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 مقجمة البحث:
األشفال والثقة بالشفذ لجى التفاعل االجتساعي العبلقة بيغ  يإلى التعخف عم يدعي البحث الحالي

ومغ خبلل عسل الباحثة كأخرائية  واضصخاب شيف الحاتػية األداء الػضيفي السختفعذوى  الحاتػييغ
لجييع عجم ثقو بالشفذ  األداء الػضيفي السختفعذوى  الحاتػيةتخاشب الحطت أن األشفال الحيغ يعانػن مغ 

مغ أكثخ فئات التخبية الخاصة حاجو إلي الجعع والسدانجة وتشسية ثقتيع يغ الحاتػيورفس لمخفاق وتعج فئو 
التفاعل بشفديع كػنيع فى مثل أقخانيع مغ الشاحية العقمية لكشيع ال يجاورونيع مغ الشاحي األكاديسية .يعج

تو شكل مغ اشكال الحكاء اإلجتساعي ويتسثل في معخفو قجره الفخد عمى الػعي بحاتو ومعخف االجتساعي
 بيا, والقجرة عمى التعخف عمي مذاعخنا ومذاعخ االخخيغ.

 :مذكلة البحث
مغ اإلعاقات الشسائية السعقجة التي تريب األشفال في شفػلتيع السبكخة, وىى إعاقة ذات  ةتعج الحاتػي

تأثيخ شامل عمى كافة جػانب نسػ الصفل العقمية, اإلجتساعية, االنفعالية, الحخكية والحدية إال أ, أكثخ 
يخ قادر عمى جػانب القرػر وضػحا في ىحه اإلعاقة ىػ الجانب االجتساعي, حيث أن الصفل الحاتػي غ

يج مغ التفاعل اإلجتساعي وتكػيغ عبلقات مع األقخان, ويتختب عمى القرػر في الشػاحي الدابقة العج
 8102في حالة مغ العدلة والػحجة الجائسة, وىحا ما أكجتو دراسة جابخ,  السذكبلت كأن يربح الصفل 

تحديغ التفاعل اإلجتساعي لجي والتي ىجفت إلى الكذف عغ أثخ التجريب عمى التػاصل غيخ المفطي في 
القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخيبية في األشفال الحاتػييغ, وأكجت الجراسة عمى وجػد فخوق بيغ الكياسيغ 

 .(714: 8102االجتساعي لرالح التصبيق البعجي. )جابخ, التفاعل 
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 ويسكؼ تحجيج مذكلة البحث في التداؤالت التالية:
 ؟االجتساعي والثقة بالشفذتػجج عبلقة بيغ التفاعل ىل  -
الحاتػييغ ذوي األداء الػضيفي لجي األشفال التفاعل االجتساعي  ىل تػجج فخوق في -

 ؟السشخفس والسختفع
ىل تػجج فخوق في التفاعل االجتساعي لجي األشفال الحاتػييغ ذوي األداء الػضيفي  -

 السشخفس والسختفع؟

عل االجتساعي والثقة بالشفذ لجى األشفال الحاتػييغ التأكج مغ وجػد عبلقة بيغ التفا - أىجاؼ البحث:
 مختفعي ومشخفزي االداء الػضيفي ومعخفة مجى داللتيا احرائيًا.

لتأكج مغ وجػد عبلقة بيغ التفاعل االجتساعي لجى األشفال الحاتػييغ مختفعي ومشخفزي االداء الػضيفي ا
 ومعخفة مجى داللتيا إحرائيًا.

 أىسية البحث:
 تتسثل األىسية الشعخية ليحا البحث فيسا يلي: الشعخية:األىسية 

تكسغ األىسية الشطخية في أنو يقجم تخاثًا نطخيًا يػضح تعخيفات التفاعل االجتساعي والثقة بالشفذ   -0
والحاتػية مختفعي ومشخفزي األداء الػضيفي, والشطخيات السفدخه لمتفاعل االجتساعي, الثقة بالشفذ, 

ي التفاعل االجتساعي والثقة بالشفذ لجي األشفال الحاتػييغ ذوي االداء الػضيفي والعػامل السؤثخة عم
 السشخفس والسختفع.

كسا تكسغ أىسية البحث أيزًا فى تشاولو لفئو ميسو ججاا مغ الفئات الخاصة والتى تسثل عجدًا   -8
ػضيفي السشخفس كبيخًا مغ األشفال فى اال~ونو األخيخه وىى األشفال ذوى الحاتػييغ ذوي األداء ال

 والسختفع, وىع فى أشج الحاجة إلى الجعع الشفدي وزياده الثقو بأنفديع.
 -فى حجود عمع الباحثة -التفاعل االجتساعيبالخغع ن ثخاء الجراسات وغدارتيا التى أجخيت حػل   -3

عمى ىؤالء األشفال  التفاعل االجتساعيإال أنيا تخمػ مغ األبحاث الى تتشاول أثخ عجم تشسية 
 .عمى ثقتيع بأنفديع و 

 األىسية التطبيكية:
إيجاد العبلقو بيغ التفاعل االجتساعي والثقة بالشفذ لجى األشفال الحاتػييغ ذوي األداء الػضيفي  -0

 السختفع.
 التقجم مغ خبلل نتائج البحث بالتػصيات والسقتخحات البلزمة لجراسة ىحه الفئو السيسو ججا وىى -8

 .التفاعل االجتساعي لجييعوكيفية تشسية ثقتيع بأنفديع وزيادة  الحاتػية
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 :البحث محجدات
 الػضيفي األداء ذوي  الحاتػية اضصخاب ذوي  مغ أشفال01 في البحث عيشة في تتسثل: البذخية السحجدات

 .بكفخشكخ أمل بدسة مخكد مغ السختفع
 اإلبجاع ومخكد بكفخشكخ, أمل بدسو مخكد في لمبحث السيجانية الجراسة تصبيق تع: الجغخافية السججدات
 .االول بالتجسع افاق مخكد بأسشيت, اليجي نػر وحزانو الخيخية, بالقشاشخ

 .8180\3\0 إلى 8181\08\0 مغ الفتخة خبلل أشيخ 3 مجى عمى البحث تصبيق تع: الدمشية السحجدات
 مرطلحات البحث اإلجخائية:

ىػ العسمية التى يسكغ أن يؤثخ بيا األفخاد : أن التفاعل 8112أشار الذخز ,   التفاعل االجتساعي:
بعزيع عمى بعس مغ خبلل سمدمة مغ الدمػكيات الستبادلة, واألفكار والسذاعخ بسا يؤدى إلى تغييخ 

 (.714:  8102أحسج, سمػكيع وتحقيق أىجافيع.)
الدصحي الطاىخي ولكشيا شكل عسيق ىي ليدت حب الحات الشخجدي أو تقجيخ الحات الثقة بالشفذ:

مغ إحتخام الحات القائع عمى اإلدراك لمدسات اإليجابية والدمبية وبعباره أخخى أنيا ليدت اإلعتقاد بأنشي 
عطيع بقجر ما ىى الفيع الرحيح لمدكيشة التى تجعمشي عطيًع والسػاقف التى أريج ليحه العطسة أن تطيخ 

 (037,8104 شجما نػاجو مراعب الحياه.) فارس,فييا وكيفية إستخجام ىحه العطسة ع
اضصخاب الحاتػية ذو األداء   cambellوقج عخف  الحاتؽييؼ ذوي األداء الؽظيفي السختفع:

الػضيفي السختفع بأنو " أحج اضصخابات الشسػ التي تتسيد بقرػر كبيخ في التفاعل الجتساعي واألنساط 
الصفل السراب بو بسدتػي مغ الشسػ الخغع مغ تستع السحجودة مغ الشذاط واالىتسامات وذلظ عمى 
 (.3:  8102)الذخز,  المغػي واألداء العقمي السشاسب لعسخه الدمشي تقخيبا

 إطار نعخي ودراسات سابقة:
ىػ عسمية متبادلة بيغ شخفيغ أو أكثخ في مػقف أو وسط اجتساعي معيغ,  التفاعل االجتساعي: 

 714: 8102لمصخف االخخ, ويحجث تبادل رسائل معيشة.)العدالي,  بحيث يكػن سمػك أى مشيسا مثيخا 
ىػ تمظ العسمية التى يعبخ الفخد مغ خبلليا عغ ذاتو لؤلخخيغ, ويتبادل معيع الحػار, وقج يكػن ىحا (

 (.032: 8104التفاعل لفطيًا أو غيخ لفطي أو كمييسا .)الديج, 
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 : االجتساعي التفاعل نعخيات
 ان بذخط ويدتسخ األفخاد بيغ يبجأ االجتساعي التفاعل ان الدمػكيػن  يخي  :الدلؽكية الشعخية -2

 األفخاد يذعخ ان البج انو بسعشى التفاعل ليحا اإلثابة او التجعيع مغ قجراً  فيو السذاركػن  يتمقى
 .التجعيع عمي يعتسج إنسا وتػقفو التفاعل استسخار ان وأي , الستسخاره كذخط باإلشباع

 وقج , االجتساعي التفاعل نطخيات اىع مغ "بيمد روبخت" نطخية تعتبخ: ( Bales)بيلد نعخية  -0
 اولية جساعات عمي بجراساتو وقام تجخيبية مػاقف في عامة وأنساط مخاحل دراسة تفديخ بيمد حاول

 يشتج فعل او سمػك كل ىػ بيمد عشج االجتساعي التفاعل .واحج جانب مغ الخؤية حاجد واستخجم
 وجػد بيمد نطخ وجية مغ يذتخط وال ...واالستجابات لؤلفعال تبادل خبلل مغ وذلظ استجابة عشو

 عشج والتفاعل .ونفدو الفخد بيغ تفاعل يحجث ان يسكغ وانسا التفاعل لحجوث جساعات او شخريغ
 أفخاد جساعة مافي تشاول مذكمة ما والتػصل لحميا. اشتخاك يتزسغ بيمد

 :سامبدؽف  نعخية -3
 ويتخح أحكام يرجر ونججه إليو والسحبػبيغ السقخبيغ باألشخاص يتأثخ الفخد ان الشطخية ىحه أصحاب يخي 

 اعتقاد الى تخجع إنسا الستػتخة غيخ أو الستػازنة العبلقات ان سامبدػن  ويزيف , ليع مذابية مػاقف
 غيخ العبلقات تخجع بيشسا , التفاعل فى السذاركيغ االفخاد بيغ والكيع والسعتقجات اآلراء قى اتفاق بػجػد

 .االحكام فى اختبلف بػجػد االعتقاد الى الستػازنة

  :نيؽكسب نعخية- 4 
 : ىسا أساسيتيغ دعامتيغ عمى االجتساعي التفاعل فى نيػكسب نطخية تختكد

 .واآلخخيغ السػضػعات نحػ واالتجاىات واألفكار والتقاليج والعادات الكيع في التذابو -
 .االجتساعي التفاعل شخفي بيغ واآلخخيغ السػضػعات تقييع فى السػافقة -

 شخق  ثبلث شخيق عغ االجتساعي والتفاعل االجتساعية العبلقات تفديخ يتع الشطخية ليحه ووفقاً 
 .متػازنة اجتساعية عبلقات الى يؤدى الحي التذابو مغ التفاعل يشذأ -0: وىى

 الى وتؤدى بيشيسا التفاعل تفخز التي بالسكافأة اآلخخ مشيع كل الستذابيػن  األشخاص يدود -8
 .والتػازن  التجاذب

 التػصل عمي ويداعج االجتساعي التفاعل عسمية ييدخ الحي التجاذب تػقع الى التذابو يؤدى -3
 (.701: 8102)أحسج , .إيجابية اجتساعية عبلقات الى

   :االجتساعي التفاعل أىجاؼ
 : مشيا االىجاف مغ مجسػعو االفخاد بيغ االجتساعي التفاعل يحقق

 .واحتياجاتو الفخد حاجات اغفال عجم مع لمجساعة العامة االىجاف تحقيق فى يداىع -0
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 وذلظ السجتسع افخاد بيغ السذتخكة والخرائز الرفات تكػيغ في االجتساعي التفاعل يديع -8
 .االجتساعية التشذئة عسمية خبلل مغ
 التػافق لو يحقق بسا السجتسع مع والتػاؤم التكيف عمي الفخد االجتساعي التفاعل يداعج -3

 .بالخضا والذعػر الشفدي
 سبل لو يتيح مسا , حػلو مغ وأداء أدائو مدتػي  تحجيج مغ لمفخد االجتساعي التفاعل يسكغ -7

 .الخبخات مغ واالستفادة التعمع
 االتجاىات كحلظ و , بالسجتسع الخاصة والتقاليج العادات تعمع لمفخد يتيح االجتساعي التفاعل -2

 (.014: 8112) مػسي, .ثقافتو مع تتفق التي والخؤى 

   :االجتساعي التفاعل عسليات
 cooperation : التعاوف   -2

 الى الػصػل بقرج وبعزيا الجساعة بيغ او الجساعة افخاد بيغ السذتخك العسل يتزسغ
 تتاح كسا والتػازن  باإلستقخار يتدع الستعاون  الجسيع يعير االجتساعي التفاعل وفى مذتخكة اىجاف

 .والتقجم والتغييخ الشسػ فخص لو
 competition  التشافذ:   -8
 والجيػد الشجية شخيق عغ السشذػدة األىجاف تحقيق الجساعات وتحاول األفخاد يحاول التشافذ وفى

 والخجاع الغر عمي تبشى قج انيا كسا واألجػد األفزل لتحقيق شخيفة السشافدة تكػن  وقج , الستعارضة
 .لآلخخيغ السزاد والدمػك
  Adjustment:  التؽافق -3
 التي الجاخمية صخاعاتو حل مغ يسكشو حيث لمفخد والتبلؤم التػازن  تحقيق الى تيجف عسمية ىػ التػافق

 ويسكشو االنفعالي واالتدان بالثقة الذعػر ويػلج التػتخ خفس الى يؤدى مسا الخارجية البيئة وبيغ بيشو تشذأ
 .وإيجابية بسخونة السجتسع مع التعامل مغ
 Conflictالرخاع :  -4
 , نفديا الجساعة او نفدو الفخد لجى أكثخ أو متشاقزيغ لجافعيغ الستدامغ التػاجج بأنو الرخاع يعخف
 كل ورغبة السرالح لتعارض نتيجة العادة في الرخاع ويشذأ , الحىشي والتػتخ التأزم الى يؤدى والحي
 ,, ىػ مرالحو عمي ضخراً  ذلظ فى معتبخاً  مرالحة تحقيق مغ اآلخخ الصخف تسكيغ دون  الحيمػلة شخف

 استخجام الى يؤدى مسا البشاءة الػجية تػجييو يحدغ لع إذا وعشيف شجيج صخاع إلي يتحػل قج والتشافذ
 األشخاف مغ شخف كل يحاول والتي الػاحجة والخغبات األىجاف تحقيق محاولة فى والعشف القػة

 (87-83: 8181)ىشجي,.األمخ كمفو ميسا اآلخخ الصخف دون  لشفدو بيا اإلستثار السترارعة
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ومغ أعخاض قرػر التػاصل االجتساعي لمحاتػييغ : وجػد مذكبلت في التبادل االجتساعي والعاشفي 
عمييا كسا يطيخ في تبادل األدوار العادية في السحادثة. وصعػبة إقامة العبلقات االجتساعية, والحفاظ 

وبالتالي يسكغ أن يكػن لدمػك السحادثة غيخ الصبيعي عػاقب وخيسة عمى األشخاص السرابيغ 
 & Jasmin, Gotts, Liu,Riddell, Lngeholm, Kenworthy, Wallace, Braun)بالتػحج.

Martin, 2019 : 144) جساتية, خ ( عبلج اضصخاب المغة الب8102) فقج استيجفت دراسة حديغ
وتحديغ التفاعل االجتساعي لجي االشفال ذوي اضصخاب التػحج مختفعي األداء, وقج تكػنت عيشة البحث 

اناث( يعانػن مغ قرػر التفاعل االجتساعي, وقج  8 –ذكػر  2( أشفال )4مغ مجسػعة واحجة قػاميا )
لبجساتية, وتحديغ التفاعل أسفخت نتائج البحث عغ فاعمية البخنامج التجريبي في عبلج اضصخاب المغة ا
 االجتساعي لجى األشفال ذوي اضصخاب التػحج لجى أشفال السجسػعة التجخيبة.

الثقة بالشفذ ىي اإلحداس بالكفاءة الحاتية واالجتساعية, واالتدان االنفعالي, وتقبل  الثقة بالشفذ:
 (.020: 8107)نعسات & عبجالخؤوف,الػاقع, والقجرة عمى التعامل معو بعقبلنية". 

ىي شعػر الفخد باالرتياح, واالشئشان, واليػية اإليجابية, والقجرة عمى تحقيق األىجاف, ومػاجية السػاقف 
 (.708:  8102الحياتية.)العدالي, 

 أن أىع السطاىخ السسيدة لمثقة بالشفذ ىي: معاىخ الثقة بالشفذ:
والسدتقبل, والقجرة عمى اتخاذ القخارات اإلحداس بالقجرة عمى مػاجية مذكبلت الحياة, في الحاضخ -

لذعػر باألمغ عشج مػاجية الكبار ا-تقبل الحات, والذعػر بتقبل االريغ واحتخاميع.- وتشفيح الحمػل.
التخحيب والعبلقات الججيجة. مع األقخان والسذاركة اإليجابية و  الذعػر باألمغ -والتعامل معيع والثقة فييع.

( والتي سعت ىحه الجراسة إلي الكذف عغ 8103سة اليادي سخاية )وأكجت درا (20: 8102عمي,) 
العبلقة بيغ الثقة بالشفذ والتكيف السجرسي والجافعية لئلنجاز لجى الدشة الثالثة ثانػي وفقًا لستغيخيغ ىسا ) 

( تمسيح تع اختيارىع برفة عذػائية وتع اختيارىع 227الجشذ, والتخرز السجرسي( وتكػنت العيشة مغ )
مجيشة ورقمة, وتع استخجام السشيج الػصفي االرتباشي.كسا شبق الباحث مكياس الثقة بالشفدمديجني مغ 

شخوجخ ومكياس التكيف السجرسي مغ إعجاد الباحث, ومكياس الجافعية لئلنجاز ليخمشد, وقج كان مغ 
الثقة بالشفذ لرالح الشتائج التى تػصمت الجراسة إلييا وجػد فخوق دالة إحرائيًا بيغ الحكػر واإلناث فى 

( إلى التحقق مغ فاعمية بخنامج 8181ىجفت دراسة )الغافخي& عصاهلل, (.8103الحكػر.)اليادي سخاية, 
تجريبي قائع عمى االستخجام البخجساتي لمغة في تشسية التفاعل االجتساعي, والثقة بالشفذ لجى أشفال 

ب التػحج كسا اسفخت الشتائج الي وجػد ( أشفال مغ ذوي اضصخا2التػحج, وتكػنت عيشة الجراسة مغ )
فخوق ذات داللة احرائية بيغ متػسصات رتب درجات أشفال السجسػعة التجخيبية في الكياسيغ القبمي 

وتذيخ الشتائج والبعجي لمبخنامج عمي مكياسي : التفاعل االجتساعي والثقة بالشفذ لرالح الكياس البعجي.
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عمى االستخجام البخجساتي لمغة في تشسية التفاعل االجتساعي والثقة  إلى فاعمية البخنامج التجريبي القائع
 بالشفذ لجي االشفال اضصخاب التػحج.

 أىسية الثقة بالشفذ:
تذيخ الجراسات أن فقجان الثقة بالشفذ يػلج شعػر بالشقز, والجونية والحياء, والخجل الحائج, لحلظ يجج 
الفخد صعػبة فى مػاجية الشاس, أو فى التحجث أمام مجسػعة , أو فى مراحبة الغخباء, وأكج ذلظ 

Eysenck صػي, باإلضافة إلي حيغ بيغ أن الثقة بالشفذ ىى إحجى الدسات األساسية التى يفتقجىا السش
أن الذعػر بالشقز , وفقجان   Adlerميمو لمعدلة والقمق والخػف مغ السػاقف اإلجتساعية, كسا يعتبخ 

  ) .الثقة بالشفذ يعتبخان مغ أبخز العػامل السدؤلة عغ االضخابات الشفدية لجى الفخد
Alderman,2013:38)  يخي و(Gleniowska, 2014)الشفذ مغ العػامل يعج تقجيخ الحات والثقة ب

الحاسسة فى إعصاء األفخاد ذوى صعػبات التعمع الذعػر اإليجابي, وجعميع يشطخون إلى أنفديع بأنيع 
أعزاء ميسػن فى السجتسع, بل تعج أيزًا تشسية الثقة بالشفذ وسيمة ميسة لحساية ذوى صعػبات التعمع 

 (.32: 8181مغ الذعػر باإلكتئاب والػحجة الشفدية.)الدػيمع, 
 العؽامل السؤثخة فى الثقة بالشفذ:

تتعمق بعس العػامل الت تؤثخ فى مدتػى الثقة بالشفذ بالكفل ذاتو ومطاىخ الشسػ الحدسي والعقمي 
والسعخفي واالنفعالي واالجتساعي لجيو, وكحلظ فإن بعس ىحه العػامل تتعمق باألسخة والسشاخ األسخي 

والسقارانات مع الدمبلء والجيخان, والتقبل اإلجتساعي بكل وشخق التخبية, والعبلقات مع األقخان, 
 (.22: 8103مطاىخة.)حديب,

كسا يػاجو األشفال الحاتػييغ واألشفال الحاتػييغ ذوي األداء الػضيفي السختفع تحجيات في تأسيذ 
واتيع, استقبلليتيع, وعبلقاتيع بذكل يؤثخ عمى شعػرىع بالكيسة الحاتية, ويداىع في تجني احتخاميع لح

وثقتيع بأنفديع, ومع ذلظ غالبًا ما يستمكػن نقاط قػة, مثل: االىتسام بالتفاصيل, والحاكخة شػيمة السجي, 
 (Nguyen, et al, 2020)والسعخفة الػاسعة بسجاالت اىتسام محجدة. 

وفقا لمجليل التذخيري و االحرائي الخامذ لمجسعية االمخيكية لبلمخاض  الحاتػيةتعخيف  الحاتؽية :
تع نذخ الجليل التذخيري و االحرائي الخامذ لبلمخاض العقمية  8103:في عام(DSM-5)العقمية 

 لمتػحج , والتي تذيخ معاييخة الي :
بلل ما يمي, العجد السدتسخ في التػاصل والتفاعل االجتساعي عبخ سياقات متعجدة, وذلظ مغ خ . أ

 حاليا او مغ خبلل التاريخ الدابق ) االمثمة تػضيحية وليدت شاممة( :
العجد في التبادل او السعامل االجتساعي والعاشفية, والتي تتخاوح, عمي سبيل السثال, ما  .0

بيغ الشيج االجتساعي الغي شبيعي والفذل في اجخاء محادثة عادية "بيغ شخفيغ ىات وخج" , 
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ركة االىتسامات, ومذاركة العػاشف, او ما تأثخ بو, الي الفذل في البجء او الي انخفاض مذا
 السبادرة او االستيبلل بالتفاعبلت االجتساعية او االستجابو ليا.

العجد في سمػكيات التػاصل الغيخ لفطي السدتخجم في التفاعل االجتساعي, والتي تتخاوح عمي  .8
خ لفطي, الي ضعف في التػاصل البرخي وضعف لغة سبيل السثال, مغ ضعف التػاصل المفطي والغي

 الجدج او العجد في فيع واستخجام االيساءات , الي انعجام تام لتعابيخ الػجو والتػاصل الغيخ لفطي.
العجد في فيع وتصػيخ العبلقات والحفاظ عميياو ويتخاوح ذلظ, عمي سبيل السثال , مغ صعػبات  .3

تساعية السختمف, الي صعػبات في السذاركة في المعب التخيمي في تكيف الدمػك ليشاسب الدياقات االج
 . او في تكػيغ صجاقات, لعجم وجػد اىتسام باالقخان

محجودية االنساط الدمػكية وتكخارىا ومحجودية االىتسامات واالنذصة كسا يطيخ في اثشيغ عمي  . ب
 :  االقل مغ التالي : ) االمثمة تػضيحية وليدت شاممة(

ية او متكخرة الستخجام االشياء, او الكبلم ) عمي سبيل السثال, حخكات حخكات حخكية نسص .7
نسصية بديصة, يرف المعب "وضعيا في صفػف" او التقميب االشياء, والتخديج او السراداة, العبارات 

 التي تترف بالغخابة ( .
ة مغ  االصخار عمي الختابة ولجسػد وعجم السخونة في االلتدتع بختػن معيغ, او انساط شكمي .2

الدمػك المفطي او الغيخ لفطي ) مثبل, الزيق الذجيج عشج حجوث اي تغييخ ولػ بديط, صعػبات مع 
التحػالت او االنتقاالت السخحمية" مغ مخحمة الي اخخي", وانساط التفكيخ الجامجة وشقػس خاصة لمتحية, 

 ويحتاج الي اتخاذ نفذ الصخيق , او ياكل نفذ الصعام كل يػم(
لذجيجة, والتخكيد عمي اىتسامات غيخ شبيعية في كثافتيا او تخكيدىا ) عمي سبيل السحجودية ا .4

السثال, االرتباط القػي او االنذغال باشياء غيخ عادية, او االىتسامات مقيجة بذكل مفخط او االستسخار 
 عمييا(.

حدية مغ فخط الحخكة او فخط  االحداس بالسجخبلت الحدية او االىتسام غيخ العادي بالجػانب ال .4
البيئة ) عمي سبيل السثال, عجم االكتخاث واضح لبللع و درجة الحخارة, واالستجابة الدمبية لبلصػات معيشة 

 . او قػام معيغ, االفخاط في الذع او لسذ االشياء, او الذغف لمشطخ الي االضػاء او الحخكة( 
تربح واضحة تساما  يجب ان تكػن االعخاض مػجػدة في مخحمة الشسػ السبكخ ) ولكغ قج ال  . ت

حتي تتجاوز السصالب االجتساعية قجراتو السحجودة, او قج تكػن مخفية بدبب االستخاتيجيات تعمسيا في 
 الحياه في وقت الحق ( .

االعخاض تدبب ضعف اكميشيكيا ىاما في السجاالت االجتساعية والسيشية, او غيخىا مغ  . ث
 . السجاالت االخخي اليامو مغ مجاالت االداء الحال
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( ة العقمية ) اضصخاب الشسػ الفكخي افزل مغ خبلل االعاقال يتع تفديخ ىحه االضصخابات بذكل  . ج
 .  (23-20: 8102او تاخخ في الشسػ العام.) عػده, 

 :(Prevalence of Autism)حاتؽيةندبة انتذار ال
 في مرخما أ (DSM-V)يذيخ دليل تذخيز االضصخابات الشفدية واحراءىا الصبعة الخامدة 

( مراب باضصخاب التػحج مغ االشفال والكبار, 311,111راءات انو يػجج حػالي )حفتذيخ بعس اال
وبالخغع مغ تػاتخ االحراءات عغ ىحا االضصخاب في الػاليات الستحجة االمخيكية وبعس دول اوربا, اال 

ىحا االضصخاب في انيا في الجول العخبية الزالت قميمة, بحيث ال تػضح الشدبة الحكيكية لسجي انتذار 
انو في االونو االخيخة, قج بمغت ندبة انتذار اضصخاب شيف  (33: 8100ابخاليع,  ).السشصقة العخبية 

 .مغ اجسالي عجد الدكان % 0التػحج في الػاليات الستحجة االمخيكية وغيخىا مغ الجول 

(America Psychiatric Association, 2013) 

 :حاتؽيةيعانؽف مؼ الخرائص وسسات االفخاد الحيؼ 
الحجوث  قميمة حاتػييغالعخاض السسيدة لبلشفال الا حاتػييغبعج مخاجعة االدب الستعمق بالحجد روتخ 

باعاقة في العبلقات االجتساعية وتاخخ في الشسػ والدمػك الشسصي والحفاظ عمي  حاتػييغلجي غيخ ال
 (2010)الدريقات, العخاض.التساثل,حيث تبشي الجليل التذخيري االحرائي الثالث ىحه ا

شفال الحاتػييغ يتدسػن عادة بسا يعخف بالتخدد السخضي لمكبلم, وىػ االمخ الحي يجعل الكثيخيغ األ
معيع ويعج بسثابة احج االمثمة الرارخة التي تعكذ بعس مذكبلت التػاصل بالشدبة يتجشبػن التػاصل 

 (.47:  8181 ليؤالء االشفال)عبجهللا,

 برؽرة عامة ما يلي: الحاتؽيةضطخاب تذسل أعخاض إ
 : االجتماعيةاوال : القصىر في المهارات والعالقات 

إضصخاب يعتبر القصور في مهارات التفاعل اإلجتماعي من السمات الواضحة لدي األطفال ذوي 
التػحج, ويطيخ ىحا القرػر في نقز السيارات اإلجتساعية لجييع, وكحلظ القرػر في سمػكيات المعب, 
وصعػبة التعامل أو التػاصل مع أقخانيع سػاء السرابيغ بشفذ اإلضصخاب أو غيخه مغ اإلضصخابات أو 
العاقات أو أقخانيع العادييغ؛ وبدبب ىحا القرػر في التفاعل اإلجتساعي, وعجم القجرة عمي التاصل مع 

سمبية تديج بجورىا  األخخيغ, يشدحب األشفال ذوو إضصخاب التػحج مغ السجتسعات ويمجأون إلي ترخفات
مغ رفس األخخيغ ليع وإيتعاد األشفال العاييغ عشيع بل ونفػرىع مشيع, فبل ييتسػن بيع وال بإقامة 

إلى التعخف عمى  8181كسا أوضحت دراسة عصػة,  (.44:  8100إبخاليع, عبلقات أو صجقات معو)
لتفاعل الجتساعي لجي أشفال تأثيخ بخنامج أنذصة حخكية عمى خفس الدمػك الشسصي الستكخر وتحديغ ا

التػحج, واستخجم الباحث السشيج التجخيبي , وأسفخت الشتائج إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ 
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الكياسيغ البعجييغ لمسجسػعة التجخيبية والزابصة في مكياس الدمػك الشسصي الستكخر والتفاعل االجتساعي 
 لرالح الكياس البعجي لمسجسػعة التجخيبية.

الحظ أف القرؽر في الدلؽؾ اإلجتساعي ألطفاؿ الحاتؽية يسكؼ تحجيجه بثالث مجاالت وي
 ىي:

: يتجشب أشفال الحاتػية كل أشكال التفاعل اإلجتساعي Socially Avoidantالتجشب اإلجتساعي - أ
 حيث يقػم األشفال باليخوب مغ األشخاص الحيغ يػدون التفاعل معيع.

: وصف أشفال الحاتػية بأنيع غيخ مباليغ, وال  Socially In Differentلبلمباالة اإلجتساعية   - ب
يبحثػن عغ التفاعل اإلجتساعي مع األخخيغ, وال يذعخون يالدعادة ختي عشج وجػدىع مع األشخاص 

 األخخيغ.

يعاني اشفال الحاتػية مغ صعػبة الحرػل عمي األصجقاء, ولعل ابخز أسباب الفذل في جعل عبلقاتيع 
كسا ىجفت دراسة  (.22:  8112األخخيغ ىػ اإلفتقار إلي التفاعل اإلجتساعي)الجبمي, مدتسخة مع 

(Hurwitz, Ryan, & Kennedy, 2020)   إلي تصػيخ ميارات التػاصل االجتساعي لجى السخاىقيغ
( 7ذوي اضصخاب التػحج مغ خبلل استخجام نطارات تدجيل فيجيػ مددوجة, تكػنت عيشو الجراسة مغ )

وي اضصخاب التػحج انخخشػا في محادثات شبيعية مختجيغ نطارات تدجيل الفيجية, وقج أشيخت مخاىقيغ ذ
نتائج الجراسة أن مذاىجة السخاىقيغ ذوي اضصخاب التػحج ألنفديع عمى الفيجيػ يداعجىع في تصػيخ ميارات 

 التػاصل االجتساعي.

 ثانيا : القرؽر اللغؽي:
تسثل  الحاتػييغشار عجد مغ الباحثييغ الي ان الرعػبات التػاصمية التي يعانيسشيا اشفال أكسا 

في حيغ تسثل الرعػبات الدمػكية العشاصخ الثانػية ليحا االضصخاب,  الحاتػييغالسذكمة االساسية في 
وعادة ما يتع االترال بيغ االفخاد في السجتسع بذكل مخن وواضح وكحلظ فانو يؤدي في االغمب الي 
تػصيل الخسائل السصمػب ايراليا الي االخخيغ, مسا سيؤدي الي وجػد ارضية مذتخكة بيغ عجد مغ 

جرة عمي التعبيخ عغ احتياجاتيع ومتصمباتيع وتحكيقيا بسا يتشاسب وشبيعة التفاعل االفخاد, لجييع الق
كسا أشارت دراسة عمى  .(33:  2015)صجيق, .االجتساعي في السػاقف السختمفة التي يسخ بيا الفخد

( فقج ىجفت إلى فحز فاعمية بخنامج تجريبي لتشسية التػاصل المغػي لمتبلميح ذوي 8102والعشدي)
( تمسيحًا مغ ذوى 80ب شيف التػحج وأثخه عمى التفاعل االجتساعي, وتكػنت عيشة الجراسة مغ )اضصخا

اضصخاب شيف التػحج مغ الحكػر, تع تقديسيع إلى مجسػعتيغ تجخيبية وضابصة, وقج أشارت نتائج 
الجتساعي الجراسة إلي فاعمية البخنامج التجريبي في تشسية التػاصل المغػي, وأثخه في تشسية التفاعل ا

 لمتبلميح ذوي اضصخاب شيف التػحج.
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 ثالثا : قرؽر األداء الؽظيفي والقجرات العقلية:
إن األشفال ذوي إضصخاب التػحج يعانػن مغ مذكبلت كثيخة تتعمق باإلنتباه, وعادة ما يراحبيا  

% مشيع تقخيبا, ومغ الديل أن يتذتت إنتباىيع 21الشذاط الدائج السفخط لجي قصاع مشيع قج يرل إلي 
ت عجيجة فييا فشحغ نخي أنو عمي الخغع مغ وجػد مذكبلوخاصة في مػاقف التعمع.وفيسا يتعمق بالحاكخة 

ىشاك ثبلث جػانب  (.021 -072:  8107فإن الحاكخة عادة ما تتصػر مع نسػ الصفل.) عبجهللا , 
إلختبلف األداء الػضيفي اإلجتساعي لمصفل التػحجي إلي جانب إختبلل الػعي اإلجتساعي لجية يسكغ أن 

جل اىسامشا.. وتتسثل ىحه تسثل بذكل واضح في الجانب اإلجتساعي بذكل عام وىػ ما يتصمب أن نػلو 
 الجػانب فيسا يمي: 

عجم قجرتو عمي فيع أن األخخيغ يختمفػن عشو في وجيات الشطخ والخصط واألفكار  .0
 والسذاعخ.

 .عجم قجرتو عمي التشبؤ بسا يسكغ أن يفعمو في السػاقف اإلجتساعية السختمفة .8
 . (080: 8107العجد أو القرػر اإلجتساعي.) الجاىخي ,  .3

يطيخ األشفال الحاتػييغ إستجابات غيخ عادية لمخبخات الحدية, تختمف  لقرؽر الحدي :رابعا : ا
  : مغ شفل إلي أخخ مغ حيث الذجة وشخيقة اإلستجابة ألييا, وفيسا يمي أىع ىحه اإلستجابات

يطيخ بعس األشفال الحاتػييغ حداسية مفخشة استجابات غيخ عادية للسثيخات الدسعية :  -2
وقج يغصي أذنيو أو يغزب ويشدعج عشجما يدسع أصػات معيشة مثل أصػات مكبخات  لبعس األصػات,

 (.82:  8112الرػت أو الرخاخ العالي أو السكشدة الكيخبائية)يحي, 
يطيخ بعس األشفال الحاتػييغ إستجابات غيخ  : إستجابات غيخ عادية للسثيخات البرخية -0

:  8114مي عيشو عشج رؤية ألضػاء ساشعو)مػسي, شبيعية لمسثيخات البرخية, فبعزيع يزع يجاه ع
83) . 
يطيخ األشفال الحاتػييغ حداسية لمسثيخات الحدية إستجابات غيخ عادية للسثيخات اللسدية :  -3

المسدية الستسثمة في حاسة المسذ والحوق والذع واإلحداس باأللع والحخارة, فشججىع يبتعجون ويتجشبػن 
جشبػن أن يمسديع أحج, كسا ال يذعخ بعزيع باأللع عشجما يتعخضػن لسذ األخخيغ, أو يخفزػن ويت

 (.20:  8102لمدقػط أو األذي, وال يذعخون بجرجات الحخارة أو البخودة)عػدة , 
ومغ أىع الخرائز السسيدة لؤلشفال : خامدا : الشسطية ومحجودية الشذاطات واإلىتسامات

ت حيث قج يمعبػن بذئ معيغ لعجة ساعات في السخة الػاحجة التػحجييغ اإلنذغال باألشياء وتقييج اإلىتساما
أو يطيخون إىتساما مفخشا باألشياء السرشػعة مغ شئ معيغ, وقج يتغيخ الحال عمي أثخ حجوث أي 
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تغييخ في البيئة السحيصة كحجوث شئ معيغ في السكان الحي يػجج الصفل فيو أو السشدل أو الفرل, أو 
 (.23 - 28:  8101تييغ السعيػد)عادل عبجهللا ,حجوث أي تغييخ شفيف في الخو 
 :  سادسا : الخرائص السعخفية

% أو أكثخ مغ األشفال الحاتػييغ يعانػن مغ قجرات عقمية متجنية ترل في 41تذيخ الجراسات أن  
% مشيع لجييع قجرات عقمية 01بعس األحيان إلي اإلعاقة القمية البديصة, والستػسصة, والذجيجة, وأن 

 (.21 8102ة في بعس الحاالت  كالحداب, والحاكخة, والسػسيقذ, والفغ, والقخاءة)دمحم دمحم عػدة, مختفع
إن األشفال الحاتػييغ قج ال يبتدسػن وال يزحكػن وإذا ضحكػا ال :سابعا : الخصائص اإلنفعالية

أي مطاىخ يعبخوا  عغ الشخح لجييع والبعس مشيع ال يعانقػا حتي اميع, والبعس األخخ ال يطيخون 
إنفعالية كالجىذة أو الحدن أو الفخح, مع عجم اإلستقخار اإلنفعالي في البيت أو السجرسة وىحا ما أكجت 

 (.72:  8118عميو )شقيخ, 
:يعج الحاتػييغ ذوي االداء الػضيفي السػتفع مغ االضصخابات الحاتؽييؼ ذوي األداء الؽظيفي السختفع

لكي يتع تذخيز ىحا االضصخاب, البج مغ وجػد قرػر كيفي فى الشسائية السختبصة بالتػحج الصفمي, و 
التفاعل االجتساعي يتسيد فى مطيخيغ عمى األقل, ومشا: الزعف السمحػظ في الدمػكيات غيخ المفطية 
التبادلية مثل ) التػاصل البرخي, وتعبيخ الػجو, واأليساءات(, وفقج القجرة عمي التػاصبلت والتفاعبلت 

(.يعتبخ اضصخاب الحاتػيو ذات 072, 8114خخيغ, وكحلظ الدمػك الشسصي.)يحي اإلجتساعية مع اال
األداء الػضيفي السختفع فئة فخعية مغ االضصخابات الشسائية, ويترف برعػبات كبيخة في التفاعل 

الجتساعي وبأنساط محجودة وغيخ مألػفة مغ الدمػك واالىتسامات. ومغ الدسات األساسية الضصخاب 
االداء الػضيفي الرعف الشػعي في التفاعل اإلجتساعي وكحلظ صجور أنساط محجدة ومكخرة  الحاتػية عمي

  cambell(.وقج عخف 2:  8107ونسصية مغ الدمػك واليتسامت واألنذصة) عػدة , البصاشيغ, 
اضصخاب الحاتػية ذو األداء الػضيفي السختفع بأنو " أحج اضصخابات الشسػ التي تتسيد بقرػر كبيخ في 

تفاعل الجتساعي واألنساط السحجودة مغ الشذاط واالىتسامات وذلظ عمى الخغع مغ تستع الصفل السراب ال
(.يخي 3:  8102بو بسدتػي مغ الشسػ المغػي واألداء العقمي السشاسب لعسخه الدمشي تقخيبا)الذخز, 

(20:8110 Gillberg( : أن األشفال التػحجيػن ذوو األداء الػضيفي السختفع )High - Functioning 
Autistic Children مجسػعة مغ األشفال الحيغ يشصبق عمييع السحكات التذخيرية الضصخاب "  )

التػحج, باإلضافة إلى أن ندبة ذكائيع تقع في السعجل الحي ال يسثل إعاقة عقمية, أما عمى مدتػى 
حكاء المفطي في مدتػى اإلعاقة السسارسة اإلكميشيكية فيكػن لجييع ندبة ذكاء أدائي عادي, بيشسا يكػن ال

 (47: 8104الحىشية" .)ىػيجي, الراعجي, 
مقارنة بالفتيات.  7.2كسا أنو يشتذخبيغ الحكػر أكثخ مغ اإلناث وتقجر الشدبة بحػالي ندبة االنتذار:

% مغ األشفال ذوي اضصخاب الحاتػية عالي األداء الػضيفي 77ما يقخب مغ الشرف تقخيبا حػالي 



 (0202خمجلة الطفؽلة                                                                               العجد التاسع والثالثؽف ) عجد سبتسب  
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ي مغ القجرات العقمية يتخاوح ما بيغ الستػسط إلى العالي. تبمغ التقجيخات األخيخة لخصخ يتستعػن بسج
 4.8إلي  7.0التكخار فى األسخ التي لجييا شفل واحج عمى األقل مذخز بيحا االضصخاب بحػالي 

الػاليات ضصخاب. كسا تبمغ تقجيخات تكمفة التجخبلت العبلجية فى مخات أعمى مغ أولئظ بجون ىحا اال
 (La Gasse, 2017 : 167)دوالر / في الدشة لمصفل الػاحج. 41.111 -71.111األمخيكية 

يرشف اضصخاب الحاتػية ذات األداء خرائص وأعخاض الحاتؽييؼ ذوي األداء الؽظيفي السختفع:
الػضيفي السختفع مغ خبلل قائسة محجدة مغ الخرائز والتي تذسل ضعف التفاعل االجتساعي ووجػد 

 مػكيات واىتسامات وأنذصة تقييجية ومتكخرة تدبب ضعفا في مجاالت السيشية والجػانب اإلجتساعيةس
لمفخد, ويتسيد اضصخاب الحاتػية عالي األداء الػضيفي أيزا بعجم وجػد تأخيخ كبيخ في المغة وعجم تأخيخ 

تية ذات أعخاض اضصخاب الحاو  (Nancy Wilson, Laura Mills, 2011:7)في الشسػ السعخفي .
األداء الػضيفي السختفع تأخخ الكبلم, والزعف الحخكي, ومغ سساتو األساسية الزعف الشػعي في 
التفاعل االجتساعي, وفي أنساط محجدة ومكخرة ونسصية مغ الدمػك واالىتسامات واألنذصة ) عػدة , 

 (.4: 8107البصاشيغ, 
تػجـــج عبلقـــة مػجبـــة دالـــة احرـــائية بـــيغ أبعـــاد مكيـــاس الثقـــة بـــالشفذ  الفػػػخض األوؿ: فػػػخوض البحػػػث:

 والتفاعل االجتساعي لجي األشفال الحاتػييغ
تػجـــج فـــخوق ذات داللـــة احرـــائية فـــي أبعـــاد التفاعـــل االجتســـاعي بـــيغ األشفـــال مختفعـــي  الفػػػخض الثػػػاني:

 مختفعي ومشخفزي األداء الػضيفي.
رــائية فــي أبعــاد الثقــة بــالشفذ بــيغ األشفــال مختفعــي مختفعــي تػجــج فــخوق ذات داللــة اح الفػػخض الثالػػث:

 األداء الػضيفي ومشخفزي
نعخض فيسا يمي اإلجخاءات التى اتبعتيا الباحثة مغ حيث مشيج البحث والعيشة  اجخاءات البحث:

يتشاول , و واألدوات السدتخجمة, ووصف إلجخاءات البحث يتزسغ التصبيق العسمي والسعالجات اإلحرائية
ىحا الجدء وصفًا إلجخاءات البحث, متزسشا التعخيف بسجتسع البحث وعيشتو ومشيجو, وأداة الكياس 
السدتخجمة, وخصػات التحقق مغ صجقيا وثباتيا, ومتغيخات البحث, كسا يتزسغ األساليب اإلحرائية 

 بحث.التي تع استخجاميا في البحث الحالية وعخض وتحميل الشتائج الستعمقة باختبار أسئمة ال
الصخيقة التي يديخ عمييا الباحث في بحثو, ويختمف ىحا  البحثويقرج بسشيج  : بحثأواًل: مشيج ال

عمي شبيعتيا , وتحجد شبيعة  البحث, وتتػقف عسمية اختيار مشيج  البحثباختبلف مػضػع وىجف 
بالشفذ لجي  الحالية وىػ التعخف عمي العبلقة بيغ الحكاء الػججاني والثقة البحثىشا بيجف  البحث

 األشفال الحاتػييغ ذوي األداء الػضيفي السختفع, واستخجمت الباحثة لتحقيق ىحا اليجف السشيج الػصفي.
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 عيشة البحث:-2
 (مغ ذوي  2سشػت( تسثمت في ) 4-7تع تصبيق البحث عمى عيشة مغ أشفال الحزانة )أشفال

 صعػبات التعمع.
  اعتسجت الباحثة عمى ضخورة تػفيخ عجة شخوط غي عيشتيا, وذلظ زيادة في إحكام الجراسة

 وىحه الذخوط ىي: –قجر اإلمكان  –الحالية وضبصيا 
 (4-7فيسا يختز بالدغ: راعت الباحثة أن تسثل في بحثيا الفئة العسخية التى تقع ما بيغ 

 سشػات( مغ أشفال ذوي صعػبات التعمع .
 وإناثًا(. –جشذ : ضست عيشة البحث كبًل مغ الشػعيغ ) ذكػرًا فيسا يختز بال 
 .أن يمتدم أشفال العيشة فى الحزػر لمحزانو والسخكد 

 االستطالعية: بحثعيشة  الإلى : بحثانقدست عيشة ال : بحثثانيا :عيشة ال
اإلســـتصبلعية إلـــى الػقـــػف عمـــى مـــجى مشاســـبة األدوات السدـــتخجمة لسدـــتػى أفـــخاد  لعيشـــةاىـــجفت 

العيشــــة والتأكــــج مــــغ وضــــػح تعميســــات األدوات, والتأكــــج مــــغ وضــــػح البشــــػد الستزــــسشة فــــي أدوات البحــــث 
الرــعػبات التـي قـج تطيــخ أثشـاء التصبيـق والعســل عمـى تبلشـييا والتغمــب عمييـا, إلـى جانــب  عمـىوالتعـخف 
البحــث  عمــى غ صــجق وثبــات أدوات البحــث . ولتحقيــق ىــحه األىــجاف قــام الباحــث بتصبيــق أداة التحقــق مــ

مســــغ تخاوحــــت  ذوي اضــــصخابات شيـــف الحاتػيــــة. وقـــج( مـــغ األشفــــال 31عيشـــة إســــتصبلعية تكػنـــت مــــغ )
( شــيًخا بــإنحخاف معيــاري قــجره 42بستػســط قــجرة ) 23شــيخ إلــى  41( ســشػات بسعــجل 4-2أعســارىع بــيغ )

(2.47 ) 

( مــغ األشفــال 31تكػنــت عيشــة الجراســة األساســية مــغ ) الشيائيػػة )األساسػػية(: البحػػث]ب[ عيشػػة  
حيـــث , مخكــد افــاق بــالتجسع االول ومخكــد بدــسو امــل بكفخشــكخواعتســجت الباحثــة عمــي عيشــة األشفــال مــغ 

بــالسخكد كســا وجــجت الباحثــة تعــاون ممســػس مــغ جسيــع العــامميغ ,  يتــػفخ بيــا عيشــات كافيــة مــغ األشفــال
 وتػفيخ معطع اإلمكانات التي ساعجت الباحثة عمي سيخ إجخاءات التصبيق وإتاحة مكان لتصبيق األدوات.

( مــغ األشفــال 31تكػنــت عيشــة الجراســة األساســية مــغ ) الشيائيػػة )األساسػػية(: البحػػث]ب[ عيشػػة 
 مػزعيغ عمى السجسػعات الثبلث التالية:

 األساسية للجراسةتؽزيع أفخاد العيشة  ( 2ججوؿ) 
 متؽسط العسخ العجد األطفاؿ ـ

 41.83 02 األشفال مختفعي األداء الػضيفي 0

 43.01 02 األشفال مشخفزي األداء الػضيفي 3



 (0202خمجلة الطفؽلة                                                                               العجد التاسع والثالثؽف ) عجد سبتسب  
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
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كسا ,  حيث يتػفخ بيا عيشات كافية مغ األشفالواعتسج الباحث عمي عيشة األشفال مغ السخاكد التالية, 
العامميغ بالسخكد وتػفيخ معطع اإلمكانات التي ساعجت الباحثة  وججت الباحثة تعاون ممسػس مغ جسيع

 عمي سيخ إجخاءات التصبيق وإتاحة مكان لتصبيق األدوات.

 إستخجمت الباحثة األدوات التالية: :البحثأدوات  -
 (.0224اعجاد )دمحم الديج ومشي خليفة،  مكياس جيلياـ لتذخيص الحاتؽية -2
 (.0223) عادؿ عبج هللامكياس التفاعل االجتساعي اعجاد  -0

 مكياس الثقة بالشفذ اعجاد الباحثة -3

 (:  0224)إعجاد دمحم الديج عبج الخحسؼ ،مشى الديج خليفة :":الحاتؽيةمكياس" جيلياـ لتذخيص -2

( حيث تع اعادة حداب صجقو  8117أعج ىحا السكياس لمبيئة العخبية ) دمحم الديج و مشى خميفة, 
ومعاييخه فى البيئة السرخية, وىػ عبارة عغ قائسة سمػكية تداعج عمى تحجيج االشخاص الحيغ يعانػن 

اإلضافة إلى أربعة مغ الحاتػية, ويتكػن السكياس مغ اثشا واربعػن بشجا تتجرج تحت ثبلث ابعاد فخعية, ب
عذخ بشجا اضافية يقػم االباء مغ خبلليا  أبشاءىع خبلل الدشػات الثبلث االولى مغ عسخ الصفل وتذتسل 

, البعج   Stereotyped Behaviorsابعاد السكياس أربعة أبعاد : البعج األول : الدمػكيات الشسصية 
, البعج  Social Interactionاالجتساعي , البعج الثالث :التفاعل Communicationالثاني : التػاصل

 . Developmental Distributiveالخابع : االضصخابات الشسائية 
عبارة تشجرج تحت ثبلثة أبعاد فخعية ترف سمػكيات محجدة  78يتكػن السكياس مغ   وصف السكياس:

معمػمات عغ نسػ وممحػضة وسيمة الكياس إلى جانب أربعة عذخ بشجًا اضافية يقجم مغ خبلليا اآلباء 
أبشاءىع خبلل الدشػات الثبلث األولى مغ عسخ الصفل. ويسكغ اإلجابة عميو بػاسصة الػالجيغ أو السعمسيغ 
في السشدل أو السجرسة. ويسكغ حداب معامل الحاتػية مغ ىحه األبعاد الثبلثة بيشسا يجيب اآلباء عمى 

تاريخ الشسائى لمصفل و يتكػن كل بعج مغ أربعة البعج الخابع  و ىػ عبارة عغ مجسػعة مغ األسئمة حػل ال
 .3-1عذخ عبارة يجاب عمييا عمى متجرج مغ 

قام معجا السكياس لمعخبية بحداب الخرائز الديكػمتخية لمسكياس  الخرائص الديكؽمتخية للسكياس:
ام بيا معج فى البيئة العخبية بالصخق التالية و ذلظ بعج استعخاضيع لحداب الخرائز الديكػمتخية التى ق

 السكياس بالمغة األجشبية:

قام الباحثان بعخض الرػرة الستخجسة مغ السكياس مقتخنة بكبل التعخيفيغ صجؽ السحتؽى : أواًل: الرجؽ:
وكحلظ التعخيف االجخائى لؤلبعاد األربعة عمى خسدة مغ أساتحة الرحة الشفدية السيتسيغ بسجال االعاقة 
عمى وجو الخرػص و شمب مشيع تحجيج مجى انتساء البشج لمبعج الحى يشجرج تحتو و لع تقل ندبة مػافقة 

% 22% ألكثخ مغ 21% و بمغت الشدبة 41سحكسيغ عمى أن بشػد السكياس تشجرج تحت أبعادىا عغ ال
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مغ بشػد السكياس. كسا أوضح السحكسيغ أن السكياس يتستع بجرجة مشاسبة مغ الرجق الطاىخى و أن البشػد 
سعمسيغ أو مراغة بصخيقة جيجة و قريخة و مغ الديل فيع تعميساتو و اإلجابة عمى بشػده مغ قبل ال

اآلباء, كسا أن تقديسو ألبعاد يديل عشرخ السمل عغ السفحػصيغ و يديل التخكيد فى الدمػك الحى تتع 
 اإلجابة عشو.

قام معجا الكياس بحداب معامبلت االرتباط بيغ الجرجات السعيارية  صجؽ االتداؽ الجاخلى للسكياس: -
الجرجة الكمية معامل الحاتػية. و كانت جسيع لؤلبعاد الفخعية و بعزيا البعس و كحلظ فى عبلقتيا مع 
و أن معامبلت ارتباط ىحه السقاييذ  1,10معامبلت االرتباط بيغ السقاييذ الفخعية دالة عشج مدتػى 

و ىػ ما يعشى أنيا تكيذ مكػنات فخعية الضصخاب واحج وىػ  1,10بالجرجة الكمية دال عشج مدتػى 
 اضصخاب الحاتػية.

ام معجا السكياس بحداب معامل االرتباط بيغ درجاتو عمى عيشة مغ الحاتػييغ ن ق صجؽ السحغ الخارجي: -
و درجات نفذ األفخاد عمى مكياس التػحجية مغ اعجاد مشى خميفة و الحى تع اعجاده فى ضػء  38= 

( DSM IVالسحكات التذخيرية لمحاتػية كسا وردت فى الجليل التذخيرى و االحرائى لؤلمخاض العقمية)
 . 1,10و جسيعيا دالة عشج مدتػى  1,43إلى  1,24ت معامبلت االرتباط بيغ و تخاوح

لمتحقق مغ القجرة التسييدية لمسكياس تع تصبيقو عمى آباء ومعمسى ثبلث مجسػعات مغ  الرجؽ التسييدى: -
اد األشفال السعاقيغ عقميًا و الستأخخيغ دراسيًا والحاتػييغ ومقارنة درجات السجسػعات الثبلث عمى األبع

الفخعية و الجرجة الكمية لمسكياس وذلظ باستخجام تحميل التبايغ أحادى االتجاه حيث اتزح تستع مكياس 
 جيميام بجرجة جيجة مغ الرجق التسييدى حيث كانت كل الفخوق دالة لرالح الحاتػييغ.

 ثانيًا: الثبات: معجا السكياس بحداب الثبات بالطخؽ التالية:

ب معامل االرتباط بيغ درجات التصبيق األول والتصبيق الثانى عمى عيشة مغ تع حدااعادة التطبيق: -0 
معمع و معمسة بفاصل زمغ أسبػعيغ إلى ثبلثة أسابيع و تخاوحت معامبلت االرتباط  02السعمسيغ قػاميا 

 .1,10و كميا دالة احرائيا عشج مدتػى  1,24إلى  1,44بيغ 
لمجرجة الكمية و ىػ ما يذيخ إلى  1,28لؤلبعاد و  1,22الثبات بمغت معامبلت لكخونباخ: لفاأمعادلة  -8

 تستع أبعاد السكياس بجرجة جيجة مغ الثبات.
 التجدئة الشرفية: -3

بخاون و -تع حداب معامبلت االرتباط بيغ البشػد الفخعية و البشػد الدوجية بصخيقتى جتسان و سبيخمان
وبالتالى كذفت عسمية التحقق مغ صجق ت السكياس.و ىػ ما يجل عمى ثبا 1,20كانت جسيعيا أعمى مغ 

وثبات السكياس لبلستخجام فى البيئة العخبية معامبلت صجق و ثبات مخضية و ىػ ما يجفع إلى الثقة فى 
 الشتائج السدتسجة مغ السكياس. 



 (0202خمجلة الطفؽلة                                                                               العجد التاسع والثالثؽف ) عجد سبتسب  
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وقج قامت الباحثة فى البحث الحالي بحداب الخرائص الديكؽمتخية لسكياس جيلياـ وذلغ علي الشحؽ 
 لتالي:أواًل: صجؽ السحغ الخارجي:ا

وذلظ بحداب معامل االرتباط بيغ درجات العيشة االستصبلعية عمي مكياس جيميام  وبيغ درجات  
األشفال عمي مكياس كارز لتقييع التػحج السػجػدة فى ممف الصفل بالسخكد الحي يتػاجج بو الصفل وكانت 

 (8قيسة معامل االرتباط كسا ىي مػضحة فى ججول) 
 مكياس جيميام وبيغ وبيغ مكياس كارز لتقييع التػحج( صجؽ السحغ الخارجي بيؼ  0ججوؿ)  

 ثبات اعادة التطبيق:ثانيًا: الثبات:

حيث تع حداب معامل االرتباط بيغ التصبيق األول  ثبات اعادة التطبيققام الباحث الحالي بحداب 
وىػ دال  1.207( حيث بمغ معامل ارتباط بيخسػن 31والثاني لمسكياس بفاصل زمشي أسبػعيغ)ن= 

 1.10احرائيًا عشج مدتػي 
 جيلياـلسكياس ( معامل ثبات اعادة التطبيق  3ججوؿ)  

 
 

وبمغ معامل الثبات ألفا كرونباخ قام بحداب معامل ثبات السكياس باستخجام معادلة معادلة ألفا كخونباخ :
1.270 

 (8103مغ اعجادعادل عبج هللا  دمحم ) مكياس التفاعالت االجتساعية لألطفاؿأوال:

( عبارات 01ويذسل )  ( عبارة ويتزسغ ثبلثة أبعاد فخعية , األول: االقبال االجتساعي38ويتكػن مغ ) 
. والثاني: االىتسام االجتساعي ويذسل 38-82-84-87-83-88-02-2-3-8االتيو:  تحسل االرقام

 مكياس كارز لتقييع التػحج السكياس

 2.747 مكياس جيلياـ 

 معامل االرتباط بيؼ التطبيقيؼ السكياس

 2.824 مكياس جيلياـ

 ألفا كخونباخ السكياس

 2.845 مكياس جيميام
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ث: . , اما البعج الثال31-84-80-02-02-03-08-00-4-2االتية :  ( عبارات تحسل االرقام01)
-81-04-04-07-01-2-4-7-0( عبارة تحسل االرقام اآلتية:08فيػ التػاصل االجتساعي ويذسل)

 -0-8مصمقا( ترل عمى الجرجات )-أحيانا -. ويػجج امام كل عبارة ثبلثة اختيارات) نعع82-82-30
-88-02-02-02-07-01-4-7-3صفخ( عمى التػالي باستثشاء العبارات الدمبية وتحسل االرقام 

( عبارة فتتبع عكذ ىحا التجرج ويحرل السفحػص عمى درجة مدتقمة في كل 08وعجدىا ) 84-82-38
عغ شخيق جسع درجاتو في العػامل الثبلث   عامل مغ تمظ العػامل السكياس,كسا يحرل عمى درجة كمية

بلت ( وتجل الجرجة السختفعة عمى مدتػى مختفع لمتفاع 47-وتتخاوح الجرجة الكمية لمسكياس بيغ )صفخ
ويدتخجم السكياس بجاية  .االجتساعية , والعكذ صحيح. ويتستع السكياس بجالالت صجق وثبات مختفعة

 وحتى نيايتيا وخبلل مخحمة الصفػلة, مخحمة الخوضة, مغ
الخرائص الديكؽمتخية للسكياس في الجراسة الحالية:قامت الباحثة بالتحقق مؼ صجؽ السكياس 

طخيق استخجاـ مكياس االندحاب االجتساعي إعجاد عادؿ عبج  باستخجاـ صجؽ السحغ الخارجي عؼ
 وبمغت معامبلت الرجق عمى الشحػ التالي: (0229هللا )

 ( يؽضح معامالت الرجؽ 4ججوؿ ) 
 معامبلت الرجق أبعاد السكياسيغ 

 -1.44 الجرجة الكمية

وتذـيخ معـامبلت الرــجق أن السكيـاس يتستـع بجرجــة دالـة مــغ الرـجق فـي جسيــع أبعـاده والجرجــة    
 الكمية.
 ثبات السكياس: -د

قامت الباحثة بالتحقق مؼ ثبات السكياس عؼ طخيق حداب معامل الثبات ألفا باسػتخجاـ        
بلت الثبـــات ألبعـــاد شفـــبًل وتخاوحـــت معـــام 31عمـــى عيشـــة الجراســـة السكػنـــة مـــغ معادلػػػة كخونبػػػاخ 

 مسا يذيخ إلى أن االختبار يتدع بجرجة مقبػلة مغ الثبات. 1.21 – 1.42السكياس ما بيغ 
 (5ججوؿ رقػ )

 معامبلت ثبات ألفا أبعاد السكياس

 1.44 االقبال االجتساعي

 1.42 االىتسام االجتساعي

 1.42 التػاصل االجتساعي

 1.21 الجرجة الكمية
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 بالشفذ: اعجاد الباحثة:مكياس الثقة 

 لتحقيق أىجاف الجراسة الحالية وذلظ عمي الشحػ التالي:الثقة بالشفذ مكياس قامت الباحثة باعجاد 
ىشـاك العجيـج مـغ األسـباب التـي دعـت إلـي ترـسيع السكيـاس مشيـا ] أ [ مبخرات ترػسيػ السكيػاس: 

األشفـال وتفزـيل الباحثـة ترـسيع قمة وجػد بعس  السقاييذ السدـتخجمة لكيـاس الثقـة بـالشفذ لـجي 
 مكياس خاص بو لبلستخجام فى الجراسة الحالية.
تتكــػن عسميـة إعــجاد وترـسيع السكيــاس السرـسع لمجراســة ]ب[ اجػخاءات إعػػجاد وترػػسيػ السكيػاس : 

( خصػات كل خصػة مغ ىحه الخصػات تذتق مغ الخصػة التي تدبقيا وتسيج لمخصػة 2الحالية مغ )
تخابط جسيـع الخصـػات ويرـبح العسـل متكامـل وفـي صـػرتو الشيائيـة, ويسكـغ مـغ التي تمييا, حتي ت

 خبلل الذكل التالي تػضيح تمظ الخصػات:

 
اشمعــت الباحثــة عمــى مــا أتــيح ليــا مــغ إشــار  : : االطػػالع علػػي السقػػاييذ السذػػابيةالخطػػؽة األولػػى 

الستعمقــة بسػضــػع نطــخى ودراســات ســابقة وبحــػث ومخاجــع عخبيــة وأجشبيــة واآلراء والشطخيــات 
مــغ أجــل التعــخف عمــى شــخق  الجراســة ومقــاييذ واختبــارات التــى تشاولــت ميــارات الثقــة بــالشفذ

واألدوات السدـــتخجمة فـــى قيـــاس الثقـــة بـــالشفذ واالســـتفادة مـــغ السقـــاييذ العامـــة فـــي صـــياغة 
 العبارات التي تشاسب كل بعج مغ األبعاد وذلظ وفقًا لمخصػات التالية:

الجراســات الدــابقة ذات الرــمة بسػضــػع الجراســة والتــي تــع عخضــيا فــي اإلشــبلع عمــى -0
 يفات التي تشاولت الثقة بالشفذ تحميل الشطخيات والتعخ  -0 الفرل الثاني مغ ىحه الجراسة .

 .تحميل مفخدات السقاييذ الخاصة بالثقة بالشفذ-3
راعت الباحثـة شبيعـة عيشـة الجراسـة ومـا الخطؽة الثانية: األسذ الفلدفية والشفدية لترسيػ السقاييذ:

تػاجيو مغ صعػبات وكحا القائسيغ عمي رعايتيع, كسا حاولت أن يكػن السكياس بدـيط فـى محتـػاه 
ويعبخ عغ االمكانيات الحكيقة ليحه الفئة. كسا راعت أن يكـػن عـجد العبـارات وشـػل السكيـاس ودقـة 

األوليــــة أن تكــــػن ســــيمة, وواضــــحة,  عباراتــــو ســــعت الباحثــــة فــــي صــــياغة العبــــارات فــــي صــــػرتيا

الخطىة 
الخامسة 
التعليمات 
وطريقة 
التصحيح 
 للمقياس 

الخطىة 
الرابعة 
حساب 

الخصائص 
 السيكىمترية

الخطىة 
الثالثة 

صياغة أبعاد 
وبنىد 
 المقياس

الخطىة 
الثانية 
االسس 
الفلسفية 
واسس 
 التصميم 

الخطىة 
األولي 

األطالع علي 
المقاييس 
 المشابهة
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وقرـــيخة, وال تحســـل أكثـــخ مـــغ معشـــى وأن تكـــيذ مـــا وضـــعت لكياســـو دون غســـػض وأن تعبـــخ عـــغ 
 وجيات الشطخ السختمفة, وأن تكػن االستجابة مفيجة وقريخة.

بعــج إشــبلع الباحثــة عمــى السقــاييذ الدــابقة واإلشــار  لثػػة: صػػياغة أبعػػاد ولشػػؽد السكيػػاس:الخطػػؽة الثا
ي والمقـــاءات والسقـــاببلت التـــى عقـــجتيا الباحثـــة مـــع األشفـــال ومعمســـييع , قامـــت الباحثـــة الشطـــخ 

بتحجيــج أبعــاد السكيــاس وصــياغة بشــػد السكيــاس: وفقــًا لسكػنــات الثقــة بــالشفذ. وقامــت الباحثــة 
 ( عبارة مػزعيغ عمي  خسدة أبعاد رئيدة: 32ببشاء الرػرة السبجئية لسكياس الثقة بالشفذ )
 (6ججوؿ )

 عجد العبارات ابعاد مكياس الثقة بالشفذ  ـ

 8 االعتساد علي الشفذ 2
 7 البعج االجتساعي 0
 9 البعج الفديؽلؽجي 3
 7 البعج اللغؽي  4
 7 اتخاذ القخار 5

 

 الخطؽة الخابعة: الخرائص الديكؽمتخية لسكياس الثقة بالشفذ لألطفاؿ ما قبل السجرسة

التحقق مغ مجى ارتباط درجة كل فقخة مع الجرجة  تعللسكياس:صجؽ السكياس:االتداؽ الجاخلي  (2
الكمية لمبعج الحي تكيدو, والجرجة الكمية عمى السكياس, تع حداب معامل ارتباط بيخسػن, بيغ 
درجة كل فقخة مع الجرجة الكمية عمى البعج الحي تشتسي اليو, كسا تع حداب معامل االرتباط 

ة لمسكياس, وجاءت الشتائج عمى الشحػ السػضح في الججاول بيغ درجات االبعاد والجرجة الكمي
 :التالية
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 (  7ججوؿ )
 االتداؽ الجاخلي لسكياس الثقة بالشفذ لألطفاؿ ما قبل السجرسة

 اتخاذ القخار البعج اللغؽي  البعج الفديؽلؽجي البعج االجتساعي االعتساد علي الشفذ
االرتباط  الفقخات

 بالبعج
االرتباط  الفقخات

 بالبعج
االرتباط  الفقخات

 بالبعج
الفقخا
 ت

االرتباط 
 بالبعج

االرتباط  الفقخات
 بالبعج

2 2.559 2 2.699 2 2.563 2 2.688 2 2.639 
0 2.559 0 2.577 0 2.720 0 2.632 0 2.702 
3 2.627 3 2.695 3 2.588 3 2.738 3 2.698 
4 2.582 4 2.604 4 2.593 4 2.648 4 2.655 
5 2.593 5 2.584 5 2.522 5 2.659 5 2.675 
6 2.725 6 2.582 6 2.629 6 2.694 6 2.687 
7 2.735 7 2.537 7 2.725 7 2.722 7 2.750 
8 2.535   8 2.654     
    9 2.572     

 (2.22جسيع معامالت االرتباط الؽاردة بالججوؿ دالة احرائيا عشج مدتؽى )
 ( 8ججوؿ )

 معامالت االرتباط بيؼ أبعاد مكياس الثقة بالشفذ لألطفاؿ ما قبل السجرسة والجرجة الكلية 

ابعاد مكياس الثقة بالشفذ لألطفاؿ ما قبل  ـ
 السجرسة

االرتباط بالجرجة 
 الكلية للسكياس

 2.722 االعتساد علي الشفذ 2
 2.709 البعج االجتساعي 0
 2.772 البعج الفديؽلؽجي 3
 2.784 البعج اللغؽي  4
 2.753 اتخاذ القخار 5

 (2.22جسيع معامالت االرتباط الؽاردة بالججوؿ دالة احرائيا عشج مدتؽى )
 

( والحي 1.10داللة ) يتزح مغ الججول الدابق أن جسيع قيع معامبلت االرتباط دالة عشج مدتػى 
يؤكج صجق االتداق الجاخمي لمفقخات مع السكياس, وىحا يعشي أن السكياس بػجو عام صادق ويسكغ 

 االعتساد عميو.
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تع التحقق مغ ثبات مكياس الثقة بالشفذ لؤلشفال ما قبل السجرسة باستخجام معامل ثبات السكياس: (0
 :الفا كخونباخ كسا يمي

تع تصبيق مكياس الثقة بالشفذ لؤلشفال ما قبل السجرسة عمى الفا كخونباخ:الثبات باستخجاـ معامل  - أ
( شفبًل وتع حداب ثبات السكياس باستخجام معادلة الفا كخونباخ كسا ىػ 31عيشة استصبلعية قجرىا )
 مػضح بالججول التالي:

 ( 9ججوؿ )
 (32معامل الفا كخونباخ )ف=معامالت الثبات لسكياس الثقة بالشفذ لألطفاؿ ما قبل السجرسة باستخجاـ 

ابعاد مكياس الثقة بالشفذ لألطفاؿ ما قبل  ـ
 السجرسة

 معامل الثبات عجد الفقخات
 )الفا كخونباخ(

 2.824 8 االعتساد علي الشفذ 2
 2.822 7 البعج االجتساعي 0
 2.828 9 البعج الفديؽلؽجي 3
 2.798 7 البعج اللغؽي  4
 2.775 7 اتخاذ القخار 5

 2.850 38 السكياس ككل

ويتزح مغ الججول الدابق ان قيع معامبلت الثبات باستخجام معادلة الفا كخونباخ كانت جسيعيا أكبخ     
 (, مسا يجل عمى ان السكياس يتستع بثبات مقبػل.1.4)

 الخطؽة الخامدة: التعليسات وطخيقة الترحيح:

ااألم أو السعمســة  وشمبــت الباحثــة مــغ األميــات يعتســج ىــحا السكيــاس عمــي تقخيــخ [ التعليسػػات: 2] 
واختيـــار مـــا يرـــف ســـمػك شفميـــع مـــع الحفـــاظ التـــام عمـــي ســـخية  والسعمســـات قـــخاءة العبـــارات جيـــجاً 

 البيانات.
تقــجر الجرجــة عمــي السكيــاس وفقــا لسيــدان الترــحيح الثبلثــي وفقــًا لمجـــجول [ طخيقػػة الترػػحيح: 0]

  التالي:
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 (01جدول)
 عبارات المقياسأبعاد وأرقام 

 األبعاد األساسية

 

 أرقاـ العبارات

 

عجد 
 العبارات

الجرجة 
 الرغخي 

 الجرجة الععسي

 87 8 8 2-0 االعتساد علي الشفذ

 80 7 7 02-2 البعج االجتساعي

 84 9 9 87-04 البعج الفديؽلؽجي

 80 7 7 30-82 البعج اللغؽي 

 80 7 7 32-38 اتخاذ القخار

 007 38 31 الجرجة الكلية

تفدـخ الجرجـة السشخفزـة بانخفـاض مدـتػي الثقـة بـالشفذ لـجي الصفـل بيشسـا [ تفديخ الػجرجات: 3] 
 تعشي الجرجة السختفعة ارتفاع مدتػي الثقة بالشفذ لجي الصفل.

 اإلحرائية السدتخجمة: اليباألس
احتدـاب  بيـجف 8103اإلصـجار الثـاني والعذـخون لمعـام  SPSS استخجمت الباحثة البخنـامج االحرـائي 

معــامبلت  -α- chronbach coefficient .5معامــل ألفــا كخونبــاخ  -0االختبــارات اإلحرــائية التاليــة:
للتحقق من داللة الفررو  برين درجرات  Mann – Whitneyتم استخدام اختبار مان ويتني  -3.االرتباط

أفررراد المجمرروعتين التجريبيررة والضررابطة فرري التطبيقررين القبلرري والبعررديخ حيررا يعررد  ررذا االختبررار البررديل 
اإلحصرررااي الالبرررارامتري الختبرررار النسررربة التاايرررة خ وذلررري فررري حالرررة المجمررروعتين الصررر يرتين  يرررر 

 ية.الستػسصات واالنحخافات السعيار  -7 المرتبطتين.
 :ومناقشتها البحثنتائج 

تػجــج عبلقــة ذات داللــة نتػػائج الفػػخض األوؿ:نتػػائج البحث:نتااائج الضااألو ا و :
التفاعــــل احرــــائية بــــيغ أبعــــاد مكيــــاس الثقــــة بــــالشفذ والجرجــــة الكميــــة والجرجــــة عمــــي مكيــــاس 

وللتحقق مؼ صػحة ىػحا الفػخض قامػت الباحثػة بحدػاب معامػل ارتبػاط بيخسػؽف للعالقػات . االجتسـاعي
 ( 22وأبعاد الثقة بالشفذ وكانت الشتائج كسا ىي مؽضحة فى ججوؿ) التفاعل االجتساعيبيؼ أبعاد 
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 التفاعل االجتساعي( معامبلت االرتباط بيغ مكياس 00ججول )  
 والتفاعل االجتساعي والجرجة الكمية

االعتساد علي  األبعاد
 الشفذ

البعج 
 االجتساعي

البعج 
 الفديؽلؽجي

البعج  اتخاذ القخار
 اللغؽي 

الجرجة 
 الكلية

 **2.586 **2.545 **2.556 **2.677 **2.588 **2.589 االقبال االجتساعي

 **2.578 **2.567 **2.576 **2.688 **2.699 **2.687 االىتسام االجتساعي

 **2.656 **2.687 **2.687 **2.778 **2.667 **2.688 التػاصل االجتساعي

 **2.655 **2.699 **2.667 **2.578 **2.677 **2.694 الجرجة الكمية

وجػد عبلقة مػجبة بيغ أبعاد الثقة بالشفذ والتفاعل االجتساعي حيث تبيؼ مؼ الججوؿ الدابق :
لمبعج الثاني بيشسا  1.422إلى  1.244لمبعج األول و  1.222إلى  1.272تخاوحت معامبلت االرتباط بيغ 

 .1.442إلى  1.424تخاوحت لمبعج الثالث بيغ 
 مشاقذة وتفديخ نتائج الفخض األوؿ:

لقج نز الفخض األول عمي وجػد عبلقة مػجبة بيغ أبعاد الثقة بالشفذ والتفاعل االجتساعي وىحا ما 
( والتي ىجفت إلي التحقق مغ فاعمية بخنامج تجريبي قائع عمي 8181أكجت عمية دراسة )ىاشل الغافخي, 

ال اضصخاب التػحج, االستخجام البخاجساتي لمغة في تشسية التفاعل االجتساعي والثقة بالشفذ لجي أشف
وأسفخت الشتائج عمي  وجػد فخوق ذات داللة احرائية بيغ الكياسييغ القبمي والبعجي عمي مكياس التفاعل 

( إلى الكذف عغ 8107ىجفت دراسة )اسساء الدخس, االجتساعي والثقة بالشفذ لرالح الكياس البعجي, 
العبلقة بيغ التفاعل االجتساعي والثقة بالشفذ لجى عيشة الجراسة مغ أشفال ما قبل السجرسة. عيشة 

 4-2مغ اإلناث تتخاوح أعسارىع مغ  02مغ ذكػر و 02شفبًل,  31الجراسة: تكػنت عيشة الجراسة مغ 
ومدتػى اجتساعي واقترادي متقاربيغ, تػصمت  001-21 سشػات وفق مدتػى ذكاء متػسط ما بيغ

تذيخ الجراسة إلى الشتائج التالية: ال يػجج ارتباط دال إحرائيا بيغ التفاعل االجتساعي والثقة بالشفذ, 
الجراسات أن فقجان الثقة بالشفذ يػلج شعػر بالشقز, والجونية والحياء, والخجل الحائج, لحلظ يجج الفخد 

ية الشاس, أو فى التحجث أمام مجسػعة , أو فى مراحبة الغخباء, وأكج ذلظ صعػبة فى مػاج
Eysenck  حيغ بيغ أن الثقة بالشفذ ىى إحجى الدسات األساسية التى يفتقجىا السشصػي, باإلضافة إلي

أن الذعػر بالشقز , وفقجان   Adlerميمو لمعدلة والقمق والخػف مغ السػاقف اإلجتساعية, كسا يعتبخ 
  ) .بالشفذ يعتبخان مغ أبخز العػامل السدؤلة عغ االضخابات الشفدية لجى الفخد الثقة

Alderman,2013:38)  يخي و(Gleniowska, 2014) يعج تقجيخ الحات والثقة بالشفذ مغ العػامل
الحاسسة فى إعصاء األفخاد ذوى صعػبات التعمع الذعػر اإليجابي, وجعميع يشطخون إلى أنفديع بأنيع 
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يسػن فى السجتسع, بل تعج أيزًا تشسية الثقة بالشفذ وسيمة ميسة لحساية ذوى صعػبات التعمع أعزاء م
 (.32: 8181مغ الذعػر باإلكتئاب والػحجة الشفدية.)الدػيمع, 

يػػشص الفػػخض علػػى أنػػو تؽجػػج فػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػائية فػػى أبعػػاد التفاعػػل نتػػائج الفػػخض الثػػاني:
وفقػػًا لسدػػتؽي األداء الؽظيفي)مختفػػع، مػػشخف (".  الػػحاتؽييؼاالجتسػػاعي والجرجػػة الكليػػة لػػجي األطفػػاؿ 

ولمتحقــق مــغ صــحة ىــحا الفــخض قامــت الباحثــة باســتخجام اختبــار مــان ويتشــي لمتعــخف عمــى الفــخوق بــيغ 
وذلـظ عمـى أبعـاد التفاعـل التؽحجييؼ وفقػًا لسدػتؽي األداء الؽظيفي)مختفػع، مػشخف (". األطفاؿ األشفـال 

 االجتساعي عمى التختيب التالي:
 (20ججوؿ) 

( للفخوؽ بيؼ األطفاؿ الحاتؽييؼ وفقا zالستؽسطات واالنحخافات السعيارية وقيسة ماف ويتشي وقيسة )
 لسدتؽي األداء

 قيسة  مجسؽع الختب لختب متؽسط ا العجد السجسؽعات  األبعاد 
 ماف ويتشي

 مدتؽي  Zقيسة 
 الجاللة

 0.203 72.22 220.5 7.52 25 مختفع االقبال االجتساعي
 غ.د

 220.5 7.52 25 مشخف 
 0.345 56.22 220.5 7.52 25 مختفع االىتسام االجتساعي

2.22 
 220.5 7.52 25 مشخف 

 0.567 50.22 220.5 7.52 25 مختفع التػاصل االجتساعي
2.22 

 220.5 7.52 25 مشخف 
 0.034 59.22 220.5 7.52 25 مختفع الجرجة الكلية

2.22 
 220.5 7.52 25 مشخف 

بــالشطخ فــى الجــجول الدــابق تبــيغ وجــػد فــخوق بــيغ مجسػعــة األشفــال الــحاتػييغ مختفعــي األداء الــػضيفي 
( الفـخوق  8أبعاد التفاعل االجتساعي , ويعخض شكل ) واألشفال الحاتػييغ مشخفزي األداء الػضيفي في 
 بيغ السجسػعتيغ عمى أبعاد التفاعل االجتساعي.

 ( الستػسصات واالنحخافات السعيارية لمفخوق بيغ مختفعي ومشخفزي األداء الػضيفي03ويعخض ججول ) 
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 (23ججوؿ ) 
 الستؽسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري في  

 والجرجة الكلية بيؼ ذوي األداء السختفع والسشخف  االجتساعي أبعاد مكياس التفاعل 

 البديطة الستؽسطة البعج

 الستؽسط
االنحخاؼ 
 السعياري 

 الستؽسط
االنحخاؼ 
 السعياري 

 3.07 27.86 4.38 02.23 االقبال االجتساعي

 3.37 27.86 3.70 02.82 االىتسام االجتساعي

 3.68 28.46 3.23 02.66 التػاصل االجتساعي

 9.74 54.02 22.42 63.62 الجرجة الكمية

 مشاقذة وتفديخ نتائج الفخض الثاني:

ويتزح لشا مغ نتائج الفخض الثاني أنو ال تػجج عبلقة إرتباشية في أبعاد التفاعل االجتساعي والجرجة 
الكمية لجي األشفال الحاتػييغ وفقا لؤلداء الػضيفي )السختفع , والسشخفس( وتعتبخ ىحا الشتائج مشصكية بعج 

ي الحاتػييغ فقج اشارت العجيج مغ ما تع تػضيحو في العبلقة بيغ التفعال االجتساعي والثقة بالشفذ لج
والتي  8181الجراسات إلي أىسية التفاعل االجتساعي لجي الحاتػييغ مثل دراسة حديغ صالح ىشجي,

أشارت الشتائج إلي أنو تػجج فخوق ذات داللة احرائية بيغ متػسصات رتب درجات الكياسيغ القبمي 
البعجي, وال تػجج فخوق بيغ متػسصات رتب والبعجي عمي مكياس التفاعل االجتساعي لرالح الكياس 

 درجات الكياسيغ البعجي والتتبعي  عمي مكياس التفاعل االجتساعي لجي أفخاد السجسػعو التجخيبية.

أنو ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية فى أبعاد التفاعل وفي ضػء تفديخ الججول الدابق نبلحع 
 ي األداء الػضيفي)مختفع, مشخفس("وفقًا لسدتػ  ػييغالحاتاالجتساعي والجرجة الكمية لجي األشفال 

 وبالخجػع لمجراسات الدابقة واالشار الشطخي وججت الباحثة دراسات تتفق مع ىحه الشتيجة ومشيا دراسة 

( إلى الكذف عغ العبلقة بيغ التفاعل االجتساعي والثقة بالشفذ لجى عيشة 8107)اسساء الدخس, 
مغ ذكػر  02شفبًل,  31رسة. عيشة الجراسة: تكػنت عيشة الجراسة مغ الجراسة مغ أشفال ما قبل السج

ومدتػى  001-21مدتػى ذكاء متػسط ما بيغ  سشػات وفق 4-2مغ اإلناث تتخاوح أعسارىع مغ  02و
اجتساعي واقترادي متقاربيغ, تػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية: ال يػجج ارتباط دال إحرائيا بيغ 

 : مشيا االىجاف مغ مجسػعو االفخاد بيغ االجتساعي التفاعل يحققوالثقة بالشفذ,  التفاعل االجتساعي
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 .واحتياجاتو الفخد حاجات اغفال عجم مع لمجساعة العامة االىجاف تحقيق فى يداىع -0
 وذلظ السجتسع افخاد بيغ السذتخكة والخرائز الرفات تكػيغ في االجتساعي التفاعل يديع -8

 .االجتساعية التشذئة عسمية خبلل مغ
 التػافق لو يحقق بسا السجتسع مع والتػاؤم التكيف عمي الفخد االجتساعي التفاعل يداعج -3

 .بالخضا والذعػر الشفدي
 سبل لو يتيح مسا , حػلو مغ وأداء أدائو مدتػي  تحجيج مغ لمفخد االجتساعي التفاعل يسكغ -7

 .الخبخات مغ واالستفادة التعمع
 االتجاىات كحلظ و , بالسجتسع الخاصة والتقاليج العادات تعمع لمفخد يتيح االجتساعي التفاعل -2

 (.014: 8112) مػسي, .ثقافتو مع تتفق التي والخؤى 

( عبلج اضصخاب المغة البخجساتية, وتحديغ التفاعل االجتساعي لجي 8102) استيجفت دراسة حديغو 
( 4االشفال ذوي اضصخاب التػحج مختفعي األداء, وقج تكػنت عيشة البحث مغ مجسػعة واحجة قػاميا )

اناث( يعانػن مغ قرػر التفاعل االجتساعي, وقج أسفخت نتائج البحث عغ فاعمية  8 –ذكػر  2أشفال )
لتجريبي في عبلج اضصخاب المغة البجساتية, وتحديغ التفاعل االجتساعي لجى األشفال ذوي البخنامج ا

 اضصخاب التػحج لجى أشفال السجسػعة التجخيبة.

يشص الفخض على أنو تؽجج فخوؽ ذات داللة إحرائية فى أبعاد الثقػة بػالشفذ :الثالثنتائج الفخض 
ولمتحقــق مــغ دػػتؽي األداء الؽظيفي)مختفػػع، مػػشخف (". وفقػػًا لس الػػحاتؽييؼوالجرجػػة الكليػػة لػػجي األطفػػاؿ 

األطفػاؿ صحة ىحا الفخض قامت الباحثة باستخجام اختبـار مـان ويتشـي لمتعـخف عمـى الفـخوق بـيغ األشفـال 
وذلظ عمى أبعـاد الثقـة بـالشفذ عمـى التختيـب التؽحجييؼ وفقًا لسدتؽي األداء الؽظيفي)مختفع، مشخف (". 

 التالي:
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 (24ججوؿ) 
( للفخوؽ بيؼ األطفاؿ الحاتؽييؼ وفقا zالستؽسطات واالنحخافات السعيارية وقيسة ماف ويتشي وقيسة )
 لسدتؽي األداء الؽظيفي

 قيسة  مجسؽع الختب متؽسط الختب  العجد السجسؽعات  األبعاد 
 ماف ويتشي

 مدتؽي  Zقيسة 
 الجاللة

االعتساد علي 
 الشفذ

 3.876 54.22 220.5 7,5 25 مختفع
2.22 

 220.5  7,5 25 مشخف 

 البعج االجتساعي

 

 3.345 64.22 220.5 7,5 25 مختفع
2.25 

 220.5 7,5 25 مشخف 

 3.678 69.52 220.5 7,5 25 مختفع البعج الفديؽلؽجي
2.25 

 220.5 7,5 25 مشخف 

 البعج اللغؽي  
 

 3.984 67.22 220.5 7,5 25 مختفع
2.25 

 220.5 7,5 25 مشخف 

 3.999 68.52 220.5 7,5 25 مختفع اتخاذ القخار
2.25 

 220.5 7,5 25 مشخف 

 3.456 62.52 220.5 7,5 25 مختفع الجرجة الكلية
2.25 

 220.5 7,5 25 مشخف 

 

بــالشطخ فــى الجــجول الدــابق تبــيغ وجــػد فــخوق بــيغ مجسػعــة األشفــال الــحاتػييغ مختفعــي األداء الــػضيفي 
( الفــخوق بــيغ  8واألشفـال الــحاتػييغ مشخفزــي األداء الـػضيفي فــي أبعــاد الثقـة بــالشفذ , ويعــخض شـكل ) 

( الستػسصات واالنحخافات السعيارية لمفخوق بيغ 02ويعخض ججول ) جسػعتيغ عمى أبعاد الثقة بالشفذ.الس
 مختفعي ومشخفزي األداء الػضيفي
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 (25ججوؿ ) 

والجرجة الكلية بيؼ ذوي األداء الثقة بالشفذ أبعاد مكياس الستؽسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري في  
 السختفع والسشخف 

 مشخفزي األداء مختفعي األداء البعج

 الستؽسط
االنحخاؼ 
 السعياري 

 الستؽسط
االنحخاؼ 
 السعياري 

 3.2.82 23.86 6.25 02.26 االعتساد علي الشفذ

 2.66 23.66 6.26 29.23 االجتساعيالبعج 

 2.70 23.53 6.35 29.46 البعج الفديؽلؽجي

 2.45 23.53 5.92 29.33 البعج اللغؽي 

 2.78 23.82 6.44 29.86 اتخاذ القخار

 7.66 68.42 32.47 97.86 الجرجة الكمية

 مشاقذة وتفديخ نتائج الفخض الثالث:

ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية فى أبعاد الثقة بالشفذ والجرجة أشارت نتائج الفخض الثالث إلي أنو 
تبيغ وجػد فخوق بيغ , كسا  ي األداء الػضيفي)مختفع, مشخفس(وفقًا لسدتػ  الحاتػييغالكمية لجي األشفال 

مجسػعة األشفال الحاتػييغ مختفعي األداء الػضيفي واألشفال الحاتػييغ مشخفزي األداء الػضيفي في أبعاد 
ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض قامت الباحثة باستخجام اختبار مان ويتشي لمتعخف عمى , ثقة بالشفذال

وذلظ عمى أبعاد . األشفال التػحجييغ وفقًا لسدتػي األداء الػضيفي)مختفع, مشخفس("الفخوق بيغ األشفال 
تذيخ الجراسات أن فقجان الثقة بالشفذ يػلج شعػر بالشقز, والجونية والحياء, والخجل كسا , الثقة بالشفذ

الحائج, لحلظ يجج الفخد صعػبة فى مػاجية الشاس, أو فى التحجث أمام مجسػعة , أو فى مراحبة 
حيغ بيغ أن الثقة بالشفذ ىى إحجى الدسات األساسية التى يفتقجىا  Eysenckالغخباء, وأكج ذلظ 

أن   Adlerصػي, باإلضافة إلي ميمو لمعدلة والقمق والخػف مغ السػاقف اإلجتساعية, كسا يعتبخ السش
الذعػر بالشقز , وفقجان الثقة بالشفذ يعتبخان مغ أبخز العػامل السدؤلة عغ االضخابات الشفدية لجى 

بالشفذ مغ يعج تقجيخ الحات والثقة (Gleniowska, 2014)يخي و  (Alderman,2013:38  ) .الفخد
العػامل الحاسسة فى إعصاء األفخاد ذوى صعػبات التعمع الذعػر اإليجابي, وجعميع يشطخون إلى أنفديع 
بأنيع أعزاء ميسػن فى السجتسع, بل تعج أيزًا تشسية الثقة بالشفذ وسيمة ميسة لحساية ذوى صعػبات 

 .(32: 8181التعمع مغ الذعػر باإلكتئاب والػحجة الشفدية.)الدػيمع, 
 ثانيًا: ملخص اختبار نتائج فخوض البحث:
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 بعج االنتياء مغ اختبار صحة الفخوض تع تمخيز تمظ الشتائج كسا ىػ مػضح بالججول التالي:
 جدول ) ( ملخص هتائج اختباز فسوض البحث  

زقم 

 الفسض
 هص الفسض

هتيجة اختباز 

 الفسض

1 

( بين أبعاد α≥ 0.0.ثوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوي )

التفاعل مقياس الثقة بالنفس والدزجة الكلية والدزجة علي مقياس 

  الاجتماعي

قبول الفسض 

وزفض الفسض 

 الصفسي 

2 

أبعاد  في( α≥ 0.0.ذات داللة احصائية عند مستوي ) فسوقثوجد 

لدي ألاطفال الراثويين مسثفعي مقياس الثقة بالنفس والدزجة الكلية 

 الوظيفيومنخفض ي ألاداء 

قبول الفسض 

وزفض الفسض 

 الصفسي 

3 

أبعاد  في( α≥ 0.0.ذات داللة احصائية عند مستوي ) فسوقثوجد 

لدي ألاطفال الراثويين والدزجة الكلية  التفاعل الاجتماعيمقياس 

 مسثفعي ومنخفض ي ألاداء الوظيفي

قبول الفسض 

وزفض الفسض 

 الصفسي 

 التػصيات السقتخحة:
في شبيعة الجراسات السدتقبمية الخاصة بالثقة بالشفذ والتفاعل االجتساعي ضخورة اعادة الشطخ  -0

 لمحاتػييغ واالىتسام بالجانب الشفدي واالنفعالي لجي الحاتػييغ وعبلقتيا بالتفاعل االجتساعي.
ايجاد بخامج وشخق غيخ تقميجية لبلرتقاء بسيارات التفاعل االجتساعي والثقة بالشفذ لجي ىحه  -8

 الفئة.
 خامج لتشسية التػاصل والتفاعل لجي الحاتػييغ ودمجيع في السجتسع.عسل ب -3
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