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 مستخلص: 
هدف البحث إلى دراسة فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات التعبير عن المشااعر لاد  

د تا  اساتادا  المانهج المااتلو بنحعيام ال ماي . حقاأطفال اضاطرا  التححاد فاي مديناة  اد 
( أطفال مصابين باضاطرا  التححادت تراححات أعمااره  ماا 5حال يفي على عينة ت حنت من )

( ساانحات. حلتحقيااف هاادف البحااث تاا  إعااداد قاامااة تقاادير مهااارات التعبياار عاان 8-5بااين )
عبيار عان المشااعر المشاعرت باإلضافة إلى بناء برناامج تادريبي مقتارح لتنمياة مهاارات الت
أن تطبياف البرنااامج لاد  أطفاال اضااطرا  التححاد. حتحصاث البحااث إلاى عاد  نتااااج أبر هاا  

المقترح لتنمية مهارات التعبير عن المشاعر لد  أطفال اضطرا  التححد لم تأثير كبير فاي 
حاار  البحاث  .تحسين استادا  مهارات التعبير عن المشاعر لد  أطفاال اضاطرا  التححاد

لتحعيااة  ؛حناادحات تثقيفيااة تإقامااة محاضاارات علميااة  عااة ماان التحصاايات ماان أهمهااابم مح 
العاملين مع فااة أطفاال اضاطرا  التححاد حاحل أهمياة التعبيار عان المشااعر حمهاراتام فاي 

  .عالقات هذه الفاة من األطفال حت يفه  اال تماعي مع اآلارين
اضااطرا   -بياار عاان المشاااعرمهااارات التع -مقتاارح تاادريبي برنااامج  ال لمااات المفتاحيااة

  .أطفال اضطرا  التححد -التححد
 
 
 
 
 

 لينا بن صديقد/ 
 مشاركال التربية الخاصةأستاذ 

جامعة الملک  -سات العليا التربویة کلية الدرا
 المملکة العربية السعودیة - زیزععبد ال

 نهى الزهرانيأ/ 
مدارس بالخاصة  التربية أخصائية

 المملکة العربية السعودیة - الفرسان



اضطراب التوحد في مدينة  فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات التعبير عن المشاعر لدى أطفال
 نهى الزهراني - صديقلينا بن                                              جدة بالمملكة العربية السعودية

- 468 - 

م 1202 يناير 1اجلزء  1العدد  63اجمللد                       جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس  

 

The Effect of a Proposed Training Program in 
Developing Emotional Expression Skills for Children 

with Autism in Jeddah, Saudi Arabia 
 
 
 
 

Abstract: 

The study aimed to study the effectiveness of a behavioral 

counseling program in developing expression of feelings skills 

among autistic children in Jeddah. The researcher used a mixed 

approach of its two types (the quantitative and qualitative 

approaches) on a sample consisting of (5) children with autism 

disorder, between the ages of 5 and 8 years. To achieve the 

objective of the study, the researcher developed Checklist of the 

expression of feelings skills, in addition to building the behavioral 

counseling program for the development of expression of feelings 

skills among children with autism disorder.The study found 

several results, most notably; the application of behavioral 

counseling program to develop the skills of expression of feelings 

among autistic children have a significant impact on the increase 

and improve the level of skills of expression of feelings among 

autistic children, the study also found that there were statistically 

significant differences in the pre - and post - measurement of the 

skill of expression of feelings in favor of the post - measurement 

among the sample on the Checklist of the expression of feelings 

skills. 

Keywords. Suggested training program - Expression skills - 

Autism disorder - Children with autism. 
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 :مقدمة
تعد ظاهر  اإلعاقة مان الظاحاهر المألحفاة علاى مار العصاحرت حال يكااد م تماع يالاح منهاات 
حهي من القضايا المهمة التي نحا هها في حياتنا اليحميةت حهاي قضاية ذات أبعااد ماتلفاة 
حتشااكث تحااديبا كبيااربا أمااا  مسااير  النمااح حالتطااحر فااي الم تمااع. حلااذل  فاا ن تااحفير الرعايااة 

نسااانية حأاالقيااةت لألشااااا ا لمعااحقين لاام أهميااة كبياار  فااي حياتنااات حضاارحر  ا تماعيااة حا 
مكانااته  ل علها  أفارادا  حذل  لمساعدته  علاى اإلنادما  فاي الم تماع حاساتثمار قادراته  حا 

 مستقلين حفاعلين بالم تمع. 
اااااد   Developmentalمااااان أ ثااااار اإلعاقاااااات النمااياااااة ) (Autism)حيعااااادو التححو
Disabilities) ا لعد  الحصحل إلى أسبابم الحقيقية على ح م التحديد من ناحياةت غ محضب

لااذا يعتباار ماان أ ثاار  .حكااذل  شااد  غرابااة أنماااغ ساالحكم غياار الت يفااي ماان ناحيااة أااار  
االضااطرابات صااعحبة حشااد  علااى ساالحكيات الفاارد الااذت يعاااني مناامت لتااأثيره الحاضاا  علااى 

فالتححاد حالاة تتميا  بم محعاة  .(2008 ت)علياستقاللم اال تماعيت حالذاتيت حاأل ااديمي
أعااراي يبلاا  عليهااا انشاابال الطفااث بذاتاام حانسااحابم الشااديدت إضااافة إلااى ع اا  مهاراتاام 
اال تماعياااةت حقصاااحر تحاصااالم اللفظاااي حغيااار اللفظااايت الاااذت يحاااحل بينااام ح اااين التفاعاااث 

 (.2002اال تماعي البناء مع المحيطين بم )يحيىت
التححاد اضاطرا  فاي النماح العصابي يتضا  تاأثيره فاي  أ( أن 2004كما أشاارت )الشااميت

حُيعاروف  .حالقادر  علاى التاياث تالتحاصثت حالمهارات اال تماعية  ثالثة م االت محدد  حهي
حياثثر سالببا  ت"اضطرا  نمااي شامثت يظهار قباث عمار ثاالث سانحات  اضطرا  التححد بأنم

 تحالتحاصاث اللفظاي تعي مع اآلارينعلى العديد من الم االت المتمثلة في التفاعث اال تما
حاالنشابال بأشاياء حاهتماماات  تحظهاحر سالحكيات ححركاات نمطياة تحالتحاصث غيار اللفظاي

إضاااااافة إلاااااى تاااااأثيره علاااااى ال حانااااا  المعرفياااااةت حاأل اديمياااااة بااااادر ات  تغيااااار عادياااااة
 (.2ت 2013)عليتمتفاحتة"

ا ل ث المحيطين بال د في ظث تل  الاصااا يشكث إ عا ب حتنعكس آثاره بصحر   تطفثفالتححو
حاألنمااااغ  تحا تساااابم للباااة تمباشااار  علاااى الطفاااث مماااا ياااثثر بالتاااالي علاااى تحاصااالم العاااا 

كماا أنام يعااني  .حأسلح  التعبير عن المشااعر حاألحاسايس  تحالقي  حاالت اهات تالسلحكية
ااا ار  حاإلثاا تحالعاادحان تكعااد  النضااج اال تماااعي  ماان أنماااغ ساالحكية غياار مقبحلااة ا تماعيب

 (.  2012الذاتية )الاطي  حالحديدتت
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فماان االلاام يمكاان  تحيعااد التعبياار عاان المشاااعر أحااد األشااكال الممياا   للساالح  اإلنساااني
كمااا يمكاان ماان االلاام التحاصااث مااع  تاإلفصاااح عاان مشاااعر اإلنسااان حات اهاتاام حميحلاام

ربا كبيااربا فااي لااذا تلعاا  المشاااعر حاإلنفعاااالت دح  تحالتحاصااث معهاا  تحالتااأثير فاايه  تاآلااارين
بماا  ؛حفاي اإلدرا  الصاحي  للمحاقاال اال تماعياة تتسيير حتح يم الحيا  الح هاة الصاحيحة
حعلااى  .حتحقيااف الحافااف الشاصااي حاال تماااعي تيااثدت إلااى اإلساات ابة المالامااة ل ااارين

فيفقد الفرد إي ابية  ؛النقيي يأتي القصحر في التعبير عن المشاعر حالعحاطال حالحعي بها
حتقبلام لذاتام  تحتحاصلم مع من ححلام تث حيتأثر سلببا سلحكم حتفاعالتم مع اآلارينالتحاص

بااأن األفااراد الااذين   (1ت 2009(. حهااذا مااا أ ااده )مطياارت111ت 2019حل ارين)متااحليت
تااثثر علااى  تي اادحن صااعحبة فااي التعبياار عاان مشاااعره  لااديه  ضاابحغ نفسااية حا تماعيااة

عد  التعبير عن المشااعر أح كبتهاا أح الصاراو حاحل ف تتعامله  مع محاقال الحيا  الماتلفة
حلهااا آثارهااا المرضااية علااى الصااحة  تالتعبياار عنهااا ياارتبو بالعديااد ماان المشااكالت النفسااية

فااي حااين ياارتبو شااعحر الفاارد بالصااحة النفسااية حال ساامية بااالتعبير عاان  تالنفسااية حالبدنيااة
  .مشاعره

ه  ما يمي  الفرد الاذت لديام قصاحر إلى أن أ  ( 112ت 2019حلقد أشارت دراسة )متحليت
حصااعحبة اي اااد  تفااي التعبياار عاان المشاااعر حالعحاطااال هااح اإلفتقااار إلااى الحيااا  التايليااة

حالتفكياار المح اام للاااار  الااذت يتمياا  باإلنشاابال بتفاصاايث  تاهتمامااات دااليااة تسااعد الفاارد
فاي التنظااي  حصاعحبات  تحاألساالح  المعرفاي الساطحي تاألماحر حاألحاداث المح احد  بالبيااة

؛ 2014كما أشارت دراسة كث من )عبد الع ي ت تالح داني حالمعرفي حاالنفعاليى للمعلحمات
ح حد عالقة ارتباطية مح بة بين صعحبة التعبير عن   ( إلى2003؛ البنات2009البحيرتت

 المشاعر حالضبحغ النفسية.
ا لماا سابف فقاد أشاارت دراساة كاث مان  ؛2013محمادت Cilbert et al,2014;)  حتأ يدب

Carano et al,2006; Mulller&Alpers,2006  إلى أهمية التعبير عن المشاعر )
حأناام إذا أعيااف  تحأنهااا تعااد عامااث اطااحر  لالضااطرابات االنفعاليااة تبالنساابة لصااحة الفاارد

حسااااحء عالقاتاااام  تالتعبياااار عنهااااا أد  ذلاااا  إلااااى اضااااطرا  صااااحتم النفسااااية حال ساااامية
(  أن الفااارد يساااتطيع أن يصاااال حالتااام paiardini,2011:49كماااا أشاااار ) .اال تماعياااة

حيااث  تل ناام اليسااتطيع أن يااذكر شاايابا يضااايقم كااالقلف أح الحاا ن  تال ساادية بكااث سااهحلة



اضطراب التوحد في مدينة  فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات التعبير عن المشاعر لدى أطفال
 نهى الزهراني - صديقلينا بن                                              جدة بالمملكة العربية السعودية

- 471 - 

م 1202 يناير 1اجلزء  1العدد  63اجمللد                       جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس  

 

حذلاا  لبياااا  القاادر  علاااى التعبياار عااان  تيعاااني مااان صااراعات داالياااة حمشااكالت حقيقياااة
  .المشاعر حليس غيا  المشاعر ذاتها

( أن صاااعحبة التعبيااار عااان المشااااعر Bird,Rcook,2013:221حقاااد ذكااارت دراساااة ) 
حبشاكث  %10بنسابة تتنتشر بين األشاااا الاذين يعاانحن مان اضاطرا  ماا بعاد الصادمة

فقااد اتضااح  أن اضاااطرا   ت%65-40أ باار بااين المصااابين بالتححاااد بنساا  تتااراحح باااين
الح ااادان لاااد  المصاااابين باضاااطرا  التححاااد يمهاااد اإلصاااابة بحالاااة صاااعحبة التعبيااار عااان 

( أنم علاى الارغ  مان الصاعحبات التاي 2015أبححس  هللات(حقد أ د ث كبيرت المشاعر بشك
إال أنهاا   ؛يحا ههااا األطفااال المصااابين باضااطرا  التححااد فااي تحاصااله  مااع المحيطااين بهاا 

يذاء الذات تحالصراخ تكالبكاء  تمكنحا من إنشاء سلحكيات تحاصلية ااصة به  حالبض   تحا 
علااى فهاا  ماهيااة التحاصااث حقيمتاامت حكيفيااة التحاصااث حذلاا  ل ااحنه  غياار قااادرين  ؛المفااا  

 الصحي  حالتعبير عن ذحاته  حمشاعره  حاحتيا اته .
الطفث ذحت اضطرا  التححد يعاني من عد  مشكالتت مان   تستنتج الباحثتان مما سبف أن

حمنهاااا صاااعحبة التعبيااار عااان  تأهمهاااا؛ قلاااة قناااحات التحاصاااث بينااام ح اااين العاااال  الااااار ي
ي ااة لهااذا الاانقا فااي التعبياار عاان المشاااعر؛ يعاااني الطفااث ذحت اضااطرا  المشاااعر؛ حنت

 تالتححد من بعي المشكالت اال تماعية حاإلنفعالية أثناء تحاصالم ماع األشاااا العااديين
حماان أهاا  هااذه المشااكالت الت ناا  اال تماااعي حالع لااة اال تماعيااةت حقصااحر فااي التحاصااث 

اقتاام حنقااا ابراتاام المتعلقااة بكيفيااة اللفظااي حغياار اللفظاايت حذلاا  نتي ااة لاصااااا إع
  .التحاصث ال يد مع اآلارين

حنظااااربا ألناااام حتااااى اآلن ال يح ااااد عااااال  فعااااال للتححاااادت حل اااان ت مااااع دراسااااة كااااث ماااان 
(Wollfberg,2014علاااى أهمياااة التاااداث 2007غااا الت ؛2012؛ صاااادا حالاميسااايت )

رات اإل تماعياااة العال اااي المبكااارت حالاااذت يعتماااد علاااى البااارامج التدريبياااة لتطاااحير المهاااا
 ,Johnston ؛ 2007؛ بان  صاديفت2009حالسلحكيةت كما أثبتت دراسة كث من)أحمادت

Evans, and Joanne, 2004؛Escalona et al, 2002 علاى فاعلياة التاداث )
مهااارات التفاعااث   المبكار ح رام اام الماتلفااة فااي تعلااي  األطفاال ذحت اضااطرا  التححااد علااى

حالتعبياار  تحتنميااة التعبياارات االنفعاليااة تحالتفاعااث البصاارت  تحمهااارات التحاصااث تاال تماااعي
  .عن المشاعر
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التاداث المبكار مان ااالل البارامج التدريبياة يعماث علاى تساهيث   من هنا تر  الباحثتان أن
مهمة الطفث التححدت في عمليات التعل  الالحقةت حيحفر المساند  لام حألسارتم حيساه  فاي 

 ث إضااافيةت حأناام للتبلاا  علااى صااعحبات التحاصااث التااي حقايااة الطفااث ماان الحقااحو فااي مشااا
د ا للعماث علاى  تيعاني منها أطفال التححو ف ن عملياة التاداث المبكار قاد ت احن ضارحرية  ادب

التاداالت   تطحير قدر  هثالء األطفال علاى التحاصاث بشاكث تلقااايت كماا تار  الباحثتاان أن
التححدت مشااعره حتمييا ه باين المشااعر الماتلفة من االل البرامج التدريبية بتعلي  الطفث 

النفسية حاإلحساسات ال سدية يمكن أن تافال من حد  أعراي التححد حالتاي مان ضامنها 
   .صعحبة التعبير عن المشاعر

 تحمااااان هناااااا كانااااات الحا اااااة ملحاااااة للبحاااااث عااااان تدااااااث يناسااااا  طبيعاااااة هاااااذه الفااااااة
لاذا فا ن محااحالت التاداث باالبرامج  ؛تافياال مان حدتهااحيتماشااى مااع مشكالته  بباري ال

العال ية بتنفيذ أسالي  تدريبية أح تعليمياة للمهاارات التعبيرياة لهاثالء األطفاال تعادو حسايلة 
لاذا  .(2003 يد  تساعده  فاي تعلا  بعاي أنمااغ السالح  حالمهاارات اال تماعياة )نصارت

ي تساعد األطفال المصابين باضاطرا  التححاد يهت  العلماء على إعداد البرامج حالطرااف الت
 علاااى تنمياااة  حانااا  الضاااعال حتطاااحير  حانااا  القاااح  فاااي أدااهااا  ضااامن تلااا  الم ااااالت

 .(2013)عليت
حمن ث  فالبحث في حا ة ملحة حبصاحر   تحلعث ما سبف يثكد أهمية ح حد برنامج تدريبي

  المميا  ت حلهاذا كبير  لل شال عن تاداالت متنحعاة تتناسا  ماع هاثالء األطفاال حاصااصا
فقد يكحن هذا البحث اطح  في هذا الم اال لمحاحلاة تنمياة مهاارات التعبيار عان المشااعر 

من االل إعداد برنامج يهدف إلى إ سا  الطفث مهاارات التعبيار عان مشااعره  تالضرحرية
حيث إن البحث  تحكذل  في المراحث العمرية المتقدمة ت( سنحات8-5في المرحلة العمرية )

 تبتطااحير تلاا  المهااارات ابتااداءب بمرحلااة مااا قبااث المدرسااة حتااى مرحلااة االلتحاااا بهااا يهاات 
ااا علااى تحسااين بعااي أنماااغ الساالح  اال تماااعي المناساا  حالتااي  تبالشاكث الااذت يااثثر أيضب

د. إلى دحرها في تافيال كثيربا ما أشار  الباحثحن   أعراي اضطرا  التححو
 مشكلة البحث

ناااا النظااار إلاااى الطفاااث التححااادت باعتبااااره إنساااانبا لااام قيماااة إن النظااار  االنساااانية تحااات  علي
ا إلى المكانة من المكان كماا أنام  تحيستحف أن ينال حظة من هذه الدنيات فهح ا ثر احتيا ب

ااا إلااى الشااعحر بااأن لحياتاام معنااي حأن يشااعر باااألمن حالطمأنينااة. حهااذا يفااري  أ ثاار احتيا  
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لاى ال ثيار مان الفارا حالقلياث مان العقباات علينا أن تحتحت الحيا  لمثاث هاثالء األطفاال ع
 بدالب من القليث من الفرا حال ثير من الفشث. 

  ينظر  إلاى اضاطرا  التححاد بأنام إعاقاة نمااياة تتحادد بثالثاة مظااهر أساساية تتمثاث فاي
حقاااد ظهااارت أهااا   .حالمشاااكالت السااالحكيةت حالصاااعحبات اال تماعياااة تصاااعحبات التحاصاااث

أح ماا تعارف  تالتححد في غيا  مهارات التحاصث غير اللفظايالاصااا التحاصلية ألطفال 
حالتااي تشااير إحااداها بضااعال مهااارات فهاا  تعبياارات الح اام  تبمهااارات التحاصااث اال تماااعي

حالتاي  تحنبرات الصحت الدالة عليهات باإلضافة إلى صعحبة التعبير عن المشااعر تحتميي ها
ة مااع اآلااارين. حهاذا يفساار ظهااحر تاثثر بشااكث مباشاار علاى تفاااعله  حعالقااته  اال تماعيا

حالتي يل اثحن إليهاا  تالعديد من األنماغ السلحكية اال تماعية غير المقبحلة الشااعة لديه 
حالتعبياار عاان مشاااعره  حرغباااته  حاحتيا اااته   تلعااد  قاادرته  علااى التحاصااث مااع اآلااارين
 باستادا  طرا حأسالي  تحاصث بديلة. 

حذلا  نااتج عان  تحاصث بفعالية مع الم تماع المحايو بها حيث ُيتقن األطفال بشكث عا  الت
الاادحافع الدااليااة حالرغبااة فااي المشاااركة فااي الم محعااات اال تماعيااةت كمااا ُياادركحن كيفيااة 

حيكتسابحنم بشاكث تلقاااي ماع القادر  علاى فها  حتفساير لباة ال ساد  تالتحاصث غير اللفظي
التححااد تطااحير مثااث هااذه   اضااطرافااي حااين ال يسااتطيع األطفااال المصااابين ب تحالعحاطااال

 (. Olney,2000القدرات بنفس األسلح  الذت ياضع لم أقرانه  )
تتعلاف  ت( بأن أطفال اضطرا  التححد يعانحن مان مشاكالت عدياد 2005فقد أشار )عمارهت

 -التعبياارت  -غياار اللفظااي -انافاااي مهااارات التحاصااث )اللفظااي  ماان أهمهااا .بالتحاصااث
حظهاحر سالحكيات ماتلفاة  تعبيار عان المشااعر حاالنفعااالتحمشاكالت فاي الت تاالستقبالي(

فاألطفاال الصابار الاذين لا  تنماح لاديه  اللباة  .تدل على التحدتت حالبض  عناد اساتثارته 
بعد أح من ال يساتطيعحا ال اال  بالعااد  يتحاصالحن ماع المحيطاين بها  عان طرياف التحاصاث 

حطريقااة  ؛ححركااات ال سااد تلح اامعاان طريااف مالماا  ا تغياار اللفظااي المتمثااث فااي التعبياارات
حمشاعره التاي يشاعر بهاات  تالتحاصث هذه تحض  للمحيطين بالطفث حا اتم التي يرغ  بها

ااا ت ااحن  أمااا األطفااال المصااابين باضااطرا  التححااد فاا ن طريقااة التحاصااث غياار لفظااي غالبب
 .(2012)العثمان حآارحنت محدحد  أح معدحمة لديه  

 تححااد مااع ماان يحاايو بهاا  يعااد مشااكلة متعاادد  ال حاناا فتحاصااث األطفااال ذحت اضااطرا  الت
 تحاالحتيا اات تحاالنفعااالت تتظهر فاي صاحر  انافااي فاي مهاارات التعبيار عان المشااعر
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( أن 2016(. فقاد أشاار )الفتيااني ت2013حالحاالت النفسية التاي يمارحن بهاا )الشاحابكةت
حياث يمياث  ؛العحاطاالهنا  ااتالف باين أطفاال اضاطرا  التححاد حغياره  مان األطفاال فاي 

حعحاطاال سالبية كالبضا  حالحا ن أ ثار مان  تهثالء األطفال إلظهاار تعبيارات ح ام محاياد 
غيااره  ماان األطفااال اآلااارينت كمااا لااححال أن صااباره  ال يااردحا علااى ابتسااامات اآلااارين 

إال أنام يمكانه  أن يتعلماحا االبتساا . حيعتبار األطفاال المصاابحن باضاطرا  التححاد  تبمثلها
فالبعي منه   تقابلية من غيره  من األطفال إلظهار ردحد أفعال عاطفية غير مالامة أ ثر

فااي حااين يتناااح   تقااد يعباار عاان انفعااالين عاااطفيين فااي الحقاات نفساام كااالح ن حالساارحر
الاابعي اآلااار بااين انفعااالي البضاا  حالهاادحء بساارعة كبياار  حبصااحر  مفا اااة دحن أساابا  

 حاضحة أح عالمات إنذارية.
مان أن األطفاال المصاابين ( Begeer et al,2006أ ده كث من بي ر ح مالءه )حهذا ما 

التححااد يت اااهلحن االلتفااات لتعبياارات الح اام الدالااة علااى المشاااعر الصااادر  ماان  اضااطرا ب
عناادما ال يكااحن لااديه  احتيااا  مباشاار للتعامااث مااع هااذا النااحو ماان المااداالت  ؛اآلااارين
ا المعرفاة حاحل كيفياة التعاماث ماع تلا  التعبيارات حمع ذل  فاال يبادح أنها  ا تسابح  تالحسية

األمر الذت يثكد علاى  ؛الدالة على المشاعرت فالمشكلة ت من في تفسير المداالت الحسية
أهمية العمث على ت حيد األطفال بتعليمات حاضحة حاحل كيفياة تفساير التعبيارات االنفعالياة 

 في المحاقال الماتلفة حالتعبير عنها.
إلاى أن تادري  ذحت اضاطرا  طياال  (Chen et al,2005.396) ساةحلقاد تحصالت درا

التححااد علااى فهاا  مشاااعر اآلااارين حالتعبياار عنهااا ماان اااالل النمذ ااة بالفياااديح لتعبيااارات 
الح ام باستادا  رسح  متحركة ثالثية األبعادت ساه  بشكث فعاال فاي تحساين فها  تعبيارات 

 .الح م العاطفية
ي ح حد قصحر في مهاارات التعبيار عان المشااعر لاد  حمما سبف تحددت مشكلة البحث ف

حالتااي تعتباار ماان المهااارات الهامااة التااي تساااعده  علااى تشااكيث  تأطفااال اضااطرا  التححااد
ح ادحنها ساي د هااثالء األطفاال صاعحبات فااي ا تساا  العاطفااة  تسالحكه  ح نااء شاصاايته 

ى باارامج تدريبيااة لااذا فهاا  بحا ااة إلاا ؛المناساابة حاالناادما  اال تماااعي مااع المحيطااين بهاا 
حهاذا يساتح   البحاث عان أنشاطة حا  اراءات  تااصة تعاالج هاذا القصاحر حالضاعال لاديه 

حللتصادت لهااذه المشااكلة يحاااحل  تحفنياات فعالااة تراعااي فااة األطفااال ذحت اضااطرا  التححااد
 البحث الحالي اإل ابة عن السثال الرايس التالي 
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ر عاان المشاااعر لااد  أطفااال اضااطرا  مااا فاعليااة برنااامج مقتاارح فااي تنميااة مهااارات التعبياا
 التححد في الممل ة العر ية السعحدية؟

 حيتفرو من هذا السثال األسالة الفرعية التالية  
ما أبر  مهارات التعبير عن المشاعر استادامبا لد  أطفال اضطرا  التححد في  -1

  ؟( سنحات بمدينة  د 8-5المرحلة العمرية )
ترح في تنمية مهارات التعبير عن مشاعر الفرح ما فاعلية استادا  البرنامج المق -2

   ؟( سنحات بمدينة  د 8-5حالح ن لد  أطفال اضطرا  التححد في المرحلة العمرية )
ما فاعلية استادا  البرنامج المقترح في تنمية مهارات التعبير عن مشاعر األل   -3

ت بمدينة ( سنحا8-5حاإلن عا  لد  أطفال اضطرا  التححد في المرحلة العمرية )
   ؟ د 

ما فاعلية استادا  البرنامج المقترح في تنمية مهارات التعبير عن االحتيا ات  -4
( سنحات بمدينة  د  8-5حالرغبات لد  أطفال اضطرا  التححد في المرحلة العمرية )

   ؟
ما فاعلية استادا  البرنامج المقترح في تنمية مهارات التعبير عن المشاعر ككث لد   -5

 ( سنحات بمدينة  د ؟8-5مصابين باضطرا  التححد بالمرحلة العمرية )األطفال ال
 أهداف البحث

 هدف البحث الحالي إلى التعرف على 
أبر  مهارات التعبير عن المشاعر استادامبا لد  أطفال اضاطرا  التححاد فاي المرحلاة  -1

  .( سنحات بمدينة  د 8-5العمرية )
ة مهارات التعبير عن مشاعر الفرح حالح ن فاعلية استادا  البرنامج المقترح في تنمي -2

  .( سنحات بمدينة  د 8-5لد  أطفال اضطرا  التححد في المرحلة العمرية )
فاعلياااة اساااتادا  البرناااامج المقتااارح فاااي تنمياااة مهاااارات التعبيااار عااان مشااااعر األلااا   -3

( ساانحات بمدينااة 8-5حاالن عااا  لااد  أطفااال اضااطرا  التححااد فااي المرحلااة العمريااة )
  . د 

فاعلية استادا  البرنامج المقترح في تنمية مهارات التعبير عان االحتيا اات حالرغباات  -4
  .( سنحات بمدينة  د 8-5لد  أطفال اضطرا  التححد في المرحلة العمرية )
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فاعلية استادا  البرنامج المقتارح فاي تنمياة مهاارات التعبيار عان المشااعر ككاث لاد   -5
  .( سنحات بمدينة  د 8-5لمرحلة العمرية )األطفال المصابين باضطرا  التححد با

 أهمية البحث.
 يكتس  البحث أهميتم من الناحيتين النظرية حالتطبيقية على النحح التالي 

 األهمية النظرية 
فهااي ماان أهاا  حأصااع  فاااات  تيسااتمد البحااث أهميتاام ماان اصحصااية الفاااة المسااتهدفة -1

عاناات حمااا تاا ال تعاااني ماان  التااي تحهااي فاااة أطفااال اضااطرا  التححااد تالتر يااة الااصااة
   .حلذا فهي بحا ة للم يد من الدراسة حالبحث تضعال االهتما 

يعااد هااذا البحااث األحل ماان نحعاام حالااذت يسااتهدف بناااء برنااامج مقتاارح لتنميااة مهااارات  -2
 .( سنحات8-5التعبير عن المشاعر لد  أطفال اضطرا  التححد في المرحلة العمرية )

ااااا حااااديثبا بالنساااابة لااااألد  كمااااا تر ااااع األهميااااة النظريااااة ل  -3 لبحااااث إلااااى تناحلاااام مفهحمب
حالااذت لاا  تتناحلاام الدراسااات  تحهااح مفهااح  التعبياار عاان المشاااعر تالساايكحلح ي العر ااي

حبالتاالي يمثاث هاذا البحاث إضاافة إلاى التاراث التر احت  تالعر ية بشكث كاف رغ  أهميتام
  .على المستح  المحلي حالعر ي

 األهمية التطبيقية 
ساااعد البرنااامج الساالحكي المقتاارح ماان قبااث الباااحثتين فااي تاادري  أطفااال يتحقااع أن ي -1

( سنحات علاى تنمياة مهاارات التعبيار عان 8-5اضطرا  التححد في المرحلة العمرية )
 المشاعر لديه 

 –االن عاا  -الفارح -)الحا ن   يقد  البحث قاامة لتقدير مهارات التعبير عان مشااعر  -2
 ت( سانحات8-5را  التححد في المرحلة العمرياة )االحتيا ات( لد  أطفال اضط -األل 

حالتاااي يمكااان أن تساااتاد  مااان المتاصصاااين حالعااااملين فاااي ميااادان اإلرشااااد حالعاااال  
 .النفسي

حالمساثحلين عان إعاداد البارامج  تت حيد المعنيين حالعاملين في مرا ا  التر ياة الااصاة -3
مقااادمي الاااادمات ح  تحالبااااحثين حالمرشااادين حاألاصااااايين النفسااايين تالتدريبياااة لهااا 

 ؛حالعاااملين فااي مرا اا  اإلرشاااد النفسااي حالتر ااحت  تالنفسااية ألطفااال اضااطرا  التححااد
حالااذت قااد يسااه  فااي  .حفنيااات التحاصااث تببرنااامج يعتمااد علااى م محعااة ماان األنشااطة

تنمية مهارات التعبير عن المشاعر لد  أطفال اضطرا  التححدت كما يعمث على  يااد  
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لااد  أطفااال اضااطرا  التححااد حعحامااث الاطااحر  المرتبطااة حعاايه  حااحل مشااكلة البحااث 
  .بها

 حدود البحث
 اقتصر البحث الحالي على الحدحد اآلتية 

اااد الملتحقاااين بمركااا   حااادحد مكانياااة حبشااارية   مياااع األطفاااال المصاااابين باضاااطرا  التححو
 ت( سانحات8-5بادغيش للرعاياة حالتأهياث بمديناة  اد ت حالاذين تراححات أعمااره  ماا باين )

  .من يعانحن من در ة تححد بسيطة إلى متحسطةم
مان العاا  الدراساي  تفاي الفصاث الدراساي الثااني تحدحد  مانية  فتر   مع البياناات شاهرين

2018/2019 .  
 حدحد محضحعية   

االحتيا ااات  –األلاا  حاإلن عااا  –الفاارح حالحاا ن   مهااارات التعبياار عاان المشاااعر التاليااة -
  .حالرغبات

 مصطلحات البحث
  Children with Autismطفال اضطرا  التححد أ

تعرف ال معية السعحدية للتححد حالمأاحذ من الدليث اإلحصااي لتشايا األمراي العقلياة 
نحو من اإلضطرا  النمااي شاامث   ( إلضطرا  التححد بأنمDSM-5في الطبعة الاامسة )

(Disorder Developmental Pervasive  ٌ ) ماح العاادتت يثدت إلى إنحراف في الن
حيعتبر  تحالتي لها دالالتها حمثشراتها الظاهر  لد  الطفث تظهر في السنحات الثالث األحلى

 فاة فرعية من الم محعة ال لية باإلضطرابات النمااية الشاملة.
"األطفاااال الاااذين تظهااار لاااديه    أطفاااال اضاااطرا  التححاااد باااأنه ( 2018محمااادتحيعاااروف )

حيث تثثر تل  الاصااا على عد   ؛الطفحلة المبكر اصااا اضطرا  التححد في مراحث 
حنشااااطات اللعااا ت حالقااادر  علاااى  تحالتحاصاااث اال تمااااعي حاللباااحت  تالتفاعاااث   حانااا  مثاااث

إضاافةب  تالتايث. كما أنه  في البالا  يسات يبحن لألشاياء أ ثار مان اسات ابته  لألشاااا
 تأح رفرفاة األيادت تلامها  ال ساد بأ م  إلى ذل  تظهر عليه  بعي الحركات النمطياة مثاث

 حغيرها".
ااا بااأنه  م محعااة ماان األطفااال   حيعااروف أطفااال اضااطرا  التححااد فااي البحااث الحااالي إ راايب

بناءب على نتااج المقاييس المساتادمة فاي  ؛الُمشاصين بأنه  يعانحن من اضطرا  التححد
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 سحهااذه المقااايي تتشااايا اضااطرا  التححااد فااي مركاا  بااادغيش للرعايااة حالتأهيااث ب ااد 
حقااحاا  تقاادير الساالح  للطفااث التححاادت  تمقياااس فينالنااد للساالح  الت يفااي  هااي حالقااحاا 
ا في مهارات التعبير عن المشاعر .المعر ة حالتي  تحه  األطفال الذين يظهرحن ع  با حاضحب

كااذل  التعبياار عاان االحتيا اااتت كمااا تقيسااها   تحاأللاا  حاإلن عااا  تحالحاا ن  تحااددت بااالفرح
 رات التعبير عن المشاعر المعد  في البحث الحالي.قاامة تقدير مها

  The Skills of Expressing Emotionsمهارات التعبير عن المشاعر 
"مهاااار  لساااانية تعماااث علاااى نقاااث المعتقااادات   تعاااروف مهاااار  التعبيااار عااان المشااااعر بأنهاااا

ا م تحالمشاعر حاألحاسيس حالمعارف حالابرات حاألف ار من شاا آلار  ؛فهحمبانقالب حاضحب
 (.26  2009لحصحل التفاعث المطلح ")حافيت
ااا بأنهااا تر مااة المشاااعر حاألحاساايس حالمكنحنااات الدااليااة التااي   حُتعرفهااا الباحثتااان إ راايب

يشعر بها طفث اضطرا  التححد عن طريف استادا  صحر البحرد ميكر الدالة على الحاالت 
حهاي  ت سدية المعبر  عن تلا  الحااالتحكذل  عن طريف اإليماءات حالحركات ال تاالنفعالية

الدر ااة التااي يحصااث عليهااا طفااث اضااطرا  التححااد علااى قاامااة تقاادير مهااارات التعبياار عاان 
 المشاعر المعد  لهذا البري.

 حتتمثث مهارات التعبير عن المشاعر في البحث الحالي في 
رياف إظهاار قادر  طفاث اضاطرا  التححاد علاى التعبيار عان ط  ُيعرف إ راايبا بأنم تالفرح -أ

البطاقة الدالة على شعحره في المحاقال السعيد ت حكذل  إصدار بعي اإليماءات الدالاة 
 كاالبتسامة.

قدر  طفث اضطرا  التححد على التعبيار عان طرياف إظهاار   ُيعروف إ راايبا بأنم تالح ن  - 
البطاقة الدالة على شعحره فاي المحاقاال غيار الساار ت حكاذل  إصادار بعاي اإليمااءات 

 لة ك مالة الشفتين لألسفث.الدا
ااا بأناام تاأللاا  -ت قاادر  طفااث اضااطرا  التححااد علااى التعبياار عاان األلاا    ي عااروف األلاا  إ راايب

حاأللاا ت  تحالمااري تفااي محاقااال الشااعحر بالتعاا  تال ساادت بااتيااار بطاقااة )أنااا أتااأل (
 حكذل  إظهار اإليماءات الدالة على األل  كاإلشار  إلى محضع األل .

اا بأنامُيع تاالن عا  -ث قادر  طفاث اضاطرا  التححاد علاى التعبيار عان االن عاا    روف إ راايب
عن طريف إظهار البطاقة الدالة على شعحره في المحاقال الم ع ةت حكذل  عان طرياف 

 إصدار حركات ال سد الدالة عليم كرفع كال اليد إلظهار إشار  "تحقال".
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ااا بأنهااا  تاالحتيا ااات حالرغبااات -  قاادر  طفااث اضااطرا  التححااد   ُتعاارف االحتيا ااات إ راايب
حكااذل  رغباتاام  تعلااى التعبياار عاان احتيا اتاام األحليااة المتمثلااة فااي ال ااحو حالعطااش

 تكالرسااا   أح ممارساااة أنشاااطة محبباااة لااام ت)رغبتااام بممارساااة اللعااا   الماتلفاااة مثاااث
حذلاا  عاان طريااف إظهااار البطاقااة الدالااة علااى أت نشاااغ  تحغيرهااا( تحتصااف  القصااا

اإليمااءات الدالاة عليهاا كاإلشاار  إلاى الطعاا  أح الشارا  أح منهات كذل  إصدار بعاي 
 حكذل  اإلشار  إلى النشاغ أح اللعبة التي يرغ  بها. تاإلشار  إلى محضعهما

حال اادير بالااذكر أناام تاا  اسااتادا  التعبياار عاان االحتيا ااات ماان ضاامن مهااارات التعبياار عاان 
ال االنفعالية التي تتطل  اساتادا  الرتباطها بالحاالت حالمحاق ؛المشاعر في  البحث الحالي

مهارات التعبيار المتمثلاة فاي الفارح حالحا نت حاأللا  حاإلن عاا  مان  اراء إشاباعها أح عاد  
 إشباعاها.

  برنامج تدريبي مقترح
حاألنشااطة  ت"م محعااة ماان المهااارات الساالحكية حالتحاصاالية  ُيعااروف البرنااامج المقتاارح بأناام

 تيمهااا حتاطيطهااا فااي ضااحء أسااس علميااة حمنه يااةالتااي تاا  تنظ تاال تماعيااة حالحركيااة
 تالتقليااد تالتلقااين تالنمذ ااة تالتع ياا ت التشااكيث  باالعتماااد علااى فنيااات تعااديث الساالح  مثااث

 (.201  2013)عليت .تحليث المهار "
 تبأنم م محعة مان ال لساات التدريبياة المنظماة  حُيعروف البرنامج التدريبي المقترح إ راايبا

التاي  تلتاي تتضامن األنشاطة حاإل اراءات حفنياات التحاصاث حتعاديث السالح حالماطو لهاا حا
اسااتادمتها الباحثتااان بهاادف تنميااة مهااارات التعبياار عاان المشاااعر لااد  أطفااال اضااطرا  

  .التححد
 اإلطار النظري والدراسات السابقة.

د    أحال  التححو
ر عالقااات مااع هااح عبااار  عاان بعااي أنماااغ الساالح  المتمثلااة فااي عااد  القاادر  علااى تطااحي

 تحاللعاا  النمطااي تحتااأار فااي ا تسااا  ال ااال ت حع اا  فااي التحاصااثت حالمصااادا  تاآلااارين
(. حينظاار إلااى اضااطرا  24  2004حضااعال التحليااثت حالحفاااا علااى النمطيااة )ال ريقاااتت

التححاااااااد فاااااااي الحقااااااات الحاضااااااار علاااااااى أنااااااام مااااااان االضاااااااطرابات النمااياااااااة الشااااااااملة 
(PervasiveDevelopmental Disorders)  التااي تظهاار فااي ساان مااا دحن الثالثااة

 IndIvidual With) (.حيعروف القانحن األمريكي لتعلي  األفراد المعاقين2004)الشاميت 
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Disabilities Education Act: IDEA)اد علاى أنام "إعاقاة تطحرياة   اضاطرا  التححو
 حتظهاار .حالتفاعااث اال تماااعي تتااثثر بشااكث ملحااحا علااى التحاصااث اللفظااي حغياار اللفظااي

حيااثثر ساالبيبا علااى أداء  تاألعااراي الدالااة علياام بشااكث ملحااحا قبااث ساان الثالثااة ماان العماار
 (. Al-Quran etal., 2019الطفث التر حت )

 التعبير عن المشاعر  -ثانيبا
 األساس الفلسفي النظرت للتعبير عن المشاعر  -

حيث   ؛ليةالنظرية التحلي  من أه  النظريات التي فسرت صعحبة التعرف عن المشاعر هي
 بااألمراي المصاابين مرضااه  الحظاحا الاذين أحاااث مان النفساي التحلياث علمااء يعاد

 تلفظياة بطريقاة انفعااالته  عان التعبيار فاي بالباة صاعحبات ي دحن  حيث تالسيكحسحماتية
 مشااعره  تر ماة إلاى يل اثحن  فا نه  ثا  حمن الرم يةت التمثيالت في نقا لديه  أن كما
 فارغ ضاد دفاعياة آلياة أنهاا إلاى صاعحبة التعبيار عان المشااعر لياحن التحلي حير اع .بدنيبا

 حياث ؛بالعاطفاة التمثيلياة ر او علاى القادر  عاد  أت تالعااطفي بال انا  المتعلقة االستثار 
 ال انا  إللباء النهااي الشكث ليس بمعنى تالذهاني بال ان  مرتبو غير الدفاو هذا يكحن 

اا النفساي  يساتطيع ال فاالفرد .حالمكبحتاات بالعصاا  المتعلاف المضااد االساتثمار حلايس كليب
 أح تالاتقما يساتطيع ال كماا تالعدحانياة العحاطاال أح اإلي ابياة ساحاء تالعحاطاال إساقاغ
 عالاقاي عااطفي طاابع فيظهار البينيةت الحاالت لد  مشهحر  د حهذا بالمعتدتت التقما
 تتعلاف ال فهاي تحصاامتة باارد  بسالبية يح ههاا ل ان بالعدحانياة يشاعر فاالفرد تاااا

( 22-21  2017ضابا  )عبلاةت عليهاا التاي الداالية بالصحر  حل ن الاار ي بالمحضحو
(Maurice,Gerard,2011: 65-69). 

 مقهح  التعبير عن المشاعر حأهميتها  -
االلام  مان يمكان الاذت لإلنساان المميا  السلح  أشكال من هح شكث المشاعر عن التعبير
 انتبااهه  ح اذ  تحالتاأثير بها  ححلامت مان مع التحاصث ىعل حقدرتم شاصيتم على الحك 

 (.416  2016داحدت (معه  حالتعاطال
اال تماعيةت كما أنها من أقد  طارا التحاصاث  العالقات بناء عحامث أه  من المشاعر تعدح 

اا نفسايبا الت ياال الفارد علاى الصاع  حمن تالتي عرفها اإلنسان ماع  عالقاات دحن  حا تماعيب
 تيساير فاي كبيار إلاى حاد يساه  مشااعره  حفها  اآلاارين ماع التحاصث نإ حيث ؛اآلارين
فعندما يساتطيع اإلنساان  تالذاتية تنظي  االنفعاالت على حالقدر  تاال تماعي التفاعث عملية
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ف نام  تحساحاء قصاد أح لا  يقصاد تأن يكال عن ال ال  ف نم ال يستطيع أن يكال عن التعبير
أح أن تحصالم بااآلارينت  تستطيع اللباة أن تحققامأن يعحي ما ال ت يحاحل بحركات  سده

(.)أبااح 415  2016فعاااد  مااا تفساار أح ت مااث أح تعاا   المشاااعر اإلتصااال اللفظااي)داحدت
  (.1  2012غنيمةت
 أن كماا تللفارد حالمهنياة حاال تماعياة ال فااء  الح دانياة على دليالب  المشاعرب الحعي حيعد

 السالح  تانظ  فهاي تالسالحكي عرفاي حالمكاحن الم المكاحن  باين حصث حلقة تعتبر المشاعر
اا دحربا تلعا  أنهاا كما حتضبطم حت بحمت حتح هم اإلنساني باين  حالتحاصاث الت ياال فاي مهمب
 (.2009 يحنست بني(األشااا

 تعااطال يفقاده تمعاناا  بام مان يشاعر حماا االنفعالياة حالتام حصاال علاى الفارد قادر  حعاد 
 حعد  التعاطال عد  إلى يثدت قد اآلارين مشاعرإدرا   على القدر  عد  أن كما تاآلارين
 تالعالقاات اال تماعياة حمحدحدياة تالنفساية الضبحغ ح ياد  تاآلارين الح داني مع التناغ 
 حاالساتمتاو تاالنفعااالت فها  حتعاديث صاعحبة فاي التايلياة الحياا  إلاى االفتقار يسه  كما

 تالفارد تساعد داالياة تمامااتاه الاف حصاعحبة تعان الانفس حالتارحي  تعاا  بشاكث بالحيا 
المح ام  التفكيار أماا .الضااغطة المحاقاال ت نا  إلاى حتدفعام تحياتام البه اة إلاى حتاداث
 إلاى التطلاع بادل في البياة المح حد  حاألحداث األمحرت بتفاصيث باالنشبال فيتمي  للاار 
 تحاإلحساساا المشااعر باين التمييا  الصاعحبة فاي إن .مشااعر مان يعتريهاا حماا الاذات

عملياات  حقلة اآلارينت مشاعر حصال حصعحبة االنفعاليةت عن االستثار  النات ة ال سدية
 الاصاااا اار يباات حقصاحر المح ام حالتفكيار الساطحيت المعرفاي حاألسالح  التاياثت
الاذين يعاانحن مان صاعحبة التعبيار عان المشااعر  األشاااا يميا  ماا أها  مان المعرفياةت
 (.2014)اميست
 فاي تحدياد صاعحبة ي اد ال صاعحبة فاي التعبيار عان مشااعره مان ييعاان الاذت حالشااا
 .ل اارين االنفعالياة الحالاة في تحديد صعحبة ي د بث فحس ت الشاصية مشاعره ححصال
 تاآلاارين ماع التعااطال علاى القادر  فاي قصاحر لديه  هثالء األشااا أن ن د لذل  حتبعبا
اا  اال تماعياة  العالقاات لبنااء أساساي هاح مكاحن  اآلاارين ماع التعااطال باأن علمب

(Moriguchi et al., 2007) حمشااعر حانفعااالت األطفاال تت احن حتتشاكث فاي ضاحء
حتت ايد قادر  الطفاث علاى التمييا  باين االنفعااالت ب يااد  عالقتام  تعالقاته  بالمحيطين به 

لااذا يصااب  االعتااراف بمشاااعر األطفااال حفهمهااا ماان  ؛حتطااحر نمااحه العقلااي تمااع اآلااارين
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حمساااعدتم علااى التعبياار عنهااا بطريقااة  تلمهمااة للقاااامين علااى أماار رعايااة الطفااثاألمااحر ا
  .( 43, ,2011إي ابية مقبحلة ا تماعيبا )بديرت

ا التححاديين األطفال معظ  حيظهر ا ضاعفب  حياث تاللفظاي غيار التحاصاث مهاارات فاي حاضاحب
اا فها  تاآلاارين ماع البصارت  التحاصث في كبير  يعانحن صعحبات  النظار  نباحن يت ماا غالبب

 فها  علاى قادرته  لضاعال حذلا  .معها  يتحادث الاذت أح تالمقاباث لها  الشااا بعيناي
 حي اد .(Jamnia,2001, 2-3)ااالل العيناين  مان عنهاا حالتعبيار تاآلاارين مشااعر
 تالااصاة مشااعره عان التعبيار حفاي تاآلاارين مشااعر فها  فاي صاعحبة التححادت الطفاث

 لمهاارات الفتقااره حذلا  تبالاذن  حالشاعحر حالناد  الا اث مثاث المعقاد  السايما المشااعر
 يفارح فهاح مشااعرت لديام ليس التححدت الطفث أن يعني ال أنو هذا إال تاألساسية التحاصث
 بطريقاة مشااعره عان يعبار ماا عااد ب  حل نام تبااآلارين حيتعماف حياااف حيبضا  حيحا ن 
 أح حاضا ت ساب  دح ح  ف أ  دحن  يبكي أح يضح  أن التححدت للطفث يمكن حيث ؛غريبة
ا مبرر حغير مفا   بشكث بالعكس أح تالبكاء إلى الضح  من ينتقث أن  ياااف حقاد تأيضب
 (.25, 2003  يتحنت) .صحي  حالعكس تاآلارين احف عاد ب  تثير ال معينة أشياء من

لااذا يعاايش الطفااث التححاادت فااي ع لااة عاطفيااة تظهاار فااي عااد  ت احباام مااع حالدياام عناادما 
ااا بحضااحرهما أح يحاااحالن حملاام أح ضاا مم أح تقبيلاام أح مداعبتاامت إذ ال ي اادان مناام اهتمامب

( Olney , 2002حفاي كثيار مان األحياان يبادح الطفاث حكأنام ال يعرفهماا ) تغيابهما عنام
حيااث يكتساا  األطفااال غياار المصااابين باضااطرا  التححااد قاادر  ذاتيااة علااى التحاصااث غياار 

 تم حالتعبيارات بحركاات ال ساد حاألصاحاتحذل  عن طريف تعبيرات الح  تاللفظي منذ الميالد
حذلاا  للتعبياار عاان مشاااعره  حرغباااته  حردحد أفعاااله  ت اااه مااا ياادحر حااحله ت حيااث يباادأ 

حت احن  تحيتباادلحن االبتساامة ماع حالاداته  تهثالء األطفال باالبتساامة فاي أشاهره  األحلاى
 (.2003)نصرت .تل  االبتسامة دليث على سعادته  حاستمتاعه 

 يظهاار األطفااال المصااابين باضااطرا  التححااد االبتسااامة اااالل الساانحات األحلااى ماان بينماا ال
ااا علاايه  تعمااره  لااذا  تلااذل  يت نبحنهااا حيت نبااحن تبادلهااا مااع اآلااارين ؛فهااي تشااكث عباب

حتفساير  تيصع  عليه  ا تسا  مهارات التحاصث غيار اللفظايت كماا يصاع  علايه  فهمهاا
لاذل  ن اد أن األطفاال المصاابين باضاطرا  التححاد  تاتالمعاني التي تدل عليها تل  المهاار 

باعتبارها أدا  تحاصث  تيقحمحن بالتعبير عن ذحاته  حمشاعره  حرغباته  بطريقته  الااصة
حياث ينظار  .(2005إليصال مشاعره  على الرغ  من كحنها طريقة غير صحيحة )عماارهت
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ت  مان االلهاا إيصاال األحاسايس إلى مهارات التعبير عن المشاعر إلى أنها العملية التي ي
شاارات الياد تعان  طرياااف  اإليمااءات ال سادية تحالرغبات حما يشعر بم الفرد  ل اارين  تحا 

 .(2017)رحابحيةت حتعبيرات الح مت حنبر  الصحت الدالة عليها
؛ الاطيااااااا  2012؛ العثماااااااان حآاااااااارحنت2004)ال ريقااااااااتت  فقاااااااد أشاااااااار كاااااااث مااااااان

( إلاااى أن أطفاااال اضاااطرا  ;Maajeeny,2018 2017؛ الساااحالمةت2013حالحديااادتت
 تحنبمة الصحت تكلبة ال سد  التححد يظهرحن عد  فهمه  ألسالي  التحاصث غير المباشر

 تحقد ير اع ذلا  ألنها  ي ادحن صاعحبة فاي تفساير الرساااث غيار اللفظياة .حتعبيرات الح م
اء أح الداللااة كمااا أنهاا  يظهاارحن بااأنه  أقااث اسااتادامبا للتحاصااث البصاارتت ح  ظهااار األشااي

حفاااااااي تح ياااااااع انتبااااااااهه  باااااااين األشاااااااااا حالمثيااااااارات التاااااااي يتعااااااااملحن  تعليهاااااااا
 (. Olney,2002معها)

للتعبيار عان  ؛كما يل أ أطفال اضطرا  التححد لعدد من السلحكيات غيار المقبحلاة ا تماعيباا
يصااال رسااااله  للمحيطااين بهاا  عاان طريااف  تمشاااعره  سااحاء اإلي ابيااة منهااا أح الساالبية حا 

أح الداحل في نحبات البض ت أح عان طرياف اإلياذاء  تراخ أح نحبات البكاء أح الضح الص
الذاتي أح إيذاء اآلارينت كماا قاد ُينشا  كاث طفاث سالحكيات ااصاة بام للتعبيار؛ كاأن يقاال 

حيرفاارف معبااربا عاان سااعادتمت  تأح أن يقفاا  فااي مكاناام تأمااا  مااا يريااده معتبااربا حقحفاام تعبيااربا
حُياذكااار أن تبنااي األطفااال المصااابين باضااطرا   .ر الااصااة بهاا  حغيرهااا ماان طاارا التعبياا

الااتااححاااد لتلاا  الاطااارا الاتاعاباياريااااة غياار السااحية مااا هااح إال نتي ااة لعااد  معاارفته  بطاارا 
(. فاألطفااال 2010حلاايس لعااد  إحساسااه  بالمشاااعر )اإلمااا  حال حالااد ت  تالتعبياار السااليمة

صاعحبة االسات ابة الساليمة حالمالاماة للماداالت  المصابين باضاطرا  التححاد يعاانحن مان
ممااا ياادفعه  للتصاارف بطاارا ماتلفااة حغياار سااليمة سااعيبا  تالحسااية عاان طريااف الحااحاس

حا  الة االحاسيس غير المريحة النات اة عان تلا  الماداالت. كماا أن  تللتالا من الشعحر
بماا ال ُيناسا   تةالمصابين باضطرا  التححد ينظرحن بطريقة غريبة تتس  بال محد حالحملق

 .(2011)الحر يت السياا اال تماعي حيعيف التحاصث 
( من أن األطفاال غيار المصاابين باضاطرا  التححاد 2013حهذا يثكد ما أشار إليم )غان  ت

تمكنه  من التحاصاث  تقادرين على ا تسا  حتطحير حتنمية مهارات التحاصث بطريقة سليمة
تمكانه  مان تباادل األف اار حالتعبيار عان مشااعره   تمع البياة المحيطة به  بصحر  ساليمة

بينما األطفال المصابين باضاطرا  التححاد يحا هاحن صاعحبة فاي القادر  علاى  .مع اآلارين



اضطراب التوحد في مدينة  فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات التعبير عن المشاعر لدى أطفال
 نهى الزهراني - صديقلينا بن                                              جدة بالمملكة العربية السعودية

- 484 - 

م 1202 يناير 1اجلزء  1العدد  63اجمللد                       جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس  

 

حصعحبة في فه  مشاعر اآلاارين حتاياث أحاسيساه ت كماا ي ادحن  تاالستنتا  حفه  اللبة
تصارفات اآلاارين  حالاذت بادحره ياثدت لصاعحبة فاي فها  تصاعحبة فاي فها  أف اار اآلاارين

حالتنبث بما قد يفعلحنمت حالذت يترت  عليم فاي كثيار مان األحياان صاعحبة فاي التعبيار عان 
 مشاعره  بطرا التعبير السليمة.
الع   في مهارات التعبير عن المشاعر الذت يعاني منام   حتستنتج الباحثتان مما سبف أن

 تغ السالحكية غيار المقبحلاة لاديه األطفال المصابين باضطرا  التححد ُيساهوث ظهاحر األنماا
لذل  ح دنا أهمية اقتراح برنامج تدريبي  تمحاحلين التحاصث مع المحيطين به  عن طريقها

حهاذا ماا يساعى إليام البحاث  ؛يهدف إلى تنمية مهارات التعبيار عان مشااعره  حاحتيا ااته 
  .الحالي

حأطفال اضطرا   تبح م عا  حنظربا ألهمية تنمية مهارات التعبير عن المشاعر لد  االطفال
فقااد ظهاارت العديااد ماان الدراسااات التااي اسااتهدفت تطااحير  تالتححااد علااى ح اام الاصااحا

مان ااالل تصامي   تمهارات التحاصث غير اللفظي لد  األطفال المصابين باضاطرا  التححاد
( 2007كدراسة)صاديف ت تبرامج تدريبية تستاد  استراتي يات تعاديث السالح  فاي تادريبه 

فت إلاى ااتباار فاعلياة برناامج مقتارح لتطاحير مهاارات التحاصاث غيار اللفظاي لاد  التي هد
حقاد  تحأثر ذل  على سالحكه  اال تمااعي تعينة من أطفال اضطرا  التححد بمدينة الرياي

-4( طفالب مصاببا باضطرا  التححد تراححت أعماره  ما بين )38ت حنت عينة الدراسة من)
ت حم محعاة ضاابطة 18حعة ت ريبية ت حنات مان)( سنحاتت ت  تقسيمه  إلى م م6 ( طفاالب

ااا للماانهج الشاابم ت ريبااي الااذت اسااتاد  فااي  ت( طفااالب 20ت حناات ماان ) حذلاا  التقسااي  حفقب
حلتحقيف هدف الدراسة ت  إعداد قاامة لتقدير مهارات التحاصث غيار اللفظاي التاي  تالدراسة

االستماو حالفه ت حاإلشار  إلاى ماا االنتباه المشتر ت التحاصث البصرتت التقليدت   تمثلت في
كماا تا  إعاداد  تحفه  تعبيرات الح م حتميي ها حنبرات الصحت الدالة عليها تهح مرغح  فيم

إضافة إلى البرنامج المقترح لتنمية مهارات التحاصث غير  تقاامة لتقدير السلح  اال تماعي
صااايبا فاي مهاارات التحاصاث ح حد فارحا دالاة إح  حت  التحصث إلى النتي ة التالية تاللفظي

غيااار اللفظاااي باااين الم محعاااة الت ريبياااة حالم محعاااة الضاااابطة علاااى القياساااين البعااادت 
( إلااى التعاارف 2009حهادفت دراسااة )أحمادت  .حالمتابعاة لصااال  أفاراد الم محعااة الت ريبيااة

 األطفاال مان عيناة لاد  التعبيارات االنفعالياة بعاي تنمياة فاي سلحكي برنامج على فعالية
 ت( ساانحات7-5تراححاات أعماااره  بااين ) أطفااالت (10)ماان  ت حناات حالتااي ححااديينتالت
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 لعاادل(التححاد  اضاطرا  أعاراي تقياي  حقاامة للذكاءت  حدارد حاستادمت الباحثة مقياس
 الحالاة دراساة حاساتمار  (تمحماد عبادهللا لعاادل( التححادت  الطفث حمقياس ت)محمد عبدهللا
 إلاى إضاافة ت)باظام عبدالسميع آلمال) (العاديين غير(  الااصة ذحت االحتيا ات لألطفال

 ( التححادت الطفاث سالح  مالحظاة حاساتمار  التححادتت للطفاث االنفعالياة قااماة المظااهر
تنمياة  فاي فعالياة أظهار البرناامج  أن إلاى الدراسة نتااج أشارتح  ت(الباحثة اللتان أعدتهما

حمهاارات  الاذاتت رعاياة مهاارات بعاي تنمياة حكاذل  تضامنهات التاي االنفعالياة التعبيارات
بدراساة هادفت  (Collins,2010)كما قا  كاحلين  .حالحركي حاالنفعالي اال تماعي التفاعث

إلااى قياااس أثاار برنااامج تاادريبي علااى االتصااال الااحظيفي ل ياااد  مهااارات التحاصااث لألطفااال 
تطبياااف حبعاااد  ت( أطفاااال3الصااابار الاااذين يعاااانحن مااان اضاااطرا  التححاااد حالباااال  عااادده  )

البرنامج المعتمد على استادا  بطاقات الصحر التعبيرية على أفاراد عيناة الدراساة تحصالت 
 تحالهار  تح حد انافااي فاي السالحكيات الشااذ  المتمثلاة فاي الصاراخ  نتااج الدراسة إلى

حنحبااات البضاا ؛ كمااا لااححال  ياااد  فااي المهااارات التحاصاالية حالقيااا  باساات ابات تحاصاالية 
( دراساة هادفت إلاى التحقاف مان 2013يبا. حفي السياا ذاتام أ ار  )علايتمناسبة ا تماع

فاعلية برناامج تادريبي لتنمياة السالحكيات غيار اللفظياة لاد  عيناة مان األطفاال المصاابين 
( ساانحات تاا  8-4تراححاات أعماااره  مااا بااين ) ت( أطفااال8باضااطرا  التححااد بلاا  عاادده  )

قا  الباحث ببناء قاامة لتقدير السلحكيات  ااتياره  بطريقة قصديةت حلتحقيف هدف الدراسة
 تحاالنتباااه تالتركياا   مح عااة علااى أر عااة أبعاااد حهااي ت( فقاار 27غياار اللفظيااة مكحنااة ماان )

إضاافة  تحاألحضااو ال سادية تحاإليمااءات تحالتحاصث اإلشارت حالتقليد تحالتعبيرات االنفعالية
ح  لتنمياة السالحكيات غيار اللفظياة إلى البرنامج التدريبي المستند علاى فنياات تعاديث السال

(  لسااات تااادري  8(  لسااة تاادري  فاااردتت ح)20حالااذت ت ااحن مااان ) تلااد  أفااراد العيناااة
فاعلياة البرناامج التادريبي فاي تنمياة    ماعي حلمد  شهرينت حتحصلت نتااج الدراساة إلاى

ت الساالحكيات غياار اللفظيااة المسااتهدفة لااد  األطفااال المصااابين باضااطرا  التححااد ح اادر ا
( إلاى ااتباار فاعلياة برناامج تادريبي سالحكي 2013كما هدفت دراسة )الشاحابكةت .متفاحتة

في تنمية مهارات التحاصث غير اللفظي لد  عينة من األطفال المصابين باضاطرا  التححاد 
ح لا  عادد األطفاال  تحت حنت عينة الدراسة من م محعتين ضابطة حت ريبية تبمدينة عموان

أطفااال ذكااحر ماان األطفااال المصااابين باضااطرا  التححاادت تراححاات  (5فااي كااث منهااا إلااى )
حياث قامات الباحثاة  تحالاذين تا  ااتيااره  بشاكث قصادت ت( سانحات6-3أعماره  ما باين )
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ب عااداد مقياااس تقاادير لمهااارات التحاصااث غياار اللفظااي لااد  األطفااال المصااابين باضااطرا  
ن  تالتححااد تح عاات علااى  ت( فقاار 35ماان )السااتادامها فااي القياااس القبلااي حالبعاادتت مكااحو

حفها  بعاي  تحاستادا  اإلشاار  تحالتحاصث البصرت  تحالتقليد تاالنتباه  امس م االت حهي
حكاذل  قامات ب عاداد برنااامج تادريبي سالحكي لتنميااة  تاإليمااءات ال سادية حتعبيارات الح اام

ن ُقسامت إلاى قسامي ت(  لساة تدريبياة24مهارات التحاصث غير اللفظي حالاذت ت احن مان )
(  لساات  ماعياة ماد  كاث 4ح) ت( دقيقاة30حماد  كاث  لساة ) ت(  لساة فردياة18حهما )
حتحصالت إلاى  تااالل ساتة أساابيع ت(  لسات في األسابحو4حبمعدل ) ت( دقيقة40 لسة )

ح احد فارحا ذات داللاة إحصاااية فاي مهاارات التحاصاث غيار اللفظاي باين   النتي ة التالياة
لصاااال  أفاااراد  تمحعاااة الضاااابطة علاااى القيااااس البعااادتأفاااراد الم محعاااة الت ريبياااة حالم 

 الم محعة الت ريبية.
حلقد اتض  للباحثتين من الدراسات السابقة اهتما  معظ  الدراساات الساابقة باالمنهج شابم 

حأثر تطحرها في السلح  حالتفاعث اال تمااعي لاد   تالت ريبي في دراسة النحاحي التحاصلية
ااد رشااادية حساالحكية مكثفااةحالتااي ا تأطفااال اضااطرا  التححو  تحتااحت علااى باارامج تدريبيااة حا 

حاهتمااا   .حأنشااطة الحيااا  اليحميااة تلتطااحير مهاااراته  التحاصاالية ضاامن األنشااطة المدرسااية
بعي الدراسات بأهمية برامج التداث المبكر في تنمية مهاارات التحاصاث غيار اللفظاي لاد  

هااا مهااارات أساسااية للتحاصااث علااى اعتبااار أن تأطفااال التححااد فااي مرحلااة مااا قبااث المدرسااة
حيث أاذت تلا  البارامج منحاى  .حالتي أثبتت فعاليتها تاللفظي لديه  في المراحث المتعاقبة

حتح يااع  تحكااذل  التصاامي  الت ريبااي القاااا  علااى الضاابو الت ريبااي تالماانهج شاابم الت ريبااي
فاي تنمياة  العينات إلى م محعات ت ريبية حضابطة الاتبار فعالية البارامج كمتبيار مساتقث

 .مهارات التحاصث غير اللفظيت أح ااتبار فعالياة البارامج التدريبياة التحاصالية كمتبيار تاابع
فقااد اهتماات معظاا  الدراسااات بتصاامي  باارامج تدريبيااة لتاادري  أطفااال التححاادت مسااتادمة 

التبذياة  تالتع يا  تحكانت أ ثر االساتراتي يات فعالياة  التلقاين تالمنحى السلحكي في العال 
حقد تحصلت معظ  تل  الدراساات إلاى العالقاة باين تطاحر مهاارات  .حتحليث المهار  ترا عةال

حتحسان السالح  اال تمااعي لاد  األطفاال التححاديينت كماا تحصالت  تالتحاصث غير اللفظاي
إلاى فعالياة البارامج التدريبيااة فاي تحساين مهاارات التحاصااث غيار اللفظاي حبعاي المهااارات 

 حالقدرات األار . 
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بم البحث الحالي في بعي اطحاتم مع الدراسات السابقةت في حين أنم ياتلال عنها حيتشا
  .في الم تمع حالعينة حاألدا  المستادمة حالبرنامج

حاسااتفاد البحااث الحااالي ماان الدراسااات السااابقة فااي  المنه يااة العلميااة التااي تاا  اتباعهااات 
 حاإلطالو على النتااج التي تحصلت إليها الدراسات السابقة.

حمنهاا العال اات الفردياة  تحهنا  طرا ماتلفة لعال  حتنمية مهارات التعبير عن المشااعر
 علاى الفاردت العاال  حهاي التاي اعتمادت عليهاا الباحثتاان فاي البحاث الحااليت حيعتماد

 المااتا يقاح  أن مان المها  حياث تحالمااتا الفارد باين يحادث الاذت حالتفاعث التحاصث
 يساعد كما تالمعاش النفسي حمحا هة تالذات فه   ياد  أ ث من ؛األمحر حتحضي  بشرح

 حالساماح تللانفس يحادث ماا حتحماث تاالنفعااالت باين حالتفرياف التعارف علاى المفحاحا
درا  تعنهاا حالتعبيار انفعاالتام بمعرفاة للمفحاحا التاي  الحضاعيات حتر ماة تالمحاقاال حا 
 النفساية العال اات علاى االعتمااد إلاى (. باإلضاافة23  2017الفارد )عبلاةت يحا ههاا
 ثانيباا تاالنفعااالت عان تعبار التاي مفاردات اللباة مان أحالب  لاديه  ما تطحير حي   التر حيةت
 حتطاحير الشاصايت التااري  الحفااا علاى -ثالثباا  اآلارينت حمشاعر انفعاالت قراء  تعلي 

 ,Olivier) .المكتساابة حالعاطفيااة االنفعاليااة القاادرات اسااتادا  فااي ال فاااء 
Nicolas,2013: 138.) 

 منهج البحث وإجراءاته:
 منهج البحث 

كماا  تحالذت يقح  على دراسة الظحاهر اإلنسانية تاتبع البحث الحالي المنهج شبم الت ريبي
المتبيااار المساااتقث )البرناااامج   أحااادهما تحدراساااة العالقاااة باااين متبيااارين تهاااي دحن تبييااار

اعر(ت حياث تا  اعتمااد تصامي  الحالاة حالمتبير التابع )مهارات التعبير عن المشا تالمقترح(
 الحاحد  بما يتناس  مع اصااا أفراد عينة البحث.  

 عينة البحث  
تراححت أعماره  ماا باين  تحذكر حاحد( ت)أر عة إناث  ت حنت عينة البحث من امسة أطفال

علااى  ت( ساانحاتت كمااا تراححاات در ااة التححااد لااديه  مااا بااين بساايطة إلااى متحسااطة5-8)
ت حقااد تاا  (The Childhood Autism Rating Scales:CARS)مقياااس كااار  

ااتياره  بطريقة قصدية )عمدية( من األطفال المصابين باضطرا  التححاد بمركا  باادغيش 
حمماان يتمتعااحن بدر ااة ذكاااء متحسااطةت حسااالمة فااي المهااارات  تللرعايااة حالتأهيااث ب ااد 
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اإلضاافة إلاى القادر  علاى فها  حاالنتبااه المشاتر ت ب تحقدر  على التحاصث البصارت  تالحركية
 حاتباو األحامر. 

ا ل ث فرد من أفراد عينة البحث بالتفصيث كما يلي    حتستعري الباحثتان حصفب
يعاني من اضطرا   ت( سنحات8حهح طفث غير ناطف يبل  من العمر )  الحالة األحلى)غ.غ(

ياف بعاي حكان ُيعبر عان مشااعره عان طر (CARS) التححد بدر ة متحسطة على مقياس 
السلحكيات التي تتمثث في الصاراخ حالضاح ت حياث أنام يعتماد الصاراخ العاالي للتعبيار عان 

ا في حال رغ  بالحصاحل علاى  تان عا م من األصحات الم ع ة كما أنم يعبر بالصراخ أيضب
 تكما يستاد  البكاء المتقطع للتعبير عن ح نام تحألعا  ماتلفة تاحتيا اتم من أ ث حشر 

 كما أن الطفث ُيعبر بالضح  المتحاصث عن فرحم.  تلى ما يريدحعد  حصحلم ع
تعاااني ماان  ت( ساانحات7هااي طفلااة غياار ناطقااة تبلاا  ماان العماار )  الحالااة الثانيااة )ل. (

حقااد كاناات ُتعباار عاان احتيا اتهااا  ت(CARS)اضااطرا  التححااد بدر ااة بساايطة علااى مقياااس
كماا كانات تعبار عان  تأليادتحعن شعحرها بالفرح حالح ن عن طريف ه  ال سد حالرفرفاة با

ا عن طريف ه  ال سد حكذل  الحركة ال ااد .  شعحرها باألل  حاإلن عا  أيضب
( ساانحاتت تعاااني ماان 8هااي طفلااة غياار ناطقااة تبلاا  ماان العماار )  الحالااة الثالثااة )ت.ش(

كاناات ُتعباار عاان مشاااعرها عاان  ت(CARS)اضااطرا  التححااد بدر ااة بساايطة علااى مقياااس
يث أنها تعبر عن الفارح عان طرياف إصادار أصاحات علاى حتيار  ح تطريف بعي السلحكيات
صااادار بعاااي  تحاحااد  حبصاااحت عاااال   حتعبااار عااان االحتيا اااات عاان طرياااف كثااار  الحركاااة حا 

حفااي بعااي األحقااات تقااح  بسااح  يااد المعلمااة بات اااه مااا ترياادت كمااا تعباار عاان  تالصااراات
حاالن عاا  بالصاراخ  حتعبر عن األل  تالح ن عن طريف الهرح  أح إصدار األصحات العالية

 حه  ال سد.
تعاااني ماان  ت( ساانحات7هااي طفلااة غياار ناطقااة تبلاا  ماان العماار )  الحالااة الرابعااة )ل.ن(

حقد كانات ُتعبار عان مشااعرها عان  ت(CARS)اضطرا  التححد بدر ة بسيطة على مقياس
حكاذل  تعبيرهاا عان  تحيث تشابهت طرا تعبيرها عان احتيا اتهاا تطريف بعي السلحكيات

صاادار أصااحات ماتلفااة مااع الحركااة شااعحره ا بااالفرح حالحاا ن عاان طريااف محاحلااة التحاادث حا 
إضافة إلى ذل  كانت الطفلة تل أ ألسلح  محاحلة سح  يد المعلماة للفات االنتبااه  تال ااد 

أثناء شاعحرها باالح ن فقاوت كماا اتااذت الطفلاة سالح  العادحان المح ام نحاح األاارين فاي 
 ن عا .التعبير عن الشعحر باألل  حاإل 
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(سااانحاتت تعااااني مااان 5الحالاااة الاامساااة)ر.س( هي طفلاااة غيااار ناطقاااة تبلااا  مااان العمااار)
كاناات ُتعباار عاان مشاااعرها عاان  ت(CARS)اضااطرا  التححااد بدر ااة بساايطة علااى مقياااس

صادار  تطريف بعاي السالحكيات حياث أنهاا تعبار عان الفارح عان طرياف محاحلاة التحادث حا 
اسااتادمت نفااس الطريقااة فااي التعبياار عاان  كمااا أنهااا تأصااحات ماتلفااة حالضااح  المتحاصااث

فاي حاين أنهاا  تإضاافة إلاى إصادار حركاات  سادية ماتلفاة تاحتيا اتها حشاعحرها باالح ن 
 تل أ إلى البكاء للتعبير عن شعحرها باألل  حاإلن عا . 

 اعداد أدحات البحث 
 تقابلااةالم  الطريقااة النحعيااة المتمثلااة فااي -األحلااىت تاا  اسااتادا  طااريقتين ل مااع البيانااات

عان طرياف اساتادا   تالطريقاة ال مياة -حالثانياة  .حالمالحظاة تحاستادا  الحثاااف الرسامية
ح لساات  تقااماة تقادير مهاارات التعبيار عان المشااعر  المنهج شبم الت ريبي المتمثث فاي

 حالتي نعرضها فيما يلي  تالبرنامج المقترح لتنمية مهارات التعبير عن المشاعر
حكذل  مع أاصااايات علا  الانفس  تء المقابلة مع معلمات أفراد العينةت  إ را  المقابلة -أ

حذل  للحصحل على معلحماات مسااند  تحادد  تالمسثحالت عن تقيي  حتشايا األطفال
حنحعية األنشطة التي سيت  استادامها مع كث طفث بما يتناسا  ماع  تاصااا الطفث

حبمهاراتام التحاصاليةت  تحيث كانت أسالة المقابلة تتعلاف باصاااا الطفاث تاصااصم
 تحأنحاو المع  ات المفضالة لديام تكما تناحلت أنحاو األنشطة المفضلة للطفث تحالحركية

لمراعاتهااا أثناااء ال لسااات  تباإلضااافة إلااى تح ياام سااثال يتعلااف بمثياارات الطفااث الحسااية
 حأايربا كيفية است ابة الطفث في أنشطة الفصث الماتلفة. تالتدريبية

اسااااتادا  المالحظااااة العلميااااة المنظمااااة لمعرفااااة اصااااااا حصاااافات تاااا    المالحظااااة - 
 تحكااذل  لمالحظااة حرصااد م ريااات ال لسااات التدريبيااة تحساالحكيات أفااراد عينااة الدراسااة

حياث تا  تحدياد  تحالحصحل على نتااج البرنامج التدريبي المقترح حالمطبف في الدراساة
حماااد   تالماااراد مالحظتهاااا حكاااذل  تحدياااد السااالحكيات تالفتااار  ال منياااة ال لياااة للمالحظاااة

 مالحظة كث سلح .
كاأدا  ل ماع البياناات  تت  اإلستعانة بالحثااف الااصة بكث فرد من أفراد العينة  الحثااف -ت

ماان الملفااات الااصااة بهاا  فااي المركاا ت حذلاا  للتتعاارف علااى المعلحمااات التشايصااية 
التاي تسااه  حأبار  نقااغ القاح  حالضاعال  تالمتمثلة في در ة اضطرا  التححد ل ث طفث

 في تع ي  تطبيف البرنامج المقترح. 



اضطراب التوحد في مدينة  فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات التعبير عن المشاعر لدى أطفال
 نهى الزهراني - صديقلينا بن                                              جدة بالمملكة العربية السعودية

- 490 - 

م 1202 يناير 1اجلزء  1العدد  63اجمللد                       جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس  

 

بعاد االطاالو علاى األطار   قاامة تقدير مهارات التعبير عن المشاعر )إعداد الباحثتين( -ث
 تالنظرية التي تناحلت مهارات التعبير عن المشاعر ضمن م ال التحاصاث غيار اللفظاي

ت إضااافة (2013الاطياا  حالحدياادتت ؛2013)اصاايفانت الشااهرتت ال اادعانيتحمنها 
إلى األطر النظرياة المتعلقاة بالتحاصاث غيار اللفظاي لاد  األطفاال المصاابين باضاطرا  

؛ 2010 ؛ الا اروت2004؛ الشااميت  2003؛ نصرتOlney,2000)حمنها  تالتححد
ت حكذل  االطالو على الدراسات السابقة التاي اهتمات (2014؛ محمدت2013الرحسانت

؛ باااااان 2003)الاااااا اروت مثااااااث دراسااااااة بتنميااااااة مهااااااارات التحاصااااااث غياااااار اللفظااااااي
؛ 2013الشاااااحابكةت ؛;2007Hayes,et al,2010;Collins,2010صاااااديفت
ت حبعد االستعانة بقحاا  التقدير حالتاي حردت فاي دراساة (2017؛ العمرتت2016البارت

(.ت حكاذل  االسااتعانة بمقاااييس 2016؛ سااالمةت2013؛ غااان ت2003كاث ماان )الا اروت
حاااد مثاااث قااماااة تقااادير سااالح  اضاااطرار التححاااد التشاااايا الااصاااة باضاااطرا  التح 

(Autism Behavior checklist ABC)  حقااماااة تقااادير التححاااد الطفاااحلي
(Childhoold Autism Rating Scale, CARS) ت تا  بنااء الصاحر  األحلياة

( عبار  مح عاة علاى 63حالتي تتألال من ) تلقاامة تقدير مهارات التعبير عن المشاعر
 األبعاد التالية 

( 21حيت ااحن ماان ) تحيمثااث مهااارات التعبياار عاان مشاااعر الفاارح حالحاا ن   بعااد األحلال -أ
 عبار .

( 16حيت احن مان ) تحيمثث مهاارات التعبيار عان مشااعر األلا  حاإلن عاا   البعد الثاني - 
 عبار .

( 26حيت ااحن ماان ) تحيمثااث مهااارات التعبياار عاان االحتيا ااات حالرغبااات  البعااد الثالااث -ت
 عبار .

 ترية للقاامة الاصااا السيكحم
حللتحقااف ماان الاصااااا الساايكحمترية لقاامااة تقاادير مهااارات التعبياار عاان المشاااعر لااد  

( سانحات؛ تا  التحقاف مان 8-5األطفال المصابين باضطرا  التححد فاي المرحلاة العمرياة )
( أطفال 9صدا حثبات القاامة عن طريف تطبيقها على عينة الصدا حالثبات المكحنة من )

  التححدت ت  ااتياره  بطريقة قصدية من مرك  بادغيش للرعاية حالتأهيث مصابين باضطرا
 حالتي نحض  لها كما يلي  تب د 
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 حسا  الصدا  -أحالب 
 ت  التأ د من صدا قاامة تقدير مهارات التعبير عن المشاعر بالطرا التالية  

تاا  عااري القاامااة علااى م محعااة ماان أعضاااء   صاادا المحكمااين )الصاادا الظاااهرت( -1
ة التدريس ب امعة المل  عبدالع ي  بكلية الدراسات العليا التر حيةت ح امعة اإلماا  هيا

ت ححصاالت نساابة االتفاااا بااين ( محكمااين6عباادالرحمن باان فيصااثت حالبااال  عاادده  )
حياث ُطلا  مانه  التحقاف مان ماد  مالاماة الفقارات  ت%85المحكمين إلاى أ ثار مان 

د  سااالمة الصااياغة اللبحيااة لفقاارات كمااا ُطلاا  ماانه  التحقااف ماان ماا تلم ااال الدراسااة
ح ناااءب علياام ُأ رياات  تحكااذل  إضااافة أح تعااديث أح اقتااراح مااا يرحناام مناسااببا تالقاامااة

 التعديالت الال مة لبعي فقرات القاامة لتتناس  مع أغراي البحث.
تاا  التحقااف ماان صاادا البناااء لفقاارات قاامااة تقاادير مهااارات التعبياار عاان   صاادا البناااء-2

طريااف حسااا  قااي  معااامالت االرتباااغ بااين كااث عبااار  حالدر ااة ال ليااة للبعااد  عاان تالمشاااعر
 حقد اتضحت قي  معامالت االرتباغ كما تظهر في ال داحل التالية   تالمنتمية إليم
األحل  ( قي  معامالت ارتباغ بيرسحن بين در ة كث عبار  حالدر ة ال لية للبعد1 دحل )

(9ح ن( )ن=)مهارات التعبير عن مشاعر الفرح حال  
 البعد األحل  مهارات التعبير عن الفرح حالح ن 

 قي  معامث االرتباغ رق  العبار  قي  معامث االرتباغ رق  العبار 
1 0.71** 12 0.71** 
2 0.56** 13 0.78** 
3 0.65** 14 0.52** 
4 0.54** 15 0.52** 
5 0.62** 16 0.61** 
6 0.64** 17 0.54** 
7 0.56** 18 0.58** 
8 0.62** 19 0.85** 
9 0.67** 20 0.62** 
10 0.64** 21 0.71** 
11 0.49**  

 (0.01داللة ) مستح   عند إحصاايبا دالة  **
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البعاد األحل )مهاارات  مح بة حقحية باين عباارات ارتباغ عالقة ( ح حد1 دحل ) يتض  من
 مياع قاي  معاامالت  حياث  ااءت تالتعبير عن مشاعر الفرح حالح ن( حالدر ة ال لية للبعد
 (.0.01االرتباغ لعبارات البعد دالة إحصاايبا عند مستح  داللة )

الثاني  ( قي  معامالت ارتباغ بيرسحن بين در ة كث عبار  حالدر ة ال لية للبعد2 دحل )
(9)مهارات التعبير عن مشاعر األل  حاالن عا ( )ن=  
 البعد الثاني  مستح  التعبير عن األل  حاالن عا  

 قي  معامث االرتباغ رق  العبار  قي  معامث االرتباغ رق  العبار 
48 0.76** 56 0.54** 
49 0.44** 57 0.66** 
50 0.53** 58 0.58** 
51 0.82** 59 0.50** 
52 0.51** 60 0.50** 
53 0.58** 61 0.53** 
54 0.52** 62 0.78** 
55 0.52** 63 0.78** 

 (0.01داللة ) تح  مس عند إحصاايبا دالة  **
البعد الثاني )مهارات التعبيار  مح بة بين عبارات ارتباغ عالقة ( ح حد2يتض  من  دحل )

حيااث  اااءت  ميااع قااي  معااامالت  تعاان مشاااعر االن عااا  حاأللاا ( حالدر ااة ال ليااة للبعااد
 (. 0.01االرتباغ للعبارات دالة إحصاايبا عند مستح  داللة )

الثالث  بيرسحن بين در ة كث عبار  حالدر ة ال لية للبعد ( قي  معامالت ارتباغ3 دحل )
(9)مهارات التعبير عن االحتيا ات( )ن=  
 البعد الثالث  التعبير عن االحتيا ات

 قي  معامث االرتباغ رق  العبار  قي  معامث االرتباغ رق  العبار 
22 0.63** 35 0.66** 
23 0.68** 36 0.82** 
24 0.65** 37 0.67** 
25 0.73** 38 0.66** 
26 0.69** 39 0.69** 
27 0.82** 40 0.69** 
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28 0.67** 41 0.69** 
29 0.83** 42 0.59** 
30 0.54** 43 0.54** 
31 0.83** 44 0.64** 
32 0.63** 45 0.58** 
33 0.66** 46 0.83** 
34 0.63** 47 0.73** 

 (0.01داللة ) مستح   عند إحصاايبا دالة  **
البعاد الثالاث )مهاارات  مح بة حقحية بين عبارات ارتباغ عالقة ( ح حد3ن  دحل )يالحال م

التعبير عان االحتيا اات( حالدر اة ال لياة للبعادت حياث  ااءت  مياع قاي  معاامالت االرتبااغ 
 (. 0.01للعبارات دالة إحصاايبا عند مستح  داللة )

عاان  تلتعبيار عان المشااعركماا تا  التحقاف مان صادا البنااء ألبعاااد قااماة تقادير مهاارات ا
حيحضا   ادحل  تطريف حساا  قاي  معاامالت االرتبااغ باين كاث بعاد حالدر اة ال لياة للقااماة

 ( قي  معامالت االرتباغ 4)
( قي  معامالت ارتباغ بيرسحن بين در ة كث بعد حالدر ة ال لية لقاامة تقدير مهارات التعبير 4 دحل )

 (9عن المشاعر )ن=
 معامث االرتباغقي   البعد رق  البعد
**0.90 مهارات التعبير عن الفرح حالح ن  األحل  
**0.95 مهارات التعبير عن األل  حاالن عا  الثاني  
**0.91 مهارات التعبير عن االحتيا ات حالرغبات الثالث  

**0.96 القاامة ككث  
 (0.01داللة ) مستح   عند إحصاايبا دالة**

ا باين در اة مح بة ارتباغ عالقة ( ح حد4 دحل ) يتض  من مان أبعااد  بعاد كاث حقحية  دب
فقاااد كانااات  مياااع قاااي  معاااامالت االرتبااااغ دالاااة  تالقاامااة حالدر اااة ال لياااة لعباااارات القااماااة

( 0,96(ت حيث بلبت قيمة معامث ارتباغ القاامة ككث )0.01إحصاايبا عند مستح  داللة )
ء ألبعااد قااماة تقادير مهاارات مما يشير إلى صدا البناا تحهي قيمة مرتفعة حدالة إحصاايبا

 التعبير عن المشاعر. 
 تت  حسا  ثبات در ات قاامة تقدير مهارات التعبير عن المشاعر  حسا  الثبات -ثانيبا 

 ( يحض  ذل  5ح دحل ) تبحسا  قي  معامث ألفا كرحنباخ ل ث بعد من أبعاد القاامة
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د قاامة تقدير مهارات التعبير عن المشاعر ( قي  معامث ألفا كرحنباخ لثبات كث بعد من أبعا5 دحل )
 (9)ن=

 قي  معامث الثبات ألفا كرحنباخ عدد العبارات رق  البعد
 0.72 21 البعد األحل
 0.80 16 البعد الثاني
 0.90 26 البعد الثالث
 0.93 63 للقاامة ككث

اءت ( أن قااي  معامااث ثبااات ألفااا كرحنباااخ لألبعاااد حالقاامااة ككااث  اا5يتضاا  ماان  اادحل )
ا يمكن االعتماد عليها في  تمرتفعة حهذا يعني أن القاامة تتمتع بثبات حمصداقية عالية  دب

 التطبيق امليداني للدراسة.
 تصحي  القاامة 

(ت 1ت ال=2حلتصحي  قاامة تقدير مهارات التعبير عن المشاعر ت  استادا  البدااث )نع  =
 ( در ة بالتح يع التالي 126- 63)ح ذل  تتراحح الدر ة ال لية على القاامة ما بين 

( تشاااير إلاااى در اااة منافضاااة لمهاااارات التعبيااار عااان 84أقاااث مااان –63الدر اااة مااان ) -
 المشاعر.

( تشااير إلااى در ااة متحسااطة لمهااارات التعبياار عاان 105أقااث ماان –84الدر ااة ماان ) -
 المشاعر.

 ( تشير إلى در ة مرتفعة لمهارات التعبير عن المشاعر.126 –105الدر ة من ) -
 

لبرناااامج المقتااارح لتنمياااة مهاااارات التعبيااار عااان المشااااعر لاااد  األطفاااال المصاااابين ا - 
( سنحات في الممل ة العر ية السعحدية )إعداد 8-5باضطرا  التححد في المرحلة العمرية )

 الباحثتين( 
ااد  تبعااد مرا عااة األطاار النظريااة التااي اهتماات بكيفيااة إعااداد حتصاامي  الباارامج ألطفااال التححو

(. 2014؛ يحسااالت2001الااصااة فااي مرحلااة مااا قبااث المدرسااة )نااا دتت حلااذحت الحا ااات
حمرا عة الدراسات السابقة التي اهتمت بتنمية مهارات التعبير عن المشاعر ضمن مهاارات 

؛بااااان Onley,2000التحاصاااااث غيااااار اللفظاااااي لاااااد  أطفاااااال التححااااادت حمنهاااااا دراساااااة )
علاااى البااارامج  ت حكاااذل  بعاااد االطاااالو(.2017؛ الساااحالمةت2013لااايت؛ ع2007صاااديفت

المقدمااة لتنميااة مهااارات التحاصااث غياار اللفظااي لااد  األطفااال المصااابين باضااطرا  التححااد 
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؛ أبااح حساا  2017؛ بحيطااثت2017؛  ااريشت2014محماادت ؛2013كبرنااامج )الشااحابكةت
قااا  علااى اسااتادا   تبرنااامج تاادريبي ماطاو حماانظ  (.ت تاا  بنااء2016؛ الباارت2015هللات

حتعديث السالح  لتنمياة مهاارات التعبيار  تحاستراتي يات التحاصث تصحر برنامج البحرد ميكر
حكااذل  مهااارات التعبياار عاان  تاأللاا  حاإلن عااا  تعاان مشاااعر المتمثلااة فااي  الفاارح حالحاا ن 
 االحتيا ات لد  أطفال اضطرا  التححد.

 حفيما يلي نبذ  ماتصر  عن البرنامج المقترح  
 رنامج على عد  أسس حهي أسس البرنامج  اعتمدت الباحثة عند بناء الب -أ
   .اصااا حطبيعة الم تمع السعحدت -
اصااا ححا ات حسمات األطفال ذحت اضطرا  التححد حالتاي تا  التعارف عليهاا مان  -

 .االل قاامة تحديد مهارات التعبير عن المشاعر األ ثر أهمية بالنسبة له 
  .التح هات التر حية لضرحر  مراعا  مهارات التعبير عن المشاعر -
 .تنحو في اإلستراتي يات حاالنشطة حاألسالي  المستادمة في تنفيذ البرنامجال -
تحقياف التااحا ن باين ال ااانبين العملاي حالنظاارت حتنمياة الاباارات الفردياة للمشاااركة فااي  -

 .البرنامج
 الهدف العا  من البرنامج  - 

فاي يهدف البرنامج إلى تنمياة مهاارات التعبيار عان المشااعر لاد  أطفاال اضاطرا  التححاد 
 ( سنحات في الممل ة العر ية السعحدية.8-5الفاة العمرية ما بين )

 االستراتي يات المستادمة في البرنامج   -ت
استراتي يات التحاصث المستادمة في تدري  أطفال اضطرا  التححد غير الناطقين فاي  -

تأ يااث االساات ابة  تتعلااي  االسااتنتا   حماان هااذه االسااتراتي يات تباارامج التااداث المبكاار
 .(Bianco&Hill,1989)ااتيار طريقة مالامة للتحاصث  ترغبات الطفثل
حالتشااكيث  تحالنمذ ااة تحالتلقااين أحالحااث تالتع ياا   اسااتراتي يات تعااديث الساالح  حهااي -

 (.2012)الاطي ت 
حالااذت  تصاحر برناامج بااحرد ميكار  اساتادا  بعاي الحسااااث البصارية المسااعد  حهااي -

الاذت طاحره  (Boardmaker Picture Index)ُيستاد  للتحاصث مع أطفاال التححاد
عطااه  التعليمات بطريقاة بصاريةت باإلضاافة الساتادا   (Lipuma,2000)ليبحما  حا 

 (.2017؛  ريشت2015مقاطع الفيديح حالقصا المصحر  )عياشت
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 محتح  البرنامج   -ث
حالتااي تهاادف إلااى  تأنشاطة التهياااة  حهااي األنشااطة التاي تباادأ بهااا ال لسااات التدريبياة -

فمن االلها يهيء الطفث للمهاار  الماراد  تالطفث قبث الشرحو في التدري  الفعلي تهياة
عاان طريااف اسااتادا  المثياارات البيايااة الطبيعيااة حالمتااحفر  دااااث  تتعلمهااا فااي ال لسااة

 أح عن طريف ممارسة بعي األنشطة المدرسية المناسبة. تح ر  الصال
فاي التادري  علاى تنمياة مهاارات حهي األنشطة التي تا  اعتمادهاا   األنشطة الرايسية -

حاألنشطة  تاألنشطة المعرفية  حتتمثث هذه األنشطة في كث من تالتعبير عن المشاعر
 حاألنشطة المحسيقية. تحاألنشطة الفنية تالحركية الرياضية

لياات  تطبيقهااا  ؛حهااي عبااار  عاان أنشااطة ترسااث مااع الطفااث للمناا ل  الحا بااات المن ليااة -
   المهارات المكتسبة.مما يساعد على تعمي تهنا 
  لسات البرنامج   - 

تقد  ل ث فرد من أفراد عينة البحث امسة أيا  في  ت(  لسة فردية25يطبف البرنامج في )
 ( دقيقةت حتتضمن ال لسة ما يلي 25-20األسبحوت حتتراحح مد  ال لسة ما بين )

حقاد  تمشاعرهدف ال لسة  حيقصد بم المهار  المراد تعلمها من مهارات التعبير عن ال -
يتمثاث فاي تنمياة مهاار  الشاعحر  تحددت ال لسات الامس األحلى لتحقياف هادف حاحاد

 تفاي حاين حاددت الاماس  لساات الثانياة فاي تنمياة مهاار   الشاعحر باالح ن  .بالفرح
تنمياااة مهاااار    حح عااات أهاااداف ال لساااات المتبقياااة علاااى األساااابيع بالتسلساااث التاااالي

شاعحر باالن عاا ت حأاياربا هادف تنمياة مهاار  التعبيار ث  تنمياة مهاار  ال تالشعحر باألل 
 عن االحتيا ات.

حيقصد بها المد  التي يستبرقها الطفث في تحقيف الهدف اإل رااي أثناء   مد  ال لسة -
 تطبيف أنشطة التهياة حاألنشطة الرايسية في ال لسة فردية.

دياد ححصاال حصاال ألنشاطة التهيااة المطبقاة فاي ال لساةت حتح  األنشطة المستادمة -
مااع العلاا  أن كااث هاادف يمكاان  تنااحو النشاااغ الرايسااي المسااتاد  فااي تحقيااف الهاادف

أح  تأح الحركياااة ت)الفيناااةت أح المعرفياااة  تحقيقااام ضااامن األنشاااطة الرايساااية األر عاااة
 ليت  ااتيارها حفقا لرغبات حميحل الطفث. تالمحسيقية(

امها أثناااء تطبيااف حيقصااد بهااا حصاار المااحاد التااي ساايت  اسااتاد  المااحاد المسااتادمة -
 النشاغ. 
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حيقصاااد بهاااا تحدياااد ناااحو اساااتراتي يات التحاصاااث حتعاااديث   االساااتراتي يات المساااتادمة -
 السلح  التي سيت  استادامها في تحقيف كث هدف. 

حهح يتضمن الاطحات التي سيت  اتباعها في تدري  الطفث على   آلية تطبيف ال لسة  -
 لسة. المهار  من االل النشاغ المستاد  في ال 

حيقصد بذل  تحدياد المعاايير التاي سايت  مان االلهاا تقياي  ماد  تحقاف   تقيي  الهدف -
 هدف ال لسة. 

   ا  كيفية تطبيف البرنامج حمد  تطبيقم 
 تضمنت مد  تطبيف البرنامج امس فترات حهي 

 حالتي استبرقت فتر   منية قدرت با أسبحو ت  فيها ما يلي   فتر  ما قبث التطبيف -1
ة مع إدار  المرك  حالمعلمات لشرح البرنامج حأهدافمت باإلضافة إلى عري  لسة ااص -

ال لساات التاي تهادف إلاى تعماي    إرشادات تطبيف بعي ال لسات المحكلاة لها  حهاي
 المهارات المكتسبة.

 االطالو على ملفات أفراد عينة البحث حالتأ د من تحفر شرحغ العينة. -
د يتضامن فيام شارح ألهاداف البرناامج حآلياة ارسال اطا  ألسر أطفال اضطرا  التحح -

تطبيقم حنتاا م المر ح ت حكذل  شرح إرشادات الحا باات المن لياةت حتحقياع إقارار حلاي 
 األمر بالمحافقة على تطبيف البرنامج التدريبي على طفله .

ت تاا  فيهااا التعاارف علااى الطفااث ح مااع بيانااات عاان أساابحو حماادتها  فتاار  المالحظااة -2
 ت التعبير عن المشاعر المحدد  في البحث.حعن مهارا تسلحكم

تاا  ماان االلهااا تطبياف قاامااة تقاادير مهااارات  تأسابحو حماادتها  فتار  التقيااي  القبلااي -3
 التعبير عن المشاعر على أفراد عينة البحث.

( أسابيع ت  تح يعها تبعباا 5حالتي استبرقت فتر   منية قدرت با ) تفتر  تطبيف البرنامج -
حياث تا  تطبياف البرناامج علاى  تمشااعر الماراد تعليمهاا للعيناةلمهارات التعبيار عان ال

( 25-20مااد  كااث  لسااة مااا يقااار  ) ت(  لسااات كااث أساابحو5(  لسااة بمعاادل )25)
 دقيقة.

حالتي استبرقت فتر   منية قدرت بأسبحو ت  فيها إعااد    فتر  التقحي  البعدت حالمتابعة -
( 6أفراد عينة البحث. ح دحل ) تطبيف قاامة تقدير مهارات التعبير عن المشاعر على
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يحضاا  محضااحعات حمحتااح   لسااات البرنااامج التاادريبي لتنميااة مهااارات التعبياار عاان 
 المشاعر

 ( ملاا لمحضحعات حمحتح   لسات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التعبير عن المشاعر6 دحل )

رق  
 محضحو ال لسات ال لسة

 مد  ال لسة الحاحد 
 أهداف ال لسات

ت مهارا
التعبير عن 
 المشاعر

ال لسة 
 األحلى

ال لسااااااااااااااااااااااااااااااة 
 دقيقة 25 - 20من  التمهيدية

  .بناء ألفة مع الطفث -
التأ ااد ماان تااحفر الشاارحغ  -

)التاار ر   فااي العينااة حهااي
االنتباه  -الحركي البصرت 

فهاااا  حاتباااااو  -المشااااتر 
  .األحامر(

التحقااااااااف ماااااااان فعاليااااااااة  -
المعاااااااااا  ات حاألنشااااااااااطة 

  .المحببة

 

ال لستان 
الثانية 

 الثالثةح 

التعاااااااارف علااااااااى 
 شعحر الفرح

 
 دقيقة 25 - 20من 

أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -
  .مصطل  الفرح )فرحان(

أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -
  .أحقات الفرح

أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -
  .إيماءات الفرح

ن   
حالح
رح 
الف

 

ال لسة 
 دقيقة 25 - 20من  التعبير عن الفرح الرابعة

رحام أن يعبر الطفث عن ف -
عناااد ساااثالم عااان طرياااف 
إظهااااار بطاقااااة الفاااارح أح 

  .االبتسامة
ال لسة 
 الاامسة

تعماااااااي  التعبيااااااار 
 دقيقة 25 - 20من  عن الفرح

أن يعمااا  الطفاااث مهاااارات  -
  .التعبير عن الفرح

ال لستان 
السادسة 
 حالسابعة

التعاااااااارف علااااااااى 
 دقيقة 25 - 20من  شعحر الح ن 

أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -
  .مصطل  الح ن )ح ين(

أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -
  .أحقات الح ن 
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أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -
  .إيماءات الح ن 

ال لسة 
 الثامنة

التعبيااااااااار عااااااااان 
 دقيقة 25 - 20من  الح ن 

أن يعبر الطفث عان ح نام  -
عناااد ساااثالم عااان طرياااف 

  .إظهار بطاقة )ح ين(
ال لسة 
 التاسعة

تعماااااااي  التعبيااااااار 
ارات أن يعمااا  الطفاااث مهااا - دقيقة 25 - 20من  عن الح ن 

  .التعبير عن الح ن 

ال لستان 
العاشر  
حالحادية 
 عشر

التعاااااااارف علااااااااى 
 شعحر األل 

 دقيقة 25 - 20من 

أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -
  .مصطل  األل  )تعبان(

أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -
  .أحقات األل 

أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -
  .إيماءات األل 

عا 
الن 
 حا
ألل 
ا

 

ال لسة 
الثانية 
 عشر

 دقيقة 25 - 20من  التعبير عن األل 

أن يعبار الطفاث عان ألماام  -
عناااد ساااثالم عااان طرياااف 
إظهاااار بطاقاااة )أتاااأل ( أح 
حضاااع الياااد علاااى محضاااع 

  .األل 
ال لسة 
الثالثة 
 عشر

تعماااااااي  التعبيااااااار 
أن يعماااا  الطفااااث مهاااااارات  - دقيقة 25 - 20من  عن األل 

  .التعبير عن األل 

ال لستان 
الرابعة 
عشر 

حالاامسة 
 عشر

التعاااااااارف علااااااااى 
 دقيقة 25 -20من   عحر االن عا ش

أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -
مصااااااااااااطل  االن عااااااااااااا  

  .)من عج(
أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -

  .أحقات االن عا 
أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -

  .إيماءات االن عا 
ال لسة 
السادسة 
 عشر

التعبيااااااااار عااااااااان 
 دقيقة 25 - 20من  االن عا 

أن يعبااااااار الطفاااااااث عااااااان  -
ان عا اام عنااد سااثالم عاان 

طاقااااااة طريااااااف اظهااااااار ب
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  .)من عج( أح رفع اليد
ال لسة 
السابعة 
 عشر

تعماااااااي  التعبيااااااار 
أن يعمااا  الطفاااث مهاااارات  - دقيقة 25 - 20من  عن االن عا 

  .التعبير عن االن عا  

ال لستين 
الثامنة 
عشر 
حالتاسعة 
 عشر 

التعاااااااارف علااااااااى 
 دقيقة 25 - 20من  االحتيا ات

أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -
مصاااااطل  التعبيااااار عاااااان 

  .عان(ال حو ) ح 
أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -

  .أحقات ال حو
أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -

مصاااااطل  التعبيااااار عاااااان 
  .العطش )عطشان(

أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -
  .أحقات العطش

ات
رغب
 حال
ات
يا 
الحت
ا

 

ال لسين 
العشرحن 
حالحادية 
 حالعشرحن 

التعبيااااااااار عااااااااان 
 االحتيا ات

 دقيقة 25 - 20من 

أن يعبااااااار الطفاااااااث عااااااان  -
 حعاام عنااد الحا ااة عاان 

ريااااااف إظهااااااار بطاقااااااة ط
  .) حعان(

أن يعبااااااار الطفاااااااث عااااااان  -
عطشاام عنااد الحا ااة عاان 
طريااااااف إظهااااااار بطاقااااااة 

  .)عطشان(

ال لسة 
الثانية 
 حالعشرحن 

تعماااااااي  التعبيااااااار 
 دقيقة 25 -20من   عن االحتيا ات

أن يعمااا  الطفاااث مهاااارات  -
  .التعبير عن ال حو

أن يعمااا  الطفاااث مهاااارات  -
  .التعبير عن العطش

ال لسة 
 الثالثة
 حالعشرحن 

التعاااااااارف علااااااااى 
 دقيقة 25 - 20من  الرغبات

أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -
مصاااااطل  التعبيااااار عاااااان 

  .أريد( -رغبتم ) اببى
أن يتعاااارف الطفااااث علااااى  -

 أحقات الرغبات
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ال لسة 
الرابعة 
 حالعشرحن 

التعبيااااااااار عااااااااان 
 دقيقة 25 - 20من  الرغبات

أن يعبااااااار الطفاااااااث عااااااان  -
رغباتاام عنااد الحا ااة عاان 
 طريااف ت ااحين  ملااة علااى
ملااااال بكااااس )أنااااا أببااااى 

نشااااااغ مفضاااااث -"معااااا  
  .إل "(

ال لسة 
الاامسة 
 حالعشرحن 

تعماااااااي  التعبيااااااار 
 عن الرغبات

أن يعمااا  الطفاااث مهاااارات  - دقيقة 25 - 20من 
  .التعبير عن رغباتم

تتضمن اإل راءات التي ت  استادمتها في البحث الحالي ماا   إ راءات تطبيف أدحات البحث
 يلي 

سات حاألبحاث العر ية حاالستفاد  منها فاي بنااء قااماة تقادير مهاارات االطالو على الدرا -1
 ت( سانحات8-5التعبير عن المشاعر لد  أطفال اضطرا  التححد في المرحلة العمرياة )

 حكذل  في بناء البرنامج المقترح. 
حتحكيمهااا حالتحقااف ماان صاادقها  تإعااداد قاامااة تقاادير مهااارات التعبياار عاان المشاااعر -2

 حثباتها.
 د البرنامج التدريبي المقترح في تنمية مهارات التعبير عن المشاعر حتحكيمم. إعدا -3
حقاد تا  ااتياار مركا  باادغيش للرعاياة  تااتيار المرك  الذت سيت  تطبياف البرناامج فيام -4

 حالتأهيث ب د .
ااتيار أفراد عينة البحث حم انستهما مان ااالل التطبياف القبلاي لقااماة تقادير مهاارات  -5

 لمشاعر.  التعبير عن ا

للحصاحل علاى معلحماات متعلقاة باأفراد عيناة  ؛حضع  دحل لمقابلاة معلماات الفصاحل -6
 البحث. 

حذلاا  قبااث الباادء بتطبيااف  تحضااع  اادحل لمالحظااة أفااراد عينااة البحااث اااالل أساابحعين -7
حاللعا   تكاالركن الفاردت  البرنامجت على أن تت  مالحظة كث طفث في أحضااو ماتلفاة

حتسااا يث المالحظاااات فاااي اساااتمارات  تح طاااابحر الصاااباحأ تأح اللعااا  الحااار تالمااانظ 
 المالحظة الااصة بذل .
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تطبيف قاامة تقادير مهاارات التعبيار عان المشااعر )القيااس القبلاي( علاى أفاراد عيناة  -8
 البحث.

حتصاحير عيناة البحاث  تتطبيف البرنامج المقترح لتنمية مهارات التعبير عان المشااعر -9
 في ال لسات التدريبية. 

تطبيف قاامة تقدير مهارات التعبير عن المشاعر )القياس البعدت( على أفراد إعاد  -10
 عينة البحث للتحقف من فعالية البرنامج المقترح في هذا البحث.

داال بياناتها في الحاس  حتحليلها إحصااايبا للتحقاف مان صاحة -11 تصحي  القحاا ت حا 
 فري البحث.

 يات في ضحء نتااج البحث الحالي. استاالا النتااج حمناقشتها حصياغة تحص-12 

 األسالي  اإلحصااية المستادمة 

ااا ل ااحن البحااث ذا تصاامي  ماااتلو يشااتمث علااى البيانااات ال ميااة حالنحعيااة؛ لااذل  فاا ن  حفقب
أسالي  تحليث البياناات   أسالي  تحليث البيانات سحف يت  ت  اتها في األسطر القادمة إلى

كمااا ساايت  تحضااي  كيفيااة الماا   فيمااا بينهااا  ت ميااةحأسااالي  تحليااث البيانااات ال تالنحعيااة
 حاالستفاد  من كافة البيانات.

ساايت  تحليااث البيانااات النحعيااة عاان طريااف اسااتادا    أسااالي  تحليااث البيانااات النحعيااة -1
 استراتي ية التثليث حالترمي  حهي كالتالي 

نااات هااي طريقااة لالسااتفاد  ماان مصااادر البيا  Triangulationاسااتراتي ية التثليااث  .أ
حدماج البياناات ذات المصاادر الماتلفاة  تالمتعدد ت حذل  عن طريف ال ماع فيماا بينهاا
حللتأ اد مان صااحة النتاااج ال مياة عاان  تبهادف الحصاحل علااى نتاااج شااملة حمت املااة

  ت حللتثلياث أناحاو منهاا(Hussein, 2009)حالعكس صحي  تطريف البيانات النحعية
حلعث ما يهمناا   .حتثليث البيانات تحتثليث الباحثين تحتثليث النظرية تالتثليث المنه ي

حالااذت يقااح  علااى  مااع البيانااات  تتثليااث البيانااات  فااي هااذه الدراسااة هااح النااحو األاياار
 النحعية من عد  مصادر للحصحل إلى نتااج أ ثر اتساقبا حمحثحقية حشمحلية.

هااا "عمليااة تنظااي  يمكاان تعريااال اسااتراتي ية الترمياا  بأن  Codingاسااتراتي ية الترمياا  - 
ا لاام يمياا ه عاان غيااره" ااا شااارحب عطاااء كااث تصاانيال عنحانب  .البيانااات إلااى تصاانيفات فرعيااة حا 
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 ت(.ت حالتااي تاا  اسااتادامها لتنظااي  بيانااات أدا  المالحظااة الاااا :2018.408تث)كريسااحي
حيث ت  ترمي ها يدحيبا حمن ث  االستفاد  من نتااج الترمي  في اإل اباة علاى أساالة البحاث 

 يث حتفسير النتااج.حتحل

ت  استادا  أسالي  إحصااية متعدد  باستادا  برناامج   أسالي  تحليث البيانات ال مية -2
 ( حهي على النحح التالي SPSSالتحليث اإلحصااي)

لمعرفة فاعلية  (Matched - Pairs Rank biserial correlation)ااتبار  -
 برنامج مقترح في تنمية مهارات التعبير عن المشاعر.

 حالترتي  في البعد حالنسبة الماحية. المتحسطات الحسابية حاالنحرافات المعيارية. -

 نتائج البحث ومناقشتها:
"ما أبر  مهارات التعبير عن المشاعر   حالذت ينا على -لإل ابة على السثال األحل -1

( سانحات؟" تا  8-5استادامبا لد  أطفال اضطرا  التححد في مرحلة العمرية ما بين )
ااا دراساا ااا تنا ليب ة عبااارات أبعاااد القاامااة فااي القياااس القبلاايت حترتياا  هااذه العبااارات ترتيبب

حس  متحساو آراء المعلماات حاحل اساتادا  أفاراد عيناة البحاث لمهاارات التعبيار عان 
ا ل دحل حدحد در ة التعبير عن المشاعر كما يلي   المشاعر حاالحتيا اتت حفقب

شاعر لد  أفراد عينة الدراسة ( حدحد در ة التعبير عن الم7 دحل ) 
 (5)ن=

 حدحد المتحسو الحسابي در ة التعبير

 1.50 – 1.00 منافضة

 2.00 – 1.51 مرتفعة

  اءت النتااج كما يحضحها ال دحل التالي 
( المتحسطات الحسابية حاالنحرافات المعيارية حالنس  الماحية ألبعاد قاامة تقدير مهارات التعبير 8 دحل)

 (5)ن= عن المشاعر

رق  
متحسو  أبعاد مهارات التعبير عن المشاعر البعد

 اآلراء
االنحراف 
 المعيارت 

النسبة 
الماحية
% 

ترتي  
 األبعاد
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 1 77.00 0.23 1.52 مهارات التعبير عن مشاعر الفرح حالح ن  األحل

 2 75.00 0.31 1.48 مهارات التعبير عن مشاعر األل  حاالن عا  الثاني

 3 74.00 0.27 1.46 عبير عن االحتيا ات حالرغباتمهارات الت الثالث

  76.00 0.27 1.50 متحسو إ مالي البعد

اا بنااءب علاى متحساو 8يشير  دحل) ( إلى ترتيا  أبعااد مهاارات التعبيار عان المشااعر تنا ليب
آراء المعلمات ححل استادا  أفاراد عيناة البحاث لمهاارات التعبيار عان المشااعرت حبمقارناة 

 ( يتض  ما يلي  8( ح)7ضحة في ال دحلين )النتااج المح 

أن أحل أبعاااد مهااارات التعبياار عاان المشاااعر حأ ثرهااا اسااتادامبا ماان قبااث أطفااال اضااطرا  
التححد )مهارات التعبير عن مشاعر الفرح حالح ن(ت فقد أظهرت النتااج بأن هثالء األطفال 

(ت ح لبات 1.52لبعاد )حيث بلبات قيماة متحساو ا تيستادمحن تل  المهارات بدر ة مرتفعة
(ت ٪77.00(ت كما بلبت نسبة استادامه  لتل  المهارات )0,23قيمة االنحراف المعيارت )

ممااا ياادل علااى عااد  ح ااحد تباااين فااي آراء المعلمااات حااحل اسااتادا  أفااراد عينااة الدراسااة 
 لمهارات التعبير عن مشاعر الفرح حالح ن بدر ة مرتفعة.

ن المشاااعر اسااتادامبا ماان قبااث أطفااال اضااطرا  التححااد أمااا ثاااني أبعاااد مهااارات التعبياار عاا
مهاااارات التعبيااار عااان مشااااعر األلااا  حاإل عاااا ت فقاااد أظهااارت النتاااااج باااأن هاااثالء األطفاااال 

( حقيماة 1.50حيث بلبت قيمة متحساو البعاد ) تيستادمحن تل  المهارات بدر ة منافضة
.(ت ٪75.00هااارات )(ت كمااا بلباات نساابة اسااتادامه  لتلاا  الم0,31االنحااراف المعيااارت )

حهااذا ياادل علااى عااد  ح ااحد تباااين فااي آراء المعلمااات حااحل اسااتادا  أفااراد عينااة الدراسااة 
 لمهارات التعبير عن مشاعر األل  حاالن عا  بدر ة منافضة.

ح اء ُبعد التعبير عن االحتيا ات حالرغبات ثالث أبعاد مهارات التعبير عن المشاعر حأقلهاا 
اضاااطرا  التححااادت فقاااد أظهااارت النتاااااج باااأن هاااثالء األطفاااال اساااتادامبا مااان قباااث أطفاااال 

حقيماة  ت(1.46يستادمحن تل  المهارات بدر ة منافضة حيث بلبت قيمة متحساو البعاد )
(ت كما بلبت نسبة استادامه  لمهارات التعبيار عان االحتيا اات 0,27االنحراف المعيارت )

راء المعلماات حاحل اساتادا  (ت مما يادل علاى عاد  ح احد تبااين فاي آ٪74.00حالرغبات )
ا.  أفراد عينة البحث لمهارات التعبير عن االحتيا ات حالرغبات بدر ة منافضة أيضب
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حبصفة عامة ن اد أن إ ماالي متحساو در اة مهاارات التعبيار عان المشااعر بصاحر  عاماة 
كماااا بلبااات قيماااة  ت(1.50مااان قباااث األطفاااال المصاااابين باضاااطرا  التححاااد بلبااات قيمتااام )

(ت أت أن نسااابة اساااتادا  هاااثالء األطفاااال 0,27لمعياااارت لألبعااااد بشاااكث عااا  )االنحااراف ا
(ت حهااذا ياادل علااى عااد  ٪76.00لمهاارات التعبياار عاان المشاااعر بصااحر  عامااة قااد بلباات )

ح ااحد تباااين فااي آراء المعلمااات حااحل اسااتادا  أفااراد عينااة البحااث لمهااارات التعبياار عاان 
 المشاعر حاالحتيا ات بدر ة منافضة.

لباحثتان هذه النتي ة بناء على القيااس القبلاي حالاذت ُطباف قباث تطبياف البرناامج حفسرت ا
المقترح مان قباث المعلماات؛  حالاذت أ اد علاى أن األطفاال لاديه  تعبيار عان مشااعر الفارح 
حالحاا ن بالمرتبااة األحلااىت حتلاا  النتي ااة تعااد منطقيااة بناااءب علااى أن مهااارات التعبياار عاان 

ى مهاااارات التعبيااار عااان المشااااعر حأساااهلها فاااي التعلاااي  مشااااعر الفااارح حالحااا ن مااان أحلااا
حاال تسا ت كما أن أفراد عينة البحث في ياحمه  الدراساي يارحن البطاقاات التعبيرياة الدالاة 
على الفارح حالحا ن حالاذت يشاير إلاى معارفته  بالصاحر التعبيرياة الااصاة بمشااعر الفارح 

لصحر حر طهاا بال لماات ُيساهوث  ( في أن استادا  ا2004حالح نت حُتفسر ذل  )الشاميت
حمع مرحر الحقت التمكن من اساتادامها  تعلى أطفال اضطرا  التححد فه  الرمح  اللبحية

 في التعبير. 

حفي المرتباة الثانياة  ااء التعبيار عان مشااعر األلا  حاالن عاا  لاد  العيناةت حذلا  منطقاي 
اااا باعتباااار أن األطفاااال فاااي حاااال األلااا  حاالن عاااا  يعبااارحن ب طاااريقته  الااصاااة؛ أت أيضب

بسلحكياته  النمطية غير المقبحلة كالصراخ حالضر  حالبكاء حغيرهات بالتالي ت  النظر إليها 
 بأنها سلحكيات تعبيرية ببي النظر عن ماهية السلح  حمالامتم. 

أمااا مهااارات التعبياار عاان االحتيا ااات حالرغبااات ف اااء بالمرتبااة الثالثااة؛ أت أن األطفااال فااي 
بلي يتض  أن ليس لديه  القدر  على التعبير عن احتيا اته ؛ حتعا ح الباحثتاان القياس الق

تلاا  النتي ااة إلااى أن األطفااال غياار ناااطقين حغياار قااادرين علااى التعبياار اللفظاايت حبعااي 
مماا أد  لعاد   تاألطفال كان تعبياره  عان االحتياا  مماثاث لتعبياره  عان مشااعر االن عاا 

 احتيا اتم حل ن بسلحكيات غير مالامة. االنتباه إلى أن الطفث ُيعبر عن

مماااا سااابف نساااتنتج أن األطفاااال بحا اااة إلاااى ا تساااا  مهاااارات التعبيااار عااان االحتيا اااات 
حالرغباتت يليها مهار   التعبير عن مشاعر األل  حاالن عا ت ث  التعبيار عان مشااعر الفارح 
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األطفاال تمكناحا  حالح نت حهذا ما يتفف مع مالحظة الباحثتاان ل لساات البرناامج؛ حياث أن
ماان ا تسااا  مهااارات التعبياار عاان االحتيا ااات بالدر ااة األحلااى حكاناات هااذه المهااار  أسااهث 

 المهارات فهمبا حا تساببا حتعبيربا.

حتع ح الباحثتان تل  النتي اة إلاى حا اة األطفاال الماساة لمهاار  التعبيار عان االحتيا اات  
يرغبحن بمت حهاذا يتفاف ماع ماا أشاارت حرغبته  في أن يتحاصلحا مع اآلارين حيعبرحا عما 

فاي تفساير النظرياة السالحكية ال تساا  اللباة حالاذت يانا علاى أن  ت(2016)البارت إليم 
الطفث يتمكن من التحاصث عندما ياتمكن مان فها  الهادف مان التحاصاث حاللباة؛ حياث يار و 

شااباو حا اتاام حرغباتاام غباتاام بالتااالي يااتمكن الطفااث ماان الحصااحل علااى ر  تبااين التحاصااث حا 
حاحتيا اتاام عاان طريااف اسااتادا  اللبااة اللفظيااة أح غياار اللفظيااة التااي ا تساابها عاان طريااف 
تحليث السلح  اللفظيت حيقح  تحليث السلح  اللفظي على تحديد المثيرت حتحديد االسات ابة 
الصحيحةت حتحديد المع   الااا بالطفثت حهذا ما ت  تحقيقم من ااالل  لساات البرناامج 

يهدف لتنمية مهارات التعبير عن المشاعر لد  عينة من األطفال المصاابين المقترح الذت 
 باضطرا  التححد.

كما ت  دراسة عبارات أبعاد قاامة مهارات التعبير عن المشاعر في القياس البعادتت حترتا  
هذه العبارات ترتيببا تنا ليبا حسا  متحساو آراء المعلماات حاحل اساتادا  أفاراد عيناة البحاث 

ا ل دحل حدحد در ة التعبير عان المشااعر لمهارات  التعبير عن المشاعر حاالحتيا اتت حفقب
 كما يلي 

 (5( حدحد در ة التعبير عن المشاعر لد  أفراد عينة الدراسة )ن=9 دحل )

 حدحد المتحسو الحسابي در ة التعبير

 1.50 – 1.00 منافضة

 2.00 – 1.51 مرتفعة
 لتالي   اءت النتااج كما يحضحها ال دحل ا

( المتحسطات الحسابية حاالنحرافات المعيارية حالنس  الماحية ألبعاد قاامة تقدير مهارات 10 دحل )
 (5التعبير عن المشاعر )ن=

رق  
 البعد

أبعاد مهارات التعبير عن 
 المشاعر

متحسو 
 اآلراء

االنحراف 
 المعيارت 

النسبة 
 الماحية%

در ة 
 التعبير

ترتي  
 المحاحر

 3 عالي 94.00 0.029 1.88لتعبير عن مشاعر مهارات ا األحل



اضطراب التوحد في مدينة  فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات التعبير عن المشاعر لدى أطفال
 نهى الزهراني - صديقلينا بن                                              جدة بالمملكة العربية السعودية

- 507 - 

م 1202 يناير 1اجلزء  1العدد  63اجمللد                       جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس  

 

 الح ن حالفرح

مهارات التعبير عن مشاعر  الثاني
 1 عالي 95.00 0.029 1.90 األل  حاإلن ها 

مهارات التعبير عن  الثالث
 2 عالي 94.50 0.048 1.89 االحتيا ات حالرغبات

 94.50 0.033 1.89 متحسو إ مالي البعد
ن مهارات التعبير عن المشااعر كانات علاى النحاح التااليت ماع تض  من ال دحل السابف أي

 ترتي  هذه المهارات ترتيببا تنا ليبا بناءب على متحسو آراء المعلمات  
إن أحل أبعاد مهارات التعبير عن المشاعر حأ ثرها استادامبا من قبث أطفال اضطرا  التححاد بعاد 

  حاالن عااا ت فقااد أظهاارت النتااااج بااأن تطبيااف البرنااامج هااي مهااارات التعبياار عاان مشاااعر األلاا
األطفال المصابين باضطرا  التححد أصبححا يستادمحن تل  المهارات بدر ة مرتفعة حياث بلبات 

( كماااا بلبااات نسااابة 0,029( ت ح لبااات قيماااة االنحاااراف المعياااارت )1.90قيماااة متحساااو البعاااد )
ي آراء المعلماات حاحل (ت مما يادل علاى عاد  ح احد تبااين فا٪95.00استادامه  لتل  المهار  )

اسااتادا  األطفااال المصااابين باضااطرا  التححااد لمهااار  التعبياار عاان مشاااعر األلاا  حاالن عااا  بعااد 
 تطبيف البرنامج المقترح.

أمااا ثاااني أبعاااد التعبياار عاان المشاااعر اسااتادامبا ماان قبااث أطفااال اضااطرا  التححااد فهااح مهااارات 
ألطفاال المصاابين باضاطرا  التححاد أصابححا التعبير عان االحتيا ااتت فقاد أظهارت النتاااج باأن ا

(ت ح لبات قيماة 1.89حيث بلبات قيماة متحساو البعاد ) تيستادمحن تل  المهارات بدر ة مرتفعة
(ت حهاذا يادل ٪94.50(ت كما بلبت نسبة استادامه  لتل  المهاار  )0,048االنحراف المعيارت )

فااال المصااابين باضااطرا  التححااد علااى عااد  ح ااحد تباااين فااي آراء عينااة الدراسااة ت اااه قيااا  األط
 باستادا  مهارات التعبير عن االحتيا ات بعد تطبيف البرنامج المقترح.

ح اء ُبعد التعبيار عان مشااعر الفارح حالحا ن ثالاث مهاارات التعبيار عان المشااعرت فقاد أظهارت 
 تالياةالنتااج بأن األطفال المصابين باضطرا  التححد أصبححا يستادمحن تل  المهارات بدر اة ع

(ت كماا بلبات 0,029(ت ح لبات قيماة االنحاراف المعياارت )1.88حيث بلبت قيمة متحسو البعد )
(ت حهذا يدل على عاد  ح احد تبااين فاي آراء المعلماات ٪94.00نسبة استادامه  لتل  المهار  )

 تححل اساتادا  األطفاال المصاابين باضاطرا  التححاد لمهاار  التعبيار عان مشااعر الفارح حالحا ن 
 تطبيف البرنامج المقترح.بعد 
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حبصااحر  عامااة ن ااد أن إ مااالي متحسااو در ااة اسااتادا  مهااارات التعبياار عاان المشاااعر بصااحر  
(ت كمااا بلباات قيمااة 1.89عامااة ماان قبااث األطفااال المصااابين باضااطرا  التححااد بلباات قيمتاام )

ت ( أت أن األطفااال المصااابين باضااطرا  التححااد يسااتادمحا مهااارا0,033االنحااراف المعيااارت )
(بعاد تطبياف البرناامج المقتارحت حهاذا يادل %94.50التعبير عن المشاعر بصحر  عامة بنسابة )

علااى عااد  ح ااحد تباااين فااي آراء المعلمااات حااحل اسااتادا  األطفااال المصااابين باضااطرا  التححااد 
 لمهارات التعبير عن المشاعر بصحر  عامة بدر ة مرتفعة.

اس البعاادت حالااذت ُطبااف ماان قبااث المعلمااات بعااد حفساارت الباحثتااان هااذه النتي ااة بناااء علااى القياا
تطبيف البرنامج المقترح؛ حالذت أشار إلى أن األطفال أصبحت لديه  مهارات التعبير عن مشاعر 
األل  حاالن عا  بالمرتبة األحلىت حتل  النتي ة تعد منطقية بناءب على ما تا  فاي  لساات البرناامج 

حياث اساتبدل األطفاال  تيمة عن مشاعر األل  حاالن عا المقترح من تعليمه  لطريقة التعبير السل
المصااابين باضااطرا  التححااد طااريقته  فااي التعبياار عاان مشاااعر األلاا  حاالن عااا  المتمثلااة فااي 
الصراخ حالضر  حالبكاء حغيرها؛ إلى الطريقة السليمة ل حن التعبير عن مشاعر األلا  حاالن عاا  

ة بالنسابة لها  فاي ااتفااء المظااهر السالحكية غيار بالطريقاة الساليمة أد  لنتاااج فحرياة حساريع
 المقبحلة.

حفي المرتبة الثانية  ااءت مهاارات التعبيار عان االحتيا اات لاد  أطفاال اضاطرا  التححادت 
ااا باعتبااار أن األطفااال ح اادحا اساات ابة عاليااة الحتيا اااته  حااين عباارحا  تحذلاا  منطقااي أيضب

امج االرشادت مما ع   لديه  استادا  طرا عنها بالطريقة السليمة التي تعلمحها في البرن
 التعبير السليمة.

أما مهارات التعبير عن مشاعر الفارح حالحا ن ف ااء فاي القيااس البعادت بالمرتباة الثالثاة؛ 
حقاد يكااحن ذلاا  ل ااحن أفااراد العينااة كااان لااديه  معرفااة بالصااحر التعبيريااة الااصااة بمشاااعر 

هذا البعاد ف انات نتي اة القيااس البعادت أنهاا  الفرح حالح ن حلديه  القدر  على التعبير عن
 أقث استادامبا حتعبيربا.
( تتض  االاتالفات بين نتااج القياس القبلي حالقياس البعدت مما 11حفي ال دحل التالي )

يحض  أن البرنامج المقترح كان لم أثربا في ا تسا  األطفال المصابين باضطرا  التححد مهارات 
 طحرها.التعبير عن المشاعر حت
 ( االاتالف بين نتااج القياس القبلي حالبعدت لد  أفراد  عينة الدراسة11 دحل )

 (5في أبعاد  قاامة مهارات التعبير عن المشاعر )ن= 
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 القياس البعدت القياس القبلي

رق  
 البعد

أبعاد مهارات 
التعبير عن 
 المشاعر

متحسو 
 اآلراء

االنحرا
ف 
 المعيارت 

النسبة 
الماحية
% 

تر 
تي
  
ألا
بعا
 د

متحسو 
 اآلراء

االنحرا
ف 
 المعيارت 

النسبة 
الماحية
% 

ترتي  
 األبعاد

 األحل
مهارات التعبير عن 
مشاعر الفرح 
 حالح ن 

1.52 0.23 77.00 1 1.88 0.03 
94.0
0 3 

 الثاني
مهارات التعبير عن 
مشاعر األل  
 حاالن عا 

1.48 0.31 75.00 2 1.89 0.05 94.5
0 2 

 الثالث
ن مهارات التعبير ع
االحتيا ات 
 حالرغبات

1.46 0.27 74.00 3 1.90 0.03 95.0
0 1 

 0.033 1.89  76.00 0.27 1.50 متحسو إ مالي البعد
94.5
0  

"ما فاعلية استادا     لإل ابة على السثال الثاني من أسالة البحث حالذت ينا على -2
طفال برنامج المقترح في تنمية مهارات التعبير عن مشاعر الفرح حالح ن لد  أ

( سنحات؟" حللتأ د من داللة 8-5اضطرا  التححد في المرحلة العمرية ما بين )
الفرحا بين القياسين القبلي حالبعدت على بعد مهارات التعبير عن مشاعر الفرح 
حالح ن من أبعاد قاامة مهارات التعبير عن المشاعر ت  استادا  األسلح  اإلحصااي 

( يحض  12(ت حال دحل )Wilcoxon Signed Ranks Testالمتمثث في ااتبار )
 ذل .

 ( لداللة الفرحا بين القياس القبلي حالبعدت في مهارات التعبير عن مشاعر12 دحل )
 (5)الفرح حالح ن( لد  األطفال المصابين باضطرا  التححد  )ن= 

عدد 
 العينة

إحصااي  متحسو الرت  متحسو در ات الطال 
 االاتبار 

(Z) 

 قيمة
(sig) 

P.value 
بعد تطبيف 
 البرنامج

قبث تطبيف 
 (-الرت  ) الرت  )+( البرنامج
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5 1.88 1.54 3.00 0.00 - 2.023 0.043 
=  ( أقااث ماان قيمااة ) 0.043تساااحت ) p-value( أن قيمااة 12يتضاا  ماان  اادحل )

ااا  ن ااد قيمااة )0.05 ( ن اادها أ باار ماان قيمااة 2.023 -( المحسااحبة تساااحت )Z( ت حأيضب
(Zال دحليااة حا )( ت ح ناااءب علااى ذلاا  ف ناام تح ااد فاارحا ذات داللااة 0.0202لتااي تساااحت)

( 8-5إحصااية بين متحسطي در ات أطفال اضطرا  التححد في المرحلة العمرية ما بين )
سنحات على قاامة تقدير مهارات التعبير عن المشاعر في بعد ) التعبير عن مشاعر الفرح 

ن البرنامج المقتارح قاد أحادث فرقباا فاي مهاارات قبث حبعد تطبيف البرنامجت أت أ  تحالح ن(
 التعبير عن مشاعر الح ن حالفرح لد  األطفال المصابين باضطرا  التححد.

بةت حهااذا حن ااد أن متحسااو رتاا  اإلشااارات المح بااة أ باار ماان متحسااو رتاا  اإلشااارات السااال
نتااااج  المقتاارح كااان لصااال  التطبيااف البعاادتت فقااد بلاا  متحسااو يعنااي أن تطبيااف البرنااامج

مهارات التعبير عان مشااعر الفارح حالحا ن لاد  األطفاال المصاابين باضاطرا  التححاد قباث 
(ت أت أقاث مان متحساو نتاااج مهاارات ٪77.00( بنسابة )1.54تطبيف البرنامج المقترح )

التعبياار عاان مشاااعر الفاارح حالحاا ن لااد  األطفااال المصااابين باضااطرا  التححااد بعااد تطبيااف 
(. حهذا يعني أن مهاارات التعبيار ٪94.00( بنسبة )1.88لذت بل  )حا  تالبرنامج المقترح

عن مشاعر الفرح حالح ن لد  األطفال المصابين باضطرا  التححد في المرحلة العمرية ما 
 ( سنحات قد تطحرت بنسبة كبير  بعد تطبيف البرنامج المقترح.8-5بين )

هارات التعبير عن مشاعر الفرح حقد ت  حسا  فاعلية تطبيف البرنامج المقترح في تنمية م
( سانحات بمديناة 8-5حالح ن لد  أطفاال اضاطرا  التححاد فاي المرحلاة العمرياة ماا باين )

 Matched - Pairs Rank biserial اد ت باساتادا  معادلاة ح ا  التاأثير التالياة )
correlation  )prbr   

1
)1n(n

T4
rprb 


   

 1
)15(5

154
rprb 




  = 1.00 

حهااذا يعنااي أن ح اا  الفاعليااة حالتااأثير كبياار  prbr  =1.00  >0,9ماان النتااااج ن ااد أن 
ا ا في تنمية مهاارات التعبيار عان مشااعر   ت دب أت أن البرنامج المقترح لم فاعلية كبير   دب

( ساانحات 8-5مرحلااة العمريااة مااا بااين )الفاارح حالحاا ن لااد  أطفااال اضااطرا  التححااد فااي ال
 بمدينة  د .
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ح ينت نتااج السثال الثاني ح حد فرحا بين التطبيقين القبلي حالبعدت في مساتح  مهاارات 
التعبياار عاان مشاااعر الفاارح حالحاا ن بعااد تطبيااف البرنااامجت حالفاارا يعااحد لصااال  التطبيااف 

  .البعدت
مشااعر الفارح حالحا ن لاد  الم محعاة إذ الحظت الباحثتان  ياد  في مستح  التعبير عان 

فتلقاي الم محعاة  تالت ريبياة بعاد تطبياف البرناامج التادريبي حهاذه نتي اة منطقياة حمتحقعاة
الت ريبية م محعة من المعارف حالمهارات حاألنشطة أثناء تطبيف البرنامج  اد من مساتح  

 الت ريبياة حعاةدر اات الم م فاي التحسان حهاذا تالتعبير عن مشاعر الفرح حالح ن لديه 
 .المقترح التدريبي البرنامج فاعلية يثكد البعدت القياس في

"ما فاعلية استادا    لإل ابة على السثال الثالث من أسالة البحث حالذت ينا على -3
برنامج المقترح في تنمية مهارات التعبير عن مشاعر األل  حاالن عا  لد  أطفال 

حللتأ د من داللة  ت( سنحات؟"8-5ين )اضطرا  التححد في المرحلة العمرية ما ب
الفرحا بين القياسين القبلي حالبعدت على بعد مهارات التعبير عن مشاعر األل  
حاالن عا  من أبعاد قاامة مهارات التعبير عن المشاعر ت  استادا  األسلح  اإلحصااي 

(ت حالتي يحضحها  دحل Wilcoxon Signed Ranks Testالمتمثث في ااتبار )
(13.) 

 ( لداللة الفرحا بين القياس القبلي حالبعدت في مهارات التعبير عن مشاعر13 دحل )
 (5)األل  حاالن عا ( لد  األطفال المصابين اضطرا  التححد )ن= 

عدد 
 العينة

إحصااي  متحسو الرت  متحسو در ات الطال 
 االاتبار 

(Z) 

 قيمة
(sig) 

P.value 
بعد تطبيف 
 البرنامج

قبث تطبيف 
 (-الرت  ) الرت  )+( رنامجالب

5 1.90 1.50 3.00 0.00 - 2.023 0.043 
=  ( أقااث ماان قيمااة ) 0.043تساااحت ) p-value ( أن قيمااة 13يتضاا  ماان  اادحل )

ااا قيمااة ) ت(0.05 ( Z( ن اادها أ باار ماان قيمااة )2.023 -( المحسااحبة تساااحت )Zحأيضب
ح د فرحا ذات داللة إحصااية (ت ح ناءب على ذل  ف نم ت0.0202ال دحلية حالتي تساحت )

( سانحات 8-5بين متحسطي در ات أطفال اضطرا  التححد فاي المرحلاة العمرياة ماا باين )
علااى قااماااة تقاادير مهاااارات التعبياار عااان المشاااعر فاااي بعااد التعبيااار عاان مشااااعر )األلااا  

 قبث حبعد تطبيف البرنامجت أت أن البرنامج المقترح قد أحدث فرا في مهاارات تحاالن عا (
 التعبير عن مشاعر األل  حاالن عا  لد  األطفال المصابين باضطرا  التححد.
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كما ن د أن متحسو رت  اإلشارات المح بة أ بر من متحساو رتا  اإلشاارات الساالبةت حهاذا 
يعنااي أن تطبيااف البرنااامج المقتاارح كااان لصااال  التطبيااف البعاادتت فقااد بلاا  متحسااو نتااااج 

حاالن عا  لاد  األطفاال المصاابين باضاطرا  التححاد قباث  مهارات التعبير عن مشاعر األل 
(ت أت أقاث مان متحساو نتاااج مهاارات التعبيار ٪75.00( بنسابة )1.50تطبيف البرناامج )

 تعن مشاعر األل  حاالن عا  لد  األطفال المصابين باضطرا  التححد بعد تطبياف البرناامج
مهاارات التعبيار عان مشااعر  (. حهاذا يشاير إلاى أن٪95.00( بنسابة )1.90حالذت بل  )

-5األل  حاالن عا  لد  األطفال المصابين باضطرا  التححد في المرحلة العمرياة ماا باين )
 ( سنحات قد تطحرت بنسبة كبير  بعد تطبيف البرنامج المقترح.8

حقد ت  حسا  فاعلية تطبيف البرنامج المقترح في تنمية مهارات التعبير عن مشااعر األلا  
( سانحات بمديناة 8-5د  أطفال اضطرا  التححد في المرحلة العمرية ماا باين )حاالن عا  ل

 Matched - Pairs Rank biserial اد ت باساتادا  معادلاة ح ا  التاأثير التالياة )
correlation  )prbr   

1
)1n(n

T4
rprb 


   

 1
)15(5

154
rprb 




  = 1.00 

حهااذا يعنااي أن ح اا  الفاعليااة حالتااأثير كبياار  prbr  =1.00  >0,9ن النتااااج ن ااد أن ماا
ا فاي تنمياة مهاارات التعبيار عان مشااعر  ا. أت أن البرنامج المقترح لم فاعلية كبير   دب  دب

( ساانحات 8-5األلاا  حاالن عااا  لااد  أطفااال اضااطرا  التححااد فااي المرحلااة العمريااة مااا بااين)
 ينة  د .بمد

ح ينت نتااج السثال الثالث ح حد فرحا بين التطبيقين القبلي حالبعدت في مساتح  مهاارات 
حالفاارا يعااحد لصااال  التطبيااف  تالتعبياار عاان مشاااعر األلاا  حاإلن عااا  بعااد تطبيااف البرنااامج

  .البعدت

ة إذ الحظت الباحثتان  ياد  في مستح  التعبير عن مشاعر األل  حاإلن عاا  لاد  الم محعا
حهاذه نتي اة منطقياة حمتحقعاة فتلقاي الم محعاة  ؛الت ريبياة بعاد تطبياف البرناامج التادريبي

الت ريبية م محعة من المعارف حالمهارات حاألنشطة أثناء تطبيف البرنامج  اد من مساتح  
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 الت ريبياة در اات الم محعاة في التحسن حهذا تالتعبير عن مشاعر األل  حاإلن عا  لديه 
 .المقترح التدريبي البرنامج فاعلية يثكد عدتالب القياس في

ما فاعلية استادا  "  لإل ابة على السثال الرابع من أسالة البحث حالذت ينا على-4
برنامج المقترح في تنمية مهارات التعبير عن االحتيا ات حالرغبات لد  أطفال اضطرا  

من داللة الفرحا بين حللتأ د  ت( سنحات ؟"8-5التححد في المرحلة العمرية ما بين )
القياسين القبلي حالبعدت على بعد مهارات التعبير عن االحتيا ات حالرغبات من أبعاد 
قاامة مهارات التعبير عن المشاعر ت  استادا  األسلح  اإلحصااي المتمثث في ااتبار 

(Wilcoxon Signed Ranks Test( ت حالتي يحضحها  دحل)14.) 
 ين القياس القبلي حالبعدت في مهارات )التعبير عن االحتيا ات حالرغبات( ( لداللة الفرحا ب14 دحل )

 (5لد  األطفال المصابين باضطرا  التححد  )ن=

عدد 
 العينة

إحصااي  متحسو الرت  متحسو در ات الطال 
 االاتبار 

(Z) 

 قيمة

(sig) 
P.value 

بعد تطبيف  
 البرنامج

قبث تطبيف 
 (-الرت  ) الرت  )+( البرنامج

5 1.89 1.48 3.00 0.00 - 2.023 0.043 

=  ( أقاث مان قيماة ) 0.043تسااحت ) p-value  ( أن قيماة14يتضا  مان  ادحل ) 
اا قيماة )  ت(0.05 ( ن ادها أ باار مان قيمااة 2.023 -( المحسااحبة حالتاي تساااحت )Zحأيضب

(Z( ال دحليااة حالتااي تساااحت )ت ح ناااءب علااى ذلاا  ف ناام تح ااد فاارحا ذات داللااة 0.0202)
( 8-5إحصااية بين متحسطي در ات أطفال اضطرا  التححد في المرحلة العمرية ما بين )

 تسنحات علاى قااماة تقادير مهاارات التعبيار عان المشااعر فاي بعاد )االحتيا اات حالرغباات(
قبث حبعد تطبيف البرنامجت أت أن البرنامج المقترح قد أحدث فرقبا فاي مهاارات التعبيار عان 

 ت لد  األطفال المصابين باضطرا  التححد.االحتيا ات حالرغبا

حن ااد أن متحسااو رتاا  اإلشااارات المح بااة أ باار ماان متحسااو رتاا  اإلشااارات السااالبةت حهااذا 
يعنااي أن تطبيااف البرنااامج المقتاارح كااان لصااال  التطبيااف البعاادتت فقااد بلاا  متحسااو نتااااج 

ا  التححااد قبااث مهااارات التعبياار عاان االحتيا ااات حالرغبااات لااد  األطفااال المصااابين باضااطر 
(ت أت أقاث مان متحساو نتاااج مهاارات ٪74.00( بنسابة )1.48تطبيف البرنامج المقترح )

التعبياار عاان االحتيا ااات حالرغبااات لااد  األطفااال المصااابين باضااطرا  التححااد بعااد تطبيااف 
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(. حهاذا يعناي أن مهاارات التعبيار ٪94.50( بنسابة )1.89حالذت بل  ) تالبرنامج المقترح
ات حالرغبات لد  األطفال المصابين باضطرا  التححد في المرحلة العمرياة ماا عن االحتيا 

 ( سنحات قد تطحرت بنسبة كبير  بعد تطبيف البرنامج المقترح.8-5بين )

حقد ت  حسا  فاعلية تطبيف البرنامج المقترح فاي تنمياة مهاارات التعبيار عان االحتيا اات 
( سانحات بمديناة 8-5لاة العمرياة ماا باين )حالرغبات لد  أطفال اضطرا  التححد في المرح
 Matched - Pairs Rank biserial اد ت باساتادا  معادلاة ح ا  التاأثير التالياة )

correlation  )prbr   

1
)1n(n

T4
rprb 


   

 1
)15(5

154
rprb 




  = 1.00 

حهذا يعني أن ح   الفاعلية حالتأثير كبيار  prbr  =1.00  >0,9من النتااج ن د أن 
ا في تنمية مهارات  ا. أت أن برنامج اإلرشادت السلحكي المقترح لم فاعلية كبير   دب  دب

( سانحات 8-5التعبير عن لد  أطفال اضاطرا  التححاد فاي المرحلاة العمرياة ماا باين )
 بمدينة  د .

حد فاارحا بااين التطبيقااين القبلااي حالبعاادت فااي مسااتح  الرابااع ح اا ثالح يناات نتااااج الساا
حالفارا يعاحد لصاال   تمهارات التعبير عان االحتيا اات حالرغباات بعاد تطبياف البرناامج

  .التطبيف البعدت

إذ الحظااات الباحثتاااان  يااااد  فاااي مساااتح  التعبيااار عااان االحتيا اااات حالرغباااات لاااد  
هذه نتي ة منطقية حمتحقعة فتلقاي الم محعة الت ريبية بعد تطبيف البرنامج التدريبي ح 

الم محعة الت ريبية م محعة من المعارف حالمهارات حاألنشطة أثناء تطبياف البرناامج 
در اات  فاي التحسان حهاذا ت اد من مساتح  التعبيار عان مشااعر الفارح حالحا ن لاديه 

 .المقترح التدريبي البرنامج فاعلية يثكد البعدت القياس في الت ريبية الم محعة

ما فاعلية استادا  "  لإل ابة على السثال الاامس من أسالة البحث حالذت ينا على-5
البرنامج المقترح في تنمية مهارات التعبير عن المشاعر ككث لد  األطفال المصابين 

( سنحات بمدينة  د ؟" حللتأ د من داللة 8-5باضطرا  التححد بالمرحلة العمرية ما بين )
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بلي حالبعدت على قاامة مهارات التعبير عن المشاعر ككث ت  الفرحا بين القياسين الق
 Wilcoxon Signed Ranksاستادا  األسلح  اإلحصااي المتمثث في ااتبار )

Test( ت حالتي يحضحها  دحل)15.) 
 ( لداللة الفرحا بين القياس القبلي حالبعدت في مهارات التعبير عن المشاعرWilcoxon( نتااج ااتبار )15 دحل )

 (5)ككث( لد  األطفال المصابين باضطرا  التححد )ن= 

عدد 
 العينة

إحصااي  متحسو الرت  متحسو در ات الطال 
 االاتبار 

(Z) 

 قيمة

(sig) 
P.value 

بعد تطبيف 
 البرنامج

قبث تطبيف 
 البرنامج

 (-الرت  ) الرت  )+(

5 1.89 1.52 3.00 0.00 - 2.023 0.043 

=  ( أقااث ماان قيمااة ) 0.043تساااحت ) p-value  ( أن قيمااة15يتضاا  ماان  اادحل )
ااا قيمااة ) ت(0.05 ( Z( ن اادها أ باار ماان قيمااة )2.023 -( المحسااحبة تساااحت )Zحأيضب

(ت ح ناءب على ذل  ف نم تح د فرحا ذات داللة إحصااية 0.0202ال دحلية حالتي تساحت )
( سانحات 8-5بين متحسطي در ات أطفال اضطرا  التححد فاي المرحلاة العمرياة ماا باين )

لقاامااة تقاادير مهااارات التعبياار عاان المشاااعر )ككااث( قبااث حبعااد تطبيااف البرنااامجت أت أن 
البرنااامج المقتاارح قااد أحاادث فرقبااا فااي مهااارات التعبياار عاان المشاااعر ككااث لااد  األطفااال 

 المصابين باضطرا  التححد.

لبةت حهاذا كما ن د أن متحسو رت  اإلشارات المح بة أ بر من متحساو رتا  اإلشاارات الساا
يعنااي أن تطبيااف البرنااامج المقتاارح كااان لصااال  التطبيااف البعاادت. فقااد بلاا  متحسااو نتااااج 
مهاارات التعبياار عاان المشاااعر ككااث لااد  األطفااال المصااابين باضااطرا  التححااد قبااث تطبيااف 

(ت أت أقث مان متحساو نتاااج مهاارات التعبيار ٪76.00( بنسبة )1.52البرنامج المقترح )
د  األطفاال المصاابين باضاطرا  التححاد بعاد تطبياف البرناامج المقتارح عن المشاعر ككث ل

(. حهاذا يعناي أن مهاارات التعبيار عان المشااعر ٪94.50( بنسابة )1.89حالذت يساحت )
( سانحات 8-5ككث لد  األطفال المصابين باضطرا  التححد في المرحلة العمرياة ماا باين )

 مقترح.قد تطحرت بنسبة كبير  بعد تطبيف البرنامج ال

حقد ت  حسا  فاعلية استادا  البرناامج المقتارح فاي تنمياة مهاارات التعبيار عان المشااعر 
( سانحات بمديناة  اد ت 8-5ككث لاد  أطفاال اضاطرا  التححاد بالمرحلاة العمرياة ماا باين )
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حهااذا يعنااي أن ح اا  الفاعليااة حالتااأثير كبياار  prbr  =1.00  >0,9ماان النتااااج ن ااد أن 
ا في تنمية مهارات التعبير  ا. أت أن البرنامج المقترح لم فاعلية كبير   دب عان المشااعر  دب

 ( سنحات بمدينة  د .8-5ككث لد  أطفال اضطرا  التححد في المرحلة العمرية ما بين )

فهذا يشير إلى أن استادا  مهارات التعبير عن المشاعر لاد  أطفاال اضاطرا  التححاد فاي 
أت أن البرنامج المقتارح  تالبحث الحالي قد تطحر بنسبة كبير  بعد تطبيف البرنامج المقترح

حتلا  النتي اة  تدث فرقبا في مهارات التعبير عن المشاعر لد  أطفال اضطرا  التححدقد أح
؛ بااان صاااديفت  ;2003Begeer et al,2006تتفاااف ماااع دراساااة كاااث مااان )نصااارت

2007Eissa,2015;حالتاااي أشاااارت إلاااى فعالياااة البرناااامج التااادريبي  ت(2018؛ محمااادت
 .المستاد  في تنمية مهارات التحاصث اللفظي حغير اللفظي

 تتعاا   الباحثتااان هااذه النتي ااة بناااءب علااى نتااااج المالحظااة أثناااء تطبيااف البرنااامج المقتاارح
حانافااي األنمااغ  تحيث لححال ا تسا  أفاراد عيناة البحاث لمهاارات التعبيار عان المشااعر

السلحكية غير المقبحلة في التعبير عن مشاعره  حاحتيا اته  المتمثلة في البكاء حالصاراخ 
حاستبدالها بأنمااغ  تحرفرفة اليدين حغيرها من األنماغ السلحكية غير المقبحلة حكثر  الحركة

سلحكية مقبحلة كاإلشار  لما يرغبحن بم حالتعبير عان مشااعره  عان طرياف ااتياار الصاحر 
حتلا  النتي اة تتفاف  تالتعبيرية المناسبة حتمكنه  من استادا  طريقة بكس للطل  حالتعبير

حالتااي تحصاالت إلااى انافاااي األنماااغ  ت (Collins ,2010)مااع نتي ااة دراسااة كااحلين 
ح يااد  المهاارات التحاصالية لاد  العيناة  تالسلحكية غير المقبحلاة للتعبيار لاد  أفاراد العيناة

 حذل  بعد تطبيف البرنامج التدريبي المعتمد على الصحر التعبيرية.

مهااارات التحاصااث كمااا تتفااف نتي ااة البحااث مااع مااا تاادعح إلياام نظريااة العقااث فااي أن تنميااة 
حالتعبير عن المشاعر لد  أطفال اضطرا  التححد تساه  في التقليث من ظهحر السلحكيات 
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(. فاي دراساتم حيثكاد ذلا  فاعلياة 2013كماا حضاحها )غاان ت  تغير المقبحلاة أح ااتفااهاا
حهذا يتفف مع ما تحصلت إليم  تالبرنامج في تبيير السلح  اال تماعي غير المناس  لديه 

من أن تحسن مهارات التحاصاث  ت)2003؛ البامدتت2002؛ باشت2002محمدت  (ةدراس
قد صاحبم انافاي ملححا في سلح  إيذاء الذاتت حانافاي في حد  المشكالت السلحكية 

د حهذا يفسر فعالية البرنامج في افي السلح  اال تماعي غيار  تالتي يظهرها أطفال التححو
 المناس  لد  أطفال إضطرا  التححد. 

كما تع ت الباحثتان تل  النتي ة إلى األثر اإلي ابي لالساتراتي يات المساتادمة فاي تحقياف 
أهداف  لسات البرنامج المقترح؛حيث ت  استادا  استراتي يات تعديث السلح  حالتي أثبتات 

حمنهااا مهااارات التعبياار عاان المشاااعر  تفعاليتهااا فااي تنميااة مهااارات التحاصااث بشااكث عااا 
؛ 2007ا يتفااااف مااااع مااااا  اااااء فااااي دراسااااة كااااث ماااان )باااان صااااديفتحهااااذ تحاالحتيا ااااات

التااي أثبتاات فعاليااة اسااتراتي يات تعااديث الساالح  فااي ا سااا  أفااراد عينااة  ت(2013علاايت
حذلاا  عاان طريااف برنااامج تاادريبي مسااتند علااى  تالدراسااة مهااارات التحاصااث غياار اللفظااي

حتقاديمها  تل اث طفاث استراتي يات تع ي  السلح ت حالتي تتطل  استادا  المع  ات المناسبة
فااي أن  ت(2012فااي الحقاات المناساا ؛ حهااذا مااا أ ااد علياام كااث ماان )الاطياا  حالحدياادتت

استادا  أسلح  التع ي  ُيساه  في ا تسا  األطفال المصابين باضطرا  التححد للسلحكيات 
  .كما يعمث على استمرارية حدحثها تالمستهدفة

ات المساتادمة فاي البرناامج حالتاي سااهمت حبما أن استراتي يات التحاصث من االساتراتي ي
في ا تسا  أفراد العينة مهارات التعبير عن المشاعر المستهدفة في هذا البحث حذلا  عان 

ا  األطفاااال للمهاااارات غيااار طرياااف اساااتادا  اساااتراتي ية التقلياااد التاااي سااااهمت فاااي ا تسااا
 .اللفظية

؛ 2007بان صاديفت ؛2003حهكذا تتفف نتي ة السثال الاامس مع دراسة كث مان )نصارت
حالتااي تحصاالت إلااى فاعليااة البرنااامج التاادريبي فااي تنميااة الساالحكيات غياار  ت(2013علاايت

اللفظياة المساتهدفة لاد  أطفاال اضاطرا  التححاد ح ادر ات متفاحتاةت كماا تتفاف ماع دراسااة 
( التااي تحصاالت إلااى فاعليااة البرنااامج التاادريبي المبنااي علااى نظااا  2015)أبااح حساا  هللات
فاي تحساين مساتح  مهاارات التحاصاث غيار   (PECS)ياف تباادل الصاحرالتحاصاث عان طر 

اللفظاااي لاااد  أمهاااات األطفاااال المصاااابين باضاااطرا  التححااادت كماااا أن اساااتادا  القصاااا 
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اال تماعياااة المصاااحر  سااااهمت فاااي ا تساااا  أفاااراد عيناااة الدراساااة لمهاااارات التعبيااار عااان 
حيث حضاحا أن  ت(2013؛ غان تOlney,2000حهذا ما ُيثكده دراسة كث من ) تالمشاعر

القصاااا اال تماعياااة ُتسااااه  فاااي تعلاااي  الطفاااث أساسااايات التحاصاااث حطااارا التعبيااار عااان 
 المشاعر حالرغبات حالحا ات سحاء كانت القصا عبار  عن صحر أح كلمات مكتحبة.

حفيماا يلاي  تحللحقحف على تفسير لح حد تلا  الفارحا سايت  مناقشاة ذلا  بالتحلياث ال يفاي
ا تفصيليبا للن  تااج الااصة بكث فرد من أفراد عينة البحث عرضب

أظهر الطفث تحسنبا في استادا  مهارات التعبير عان المشااعر علاى   الحالة األحلى )غ.غ(
حياث أصاب  الطفاث أ ثار إدرا باا ؛ مد  الفتر  ال منية التي ت  فيها تطبياف البرناامج المقتارح
اساتطاو أن ُيعبار عان مشااعره  للمصطلحات الدالة على المشاعر حأ ثر است ابة لهاات فقاد

بسهحلم عند استثارتها االل أنشطة ال لسات التدريبياةت كماا اساتطاو الطفاث مان اساتبدال 
الصراخ ب برا  الصحر  التعبيرية حاساتادا  اإلشاارات للتعبيار عان مشااعرهت حبالمقارناة باين 

ن االحتيا اات تمكن الطفث من مهارات التعبير المستهدفة؛ ف ن الطفث تمكن من التعبيار عا
يااأتي بعاادها التعبياار عاان مشاااعر الفاارح حالحاا ن مااع القاادر  علااى التميياا   تبالمرتبااة األحلااى

 بينهمات ث  التعبير عن مشاعر األل  حاالن عا .
إضاااافةب إلاااى ذلااا  أ ااااد الطفاااث اساااتادا  بطاقاااات الااابكس للطلااا  حللتعبيااار عااان مشااااعره 

احل أن ينطاف المصاطلحات للتعبيار حاحتيا اتمت كما أن الطفث في بعي ال لساات كاان يحا
  عاان مشاااعره حاحتيا اتاام ماان اااالل إصاادار أصااحات بعااي أحاارف المصااطلحات التاليااة

 أل (. –عطشان  – حعان  –ح ين  -)فرحان

ن لاا  ت اان ماان ضاامن أهااداف البرنااامج المقتاارح إال أن  تحعلااى صااعيد المهااارات األااار  حا 
 تالفتاارات ال منيااة لل لسااات التدريبيااة الطفااث تمكاان ماان االلتاا ا  بااال لحس حاالنضااباغ اااالل

حال دير بالذكر أن أ ثر االستراتي يات فعالية مع الطفاث كانات اساتراتي ية التقليادت فقاد قلاد 
الطفث صحر األطفال المعرحضة أماممت كما قا  بتقلياد تعبيارات الح ام الدالاة علاى الشاعحر 

 المستهدف في ال لسة التدريبية.

ظهرت الطفلة تحسانبا فاي مهاارات التعبيار عان المشااعر علاى ماد  أ  الحالة الثانية )ل. (
الفتر  ال منياة التاي تا  فيهاا تطبياف البرناامج المقتارح؛ حياث أصابحت الطفلاة تفها  معااني 

كمااا أصااابحت ُتعباار عاان المشااااعر عنااد اساااتثار   تمصااطلحات المشاااعر حتسااات ي  معهااا
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فلاة مان تعلا  اإلشاار  لماا ترياد كماا تمكنات الط تمشاعرها االل أنشاطة ال لساات التدريبياة
حمن ناحية أاار  أظهارت  تحاستادا  الصحر  التعبيرية الدالة على مشاعرها هذا من ناحية

ف ن الطفلة تمكنت من التعبير عن احتيا اتها  تالطفلة تمكنبا في مهارات التعبير المستهدفة
القادر  علاى التمييا   ماع تحيأتي بعدها التعبير عن مشااعر الفارح حالحا ن  تبالمرتبة األحلى

إضاافةب إلاى ذلا  أ اادت الطفلاة اساتادا   تبينهمات ث  التعبير عان مشااعر األلا  حاالن عاا 
 بطاقات البكس للطل  حللتعبير عن مشاعرها حاحتيا اتها.

ن لاا  ت اان ماان ضاامن أهااداف البرنااامج المقتاارح إال أن  تحعلااى صااعيد المهااارات األااار  حا 
حتقلاد تعبيارات المدر اة الدالاة علاى  تل المعرحضاة أمامهااالطفلة أصبحت تقلد صحر األطفاا

حتعبيرهاا  تكما أظهرت الطفلاة الحمااس عان طرياف الحركاات ال سادية تالشعحر المستهدف
 عن الشعحر بالسعاد  حالتبس  عند بدء ال لسات التدريبية.

ا فااي اسااتادا  مهااارات التعبياار   الحالااة الثالثااة )ت.ش( عاان أظهاارت الطفلااة تحساانبا حاضااحب
المشاعر على مد  الفتار  ال منياة التاي تا  فيهاا تطبياف البرناامج المقتارح؛ حياث أصابحت 

حأ ثر است ابة لهات كما أصبحت ُتعبر عن  تالطفلة أ ثر إدرا با لمعاني مصطلحات المشاعر
فقد تمكنات مان  تمشاعرها بطريقة صحيحة عند استثارتها االل أنشطة ال لسات التدريبية

حبالمقارنااة بااين تمكاان الطفلااة ماان  تحاسااتادا  الصااحر  التعبيريااة تا ترياادتعلاا  اإلشااار  لماا
فاا ن الطفلااة تمكناات ماان التعبياار عاان االحتيا ااات بالمرتبااة  تمهااارات التعبياار المسااتهدفة

حالقادر  علاى التمييا  بينهماات ثا   تاألحلىت ياأتي بعادها التعبيار عان مشااعر الفارح حالحا ن 
إضااافةب إلااى ذلاا  أ ااادت الطفلااة اسااتادا  بطاقااات   تالتعبياار عاان مشاااعر األلاا  حاالن عااا 

 البكس للطل  حللتعبير عن مشاعرها حاحتيا اتها.

ن لااا  ت ااان مااان ضااامن أهاااداف البرناااامج إال أن الطفلاااة  تعلاااى صاااعيد المهاااارات األاااار   حا 
حتقلد تعبيرات المدر اة الدالاة علاى الشاعحر  تأصبحت تقلد صحر األطفال المعرحضة أمامها

 ل لسات التدريبية.المستهدف في ا

ا في مهارات التعبير عن المشاعر طحال   الحالة الرابعة )ل.ن( أظهرت الطفلة تحسنبا حاضحب
حيااث أصاابحت الطفلااة أ ثاار إدرا بااا  ؛الفتاار  ال منيااة التااي تاا  فيهااا تطبيااف البرنااامج المقتاارح

كمااا أصاابحت ُتعباار عاان مشاااعرها عنااد  تلمعاااني مصااطلحات المشاااعر حأ ثاار اساات ابة لهااا
حتمكنات مان تعلا  اإلشاار  لماا ترياد حاساتادا   تاستثارتها االل أنشاطة ال لساات التدريبياة
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حبالمقارنااة بااين تمكاان الطفلااة ماان  تالصااحر  التعبيريااة المعباار  عاان مشاااعرها حاحتيا اتهااا
فاا ن الطفلااة تمكناات ماان التعبياار عاان االحتيا ااات بالمرتبااة  تمهااارات التعبياار المسااتهدفة

ثا   تحالقادر  علاى التمييا  بينهماا تالتعبيار عان مشااعر الفارح حالحا ن ياأتي بعادها  تاألحلى
إضااافةب إلااى ذلاا  أ ااادت الطفلااة اسااتادا  بطاقااات   تالتعبياار عاان مشاااعر األلاا  حاالن عااا 

كما أن الطفلة في بعي ال لسات كانت  تالبكس للطل  حللتعبير عن مشاعرها حاحتيا اتها
االل إصدار أصحات بعي أحرف المصطلحات تحاحل أن تنطف المصطلحات التعبيرية من 

 أل (. –عطشان  – حعان –ح ين -)فرحان  التالية

ن لاا  ت اان ماان ضاامن أهااداف البرنااامج إال أن الطفلااة  تحعلااى صااعيد المهااارات األااار   حا 
حتقلد تعبيرات المدر اة الدالاة علاى الشاعحر  تأصبحت تقلد صحر األطفال المعرحضة أمامها

 تدريبية.المستهدف في ال لسات ال

أظهرت الطفلة تحسنبا ملححظبا في مهاارات التعبيار عان المشااعر   الحالة الاامسة )ر.س(
حيث أصبحت الطفلة أ ثر إدرا با  تطحال الفتر  ال منية التي ت  فيها تطبيف البرنامج المقترح

حأ ثار اسات ابة لهاات كماا أصابحت ُتعبار عان مشااعرها عناد  تلمعاني مصاطلحات المشااعر
حتمكنات مان تعلا  اإلشاار  لماا ترياد حاساتادا   تها االل أنشاطة ال لساات التدريبياةاستثارت

حبالمقارنة بين تمكن الطفلة من مهاارات التعبيار المساتهدفة؛ فا ن  تالصحر  التعبيرية كذل 
حالقدر  على التميي  بينهماا بالمرتباة  تالطفلة تمكنت من التعبير عن مشاعر الفرح حالح ن 

ها التعبياار عاان االحتيا اااتت ثاا  التعبياار عاان مشاااعر األلاا  حاالن عااا ت يااأتي بعااد تاألحلااى
إضااافةب إلااى ذلاا  أ ااادت الطفلااة اسااتادا  بطاقااات الاابكس للطلاا  حللتعبياار عاان مشاااعرها 
حاحتيا اتهااات كماااا أن الطفلاااة فاااي بعاااي ال لسااات كانااات تحااااحل أن تنطاااف المصاااطلحات 

 –حا ين  –ت التالياة  )فرحاان التعبيرية من االل إصدار أصاحات بعاي أحارف المصاطلحا
 أل (. –عطشان  – حعان 

ن لاا  ت اان ماان ضاامن أهااداف البرنااامج إال أن الطفلااة  تحعلااى صااعيد المهااارات األااار   حا 
حكاذل  تقلياد تعبيارات المدر اة الدالاة علاى  تأصبحت تقلد صحر األطفاال المعرحضاة أمامهاا
ااا حانضااباطبا فااي  كمااا أظهاارت الطفلااة تالشااعحر المسااتهدف فااي ال لسااات التدريبيااة الت امب

 ال لحس طحال فترات ال لسات التدريبية.
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ح هذا يمكننا القحل بأن تطبيف البرنامج المقترح لتنمية مهارات التعبير عان المشااعر لاد  
ا فاي  يااد  حتطاحير تلا  مهاارات  األطفال المصابين باضاطرا  التححاد كاان لام تاأثيربا حاضاحب

ياااة الباارامج المقدمااة لألطفااال المصااابين باضاااطرا  حيعتباار هااذا مثشااربا علااى نحع تلااديه 
د حياث أظهار أفاراد عيناة  تحالتي ي   أن تتضامن م محعاة مان األنشاطة المتنحعاة تالتححو

الدراسااة قاادر  علااى التفاعااث مااع األنشااطة الفنيااة حالمحساايقية أ ثاار ماان األنشااطة المعرفيااة 
داف هذا البرنامج مان أ ثار كما كانت استراتي ية التعطيث المستادمة لتحقيف أه تحالحركية

ااادت حاساااتادا  شاااتى الطااارا للتعبيااار عااان  االساااتراتي يات فعالياااة فاااي حاااث الطفاااث التححو
رغا  فعالياة االساتراتي يات األاار   تماع التأ ياد علاى فعالياة اساتراتي ية التقلياد تاحتيا اتم

ع إال أن طبيعاة األنشاطة المساتادمة فاي هاذا البحاث قاد انسا مت ما تالتي تا  اساتادامها
 هذه االستراتي ية بصحر  أ بر.

 التوصيات.
 في ضحء نتااج البحث الحالي يمكن التحصية بما يلي    

ضرحر  االهتما  ببرامج التداث المبكر للحد من سلحكيات أطفال اضطرا  التححد غير  -1
  .المرغح  فيها

عااااداد دحرات  -2 تااادري  كااااحادر ااصااااة للتعامااااث مااااع فااااة أطفااااال اضااااطرا  التححاااادت حا 
له  بصفة مستمر  لمحا بة المستحدثات في هذا الم ال حللتعامث ماع تلا  متاصصة 

  .الفاة
ضاارحر  تاادري  طااال  كليااة التر يااة علااى كيفيااة اعااداد حتنفيااذ باارامج تااداث عال يااة  -3

  .حارشادية لفاة أطفال اضطرا  التححد
ل لفت انتباه المهتمين حالماتصين في التر ية الااصة إلى ضرحر  االهتما  بفاة أطفا -4

تسااه   تاضطرا  التححد من االل تحفير برامج تدريبية حارشادية مناسابة لتلا  الفااة
  .في تنمية مهارات التعبير عن المشاعر لديه 

إقامااة محاضاارات علميااة حناادحات تثقيفيااة لتحعيااة العاااملين مااع فاااة أطفااال اضااطرا   -5
ة ماان التححااد حااحل أهميااة التعبياار عاان المشاااعر حالمهااارات فااي عالقااات هااذه الفااا

  .األطفال حت يفه  اال تماعي مع اآلارين
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ضااارحر  اساااتادا  األساااالي  حالتقنياااات حالفنياااات المساااتادمة فاااي البرناااامج المقتااارح  -6
بهادف تنمياة مهاارات التعبيار عان  تبالبحث الحالي في تدري  أطفال اضطرا  التححاد

  .المشاعر لديه 
أثنااء تادريبه  حتعلايمه ت  ضرحر  مراعا  الفرحا الفردية بين أطفاال اضاطرا  التححاد -7

حذل  مان حياث الحا اات حالاصاااا؛ أت العماث علاى تادريبه  حتعلايمه  مان ااالل 
  .اهتماماته  حميحله 

ا راء الدحرات التدريبية ححرش العمث المح هة لتدري  معلمي أطفال اضطرا  التححد  -8
حااد حأسااره  علااى أحاادث مااا تحصااث إلياام العلاا  فااي م ااال تأهيااث أطفااال اضااطرا  التح 

  .حعال ه 

 خامتة
ح ذلت كثير من الدحل األمحال ل اي  تالتححد هح االضطرا  الذت شبث بال كثير من العلماء

حتل  الفاة تعاني من العديد من االضاطرابات  تتضع يدها على السب  الحقيقي لإلصابة بم
فاي حلعث أه  مظاهره القصاحر  تالسلحكية حالتي من أهمها قصحر في المهارات اال تماعية

حياث أنناا ن اد أن  تالمهارات اال تماعية هح صاعحبة التعبيار عان المشااعر ت ااه اآلاارين
حياث يعاانحن  تأطفال اضطرا  التححد يعانحن من ضعال القدر  على التعبير عان المشااعر

ماان صااعحبات ذاتيااة حا تماعيااة يمكاان أن تااثثر فااي تعااامله  مااع محاقااال الحيااا  الماتلفااة 
القادر  عان التعبيار عان المشااعر يارتبو بالعدياد مان المشاكالت  لذا فعاد  تحتحاصه  الفعال

حذل  ما أ دتم الدراساات الساابقة التاي دعات لضارحر   تكما أن لم آثاره االنفعالية تالنفسية
حهاذا ماا انته ام البحاث  تإعداد حتنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهارات التعبيار عان المشااعر

  .الحالي
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 املراجع.
فاعلية برنامج تادريبي فاي تنمياة مهاارات التحاصاث ألمهاات (. 2015هللات عال ) أبح حس 

ال امعااااة . ) رسااااالة ما سااااتير غياااار منشااااحر ( .األطفااااال المصااااابين بالتححااااد
 غ  .ت اإلسالمية

(. الادار األ اديمياة 1)غ. أحاسيسم-ال سد انفعاالتم(. 2012عادل يحسال. )ت أبح غنيمة
 للعلح .

 التعبيارات بعاي تنمياة فاي سالحكي برناامج . فعالية(2009.)الال بدع إبراهي  أحمدت فاي 
  امعاة ماثتمر فاي مقاد  بحاثالتححاديين.  األطفاال مان عيناة لاد  االنفعالياة
 النفسية. للعلح  أفضث استثمار دمشف نحح

. دار الثقافااة للنشاار التححاد حنظريااة العقاث(. 2010اإلماا ت محمااد حال حالادهت فااثاد علااي. )
 حالتح يع.

(, فاعلية برنامج تدريبي في التداث المبكر قاا  على السلح  اللفظي 2016بارت رحان .)ال
فااي تنميااة مهااارات التحاصااث لااد  أطفااال ماان ذحت التححااد فااي الممل ااة العر يااة 

 ت  امعة اإلمارات العر ية المتحد .رسالة ما ستيرالسعحدية, 
ي التنباث باالل سايثيميا لاد  (. إسها  بعي المتبيرات النفساية فا2009البحيرتت محمد .)

م لااة عينااة ماان األطفااال ذحت صااعحبات تعلاا  القااراء  حالمحهااح ين محساايقيبا.  
 .883-815(ت 4)19ت دراسات نفسية

(. فعاليااة برنااامج تاادريبي لتنميااة مهااارات التفاعااث اال تماااعي فااي 2002باااش, أمياار . )
ااديين.   1, التر حيااةم لااة العلااح  افااي الساالح  العاادحاني لااد  األطفااال التححو

 . 157-129(ت 1)
 (.عال  ال ت .1. )غسيكحلح ية المشاعر حنمية الح دان(. ,2011بديرت كريمان. )

(, فاعليااة برنااامج مقتاارح لتنميااة مهااارات التحاصااث غياار اللفظااي 2007باان صااديفت لينااا. )
 ,م لاة الطفحلاة العر ياةت لد  أطفال التححد حأثر ذل  على سلحكه  اال تماعي. 

8-39. 
(.  االل ساايثيميا حأنماااغ التعامااث مااع الضاابحغ لااد  عينااة ماان طلبااة 2003بنااات ايمااان .)ال

 57 -15ت 31ت  ححليات آدا  عين شمسال امعة. 
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 للنشار المساير  . دارحاالنفعااالت الدافعياة سايكحلح ية (.2009)محماد. ياحنست  بناي
 .حالتح يع
فان التشاكيلي لتأهياث أطفاال (, فاعلية برنامج تدريبي قااا  علاى ال2017بحيطثت  حيرية.)
 حرقلةت ال  اار . –ت  امعة قاصدت مر اح , رسالة ما ستيرالتححد
فااي تنميااة PECS(. فعاليااة اسااتادا  نظااا  التحاصااث بتبااادل الصااحر2017 ااريشت منااى.)

مهارات التحاصث اللفظي حالسلح  اال تماعي لد  أطفال ذحت اضطرا  التححاد.  
 .89-55(ت  21)6ت م لة التر ية الااصة حالتأهيث

الاصااا الحسية حعالقتها بالتفاعاث اال تمااعي لاد  األطفاال (. 2011الحر يت منير  .)
. )رسااالة ما سااتير غياار منشااحر (. التححااديين فااي الممل ااة العر يااة السااعحدية

  امعة الاليج العر ي.
. المر ااع الشااامث فااي علاا  (2013اصاايفانت شااذا حالشااهرتت نااحال حال اادعانيت أسااماء. )

 . احار   العلمية.س النمحنف
التااداث المبكر)التر يااة الااصااة فااي الطفحلااة (. 2013الاطياا ت  مااال حالحدياادتت منااى. )

 . دار الفكر.المبكر (
اساااتراتي يات تعلاااي  الطلباااة ذحت الحا اااات (. 2011الاطيااا ت  ماااال حالحديااادتت مناااى.)

 . دار الفكر. الااصة
. مكتباة دلياث اآلبااء حالمعلماينمعاحقين, (. تعديث سلح  األطفاال ال2012الاطي ت  مال.)
 الفالح.
 معلمات لد  باألل سيثيميا التنبث في المتبيرات بعي اسها   ( 2014 ).اميست إيمان.

 .350-259  (ت2)20حالتر يةت  الطفحلة م لة .األطفال رياي
(حأنماغ النشاة ALEXITHYMIA(. العالقة بين األل سيثيميا)2006داحدت نسيمة علي .)

.  الم لاااة الدياااة حالحضاااع االقتصاااادت اال تمااااعي حح ااا  األسااار  حال ااانسالح 
 .434-415(ت 4)12ت األردنية في العلح  التر حت 

(. أثار الصاحر  فاي تنمياة مهاارات التعبيار الشافحت السانة األحلاى 2017رحابحيةت م د  .)
ا.  -212(ت 19ت )ححليات  امعة قالماة للباات حاألدا حالثانية ابتدااي أنمحذ ب

150. 
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سااايكحلح ية األطفاااال غيااار العاديين)مقدماااة فاااي التر ياااة (. ,2013الرحساااانت فاااارحا .)
 . دار الفكر.الااصة(

ت ال امعااة رسااالة ما سااتير(. بناااء قاامااة لتقاادير الساالح  التححاادت,2003الاا اروت نااايال.)
 األردنيةت  األردن.

حطارا التاداث. الماداث إلاى اضاطرا  التححاد المفااهي  األساساية (. 2010ال اروت ناايال.)
 دار الفكر ناشرحن حمح عحن.

 دار حااث. التححد )لاصااا حالعال (.(. 2004ال ريقاتت إبراهي .)
 (. عال  ال ت .1. ) غالتدريس لذحت االحتيا ات الااصة(. 2003 يتحنت كمال.)

م لاة البحاث (. مقياس مهارات التحاصث لد  األطفال الاذاتحيين.  2016سالمةت مشير  .)
 .43- 18(ت 17) 2ت في اآلدا العلمي 
مهااارات التحاصااث اال تماااعي حاللبااحت لااد  أطفااال اضااطرا  (. 2017السااحالمةت محمااد .)

.  امعااة عمااان طيااال التححااد فااي دحلااة ال حياات ماان ح هااة نظاار أحلياااء أمااحره 
 .170-1ت  العر ية
د . مكتبااة الملاا  فهااافايااا التححااد أشااكالم حأساابابم حتشايصاامأ(. 2004الشاااميت حفاااء.) 

 الحطنية.
. ال معيااة عااال  التححااد الطاارا التر حيااة حالنفسااية حالطبيااة (. 2004الشاااميت حفاااء.)

 الفيصلية الايرية النسحية.
 . دار الفكر.المشكالت النفسية عند األطفال(. 2014الشر ينيت  كريا.)
فاعلية برنامج تدريبي سلحكي في تنمية مهاارات التحاصاث غيار (. 2013الشحابكةت هديث.)

.  امعاة عماان للفظي لد  أطفال التححد في مرا   التر ياة الااصاة فاي عماانا
 . 168-1العر يةت 

(ت دحر أنشطة اللع  ال ماعية في تنمية 2012صادات مصطفى حالاميسيتالسيد.)
التحاصث لد  األطقال المصابين بالتححد. قد  إلى ندح  كلية التر ية البدنية 

 الااصةت الرياي.
(.  صاعحبة تعارف المشاعر)االل سايثيميا(في عالقتهاا بصاحر  2014ياة .)عبد الع يا ت ناد

دراسات عر ية فاي التر ياة ال س  حالضبحغ النفسية لد  عينة من المراهقين.  
 .158 -117(ت 56ت )حعل  النفس
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مساااتح  صاااعحبة التعااارف علاااى المشاعر)األل سثيميا(دراساااة (. 2017عبلاااةت دهماااش .)
ت رساالة ما ساتير. ) العادحانيين حغيار العادحانيينحصفية مقارنة بين المراهقين 

 كلية العلح  اإلنسانية حاال تماعية(.  امعة محمد بحضياف المسيلةت ال  اار.
ماااداث إلاااى اضاااطرابات (. ,2012العثماااانت إباااراهي  حالبااابالحتت إيهاااا  ح ااادحتت لميااااء. )

 . دار ال هراء.التححد
نمية السلحكا غير اللفظية لد  عينة من (. فاعلية برنامج تدريبي لت2013عليت دلشاد. )

األطفال التححديين)دراسة شبة ت ريبية في المنظمة الساحرية للمعحقين"آماال"(. 
 .234-193(ت  1) 29ت م لة  امعة دمشف

 امعااة بابااث,  م لااة كليااة التر يااة(. اضااطرا  التححااد لااد  األطفااال. 2008علاايت هيااث .)
58-74. 
. مكتبااة  هااراء حااد بااين التشااايا حالتشااايا الفااارا إعاقااة التح (. 2005عمااارهت ما ااد.)

 الشرا.
(. التدري  باستادا  المعينات البصرية حالسمعية لتنمية التحاصاث 2017العمرتت صفية .)

(ت  18ت )م لة البحث العلمي فاي التر ياةاللفظي حغير اللفظي ألطفال األحتي  . 
573-587. 
كي يسااااتند إلااااى نظااااا  تبااااادل (. فاعليااااة برنااااامج تاااادريبي ساااالح 2015عياااااشت االااااد.)

.  الصحر)بيكس( لتنمية مهارات التحاصث لد  أطفال التححد فاي نابلس/فلساطين
 .491-124(ت 3)10ت م لة  امعة القدس المفتححة لألبحاث

العااال  الساالحكي لمظاااهر الع اا  فااي التحاصااث اللبااحت حالتفاعااث (. 2003الباماادت, عاا  .)
غياااار منشااااحر (. كليااااة  دكتااااحرا رسااااالة . )اال تماااااعي لااااد  أطفااااال التححوااااد

 ت السعحدية.التر ية,الرياي
تقنين مقياس لتشايا اضطرا  التححاد لاد  األطفاال دحن عمار (. 2013غان ت شحقي.)

. ) رساالة ما سااتير السادساة فاي الالذقياة حطرسحس)دراسااة ميدانياة تطحيرياة(
 غير منشحر (. ال امعة العر ية األمانية للعلح  حالت نحلح يات سحريا.

فاعلية برنامج تدريبي في تنمية المهاارات اإل تماعياة لاد  عيناة (. 2007غ الت م دت.)
. )رسالة ما ساتير(. ال امعاة األردنياةت من األطفال التححديين في مدينة عمان

   .عمان
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(. بناء برناامج تادريبي قااا  علاى طريقاة ماا تحن 2013البصاحنةت ي يد حالشرمانت حااث.)
اللفظااي لااد  األطفااال التححااديين فااي محافظااة الطااااال. لتنميااة التحاصااث غياار 

 .1003-985(ت 10)2ت الم لة الدحلية التر حية المتاصصة
(. برناااامج إرشاااادت سااالحكي مقتااارح لافاااي حاااد  تردياااد ال اااال  2016الفتياااانيت كماااال.)

م لاة )المصادا ( حأثره في تحسين التحاصث لد  عينة مان ذحت طياال التححاد. 
 .431-385ت  (46ت )اإلرشاد النفسي

)تر مة عبدالمحسن  الم  ية-النحعية-تصمي  البححث ال مية. ,(2018كريسحيثت  حن.)
)العمث األصلي ُنشر فاي عاا  عايي القحطاني( . دار المسيلة للنشر حالتح يع.

2014.) 
(. عالقااة االل سايثيميا بالضاابحغ النفساية لااد  حالاادت 2019متاحليت محمااد عباد القااادر. )
م لاااة ال امعاااة اإلساااالمية للدراساااات التر حياااة   التححاااد. أطفاااال ذحت اضاااطرا

 .144-110(ت  4)27ت حالنفسية
تصمي  برنامج لتنمية السلح  اال تماعي لألطفال المصابين (. 2002محمد, هالة.)

 . )رسالة دكتحرا  غير منشحر (.  امعة عين شمس, القاهر .بأعراي التححود
اد  معرفااى ساالحكى فااى افااي الضاابحغ (. فاعليااة برنااامج إرشاا2018محماادت صااابر.) 

م لاة كلياة التر ياة فاي العلاح  النفسية لد  أمهات األطفال ذحت طياال التححاد. 
 .102-14, كلية التر ية, امعة عين شمست النفسية

مكانياة اساتادامها (. 2003محمدت عادل.)  .داحل النشاغ المصحر  لألطفاال التححاديين حا 
 لرشاد.. دار امع األطفال المعاقين عقليبا

(. فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعي مهارات التفاعث اللفظي 2014محمدت عبدالرحمن. )
م لااة التر يااة الااصااة حاال تماااعي لااد  عينااة ماان التححااديين القااابلين للااتعل . 

 .85-42ت حالتأهيث
(. فعالية برناامج ارشاادت فاي افاي االليكسايثيميا 2013محمدت هبة كمال مكي حسن .)

ت  امعاة باحر م لاة كلياة التر ياةال المحرحمين من الرعاية الحالدياة. لد  األطف
 .664-632(ت 14سعيدت )

. االل سيثيميا حعالقتها بالقلف لد  عينة من المراهقين المكفحفين(. 2009مطيرت هد  .)
  امعة عين شمست مصر.  ) رسالة ما ستير غير منشحر (.
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. مكتباة  هاراء فاث المعاحا قباث المدرساةبرامج حطارا تر ياة الط(. 2001ن دت, سمير  .)
 الشرا.

الباارامج العال يااة(. -(. االتصااال اللبااحت للطفااث التححدت)التشااايا2003نصاارت سااهى.)
 دار الفكر للطباعة حالنشر.

المهاارات الحياتياة حعالقتهاا بالاذكاءات المتعادد  لاد  (. 2009حافيت عبادالرحمن  معام.)
رساالة ما ساتير(. ال امعاة اإلساالميةت  )طلبة المرحلة الثانحية في قطاو غا  . 

 غ  .
 دار الفكر.االضطرابات السلحكية حاالنفعالية. (. 2002يحيىت احلة احمد.)
(. فاعلياة برناامج تادريبي للطاال  معلماي المساتقبث مساار التححاد 2014يحسالت الطي .)

ب امعة القصي  لتنمية مهارات التحاصاث اال تماعي"التحاصاث البصارتت التحاصاث 
(ت 159)2. م لااة التر يااةت لفظاايت التحاصااث غياار اللفظي"لااد  أطفااال التححاادال
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