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 المستخمص

 الوظيفي األداء ذوي االطفال لدى ميام التماسك المركزي بناء مقياس لقياسلي ىدف البحث إ      
ميو حيث قامت التوحد والتحقق من الخصائص السيكومترية لو, وبناءا ع طيف اضطراب من المرتفع

طالع عمى البحوث التربوية المرتبطة بمجال التماسك المركزي, وفي ضوء ذلك تمكنت إلالباحثة با
 طيف اضطراب من المرتفع الوظيفي األداء ذوي االطفال الباحثة من بناء مقياس لمتماسك المركزي لدى

المكانية,  البصرية الميام: ثانًيا لمغويةا الميام: أوالً  :ىي أبعاد ثالثة إلى الباحثة المقياس التوحد, وقسمت
أطفال مصابين اضطراب طيف التوحد مرتفعي األداء  01السمعية. تكونت عينة البحث من  الميام: ثالثًا

( 6:4مما يعانون من ضعف التماسك المركزي , توحد بمستوي شدة بسيط وتتراوح أعمارىم بين) 
فظة المنيا وتوصمت نتائج البحث إلي أن مقياس سنوات, أخذت ىذه العينة من جمعية كيان بمحا

التماسك المركزي ألطفال التوحد ذوي اداء الوظيفي المرتفع يتمتع بخصائص سيكومترية مقبولة من حيث 
الصدق والثبات بعد تطبيقو عمي عينة البحث من أطفال طيف التوحد مرتفعي األداء, بما يجعمو أداة 

التي وضع من أجميا وبناءا عمى ذلك توصي الباحثة بالعمل عمى صالحة لالستخدام لتحقيق األىداف 
 تصميم برامج لتنمية ميارات اطفال طيف التوحد من حيث الميارات المغوية والسمعية والبصرية.

 اضطراب طيف التوحد. -المركزي التماسك ميام -السيكومترية الخصائص:  المفتاحية الكممات
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Abstract: 

The objective of the research was to build a scale to measure the central 
cohesion tasks of high-performance children from autism spectrum 
disorder and verify its psychometric properties, and the scale was divided 
into three dimensions: Language tasks. Spatial visual tasks. Audio tasks. 
The research sample consisted of 10 children with high-performance 
autism spectrum disorder, with low central cohesion at a low intensity 
and ranging in age from (4:6) years, this sample was taken from the 
Kian Society in Minya Governorate. The results of the research found 
that the central cohesion scale for high-performance autism children has 
acceptable psychometric characteristics of honesty and persistence after 
it has been applied to the child search sample, the high-performance 
autism spectrum, making it a usable tool for achieving the goals for 
which it was developed. 

Keywords: psychometric properties- central coherence tasks- autism 
spectrum disorder. 
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 مقدمة

المركزي أحد النظريات اليامة التي فسرت أسباب حدوث التوحد, وأشارت تمك  تعد نظرية التماسك       
النظريةةةة أن األطفةةةال ذوي اضةةةطراب طيةةةف التوحةةةد يركةةةزون عمةةةى التفاصةةةيل الصةةةغيرة وال يركةةةزون عمةةةى 

ف التوحةد فةةي الصةورة الكميةة, وتسةعى تمةةك النظريةة إلةى تفسةةير وشةرح ضةعف األطفةال ذوي اضةةطراب طية
 الميام المغوية والميام البصرية والميام السمعية.

 دمةج المعمومةات فةى عيةوب لةدييم التوحةديين األطفةال أن إلةى المركةزي التماسةك نظريةة وتشةير      
 مةن بةداًل  األجةزاء إلةى التوحةديون ينتبيةون فةاألفراد الكميةة, المعمومةات من األعمى المستوى فى ومعالجتيا

 دلةياًل  يكةون الضةعيف المركةزي والتماسةك األداء التنفيةذي فةى فالقصةور الموقةف, أو لمميمةة ةالكمي النظرة
 (.024, ص7100 لألفراد التوحديين)مصطفى والشربيني, اإلكمينيكي الفحص فى

 متغيةةرات بةةين روابةةط تكةةوين أو المعمومةةات تكامةةل عمةةى القةةدرة الةةي المركةةزي التماسةةك نظريةةة تشةةير      
 الفةرد يسةتطيع ال ربمةا مةا قصةة قةراءة عنةد المثةال سبيل فعمي العام؛ المعني إلي لموصول االشكال متعددة

 كمةةا عةةام؛ بشةةكل القصةةة موضةةوع يتةةذكر الحالةةة ىةةذه فةةي ولكةةن لمقصةةة الدقيقةةة التفاصةةيل بعةةض تةةذكر منةةا
 ولكةةن النطةةق فةةي المتجانسةةة الكممةةات بةةين التمييةةز عمةةى قةةدرتنا مةةدي فةةي المركةةزي التماسةةك نظريةةة تظيةةر
 (.Koch, 2012)لمكممة االجتماعي السياق عمى اعتمادا ذلك المعني في مختمفة

 القصةةور جوانةب بعةض لتغطيةة ظيةرت التةي المعرفيةةة المةداخل ثةاني المركةزي التماسةك نظريةة وُتعةد      
 الطبيعةةي الميةةل بيةةا والمقصةةود المركةةزي التماسةةك نظريةةة ظيةةرت ثةةم ومةةن العقةةل, نظريةةة منيةةا تعةةاني التةةي
 طريةق عةن وذلةك بيئتيم في توجد التي لممعمومات المعني أو الترتيب أو النظام إلضفاء العاديين اللألطف

 .Happe, 1997 ; Jarrold et al.,2000))متفرقة كأجزاء ادراكيا من بدال ككل ادراكيا

 األطفةةةةال منيةةةةا يعةةةةاني التةةةةي واألساسةةةةية األوليةةةةة المعرفيةةةةة المشةةةةكالت أن"  وآخةةةةرون فريةةةةث" وتةةةةري      
 تنشأ التي الطاقة وىي"  المركزي التماسك"  وجود الي واالفتقار األطفال ىؤالء عجز الي ترجع التوحديون

 الةي يصةموا لكةي حةوليم, البيئةة مةن المسةتقمة المعمومةات وتنظةيم دمةج الةي وتةدفعيم العةاديين األطفال لدي
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 أعيةةةنيم ونظةةةرات ونوايةةةاىم ناألخةةةري افكةةةار قةةةراءة خةةةالل مةةةن يوجيونيةةةا التةةةي لممواقةةةف شةةةامل وفيةةةم تفسةةةير
 داخميةة نزعةة يسةمي مةا وجةود"  فريةث" وتقتةرح الميمةة, البيئية والتمميحات االشارات من وغيرىا وايماءاتيم

 عمةةي ذلةةك وتعمةةيم المثيةةرات مةةن االمكةةان قةةدر واسةةع نطةةاق بةةين تةةرابط لتكةةوين العةةادي المعرفةةي النظةةام فةةي
 ان المركةةزي التماسةةك نظريةةة وتةةري التةةرابط, مةةن الشةةكل ليةةذا التوحةةديون ويفتقةةر السةةياقات, مةةن عةةدد أكبةةر

 وىةذا الكمية, المعمومات من أعمي مستوي عمي المعمومات دمج في قصور من يعانون التوحديين األطفال
 الكمية الصورة رؤية في صعوبة يجدون ولكنيم النماذج, اختبارات في جيدا يكون أداءىم أن يعني

Bogdashina,2006, p.49) (Ogle & Sherbiman, 2010,p.135;. 

تحةاول نظريةة ضةةعف التماسةك المركةةزي أن تفسةر كيةف يمكةةن لةبعض األفةةراد ذوي اضةطراب طيةةف       
التوحةةد أن ُيظيةةروا قةةدرة عاليةةة فةةي مواضةةيع مثةةل الرياضةةيات واليندسةةة, ومةةع ذلةةك يواجيةةون مشةةكالت فةةي 

وتعةةد النظريةةة مةةن بةةين النمةةاذج األكثةةر الميةةارات المغويةةة ويميمةةون إلةةى العةةيش فةةي عةةالم اجتمةةاعي منعةةزل, 
بةةروًزا التةةي تحةةاول شةةرح الشةةذوذ لةةدى األفةةراد المصةةابين بالتوحةةد فةةي الميةةام التةةي تنطةةوي عمةةى العمميةةات 

 . (Skorich, 2017)المعرفية الكمية والجزئية

 ليةةا بحةةث أول نشةةرت حيةةث المركةةزي؛ التماسةةك ضةةعف مفيةةوم تناولةةت مةةن أول( (UtaFrith وُتعةةد      
 المعالجةةةةةة لتطةةةةةوير محاولةةةةةة اقترحةةةةةت الوقةةةةةت ىةةةةةذا وفةةةةةي, 0292 عةةةةةام المركةةةةةزي التماسةةةةةك ضةةةةةعف عةةةةةن

 عمةةي كبيةر بشةةكل يركةزون حيةث المسةةيطر؛ ىةو الجزئيةة المعالجةةة نمةط لةدييم الةةذين لألطفةال الجشةتالطتية
 (.powell, 2012)التوحد اضطراب ذوي األطفال ىؤالء بين ومن الكمي, الشكل حساب عمي التفاصيل

 اضةةةطراب ذوي األطفةةةال لةةةدي المركةةةزي التماسةةةك ضةةةعف مةةةن التحقةةةق البةةةاحثين بعةةةض حةةةاول وقةةةد      
 خةالل مةن المركةزي التماسك ضعف عمي الدليل وجدوا وقد ولفظية, بصرية ميام خالل من وذلك التوحد,
 التماسةك ضةعف ان الةي البةاحثين بعةض توصةل المتشابية كمةا االلفاظ اختبار وىي المفظية الميمة ميمة

 ىةةةؤالء لةةةدي المغةةةوي بالقصةةةور يةةةرتبط ولكنةةةو التوحةةةد اضةةةطراب ذوي لةةةدي عامةةةا قصةةةورا يعتبةةةر ال لمركةةةزيا
 الغامضة االلفاظ وفيم السياق عمى فيميا في تعتمد التي الجمل مع خاصة األطفال

 (Lopez& Leekam,2003; Rajen& Mitchell,2007.) 
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 األطفةال لةدي المركةزي ومترية لميةام التماسةكلذا حاولت ىذه الدراسة التحقق مةن الخصةائص السةيك      
 التوحد. طيف اضطراب من المرتفع الوظيفي األداء ذوي

 مشكمة الدراسة

 معالجةةة الةةي الميةةل خاصةةة وبصةةفة المعمومةةات, معالجةةة نمةةط الةةي المركةةزي التماسةةك نظريةةة تشةةير        
 عمةةي يعمةةل سةةوف الميةةل ىةةذا فةةان قويةةا لمفةةرد المركةةزي التماسةةك كةةان فةةاذا ؛ وسةةياقيا المدخمةةة المعمومةةات

 التماسةةةك ضةةةعف حالةةةة فةةةي أمةةةا الدقيقةةةة, لمتفاصةةةيل االنتبةةةاه حسةةةاب عمةةةي لممعمومةةةات عةةةام معنةةةي اعطةةةاء
 المعنةي حسةاب عمةي جزئيةة ثانوية تفاصيل في االنخراط عمي يعمل المعالجة الي الميل ىذا فان المركزي

 .(90ص ,7107فتحي,) لمسياق العام

الميارات البصرية المكانية لألطفال في معالجة جوانب مختمفة من المواد,  المركزيالتماسك  ويقيس      
مثل تحديد موقع صورة مخفيةة فةي صةورة ذات معنةى أو غامضةة, وبنةاء نمةاذج ثالثيةة األبعةاد تسةتند إلةى 

 صور ثنائية األبعاد, ونسخ صور صعبة بشكل متزايد تتكون من مكونات متعددة

(Best et al., 2008).  

 الرئيسةةية, المشةةكالت مةن التوحةةد مةن يعةةانون الةةذين األطفةال لةةدى التواصةل مشةةكمة وتعتبةر
 الثالثة سن دون أعراضيا ظيرت إذا االضطرابات من غيره عن ويميزه التوحد يصنف ضوئيا عمى والتي
 دراستيا في الباحثة استيدفتو فقد التوحدي, الطفل حياة في محورياً  سموكاً  يعتبر التواصل وألن, العمر من

 وتتطمةةب التواصةةل تتطمةةب والتةةي االجتماعيةةة, العالقةةات تشةةكيل فةةي أساسةةي عنصةةر ىةةي فالمغةةة الحاليةةة,
 البحةةةةوث مةةةةن كثيةةةةر عمةةةةى االطةةةةالع خةةةةالل مةةةةن الباحثةةةةة الحظةةةةت وقةةةةد, الكالميةةةةة والنقاشةةةةات المحادثةةةةات
 التوحةةةد اضةةةطراب يذو  األطفةةةال يعانييةةةا التةةةي المشةةةكالت تناولةةةت التةةةي البحةةةوث نةةةدرة السةةةابقة, والدراسةةةات

 (.296ص ,7107 الشرمان,)المركزي التماسك ضعف الي الراجع
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 ذوي األطفةال لةدي المركةزي التماسةك ويمكن تحديد مشكمة البحث بصورة إجرائيةة فةي إعةداد مقيةاس      
التوحةةد, وذلةةك لنةةدرة المقةةاييس التةةي تقةةيس التماسةةك المركةةزي  طيةةف اضةةطراب مةةن المرتفةةع الةةوظيفي األداء
 الفئة من االطفال.ليذه 

 أهداف الدراسة

 الةوظيفي األداء ذوي األطفةال إعةداد مقيةاس لمتماسةك المركةزي لةدي إلةي الحاليةة الدراسةة تيدف -0
 التوحد والتأكد من مدى صدقو وثباتو. طيف اضطراب من المرتفع

اسةةةتخراج الخصةةةائص السةةةيكومترية لمقيةةةاس التماسةةةك المركةةةزي ألطفةةةال التوحةةةد مرتفعةةةي األداء  -7
 حقق من مدي كفاءتو وقدرتو عمي تحقيق أىدافو وقياس ما وضع لقياسو .والت
 أهمية الدراسة

 :التالي النحو عمي والتطبيقي النظري المستوين عمي الدراسة أىمية تتضح      

  :النظرية األهمية

 ذوي األطفةةال فئةة وىةم الخاصةةة, االحتياجةات ذوي مةن الفئةةة ىةذه دراسةة فةةي النظريةة األىميةة تكمةن      
 واألسةةةاليب الطةةةرق أفضةةةل عمةةةى لموقةةةوف البةةةاحثين اىتمةةةام مةةةن مزيةةةد إلةةةى بحاجةةةة فيةةةم التوحةةةد, اضةةةطراب
 لةدي المركةزي التماسةك ضةعف نظرية عن والحقائق المعمومات من مزيد األطفال, وتوفير ليؤالء المناسبة
 بيةا, االىتمةام يتزايةد بةدأ يالت الحديثة البحثية المواضيع من ويعتبر المرتفع, الوظيفي األداء ذوي األطفال
 . التوحد اضطراب ذوي باألطفال وعالقتيا

  :التطبيقية األهمية

 تشةةخيص مقيةةاس خةةالل مةةن التوحةةد اضةةطراب ذوي األطفةةال لةةدي المركةةزي التماسةةك ميةةام تشةةخيص      
عةداد المصةور االلكترونةي المركزي التماسك كةزي المر  التماسةك نظريةة ميةام عمةي قةائم مقيةاس لألطفةال, واع

 التربيةةة ومؤسسةةات المراكةةز فةةي االخصةةائيون منةةو يسةةتفيد ان يمكةةن التوحةةد اضةةطراب ذوي األطفةةال لةةدي
 .األطفال ىؤالء االمور وأولياء التوحد, اضطراب ذوي باألطفال المعنية الخاصة
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 مصطمحات الدراسة

 الخصائص السيكومترية :

جموعات ؛ المجموعة األولي تتمثل بالشمول مجموعة التي ينبغي توفرىا في االختبارات تتوزع في ثالث م
والتقنةةةةين والموضةةةةوعية ؛ المجموعةةةةة الثانيةةةةة :تمثةةةةل فةةةةي الشةةةةروط التجريبيةةةةة المرتبطةةةةة بالثبةةةةات والصةةةةدق, 

 .(7114, حسن)المجموعة الثالثة : تتمثل في الشروط العممية والقابمة لالستخدام

جرائيةةًا: ىةةو حصةةول المقيةةاس عمةةي درجةةات إحصةةائية تعبةةر عةةن  فعاليتةةو وصةةالحيتو مةةن حيةةث صةةةدقو واع
 وثبات, والقدرة عمي تحقيق األىداف التي أعد ألجميا.

 مهام التماسك المركزي:

ىي ميام تقيس قدرة الطفل عمى توحيد وترابط المعمومات لموصول لممعنةى العةام والشةامل, وىةذا لةو       
لمفظةةةي وغيةةةر المفظةةةي, االدراك آثةةةار عمةةةى كثيةةةر مةةةن الميةةةارات مةةةن أىميةةةا االدراك البصةةةري, والتواصةةةل ا

 (.62, ص7171السمعي)ربيع وجمعو,

والتماسك المركزي يشير إلى نمط معالجة المعمومات وبصفة خاصةة الميةل إلةى معالجةة المعمومةات       
المدخمة وسياقاتيا, فإذا كان التماسك المركةزي لمفةرد قويةا فةإن ىةذا الميةل سةوف يعمةل عمةى إعطةاء معنةى 

المركةزي, فةإن  مى حسةاب االنتبةاه إلةى التفاصةيل الدقيقةة, أمةا فةي حالةة ضةعف التماسةكعام لممعمومات ع
 ىذا الميل إلى المعالجة يعمل عمى النخراط في تفاصيل ثانوية جزئية عمى حساب المعنى العام لمسياق

 (.90, ص7107)مرسي,

النظةام أو الترتيةب والمعنةى ويعرف التماسك المركزي بأنةو الميةل الطبيعةي , لمعظةم االفةراد إلضةفاء       
عمةةى تمةةك المعمومةةات, التةةي توجةةد فةةي بيئةةتيم وذلةةك عةةن طريةةق إدراكيةةا ككةةل ذي معنةةى, بةةدال مةةن إدراكيةةا 

 (. pina et al., 2013, p1670كأجزاء متباينة)
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 :المركزي إجرائيا التماسك نظرية مهام

 عمةةي لمحصةةول المعمومةةة؛ مةةن يةدةعد مكونةةات أو جوانةةب توحيةةد عمةةي الطفةل قةةدرة تقةةيس ميةةام بأنيةا      
 مةن كثيةر عمةي أثةار لةو وىةذا والشةامل, العةام لممعنةي لموصةول المعمومةات وتةرابط معنةي, ليا كاممة صورة

 فصةميا يتطمةب ال الوجةو وتعبيةرات االيمةاءات ففيةم المفظةي, وغيةر المفظةي التواصةل اىميا من السموكيات
 الوجو. كامل عن تجزئتيا أو

 اضطراب طيف التوحد:

 الطفولةة مراحةل فةي يظيةر شةامل, نمةائي عصةبي اضطراب انو عمي التوحد طيف اضطراب يعرف      
 النمةةةو فةةةي يةةةؤثر مةةةا وعةةةادة لألفةةةراد, والسةةةموكية والمغويةةةة, االجتماعيةةةة, النمةةةو مجةةةاالت فةةةي ويةةةؤثر المبكةةةرة

 .(powers, 2000)ليم التكيفي السموك ميارات في قصورا ويسبب المعرفي,

ة األمريكية لمطب النفسي لمتوحد في الدليل التشخيصي الخةامس لالضةطرابات العقميةة أنةو وأشارت الجمعي
حالة من القصور المستمر في ميارات التواصل االجتماعي لمطفل يتميز بةانحراف وتةأخر بنمةو الوظةائف 

إلضةافة األساسية المرتبطة بنمو الميارات االجتماعية والمغويةة والحسةية وظيةور سةموك نمطةي وروتينةي با
 (.APA,2013إلى االىتمامات المحددة, وتظير االعراض خالل مراحل النمو)

 :إجرائياً  التوحد طيف اضطراب

 مةةع عالقةةات إقامةةة عمةةى القةةدرة ضةةعف عالمةةات عميةةو تظيةةر الةةذي الطفةةل ىةةو التوحةةدي الطفةةل أن       
 االضطراب من ُيعاني أنو كما العائمية, لممتغيرات االستجابة وضعف عمييا, والحفاظ اآلخرين االشخاص

 .الكالم عمى القدرة وفقدان الواضح المغوي

 اإلجراءات المنهجية لمدراسة:

 اوال: عينة الدراسة
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 4 إلةى 6) مةن عمةر فةي وطفمةة طفةل( 21)  قواميةا عينةة عمةى االسةتطالعية العينةة تطبيق وتم         
 الدراسةةة أدوات تطبيةةق وبعةةد , عشةةوائياً  ىماختيةةار  تةةم المنيةةا بمحافظةةة اإلعاقةةة لةةذوي كيةةان بجمعيةةة( سةةنوات
 تراوحةةت ,( بنةةات 6و أوالد, 4)  أطفةةال 01 أن تبةةين لةةدييم, التوحةةد ودرجةةة األطفةةال ذكةةاء درجةةة لتحديةةد
 الةةةى 22 مةةةن التوحةةةد درجةةةة وبمغةةةت ,( الةةةذكاء مقيةةةاس تطبيةةةق بعةةةد) 011الةةةى 91 بةةةين مةةةا ذكةةةائيم درجةةةة
 العينةةةةة عمةةةةييم طبقةةةةت ممةةةةن وطفمةةةةة طفةةةةل 61 بعاداسةةةةت تةةةةم ولةةةةذلك ,( 7جيميةةةةام مقيةةةةاس تطبيةةةةق بعةةةةد)21

 أوالد, 4) أطفةال 01اختيةار تةم حيةث فقةط,( اطفةال 01)االساسية الدراسة عينة قوام وأصبح االستطالعية
 يعةانون ممةن األداء مرتفعةي التوحةد اضطراب ذوي األطفال من سنوات 4 إلى 6 من عمر في( بنات 6و

 المنيا. بمحافظة اإلعاقة ويلذ كيان بجمعية المركزي التماسك ضعف من

 المركزي لالطفال ذوي اضطراب طيف التوحد: التماسك ثانيا: خطوات بناء مقياس

لألطفةال  اضطمعت الباحثة عمى المراجع العمميةة والتربويةة تتنةاول مفيةوم ميةام التماسةك المركةزي -0
ي, وتحديةد ذوي اضطراب طيف التوحةد, ومةا يتضةمنو مةن تعريفةات وابعةاد ميةام التماسةك المركةز 

 التعريف االجرائي لو.
ثم قامت بعممية مسح لمدراسات العربية واألجنبية التي تناولت ميام التماسك المركزي لدى  -7

, (7102عثمان )ودراسة"  ,(7112حميدة,) التوحد, ومنيا دراسة" طيف اضطراب االطفال ذوي
 Kohli & Dutta , (7114 فريث, واوتا ىابى) (,7171ودراسة " )ربيع و جمعو

,2010),)Duffy& Healy, 2014),) 
(( Booth,2006. 
 وذلك والعممية, النظرية األسس ضوء في وتخطيطو تصميمو تم المقياس ثم قامت الباحثة ببناء -7

 طيف اضطراب من المرتفع الوظيفي األداء ذوي األطفال لدي المفظية الداللة تحسين أجل من
 . التوحد

 تعديل وفنيات المنظمة واألنشطة اإلجراءات من مجموعة عن عبارة الحالي المقياس وُيعد -6
 من المرتفع الوظيفي األداء ذوي األطفال لدى المركزي التماسك ميام عمى تعتمد التي السموك
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 التي والمنظمة المحددة الخطوات من لمجموعة وفقاً  تصميمو تم وقد التوحد, طيف اضطراب
 .األطفال ليؤالء المناسبة ساليبواأل والفنيات النظريات عمى اساسيا في تستند

 :ىي أبعاد ثالثة إلى بتقسيمو الباحثة قامت تحديد ابعاد المقياس حيث   -2
 عمى التوحد طيف االضطراب ذو الطفل قدرة بأنيا الباحثة وتعرفيا: المغوية الميام: أوالً 

 وتقاس ئية,الجز  االستدالالت فيم وكذلك المتشابية األلفاظ وفيم يناسبيا, بما الجمل تكممة
( 77) عمى شمل وقد المغوية, الميام تقيس التي األسئمة في الطفل عمييا يحصل التي بالدرجة

 .سؤااًل 

 طيف االضطراب ذو الطفل قدرة بأنيا الباحثة وتعرفيا: المكانية البصرية الميام: ثانًيا
 بين والتمييز نة,المتضم األشكال فيم وكذلك المتكررة, النماذج وفيم الشكل, تكممة عمى التوحد
 الميام تقيس التي األسئمة في الطفل عمييا يحصل التي بالدرجة وتقاس واألرضية, الشكل

 . سؤااًل ( 00) عمى شمل وقد المكانية, البصرية

 عمى التوحد طيف االضطراب ذو الطفل قدرة بأنيا الباحثة وتعرفيا: السمعية الميام: ثالثًا
 التي بالدرجة وتقاس وتسميتيا, النغمات تذكر وكذلك سمعي,ال والتمييز الصوت, مطابقة تحديد

 .  سؤااًل ( 00) عمى شمل وقد السمعية, الميام تقيس التي األسئمة في الطفل عمييا يحصل

 حيث درجة( 62) لممقياس النيائية والدرجة سؤااًل ( 62) المقياس أسئمة عدد تبمغ عميو وبناءا
 اإلجابة حالة في درجة( صفر) ويعطى الصحيحة بةاإلجا حالة في واحدة درجة الطفل يعطى

 .الخاطئة

 أراء الستطالع وذلك استبانة الباحثة أعدت ذلك بعد المقياس, تعميمات بصياغة الباحثة قامت ثم
 :  التالية الخطوات الباحثة اتبعت ولضبطو المقياس حول المحكمين السادة

 .المقياسالتأكد من صدق  -
 .المقياسحساب ثبات  -

 : Validityالصدق ( 0) 
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 اعتمدت الباحثة في حساب صدق المقياس عمى ما يمي:

  Logical Validityالصدق المنطقي ) صدق المحكمين (  -

تم استخدام  المقياسالصادق ىو الذي يقيس ما وضع لقياسو, ولتقدير صدق  المقياس  
عمى ولية في صورتو األ المقياسطريقة صدق المحتوى الظاىري لالختبار, وذلك بعرض 

, وذلك بيدف استطالع آرائيم عمم النفسمجموعة من خبراء المادة المتخصصين في مجال 
  -:االتيفي 

 مدي مالئمة الصياغة لكل مفردة من المفردات. -
 الذى تنتمي إليو. لمميمةمدي مالئمة كل مفردة من المفردات  -

 مدى الترابط واالتساق بين مفردات المقياس وبعضيا البعض. -

 .المقياسوالتي لم يتضمنيا  من وجية نظر المحكم مناسبةالالمفردات  إضافة -
%( منيم عمى مالئمة جميع 21وبتحميل آراء السادة المحكمين اتضح اتفاق أكثر من )

 7مفردات المقياس وترابطو, فيما عدا بعض العبارات التي تم تعديل صياغتيا وبمغ عددىا 
 (.  0عبارات فقط وىى موضحة في جدول رقم ) 

 (1جدول )

 العبارات التي تم تعديل صياغتها لممقياس

 العبارات بعد التعديل العبارات قبل التعديل م

 تطير الطائرة في ......... تسير الطائرة عمي ...... 1

وصللل الشللكل ابتللي بالشللكل  2
 المماثل له

 وصل الشكل ابتي بالمون المماثل له

 ة بالفئة التي تناسبهاوصل الجزر  وصل الجزرة بما يناسبها 3
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ولعدم مناسبتيا ىا لتكرار كما اقترح البعض حذف عبارة واحدة وىى: ) ليو الكوباية إتكسرت( 
 . لطبيعة وخصائص العينة

  -وأخيرا اقترح البعض إضافة بعض العبارات وىى : 
 .  استمع الي أصوات الحروف جيدا ثم شاور عمي الكممة التي تعبر عنيا -

 . الكممة التالية وشاور عمي الكممة المختمفة  استمع الي صوت -

 .  استمع الي صوت الكممة التالية وشاور عمي الكممة المختمفة -

وبعد االنتياء من إجراء التعديالت وفقًا آلراء السادة المحكمين أصبح عدد مفردات المقياس          
 صالحاً المقياس أصبح ك ( مفردة, وبذلك تم إعداد المقياس في صورتو النيائية, وبذل69) 

, وتم تطبيق معادلة الوشي لحساب صدق المحكمين, لمتطبيق عمى عينة الدراسة االستطالعية
 ( يوضح نسب صدق المحكمين عمى فقرات المقياس.2وجدول )

 

 (2جدول )

نسب صدق المحكمين من خالل معادلة الوشي لفقرات مقياس مهام التماسك المركزي )عدد 
 (15المحكمين= 

نسبة  لفقراتا
 الصدق

نسبة  الفقرات
 الصدق

نسبة  الفقرات
 الصدق

نسبة  الفقرات
 الصدق

1 1.942 13 1.942 25 1.942 37 1.277 

2 1.277 14 1.277 26 1.277 38 1.942 

3 1.942 15 1.277 27 1.942 39 1.277 
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4 1.277 16 1.942 28 1.277 44 1.942 

5 1.942 17 0.111 29 1.942 41 1.942 

6 1.942 18 1.942 34 1.942 42 1.277 

7 1.277 19 1.942 31 1.277 43 1.942 

8 1.942 24 1.942 32 1.942 44 1.277 

9 1.277 21 1.277 33 1.277 45 1.277 

14 1.277 22 1.277 34 1.277 46 1.277 

11 1.277 23 1.942 35 1.277 47 1.942 

12 1.942 24 1.942 36 1.942 48 1.942 

 

, ممةا يةدل عمةى 0.11و  1.277( أن نسةب صةدق المحكمةين تراوحةت بةين 7يتضح من جةدول )
 .اتفاق المحكمين عمى عبارات المقياس

 الصدق التمييزي:  -
عن طريق حساب داللة الفروق بين اإلرباعي األعمى  لممقياسويتم حساب الصدق التمييزي 

%( , وتم حساب داللة 72% وأقل 72)أعمى المقياس في  االطفالواإلرباعي األدنى لدرجات 
"  مان ويتني لداللة الفروق بين zالفروق بين اإلرباعي األعمى واألدنى عن طريق حساب اختبار "

 ( يوضح ذلك.4في المجموعتين العميا والدنيا, وجدول ) االطفالرتب متوسطي درجات 
 (3جدول)

 ومستوى الداللة Zمتوسط ومجموع الرتب وقيمة 
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 رباعي األعم  واألدن  لدرجات االطفال في المقياسلمفرق بين اإل 

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد رباعياتاإل
 09.71 7.44 2 رباعي األدنىاإل

-7.42 1.12 
 60.72 9.72 2 رباعي األعمىاإل

 
صدق مما يؤكد ارتفاع ال1.12دالة عند مستوى داللة   z( أن قيمة 7يتضح من جدول)و 
 .لممقياسالتمييزي 

 صدق المحكات:
استخدمت الباحثة مقياس ميام التماسك المركزي )إعداد د. والء ربيع( كمحك لصدق 

 ( يوضح معامالت االرتباط.6مقياس التماسك المركزي, وجدول)
 

 (4جدول)

 معامالت ارتباط بيرسون لصدق المحك لمقياس مهام التماسك المركزي

 مجموع المحك الميام السمعية الميام المغوية الميام البصرية األبعاد

 *1.900 *1.944 *1.962 *1.960 أواًل: الميام المغوية

ثانًيا: الميام البصرية 
 المكانية

1.900* 1.964* 1.974* 1.927* 

 *1.976 *1.964 *1.967 *1.927 ثالثًا: الميام السمعية

 *1.971 *1.940 *1.972 *1.977 درجة المقياس الكمية
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بين أبعاد  1.12( وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 6يتضح من جدول)
ومجموع مقياس ميام التماسك المركزي )إعداد الباحثة( وأبعاد ومجموع مقياس ميام التماسك 

 المركزي )إعداد : والء ربيع(.
 :  Reliability( الثبات 7) 

 : Alpha Cronbach Method خطريقة ألفا كرونبا -

وىي معادلة تستخدم إليضاح المنطق العام لثبات  خاستخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونبا
ة مرتفعة تدل عمى , وىي قيم1.964االختبارات والمقاييس, وبمغت قيمة معامل ثبات المقياس 

 ثبات المقياس. 
 طريقة إعادة التطبيق: -

ت المقياس بعد تطبيقو عمى العينة استخدمت الباحثة طريقة إعادة التطبيق لحساب ثبا
 ( يوضح معامالت الثبات.2االستطالعية ثم إعادة التطبيق بفاصل زمني قدره شير, وجدول)

 ( 5)جدول

 ومعامل بيرسون لثبات المقياس  خمعامالت ألفا كرونبا

 األبعاد
معامل 
 بيرسون

 خألفا كرونبا الداللة

 1.947 1.12 1.206 أواًل: الميام المغوية

 1.926 1.12 1.209 نًيا: الميام البصرية المكانيةثا

 1.977 1.12 1.212 ثالثًا: الميام السمعية

 1.964 1.12 1.207 درجة المقياس الكمية
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 ( أن ارتفاع معامالت الثبات لممقياس وذلك يؤكد ثبات المقياس.2يتضح من جدول)   

عبةارة معةامالت االرتبةاط بةين درجةة كةل بحسةاب  ةالباحثة تداخميةًا قامةالمقيةاس  ولمتأكد من اتسةاق
 عمةةةةةةةةةةةةةةةى العينةةةةةةةةةةةةةةةة و الكميةةةةةةةةةةةةةةة بعةةةةةةةةةةةةةةةد تطبيقةةةةةةةةةةةةةةةالمقيةةةةةةةةةةةةةةةاس ودرجةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةن عبةةةةةةةةةةةةةةةارات المقيةةةةةةةةةةةةةةةاس 
 معامالت االرتباط. (4)االستطالعية, ويوضح جدول 

(6جدول )  

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس ودرجة المقياس الكمية 

االرتباط  الفقرات
بالدرجة 
 الكمية

االرتباط  الفقرات
بالدرجة 
 الكمية

االرتباط  الفقرات
بالدرجة 
 الكمية

االرتباط  الفقرات
بالدرجة 
 الكمية

1 4.742* 13 4.792* 25 4.846* 37 4.825* 

2 4.698* 14 4.665* 26 4.823* 38 4.769* 

3 4.758* 15 4.668* 27 4.729* 39 4.892* 

4 4.725* 16 4.844* 28 4.689* 44 4.865* 

5 4.789* 17 4.689* 29 4.689* 41 4.846* 

6 4.792* 18 4.589* 34 4.589* 42 4.823* 

7 4.665* 19 4.845* 31 4.845* 43 4.729* 

8 4.668* 24 4.825* 32 4.825* 44 4.613* 

9 4.844* 21 4.763* 33 4.756* 45 4.745* 
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14 4.766* 22 4.834* 34 4.715* 46 4.612* 

11 4.866* 23 4.758* 35 4.769* 47 4.695* 

12 4.728* 24 4.724* 36 4.812* 48 4.659* 

 4.45* دال عند مستوى                

, ممةا يةدل عمةى  1.12( أن عبةارات المقيةاس كانةت دالةة عنةد مسةتوى داللةة 2يتضح من جةدول )
 .االتساق الداخمي لممقياس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الخصائص السيکومترية لمقياس مهام التماسک المرکزي لدى االطفال ذوي  نجالء طمعت إبراهيم 
 األداء الوظيفي المرتفع من اضطراب طيف التوحد

 

 

 7222 

 المراجع

دار  عمان: .التوحد سمات(. 7100كامل) السيديني, والشرب فاروق أسامة, مصطفى
 .المسيرة

الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث (.7114السيد محمد أبو ىاشم), حسن
 . كمية التربية, جامعة الممك سعود.spssالنفسية والتربوية باستخدام 

أثره عمي خفض فاعمية برنامج تدريبي لتنمية اإلدراك و (. 7112رشا مرزوق), حميدة
 . رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة عين شمس.السموك النمطي لدي الطفل التوحدي

(. برنامج مقترح لتحسين ميام نظرية التماسك المرکزی وعالج 7102ندا طو), عثمان
مجمة اإلرشاد اضطراب المغة البرجماتية لدى األطفال ذوی اضطراب التوحد. 

 .712-722(, ص ص22,)النفسي

فاعمية برنامج تدريبي لموظائف التنفيذية في خفض السموك النمطي (. 7107ىيام), فتحي
. رسالة دكتوراه. كمية التربية, جامعة لدي األطفال التوحديين وتحسين تفاعميم االجتماعي

 عين شمس.

(.بناء برنامج تدريٌبي قائم عمى طريٌقة ماكتون لتنميٌة التواصل غير  7107وائل), الشرمان
المجمة الدوليةٌ التربوية المتخصصة, لمفظي لدي االطفال التوحدييٌن في محافظة الطائف. ا
 (, عمان, االردن.01)7

(. فعالية برنامج قائم عمى تحسين ميام 7171إيمان جمعو), فيميو والء ربيع , مصطفى
مجمة التماسك المركزي في تنمية ميارات التواصل المفظي لدى أطفال اضطراب التوحد. 

 .016-72(,0)71كمية التربيو,



 (0276-0202، 0201 أكتوبر، 1، ج 6، ع 3ج )م  جملـــة علوم ذوي الاحتياجات اخلاصة   

 

 

7262 

 

American Psychiatric Association(2013). Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: Author. 

Best, C.S., Moffat, V.J., Power, M.J., Owens, D.G., & Johnstone, 
E.C. (2008). The boundaries of the cognitive phenotype of autism: 
Theory of mind, central coherence and ambiguous figure 
perception in young people with autistic traits. Journal of Autism 
and Developmental Disorders, 38, 840-847. 

Booth, R. D. L. (2006). Local-global processing and cognitive style 
in autism spectrum disorders and typical development. PhD thesis, 
King's College London, University of London. Retrieved from 
http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos. 

Happe, F. (1997). Central coherence and theory of mind in autism: 
Reading homographs in context. British Journal of Developmental 
Psychology, 15, 1–12. 

Happe, F. (1999). Autism : cognitive deficit or cognitive  style? 
Trends in  Cognitve Sciences, 3(6), pp. 216- 222. 

Jarrold, C., Butler, D., Cottington, E., & Jimenez, F. (2000). Linking 
theory of mind and Central Coherence bias in autism and in the 
general population. Developmental Psychology, 36, 126–138. 

http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos


الخصائص السيکومترية لمقياس مهام التماسک المرکزي لدى االطفال ذوي  نجالء طمعت إبراهيم 
 األداء الوظيفي المرتفع من اضطراب طيف التوحد

 

 

 7222 

López, B., & Leekam, S.R. (2003). Do children with autism fail to 
process information in context? Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, 44, 285-300. 

Rajendran, G., & Mitchell, P. (2007). Cognitive theories of autism. 
Developmental Review, 27(2), 224-260 

Skorich, D. (2017). Exploring the Cognitive Foundations of the 
Shared Attention Mechanism: Evidence for a Relationship between 
Self-Categorization and Shared Attention Across the Autism 
Spectrum. Journal of Autism and Developmental Disorders. 

 DOI: 10.1007/s10803-017-3049-9 
Koch, Gary(2012) . Theory of mind pragmatic  Language  social  
skill in  adolescents  with autism  spectrum  disorders, ph. D. 
Thesis university of Duquesne. 

Powers, m (2000). what is  autism , in  :  powers, M . Children  
with  autism   Aparents  Guide,(2nd e) . U. S. a : Woodbine   .  

Pina, Filippello., Flavia, Marino &patrizia , Oliva(2013) . 
Relationship between Weak central coherence and Mental states 
understanding in children With autism and in children with ADHD . 
Journal of Clinical Psychogy , 1, pp.  1-19 . 

 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-017-3049-9

