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ي ف تنفيذ استراتيجيات االستجابة المحورية علىلتدريب االمهات فاعلية برنامج 

 نالذاتوييلدي األطفال مهارات التواصل تنمية 

 1الباحث / وليد جابر عبد اللطيف 
     المستخلص:     
 األمهات علي تنفيذ اسةةةةةةةةةتراتي يات برنامج تدريبفاعلي   علىالتعرف  الدراسةةةةةةةةة هدف      

تكينت  .األطفال الذاتييين لدي االجتماعيمهارات التياصةة  تنمي   في االسةةت ا   المريري 
 عد تم تأكيد التشةةةةةةةةخيص  وأطفالهن األطفال الذاتييين أمهات من( 01عين  الدراسةةةةةةةة  من  

بترقيق  الةاحث ممن قا  أعيا  6-4عمارهم بين أ ممن تراوحت   اسةتخدا  األووات المناسة 
اصةةةةةةةةةةةةةة  لمهارات التي الت ةان  والة  الم ميعة  الت ري ية  في العمر والةذااق والاياب الق لي 

 األطفال الذاتييينلدي  مهارات التياصةةةةة  االجتماعيماياب  الةاحث واسةةةةةتخد  االجتماعي
 المنهج شةةةةةةةةةةةةةةة  الت ري يعلي  الةةاحث اعتمةدالةةاحةث. من اعةداو تةدريةب األمهةات وبرنةامج 

 . تصميم الم ميع  الياحدة(
 :الدراسةمشكلة 

، من جانب اليالدينترةدةات ا يرة مياجهة  صةةةةةةةةةةةةةةعيبةات و ذاتيي الةطفة  الرعةاةة  يترتةب على 
، وذلك ة الرعاةكين االعتماو عليهن  شك  أساسي في تقدةم تلك ا ما غالة  حيث ولاص  األمهات 

 الصةةةةعيبات المتعلق   التع ير عن العياط  سةةةة ب األعراع العديدة المرتةط   االبةةةةطرا ، م   
والراج   اسةةةةةةةةةتمرار لمرااة  سةةةةةةةةةليايات الطف  الذاتيي م   العدوان والرراات والمشةةةةةةةةةاك  الل يي ، 

 تالنمطي  وإوارتها، واالحتياج المسةةةةةةتمر ل هتما  وللرعاة  ا بةةةةةةاقي   سةةةةةة ب افتقار الطف  لمهارا
 مت  وحمايت  والرفاظ على سةةةةةةة  والراج  للدفاع عن ،لتةعي  المسةةةةةةةتمرةل  واحتياج ،الرعاة  الذاتي 
 األلرى.  االجتماعي  رس  وغيرهما من المياق المدأو  سياق في المنزل، جسميا ونفسيا

 Phetrasuwan & Miles, 2009, 158) 
 ويمكن صياغ  مشكل  الدراس  في التساؤالت اآلتي :

ي تنمي  ف تدريب األمهات علي تنفيذ اسةةةةتراتي يات االسةةةةت ا   المريري برنامج  فاعلي ما  -0
 ؟الذاتييينلدي األطفال  مهارات التياص  االجتماعي

ما مدي اسةةةةةةةةتمراري  فاعلي  برنامج تدريب األمهات علي تنفيذ اسةةةةةةةةتراتي يات االسةةةةةةةةةت ا    -2
  المريري .

 :الدراسةأهداف 
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 تدريب األمهات علي تنفيذ اسةةةتراتي يات االسةةةت ا   المريري . الترقق من فاعلي  برنامج 2
 .األطفال الذاتييينلدي  مهارات التياص  االجتماعيفي تنمي  

تةةدريةةب األمهةةات علي تنفيةةذ . الكشةةةةةةةةةةةةةة  عن مةةدى اسةةةةةةةةةةةةةةتمراريةة  فةةاعليةة  ال رنةةامج برنةةامج 0
 ذاتييينطفال الاأللدي  مهارات التياصةةةةة  االجتماعيفي تنمي   اسةةةةةتراتي يات االسةةةةةت ا   المريري 

 إلى فترة ما  عد االنتهاق من تط يق ال رنامج "الاياب التتةعي".
 الدراسةأهمية 

 ] أ [ األهمية النظرية: 

( ولصةةةةةةةا ص ه الق ADالذاتيي    طيف تقدةم تراث نظرى ييبةةةةةةةا تعريفات ابةةةةةةةطرا  -2
األطفال، والنظريات المفسةةرة ألسةةةا  هذا االبةةطرا ، وأ ر هذا االبةةطرا  على الطف  
والمريطين   ، وعرع أسةةةةةةةةةةةةاليب التدل  التربيى ومنها اسةةةةةةةةةةةةتخدا  ال رامج النف  حراي  

 وفعاليتها. 

ال األطفةةوايفيةة  تط يقهةةا م   االسةةةةةةةةةةةةةةت ةةا ةة  المريريةة  برنةةامجتيجيةة  األنظةةار إلى أهميةة   -0
 . يمهارات التياص  االجتماعوأ رها فى تنمي  العديد من المهارات وعلى رأسها  ذاتييينال

السةةتدجا   افى ت طي  النقص فى األ راث العربي  التى تناولت برامج  الدراسةة  هذهةسةةهم  -3
م  األطفال العاويين وذوى ا عاق   صةةةةةةةةةةةف  عام ، واألطفال الذاتييين  صةةةةةةةةةةةف   المريري 

 لاص  وذلك فى مرحل  التدل  المةكر وفى م ال التربي  الخاص   شك  عا . 

 ]ب[ األهمية التطبيقية:  
ياص  مهارات التفى تنمي   عض برنامج االست ا   المريري  الكشة  عن أهمي  استخدا   -2

 . األطفال الذاتييينلدى  االجتماعي
 . األطفال الذاتييينتقدةم برامج تربيي  جديدة وبطرق جديدة لتنمي  مهارات  -0
تقدةم لدمات لهذه الفئ  من األطفال والدعم النفسةةةى ألسةةةرهم وتقدةم اسةةةتراتي يات للتعام   -3

 وبرامج جديدة تةعد عن الشك  التقليدى.  األطفال الذاتييينم  
الرالى من نتا ج وتيصةةةةةةةةةيات والمقترحات ال قم  لتط يق   الدراسةةةةةةةةةتقدةم ما ةسةةةةةةةةةفر عن   -4

ال لةةدى األطفةة مهةةارات التياصةةةةةةةةةةةةةة  االجتمةةاعيال رامج النف  حرايةة  وايفيةة  تنميةة   عض 
 الذاتييين. 

 :الدراسةمصطلحات 

 :الدراسة فروض
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 ي الم ميع  الت ري بين متيسطى رتب ورجات أطفال   إحصا ي  تيجد فروق ذات والل -0
ق لي ين الفى الاياس مهارات التياص  االجتماعيعلي ماياب  الذاتيييناألطفال من 

 ".والةعدي
 ي الم ميع  الت ري بين متيسطى رتب ورجات أطفال   إحصا ي  تيجد فروق ذات والل -2

ةعدي ين الفى الاياس مهارات التياص  االجتماعيعلي ماياب  األطفال الذاتييينمن 
 ".والتتةعي

 :الإجرائية الدراسةمصطلحات 
 فيما يلي تعريف المصطلحات األساسية للدراسة بصورة إجرائية:      

   Autism Disorder (AD)مصطلح اضطراب الذاتوية 

عجز ثابت في التواصلللللت والتااعت اعجتماعي وسلللللللوقيات همطية مد تظ ر في  رحلة سللللللنية  
 سنوات األولى  ن حياة الطات. 8 عينة ومد تظ ر وتختاي خالل  رحلة الطاولة أي خالل 

 :Social Interaction التواصت اعجتماعي

ها منها اال  وطفل وتفاع  بين أشةةةةةةةةةةخا  ،تفاع     إ ار متةاول والتياصةةةةةةةةةة  االجتماعي هي 
أهةةدافهم واةةذلةةك  فيمشةةةةةةةةةةةةةةةاراةة  األلرين  فيوالتياصةةةةةةةةةةةةةةة  االجتمةةاعي يتم ةة   وافراو الم تم ،

 هنا ةردث تةاول مناف  بين األفراو وبالتاليانفعاالتهم، ومساعدتهم عند االحتياج، 
 :Pivotal Response Strategies استراتيجيات اعستجابة المحورية -1
األول  المسةةةةةندة  على( من التدل ت القا م  PRT  المريري  االسةةةةةت ا   تعد اسةةةةةتراتي يات      

 لىإفي ال يئ  الط يعي  فهي شك  من أشكال التدل  السلياي التي تهدف  يتم تنفيذهاعلميا  والتي 
مهارات  امت ك سلياي  مناسة  من ل ل التعدي ت ال يئي  التي تسما ل   است ا اتتعليم الطف  

  (Koegel & Koegel,2012:1) االلرين.من التكيف والتفاع  م  وظيفي  تمكن  
 :Pivotal Response Programاعستجابة المحورية  برها ج -2
م ميع  من ا جراقات واألنشةةةط  التي تسةةةاعد في  برنامج االسةةةت ا   المريري عرف الةاحث ة   

األطفال ذوى ابةةةةةةةةطرا  التيحد وذلك من ل ل  التياصةةةةةةةة  والتياصةةةةةةةة  االجتماعي تنمي  مهارات
 تط يق أساليب وفنيات ُتسهم في تعلم واكتسا  المهارات. 

 :الدراسةحدود 
 تتحد الدراسة الحالية بما يلى : 

اعيا   التياصةةة  االجتم الدراسةةة سةةةتخد ا والعين ا ومت يرات مفي المنهج الالدراسةةة  تم لت حدوو   
كينت من تالدراس  ا حيث أن عين  استراتي يات االست ا   المريري (برنامج االست ا   المريري ا 
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اما تتردو أةضةةةةا  ،(6 -4و تتراوح أعمارهم بين   ،( أطفال ممن ةعانين من ابةةةطرا  التيحد7 
واألسةةةةةةةةةةاليب اوالمنهج اواألووات الدراسةةةةةةةةةة  وفروع  االدراسةةةةةةةةةة في بةةةةةةةةةةيق أهداف الدراسةةةةةةةةةة  حدوو 

 ا حصا ي  المستخدم  بها.
 :الدراسةإجراءات 

 :الدراسةمنهج 

   الياحدةالم ميع وذ  Quasi Experimental الت ري ي شة  الرالي على المنهج الدراس  عتمد ة 
 وهي االتالي:   الدراس لةعدة " لمت يرات او  الق لي "تصميم المعال ات  القا م على

عستجابة استراتيجيات اتدريب األ  ات علي تنايذ برها ج  المتغير المستقت ويتمثت في: -أ
 .المحورية

 .  ارات التواصت اعجتماعي: المتغير التابع ويتمثت في -ب
 يةالذاتو اضطراب و ستوي شدة المتغيرات المتداخلة التي يتم ضبط ا: العمر والذقاء  -ج

 ويمكن توضيح المتغيرات األساسية للدراسة علي النحو التالي:

 
 

 

 الدراسة( متغيرات 2شكل)

م ميع  العلى استخدا  التصميم الت ري ي ذو الدراس  هذا في  الةاحث فقد اعتمدلذلك 
شك  . اما في الاليصيل إليها الةاحثلر م العين  التي استطاع وذلك لكين  مناسةا   الياحدة،
 التالي: 

 

 تغيرات 
الدراسة

التابع

  ارات التواصت اعجتماعي

المستقت

برها ج تدريب األ  ات علي 
اعستجابة المحورية
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 الدراسةالتصميم التجريبي المستخدم شكل )  ( 

 :الدراسةثاهيا :إجراءات 
 الن ائية ) األساسية ( المجموعة التجريبية:عينة  الدراسة 

( سةةةةةنياتا بياق  6-4من األطفال التي تتراوح أعمارهم بين   (01تكينت العين  النها ي  من  
بترديد عدة أسةةةةةةةةة  اللتيار  الةاحثوقا  من المترووين علي  ( من ا ناث3( من الذاير و  7  

 عين  الدراس  علي النري التالي:
 –حسةةةي   –عقلي   – ةعانين من أي مشةةةك ت أو إعاقات  نما ي  أطفاال  أال تضةةةم العين   -

 غير الذاتيي  .حراي ( أو غيرها من ا عاقات، 
 ييميا  . للمرازفراو العين  في الرضير أنتظا  ا -
اصةةةةة  مهارات التي أال ةكين أفراو العين  قد تعربةةةةةيا من ق   ألي برنامج من برامج تنمي   -

  .االجتماعي
 . األطفال وأسرهم علي االشتراك فى الدراس أن ييافق  -
 علي أن ةكين األطفال من مستيي اقتصاوي وتعليمي متيسط. الةاحثحرصت  -
 .االلتزا   رضير جلسات ال رنامج -
العين ، تم حصةةةةةةةةةةةةر أعداو التيار  عد اسةةةةةةةةةةةتةعاو األطفال الذين ال تنط ق عليهم شةةةةةةةةةةةةرو   -

( من 3من الذاير و  (7  أطفال( 01 رنامج وبلغ عدو   الاألطفال الذين سيط ق عليهم 
 ناث. ا
 داخت المجموعة التجريبية: التجاهس
معام  ، هير الشةةةةةةةة العمر الزمنيبين أفراو الم ميع  الت ري ي  فى  الت ان بترقيق  الةاحثقامت 
  .تماعيمهارات التياص  االج لمايابوالاياب الق لي  الذاتيي  والدرج  علي التةار جيليا الذااق، 

 علي النحو التالي: التجاهسويمكن عرض هتائج هذا 
 :والذقاء والذاتوية العمر الز نيالعينة  ن حيث  تجاهس: أوعا 

القياس البعدي

مقياس مهارات التواصل 
االجتماعي

المعالجة التجريبية

برها ج مائم علي تدريب 
األ  ات علي 

استراتيجيات اعستجابة 
المحورية

وات دالتطبيق القبلي أل
الدراسة

 قياس   ارات التواصت 
اعجتماعي

 قياس  صاوفات رافن

مقياس جيليام لتشخيص 
الذاتوية
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 (1جدول )
  العمر الز نيعلي األطاال دعلة الاروق بين  توسطات درجات 

 المتغيرات
اعهحراف  المتوسط

 المعياري 
 2كا

 ستوى 
 الدعلة

درجة 
 حرية

 حدود الدعلة

,0,1 ,0,0 

 ..3.6 19.277 6 غير دالة 1.716 3..9 06.,0 العمر

 ,7,.11 0.,.10 0 غير دالة 0.2.0 6.66 06.,11 الذقاء

 ,7,.11 0.,.10 0 غير دالة 716., 9,.2 0..32 الذاتوية

بين أفراو  ( عةةد  وجيو فروق والةة  احصةةةةةةةةةةةةةةةا يةةا  2ي حظ من النتةةا ج الم ينةة  فى جةةدول 
   .والذااق والذاتيي  الم ميع  الت ري ي  فى مت يرات العمر الزمني

 :  ارات التواصت اعجتماعي قياس العينة  ن حيث أبعاد  تجاهس
  ارات التواصلللللللللت علي  األطفالبين متيسةةةةةةةةةةةةةةطات ورجات  الت ان  اة او  الةاحث قةا 
 (4جدول   اما يتضا فى 0 استخدا  التةار اااألطفال لدي  اعجتماعي

 (6جدول )
   ارات التواصت اعجتماعيأبعاد علي األطاال دعلة الاروق بين  توسطات درجات 

 المتغيرات
اعهحراف  المتوسط

 المعياري 
 2كا

 ستوى 
 الدعلة

درجة 
 حرية

 حدود الدعلة

,0,1 ,0,0 

 ..3.6 19.277 6 غير دالة 1.716 1.09 ,,.22 التواصل اللفظي

 ,7,.11 0.,.10 0 غير دالة 716., 2.10 ,,.29 اللفظي التواصل غير

 ..3.6 19.277 6 غير دالة 1.716 9..1 ,20.0 المهارات االجتماعية

 ,7,.11 0.,.10 0 غير دالة 716., 0,.9 ,0.,7 الدرجة الكلية

 علي األطفال( عد  وجيو فروق وال  إحصةةةةةةةةةا ي ا بين متيسةةةةةةةةةطات 4يتضةةةةةةةةةا من جدول  
غير وال   0ث اانت ايم اايح األطفالمما ةشةةير إلى ت ان  ه الق  اعجتماعي قياس التواصللت 

 احصا يا . 
 المستوى التعليمي لأل  ات: ن حيث  التجاهس

يق التةار من ل ل تط  لأل المستيى التعليمي  في ت ان  الم ميع  الت ري ي تم الترقق من 
 (.4كما يتضا في جدول   (،2مرب  ااي  كا

 ( 4)جدول  
 في  ستوى تعليم األم باستخدام اختبار  ربع قاي يوضح دععت الاروق 

 ن المجموعات
يقرأ 

 ويكتب

مؤهل 

 متوسط

مؤهل 

فوق 

 متوسط

مؤهل 

 عالي

قيمة 

 مربع كاي

درجة 

 الحرية

 الداللة

 االحصائية
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 7,0., 9 ,,1.6 9 1 9 9 ,1 تعليم االم

وهي ايم  . 1.716الدالل  بل ت ايم   وقد( ، 0.411 لمستيى تعليم األ   2ايم  اا بل ت
 نالذاتيييأمهات األطفال  ت ان ( وغير وال  احصا يا ؛ مما ةشير إلى 1.10أك ر من مستيى معنيي   

 المستيى التعليمي لأل . في

 المستوى اعمتصادي لألسرة ن حيث  الدراسة تجاهس المجموعةه( 
ي لألسرة المستيى االقتصاو في الت ري ي  والضا ط ( الدراس   م ميعتيتم الترقق من تكاف  

 (.0كما يتضا في جدول   (،2من ل ل تط يق التةار مرب  ااي  كا
 
 ( 5)جدول 

 في  ستوى اعمتصادي لألسرة باستخدام اختبار  ربع قاي يوضح دععت الاروق 

 مرتفع متوسط ضعيف ن المجموعات
قيمة 

 مربع كاي

درجة 

 الحرية

 الداللة

 االحصائية

المستوي 

 االقتصادي
1, 6 6 2 ,..70 2 ,.060 

 

، حيث بل ت ايم  (1.876وجد أنها تساوى  للمستيى االقتصاوي لألسرة  2 رسا  ايم  اا
 ةشير إلىمما  ؛وال  احصا يا   وغير (1.10أك ر من مستيى معنيي   وهي ايم  . 1.640الدالل  
 مستيى االقتصاوي لألسرة.ال فيذوي ابطرا  طيف التيحد  أطفال األمهات ت ان 

 :عينة األ  ات  ن حيث العمر تجاهس
اما  0 استخدا  التةار اا األمهات في العمربين متيسةطات  الت ان  اة او  الةاحث قا 

 (4يتضا فى جدول  
 (6جدول )
 األ  ات في  تغير العمردعلة الاروق بين  توسطات 

 المتغيرات
اعهحراف  المتوسط

 المعياري 
 2كا

 ستوى 
 الدعلة

درجة 
 حرية

 حدود الدعلة

,0,1 ,0,0 

 ..3.6 19.277 6 غير دالة ,,.2 2.26 90.02 العمر

 في العمر االمهات( عد  وجيو فروق وال  إحصةا ي ا بين متيسطات 4يتضةا من جدول  
 غير وال  احصا يا .  0ث اانت ايم اايح األمهاتمما ةشير إلى ت ان  ه الق 

 :أدوات الدراسة -
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 )التةار المصفيفات المتتا ع  الملين  لاياب الذااق  جين رافن 

   لتشخيص الذاتيي  اعداو عاول ع د الل  وع ير أبي الم دماياب جيليا 

  الةاحثعداو ا  مهارات التياص  االجتماعيماياب. 

  الةاحثاو اعد استراتي يات االست ا   المريري تدريب األمهات علي تنفيذ برنامج. 

 أوعا: اختبار المصاوفات المتتابعة الملوهة لقياس الذقاء، )جون رافن(.
 ( سنوات.11 -4المرحلة العمرية التي يطبق علي ا هذا اعختبار:  ن ) 
 :اعختبار كوهات  

( مصفيف ، حيث يتكين هذا االلتةار 32ةرتيى  طاقات التةار المصفيفات الملين  على عدو  
 من   ث م ميعات، وهي: 

والن اح فيها ةعتمد على قدرة الطف  على إكمال نمط مستمر، وعند نهاة   :A)المجموعة ) .أ
 الم ميع  يت ير هذا النمط من ات اه واحد إلى ات اهين في نف  اليقت.

(: والن اح فيها ةعتمد على قدرة الطف  على إوراك األشكال المنفصل  في ABالم ميع    .ب
 نمط الي على أساب االرتةا  المكاني. 

(: والن اح فيها على فهم الطف  للقاعدة التي تركم الت يرات في األشكال Bالم ميع    .ج
 لم رو.المرتةط  منطايا  أو مكانيا ، وهي تطلب قدرة الطف  على التفكير ا

 ( مصفيف ، وا  مصفيف  ترتيي على20وا  م ميع  من الم ميعات السا ق  تتكين من  
مصفيفات ص يرة  ريث ةختار المفري  مصفيف  واحدة لتكين هي المكمل  للمصفيف  التي ( 6 

  األعلى، والم ميعات ال     السا ق  وبعت في صيرة مرتة .
 الدراسة الحالية:الخصائص السيكو ترية للمقياس فى 

 وذلك  رسا  صدق المحك الخارجيالرالى  إستخدا  الدراس  في  الةاحثقامت أوعا: الصدق: 
( طف   علي الماياب وأواؤهم علي إلتةار رسم الرج  32معام  االرتةا  بين أواق عين  من  

( وهي 2.22( حيث بلغ معام  الصدق  0224 مرمد فرغلى، صفي  م دى، مرميو ع د الرليم،
( مما ي اد علي صدق االلتةار وص حيت  ل ستخدا  فى الدراس  2022وال إحصا ي ا عند مستيي  

 الرالي . 
( 32 رسا  معام  ال ةات  استخدا   ةات اعاوة التط يق علي   الةاحثكما قامت   ثاهياا: الثبات: 

وهي معام   ةات مرتف  ( 20208طف    فاص  قمني قدره شهر وبلغ معام   ةات اعاوة التط يق  
 ةعزق ال ق  فى الماياب.
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ر اإلصللدا- قياس جيليام التقديري لتشللخيص أعراض وشللدة اضللطراب طيف التوحد[ 2]
 (,2,2تعريب عادل عبدالله وعبير أبو المجد ) GARS-3الثالث 

ماياب جيليا  لتشةةةخيص الذاتيي  عةارة عن قا م  سةةةلياي  تسةةةاعد على ترديد األشةةةخا  
ين من ابةةةةةةةةةةةةةةطرا  طيف الةةذاتييةة . قةةا   ةةإعةةداو المايةةاب وتصةةةةةةةةةةةةةةميمةة  جيم  جيليةةا  الةةذين ةعةةان

(James E.Gilliam,1995)   وذلك عقب إصةةةةةةةةةةدار الدلي  التشةةةةةةةةةةخيصةةةةةةةةةةي الرا    م أول  علي
( 0223، وم  ظهير الدلي  التشةةخيصةةي الخام  عا   0222تعدي ت في ا صةةدار ال اني عا  

ليياكب التعدي ت التي تضةةةةةمنها ا صةةةةةدار  GARS-3ظهر ا صةةةةةدار ال الث من ماياب جليا  
الخام . تم تعريب الماياب  مصر وتم استخراج معام ت  ةات وصدق ل  ونشر في مصر عا  

( وقا   إعداوه ا   من مرمد السيد ع د الرحمن ومنى لليف  علي حسن   امع  الزقاقيق. 0224 
ل معاييره على ال يئ  المصةةةري  من ل  تم إعاوة تعرية  واياب معام  الصةةةدق وال ةات واسةةةتخراج

(. ونظر ا ألهمي  الماياب على مسةةةةةةتيى العالم فقد قا  عاول ع دالل  0222عاول ع د الل  مرمد  
ا ومناسةةةةةةةةةةةة ا 0202وع ير أبي الم د ا قدا  على تعريب ا صةةةةةةةةةةةدار ال الث عا    ( اي ةكين متاح 

 ل ستخدا  في ال يئ  العربي .
 :وصف المقياس

سن  ممن يياجهين  00-3إعداو الماياب للتعرف وتشخيص األفراو في المدى العمري تم  -2
 مشك ت سلياي  قد تكين م شرا لإلصا    ابطرا  طيف الذاتيي .

عةارة ميقع  على ست  مقايي  فرعي  تم   مكينات هذا الماياب  28يتأل  الماياب من  -0
ا، وييجد أما  ا  منها وتعم  على وصةةةةةةةة  سةةةةةةةةليايات مردوة ةمكن م حظتها واياسةةةةةةةةه

( 3-0-2-ال( وترصةةةةةةة  على الدرجات  صةةةةةةةفر-ناورا-أحيانا -أربع  التيارات هي  نعم
 ورج . 224 – الترتيب، وبالتالي تتراوح ورجات الماياب بين صفر 

 تاسير درجة  ؤشر اضطراب الذاتوية:

ك وذليتم  عد ذلك ترديد مدى احتمال أن ةكين الفرو من ذوي ابةةةةةةةةةةةةةطرا  طيف الذاتيي  
وفق ما ةعربةةةةةة  ال دول الميجيو  القسةةةةةةم الرا   ادلي  إرشةةةةةةاوي لتفسةةةةةةير الدرجات. ويعد م شةةةةةةةر 
ابةةةةةطرا  الذاتيي  هي أفضةةةةة  تقدير الي للسةةةةةليايات الذاتيي  التي تصةةةةةدر عن الفرو، اما تقاب 
بهةذا المايةاب حيةث تةةألةذ هةذه الةةدرجة  المعيةارية  في االعتةةار اة  السةةةةةةةةةةةةةةليايةةات التي تعةد  م ةا ةة  

ع البةةةةطرا  التيحد، ولذلك فإنها تعد أفضةةةة  من ا  االبةةةةةطرا ، وي ب االعتداو بها عند أعرا
 اتخاذ قرارات تتعلق  التشخيص.
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والما ارتف  م شةةةةةةةةةر ابةةةةةةةةةطرا  طيف الذاتيي  اان من األك ر احتماال   النسةةةةةةةةةة  للفرو أن 
( 222 ≥-22ةعاني من ، واانت سةةليايات  التيحدة  أك ر شةةدة، ووفق ا لدرج  م شةةر االبةةطرا   

فإن ا  من تصةةة  ورج  م شةةةر االبةةةطرا  لدة  التي تعك  سةةةليايات  واسةةةت ابت  على الماياب 
فأك ر ةعد من ذوي ابطرا  طيف الذاتيي  وتتيقع احتمالي  التعرع ل بطرا  وفقا لدرج   22

 -22(، ومن المرتم   42 ≤م شةةةةةر االبةةةةةطرا  على      مسةةةةةتييات هي من غير المرتم   
(  ريث ينفي األول تعرع الفرو ل بةةةةةةةةةطرا ، وي اد 222 ≥ -22األك ر احتماال  (، ومن 22

ال ةاني وال ةالةث أنة  من ذوي ابةةةةةةةةةةةةةةطرا  طيف الةذاتيي ، اما ةعرع ل     مسةةةةةةةةةةةةةةتييات لشةةةةةةةةةةةةةةدة 
االبةةةةةطرا  تياقي      مسةةةةةتييات لتقدةم الدعم والمسةةةةةاندة للفرو ةعك  أولها مسةةةةةتيى  سةةةةةيط من 

 قةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةةدعةةةةةةةةةةةةم  الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة، وحةةةةةةةةةةةةاجةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةةةةرو إلةةةةةةةةةةةةى ورجةةةةةةةةةةةة 
(، 222 -22(، ويعك  ال اني مسةةةةةةتيى متيسةةةةةةط ا من الشةةةةةةدة وورج  ا يرة من الدعم  22 -22 

  (.222 ≥بينما ةعك  ال الث المستيى الشديد للردة، والراج  إلى ورج  ا يرة لل اة  من الدعم  
 الخصائص السيكو ترية للمقياس وتقنينه:

فروأ من ذوي ابةةةةةةةةطرا  طيف  2822األجن ي  للماياب بل ت عين  التقنين في الصةةةةةةةةيرة 
والة   اليالةات المتردة األمريكي ،  48سةةن  من  00 -3الذاتيي  من ال نسةةين تتراوح أعمارهم بين 

فروأ. ولرسةةةةةةةةةةةا  ال ةات تم  222 -32ويتراوح عدوهم في ا  سةةةةةةةةةةةن  من هذا المدى العمري بين 
وبطريقة  إعاوة  2724- 2722ت ايمتة  بين ( وتراوحة84اسةةةةةةةةةةةةةةتخةدا  معةامة  ألفةا على عينة   ن  

( تراوحةةت ايم  ر( الةةدالةة  على 200التط يق  عةةد أسةةةةةةةةةةةةةة يعين من التط يق األول على عينةة   ن  
أما  طريق   ةات المصةةةةةةةةررين على نف  عين  إعاوة التط يق  2722 - 2722معام  ال ةات بين 

ا  222ميقعين على  030من ل ل م ميعات من المصةةةةةررين  ن   بةةةةةمت أولياق أمير، قوج 
ومعلمين، وألصةةةةةا يين نفسةةةةةيين، وألصةةةةةا يين تخاطب، وألصةةةةةا يين نلرين، ومسةةةةةاعدي معلمين( 

 .2722وهي ايم وال  عند  2782 -2722تراوحت متيسطات ايم  ر( بين المصررين بين 
ولرسةةةةا  الصةةةةدق تم اسةةةةتخدا  صةةةةدق المرتيى حيث أكد ترلي  العةارات على مناسةةةة ت   

وبل ت ايم  القية التمييزي  للعةارات بين  DSM - Vن م الي االبطرا  في حيث تم اشتقاق  م
م   2722م  قا م  السةةةةةةةةةةةةةليك التيحدي،  2782بينما بل ت ايم  صةةةةةةةةةةةةةدق المرك  2782 -2722

م  ماياب کارولينا لتقدير ابةةةةةطرا   2728ماياب الم حظ  التشةةةةةخيصةةةةةي  البةةةةةطرا  التيحد، 
ابطرا  اس رجر، وتراوحت القدرة التمييزي  للماياب بين  م  ماياب جيليا  لتقدير 2722التيحد، 

أما الصةةةدق العاملي للماياب فقد أكد على  2782 -2722الم ميعات التشةةةخيصةةةي  المختلف  بين 
وجيو سةت  عيام  ت ل  المقايي  الفرعي  السةت  المتضمن  حيث تراوحت ايم تشة  العةارات على 

 . 2722 -2732العيام  
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الحالي بحسلللاب الخصلللائص السللليكو ترية لمقياس جيليام الدراسلللة في ومد مام الباحث 
 وذلك على النحو التالي:

 أوعا: صدق المحك الخارجي:
وذلك  رسةةةةةةةةةةةا  معام  االرتةا  بين أواق العين  االسةةةةةةةةةةةتط عي  على ماياب جيليا  وبين 

 ميبةةةةةةةةةةةر  فيواانت ايم  معام  االرتةا  اما هي  ماياب الطف  التيحدي اعداو عاول ع د الل 
 (.3جدول  

معام  االرتةا  بين أواق أفراو العين  االستط عي  على ماياب جيليا  ماياب الطف  
 التيحدي

 ماياب الطف  التيحدي المتغيرات

 223ا2 ماياب جيليا 

 ثاهياا: الثبات:
الرالي  رسةةةةةةةةةةةا   ةات إعاوة التط يق حيث تم حسةةةةةةةةةةةا  معام  الدراسةةةةةةةةةةة  قا  الةاحث في 

( اما تم حسةةةةةةةةا  32االرتةا  بين التط يق األول وال اني للماياب  فاصةةةةةةةة  قمني أسةةةةةةةة يعين ن  
 ( 4معاول  ألفا ارونةاخ واانت النتا ج اما هي معروب  في جدول  

 معام ت ال ةات لماياب جيليا  لتشخيص الذاتيي 
 ثبات اعادة التطبيق ات ألاا عا ت الثب األبعاد 

 2724 2783 السليايات المقيدة أو التكراري 

 2728 2782 التياص  االجتماعي

 2723 2782 التفاع  االجتماعى

 2722 2722 االست ا ات االنفعالي 

 22ا2 2784 األسلي  المعرفي

 24ا2 2722 الك   غير الم  م

 1.,, 0.7, الدرجة الكلية

( يتضةةةةةةةةا تمت  ماياب جيليا   خصةةةةةةةةا ص سةةةةةةةةيكيمتري  طية  ت ع   جدول وبالنظر إلى 
 الرالي مر   ق .الدراس  االعتماو علي  في 

   ارات التواصت اعجتماعي: اعداد الباحث: [9] 

 من ل ل الخطيات التالي  مهارات التياص  االجتماعيقا  الةاحث  اعداو 
 -لطيات:مر بناق الماياب  عدة  خطوات إعداد المقياس:
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 هناك العديد من األسةا  التي وعت إلي تصميم الماياب منها ] أ [  بررات تصميم المقياس:
مهارات التياص  االجتماعي وتفضي  الةاحث المقايي  المستخدم  لاياب  قل  وجيو  عض 

 تصميم ماياب لا     ل ستخدا  فى الدراس  الرالي .

تتكين عملي  إعداو وتصةميم الماياب المصةمم للدراس  : ]ب[ اجراءات إعداد وتصلميم المقياس  
( لطيات ا  لطية من هذه الخطيات تشةةةةةةةةةةةةةةتق من الخطية التي تسةةةةةةةةةةةةةةةقها وتمهد 2الرةالي  من  

للخطية التي تليها، حتي تترا ط جمي  الخطيات ويصةةةةةةةةةةةةا العم  متكام  وفي صةةةةةةةةةةةيرت  النها ي ، 
 ويمكن من ل ل الشك  التالي تيبيا تلك الخطيات:

 
 ( يوضح خطوات التخطيط لتصميم المقياس 1شكل )

 :وهذه األبعاد هي .مهارات التياص  االجتماعي لماياب الم د ي  الصيرة ب ناق الةاحث وقا 
 (  جدول رقم  

 وعةارات ا   عد مهارات التياص  االجتماعيأ عاو ماياب 
 عدد العبارات  األبعاد 

 61 التواصت اللاظي
 61 التواصت غير اللاظي

 61 الم ارات اعجتماعية
 48 اعجمالي

 الخطوة الرابعة: حساب الخصائص السيكو ترية للمقياس:
وذلك اسةةةةةتخد  الةاحث عدة طرق للتأكد من صةةةةةدق مهارات التياصةةةةة  االجتماعي أوعا: الصللللدق: 

 على النري التالي:
 :الصدق المنطقي 

على مدى تم ي  الماياب يهدف الصةةةةةدق المنطقي  صةةةةةدق التكيين الفربةةةةةي( إلى الركم 
تم حسا  النسة  المئيي  التي تيبا نسة  اتفاق المركمين على ا  مفروة و ، للميدان الذي ةايس 

الخطوة الخامسة 
التعليمات 
وطريقة 
التصحيح 
للمقياس 

الخطوة الرابعة 
حساب 

الخصائص 
السيكومترية

الخطوة الثالثة 
صياغة أبعاد 
وبنود المقياس

الخطوة الثانية 
ية االسس الفلسف

م واسس التصمي

الخطوة األولي 
األطالع علي 

المقاييس 
المشابهة
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 ( ويعرع جدول رقم   التالي: ويتضا ذلك من ال دولمهارات التياص  االجتماعي من مفروات 
 .مهارات التياص  االجتماعينسب االتفاق بين المركمين علي بنيو 

 ( )جدول 
 (,1التواصت اعجتماعي )ن=النسب المئوية للتحكيم على  قياس  

  وافق م
تعديت 
  وافق م حذف صياغة

تعديت 
  وافق م حذف صياغة

تعديت 
 حذف صياغة

2 222% - - 22 222% - - 33 222% - - 

0 222% - - 28 222% - - 34 222% - - 

3 222% - - 22 222% - - 32 222% - - 

4 222% - - 02 222% - - 32 222% - - 

2 222% - - 02 222% - - 32 222% - - 

2 222% - - 00 222% - - 38 222% - - 

2 22% 22% - 03 222% - - 32 22% 22% - 

8 222% - - 04 222% - - 42 222% - - 

2 222% - - 02 22% 22% - 42 222% - - 

22 22% 22% - 02 222% - - 40 222% - - 

22 222% - - 02 222% - - 43 222% - - 

20 222% - - 08 22% 22% - 44 222% - - 

23 222% - - 02 222% - - 42 222% - - 

24 222% - - 32 222% - - 42 222% - - 

22 222% - - 32 222% - - 42 222% - - 

22 222% - - 30 222% - - 48 222% - - 

التي بل ت نسةةةةب مفروات ال معظم ن  تم ا  قاق علىأيتضةةةةا  (20جدول  وباسةةةةتقراق 
 على بناق   أرب  مفرواتتم تعدي  صةةةةةةةةةةياغ  و ، كما هي وون إجراق أي تعدي  % 222اتفاقها 

 .المركمين الساوةراق ن
 وفي ضوء توجي ات السادة المحكمين مام الباحث بما يلي:

 . إعاوة صياغ   عض العةارات في صيرة مةسط 
   وابرا .تعدي  العةارات  ريث تتضمن ميقفا 
 . فك العةارات المراة 
    عةارة( 48ومن  م أصةا الماياب في صيرت  النها ي 
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 صدق المحك الخارجي:ثاهياا: 
وماياب مهارات  قا  الةاحث  رسةةةةةةةةةةا  معام  االرتةا  بين مهارات التياصةةةةةةةةةة  االجتماعي

االرتةا  وقد بلغ معام ت  ( 2222 شيرة فتحي سال ة،  )من اعداو  التياص  االجتماعي
 وهي ما ي اد علي صدق الماياب وص حيت  ل ستخدا  فى الدراس  الرالي . 20224

 لبنود وعبارات المقياس  اعتساق الداخلىInternal Consistency 
تم إة او الت ان  الداللي للماياب عن طريق حسةةةةةةا  معام  االرتةا  بين ورجات 

من  ويتضةةةةةةةةةةةةةةا ذلك، للةعد الذي تنتمي إلي كة  عةةارة من عةةارات المايةاب والةدرجة  الكلية  
 التالي: ال دول 

 جدول   (
 معام ت االتساق الداللي ل نيو الماياب

 الم ارات اعجتماعية التواصت غير اللاظي التواصت اللاظي
 اعرتباط عا ت  م اعرتباط عا ت  م  اعرتباط عا ت  م
2 232,2** 2 228,2** 2 232,2** 

0 202,2** 0 223,2** 0 242,2** 

3 232,2** 3 222,2** 3 234,2** 

4 280,2** 4 224,2** 4 248,2** 

2 222,2** 2 228,2** 2 280,2** 

2 240,2** 2 280,2** 2 248,2** 

2 282,2** 2 284,2** 2 202,2** 

8 242,2** 8 822,2** 8 232,2** 

2 282,2** 2 228,2** 2 242,2** 

22 223,2** 22 822,2** 22 230,2** 

22 232,2** 22 232,2** 22 284,2** 

20 280,2** 20 248,2** 20 222,2** 

23 282,2** 23 282,2** 23 228,2** 

24 223,2** 24 232,2** 24 282,2** 

22 232,2** 22 228,2** 22 282,2** 

22 222,2** 22 222,2** 22 232,2** 

 . (1,,,)عند  ستوى  **  عا ت اعرتباط دال إحصائياا 
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أن جمي  معام ت االرتةا  بين ورج  ا  السةةةةةةةةةةةابق ما يلى:  دول الويتضةةةةةةةةةةةا من 
(، وهذا يدل 22,2مفروة وورج  الماياب الذي تنتمي إلي  تكين وال  إحصا يا عند مستيى  

.  م قا  الةاحث  إة او   ارات التواصلللللللت اعجتماعيلماياب على اتسةةةةةةةةةةاق ال ناق الداللي 
ورجات األفراو على الدرج  الكلي  للةعد والدرج  الكلي  للماياب. وقيما معةامة  االرتةا  بين 

ي والنتا ج اما ه يلى عرع لمعام ت االتسةةةةةةةاق الداللى أل عاو الماياب م  الدرج  الكلي 
 م ين  في جدول  (

 جدول ) (
  عا الت اعتساق الداخلي ألبعاد المقياس

 الم ارات اعجتماعية التواصت غير اللاظي التواصت اللاظي األبعاد
 - - - التواصت اللاظي

 - **211.0 **21762 التواصت غير اللاظي
 - **217.2 **21727 الم ارات اعجتماعية

 **21722 **..217 **217.0 الدرجة الكلية

يو ال نأن جمي  معام ت االرتةا  بين ورج  السةةةةةةابق ما يلى:  دول الويتضةةةةةةا من 
الذي تنتمي إلي  تكين وال  إحصةةةةا يا عند مسةةةةتيى الكلي  وورج  الماياب وبعضةةةةها الةعض 

 .  ارات التواصت اعجتماعيلماياب (، وهذا يدل على اتساق ال ناق الداللي 22,2 
 الطرق التالية: باستخدام الثبات: مام الباحث بحساب ثبات   ارات التواصت اعجتماعي

وذلك ألن الماياب ، من المفريصةةةةةةةةةةةةةةين( 03بل ت : وذلك على عين   علادللة ألاا قروهبا  (أ 
على متدرج    ي ومن  م ةصةلا هذا النيع من أنياع معاوالت حسةةا  ال ةات واانت النتا ج 

 كما هي ملخص  فى جدول   (

 (  جدول)
 03ن= معاملات الثبات بطريقة ألفا 

 ألاا قروهبا  األبعاد

 21711 التواصت اللاظي
 .2177 التواصت غير اللاظي
 217.0 الم ارات اعجتماعية

 4.8.4 الدرجة الكلية
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ارتةا  الاياسةةةةين اللذان تما  فاصةةةة  قا  الةاحث   رسةةةةا  معام ت : طريقة اعادة التطبيق (  
قمني قدره أسةةةةةةةة يعين على عين  الدراسةةةةةةةة  االسةةةةةةةةتط عي  واانت معام ت االرتةا  اما هي 

 ميبر  فى جدول  (

 
 

 (   جدول)
 03ن= معاملات الثبات بطريقة اعادة التطبيق 

 ألاا قروهبا  األبعاد

 21710 التواصت اللاظي
 .2177 التواصت غير اللاظي
 .2171 الم ارات اعجتماعية

 4.780 الدرجة الكلية

 :الخطوة الخا سة: التعليمات وطريقة التصحيح
ألهم مهةارات التياصةةةةةةةةةةةةةة  االجتماعي ةعتمةد هةذا المايةاب علي تقرير المعلمةات : [ التعليملات1] 
قد  الةاحث تيبةةةةةيرا  لمن ةقد  التقرير  الترايز علي سةةةةةليايات الطف  ل ل األسةةةةة يع السةةةةةابق وي

 علي التط يق.
تقدر الدرج  علي الماياب وفقا لميزان التصةةةةةةةةةةةريا ال   ي وفقا لل دول : [ طريقة التصلللللللحيح2]

 التالي: 

 (.جدول)

 أبعاد وأرقام عبارات المقياس

 العظميالدرجة  الصغري الدرجة  عدد العبارات األبعاد األساسية
 48 22 22 التواصت اللاظي

 48 22 22 التواصت غير اللاظي

 48 22 22 الم ارات اعجتماعية

 244 48 48 الدرجة الكلية

تفسةةةر الدرج  المنخفضةةة   انخفاع مسةةةتيي مهارات التياصةةة  االجتماعي : [ تاسللير الدرجات9] 
 .الطف  بينما تعني الدرج  المرتفع  ارتفاع مستيي التياص  االجتماعي لدي الطف لدي 

 )إعداد الباحث( تدريب األمهاتبرنامج [ 6]
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من ل ل عمة  الةةاحةث م  األطفال الذاتييين الحظت أن من أك ر المهارات التى ترتاج 
الذاتييين هى مهارات التياصةةةةةةةةةة  االجتماعي ومن هنا جاقت  االطفاللكى ةكتسةةةةةةةةةة ها  ا  مك ف عم   

تدريب األمهات لتنفيذ اسةةةةةةةتراتي يات االسةةةةةةةت ا   المريري  لتنمي  قا م على   أهمي  وبةةةةةةة  برنامج
   .مهارات التياص  االجتماعي

 :تحكيم البرها ج

( من 22 عد صياغ  مرتيي جلسات ال رنامج  عرع ال رنامج علي   الةاحثقا   
المتخصصين في الصر  النفسي  وعلم النف ، وذلك لمعرف  أراقهم حيل مرتيي ال لسات والردوو 
الزمني  لل لسات والفنيات واألووات التي ترتييها ا  جلس ، ومعرف  مدي مناسة  األنشط  التي 

 اص ، وقد جاقت نتي   التركيم اما هي ميبا  ال دول رقم ترتييها ال لسات لألهداف الخ
 االتفاقمعام   عدو المتفقين بنيو المركمين
 202 2 األهداف العام 

 2 22 األهداف ا جرا ي 
 2 22 أس  ال رنامج
 2 22 مرتيي ال رنامج

 208 8 الفنيات المستخدم 
 2 22 المدي الزمني لل رنامج
 202 2 المدي الزمني لل لس 

 كان  ن أهم هتائج تحكيم البرها ج:
 .التأكيد علي التعميم  صيرة أك ر اأحد طرق التقييم 

 .تيبيا في الفنيات التي يتم استخدامها في ال لسات 

 .تيبيا طريق  التعزيز  صيرة أك ر 

 . تعدي   عض األهداف لتناسب مرتيي ال لس 
 الدراسةخطـوات رابعاً: 

 للخطيات التالي :تم اجراق الدراس  وفقا  

مراجع  االطار النظري والدراسات السا ق  وترديد الفروع األساسي  للدراس  وطرق جم   -
 ال يانات المناسة  لهذه الفروع.

وقا  الةاحث  مراجع  األووات والدراسةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةا ق  علي  إعداو وت هيز أووات الدراسةةةةةةةةةة  -
الصةةةةةةةةةةةةةةعيةد العربي واألجن ي حيل التياصةةةةةةةةةةةةةة  االجتمةاعي لةدى األطفال  وبناق علي هذه 
المراجع  قا  الةاحث ب ناق ماياب للتياصةةةةةةةةةةةةةة  االجتماعي لدي األطفال الذاتييين اما قا  

   التيار ماياب جيليا  لتشخيص الذاتيي .
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القا م علي االسةت ا   المريري  فى بيق االطار النظري والدراسات السا ق  بناق ال رنامج  -
 واالط ع علي عدو من ال رامج التي صممت لهذه الفئ .

تم حسةةةةةةةةا  الخصةةةةةةةةا ص السةةةةةةةةةيكيمتري  لألووات من صةةةةةةةةدق و ةات علي عين  الدراسةةةةةةةةة   -
 االستط عي  التي تما   عين  الدراس  األساسي .

السةةيكيمتري  لألووات وسةة م  ال رنامج وصةة حيت    عد االطمئنان علي الخصةةا ص -
 لترقيق أهداف ، تم التط يق على الم ميع  الت ري ي .

 المناسة  اللتةار فروع الدراس .تم استخدا  األساليب ا حصا ي   -

تم عرع النتا ج وفقا  لفروع الدراسةةةةةةةة ، وتم تفسةةةةةةةةيرها في بةةةةةةةةيق ا طار النظري  -
 والدراسات السا ق .

 ميع  من التيصيات والمقترحات لدراسات الحق .تم تقدةم م  -

 األساليب اإلحصائية المستخدمةخامساً: 

 التالي :استخد  الةاحث األساليب ا حصا ي  
 Wilcox on Signedالتةار ويلكياسةةةةةةةةين  شةةةةةةةةارات الرتب الدرجات المرتةط   -

Ranks Test . لرسا  الفرق بين متيسطي رتب أقواج الدرجات المرتةط ، 
 rprb )Matched- Pairs  االرتةةةةا  ال نةةةا ي لرتةةةب األقواج المرتةطةةة  معةةةامةةة  -

Rank Biserial Correlation لمعرف  ح م تأ ير ال رنامج. 

 المتيسطات واالنررافات المعياري . -

 معام ت االرتةا . -

 خمعام   ةات ألفا ارونةا -
 نتائج الفرض الأول ومناقشتها:

بعاد أ رتب درجات اتبين  توسط ذات دعلة احصائية توجد فروق  ينص الارض األول علي أهه "
سلوقيات   ارات التواصت اعجتماعي )التواصت اللاظي، التواصت غير اللاظي، الم ارات 

 " لمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعديأفراد ا اعجتماعية ، الدرجة الكلية( لدي
للكش   (Wilcoxon test)ر ويلكياسين التةا الةاحث استخد وللترقق من صر  هذا الفرع 

عن والل  وات اه الفروق بين متيسطات رتب ورجات الاياسين الق لي والةعدي للم ميع  الت ري ي  
( لمعرف  الفروق بين الاياسين الق لي Z، وتم حسا  ايم     ارات التواصت اعجتماعيعلي 
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 ي  والتي تم تدريب الم ميع  الت ري   ارات التواصت اعجتماعيوالةعدي لأل عاو وذلك بتط يق 
 .والجدول التالي يوضح هتائج ذلك عليها وال  جلسات ال رنامج
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 جدول )  ( 
 ( لمعرفة الاروق بين القياسين القبلي والبعديZقيمة )

 والدرجة الكلية باستخدام  عادلة ويلكوقسون    ارات التواصت اعجتماعيألبعاد 

( لمعرف  الفروق بين الاياسةةةةةين الق لي والةعدي Zايم    يتضةةةةةا أن السةةةةةابق ال دولوباسةةةةةتقراق 
(، وهى ايم  -2.810، -2.820، -2.823، -2.810لأل عةةةاو والةةةدرجةةة  الكليةةة  هي علي التيالي   

(، مما ةشةةةةةةير إلى وجيو فروق بين الاياسةةةةةةين الق لي والةعدي 1.10وال  احصةةةةةةا يا  عند مسةةةةةةتيى والل   
ابي من المتيسةةةةط الرسةةةة أك روذلك لصةةةةالا الاياب الةعدي، اما أن المتيسةةةةط الرسةةةةابي للاياب الةعدي 

تخد  علي  ال رنامج المسةةةةة، وهذا ةعد م شةةةةةرا على فامهارات التياصةةةةة  االجتماعيللاياب الق لي لماياب 
 لدى أفراو الم ميع  الت ري ي . مهارات التياص  االجتماعي تنمي في 

، حيةةث تراوح ح م التةةأ ير   ك ير جةةدا (، وقةةد تم فعةةالكمةةا يتضةةةةةةةةةةةةةةا أن التةةدريةةب اةةان لةة  أ ر 
، (rprb)الرصةةيل على ح م التأ ير من ل ل حسةةا  معام  االرتةا  ال نا ي لرتب األقواج المرتةط  

 :وذلك من ل ل المعاول  اآلتي 
4𝑡+

𝑛 (𝑛+1)
− 1= prbr 

 حيث إن:
prbr .)معام  االرتةا  ال نا ي لرتب األقواج المرتةط   ح م التأ ير   

+T ات ا شارة الميجة .ذ  م ميع رتب األقواج 
n.عدو أقواج الدرجات   

 المتوسط القياس األبعاد
اعهحراف 
 المعياري 

 توسط  العدد الرتب
 الرتب

 جموع 
 الرتب

Z 
  ستوى 
 الدعلة

 حجم التأثير

 التواصت اللاظي
 2.22 2.22 2 السالبة 1..3 00.22 القبلي

0.528- 
،0،0 

 دالة
 كبير  جًدا 1

 88.22 8.82 32 الموجبة 8.21 2..16 البعدي

التواصت غير 
 اللاظي

 2.22 2.22 2 السالبة .0.3 01.22 القبلي
0.501- 

،0،0 

 دالة
 كبير  جًدا 1

 88.22 8.82 32 الموجبة 0.28 01.12 البعدي

الم ارات 
 اعجتماعية

 2.22 2.22 2 السالبة 3.51 2..08 القبلي
0.508- 

،0،0 

 دالة
 كبير  جًدا 1

 88.22 8.82 32 الموجبة 3.51 14.02 البعدي

 الدرجة الكلية
 2.22 2.22 2 السالبة .1.2 2..42 القبلي

0.528- 
،0،0 

 دالة
 كبير جًدا 1

 88.22 8.82 32 الموجبة 8.03 302.12 لةعديا
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( 14ا1وإذا اانت أك ر من  ( اان التأ ير بعيف ا، 14ا1إذا اانت ايم  ح م التأ ير أق  من  و 
( اان التأ ير ا يرا ، 10ا1( وأق  من  17ا1( اان التأ ير متيسطا ، وإذا اانت أك ر من  7ا1وأق  من  

 (.00، 2108 صافي،  ( اان التأ ير ا يرا  جدا  10ا1  وإذا اانت أك ر من

  نامشة هتائج الارض األول:

( بين متيسطات رتب 2722وجيو فروق وال  إحصا يا عند مستيى والل   أظهرت نتا ج الفرع 
 الم ميع  الت ري ي  في الاياسةةةةةةين الق لي والةعدي لتط يق ال رنامج من حيث  الذاتييينورجات األطفال 
 التياص  االجتماعي في ات اه الاياب الةعدي.ترسن وإرتف  

 رنامج والمعايير التى احتكمت إليها سةةةةةةةةةةةةن وتطير هذه المهارات إلى فلسةةةةةةةةةةةةف  الترو ويمكن عز 
 الةاحث أ ناق تط يق ال لسات حيث راعت الةاحث:

األطفال ، وبما يتناسةةةةةب م  المرحل  العمري   اتحتياجاالتيار أنشةةةةةط  ال رنامج  ما يتناسةةةةةب م   -2
 لألطفال واذلك لصا صهم.

    ولم تكن ال لسةةةمن المتع ا  مراعاة تنيع أنشةةةط  ال رنامج وال  ال لسةةة  أبةةةفى على ال لسةةة  جي  -0
على وتيرة واحةةدة فتةعةةث الملةة  لةةدى الطفةة  ولكى تعمةة  على تنميةة   عض مهةةارات التياصةةةةةةةةةةةةةةة  

 االجتماعي.
التةدرج فى أنشةةةةةةةةةةةةةةطة  ال رنةامج  ريةث تراعى ط يعة  نمي الطفةة  فقةةا  الةةةاحةث  ةال ةةدق  ةةاألنشةةةةةةةةةةةةةةطةة   -3

 .الميسياي  الةسيط  التي تعزق الررا 
اقة ال رنامج فى تنمي   عض مهارات التياصةةةةةةةةةة  ويتضةةةةةةةةةا مما سةةةةةةةةة ق ترقيق الفرع األول واف

 االجتماعي لدى األطفال.
 نتائج الفرض الثاني ومناقشتها: -3

بعاد أ رتب درجات اتبين  توسط ذات دعلة احصائية توجد فروق ع  ينص الارض الثاهي علي أهه "
فراد أ   ارات التواصت اعجتماعي)التواصت اللاظي، التواصت غير اللاظي، الم ارات اعجتماعية( لدي

 البعدي والتتبعي. لمجموعة التجريبية في القياسين ا
 (Wilcoxon test)وللترقق من صةةةةةةةةةر  هذا الفرع اسةةةةةةةةةتخد  الةاحث التةار ويلكياسةةةةةةةةةين 

سةةةةةةةةةطات رتب ورجات الاياسةةةةةةةةةين الةعدي والتتةعي للم ميع  للكشةةةةةةةةة  عن والل  وات اه الفروق بين متي 
)التواصللللللللت اللاظي، التواصللللللللت غير اللاظي، الم ارات   ارات التواصللللللللت اعجتماعيالت ري ي  علي 

( لمعرف  الفروق بين الاياسةةةةةةةةةةين الةعدي والتتةعي Z، وتم حسةةةةةةةةةةا  ايم   اعجتماعية ، الدرجة الكلية( 
والتي تم تدريب الم ميع  الت ري ي  عليها وال   صلللللللللت اعجتماعي  لارات التوالأل عةاو وذلةك بتط يق 

 .جلسات ال رنامج



 

002 

 

 
 

الدرجة و    ارات التواصت اعجتماعي( لمعرفة الاروق بين القياسين البعدي والتتبعي ألبعاد Zجدول )  ( قيمة )
 الكلية  باستخدام  عادلة ويلكوقسون 

 ,2.0=  1,.,( عند مستويZقيمة )  ,,.2=  0,.,( عند مستويZقيمة )

( لمعرف  الفروق بين الاياسةةةةةةةين الةعدي والتتةعي لأل عاو ايم  Zأن ايم   يتضللللح  ن الجدول السللللابق 
غير وال  مما ةشةةةةةةةةةةةةير إلي عد  وجيو فروق بين الاياسةةةةةةةةةةةةين الةعدي والتتةعي ، وهذا ةعد م شةةةةةةةةةةةةرا علي  
 .اسةةةةةتمرار فاعلي  ال رنامج المسةةةةةتخد  في تنمي  مهارات التياصةةةةة  االجتماعي لدي أفراو العين  الت ري ي 

 .يوضح المتوسطات واعهحرافات المعيارية للقياسين البعدي والتتبعيوالجدول التالي 

  نامشة هتائج الارض الثاهي:

يتضةةةةةةةةا أن  عند م حظ  متيسةةةةةةةةطي ورجات أطفال الم ميع  الت ري ي  في الاياسةةةةةةةةين الةعدي 
والتتةعي ن دها متقارب  ومتشةةةةةةةةةابه  إلى حد ا ير وهي ما يدل على اسةةةةةةةةةتمرار الترسةةةةةةةةةن الذي ظهر في 

والذي يرج  إلى إ قاق األ ر ا ة ابي لل رنامج الذاتييين لدى األطفال  ياصةةةةةةةةةةةةةة  والتفةاعة  االجتماعيالت
لذاتييين االذي ط ق على أطفال الم ميع  الت ري ي ، حيث روعى أ ناق تط يق  لصا ص نمي األطفال 

 واحتياجاتهم.
 التوصيات:

ألطفال احتياجات الخاصةة ، والقا مين على رعاة  لصةةا يين فى مراكز ذوى االتدريب اال -2
على فنيات ومعايير التشةةخيص ومن  م اكتشةةاف أوج  القصةةير التى قد ةعانى  الذاتييين
 حتياج لدة .وايفي  تنمي  نقا  اال ألطفال الذاتييينمنها اال

 المتوسط القياس األبعاد
اعهحراف 
 المعياري 

 توسط  العدد الرتب
 الرتب

 جموع 
 الرتب

Z 
  ستوى 
 الدعلة

 التواصل اللفظي

 2.22 2.22 2 السالبة 8.21 2..16 القبلي

3.22- 
غير 

 3.22 3.22 3 الموجبة 0.60 16.42 البعدي دالة

 التواصل غير اللفظي
 2.22 2.22 2 السالبة 0.28 01.12 القبلي

3.22- 
غير 

 3.22 3.22 3 الموجبة 0.23 01.12 البعدي دالة

 المهارات االجتماعية
 2.22 2.22 2 السالبة 3.51 14.02 القبلي

3.030- 
غير 

 1.22 3.82 0 الموجبة 3.53 14.52 البعدي دالة

 الدرجة الكلية

 2.22 2.22 2 السالبة 8.03 302.12 القبلي

3..20- 
غير 

 22.. 0.22 1 الموجبة 8.10 302.62 لبعديا دالة
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إعةةةداو وورات تةةةدري يةةة  للمعلمةةةات فى مةةةدارب ذوي االحتيةةةاجةةةات الخةةةاصةةةةةةةةةةةةةةة  علي تنفيةةةذ  -0
 يات االست ا   المريري .استراتي 

بث برامج التيعي  الم تمعي  سةةةياق فى المدراب وا ذاع  والتليفزيين والمكتةات ت اه هذا  -3
ومشةةةةةك تهم واحتياجاتهم وما هي الدمج  األطفال الذاتيييناالبةةةةطرا  من حيث سةةةةمات 

 النسةةةةةةةةةةةة  لهم ، وحقيقهم فى الم تم  ، لاصةةةةةةةةةةة  فى المناطق الريفي  والصةةةةةةةةةةةعيد، وألذ 
 تياجاتهم عين االعتةار..اح

وذلك عن طريق الم سةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات  الذاتيي إعداو ورش عم  وندوات ونشةةةةةةةةةر مطييات عن  -6
االجتماعي  ةقي  بها أسةةاتذة متخصةةصةةين لمسةةاعدة اآل اق فى تيبةةيا األسةةاليب العلمي  

، وتيبةةةةةةةةيا المشةةةةةةةةك ت التى تياجه  واألسةةةةةةةةلي  األم   ألطفال الذاتييينالردي   م  اال
اة تةسةةيط المعليمات ومراعاة الشةةرير  التى ييج  لها المعليمات ومسةةتياها لرلها م  مراع

  .ال قافى

 البحوث  قترحة  
  لةةدى طفةة مهةةارات التياصةةةةةةةةةةةةةة  االجتمةةاعيفةةاعليةة  برنةةامج نف  حراى فى تنميةة   عض  -2

 الروب .
 .يييناألطفال الذاتفى تنمي  المهارات الل يي  لدى  لألنشط  الميسياي فاعلي  برنامج  -0
 لتنمي  المهارات النف  حراي  لدى أبنا هن. األطفال الذاتييينبرنامج إرشاوى م  أمهات  -3
برنامج إرشاوي لمصممي مناهج رياع األطفال لدعم مناهج ذوي االحتياجات الخاص   أنشط   -4

 الميسيقى ألطفال مت قم  واون  مرحل  رياع األطفال
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