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 األطفال ذوي اضطراب الذاتوية فاعلية برنامج قائم علي اللعب الدرامي في تنمية التفاعل االجتماعي لدي

 الباحث/ محمد ابراهيم محمود ابراهيم

  :  مستخلصال

هدفت الدراسة الي التحقق من فاعلية برنامج  قائم علي علي اللعب الدرامي  في تنمية التفاعل 

االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب الذاتوية. والتحقق من استمرارية فاعلية البرنامج المستخدم. وقد 

الذاتويه  تتراوح ( اطفال من أطفال ٨استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي وتكونت عينة الدراسه من)

( سنوات، واعتمدت الدراسة علي االدوات التالية:مقياس المصفوفات الملونة  7الي 5.5أعمرهم ما بين )

(.ومقياس جليام لتقدير الذاتوية تعريب وتقنين عادل عبدالله 6102لرافن تعريب وتقنين عماد احمد حسن)

(.وبرنامج قائم علي أنشطة 6114عادل عبدالله ) (.ومقياس التفاعل االجتماعي للطفل الذاتوي  اعداد6112)

 نظرية التدافع لتنمية التفاعل االجتماعي لالطفل ذوي اضطراب الذاتوية. من أعداد الباحث. 

وأسفرت نتائج الدراسة :عن فاعلية البرنامج القائم علي اللعب الدرامي في تنمية التفاعل االجتماعي 

 لدي األطفال ذوي اضطراب الذاتوية .

 : البرنامج/ االطفال ذوي اضراب الذاتوية/ اللعب الدرامي/ التفاعل االجتماعي.الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 

     The study aimed to verify the effectiveness of a program based on dramatic 

play in developing social interaction among children with autism disorder, to  

verify the continuity of the effectiveness of the program. The hypotheses of the 

study were: There are statistically significant differences between the two average 

grades of autistic children in the experimental group in the pre and post 

measurements of applying the program on the social interaction scale in the 

direction of the post measurement. 

      There are no statistically significant differences between the two average grades 

of autistic children in the experimental group in the post and follow-up 

measurements of the application of the program on the social interaction scale after 

a month has passed since the post-measurement. The research sample was (8) 

children with autism disorder. 

     Their age ranged between (5.5 to 7) years and their IQ ranged from (90-100) IQ 

degrees and they suffer from autism spectrum disorder after applying the Gilliam 

scale to autism measure, localized and codified by Adel Abdullah 2006. The study 

relied on the following tools: Emad Ahmed Hassan (2016). The Gilliam Scale for 

Self Esteem translated to Arabic and Codified by  Adel Abdullah (2006). The 

Autistic Child Social Interaction Scale, prepared by Adel Abdullah (2008). A 

program based on the activities of the theory of motivation to develop social 

interaction for children with autism disorder. Prepared by  the researcher.The 

results of the study resulted in: The validity of the study hypotheses. 

Keywords: program / children with autism / dramatic play / social interaction. 
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 مقدمة:

يعد اضطراب الذاتوية من أكثر االعاقات النمائية غموضا لعدد   الوودوإ يلدس أبد الح اليةيةيدة ع دس  

وجح التيديد مدن ااييدةو ولدذلد  ددا غرالدة ا امداو ال د ولية غيدر الت يايدة مدن ااييدة أةدرت يزدو يالدة تتميد  

االجتماعيدة واضدايح يلدس عجد    لمجموعة أعراض يغ ب ع يزا أاشغاإ الطفل بذاتح واا يالح الشديد من الييداا

يس المزارات االجتماعية ووقصور تواو ح الفظس وغير ال فظسو والذت يؤثر ب  ا ع س تفاع ح االجتمداعس مد  

 .المييطين 

الذاتويددة اضددطراب امددائس يت ددخ بوجددول ة ددل يددس التفدداعلت االجتماعيددة ووالتواوددل   بوت أن اضددطرا

ووال عددب التلي دددس وبلدددد قلدددل أن يصدددل الطفددل بدددن الثالثدددة مدددن عمدددر  يلددس جاادددب ال ددد وليات النمطيدددة وووجدددول 

 قصور أو ة ل يس االهتمامات وا اشطة.

ع يليزدددا عندددد التشدددليل و وتتمثدددل هدددذ  لمجموعدددة مدددن ا عدددراض التددد  يم دددن الرجدددو  اضدددطراب الذاتويدددةتميددد  ي

 ا عراض فيما ي  :

 :االجتماعيضعف التفاعل  (1

و ييددإ ين الطفددل اضددطراب الذاتويددةمددن أكثددر ا عددراض لاللددة ع دد  وجددول  االجتمدداعسيعتلددر ضددعت التفاعددل 

طت يلتعد عن يقامة علقات اجتماعية م  غير  و وال يرغب يس وي ة اآلةرين و أو ت ق  اليب والع الذاتوت 

منزخ و لما أاح ال ي دتجيب الافعداالت الوالددين و أو م داللتزخ افدش المشداعرو وال ي دتجيب لمدا يصدل يليدح مدن 

المييطدين لدح يدس بي تدح و ويظدل الطفدل معظدخ وقتدح بداكنا ال يط دب مدن ايدد االهتمدا  لدحو و با مدا  مثيرات من

(  05و  0222) و( ؛ زيتدون  55و  0225) وابت خ يإاما ي ون   ياء لون الناس و ويضدي  لدل مدن ةطداب

يعاا  مدن الويددا الشدديدا و وعدد  االبدتجالة ل ةدرين الدذع يندت  عدن عدد  القددرا ع د  يزدخ الذاتوت أن الطفل 
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وابتلدا  ال غة لش ل ب يخ و وقصور  ديد يس االرت او والتواول م  اآلةرين و وعد  االادماج م  المييطين 

 .ح الدائخ ل تويد لعيدا عنزخ لح و وعد  ابتجابتح لزخ و ومي 

من أهخ ع  ال ة التواول لدع الطفل الذاتوعو وبلد من ييإ أنتنمي وبائل أهخ من ال عب ويعد

 تش يل يس خزي  مازم تربويا ووبيطا الطفولة لعالخ وظيايا مدةل ا اشطة اليومية ي  يياا الطفل و لما أاح

 وزي والمعرفية ية العق واالافعالية واالجتماعية واليرلية الج مية الجوااب جمي  من ازوبنائ الطفل   لصية

 بي ول والذت والتربوت  سع يمالت نشاو ل ق منط حاا كما الطفل ت وين يس اوعية يراتتغ يل  يؤلت اايية من

 .الليقة ة المري يس الطفل لدع

المفاهيخ و يا طفاإ وهخ  ويعتلر لعب االلوار وبي ة ممتعة ي  تع يخ ا طفاإ واك ابزخ ال ثير من

ي علون لور الطليب أو رجل الشرطة و ياما يتع مون وهخ يؤلون هذ  ا لوار وي ت لون م تويات لليرا من 

 الثقة لاافش والتفاعل م  اآلةرين.

ومددن ةددلإ الدرابددات ال ددالقة اتضدد  أن مشدد  ة ا طفدداإ الددذاتويين ا بابددية هددس معاادداتزخ مددن يدددا 

افعالية و ولذلد عد  يزخ التعليرات االافعاليدة وال د ول العددوااس و يدذاء الدذات ووالنشداو لعض االضطرالات اال

اليرلس المفرو وواللدرول االافعدالس ولزدذا اثدر  ال د لس ع دس التفاعدل االجتمداعس لدديزخ وهدذا مدا أكدتدح الدرابدات 

   Silver( و 0225)Jennifer ,Lynn, و  0222وةطداب .  G Gambino(0222), التاليدة:  لرابدة:

,Henry  ,E.T (0222 و )Sand , Show,2006  يدس يددول  –و واظدرا لنددرا ال يدوي يدس اللي دة العربيدة

التدددس تعتمددددد ع دددس اللددددرام  العلجيدددة والتددددس يم دددن االعتمددددال ع يزدددا يددددس عدددلج ا طفدددداإ بوت   -ع دددخ ال ايددددإ

لتنميدة التفاعدل االجتمداعس   ل عب الددرامسااضطراب الذاتوية و ا مر الذت لي  ال ايإ يلس يعدال براام  قائخ 

 لدت عينة من االطفاإ الذاتويين.
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 :   بحثمشكلة ال

عددددل وابددد  مدددن ااجدددراءات وا بددداليب التدددس تزدددد  يلددد   ع ددد  ال عدددب الددددرامس  ع ددد  يشدددتمل التددددريب

أاددح لددالرغخ مدددن أن  تدددريبويددرع أاصددار هددذا الندددوع مددن ال االجتمدداعسوع دد  التفاعدددل  الطفددل الددذاتوت  م دداعدا

يال أن بلدددد ال يق دددل مدددن أهميدددة وضدددرورا  وُيعتلدددر أمدددرًا  ددداقًا ع ددد  المعدددالجين ال ددد وليين التدددداي التددددريب ع ددد  

 . ع يحالتدريب 

في تنمية  ال عب الدرامس في قياس فاعلية  برنامج  قائم علي  بحث الحاليمشكلة الومما سبق تتحدد 

 التفاعل االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب الذاتوية والتحقق من استمرارة فاعليته. 

  -أهداف الدراسة :-

 يس تنمية التفاعل االجتماعس لدت  ال عب الدرامس برنامج  قائم علي التيقق من ياع ية -

 ا طفاإ بوت اضطراب الذاتوية.    

يدس تنميدة التفاعدل االجتمداعس لددت ا طفداإ برنامج  قائم عليي نظريية التيدافع  التيقق من ابتمرارية ياع ية -

 بوت اضطراب الذاتوية. 

 في: بحث الحاليتتمثل أهمية ال  -: بحثأهمية ال-

 أوال:ا همية النظرية: 

يس التغ دب ع دس القصدور يدس  ال عب الدرامس والتس تتمثل يس أازا تناولت موضوع غاية  من ا همية اال وهو 

التفاعددددل االجتمدددداعس لدددددت الطفددددل بوت اضددددطراب الذاتويددددة و ولددددذلد يك ددددالح لعددددض ال دددد وليات االجتماعيددددة 

الضرورية ل تفاعل االجتماعس م  المييطين من الرياق أو الوالددين وا هدل  وا قدارب أو القدائمين ع دس تربيتدح  

يم ن تطليقحو واالبتفالا منح يس مجاإ تنمية التفاعل  الدرامس ال عب كما  أازا بو  تقد  براام  يعتمد ع س 

 االجتماعس لدت ي ة ا طفاإ بوت اضطرالالذاتوية.



 مجلة الطفولة  ( 2222العدد الثاني واالربعون ) عدد سبتمبر 

 

844 
 

 ثانيا: األهمية التطبيقية:

تتمثددل يددس أازددا تتندداوإ ي ددة مزمددة مددن الف ددات اللاوددة وهددس  اضددطراب الذاتويددة والددذت مددن بددماتزا الرئي ددية 

تددس ت ددعس الدرابددة الياليددة يلددس مياولددة التغ ددب ع يددح مددن ةددلإ  براددام  القصددور يددس التفاعددل االجتمدداعس و ال

بيعد ةصيصا بزدد  تيويدل القصدور يدس التفاعدل االجتمداعس الدس تنميدة التفاعدل  ال عب الدرامس يعتمد ع س 

 االجتماعس من ةلإ ا اشطة الم واة ل لراام  .

  : بحثمصطلحات ال -

 اضطراب الذاتوية:- 

و واالبدددتغراق يدددس  الدددذاتمصدددط   يشدددير يلددد  االاغدددلق ع ددد   الذاتويدددة ( ع ددد  أن0222)  و علدددد ال دددحيعريدددح 

يقامدة علقدات اجتماعيدة مد  ضدعت التف ير و وضعت القدرا ع   االات ا  و وضعت القددرا ع د  التواودل و و 

 .اآلةرين 

 تعتلر تعري ددا ( ان ل مددة الذاتوية أعاقددة التويددد15و 0255و يددرت بدد يمان.  ددياتح وغ اإ.علددد الفتددا  ) 

لمصط   ا وتوبيةووأن ال عض عربزا لالتويد وأازا تعتلر وايدا من اللصائل ال  ولية الشائعة عند ال ثير 

مددددن ا طفدددداإ المضددددطربين بدددد وليا ةاوددددة ممددددن يعددددااون مددددن أضددددطرالات بدددد ولية يددددالا وأن الذاتوية أعاقددددة 

 لصورا أكلر من ااشغالح لالعالخ اللارجس.التويد تتمثل يس التمرل  يوإ الذات ويس ااشغاإ الطفل بذاتح 

 ويتض  من التعريفات ال القة ما ي س:

ي ون لديح ا عات اا يابية ااطوائية  ديدا من الواق  الميدي   ذاتوت اتفاق معظخ التعريفات ع   أن الطفل ال-

ينددددح وبددددين لددددح و وينشددددغل بذاتددددح أكثددددر مددددن العددددالخ اللددددارج  و ممددددا يددددؤلع يلدددد  ي ددددال العلقددددات االجتماعيددددة ب

 أت ااح يض  اف ح يس غل  زجاجس .اآلةرين.

 اللعب الدرامي-
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هو ال عب الذت يتط ب ان ت ون ال ع ة جماعية ع س ان يقو  لل يرل لألاء لور  وينتظر االةرين االاتزاء من 

 الاء الوارهددخ ويت دد  التع يمددات مددن اجددل ااجدداز ال ع ددة لشدد ل جمدداعس ييقددق اهدددا  ال ع ددة ومددن امث ددة ال عددب

الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرامس لعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب الوار المزددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن الموجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددولا لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالمجتم  مثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل لور 

 (005. 0202الطليبوالمع خووالشرطس.......وه ذا.)ب يمان. ياتةو

 التفاعل االجتماعي لدي الطفل الذاتوي:-

هدددو ت دددد العم يدددة الفنيدددة الشدددام ة التدددس تتضدددمن ت دددالإ ا ي دددار واآلراء والمشددداعر وبدددين ا يدددرال لشدددت  الوبدددائل 

مثدددل اا دددارات واايمددداءات وتعليدددرات الوجدددح  ويرلدددات اليددددين والتعليدددرات االافعاليدددة .وتعدددد ال غدددة وا بددداليب 

و  0228المنطوقددة ايددد أ دد اإ التواوددل التددس تتددي  ل فددرل اقددل المع ومددات لصددورا لهيقددة ومفصدد ة )علددد ال ددح و 

51 . ) 

 أطار اظرت ولرابات بالقة:

يلتعد عن  الذاتوت و ييإ ين الطفل اضطراب الذاتوية   وجول من أكثر ا عراض لاللة ع االجتماعسالتفاعل 

يقامة علقات اجتماعية م  غير  و وال يرغب يس وي ة اآلةرين و أو ت ق  اليب والعطت منزخ و لما أاح ال 

 ي ددددتجيب الافعدددداالت الوالدددددين و أو م دددداللتزخ افددددش المشدددداعرو وال ي ددددتجيب لمددددا يصددددل يليددددح مددددن مثيددددرات مددددن

بي تدح و ويظدل الطفدل معظدخ وقتدح بداكنا ال يط دب مدن ايدد االهتمدا  لدحو و با مدا ابت دخ يإامدا  المييطين لح يدس

( أن الطفددل  05و  0222) و( ؛ زيتددون  55و  0225) وي ددون   ددياء لون الندداس و ويضددي  لددل مددن ةطدداب

يعداا  مدن الويددا الشدديدا و وعدد  االبدتجالة ل ةدرين الدذع يندت  عدن عدد  القددرا ع د  يزدخ وابدتلدا  الذاتوت 

ال غددة لشدد ل بدد يخ و وقصددور  ددديد يددس االرت دداو والتواوددل مدد  اآلةددرين و وعددد  االادددماج مدد  المييطددين لددح و 

 .وعد  ابتجابتح لزخ و ومي ح الدائخ ل تويد لعيدا عنزخ 
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يم ددن تيديددد  بثلثددة   الذاتويددة ( أن القصددور يددس ال دد ول االجتمدداعس  طفدداإ  55و  0225) ووتشددير الي لدد 

 مجاالت ه :

  :)أ( التجنب االجتماعس

لل أ  اإ التفاعل االجتماعس ييإ يقو  هؤالء ا طفاإ لالزروب من ا  دلا  الدذين  ذاتوت يتجنب أطفاإ ال

 يولون التفاعل معزخ.

  :)ب( اللم االا االجتماعية

لدأازخ غيدر م دالين و وال ي يثدون عدن التفاعدل االجتمداعس مد  اآلةدرين و وال يشدعرون  هدذ  الف دةَت أطفداإ ُوو  

 لال عالا يت  عند وجولهخ م  ا  لا  اآلةرين. 

   :)ج( ااربال االجتماعس

من وعوبة يدس اليصدوإ ع د  ا وددقاء و ولعدل مدن أبدرز أبد اب الفشدل يدس جعدل علقداتزخ م دتمرا  ون يعاا

 اآلةرين هو االيتقار يل  التفاعل االجتماعس.م  

  االا دياب مدن المواقدت االجتماعيدة   و  الدذاتوت ويشير ال ايثون يل  أن من ا عدراض المتداولدة عدن الطفدل 

( ع د   0225)  و( ؛ عمدارا 0220)  و( ؛ للد  0220عدالإ ) .كما أكدت اتدائ  لرابدات لدل مدن علدد ال دح

لديزخ ميل للا يابية و وعد  التفاعدل االجتمداعس و وال د لية تجدا  اآلةدرين  يدبوت اضطراب التو أن ا طفاإ 

و يزددخ يظزددرون عددد  الر  ددة يددس مشددارلة ا طفدداإ ألعددابزخ و وعددد  التفاعددل بيددنزخ وبددين  لددائزخ مدد  تجنددلزخ أع 

جتماعيددة و لقدداءات عائ يددة و وقصددور  ددديد يددس االبددتجالة ل مثيددرات اللي يددة و والضددعت العددا  يددس المجدداالت اال

  .بينما يرع لعض ال ايثين أن االا ياب ال ينطلق ع   جمي  الياالت 
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وهددذا يعضددد مددن هددد  الدرابددة الياليددة وهددو تنميددة التفاعددل االجتمدداعس لاطفدداإ بوت اضددطراب الذاتويددة عددن 

طريق ابتلدا  اظرية التداي  ييإ يوجدد لددت لعضدزخ االبدتعدال ل تفاعدل االجتمداعس يبا تدوير التددريب الدلز  

ينيددات اظريددة التددداي  يددس تنميددة تيةيقددح ييددإ تزددد  يلددس ابددتلدا   يلددسلددذلد وهددذا مددا ت ددعس الدرابددة الياليددة 

 . بوت اضطراب الذاتوية ا طفاإالتفاعل االجتماعس لدت 

 وتوجد لرابات اهتمت لاهمية تنمية التواول والتفاعل االيتماعس للطفاإ الذاتوين ومنزا: 

( التدددس هددديت يلددد  اةت ددار ياع يددة برادددام  لتطددوير مزدددارات التواوددل غيدددر 2005لرابددة وددديق.لينا )

 لدع عينة من ا طفاإ لمدينة الرياض وأثر بلد ع   ب ولزخ االجتماعس.ال فظس 

( هددديت الدرابددة يلدد  بندداء براددام  قددائخ ع دد  القصددل االجتماعيددة 0221و لرابددة أبددو وددلي .االية يبددراهيخ )

 وهياس ياع يتح يس تنم ة المزارات االجتماعية. وقد أظزرت اتائ  الدرابة وجول يروق بات لاللة ييصائية يس

المزارات االجتماعية لصال  المجموعة التجريلية التس ةضعت للراام  القصل االجتماعية وألعالهدا الفرعيدة 

)يلقددداء التييدددةو العلقدددات االجتماعيدددة و التعاون(ووأيضدددا وجدددد يدددروق بات لاللدددة ييصدددائية  يدددس ةفدددض بددد ول 

 فظس لصال  المجموعدة التجريليدة. وهدذا ابتشارا الذاتو وب ول ييذاء الذاتووالعدوااية لفرعيزا ال فظس وغير ال

 يؤلد اهمية التداي  االيجابس يس تنمية التفاعل االجتماعس.

لددددع  االجتمددداعس ع ددد  التواودددل الترييزيدددة ا اشدددطة اثدددر عدددن ال شدددت(  (Blum-Dimaya,2010 لرابدددة و

. االجتمداعس والتواودل التفاعدل يدس  دديدا مش لت من يعااون  ا طفاإ هؤالء أن ييإ و  التويديين ا طفاإ

 الثدااس هيدرو غيتار لع ة بنجا  تع موا الدرابة يس المشارلين ا طفاإ جمي  يل   أن الدرابة اتائ  توو ت و

  االجتماعس والتواول التفاعل تنمية يس ايجابيًا  بلد وااع ش و ( المواضيعيح اللرائ )
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أهميددة اللددرام  التددس ت ددتزد  تنميددة المزددارات ( يلدد  0225)وددديق.ليناو -وأ ددارت العديددد مددن الدرابددات مثددل:

االجتماعية لاطفاإ التويديينو لتي ين لرجة تفاع زخ االجتماعس اايجابس مد  اآلةدرينو لييققدوا قددرا منابد ا 

مدددددن القلدددددوإ االجتمددددداعسو وقدددددد تعددددددلت الفنيدددددات واالبدددددتراتيجيات ال ددددد ولية الم دددددتلدمة يدددددس تنميدددددة المزدددددارات 

 اليح الدرابة اليالية من ةلإ براام  قائخ ع س اظرية التداي .االجتماعية.وهذا ما بعت 

ويس ضوء ال يالا الم تمرا لاطفاإ بوت اضطراب الذاتوية يإانا لياجة مابة يلس يعدال وبنداء وتفعيدل 

اللدرام  التربويددة المتلصصددة والتددس ت دزخ لفاع يددة يددس تنميددة التفاعدل االجتمدداعس لدددت ا طفدداإ بوت اضددطراب 

وولذلد تفعيل اللرام  التس تعتمد التداي  االيجابس والتدةل الم  ر  لزؤالء ا طفاإ  ييإ ال ت اإ ت د  الذاتوية

اللرام  يس اللي ة العربية لون م توت الطمو  وايتاج الس تضاير جزدول المتلصصدين والللدراء وا ةصدائيين 

لذاتويددددة للبددددتفالا مددددن اللددددرام  يددددس مراكدددد  ومؤب ددددات التربيددددة اللاوددددة والمعنيددددة لا طفدددداإ بوت اضددددطراب ا

المتلصصدددة لتنميدددة التفاعدددل االجتمددداعس واليدددد مدددن المشددد لت التدددس يعدددااس منزدددا أطفددداإ اضدددطراب الذاتويدددة 

 وأبرهخ.

لمون تعد هذه الطريقة أحد أساليب التعلم باللعب وتقوم على أساس المحاكاة التي يؤديها المتع

بني هذا واقف حقيقية والذي شجع المربين على تويحاكون فيها أدوار اآلخرين التي تمارس في م

معلمين األسلوب في التعليم هو أن األطفال يميلون الى تمثيل أدوار غيرهم لذلك كان لزاما على ال

أن هذا  ونجد  .أستغالل تلك الميول للكشف عن مواهب األطفال واألدوار التي يميلون إلى محاكاتها

سبب تقمص لتعبير الشفهي )المحادثة( ألنه يدور حول الحوار باألسلوب من أفضل األساليب لتنمية ا

تقصاء من األطفال شخصيات مختلفة ويحاكونها في التمثيل وتستخدم طريقة حل المشكالت واألس

أقصى حد  خالل تمثيل المواقف المختلفة وفي هذا األسلوب يحاول الطفل أن يتفاعل مع اآلخرين الى

ات أخر أما الباقين فهم يالحظون وينتبهون ويسجلون اإليجابيخاصة مع الذين يمثلون أدوارا 

 والسلبيات في األداء كي يحكموا عليه أضافة الى ما يمكن أستنتاجه منه .

 تعريف اللعب الدرامي:
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 العالقات على تشتمل التي للمواقف التلقائي التمثيل إلى يرمز عام مصطلح هو اللعب الدرامي

 التعليمية،ويطلق المواقف على الواقعية من المزيد إضفاء إلى األدوار لعب طريقة وتهدف اإلنسانية،

 الدراسة. حجرة داخل التمثيلي، باللعب األدوار لعب على أحيانا

 

 بتمثيل خالله من التالميذ يقوم التعليمية المسرحيات لتنفيذ يستخدم نشاط بأنه ":عفانة واللوح ويعرفه 

 دور ويكون المتعلمين قبل من مسبقا النص بحفظ الملتزم التمثيل أنماط خالل من واألنشطة المواقف

 اتجاهات تنمية إلى األدوار كما يهدف لعب،  األدوار وتوزيع التالميذ وتهيئة اإلعداد هو المعلم

 المشكالت االجتماعية .  معالجة في الطالب

 

التي تعتمد على محاكاة موقف واقعي ، يتقمص فيه كل متعلم  تعلمويعرف بأنه إحدى استراتيجيات ال

من المشاركين في النشاط احد األدوار ، ويتفاعل مع اآلخرين في حدود عالقة دوره بأدوارهم وقد 

  . يتقمص المتعلم دور شخص أو شيء آخر

علااى رةيااة العااالم كمااا أن لعااب األدوار الااذى يحاادى عااادة فااى اللعااب الاادرامى يسااهم فااى تنميااة قاادرة الطفاال 

واألشياء من وجهة نظر اآلخرين فالبد للطفل الذى يلعب دور األب أو البقال أو طفل أخر.  )شحاتة سليمان ، 

0205 ،12) 
 االجراءات المنهجية للبحث*

  -: بحثأوال منهج ال 

تهدف الدراسة الحالية الي تنمية التفاعل اإلجتماعي لدي األطفال الذاتويين باستخدام برنامج قائم علي نظرية 

، وقد استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي الذي يعتمد على التصميم ذو المجموعة الواحدة   اللعب الدرامي

جريبي من أكفأ وأفضل المناهج في اختبار صدق القبلي والبعدي والتتبعي ، ويعتبر المنهج شبه الت اتللقياس

الفروض ، والكشف عن العالقات بين المتغيرات ، ويتميز المنهج شبه التجريبي بأنه منهج قادر على اختبار 

الفروض المتعلقة بالسبب والنتيجة، حيث ال يقتصر على مجرد وصف موقف او تحديد حالة أو تاريخ حوادى 

د وقائم بالفعل ، بل يتدخل هذا المنهج ليقوم متعمدا بمعالجة بعض العوامل ماضية ، او وصف ماهو موجو

المعينة تحت شروط مضبوطة بدقة ، بهدف التحقق من كيفية حدوى الحالة ، وأسباب حدوثها . فهو تغير متعمد 

لباحثون ومضبوط بشروط محددة لحدى ما ،لمالحظة التغيرات الناتجة عن هذا التغير وتفسيرها ، لذلك يقوم ا

بتصميم التجارب من أجل الكشف عن األسباب التي تؤدي الى نتائج معينة . وقام الباحث بتطبيق مقياس التفاعل 
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، ثم تطبيق القياس البعدي لنفس  اللعب الدرامياإلجتماعي كقياس قبلي ، وبعد ذلك تم تطبيق البرنامج القائم علي 

 للتأكد من استمرار فاعلية البرنامج في تنمية التفاعل االجتماعي .  المقياس ثم بعد ذلك تم تتطبيق القياس التتبعي

 -ثانيا : عينة الدراسة :

 -أسس أختيار العينة : -1

واختيار العينة من األطفال الذاتويين  نماء بالجيزة. سنوات بمركز 1الي  5.5اطفال في عمر  (52)تم اختيار عدد 

( بعد تطبيق مقياس جليام لتقدير  11-12متوسطي األداء وكانت نسبة ومعدل اضطراب التوحد يتراوح مابين )

( أطفال ثبت انهم ذوي 2(طفل ذاتوي واستبعاد عدد )  00(علي)  0222الذاتوية اعداد وتعريب عادل عبدالله )

( درجة ذكاء بعد تطبيق 12( اطفال ثبت ان درجات ذكائهم اقل من )2ايضا عدد) األداء المنخفضوتم استبعاد

( .حيث حرص الباحث ان يكون درجات ذكاء 0252المصفوفات الملونة لرافن ترجمة وتقنين عماد احمد حسن )

 ( درجة ذكاء علي المصفوفات الملونة لرافن.522-12اطفال العينة ما بين )

 -تجانس العينة : -2

العمر  من حيث معدل الباحث بايجاد التجانس بين متوسطات رتب درجات األطفال الذاتويين"أطفال العينة"قام 

 .ومستوي التفاعل االجتماعي  التوحد  معدلو الزمني ومعدل الذكاء

 ( 1جدول رقم )

 مستوى الداللة 2كا ع م المتغيرات

  1.11 1.1 97 العمر الزمني

  1.71 1.9 79 معدل الذكاء

 1.79 1.1 91 معدل التوحد
 

مستوي التفاعل 

 االجتماعي

81 1.8 
1.91  

 2.25عند مستوى  1.5=  0كا    2.25عند مستوى  55.5=  0كا

معدل ( عدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب درجات أطفال العينة من حيث 0يتضح من جدول )

 .الذكاء ومعدل  التوحد ومستوي التفاعل االجتماعيالعمر الزمني ومعدل 

 



 مجلة الطفولة  ( 2222العدد الثاني واالربعون ) عدد سبتمبر 

 

511 
 

 

 : بحثثالثا : أدوات ال

  -علي األدوات التالية : وأعتمد البحث -

 ( . 0252المصفوفات المتتابعة الملونة لرافن . ) إعداد وتقنين : عماد أحمد حسن ،  -

  ( .0222مقياس تقدير الذاتوية لعادل عبد الله . ) تعريب :عادل عبد الله ،  -

 (0228مقياس التفاعل اإلجتماعي ألطفال الذاتويين ) إعداد عادل عبد الله ،  -

 .  التفاعل االجتماعي لالطفال الذاتويين . ) إعداد الباحث ( ةلتنمياللعب الدرامي برنامج قائم علي  -

 

 ( . 2111" ) إعداد وتقنين / عماد أحمد حسن علي ،  Ravenاختبار المصفوفات المتتابعة الملونة لـ "  -1

 يهدف هذا االختبار إلى معرفة وتصنيف مستوى الذكاء الخاص باألطفال عينة الدراسة

 وصف االختبار : 

، باإلضافة إلى انه استخدام العديد من  0252وقد أعاد تعديله وتقنينه عماد أحمد حسن علي ،  Ravenاعد االختبار 

األبحاى في البيئة العربية . ويعد هذا االختبار من االختبارات غير اللفظية المتحررة من قيود ) أثر ( الدراسات و

الثقافة لقياس الذكاء فهو مجرد مجموعة من الرسوم الزخرفية ) التصميمات ( ، ويتكون من ثالثة أقسام متدرجة 

( مصفوفة أو تصميم ، أحد أجزائه 22ختبار )( بنداً ويشمل اال50الصعوبة هي ) أ ، أب ، ب ( ويشمل كل قسم )

 (بدائل معطاه . 2ناقصاً وعلى الفرد أن يختار الجزء الناقص من بين )

 تصحيح االختبار : -

( بدائل معطاه ، ال يوجد سوى بديل واحد صحيح ، 2على الفرد أن يختار الجزء الناقص من التصميم من بين )

 ( درجة .22وصفراً لإلجابة الخاطئة ، والدرجة الكلية لالختبار هي )ويعطي درجة واحدة لإلجابة الصحيحة ، 

 الصدق والثبات لالختبار 

 وقد تم تقنين االختبار في المجتمع المصري على عينة من األفراد المصريين في الفئات العمرية المختلفة 

 ( من قبل معرب االختبار )عماد أحمد حسن علي ، اختبار المصفوفات المتتابعة الملونة   28.2 – 5.5) 

(. وقدّم معرب االختبار من الدالئل والشواهد ما يشيران إلى صدق المقياس سواء الصدق  01" ، ص Ravenلـ "

ق التالزمي. وتدل مؤشرات الصدق الظاهري، أو صدق المضمون، أو صدق المحك، أو الصدق العاملي، أو الصد

المختلفة أن المقياس في صورته العربية صادق إلى حد بعيد. وقد تراوحت معدالت االرتباط بين االختبار وبعض 

( كما تم حساب معامالت  2.50 – 2.08المقاييس الفرعية وكسلر ومتاهات بورتيوس ، ولوحة سيجان ما بين )  
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( ، وحساب معامالت االرتباط بين األقسام   2.12 – 2.25للمقياس وتراوحت بين )  االرتباط بين األقسام الفرعية 

 . 2.25( وجميعها دالة إحصائياً عند مستوى  2.12 – 2.81الفرعية للمقياس والدرجة الكلية وتراوحت بين )  

لة كودر ريتشاردسون ، أما فيما يخص ثبات االختبار ، فقد تم حساب االختبار على العينة المصرية باستخدام معاد

وهي قيمة مقبولة للثبات . والستراج المعايير المئينية لدرجات الذكاء ، فيوضحها الجدول  2.85وقد بلغت قيمتها 

 االتي  . 

 ( يوضح9جدول )

 مسميات فئات الذكاء المقابلة للمعايير المئينية الملونة على الفئات العمرية المختلفة للمصريين

 الترتيب المئيني
 فئة الذكاء 

 المقابلة للمئيني
 المسمى

 المدى بوحدات االنحراف 

 المعياري

 ع أعلى من المتوسط 2ع :  0من  موهوب 522 – 522 فأكثر 15

 ع أعلى من المتوسط 5.1ع :  5.2من  متفوق 501 – 502 12إلى  12من 

 ع أعلى من المتوسط 5.0ع :  2.8من  متوسط مرتفع 551 -552 81إلى  15من 

 ع عن المتوسط 2.1ع :  2من  متوسط 521 – 12 12إلى  52من 

 ع عن المتوسط 2ع :  2.1-من  أقل من المتوسط 81 – 82 21إلى  05من 

 ع عن المتوسط 2.8-ع :  5.0-من  على حدود التخلف 11 – 12 02إلى  52من 

 ع عن المتوسط 5.2-ع :  0-من  تخلف بسيط 21 – 55 1إلى  5من 

 ع عن المتوسط 5.1-ع :  2-من  تخلف شديد 52 – 22 5أقل من 
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 التقديري لتقدير أعراض اضطراب التوحد  Gilliam مقياس جيليام -2

 (  2111) تعريب عادل عبدالله محمد ،

 52عبارة ليصل بذلك إجمال عدد عباراته إلى  52ويضم هذا المقياس أربع مقاييس فرعية يتألف كل منها من 

عبارة . وتصف العبارات التي يتضمنها كل مقياس فرعي األعراض المرتبطة باضطراب التوحد فيما يتعلق بهذا 

 الجانب أو ذاك . 

ز هذا لمقياس ، من أهمها أنه يمكن أن يقوم الوالدان أو المعلمون وهناك العديد من األمور الهامة التي يمكن أن تمي

أو األخصائيون بالمدرسة باالستجابة لبنود المقياس وإكمالها ، وأن هذا المقياس يتمتع بمعدالت صدق وثبات عالية 

، وفضالً  كما أن السلوكيات التي تصدر عن الطفل يتم تقيمها في ضوء تكرارات موضوعية . يمكن االعتداء بها

سـنـة ،وأن اإلجـابــة عـلـيـه قـد  00ــ  2عن ذلك فإنه يمكن تطبيق هذا المقياس على األفراد في المدى العمري 

 ( .  52-55: 0252دقائق .       )سليمان.شحاته ، العمري. أحمد ،  52،  5تـسـتـغـرق تـقـريـباً بين 

 الخصائص السيكومترية للمقياس )معايير التقنين(: -

( بتطبيق المقياس على عينة James  E.   Gillim, 1995ولحساب الخصائص السيكومترية للمقياس، قام)     

( والية من الواليات المتحدة األمريكية وفى كل 22( مفحوصا ممن يعانون اضطراب الذاتوية في )5210ضمت )

 ( عاما.00-2من كولومبيا وكندا ، تتراوح أعمارهم ما بين )

اب الصدق باستخدام صدق المحك إليجاد معامل االرتباط بين المقياس وقائمة مراجعة السلوك الذاتوي, وتم حس    

.( كما تم حساب العالقة بين اإلبعاد أو المقاييس الفرعية لهذا 12-. 22حيث تراوحت معامالت االرتباط بين ) 

 .( 88 -.22.( وتراوحت القيم ما بين)25المقياس، وكانت قيمة )ر( دالة عند ) 

.(، و للتواصل 80ولحساب الثبات تم استخدام أعادة التطبيق حيث بلغ معامل الثبات للسلوكيات النمطية )     

.( ، كما تم حساب الثبات باستخدام ألفا كرونباخ فكان 88.( ولمعامل الذاتوية)82.( والتفاعل اإلجتماعى )85)

.( لالضطرابات النمائية 88.( للتفاعل اإلجتماعى )12صل).( للتوا81.( للسلوكيات النمطية )12معامل ألفا )

.( لنسبة الذاتوية، كما تم اللجوء إلى ما يعرف بثبات المقدرين اى الذين يبلغون التقارير حول األطفال؛ وهم 12)

سبة .( وبالن12-.88.(، حيث تراوحت النسبة للمعلمين بين )25والدا( وكانت قيم )ر( دالة عند )11معلما ( و) 25)

.( وتعد هذه المعامالت جميعا ذات 18 –. 85.( بينما تتراوح النسبة للوالدين والمعلمين ما بين )85 -.55للوالدين )

 قيم عالية تدل على أن العبارات التي تتضمنها المقياس الفرعية ثابتة بدرجة كبيرة في قياس الذاتوية.
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استخدام المقياس وللتأكد من كفاءته السكومترية، فقد قام  ( على الثقة واالطمئنان عند0255ويؤكد )شحاته سليمان 

 ( طفال وطفلة من األطفال الذاتويين22المقياس بطريقة إعادة االختبار، وذلك على عينة بلغت ) بالتحقق من ثبات

( مما يشير 2.11( )2.81مرتفعا تراوح بين ) بفاصل زمني قدره أسبوعان من التطبيق األول، وكان معامل الثبات

 إلى أن االختبار يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.

 -صدق المقياس : -

( بتطبيق المقياس على عينة 0222وللتحقق من صدق وثبات المقياس في البيئة المصرية قام )عادل عبد الله ،     

( من 22( طفال من المعاقين عقليا، و)51تويين، )( من األطفال الذا55( أطفال مقسمة إلى )022بلغ عددها )

( من ذوى صعوبات التعلم ، يتلقون الرعاية بعدد من المراكز و الجمعيات و المدارس 21المتأخرين دراسيا، و )

 (.52-5في محافظات القاهرة و اإلسكندرية و الدقهلية و الشرقية و بورسعيد، تراوحت أعمارهم بين )

استخدام صدق المحك وذلك بإيجاد معامالت االرتباط بين مقياس جليام ومقياس الطفل  ولحساب الصدق تم     

.( للتواصل، 25.( للسلوكيات النمطية ،)21( حيث بلغت معامالت االرتباط )0225الذاتوي) عادل عبد الله، 

تجابة اآلباء، إما .(لمعامل الذاتوية بالنسبة الس12.( الضطرابات النمائية، )25.( للتفاعل اإلجتماعى، )10)

.( للتفاعل اإلجتماعى، 21.( للتواصل )20.( للسلوكيات النمطية، )15للمعلمين فقد بلغت معامالت االرتباط )

.(، كما تم حساب الصدق التمييزي بين كل مجموعة من 25.( لمعامل الذاتوية، وجميع هذه القيم دالة عند )12)

.( لصالح األطفال الذاتويين، وهو ما يعنى أن المقياس يميز بينهم 25)المجموعات األخرى وكانت النتائج دالة عند 

 و بين غيرهم من المجموعات.

 -ثبات المقياس : -

.( للتواصل 15.( للسلوكيات النمطية، )81ولحساب الثبات تم استخدام إعادة التطبيق حيث بلغ معامل الثبات )      

.( لمعامل الذاتوية، كما تم حساب الثبات باستخدام 12لنمائية و)( لالضطرابات ا85.1.( للتفاعل اإلجتماعى، )81)

.(، 82.(، و للتفاعل اإلجتماعى )12.(، و للتواصل )82ألفا كرونباخ حيث بلغ معامل الثبات للسلوكيات النمطية )

وبلغ معامل .(، كما تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية 10.(، ومعامل الذاتوية )85ولالضطرابات النمائية )

.( 82.( لالضطرابات النمائية، )18.( للتفاعل اإلجتماعى، )82.( للتواصل، )85.( للسلوك النمطي، )85الثبات)

 لمعامل الذاتوية. 
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 -، وذلك كما يلي:وقد قام الباحث بالتحقق من الصدق والثبات لمقياس تقدير الذاتوية -

 :صدق المقياس عن طريق- 

 المحك:صدق  -

)إعداد /  ( و مقياس تقدير الذاتوية0222قام الباحث بتطبيق مقياس جيليام لتشخيص الذاتوية )ترجمة عادل عبدالله 

( طفال 22بلغ عددهم ) كمحك خارجي وذلك على مجموعة من األطفال الذاتويين 0255شحلته سليمان محمد( 

( وهو معامل دال إحصائيا عند 2.222وطفلة، وقد بلغ معامل االرتباط بين درجات األطفال على المقياسين )

 (.2.25مستوى داللة )

( 22استخدم الباحث أسلوب اعادة التطبيق لحساب الثبات حيث تم تطبيق هذا المقياس على )ثبات المقياس :  -ب

، ثم أعيد تطبيق المقياس عليهم مرة أخرى بعد مرور أسبوعين من التطبيق األول ، وبلغت  من األطفال الذاتويين

، وهذا يعني أن المقياس بذلك يتمتع  2.25، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى  2.151قيمة معامل الثبات 

بات معامالت دالة إحصائياً بدرجة مناسبة من الصدق والثبات يمكن الثقة فيها . ويالحظ أن معامالت الصدق والث

 مما يتيح استخدام المقياس في الدراسة الحالية

 المقياس عن طريق: ثبات- 

 معامل ألفا كرونباخ: -

( 2.815المقياس باستخدام طريقة ألف لكرونباخ، وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة ) قام الباحث بحساب ثبات

 وهو معامل مرتفع. 

 ( .  2111مقياس التفاعل اإلجتماعي لألطفال الذاتويين ) إعداد / عادل عبد الله ،   -8

 وصف المقياس : -

تم إعداد هذا المقياس كي يستخدم مع األطفال بداية من مرحلة الروضة وخالل مرحلة الطفولة وحتي 

نهايتها ، ويهدف المقياس الى التعرف على مستوي العالقات والتفاعالت اإلجتماعية لألطفال التي تتم 

ة إتضح من خالل عبار 20خارج المنزل وذلك كما تعكسه درجاتهم على المقياس ، ويتألف المقياس من 

 التحليل العاملي أنها تتشبع على ثالثة أبعاد وهي : 

اإلقبال اإلجتماعي : ويعني إقبال الطفل على اآلخرين وتحركه نحوهم وحرصه على التعاون معهم  -5

 واإلتصال بهم والتواجد وسطهم .  
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عهم ووجودهم معه ، اإلهتمام أو اإلنشغال اإلجتماعي : ويعني اإلنشغال باآلخرين والسرور لوجوده م -0

 والعمل جاهدا علي جذب انتباههم وإهتمامهم نحوه ومشاركتهم إنفعاليا . 

التواصل اإلجتماعي : ويعني القدرة على إقامة عالقات جيدة وصدقات مع اآلخرين والحفاظ عليها ،  -2

 واإلتصال الدائم بهم ، ومراعاة قواعد الذوق اإلجتماعي العام في التعامل معهم . 

 5-0مطلقا ( تحصل على الدرجات ) –أحيانا  –يوجد أمام كل عبارة ثالثة إختيارات هي ) نعم هذا و-

-51-58-55-52-52-1-2-2صفر ( على التوالي بإستثناء العبارات السلبية وهي تلك التي تحمل األرقام 

في  عبارة فتتبع عكس هذا التدريج . ويحصل المفحوص على درجة مستقلة 50وعددها  00-02-01-20

كل عامل من تلك العوامل التي يتضمنها المقياس ، كما يحصل علي درجة كلية في المقياس عن طريق 

درجة تدل الدرجة  22 –جمع درجاته في تلك العوامل الثالثة ، وتتراوح الدرجة الكلية للمقياس بين صفر 

 المرتفعة على مستوي مرتفع للتفاعالت اإلجتماعية ، والعكس صحيح . 

 تطبيق المقياس فإنه يعطي لواحد من اآلخرين ذوي األهمية بالنسبة للطفل خارج المنزل كأحد  أما عن

المعلمين وثيقي الصلة بالطفل أو األخصائي النفسي ، او احد الراشدين الذين يعرفونه جيدا ، أو أحد أقرانه 

 ممن تربطه بهم صلة وثيقة ، او احد اصدقائه المقربين . 

 ة للمقياس: الكفاءة السيكومتري

 ثبات المقياس وصدقه بالنسبة لالطفال الذاتويين : -

(  وإعادة تطبيقه عليهم ) بواسطة 05عند تطبيق هذا المقياس على عينة من األطفال الذاتويين ) ن= 

( وبطريقة   2,150االخصائيين ( وذلك بعد مرور ثالثة أسابيع من التطبيق األول بلغ معامل الثبات ) 

ميعا نسب دالة عند ) ( وهي ج2,211بلغ )   KR-20( وبإستخدام معادلة  2,208التجزئة النصفية بلغ ) 

2,25 . ) 

بلغ معامل اإلرتباط بين تقييم األخصائي  %522-15وفي حينما تراوحت نسبة صدق المحكمين بين 

( وبلغ معامل الصدق بإستخدام بعد اإلجتماعية من مقياس كونرز كمحك خارجي  2,155وتقييم المعلم )  

-اده( بلغ )( وبإستخدام مقياس السلوك اإلنسحابي لألطفال الذي قام ) عادل عبد الله بإعد2,255) 

 ( . 2,25( وهي جميعا نسب دالة عند ) 2,125

وبذلك يتضح أن معامالت الصدق والثبات التي تم الحصول عليها عند تطبيق هذا المقياس على األطفال  -

 الذاتويين تعد بمثابة معدالت مناسبة يمكن اإلعتداد بها والوثوق فيها . 

  



 مجلة الطفولة  ( 2222العدد الثاني واالربعون ) عدد سبتمبر 

 

512 
 

 المعايير :  -

اللاوة لا طفاإ الذاتويين ع   اثر تطليق هذا المةياس ع   عينة ضمت توض  الجداوإ التالية المعايير 

 طفل منزخ.  22

 ااعشاريات  -أ

 ( التوزيع التكراري لفئات درجات االطفال الذاتويين 2يوضح جدول رقم )              

 التكرار المتجمع الصاعد  التكرار  الحدود الحقيقية للفئات  فئات الدرجات 

  5 – 2      2.5  - 5 ,2        2            2    

  5 - 8      5 ,2 -  5 ,8        52            52 

  1 – 50    5 ,8 – 5 ,50        55            08 

  52- 52   5 ,50 – 5 ,52         2            25 

  51- 02    5 ,52 – 5 ,02         0             22 

 الدرجات التائية :  -ب

                ويوض  الجدوإ التالس الدرجات التائية المقاب ة ل درجات اللا   يرال عينة التقنين من ا طفاإ الذاتويين.  

 ( المعايير التائية لدرجات المةياس لاطفاإ الذاتويين   1جدوإ )         

 الدرجة 

 الخام

 الدرجة 

 التائية 

 الدرجة 

 الخام

 الدرجة 

 التائية

 الدرجة 

 الخام

 الدرجة 

 التائية

 الدرجة 

 الخام

 الدرجة 

 التائية

 20 05 52 52 22 1 22 ئ صفر 

 5  25 8 22 55 52 00 22 

 0  22 1 22 52 55 02 25 

2  28 52 21 51 51 02 22 

2  21 55 28 58 58 05 28 

5  22 50 52 51 51 02 21 

2 20 52 55 02 25 01 12 
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وقام الباحث بالتاكد من الكفاءة السيكومترية عن طريق الصدق التالزمي مع مقياس التفاعل اإلجتماعي لألطفال 

نماء طفل ذاتوي بمركز  22( وذلك بتطبيق االختبارين علي 0255الذاتويين ) إعداد / شحاته سليمان محمد ، 

مما يؤكد علي صدق المقياس الحالي ومناسبته للتطبيق في الدراسة   2,12وكان معامل االرتباط) بمحافظة الجيزة

 الحالية. 

طفل ذاتوي هم نفس اطفال  22يوم علي  55كما قام بحساب ثبات المقياس بطريقة اعادة التطبيق بفارق زمني 

 ومناسبته للتطبيق في الدراسة الحالية .( مما يدل علي ثبات المقياس 2,85قياس الصدق وكان معامل االرتباط )

 ومما سبق يتضح صالحية تطبيق المقياس في الدراسة الحالية.

       لتنمية التفاعل اإلجتماعي لالطفال الذاتويين  .                                                                                 اللعب الدراميبرنامج قائم علي   -1

                         ) إعداد / الباحث (                                                                                                           

و البرنامج تم تصميمه في ضوء األسس النظرية والعملية ، وذلك لتنمية التفاعل اإلجتماعي لدي األطفال ذوي 

 اضطراب الذاتوية . 

كما راعي البرنامج ايضا تدريب األطفال والقائمين علي رعايتهم من اجل الهدف النهائي وهو تنمية التفاعل 

لمجموعة من الخطوات المحددة والمنظمة التي تستند في اساسها على اإلجتماعي  لألطفال الذاتويين، وذلك وفقا 

 النظريات والفنيات واألساليب المناسبة لألطفال الذاتويين. 

 

 تعريف البرنامج : 

هو خطة منظمة ومحددة تقوم على أسس علمية وتربوية تتضمن مجموعة من األنشطة قائمة علي نظرية التدافع 

، ومن خاللها تقدم الفنيات السلوكية المحددة وبجدول زمني ، وتهدف هذه الخطة الى تنمية التفاعل األجتماعي 

 لدي عينة من األطفال الذاتويين. 

 أهمية البرنامج : 

التفاعل اإلجتماعي من أهم خصائص األطفال الذاتويين ، ومن هنا تأتي اهمية البرنامج في تنمية  يعتبر تأخر

 التفاعل اإلجتماعي لدي األطفال الذاتويين عن طريق تدريبهم علي التدافع االيجابي . 
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 أهداف البرنامج : 

 الهدف العام:

 .  اللعب الدراميانشطة تنمية التفاعل اإلجتماعي عن طريق تطبيق برنامج يعتمد علي  -

 األهداف اإلجرائية : ) سلوكية ، مهارية ، وجدانية ( . 

 ان يستطيع الطفل المشاركة االيجابية في تطبيق البرنامج  -

 ان يستطيع التعاون مع رفاقه في تنفيذ جلسات البرنامج .  -

 ان يستطيع تقليد حركات االخصائي واألقران عندما تطلب منه.  -

 صل البصري مع االخصائي وأقرانه . ان يستطيع التوا -

 ان يستطيع الرد على األسئلة اإلجتماعية .  -

 ان يستطيع مواصلة الحديث مع المحيطين به لفترة طويلة .  -

 ان يستطيع مواصلة الحديث في الهاتف ) المحمول ( .  -

 ان يستطيع مشاركة أقرانه اللعب الجماعي وكافة األنشطة اإلجتماعية .  -

 ان يستطيع تنفيذ الدور المنوط به في تنفيذ الجلسة .  -

 ان يستطيع احترام ادوار االخرين اثناء في تنفيذ الجلسة .  -

 ان يستطيع ينتظرتنفيذ رفاقه ألدوارهم اثناء في تنفيذ الجلسة .  -

 ان يستطيع أتباع التعليمات وتنفيذها .   -

 

 إجراءات الدراسة اإلستطالعية :  -

( أطفال ذاتويين  وتراوحت أعمارهم الزمنية مابين ) خمس 52تم تحديد عينة الدراسة والتي تكونت من ) -

 سنوات ( .  1سنوات ونصف الى 

 نتائج الدراسة اإلستطالعية :  -

 ( أطفال ذاتويين. 52استقر الباحث على ان يكون عدد العينة هو ) -

 دقيقة لكل جلسة .  22المناسب للجلسات هو  توصل الباحث من خالل الدراسة الى ان الزمن -

 أما بالنسبة للفنيات التي استخدمها الباحث : فقد حددها الباحث في :  -
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) التعزيز ، النمذجة ، التقليد والمحاكاة ، التكرار ، أنشطة اللعب ، لعب األدوار ،تبادل األدوار ،القصص  -

  اإلجتماعية ، تحليل المهمة ، الواجب المنزلي( .

( ايام 2( جلسة ، تقدم على مدي ثالى شهور بواقع )02أما بالنسبة لعدد جلسات البرنامج : فقد تكونت من )  -

( جلسات تطبيق في اليوم الواحد مع العلم ان التطبيق تم بشكل فردي وجماعي  وكان 5في االسبوع بواقع عدد )

( علي جميع اطفال العينة 02لبرنامج الـــ )( جلسة تطبيق حيث تم تطبيق جلسات ا022اجمالي جلسات التطبيق )

 ( دقيقة. 22وكان زمن الجلسة )

 ا ومناقشتها البحث نتائج

 -أوالً: عرض نتائج الفرض األول:

 -وكان نصه :

  توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطتي رتااب درجااات األطفااال الااذاتويين بالمجموعااة التجريبيااة فااي

علااى مقياااس التفاعاال االجتماااعي فااي اتجاااه  اللعاب الاادراميالقياساين القبلااي والبعاادي لتطبيااق البرنااامج القااائم علااي 

 القياس البعدي. 

اليجاد الفروق بين متوسطات  Wilcoxonوللتحقق من صحة هذا الفرض، قام الباحث باستخدام اختبار ولكوكسن 

في القياسين القبلى والبعدى على مقياس التفاعل االجتماعي كما يتضح في  رتب درجات األطفال الذاتويين

 .  لتاليجدوالال

 (1جدول )

 متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلى والبعدىالفروق بين 

 على مقياس التفاعل االجتماعي 

 52ن=

 المتغيرات
 القياس            

 البعدى -القبلى        
 العدد        

 متوسط      

 الرتب      

 مجموع     

 الرتب     
Z الداللة 

 اتجاه 

 الداللة

 الرتب السالبة       التفاعل االجتماعي-      

 الرتب الموجبة      

 الرتب المتساوية       

      ا          إجمالى

- 

52 

- 

52 

- 

5.5 

- 

55 

         

     0.111 

 دالة عند      

 2.25مستوى      

 فى اتجاه

القياس        

 البعدى
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Z = 2.58  2.25عند مستوى  Z = 1.96 2.25عند مستوى 

( بين متوسطات درجات أفراد 2.25يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

لصالح القياس  المجموعة التجريبية في القياسين القبلى والبعدى لتطبيق البرنامج على مقياس التفاعل االجتماعي 

البعدى، مما يعنى تحسن درجات أفراد المجموعة التجريبية بعد تعرضهم لجلسات البرنامج وتشير النتيجة الى 

 فاعلية البرنامج المستخدم  في تنمية التفاعل االجتماعي لدى األطفال الذاتويين والرسم البياني التالي يؤكد علي ذلك

في القياسين القبلى والبعدى  ( الفروق بين متوسطات رتب درجات األطفال الذاتويين2، 1و يوضح شكل )

 لتطبيق البرنامج على مقياس التفاعل االجتماعي.

 

 

 (1شكل رقم )                                                

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10 5.5 55 2.997 مستوى 
0.01

القياس 
البعدى

- - - دالة عند فى اتجاه

الرتب الرتب الداللة

العدد متوسط  مجموع Z الداللة اتجاه 

التفاعل االجتماعي       الرتب المتساوية - التفاعل االجتماعي ا          إجمالى     -
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 (2شكل رقم )                                              

كما قام الباحث بايجاد نسبة التحسن بين القياسين القبلى والبعدى على مقياس التفاعل االجتماعي لالطفال الذاتويين 

 (. 1كما يتضح في جدول )

 (7جدول )

 التفاعل االجتماعينسبة التحسن بين القياسين القبلى والبعدى على مقياس مهارات 

 المتغيرات
 متوسط القياس

 القبلى

 متوسط القياس

 البعدى
 نسبة التحسن

 %20.5 52 52 التفاعل االجتماعي 

 %20.5يتضح من الجدول السابق ان نسبة التحسن في التفاعل االجتماعي بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي هي

 .لبحث الحاليبرنامج امما يدل علي فاعلية 

  

10, -العدد  
متوسط        

5.5, -الرتب 

-مجموع      الرتب 
 ,55

Z      الرتب ,

2.997
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 مناقشة نتائج الفرض األول:

( بين متوسطات رتب درجات 2.25كانت نتيجة الفرض االول وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

األطفال الذاتويين بالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لتطبيق البرنامج على مقياس التفاعل 

 اتجاه القياس البعدي.االجتماعي في 

 وتشير هذه النتيجة  الى فاعلية البرنامج المستخدم لتنمية التفاعل االجتماعي لدى األطفال الذاتويين.

 ويرجع تفسير ذلك إلى: 

لتنمية التفاعل االجتماعي حيث أتاح البرنامج المقدم فرصاً كبيرة من  اللعب الدراميعلي بحث تدريب عينة ال

التفاعل بين الطفل والباحث وعلى مدار جلسات البرنامج كان هناك ترابط وتواصل وارشاد لالسرة بحيث يتم 

 اشراكهم في تدريب الطفل من خالل الواجب المنزلي.

بعد تعرضهم للبرنامج حيث كانت نسبة التحسن مرتفعة  اتويينوهذا أدى إلى ارتفاع نسبة التحسن لدى األطفال الذ

على المقياس وهذا مؤشر يدل على فاعلية البرنامج القائم علي أنشطة التدافع في تنمية التفاعل االجتماعي لدي 

راسات التي اهتمت بتنمية التفاعل اطفال العينة الذاتويين بالمجموعة التجريبية. وهو مااتفقت معه العديد من الد

 االجتماعي لدي االطفال الذاتويين 

يتسم السلوك االجتماعي للطفل الذاتوي بالقصور الكيفي للتفاعالت االجتماعيه في اثنين علي األقل من أربه حيث 

العالقات تبادلية  –المشاركه مع األخرين في األنشطه واالهتمامات   –محكات ) إقامه عالقات مع األقران 

االطفال الذاتويين بتسمون بالخصائص االجتماعيه التاليه ) االنسحاب  .كم أنالتواصل الغير لفظي( –االجتماعيه 

فشل في اظهار عالقات عاديه مع  –العجز عن محاكاة سلوك اآلخرين وتقليدهم  –من المواقف االجتماعيه 

ال يتبادلون المشاعر مع  –ين وال يصفق إذا صفقوا ال يبتسم لآلخر –عدم النظر ي وجه اآلخرين  –الوالدين 

 اآلخرين (.

كما أنهم نادراً ما يندمجون في األلعاب الجماعيه ويفشلون ي تكوين مهارات التواصل مع اآلخرين أو علي االقل 

نعزال تام التأخر في ذلك , و يعد التفاعل االجتماعي من أهم المهارات التي يفتقدها الطفل الذاتوي فهو يعيش في ا

ال يبدي أي تواصل بصري في اعين االخرين كما انه اليشارك اآلخرين أفراحهم وال يسمح للغير بأن يشاركهم 

بهدف تنمية التفاعل  اللعب الدراميوالقائم علي  البحث الحاليوهذا اعطي اهمية كبيرة لتطبيق برنامج المرح . 

 .االجتماعي الطفال العينة 
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والتي هدفت إلي تقييم عالقه كفاءة مهارات    (Hilton et al., 2007) لـ ةودراسالحالية مع وتتفق نتائج الدراسة 

طفال من ذوي  22الطفل الذاتوي االجتماعيه والتجهيز الحاسي لهم . وقد تم تطبيق الدراسه علي عينه بلغ عددها 

ئج الدراسه الي أنها أضافت فهماً سنوات . وأوضحت نتا 52إلي  2األداء الوظيفي المرتفع تراوحت أعمارهم بين 

واضحاً للعالقه بين التجهيز الحاسي و الكفاءه االجتماعيه للذاتوي وكانت درجه االرتباط تشير إلي أن التجهيز 

الحاسي يكون داله لشده االضطراب للطفل الذاتوي, ويكون عامالً مهماً عندما نهتم بدراسه كفاءه الذاتويين 

 االجتماعيه.

 

( والتي هدفت الى معرفة مدي فاعلية البرنامج العالجي القائم على  0252كما تتفق مع ودراسة والء حسن ) -

اللعب في تنمية بعض المهارات اإلجتماعية وهي ) التواصل ، المشاركة ، اإلستقاللية ( لدي األطفال ذوي 

توية ممن تراوحت أعمارهم الزمنية مابين طفال من ذوي الذا 52اضطراب الذاتوية ، قد تكونت عينة الدراسة من 

سنوات. وقد توصلت نتائج الدراسة الى فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية بعض المهارات اإلجتماعية )  2-8

 Yeal (2012)التواصل ، والمشاركة , واإلستقاللية ( لدي عينة األطفال ذوي اضطراب الذاتوية .و دراسة يل 

التواصل اإلجتماعي لدي سبعة أطفال يعانون من اضطراب الذاتوية من خالل تنمية والتي هدفت الى تحسين 

( سنة . أشارت نتائج الدراسة الى تنمية  52.5 -5المهارات السلوكية اإلجتماعية تراوحت أعمارهم الزمنية مابين )

 Yodockسة . ودراسة المهارات السلوكية اإلجتماعية مما أدي الى تحسن التواصل اإلجتماعي لدي عينة الدرا

والتي هدفت الى تقصي فاعلية برنامج بإستخدام اللعب لتحسين المهارات اإلجتماعية لدي األطفال ذوي   (2012)

طفال من ذوي اضطراب طيف الذاتوية ممن تراوحت أعمارهم  02اضطراب طيف الذاتوية . لدي عينة ا من 

 ية اللعب في تنمية المهارات االجتماعية لدي اطفال العينة. سنة ، وأثبتت نتائجها عن فاعل 50-2الزمنية مابين 

 ثالثا: نتائج الفرض الثاني: 

  وكان نصه:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات األطفال الذاتويين بالمجموعة التجريبية في القياسين 

 .ي )بعد مرور شهرعلي القياس البعدي( البعدي والتتبعي لتطبيق البرنامج على مقياس التفاعل االجتماع

إليجاد الفروق بين  Wilcoxonوللتحقق من صحة ذلك الفرض، قام الباحث باستخدام اختبار ولكوكسن 

س التفاعل االجتماعي في القياسين البعدي والتتبعي للبرنامج على مقيا متوسطات رتب درجات األطفال الذاتويين

 (.525كما يتضح في جدول )

 (11جدول ) 
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في القياسين البعدي والتتبعي للبرنامج على مقياس  الفروق بين متوسطات رتب درجات األطفال الذاتويين

 التفاعل االجتماعي 

 11ن=

 المتغيرات       
 القياس       

 البعدي والتتبعي     
 العدد      

 متوسط     

 الرتب     

 مجموع     

 الرتب      
Z الداللة 

 اتجاه

 الداللة

 الرتب السالبة       التفاعل االجتماعي      

 الرتب الموجبة      

الرتب       

 المتساوية

 ا         إجمالى

1 

1 

1 

11 

8 

8 

8 

8 

 

      

1.111     

 

 غير دالة      

 

- 

Z = 2.58  1.11عند مستوى      Z = 1.96 1.19عند مستوى 

درجات المجموعة التجريبية  يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب

 البرنامج على مقياس التفاعل االجتماعي عند أي مستوي داللة. قفي القياسين البعدي والتتبعي لتطبي

في  ( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات األطفال الذاتويين8،1و يوضح شكل )

التفاعل االجتماعيالقياسين البعدي والتتبعي على مقياس 

 

 (8شكل رقم )         

0
1
2
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9

10

1 3 3 1.016 غير دالة

1 3 3

الرتب الرتب

العدد متوسط مجموع Z الداللة
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 (1شكل رقم )

 مناقشة نتائج الفرض الثاني:

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في  والتي أكدت علي:

 البرنامج على مقياس التفاعل االجتماعي عند أي مستوي داللة. قالقياسين البعدي والتتبعي لتطبي

حيث يتضح أنه عند مالحظة متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي نجدها 

متقاربة ومتشابهة إلى حد كبير وهو ما يدل على استمرار التحسن الذي ظهر على مستوى التفاعل االجتماعي 

يرجع إلى إبقاء األثر اإليجابي للبرنامج الذي طبق على أطفال المجموعة التجريبية، حيث روعى أثناء والذي 

 واحتياجاتهم. تطبيقه خصائص نمو األطفال الذاتويين

حيث نجد أن أطفال المجموعة التجريبية قد حافظوا على مهارات التفاعل االجتماعي التي تدربوا عليها خالل 

إجراءات البرنامج وبعد اتباع التعليميات في القياس التتبعي وهو ما يبرز كفاءة البرنامج واستمرار فاعليته وقد 

ن إعادة تدريب األطفال على األنشطة والمهام التي يرجع ذلك إلى ما تم خالل المرحلة األخيرة من البرنامج م

 تمضمنها البرنامج أدى إلى تنمية التفاعل االجتماعي لديهم خالل تلك المدة وهو ما اتفقت معه العديد من الدراسات 

( والتي هدفت هذه الدراسة الى التعرف على األثر الذي يمكن أن  0250دراسة إيمان مصطفي حسنين )  -مثل :

برنامج إرشادي سلوكي في خفض السلوك اإلنسحابي وتحسين التواصل اللفظي وغير واللفظي واإلجتماعي  يحدثه

5%

5%

40%

50%

البعدي والتتبعي

البةالتفاعل االجتماعي        الرتب الس

جبةالتفاعل االجتماعي        الرتب المو

التفاعل االجتماعي        الرتب 
المتساوية

التفاعل االجتماعي  ا         إجمالى
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لدي عينة من األطفال الذاتويين . وأشارت انتائجها الى استمرار فاعلية البرنامج المستخدم في خفض مستوي 

اعي لدي األطفال الذاتويين بعد السلوك اإلنسحابي وتحسين مهارات التواصل : اللفظي وغير اللفظي واإلجتم

هدفت هذه و ( 0250( يوما . ودراسة سلوي رشدي أحمد صالح )22انتهاء فترة المتابعة والتي قدرت ب )

الدراسة الى تحسين مهارات التفاعل اإلحتماعي لدي األطفال الذاتويين وخفض سلوكياتهم المضطربة من خالل 

 برنامج قائم على مفاهيم نظرية العقل .

اسفرت نتائجها عن استمرار فاعلية البرنامج القائم علي مفاهيم العقل في تحسين مهارات التفاعل اإلجتماعي . و

 وهذا يؤكد نتائج الدراسة الحالية.

 خالصة نتائج الدراسة : 

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات األطفال الذاتويين بالمجموعة التجريبية في  -5      

على مقياس التفاعل االجتماعي في اتجاه  اللعب الدرامياسين القبلي والبعدي لتطبيق البرنامج القائم علي القي

 (.2.25القياس البعدي عند مستوى داللة )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات األطفال الذاتويين بالمجموعة التجريبية  -0   

على مقياس التفاعل االجتماعي  )بعد شهر من القياس البعدي( عند لتطبيق البرنامج في القياسين البعدي والتتبعي 

 .أي مستوي داللة

 توصيات الدراسة : 

 ي ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يلي : ف

التفاعل اإلجتماعي علي عينات اكبر من األطفال  اللعب الدراميالتوصية بتنفيذ البرنامج قائم علي  -5

 الذاتويين للتحقق من امكانية تعميمه علي اطفال الفئة وزيادة عدد البرامج المقدمة لهؤالء األطفال . 

ضرورة مراعاة الفروق الفردية في البرامج المقدمة لألطفال الذاتويين من حيث تخطيطها ، وتنفيذها  -0

 لتحقيق الرعاية الالزمة لكل طفل علي حده . 

لتنمية التفاعل اإلجتماعي علي عينات من اإلعاقات  اللعب الدراميالتوصية بتنفيذ برنامج قائم علي  -2

 ل الداون واإلعاقة السمعية والمكفوفين . المختلفة كاإلعاقة العقلية واطفا

دعوة القائمين على المؤسسات التربوية والتعليمية في مجال الذاتوية الى اإلستعانة بالبرنامج القائم علي  -2

 في تنمية التفاعل اإلجتماعي . اللعب الدرامي نظر
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 اإلهتمام بإعداد كوادر خاصة مؤهلة للعمل مع األطفال الذاتويين .  -5

 المقترحة : البحوث 

 لتنمية التفاعل اإلجتماعي لألطفال الداون او اإلعاقة  العقلية.  اللعب الدراميفاعلية برنامج  قائم علي  -5

 لتنمية التفاعل اإلجتماعي لألطفال المعاقين سمعيا . اللعب الدرامي  فاعلية برنامج قائم علي  -0

 لتنمية التفاعل االجتماعي لألطفال المتلعثمين . اللعب الدرامي  فاعلية برنامج قائم علي  -2

 فاعلية برنامج قائم على مهام التماسك المركزي التفاعل اإلجتماعي لدي األطفال الذاتويين. -.2
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