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 الملخص

فقد تكّولت  لدو األطيال  من ذوي اضةةةةطراي  طيف التوحد مسةةةةتوو الواال  االيعالال الحالية إلى معرفة  هدفت الدراسةةةةة 

( طيالً، وطيلةً من أطيال  اضةةةةةطراي طيف التوحد فال مدينة جدة، حيو تراوحتا درجاُت اضةةةةةطراي  392اينةُ الدراسةةةةةة من  

، والشةةديد،  ، والمتوسةة،  د  لديهم ما بيَن البسةةي،   اسوتكَولتا أداةُ الدراسةةة  من مقي وتم اسةةتخداُ  المنه   الوصةةيال  فال ذل طيف  التوحُّ

ع البيالات  أشةةةةةةارت  ،( ابارةً موزاةً الى سةةةةةةتة  أبعاد32  ، حيو تمثّل مقياُس الواال  االيعالال منمن إاداد الباحثتين وبعد جما

د  كان بمتوس،   النتائُ  إلى أنَّ مسةتوو الواال  االيعالال لدو أطيال  ذوي اضطراي  طيف   (، أي بدرجٍة منخيضة؛ 3033.2التوحُّ

وتبيَّن مَن النتائ   أن  ااسةةةةةةتالابة لالليعاات( كان بالمرتبة  األولى بمتوسةةةةةة، حسةةةةةةابال  ،وفقًةا للمعيةار  الةاي ااتمدتال الدراسةةةةةةةُ 

  (2049230بال لهاا البُعد  وفال المرتبة األخيرة جاء بُعد  ااهتما  بمشةةةةةةاار ااخرين( حيو بلو المتوسةةةةةة، الحسةةةةةةا (3074220 

( فال مسةةتوو الواال  االيعالاّل لدو أطيال  ذوي اضةةطراي  0.2.باإلضةةافة  إلى وجود  فروٍ  ذات  دالٍة إحئةةائيٍة اند مسةةتوو  

د  تبًعا ِ  الاكور، ومسةتوو الواال االيعالال لدو أطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحُّ د  تبًعا لمتغير الالنس  لئةال متغير  ل طيف  التوحُّ

ِ  الدرجة  نمية لقيا  بإاداد برام  تدريبية تختص بتووفقًا لنتائ  الدراسةةةة أوصةةةت الباحثتان با البسةةةيطة0شةةةدة  ااضةةةطراي  لئةةةال

 مهارات الواال االيعالال لدو األطيال من ذوي اضطراي طيف التوحد0

ة يم خط، متكاملة لتنمية المهارات االيعاليالمؤسةسةات التال تعنى باألطيال من ذوي اضطراي طيف التوحد بتقد وبضةرورة ييا 

 0 لهؤاء األطيال

 الواال االيعالال، اضطراي طيف التوحد0 الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The current study aimed to know and discover the level of emotional awareness among 

children with autism spectrum disorder. 293) male and female children with autism spectrum 

disorder in the city of Jeddah, where the degrees of their autism spectrum disorder ranged from 

simple, moderate, and severe, and the descriptive approach was used in that. After collecting the 

data, the results indicated that the level of emotional awareness among children with autism 

spectrum disorder was an average of (2.2206), that is, with a low degree. According to the criterion 

adopted by the study, and it became clear from the results that (response to emotions) was ranked 

first, with an arithmetic mean of (2.4765). In addition to the presence of statistically significant 

differences at the level of (0.01) in the level of emotional awareness among children with autism 

spectrum disorder, according to the variable of sex in favor of males, and the level of emotional 

awareness among children with autism spectrum disorder, according to the variable of severity of 

the disorder in favor of the simple degree0 
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 المقدمة. 1

د   ون Autism Spectrum Disorders, ASDيُعدُّ اضةةطراُي طيف  التوحُّ ( أحُد ااضةةطرابات  التال يهتمُّ بها المختئةةّ

هاا ااضةةةةطراي  من مشةةةةاكَل اديدٍة فال مختلف   فال الطب، والم  النيس، والتربية  الخاصةةةةة؛ ل ًرا لما ي هُر الى األطيال  ذوي

 جوالب النمو0

ف غنيم  و  ل أسناَء الطيولة ، ويتّسةةةةُم ببع   3.32يُعر  د  بالل اضةةةةطرايي ائةةةةبالص يَتّم تشةةةةخيئةةةةُ ( اضةةةةطراَي طيف  التوحُّ

ُن القئوَر فال التياال  ااجتمااال والتواصل، والسلوك النمطال  والى الرغم  من أنَّ اضطرايَ   0األاراض  األسةاسةيّة  التال تتضمَّ

د  يةد ح اَل بةاهتمةاٍ  كبير، إا أ ن هةاا ااضةةةةةةطراي ا ياال لةل العةديد من ا سار التال ا يمكن تالاهلها، حيو إن هاا طيف  التوحةُّ

ااضةةةةةطراي يؤسر الى مالااٍت مختليٍة من النمو  الالسةةةةةدية، العقلية، اللغوية، ااجتمااية، النيسةةةةةية، السةةةةةلوكية، والتعليمية(، 

ال(، والعالا  فال األداء  ااجتماااّل وااليعالاّل والتواصل  مع باإلضافة إلى ما يُسببُّل من ضعٍف فال التواصل   اللي ال، وغير  اللي 

د  يد ح اَل باهتماٍ   (0 3.29ا خَريَن والمشةةةةكالت  السةةةةلوكية  الرويلال والاريقات،  والى الرغم  من أنَّ اضةةةةطراَي طيف  التوحُّ

إن هاا ااضةةةةةطراي يؤسر الى مالااٍت  كبير، إا أن هاا ااضةةةةةطراي ا ياال لل العديد من ا سار التال ا يمكن تالاهلها، حيو

مختليٍة من النمو  الالسةدية، العقلية، اللغوية، ااجتمااية، النيسةية، السةلوكية، والتعليمية(، باإلضةافة إلى ما يُسببُّل من ضعٍف فال 

والمشةةةةةكالت  السةةةةةلوكية  التواصةةةةةل   اللي ال، وغير  اللي ال(، والعالا  فال األداء  ااجتماااّل وااليعالاّل والتواصةةةةةل  مع ا خَرينَ 

( أنَّ الن اَ  االيعالاّل ل ا ي مسةةةةةةتقلص .3.2وفال إطار  ما سةةةةةةبر، ياكر كلص من اإلما  والالوالدة   (0 3.29 الرويلال والاريقات، 

د  أن يشةةةةعروا بالعديد  من المشةةةةاار  العمي : قة  مثل  يطّوُر القوةَ الداخليةَ لإللسةةةةان، وألل يمكن ألطيال  ذوي اضةةةةطراي  طيف  التوحُّ

ال فالحب، كما يمكنُهُم الشةةعوُر بالحان، ولكنهم ا يتمكَّنون من تسةةمية ، أو تحديد  اليعاات هم0 كما أن الشةةعوَر بالعديد  من المشةةاار  

تمييا، لليس  الويت  يد تبدو محيرةً بالنسبة إليهم، لال ؛ يد ت هُر هاه الَحيرةُ الى شكل  مشكالٍت سلوكية؛ بسبب اد   القدرة  الى ا

د  الى الالوالب  االيعالية  لدو الطيل  ذوي اضةةةطراي   أو التعرف  الى مشةةةاار هم0 حيُو ا يقتئةةةُر تاسيُر اضةةةطراي  طيف  التوحُّ

د، بل يتخطَّى األمُر ذل ، من حيُو وجود  تاسيراٍت سةةةةةلبيٍّة الى مسةةةةةتوو الكياءة ، والمهارة  ااجتمااية، حيو إن هاا  طيف  التوحُّ

يسبُّب فال االٍا فال التياال  ااجتمااال، ولقٍص فال القدرة  الى ااستالابة  لمشااَر، وتيااالت ، واليعاات  وأحاسيس   ااضطرايَ 

ا خرين، وضةعف  مهارات  التواصةل  اللي اّل وغير  اللي ال، وضعف  المهارات  ااجتمااية  المعرفية، ولما للمهارات  ااجتمااية  

لعامَل الرئيسةةةةالَّ الاي يهدُف إلى إكسةةةةاي  الطيل  القدرةَ الى إدراك  العاليات  ااجتمااية ، وإيامة  االياٍت من أهميٍة كبيرٍة كولُها ا

 ،مع ا خرين، والتياال  معهم، وحسةن  التئةرف، لاا فإنَّ تاسيَر هاا ااضةطراي  يُعدُّ تاسيراً سةلبياً متعّدَد األوجل  السيد ومعاجينال

د  لل تاسيراُت الى الواال  االيعالال، 3.32والغامدي   ولقد ذكرت الغامدي  (3.320 (، فال دراسةةةتهم أّن اضةةةطراَي طيف  التوحُّ

د  مشكالٍت ليسيةً واليعاليةً انَد محاولة  وصف  مشاار هم تالاهَ ا خرين   0حيو يواجلُ ذوو اضطراي  طيف  التوحُّ

ل من دراسةةاٍت بحثيٍة تدا ب ما تمَّ ارضةةُ ُم ما تمَّ ذكُره من حقائَر حوَل التاسيرات  التال يُحدسُها وفال ضةةوء  ما سةةبر، وبحسةةا

د  لل تاسيراتي واضةةحةي الى الالالب  االيعالاّل  هاا ااضةةطراُي فال مختلف  جوالب  النمو، يمكُن اسةةتنتاُن أنَّ اضةةطراَي طيف  التوحُّ

ؤّدي السةةلبالَّ الى مسةةتوو الواال  االيعالال ي للطيل، وهاا التاسيُر ينعكُس الى جوالَب أخرو بئةةورٍة سةةلبية، حيو إن هاا التاسيرَ 

وو مستان من خالل  هاه الدراسة  الكشَف  تينإلى ظهور  تاسيراٍت فال جوالب  السةلوك  لدو األطيال، ومن أجل  ذل  تحاوُل الباحث

دذوي الواال  االيعالال لدو األطيال   0اضطراي  طيف  التوحُّ
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 مشكلة الدراسة. 1.1

عالالُّ دوًرا رئيسةةةيًا فال مقدرة  الطيل  الى التعبير  ان مشةةةاار ه ، وتمييا ها، وفهم  مشةةةاار  ا خرين، كما يلعُب الوااُل االي

ائيّة وااجتماايّة  والتواصةةةةةةل  والسةةةةةةلوك ا وسيقًا بالميع  الالوالب  المختلية  للطيل، النم 
طيُل الاي لديل وال .ترتب،ُ االيعااُت ارتباطً

سةي هُر لديل ضةعفي فال التواصةل  مع ا خرين، والتعاطف  معهم، وضعٍف فال التعبير  ان مشاار ه، ضةعفي فال الواال  االيعالال 

ُل السةلوُك اإللسةالالُّ مسةتن ًدا الى معطيات  المالتمع  ويدرات  اإللسان  الاي  سعى يواتّخاذ  ردة  فعٍل مناسةبٍة للمويف0 وغالبا ما يتشةكَّ

ل،  ، كلص منها يؤسُّر، ويتاسُّر بيطرت ل باسةةتمرار لاللسةةالا   مع مالتمع  فاإللسةةاُن لسةةي ي متراب،ي من مشةةااَر، واليعااٍت، وأفكار، واقل 

 (3.330با خر  وا بّدً أن يُعقّب ظواهُر فال جوالَب متعددة  اللقمالال والحميدي، 

ل  سةةةعيًا لتحقير  ر ية ومواكبةً لما تشةةةهُده المملكةُ العربيةُ السةةةعودية من تطوراٍت متسةةةاراٍة الى جميع  األصةةةعدة؛ و ذ

، بما فيهم .3.2 ها، والتال من ضمن ها برلامُ  جودة  الحياة  الاي يسعى لتحسين  لم،  حياة  اليرد  وي األطيال  ذ-، وأهداف ها، وبرامال 

د  رٍد فال لتمكين  لكل فواألسةةةةرة  وتهياة  البياة  لتعايا جودة الحياة، ومن أُولى أولويات  الر ية ، التعليم  وا -اضةةةةطراي  طيف  التوحُّ

(، وا يتحقرُّ هاا إا بحل  المشةةةةةكالت  التال تحول دون الوصةةةةةوَل إليل، فمن المالح   مؤخراً 3.24هاا المالتمع  وزارة التعليم، 

منهم األطياُل ذوو اضطراي  طيف   -مبادرة غالب المحافل  ااجتمااية  فال توفير  تسةهيالت ٍوخدماٍت لششخا   ذوي اإلااية، و

د   -توحدال ؛تحقيقًا للتمكين  فال المالتمع  يدَر اإلمكان، مما يتطلًُّب من ذوي ااختئةةةةا   العامليَن مع ذوي اضةةةةطراي  طيف  التوحُّ

 0تهياتُهم لتقبَل هاا التمكيَن فال االن  المشكالت  التال تعيقُل

ال   الةةةةةبةةةةةاحةةةةةثةةةةة
 اةةةةةلةةةةةى الةةةةةدراسةةةةةةةةةةةات  السةةةةةةةةةةةابةةةةةقةةةةةة  كةةةةةدراسةةةةةةةةةةةة مةةةةةاددوكةةةةةس تةةةةةانو مةةةةةن خةةةةةالل اطةةةةةّ

 Maddox et al., 20180)   ودراسةةة ويلياما ورخرينWilliams et al.,2018  ت بالن ر  إلى الناحية  االيعالية صةةَ ( التال أوا

ا فال تطور الطيل0 د  حيو يرو الباحثون أنَّ االيعاات  تشّكُل محوًرا هاّمً  لدو أطيال  اضطراي  طيف  التوحُّ

 اال  االيعالال، سوف تتحّدًد مشكلةُ البحو  فال السؤال  الرئيس ا تال:وفال ظّل استحضار  لدرة  األبحاث  التال اهتمَّت بالو

د؟   ما مستوى الوعُي االنفعالَي لدى األطفاِل ذوي اضطراِب طيِف التوحُّ

 وتتيرَّ  منل األسالةُ التالية:

 ؟ليعالالتبًعا لمتغير مالاات الواال ااما مستوو الواال  االيعالال لدو األطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحد  -2

د  تبًعا لمتغير   -3  الالنس؟هلا يختلُف مستوو الواال  االيعالاّل لدو األطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحُّ

د  تبًعا لمتغير  شدة   -2  ااضطراي؟هل يختلُف مستوو الواال  االيعالال  لدو األطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحُّ

 

 هداف الدراسةأ. 2.1

 هدفت الدراسة إلى التالال:

من ادد من األبعاد  تن يم الك -2 د ضةةةةةة  شةةةةةةُف ان مسةةةةةةتوو الواال  االيعةالاّل لةدو أطيةال  ذوي اضةةةةةةطراي  طيف  التوحةُّ

االيعةاات، التعبير ان االيعةاات، التمييا بين االيعةاات، ااسةةةةةةتالةابةة لالليعةاات، اد  إخياء االيعاات، ااهتما  

 بمشاار ا خرين(0 
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دالتعرف الى مستوو الواال  االيعا -3  (0ألثى – ذكر  نو تبًعا لمتغير ال ،لال  لدو أطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحُّ

د -2  –تبًعا لمتغير  شدة  ااضطراي  بسي،  ،التعرف الى مستوو الواال  االيعالاّل لدو أطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحُّ

 شديد(0  –متوس، 

 

 أهمية الدراسة  .3.1

 رية  والتطبيقية  الى النحو التالال:تبرُز أهميةُ الدراسة  من الناحية  الن 

 األهمية النظرية . 1.3.1

؛ لما يحي،ُ هاه الياةُ من  -2 د  تستمدُّ هاه الدراسةُ أهميتَها من الياة  التال استهَدفتاها، وهال األطياُل ذوو اضطراي  طيف  التوحُّ

 غموٍض وتطوراٍت متساراة0

ُِ أهميةُ الدراسةةة  الن رية  بتناولل  ميهوًما حثةةةةةةةديثًا -3 لسةةبيًا، وهو ميهوُ  الواال  االيعالاّل لدو أطيال  ذوي اضةةطراي   تتَّضة

د؛ لال  يمثُّل هاا البحُو إضافةً إلى األدي  التربوّي، الى المستوو المحلال  والعرباّل0  طيف  التوحُّ

، والتال تسةةةاهُم بشةةة -2 د  كٍل فّعاٍل تسةةةاهُم لتائُ  الدراسةةةة  فال فهم  حاجات ، وخئةةةائص  األطيال  ذوي اضةةةطراي  طيف  التوحُّ

 بتعلُّمه م لمختلف  المهارات  األكاديمية  والحياتية والتال تهدُف لتطوير  يدراتهم  وإمكالاتهم0
 

 األهمية التطبيقية. 2.3.1

األمُر الاي يسةةةةااُد الى ليت  التباه  المسةةةةاوليَن انَد وضةةةةع  الخط،   ،تكشةةةةُف لتائُ  البحو  ان مسةةةةتوو الواال  االيعالالّ  -2

 إلى أهمية  وضع  الالالب  االيعالاّل مع السلوكاّل فال اين  اااتبار0 والبرام   التعليمية،

تسةاهُم هاه الدراسةةُ فال إطال   َانان  تيكير  الباحثين باستمرارية  البحو  ضمَن هاا الموضو   من خالل  أدواٍت، وبيااٍت،  -3

 وفااٍت امريٍة أخرو 

0توفُر الدراسةُ الحاليةُ أداة، مقياٍس للكشف  ان مستوو ا -2 د   لواال  االيعالاّل لدو أطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحُّ

 

 حدود الدراسة. 4.1

 تَُحددُّ الدراسةُ بما ياتال:

د0 -2  الحدود البشرية: ايتئَرت  الدراسةُ الى األطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحُّ

 (  0 3.32-3.33 الحدود الامنية: أُجر يَت الدراسةُ فال اليئل  الدراسال الثالال للعا   -3

، والمراكُا الخاصةةةةُ ال -2 حدود المكالية: طُبقت الدراسةةةة فال معاهُد وبرامُ  الدم   الحكومية  واألهلية  التابعة  لوزارة  التعليم 

 التابعةُ لوزارة  العمل  والتنمية  ااجتمااية  بمدينة  جدة

لدو األطيال  ذوي اضةةطراي  الحدود الموضةةواية: ايتئةةَرت  الدراسةةةُ الى تناول  موضةةو   مسةةتوو الواال  االيعالاّل،  -7

د0  طيف  التوحُّ
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 مصطلحات الدراسة .5.1

 (:(Emotional awarenessالوعي االنفعالي 

ه ا، ووصةةي ها بديٍة، باإلضةةافة  إلى مشةةاار  ا خريَن، والتمييا  بينَها  هو القدرةُ الى إدراك  اليرد  لمشةةاار ه  الداخلية  وتحديد 

ُِ بااستالابة  لمتطلبات    (3.290الحياة  اليومية ، وما بها من موايَف صعبٍة مختليٍة وجديدة  الاهرالال،بطريقٍة تسم

لوك بسةةةةة والتعبير انها ومشةةةةةاار ا خرينالى ألل يدرة الطيل الى التعرف الى مشةةةةةااره  إجرائيًا: تانوتعّرفُه الباحث

لمشاار  الابتلاهتمامل واستية باإلضافة إلى صحيحة بين المشاار المختلبين المشاار المختلية بطريقة مناسبة والتمييا مناسب و

 من حولل0

 (:  Autism Spectrum Disorderاضطراب طيف التوحد )

هو اضةةطرايي لَمائالص ائةةبالص ي هُر فال مرحلة  الطيولة  المبّكرة  من امر  الطيل؛ لتيالةً لالضةةطرابات  العئةةبية  التال تؤسُّر 

ااالت  ااجتمااية  ومهارات  التواصةةةةةل  اللي اّل وغير  اللي ال، واأللشةةةةةطة  الترفيهية، الى وظائف  الدماغ ، والمسةةةةةؤولة  ان التي

ب    (Autism Society of America, 2018والنشاط  التخيلاّل، وااهتمامات  واللَّع 

هُ البُاحث ا:تُان وتعّرفُُ هُم باحد  المقاييس  الُمعتَمدة  فال الممل األطيةاُل الةاينهم  إجرائيًُ ة كة  العربية  السةةةةةةعوديتمَّ تشةةةةةةخيئةةةةةةُ

التربية  الخاصة  فال  ويتلقُّون خدمات  لهم شدة ااضطراي  سنة ومحدد( 23 – 2  باضطراي طيف التوحد وتتراوح أاَمار هم بين

 0جدةوالمراكا الخاصة فال مدينة  ،فال معاهد وبرام  الدم  الحكومية واألهليةمراكا 

 

 اإلطار النظري. 2

 اضطراب طيف التوحد

د   يُعدُّ  تنيُل من صةةةعوبٍة فال التشةةةخيص  ASDاضةةةطراُي طيف  التوحُّ ا؛ ل ًرا لما يكا ( من أكثر  ااضةةةطرابات  غموضةةةً

ٍد لهاا ااضةةةةةطراي ،  والعالن ، وبالرغم  من كثرة  األبحاث  والدراسةةةةةات  التال أُجر يَت مؤخًرا، إا ألَّها لم تُ ه ر وجوَد سةةةةةبٍب محدَّ

جُع إلى اوامَل وأسةةةباٍي بيايٍة أو وراسية فبعُ  العلماء  أشةةةاروا إلى أنَّ  السةةةبَب متعلّري باألائةةةاي، فال حين  يرو البعُ  ألَّل يَرا

ئةةها الاار   0(3.22 الالراح، د  إلى ادة  اوامَل، لخَّ جُع السةةبُب وراَء صةةعوبة  تحديد  سةةبٍب رئيسةةاِل اضةةطراي  طيف  التوحُّ ويَرا

د  ألوا   وأشةكال  اضطراي  3.27  ليَن فال المالال  الى طبيعة  اإلصابة  ( فال تعدُّ د، ادُ  ااتيا   بيَن المختّئيَن والعام  طيف  التوحُّ

فتا َوزارةُ التعليم   ريةي تؤسُّر .3.3وممياات ه ا، والخطا  فال التشةةةةةةخيص0 ويد َارَّ د  الى ألَّل، إاايةي تطوُّ ( اضةةةةةةطراَي طيف  التوحُّ

ل وت هُر خالَل الطي ، والعاليات  الى اليرد  طيلةةَ حيةاتة  ري الى المهارات  ااجتمااية ، والتواصةةةةةةل  ولة  المبكرة، ولها تاسيري مباشةةةةةة 

فت الالمعيةُ الوطنيةُ  ،رخروفال تعريف  0ويكوُن تاسيُر هاا ااضةةةةةةطراي  الى األفراد  باشةةةةةةكاٍل مختليٍة ومسةةةةةةتوياٍت متدّرجة ارَّ

،National Society of Autistic Children -NSACاألمريكيةُ لشطيال  ذوي اضةةطراي  طيف  التوحد    ( بالَّل اضةةطرايي

 شهًرا من العمر ، ( .2أو متالزمةي تُميَُّا سلوكيًا، وأنَّ الم اهَر الرئيسة ابدَّ أن ت هَر يبَل أن يئَل الطيُل إلى  
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ُن ارتباًكا فال سراة  أو تطور  النمو، واضطرابًا فال ااستالابات  الحسيّة  للمث يرات ، وا ، واللغة ، واويتضةمَّ لسعة  ضطرابًا فال الكال  

 (3.220المعر فية، واضطرابًا فال التعلر  غير  العادّي للناس ، وال واهر ، والموضواات   الخطيب ورخرون، 

د  بمعدَّل  طيٍل مقابَل هو  المالح ومن  ، وا يااُل هاا العدُد 3.22فال اا   29االتشةةةاُر الكبيُر اضةةةطراي  طيف  التوحُّ

ٍص  27، حيو أصةةبَحتا النسةبةُ حاليًا بمعدل  طيٍل مقابَل .3.3زدياٍد، وفقًا  خر  إحئةائيٍة لشةرها المويُع فال اا  فال ا طيٍل مشةةخَّ

0 ومحلّيًا فإلَّثةةةةل ا تُوجثةةةةُد دراساتي وإحئاءاتي دييقة؛ فغالبيّةُ الدول  العربيّة  تقّدُر لسبةَ التشار   د  ضطراي  ا باضطراي  طيف  التوحُّ

ة  األمريكية   الاار ،  طيف   د مقاَرلةً بنسب  التشار ه  فال الدول  المتقّدمة، والى وجل  الخئو  ، إحئاءاُت الوايات  المتحدَّ التوحُّ

َب إحئائية  مركا  المل   سلماَن ألبحاث  اإلااية   (3.240 د  حسا ين باضطراي  طيف  التوحُّ ئ   ,Kscdrويُقدَُّر ادُد األفراد  المشخَّ

د  222323فال المملكة  العربية  السةعودية   (2017 ( ذكًرا، 232422( حيُو بلَو ادُد الاكور  المشةخئةين باضطراي  طيف  التوحُّ

 ( ألثى3.22320واإللاث  

ويد أصةةةدَر الدليُل التشةةةخيئةةةالُّ واإلحئةةةائالُّ الخامُس خمسةةةةَ معاييَر لتشةةةخيص  اضةةةطراي  طيف  التوحد  وهال كالتالال 

 DSM-5, 2013 :) 

ل فالوبةاتي فال التيةااةل  والتواصةةةةةةل  ااجتمةااال، ي هُر فال مالةااٍت متعةددٍة صةةةةةةع -2 ء  الحديو   وتتمثةَّ اد  القدرة  الى بدا

 وااستمرار  فيل0

ها، والمحاف ة  اليها بالمقارلة مع أيرال ه م -3 وصةةةعوبٍة فال المشةةةاركة  فال  ،صةةةعوبةي فال تطوير  العاليات  ااجتمااية  وفهم 

 ناء  الئدايات  اللعب  التخيُّلال، وب

 ،الى التشةةةةابل  واد   التغيير فال اإلصةةةةرارُ السةةةةلوكياُت النمطيةُ المتكررةُ وااهتماماُت أو النشةةةةاطاُت المحدودةُ وتتمثَّل  -2

 ألماطي متكررةي من السلوكيات  اللي ية  وغير  اللي ية واالشغاُل باهتماماٍت معينٍة بئورٍة غير  طبيعيٍة0

ت  الحسةةةية  البياية، أو اهتما ي غيُر اادّي فال بع   الالوالب  الحسةةةية  فال البياة  مثل  حسةةةاسةةةيةي خللي فال اسةةةتقبال  المثيرا -7

ه ا(0   زائدةي لمواٍد معينٍة أو أصواٍت معينة، إفراطي فال شّم األشياء  أو لمس 

سةةةةةةريريًا فال المالاات  يالةُب أن ت هَر األاراُض فال المرحلةة  النَّمةائيةة  المبكرة 0 كمةا تسةةةةةةبةبُّ األاراُض إاةايةةً هةامةً  -2

ة  األخرو من مهارات  الحياة  اليومية  0ااجتمااية ، والوظييية ، وفال المالاات  الهامَّ
 

 الوعي االنفعالي

( إلى الكثير  من الترجمات  المختلية  باإلضةةةةةافة  إلى تداخل ل  مع مياهيَم أخرو Emotionخضةةةةةَع ميهوُ  االيعاات  أو العواطف   

فها خلف  ب .تتقارُي معل رةُ لالليعاات، حيو ارَّ ف  الطيل  الى االيعاات  3.29التالال تعدَّدت  التعاريُف الميسةةةّ ( بالها يدرةُ تعرُّ

لوي االمختلية  التال يواجهُها فال حياتل  اليومية ، ومقدرتُل الى التعامل  مع هاه االيعاات  بالطر   المالئمة0َ وفال تيسةةةةيٍر رخَر للقير

بانَّ االيعاات  هال اسةةةةتالابةي كاملةي لليرد  تقوُ  الى إدراك ل  للمويف  الداخلاّل والخارجال، وتشةةةةمُل تغيراٍت ت هُر  ( أشةةةةارَ 3.23 

0   الى اليرد 
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ل الركياةُ الهةامةةُ للةاكةاء  االيعةالاّل، والتال تتمثّةُل فال المقةدرة  الى االتبةاه  واإلدراك  لال ت  ليعةااوُاّرف الوااُل االيعةالالُّ الى ألةَّ

 (20..3محمد،  واألحداث والمشاار ، والقدرة  الى التمييا  بيَن مختلف  االيعاات ، وفهم  العالية  بيَن األفكار  وااليعاات  

منل؛ نبثر ت دوافع  السلوك   وأنَّ أشدَ المهم أنا لؤكَد بانَّ الوااَل االيعالالَّ يُعدُّ المئةدُر األسةاسةالُّ لخبرات  الطيل  االيعالية  من ولعلَّل

َل إليها الباحثون لرو بانَّ الوااَل االيعالالَّ  فهو تاسُر ي الاي يحّدُد ما يقوُ  بل الطيل  من أفعال0 ومن خالل  القراءة  للنتائ   التال توصةةَّ

، والبياة  المدرسةةي ، األسةةرة ، والعمر ، ومسةةتوو التعليم، ومسةةتوو النمّو، والمسةةتوو اايتئةةادي  حياة ة ، وجودة  البعدة  اوامَل، مثل 

(0 ومن 3.22وأسةةةاليب  المعاملة  الوالدية، والنالاح  فال العمل  والسةةةمات  الشةةةخئةةةية ، وغير ها من العوامل  أبو زيد والشةةةريف، 

ها، يقو ُ  لى ا زاويٍة أخرو هناك من يرو أنَّ تاسَر الطيل  فال طريقة  التعبير  ان الحاات  االيعالية  التال يشعُر بها و أسلوي  تن يم 

اسةةتطااة  األّ  الى فهم  اإلشةةارات  االيعالية  لطيل ها، وترجمت ها بشةةكٍل صةةحيِ، والتياال  معها بشةةكٍل سةةريٍع ومناسةةب، باإلضةةافة 

 إلى ما سةةةبَر ذكُره، فإّن ردوَد اليعل  الى اليعاات  الطيل  سةةةتؤسُّر فال تنمية  شةةةعور  الثقة  بالنيس  و سةةةوف تسةةةااُد الى فهم  ألماط  

ل لالليعاات  و الطريقالت ا فإن مسةةةاادةَ الطيل  أسناَء الموايف  االيعالية  تسةةةاهُم فال فهم   ة  ن يم  االيعالاّل، االوةً الى ما سةةةبر أيضةةةً

 (Neault et al.,0 3.22المناسبة  للتعبير  انها، وهاه كلُّها اوامُل محوريةي فال التطور  االيعالاّل للطيل  

 مجاالت الوعي االنفعالي

ل، وللتمييا  بيَن األطيال  الاين يمتلكون مسةةةةةةتًوو االيًا من الواال   من أجةل  التوسةةةةةةع  فال ميهو   الواال  االيعةالاّل وتوظيية 

االيعةالاّل، واألطيةال  الةاين ا يمتلكولةل هنةاك اةددي من المالةاات  التال تهةدف إلى تحةديد  الواال  االيعالاّل لدو األطيال0 ومن هاه 

 المالاات:

 ييز االنفعاالت تم -أواًل 

الل  ثوتُعرف بالَّهثا: "يدرةُ الطيثل  الثى تمييا  التعبيرات  االيعاليثة  المختلية  التال تئدر منثل ومثن ا خرين، والتال ت هثُر مثن خ

، واإليمثةاءات ، والتعبيرات  الوجهيثةة، وكال  فهثةم  المعنثةى والمقئثةود  مثن خثالل السيا   ااجتماااّل لمو يثٍف مثا"  ابثد األلياظ 

 (20،  3.23الخالر، 

 التعبيُر عن االنفعاالت  -ثانيًا

ويُعرف الى ألل وسةةةيلةي للتعبير  ان االيعاات  الداخلية  التال يمرُّ بها الطيل، وهو القدرةُ الى إظهار  االيعاات  اإليالابية  

ا وسةيلةُ لالليتاح  الى ا خرين، ومشاركتهم  التالارَي الشخئيةَ وجعل هم جاءاً من حياة الطيل  والسةلبية  أماَ  ا خرين، وهو أيضةً

 2015،Kumar0) 

 تنظيم االنفعاالت -ثالثاً 

ويُعةد ميهوُ  تن يم  االيعةاات  من الميةاهيم  الالديدة ، ويشةةةةةةمل هاا الميهوُ  ادًدا من العمليات  اليسةةةةةةيولوجية ، السةةةةةةلوكية  

 (3.220 سلو ،  ستعملُها األطياُل ليعّدلوا شدةَ ولوَ  ومدةَ التعبير  ان االيعااتوالمعرفية ، مع الدالة إلى الطريقة  التال ي
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 االستجابة لالنفعاالت  -رابعاً 

وتُعرف ااسةةتالابةُ االيعاليةُ الى ألها ردةُ فعٍل وجداليٍة مع ظهور  حركاٍت تعبيريٍة أو تغيراٍت جسةةديٍة تعتمد شةةدتَّها الى 

( وتشةةةير ااسةةةتالابةُ لالليعاات  إلى التغيرات  التال تحدث الى الشةةةكل  ال اهرّي واألفكار  2..3ي، لو   المثير  أو المويف  فوز

 (Killgore et al, 20210  اليردوالتئرفات  التال تئدر ان 

 

 الوعُي االنفعاليُّ لدى األطفاِل ذوي اضطراِب طيِف التوحد

د الطيةةُل وهو ماودي بهةةا، حيةةو إن يعةةدُّ فهُم االيعةةاات ، والتعرُف اليهةةا، والتعبيُر ان هةةا، من القةةدرات  الطبيعيةةة  التال يُولةةَ

المتعةارَف اليةل أنَّ األطيةاَل حةةديثال الوادة  فال تطوره م الطبيعاّل يتالةاوبون بطريقةٍة تلقةائيةٍة مع اليعةاات  ا خرين، والى الرغم  

اإلشةةةارات  االيعاليةَ، إا ألَّل يُوجد لتائُ  تشةةةيُر إلى ألَّها تعدُّ من وجود  صةةةعوبٍة فال تحديد  إلى أّي حّد ييهُم األطياُل الئةةةغاُر هاه 

(0 وحريص بنا التطرُ  إلى أنَّ التعبيَر ان االيعاات ، Bergeer et al., 2006إحةدو الوسةةةةةةائةل  المبّكرة  للتيةااةل  ااجتمةااال  

الاّل هال أولى األشكال  لالتئال  مع العالم  الخارجاّل، والتال من وااسةتالابةَ لالليعاات، والتال تَعدُّ من أبرز  مالاات  الواال  االيع

الممكن  مالح تُها مباشةةرةً بعد الوادة، كما تتطوُر مهاراُت الواال  االيعالال لدو الطيل  الطبيعاّل مع النمو، ومن خالل  التواصةةل  

هارات ، أي مهارةَ الواال  االيعالاّل مثَل التعبير  (0 ومن زاويٍة أخرو تشةةةةةةيُر المالح اُت أنَّ هاه المZalla, 2012مع ا خرين  

، وااسةةةةةتالابة  المتكيّية  اليعاات  ا خرين تبدو منحرفةً لدو األطيال  ذوي اضةةةةةطراي  طيف   د؛االيعالال  ُر الى حيو ي ه التوحُّ

 snow  كييٍة فال الموايف  االيعاليةاألطيال  ذوي اضةطراي  طيف  التوحد  ضةةعفي وادُ  اسةةتقراٍر يئةةاحبُل تقدُ  اسةتالابٍة غير  مت

et al., 19870) 

ومن المالَح   الى األطيال  ذوي اضةةةطراي  طيف  التوحد  ألَّهم ا ي هرون اابتسةةةامة  خالَل سةةةنوات ه م األولى من العمر، 

م ( أنَّ األطياَل ذوي اضطراي  طيف  التوحد  يقومون بالتعبير  ان أل2..3وتيسةيًرا لال  أشةاَر امارة   ه م واليعاات ه م ورغبات ه  يس 

ع م باسةةلوب هم الخا ، كما يئةةعُب اليهم فهُم االيعاات ، وتيسةةيُر المعالال التال تدلُّ اليها؛ لال  يد يتالنَّبولها ويتالنَّبون مبادلتَها

توحد  ألَّل ا ييرُح اندما ( ألَّل من المالح   الى الطيل  ذي اضةةطراي  طيف  ال2..3ا خرين0 و اسةةتكماًا لما سةةبر، أشةةاَر اامُر 

ل أو أباه، وا ي ه ُر سةةةةعادتَل بوجود  األشةةةةخا   ا خرين، وليس بإمكال ل أن يدرَك اليعاات  ا خريَن، أو أن يتعامَل معها  يرو أمَّ

ا األمُر ع ا خرين، هابئةورٍة مناسةبٍة، باإلضةافة  إلى يلة  اسةتالابت ل للداات  ااجتمااية  مثل: اابتسةامة  أو التواصةل  البئةرّي م

ه اليل جامنيا   ( بان صةةةعوبات  التواصةةةل  البئةةةرّي، وتالنَب الن ر  بعين  الشةةةخص  المقاب ل  لهم، أو من Jamnia، 2..3الاي لوَّ

 يتحدُث معهم، هو فال الحقيقة؛ لضعف  يدرت هم الى فهم  اليعاات  ا خرين و ضعف  التعبير  انها من خالل  العينين

راجعة  األدبيات  خالَل السةةنوات  األخيرة ، لالُد أنَّ هناك اديًدا من القضةةايا الى المسةةتوو الن رّي التال ترتب،ُ وفال إطار  م

د0 ومن خالل   بموضو   الدراسة  الحالية  مثل: التعبير  ان المشاار، التعرف  الى المشاار  لدو الطيل  ذي اضطراي  طيف  التوحُّ

د، سوف لالح ُ أنَّ هناك اماًل وتالارَي الى تحديد  السلوك  االيعالاّل لدو األطيال  ذوي العودة  إلى تاريخ  اضطراي  طي ف  التوحُّ

  (3.320اضطراي  طيف  التوحد   برخيسل والاهراء، 
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( أنَّ األطياَل ذوي اضةةةطراي  طيف  التوحد  بإن يشةةةعروا بالحب ، .3.2وفال هاا اإلطار يشةةةيُر كلص من اإلما  والالوالده  

، وماي ي متعددي من المشةةةةةةاار ، ولكنا يد ا يتمكَّنون من تسةةةةةةمية  أو تحديد  اليعااتهم الااتية  دائًما، وكم ا يمكنُهم الشةةةةةةعوُر بالحان 

 وبةاإلضةةةةةةافة إلى أنَّ الكمَّ الهائَل من االيعاات  التال تحدُث فال ليس  الحين  من الممكن  أن تبدَو محيّرةً لهم0 ومن وجهة  ل ٍر أخر

من يشةةيُر إلى أنَّ هناك يئةةوًرا فال الواال  االيعالاّل، والاي يرتب،ُ بالقئةةور  الموجود  الى المسةةتوو المعرفاّل، وباإلسةةناد هناك 

 (Vermeulen0، 3.22الى ذل  فقد تكوُن مهاُ  الواال  االيعالاّل لدو األطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحد  صعبةً بالنسبة  لهم  

 ه مةةةن مةةةالةةةاات، ابةةةدَّ مةةةن اإلشةةةةةةةةةارة  إلةةةى مةةةا طةةةّوره ريةةةف وزمةةةال هبةةةاإلضةةةةةةةةةافةةةة إلةةةى مةةةا سةةةةةةةةةبةةةر ذكةةةرُ 

 Rieffe et al., 2008 من مالااٍت تهدف إلى يياس  مسةتوو الواال  االيعالال، حيو حدَّدها بستة  مالااٍت تتيُر سالُث مالاات )

 منها فيما تم ذكُره سابقًا وتختلف فال سالث كالتالال:

 راك  الطيل  لشاراض  الالسمية  المقترلة  بالحاات  االيعالية  0الوااُل الالسدُي ويتمثُّل فال إد2 -2

0ااهتماُ  بمشةةاار  ا خرين ويتمثَّل فال مشةةاركة  الطيل  اليعاات  ا خرين والتعاطف  معهم ورغبت ل فال معرفة  حالت هم 3 -3

 االيعالية 

ل فال إمكةةاليةةة  الطيةةل  فال فهم  األسةةةةةةبةةاي  ا2 -2  Rieffe etلتال لت  انهةةا الشةةةةةةعوُر بةةاليعةةااتةةل  0تحليةةُل االيعةةاات  ويتمثةةَّ

al.,20080) 

 

 الدراسات السابقة . 3

( بدراسةةةة بعنوان فعالية برلام  تدريبال فال تنمية الواال االيعالال لدو أطيال اضةةةطراي طيف التوحد، فال 3.22أجرت أحمد  

تية، لطيل ذي اضطراي التوحد باليعااتل الاامدينة القاهرة، والتال هدفت إلى الكشةف ان فاالية برلام  تدريبال فال تنمية واال ا

إلةةاث( من ذوي اضةةةةةةطراي التوحةةد تتراوح 7ذكور و2أطيةةال  .2وتميياهةا والتعبير انةةل، حيةةو تكولةت اينةةة الةةدراسةةةةةةةة من  

 (، و اتبعت الباحثة المنه  شبل التالريبال؛ لمالءمتل طبيعة الدراسة.9-.4( سةنة، تتراوح لسبة ذكائهم من  22-2أامارهم من  

وخئةةةةائص العينة، حيو يامت الباحثة بتئةةةةميم مقياس الواال االيعالال، كما اسةةةةتخدمت مقياس تقدير التوحد الطيولال  كارز( 

( باإلضةةافة إلى تئةةميم اسةةتمارة مالح ة أداء طيل اضةةطراي التوحد، و يد تم تطبير برلام  تدريبال من إاداد 2922لشةةوبلر 

( بين متوسةةطات رتب درجات المالمواة 2.2.الة إحئةةائيًا اند مسةةتوو دالة  الباحثة، و كشةةيت النتائ  ان وجود فثةةةةةةةرو  د

التالريبية والمالمواة الضابطة فال الثةةةةواال االيعثةةةةةالال وذل  لئالِ المالمواة التالريبية، باإلضافة إلى اد  وجود فرو  دالة 

يشير  تابعال فال الواال االيعالال، وهو ماإحئائياً بين متوسطات رتب درجات أفراد المالمواة التالريبية فال القياس البعدي والت

إلى بقةةاء أسر التعلم لةةدو المالمواةةة التالريبيةةة، واليةل فةةإن تطبير البرلةةام  الى المالمواةةة التالريبيةةة؛ أدو إلى تحسةةةةةةن الواال 

 االيعالال0

فال التوحد:  دراسةةةة بعنوان  تحسةةةين القدرة الى تن يم المشةةةاار(Conner et al., 2019 وفال ليس اإلطار يا  كولر ورخرون

( وهدفت هاه الدراسةةة إلى تطوير برلام  لايادة الواال االيعالال، وزيادة (EASE)برلام  الواال العاطيال وتحسةةين المهارات 

المهارات؛ بهدف التقليل من ضةةعف تن يم االيعاات، وبالتالال تحسةةين ااضةةطرابات السةةلوكية0 وتم اسةةتخدا  المنه  التالريبال، 
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( سنة، وتم تشخيئهم 24-23( شخًئا من ذوي اضطراي طيف التوحد، تتراوح أامارهم بين  .3من  وتكولت اينة الدراسةة 

( أسةةةبو  يسةةةتهدف 22( فايل0 ومن أجل الوصةةةول للنتائ  تم تطبير برلام  لمدة   .2باضةةةطراي طيف التوحد وبدرجة ذكاء0  

ير دليل الواال االيعالال، وأسةةةةيرت النتائ  إلى ضةةةةعف تن يم االيعاات بين األفراد ذوي اضةةةةطراي طيف التوحد، كما تم تطو

 ظهور تحسن كبير فال ضعف تن يم االيعاات، كما يدمت النتائ  داًما ليعالية البرلام  فال تعايا الواال االيعالال0 

ال هارة، ف( بدراسةةة بعنوان مهارة التعبير االيعالال لدو الطيل المتوحد وتئةةميم أداة لقياس الم3.32سةةعت برخيسةةة والاهراء  

الالاائر، والتال هدفت إلى بناء أداة يياس الى شةةةةةةكل اسةةةةةةتبالة؛ للتمكن من يياس يدرة األطيال للتعبير ان اليعااتهم ل خرين، 

وفحص شةدة وكياءة التعبير العاطيال فال املية التواصةل والتياال مع ا خرين، وذل  باااتماد الى المنه  الوصيال، و تكولت 

 9-7( معلمين ألطيةال من ذوي اضةةةةةةطراي طيف التوحةد الاين تتراوح أامارهم بين  9أسةةةةةةرة و   (22اينةة الةدراسةةةةةةة من  

سةةنوات(،و بينت النتائ  أن المقياس الاي تم تطويره ألغراض الدراسةةة يتمتع بداات صةةد  وسبات جيدة ومقبولة، كما أظهرت 

ا أن مسةةتوو التعبير الالسةدي ان االيعاات الداخلية من  خالل حركات الوجل، والسةةلوكيات الالسةةدية األخرو أالى النتائ  أيضةً

 بكثير مقارلة بمستوو التعبير اللغوي اللي ال، الاي كان ضعييًا جًدا اند اينة البحو0

( دراسةةةة بعنوان األداء االيعالال وتطور مشةةةاكل ااسةةةتيعاي Ali et al., 2020وفال سةةةيا  أخر أجرو كل من الال ورخرون  

و األواد الئةةةةغار المئةةةةابين باضةةةةطراي طيف التوحد وغير المئةةةةابين بل0 والتال تهدف إلى جمع وااسةةةةتيعاي الخارجال لد

المعلومات ان التطور المبكر لمشةاكل السلوك، ودور األداء االيعالال لدو األطيال ذوي اضطراي طيف التوحد فال سن ما يبل 

( من األطيال من ذوي اضةةطراي طيف التوحد، 222 المدرسةةة0 وااتمد الباحثون المنه  الوصةةيال، وتكولت اينة الدراسةةة من 

( سةةةةةنوات، ولكال يسةةةةةتطيع الباحثين التوصةةةةةل إلى النتائ  تم اسةةةةةتخدا  اسةةةةةتبالات تقرير 2-3والعاديين وتتراوح أامارهم بين  

تائ  أظهرت النالوالدين، وتم القياس الى مدو سالسة سةةنوات حول أاراضةةهم االيعالية الداخلية والخارجية، واألداء االيعالال0 و

كما  0اد  وجود دالة إحئةائية لتاسير العمر الى المشةاكل الداخلية أو الخارجية لشطيال ذوي اضطراي طيف التوحد والعاديين

أظهر األطيال ذوو اضةةةطراي طيف التوحد مشةةةاكل سةةةلوكية أكثر مقارلة بايرالهم العاديين، وأظهروا مسةةةتويات أيل فال األداء 

ا ارتباطًا بين تحسةين التحكم فال االيعاات وتحسين التعرف الى المشاار، وذل  بالخياض فال االيعالال0 أوضةحت ا لنتائ  أيضةً

المشةةةةكالت السةةةةلوكية لشطيال ذوي اضةةةةطراي طيف التوحد والعاديين، وتشةةةةير النتائ  إلى أن األطيال ذوي اضةةةةطراي طيف 

ل  كالت المسةةةةةةتويات المنخيضةةةةةةة من األداء االيعالال أكثر التوحد واألطيال العاديين أظهروا مشةةةةةةاكل فال ااسةةةةةةتيعاي، ومع ذ

 وضوًحا لدو األطيال ذوي اضطراي طيف التوحد فال سن مبكرة؛ وهو ما يؤدي بدورة إلى ارتيا  مستوو المشكالت السلوكية0 

ة الخاصةةة ( بدراسةةة بعنوان:  المعلمون العاملون فال التربيSmith & Mercieca, 2021وأجرو كل من سةةميو و ميرسةةيكا  

فال إسةةةةةةتكلندا: التئةةةةةةورات المتعلقة بالواال االيعالال و التن يم بين التالميا ذوي اضةةةةةةطراي طيف التوحد، و التال هدفت إلى 

الكشةةف ان تئةةورات المعلمين فيما يتعلر بالواال االيعالال لطالبهم من ذوي اضةةطراي طيف التوحد، حيو ااتمدت الدراسةةة 

(معلًما، و أظهرت النتائ  22الة الميتوحة كاداة للدراسةةةةة، كما تكولت اينة الدراسةةةةة من  المنه  النواال، و اسةةةةتخدمت ااسةةةةتب

ا ااسةةتالابة لالليعاات، و التعرف اليها، باإلضةةافة إلى  مشةةكالت فال الواال االيعالال للطلبة ذوي اضةةطراي التوحد، خئةةوصةةً

 التمييا بينها0
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دراسةةةةةةة بعنوان الواال الةااتال االيعالال فال التوحد: تحليل تلوي ( بةHuggins et al., 2021ويةا  كةل من هوجينا ورخرون  

اختالفةات المالمواةة و ا سةار التنمويةة فال بريطةاليةا، والتال هةدفةت إلى تقييم مةا إذا كةان هناك ضةةةةةةعف كبير فال الواال الااتال 

ال ف مسةةةةتوو الواال الااتااليعالال فال اضةةةةطراي طيف التوحد اند يياسةةةةل باسةةةةتخدا  أدوات يياس مختلية، و تقييم مدو اختال

( ورية بحثية تقيس الواال الااتال 74مةاد المنه  التحليلال، ويد تكولت اينة الدراسةةةةةةة من  العةاطيال بنةاًء الى متغير العمر بةاات

االيعالال لدو  المشةةةةاركين ذوي اضةةةةطراي طيف التوحد، و كان مالمو  أاداد المشةةةةاركين من ذوي اضةةةةطراي طيف التوحد 

التلوية وجود واال ذاتال اليعالال  (، أظهرت التحليالت2722( و مالمو  المشةةاركين من غير اضةةطراي طيف التوحد   2224 

ضةةةعيف بشةةةكل ملحوظ لدو ذوي اضةةةطراي طيف التوحد، باإلضةةةافة إلى أن البالغين ذوي اضةةةطراي طيف التوحد لديهم واال 

اليعالال أضةةعف مقارلة بايرالهم، كما أشةةارت التحليالت إلى ظهور صةةعوبات الواال االيعالال بشةةكل أكبر خالل فترة المراهقة، 

 وًءا مع تقد  العمر0وألها تاداد س

 التعقيب على الدراسات. 1.3

تناولت الدراسةةةةةات الماكورة سةةةةةابقًا الواال االيعالال من ادة جوالب ومع م الدراسةةةةةات تناولتها من جالب يياس فاالية 

 Conner  كولر ( ودراسة3.22البرام  فال تحسين الواال االيعالال لدو أطيال اضطراي طيف التوحد كما فال دراسة أحمد  

et al., 2019)0   واتيقت مع م الدراسةةةات الى هدف مشةةةترك، وهو معرفة االية الواال االيعالال ببع  المتغيرات كدراسةةةة

( والتال هدفت إلى معرفة العالية بين األداء االيعالال وتطور مشاكل ااستيعاي لدو األطيال Ali et al., 2020الال ورخرون  

( Huggins et al., 2021  ورخرونهوجينا  الدراسةةةةة الحالية مع دراسةةةةة ذوي اضةةةةطراي طيف التوحد وغيرهم0 كما اتيقت

( ان بقية الدراسات، وذل  بتناولها تئور المعلمين للواال Smith & Mercieca, 2021سةميو وميرسيكا   واختليت دراسةة

تال هدفت إلى بناء أداة (، وال3.32االيعالال لاوي اضةةطراي طيف التوحد، باإلضةةافة إلى اختالف دراسةةة برخيسةةة والاهراء  

تنوات أدوات القياس فال الدراسةةةات السةةةابقة، فمنها مقاييس من إاداد  ليحص كياءة التعبير العاطيال0 يياس الى شةةةكل اسةةةتبالة؛

الباحو، وأخرو مقاييس جاهاة0 إا ألنا لالد ألل ا توجد أداة مئةةةممة؛ للكشةةةف ان مسةةةتوو الواال؛ مما يدل الى وجود فالوة 

لبية الدراسةةةات السةةةابقة بااتيا  مع الدراسةةةة الحالية المنه  الوصةةةيال باسةةةتثناء بع  الدراسةةةات، التال اختليت وظيت غا بحثية0

تباينت  (Smith & Mercieca, 20210سةةميو وميرسةةيكا   كدراسةةة ودراسةةة مناهالها، بحسةةب ما يخد  جمع بيالاتها وتحليلها

وادد أفراد العينة، وفر أهداف كل دراسة، واتيقت غالبية الدراسات  العينات بين الدراسات فال كال المحورين من حيو األامار،

فال كال المحورين مع هاه الدراسةةةةة فال تطبير الدراسةةةةة الى اينة من األطيال ذوي اضةةةةطراي طيف التوحد باسةةةةتثناء دراسةةةةة 

 (Smith & Mercieca, 20210سميو وميرسيكا  

 . منهجية الدراسة:4

 منهج الدراسة. 1.4

حيو يقو  هاا المنه  الى جمع البيالات والمعلومات، وتحليلها، وتيسةةةير بع  جوالبها؛  الوصةةةيال؛اسةةةتخدمت الباحثتان المنه  

 0وذل  بااتبار ألل أفضل المناه  مالءمة لطبيعة وأهداف الدراسة الحالية(، 3.22 ابيدات ورخرون،
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 مجتمع الدراسة. 2.4

هد وبرام  الدم  الحكومية واألهلية يتكون مالتمع الدراسةةة الحالية من جميع أطيال ذوي اضةةطراي طيف التوحد فال معا

التابعة لوزارة التعليم، والمراكا الخاصةةة التابعة لوزارة العمل، والتنمية ااجتمااية فال مدينة جدة، والاين تتراوح أامارهم بين 

دة فال مدينة ج( سةنل ووفقًا لدليل معاهد وبرام  التربية الخاصة بالدة، اتَّضِ أن ادد أطيال ذوي اضطراي طيف التوحد 2-23 

 ه2772/27770( طيل/ة، وذل  خالل فترة إجراء الدراسة فال اليئل الدراسال الثالال من العا  2232يبلو  

 عينة الدراسة. 3.4 

( من أطيال ذوي اضةةةةطراي طيف التوحد 392لتحقير أهداف الدراسةةةةة، تم اختيار اينة اشةةةةوائية بسةةةةيطة مكولة من  

 واألهلية والمراكا الخاصة بمدينة جدة والاين تم توزيع أداة الدراسة الى معلميهم0 الملتحقين بمعاهد وبرام  الدم  الحكومية

 خصائص أفراد عينة الدراسة   

 وشدة اضطراي طيف التوحد( -نو تم تحديد ادد من المتغيرات الرئيسةة لوصةف أفراد اينة الدراسة، وتشتمل الى:  ال

لمتغيرات الى ألها مؤشةةةرات دالية الى لتائ  الدراسةةةة؛ وذل  من لشطيال ذوي اضةةةطراي طيف التوحد، ويمكن ااتبار هاه ا

 شالل أن يسااد فال تحليل لتائ  الدراسة الحالية بشكل ديير، وفيما يلال ارض تيئيلال لخائص أفراد العينة:

 نوعال -1

 نوع( توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير ال1-4جدول )

 النسبة التكرار النوع

 45.4 133 أنثى

 54.6 160 كرذ

 %100 293 المجموع
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( من إجمالال أفراد اينة %7207( من أفراد اينة الدراسةةة يمثل ما لسةةبتل  222( أن  2-7يتضةةِ من الالدول والشةةكل  

( من إجمالال أفراد األطيال هم ذكور، وهال %2702 ( منهم يمثلون ما لسةةبتل .22الدراسةةة هم إلاث، وهال النسةةبة األيل، بينما  

 النسبة األكبر0

 شدة اضطراب طيف التوحد -2

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير شدة اضطراب طيف التوحد2-4جدول )

 النسبة التكرار شدة اضطراب طيف التوحد

 35.5 104 بسيط

 57.0 167 متوسط

 7.5 22 شديد

 100.0 293 المجموع

 

 

 

( لديهم اضطراي بسي،، %2202  ( من أفراد اينة الدراسة يمثلون ما لسبتل2.7( أن  3-7يتضِ من الالدول والشكل  

ي متوس، وهال النسبة ( من إجمالال اينة الدراسةة لديهم اضطرا%.240( من أفراد اينة الدراسةة يمثلون ما لسةبتل  224بينما  

( من إجمالال اينة الدراسةة لديهم اضطراي شديد وهال %402 لسةبتل ( من أفراد اينة الدراسةة يمثلون ما 33األكبر، وتبين أن  

 النسبة األيل0

 الدراسة ةأدا .4.4

ئةةةلة والدراسةةةات السةةةابقة ذات ال(0 3.22والايادي  ، (3.22  مثل سةةةعيد بعد ااطال  الى ادد من األدبيات التربوية

( Smith & Mercieca, 2021يرسةيكا  ومسةميو (، ودراسةة 3.32بموضةو  الدراسةة الحالية كدراسةة برخيسةة والاهراء  

 0لتحقير أهداف الدراسةصممت الباحثتان مقياس الواال االيعالال 
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 مقياس الوعي االنفعالي

 انتواإلجراءات التال اتبعتها الباحثتكون المقيةاس فال صةةةةةةورتةل النهةائيةة من سالسةة أجااء0 وفيمةا يلال ارض للمقياس،  

 للتحقر من صديل وسباتل فال الدراسة الحالية:

عها من جم تانيحتوي الى مقدمة تعرييية باهداف الدراسةةةةة، ولو  البيالات والمعلومات التال تود الباحث القسُُُُم األول: -2

 دامها ألغراض البحو العلمال فق،0أفراد اينة الدراسة، مع تقديم الضمان بسرية المعلومات المقدمة، والتعهد باستخ

شةةةةةةدة  – نو يحتوي الى البيةالةات الةديموغرافيةة ألفراد اينة الدراسةةةةةةة، وهال الى النحو ا تال:  ال القسُُُُُُم الثُاني: -3

 التوحد(اضطراي طيف 

( يوضةةةةةِ ادد ابارات 2-7( ابارة، موزاة الى سةةةةةتة أبعاد، والالدول  32يتكون هاا القسةةةةةم من   القسُُُُُم الثال : -2

 وكييية توزيعها الى األبعاد0 المقياس،

 ( مقياس الوعي االنفعالي وعباراته3-4جدول )

 المجموع عدد العبارات البُعد المحور

 الوعي االنفعالي

 7 البُعد األول: تن يم االيعاات

 عبارة 22

 2 البُعد الثالال: التعبير ان االيعاات

 2 البُعد الثالو: التمييا بين االيعاات

 2 د الرابع: ااستالابة لالليعااتالبُع

 2 البُعد الخامس: إخياء االيعاات

 7 البُعد السادس: ااهتما  بمشاار ااخرين

 عبارة 22 المقياس

 

تم اسةةتخدا  مقياس ليكرت الربااال؛ للحئةةول الى اسةةتالابات أفراد اينة الدراسةةة، وفر درجات الموافقة ا تية:  تنطبر 

ا  اس ا تنطبر الال أبًدا(، ومن سم التعبير ان هاا المقي -تنطبر الال يلياًل  -تنطبر الال أحيةالًةا  –طبر الال كثيًرا تن –الال تمةامةً

ينطبر  –بشةةةكل كمال، وذل  ان طرير إاطاء كل ابارة من العبارات السةةةابقة درجة، وفقًا ل تال:  ينطبر اليل بمسةةةتوو مرتيع

ا ينطبر اليل(، ومن سم التعبير ان هاا المقياس بشكل كمال، وذل  ان  –ي  ينطبر اليل بمستوو منخ -اليل بمسةتوو متوس،

( درجات، ينطبر اليل بمستوو 7طرير إاطاء كل ابارة من العبارات السةابقة درجة، وفقًا ل تال: ينطبر اليل بمستوو مرتيع  

( درجة واحدة0 ويد اتبع 2   ( درجتان، ينطبر اليل بمسةةةةتوو منخي3( درجات، ينطبر اليل بمسةةةةتوو منخي   2متوسةةةة،  

 (370، 32، 33، 32، .3، 22، 23، .2، 2العكس فال اليقرات السلبية وهال  
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 الصدق والثبات ألدوات الدراسة. 5.4

 صدق أداة الدراسة. 1.5.4

ويعنال التاكد من ألها تقيس ما وضةةةةعت لقياسةةةةل، إضةةةةافةً إلى شةةةةموليتها لكل العناصةةةةر التال تسةةةةااد الى تحليل لتائالها، 

ن بالتاكد م ثتانهةا، وارتبةاطها بكل بعد من األبعاد، بحيو تكون ميهومة لكل من يسةةةةةةتخدمها، ويد يامت الباحووضةةةةةةوح ابةارات

 صد  أداتال الدراسة من خالل:

 الصدق الظاهري )صدق المحكِّمين(: -أ

ى ال للتعرف الى مدو الئةةةد  ال اهري لشداة، والتاكد من ألها تقيس ما ُوضةةةعت لقياسةةةل، تم ارضةةةها بئةةةورتها األولية

وذل  من خالل تحديد  ،( محكمين2ادد من المحكمين المختئةةةةةةين والخبراء فال مالال الدراسةةةةةةةحيو بلو ادد المحكمين  

مدو وضةةةةوح كل ابارة، ومدو ارتباط كل ابارة  بمحورها، وأهميتها، وسةةةةالمتها لغويًا، إضةةةةافةً إلى إبداء رأيهم فال حال 

( %.2بااتماد اليقرات التال أجمع   تان، يامت الباحثذل  ياسةةةةين، وبعدوجود أي تعديل، أو حاف، أو إضةةةةافة ابارات للمق

 .فاكثر من المحكمين الى مالءمتها، أو التعديل اليها، ومن سم إجراء التعديالت الالزمة التال اتير اليها غالبية المحكمين
 

 صدق االتساق الداخلي لألداتين: -ب

( طيل/ة من أطيال ذوي 22ار اينة اسةةةةةةتطالاية مكولة من  للتحقر من صةةةةةةد  ااتسةةةةةةا  الداخلال للمقياسةةةةةةين، تم اختي

اضةةةةةةطراي طيف التوحةد، وجميعهم من خةارن اينةة الةدراسةةةةةةة اليعليةة، ووفقًةا للبيةالةات تم حسةةةةةةاي معامل ارتباط بيرسةةةةةةون 

(Pearson's Correlation Coefficient)؛ وذل  بهدف التعرف الى درجة ارتباط كل ابارة من ابارات المقياس بالدرجة 

 الكلية للمقياس الاي تنتمال إليل العبارة0

 الوعي االنفعالي ( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس الذي تنتمي له4-4جدول )

 البُعد األول: تن يم االيعاات
2 0.536** 2 0.557** 

3 0.532** 7 0.653** 

 البُعد الثالال: التعبير ان االيعاات

2 0.574** 2 0.657** 

2 0.558** 9 0.670** 

4 0.887** - - 

 البُعد الثالو: التمييا بين االيعاات

2. 0.734** 13 0.683** 

22 0.536** 14 0.650** 

12 0.782** - - 

 البُعد الرابع: ااستالابة لالليعاات
15 **0.651 18 **0.657 

16 **0.688 19 **0.791 
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17 0.649** - - 

 البُعد الخامس: إخياء االيعاات

20 **0.493 23 **0.653 

21 **0.75 24 **0.509 

22 0.682** - - 

 البُعد السادس: ااهتما  بمشاار ااخرين
25 0.587** 27 0.633** 

26 0.794** 28 0.675** 

 فأقل  0.01**دال عند مستوى الداللة 

اط كل ابارة من العبارات مع مقياسةةها موجبة، ودالة إحئةةائيًا اند مسةةتوو أن ييم معامل ارتب (7-7 يتضةةِ من الالدول 

 ( فايل؛ مما يشير إلى صد  ااتسا  الداخلال بين العبارات، ومناسبتها لقياس ما أُادت لقياسل0  0.2.الدالة  

 ثبات أداة الدراسة. 2.5.4

 طريقة ألفا كرونباخ -أ

 Cronbach'sامل الثبات أليا كرولباخ  معادلة أليا كرولباخ(  تم التاكد من سبات أداة الدراسةةةةةةة من خالل اسةةةةةةتخدا  مع

Alpha (α)  ييم معامالت الثبات أليا كرولباخ لكل مالال من مالاات المقياس وللدرجة الكلية20-7(، ويوضِ الالدول ) 

 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات المقياسين5-4جدول )

 معامل الثبات عدد العبارات البُعد المقياس

 وعي االنفعاليال

 0.897 7 البُعد األول: تن يم االيعاات

 0.901 2 البُعد الثالال: التعبير ان االيعاات

 0.885 2 البُعد الثالو: التمييا بين االيعاات

 0.869 2 البُعد الرابع: ااستالابة لالليعاات

 0.883 2 البُعد الخامس: إخياء االيعاات

 0.856 7 هتما  بمشاار ااخرينالبُعد السادس: اا

 0.879 22 الثبات العام للوعي االنفعالي

 

(، 0249.( أن معامل سبات أليا كرولباخ العا  ااٍل، حيو بلو معامل لمقياس الواال االيعالال  2-7يتضةةةةةِ من الالدول  

بير الميدالال للدراسةةةةةةة، كما أن معامل وهةاا يدل الى أن المقياسةةةةةةين يتمتعان بدرجة سبات مرتيعة، يمكن اااتماد اليل فال التط

 الثبات ااٍل لكل مالال من مالاات المقياس0
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 نتائج الدراسة. 5

 إجابة السؤال األول: ما مستوى الوعي االنفعالي لدى أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟  :نتائج السؤال األول

المتوسةة، الحسةةابال لتقديرات اينة  ، تم حسةةايمسةةتوو الواال االيعالال لدو أطيال ذوي اضةةطراي طيف التوحدلتحديد 

( يوضِ النتائ  2-2، والالدول  مسةتوو الواال االيعالال لدو أطيال ذوي اضةطراي طيف التوحدالدراسةة، وصةوًا إلى تحديد 

 العامة لهاا المحور0

 أفراد عينة الدراسة على مقياس الوعي االنفعالي استجابات (1-5جدول )

 م.
 

 أبعاد المقياس

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري
 الترتيب

 درجة الموافقة قيمة المتوسط

 3 69223. منخيضة 2.2423 تن يم االيعاات 2

 7 83598. منخيضة 2.2177 التعبير ان االيعاات 3

 3 57009. منخيضة 2.3604 التمييا بين االيعاات 2

 2 65931. منخيضة 2.4765 ااستالابة لالليعاات 7

 2 95116. منخيضة 2.1509 ليعااتإخياء اا 2

 2 78150. منخيضة 1.7952 ااهتما  بمشاار ااخرين 2

مستوى الوعي االنفعالي لدى أطفال ذوي اضطراب 

 طيف التوحد
 - 56912. منخفضة 2.2206

 

بدرجة (، أي 3033.2أشارت النتائ  أن مستوو الواال االيعالال لدو أطيال ذوي اضطراي طيف التوحد كان بمتوس،  

منخيضةةة، وفقًا للمعيار الاي ااتمدتل الدراسةةة حسةةب مقياس ليكرت الربااال، وتبين من النتائ  أن  ااسةةتالابة لالليعاات( كان 

(، وبدرجة منخيضةةة، وكان تقدير اينة الدراسةةة فال الترتيب الثالال لبُعد  التمييا بين 307422بالمرتبة األولى بمتوسةة، حسةةابال  

(، وهال بدرجة منخيضةةةةةةة، وجاء فال المرتبة الثالثة بُعد  تن يم 3022.7المتوسةةةةةة، الحسةةةةةةابال لهاا البُعد  االيعاات( حيو بلو 

(، وهال بدرجة منخيضةةةةة، وفال المرتبة الرابعة جاء بُعد  التعبير 303732االيعاات( حيو بلو المتوسةةةة، الحسةةةةابال لهاا البُعد  

(، وهال بدرجة منخيضةةةةة، بينما جاء فال المرتبة الرابعة بُعد 303244  ان االيعاات( حيو بلو المتوسةةةة، الحسةةةةابال لهاا البُعد

(، وهال بدرجة منخيضةةةةةة0 وفال المرتبة األخيرة جاء بُعد 3022.9 إخياء االيعاات( حيو بلو المتوسةةةةة، الحسةةةةةابال لهاا البُعد  

 منخيضة0  (، وهال بدرجة204923 ااهتما  بمشاار ااخرين( حيو بلو المتوس، الحسابال لهاا البُعد  

ر فال تاخوالاي ي هر بئورة ضعف واألطيال ذوي اضطراي طيف التوحد خئائص هاه النتيالة إلى  ثتانوتعاو الباح

تنمية االيعاات وااسةةةةةةتالابة لالليعاات، واد  يدرة الى التواصةةةةةةل الاليد مع العالم الخارجال ومع البياة المحيطة بما فيها من 
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هم الى ااسةةةةتالابة لالليعاات، وتن يم هاه االيعاات أو التعبير انها، واد  يدرتهم الى أفراد، وهاا يسةةةةبب يئةةةةوراً فال يدرت

التحكم فال اليعااتهم أو إخيائها، ويئةةةةةعب اليهم فهم االيعاات وتيسةةةةةير المعالال التال تدل اليها، حيو يقو  األطيال من ذوي 

، وي هر هاا القئةور جلياً لدو األطيال من ذوي اضطراي اضةطراي طيف التوحد من التعبير ان اليعااتهم باسةلوبهم الخا 

 ة0يطيف التوحد فال اد  يدرتهم الى فهم مشاار ا خرين، أو ااهتما  بها؛ لتيالة افتقارهم لمهارات التواصل الرئيس

فال هاا  دأن هاه النتيالة يد تعود إلى لقص التدريب الاي يتلقاه األطيال من ذوي اضةةةةةةطراي التوح تانكما وترو الباحث 

 وهاا ي هر جليًا فال مطالبات وبان المؤسةةةةسةةةةات التال تقد  الرااية لهاه الياة يكون جّل تركياها الى الالالب األكاديمال ،الالالب

، ويكون هناك إغيال كبير للالوالب االيعالية، وا يتم اااتماد الى برام  لتعايا الواال االيعالال لدو األطيال من ذوي األسةةر

ألداء الحالال ا ويياس مستووباإلضافة إلى اد  تضمين المهارات االيعالية ضمن المقاييس التال تستخد  لتقييم  اضطراي التوحد

 0لوضع الخط، التربوية اليردية

 Huggins etومن خالل مراجعة الدراسةةةةات السةةةةابقة، يتبين أن هاه النتيالة تتير مع لتيالة دراسةةةةة هوجينا ورخرون  

al., 2021 إلى وجود واال ذاتال اليعالال ضعيف بشكل ملحوظ لدو ذوي اضطراي طيف التوحد0( التال أشارت 

( التال أشةةةارت إلى أن األطيال ذوي اضةةةطراي طيف Ali et al., 2020كما وتتير مع لتيالة دراسةةةة الال ورخرون   

لدراسةةةةةةة الحالية مع أي من التوحةد أظهروا مسةةةةةةتويةات أيةل فال األداء االيعةالال مقةارلةة بةايرالهم العةاديين0 ولم تتقةاطع لتيالةة ا

 الدراسات السابقة0

 أنثى(؟ –هل يختلف مستوى الوعي االنفعالي تبًعا لمتغير الجنس )ذكر :نتائج السؤال الثاني

 ولإلجابة ان السؤال تم صياغة اليرض الئيري ا تال: 

 نو لال تبًعا لمتغير ال( فال مسةةةةةتوو الواال االيعا(a≤0.5اند مسةةةةتوو الدالة  " ا يوجد اختالف ذو دالة إحئةةةةائية -

 ألثى("0  – ذكر 

لتوضةةيِ دالة  ؛" Independent Sample T-testوللتحقر من صةةحة هاه اليرضةةية اسةةتخدمت الباحثة اختبار "ت": 

 اليرو  بين استالابات أفراد اينة الدراسة، وجاءت النتائ  كما يوضحها الالدول ا تال:

" للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا  Independent Sample T-test(: نتائج اختبار " ت: 2-5جدول )

 .نوعالختالف متغير ال

 التعليق الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط العدد النوع المحور

للوعي الدرجة الكلية 

 االنفعالي

 55125. 2.3248 160 ذكر
 دالة 2..0. 3.501

 56701. 2.0953 133 ألثى
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( للدرجة الكلية لمستوو الواال االيعالال تبًعا لمتغير Sigخالل النتائ  الموضحة فال الالدول السابر أن ييمة  يتضةِ من 

(؛ مما يدلل الى وجود فرو  ذات دالة إحئةةةائية 0.2.(، وهال أيل من مسةةةتوو دالة  2..0. ذكور وإلاث( تسةةةاوي   نو ال

، لئةةةالِ الاكورنو  يال ذوي اضةةةطراي طيف التوحد تبًعا لمتغير ال( فال مسةةةتوو الواال االيعالال لدو أط0.2.اند مسةةةتوو  

  حيو تبين أن المتوس، الحسابال لياة الاكور أالى منل لإللاث0

هاه النتيالة إلى المسةةةةةةالدة التال يد يتلقاها األطيال الاكور من ذوي اضةةةةةةطراي طيف التوحد من خالل تان وتعاو البةاحث

األطيال الاكور، والعمل الى تدريبهم، وإشراكهم فال مؤسسات الرااية المختلية، واصطحابهم ااهتما  الاائد من أولياء األمور ب

فال المناسةةةةبات ااجتمااية مقارلة باإللاث من ليس الياة، ويد يكون هاا ااهتما ؛ بسةةةةبب الخوف الاائد الى اإللاث من األطيال 

رش الالنسةةال، وهاا ما يايد من يدرة األطيال الاكور من ذوي اضةةطراي طيف التوحد من التعرض لحاات ااسةةتغالل، أو التح

بسةةبب توفير البياة ااجتمااية الداامة ل هور مهارات الواال االيعالال  ذوي اضةةطراي طيف التوحد من تنمية وايهم االيعالال

 0وتالدر اإلشارة لعد  تقاطع الدراسة الحالية مع أي من الدراسات السابقة وممارستل الى أرض الوايع

 شديد(؟ –متوسط  –هل يختلف مستوى الوعي االنفعالي تبًعا لمتغير شدة االضطراب )بسيط : نتائج السؤال الثال 

 ولإلجابة ان السؤال تم صياغة اليرض الئيري ا تال: 

( فال مسةةةةتوو الواال االيعالال تبًعا لمتغير شةةةةةدة (a≤0.5اند مسةةةةتوو الدالة  " ا يوجد اختالف ذو دالة إحئةةةةائية -

 "0  شديد( –متوس،  –طراي  بسي، ااض

(؛ Shapiro-Wilk اختبار  Tests of Normalityبإجراء اختبار التوزيع الطبيعال تان ولتيالةة لةالة  فقةد يامت الباحث

ليحص ااتدالية البيالات فال الياات الئةغيرة لسةبيًا بالنسبة للدرجة الكلية؛ وذل  ألن مع م ااختبارات المعلمية تشترط أن يكون 

ع البيالات طبيعيًا، وألن ادد العينة كان صةغيًرا لسةبيًا فال فاة  شةديد(0 ويد كان توزيع البيالات غير ااتدالال بالنسبة للدرجة توزي

الكلية، وللتعرف الى ما إذا كالت هنال  فرو  ذات دالة إحئةائية فال اسةتالابات أفراد اينة الدراسةة طبقًا اختالف متغير شدة 

"؛ لتوضةةةةةيِ دالة Kruskal Wallis Testغير المعلمال  كروسةةةةةكال وااس( " الباحثتان ااختبارااضةةةةةطراي0 اسةةةةةتخدمت 

 اليرو  بين استالابات أفراد اينة الدراسة وجاءت النتائ  كما يوضحها الالدول ا تال:

سة " للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراKruskal Wallis Test(: نتائج اختبار )كروسكال واالس( "3-5) جدول

 طبقًا الختالف متغير شدة االضطراب

 التعليق الداللة قيمة مربع كاي متوسط الرتبة عدد العينة شدة االضطراب البعد

 الدرجة الكلية

 207.93 104 بسي،

 118.45 167 متوس، دالة ...0. 2207.2

 75.68 22 شديد
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( للدرجة الكلية لمستوو الواال االيعالال تبًعا لمتغير Sigيتضةِ من خالل النتائ  الموضحة فال الالدول السابر أن ييمة  

(؛ مما يدلل الى وجود فرو  ذات دالة إحئةةةائية اند 0.2.( وهال أيل من مسةةةتوو دالة  ...0.شةةةدة ااضةةةطراي تسةةةاوي  

ِ ال( فال مسةةةتوو الواال االيعالال لدو أطيال ذوي اضةةةطراي طيف التوحد تبًعا لمتغير شةةةدة ااضةةةطراي لئةةة0.2.مسةةةتوو  

إلى ألل ه النتيالة ها تانالباحثوتبرر  أصةحاي ااضطراي البسي،، حيو تبين أن متوس، الرتبة لهاه الياة أالى منل لبايال الياات0

كلما يلة شدة ااضطراي يل اليار  بين سلوك وواال األطيال ذوي ااضطراي وبين سلوك وواال ااطيال الطبيعيين، وأن هاا 

أو اإلااية، كما أن ااهتمامات التدريسةةةةية والتعليمية تختلف باختالف شةةةةدة ااضةةةةطراي  ضةةةةطراياااليار  يايد بايادة شةةةةدة 

كلما كان هناك احتمالية لدمالهم مع األطيال العاديين بالتالال زيادة  ؛وفر  الدم  كال  فكلما كان ااضطراي أيل شدة أي بسي،

تالعل من هاا الطيل ذوي اضطراي طيف التوحد أكثر يبواً بين أيرالل  ااهتما  بالالوالب االيعالية وردة اليعل ااجتمااية التال

بالتالال تاداد فر  تلقال األطيال ذوي اضطراي طيف التوحد البسي،  ،العاديين وأكثر لالاحاً فال برام  الدم  والمدرسة العادية

راي ال الالالب االيعالال مقارلتاً باوي ااضطتلقال برام  وأهداف تنمفيكون هناك للبرام  التدريبية التال تؤهلل لاللدمان والدم  

ن ماألكثر شةةدة والتال تكون اهتمامات وأهداف برامالهم التدريبية مختلية يد تركا أكثر الى المهارات ااسةةتقاللية و أن األطيال 

ة الى فهم والقدرالتوحد تكون لديهم القدرة الى التحكم فال اليعااتهم، وتمييا االيعاات،  طيف ذوي ااضةةةةةطراي البسةةةةةي، فال

مشاار ا خرين أكثر من غيرهم؛ لتيالة ألن اإلااية العقلية التال تئاحب األطيال من ذوي اضطراي طيف التوحد تكون حسب 

شةةدة هاا ااضةةطراي، وفاة ذوي ااضةةطراي البسةةي، تكون لديهم إااية اقلية بسةةيطة؛ مما يمياهم بالقدرة الى تقدير الموايف 

 ى التواصل بشكٍل أكبر من بايال الياات الاين ترتيع لديهم اإلااية0ااجتمااية، والقدرة ال

( التال أشارت إلى 3.22ومن خالل مراجعة الدراسةات السةابقة، يتبين أن هاه النتيالة تتير لسبياً مع لتيالة دراسة جالل  

 ة لئالِ اإلااية الشديدة0وجود فرو  ذات دالة فال المشكالت السلوكية ألطيال اضطراي طيف التوحد؛ تعاو لدرجة اإلااي

 التوصيات. 6

 وفقًا للنتائ  التال تم التوصل إليها، توصال الباحثة با تال: 

 القيا  بإاداد برام  تدريبية تختص بتنمية مهارات الواال االيعالال لدو األطيال من ذوي اضطراي طيف التوحد0 -2

بالالوالب االيعالية، وتقديم خط،  ضةةةةةرورة ييا  المؤسةةةةةسةةةةةات التال تعنى باألطيال من ذوي اضةةةةةطراي طيف التوحد -3

 بالالب المهارات ااكاديمية0االيعالية متكاملة لتنمية مهارات هؤاء األطيال 

اقد دورات ألولياء أمور األطيال ذوي اضةةةةطراي طيف التوحد؛ لحثهم الى إشةةةةراك أطيالهم فال مؤسةةةةسةةةةات الرااية  -2

 الخاصة؛ لتنمية مستوو الواال االيعالال، لدو أطيالهم0

اية أولياء أمور األطيال ذوي اضةةةطراي طيف التوحد بطر  التعامل المناسةةةةب مع أطيالهم؛ لتنمية مسةةةةتوو وايهم تو -7

 االيعالال سواًء الاكور أو اإللاث الى حٍد سواء0

توفير ااهتما ، والدام الالز  للمؤسةةةسةةةات التال تقد  الرااية لشطيال من ذوي اضةةةطراي طيف التوحد؛ لتوفير ياادة  -2

 للتغلب الى المشكالت المئاحبة لهاا ااضطراي0مناسبة 
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   المراجع. 7

 . المراجع العربية:1.7

 ، دار الثقافة، امان األردن0الئحة النيسية للطيل(0 3.22أحمد، محمد الابادي0  

 .للنشر والتوزيع0 امان، دار الثقافة التوحد ر ية األهل وأخئائيين(0 .3.2اإلما ، محمد صالِ والالوالدة، فؤاد ايد0  

 .0 امان، دار الثقافة للنشر والتوزيعالتوحد ر ية األهل وأخئائيين(0 3.22اإلما ، محمد صالِ والالوالدة، فؤاد ايد0  

(0 مهارة التعبير االيعالال لدو الطيل التوحدي: تئةةةةةةميم أداة لقياس المهارة0 3.32برخيسةةةةةةة، مريم0 والاهراء، جداولال0  

 3.20-222(، 2.  27ية، تطوير العلو  ااجتماا

 (0 2  092 ماللة كلية التربية بالمنئورة0(0 السراة اإلدراكية، ومدو الااكرة العاملة لدو شباي التوحد3.22الالراح، يوسف0  

 مكتبة المتنبال0 أسس التربية الخاصة0(0 3.22الخطيب، جمال0  

 3320-.32 ماللة كلية التربية األساسية،(0 4-2-2(0 تطور الواال االيعالال لشطيال بعمر  3.29 خلف، مرون اادل0 

(0 بناء برلام  مسةةةةةةتند إلى االن ااسةةةةةةتالابة المحورية 3.29الرويلال، حمةد   مضةةةةةةحال؛ والاريقةات، إبراهيم ابد  0  

واسةةةتقئةةةاء فعاليتل فال تحسةةةين مهارات التواصةةةل والتياال ااجتمااال لدو األطيال ذوي اضةةةطراي طيف التوحد فال 

 3220-324، 72، العلو  التربوية الالامعة األردلية -ماللة دراسات عربية السعودية0 المملكة ال

 ية00 دار النهضة المئرإستراتياليات لتحسين أفراد األوتيا -األوتيا   التوحد( اإليالابية الئامتة(0 3.27الاار ، لايف  

 (، دار اليكر20،  طة وطر  التدخلالمدخل إلى اضطراي طيف التوحد المياهيم األساسي (3.220الارا ، لايف0  

(0 التشةوهات المعرفية، والمرولة العقلية، والواال االيعالال، والئالبة النيسية كمنباات بقلر 3.29الاهرالال، ابد الرحمن  

 2320-2.2، (2  223جامعة األزهر كلية التربية  التئور المعرفال لدو طالي المرحلة الالامعية0

 0 المستشارون للنشر والتوزيع0ليعاات وااضطرابات اند الطيلاا (3.220الايادي، لادر0  

 0 المستشارون للنشر والتوزيع0الاكاء االيعالال والم النيس التربوي (3.220سعيد، سعاد0  

إسةتراتياليات التن يم االيعالال، وااليتها بحل المشكالت "دراسة مقارلة الى اينة من طالي (0 3.22سةلو ، هناء اباس0  

 0 جامعة دمشر، دمشر0) رسالة ماجستير غير منشورةلة الثالوية وطالي المرحلة الالامعية بمدينة دمشر" المرح

(0 دور البرام  الئةةييية فال تنمية المهارات ااجتمااية 3.32السةةيد، سةةالفة بنت أمين بن محمد؛ ومعاجينال، فايا سةةليمان0  

(، .7 23،ماللة التربية الخاصة والتاهيلمور بمدينة جدة0 لشفراد ذوي اضةطراي طيف التوحد من وجهة ل ر أولياء األ

2.2-2720 

فةااليةة برلةام  معرفال سةةةةةةلوكال للتةدريةب الى مها  ل رية العقل فال تنمية مهارات التياال (0 3.23ابةد الخةالر، محمةد0  

 جامعة سوهان0 أطروحة دكتوراة غير منشورة(0 كلية التربية  ااجتمااال لدو اينة من األطيال المعايين سمعيًا

http://www.ajrsp.com/
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، امان: 022 طالبحو العلمال ميهومل وأدواتل وأسةةةةةةاليبل(0 3.22، كايد0  روابد الح نابد الرحمابيدات، ذويان؛ وادس، 

 دار اليكر0

 زهراء الشر 0 مكتبة اليار 0 والتشخيص التشخيص، بين التوحد إااية (20..3ماجد0   اماره،

(0 الحاجات اإلرشةةةةةادية ألسةةةةةر األطيال ذوي اضةةةةةطراي طيف 03.32  الغامدي، وجدان إبراهيم؛ الغامدي، ولوال غر   

 22.0-729، 224، ماللة دراسات اربية فال التربية والم النيسالتوحد بمحاف ة جدة0 

(0 ااضةطرابات الحسةية، وااليتها بالسلوكيات النمطية التكرارية، واضطراي القلر لدو اينة من 3.32غنيم، ماهر محمد  

 27240-2234(، 29  29الماللة التربوية لكلية التربية بسوهان،. التوحدذوي اضطراي طيف 

 دار اليكر العربال00 (3 طالتطبيقات -مبادئ الم النيس الرياضال المياهيم(0 2..3فوزي، أحمد أمين0  

ة[0 الالامعة ]رسةةةالة ماجسةةةتير غير منشةةةور أسر االيعاات النيسةةةية فال الحياة الاوجية وأحكامها(0 3.23القيرالوي، محمد0  

 اإلسالمية بغاة0 غاة0

الت السةةلوةية الشةةائعة للطلبة ذوي اضةةطرابات ك(0 المشةة03.33  يابد الهاداللقمالال، لاديل مسةةااد سةةعيد0 والحميدي، مؤيد 

الماللة العربية لعلو   .التواصةةةل فال المدينة المنورة من وجهة ل ر معلماتهم وأولياء أمورهم فال ضةةةوء بع  المتغيرات

 2.30-322(29 2الموهبةاإلااية و

(0 مدو فاالية برلام  التنوير االيعالال فال تنمية الاكاء االيعالال للطالي والطالبات 2..3محمد، محمد ابد السةةةميع رز 0  

-22، (3  22 واإللسةةةةالية، وااجتمااية التربوية للعلو  القرو أ  جامعة ماللة جامعة أ  القرو0 -بكلية التربية بالطائف 

22.0 

 https://kscdr.org.sa/ar/stats مناطر المملكة0 ت(0 إحئائيا3.24المل  سلمان ألبحاث اإلااية0  مركا 

، مكتب تحقير الر ية جامعة المل  خالد مسةةةترجع من  بوزارة التعليم .3.2برام  ومبادرات ر ية (0 ۷3.2وزارة التعليم0  

//www.kku.edu.sa/sites/default/files/general_files/pdf/Progr:https 

 دليل المعلم الشامل لبرام  التوحد0 مكتبة المل  فهد الوطنية0 الرياض0 (3.3.0وزارة التعليم0  
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