسط

 الحسابي

 المتغير القياس

غير 

 دالة

24111 0412 

0412 

 

0412 

0471 

 

الرتب  7

 السالبة

7400 

0422 

01402 

00422 

 البعدي

 التتبعي

 

 

المفردات 

 اللغوية
الرتب  0

 الموجبة

الرتب  7

 المتعادلة

غير 

 دالة

74201 1422 

7422 

 

0412 

7422 

 

الرتب  0

 لبةالسا

7470 

7411 

00402 

00402 

 البعدي

 التتبعي

 

 

تركيب 

 الجمل
الرتب  7

 الموجبة

الرتب  0

 المتعادلة

غير 

 دالة

24001 1422 

72422 

1422 

0412 

الرتب  7

 السالبة

0421 

0477 

11402 

10402 

 البعدي

 التتبعي

 

المجموع 

 الكلي

لمهارات 

اللغة 

 االستقبالية

الرتب  0

 بةالموج

الرتب  2

 المتعادلة

( 1.15( أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )04ُيالحظ من جدول )    
بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي 

 كلي.ومجموعها التركيب الجمل(  -)المفردات اللغويةلمهارات اللغة االستقبالية 
درجــــات أطفــــال المجموعــــة ويوضــــح الشــــكل ارتــــي األعمــــدة البيانيــــة لمتوســــطي رتــــب    

 .التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمهارات اللغة االستقبالية ومجموعها الكلي
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رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في ( يبين األعمدة البيانية لمتوسطي 2شكل )

 عي لمهارات اللغة االستقبالية ومجموعها الكليالقياسين البعدي والتتب
 

* تفسةةير وتحليةةل نتيجةةة الفةةرض الثةةاني فةةي ضةةوء اإلطةةار النظةةري وأدبيةةات البحةةوث 
 والدراسات السابقة:

 

ترجع الباحثة صحة لذا الفر  إلى أنه بعد انتهاء الباحثة من تطبيق البرنامج    
اضطراب طيف التوحد )عينة البحث(  المسرحي الغنائي الرقمي قامت بزيارة األطفال ذوي

بمركز كالمي بعد مرور شهر من تطبيق البرنامج لتطبيق مقياس مهارة اللغة االستقبالية 
على كل طفل  من أطفال العينة، وأثناء تطبيق المقياس )تطبيًقا تتبعًيا( الحظت الباحثة 

اإلشارة إلى اللون تعُرف األطفال )عينة البحث( على حواسهم الخمسة واإلشارة إليها، و 
وصور الحيوانات الموجودة أمامهم،  ف عليه، والتعرف على صور الفواكهالمطلوب والتعر 

( أو وضع دائرة حول الصورة الصحيحة المطلوب منه √وذلك من خالل وضع عالمة )
التعرف عليها، وبذلك ت كدت الباحثة من أنه تم تنمية مهارة اللغة االستقبالية لدى األطفال 

اضطراب طيف التوحد، وأنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات  ذوي
أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمهارات اللغة االستقبالية 

ومجموعها الكلي، وبذلك تم الت كد من صحة الفر  تركيب الجمل(  -)المفردات اللغوية
 الثاني.
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( والتي توصلت إحدى 7105ة مع نتيجة دراسة )النجار، حسن، وتتفق لذه النتيج  
بين متوسطات  1.10نتائجها إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي بعد شهرين من انتهاء 
 فردات اللغوية، تركيب الجمل(.  البرنامج على مقياس اللغة االستقبالية بُبعديه )الم

 

( والتي أسفرت نتائجها عن 7105وتتفق أيًضا مع نتيجة دراسة )خالف، باظة، حسن،   
عدم  وجود فروق بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية بين القياسين 

تعبيرية، البعدي والتتبعي لمحاور اختبار نمو وظائف اللغة )اللغة االستقبالية، اللغة ال
 مضمون اللغة، النطق( ومجموعها الكلي.

 

 :الثالثاختبار صحة الفرض  -3
 

" توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة ينص على أنه 
التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمهارات اللغة التعبيرية ومجموعها الكلي لصالح 

 القياس البعدي".
 

 Wilcoxon)صحة لذا الفر  استخدمت الباحثة اختبارتويلكوكسونت  والختبار   

Signed Ranks Test) لحساب داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أطفال  ؛
 .لمهارات اللغة التعبيرية ومجموعها الكليالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي 

على حجم ت ثير المسرح الغنائي الرقمي للتعرف  (η2)استخدمت الباحثة حجم الت ثير كما 
والنتائج لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. في تنمية مهارات اللغة التعبيرية 

 (:05يوضحها جدول )
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( وقيمة حجم التأثير لداللة الفروق Z( يوضح نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة )15جدول )
ية في القياسين القبلي والبعدي لمهارات بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريب

 (5اللغة التعبيرية ومجموعها الكلي )ن=
 مستوى (η2)حجم التأثير 

 الداللة

 قيمة

" Z" 

 مجموع

 الرتب

 متوسطات

 الرتب

توزيع  العدد

 الرتب

 االنحراف

 المعياري
 المتوسط

 الحسابي

 المتغير القياس

 القيمة الداللة

 2 04200 2421 24000 مرتفع

71 

2 

0 

الرتب  2

 السالبة
0402 

7410 

77402 

07422  

 القبلي

 البعدي
 

استخدام 

األصوات 

 الكالمية

 

الرتب  1

 الموجبة

الرتب  2

 المتعادلة

 2 04202 2421 24017 مرتفع

71 

2 

0 

الرتب  2

 السالبة
7410 

2400 

70422 

02402  

 القبلي

 البعدي
 

 

استخدام 

 الكلمات

الرتب  1

 الموجبة

الرتب  2

 المتعادلة

 2 04212 2421 24011 مرتفع

71 

2 

0 

الرتب  2

 السالبة
7422 

2411 

70422 

02402  

 القبلي

 البعدي
 

استخدام 

الرتب  1 الجمل

 الموجبة

الرتب  2

 المتعادلة

 2 04200 2421 24002 مرتفع

71 

2 

0 

الرتب  2

 ةالسالب
0400 

0402 

01402 

00402 

 القبلي

 البعدي
المجموع 

 الكلي

لمهارات 

اللغة 

 التعبيرية

الرتب  1

 الموجبة

الرتب  2

 المتعادلة
 

( بـين 1.15( أنه توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )05ُيالحظ من جدول )   
 اتالقياســين القبلــي والبعــدي لمهــار  متوســطي رتــب درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة فــي

ـــــة ـــــة )اســـــتخدام األصـــــوات الكالمي اســـــتخدام الجمـــــل(  -اســـــتخدام الكلمـــــات -اللغـــــة التعبيري
 ومجموعها الكلي لصالح القياس البعدي.

 

ت ثير المسرح الغنـائي الرقمـي فـي تنميـة مهـارات ( أن حجم 05كما ُيالحظ من جدول )   
المجموا  -استخدام الجمل -استخدام الكلمات -الكالمية)استخدام األصوات اللغة التعبيرية 

 -1.250 -1.243الكلــي( لــدى األطفــال ذوي اضــطراب طيــف التوحــد بلــ  علــى الترتيــب )
 ( ولي قيم أحجام ت ثير مرتفعة.1.241 -1.255

 



  

جامعة بني سويف -كلية التربية للطفولة المبكرة   
 

6602 

 2021 ديسمبر -2ج (،6)3مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

ويوضـــح الشـــكل ارتـــي األعمـــدة البيانيــــة لمتوســـطي رتـــب درجـــات أطفـــال المجموعــــة     
 القبلي والبعدي لمهارات اللغة التعبيرية ومجموعها الكلي. التجريبية في القياسين

 

 
رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في ( يبين األعمدة البيانية لمتوسطي 3شكل )

 القياسين القبلي والبعدي لمهارات اللغة التعبيرية ومجموعها الكلي
 

أدبيةةات البحةةوث * تفسةةير وتحليةةل نتيجةةة الفةةرض الثالةةث فةةي ضةةوء اإلطةةار النظةةري و 
 والدراسات السابقة:

 

ترجع الباحثة صحة لذا الفر  إلى استخدامها لمجموعة من اإلستراتيجيات التي كان    
لها األثر الفعال أثناء جلسات البرنامج المقترح ومنها )لعب الدور، التعل م باأل اني، التعل م 

احثة من تمثيل كل مسرحية  نائية باستخدام الحاسوب، التعزيز اإليجابي(، فبعد انتهاء الب
رقمية تطلب من األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد )عينة البحث( تمثيل المسرحيات 
الغنائية الرقمية؛ للت كد من مدى اكتسابهم للعديد من المفردات اللغوية ويتضح ذلك من 

زيع األدوار خالل تمثيل األطفال )عينة البحث( للمسرحيات الغنائية الرقمية، وذلك بعد تو 
عطاء كل طفل الدور المناسب له من قرَبل الباحثة ونطقهم لبع  المفردات اللغوية  وا 
)اللغة التعبيرية( التي استقبلولا وتعلمولا )اللغة االستقبالية( أثناء تمثيلهم للمسرحيات 

ات، الغنائية الرقمية مثل قولهم )العين بشوف بها، األذن بسمع بها، واإليد بلمس بها الحاج
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الفاكهة مفيدة، الجزر من الخضار، الدايرة أحلى األشكال، الشمس لونها أصفر، الخروف 
بيجيب صوف، والبقرة بتدينا لحمة، بشرب اللبن، بلعب بالكرة، بغسل إيدي بالصابون، 
بغسل وشي بالميه، ميمون فوق الغصن( باإلضافة إلى  ناء األطفال )عينة البحث( 

رحية  نائية رقمية وذلك يتم بمساعدة الباحثة وتوجيهها، كما األ اني الموجودة بكل مس
الحظت الباحثة أثناء تمثيل األطفال )عينة البحث( للمسرحيات الغنائية الرقمية تقليد 
األصوات مثل )صوت الخروف، صوت البقرة، صوت الديك(، تقليد بع  الحركات 

ين للباحثة قدرة األطفال )عينة ألفعال )ي كل، يشرب، ينام، يغسل يديه، يضحك(، وبذلك تب
البحث( على التعبير بالحركات والكلمات، ومن لنا يتضح وجود فروق دالة إحصائيًا بين 
متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمهارات 

صحة الفر   اللغة التعبيرية ومجموعها الكلي لصالح القياس البعدي، وبذلك تم الت كد من
 الثالث.   

 

والتي أظهرت نتائجها  (Cooley,2012)وتتفق لذه النتيجة بشكل  جزئي  مع دراسة    
نتاو الكلمات )اللغة التعبيرية( نتيجة الستخدام الموسيقى، حيث تم تطبيق  تحسن االنتباه وا 

ن سنوات. في حي 5و 3الدراسة على أطفال اضطراب طيف التوحد يتراوح أعمارلم بين 
أنه تم تطبيق أدوات البحث الحالي على األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ويتراوح 

 سنوات. 9و 4أعمارلم بين 
(  (Schmidt et al, 2017 كما تتفق لذه النتيجة أيًضا بشكل  جزئي  مع دراسة   

والتي أثبتت نتائجها أن المجموعات التجريبية حققت مكاسب في متغيرات اللغة التعبيرية 
كثر من مجموعات المقارنة لـكل  من المجموعات اللفظية المعتدلة والعالية. في حين أنه أ

 تم تطبيق البحث الحالي على مجموعة  واحدة  )تجريبية(.
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 اختبار صحة الفرض الرابا: -4
 

" ال توجةةةد فةةةروق دالةةةة إحصةةةائيًا بةةةين متوسةةةطي رتةةةب درجةةةات أطفةةةال يـــنص علـــى أنـــه 
ين البعةدي والتتبعةي لمهةارات اللغةة التعبيريةة ومجموعهةا المجموعة التجريبية فةي القياسة

 الكلي".
 Wilcoxon)والختبــار صــحة لــذا الفــر  اســتخدمت الباحثــة اختبارتويلكوكســونت    

Signed Ranks Test)  ؛ لحســاب داللــة الفــروق بــين متوســطي رتــب درجــات أطفــال
ة التعبيريــــة ومجموعهــــا لمهــــارات اللغــــالمجموعـــة التجريبيــــة فــــي القياســــين البعــــدي والتتبعـــي 

 :(02)والنتائج يوضحها جدول الكلي، 
( لداللة الفروق بين متوسطي رتب Z( يوضح نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة )16جدول )

درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمهارات اللغة التعبيرية 
 (5ومجموعها الكلي )ن=

 مستوى

 الداللة

 قيمة

" Z" 

 مجموع

 الرتب

 متوسطات

 الرتب

توزيع  العدد

 الرتب

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 المتغير القياس

غير 

 دالة

74100 2422 

0422 

 

2422 

0422 

 

الرتب  2

 السالبة

7410 

7410  

07422 

07402 

 البعدي

 التتبعي

استخدام 

األصوات 

الرتب  0 الكالمية

 الموجبة

الرتب  0

 المتعادلة

غير 

 دالة

74000 0422 

2422 

 

0422 

2422 

 

الرتب  0

 السالبة

2400 

7400 

02402 

02422 

 البعدي

 التتبعي

 استخدام الكلمات

الرتب  2

 الموجبة

الرتب  00

 المتعادلة

غير 

 دالة

7 2422 

7422 

 

2422 

7422 

 

الرتب  2

 السالبة

 

2411 

 

0421 

  

02402 

07402 

 البعدي

 التتبعي

 استخدام الجمل

الرتب  7

 الموجبة

الرتب  0

 المتعادلة

غير 

 دالة

24010 0422 

0422 

 

0422 

0422 

 

الرتب  0

 السالبة

0402 

0401 

00402 

00422 

 البعدي

 التتبعي

 المجموع الكلي

لمهارات اللغة 

الرتب  0 التعبيرية

 الموجبة

الرتب  7

 لةالمتعاد
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( 1.15داللـة ) ( أنه ال توجد فـروق دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى02ُيالحظ من جدول )     
بـــين متوســـطي رتــــب درجـــات أطفـــال المجموعــــة التجريبيـــة فـــي القياســــين البعـــدي والتتبعــــي 

اسـتخدام الجمـل(  -اسـتخدام الكلمـات -لمهارات اللغة التعبيرية )استخدام األصوات الكالمية
 .ومجموعها الكلي

 

درجــــات أطفــــال المجموعــــة ويوضــــح الشــــكل ارتــــي األعمــــدة البيانيــــة لمتوســــطي رتــــب     
 .التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمهارات اللغة التعبيرية ومجموعها الكلي

 
درجات أطفال المجموعة التجريبية في ( يبين األعمدة البيانية لمتوسطي رتب 4شكل )

 لمهارات اللغة التعبيرية ومجموعها الكليالقياسين البعدي والتتبعي 
 

* تفسةةةير وتحليةةةل نتيجةةةة الفةةةرض الرابةةةا فةةةي ضةةةوء اإلطةةةار النظةةةري وأدبيةةةات البحةةةوث 
 والدراسات السابقة:

 

ترجع الباحثة صحة لذا الفر  إلى أنه بعد انتهاء الباحثة من تطبيق البرنامج    
اب طيف التوحد )عينة البحث( المسرحي الغنائي الرقمي قامت بزيارة األطفال ذوي اضطر 

بمركز كالمي بعد مرور شهر من تطبيق البرنامج ؛ لتطبيق مقياس مهارة اللغة التعبيرية 
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على كل طفل  من أطفال العينة، وأثناء تطبيق المقياس )تطبيًقا تتبعًيا( الحظت الباحثة أن 
أثناء تطبيق األطفال )عينة البحث( يرددون كلمات من األ اني التي استمعوا إليها 

البرنامج المسرحي الغنائي الرقمي، وتقليدلم لبع  أصوات الحيوانات وأيًضا للحركات 
التي شالدولا كما كانت تفعل كٌل من العرائس القفازية وعرائس العصا بداخل المسرحيات 
ل الغنائية الرقمية، وبذلك ت كدت الباحثة من أنه تم تنمية مهارة اللغة التعبيرية لدى األطفا

ذوي اضطراب طيف التوحد، وأنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات 
أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمهارات اللغة التعبيرية ومجموعها 

 الكلي، وبذلك تم الت كد من صحة الفر  الرابع.
 

( 7109، إسماعيل، عبد النبي، وتتفق لذه النتيجة بشكل  جزئي  مع دراسة )علي    
والتي أسفرت نتائجها عن عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطي رتب درجات 
أطفال المجموعة التجريبية في مهارات اللغة التعبيرية بعد تطبيق البرنامج القائم على نظام 

بحث الحالي ( يوًما من التطبيق. في حين أن ال35أبلز بعد تطبيق البرنامج وبعد مرور )
تناول البرنامج المسرحي الغنائي الرقمي في تنمية مهارة اللغة التعبيرية لدى األطفال ذوي 

 اضطراب طيف التوحد.
 

 :الخامساختبار صحة الفرض  -5
 

" توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعةة ينص على أنه 
ارات التفاعةةل االجتمةةاعي ومجموعهةةا الكلةةي التجريبيةةة فةةي القياسةةين القبلةةي والبعةةدي لمهةة

 لصالح القياس البعدي".
 Wilcoxon)والختبــار صــحة لــذا الفــر  اســتخدمت الباحثــة اختبارتويلكوكســونت    

Signed Ranks Test) ؛ لحســـاب داللـــة الفـــروق بـــين متوســـطي رتـــب درجـــات أطفـــال
ل االجتمــاعي ومجموعهــا لمهــارات التفاعــالمجموعــة التجريبيــة فــي القياســين القبلــي والبعــدي 

للتعرف علـى حجـم تـ ثير المسـرح الغنـائي  (η2)استخدمت الباحثة حجم الت ثير كما  .الكلي
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لــدى األطفــال ذوي اضــطراب طيــف التوحــد. الرقمــي فــي تنميــة مهــارات التفاعــل االجتمــاعي 
 (:02والنتائج يوضحها جدول )

 

وقيمة حجم التأثير لداللة الفروق  (Z( يوضح نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة )17جدول )
بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمهارات 

 (5التفاعل االجتماعي ومجموعها الكلي )ن=
 مستوى (η2)حجم التأثير 

 الداللة

 قيمة

" Z" 

 مجموع

 الرتب

 متوسطات

 الرتب

توزيع  العدد

 الرتب

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 المتغير القياس

 القيمة الداللة

 2 04200 2421 24000 مرتفع

71 

2 

0 

الرتب  2

 السالبة

7410 

7402 

 

70402 

02402 

 

 القبلي

 البعدي

االنتباه 

 السمعي

الرتب  1

 الموجبة

الرتب  2

 المتعادلة

 2 04202 2421 24017 مرتفع

71 

2 

0 

 الرتب 2

 السالبة

7410 

2400 

70422 

07402 

 القبلي

 البعدي

االنتباه 

 البصري

الرتب  1

 الموجبة

الرتب  2

 المتعادلة

 2 04202 2421 24017 مرتفع

71 

2 

0 

الرتب  2

 السالبة

7402 

7402 

 

72402 

02402 

 القبلي

 البعدي

االنتباه 

 المشترك

الرتب  1

 الموجبة

الرتب  2

 المتعادلة

 2 04200 2421 24000 مرتفع

71 

2 

0 

الرتب  2

 السالبة

0402 

0412 

01422 

00402  

 القبلي

 البعدي

المجموع 

 الكلي

 ةلمهار

 االنتباه 
الرتب  1

 الموجبة

الرتب  2

 المتعادلة

 2 04202 2421 24017 مرتفع

71 

2 

0 

الرتب  2

 السالبة

0421 

7402 

70402 

07402 

 القبلي

 البعدي

مهارة 

 التقليد

الرتب  1

 الموجبة

الرتب  2

 المتعادلة

 2 04207 2421 24001 مرتفع

71 

2 

0 

الرتب  2

 السالبة

0411 

7410 

71 

07 

 القبلي

 البعدي

مهارة 

المبادأة 

الرتب  1 والمبادرة

 الموجبة

الرتب  2

 المتعادلة

 2 04200 2421 24002 فعمرت

71 

2 

0 

الرتب  2

 السالبة

7410 

7410 

71 

01402 

 القبلي

 البعدي

مهارة 

التواصل 

الرتب  1 االجتماعي

 الموجبة

الرتب  2

 المتعادلة
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 مستوى (η2)حجم التأثير 

 الداللة

 قيمة

" Z" 

 مجموع

 الرتب

 متوسطات

 الرتب

توزيع  العدد

 الرتب

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 المتغير القياس

 القيمة الداللة

 2 04200 2421 24002 مرتفع

71 

2 

0 

الرتب  2

 السالبة

0402 

0401 

11402 

700422 

 القبلي

 البعدي

المجموع 

 يالكل

لمهارات 

التفاعل 

 االجتماعي

الرتب  1

 الموجبة

الرتب  2

 المتعادلة
 

 ( بين1.15( أنه توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )02ُيالحظ من جدول )   
 لمهاراتمتوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي 

المجموا الكلي  -االنتباه المشترك -االنتباه البصري -عي )االنتباه السمعيالتفاعل االجتما
مهارة التواصل االجتماعي(  -مهارة المبادأة والمبادرة -مهارة التقليد -لمهارة االنتباه

 ومجموعها الكلي لصالح القياس البعدي.
 

مية مهارات ت ثير المسرح الغنائي الرقمي في تن( أن حجم 02كما ُيالحظ من جدول )  
المجموا الكلي  -االنتباه المشترك -االنتباه البصري -)االنتباه السمعيالتفاعل االجتماعي 

 -مهارة التواصل االجتماعي -مهارة المبادأة والمبادرة -مهارة التقليد -لمهارة االنتباه
 -1.243المجموا الكلي( لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بل  على الترتيب ) 

( ولي قيم أحجام 1.241 -1.241 -1.245 -1.250 -1.243 -1.250 -1.250
 ت ثير مرتفعة.

 

رتـــــب درجـــــات أطفـــــال المجموعـــــة ويوضــــح الشـــــكل ارتـــــي األعمـــــدة البيانيـــــة لمتوســــطي   
 .التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمهارات التفاعل االجتماعي ومجموعها الكلي
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درجات أطفال المجموعة التجريبية في لمتوسطي رتب ( يبين األعمدة البيانية 5شكل )

 القياسين القبلي والبعدي لمهارات التفاعل االجتماعي ومجموعها الكلي
 

* تفسةةير وتحليةةل نتيجةةة الفةةرض الخةةامس فةةي ضةةوء اإلطةةار النظةةري وأدبيةةات البحةةوث 
 والدراسات السابقة:

 

الغنائي الرقمي في تنمية  ترجع الباحثة صحة لذا الفر  إلى أثر البرنامج المسرحي   
مهارات التفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد )عينة البحث(، فمن 
خالل تمثيل األطفال)عينة البحث( مع بعضهم البع  أحداث المسرحيات الغنائية الرقمية 

زية الحظت الباحثة سعادة األطفال واستعدادلم للتمثيل معها وارتدائهم للعرائس القفا
ب يديهم، أدى ذلك إلى تحسن تفاعل األطفال مع بعضهم البع ، وتمثل ذلك التفاعل 
االجتماعي في تقليد األطفال )عينة البحث( لبع  الحركات التي قامت بها العرائس 
القفازية أثناء تمثيل أحداث المسرحية الغنائية الرقمية، وانتباه كل طفل  لما تقوله العروسة 

عليها، باإلضافة إلى توجيه بصره إليها وتوجيه اتجاه العروسة القفازية التي القفازية والرد 
يرتديها باتجاه زميله أثناء التمثيل، واستجابة كل طفل من األطفال )عينة البحث( إلى 
تعليمات الباحثة، وبذلك يتضح الدور الفعال للمسرح الغنائي الرقمي في تنمية مهارات 
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طفال ذوي اضطراب طيف التوحد )عينة البحث( المتمثلة في: التفاعل االجتماعي لدى األ
)مهارة االنتباه تاالنتباه السمعي، االنتباه البصري، االنتباه المشتركت، مهارة التقليد، مهارة 
المبادأة والمبادرة، مهارة التواصل االجتماعي(، فالمسرح الغنائي الرقمي يدمج ما بين 

ولذه العناصر الثالثة تجذب انتباه األطفال )عينة المسرح والموسيقى والتكنولوجيا، 
البحث(، باإلضافة إلى تشجيع وتعزيز الباحثة اإليجابي لكل طفل  من األطفال )عينة 
البحث( للتفاعل مع بعضهم البع ، حيث الحظت الباحثة في البداية شعور األطفال 

البحث( من تمثيل  بالخوف من التفاعل مع بعضهم البع ، وبعد انتهاء األطفال )عينة
أحداث كل مسرحية  نائية رقمية اتضح للباحثة إقبال كل طفل على التفاعل مع زميله 
، وبذلك تم تحسين مهارات التفاعل االجتماعي لدى كل طفل  من األطفال  بشكل  تدريجي 
. وبذلك تبين للباحثة وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي  )عينة البحث( بشكل  واضح 

رجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمهارات التفاعل رتب د
االجتماعي ومجموعها الكلي لصالح القياس البعدي، وبذلك تم الت كد من صحة الفر  

 الخامس.   
 

 ,Mpella, Evaggelinou, Koidou, Tsigilis) دراسة وتتفق لذه النتيجة مع    

إلى تحسن مهارات التفاعل االجتماعي لدى األطفال والتي تشير نتائجها  (2018
المصابين باضطراب طيف التوحد من خالل التعاون مع أقرانهم باستخدام برنامج اللعب 

 المسرحي.
 

( (Radley et al, 2018كما تتفق نتيجة البحث الحالي بشكل  جزئي  مع دراسة    

ة الذي يشتمل على جداول التعزيز والتي توصلت نتائجها إلى أن منهج المهارات االجتماعي
المت خرة أدى إلى زيادة  في تحسين التواصل والتفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي 
اضطراب طيف التوحد. في حين أن البحث الحالي يستخدم المسرح الغنائي الرقمي في 

 تحسين التفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
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أظهرت نتائجها تحسًنا  والتي(  (Bhatia; Vaidya, 2020 مع دراسةوتتفق أيًضا    
ملحوًظا في مهارات اللغة االستقبالية والتعبيرية لألطفال المصابين باضطراب طيف التوحد 

(ASD.باستخدام مهارات التقليد، وبالتالي تحسنت مهارات التفاعل االجتماعي لديهم )  
 

 اختبار صحة الفرض السادس: -6
 

" ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات أطفال أنه  ينص على
المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمهارات التفاعل االجتماعي 

 ومجموعها الكلي".
 Wilcoxon)والختبار صحة لذا الفر  استخدمت الباحثة اختبارتويلكوكسونت    

Signed Ranks Test)روق بين متوسطي رتب درجات أطفال ؛ لحساب داللة الف
لمهارات التفاعل االجتماعي ومجموعها المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي 

 :(02)والنتائج يوضحها جدول الكلي، 
( لداللة الفروق بين متوسطي رتب Z( يوضح نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة )18جدول )

ي القياسين البعدي والتتبعي لمهارات التفاعل االجتماعي درجات أطفال المجموعة التجريبية ف
 (5ومجموعها الكلي )ن=

 مستوى
 الداللة

 قيمة
" Z" 

 مجموع
 الرتب

 متوسطات
 الرتب

توزيع  العدد
 الرتب

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 المتغير القياس

غير 
 دالة

7 2422 
7422 

 

2422 
7422 

 

الرتب  2
 السالبة

7402 
7400  

02402 
07402 

 البعدي
 التتبعي

االنتباه 
 السمعي

الرتب  7
 الموجبة

الرتب  0
 المتعادلة

 

غير 
 دالة

74000 2422 
0422 

2422 
7412 

الرتب  2
 السالبة

2400 
7400  

07402 
00402 

 البعدي
 التتبعي

االنتباه 
 البصري

الرتب  0
 الموجبة

الرتب  0
 المتعادلة

غير 
 دالة

74000 0422 
2422 

 

7412 
2422 

 

الرتب  0
 السالبة

7402 
7400 

02402 
02402 

 

 البعدي
 التتبعي

االنتباه 
 المشترك

الرتب  2
 الموجبة

الرتب  0
 المتعادلة
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 مستوى
 الداللة

 قيمة
" Z" 

 مجموع
 الرتب

 متوسطات
 الرتب

توزيع  العدد
 الرتب

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 المتغير القياس

غير 
 دالة

24100 0422 
1422 

0422 
0400 

الرتب  7
 السالبة

0412 
0410 

00402 
00422 

 البعدي
 التتبعي

لمجموع ا
 الكلي
 ةلمهار

 االنتباه 
الرتب  0

 الموجبة
الرتب  7

 المتعادلة
 

غير 
 دالة

74100 2422 
0422 

2422 
0422 

الرتب  2
 السالبة

7402 
7410 

07402 
00402 

 البعدي
 التتبعي

مهارة 
 التقليد

الرتب  0
 الموجبة

الرتب  0
 المتعادلة

غير 
 دالة

74000 0422 
2422 

 

7412 
2422 

 

الرتب  0
 السالبة

7410 
7470 

07422 
02402 

 البعدي
 التتبعي

مهارة 
المبادأة 
الرتب  2 والمبادرة

 الموجبة
الرتب  0

 المتعادلة
غير 
 دالة

74070 2422 
0422 

2422 
7412 

الرتب  2
 السالبة

7410 
0421 

01402 
00402 

 البعدي
 التتبعي

مهارة 
التواصل 

الرتب  0 جتماعياال
 الموجبة

الرتب  0
 المتعادلة

غير 
 دالة

24100 0422 
77422 

0422 
0401 

الرتب  0
 السالبة

0401 
0401 

700422 
701402 

 البعدي
 التتبعي

المجموع 
 الكلي

لمهارات 
التفاعل 

 االجتماعي

الرتب  0
 الموجبة

الرتب  2
 المتعادلة

 

( 1.15( أنه ال توجد فروق دالة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة )02من جدول )ُيالحظ     
بـــين متوســـطي رتــــب درجـــات أطفـــال المجموعــــة التجريبيـــة فـــي القياســــين البعـــدي والتتبعــــي 

ـــاه الســـمعي  -االنتبـــاه المشـــترك -االنتبـــاه البصـــري -لمهـــارات التفاعـــل االجتمـــاعي  )االنتب
مهـــارة التواصـــل  -مهـــارة المبـــادأة والمبـــادرة -ة التقليـــدمهـــار  -المجمـــوا الكلـــي لمهـــارة االنتبـــاه
 االجتماعي( ومجموعها الكلي.

 

ــــب     ــــة لمتوســــطي رت ــــي األعمــــدة البياني ــــال المجموعــــة ويوضــــح الشــــكل ارت درجــــات أطف
 .التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمهارات التفاعل االجتماعي ومجموعها الكلي
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درجات أطفال المجموعة التجريبية في يانية لمتوسطي رتب ( يبين األعمدة الب6شكل )

 القياسين البعدي والتتبعي لمهارات التفاعل االجتماعي ومجموعها الكلي
 

* تفسةةير وتحليةةل نتيجةةة الفةةرض السةةادس فةةي ضةةوء اإلطةةار النظةةري وأدبيةةات البحةةوث 
 والدراسات السابقة:

 

ء الباحثة من تطبيق البرنامج ترجع الباحثة صحة لذا الفر  إلى أنه بعد انتها   
المسرحي الغنائي الرقمي قامت بزيارة األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد )عينة البحث( 
بمركز كالمي بعد مرور شهر من تطبيق البرنامج لتطبيق مقياس التفاعل االجتماعي على 

باحثة أن كل طفل  من أطفال العينة، وأثناء تطبيق المقياس )تطبيًقا تتبعًيا( الحظت ال
األطفال )عينة البحث( يتفاعلون مع بعضهم ويمثلون أحداث المسرحيات الغنائية الرقمية 
مع بعضهم، باإلضافة إلى تقليدلم لبع  الحركات التي شالدولا أثناء عر  الباحثة 
للمسرحيات الغنائية الرقمية في المرة األولى فهم يتمتعون بذاكرة  قوية ، وبذلك تبين الباحثة 

ن مهارة التفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وأنه ال توجد تحس
فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين 
البعدي والتتبعي لمهارات التفاعل االجتماعي ومجموعها الكلي، وبذلك تم الت كد من صحة 

 الفر  السادس.
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االنتباه 

السمعي

االنتباه 

البصري

االنتباه 

المشترك

المجموع 

الكلى لمهارة 

االنتباه 
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المبادأة 

والمبادرة

مهارة 

التواصل 
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( والتي خلصت نتائجها إلى أنه 7105لذه النتيجة مع دراسة )علي وولدان،  وتتفق    
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في 
القياس البعدي ومتوسط رتب درجات المجموعة التجريبية خالل القياس التتبعي في األداء 

 على تمقياس المهارات االجتماعيةت.
 

( والتي توصلت نتائجها 7105كما تتفق لذه النتيجة مع دراسة )صديق وملوخية،    
إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة 
التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس التفاعل االجتماعي المستخدم في 

 الدراسة.
 

( بشكل  جزئي  7102جة البحث الحالي مع دراسة )علي والعنزي، وأيًضا اتفقت نتي   
حيث أشارت نتائجها إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات 
المجموعة التجريبية في التفاعل االجتماعي للتالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد في 

( 70الدراسة على عينة قوامها ) القياسين البعدي والتتبعي، حيث تم تطبيق أدوات لذه
( سنة، وتم 05-00تلميًذا من ذوي اضطراب طيف التوحد من الذكور ويتراوح عمرلم من )

تقسيم لذه العينة إلى مجموعتين )تجريبية وضابطة(. مقارنًة بالبحث الحالي الذي تم 
ذكور ( أطفااًل من ذوي اضطراب طيف التوحد من ال5تطبيق أدواته على عينة قوامها )

( سنوات بمرحلة الطفولة المبكرة، واستخدمت الباحثة المنهج 9-4وتتراوح أعمارلم من )
 التجريبي ذات التصميم شبه التجريبي القائم على المجموعة الواحدة.

 

 نتائج البحث:
 

 مما سبق يتم إجمال نتائج البحث الحالي فيما يلي:  
متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبيـة توجد فروق دالة إحصائيًا بين  -0

ـــي لصـــالح  ـــي والبعـــدي لمهـــارات اللغـــة االســـتقبالية ومجموعهـــا الكل فـــي القياســـين القبل
 .القياس البعدي
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ال توجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائيًا بــــين متوســــطي رتــــب درجــــات أطفــــال المجموعــــة  -7
 .الية ومجموعها الكليالتجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمهارات اللغة االستقب

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبيـة  -3
في القياسين القبلي والبعدي لمهارات اللغة التعبيرية ومجموعها الكلـي لصـالح القيـاس 

 .البعدي
ال توجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائيًا بــــين متوســــطي رتــــب درجــــات أطفــــال المجموعــــة  -4

 .في القياسين البعدي والتتبعي لمهارات اللغة التعبيرية ومجموعها الكلي التجريبية
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبيـة  -5

فــي القياســين القبلــي والبعــدي لمهــارات التفاعــل االجتمــاعي ومجموعهــا الكلــي لصــالح 
 القياس البعدي.

ئيًا بــــين متوســــطي رتــــب درجــــات أطفــــال المجموعــــة ال توجــــد فــــروق دالــــة إحصــــا -2
التجريبيـــة فـــي القياســـين البعـــدي والتتبعـــي لمهـــارات التفاعـــل االجتمـــاعي ومجموعهــــا 

 .الكلي
 

 توصيات البحث:
 

في ظل النتائج التي أسفر عنها البحث الحـالي تضـع الباحثـة مجموعـًة مـن التوصـيات،   
 ولي:

ة وأوليـاء أمـور األطفـال ذوي اضـطراب إعداد ور  عمل للعاملين بالتربية الخاصـ -
طيــف التوحــد لمعرفــة  كيفيــة توظيــف المســرح الغنــائي الرقمــي فــي التفاعــل مــع لــرالء 
األطفــال، فهــذا النــوا مــن أنســب الفنــون األدبيــة فــي تنميــة القــيم والمفــاليم والمهــارات 

 ئة المحيطة.المختلفة والتي البد لهرالء األطفال من اكتسابها وتعُلمها للتعامل مع البي
ضـــرورة اســـتخدام الجانـــب الرقمـــي واســـتثماره فـــي تعـــديل ســـلوكيات األطفـــال ذوي  -

اضـــطراب طيـــف التوحـــد بطريقـــة   يـــر مباشـــرة ؛ فيقومـــون بتنفيـــذ مـــا يشـــالدونه مـــراًرا 
 وتكراًرا حيث أن سلوكياتهم تتسم بالنمطية.
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ــــف التوحــــد، ومحاولــــ - ــــال ذوي اضــــطراب طي ــــة بــــين األطف ة مراعــــاة الفــــروق الفردي
اكتشاف مولبة كل طفل وتنميتها بما يسهم في تنمية مهارتي اللغة االستقبالية واللغـة 
التعبيرية وأيًضا تنمية مهـارة التفاعـل االجتمـاعي لـديهم، فيصـبحوا مـواطنين صـالحين 

 منتجين في بيئتهم.
 

 البحوث المقترحة:
 

 وتتضح فيما يلي:
 

لسـلوك العـدواني لـدى األطفـال استخدام المسرح الغنائي الرقمي في تخفيف حدة ا -0
 ذوي اضطراب طيف التوحد.

اســتخدام المســرح الغنــائي الرقمــي فــي تخفيــف الســلوكيات النمطيــة لــدى األطفــال  -7
 ذوي اضطراب طيف التوحد.

توظيف المسرح الغنائي الرقمـي فـي تنميـة المفـاليم الرياضـية لـدى األطفـال ذوي  -3
 اضطراب طيف التوحد.

قمـي فـي تنميـة المهـارات الحياتيـة لـدى األطفـال ذوي توظيف المسـرح الغنـائي الر  -4
 اضطراب طيف التوحد.
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 المراجا 
 

ــــراليم، عــــال عبــــد البــــاقي )   أســــبابه  -اضــــطراب التوحــــد ) األوتيــــزم( ت أعراضــــه(. 7100إب
 . القالرة : عالم الكتب.وطرق عالجهت

حي لتنمية التفاعل (. فعالية برنامج تروي7171إبراليم، عمرو محمد؛  ريب، أحمد محمد )
        ،مجلـــة أســـيوط لعلـــوم وفنـــون التربيـــة الرياضـــية االجتمـــاعي لـــدى أطفـــال طيـــف التوحـــد.

 . 004 – 92، 0، و 54ا 
(. 7102إبـــراليم، محمـــد معـــو ؛ عبـــد البـــاقي، علويـــة؛ الجـــولري، حنـــان أحمـــد ) مـــارس، 

مجلـة طفـل التوحـدي. استخدام الوسـائط المتعـددة فـي تنميـة العمليـات المعرفيـة واللغويـة لل
 . 21 -23، 22، ا 70، مج دراسات الطفولة بجامعة عين شمس

ــــر، محمــــد ) ــــو الخي ــــت( . 7119أب ــــين الكالســــيكية واإلنترن ــــال ب ــــالرة: دار مســــرح األطف .الق
 الطالئع .

(. تحسين التفاعل االجتماعي 7102أحمد، حسام الدين جابر ؛ عبد الخالق، شادية أحمد )
مجلــة البحــث ن باســتخدام برنــامج تــدريبي للتواصــل  يــر اللفظــي. لــدى األطفــال التوحــديي

 . 430- 399،  9، و09ا العلمي في التربية،
( . المســـتجدات العلميـــة فـــي مجـــاالت تقيـــيم وت ليـــل 7102أحمـــد، رضـــا توفيـــق )ديســـمبر، 

 . 042 – 070،  42، ا مجلة اإلرشاد النفسياضطرابات اللغة . 
 . اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة .ح ودراما الطفلمسر ( . 7103أحمد، نجالء محمد )

(. 7102البرجــي، رحــاب الســعيد ؛ زيــدان، أكــرم فتحــي ؛ الحســيني، حســين محمــد )أبريــل، 
ــــدى طفــــل التوحــــد.  ــــة للطفولــــة المبكــــرة التواصــــل اللفظــــي ل ــــة لكليــــة التربي المجلــــة العلمي

 .72-0، 4، ا 7مج  ،بالمنصورة
ــــزنط، أنــــدريا أنــــور )ديســــمبر لتنمية اإلدراك برنــــامج إثرائــــي متكامــــل علية (. فــــا7171، الب

لـــدى أطفـــال اضـــطراب التوحـــد: دراســـة ميدانيـــة . االجتماعي التفاعـــل الحسي ومهارات 
 .0422 -0322، 02، امجلة كلية ريا  األطفال ببورسعيد
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مجلـة القـراءة . ASD (. اضـطراب طيـف التوحـد 7109بو شـهاب، مـريم عيسـى ) فبرايـر، 
 . 727 – 725،  712، ا جامعة عين شمسوالمعرفة ب

مجلـة (. أي دور للتنشيط المسرحي في تطوير قدرات طفل التوحـد؟. 7109تردايت، زلير )
 . 24 -25،  2، المركز الدولي لألبحاث والدراسات العربية ، ا فكر العربية

ـــد اهلل ) ـــة عب ـــات(.7103الجالمـــدة، فوزي .الريـــا : دار اضـــطراب التوحـــد فـــي ضـــوء النظري
 الزلراء.

اضــــطرابات التواصــــل لــــدى (. 7103الجالمــــدة، فوزيــــة عبــــد اهلل ؛ يوســــف، نجــــوى حســــن )
 . الريا : دار الزلراء .التوحديين

 . الريا : دار الزلراء. مسرح الطفل والدراما اإلبداعية(. 7109جودة، جيهان محمود )
الكويــت: رريــة  ( . المســرح الغنــائي للطفــل فــي دولــة7102الحــداد، وليــد علــي )أبريــل ،  -

 . 057 – 034،  04، 03، ا  . مجلة امسيانقدية 
(. التوجهات الحديثة في تدريب األطفال ذوي 7102حدان، ابتسام ؛ اإلمام، سعيدة )يناير، 

مركــــز البصــــيرة للبحــــوث واالستشــــارات والخــــدمات طيــــف التوحــــد علــــى اكتســــاب اللغــــة. 
 .002 -012، 05ا  ،التعليمية

( . فاعليــــة برنــــامج تــــدريبي لتنميــــة مهــــارات اللغــــة 7102ينــــاير، الحضــــري، ســــومة أحمــــد )
اإلســتقبالية والتعبيريــة وتحســـين فاعليــة الـــذات لــدى عينـــة مــن األطفـــال ضــعاف الســـمع. 

 . 311 – 755،  45، ا مجلة اإلرشاد النفسي
(. 7105خــــال ف، حمــــادة محــــمد ؛ باظـــة، آمـــال عبـــد الســـميع ؛ حســـن، عـــزة عبـــد الـــرحمن )

نــامج قــائم علــى اللعــب الــدرامي الجمــاعي لتنميــة اللغــة لــدى عينــة مــن األطفــال فاعليــة بر 
 )ماجستير(. كلية التربية. جامعة كفر الشي).  المت خرين لغوياً 

ـــــدة، أحمـــــد موســـــى ) ـــــامج تـــــدريبي لغـــــوي باســـــتخدام إســـــتراتيجية 7102الدواي (. فاعليـــــة برن
لــدى عينــة مــن األطفــال ذوي المحــاوالت المنفصــلة فــي تنميــة مهــارات اللغــة االســتقبالية 

ـــنفسالتوحـــد.  ـــم ال ـــة اتحـــاد الجامعـــات العربيـــة للتربيـــة وعل  -22،  4، ا  04، مـــج مجل
070. 
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(. أثــر اســتخدام الوســائل التعليميــة فــي تحســين التفاعــل 7170دويكــات، فخــري مصــطفى )
التربيــــــة الخاصــــــة مــــــن وجهــــــة نظــــــر االجتمــــــاعي ألطفــــــال طيــــــف التوحــــــد فــــــي مراكــــــز 

، 0، ا 7، مـــج مجلـــة األكاديميـــة العالميـــة فـــي العلـــوم التربويـــة والنفســـيةالاألخصـــائيين. 
020-022 . 

 . اإلسكندرية : دار النابغة . أدب األطفال(. 7104الديب ، راندا مصطفى )
فاعليـة برنـامج  (.7105رضوان، مي أحمد ؛ قشـقو ، إبـراليم زكـي ؛ سـامي، لبـة محمـد )

لـدى عينـة مـن األطفـال الذاتوييــن فـي إطـار نظريـة إثرائي لغوي لتنميـة المهـارات اللغويـة 
 )دكتوراه(. كلية التربية. جامعة عين شمس.العقل 

(. قيـاس مهـارات التفاعـل االجتمـاعي 7102زبيري، بتول بناي ؛ تقي، رفيف عبـد الحـافظ )
ــيج العربــيلــدى األطفــال التوحــديين.  ،   7-0، ا 45، مــج مركــز دراســات البصــرة والخل

345- 321 . 
. اضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق )الطبعة الثانية((. 7105لم، أسامة فاروق )سا

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.
(. االســتفادة مــن أ ــاني مســرحية ســيدتي الجميلــة فــي 7102ســليمان، أمــل إبــراليم )ينــاير ، 

 . 323 – 354،  9، ا  مجلة امسياإثراء مادة العرو  الموسيقية. 
( . فاعليــة برنــامج تــدريبي 7102ليماني، عبــد اهلل علــي ؛ عيســى، ماجــد محمــد )ينــاير، الســ

قــائم علــى تحســين االنتبــاه فــي إكســاب مهــارات اللغــة للتالميــذ المعــاقين فكريــًا بالطــائف. 
 . 90 – 51، 7، ا المجلة العربية لعلوم اإلعاقة والمولبة

؛ حســيني، محمــد عبــده )ديســمبر،  الشــخص، عبــد العزيــز الســيد ؛ بطــرس، شــيرين جــاد اهلل
(. برنامج مقترح باستخدام أنشطة اللعب لتنمية التفاعـل االجتمـاعي بـين األطفـال 7102

 .497 -399، 57، امجلة اإلرشاد النفسيالعاديين وأشقائهم التوحديين. 
(. 7104الشخص، عبد العزيز السيد ؛ الكيالني، السيد أحمد ؛ صالح؛ ليام فتحي )يناير، 

الوظـــــائف التنفيذيـــــة وتحســـــين التفاعـــــل االجتمـــــاعي لـــــدى لتنمية تـــــدريبي مقتـــــرح مج نارب
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، 27ا  ،74، مــج النفسيةالمصــرية للدراســات لمجلة ااضــطراب التوحــد. ذوي األطفــال 
732- 303. 

(. برنـامج 7105الشخص، عبد العزيز السيد ؛ محمـد، فاطمـة سـعيد ؛ شـند، سـميرة محمـد )
االجتمــاعي لــدى األطفـال ذوي متالزمــة اســبرجر واألطفــال  تـدريبي مقتــرح لتنميــة التفاعـل

، 39، ا مجلــة كليــة التربيــة بجامعــة عــين شــمسذوي اضــطراب التوحــد مرتفعــي األداء. 
 . 207 – 230، 7و

(. فعاليـة برنـامج تـدريبي أسـري 7171شقير، زينب محمود ؛ أبو حمزة، عيد جالل )ينـاير، 
اللغـــة االســــتقبالية واللغـــة التعبيريـــة لــــدى مـــن خـــالل الــــدمج األســـري فـــي تنميــــة مهـــارات 

 . 334 -310،  01، ا المجلة العربية لعلوم اإلعاقة والمولبةالتوحدي. 
(. فاعليـة برنـامج مسـرحي لتنميـة مهـارات التواصـل لـدى 7171شهاب، إسراء رأفت )يناير، 

مجلــــة دراســــات فــــي الطفولــــة والتربيــــة بجامعــــة األطفــــال ذوي اضــــطراب طيــــف التوحــــد. 
 . 472 -710،  07، ا وطأسي

(. برنامج قائم على األنشطة 7105صديق، إيمان محمد ؛ ملوخية، محمد حمدي )أكتوبر، 
الحركيــة لخفــ  بعــ  الســلوكيات النمطيــة التكراريــة وتحســين التفاعــل االجتمــاعي لــدى 

. جامعــــــة مجلــــــة الطفولــــــة والتربيــــــةفئــــــة مــــــن األطفــــــال ذوي اضــــــطراب طيــــــف التوحــــــد. 
 .022 -019، 74، ا 2اإلسكندرية، مج 

مجلـة التربيـة (. أطفال طيف التوحد والوسـائط اإللكترونيـة. 7109الصقر، عبد اهلل )يوليو، 
 .379 – 371،  72جامعة الزقازيق، ا  الخاصة.

(. فاعليـة برنـامج الت ليـل السـمعي فـي تنميـة مهـارات 7102الطقاطقة، فراس أحمد )يوليـو، 
األطفــال ضــعاف الســمع فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة. اللغــة االســتقبالية والتعبيريــة لــدى 

 . 022 – 074،  9، ا المجلة الدولية لعلوم وت ليل ذوي االحتياجات الخاصة
(. التوافق االنفعالي ومهارات اللغة اإلسـتقبالية والتعبيريـة لـدى 7102طه، محمد مصطفى )

مجلـة كليـة التربيـة التالميذ ذوي اإلعاقـة العقليـة البسـيطة وذوي اضـطراب طيـف التوحـد. 
 . 095 – 072،  4، ا 02، مج بكفر الشي)
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(. 7102عبد الحميـد، رضـا نبيـل ؛ النجـار، خالـد عبـد الـرازق ؛ عبـد الحميـد، إيمـان سـعيد )
التعبيريـة( لـدى األطفـال  -استخدام إستراتيجية الصور البصـرية لتنميـة اللغـة) االسـتقبالية

 ولة المبكرة. جامعة القالرة .)ماجستير(. كلية التربية للطف الذاتويين
(. فاعليـة برنـامج تـدريبي 7107عبد الحميد، سعيد كمال ؛ بشـاتوه ، محمـد عثمـان )يونيـو، 

لتنميــة مهــارات اللغــة االســتقبالية والتعبيريــة لــدى األطفــال ضــعاف الســمع مــن مســتخدمي 
يـة فـي التربيـة دراسـات عربجهاز زراعة القوقعة السمعية اإللكترونية بالمرحلـة االبتدائيـة. 

 . 52 – 00، 7،  و 72، ا وعلم النفس
( . أثر تكوين األطفال مـن ذوي اضـطراب طيـف 7102عبد الحميد، لالة رمضان )يناير، 

، مجلـة التربيـة الخاصـةالتوحد لجماعة األصدقاء في تحسين التفاعل االجتمـاعي لـديهم. 
 . 005 -21، 77ا

 . الريا : دار الزلراء .م ) الذاتوية(األوتيز (. 7105عبد الفتاح، محمد الحسيني )
( . جماليـات العناصـر البصـرية 7100عبد اهلل، سمير شاكر؛ د ر، وليد مانع )أ سـطس، 

 . 372 – 301،  2، ا مجلة العلوم اإلنسانيةوالسمعية في عرو  مسرح الطفل. 
(. 7102عبـــد الموجـــود، بيســـة فتحـــي ؛ األلفـــي، عـــزة صـــالح ؛ ســـيف، ربـــاب عبـــد المـــنعم )

مجلــة البحــث فعاليــة خــرائط العقــل فــي تنميــة اللغــة اإلســتقبالية لــدى األطفــال الــذاتويين. 
 .755 -775( ، 3) 02، العلمي في ارداب

مقيــاس فاينالنـــد للســـلوك التكيفــي ت صـــورة معدلـــة ومنقحـــة (. 7114العتيبــي، بنـــدر ناصـــر )
 ود.   كلية التربية. جامعة الملك سع. لمقياس فاينالند للنضج االجتماعيت

مـدخل إلـى  (.7104العثمان، إبراليم ؛ الببالوي، إيهاب عبد العزيز ؛ بدوي، لميـاء جميـل )
 . الريا : دار الزلراء .اضطرابات التوحد )الطبعة الثانية(

القيــــاس والتقــــويم التربــــوي والنفســــي أساســــياته وتطبيقاتــــه  (.7111عــــالم، صــــالح محمــــود )
 كر العربي. . القالرة: دار الفوتوجهاته المعاصرة
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(. فعاليـــة برنـــامج تـــدريبي لتنميـــة 7102علـــي، أحمـــد فتحـــي ؛ العنـــزي، مـــريم نـــزال )يوليـــو، 
ــــى التفاعــــل  ــــره عل ــــف التوحــــد وأث ــــذ ذوي اضــــطراب طي التواصــــل اللغــــوي اللفظــــي للتالمي

 .029 -052، 99، ا دراسات عربية في التربية وعلم النفساالجتماعي. 
(. 7109دســـوقي ؛ عبـــد النبـــي، محســـن محمـــد )علـــي، أحمـــد يحـــي ؛ إســـماعيل، عصـــام ال

فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظام أبلز في تنميـة مهـارات اللغـة االسـتقبالية والتعبيريـة 
 )ماجستير(. كلية التربية. جامعة دمياط . لدى أطفال اضطراب التوحد

لـــى (. فاعليـــة برنــامج قـــائم ع7105علــي، عبيـــر حســن ؛ ولـــدان، ســربناس ربيـــع )أكتــوبر، 
النمذجـــة فـــي تحســـين بعـــ  المهـــارات االجتماعيـــة لـــدى األطفـــال ذوي اضـــطراب طيـــف 

 .7، و025. جامعة األزلر، ا مجلة كلية التربيةالتوحد بمدينة الطائف. 
علــي، عمــاد أحمــد حســن ؛ الحــديبي، مصــطفى عبــد المحســن ؛ عبــد الشــافي، وفــاء يــونس                        

اللغويــــة كمنبــــيء للتنمــــر المدرســــي لــــذوي االضــــطرابات (. االضــــطرابات 7105)يوليــــو،
 . 721 – 092،  4، ا  30، مج مجلة كلية التربيةالنمائية الذلنية. 

ـــاس محمـــود؛ الروســـان، فـــاروق فـــارا ) ـــاس االضـــطرابات 7102عليمـــات، إين ـــة مقي (. فعالي
النطقيــــــة والفونولوجيــــــة بصــــــورته األردنيــــــة فــــــي تشــــــخيص األطفــــــال ذوي االضــــــطرابات 

 . 445 – 479( ، 0) 43، دراسات في العلوم التربويةصلية. التوا
( . 7104عمــران، منــى أحمــد ؛ حســن، أمــاني حســن ؛ عبــد الشــافي، مــرمن جبــر )يونيــو، 

فاعليـــة اســـتخدام األ ـــاني فـــي تنميـــة بعـــ  مهـــارات التواصـــل لـــدى عينـــة مـــن األطفـــال 
 . 24 -25 ،23، ا 02، جامعة عين شمس، مج مجلة دراسات الطفولةالتوحديين. 

(. االتجالــــات المعاصــــرة فــــى 7100عــــواد، أحمــــد أحمــــد ؛ البئــــوي، ناديــــة صــــالح )ينــــاير، 
، 3، مــج مجلــة الطفولـة والتربيـة بجامعــة اإلسـكندريةتشـخيص وعـالو اضــطراب التوحـد. 

 .025-039، 2ا 
في تنمية بـــالفن ( . فعالية العالج 7107صــالح )ينـــاير، نادية عــواد، أحمـــد أحمــد؛ البئـــوي، 

      ،بعـــين شـــمسمجلة اإلرشاد النفسي لـــدى أطفـــال التوحـــد. االجتماعي التفاعـــل ات مهار
 .31-0،  31ا 
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(. فاعليــــة بــــرامج وخــــدمات التعلــــيم والتشــــخيص واإلرشــــاد فــــي 7109الغريــــر، نايــــل أحمــــد )
ــــال التوحــــد.  ــــل ذوي االحتياجــــات الخاصــــةمرسســــات أطف ــــوم وت لي ــــة لعل ــــة الدولي            ،المجل

 .000-22، 07ا 
(. فاعليــة برنــامج تــدريبي 7103الغلبــان، لالــة عبــد الســميع ؛ الــديب، لالــة فــاروق )أبريــل، 

قــــائم علــــى اإلرشــــاد األســــري ألمهــــات االطفــــال ذوي اإلعاقــــة العقليــــة فــــي تنميــــة بعــــ  
 . 427 – 413،  29، ا دراسات تربوية ونفسيةالمهارات اللغوية لديهم. 

(. تقيــيم مســتوى األداء 7171عبــد اهلل )أبريــل،  الفــاعوري، علــي جميــل ؛ الزريقــات، إبــراليم
في اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحـد واألطفـال 

مجلــــة جامعــــة القــــدس المفتوحــــة لألبحــــاث والدراســــات ذوي اإلعاقــــة العقليــــة فــــي األردن. 
 .715 – 097، 31، ا 00، مج التربوية والنفسية
(. أســاليب األســر الســعودية فــي اكتشــاف األطفــال  7102ليمان )مــارس، الفــايز، حصــة ســ

-340، 73، ا 2، مـــجمجلـــة التربيـــة الخاصـــة والت ليـــلذوي اضـــطراب طيـــف التوحـــد. 
322. 

مقياس ستانفورد بينيه للذكاء: الصورة الخامسة       (. 7102فرحان، عبد الموجود عبد السميع )
 العربية إلعداد وتقنين ونشر االختبارات النفسية.. الجيزة: المرسسة )النسخة المعدلة(

ــــل، حلمــــي محمــــد ) ــــات باســــتخدام  (.7102الفي تالتنظيــــر  Spssالتحليــــل اإلحصــــائي للبيان
 اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.. "والتطبيق والتفسير

 (. فاعليـــة القصـــص االجتماعيـــة فـــي تحســـين7102القصـــيرين، الهـــام مصـــطفى )ديســـمبر، 
مجلـة التفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي طيف التوحد في المملكة العربية السعودية. 

 .07-0، 07، ا 7، مج المعهد الدولي للدراسة والبحث
اضـــطرابات التوحـــد ت األســـباب، التشـــخيص، العـــالو، (. 7105القمـــ ، مصـــطفى النـــوري )

 عمان: دار المسيرة .دراسات علميةت)الطبعة الثانية(. 
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( . نمــو 7102أميمــة إبــراليم ؛ األعســر، صــفاء يوســف ؛ ســيف، ربــاب عبــد المــنعم ) لقمــة،
ـــة اللغـــة لـــدى األطفـــال زارعـــي قوقعـــة األذن اإللكترونيـــة وعالقتـــه بصـــمود أمهـــاتهم.  مجل

 . 322 – 332، 7، و 02، ا البحث العلمي في ارداب
(. تقيـيم مسـتوى 7109،المبيضين، بنان صالح إبراليم ؛ الزريقات، إبـراليم عبـد اهلل )مـارس

األداء المعرفي والتفاعل االجتماعي لدى عينة من األطفال ذوي اضطراب طيـف التوحـد 
 . 025 – 049، 0، ا4، مج المجلة التربوية األردنيةفي األردن. 

مجلـــة الطفولـــة ( . الطفـــل ذي اإلعاقـــة والفنـــون. 7102المجلـــس العربـــي للطفولـــة والتنميـــة )
 .042 -039 ، 72، ا 2، مج والتنمية

مقيـــــاس جيليـــــام التقـــــديري (. 7171محمـــــد، عـــــادل عبـــــد اهلل ؛ محمـــــد، عبيـــــر أبـــــو المجـــــد )
 (.GARS-3لتشــــخيص أعــــرا  وشــــدة أعــــرا  اضــــطراب التوحــــد )اإلصــــدار الثالــــث 

 اإلسكندرية: مرسسة حورس الدولية.
ـــيم ) ـــد الحل ـــيم ؛ المنســـي، محمـــود عب ـــزة عبـــد اهلل ؛ يوســـف، مـــاجي ول (. 7102محمـــد، عزي

يم مقيــاس المهــارات اللغويــة لــدى ذوي ســمات الذاتويــة البســيطة مــن تالميــذ المرحلــة تصــم
 . 020 – 045، 4، و 02، ا مجلة البحث العلمي في التربيةاالبتدائية. 

(. 7109محمــد، نهــال الســيد ؛ ســليمان، عبــد الــرحمن ســيد ؛ علــي، دعــاء محمــود )ديســمبر،
األطفـــــال ذوي اضــــــطراب التوحــــــد برنـــــامج مقتــــــرح لتحســـــين التفاعــــــل االجتمـــــاعي لــــــدى 

 . 724 -775، 21، ا مجلة اإلرشاد النفسي المصحوب باإلعاقة العقلية.
محمــــود، ســــمر محمــــد ؛ عبــــد اهلل، أمينــــة عبــــد الفتــــاح ؛ طــــاحون، حســــين حســــن )ينــــاير ، 

(. الخصائص السيكومترية لمقياسي اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية لـدى أطفـال 7102
 . 371 – 729،  53، ا مجلة اإلرشاد النفسيلمدرسة. مرحلة ما قبل ا

ــــــــين المفهــــــــوم 7171المحمــــــــودي، محمــــــــد الطــــــــالر) ــــــــال ب ــــــــدى األطف ــــــــف التوحــــــــد ل (. طي
عمـــادة البحـــث  ،دراســـات العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة بالجامعـــة األردنيـــةوالخصـــائص.

 .053-044، 42، مجالعلمي
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ليل التشخيصـــي واإلحصـــائي الـــد(. 7105مصــطفى، علـــي أحمـــد ؛ محمـــد، يوســـف محمـــد )
 . الريا : دار الزلراء.األمريكي الخامس لالضطرابات النفسية والعقلية

(. فاعلية برنامج تعليمي في تحسين مهارات التفاعل 7102مصطفى، فادية خالد )أكتوبر، 
ـــة التربويـــة االجتمـــاعي لـــدى األطفـــال التوحـــديين بمراكـــز التوحـــد بواليـــة الخرطـــوم.  المجل

 . 93 – 29، 01، ا 2، مج متخصصةالدولية ال
(. دراسة 7104مصطفى، مروة بيومي ؛ السيد، عزيزة محمد ؛ إبراليم، أسماء عبد المنعم )

مقارنة بـين المتـ خرين لغويـًا والعـاديين فـي بعـ  المهـارات المعرفيـة واللغويـة ألطفـال مـا 
 . 24 – 09، 7، و 05، ا مجلة البحث العلمي في اردابقبل المدرسة. 

تحسـين التفاعـل الالصفية في برنـامج األنشـطة (. فاعلية 7109)يوليو، علي ، فهد لمعيليا
، والت ليــلالخاصة التربيــة مجلة لــدى األطفــال ذوي اضــطراب طيــف التوحــد. االجتماعي 

 .707 -024، 30ا  ،9مج 
مجلة دراسـات (. العالقة بين الموسيقى المسرح في فن األوبرا. 7102المالح، محمد علي )

 . 020 – 022(، 7) 44، العلوم اإلنسانية واالجتماعية في
(. فاعليــة برنــامج تــدريبي لتنميــة المهــارات اللغويــة 7109المهيــري، عوشــة أحمــد )ســبتمبر، 

مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية والتواصــلية لــدى األطفــال ذوي اضــطراب طيــف التوحــد. 
 .244 – 275، 3، ا 71، مج بالبحرين

(. أثــر تــدخالت الواقــع البــديل فــي 7102؛ البعلــي، رانيــا ســعد )مــايو، موســى، محمــود علــي 
مجلـة التربيـة الخاصــة تنميـة التفاعـل االجتمـاعي لألطفـال ذوي اضــطراب طيـف التوحـد. 

 . 094 -059، 74، ا 2، مجوالت ليل
ـــاير، ـــال محمـــود )ين ـــال  (.7102موســـى، من ـــامج تـــدريبي لمعلمـــات ريـــا  األطف فاعليـــة برن

التعبيــر الحركــي والصــوتي لــبع  أنــواا عــرائس المســرح المســتخدمة فــي لتنميــة مهــارات 
   ، جامعــة اإلســكندرية، مجلــة الطفولــة والتربيــةتقــديم العــرو  المســرحية لطفــل الروضــة. 

 .325-705، 75، ا2مج 
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(. فاعليــــة برنــــامج مقتــــرح 7105النجــــار، خالــــد محمــــد ؛ حســــن، أحمــــد حســــن )ســــبتمبر،  
صور لتنمية اللغة االستقبالية لدى عينة من أطفال األوتيـزم. باستخدام جداول النشاط الم

 .23 -70، 022، ا مجلة القراءة والمعرفة
حزب التجمـع الـوطني (. مسرح الطفل الرقمي الجديد وتحدياته. 7171نجم، السيد )يناير ، 
 . 019 – 92،  325، ا التقدمي الوحدوي

 الريا  : دار الزلراء . . أدب األطفال( . 7102لاشم، فاطمة عبد الرروف )
 . الريا  : دار الزلراء . مسرح ودراما الطفل( . 7102لاشم، فاطمة عبد الرروف )

(. 7171لنـدي، حســين أحمــد ؛ إبــراليم، فيوليــت فــراد ؛ النجــار، ســميرة أبــو الحســن )مــايو، 
برنامج لتنمية التفاعل االجتمـاعي لألطفـال ذوي اضـطراب طيـف التوحـد  يـر اللفظيـين. 

 .31-00، 077، ا لة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةمج
( . 7102)يوليو، السيد سعد ؛ الحربي، منيرة سعود لويدي، محمد عبد الرازق ؛ الخميسي،

الخصائص الحسـية وعالقتهـا بالتفاعـل االجتمـاعي بـين مـرحلتين عمـريتين لـدى األطفـال 
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