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تقييم مستوى األداء المعرفي والتفاعل االجتماعي لدى عينة من األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد في األردن
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أ.د .إبراهيم عبد هللا الزريقات
تاريخ ا تالم البحث 8102/0/0
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تاريخ قبول البحث 8102/3/3

ملخص:

هددد ا الد ار ددة الحاليددة إل د تقيدديم توددتو األداء المعر ددو والتعا ددج ااعتمددا و لددد

ي ددة ت د

األطعد ددال ضور ا د ددلراح طيد ددد التو د ددد د ددو األرد  ،وق د ددد ا د ددتملا العي د ددة ل د د  01د دداا

ت دد

وترو ددا ا م ددارهم ددي  01و 01د د ة ،ولتحقي ددف ه ددد
اا ددذاي ضور ا ددلراح طي ددد التو ددد ا
الد ار ة قام البا ثا

ب اء تقياس التعا ج ااعتما و تقيداس األداء المعر دو وتدم التحقدف تد داا

صدقهما وثباتهما ،ولالعابة

أ ئلة الد ار ة ا تذدتا المتو لا

واختبدار متدا وت دو دوم .Mann-Whitney Uوأ دار ال تدا

التعا ج ااعتما و و ق ارتد وتقيداس األداء المعر دو و ق ارتد عداء
كمددا أ ددار ال ت ددا

إلد د

دددم وعددود ددروة ضا

الحوا ية واانح ار ا

المعيارية

إلد أ تودتو األداء لد تقيداس
للمتو د الللدو بمودتو تتو د .

دال ددة إ تددا ية لد د التعا ددج ااعتم ددا و واألداء

المعر و تبعا لمتغير العمر ،وأوصا الد ار ة تو ير رات

المعر و لذور ا لراح طيد التو د.

العية لت مية التعا ج ااعتما و واألداء

الكلمات المفتاحية :ا لراح طيد التو د ،التعا ج ااعتما و ،األداء المعر و ،األرد .

* كلية العلوم التربوية /الجامعة األردنية.
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 إ راهيم الزريقا.د. أ، ا المبيضي

.....ي ة

تقييم توتو األداء المعر و والتعا ج ااعتما و لد

Assessment the Level of Cognitive Performance and Social Interaction
among Children with Autism Spectrum Disorder in Jordan
Benan Saleh Mubaydin
Prof. Ibrahim A. El-Zraigat*

Abstract:
The present study aimed at assessing the level of cognitive performance
and social interaction in a sample of children with autism spectrum disorder in
Jordan. The sample included 10 cases of persons with autism spectrum
disorder aged between 15 and 16 years. To achieve the goal of the study, the
researchers constructed a scale of social interaction and a scale of cognitive
performance. The reliability and validity of the scales were ascertained. To
answer the questions of the study, the researchers have used means, standard
deviation, and Mann-Whitney U test. The results showed that the performance
level on the social interaction scale with its items and the cognitive
performance scale with its items reached an average level. The results also
indicate that there are no statistically significant differences in social
interaction and cognitive performance according to the age variable. The study
recommended providing therapeutic programs for the development of social
interaction and cognitive performance of people with the autism spectrum
disorder.
Keywords: autism spectrum disorder, social interaction, cognitive
performance, Jordan.
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المقدمة:
ّ

لقد عذح ا لراح طيد التو د و الو وا

األخيرة اهتمام البا ثي والمعالجي والقا مي

ل تقديم الذدتا  ،وربما يعود هذا ااهتمام إل الت از د الوا ح و نوب انتشار هذا اا لراح

وطبيعة الذتا ص التو تميزه ،ذتا ص اللعج ضور ا لراح طيد التو د تؤثر
ملية التواصج والتعا ج ااعتما و ،وكذلك اانشغال بالولوكيا

الهاد ة.

لبا

ل

اللعج ضو ا لراح طيد التو د يظهر ج از تتواصال وتلحوظا و ا تذدام اللغة ،وإقاتة
العالقا

ااعتما ية ،وتبادل اانععاا

يمارس أ كاا تت و ة ت الولوكيا
تذأو

واا تجابة الم ا بة للموقد ااعتما و ،كما أن أيضا

ال ملية والتل اررية واللقو ية غير المرغوبة ،والتو تثير غالبا

األ ر ،وتشكج تحدر بال وبة لم يقدم الر اية.

ويعد التو د ت أكثر اا لرابا

ال ما ية تأثي ار ل

المعالم الر يوة لل مو؛ وبووب هذا

التأثير قد عذح ا لراح التو د اهتمام األختا ي والبا ثي ال عويي  ،وا تقتتر أ باح هذا
اا لراح المحير ل

بب ت عرد ،أ باب تتعددة ،وا زال هذا اا لراح تثي ار للجدل ت

يث تشذيت  ،وأ باب  ،وأ اليب الع .

يعد اللبيب ال عوو ليوكانر ( )Leo Kaneerأول ت قام بإطالة ا م التو د ()Autism

ووصد الت المر ية وكا ضلك و ام  ،0493وكا هد
وتت يعها بشكج ت عتج

كانر هو تج الحالة المر ية

الحاا

ال عوية المر ية األخر التو يعانو ت ها األطعال ،ولقد دأ

تجددا ااهتمام با لراح التو د

دتا كرس األختا و ال عوو يرنارد ريم الد( Bernard

 )Rimland 1965وقت لد ار ة التو د ،ختوصا وأ طعل كا يعانو ت هذه اإل اقة ،لذلك قام
تأ يس الجمعية األتريكية الوط ية لألطعال ضور ا لراح طيد التو د( National Society of
 )Autistic Children, NSACهو غيره ت آباء األطعال ضور ا لراح طيد التو د ،وتعر

بالجمعية األتريكية للتو د (El-( )Autism Society of America

هذه الجمعية اآل
.)Zraigat,2010
و قا للجمعية األتريكية للتو د إ ا لراح طيد التو د يشير إل
تعر

ا لراح أو تتالزتة

لوكيا ،وأ المظاهر األ ا ية يجب أ تظهر قبج أ يتج اللعج إل

العمر ،ويتضم

ا لرابا و

ر ة أو تتابع ال مو ،وا لرابا
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 31ه ار ت

ويا و اا تجابة للمثي ار ،

تقييم توتو األداء المعر و والتعا ج ااعتما و لد

ا المبيضي  ،أ.د .إ راهيم الزريقا

ي ة.....

وا لرابا و اللالم واللغة ،والوعة المعر ية ،وا لرابا و التعلف واانتماء لأل ياء والمو و ا
وال اس واأل داث (.)Alzaraa,2003

ويعر الدليج اإل تا و األتريكو الذاتس ( Diagnostic and Statistical Manual of
عمعية اللب ال عوو األتريكية التو د

 ) (DSM-V, 2013( Mental Disorders,التادر

( )American Psychiatric Association, APA, 2013بأن م ا لراح تبو نما و توم
بعجز تتواصج و التواصج والتعا ج ااعتما و ،وانماط لوكية تل اررية ونملية واهتماتا
الثات ة ت العمر.

وتظهر دو

ؤثر ا لراح طيد التو د بشكج تلحوظ ل

التواصج اللعظو ،وغير اللعظو ،والتعا ج

ااعتما و ،وتظهر األ راض الدالة لي وبشكج تلحوظ قبج
ل

الثات ة ت العمر ،وتؤثر لبيا

أداء اللعج التربور ،وت الذتا ص والمظاهر األخر التو ترتب

بال شاطا

المتلررة والحركا

اا تجابا

اليوتو ،إ ا ة إل

تقيدة،

بالتو د انشغال اللعج

ال ملية ،وتقأوتت للتغير البيئو ،أو تقأوتت للتغير و الروتي
غير اا تيادية أو اللبيعية للذب ار

الحوية ( Hallahan,

)Kauffman, & Pullen,2015
ا لراح طيد ل

وتشتمج التأثي ار

ال مو المعر و ت

يث أن يحدد ري التعا ج

ااعتما و والبيئو الالزتة ل مو المعر و ،والتأثير الولبو لل مو المعر و تضح و أن يحدد

اكتواح المها ار
تتعو

المت و ة تثج اللغة وتها ار

التعلم األ ا ية ،لذا إ ضور ا لراح طيد التو د

و ال مو المعر و وال مو الغور وال مو ااعتما و والولوكو (El-

بمحددا

.)Zraigat,2010
وقد تعدد

الم اه العالعية الموتذدتة تع ضور ا لراح طيد التو د ،مثال العالعا

الولوكية تركز ل ا تذداتا

المكتوبة ،أتا العالعا
اا تذداتا

ال ظرية الولوكية و زيادة اكتواح أو المحا ظة ل الولوكيا

البد لة تثج اللبية أو العالعية الوظيعية أو اللبيعية هو تركز

اللبية والعالعية و الج تظاهر الولوك غير المرغوح ي لد

ل

ضور ا لراح

طيد التو د.
أتا العالعا

المعر ية هو توتهد

موتا تدريبا

وأنشلة ت

أنها أ

تحو

و

المظاهر المعر ية واإلدراكية والتميزية ،التو توا د ل زيادة الو و واإلدراك ااعتما و الموتذدم
و أ كال التعا ال

والمواقد ااعتما ية المذتلعة(William &Wright, 2004).
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تللب ال مو المعر و أ كاا تت و ة ت الذب ار

المحيلة ويكتوب المعاهيم والولوكيا
مليا

ااعتما و ويحو ت

ضا

التلة ذات وبم

ج المشكال

هذا ال وع ت الذب ار

التو ت خاللها تعا ج اللعج تع البيئة
ول  ،وهذا تا يشكج الو و واإلدراك
المعر ية.

والذاكرة وغيرها ت العمليا

تللب التواصج والتعا ج تع البيئة المحيلة ،ونظ ار لما تتد ب

ٍ
جز تلحوظ و التواصج والتعا ج ااعتما و ،باإل ا ة إل انشغال بولوكيا

طعج التو د ت

نملية وتل اررية وطقو ية غير المرغوبة ،إ
يكتوبها اللعج ،وبالتالو إ

هذه الذتا ص تؤثر

لبا

ل

نوع الذبرة التو

ال مو المعر و لللعج ضر ا لراح طيد التو د تأثر

بذتا ت .

وقد تتد األطعال ضور ا لراح طيد التو د وعود تشكال

ااعتما و يث أ هذه العئة ت ضور اإل اقة ا يوتجيبو إل

لبا

و المجال اإلدراكو

أ كال التعا ج ااعتما و ت

يث المشاركة يها أو اإلنضمام إليها ،وضلك بوبب العجز و إدراك أهمية هذه المواقد ،وتا
تتللب ت تمار ة للمها ار
ولذلك عاء

والتدريبا

الم ا بة تع طبيعة هذه المواقد.

أهمية اختيار

الج التحوي

المعر و أل

ت

خالل األنشلة الذاصة

المعر ية ااعتما ية إ اللعج ضو ا لراح طيد التو د يكتوب تها ار

تحو ت

ملية اإلدراك المعر و ااعتما و ،وبالتالو تتحو لدي المشاركة والتعا ج والتواصج

ااعتما و.

وهذا تا يعتح المجال إل

المعر و لد
ااعتما و لد

ت

أنها أ

اللعج ،وت

رورة تو ير خب ار

ه ا توع

ت ظمة ت توا د ،وتحو ت

الد ار ة الراه ة إل

ملية ال مو

تقييم توتو األداء المعر و والتعا ج

ي ة ت أطعال ضور ا لراح طيد التو د و األرد .

وبالتحد د إ هذه الد ار ة و

تحأول اإلعابة

ؤال الد ار ة:

 تا توتو أداء أ راد الد ار ة ل تقياس التعا ج ااعتما و؟
 تا توتو أداء أ راد الد ار ة ل تقياس األداء المعر و؟
 هج توعد روة ضا

دالة إ تا ية

د ( )α= 0.05و التعا ج ااعتما و واألداء المعر و

تبعا لمتغير العمر؟
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تقييم توتو األداء المعر و والتعا ج ااعتما و لد

هدف الدراسةة :تهدد
لد

ا المبيضي  ،أ.د .إ راهيم الزريقا

ي ة.....

الد ار دة الحاليدة إلد تعدر تقيديم تودتو األداء المعر دو والتعا دج ااعتمدا و

ي ة ت األطعال ضور ا لراح طيد التو د و األرد .

أهمية الدراسة:

األخيرة باهتمام وا ع ت

ظو ا لراح طيد التو د و الو وا

وااختتاصيي  ،وقد تمثج هذا ااهتمام بإعراء العد د ت
الذاصة الم بثقة

اا لراح والحاعا

والتأهيج و تراكز خاصة هم ويشر

وااعتما و لد

والتو هد ا إل

هم هذا

األطعال ضوو ا لراح طيد التو د الر اية

ل تعليمهم تعلمو تتذتتو

و التربية الذاصة ،ولقد

أ َّ أطعال ضور ا لراح طيد التو د يظهرو صعوبا

كا وا حا ت الد ار ا
وتربوية وبموتويا

 ،وتلق

الد ار ا

قبج البا ثي

نما ية نعوية

تذتلعة ،لذلك تلم أهمية الد ار ة الحالية و تحأولتها تحد د األداء المعر و

ي ة ت األطعال ضور ا لراح طيد التو د و األرد  ،وتلبيق

ل هذه العئة

ت األطعال و األرد .
مصطلحات الدراسة :تتضم الد ار ة الحالية المتللحا
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد:
وهم أطعال يعانو ت

واهتماتا

جز تتواصج و التواصج والتعا ج ااعتما و و لوكيا

تقيدة ،و ل أ يشذتوا دو

.)Pullen, 2015
يعر

التالية:
وأنشلة

الثات ة ت العمر ( & Hallahan, Kauffman,

األطعال ضور ا لراح طيد التو د و هذه الد ار ة إع ار يا بأنهم أولئك األطعال

المشذتي بالتو د والملتحقي بمراكز ر اية التو د و األرد .
األداء المعرفي:

هو لوكيا

مليا

المعالجة المعر ية التو يظهرها األطعال ضوو ا لراح طيد التو د ،وتتتد

التحليج والتمييز وتعالجة المعلوتا (Smith,2007).
ويعر

األداء المعر و إع ار يا و هذه الد ار ة بالدرعة الللية التو يحتج ليها المعحوي

ل اختبار األداء المعر و الذر طوره البا ثي
التفاعل االجتماعي:

تضم التعبير

المشا ر واانععاا

و هذه الد ار ة.

بلرة تواصلية إتا لعظية أو غير لعظية (تتضم

التواصج العي و ،واإليماءا  ،واإل ا ار  ،وتعا ير الوع  ،واألو اع الجودية((.)Smith,2007
851
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وتعر

التعا ج ااعتما و إع ار يا و هذه الد ار ة بأنها الولوكيا

تها ار

األطعال ضور ا لراح طيد التو د ،كما يقيوها اختبار تها ار

الم ا بة لد

الذر طوره البا ثو

ااعتما ية

التعا ج ااعتما و

و هذه الد ار ة.

حدود الدراسة :تتمثج دود الد ار ة الحالية بالحدود اآلتية:
 حدود بشرية :وتتمثج العي ة باأل راد المشاركي
التو د الذ

بالد ار ة ،وهم األطعال ضوو ا لراح طيد

يمتللو قد ار كالتية.

 حدود زمانية :وتتمثج بالعترة الزت ية التو تجمع ها البيانا

و العتج الد ار و األول لعام

.8102

 حدود مكانية :وتتمثج بالم لقة الجغ ار ية التو تقع يها تراكز التو د ،ويلتحف ها أ راد ي ة
الد ار ة و تحا ظة ما .

محددات الدراسة:
تتحدد نتا

صدة وثبا

داا

هذه الد ار ة بذتا ص بعي تها وأدوا
وإعراءا

عمع البيانا

عمع المعلوتا  ،بما تو ر لد ها ت

وت هجية البحث الموتذدتة.

اإلطار النظري:

ا لراح طيد التو د بأن ا لراح تبو نما و يمتاز بشكج ر يوو بقتور و

يعر

التواصج ااعتما و والتعا ج ااعتما و وأنشلة أو اهتماتا

تقيدة وتحدودة ،أو لوكيا

تل اررية

ونملية.
ويتتد ا لراح طيد التو د بضعد و التواصج ااعتما و ،شغج بولوك تتلرر،
اهتماتا

قليلة وتحدودة ،خيال تحدود و اللعب ،و لوك طقو و ( .)El-Zraigat,2016كما

تعتبر تها ار

التواصج والتعا ج ااعتما و ت المها ار

المهمة للمجتمع بشكج ام ،هو تهمة

للتليد ال عوو وااعتما و واإلنععالو ،كما أ العيوح و المها ار
الولوكيا

المشكلة ،ويشير التعريف الدقيف للمها ار

ااعتما ية الم ا بة هو الشذص القادر
الشذتية ت خالل إظهار الولوكيا
وتشتمج الولوكيا

المال ظة ل

ل

ااعتما ية إل أ الشذص المتمتع بالمها ار

التليد تع البيئة والقادر

الحركية الم ا بة.

التلررية
ال ملية و ا

اإلعتما ية ارتبلا بمجمو ة

ل

الولوك ال ملو واللقو و ت

العد د ت األ راد المتا ي بالتو د ،وقد يكو
854

ل

تج ب الت ار ا
الولوكيا

دوانيا توعها لالخري أو ا ذاء

تقييم توتو األداء المعر و والتعا ج ااعتما و لد

اا

الذا  .و و اللثير ت

ا المبيضي  ،أ.د .إ راهيم الزريقا

ي ة.....

التو د الشد دة إ المشكال

الولوكية تلو دا مة وتعيف بشدة

العرصة المتا ة لللعج و التعلم والتعا ج ااعتما و (.)El-Zraigat,2016

و يمج تعلف بالذتا ص المعر ية إ األ راد ضوو ا لراح طيد التو د يظهرو
اإلدراكية  Deficits in Perceptual Processingلذلك هم يقوتو با تجابا

العمليا

ج از و
غير

تألو ة لإلثارة الحوية ،وهذا يعود إل توتو األداء الوظيعو اإلدراكو لهذه العئة ت األ راد.
خصائص اضطراب طيف التوحد:

تتد ا لراح طيد التو د بمجمو ة ت الذتا ص المميزة ل وهو ل ال حو التالو:

العجز المتواصل في التواصل والتفاعل االجتماعي:

وصد األطعال ضوو ا لراح طيد التو د بأ لد هم العجز ااعتما و العاطعو؛ ويترأوح

تا ي
إل

شج و إعراء تحادثة ا تقبالية أو تعبيرية

م

ياة اعتما و غير طبيعو ،تما ؤدر

انذعاض توتو اانتباه المشترك ،والعواطد ،أو عذح اانتباه ،إل

ل التعا ال

ااعتما ية .كما يظهرو

جز و الولوكيا

العشج و البدء أو الرد

التواصلية غير اللعظية الموتذدتة

و التعا ج ااعتما و ،ويترأوح تا ي التواصج غير اللعظو البوي إل انعدام التواصج البترر
ولغة الجود أو العجز و هم وا تذدام اإليماءا  ،واانعدام التام لتعا ير الوع والتواصج غير
اللعظو ،إ ا ة إل

ضلك إنهم تومو بقتور و تلوير واكتواح و هم العالقا

ليها ،ويترأوح تا ي

التعوبا

التعوبا

و الولوك التليعو

و اللعب التذيلو أو و تلوي التداقا

م

الوياقا

ااعتما ية المذتلعة إل

تع األق ار ).(APA, 2013

العجز في النمو المعرفي:

يظهر األ راد ضوو ا ل ارح طيد التو د ج از و العمليا

دت المعلوتا

أو المحا ظة

المعر ية تتمثج و جز و

وتعالجتها ،كما تتعو بتعوبة و إنتاج أ لار عد دة وصعوبة و نقج اانتباه

ت المالتح المألو ة للمثير ،و جز وقتور و التذيج ،وتذزو

بعض األطعال ضور ا لراح طيد التو د تميزو بقد ار

لوكو تحدد.
قلية

اتة تت عهم

م

اإل اقة العقلية ،إض إ ا لراح طيد التو د غالبا تا يكو تتحوبا بإ اقة قلية تتو لة إل
د دة (.)El-Zraigat,2010
الدراسات السابقة:

يما لو رض لبعض الد ار ا

الحد ثة الذاصة بمشكلة الد ار ة:
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قاتا ريتانو وثوتبوو )  (Brittany &Thompson, 2010د ار ة هد ا إل
تد

عالية العالج المعر و الولوكو و الج القلف لد

يث تلونا ي ة الد ار ة ت البالغي واألطعال الذ

هذه الد ار ة إل

األطعال ضور ا لراح طيد التو د،

لد هم ا لراح طيد التو د ،وأ ار نتا

ا تعراض عالية العالج الولوكو المعر و كعالج للقلف لد

ا لراح طيد التو د ،ويحدد ويلذص ااتجاها
للقلف لال تذدام تع أولئك الذ

تعر

و تعد ج العالعا

األطعال ضور

المعر ية والولوكية عالة

يعانو ت ا لراح طيد التو د وناقشا القيود والتوصيا

بشأ

البحوث الموتقبلية نحونموضج العالج المو د للقلف لد األطعال .
قام كج ت

و

ود بوراه و و از

وأتبير وتارالو وكارا ونانوو (Shaun,Deborah,

) Susan, Amber, Maralee, Carla, Nancy, 2013د ار ة هد ا إل تعر
تعزيز العالج المعر و لللبار المتا ي با لراح طيد التو د و تعالجة المعلوتا

تد

عالية

ااعتما ية

وغير ااعتما ية ،يث أعريا الد ار ة كتجربة لمدة  02هر لتعزيز العالج المعر و ،وتلونا
العي ة ت  09ردا يعانو ت ا لراح طيد التو د ،وأظهر ال تا

أ تعزيز العالج المعر و

كا تر و للمشاركي  ،تع تو ر نوبة الية للعالج واا تمرار و العالج ،وتشكلا اآلثار ل
العجز المعر و والولوك ااعتما و كبيرة أيضا وضا
تقبولة وت الممك أ تلو
لأل راد الذ

دالة إ تا ية ،كما أ ار

عالة و الج اا لرابا

يعانو ت ا لراح طيد التو د.

ال تا

أنها

اإلدراكية ااعتما ية وغير ااعتما ية

قاتا كج ت ايعا و تيعانو و و از ) (Eva, Stephanie, Susanne, 2014د ار ة هد ا
إل تعر

عالية العالج الولوكو المعر و وال شاط التر يهو لذور ا لراح طيد التو د ،و ملا

الد ار ة  21ذتا ت ضور ا لراح طيد التو د ،وا تذدتا البا ثا

تقا يس نو ية الحياة،

ودرعة تقياس ااتواة ،وتقياس روزنبرغ لتقد ر الذا  ،والتحليج اا تلشا و بشأ تدا ير التحة
ال عوية ،وقد تعرض أ راد الد ار ة للمعالجة الولوكية المعر ية لمدة  31أ بوع ،وقد أ ار ال تا

إل

عالية العالج الولوكو المعر و و زيادة اكتواح المها ار
اا تياعا

المرغوبة وتحو ا يما تعلف بالتعبير

و هم التعوبا .

قام روبر وآخرو ) (Robert, Elysse, Vicky, Adam,Tanya, Eric, 2015د ار ة

هد ا إل

تعر

تد

عالية العالج المعر و الولوكو للقلف لد

ا لراح طيد التو د ،وتلونا العي ة ت

38
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ابا ا تعادوا

ل

الشباح الذ

يعانو

ت

األقج ت تجربة ابقة ت

تقييم توتو األداء المعر و والتعا ج ااعتما و لد

ا المبيضي  ،أ.د .إ راهيم الزريقا

ي ة.....

العالج المعر و الولوكو للقلف و ا لراح طيد التو د،وقد قيما هذه الد ار ة أ راض القلف

د

الشباح و العترة تا ي  81-01هر بعد اإلنتهاء ت العالج وبالمقارنة تع خ األ اس ،وكانا
ال تا

كبيرة ل العالج ،أتا بال وبة لما بعد المعالجة ،كا ه اك

ل ارتباط المتابعة تع تأثي ار

تأثير صغير للعودة و األ راض.
تعقيب على الدراسات السابقة

لقد دا وا حا ت خالل ا تعراض الد ار ا

الوابقة تد

ضور ا لراح طيد التو د ،إ ا ة إل

المعر و والتعا ج ااعتما و لد
الد ار ا

أهمية التدريب و ت مية األداء

إل أ العالج ا د ل نحو وا ح و إكواح لوكيا

ضور الحاعا

الذاصة تثج المها ار

اآلخري .

ااعتما ية والتعبير

ضلك لقد أ ار

عد دة لهذه العئة ت األطعال

الحاعا

الذاصة والتواصج تع

الطريقة واإلجراءات :تضم هذا الجزء وصعا لم هجية الد ار ة ،وأ راد الد ار ة ،وأدوا
أفراد الدراسة:

تلونا ي ة الد ار ة ت ( )10اا

 01و01

ة ما وة ،وعميع الحاا

الو يد الذر يقدم الر اية للعئا

الد ار ة:

تشذتة با لراح طيد التو د و العئة العمرية

ت تركز أطلس الشرة للتو د ،إض إ هذا المركز هو

العمرية 01

ة ما وة ت ضور ا لراح طيد التو د.

أدوات الدراسة:

أوالً :اختبار األداء المعرفي
تتد ضوو ا لراح طيد التو د بذتا ص تعر ية خاصة ،ت ه ا قام البا ثا
اختبار لقياس األداء المعر و لد

تتميم

األطعال ضور ا لراح طيد التو د ،وضلك بالرعوع إل األدح

ضر التلة بمو وع األداء المعر و ،وتم الحكم ل

لوك األداء المعر و لد

أ راد ي ة الد ار ة

و قا لتدري ربا و وضلك ل ال حو اآلتو :أغلب األ يا  ،بعض األ يا  ،نادرا ،وأ دا.
ثانياً :اختبار مهارت التفاعل االجتماعي
يظهر ضوو ا لراح طيد التو د تد

وا ع ت الولوكيا

ااعتما ية غير المرغوبة التو

ا تت ا ب تع أ مارهم ،تثج دم قدرتهم ل ا تذدام اللغة غير اللعظية والتواصج البترر وإقاتة
العالقا

ااعتما ية والمحا ظة ليها ،ولتحقيف ضلك قام البا ثا
851

تتميم اختبار لقياس المها ار
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ااعتما ية لد األطعال ضور ا لراح طيد التو د ،وضلك بالرعوع إل األدح ضر التلة بمو وع
المها ار

ااعتما ية

لوك المها ار

د أطعال التو د ،وتم الحكم ل

ااعتما ية لد أ ارد ي ة

الد ار ة و قا لتدري ربا و وضلك ل ال حو اآلتو :أغلب األ يا  ،بعض األ يا  ،نادرا ،وا دا.
ثبات األدوات

للتحقف ت ثبا

المقيا ي  ،تم ا تذدام تعاتج ثبا

أطعال ضور ا لراح طيد التو د ت

خارج أ راد

لمقيا ي التعا ج ااعتما و  1.42ي ما لغ تعاتج ثبا

المقدري

ل

ي ة تكونة ت ()01

ي ة الد ار ة ،وبلغ تعاتج ثبا

المقدري

المقدري لمقياس األداء المعر و .0.97

صدق األدوات:

صدق المحتوى :ا تذدم البا ثا صدة المحتو  ،وضلك بعرض المقيا ي

ل  01تذتتي

و هذا المجال التو د والتربية الذاصة والتقييم ال عوو والتربور و لم ال عس؛ وضلك ت
الحتول ل آ ار هم ول تد تالءتة العق ار
دد العق ار

وارتباطها بالمجاا

أعج

التو ت تمو إليها ،وكذلك كعاية

للمجال ،بعد ضلك تم اا تعاظ بالعقرة التو تزداد نوبة اتعاة المحكمي

ليها

نوبة

 %21أكثر.
صدق البناء :تم التحقف ت صدة الب اء ت خالل قياس درعة ارتباط العقرة بالبعد الللو

للمقيا ي .

جدول .1 :معامالت االرتباط بالدرجة الكلية للمقايس لداء افراد العينة على مقياس التفاعل االجتماعي:

الفقرة
يوتجيب إل م دتا اد الي .
تواصج بتريا.
يوتذدم التواصج البترر ولغة الجوم واإليماءا .
لغة اللعج الموتذدتة بالتعا ج ااعتما و رتيبة ونملية
يعهم تا يقول ااخري .
يعهم ويتبع التعليما و اللعب
لعب باللريقة التو صمما لها اللعبة
يوتذدم اللعج أ لوب الذاي (كلما  ،ا ا ار  ،ايماءا ) و تواصل تع
اآلخري .
بتوم لألخري .
يوتذدم الولوكيا التواصلية غير اللعظية و التعا ج ااعتما و.
تعا ج اعتما يا تع أقران .
يوتليع اعراء تحادثة م ياة اعتما و طبيعو.
تتر و قا لما تللب الموقد.
يوتجيب اللعج للمباد ار ااعتما ية تع اآلخري .
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معامالت االرتباط بالدرجة الكلية للمقايس
*.732
**.915
**.832
**.880
**.869
**.896
**.918
**.874
**.795
**.859
**.796
**.819
**.959
**.959

تقييم توتو األداء المعر و والتعا ج ااعتما و لد

ي ة.....

الفقرة
يعهم التعا ير العاطعية لآلخري .
يشارك و اانتباه والعواطد واانععااتمع اآلخري .
يجذح اهتمام ذص آخر لمشاركت بشوء تمتع.

تشير البيانا

الواردة الجدول أ اله إل تعاتال

ي  .732و .959وهو تعاتال

ا المبيضي  ،أ.د .إ راهيم الزريقا
معامالت االرتباط بالدرجة الكلية للمقايس
**.862
**.815
**.779

ارتباط العق ار

ارتباط تقبولة ألغراض الد ار ة.

ترو ا
بالبعد الللو للمقياس ا

جدول .2 :معامالت االرتباط بالدرجة الكلية للمقايس لداء افراد العينة على مقياس األداء المعرفي:
الفقرة
يحتاج إل الد م و ت عيذ اانشلة.
شغج و أ ياء غير تألو توعودة و يئت .
يشير إل األ ياء التو يحتاعها ويميز ي ها.
يوتعمج اللغة الم لوقة أو اإل ارية ل نحوتعهوم تع اآلخري .
هم العبا ار أو اا ئلة البويلة.
تبع التعليما و قا للتولوج الذلوا .
يقار ي األ ياء ت يث الحجم واللو واللول وغيرها.
يوتذدم األ ياء و قا للبيعة ا تذداتاتها.
يعلر ل نحونملو ر و.
يت د األلعاح ويرتبها.
يومو ويت د ا ماء ت ار ف المدر ة.
يت د ويومو األ ياء.
يعر تت لعب بألعاب .
ظم ويضب ضات و المواقد الحياتية.
يوتعمج ضاكرت لالختيار ت ا ياء بويلة تعرض لي .
يعهم تشا ر ااخري  ،وردود علهم ،واا ا ار غير اللعظية.
يتد ويتذكر اانشلة والذب ار .
يذل وي ظم األنشلة.
درك طبيعة الموقد اإلعتما و ويوتجيب بما ا ب .
يحول اانتباه ي ذتي أو يئي .
يعهم س العلاهة أو التجاهج أو الوذرية.
يقلد اإلنععاا والمشا ر وتعبي ار الوع .
درك تع المواقد ااعتما ية.
يقلد المواقد ااعتما ية.
تب إل تعاصيج اللعبة ويكتشد ا تذداتا أخر لها.
يوتذدم اللعب التذيلو.
يحتاج إل الد م و ت عيذ اانشلة.

تشير البيانا

الواردة الجدول أ اله إل تعاتال

ي  .330و .963وهو تعاتال

معامالت االرتباط بالدرجة الكلية للمقايس
.895
**.918
**.949
**.827
**.967
**.947
.426
.330
**.846
**.823
*.727
**.806
**.866
**.858
**.836
**.824
*.716
**.893
**.963
**.914
**.868
**.921
**.868
**.945
**.839
**.963
.895

ارتباط العق ار

ارتباط تقبولة ألغراض الد ار ة.
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ترو ا
بالبعد الللو للمقياس ا
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تصميم الدراسة والمعالجة االحصائية:

تعد الد ار ة الحالية د ار ة توحية تهد

ااعتما و لد

إل

إل

تعر

توتو األداء المعر و والتعا ج

ي ة ت األطعال ضور ا لراح طيد التو د و األرد  ،ولتحقيف هد

إ البا ثي قاتا ب اء تقيا ي هما تقياس األداء المعر و ،وتقياس التعا ج ااعتما و.
وت أعج اإلعابة

أ ئلة الد ار ة ا تذداتا المتو لا

الحوا ية واانح ار ا

الد ار ة
المعيارية

اختبار متا وت و وم.Mann-Whitney U
نتائج الدراسة

النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما مستوى أداء أفراد الدراسة على على مقياس التفاعل

االجتماعي؟

لإلعابة

هذا الوؤال تم ا تذراج المتو لا

الحوا ية واانح ار ا

المعيارية وتوتو

األداء ل تقياس التعا ج ااعتما و و قرات  ،والجدول التالو بي هذه ال تا :

الجدول .3 :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األداء على مقياس التفاعل االجتماعي
وفقراته مرتبة ترتيبا تنازليا

الرتبة

الرقم

العبارات

1
2
3
4
5
6
7

5
6
12
3
16
22
11

1

4

9
12
11
12
13
14
15
16
17
11

7
11
1
12
14
2
1
17
9
13

يوتجيب إل م دتا اد الي .
تواصج بتريا.
يوتذدم التواصج البترر ولغة الجوم واإليماءا .
لغة اللعج الموتذدتة بالتعا ج ااعتما و رتيبة ونملية
يعهم تا يقول ااخري .
يعهم ويتبع التعليما و اللعب
لعب باللريقة التو صمما لها اللعبة
يوتذدم اللعج أ لوب الذاي (كلما  ،ا ا ار  ،ايماءا )
و تواصل تع اآلخري .
بتوم لألخري .

يوتذدم الولوكيا

التواصلية غير اللعظية و التعا ج ااعتما و.

تعا ج اعتما يا تع أقران .
يوتليع اعراء تحادثة م ياة اعتما و طبيعو.
تتر و قا لما تللب الموقد.
يوتجيب اللعج للمباد ار ااعتما ية تع اآلخري .
يعهم التعا ير العاطعية لآلخري .
يشارك و اانتباه والعواطد واانععااتمع اآلخري .
يجذح اهتمام ذص آخر لمشاركت بشوء تمتع.
يكو ويعهم العالقا ااعتما ية ويحا ظ ليها.
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المتوسط
الحسابي
3.00
2.90
2.80
2.75
2.70
2.70
2.65

االنحراف
المعياري
.562
.553
.616
.851
.657
.571
.587

درجة
الممارسة
ترتععة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة

2.55

.510

تتو لة

2.50
2.45
2.15
2.15
2.15
2.10
2.10
2.00
1.90
1.90

.946
.510
.745
.813
.671
.718
.788
.649
.641
.641

تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
ت ذعضة
ت ذعضة

تقييم توتو األداء المعر و والتعا ج ااعتما و لد

ا المبيضي  ،أ.د .إ راهيم الزريقا

ي ة.....

الرتبة

الرقم

العبارات

19
22

15
19

يشارك ااخري اهتماتاتهم.
يوتليع التظاهر بالدور و اللعب
المتو الللو للتعا ج ااعتما و

بي الجدول ( )3أ المتو لا

و قرات عاء

للمتو

ي ( 0.21و ،)3.11وبموتو ت ذعض وتتو
دتا اد

العقرة ( تواصج بتريا) بمتو

ترو ا المتو لا
 ،و ي ا

الحوا ية

الحوا ية توتو األداء ل

الللو ( )8.13وبموتو تتو

إلي ) بالرتبة األول

االنحراف
المعياري
.587
.523
.516

درجة
الممارسة
ت ذعضة
ت ذعضة
تتو لة

بأ ل

تتو

المتوسط
الحسابي
1.85
1.80
2.36

تقياس التعا ج ااعتما و

وترتعع ،يث عاء

العقرة (يوتجيب ا م

وا و ( )3.11وبموتو ترتعع ،تالها عاء

وا و ( )8.41وبموتو تتو

التظاهر بالدور و اللعب) بالرتبة األخيرة بأقج تتو

 ،و ي عاء

العقرة (يوتليع

وا و ( )0.21وبموتو ت ذعض.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ما مستوى أداء أفراد الدراسة على مقياس األداء المعرفي؟
لإلعابة

هذا الوؤال تم ا تذراج المتو لا

الحوا ية واانح ار ا

األداء ل تقياس األداء المعر و و قرات  ،والجدول التالو بي هذه ال تا :

المعيارية ،وتوتو

الجدول .4 :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األداء على مقياس األداء المعرفي
وفقراته مرتبة ترتيبا تنازليا

الرتبة

الرقم

العبارات

1
2
3
4
5
6
7
1
9
12
11
12
13
14
15
16
17
11

7
1
23
1
11
25
3
16
17
12
24
5
9
12
4
22
26
2

يحتاج إل الد م و ت عيذ اانشلة.
شغج و أ ياء غير تألو توعودة و يئت .
يشير إل األ ياء التو يحتاعها ويميز ي ها.
يوتعمج اللغة الم لوقة أو اإل ارية ل نحوتعهوم تع اآلخري .
هم العبا ار أو اا ئلة البويلة.
تبع التعليما و قا للتولوج الذلوا .
يقار ي األ ياء ت يث الحجم واللو واللول وغيرها.
يوتذدم األ ياء و قا للبيعة ا تذداتاتها.
يعلر ل نحونملو ر و.
يت د األلعاح ويرتبها.
يومو ويت د ا ماء ت ار ف المدر ة.
يت د ويومو األ ياء.
يعر تت لعب بألعاب .
ظم ويضب ضات و المواقد الحياتية.
يوتعمج ضاكرت لالختيار ت ا ياء بويلة تعرض لي .
يعهم تشا ر ااخري  ،وردود علهم ،واا ا ار غير اللعظية.
يتد ويتذكر اانشلة والذب ار .
يذل وي ظم األنشلة.
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المتوسط
الحسابي
3.25
3.05
3.00
2.60
2.60
2.60
2.55
2.55
2.55
2.35
2.35
2.20
2.20
2.10
2.05
2.00
2.00
1.95

االنحراف
المعياري
.639
.686
.649
.598
.681
.598
.826
.826
.887
.745
.875
.894
.696
.718
.826
.795
.649
.686

درجة
الممارسة
ترتععة
ترتععة
ترتععة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
تتو لة
ت ذعضة
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الرتبة

الرقم

العبارات

19
22
21
22
23
24
25
26

6
13
19
21
14
22
11
15

درك طبيعة الموقد اإلعتما و ويوتجيب بما ا ب .
يحول اانتباه ي ذتي أو يئي .
يعهم س العلاهة أو التجاهج أو الوذرية.
يقلد اإلنععاا والمشا ر وتعبي ار الوع .
درك تع المواقد ااعتما ية.
يقلد المواقد ااعتما ية.
تب إل تعاصيج اللعبة ويكتشد ا تذداتا أخر لها.
يوتذدم اللعب التذيلو.
المتو الللو لألاء المعر و

عاء

بي الجدول ( )9أ المتو لا
للمتو

االنحراف
المعياري
.686
.759
.759
.686
.641
.616
.571
.571
.521

المتوسط
الحسابي
1.95
1.95
1.95
1.95
1.90
1.80
1.70
1.70
2.26

درجة
الممارسة
ت ذعضة
ت ذعضة
ت ذعضة
ت ذعضة
ت ذعضة
ت ذعضة
ت ذعضة
ت ذعضة
تتو لة

الحوا ية توتو األداء ل تقياس األداء المعر و و قرات

الللو ( )8.81وبموتو تتو

 ،و

ي

ترأو ا المتو لا

الحوا ية ي

( 0.21و ،)3.81وبموتو ت ذعض وتتو

وترتعع ،يث عاء

ت عيذ األنشلة .بالرتبة األول بأ ل تتو

وا و ( )3.81وبموتو ترتعع ،تالها عاء

( شغج و أ ياء غير تألو توعودة و يئت  ).بمتو
العقرتا ( تب إل

ي عاء

التذيلو ).بالرتبة األخيرة بأقج تتو

العقرة (يحتاج إل

الد م و
العقرة

وا و ( )3.11وبموتو ترتعع ،و
أخر لها .ويوتذدم اللعب

تعاصيج اللعبة ويكتشد ا تذداتا

وا و ( )0.21وبموتو ت ذعض.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ( )α= 0.05في

التفاعل االجتماعي واألداء المعرفي تبعا لمتغير العمر؟
لإلعابة

هذا الوؤال تم ا تذراج المتو لا

وا تذدام اختبار تا

الرتب ،وتجموع الرتبة،

الحوا ية ،وتتو

رتب تتو لا

وت و و Mann-Whitney Uللمقارنة ي

التعا ج

ااعتما و واألداء المعر و تبعا لمتغير العمر ،والجدول التالو بي هذه ال تا :

الجدول .5 :نتائج اختبار "مان وتني يو" Mann-Whitney Uإليجاد داللة الفروق بين رتب متوسطات
التفاعل االجتماعي واألداء المعرفي تبعا لمتغير العمر

المقياس

العمر

التعا ج ااعتما و
األداء المعر و

بي

01
01
01
01

الجدول ()1

العدد
ة
ة
ة
ة

10
10
10
10

دم وعود روة ضا

متوسط
الرتب
10.30
10.70
11.30
9.70

مجموع
الرتب
103.00
107.00
113.00
97.00

دالة إ تا ية

المعر و تبعا لمتغير العمر.
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قيمة
Z

مستوى
الداللة

48

-0.151

.880

42

-0.606

.545

قيمة
U

ل

التعا ج ااعتما و واألداء

تقييم توتو األداء المعر و والتعا ج ااعتما و لد

ي ة.....

مناقشة النتائج والتوصيات:

يعرض هذا الجزء ت الد ار ة ت اقشة لل تا

ا المبيضي  ،أ.د .إ راهيم الزريقا

التو توصلا اليها الد ار ة:

مناقشة نتائج السؤال األول :ما مستوى أداء أفراد الدراسة على مقياس التفاعل االجتماعي؟
إل أ توتو األداء ل تقياس التعا ج ااعتما و و قرات عاء

أ ار ال تا

الللو ( )8.13وبموتو تتو
تعكس ذلك توتويا

 ،و ي ترأو ا المتو لا

ت األداء الم ذعض والمتو

الحوا ية ي ( 0.21و )3.11وهو

والمرتعع ،وتعود هذه ال تيجة إل

األ راد ضور ا لراح طيد التو د تتعو بمد

خالل رات

ت تشذص با لراح

العالعية إل تحوي توتو األداء ااعتما و ت

العية تم هجة وتتممة ختيتا لهذا الغرض ،وتتعف هذه ال تيجة تع تا أ ار

إلي د ار ة ايعا وزتال ها ) (Eva, Stephanie, Susanne, 2014والتو أكد
قد ا د

قيقة أ

ت الذتا ص ااعتما ية غير المألو ة و

ال مو اللبيعو ،كما أ هذه العئة ت األ راد يجب أ تعرض هذه التعا
طيد التو د .ولذلك غالبا تا توع التدخال

للمتو

و اكتواح المها ار

المرغوبة و أظهر تحو ا يما تعلف بالتعبير

ل أ التدخال
اا تياعا

و هم التعوبا  .وكذلك د ار ة ريتانوو وثوتبوو ( )Brittany &Thompson, 2010التو
أكد

أ

اا راد ضور ا لراح طيد التو د تتعو بذتا ص اعتما ية غير طبيعية ،وأ

العالج ا د و ت مية هذه الومة و ال مو.

مناقشة نتائج السؤال الثاني :ما مستوى أداء أفراد الد ارسة على على مقياس األداء

المعرفي؟

أ ار

ال تا

إل

أ توتو األداء

الللو ( )8.81وبموتو تتو
ولتعكس توتويا

 ،و ي ترأو ا المتو لا

ت األداء الم ذعض والمتو

ضور ا لراح طيد التو د تتعو

اللبيعو ،وضلك بوبب قلة الذب ار

ل

تقياس األداء المعر و و قرات عاء

بمد

ت

للمتو

الحوا ية ي ( 0.21و،)3.81

والمرتعع ،وتعود هذه ال تيجة إل

قيقة أ األ راد

الذتا ص المعر ية غير المألو ة و ال مو

التو تعر و لها والتو ت

أنها أ تو ر البيئة الم ا بة لل مو

المعر و ،العجز المتواصج و ال مو ااعتما و والولوكو ؤثر لبا ل

ال مو المعر و لأل راد

ضور ا لراح طيد التو د ( ،)El-Zraigat,2016كما أ هذه العئة ت األ راد تظهر صعا

تت و ة ت األداء المعر و والذر غالبا تا يكو غير طبيعو ،ولذلك غالبا تا توع
العالعية إل تحوي توتو ال مو المعر و ت خالل رات
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التدخال

العية تم هجة ،وتتممة ختيتا

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الرابع ،العدد األول.9102 ،

لهذا الغرض ،وتتعف هذه ال تيجة تع نتا

و ود بوراه و و از وأتبير وتارالو

قام ها كج ت

وكارا ونانوو )(Shaun,Deborah, Susan, Amber, Maralee, Carla, Nancy, 2013
أ

والتو أكد

و

العالج ا لراح طيد التو د

تعالجة المعلوتا

ااعتما ية وغير

ااعتما ية واإلدراكية ااعتما ية وغير ااعتما ية.

مناقشة نتائج السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند (  )α= 0.05في

التفاعل االجتماعي واألداء المعرفي تبعا لمتغير العمر؟
أ ار ال تا

إل

دم وعود روة ضا

دالة إ تا ية ل

المعر و تبعا لمتغير العمر ،وتعود هذه ال تيجة إل
األداء ااعتما و والمعر و ،وبغض ال ظر

التعا ج ااعتما و واألداء

قيقة أ ا لراح طيد التو د ؤثر لبا ل
العمر أل

العجز المتواصج و الذتا ص

ااعتما ية و مة أ ا ية و هذا اا لراح ،وهذه الومة تؤثر لبا ل
يعتمد ل

الذب ار

األداء المعر و الذر

ت أعج نموه وتحوي تظاهره ،وتتعف هذه ال تيجة تع تا أ ار إلي (El-

 )Zraigat,2016إل أ ا لراح طيد التو د ؤثر لبا ل ال مو ااعتما و والمعر و وبغض
ال ظر

العمر ،والذتا ص لهذه العئة ت األ راد تتبح أ ضج و الة تلقيها العا ت ا با.

هذا وتعمم نتا
التوصيات:

ا ت ادا إل ال تا

الد ار ة الراه ة و إطار الحدود والمحددا .
وصو البا ثا بالتالية:

 إعراء د ار ا

أخر توتهد

 و ع رات

العية لت مية تظاهر ال مو المعر و للعئة العمرية ت

العمرية 01

ة ما وة والتعر

يا

أو ع ت األ راد ضور ا لراح طيد التو د وت العئة

ل ختا تهم المعر ية وااعتما ية.

 01ما وة ت

ضور

ا لراح طيد التو د.
 و ع رات

العية لت مية تظاهر ال مو ااعتما و للعئة العمرية ت  01ما وة ت ضور

ا لراح طيد التو د.
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