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فعالية برنامج عالجي قائم علـى الـصور املتحركـة لتحـسني التعـرف 
  1 االنفعاالت لدى األطفال التوحديني مبحافظة جازانىعل

  :مستخلص الدراسة
اســتهدفت الدراســة الحالیــة التحقــق مــن فعالیــة البرنــامج العالجــي القــائم علــى            

طفـال التوحـدیین الصور المتحركة فـي تحـسین التعـرف علـى االنفعـاالت لـدى عینـة مـن األ
بمحافظــة جــازان، وكفــاءة البرنــامج فــي تحقیــق الهــدف، باإلضــافة إلــى تقــدیم إطــار نظــري 

 الكشف، وقد طبقـت الیبمتكامل حول اضطراب التوحد؛ من حیث المفهوم والتشخیص وأس
 االنفعـاالت للطفـل التوحـدي، مـن إعـداد  تعرف طبیعةمقیاس: أدوات الدراسة والمتمثلة في

والـذي یتـضمن مجموعـة مـن الجلـسات ) البرنامج(ًیضا مادة المعالجة التجریبیةالباحثة، وأ
 أطفـال مـن ذوي اضـطراب ة، علـى عینـة الدراسـة، التـي قوامهـا خمـسةجلس) ١٥(وعددها 

التوحد؛ الملتحقین بمركز أفیاء للرعایة النهاریة لذوي االحتیاجات الخاصة بمحافظة جازان 
ــد ــسعودیة، وق ــة ال ــارامتري بالمملكــة العربی ویلكوكــسون  اســتخدمت الدراســة االحــصاء الالب

ــة الفــروق بــین متوســطي رتــب درجــات القیاســین القبلــي لعینتــین مــرتبطتین ، لحــساب دالل
والبعدي، وداللة الفروق بین متوسطي رتب درجات القیاسین البعدي والتتبعي، وقد أسفرت 

الــصور المتحركــة فــي تحــسین  القــائم علــى جنتــائج الدراســة الحالیــة علــى، فعالیــة البرنــام
ــي  ــة ف ــل التوحــدي والمتمثل ــة للطف ــرات االنفعالی ــى التعبی ــسعادة –الحــزن (التعــرف عل  – ال

  ). الغضب-الخوف
 . التعبیرات االنفعالیة– أطفال التوحد - الصور المتحركة :مفتاح الكلمات

                                                        

 1٦ع الملتقي التاسع لطالب وطالبات جامعة جازان، باحث المستقبل هذا البحث تب ،
 .)FR6-42(كود
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 باحث رئیسي(أمینة یحیى محمد لطفي .د.(  
 باحث مشارك( لیلى جبران محمد النجعي .أ.( 



 م 2019یولیو لسنة ) ، الجزء األول183: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

 

 -640-

Effectiveness of an Animation-Based Therapeutic 

Program in Developing the Recognition of Emotions 

among Autistic Children in Jazan Governorate 

ABSTRACT 

The current study aimed to verify the effectiveness of an 
animation-based therapeutic program in developing the 
recognition of emotions among a sample of autistic children in 
Jazan Governorate, and to investigate the program's effectiveness 
in achieving the research objectives. The researcher developed an 
integrated theoretical framework on autism disorder in terms of 
the concept, diagnosis and detection methods. The study 
instrument was developed by the researcher and administered to 
the study sample (five children with autism disorder) including a 
scale assessing the nature of emotions among the autistic children. 
The treatment material (program) included a series of sessions 
(totaling 15). The data gathered were analyzed via the non-
parametric statistics showing the effectiveness of the animation-
based program in enhancing the recognition of the emotional 
expressions of the autistic children (sadness - happiness - fear - 
anger). 

Key Words: Animation - Autistic Children - Emotional 

Expressions. 
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  .مقدمةال
ًأضحي االهتمام باألفراد ذوي االحتیاجات الخاصة مجاال من أكثر المجـاالت جـذبا  ً
فــي الوقــت الــراهن، حیــث شــهد هــذا الحقــل تطــورات ملحوظــة علــى المــستوي التطبیقــي 

لـك الفئـات مـن مـشكالت بحاجـة للتغلـب علیهـا وعالجهـا؛ لـذلك ًوالدراسي؛ نظـرا لمـا لـدى ت
جـل وجهت جهود الكثیرین من الباحثین في مجال التربیة الخاصـة والـصحة النفـسیة مـن أ

 خصائصهم المختلفة ومن ثم تقدیم الدعم لهم من خالل الخدمات التربویة والتعلیمیة تعرف
 الوصول إلى أقصي حد ممكن، وذلك المختلفة، والتي تصمم وتنفذ من أجل مساعدتهم إلى

في النواحي الجـسمیة والعقلیـة والنفـسیة واالجتماعیـة، ومـساعدتهم للخـروج مـن عـزلتهم، 
حیث أن إهمال هذه الفئة تؤدي إلى تعرضهم للمزید من المشكالت التي تحد من اندماجهم 

  .في المجتمع
ودعـم لــذوي لـذلك أصــبح علـى المتخصــصین والمعنیـین االهتمــام بتقـدیم خــدمات 

االحتیاجـــات الخاصـــة والتعـــرف علـــى جوانـــب القـــصور التـــي تـــواجههم؛ ألن فهـــم هـــذه 
ـــدم الخـــدمات  ـــي ضـــوئها تق ـــي ف ـــسیاسات المـــستقبلیة والت ـــد فـــي رســـم ال االحتیاجـــات یفی

  .والمساعدات لهم
مــن  Autism Spectrum Disorders (ASDs))ویعــد اضــطراب التوحــد

لكثیرین من الباحثین والمتخصصین في مجال التربیة اإلعاقات التي ما تزال تشغل اهتمام ا
ــد أحــد االضــطرابات النمائیــة المتداخلــة  الخاصــة والقــائمین برعــایتهم وتــأهیلهم، حیــث یع
والمعقـدة والتــي تظهــر خــالل الــثالث ســنوات األولــي مــن عمــر الطفــل، وتقــف  أمــام النمــو 

تماعي واالنفعـالي، والتواصـل الطبیعي للمخ وذلك في عدة مجاالت كالتفكیر، والتفاعل االج
  .)م٢٠١٨العربي،(مع اآلخرین

وتعد االضطرابات االنفعالیة من المشكالت المعقدة لدى األطفال التوحدیین، والتي 
تظهر نتیجة عدم توافقهم مع ما یظهر حـولهم مـن تغیـرات أو مواقـف مهمـا بلغـت سـهولة 

  .همیالجتماعي لدًالموقف مما یؤثر سلبا على نموهم النفسي واالنفعالي وا
وتؤكــد بعــض البحــوث والدراســات المتعلقــة بدراســة خــصائص األطفــال التوحــدیین 

ـــي،Song, Y., & Hakoda, 2018(ومنهـــا ؛ ٢٠١٨ رمـــضان، ؛٢٠١٨ ؛ العرب
ــــشري، ؛ علــــى، ٢٠١٦؛ یوســــفي وآخــــرون، ٢٠١٦،یوســــف؛ ٢٠١٧؛ محمــــود،٢٠١٧ب
حـدیین األساسـیة علـى أن مـشكلة األطفـال التو) ٢٠١٣؛ عبـد اهللا،٢٠١٣؛ عیـاش،٢٠١٤

تكمن في عدم قدرتهم على فهـم المـدخالت الحـسیة ،اإلدراك البـصري، التعبیـرات االنفعالیـة 
وخــصوصا تعبیــرات الوجــه، حیــث یالحــظ علــیهم القــصور فــي فهــم االنفعــاالت الخاصــة 

 من لغة الجسد ونغمة الصوت من حیـث الـشدة أو ىخربیرات الوجه وبعض اإلشارات األبتع



 م 2019یولیو لسنة ) ، الجزء األول183: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

 

 -642-

الیـة، ویظهـرون الفـشل فـي نمـو تلـك عالقصور فـي تطـویر عالقـاتهم االنفالضعف، وكذلك 
  .التفاعالت االجتماعیة مع اآلخرین

إلــى أن إحــدى ســمات ) Winto P. & Others, 2018( وتــشیر دراســة
هم ضعف في مهارات التواصل االجتماعي، یوخصائص األطفال ذوي اضطراب التوحد أن لد

 تعبیـرات تعـرفالفئة، تؤكـد علـى جوانـب القـصور فـي وأن عملیة التقییم والتشخیص لتلك 
ًالوجه وتفسیرها في جمیع مراحل التطور الضـطراب التوحـد، وتـشیر أیـضا الدراسـة إلـى أن 

 المشاعر وجعل هذه االنفعـاالت تعرفبعض البحوث حاولت إعداد بعض أدوات المساعدة ل
  .واضحة ویسهل التعرف علیها

ا فــي مجــال البــرامج ًمهمــًوجیــا المعلوماتیــة دورا  التقنیــة الحدیثــة والتكنولوتــؤدي
العالجیـة لألطفـال التوحـدیین، وحیـث أثبتـت الدراسـات والبحـوث بـأن اسـتخدام التقنیـة أحــد 

ساب األطفال التوحدیین المهارات المختلفة، فقـد أوضـحت نتـائج دراسـة الكتالطرق الفعالة 
.  ات الوجهیــة لــدى التوحـــدیینإلــى دور التكنولوجیــا فــي تنمیـــة التعبیــر) م٢٠١٨(العربــي

 التقنیـات ؤدیـهإلـى الـدور التـي ت) Gay V, Leijdekkers P, 2014( وتـشیر دراسـة
ًالحدیثة وخصوصا تطبیقات الجوال، في عالج بعض المشكالت الخاصة بصعوبة التواصـل 

التـي ) Krupa & Others, 2016(مـن خـالل تعبیـرات الوجـه وفهـم انفعاالتـه، ودراسـة
 االنفعــاالت لــدى التوحــدیین مــن خــالل تقنیــة حدیثــة تعــرف طبیعــةتحــسین قــدمت مقتــرح ل

 االنفعـاالت تعـرف طبیعـةیرتدیها الفرد في معصمه، تبـث إشـارات فـسیولوجیة تـساعده فـي 
والتـي أشـارت ) Opitz, Sriram, and Sapuan, 2001(ًلـدى اآلخـرین، وأیـضا دراسـة

الت االجتماعیـة والمرتبطـة بعـدم إلى دور الرسوم والصور المتحركـة فـي حـل بعـض المـشك
فهم التوحدیون لمشاعر اآلخـرین وتعبیـراتهم، والـذي یـنعكس بالـسلب علـى معـدل االحبـاط 

  .لدیهم
 الدراســة الحالیــة أن لــذوي اضــطراب التوحــد مــشكالت ىوفــي ضــوء مــا ســبق تــر

ــق بعملیــات التواصــل غیــر اللفظــي ومنهــا التعبیــرات مــن الوجــه واالنفعــاالت، وهــذا : تتعل
عملیــة التواصــل االجتمــاعي معهــم، لــذا فهــم فــي حاجــة ماســة صــعوبة  مــن زیــدلقــصور یا

لمواجهة هذا القصور مـن خـالل بـرامج تـدخل مبكـر، التـي قـد یكـون لهـا دور فـي معالجـة 
  .القصور لدیهم
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  :مشكلة الدراسة
یواجـه األطفـال التوحـدیون العدیـد مـن المـشكالت المتعلقـة بعملیـة التواصـل غیـر 

تعرف على التعبیرات واالنفعـاالت والتـي بـدورها تـؤثر علـى عالقـاتهم بـاآلخرین، اللفظي وال
ٕوتفقــدهم وســیلة هامــة مــن وســائل التواصــل المــستخدمة فــي التفــاعالت االجتماعیــة، وان 
مشكالتهم تتـضح مـن خـالل عـدم القـدرة علـى فهـم االنفعـاالت والتعبیـرات الخاصـة بالوجـه 

ــاالت الونغمــة الــصوت ولغــة الجــسد وغیرهــا مــن  فــي قــراءة وفهــم اإلشــارات مهمــة االنفع
االجتماعیــة، لــذا فهــم فــي حاجــة ملحــة لتحــسین تلــك االنفعــاالت لــدیهم مــن خــالل بــرامج 

جابـة علـى الـسؤال الـرئیس تـضح مـشكلة الدراسـة الحالیـة فـي اإلعالجیة، لذلك یمكن أن ت
  :اآلتي

 تعـرف طبیعـةحـسین ما فعالیة البرنامج العالجي القائم علـى الـصور المتحركـة لت
ویتفـرع مـن هـذا الـسؤال، عـدة أسـئلة . االنفعاالت لدى األطفال التوحدیین بمحافظة جازان؟

  :فرعیة، وهي
 االنفعاالت في القیاسین القبلي والبعدي تعرف طبیعةهل یوجد فرق على مقیاس  .1

 لعینة الدراسة؟
ي  االنفعــاالت فــي القیاســین البعــدتعــرف طبیعــةهــل یوجــد فــرق علــى مقیــاس  .2

  والتتبعي لعینة الدراسة؟
  :تهدف الدراسة الحالیة إلى ما یلي .الدراسة هدف
تحــسین تعــرف طبیعــة االنفعــاالت لــدى األطفــال التوحــدیین بمحافظــة جــازان مــن  .1

  .خالل البرنامج العالجي
  :تتمثل األهمیة من جانبین. أهمیة الدراسة

  .األهمیة النظریة: ًأوال
یین باعتبارهم فئة تستوجب المزید من االهتمـام إلقاء الضوء على األطفال التوحد .1

بهـــا وعمـــل دراســــات وبحـــوث تهــــتم بخصائـــصهم النفــــسیة والعقلیـــة واللغویــــة 
 .واالجتماعیة، للوقوف على نقاط القوة والضعف لدیهم

إلقاء الـضوء علـى االنفعـاالت عنـد األطفـال التوحـدیین ومحاولـة تحـسین التعـرف  .2
 .علیها

 .ري للدراسة في إعداد األدواتاالستفادة من االطار النظ .3
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  .األهمیة التطبیقیة: ًثانیا
اإلستفادة من البرنامج العالجي في تحسین التعرف على االنفعاالت لدى األطفـال  .1

 .التوحدیین
 تقدیم ید العون لألطفال التوحدیین من خالل فهم انفعاالت اآلخرین، مما یخفـف  .2

 .وطأة الضغوط النفسیة علیهم
والمراكز المتخصـصة فـي عـالج التوحـد مـن البرنـامج العالجـي ستفادة المدارس إ .3

 .في الدراسة الحالیة
  . الوقوف على دور التقنیة الفعال في تقدیم خدمات مساندة لألطفال التوحدیین .4

  : الدراسةفاهیمم
  :تتبني الدراسة الحالیة المصطلحات اآلتیة          

 أنشطة الخدمات التي تتضمن وعة مجمبأنه) م٢٠١٦،عمر(ویعرفه:  البرنامج العالجي
  .متنوعة تهدف إلى إحداث تغییر معین في سلوك الفرد

ًاجرائیاو تعرفه الباحثة بأنها عملیة مخططة ومنظمة في صـورة برنـامج عالجـي، یتـضمن : ٕ
 تعـرف طبیعـةمجموعة من الصور المتحركة والفنیات العالجیة المحددة لتنمیة القدرة على 

  .من األطفال التوحدییناالنفعاالت لدى عینة 
بأنهــا حالـــة داخلیــة تتـــصف بجوانــب خاصـــة )  م٢٠٠٥الـــداهري،( ویعــرف: االنفعــاالت

باالحساسات وردود األفعال یصعب التحكم فیه كالتعبیر واأللفاظ واإلیماءات واألوضاع التي 
  .یتخذها الفرد في المواقف المختلفة

ًواجرائیا الحـزن (یقوم علیها البرنامج العالجـي، وهـي تعرفه الباحثة بأنها االنفعاالت التي : ٕ
وعدم إدراك الطفل لها بسبب اضطراب التوحد الذي یعاني )  الغضب– الخوف – السعادة –

منه، ویعبر عنها بالدرجة التي یحصل المفحوص في هذه الدراسة علـى مقیـاس التعبیـرات 
  .االنفعالیة

ال الذین لدیهم اضطراب نمـائي بأنهم األطف) م٢٠١١،عمر(ویعرفه : األطفال التوحدیون
حاد وواسع االنتشار، یؤدي بالفرد إلى العجز والضعف علـى مـستوي التواصـل االجتمـاعي 

  .مع المحیطین من حولهم
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  .محددات الدراسة
  :تتحدد الدراسة الحالیة في ضوء          

  . االنفعاالت لدى األطفال التوحدیینتعرف طبیعةتحسین : الحدود الموضوعیة
اقتــصرت الدراســة الحالیــة علــى مجموعــة مــن أطفــال التوحــد الملتحقــین : الحــدود البــشریة

ــة بمحافظــة جــازان، وعــددهم  ــاء للرعایــة النهاری ــز أفی ــال، وتتــراوح ) ٥(بمرك أطف
  ).٨٥-٨٠(سنوات، ونسب ذكائهم تتراوح ما بین ) ٧-٥(أعمارهم الزمنیة بین

ــــة ــــق أدوات الدراســــة، خــــالل الفــــصل الدرا: الحــــدود الزمانی ــــم تطبی ــــاني للعــــام ت ســــي الث
  م٢٠١٩/ه١٤٤٠
 االنفعـاالت تعـرف طبیعـةتم تطبیق أدوات الدراسة والمتمثلة في مقیـاس :  الحدود المكانیة

ومـواد المعالجـة التجریبیـة والمتمثلـة فــي البرنـامج العالجـي فـي الدراسـة الحالیــة 
  .بمركز أفیاء للرعایة النهاریة بمحافظة جازان

  :بقةلدراسات السااإلطار النظري وا
ًمن أكثـر االضـطرابات النمائیـة التطوریـة تـأثیرا ) Autism(یعد اضطراب التوحد 

ـــث جـــذب االضـــطراب التوحـــدي أنظـــار  ـــدرات الوظیفیـــة، حی ـــسیة للق ـــى المجـــاالت الرئی عل
 الذي اعتبر –المتخصصین والباحثین النفسیین، وال تقتصر أسباب هذا االضطراب المحیر 

منفـرد، فأسـبابه متعـددة، وتتـشابه أعراضـه مـع كثیـر مـن  علـى سـبب -ًفي فترة زمنیة لغزا
ًاإلعاقــات، والیــزال هــذا االضــطراب مثیــرا للجــدل مــن حیــث التــشخیص واألســباب وأســالیب 

ًالعالج، وقد أصبح في عصرنا هذا تصنیفا مستقال في مجال التربیة الخاصة ً.  
ــد  اضــطراب التوحــد مــن االضــطرابات النمائیــة األكثــر صــعوبة، واكمــا یعــد لتــي ق

تصیب الطفل خالل الثالث السنوات األولـي مـن عمـره، ویعـود ذلـك إلـى أن هـذا االضـطراب 
القدرة على عدم تطویر عالقات : مثل یتسم بالغموض وبغرابة أنماط السلوك المصاحبة له،

مـع اآلخـرین، وأخـر فـي اكتـساب الكــالم وعجـز فـي التواصـل، المـصاداة ، اللعـب النمطــي، 
  . فاظ على النمطیة، ومقاومة التغییرضعف التحلیل، الح

ــسبة شــیوع اضــطراب التوحــد تقریبــا  ــدر ن ــي كــل 5-4ًوتق  حــاالت توحــد كامــل ف
ًسبرجر، كما أنـه أكثـر شـیوعا بـین األوالد إحالة متالزمة  ٢٠-١٤ مولود، ومن ١٠,٠٠٠

، والضطراب التوحد دورة حیاة طبیعیة، كما أن بعض أنـواع ١:٤الذكور عن البنات بنسبة 
  .)م٢٠١٥متولي،(لسلوك الشاذ مرتبطة بالمصابین بها

 فـي ویعتبر كانر أول من قدم تعریف واضح الضطراب التوحد، باعتبـاره اضـطراب
ــالروتین المــخ ــسم ب ــة ویت ــي اللغ ــي التواصــل مــع اآلخــرین وعل ــوالدة ویــؤثر ف ــذ ال ــشأ من  ین
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ون األمریكـي ، وبعـدها توالـت التعریفـات، فقـد عـرف القـان)م٢٠٠٥ذیـب،( ومقاومة التغییر
) Individual With Disabilities Education Act(لتعلــیم األفــراد المعــاقین

إعاقة تطوریة تؤثر بـشكل ملحـوظ علـى التواصـل اللفظـي وغیـر " ّاضطراب التوحد على أنه
اللفظي والتفاعل االجتماعي، وتظهر األعراض الدالة علیه بـشكل ملحـوظ قبـل سـن الثالثـة 

  ).٢٠١٦الزریقات، (ا على أداء الطفل التربوي ًمن العمر، ویؤثر سلبی
ویتسم األطفال التوحـدیین بالعدیـد مـن المظـاهر والخـصائص، والتـي تمیـزهم عـن 

فـي عـدم قـدرة ) م٢٠٠٦(غیرهم من األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة، ویلخصها الزریقـات
حیطة به، إذ أن ّالطفل التوحدي على التفكیر الواقعي الذي تحكمه الظروف االجتماعیة الم

ًإدراكه یكون محصورا في حدود رغباته وحاجاته الشخصیة؛ ألن كـل مـا یلفـت انتباهـه هـو 
ــاالة بــاآلخرین، وقــد یثــور إذا حــاول أي  االنــشغال الزائــد بتخیالتــه مــن دون اكتــراث أو مب

فهـو یعـاني مـن قـصور حـسي، حیـث یبـدو . شخص أن یقطع علیه عزلته أو یغیـر وضـعه
ــد  ــد وكــأن حواســه ق ــى جهــازه العــصبي، فق ــر خــارجي إل ــل أي مثی أصــبحت عــاجزه عــن نق

  .یستجیب للمثیرات الحسیة بطریقة غریبة وشاذ أوقد ال یستجیب لها
ًوكما ذكر سابقا، فإن اضطراب التوحد یبدأ في مرحلـة الطفولـة المبكـرة، ویتـسبب 

عـالي، فعلـى في حدوث مشكالت على مستوى األداء االجتماعي، والتعلیمـي، والنفـسي االنف
أعــراض التوحـد علیــه مــن خــالل ظهــور بعــض المؤشــرات،  ًغالبــا مــا تظهــر. سـبیل المثــال

  :ومنها
 عدم استجابة الطفل عند مناداته باسمه أو یبدو كأنه الیسمع.  
 ضعف التواصل البصري، وغیاب تعبیرات الوجه.  
 عدم الكالم أو التأخر في الكالم.  
 ــالتحــدث ــر طبیعــي؛ وق ــاع غی ــرة أو إیق ــل  بنب ــتكلم مث ــا أو ی ــستخدم صــوتا رتیب ًد ی ً

  .اإلنسان اآللي
 الكلمات أو العبارات الحرفیة، ولكن الیفهم كیفیة استخدامهاتكرار .  
 غیر مدرك لمشاعر اآلخرین، وردود أفعالهم.  
 قصور في التفاعالت االجتماعیة.  
  صعوبة في التعرف على اإلشارات غیر اللفظیة،مثل تفسیر تعبیرات الوجـه األخـر

  ).(Griffiths, Others, 2017 .األشخاص أو وضع الجسم أو لهجة الصوتب
إلى أن األطفال من ذوي اضطراب التوحد، ) Stone et al., 1997(وتشیر دراسة

ًعادة ما یظهرون نمطـا مـضطربا مـن تطـور االتـصال یتـضمن خلـل فـي اسـتخدام األشـكال  ً
تواصل غیر المباشر كلغة الجسد، حیث الیفهمون أسالیب ال(غیر اللفظیة للتواصل وفهمها 

و نغمة الصوت وتعبیرات الوجه، وقد یرجع ذلك ألنهم یجدون صعوبة فـي تفـسیر الرسـائل 
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غیر اللفظیة، كما أنهم یظهرون بأنهم أقل استخداما للتواصـل البـصري، وبإظهـار األشـیاء 
  .أو الداللة علیه

 المرتكزات التي تقوم  االنفعاالت لدى أطفال التوحد من أهمتعرف طبیعةوتحسین 
علیها البرامج العالجیة المقدمة لهذه الفئـة، وذلـك ألن عـدم فهـم التعبیـرات االنفعالیـة مـن 
أهم وأخطر المشكالت لدى األطفال التوحدیین، ألن التعبیرات االنفعالیة أحد أدوات التفاعل 

مــاعي لهــؤالء االجتمـاعي مــع اآلخـرین، ووجــود هـذه الفجــوة یعــد عقبـة أمــام التوافـق االجت
  . األطفال

ـــرات تعـــرف طبیعـــةإلـــى أن القـــدرة علـــى ) م٢٠١٢(وتـــشیر دراســـة عمـــرو  التعبی
االنفعالیة مهـارة حیاتیـة یومیـة یـصعب علـى الطفـل االسـتغناء عنهـا، حیـث تعـد التعبیـرات 
االنفعالیة وظیفة أساسیة في التعبیر عن العواطف والمشاعر، لذلك تحسین التعرف علیها 

همیة وخصوصا أثناء عملیة التفاعل االجتماعي، فإذا أردنا التواصل الفعال مع أمر بالغ األ
اآلخرین، فحتما البد من فهم التعبیرات االنفعالیـة، ألن هـذا یرفـع مـن كفـاءة عالقـة الطفـل 

  .بالمحطین به
ـــاحثین أن ضـــعف التفاعـــل والتواصـــل  ـــر مـــن الب ـــي هـــذا األســـاس رأي الكثی وعل

وحـدیین یعـزي فـي األسـاس إلـى عـدم فهـم التعبیـرات االنفعالیـة االجتماعي لدى األطفال الت
فـالتعبیرات . الصادرة من اآلخرین، مما یـؤثر علـى التفاعـل االجتمـاعي مـع المحیطـین بهـم

ً دورا محوریـا فـي نجـاح عملیـة التواصـل االجتمـاعي، وهـي وسـیلة تـؤدياالنفعالیة للوجـه  ً
  )Wilbur, 2011(مثلى في عملیة التطور البشري

إلــى أن االنفعــاالت األساســیة ) Gunes & Hung, 2016(ًأشــار كــال مــن و
ــر اللفظــي، هــي ــة التواصــل غی ــر أســاس عملی  – الحــزن –الــسعادة :( للوجــه، والتــي تعتب

ٕفهــذه االنفعــاالت وادراكهــا یعــد وســیلة فعالــة ).  االشــمئزاز– الغــضب – الخــوف –الدهــشة 
  .لضمان نجاح عملیة التواصل االجتماعي

 التعبیرات االنفعالیة یساهم في الحد مـن تعرف طبیعةشك فیه أن ضعف ومما ال 
ٕاكتساب واظهار المهارات االجتماعیة، كمـا أنـه یحـد مـن التفاعـل اإلیجـابي مـع المحیطـین 
بـه، ولـذلك كــشفت نتـائج العدیــد مـن الدراسـات إلــى أن الـضعف االجتمــاعي المرصـود بــین 

  . على فهم التعبیرات االنفعالیةالتوحدیین یعزى في األساس إلى شعف قدرتهم
 إلـى Song, Y., & Hakoda, Y (2018(وقد أشارت دراسة سونج و هاكودا 

، وقـد اشـتملت )ASD( لذوي اضطراب التوحد من الوجهضعف نوعي للتعبیرات االنفعالیة 
نموذج یعبر عن ) ١٧(الدراسة على مقیاس للتعرف على انفعاالت الوجه، حیث تكون من 

یـشمل درجـات متزایـدة )  االشـمئزاز– الغـضب – المفاجـأة – الحـزن –السعادة ( االنفعاالت
مـن الكثافـة العاطفیـة التــي تتغیـر بـبطء مــن االنفعـال المحایـد إلــى االنفعـال الكامـل، طبــق 
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ــى  ــاس عل ــائج الدراســة أن ) ١٤(المقی ــع، وأشــارت نت ــل توحــدي مــن ذوي األداء المرتف طف
فعــاالت الوجهیــة مثــل الــسعادة، أمــا الخــوف والغــضب األطفـال اســتطاعوا التعــرف علــى االن

ًواالشمئزاز فلم یستطیعوا تحدیدها تحدیدا صحیحا، وهذه النتائج تشیر إلى أن األفراد الذین  ً
یعانون من اضطراب طیف التوحد لیس لدیهم عامة بل انتقائیة في التعرف على التعبیرات 

  .الوجهیة
ذوي االحتیاجــات الخاصــة بــصفة عامــة،  مــع ًمهمــاً التقنیــة الحدیثــة دورا تــؤدي

 &) 2018(وذوي اضــطراب التوحــد بــصفة خاصــة، حیــث أشــارت دراســة لــوري وآخــرون
Others Laurie بأن لتكنولوجیـا التعلـیم دور فـي دعـم الـتعلم والمـشاركة والتواصـل مـع 

التالمیــذ المــصابین باضــطراب التوحــد، فقــد قامــت الدراســة بمــسح لألجهــزة التقنیــة األكثــر 
ًستخداما مع ذوي اضطراب التوحد، وأشارت إلـى أن اسـتخدام الحاسـوب واألجهـزة اللوحیـة ا

ًكان أكثر استخداما، وأن استخدام الربوتات كان نادرا، وهذه النتائج تـشیر إلـى أن البحـوث  ً
المستقبلیة في هذا المجال ستحاول استخدام الربوتات كأداة تقنیة تعلیمیة داعمة لألطفـال 

  . التوحدذوي اضطراب
ومن خالل استعراض األدبیات والدراسات السابقة المرتبطة بهذا األمر، اتضح أن 
مشكلة األطفال التوحدیین األساسیة هي عدم فهم التعبیرات االنفعالیة وهذا ما أكدته العدید 

 تعـرف، والتـي هـدفت  Golan et al)2010(من الدراسات، ومنهـا دراسـة جـوالن وآخـرون
 االنفعالیــة والعواطــف لــدى التوحــدیین، وتمثلــت أداة الدراســة فــي مقیــاس التعبیــراتطبیعــة 

) ٢٠(، على عینـة قوامهـا )خائف– غضبان – حزین –سعید ( مصور للتعبیرات االنفعالیة
طفل، وتوصلت الدراسة إلـى ضـعف القـدرة علـى التعـرف علـى االنفعـاالت لـدى التوحـدیین، 

ــي بــرامج ــتم تبن ــي تحــسین التعــرف علــى واقترحــت الدراســة ذاتهــا أن ی ــساعد ف ــة ت  عالجی
بعمــل بحــوث ) م٢٠١٧ عمــر،(ًوأوصــت أیــضا دراســة. االنفعــاالت لــدى األطفــال التوحــدیین

ودراسات تنمي القدرة علـى التعـرف علـى االنفعـاالت الوجهیـة لـدى طفـل التوحـد، ممـا دفـع 
  .الباحثة لذلك

ــت  ــي أجری ــائج معظــم الدراســات الت ــي مجــال وبوجــه عــام، یمكــن للمتقــصي لنت ف
 االنفعاالت لدى ذوي االحتیاجـات الخاصـة واألطفـال التوحـدیین  طبیعةتحسین التعرف على

، بحیث یتم تدریبهم على )النمذجة(بصفة خاصة، یكون من خالل نماذج معروضة أمامهم
التعرف على أجزاء الوجه، ثم استخدام الصور التي تعكـس االنفعـاالت األساسـیة المختلفـة 

  )Stewart & Singh,1995(تهم الصحیحة بشكل فوريوتعزیز استجابا
ومن العرض السابق یمكن القول بأن معظم الدراسات أكدت علـى ضـرورة فعالیـة 
التدخل العالجي بأشـكاله المختلفـة مـع األطفـال التوحـدیین، وكـذلك أكـدت علـى ضـرورة أن 
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المختلفـة معهـم، تكون البرامج العالجیة في سن مبكر، وضرورة استخدام التقنیـة وأدواتهـا 
 .ًوأیضا تكون البرامج الموجهة لألطفال التوحدیین بشكل فردي أو جماعي مخطط ومنظم

وبذلك قد اتفقت الدراسة الحالیة مع معظم هذه الدراسات فـي التأكیـد علـى أهمیـة 
التدخل العالجي مـع أطفـال التوحـد عـالج االضـطراب التوحـدي وأن تكـون البـرامج المقدمـة 

دیین في سن مبكر، وهذا مـا تـم مراعاتـه بالفعـل فـي الدراسـة الحالیـة، وذلـك لألطفال التوح
  .بعد االطالع على العدید من الدراسات السابقة وعرض البرنامج على السادة المحكمین

  .فروض الدراسة
ال یوجد فرق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطي رتـب درجـات عینـة الدراسـة فـي  .1

س تعـــرف طبیعــــة االنفعـــاالت لـــدى األطفــــال القیاســـین القبلـــي والبعــــدي لمقیـــا
 .التوحدیین

ال یوجد فرق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطي رتـب درجـات عینـة الدراسـة فـي  .2
ـــدى األطفـــال  ـــاالت ل ـــرف طبیعـــة االنفع ـــاس تع ـــدي والتتبعـــي لمقی القیاســـین البع

  .التوحدیین
  :إجراءات الدراسة

ــة الدراســة: ًأوال  المــنهج التجریبــي ذو المجموعــة ة الدراســة الحالیــتســتخدمإ :منهجی
ــك ألن المــنهج  ــسب لهــذه الدراســة؛ وذل ــي والبعــدي، فهــو األن الواحــدة ذات القیاســین القبل

البرنـامج العالجـي القـائم (التجریبي یقوم على دراسة تـأثیر المتغیـر المـستقل أو التجریبـي 
ن المجموعـة ، أل)االنفعـاالتطبیعـة (علـى متغیـر آخـر وهـو التـابع) على الـصور المتحركـة

التجریبیة هى نفسها الضابطة مما یؤدي إلى تكافؤها فالطفـل فـي المجموعـة ینـاظر نفـسه 
قبل إدخال المتغیر المستقل وبعـده؛ ممـا یجعـل هـذا التـصمیم یمتـاز بتـوفیر الوقـت والجهـد 

  .والتكافؤ شبه الكامل بین األفراد قبل التجربة وبعدها
  : أداة الدراسة: ًثانیا

إعــداد .( االنفعـاالت لـدى األطفــال التوحـدیین طبیعــةلتعــرف علـىمقیـاس مـصور ل .1
 )تانالباحث

وقد استفاد هذا المقیاس من بعض المقاییس المصورة والتـي تـم اسـتخدامها مـع 
مقیـاس الــصور المتحركـة لـذوي االعاقــة العقلیـة، والــذي : ذوي االحتیاجـات الخاصـة، مثــل

ًیــضا مقیــاس الــصور المتحركــة لــذوي ، وأ)٢٠١٦(أعــده الــدكتور محمــد كمــال أبــو الفتــوح
، واختلـف هـذا المقیـاس عـن )٢٠١١(اضطراب التوحد، والذي أعـده الـدكتور عبـداهللا مطـر
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المقـــاییس المـــصورة اآلخـــرى فـــي صـــیاغة المواقـــف، الـــصور المتحركـــة المـــستخدمة فـــي 
  ). الخوف– الغضب – السعادة –الحزن ( المقیاس، اختیار أربعة انفعاالت فقط

  .صحیح المقیاستعلیمات وت
، علـى طاولـة مـستدیرة )المفحـوص(یقوم الفاحص بالجلوس مع الطفـل التوحـدي 

صغیرة، في غرفة خالیة من المشتتات السمعیة والبصریة، ومن ثم یقوم بعرض كل بطاقـة 
  أمام الطفـل، ویطـرح علیـه الموقـف الموجـود أعلـى البطاقـة المصورة الملونةمن البطاقات

ــ ــة أخــرى م ــى الطفــل مــن خــالل بطاق ــسهل عل ــة لی ــي صــورة بطاق سجلة أحــداث الموقــف ف
، ومن ثم یطلب منه اختیار الصورة المناسبة للموقف، التوحدي فهم الموقف بطریقة أفضل

وفـي ضـوء اإلجابـة یـتم حـساب درجـات الطفـل التوحـدي، ففـي االسـتجابة الـصحیحة یمــنح 
ح الطفـل التوحـدي، الدرجـة وفي حالة اإلستجابة الخاطئة یمـن) ١(الطفل التوحدي، الدرجة 

  ).صفر(وأقل درجة للمقیاس هي) ١٢(، وبالتالي تكون أعلي درجة للمقیاس هي )رصف(
  .الخصائص السیكومتریة للمقیاس

ولحــساب الــصدق والثبــات لمقیــاس التعبیــرات االنفعالیــة للطفــل التوحــدي، قامــت 
  :الباحثة بما یلي

 محكمـین مـن ) ٥(لیة علـى تم عرض المقیاس في صورته األو: صدق المحكمین
أساتذة الجامعات في مجال الصحة النفسیة والتربیة الخاصة وعلم النفس، وذلـك 
للتأكـد مـن أن الـصور تعكـس بالفعـل التعبیـر االنفعـالي المطلـوب، وقـد تـم تغییــر 
ًبالفعل بعد الصور وخصوصا التي كانت بها كامل الجـسد للـشكل المنفعـل، وكـان 

ًقتصر الصورة على الوجه لیكون أكثر وضوحا، وأیضا وجهة نظر المحكمین أن ت ً
أن تكون المواقف لیست فقط عبارات وجمل ولكن صور تعبر عن المواقف، وهذا 
ما تم تعدیله، بحیث أصبح اتفاق المحكمین على مدلول الـصور وعباراتـه اتفـاق 

 .٪١٠٠تام بنسبة 
 طریقــة ألفــا قامــت الباحثــة بحــساب ثبــات المقیــاس باســتخدام. ثبــات المقیــاس 

وهـو معامـل ثبـات ) ٠,٨٧١(كرونباخ، وقد بلـغ معامـل الثبـات للمقیـاس یـساوي 
  .مرتفع

  :مواد المعالجة التجریبیة
 االنفعــاالت لــدى تعــرف طبیعــةالبرنــامج القــائم علــى الــصور المتحركــة لتحــسین 

  .األطفال التوحدیین بمحافظة جازان
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  .لقائم على الصور المتحركةالبرنامج ا
عـرض األدبیــات الــسابقة والدراسـات التــي تطرقـت لمتغیــرات الدراســة، وفـي ضــوء 

تمكنت الباحثة من إعداد البرنامج، وتحدید الخطوات واالجراءات التـي سـوف تتخـذها علـى 
  :النحو اآلتي

 .صیاغة األهداف العامة والسلوكیة .1
 )مضمون الجلسات(تحدید المحتوي .2
 ركةتجهیز عناصر البرنامج القائم على الصور المتح .3
 .تجریب البرنامج .4
  تقویم البرنامج .5

  :أهداف البرنامج
  .الهدف العام

  . االنفعاالت لدى أطفال التوحد بمحافظة جازانتعرف طبیعةیهدف البرنامج إلى تحسین 
  .األهداف السلوكیة

 أن یالحظ الطفل التوحدي الشكل الموجود على الشاشة التي أمامه.  
 بیر من خالل عرض الصور المتحركةأن یتعرف الطفل التوحدي على اسم كل تع.  
 أن یذكر اسم التعبیر االنفعالي الموجود على الشاشة التي امامه. 
  ــربط الطفــل التوحــدي بــین الــصورة والموقــف االنفعــالي المناســب لهــا عنــد أن ی

 .عرضها علیه من خالل الشاشة
  . الجدول الزمني لتطبیق البرنامج القائم على الصور المتحركة

ٕعلى مدار شهر وأسبوع، بواقع ثالث جلسات أسبوعیا، واجمالي عـدد یتم تطبیقه  ً
  . دقیقة٤٠-٣٠، مدة الجلسة الواحدة )جلسة١٥(الجلسات 

  :وقد روعي عند اختیار العینة ما یلي
  سنوات ٧ إلى ٥,٥أن یترواح العمر الزمني لألطفال التوحدیین من.  
 المرتفع العقليمن األطفال ذوي األداء .  
 ك تم اختیار عدد خمس أطفال ممن تحقق فیه الشروطوبناء على ذل.  

  .وصف البرنامج
جلــسة تمهیدیــة، و ) ٢(جلــسة عالجیــة، عبــارة عــن ) ١٥(یتكــون البرنــامج مــن 

 االنفعـاالت لـدى طفـل التوحـد، وجلـسة واحـدة تعـرف طبیعـةجلسة تدریبیـة لتحـسین ) ١٢(
  .ختامیة
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  .لقائم على الصور المتحركةمراحل البرنامج ا
  :سیم مراحل البرنامج إلى ثالث مراحل متتالیة وهيتم تق
تهدف إلى خلق روح من األلفة والود بین الباحثة والطفـل عینـة الدراسـة، : المرحلة األولى

  . دقیقة للجلسة الواحدة٣٠وتهیئتهم، واستغرقت هذه المرحلة جلستان بواقع 
جلـسة، )١٢(برنـامج بواقـع وهي المرحلة التي مثلت األهـداف الـسلوكیة لل: المرحلة الثانیة

  . دقیقة، وذلك حسب استجابة الطفل٤٠-٣٠مدة الجلسة تتراوح ما بین 
وهي المرحلة األخیرة الختامیة، بواقع جلسة واحدة، مدة الجلسة الختامیـة : المرحلة الثالثة
  .دقیقة30

ویوضــح الجــدول اآلتــي موضــوع البرنــامج وجلــساته والفنیــات المــستخدمة وزمــن 
  حدالجلسة الوا

  )١(جدول
  .مضمون الجلسات والفنیات المستخدمة وزمن الجلسة الواحدة

ـــــــــــــــــــم  رق
  الجلسة

الفنیـــــــــــــــــــات   الهدف  عنوان الجلسة
  المستخدمة

المدة الزمنیـة 
  للجلسات

  الجلسة التمهیدیة  األولى
الجلسة التمهیدیة   الثانیة

  الثانیة

تهیئة الطفل التوحدي 
  للبرنامج العالجي

  شكلي إیه؟  الثالثة
  ماذا أشعر؟  الرابعة

  أنا سعید  الخامسة

  
ـــــــل  أن یتعـــــــرف الطف
التوحــدي علـــى علـــى 

  انفعال السعادة
  شكلي إیه؟  السادسة
  ماذا أشعر؟  السابعة
  أنا حزین  الثامنة

  
ـــــــل  أن یتعـــــــرف الطف
التوحدي على انفعـال 

  الحزن
  شكلي إیه؟  التاسعة
  ماذا أشعر؟  العاشرة

الحادیــــــــة 
  عشر

  أنا غضبان

  
ـــــــل  أن یتعـــــــرف الطف
التوحدي على انفعـال 

  الغضب
    شكلي إیه؟الثانیـــــــــــة 

  
  

اســــتخدم فـــــي 
البرنـــــــــــــــــامج  
فنیـات التعزیــز 
 والحث اللفظي

 فظــيوغیــر الل
والنمذجـــــــــــــــة 
 والتقلیـــــــــــــــــــد

والــــــــــــــــــصور 
  المتحركة

  
ـــــــق  ـــــــم تطبی ت
البرنـــــــــــــــــامج 
ــــشكل فــــردي  ب
وجمعـــــــــــــــــــي 

  
  
  
  
  
  
  

٤٠-٣٠ 
  دقیقة
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ـــــــــــــــــــم  رق
  الجلسة

الفنیـــــــــــــــــــات   الهدف  عنوان الجلسة
  المستخدمة

المدة الزمنیـة 
  للجلسات

  عشر
ـــــــــــة  الثالث

  عشر
  ماذا أشعر؟

الرابعـــــــــــة 
  عشر

  أنا خائف

ـــــــل  أن یتعـــــــرف الطف
على انفعـال التوحدي 

  الخوف

الخامـــــسة 
  عشر

تطبیــــــــــق مقیــــــــــاس   الجلسة الختامیة
التعــــــــــــرف علــــــــــــى 

  ًاالنفعاالت بعدیا

  تعاوني

قامـت الباحثـة بإعـداد البرنـامج  فـي صـورته . الخصائص الـسیكومتریة للبرنـامج
حكمــین فــي مجــال الطفولــة، والتقنیــات، النهائیــة، وتــم عــرض البرنــامج علــى األســاتذة الم

والــصحة النفــسیة، وذلــك لمعرفــة أرائهــم حــول محتــوي الجلــسات ومــدي مناســبة البرنــامج 
  .لألطفال التوحدیین

 محكمـین مـن ) ٥( تم عرض البرنامج في صورته األولیـه علـى :صدق المحكمین
، وذلـك أساتذة الجامعات في مجال الصحة النفسیة والتربیة الخاصة وعلم النفس

لمعرفة آرائهم حول محتوي الجلسات ومدي مناسبة األنشطة التي تحتوي علیهـا 
الجلسات ومـدي مالئمتهـا لألهـداف المنـشودة للجلـسات، ویوضـح الجـدول اآلتـي 

 .نسبة االتفاق
  نسبة االتفاق بین األساتذة المحكمین) ٢(جدول

  نسبة االتفاق  بنود التحكیم
 ٪١٠٠  التصمیم العام للبرنامج
 ٪١٠٠  األهداف العامة للبرنامج

 ٪٩٠  األهداف السلوكیة للبرنامج
 ٪٩٠  محتوي البرنامج واألنشطة المرفقة

  ٪٩٠  المدة الزمنیة
٪، ٩٠٪ إلـى ١٠٠أن نسبة اتفاق المحكمین تتراوح ما بین ) ١(ویوضح الجدول

  .وهذه نسبة مقبولة
  : تم استخدامSPSSئي من خالل البرنامج االحصا :األسالیب االحصائیة المستخدمة

 معامل ألفا كرونباخ. 
  ویلكوكسون لعینتین مرتبطتیناالختبار االحصائي الالبرامتري.  
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  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
  .النتائج الخاصة بالفرض األول: أوال

جـد فـرق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطي یوال "ینص الفرض األول على أنـه 
 االنفعـاالت تعـرف طبیعـةقیاسـین القبلـي والبعـدي لمقیـاس رتب درجات عینة الدراسة في ال

والختبار هذا الفرض قامت الباحثـة باسـتخدام اختبـار ویلكوكـسون " لدى األطفال التوحدیین
  :لعینتین مرتبطتین والجدول التالي یوضح ذلك

  )٣(جدول 
والبعدي وداللتها اإلحصائیة للفروق بین متوسطي رتب درجات القیاسین القبلي " د"قیمة 

   االنفعاالتتعرف طبیعةلمقیاس 
مستوى   "د"قیمة   متوسط الرتب  مجموع الرتب  عدد الرتب  الرتب  العدد  القیاس

  الداللة
  صفر  صفر  صفر  السالبة  ٥  القبلي
  ٣  ١٥  ٥  الموجبة  ٥  البعدي

٢.١٢  
٠.٠٥  
  دالة

للفـرق بـین متوسـطي رتـب درجـات القیاسـین " د"أن قیمـة ) ٣(یتضح من جـدول 
ً، وهي قیمـة دالـة إحـصائیا )٢.١٢(االنفعاالت بلغت  تعرف طبیعة ي والبعدي لمقیاسالقبل

لـصالح القیـاس البعـدي، وهـذا یعنـي رفـض الفـرض الـصفري وقبـول ) ٠.٠٥(عند مستوى 
وجد فرق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطي ی" الفرض الموجه البدیل، والذي ینص على 
 االنفعـاالت تعـرف طبیعـةالقبلـي والبعـدي لمقیـاس رتب درجات عینة الدراسة في القیاسـین 

   ".لدى األطفال التوحدیین لصالح القیاس البعدي
  .النتائج الخاصة بالفرض الثاني: ًثانیا

وجـد فـرق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطي یال "ینص الفرض الثاني على أنه 
 االنفعـاالت  طبیعـةتعـرفرتب درجات عینة الدراسة في القیاسین البعدي والتتبعي لمقیـاس 

والختبار هذا الفرض قامت الباحثـة باسـتخدام اختبـار ویلكوكـسون " لدى األطفال التوحدیین
  :لعینتین مرتبطتین والجدول التالي یوضح ذلك
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  )٤(جدول 
وداللتها اإلحصائیة للفروق بین متوسطي رتب درجات القیاسین البعدي والتتبعي " د"قیمة 

  الت االنفعاتعرف طبیعةلمقیاس 
عدد   الرتب  العدد  القیاس

  الرتب
مجموع 
  الرتب

متوسط 
  الرتب

قیمة 
  "د"

مستوى 
  الداللة

  ٥  البعدي  ٢  ٦  ٣  السالبة
  صفر  صفر  صفر  الموجبة

  ٥  التتبعي    ٢  المتساویة
    ٥  المجموع

١.٧٣  
٠.٠٨٣  
غیر 
  دالة

ن للفروق بین متوسـطي رتـب درجـات القیاسـی" د"أن قیمة ) ٤(یتضح من جدول 
، وهـي قیمــة غیـر دالــة )١.٧٣( االنفعـاالت بلغــت تعـرف طبیعــة لمقیــاس والتتبعـيالبعـدي 

وجـد فـرق ذات داللـة یال "ًإحصائیا، وهـذا یعنـي قبـول الفـرض الـصفري، والـذي یـنص علـى
إحصائیة بین متوسطي رتب درجات عینة الدراسة في القیاسـین البعـدي والتتبعـي لمقیـاس 

   "األطفال التوحدییناالنفعاالت لدى تعرف طبیعة 
  :تفسیر النتائج

أشارت نتائج الدراسة الحالیة إلى فاعلیة البرنـامج القـائم علـى الـصور المتحركـة 
التعبیرات االنفعالیة لدى األطفال ذوي اضـطراب التوحـد، و طبیعة في تحسین التعرف على 

الـسابقة، یمكن تفـسیر نتـائج فرضـي الدراسـة الحالیـة فـي ضـوء مـا أكـدت علیـه الدراسـات 
ــــي،: (ومنهــــا ــــاط، ٢٠١٦؛ یوســــف،٢٠١٧؛ محمــــود،٢٠١٨؛ رمــــضان،٢٠١٨العرب ؛ عی
أن للبرامج  دور فـي تحـسین مهـارات التواصـل ) ٢٠١٣عبد اهللا، ؛٢٠١٣؛ عیاش،٢٠١٦

َغیر اللفظي و أیضا تحسین التعبیرات االنفعالیة لدى أطفال اضطراب التوحد، وكل من تلك 
ات نظـر مختلفـة، منهـا دراسـات تناولـت التـدخل هـن وجالدراسات تناولت عملیات التدخل م

العالجـــي الـــسلوكي، ومنهـــا مـــن تنـــاول التـــدخل العالجـــي باســـتخدام البـــرامج اإللكترونیـــة 
ــدخل مــن خــالل الرســوم والــصور  واســتخدام التقنیــة معهــم، ومنهــا مــن تنــاول عملیــة الت

یــث فاعلیـة البرنــام المتحركـة، وكـل تلــك الدراسـات تتفــق مـع نتــائج الدراسـة الحالیــة مـن ح
القــائم علــى الــصور المتحركــة فــي تحــسین التعبیــرات االنفعالیــة لــدى األطفــال التوحــدیین، 
وهنــاك العدیــد مــن الدراســات تناولــت بعــض التعبیــرات االنفعالیــة الوجهیــة، حیــث أن هنــاك 

، والــبعض ) الخــوف- الغــضب– الــسعادة –الحــزن (دراســات تناولــت التعبیــرات االنفعالیــة 
 الخـوف – االشـمئزاز –الدهشة – السعادة –الحزن (       تناول التعبیرات االنفعالیةاآلخر

ــــرات ) الغــــضب– ــــار التعبی ــــي اختی ــــع بعــــض الدراســــات ف ــــة م ــــت الدراســــة الحالی ، واتفق
  .) الخوف– الغضب – الحزن –السعادة (االنفعالیة
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  :التوصیات
 حدیینضرورة إشراك األسرة في برامج تدریبیة خاصة باألطفال التو. 
 استخدام التقنیة مع األطفال ذوي اضطراب التوحد. 
 تحسین التعبیرات االنفعالیة لذوي اإلحتیاجات الخاصة.  

وفــي ضــوء مــا أســفرت عنــه نتــائج الدراســة الحالیــة، تقتــرح بعــض : البحــوث المقترحــة
  :الموضوعات التي تحتاج إلى بحث ودراسة ومنها

 تواصـــل غیــر اللفظــي لألطفـــال ذوي فعالیــة برنــامج الكترونـــي ســلوكي لتنمیــة ال
 .اضطراب التوحد من ذوي االداء المنخفض

  فعالیة برنامج قائم على الرسوم المتحركـة لتنمیـة مهـارات التواصـل غیـر اللفظـي
 .لألطفال ذوي اضطراب التوحد

  االضـطرابات االنفعالیـة لألطفــال التوحـدیین وعالقتـه بــالتعبیرات الوجهیـة الــسلبیة
  .النفعاالتهم
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  مة المراجعقائ
  :المراجع العربیة: ًأوال 

ــشرى،  ــصورة الحــسیة لألطفــال ذوي اضــطراب طیــف التوحــد ). م٢٠١٧(رصــمویل تــامب ال
  .٤٩٦-٤٤٩، )٣(٣٣مج ،مجلة كلیة التربیة بأسیوط. واألطفال العادیین

 دار : األردن.نظریاته، أسالیبه الحدیثة -علم النفس االرشادي). م٢٠٠٥(صالحالداهري، 
  .والنشر والتوزیع اعةوائل للطب

ــب،  ــشیخذی ــزم). م٢٠٠٥(رائــد ال ــة فــي األوتی ــة فــي ســوریا.الــدورة األولی  . برنــامج االعاق
  .سوریا مؤسسة كریم رضا سعید

ــة). م٢٠١٨(أحمــد فتحــي محمــدرمــضان،  ــاهیم نظری ــائم علــى مف ــامج ق ــة برن ــل فعالی  العق
الة ماجستیر غیر رس(االجتماعي لدى األطفال الذاتویین لتحسین االنتباه والتفاعل

  . جامعة القاهرة،كلیة التربیة للطفولة المبكرة. )منشورة
دار العلوم : األردن.  الخصائص والعالج-التوحد). م٢٠٠٤(إبراهیم عبداهللا فرج الزریقات، 

  .للطباعة والنشر والتوزیع
دار : األردن. التوحد؛السلوك والتشخیص والعـالج). م٢٠١٦(إبراهیم عبداهللا فرجالزریقات، 

  .وائل للطباعة والنشر والتوزیع
برنامج قائم على األلعاب التعلیمیة لتحـسین االدراك ). م٢٠١٣(رشا صبحي محمدعبداهللا، 

، )٣٩(٤ مـج ،دراسـات عربیـة فـي التربیـة وعلـم الـنفس.البصري للطفل التوحـدي
٢٤٩ -٢٢٧.  

لتنمیـــة  فاعلیـــة برنـــامج إلكترونـــي). م٢٠١٨(نیفـــین عبـــد المـــنعم صـــالح محمـــدالعربــي، 
رســالة ماجــستیر غیــر (عینــة مــن األطفــال الــذاتویین التعبیــرات االنفعالیــة لــدى

  . جامعة القاهرة،كلیة التربیة للطفولة المبكرة. )منشورة
. دراسـة نظریـة:تشخیص اضطرابات األطفال التوحـدیین). م٢٠١٤(مریم عیسي سندعلى، 

  .١٠٤-٣٦، )٤٨(١٥مج ،عالم التربیة
فاعلیــة برنــامج تــدریبي قــائم علــى اســتخدام ). م٢٠١٦(لفتــوحمحمــد كمــال أبــو اعمــر، 

استراتیجیة التغذیة الراجعة التعلیمیـة فـي زیـادة الحـصیلة اللغویـة التعبیریـة لـدى 
ــل. األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد ــة التربیــة الخاصــة والتأهی  ،)١٠(٣، مــج مجل

١٤٠-٧٣.  
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ي فــي تنمیــة القــدرة علــى فاعلیــة برنــامج تــدریب). م٢٠١٧( أبــو الفتــوحمحمــد كمــالعمــر، 
التعرف على االنفعاالت من خـالل التعبیـرات الوجهیـة لـدى التالمیـذ ذوي اإلعاقـة 

المجلة الدولیة للبحـوث . الفكریة البسیطة وأثره على مستوي تفاعلهم االجتماعي
   .٣٥١،)٤(٤١ مج،جامعة االمارات. التربویة

بظهور أعراض االكتئـاب والقـدرة إصابات الدماغ وعالقتها ). م٢٠١٢(إسراء محمدعمرو، 
دراســـة نفـــس "علـــى التعـــرف علـــى االنفعـــاالت مـــن خـــالل التعبیـــرات الوجهیـــة

  . الجامعة األردنیة،كلیة الدراسات العلیا. )رسالة ماجستیر غیر منشورة("عصبیة
فاعلیة برنـامج تـدریبي یـستند إلـى اجـراءات تعـدیل ). م٢٠١٣(ىخالد شریف عیسعیاش، 

رسـالة (رات التواصـل لـدى أطفـال التوحـد فـي عینـة فلـسطینیةالسلوك لتنمیـة مهـا
  . األردن، جامعة العلوم االسالمیة العالمیة).دكتوراه غیر منشورة

ــاط،  ــي تحــسین ). م٢٠١٦(ســعید رمــضانعی ــر اللفظــي ف ــى التواصــل غی ــدریب عل ــر الت أث
 مج ،مجلة البحث العلمي في التربیة. التفاعل االجتماعي لدي األطفال التوحدیین

٤٢٦ -٤٠٣، )١٧(٢.  
فاعلیـة برنــامج تـدریبي فـي تنمیــة المهـارات االجتماعیــة ). م٢٠١٦(ىسوسـن علــیوسـف، 

- لدى األطفال التوحدیین دراسة تجریبیة بمراكز التربیة الخاصة محلیتي الخرطوم
  .، السودانم درمان االسالمیةأجامعة . )رسالة دكتوراه غیر منشورة(بحري

اضــطراب "اســتراتیجیات التــدریس لــذوي اضــطراب األوتیــزم). م٢٠١٥(فكــري لطیــفمتــولي، 
  .مكتبة الرشد: الریاض.  ملحق حقائب للتدریب المیداني"التوحد

ریة العقل في تحسین فاعلیة بعض فنیات مهام نظ). م٢٠١٧(میسرة حمدي شاكرمحمود، 
مجلـة . للمدخالت الحسیة لدى األطفال ذوي اضطراب طیف التوحـد الخلل النوعي

  .٥٠٠-٤٥٩، )١(٣٣مج ،تربیة بأسیوطكلیة ال
اضطرابات التواصل اللفظي وغیـر ). م٢٠١٦(، خلیدة نجارى؛لبندعیمة،  ة؛حسینیوسفي، 

  .١٢-١ ،)٥٦( ١٧ مج ،عالم التربیة. اللفظي لدى الطفل المتوحد
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