
 فاعلية األنشطة الترويحية في تحسين التفاعل االجتماعي

 وخفض سلوك إيذاء الذات لدى األطفال الذاتويين

 2ا.م.د / فاطمه سعيد أحمد بركات                         1ا.د/ أحمد على بديوى محمد      
 : مستخلص الدراسة

وك إيذاا  الذاال لذدج وعموعذة وذن هدفت الدراسة الحالية إلى تحسين التفاعل االجتماعي وخفض سل
 .  األطفال الااتويين

ين ( طفذ  ااتويذا وهوتذاتتم وويلمذيتما تتاوعذت هعمذارا األطفذال وذا  ذ12وذن  الدراسةة  وتكونت عينة
(, وتذذم تيسذذيم 0.85( عاًوذذاا وارحذذتاي وىيذذارج  ذذدرا  5.6متوسذذع عمذذتج  ذذدرا  ( سذذاوالا  6 -4 

 ( هطفذال. ولعمذا الييارذالا تذم اسذت دا 6 ذوا  لذل واتمذا  اليياة إلى وعمذوعتين تعتيييذة وبذا  ةا 
(ا ووقيذذذال التفاعذذذل االجتمذذذاعي  إعذذذذدا،  2003وقيذذذال ال فذذذل التوعذذذد   إعذذذدا،  عذذذذا،ل عيذذذد ا 

(  (ا واليترذذاوا التذذدرييى   اعذذدا، الباعثذذة2006الباعثذذة( وسذذلوك إيذذاا  الذذاال  إعذذدا،   ياذذ   ذذييتا 
ا في تحسين التفاعل االجتماعي وخفذض سذلوك إيذاا  الذاال لذد  وهسفتل الاتائا عن فاعلية اليتراو

ل المعموعة التعتيييذة وياررذة  المعموعذة الطذا  ةا وتذم االسذتدالل علذى اسذتمتاريةاليتراوا وذن خذ 
 عد  وجو، فتوق اال ،اللة إعصائية في القياسين البيد  للمتغيتال المستتدفة.

 

ألطفال ا -سلوك إياا  الاال  –لتفاعل االجتماعي ا –األرش ة التتويحية  الكلمات المفتاحية:
 الااتويين.
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 سة:مقدمة الدرا

الشذائية  ذين األطفذال  اةورذة األخيذتكا وه ذدل  وذن االبذ تا ال ييذد ابذ تاا الااتويذة
 ذد يصذاع  رمذو ال فذل الذااتوج  ذع  فذي رطذا  يذض الو ذائ  هو  رتذائا اليديذد وذن الدراسذال هرذ 

اليمليذذذال الييليذذذةا و ذذذد تااولاذذذا إعذذذدج هوجذذذ  هذذذاا اليصذذذور وهذذذو الطذذذي   متذذذارال التمييذذذ  البصذذذت  
ال يذذتك  ،راك البصذت  ومذا يييذن وذن  درتذ  علذى ا تسذاا المتذذارال األ ا،يميذة وا تسذااو صذور اإ

 .ال يتك في اليالم والتيلما فالاظا  البصت  هو عا،ك الشكل المسي ت على التيلم وا تساا
إسذذت دا  وصذ لل الااتويذذةا عيذذد ه  تيذذد،  وهاذاك  ذذب  إجمذذاا فذي اةورذذة اةخيذذتك علذذي

 تدخل وإسا ك الفتذم فذي  يذض االعيذا ا و ذد إ تذتن لذل وذن رتفذو وفتيمذا إلى ال المسميال  د تؤ، 
 National society for تيتيفذًا للااتويذة هخذال  ذ  العمىيذة الوطايذة لاطفذال الذااتويين (1978)

Autistic children إلذى ه  الااتويذة تظتذت  يذل ه  يصذل عمذت ال فذل إلذى ر رذين  ذتتًا  ويشذيت
 وتتذذا ا الامذذوا وإبذذ تاا فذذي االسذذتعا ال الحسذذية للمثيذذتالاإبذذ تاا فذذي  سذذتعة  ويتطذذمن

االرتمذذذا  للاذذذال هو  وابذذذ تا ال فذذذي اللذذذ   واللغذذذة والسذذذية الميت يذذذةا وإبذذذ تاا فذذذي التيلذذذن هو
 (.2002االعداث والموبوعال  يوس    اويا عيد التعمن عدلا 

  جذذ   وذذن اسذذت دا  مذذا يذخذذا سذذلوك إيذذدا  الذذاال اليديذذد وذذن اال ذذكالا فيذذد يشذذتمل علذذي
لفذت، لعذ   وذن جسذدك فذي ا اليذت(( هو خذبع –لطذتا ا –هج ا  العسم بد آخت وثل  صفا الوج  

غيذذذت توافقيذذذة وثذذذل تاذذذاول اال ذذذيا  غيذذذت  اال ذذذيا  وثذذذل الحذذذائع هو االرف هو االرذذذدفاا  سذذذلوليال
 .(Lowry & Sovner, 1991) الصالحة لا ل 

جذذاا االرتبذذااا  لحاجذذة إلذذى ال يذذا او ذذد يتجذذا سذذلوك إيذذاا  الذذاال لذذد  ال فذذل الذذااتو  ل
واال ذيا  غيذت المتغويذة هو الييذاا  إستدرار الياطفةا االرش ة واال يا  المتغوبذة هو تعاذ  االرشذ ة

تتطذمن سذلوليال إيذاا  الذاال تاذاول وذوا، غيذت صذذالحة  هذي رفذح عاجذال االطفذال اليذا،يينا لمذا
 scott et)ق الحذائعا ال ذيعا الحشذتال التلذوين هو ويعذو  االسذاا ا ور  لا ذلا هو يذذ لو  ه ذ  

al., 2000 : 24 – 25). 
تي يذ  إيعذا ي  هاا و د ييو  ال فذل  سذلوك إيذاا  الذاال ليذدك هسذباا واتذا الحصذول علذي

جذاا إرتبذاا الوالذدين هو التفذاق  والك للحصول علي وي  ال إجتماعية هو غاائية هو عسذيةا وثذل –
ياذتا وذن جذتا  القيذا   تذاا السذلوك تعاذ   يذض  عاذدوافي الفصذلا هو الحصذول علذي تي يذ  سذليي 
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هو تعا  القيا   بيض المتا  الصىبةا هو  ذد يحذدث هذاا السذلوك  االعداث غيت السارك وثل التتوا
 ;Freeman et al., 2002: 107; Mace et al., 2002  رتذائا عسذية للحصذول علذي

Schroeder et al., 1999, 71.) 
الذذااتو  فذذي المتاعذذل المبكذذتكا إا ييمذذل تفاعذذل  لييذذتك لل فذذل للتفاعذذل االجتمذذاعي ههميذذةو 

  يذتال تيليميذة تسذاعدا علذي تيلذم المتذارال االجتماعيذةا ولي يذة  ال فل وذا وذن عولذ  علذي ت ويذدا
 القذيم التيييت عن إعتياجات  ووشاعتا وعواطف    تيية ه ثذت و ئمذة عذ وك علذي إ تسذاا اليديذد وذن

االجتمذذاعي لذذد  االطفذذال  وييذذد اليصذذور فذذي التواصذذل اللفظذذي والتفاعذذلاالخ قيذذة هراذذا  التفاعذذلا 
طويلذذة المذذد  علذذي   صذذية ال فذذل وسذذتييً   الذذااتويين وذذن المشذذك ل التذذي تيكذذح آرارهذذا السذذليية

السذذذذويةا وتعيلذذذذ  عتبذذذذ  للمشذذذذك ل الافسذذذذيةا وللتفاعذذذذل  وتحذذذذول ،و  تمتيذذذذ   الصذذذذحة الافسذذذذية
عذل الامذو خاصذذة المتعلذة المبكذذتكا فيذد تيذذد،ل هسذالي  تاميذذة  افذذة وتا االجتمذاعي ههميذة لييذذتك فذي

 .(Rogers,et.al., 2007, Bauminger, 2003)االجتماعي لل فل الااتو   التفاعل
االجتماعيذة وكتسذبةا  ووفيذًا لمذا تشذيت إليذ  رظتيذال الذتيلم االجتمذاعي وذن ه  السذلوليال

علذذي  يذذض االفذذتا، خاصذذة االطفذذال  فذذ   تيلذذم هذذاا السذذلوليال يمكذذن ه  يكذذو  صذذىبًا هو عسذذيتاً 
هوالمشذذك ل هو التو ذذ  هراذا  سذذيتا فذذي واحذذي الذذتيلم  الذااتويينا و ذذد يواجذذ  الفذذت،  يذض الصذذيوبال

هو إ تسذاا وتذذارال وويلووذذال جديذذدكا وهذو وذذا يمكذذن ه  ي لذذن عليذذ   االجتمذاعيا وثلذذ  وثذذل تيلذذم
إلذى ععذ ا  الفذت، رفسذ ا وتذؤ،  األجتماعيا وهذي صذيوبال يمكذن ه  تذتتبع   عا ذة صيوبال التيلم

 .االجتماعي وويارات  ون لثيت ون المشك ل االجتماعية والافسية
تاغ فذي هو ذال الفذذ وُييذد التذتويل رشذاطًا اختياريذذًا ومتيذًا للفذت، وييذذول وذن المعتمذا ُيمذارل

  2004 (،رويذ  موحمذد الحمذاعمىا  مذال ويستم في  اا  الفت، وتامية وتارات  ا ويشيت لذل وذن 
كذو  الاشاط التي ي تارها الفت،  دافا   صي لممارسذتتا وي ( إلى ه  التتويل ُييد روعًا ون هوج 27

 .لليديد ون القيم والمتارال اليدرية واالجتماعية والافسية والميت ية ون رواتعتا ا تسا  
المشذذارلين فذذى   مذذا ا  للتذذتويل إسذذتاوال فذذى التذذذريت إيعذذا ى علذذى اليديذذد وذذن جوارذذ 

( ا  145  2006 ( الي يذ  ى وعايذدك عيذدوحمذد الحمذاعم يذتج   هوجذ  واا ذ   ا عيذد ومارسذة
عذا   صذحة الفذت، لت ذويت الحالذة الصذحية  للتتويل ههداي وتيد،ك واتا ههداي صذحية وتتب ذة  وجذ 

التيذذتف لاصذذا ة  ذذذوتاف الصذذدرا وتاميذذة لليذذا،ال الصذذحية  للفذذت،ا والو ايذذة واإ ذذ ل وذذن فذذت(
 .ل ون التوتت اليصيى واليلنا والمحافظة على الو   المااس المتغوبةا واإ  

( ريذذً  عذذن 3   19  (وفذذى هذذاا الصذذد، تذذالت عايذذدا عيذذد الي يذذ  وفذذاروق عيذذد الوهذذاا
فذى رفذا وسذتوج الليا ذة  ه  ومارسذة األرشذ ة التتويحيذة الم تلفذة تسذتم  Hormachaa" هوروا ذيا
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 .والفسيولوجية الافسية اليدرية وتحسن عالة الفت، وليار  ون الااعية
الش صذية المتلاولذة  لاا ف   ومارسة هواية تتويحية للفت، تيد  ذياا هاوذا وبذتوريا ل لذن

  "William Hanger "اليذ  ولذيم وذارعت وذن الااعيذة الافسذية واالجتماعيذة وهذاا يذافن وذا وذا ا ذار
ل ،رويذ  موحمذد الشذ ا او التوايذال التتويحيذة   مذا  ذذ  الشذ ا المتمتذا  الصذحة العيذدك هذو

 (25  2004الحماعمىا 
 مشكلة الدراسة:

اراذذا  قياوتذا  اليمذذلا ار فذذاف  ينتابيذد وشذذكلة هذذاا البحذد وذذن خذذ ل و عظذال البذذاعث
وستوج التفاعل االجتمذاعي وارتفذاا وسذتو  ايذاا  الذاال لذد  األطفذال الذااتويينا والتذى تيتيذت ععذت 

 لدراسذذذذال السذذذذا ية فذذذذى هذذذذاا المعذذذذال والتذذذذى واتذذذذاال اويذذذة للمشذذذذكلة التذذذذى ييذذذذارو  واتذذذذا ووذذذذن خذذذذ ل ا
 Rattaz et Duerden et al., 2012; Gulsrud et al., 2018; Lawrence, 2018; 

; Richards et al.,  2016; Waters & Healy, 2012al., 2015 ،فيذد ه ذدل علذى وجذو )
لباعثة الذى القيذا   تذاا وشك ل فى التفاعل االجتماعي وسلوك اياا  الاال لد  الااتويين وما ،فا ا

 الدراسةا وون رم يمكن صياغة وشكلة البحد الحالى فى األسالة التالية 
 ذين القياسذين الييلذي التفاعذل االجتمذاعي فى المعموعذة التعتيييذة علذى وقيذال وا الفتوق  (1

 والبيد ؟
وذذا الفذذتوق  ذذين المعمذذوعتين التعتيييذذة والطذذا  ة علذذى وقيذذال التفاعذذل االجتمذذاعي فذذي  (2

 يال البيد ؟الق
 القياسذين التفاعذل االجتمذاعي  ذين وقيذال علذى التعتيييذة فذى المعموعذة وذا الفذتوق  (3

 والتتبيي؟ البيد 
 ذين القياسذذين الييلذذي سذذلوك إيذاا  الذذاال فذى المعموعذذة التعتيييذة علذذى وقيذال وذا الفذذتوق  (4

 والبيد ؟
الذذذاال فذذذي وذذا الفذذذتوق  ذذذين المعمذذذوعتين التعتيييذذذة والطذذذا  ة علذذذى وقيذذذال سذذذلوك إيذذذاا   (5

 القيال البيد ؟
 القياسذين سذلوك إيذاا  الذاال  ذين وقيذال علذى التعتيييذة فذى المعموعذة وا الفتوق فذتوق  (6

 والتتبيي؟ البيد 
 هدف الدراسة:

تتذذدي الدراسذذة الحاليذذة إلذذى تحسذذين التفاعذذل االجتمذذاعي وخفذذض سذذلوك إيذذاا  الذذاال لذذد  
 األطفال الااتويين.

 أهمية الدراسة:
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 اسة  يما يلي تتمثل ههمية الدر 
 أهمية نظرية:

 تتحد، ههمية الدراسة الاظتية والحاجة إليتا فى بو   
 همية فاة ون فاال المعتما وهى فاة األطفال الااتويين.ه  -1
سذةا واهتماوتذا  تحسذين التفاعذل االجتمذاعي وخفذض سذلوك إيذاا  الذاالا وهذو وذن ووبذوا الدرا -2

 الموبوعال التى ت ايد االهتما   تا. 
 الية.االستفا،ك ون اليتراوا التتويحي المست د   يد إربال فاعليت  على عياة الدراسة الح -3

 أهمية تطبيقية:

 تتحد، ههمية الدراسة الت ييقية والحاجة إليتا فى بو   
ا تتويحي فى تحسين التفاعل االجتماعي وخفض سلوك إياا  الاال لد  األطفال إعدا،  تراو -1

 الااتويين.
 .قيال لقيال التفاعل االجتماعي لدج األطفال الااتويينإعدا، و-2
 ست دا  وقيال سلوك إياا  الاال لاطفال الااتويين.ا-3
ست واليذاولين فذي وعذال التيلذيم وذن هذاا الدراسذة لت ييذن اليترذاوا علذى عياذة ومارلذة استفا،ك األ -4

 ليياة الدراسة وا سا تم ال يتك والمتارك في هاا المعال.
الحذذد وذذن الااتويذذة  ج  توصذذيال  ذذد تفذذتل آفا ذذًا جديذذدك للبحذذد والدراسذذة اليمليذذة المتتب ذذة ال ذذتو  -5

 وتدري التفاعل االجتماعي وارتفاا سلوك اياا  الاال لد  األطفال الااتويين.
 مصطلحات الدراسة:

 :Children with Autismاألطفال الذاتويين  -1
لا  يوجد لدي  اب تاا الااتوية وهذو (  ذر  الك ال فل ا20  2002تيتف  ستيت اوين  

 ا  تورهذا وإلذي وذد  عياتذ روا ون االب تا ال االرتيائية المييدك التي تظل وت اواة وا ال فل واذا
ال يييذيا ويذؤرت هذاا الاذوا وذن االبذ تا ال  والتي تؤرت علي جميا جوار  رمواا وتبيذدا عذن الامذو

و تواصذذً  غيذذت لفظذذيا وايطذذًا علذذي ه ذذا  تواصذذً  ه سذذوا  Communication علذذي التواصذذل
  هغلذذ  اليذذدرال الييليذذة لتذذؤال  األفذذتا، المصذذتبين  التوعديذذةا ويظتذذت الي  ذذال االجتماعيذذةا وعلذذي

سذذذوا   السذذاوال الث رذذة األولذذي وذذذن عمذذت ال فذذلا ويفيذذدا االتصذذذال واالسذذتفا،ك ومذذا عولذذ  خذذ ل
و ذذد يتحسذذن  اا ال ذذفا  واذذ ه ذذ ا(ا هو خيذذتال هو تعذذارا يمذذت  تذذاا وهذذاا الاذذوا وذذن االبذذ ت 

 . التدخل الي جي المبكت
 :Social Interaction التفاعل االجتماعي  -2

 ( التفاعل االجتماعي  ذر  تواصل ،اخلذي وهذو وذا32 -31  2001تيتي  يا   ييت  
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تو يفذذ  لتذذاا اليذذدرال   ذذين الفذذت، وااتذذ  وع  اتذذ   ذذالمحي ين  ذذ  وتيييمذذ  الش صذذي ليدراتذذ  ولي يذذة
ا وهذو الدرجذة فذي التفاعذل وذا اةخذتين ارذال ورعذان الفذت، فذي الذك يحذد،  درجذة لييذتك رعاعذ واالوك

 التي يحصل عليتا ال فل الااتو  على المقيال المست د  فى الدراسة الحالية.
 :Self- Injurious Behavior سلوك إيذاء الذات  -3

اليذذذدواري ييذذذو   ذذذ  ( إيذذذاا  الذذاال  ذرذذذ  رذذذوا وذذذن السذذلوك 340  2002يذذت  لمذذذال سذذذالم  
الش ا تعاا رفسذ ا لذذ  يشذوا عطذو وذن هعطذا  جسذم ا وهذو الدرجذة التذي يحصذل عليتذا ال فذل 

 الااتو  على المقيال المست د  فى الدراسة الحالية.
 :Recreational activitiesاألنشطة الترويحية  – 4

ا،ك تيارهذا وفيذا إر وعموعة وتاوعة ون األرش ة اليّاا ك التي تمارل في و ت الفتاغ يذتم اخ
قذيم   صذية واجتماعيذة  وحمذد  الفذت،  تذدي تحييذن المتيذة والسذتور وتسذتم فذي ا تسذاا الفذت، عذدك

 (.26  2006الحماعمى وعايدك عيد الي ي ا 
 التأصيل النظري للدراسة:

 أوال: الذاتوية:
 18 لذوغ ال فذل سذن  اب تاا رمائي عا،ك وذا يظتذت عاذد  Autism Disorderالااتوية

 ويذؤ،  إلذى بذي  فذي ارتباهذ  وإ،را ذ  تًا ويؤرت في وتارال التواصل والتفاعل االجتماعي لديذ ا ت
 واتصذذال   ذذالوا ا ولذذذالك وتاراتذذ  الحتليذذةا لمذذا هرذذ  وت  وذذذة وتيلمذذ  ولغتذذ  ووتاراتذذ  االجتماعيذذة

فتذذذم الي  ذذذال الش صذذية وفذذذي فتذذذم المغذذ ج واتذذذا رتيعذذذة فشذذل فذذذي تلذذذوين  تتطذذمن ابذذذ تا ًا فذذي
 (Hollander & Anagnostou, 2008: 13) السليية اإيعا ية  ا الاإع

وعلذى الذذتغم ه  هاذذاك اتفا ذذًا  ذذين ويظذذم البذذاعثين يشذذيت إلذذى ه  الااتويذذة ابذذ تاا رمذذائي 
 لوغذذ   عاذذد الذذبيض خلذل فذذي و ذذائ  المذ  وعالذذة وذذن الشذاوا اليصذذيي تذذؤرت فذي ال فذذل واذذا ف رذ 

المتمثذذل فذذي تفاعلذذ   واعي اليصذذيية علذذى سذذلوك ال فذذلعذذاوينا وتذذايكح هذذاا الحالذذة المتيليذذة  ذذالا
ا ووذن العذديت  الذالت ه  (Layne, 2007) وارتباطذ  وتواصذل  وذا األفذتا، المحي ذين  ذ  فذي  ياتذ 

وستويالا فتااك عاالل اال وسذتوج و يفذي وتتفذا وعذاالل  اب تاا الااتوية ييا على وتصل ل 
 ,Aarons & Gittens) و يفذي وذا فضوتوسذع وهخذتج اال وسذتوج  هختج اال وستوج و يفذي

وذا  ولالك فيملية تش يا اإصا ة  الااتوية ليست  اليملية الستلة فتذي إبذافة إلذى ا(32 :1992
ال يذذي الشذذاول ألجتذذ ك  تحتذذاج إليذذ  وذذن ومارلذذة وووا وذذةا إال هرتذذا عذذا،ك وذذا يعذذ  ه  تيذذده  ذذالفحا

يذل الوالذدين لسذلوليال ال فذل التذذي   السذماا وفحذا هجتذ ك اللذ   رذم يلذي الذذك و عظذة ،قييذة وذن
تلذذك السذذلوليال التذي تتيلذذن  الااتويذذة وويذذدل تلتارهذذا  تحذدث خذذ ل ووا ذذ  الحيذذاك الوا ىيذة وخاصذذة

 (.34  2009ال وليا هشا   
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الذذااتويينا فيلذذى  هذذاا وييتيذذت البيذذد االجتمذذاعي هعذذد العوارذذ  المتمذذة فذذي رمذذو األطفذذال
 يعذذذ هم عذذذن التواصذذذل والتفاعذذذل االجتمذذذاعي وبالتذذذالي المسذذذتوج الظذذذاهت  يوصذذذ  هذذذؤال  األطفذذذال 

وفذذي وسذذتوج آخذذت ه ثذذت عميذذًا يمكذذن اليذذول  ذذذرتم  يفيذذدو  وذذا ييذذتي  ذذالتليف والتوافذذن االجتمذذاعيا
التواصل وا اةختينا هاا الصيوبال تحول ،و  اردواجتم فذي  ييارو  صيوبال جمة تيوق عملية

 يذد    ب  تاوة عذن اليذالم المحذيع. فالذااتويين يتسذمو   فّيالةا وتلو  الاتيعة ع لة تفاع ل إيعا ية
ابذ تا ًا فذذي اليذذدرك علذى إ اوذذة ع  ذذال  اليذدرك علذذى المشذارلة فذذي الي  ذذال االجتماعيذة  وييذذارو  

 المتذذارال الطذذتورية ليذذد  ع  ذذال صذذدا ة اجتماعيذذة صذذدا ة تيليديذذة عيذذد غالبذذًا وذذا تايصذذتم
(Debbaudt 2002: 45).  ائمذًا وذا ييتفذو  وذن خذ ل صذيوباتتم فذي عمليذة فذطفذال الااتويذة،

 & Kalyva) االجتمذذاعيا فتذذم غالبذذًا يفطذذذلو  الي لذذة عذذن الوجذذو، وذذا اةخذذذتين التواصذذل
Avramidis, 2005) يسذت ييو    مذا ه  ويظمتذم يفشذل فذي فتذم المشذاعت التذي توجذ  إلذيتما وال

االجتماعيذة تتميذ   السذ حية فذ   اتتمتفسذيت الي  ذال االجتماعيذة المييذدكا وغالبذًا وذا تلذو  اسذتعا 
 .(Volkmar & Cohen, 1991) تفاعل  حس  المو   االجتماعي

وتيذذذد اإعا ذذذة المبكذذذتك فذذذي التيليذذذد خاصذذذية هساسذذذية لل فذذذل الذذذااتو ا فالتيليذذذد ي ذذذد  الامذذذو 
الافسذذية ووذذذن هاذذا فييذذذوا اللذذ   لذذذدج  االجتمذذاعي وذذن خذذذ ل تذذوفيت آليذذذة ال تسذذاا الفتذذذم للحالذذة

اليذدرك علذى التيليذد الشذفتي الحتلذي ه ثذت واتذا راتعذة عذن  ويين إرمذا هذي راتعذة عذن  صذور فذيالذاات
 وذا يفشذل هطفذال الااتويذة فذي وتذا  التيليذد وخصوصذًا تلذك التذي تت لذ  تيليذد تذخت في الامذو. وعذدك

اا  الاسذبة إليتذاا وهذ عتلال ال وياذي لتذاا هو تيييذتال وجتيذة والتذي ال يذتم إع ذا  تيليمذال صذتيحة
 & Rogers) المكسذذذورك فذذي الااتويذذة الفشذذل هذذو التليذذ ك األساسذذذية الفتذذتاف رظتيذذة المذذتآك 

Pennington, 1991; Lord & Pickles, 1996; Rogers et al., 2003) 
الدالئل الظاهتية التذي تذدل علذى اإصذا ة  وتيد السلوليال الام ية هي األختج ون ه ثت

ا لمتذذا وليفتذا وذذن طفذل ااتذذو  إلذى آخذذتا وفيذًا لحالتذذ  وعمذذت  فذي  الااتويذةا وتتبذذاين هذاا السذذلوليال
عذول  الااتوية عا،ك وا ياشغلو   يا،ال تلتارية غيت وذلوفذة لتذدويت الذتهل والذدورا  ال واي. فذطفال

 .(Aarons & Gittens, 1992: 44) .الافح والتحدين في السما  واالرشغال  الاال
والشذذ ا الذذذا   اهتم  ذذين الشذذذي  يتيدورذذ  مذذا ه  الذذااتويين عذذذاج و  عذذن تو يذذا ارتبذذذ

الشذذي  الذذا  يتغيورذذ . وال  ي ليذذو  إليذذ  الذذك الشذذي ا وفذذي هذذاا الحالذذة يتلذذ  هذذؤال  األطفذذال علذذى
اإط قا وفذي هذاا الحالذة فتبمذا ييذدو  يدرلو  الش ا لش ا هو ربما ال يلحظو  الش ا على

ا يتيدورذذ ا والمشذذكلة األخذذتج  ذذذ،وال للحصذذول علذذى وذذ هرتذذم يتعذذاهلو  األ ذذ ا( هو يسذذت دوورتم
تشغيل االرتبااا فتم ال يسذت ييو  تيذديل ارتبذاهتم وذن وثيذت إلذى آخذتا  التي يمتو   تا هي صيوبة
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لذديتما وهذاا  الك ف ر  يتم في صورك   ياة جذدًاا وهذاا  ذدورا يذؤ،  إلذى تذذخت ر،و، الفيذل ولو عدث
وثيذذتا لمذذا هرتذذا تيذذد  تفسذذيتًا وا قيذذًا  ختك للذذلاليمليذذة الب ياذذة لتشذذغيل االرتبذذاا سذذييتا الميالعذذة المتذذذ

لمذا ييذد   .(Courchesne et al., 1994) للااتويذة لليديذد وذن المشذك ل الامائيذة المصذاعبة
المشذذكلة المحوريذذة واأل يذذت لذذدج لثيذذت وذذن األطفذذال  attention disengaging فصذذل االرتبذذاا
األيسذت  رتباا إوذا إلذى هعلذى وإوذا إلذى العارذ ييارو  صيوبة عادوا ي ل  إليتم ريل اال الااتويين فتم

للفذذتاغ البصذذت ا وهذذاا الاتذذائا وتوافيذذة وذذا فلذذتك التأيذذة األُريوبيذذة هو االرتبذذاا المتلذذ ا وهذذاا ييذذد  ،لذذيً  
إهمذذال الامذذو المكذذاريا فالذذااتويو  لذذديتم  ييذذة بذذيية  علمذذًيًاًا علذذى ه  الااتويذذة  ذذكل وذذن ه ذذكال

 اليمين وهو الع   الما فض  األ،رى( للحي  البصذت ا وهذاا التحيذ  فذي إلى ل رتباا غالبًا وا تاحا 
فذذي رمذذو االرتبذذاا فذذي  االرتبذذاا واسذذتمتارا وذذا التيذذد  فذذي اليمذذت يؤيذذد فلذذتك وذذدلولتا ه  هاذذاك اري اعذذاً 

 (.Rombough, 1998: 151وتعلة وبكت  
 ثانيا: التفاعل االجتماعي:

التئيسذذذذي لليصذذذذور فذذذذي التفاعذذذذل  يمثذذذذل بذذذذي  وتذذذذارال التفاعذذذذل االجتمذذذذاعي المصذذذذدر
 Carter et)االجتماعي لدج األ  ا( الااتويين  غض الاظت عذن فذتوق الذالا  هو وتذارال اللغذة

al., 2005). 
(  ذذذذتت يتعاذذذذ  ال فذذذذل الذذذذااتو  التواصذذذذل 18والتفاعذذذذل االجتمذذذذاعي وذذذذن المذذذذي ، عتذذذذى  

ال ييتسذذما يذذتفض العتذذو،  البصذذت ا وييذذاو  االعتطذذا  وذذن  يذذل ويذذد  التعايذذةا وييتسذذم وتذذذخًتا هو
 ذليذاا األطفذذالا وفذي سذذاة ورصذ  إلذذى  إراعتذ ا وتصذل  هو ارقبذذاف العسذم عاذذد عملذ ا ال يتذذتم

هربية ساوالا يتعا  التواصل البصت ا ويتفض العتو، إراعت ا ويفطل اللي  وعذداا ويفتيذت إلذى 
 ليذديفتيذت إلذى وتذارال التيسذاوال فذذ ثت  4غيت ودرك لافذتا، اةخذتينا وفذي  وتارال التيليدا وييدو

 واالرفياليذذذة المااسذذذبة والمحا ذذذاكا ييذذذاو  الياطفذذذة العسذذذميةا ويفتيذذذت إلذذذى االسذذذتعا ال االجتماعيذذذة
 .ال فولة الوس ى والمتذختك (. وتستمت هاا السمال في وتاعل182  2004 ال رييالا 

ى تيذذذد  إلذذ لتيذذد  فذذي اليمذذذتا ويتجذذاا  واليصذذور فذذي التفاعذذذل االجتمذذاعي ال يتغيذذت وذذذا
يتصذذ   تذذا وذذن تيييذذدالا  األطفذذال التوعذذديو  فذذي اليمذذت ال واذذي و عفتذذم إلذذى وتعلذذة المتاهيذذة  مذذا

ويياري المتاهن الذااتو  وذن عوا ذ  وبا ذتك وغيذت وبا ذتك وتتب ذة  اليصذور فذي التفاعذل االجتمذاعي 
 تا  والي لذذةوذذا األ ذذتا  اليذذا،يينا والمتاهذذن الذذااتو  فذذي وعذذال الذذدوا لديذذ  و ذذاطت ه يذذت لذذتفض األ ذذ

 (Chamberlain, 2001) االجتماعية 
األ،ا  الذو يفي اليذالمي علذى وجذ   إلى ه  الذااتو  اوTse et al. (2007) ويشيت تي 

األ،ا  الذذو يفي األ ذذل يكذذو  هعسذذن وعًيذذا وإ،راً ذذا للصذذيوبال التذذي  ال صذذو( وياررذذة  الذذااتو  او
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فذي التفذاع ل االجتماعيذة المتل يذة يكذو   إعذدج هوجذ  اليصذور .في ليائتم وا ه تارتم يمكن تعايتا
 .المبا،هك في التفاعل االجتماعيا واالستمتار في المحا،رة وا األفتا، اةختين الفشل في

االجتماعيذة األطفذال  الفذتوق فذي التفذاع ل Bauminger et al. (2003) وفحذا 
 جتماعيذةر وتتفا ون المبذا،هك االالااتويين وا ه تارتم اليا،يينا وارتتت رتائا الدراسة إلى وجو، تلتا

ال سذذذيما فذذذي  واالسذذتعا ال تلذذذو  ووجتذذذة رحذذذو اليذذذتين اليذذا،  فذذذي ويا ذذذل األ ذذذتا  غيذذذت اليذذا،يينا
رذذت السذلولال التيذارا اليذذدريا والتواصذل الذذو يفيا والذدوا  ذذين التواصذل  ذذاليياين واال تسذاوالا ولا

ميظذذذم السذذذلولال المحذذذد،ك الم تيذذذتك إعصذذذائًيا ل الفذذذتوق  ذذذين المعمذذذوعتين فذذذي التفاعذذذل غيذذذت ،الذذذة
 .وا عد  وجو، تواصل  اليياينا المشارلة(  التواصل  اليياينا اال تساوال

ولثيذذذت وذذذن األطفذذذال الذذذااتويين واي لذذذو  و ال يحيذذذو  التفاعذذذل االجتمذذذاعيا وللذذذاتم فذذذي 
ن علذذى تذدري  األطفذذال الذااتويي الحقييذة لذم يتيلمذذوا ليذف يا تطذو  فذذي التفاعذل االجتمذاعيا يابغذذي

األوذور المتمذة التذي يعذ  علذى اليذائمين علذى  المتذارال االجتماعيذة فذي عمذت وبكذتا عيذد هرذ  وذن
الذذذك يسذذذاعدهم فذذذي المسذذذتييل للوصذذذول إلذذذى ه صذذذى ،رجذذذال  رعذذذايتتم بذذذتورك االهتمذذذا   تذذذاا أل 

 (76  2004المعتما  وفا  الشاوي ا  االستي لية واالردواج في
اليذذا،يين فذذي الامذذو  اليذذة األ،ا   ذرذذ  ه ذذل وذذن األطفذذالويفسذذت ه،ا  األطفذذال الذذااتويين ع

هسذذذذباا اليواطذذذذ ا والتفذذذذاع ل  فلذذذديتم صذذذذيوبال لييذذذذتك فذذذذي تيذذذديم الميتفذذذذة االجتماعيذذذذةا وفتذذذذم
ريذذا الذذوعي وذذا اةخذذتينا فميظمتذذم لذذديتم  االجتماعيذذة  ذذين األطفذذال الذذااتويين تشذذكل عليذذة وذذن

واليصذور فذي التاشذاة االجتماعيذة يكذو  وصذدر طييىيذة.   صور  ذديدا وع  ذاتتم وذا األ ذتا  غيذت
 (Carter et al., 2005) الاظت عن اليدرك اللغوية والميت ية رئيسي لل فل الااتو   صتي

 :أسباب القصور في التفاعل االجتماعي لدى الذاتويين
لاطفذذال الذذااتويين وذذن  ياتذذا    ذذد تذذم عذذتف  عذذدك ا تتاعذذال عذذول اليصذذور االجتمذذاعي .1

 .الييلية وهاا وا يسمى  اظتية الييل الاال اةختين و دراتتمالفشل في فتم 
اهتماوذذ   اليذذذالم غيذذذت  ال فذذل الذذذااتو  يكتسذذ  فتذذذم لليذذذالم الفي ييذذي المحذذذيع  ذذ ا ويذذذ ،ا، .2

اليذذالما إال هرذذ  يكذذو  وييذذد  اإرسذذاريا علذذى الذذتغم وذذن ه  اإرسذذا  يمثذذل جارذذ  وذذن هذذاا
الذذااتويين او  األ،ا  الذذو يفي المتتفذذذا   الاسذذبة لل فذذل الذذااتو ا وعتذذى هذذذؤال  التا ذذدين

يلما والتذدري ا والتفليذذتا واسذت دا  وسذذائل وتاوعذة للذذت والذاين رذالوا عظذذا وافذًتا وذذن التيلذيم
المتذارال االجتماعيذةا فذ   الذتيلم االجتمذاعي يبيذى ،ائًمذا فذي  إ تساا المدج السو  وذن

ويو ذذذذذذة لذذذذذذديتم  صذذذذذذتاا عذذذذذذا،  سذذذذذذي  ه  ويكار وذذذذذذال الذذذذذذتيلم االجتمذذذذذذاعي ااتتذذذذذذا تلذذذذذذو  
(Bushwick, 2000: 58) 
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 ثالثا: سلوك إيذاء الذات:
ييذذد سذذلوك إيذذاا  الذذاال وذذن ه ثذذت المشذذك ل السذذلولية ارتشذذارا  ذذين الذذااتويينا وغالبذذا وذذا 
يوصذذ  لشذذكل وذذن ه ذذكال سذذلوك التحذذد  المذذ ون لذذدج الذذااتويينا ويصذذدرا األطفذذال لسذذلوك تحذذد  

سذذلوك إيذذاا  الذذاال الام ذذي ويحذذدث  شذذكل  :إلذذى رذذوعين لآل ذذا  واألوتذذال ووسذذاولي التعايذذة ويايسذذم
وعذدوا  الذاال ويظتذت  شذكل ا ذل ويذتتبع  ظذتوي اليياذةا  وتلذتر ورم ذي ويظتذت  ميذدالل عاليذةا

وون ههذم سذلوليال إيذاا  الذاال بذتا الذتهل واليذدا وعذض اليذدا وخذدض العلذدا وبذتا هجذ ا  وذن 
واتذا  وذن األطفذال الذااتويين ألسذباا ويصذدر إيذاا  الذاال .(Waters& Healy, 2012) العسذم

 اإعا ةا بي  اللغة. إ،ارك هعداث الحياك الطاغ ةا الي  ال الش صيةا صيوبة التواصلا  دك
ارتشذارا لذدج  إلذى ه  ه ذكال إيذاا  الذاال األ ثذت Canitano (2006) وه ذارل ،راسذة

 لمذا ه ذارل ،راسذةا Hand-Biting وعذض اليذد Head-Hitting هفتا، الااتويين هي خبع الذتهل
Buono et al. (2010)  الذاال لذدج الذااتويين بذتا الذتهل  اسذذبة  إلذى ه  وذن ه ذكال إيذاا

%ا وإ،راج األصذذا ا ،اخذذل تعويذذف 39 اسذذبة  %ا وعذذض الذذاال41%ا وبذذتا الوجذذ   اسذذبة 41
الدراسذذة إلذذى هجذذ ا  العسذذم األ ثذذت تيتبذذا إيذذاا  الذذاال وهذذي   %ا لمذذا ه ذذارل35األ ذذيا   اسذذبة 

%ا الذاراعين  اسذبة 37%ا ال ذدين  اسذبة 39%ا الذتهل  اسذبة 45الفذم  اسذبة  ا%55ين  اسبة اليد
 %.16اليان  اسبة  ا12%

هطفذال الذااتويين  وه ذارل العمىيذة األوتيكيذة لل ذ  الافسذي إلذى ه ذكال إيذاا  الذاال لذدج
را ذتا اليذض هو خذدض  وثذل بذتا العسذم  األيذد  هو بذتا العسذم  سذ لا بذتا الذتهل  سذ ل

  Mann et al. (2008) يذتج   مذا .(American psychiatric association, 2000) لعلذدا
 .التقبة والتهل والوج  ه  هطفال الااتويين لديتم هعلى ويدل في إياا 

 خفض وعالج سلوك إيذاء الذات
ويتصذذدر  تيذذد،ل المذذداخل الي جيذذة التذذي تااولذذت عذذ ج هو خفذذض سذذلوك إيذذاا  الذذاالا

وهيطذذا اليذذ ج  ا(Muehlenkamp, 2005) لميتفذذي  ائمذذة هذذاا المذذداخل اليذذ ج السذذلولي ا
السذذلولي العذذدلي وعذذل المشذذكلة وتطذذمن الذذك وشذذارلة فايذذال هخذذتج وثذذل التييذذيم الذذو يفي للسذذذلوك 

وتذذم االعتمذذا، هيطذذا علذذى اسذذت دا  الفايذذال  وتيلذذم  يذذض المتذذارال ال اصذذة وثذذل التواصذذل التوليذذد 
 :Klonsky & Muehlenkamp, 2007) وإ الة المي  ال اشاطالسلولية وثل التيتف وجداول ال

1051-1052). 
 رابعا: برنامج األنشطة الترويحية:

ييصذد  اليترذذاوا  ذرذذ  و  ذع وذذاظم فذذي بذو  هسذذح علميذذة ييذو   ت  ي ذذ  وتافيذذاا لعاذذة 
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اعيذذًا وفتيذذن وذذن المسذذاولين المذذؤهلين لتيذذديم ال ذذدوال اإر ذذا،ية المبا ذذتك وغيذذت المبا ذذتك  فت،يذذًا وجم
 المؤسسذة  تذدي وسذاعدتتم فذي تحييذن الامذو السذو  واليذو   االختيذار الذواعي لعميذا وذن تطذماتم

( 79  2003المتييذذذلا ولتحييذذذن التوافذذذن ،اخذذذل المدرسذذذة هو المؤسسذذذة هو خارجتذذذا   عاوذذذد  هذذذتا ا 
وبذرذذ   الم  ذذع اليذذا  الذذا  يوبذذا فذذي و ذذت سذذا ن علذذى عمليتذذي التيلذذيم والتذذدريح فذذي وتعلذذة وذذن 

ياظمتذذا المذذدرل وذذن خذذ ل وذذدك ويياذذة  ذذد  اعذل التيلذذيما ويل ذذا اإجذذتا ال والموبذذوعال التذذيوت 
يتطذذمن ال يذتال التيليميذذة التذذي يعذ  ه  يكتسذذيتا المذذتيلم  تلذو   ذذتتًا هو سذتة ه ذذتت هو سذذاةا لمذا

 (.77  2003 عسن  حاتةا  يا  الاعارا 
الموجتذة والماظمذة  يمارسذتا   ما ييصد  األرش ة التتويحية  ذرتا وعموعة ون الفياليال

ال فذذل خذذذارج الصذذ ا السذذذتثمار طا اتذذ ا وإوكاراتذذذ ا وإ ذذذباا ريباتذذ  وويولذذذ ا وتاميذذة إ داعذذذ ا فتذذذي 
وويذذ  ك للماذذاها الدراسذذية وذذن جتذة هخذذتجا وهذذى ومارسذذة ليمذذل وذذن  وتلاولذة  يمذذا  ياتذذا وذذن جتذذةا

لليذتاوا  تلاولذةا وووا رذةوبذرتذا   ذتاوا تاظمتذا المدرسذة  صذورك و (Lambert, 1980) األعمذال
الدراسذذيةا إ سذذاا ال لبذذة خيذذتك هو وتذذاركا هو اتعذذاا علمذذي هو عملذذي ،اخذذل الفصذذل هو خارجذذ  فذذي 

يذدرالا يذؤ،  الذك إلذى تذتا م ال يذتالا وتاميذة ال هراا  اليو  الدراسي هو  يد ارتتا  الدراسذةا علذى ه 
 (Prochnow, 2001: 12) بذةوإ ذباا االعتياجذالا وتصذ  فذي االتعاهذال االجتماعيذة المتغو 

درسذة ييو   تا التلميا تحت إ ذتاي الميلذم وإ،ارك المدرسذة سذوا  لارذت ،اخذل الم وبذرتا األرش ة التي
 (.7  2007هو خارجتاا وتتيلن  اليملية التتبوية  صالل اليستا 

ووذذذذن خذذذذ ل اسذذذذتيتا  الباعثذذذذة للتيتيفذذذذال المذذذذالورك سذذذذلفا فذرتذذذذا تيذذذذتي  ترذذذذاوا األرشذذذذ ة 
الدراسة  ذدافا ااتذي  تذدي إ سذاا ال فذل  حية  ذر  وعموعة األرش ة التي تمارل خارج ر اقالتتوي

الذذذااتو  التفاعذذذل االجتمذذذاعي وخفذذذض سذذذلوك إيذذذاا  الذذذاال وذذذن خذذذ ل األليذذذاا والمتذذذارال واألرشذذذ ة 
 ية.وفيا لليتراواا والا  ييتمد على األرش ة االجتماعية والتيابية والفا الماظمة التي تيد  لتم

 راسات سابقةد

طفال المحور األول: دراسات تناولت التدخل التجريبي لتنمية التفاعل االجتماعي لدى األ
 الذاتويين

تيصى فيالية الي ج الو يفي  (Linderman & Stewart, 1999استتدفت ،راسة  
 تاا اليائم على التلاول الحسي في تامية السلوليال االجتماعية الو ي ية لدج األطفال او  االب

الامائي الشاول. وتلورت عياة الدراسة ون طفلين ون المصا ين  االب تاا الامائي الشاولا 
( ساوالا والاين لم يسين لتم تليي ه  تدخل و يفي  ائم على التلاول 3والاين  لغت هعمارهم  

للسلوك الو يفي لدج األطفال او   Cookالحسي. واست دوت الدراسة الاس ة الميدلة لمقيال 
( هسيوعذذذذًا  الاسبة لل فل 11اليصور في التلاول الحسي. و د استغتق هاا التدخل الي جي  
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( هسا يا  الاسبة للمشارك الثاري. وبالاسبة للاتائاا فيد ه تت ل  ال فلين تحساذذذذًا اا 7األولا و 
لسلوليال  ،اللة  في وعاالل التفاعل االجتماعيا اإ دا  على االرش ة العديدكا االستعا ة

االعتطا  هو المسكا واالستعا ة للحتلة. لما لوعظ ار فاف تلتار وطول فتتك السلوليال 
الفوبوية   السلوليال اليدوارية( وا تحسن السلوليال الو ي ية لالل   المت اون والل   التليائيا 

 اللي  التا،يا والمحا،رال. 
 يفة التواصلية للتت،، المتبي ( إلى اللش  عن الو Sullivan, 2003وهدفت ،راسة  

طفال ( ون األ5للل    المصا،اك(ا والتيتي على الفتوق الفت،ية في تلك الظاهتك المتبية لدج  
ذًا الااتويينا والاين خطيوا للتحليل الو يفي للسلوك. وبيدئاا تم تدري  هؤال  األطفال طبيذ

اعية ا  الىبارال المااسبة لتم ون الاالستتاتيعية التواصل الو يفي على طل  وا يتيدو   است د
متا  الامائية. وه ارل الاتائا إلى ه  المصا،اك الفورية تييت عن  صور الفتم هراا  التيتف لل
ف الصىبة. لما هوبحت فيالية التدري  اليائم على التواصل الو يفي في تحسين التواصل وار فا

لما لا  هااك تحسن في التفاعل  ين وستوج التت،، المتبي للل   لدج جميا المشارلين. 
الوالدين وال فل ولالك ،اخل الص  الدراسي لدج جميا المشارلين. واريكح هاا التحسن على 
ل المشارلة االجتماعية والوجدا  الموج  لدج جميا المشارلين. واستمت هاا التحسن في التواص

 ( واتم فيع. 3عتى  تتين لدج  
التحين ون فيالية الي ج اليائم على  (,Carr & Felce 2007وعاولت ،راسة  

الو يفة التواصلية لدج األطفال  فياستتاتيعية تبا،ل الب ا ال في خفض عدك اليصور 
داهما ( ساوالا والاين تم تو ييتم إلى وعموعتين إع7( إلى 3ا في الفاة اليمتية ون  الااتويين

لصور اتييية في الي ج اليائم على تبا،ل تعتييية واألختج با  ة. وار تط هفتا، المعموعة التع
( هسا يا. وتم تسعيل الم عظال الص ية 5( ساعة ع جية  يما ي يد على  15لفتتك  لغت  

 لسلوليال التواصل  ين األطفال وويلميتم والك  يل التدخل  ستة هسا ياا  يد ارتتا  فتتك
 تدري رل الاتائا إلى فيالية ودخل الالتدخل وبا تكا وبيد وتور هسيوا ون ارتتا  التدخل. وه ا

على تبا،ل الصور في تحسين الو يفة التواصلية لدج هفتا، المعموعة التعتيييةا عيد لا  
هااك هرت إيعا ي لتاا المدخل في خفض هعتاف التت،يد المتبي للل    المصا،اك(ا وتحسين 

 وستوج المبا،هك في التواصلا ولالك التفاع ل الثاائية.
 Face Sayالتحين ون فيالية  تراوا ( رحو Hopkins et al., 2011،راسة  وسيت 

( ون 49عيت الحاس  اةلي. وتلورت عياة الدراسة ون   للتدري  على المتارال االجتماعية
( وعموعة األطفال 1التوعد وو عين على وعموعتين لما يلي   طيفاألطفال او  اب تاا 
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وا فطي األ،ا  الو يفي. وتم  الااتويين( وعموعة األطفال 2 الو يفيا  وتتفيي األ،ا الااتويين
تدري  هؤال  األطفال على التواصل  اليينا تميي  التيييتال الوجتيةا وإ،راك االرفياالل الوجتيةا 

 التفاعليةوالك في  ياة تفاعلية وبمساعدك وعموعة ون الش صيال اللتتورية  تدي تامية اليدرال 
رل الاتائا إلى فيالية التدخل في تامية وعالين ون المتارال االجتماعية لدج االجتماعية لتم. وه ا

( التفاع ل االجتماعيةا 2( إ،راك االرفيااللا 1وعموعة األطفال وا فطي األ،ا  الو يفي هما 
( إ،راك 1 ياما تحسات ر رة ون المتارال االجتماعية لدج األطفال وتتفيي األ،ا  الو يفي وهي 

 ( التفاع ل االجتماعية.3( إ،راك االرفيااللا 2الوجتيةا  التيييتال
( هو إجتا  تحليل  يد  للتدخ ل السلولية Camargo, 2012 ولا  التدي ون ،راسة 

ا التي استتدفت تحسين وتارال التفاعل االجتماعي لدج األطفال الااتويين في ووا   الدواا ها
ل اصة المؤرتك في هاا الصد، لسن المشارلينا  اإبافة إلى استيصا  وعموعة ون اليواول ا

اوا المستتدفةا و ين اليتر االجتماعيالمكورال السلولية للتدخ ل السلوليةا وتارال التفاعل 
ل وتدري  األ تا . وه دل الاتائا على فيالية التدخ ل السلولية  شكل عا  في تامية المتارا

 ت تلكعم األرت لتلك التدخ ل وتتفا  شكل عا . ولاراالجتماعية لدج األطفال الااتويين. ولارت ع
رهم التدخ ل فاعلة لدج األطفال في وتعلة رياف األطفال والمدرسة اال تدائية ومن تتاوعت هعما

اع ل ( هعوا . ولارت الدراسال التي استتدفت تامية إوا وتارال المبا،هك في التف10( إلى  2ون  
ي ل التئمة لتلك التفاع ل على رحو وافت، ه ثت فيالية ون الدراسااالجتماعية هو االستعا ة الم 

عاولت تامية للتيتما. لما هسفتل الاتائا عن فيالية التي ي  الم  ع في تامية المتارال 
 تارالاالجتماعية. ولم توجد فتوق في ععم األرت ال ا(  اليتاوا التدخلية السلولية في تامية الم

 لم ين اليتراوا هو لتدري  األ تا .االجتماعية يمكن ع وها 
( التحين ون فيالية  تراوا هست   ائم Moghaddam et al., 2016وهدفت ،راسة  

على الي ج  الفن في تامية وتارال التفاعل االجتماعيا المتارال اللفظية وخفض السلوليال 
ليا  وهو  الااتويينطفال ( ون األ20وتلورت عياة الدراسة ون   .الااتويينالتلتارية لدج األطفال 

تما هوورهم. وتم تو يا هفتا، اليياة إلى وعموعتين إعداهما تعتييية واألختج با  ة  وا  لل وا
( جلسة ع جية 15( جلسة ع جيةا عيد تم ت يين  30( ون األطفال. واستغتق التدخل  10 

الاتائا إلى فيالية ( جلسة ،اخل الما ل  واس ة هوليا  األوور. وه ارل 15،اخل المدرسة و 
 وخفض اليتراوا اليائم على الي ج  الفن في تحسين وتارال التفاعل االجتماعي والمتارال اللفظية
  ة.السلوليال التلتارية لدج المشارلين في المعموعة التعتييية وياررة  ذفتا، المعموعة الطا 

 Play تراوا رحو المياررة  ين فيالية  (Szumski et al.,  2017وسيت ،راسة  
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Time/Social Time  وبتراواI Can Problem Solve   لتامية المتارال االجتماعية
في وتعلة التوبة. وتم ت يين تعتبة الدراسة ،اخل الص   الااتويينورظتية الييل لدج األطفال 

التوبةا وو عين  شكل   متعلة الااتويين( ون األطفال 52الدراسي. وتمثلت عياة الدراسة في  
 Play( المعموعة التي طين عليتا  تراوا 1( وعموعال على الاحو التالي  3عشوائي إلى  

Time/Social Time المعموعة التي  ارلت في  تراوا 2ا )I Can Problem Solve 
االجتماعية لدج هفتا،. وتعدر  المتارالوه ارل الاتائا إلى فيالية  تراوعي الدراسة في تامية 

 I Canلا  ه ثت فيالية وياررة  يتراوا  Play Time/Social Timeراوا اإ ارك إلى ه   ت 
Problem Solve  في تامية المتارال التفاعلية. واتطحت فيالية ل  اليتراوعين في تامية

 I درال األطفال على وواجتة الموا   االجتماعية الصىبة. وباإبافة لما سينا لا   تراوا 
Can Problem Solve ية في تامية رظتية الييل وياررة  اةخت.ه ثت فيال 

( إجتا  تحليل  يد  للدراسال Kabashi & Kaczmarek, 2017وعاولت ،راسة  
ال لدج األطف المبا،هك االجتماعيةوتارال  تي ي التي است مت التدخل اليائم على الفيديو في 

التي ار بيت عليتا ( ون الدراسال 36. وا تملت عياة هاا التحليل البيد  على  الااتويين
وحكال التطمين في التحليل البيد  الحالي. وهجتيت المتاجية الماتعية لتلك الدراسال في 

ئاا ( المتغيتال المستيلةا الاتا3( المتغيتال التا يةا 2( خصائا المشارلينا 1بو  وا يلي  
يتال في بو  المتغ( استمتارية الاتائا وإوكارية تيميمتا. و د  سمت الدراسال وحل المتاجية 4

 ( ،راسال تيات2( ،راسال تيات ودخل الاماجة عيت الفيديوا 1المستيلة على الاحو التالي  
( ،راسال  اررت  ين 4( ،راسال جميت  ين المدخلين السا يينا 3ودخل الاماجة الااتيةا 

 اميةيو في تفيالية هاين المدخلين. وهوبحت الاتائا  شكل عا  فيالية التدخل اليائم على الفيد
 .الااتويينوتارال المبا،هك االجتماعية لدج األطفال 

 طفالالمحور الثاني: دراسات تناولت التدخل التجريبي لخفض سلوكيات إيذاء الذات لدى األ
 الذاتويين
( هو تيصي فيالية التدري  على Danov et al., 2010لا  التدي ون ،راسة   

الصور هو التحدث ل فض سلوك إياا  الاال لدج هعد  التواصل الو يفي  است دا    ا ال
عن  ( ساوال. و د هسفتل رتائا التحليل الو يفي3في سن الثالثة ون اليمت   الااتوييناألطفال 

لاال اياا   و  التي ي  اإيعا ي المتمثل في عصول ال فل عما يتيدا سييذذذذذذذًا في استمتار سلوك إ
ة عن ار فاف ويدالل سلوليال إياا  الاال هراار العلسال لدي . و د هسفتل رتائا الدراس

 الي جية اليائمة على التدري  على التواصل الو يفي. 
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رحو تحديد فيالية التدخل اليائم على التلاول الحسي في  (Sankar, 2013وسيت ،راسة  
والمياررة  ين ا الااتويينخفض سلوليال االستثارك الااتية وسلوليال إياا  الاال لدج األطفال 

فيالية الك المدخل  المدخل اليائم على هرش ة ال اولة التتفيتية في هاا الصد،. وار ول عياة 
ا تم تو ييتم  شكل عشوائي إلى وعموعتين تعتييية الااتويين( ون األطفال 10الدراسة على  

على التلاول الحسي  ( هفتا،. وه ارل الاتائا إلى فيالية التدخل اليائم10وبا  ة  وا  لل واتما  
في خفض سلوليال اإرارك الااتية وسلولية إياا  الاال عيد ار فطت تلك السلوليال  اسبة 

%(  يد ارتتا  التدخل  ساعة وياررة  التدخل اليائم على هرش ة ال اولة عيد لم تحدث هية 13 
 تغيتال وبا تك  يد ارتتا  المشارلة في تلك األرش ة.  

إلى التحين ون فاعلية ا صا  المي  ال البصتية  (ille, 2014Kenvوهدفت ،راسة  
الاماجة عيت الفيديو( لوسيلة ل فض سلوليال إياا  الاالا وتي ي   – اليصا االجتماعية 

 لتاظيم. واستتدفت الميياال البصتية تامية وتارال االااتويينالسلوليال اإيعا ية لدج األفتا، 
 السن لاال. ولارت عياة الدراسة ومثلة في هعد األطفال  الت( فيالااتي وإ،ارك سلوليال إياا  ا

إلى  ال اوسة ون المصا ين  اب تاا الااتوية ووتتفا األ،ا  الو يفي. وه ارل الاتائا  شكل عا 
 فيالية است دا  المي  ال البصتية في خفض سلوليال إياا  الاال.

ة واتعية للتحين ون فيالية إجتا  وتاجي (Chezan et al., 2017،راسة  واستتدفت 
يت . وهجت الااتويينالتدخ ل السلولية المستتدفة خفض سلوليال إياا  الاال لدج صغار األطفال 

( 2016( إلى  2000( ون الدراسال التي ُرشتل في الفتتك ون  24تلك المتاجية الماتعية على  
تا المست د ا الييارال والتي ار بيت عليتا  توط التطمين. وتمت المتاجية في بو  الما

الديموجتا ية للمشارلينا  توي ت يين التدخل السلولي وخصائا التدخل ورتائع . وه ارل 
( طفً   ارلوا في الدراسال وحل المتاجية  د تيلموا 30( ون إجمالي  24الاتائا إلى ه   

ميا جاوا. وه ارل سلوليال االستيدال التي تم اختيارها استااً،ا إلى القيال السا ن على اليتر
 الدراسال إلى ار فاف ويدالل سلوليال إياا  الاال  يد المشارلة في التدخ ل السلولية.

 التحين ون فيالية اراين ون التدخ ل الي جية السلولية (Buck, 2017وعاولت ،راسة  
ي فراسة اة الد. وتمثلت عيالااتويينل فض السلوليال اليدوارية وسلوليال إياا  الاال لدج األفتا، 

 اون ون. ولا  التدخل األول  ائم على هرش ة التلاول الحسي لفتتك تتت الااتوييناراين ون ال  ا 
ي. لو يف،قيية وعتى ساعة يوويذذًاا  ياما لا  التدخل الثاري  ائم على التدري  على التواصل ا 45

ي فلحسي ئم على هرش ة التلاول اوبالاسبة للاتائاا فيد هسفتل عن  يا،ك فيالية التدخل األول اليا
 خفض اليدوا  وسلوليال إياا  الاال لدج المشارلين في الدراسة.
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إجتا  تحليل  يد  للدراسال التدخلية اليائمة  (Erturk et al., 2018واستتدفت ،راسة  
على الي ج السلولي ل فض سلوليال إياا  الاال لدج األطفال المصا ين  اب تاا الااتوية هو 

( ون الدراسالا والتي طبيت على 46ب تا ال الامائية. وتامية الك التحليل البيد  على  اال
( ون صغار األطفال تحت سن الثارية عشت. وتمت المتاجية الماتعية لتلك الدراسال في 66 

روعية قيال  -2المتغيتال الديمعتا ية ال اصة  المشارلين في تلك الدراسالا  -1بو  وا يلي  
التصميم  -5إجتا ال التدخل وو تجات ا  -4هسباا سلوليال إياا  الاالا  -3الو يفيا السلوك 

% ون المشارلين في تلك 88التعتييي وهسالي  القيال المتبية  ي . وه ارل الاتائا إلى ه  
الدراسال لاروا ون المصا ين  اب تاا الااتويةا لما هوبحت فيالية التدخل السلولي في خفض 

ا  الاال لدج هؤال  األفتا،. وهخيًتا ه ارل الاتائا ه  است دا  التدخ ل الي جية سلوليال إيا
 العاه ك ،و  التذ د ون وااسبة وحتواها للمشارلين ييلل ون فياليتتا. 

 ت لدىالمحور الثالث: دراسات تناولت العالقات بين التفاعل االجتماعي وسلوك إيذاء الذا
 األطفال الذاتويين

( تيصي الي  ة  ين سلوليال إياا  الاال Waters & Healy, 2012سة  استتدفت ،را
( ون 95لدج عياة  واوتا   المصاعبةواليصور في المتارال االجتماعية والمشك ل السلولية 

صدار ( اإ2( وقيال المشك ل السلوليةا 1األطفال الااتويين. وتمثلت ه،وال الدراسة  يما يلي  
ف (  ائمة األعتا3لتيديت المتارال االجتماعية لاطفال والمتاهيينا الثاري لمقيال واتسو  

ال   الالاطفال الااتويين. وه ارل الاتائا إلي وجو، ع  ة اال ،اللة إعصائية  ين سلوليال إياا
  كل ون اليصور في المتارال االجتماعية والمشك ل السلولية لدج األفتا، الااتويين.

( اللش  عن عواول ال  ورك المتيلية  et al., 2012Duerdenوعاولت ،راسة  
ا  ين ( ون األطفال والمتاهيين الااتويين ومن تتاوعت هعمارهم و241 سلوليال إياا  الاال لدج  

ليال ( ون اليواول التي ون الممكن ه  تؤرت في سلو 7( عاوذذذذذذًا. وتم استيصا   19( وعتى  2 
(  اوا التواصل 3(  صور اليدرك الميت يةا 2الحسيةا  (  اوا الميالعة1إياا  الاال وهي  

ائا ( ال يول والسلوليال اليتتية. وه ارل الات6( وحدو،ية االهتماوالا 5( اليمتا 4الو يفيا 
طفل(. و د لا   اوا  126%( هفتا، اليياة  53.2إلى ارتشار سلوليال إياا  الاال لدج  
ر لا  صو  سلوليال إياا  الاالا يلي  وحدو،ية االهتماواالميالعة الحسية وافتً،ا( ه ثت الماياال 

 اليدرك الميت يةا  رم األ،ا  الو يفي االجتماعي. 
تيصي ويدالل ارتشار سلوليال إياا  الاال ( إلى Rattaz et al., 2015وهدفت ،راسة  

يد ( ون المتاهيين الااتويينا ولالك تحد152وال صائا المصاعبة لتا في في عياة  واوتا  
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عواول ال  ورك المتيلية  تلك السلوليال. واست دوت الدراسة  ائمة السلوك الشاا والتي ُطبيت على 
الوالدين. لما تم جما الييارال ال اصة  شدك هعتاف اب تاا الااتوية والامو الافسي لل فل 

تتي ال فولة والسلوليال التوافقية وجو،ك الحياك لدج الوالدين واجمالي التدخ ل الي جية في فت
%(ا 35.8والمتاهية. وه ارل الاتائا إلى ارتشار سلوليال إياا  الاال لدج هفتا، اليياة  اسبة  

وارتباط تلك السلوليال على رحو ،ال إعصائيذذذذذذًا  ميدل تلتار سلوليال التحد  و دك هعتاف 
 الااتوية والمتارال التلي ية واأل،ا  الو يفي الييلي والمستوج اللغو .

( تيصي سلوليال إياا  الاال لدج Richards et al.,  2016واستتدفت ،راسة  
وعموعة ون او  اب تاا الااتوية علي ودار ر ث ساوال لتحديد ال صائا السلولية 

توسع ( ون األطفال الااتويين  و67والديموجتا ية المتتب ة  تا. و د ه مل ويدووا التعاية لذ  
يح ال اصة  سلوليال الاال ووظاهت تلك السلوليال علي فتتتين عا ( المياي 13.5األعمار= 

تك  فاصل ر ث ساوال. وبالاسبة للاتائاا فيد استيت ويدل ارتشار سلوليال إياا  الاال في فت
% ون األفتا،. لما وجدل ع  ة اال ،اللة إعصائية  ين سلوليال 77.8القيال الثارية على 

م ية في ل الاويال المتتفية ون الاشاط ال ائد واالردفاعية والسلولياإياا  الاال وفيدا  اللغة والمست
ي ف لتا الفتتتين. و د ارتب ت وؤ تال ال  ورك للل ون االردفاعية و صور التفاعل االجتماعي 

 الفتتك األولي للقيال  استمتار سلوليال إياا  الاال علي ودار الث ث ساوال.
( اللش  عن  يض اليواول المتيلية  سلوليال 18Gulsrud et al., 20وعاولت ،راسة  

ون او  اب تاا  144إياا  الاال لدج المصا ين  اب تاا الااتويةا والك في عياة وكورة ون 
ة طيف التوعد في فاة عمتية اوتدل ون سن الثارية والاص  وعتى ستين عاوذذًا. واستادل الدراس

، ى وجو اة والتياريت الوالدية. وه ارل الاتائا إلفي جما  ياراتتا إلى وعموعة ون المياييح الميا
هي و توية ع  ة  ين المتغيتال التالية وسلوك إياا  الاال لدج هفتا، اليياة المصا ين  اب تاا الاا

اليصور الحتلي وتذخت ببع عملية اإختاج في فتتك ال فولةا اليصور الميتفي واالجتماعي 
ععم هرت عاد المستوج المتوسع. هوا  الاسبة لشدك  الحاليا وجميا هاا المتغيتال لا  لتا

االب تااا االردفاعيةا  صور الو ائ  التافيايةا  صور األ،ا  الو يفي التليفيا اليلن 
هم واالب تاا الم اجي فلم تلن هااك فتوق ،الة إعصائيذذًا  ين او  سلوليال إياا  الاال وغيت 

 ومن ال ييارو  واتا.
( رحو اللش  عن اليواول المتتب ة  سلوليال إياا  ,Lawrence 2018وسيت ،راسة  

( ون األطفال المصا ين  اب تاا 145الاال لدج األطفال الااتوية. وتمثلت عياة الدراسة في  
طيف الااتويةا والاين يتليو  ال دوال الي جية  ذعد المتا   الي جية لاو  االب تا ال المييدك. 
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ين اليدوا ا السلوليال الام يةا ستعة الغط ا  صور األ،ا  وهوبحت الاتائا وجو، ع  ة  
الو يفي التليفيا  صور الو يفة التواصليةا والمتارال االجتماعية والحياتية وسلوليال إياا  
 الاال. ولا  السنا ستعة الغط ا السلوك التليفي واياال ،الة إعصائيذذًا  سلوليال إياا  الاال.

 قةتعقيب على الدراسات الساب

تا ياليتف الاظت في الدراسال السا يةا رعد ه  هااك اليديد ون المداخل التعتييية التي ريتت 
 في تامية التفاعل االجتماعي لدج األطفال الااتويين على الاحو التالي 

   ودخل الي ج الو يفي اليائم على التلاول الحسيLinderman & Stewart, 1999.) 
 في  استتاتيعيال التواصل الو يSullivan, 2003.) 
   الي ج اليائم على تبا،ل الب ا الCarr & Felce, 2007.) 
   التدخ ل السلوليةCamargo, 2012.) 
   الي ج  الفنMoghaddam et al., 2016.) 
   الاماجة  است دا  الفيديوKabashi & Kaczmarek, 2017.) 

ك إياا  الاال لدج األطفال وبالمثل هااك عدك استتاتيعيال ع جية هستمت في خفض سلو 
 الااتويين لما يلي 

   التدري  على التواصل الو يفي  استحدا    ا ال الصورDanov et al., 2010.) 
   التدخل اليائم على التلاول الحسيSankar, 2013.) 
   التدخل اليائم على است دا  المي  ال البصتيةKenville, 2014.) 
   التدخ ل السلوليةChezan et al., 2017; Erturk et al.,  Buck, 2017;

2018.) 
 ما يتطل لاا ه  ه ت  وظاهت التفاعل االجتماعي المستتدي تاميتتا لدج األطفال 
الااتويين وا يلي  االستعا ة لآلخت تحسن السلوليال الو ي ية لالل   المت اون والل   التليائيا 

وار فاف وستوج التت،، ا (1999Linderman & Stewart ,اللي  التا،يا والمحا،رال  
إ،راك ا (Carr & Felce, 2007 التفاع ل الثاائيةا (ا Sullivan, 2003المتبي للل    

 & Kabashiالمبا،هك االجتماعية  (ا Hopkins et al., 2011 التيييتال الوجتية واالرفياالل 
Kaczmarek, 2017.) 

ون اليواول المستمة في ارتفاا وه دل ،راسال المحور الثالد على وجو، وعموعة 
ويدالل سلوليال إياا  الاال لدج األطفال الااتويين لاليصور في المتارال االجتماعية 

 Waters & Healy, 2012 ا  اوا الميالعة الحسيةا وحدو،ية االهتماوالا  صور اليدرك)
اف اب تاا (ا  و دك هعت Duerden et al., 2012الميت يةا واأل،ا  الو يفي االجتماعي  
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 ,.Rattaz et alطيف التوعد والمتارال التلي ية واأل،ا  الو يفي الييلي والمستوج اللغو   
(ا اليصور الحتلي Richards et al.,  2016(ا االردفاعية و صور التفاعل االجتماعي  2015

rud et Gulsوتذخت ببع عملية اإختاج في فتتك ال فولةا اليصور الميتفي واالجتماعي الحالي  
al., 2018 ا اليدوا ا السلوليال الام يةا ستعة الغط ا  صور األ،ا  الو يفي التليفيا)

(. وبالاظت في Lawrence, 2018 صور الو يفة التواصليةا والمتارال االجتماعية والحياتية  
تلك الاتائاا رعد ه   صور وتارال التفاعل االجتماعي  م تل  وسميات   د ور، في جميا 

اسال في هاا المحور ون عيد ارتباط  على رحو ،ال  سلوليال إياا  الاال لدج األطفال الدر 
 ;Duerden et al., 2012; Gulsrud et al., 2018; Lawrence, 2018الااتويين  

; Richards et al.,  2016; Waters & Healy, 2012Rattaz et al., 2015) 
ي جي الا  يستتدي خفض سلوليال إياا  وتعدر اإ ارك إلى بتورك تصميم التدخل ال

تا الاال في بو  طييية اليياة وخصائصتاا والك أل  است دا  اليتاوا العاه ك ييلل ون فياليت
  .(Erturk et al., 2018في تحيين ههدافتا طبيذذذذذذًا لاتائا التحليل البيد  الا  هجتاا  

الي جية التي توج  لاطفال  ما يتطل ههمية وشارلة وشارلة األستك في التدخ ل 
 (.Moghaddam et al., 2016 الااتويين األوت الا  ي يد ون فيالية تلك التدخ ل 

 وهخيًتاا تظتت ههمية األرش ة التتويحية في تامية وتارال التفاعل االجتماعي ألطفال
ك اشور هداي المالتوبة والاين تستتويتم وثل هاا األرش ة وبالتالي ت يد فياليتتا في تحقييتا األ

التي ه دل على فيالية  تراوا  (Szumski et al.,  2017ون ورائتا لما جا  في ،راسة  
Play Time/Social Time  ج االجتماعية لد في تامية المتارالاليائم على األرش ة التتويحية

 األطفال الااتويين في وتعلة التوبة.
 

 فروض الدراسة:

 ذذين وتوسذذ ي رتذذ  ،رجذذال المعموعذذة التعتيييذذة علذذى توجذذد فذذتوق اال ،اللذذة إعصذذائية  (1
 وقيال التفاعل االجتماعي في القياسين الييلي والبيد  لصالل القيال البيد .

توجذذذد فذذذذتوق اال ،اللذذذة إعصذذذذائية  ذذذذين وتوسذذذ ي رتذذذذ  ،رجذذذال المعمذذذذوعتين التعتيييذذذذة  (2
والطذذذذا  ة علذذذذى وقيذذذذال التفاعذذذذل االجتمذذذذاعي فذذذذي القيذذذذال البيذذذذد  لصذذذذالل المعموعذذذذة 

 لتعتييية.ا
 علذى التعتييية ،رجال المعموعة رت  وتوس ي  ين فتوق اال ،اللة إعصائية ال توجد (3

 .والتتبيي البيد  القياسين التفاعل االجتماعي في وقيال
توجذذد فذذتوق اال ،اللذذة إعصذذائية  ذذين وتوسذذ ي رتذذ  ،رجذذال المعموعذذة التعتيييذذة علذذى  (4



 

 

 األنشطة الترويحية في تحسين التفاعل االجتماعي وخفض سلوك إيذاء الذاتفاعلية  

 

 (20  1920رأكتوب – العشرون و  التاسعلمجلد اا  -105العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 يد  لصالل القيال البيد .وقيال سلوك إياا  الاال في القياسين الييلي والب
توجذذذد فذذذذتوق اال ،اللذذذة إعصذذذذائية  ذذذذين وتوسذذذ ي رتذذذذ  ،رجذذذال المعمذذذذوعتين التعتيييذذذذة  (5

والطذذذذا  ة علذذذذى وقيذذذذال سذذذذلوك إيذذذذاا  الذذذذاال فذذذذي القيذذذذال البيذذذذد  لصذذذذالل المعموعذذذذة 
 التعتييية.

 علذى التعتييية ،رجال المعموعة رت  وتوس ي  ين فتوق اال ،اللة إعصائية ال توجد (6
 .والتتبيي البيد  القياسين لوك إياا  الاال فيس وقيال

 منهج الدراسة:

اعتمذذدل الدراسذذة الحاليذذة علذذى المذذاتا التعتييذذى والذذك للتحذذن وذذن التذذدي التئيسذذى للدراسذذة 
وهذذو تحسذذين التفاعذذل االجتمذذاعي وخفذذض سذذلوك إيذذاا  الذذاال لذذد  وعموعذذة وذذن األطفذذال الذذااتويين 

 عن طتين األرش ة التتويحية.
 اسة:عينة الدر

ُهجتيذذت الدراسذذة علذذى عياذذة وذذن هوتذذال وويلمذذال األطفذذال الذذااتويينا و ذذد تذذم تيسذذيمتم إلذذى 
 وعموعتين 

 ة:عينة الخصائص السيكومتري -1
( ويلمذذة لاطفذذال الذذااتويين. و ذذد تذذم اختيذذار هفذذتا، اليياذذة وذذن 30( هوذذا و  30تلورذذت وذذن  

  يض وتا   التوعد  مدياة رصت.
 العينة األساسية: -2

( طفذ  ااتويذذاا وذن اجمذذالى عشذذتين طفذ  ااتويذذا و ذذد 12ت عياذذة الدراسذة الحاليذذة وذذن  تلورذ
( عاًوذاا وارحذتاي وىيذارج  ذدرا 5.6توسع عمذتج  ذدرا  ( عاواا  م6 - 4تتاوعت هعمارهم وا  ين  

 (ا و د تم تيسيم اليياة إلى 0.85 
 ( هطفال وهوتاتتم وويلماتتم.6ذ المعموعة التعتيييةا وعد،هم  1
 ( هطفال وهوتاتتم وويلماتتم. 6ذ المعموعة الطا  ةا وعد،هم  2

و ذذذد تذذذم التلذذذافؤ  ذذذذين هفذذذتا، اليياذذذةا وذذذذن عيذذذد اليمذذذت ال واذذذذىا ،رجذذذة الااتويذذذةا التفاعذذذذل 
 االجتماعيا سلوك إياا  الاالا والك على الاحو التالى 

  :التكافؤ بين مجموعات فى العمر الزمنى 
 (1جدول )

لدراسة الفروق بين متوسطي رتب درجات   Mann – Whitneyني ويت –نتائج اختبار مان 
 المجموعتين )التجريبية والضابطة( في متغير العمر



 

 

     أ. د / أحمد علي بديوي محمد & د/ فاطمة سعيد أحمد بركات 

 (21  7  019أكتوبر    -العشرون و أالتاسع المجلد   -105 المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد

 ن المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
z 

مستوى 

 الداللة

 30.00 5.00 1.01 4.63 6 ةيبيالتجر

 غير دالة 1.444
 48.00 8.00 0.53 5.31 6 الضابطة

( عذذذذد  وجذذذو، فذذذتوق اال ،اللذذذة إعصذذذذائية  ذذذين وتوسذذذ ال رتذذذذ  1يتطذذذل وذذذن جذذذدول  
،رجذذذال المعمذذذوعتين التعتيييذذذة والطذذذا  ة فذذذي اليمذذذت ال واذذذيا وهذذذاا يذذذدل علذذذي تلذذذافؤ المعمذذذوعتين 
 التعتيييذذذة والطذذذذا  ة( فذذذذي الت ييذذذذن الييلذذذذي, األوذذذذت الذذذا  يمتذذذذد للت ييذذذذن اليملذذذذي  صذذذذورك واتعيذذذذة 

 صحيحة.
( عد  ،اللة الفتوق  ين وتوسذ ي ،رجذال المعمذوعتين التعتيييذة 1لد الشكل اليياري  ويؤ 

 والطا  ة فى اليمت ال واي فى القيال الييلي. 

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

 
 (1شكل )

 جمتوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فى العمر الزمني قبل تطبيق البرنام

ة إعصذذائية فذذى ،رجذذال اليمذذت ( عذذد  وجذذو، فذذتوق اال ،اللذذ1يتطذذل وذذن الشذذكل الييذذاري  
 ال واي  ين المعموعتين التعتييية والطا  ةا وما يؤلد على تلافؤ المعموعتين في هاا المتغيت.

  :التكافؤ بين مجموعات العينة فى درجة الذاتوية 

 (2جدول )

طي رتب درجات لدراسة الفروق بين متوس  Mann – Whitneyويتني  –نتائج اختبار مان 
 التجريبية والضابطة( في درجة الذاتويةالمجموعتين )

 ن المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 متوسط الرتب

مجموع 

 الرتب
Z 

مستوى 

 الداللة

 41.00 6.83 0.89 18.00 6 بيةيالتجر
 غير دالة 0.341

 37.00 6.47 0.75 17.83 6 الضابطة



 

 

 األنشطة الترويحية في تحسين التفاعل االجتماعي وخفض سلوك إيذاء الذاتفاعلية  

 

 (22  1920رأكتوب – العشرون و  التاسعلمجلد اا  -105العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 ذذذين وتوسذذذ ال رتذذذذ   ( عذذذذد  وجذذذو، فذذذتوق اال ،اللذذذة إعصذذذذائية2يتطذذذل وذذذن جذذذدول  
،رجذذذال المعمذذذوعتين التعتيييذذذة والطذذذا  ة فذذذي ،رجذذذة الااتويذذذة, وهذذذاا يذذذدل علذذذي تلذذذافؤ المعمذذذوعتين 
 التعتيييذذذة والطذذذذا  ة( فذذذذي الت ييذذذذن الييلذذذذي, األوذذذذت الذذذا  يمتذذذذد للت ييذذذذن اليملذذذذي  صذذذذورك واتعيذذذذة 

 صحيحة.
عتين التعتيييذة ( عد  ،اللة الفتوق  ين وتوسذ ي ،رجذال المعمذو 2ويؤلد الشكل اليياري  

 والطا  ة فى ،رجة الااتوية فى القيال الييلي. 

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

 

 (2شكل )
 مجمتوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فى درجة الذاتوية قبل تطبيق البرنا

( عد  وجو، فتوق اال ،اللة إعصذائية فذى ،رجذة الااتويذة  ذين 2يتطل ون الشكل اليياري  
 ةا وما يؤلد على تلافؤ المعموعتين في هاا المتغيت.المعموعتين التعتييية والطا  

  :التكافؤ بين مجموعات العينة فى التفاعل االجتماعي 
 
 

وق بين متوسطي لدراسة الفر    Mann – Whitneyويتني  –نتائج اختبار مان  (3جدول )
 رتب درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( فى التفاعل االجتماعي )صورة األم(

 متوسط ن المجموعة عاداالب
انحراف 

 معيارى

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
z 

مستوى 

 الداللة

التفاعل االجتماعي 

 داخل الروضة

غير  0.523 36.00 6.00 1.03 19.33 6 التجريبية

 دالة
 42.00 7.00 0.54 19.50 6 الضابطة

التفاعل االجتماعي في 

 المجتمع

غير  0.523 42.00 7.00 1.03 16.66 6 التجريبية

 دالة
 36.00 6.00 0.54 16.50 6 الضابطة

التفاعل االجتماعي 

 داخل المنزل

غير  0.418 36.50 6.08 0.81 14.66 6 التجريبية

 دالة
 41.50 6.92 1.16 14.83 6 الضابطة

غير  0.361 37.00 6.17 0.89 15.00 6 التجريبيةمهارات التفاعل 



 

 

     أ. د / أحمد علي بديوي محمد & د/ فاطمة سعيد أحمد بركات 

 (23  7  019أكتوبر    -العشرون و أالتاسع المجلد   -105 المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد

 االجتماعي
 41.00 6.83 0.40 15.16 6 الضابطة

 دالة

 الدرجة الكلية
غير  0.601 35.50 5.92 1.50 65.66 6 التجريبية

 دالة
 42.50 7.08 1.26 66.00 6 الضابطة

( عد  ،اللة الفتوق  ين وتوسذ ي ،رجذال المعمذوعتين التعتيييذة 3ويؤلد الشكل اليياري  
 والطا  ة فى التفاعل االجتماعي فى القيال الييلي. 
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 (3)شكل 
ج برناممتوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فى التفاعل االجتماعي قبل تطبيق ال

 )صورة األم(
( عذذذذذد  وجذذذذذو، فذذذذذتوق اال ،اللذذذذذة إعصذذذذذائية فذذذذذى التفاعذذذذذل 3يتطذذذذذل وذذذذذن الشذذذذذكل الييذذذذذاري  

االجتمذذذاعي  ذذذين المعمذذذوعتين التعتيييذذذة والطذذذا  ةا ومذذذا يؤلذذذد علذذذى تلذذذافؤ المعمذذذوعتين فذذذي هذذذاا 
 ت.المتغي

 (4جدول )
سطي رتب درجات لدراسة الفروق بين متو    Mann – Whitneyويتني  –نتائج اختبار مان 

 المجموعتين )التجريبية والضابطة( فى التفاعل االجتماعي )صورة المعلمة(
انحراف  متوسط ن المجموعة االبعاد

 معيارى
متوسط 
 الرتب

مجموع 
مستوى  z الرتب

 الداللة

التفاعل االجتماعي 
 اخل الروضةد

 44.00 7.33 0.81 16.33 6 التجريبية
0.874 

غير 
 دالة

 34.00 5.67 0.63 16.00 6 الضابطة

التفاعل االجتماعي في 
 المجتمع

 37.00 6.17 0.75 14.83 6 التجريبية
0.341 

غير 
 دالة

 41.00 6.83 0.89 15.00 6 الضابطة

التفاعل االجتماعي 
 داخل المنزل

 37.50 6.25 1.21 13.33 6 التجريبية
0.249 

غير 
 دالة

 40.50 6.75 1.04 13.50 6 الضابطة

غير  0.000 39.00 6.50 0.89 13.00 6 التجريبيةمهارات التفاعل 



 

 

 األنشطة الترويحية في تحسين التفاعل االجتماعي وخفض سلوك إيذاء الذاتفاعلية  

 

 (24  1920رأكتوب – العشرون و  التاسعلمجلد اا  -105العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 االجتماعي
 39.00 6.50 0.63 13.00 6 الضابطة

 دالة

 الدرجة الكلية
 42.00 7.00 2.50 57.50 6 التجريبية

0.494 
غير 
 دالة

 36.00 6.00 1.04 57.50 6 الضابطة

( عد  وجو، فتوق اال ،اللذة إعصذائية  ذين وتوسذ ال رتذ  4ا 3يتطل ون العدولين  
 ،رجال المعموعتين التعتييية والطا  ة في التفاعل االجتماعي, وهاا يذدل علذي تلذافؤ المعمذوعتين

ي  صذذذذورك واتعيذذذذة  التعتيييذذذة والطذذذذا  ة( فذذذذي الت ييذذذذن الييلذذذذي, األوذذذذت الذذذا  يمتذذذذد للت ييذذذذن اليملذذذذ
 صحيحة.

( عد  ،اللة الفتوق  ين وتوسذ ي ،رجذال المعمذوعتين التعتيييذة 4ويؤلد الشكل اليياري  
 والطا  ة فى التفاعل االجتماعي فى القيال الييلي. 
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 (4شكل )
ج برناممتوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فى التفاعل االجتماعي قبل تطبيق ال

 ()صورة المعلمة
( عذذذذذد  وجذذذذذو، فذذذذذتوق اال ،اللذذذذذة إعصذذذذذائية فذذذذذى التفاعذذذذذل 4يتطذذذذذل وذذذذذن الشذذذذذكل الييذذذذذاري  

االجتمذذذاعي  ذذذين المعمذذذوعتين التعتيييذذذة والطذذذا  ةا ومذذذا يؤلذذذد علذذذى تلذذذافؤ المعمذذذوعتين فذذذي هذذذاا 
 المتغيت.

  :التكافؤ بين مجموعات العينة فى سلوك إيذاء الذات 
 (5جدول )

رجات لدراسة الفروق بين متوسطي رتب د  Mann – Whitneyويتني  –نتائج اختبار مان 
 المجموعتين )التجريبية والضابطة( في سلوك إيذاء الذات )صورة األم(

انحراف  متوسط ن المجموعة االبعاد
 معيارى

متوسط 
 الرتب

مجموع 
مستوى  z الرتب

 الداللة

 اإليذاء الجسدي
 غير دالة 0.167 40.00 6.67 1.16 29.83 6 التجريبية

 38.00 6.33 1.36 29.66 6 ةالضابط



 

 

     أ. د / أحمد علي بديوي محمد & د/ فاطمة سعيد أحمد بركات 

 (25  7  019أكتوبر    -العشرون و أالتاسع المجلد   -105 المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد

اإليذاء الوجداني 
 أو الفكري

 غير دالة 0.561 42.00 7.00 0.51 8.66 6 التجريبية

 36.00 6.00 0.54 8.50 6 الضابطة

 إهمال الذات
 غير دالة 0.331 37.00 6.17 1.04 10.50 6 التجريبية

 41.00 6.83 1.36 10.66 6 الضابطة

 حرمان الذات
 غير دالة 0.561 42.00 7.00 0.54 8.50 6 بيةالتجري

 36.00 6.00 0.51 8.33 6 الضابطة

 الدرجة الكلية
 غير دالة 0.086 39.50 6.58 1.64 57.50 6 التجريبية

 38.50 6.42 0.98 57.16 6 الضابطة

 ( عد  ،اللة الفتوق  ين وتوسذ ي ،رجذال المعمذوعتين التعتيييذة5ويؤلد الشكل اليياري  
 والطا  ة فى سلوك إياا  الاال فى القيال الييلي. 
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 (5شكل )
 رنامجمتوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فى سلوك إيذاء الذات قبل تطبيق الب

 )صورة األم(
( عد  وجو، فتوق اال ،اللة إعصائية فذى سذلوك إيذاا  الذاال 5يتطل ون الشكل اليياري  

 والطا  ةا وما يؤلد على تلافؤ المعموعتين في هاا المتغيت. ين المعموعتين التعتييية 
 (6جدول )

طي رتب درجات لدراسة الفروق بين متوس  Mann – Whitneyويتني  –نتائج اختبار مان 
 المجموعتين )التجريبية والضابطة( في سلوك إيذاء الذات )صورة المعلمة(

انحراف  متوسط ن المجموعة االبعاد
 معيارى

متوسط 
 تبالر

مجموع 
 مستوى الداللة z الرتب

 اإليذاء الجسدي
 40.50 6.75 2.04 37.16 6 التجريبية

0.249 
 غير دالة

 37.50 6.25 1.54 37.00 6 الضابطة

اإليذاء الوجداني 
 أو الفكري

 36.00 6.00 0.83 10.50 6 التجريبية
0.509 

 غير دالة

 42.00 7.00 1.03 10.66 6 الضابطة

 تإهمال الذا
 37.50 6.25 1.47 12.16 6 التجريبية

0.248 
 غير دالة

 40.50 6.75 1.50 12.33 6 الضابطة
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 حرمان الذات
 38.50 6.42 0.75 10.16 6 التجريبية

0.085 
 غير دالة

 39.50 6.58 0.98 10.16 6 الضابطة

 الدرجة الكلية
 40.00 6.67 4.19 70.00 6 التجريبية

0.164 
 غير دالة

 38.00 6.33 3.12 70.16 6 طةالضاب

( عد  وجو، فتوق اال ،اللذة إعصذائية  ذين وتوسذ ال رتذ  6ا 5يتطل ون العدولين  
،رجذال المعمذوعتين التعتيييذة والطذا  ة فذي يلذوك إيذذاا  الذاال, وهذاا يذدل علذي تلذافؤ المعمذذوعتين 

ملذذذذي  صذذذذورك واتعيذذذذة  التعتيييذذذة والطذذذذا  ة( فذذذذي الت ييذذذذن الييلذذذذي, األوذذذذت الذذذا  يمتذذذذد للت ييذذذذن الي
 صحيحة.

( عد  ،اللة الفتوق  ين وتوسذ ي ،رجذال المعمذوعتين التعتيييذة 6ويؤلد الشكل اليياري  
 والطا  ة فى سلوك إياا  الاال فى القيال الييلي. 
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طبيق تمتوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فى سلوك إيذاء الذات قبل   (6شكل )
 ة(البرنامج )صورة المعلم

( عد  وجو، فتوق اال ،اللة إعصائية فذى سذلوك إيذاا  الذاال 6يتطل ون الشكل اليياري  
  ين المعموعتين التعتييية والطا  ةا وما يؤلد على تلافؤ المعموعتين في هاا المتغيت.

 أدوات الدراسة:
 (.2003مقياس الطفل التوحدي )إعداد: عادل عبدهللا ,  (1)

 الهدف من المقياس: 
قيال ال فل التوعد  هعد ههم المياييح التشحيصية التي تتذدي إلذي التيذتي علذي يمثل و

األطفذذذال او  إبذذذ تاا التوعذذذد وتحديذذذدهم وتمييذذذ هم عذذذن غيذذذتهم وذذذن األطفذذذال او  االبذذذ تا ال 
تذم  مذا األخت  المشا تة لتم  والك عتي يذتم تيذديم ال ذدوال وال  ذع التدريييذة والتتبويذة والتيليميذة ل

 اإردواج وا اةختين في المعتما.يساعدهم علي 
 وصف المقياس: 



 

 

     أ. د / أحمد علي بديوي محمد & د/ فاطمة سعيد أحمد بركات 

 (27  7  019أكتوبر    -العشرون و أالتاسع المجلد   -105 المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد

تذذذذم صذذذذياغة عبذذذذارال هذذذذاا المقيذذذذال فذذذذي بذذذذو  وحكذذذذال التشذذذذ يا الذذذذوار،ك فذذذذي الذذذذدليل 
( الصذذا،ر عذذن العمىيذذة األوتيكيذذة لل ذذ  الافسذذي, إلذذي جارذذ  وتاجيذذة DSMIVالتش يصذذي التا ذذا  

(  اذدًا 28  المقيذال وذن  التتاث السيكولوجي والسيكاتت  عول وا لت  عن هذاا االبذ تاا, ويتلذو 
يعيذذ  عاتذذا األخصذذائي هو الميلذذم هو هعذذد الوالذذدين  ذذذ  ريذذم( هو  ذذذ  ال(, وتمثذذل هذذاا الياذذو، هعذذتاف 

 اذذدًا( علذذي األ ذذل وإر با تذذا علذذي  14إبذذ تاا التوعذذد, ويياذذي وجذذو، رصذذ  هذذاا اليذذد، وذذن الياذذو،  
إع ذذا  ،رجذذذة لل فذذل علذذذي هذذذاا ال فذذل هرذذذ  ييذذاري فيذذذً  وذذن إبذذذ تاا التوعذذد, وفذذذي الغالذذ  ال يذذذتم 

المقيذذذال عيذذذد يذذذتم إسذذذت داو   غذذذتف التشذذذ يا فيذذذع وهعيارذذذًا يمكذذذن إع ذذذا  ال فذذذل ،رجذذذة واعذذذدك 
( ،رجذذذة علذذذي هذذذاا 14لاجا ذذذة   ذذذايم( وصذذذفت لاجا ذذذة  ذذذذ  ال(, وبذذذالك فذذذ   عصذذذول ال فذذذل علذذذي  

ين ووماال ذك  يذ  (  ادًا علي , وون رذم اليوجذد ه،رذي تيذارف  ذن األسذلوب14المقيال يياي إر باق  
(  اذو، فيذذع  ذد تلذو  لا يذذة للذي تحكذم وذذن خ لتذا علذي ال فذذل  ذرذ  او  ابذ تاا توعذذد, 10فذ    

وللذذذن ل يذذذا،ك التذ يذذذد يفطذذذل ه  تا يذذذن عليذذذ  رصذذذ  عذذذد، الياذذذو، للحصذذذول علذذذي رتذذذائا صذذذذحيحة 
 وصا، ة.

 صدق المقياس:
 إست د  ويد هاا المقيال هسلوبين لحساا صدق المقيال وهما 

 ذذذا  ويذذذد المقيذذذال  يتبذذذ  علذذذي عذذذد، وذذذن المحكمذذذين وذذذن هسذذذاتاك الصذذذحة  صةةةدق المحكمةةةين: –أ 
ا ل الافسذذية والتتبيذذة ال اصذذة وعلذذم الذذافح واألطبذذا  الافسذذيين, وتذذم اإ يذذا  علذذي تلذذك الياذذو، التذذي عذذ

%( علذذي األ ذذل وذذن إجمذذاا المحكمذذين, ولذذا  وذذن رتيعذذة الذذك عذذاي خمسذذة  اذذو، ليصذذبل 95علذذي  
 (  ادًا تمثل الشكل الاتائي للمقيال.28او، المقيال  اليد، الاتائي لي

يذذذذال  ت يييذذذذ  علذذذذي عياذذذذة وذذذذن األطفذذذذال او  عيذذذذد  ذذذذا  ويذذذذد المق صةةةةدق المحةةةةي الخةةةةارجي: -ب
(, وتذذم إع ذذا  ،رجذذة واعذذدك لاسذذتعا ة   ذذايم(, وصذذفت لاسذذتعا ة  ذذذذ  ال( 13ابذذ تاا التوعذذد    =

( لمحذك خذارجي, وإتبذاا رفذح 1999عيم   يذت  وعاد إست دا  المقيذال الممارذل الذا  هعذدا عيذدالت 
(ا وبحسذذاا قيمذذة 863,0اإجذذتا  فذذي إع ذذا  ،رجذذة للمفحذذو( علذذي المقيذذال  لذذ  وياوذذل الصذذدق  

(, وهذذي جمييذذًا قذذيم ،الذذة إعصذذائيًا عاذذد 938,0 ر(  ذذين تييذذيم األخصذذائي وتييذذيم ولذذي األوذذت  لغذذت  
 (.01,0وستو   

 ثبات المقياس: 
ًا ه ثذذذت وذذذن هسذذذلوا لحسذذذاا الثبذذذال عيذذذد تذذذم ت ييذذذن هذذذاا إسذذذت د  ويذذذد المقيذذذال هيطذذذ

المقيال علي هفتا، اليياة رم هعيد ت ييي  عليتم وتك هخت   يد وتور  تت واعد وذن الت ييذن األول, 
وب تباا رفح اإجتا  السا ن في إع ا  ،رجة للمفحوصذين علذي المقيذال  لغذت قيمذة وياوذل الثبذال 
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( وهذذي قذذيم ،الذذة إعصذذائيًا عاذذد وسذذتو  846,0(  لغذذت  - 21Kr( وب سذذت دا  ويا،لذذة  917,0 
(, وهاا يياي ه  المقيال يتمتا  درجة وااسبة ون الصدق والثبال يمكذن الثيذة  يذ  ومذا يتذيل 01,0 

 إست دا  المقيال في الدراسة الحالية. 
 ( مقياس التفاعل االجتماعي )إعداد: الباحثة(2)

تماعي  يد االط ا على اأُلطت الاظتية واللثيت  اوت الباعثة   عدا، وقيال التفاعل االج
 ;Aman et al., 1996ون الدراسال السا ية والمياييح التى تااولت التفاعل االجتماعي التالية  

Barry et al., 2003; Bauminger , 2007; Bellini & Hopf, 2007; Bukowski et 
al., 1994; Carter et al., 2005; Constantino et al., 2003; Gresham & Elliott, 
2008; Kasari et al., 2011; Koenig et al., 2010; Ozonoff  & Miller, 1995; 

Rydell et al., 1997; White et al., 2007 ) 
ا فى بو  الك  اوت الباعثة   عدا، وقيال التفاعل االجتماعي فى صورت  االوليةا وكورً  
، أل ياجتماعي لاطفال الااتويينا و د ا تمل المقيال على ا( وفت،ك ُتييت عن التفاعل اال46ون  
 التالية 

 التفاعل االجتماعي داخل الروضة .1
 التفاعل االجتماعي في المجتمع .2
 التفاعل االجتماعي داخل المنزل .3
 مهارات التفاعل االجتماعي .4

ا، وتذتتبع هذاا األ يذذا،   يييذة وفلسذفة وههذذداي الدراسذة عيذد يشذذتمل لذل  يذد وذذن هذاا األ يذذ
 على وؤ تال وعبارال وحصلتتا الاتائية قيال لل  يد على عدك.

وباذذا  علذذى الذذك تمذذت صذذياغة الىبذذارال ال اصذذة  كذذل  يذذد وذذن ه يذذا، المقيذذال والذذك  يذذل 
 ( وفت،ك.11لبيد الثارى  ا -2( وفت،ك.         12لبيد األول  ا -1 التحكيم وهى 

 ( وفت،ك.13لبيد التا ا  ا - 4      ( وفت،ا       10البيد الثالد   -   3
 الخصائص السيكومترية لمقياس التفاعل االجتماعي:

 أواًل: حساب صدق المقياس:
 صدق المحكمين: -1

تمَّ عتف المقيال فى صورت  األوليذة علذى خمسذ  وذن هسذاتاك الصذحة الافسذية وعلذم الذافح 
التذى  ذل االتفذاق عليتذا  م تل  العاويالا وتم إجذتا  التيذدي ل الميتتعذة  حذاي  يذض المفذت،ال و 

%(  ين المحكمين وإعذا،ك صذياغة وفذت،ال هخذتج وفذن وذا اتفذن عليذ  المحكمذو ا ولذم تيذل 80عن  
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%( ومذذا يكذذو  لذذ  هرذذت إيعذذا ي علذذى تمتذذا المقيذذال  صذذدق عذذال وذذن السذذا،ك 80وفذذت،ك واعذذدك عذذن  
 المحكمين.

 التساق الداخلى للمفردات مع الدرجة للبعد التابع لها.ا -2
ن خذذذذ ل ،رجذذذال عياذذذذة ال صذذذائا السذذذذيكووتتية   يعذذذا، وياوذذذذل ارتبذذذاط  يتسذذذذو  والذذذك وذذذ

(Pearson)   يوبحا الك8ا 7 ين ،رجال لل وفت،ك والدرجة الللية للمقيال والعدولين ) 
 الجتماعيامعامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس التفاعل   (7جدول )

 (30)صورة األم ن = 
االجتماعي داخل  التفاعل

التفاعل االجتماعي  الروضة
 في المجتمع

التفاعل االجتماعي داخل 
 المنزل

مهارات التفاعل 
 االجتماعي

رقم 

 المفردة

رقم  معامل االرتباط

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

رقم  معامل االرتباط

 المفردة

 معامل االرتباط

1 0.515** 2 0.608** 3 0.625** 4 0.541** 

5 0.625** 6 0.421** 7 0.584** 8 0.528** 

9 0.223* 10 0.582** 11 0.625** 12 0.421** 

13 0.514** 14 0.564** 15 0.227* 16 0.229* 

17 0.421** 18 0.639** 19 0.229* 20 0.524** 

21 0.541** 22 0.427** 23 0.524** 24 0.535** 

25 0.632** 26 0.229* 27 0.421** 28 0.629** 

29 0.541** 30 0.614** 31 0.632** 32 0.458** 

33 0.226* 34 0.425** 35 0.645** 36 0.547** 

37 0.224* 38 0.532** 39 0.532** 40 0.532** 

41 0.514** 42 0.514**   43 0.624** 

44 0.524**     45 0.548** 

      46 0.625** 

ي الجتماعمعامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس التفاعل ا (8جدول )
 (30)صورة المعلمة ن = 

التفاعل االجتماعي 
التفاعل االجتماعي في  داخل الروضة

 المجتمع
التفاعل االجتماعي 

 داخل المنزل
مهارات التفاعل 

 االجتماعي

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 فردةالم

رقم  معامل االرتباط
 المفردة

رقم  معامل االرتباط
 المفردة

معامل 
 االرتباط

1 0.514** 2 0.614** 3 0.525** 4 0.609** 

5 0.625** 6 0.535** 7 0.469** 8 0.514** 

9 0.545** 10 0.584** 11 0.625** 12 0.598** 

13 0.417** 14 0.569** 15 0.514** 16 0.448** 

17 0.625** 18 0.554** 19 0.458** 20 0.625** 

21 0.224* 22 0.532** 23 0.632** 24 0.487** 

25 0.635** 26 0.632** 27 0.625** 28 0.459** 

29 0.535** 30 0.224* 31 0.414** 32 0.625** 

33 0.574** 34 0.229* 35 0.218* 36 0.229* 
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37 0.569** 38 0.614** 39 0.665** 40 0.625** 

41 0.514** 42 0.665**   43 0.458** 

44 0.229*     45 0.428** 

      46 0.518** 

 0.01** مستوى الداللة           0.05 * مستوى الداللة 
ه َّ لذذذل وفذذذت،ال وقيذذال التفاعذذذل ويذذاو ل ارتباطتذذذا ووجبذذذة  (8ا 7يتطذذل وذذذن العذذدولين  
 (ا هج هرَّتا صا، ةا ولالك يمكن اليمل   .0.05 – 0.01و،الة إعصائيًّا عاد وستويين  

 المصفوفة االرتباطية: –3
اط  ين ه يا، المقيال  يطتا البيض وون راعية وارتباطتا تم عساا وياو ل االرتب
 ( يوبحا الك 10ا 9 الدرجة الللية للمقيالا والعدولين  

 ( 9جدول )
 مصفوفة ارتباطات أبعاد مقياس التفاعل االجتماعي والدرجة الكلية له )صورة األم(

 5 4 3 2 1 أبعاد التفاعل االجتماعي

     - داخل الروضة

    - **0.514 في المجتمع

   - **0.614 **0.648 داخل المنزل

مهارات التفاعل 
  - **0.587 **0.527 **0.557 االجتماعي

 - **0.648 **0.524 **0.599 **0.519 الدرجة الكلية

 
 
 ( 10جدول )

 ة(مصفوفة ارتباطات أبعاد مقياس التفاعل االجتماعي والدرجة الكلية له )صورة المعلم
 5 4 3 2 1 االجتماعيأبعاد التفاعل 

     - داخل الروضة

    - **0.625 في المجتمع

   - **0.587 **0.598 داخل المنزل

  - **0.698 **0.695 **0.611 مهارات التفاعل االجتماعي

 - **0.597 **0.587 **0.498 **0.598 الدرجة الكلية

 0.01** مستوى الداللة 
ياو ل االرتباط لارت جمييتا ،الة عاد ( ه  و10ا 9يتطل ون خ ل العدولين  



 

 

     أ. د / أحمد علي بديوي محمد & د/ فاطمة سعيد أحمد بركات 
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 .( وما يدل على تمتا المقيال  االتساق الداخلي0.01وستوج ،اللة  
 ثانيًا: حساب ثبات المقياس:

 كرونباخ:  ةطريقة معامل ألفا  -1
لتوربذذذا   –تذذذمَّ عسذذذاا وياوذذذل الثبذذذال لمقيذذذال التفاعذذذل االجتمذذذاعي  اسذذذت دا  وياوذذذل هلفذذذا 

الا لى أل يا، المقيذال ولارذت لذل القذيم وتتفيذةا ويتمتذا  درجذة عاليذة وذن الثبذلدراسة االتساق الداخ
 ( 12ا 11وبيا  الك فى العدولين  

 (11جدول )
 م(كرونباخ )صورة األ –باستخدام معامل ألفا  التفاعل االجتماعيمعامالت ثبات مقياس 

 األبعاد
 معامل ألفا لكرونباخ

 0.798 داخل الروضة

 0.847 في المجتمع

 0.755 داخل المنزل

 0.791 مهارات التفاعل االجتماعي

 0.749 الدرجة الكلية

 (12جدول )
 لمة(المع كرونباخ )صورة –باستخدام معامل ألفا  التفاعل االجتماعيمعامالت ثبات مقياس 

 معامل ألفا لكرونباخ األبعاد

 0.674 داخل الروضة

 0.784 في المجتمع

 0.715 داخل المنزل

 0.756 ت التفاعل االجتماعيمهارا

 0.799 الدرجة الكلية

( ه َّ وياو ل الثبال وتتفيةا وما يي ى وؤ ذتًّا جيذًدا 12ا 11يتطل ون خ ل العدولين  
 لثبال المقيالا وباا  علي  يمكن اليمل   .

 التجزئة النصفية: -2
  إلذذى  سذذمينا  اوذت الباعثذذة  ت ييذذن وقيذذال التفاعذذل االجتمذذاعيا وتذم تصذذحيح ا رذذم تع ئتذذ

اليسذذم األول ا ذذتمل علذذى علذذى المفذذت،ال الفت،يذذةا والثذذارى علذذى المفذذت،ال ال وجيذذةا والذذك للذذل طفذذل 
 ين ،رجال المفحوصذين فذى  (Pearson)على عدكا رمَّ تم عساا وياول االرتباط   تيية  يتسو  

ووياول جتما  الياوذة تاو ا   –المفت،ال الفت،يةا والمفت،ال ال وجيةا فلارت قيمة ُوياول سييتوا  
لذذك للتع ئذة الاصذذ ية وتتفيذةا عيذذد تذدل علذذى ه َّ المقيذذال يتمتذا  درجذذة عاليذة وذذن االرتبذااا وبيذذا  ا

 (    14ا 13فى العدولين  



 

 

 األنشطة الترويحية في تحسين التفاعل االجتماعي وخفض سلوك إيذاء الذاتفاعلية  

 

 (32  1920رأكتوب – العشرون و  التاسعلمجلد اا  -105العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 (13جدول )
 بطريقة التجزئة النصفية )صورة األم( التفاعل االجتماعيُمعامالت ثبات مقياس 

 األبعاد
 جتمان سبيرمان ـ براون

 0.747 0.895 روضةداخل ال

 0.694 0.824 في المجتمع

 0.729 0.879 داخل المنزل

 0.709 0.897 مهارات التفاعل االجتماعي

 0.745 0.886 الدرجة الكلية

 (14جدول )
 بطريقة التجزئة النصفية )صورة المعلمة( التفاعل االجتماعيُمعامالت ثبات مقياس 

 األبعاد
 جتمان سبيرمان ـ براون

 0.695 0.877 روضةداخل ال

 0.754 0.895 في المجتمع

 0.736 0.847 داخل المنزل

 0.694 0.796 مهارات التفاعل االجتماعي

 0.783 0.807 الدرجة الكلية

( ه َّ ويذاو ل ربذال المقيذذال ال اصذة  كذل  يذد وذن ه يذذا،ا 14ا 13يتطذل وذن العذدولين  
وذذا وثيلتتذذذا طتييذذة جتمذذذا ا ومذذا يذذذدل علذذذى ه    تييذذة التع ئذذذة الاصذذ ية سذذذييتوا  ذ  ذذذتاو  وتياربذذذة 

 المقيال يتمتا  درجة عالية فى قياس  للتفاعل االجتماعي.
 الصورة النهائية لمقياس التفاعل االجتماعي: 

( 46وهكذذذااا تذذذم التوصذذذل إلذذذى الصذذذورك الاتائيذذذة للمقيذذذالا والصذذذالحة للت ييذذذنا وتتطذذذمن  
 يا، وقيال المساولية االجتماعية ( تو يا الىبارال على ه 15وفت،كا ويوبل جدول  

 توزيع العبارات على أبعاد مقياس التفاعل االجتماعي  (15جدول )
 التفاعل االجتماعيأبعاد 

 العدد العبارات 

 - 41 – 37 – 33 – 29 – 25 – 21 – 17 – 13 – 9 – 5 – 1 التفاعل االجتماعي داخل الروضة

44 

12 

 11 42 - 38 – 34 – 30 – 26 – 22 – 18 – 14 -10 – 6 – 2 التفاعل االجتماعي في المجتمع

 10 39 - 35 – 31 – 27 – 23 – 19 – 15 – 11 – 7 – 3 التفاعل االجتماعي داخل المنزل

 43 –40 – 36 – 32 – 28 – 24 – 20 – 16 – 12 – 8 – 4 مهارات التفاعل االجتماعي

– 45 - 46 
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 46 عدد العبارات

 (2006الذات )إعداد: زينب شقير،  ( مقياس سلوك إيذاء3) 
(  تياذذذذين المقيذذذذال علذذذذى اليياذذذذة المصذذذذتية عيذذذذد تذذذذم ت ييذذذذن 2006 اوذذذذت  ياذذذذ   ذذذذييت  
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 (33  7  019أكتوبر    -العشرون و أالتاسع المجلد   -105 المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد

( وذذن ال ذذ ا اليذذا،يين وغيذذت اليذذا،يين وذذن هجذذل التحيذذن وذذن 210المقيذذال علذذى عياذذة وكورذذة وذذن  
طفذذال ال صذذائا السذذيكووتتية لذذ  وذذن صذذدق وربذذال. وا ذذتملت تلذذك اليياذذة وذذن وعمذذوعتين وذذن األ

( 11( إلذذى  5( الذذاين تتذذتاون هعمذذارهم وذذن  90( واألطفذذال غيذذت اليذذا،يين   = 120اليذذا،يين   = 
عاوذذذذذذذذذًا وجمذذييتم وذذن وذذدارل ودياذذة طا ذذا. وجذذا ل ال صذذائا السذذيكووتتية للمقيذذال علذذى الاحذذو 

 التالي 
 الصدق
اتاك ( وذذذن هسذذذ8الصذذذدق الظذذذاهت   عيذذذد تذذذم عذذذتف المقيذذذال فذذذي صذذذورت  الاتائيذذذة علذذذى   (1

 %.90الصحة الافسية وعظي  اسبة اتفاق 
( 0.98 – 0.48صذذدق المفذذت،ال  اتطذذل ه  جميذذا ويذذاو ل االرتبذذاط  ذذد تتاوعذذت وذذن   (2

 (.0.01عاد وستوج الداللة  
(  ذذذارحتاي وىيذذذار  41.48الصذذذدق التمييذذذ     لغذذذت قيمذذذة المتوسذذذع الحسذذذا ي لليذذذا،يين   (3

( وهذذي ،الذذة عاذذد وسذذتوج 8.52   (  ذذارحتاي وىيذذار 62.23(ا ولغيذذت اليذذا،يين  6.68 
(. وبالتاليا 0.01( وهي ،الة عاد وستوج الداللة  14.73(ا وبلغت قيمة  ل(  0.01 

فذذذذ   وجذذذذو، فذذذذتوق ،الذذذذة إعصائيذذذذذذذذذذًا  ذذذذين هذذذذاتين المعمذذذذوعتين يشذذذذيت إلذذذذى تمتذذذذا المقيذذذذال 
  الصدق التميي   الوابل ون عيد قياس  للصفة التي يقيستا.

 الثبات
المقيذذذال  اسذذذت دا  عياذذذة وكورذذذة وذذذن ت ويذذذا المتعلذذذة اال تدائيذذذة وريذذذاف تذذذم عسذذذاا ربذذذال 

( طتييذة إعذذا،ك الت ييذذن 1( وااصذذفة  ذين العاسذذين. وتذم اسذذت دا  ر رذذة طذتق هذذي 80األطفذال   = 
( للل ون وعموعال الذالور ا اإرذاث واليياذة اللليذةا 0.89ا  0.91ا  0.86وبل  وياول الثبال  

(ا 0.744ة  اسذذت دا  ويا،لذة سذييتوا   ذتاو  عيذذد  لذ  وياوذل الثبذذال   ( طتييذة التع ئذة الاصذ ي2
رذاث ( واإ0.741(ا وليياة الذالور  0.762( طتيية الفا للتوربا  وبل  وياول الفا لليياة الللية  3
 ( وهاا إرما يشيت إلى ارتفاا وياول ربال المقيال.0.782 

ية لتذذذاا المقيذذذال والذذذك علذذذى و ذذد  اوذذذت الباعثذذذة الحذذذالي  حسذذذاا ال صذذائا السذذذيكووتت 
 الاحو التالي 

 الخصائص السيكومترية للمقياس
 أواًل: حساب صدق المقياس:

 التساق الداخلى للمفردات مع الدرجة للبعد التابع لها.ا -1
والذذذك وذذذن خذذذذ ل ،رجذذذال عياذذذذة ال صذذذائا السذذذذيكووتتية   يعذذذا، وياوذذذذل ارتبذذذاط  يتسذذذذو  
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 (34  1920رأكتوب – العشرون و  التاسعلمجلد اا  -105العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

(Pearson)  يوبحا الك17 - 16الللية للمقيال والعدولين   ين ،رجال لل وفت،ك والدرجة )  
 (16جدول )

ألم ن اصورة معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس سلوك إيذاء الذات )
 =30) 

اإليذاء الوجداني  اإليذاء الجسدي

 أو الفكري
 حرمان الذات إهمال الذات

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

1 0.514** 2 0.625** 3 0.598** 4 0.625** 5 0.514** 

6 0.532** 7 0.451** 8 0.458** 9 0.524** 10 0.539** 

11 0.234* 12 0.518** 13 0.625** 14 0.497** 15 0.587** 

16 0.465** 17 0.224* 18 0.614** 19 0.532** 20 0.496** 

21 0.535** 22 0.514**   23 0.662**   

24 0.514** 25 0.625**       

26 0.625** 27 0.458**       
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معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس سلوك إيذاء الذات  (17جدول )
 (30)صورة المعلمة ن = 

اإليذاء الوجداني أو  اإليذاء الجسدي

 الفكري
 حرمان الذات إهمال الذات

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

رقم  معامل االرتباط

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

1 0.625** 2 0.625** 3 0.525** 4 0.514** 5 0.521** 

6 0.532** 7 0.514** 8 0.614** 9 0.495** 10 0.458** 

11 0.665** 12 0.569** 13 0.485** 14 0.625** 15 0.265* 

16 0.548** 17 0.625** 18 0.695** 19 0.507** 20 0.624** 

21 0.487** 22 0.587**   23 0.625**   

24 0.514** 25 0.662**       

26 0.662** 27 0.514**       

لذذذذل وفذذذذت،ال وقيذذذذال التفاعذذذذل ويذذذذاو ل ارتباطتذذذذا  ه َّ  (17 - 16يتطذذذذل وذذذذن العذذذذدولين  
 (ا هج هرَّتا صا، ةا ولالك يمكن اليمل   .0.05 – 0.01ووجبة و،الة إعصائيًّا عاد وستويين  

 المصفوفة االرتباطية: –2
تا تم عساا وياو ل االرتباط  ين ه يا، المقيال  يطتا البيض وون راعية وارتباط

 ( يوبحا الك 19 - 18 الدرجة الللية للمقيالا والعدولين  
 ( 18جدول )

 ألم(مصفوفة ارتباطات أبعاد مقياس سلوك إيذاء الذات والدرجة الكلية له )صورة ا

 5 4 3 2 1 أبعاد سلوك إيذاء الذات

     - اإليذاء الجسدي

    - **0.625 اإليذاء الوجداني أو الفكري

   - **0.625 **0.714 إهمال الذات

  - **0.521 **0.541 **0.659 حرمان الذات

 - **0.617 **0.629 **0.603 **0.698 الدرجة الكلية

 ( 19جدول )

 (مصفوفة ارتباطات أبعاد مقياس سلوك إيذاء الذات والدرجة الكلية له )صورة المعلمة
 5 4 3 2 1 أبعاد سلوك إيذاء الذات

     - اإليذاء الجسدي

    - **0.508 اإليذاء الوجداني أو الفكري

   - **0.614 **0.624 إهمال الذات

  - **0.554 **0.587 **0.587 حرمان الذات

 - **0.617 **0.649 **0.593 **0.598 الدرجة الكلية
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 (36  1920رأكتوب – العشرون و  التاسعلمجلد اا  -105العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

( ه  وياو ل االرتباط لارت جمييتا ،الة عاد 19 - 18يتطل ون خ ل العدولين  
 .ما يدل على تمتا المقيال  االتساق الداخلي( و0.01وستوج ،اللة  

 ثانيًا: حساب ثبات المقياس:
 كرونباخ:  ةطريقة معامل ألفا  -1

ة لتوربا  لدراسذ –تمَّ عساا وياول الثبال لمقيال سلوك إياا  الاال  است دا  وياول هلفا 
ا  ة وذن الثبذالا وبيذذاالتسذاق الذداخلى أل يذا، المقيذال ولارذت لذل القذذيم وتتفيذةا ويتمتذا  درجذة عاليذ

 ( 20ا 19الك فى العدولين  
 (20جدول )

 (كرونباخ )صورة األم –باستخدام معامل ألفا  سلوك إيذاء الذاتمعامالت ثبات مقياس 
 معامل ألفا لكرونباخ أبعاد سلوك إيذاء الذات

 0.879 اإليذاء الجسدي

 0.796 اإليذاء الوجداني أو الفكري

 0.799 إهمال الذات

 0.847 ن الذاتحرما

 0.884 الدرجة الكلية

 (21جدول )
 لمة(كرونباخ )صورة المع –معامالت ثبات مقياس سلوك إيذاء الذات باستخدام معامل ألفا 

 معامل ألفا لكرونباخ أبعاد سلوك إيذاء الذات

 0.748 اإليذاء الجسدي

 0.812 اإليذاء الوجداني أو الفكري

 0.845 إهمال الذات

 0.794 تحرمان الذا

 0.885 الدرجة الكلية

( ه َّ وياو ل الثبال وتتفيةا وما يي ى وؤ ذتًّا جيذًدا 20ا 19يتطل ون خ ل العدولين  
 لثبال المقيالا وباا  علي  يمكن اليمل   .

 التجزئة النصفية: -2
 اوذذت الباعثذذة  ت ييذذن وقيذذال سذذلوك إيذذاا  الذذاالا وتذذم تصذذحيح ا رذذم تع ئتذذ  إلذذى  سذذمينا 

األول ا ذذتمل علذذى علذذى المفذذت،ال الفت،يذذةا والثذذارى علذذى المفذذت،ال ال وجيذذةا والذذك للذذل طفذذل اليسذذم 
 ين ،رجال المفحوصذين فذى  (Pearson)على عدكا رمَّ تم عساا وياول االرتباط   تيية  يتسو  

  تاو ا ووياول جتما  الياوذة –المفت،ال الفت،يةا والمفت،ال ال وجيةا فلارت قيمة ُوياول سييتوا  
لذذك للتع ئذة الاصذذ ية وتتفيذةا عيذذد تذدل علذذى ه َّ المقيذذال يتمتذا  درجذذة عاليذة وذذن االرتبذااا وبيذذا  ا

 (    23 - 22فى العدولين  
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 (22جدول )
 ُمعامالت ثبات مقياس سلوك إيذاء الذات بطريقة التجزئة النصفية )صورة األم(

 األبعاد
 جتمان سبيرمان ـ براون

 0.695 0.894 اإليذاء الجسدي

 0.765 0.824 اإليذاء الوجداني أو الفكري

 0.709 0.897 إهمال الذات

 0.779 0.887 حرمان الذات

 0.697 0.839 الدرجة الكلية

 (23جدول )
 بطريقة التجزئة النصفية )صورة المعلمة( سلوك إيذاء الذاتُمعامالت ثبات مقياس 

 األبعاد
 جتمان سبيرمان ـ براون

 0.774 0.784 اإليذاء الجسدي

 0.694 0.807 اإليذاء الوجداني أو الفكري

 0.795 0.866 إهمال الذات

 0.755 0.847 حرمان الذات

 0.769 0.873 الدرجة الكلية

او ل ربال المقيال ال اصة  كذل  يذد وذن ه يذا،ا ( ه َّ وي23 - 22يتطل ون العدولين  
تتذذذا طتييذذة جتمذذذا ا ومذذا يذذذدل علذذذى ه    تييذذة التع ئذذذة الاصذذ ية سذذذييتوا  ذ  ذذذتاو  وتياربذذذة وذذا وثيل
 المقيال يتمتا  درجة عالية فى قياس  لسلوك إياا  الاال.

 ( برنامج األنشطة الترويحية )إعداد: الباحثة(.4)
اليلميذذذذة   اوذذذت الباعثذذذة  ياذذذذا  اليترذذذاوا التتوعذذذذي والذذذك  يذذذذد االطذذذ ا علذذذذى المتاجذذذا

عثذذة  اختيذذذار وعموعذذة وذذذن االرشذذذ ة المت صصذذة والتذذذي تااولذذت  ترذذذاوا تتويحذذيا عيذذذد  اوذذذت البا
 الحتليةا والثيا يةا والفاية.

 :أهداف البرنامج الترويحي المقترح
 :الهدف العام

يتدي اليتراوا الى تحسين التفاعل االجتماعي وخفذض سذلوك إيذاا  الذاال لذدج األطفذال 
 :الااتويين والك ون خ ل األغتاف التالية

 :األغراض المعرفية
صذذذذفال غيذذذذت الذذذذااتويين لمعموعذذذذة وذذذذن السذذذذلوليال المتغوبذذذذة وت لذذذذيتم عذذذذن الا تسذذذذاا األطفذذذذال  -

 .المتغوبة
اميذة  ذذدرك األطفذذال الذااتويين علذذى اليمذذل بذمن فتيذذن يسذذو،ا رون المحبذة والتيذذاو   ذذين  يطذذتم ت -

 .البيض
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 (38  1920رأكتوب – العشرون و  التاسعلمجلد اا  -105العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

سذذ  االهتمذذا   ت ويذذد األطفذذال الذذااتويين  سذذلوليال اليياذذة االجتماعيذذة والثيافذذة التتويحيذذة التذذي تتاا -
 .ووستوج إ،را تم في هاا المتعلة والتي يمكن االستفا،ك واتا واست داوتا عمليا في عياتتم

 .امية اليدرك على الت يل واال تلار لاطفال الااتويين ون خ ل االرش ة التتويحية الم تلفةت -
 :األغراض المهارية

 .لااتويينرش ة التتويحية الم ئمة لاطفال اتامية المتارال الحتلية لا -
 .تافيا األلياا الصغيتك والتمتيدية والمسا يال الثيا ية والفاية -
 ه  يكتسذذذ  األطفذذذال الذذذااتويين المتذذذارال األساسذذذذية لارشذذذ ة التتويحيذذذة والمتمثلذذذة فذذذي االرشذذذذ ة -

 .الحتلية واأللياا والمسا يال الفاية والثيا ية
 :األغراض االنفعالية

 .ييولة ون المعتماة وفيا للمظاهت السلولية المتامية الشيور  السيا،ك والمتي -
 .تامية الثية واالعتما، على الافح -
 .اعالتامية الوال  للعماعة ون خ ل اللي  في جم -
 .ت ويت الصفال االخ قية الماشو،ك وفيا للتاشاة االجتماعية والوال  للمعتماتامية و  -
 .ل فايا وريا يا وريابياتتويإ باا عاجال األطفال الااتويين للمتية وال -

 :أسس وضع البرنامج
 تم وتاعاك األسح التالية عاد وبا اليتراوا

 .يحية التي تتسم  التشوين والبساطة في األ،ا است دا  األرش ة التتو  -
 .ل الااتويين في هاا المتعلةوتاعاك ال صائا اليمتي  لاطفا -
 .و ت واعد إ  هوكنيا في إتاعة فت( اال تتاك والممارسة للل الت و -
 .لى تيديل  يض المظاهت السلوليةعه  تساعد االرش ة التتويحية  -
وتاعذاك ويذذده التذذدرج وذذن السذذتل الذى الصذذي  ووذذن البسذذيع الذذى المتلذ  ووذذن الب ذذي  الذذى السذذتيا  -

 .وون الميلو  إلى المعتول
حالذذذذة الصذذذذحية وتاعذذذذاك عواوذذذذل االوذذذذن والسذذذذ وة عتذذذذى تلذذذذو  هوجذذذذ  الاشذذذذاط الم تذذذذار لمسذذذذتوج ال -

 .وو عظة ه  إرهاق  دري يظتت على األطفال الااتويين
 .ش ة التتويحية الم تارك   ا ا الستور والمتنه  تتسم األلياا واألر -
 .هداي التي وبا ون هجلتاه  يتااس  وحتوج اليتراوا وا اال -
رحذذذذو  ياذذذذذتتم علذذذذى إ سذذذذاا األطفذذذذال الذذذذذااتويين سذذذذلوليال وووا ذذذذ  إيعا يذذذذة  ه  ييمذذذذل اليترذذذذاوا -

 .االجتماعية
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إ،خال الموسييى واإيياا واست دا  الصذفارك وال يذول فذي هراذا  الممارسذة لتيليذل عذدك الملذل وخلذن  -
 .جو ون اليتعة والمتية

عتلذذذال هساسذذية وثذذذل  د،ك والبسذذي ة والتذذذي تسذذت د  فذذذي هسذذلوا ،وذذذااالهتمذذا   األرشذذ ة المتيذذذ -
واليتعذذذة فذذي رفذذذول األطفذذذال  عديذذد لبيذذذد السذذتور جذذت ا ورذذذ ا وشذذي( وذذذا اسذذت دا  التاويذذذا والت

 .الااتويين
 محتوى البرنامج الترويحي المقترح:

الوعذدال التذي  لتحييذن التذدي وذن اليترذاوا تذم وبذا وحتذوج اليترذاوا فذي وعموعذة وذن
ج الشذاولة وتاميذة القذيم التتويحيذة لذد تتدي إلذى تفييذل االرشذ ة التتويحيذة فذي بذو  ويذاييت العذو،ك

 :لااتويين وتم تيسيم وحتوج لل وعدك على الاحو التالياألطفال ا
 :الجزء التمهيدي -أ

والذذذا  يتذذذدي الذذذى إعذذذدا، األطفذذذال الذذذااتويين وهوتذذذاتتم وويلمذذذاتتم وتتياذذذتتم رفسذذذيا وبذذذدريا 
 لتييل اليمل وا اةختين وا إ،خذال رون المذتن فذي التيليمذال ليكذو  هاذاك ار بذاا سذار وفسيولوجيا

 .:لع   التمتيد  على األرش ة التاليةللمشتتلين ويحتو  ا
 يف ( وا وصاعبة الموسييىال -لور ا -المتارال األساسية  المشي. 
 هلياا صغيتك في  كل وسا يال وا وصاعبة الموسييى. 

 :الجزء الرئيسي -ب
والذذا  يتذذدي الذذى تحسذذين الحالذذة الو ي يذذة والمتاريذذة واالرفياليذذة ولذذالك تفييذذل ومارسذذة 

 :لدج األطفال الااتويين وتيديل سلولياتتم وتتلو  ون وتعلتين االرش ة التتويحية
المتعلذذة االولذذى  وا ذذتملت علذذى لثيذذذت وذذن اليصذذا والمسذذا يال الثيا يذذذة والفايذذة وذذا عذذتف فيذذذديو 

 إعدج الموا   التتبوية الم تلفة.
ايذة ية والفالمتعلة الثارية  ا ذتملت علذى لثيذت وذن االليذاا التمتيديذة وذن األرشذ ة التتويحيذة التيابذ

 .والثيا ية والتي يت للتا الموسين
 :الجزء الختامي -ج

و ذذد راعذذت الباعثذذة ه  يييذذ  العذذ   التئيسذذي  مذذا  يذذ  وذذن هرشذذ ة تتويحيذذة وفايذذة وريا يذذة 
وتيذذد،ك فتذذتك تتدئذذة وتدرجذذة  اسذذت دا  المشذذي والمتجحذذال والعذذت  ال  يذذف للوصذذول  العسذذم لحالتذذ  

 .ابية هو هغاية تؤ،  وا الموسييىال ييىية وتاتتي الوعدك  صيحة ري
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 ملخص جلسات البرنامج (24جدول )

جل
ال

سة
 الفنيــات الهـــــدف العنـوان 

الزمن 

 بالدقائق

1 

التعاااااااااااااااااار  

 والتهيئة

 

  توفير جو من األلفاة ياين الباة اة واألمهاات والمع ماات 
 المشتركات في البرنامج يأطفالهن .

 مهااات والمع ماااتإقامااة عةقااة إيجاييااة يااين الباة ااة واأل 

 .تتميز يالتقبل وال قة المتبادلة والمشاركة االيجايية

   شااارو ماااوجز لمهماااة الباة اااة والبرناااامج التاااي  اااتقو

 يتطبيقه وأهميته ل طفل واأل  .

 اإلتفاق ع ي قواعد الج سات التي  تتم أثناء البرنامج. 

  جمع مع ومات من األمهات والمع مات عن األطفال مان

 درا ة ةالة لهم .أجل القيا  يعمل 

 ع ي كيفية ومواعيد الحضور ل ج سات التالية . االتفاق 

 المقاي ـــة 

 المناقـشـة 

 المحاضـرة 
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شرو لمضمون 

البرنااااااااااااااااااامج 

التااااااااااااااااادريبي 

 وأهميتة

  ات تدعيم التعار  وال قة يين الباة ة واألمهات والمع م

 المشتركات في البرنامج .

  التاي تحضارها األ  توضيح ألهمية الج سات اإلرشاادية
 في فهم قواعد البرنامج وكيفية تنفيذها مع الطفل.

 هاا توضيح أهمية قيا  األ  يالواجباات المنزلياة التاي تط ب

 الباة ة كإمتداد لفاع ية عم ية التدريب. 

  شاارو لمضاامون البرنااامج التاادريبي لوطفااال   وأهميتااه

فااي تنميااة مهااارات األطفااال الااذاتويين فااي التفاعاال مااع 

د األ ااارة خاااااة األمهاااات والمع ماااات أو خاااار  أفااارا

 المنزل  .

  تتعر  األمهات والمع مات ع اي األماور التاي يجاب أن

 تتصف يها خةل البرنامج .

  يتكااون لاادم األمهااات والمع مااات الميااول اإليجاييااة فااي

ةضور الج سات اإلرشادية ياإلضافة إلي الج سات التي 

 أطفالهن .  و  تحضرها أثناء البرنامج التدريبي مع

 المحاضـــرة 

  المنــاقشاااااااااااااااااااااـة

 الجماعية

 الواجب المنــزلي 
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طبيعاااااااااااااااااااااااة 

إضااااااااااااااطرا  

 الذاتوية

  تبصير األمهات والمع مات يمفهاو  الذاتوياة وتزويادهن

يمع وماااات متعمقاااة عااان االضاااطرا  الاااذاتوم   مماااا 

يجع هاان أك اار تفهمااا وقاادرة ع اام التعاماال مااع أطفااالهن 

 الذاتويين .

  ع اااي أ اااابا  الذاتوياااة  وأعراضااااها    أن تتعااار  األ

 وو ائل العة  .

  أن تاتفهم األ  كيفيااة تشاطيل طف هااا الاذاتوم ماان خااةل

األعراض التي تظهر ع يه في البداية ومان ثام ت جاأ إلاي 

 عةجه في المراةل األولي دون تأخير .

 قبل تتكون لدم األ  ميول إيجايية نحو طف ها   ويالتالي ت 

 اة ظروفه إلي ةد كبير .  وكيات الطفل ومراع

 المحاضـرة 

 المنـاقشااااـةالجماعي

 ة

 الواجـب المنـزلي 
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التعرياااااااااااااااااف 

يالتفاعاااااااااااااااااال 

االجتماااااااااااااعي 

وأهمياااااة تقبااااال 

 األ  ل طفل

  أن تتعاار  األمهاااات والمع مااات ع اااي مفهااو  التفاعااال

 االجتماعي والتقبل ألطفالهن الذاتويين .

 أن تتعاار  األمهااات والمع مااات ع ااي أشااكال وو ااائل 

 ن.تنمية التفاعل االجتماعي لدم هؤالء األطفال الذاتويي

 ة أن تتع م كل أ  تقبل طف هاا ومحاولاة التعامال معاه يكافا

 الو ائل يدالًمن نبذه وعزله عن العالم المحيط 

 المحاضـــرة 

  المنــاقشاااااااااااااااااااااـة

 الجماعية

  الواجب المنزلي 
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وجهااااات نظاااار 

األمهااااااااااااااااااات 

والمع ماااااااااااااات 

الطاطئاااة ةاااول 

ة اإلعاقااااااااااااااااااااا

ومحاولاااااااااااااااااة 

 تعدي ها

   مسااااعدة األمهااااات والمع مااااات فاااي تعااااديل أفكااااارهن

ن ومفاهيمهن الطاطئة المرتبطة يإعاقاة أطفاالهن الاذاتويي

 ل حد من رؤيتهن التشاؤمية تجاة أطفاالهن وتحوي هاا إلام

 أفكار ومفاهيم  وية وإيجايية .

  معرفااة المشااكةت التااي تشااعر يهااا األمهااات والمع مااات

ة اتويين والناجمة عن االعاقة   ومسااعدلدم أطفالهن الذ

األ  ع اااي تجاوههاااذه المشاااكةت اليومياااه لااادم الطفااال 

 ينفسها مما يطفف من الضغوط المتولده لديها نتيجة هاذه

 اإلعاقة .

  محاولاااة إكسااااا  األمهاااات والمع مااااات أ اااااليب

نماي تالمعام ة الوالدية السوية ألطفالهن الذاتويين والتاي 

 ة .من   وكياتهم المرغوي

  مناقشة األمهات والمع مات في موضوع المحاضرة ماع

اإلشاااادة ياألفكاااار واأل ااااليب الساااوية وتعزيزهاااا عااان 

 طريق ال ناء والمدو .

 المحاضـــرة 

  المنــاقشاااااااااااااااااااااـة

 الجماعية

 فيـــديـو 
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تحاادم اإلعاقاااة 

ومواجهااااااااااااااااة 

 المشكةت  

 

   محاولااااة يااااح روو الحما ااااة واألماااال فااااي األمهااااات

ن هااذه المشااكةت التااي يعااانين منهااا مااع والمع مااات يااأ

أطفاااالهن قاي اااه ل حااال ماااع الصااابر والم اااايرة واإللتااازا  

 يالواجبات التي تعطي لهن أثناء تطبيق البرنامج .

    محاولااة ةاال مشااكةت الطفاال ماان خااةل عاارض نمااا

 ةية أل اليب مطت فة يمكن أن تتبعها كل أ  مع طف ها .

 بعهاا األ  أثنااء تقديم يعا  اإلرشاادات التاي يجاب أن تت

 تطبيق البرنامج ةتي يؤتي البرنامج ثماره .

 المحاضـــرة 

  المنـاقشااااااااااااااااااااااـة

 الجماعية
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التعار  وخ اق 

 جو من األلفة

  إشاااااعة روو المحبااااة واأللفااااة يااااين الباة ااااة واألطفااااال

 الذاتويين مع إعدادهم ل برنامج 

  التطبياااق القب اااي لمقياااا  التفاعااال االجتمااااعي لوطفاااال

 يين .الذاتو

 .  أن يتعر  األطفال ع ي أ ماء يعضهم البع 

  أن ياااريط الطفااال يااااين  اااماع إ اااامه وياااين التع يمااااات

 الصادرة إليه يالحركة المنا بة . 

  أن يندمج الطفل مع غياره مان األطفاال المشاتركين معاه

 في البرنامج .

  أن يشاااعر الطفااال يالحناااان والتقبااال مااان خاااةل مةمساااة
 ضان .الباة ة له يالتقبيل واإلةت

  أن يتعاار  األطفاااال ع اااي ماادة الج ساااة والمكاااان الاااذم

تجرم فيه وتوقيتهاا الزمناي وياألف الطفال المكاان الاذم 

  و  تتم فيه الج سات .

  : التدعيم األولي

قطع الح وم 

 المصااة

  : التدعيم ال انوم

)المدو والتصفيق 

مع قول ك مة 

 -يرافو وشطار

 –اإليتسامة 

 الشكر

 المقـــاي ـة 

 ـة.المةةظـ 

  السـك واإلةتضان 

 الواجب المنـزلي 
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تدعيم التعاار  

يااااااين الباة ااااااة 

 واألطفال .

 . تدعيم التعار  يين الباة ة واألطفال الذاتويين 

 .  التقار  أك ر يين األطفال الذاتويين يعضهم البع 

 طو  هيادة ال قة يين الباة ة واألطفال وإهالة الرهبة وال
هااا وماان أقراناااه وماان مكاااان تاادريجياً لاادم األطفاااال من

 تطبيق الج سات .

 . تعود الطفل ع ي التواجد مع اآلخرين 

 

  : التااادعيم األولاااي

 )شيبسي (.

  : التاادعيم ال ااانوم

االيتسامة والشكر 

والتصااااافيق ماااااع 

 قول ك مة يرافو .

 .الواجب المنزلي 

30-45 
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تعااار  الطفااال 

 ع ي من ةولة

 . توثيق التعار  يين الباة ة واألطفال 

 ف الطفل يأفراد أ رته ومع مته.تعري 

 . أن يتعود الطفل ع ي مكان الج سات 

  .أن يكتسب األطفال مفهو  اإلتجاهات يمين ويسار 

  أن يتمكن الطفال مان اإلجاياة عان إ امه متاي ط اب مناه

  لك وكذلك يستطيع أن يسأل اآلخرين عن إ مهم .

  أن ياااتمكن الطفااال مااان اإلمساااات ياااالكره والاااتحكم يهاااا

ة ها ألقرانه مما يزيد لديهم من روو الجماعويطريقة قذف

 والمرو .

  أن يااتع م الطفاال إ اااتطدا  يااده فااي تودياااع الباة ااة عناااد

 اإلنصرا  من المركز .

       : التااادعيم األولاااي

 )شيبسي (.

  : التاادعيم ال ااانوم

االيتسامة والشكر 

والتصااااافيق ماااااع 

 قول ك مة يرافو 

  الواجب المنزلي 
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تحساااااااااااااااااااااين 

التوااااااااااااااااااال 

لبصااارم لااادم ا

األطفاااااااااااااااااااال 

ل مساااعدة ع ااي 

 التفاعل .

 .تحسين التواال البصرم لدم االطفال الذاتويين 

  . مساعدة الطفل الذاتوم ع ي تركيز اإلنتباه 

 . هيادة تفاعل الطفل مع الباة ة 

 - ال عب 

 - التكرار 

 -  لمنزلي االواجب 

 

30-45 

11-

12 

مساااعدة الطفاال 

ع اااااي إجااااااراء 

ةااااااااوار مااااااااع 
 اآلخرين

 ألطفااال الااذاتويين ع ااي المشاااركة والتعااار  مساااعدة ا

 اإلجتماعي.

  أن يتع م الطفل التعريف ينفسه وأ رته وأ اماء أعضااء

 أ رته متي ط ب منه  لك .

  ن مهيادة المشاركة والتعاون والتعار  يين أفراد العينة
 األطفال الذاتويين .

 ع أن يتع م األطفال الذاتويين اإل اتجاية إلجاراء ةاوار ما

 .اآلخرين 

 . النمذجة 

 .التكرار 

 . التدعيم 

 . التق يد 
 . الواجب المنزلي 

 

30-45 

13-

14 

تع ااااايم الطفااااال 

التوااااال غيااار 

ال فظااااااي عاااااان 

طرياااااااااااااااااااااااق 

 اإليماءات .

  أن ياااتع م الطفااال الاااذاتوم التوااااال غيااار ال فظاااي ماااع

 اآلخرين من خةل اإليماءات .

 . أن يستطيع الطفل الذاتوم تفهم تعبيرات الوجه 

 يعااد  لااك فهاام رد فعاال اآلخاارين ماان  أن يسااتطيع الطفاال

 ةيح الموافقة أو الرف  لس وكياته .

 . لعب الدور 

 . التق يد 

 .التعزيز 

 . الواجب المنزلي 

 

30-45 

15-

16 

تع ااااايم الطفااااال 

يعاااااااااااااااااااااااا  

السااااااااااااا وكيات 

 االجتماعية .

  . أن تقو  الباة ة يتع يم الطفل قواعد اإل تئذان 

 تاي م ياليد ةتع يم األطفال الذاتويين أن يس موع ي أقرانه
تااازول الرهبااااه والطااااو  لاااديهم ماااان لماااا  أو مةقاااااة 

 اآلخرين .

 .  أن تسود األلفة يين األطفال الذاتويين يعضهم البع 

  تع ااايم األطفاااال إلقااااء التحياااة عناااد الحضاااور والت اااويح

 يالوداع عند مغادرة الج سة .

  مناداة كل طفال يإ امه أثنااء الج ساة ةتاي تزياد معرفتاه

لي إد  هنياً ع ي  ماع إ مه واإلنتباه يأقرانه وةتي يتعو

 من ينادم ع يه .

  وكاااذلك هياااادة قااادرة الطفااال ع اااي التعامااال ماااع أقراناااه

 يمناداتهم يأ مائهم .

 . النمذجة 

 . لعب الدور 

 . التق يد 

 . التوجيه 

  الواجب المنزلي 

 

30-45 
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جل
ال

سة
 الفنيــات الهـــــدف العنـوان 

الزمن 

 بالدقائق

17 

القاااااادرة ع ااااااي 

المنافسااااااااااااااااااة 

والعماااااال فااااااي 

 فريق .

 ب ة و التعااون فاي ال عاتع يم األطفاال الاذاتويين المشاارك

 الجماعي . 

 تع يم األطفال الذاتويين روو المنافسة يين فريق وآخر . 

  . أن يستطيع الطفل اإل تماع جيداً وتنفيذ التع يمات 

 أن يااتع م الطفاال ألااوان الفواكااه أ اامائها وكيفيااة الااتحكم 

 يعضةته الدقيقة في الت وين .

 . قدرة الطفل ع ي التمييز يين األلوان 

  يتع م الطفل اإللتزا  يوقت معين إلنجاه المهمة .أن 

  . النمذجة 

 . الحح 

 . التدعيم 

 . الواجب المنزلي 

 

30-45 

18 

قاااااادرة الطفاااااال 

الااااذاتوم ع ااااي 

التعاااااااون مااااااع 

 اآلخرين .

 . أن يتع م األطفال الذاتويين مساعدة اآلخرين 

  أن يشاااارت األطفاااال الاااذاتويين ولاااو يقااادر يسااايط فاااي

 األعمال المنزلية .

 ندما  مع ياقي أفراد األ رة من خةل مساعدتهم فاي اإل

 األعمال المنزلية .

 . أن يتع م الطفل الذاتوم التعاون 

  تاادريب الطفاال ع ااي النظافااة ماان خااةل إ ااتعمال  اا ة

 المهمةت 

 . النمذجة 

 . التكرار 

 . التدعيم 

 . الواجب المنزلي 

 

30-45 

19 

التعاااااااون ماااااان 

خةل الغناء في 

 مجموعة .

 األطفال الذاتويين الغناء في مجموعة . أن يستطيع 

 . يتع م الطفل الذاتوم التق يد الصوتي 

  أن يستشعر األطفال الذاتويين ةب األ  واأل  من خةل

 أغنية .

 أن يتع م األطفال الذاتويين أاوات الحيوانات من خاةل 

 األغنية .

 أن ينتباااه ويتاااذوق األطفاااال الاااذاتويين األغنياااة ويالتاااالي 

 يدها وتكرارها كفريق .إمكانية ترد

 . تنمية يع  مهارات االدرات السمعي 

 . النمذجة 

 . التق يد 

 . الحح 

 . التدعيم 

 . الواجب المنزلي 

 

30-45 

20 

التعااار  ع ااااي 

أشاااااااااااااااااااااااكال 

وأااااااااااااااااوات 

 الحيوانات .

  أن يستطيع األطفاال الاذاتويين معرفاة أشاكال الحيواناات

 في البيئة من ةولهم .

  معرفة أاوات الحيواناات أن يستطيع األطفال الذاتويين

. 

  أن يساااتطيع األطفاااال الاااذاتويين رياااط ااااوت الحياااوان

 يصورته 

  أن يتااادر  ع اااي كيفياااة تق ياااد أااااوات الحيواناااات أو

 ةركاتها .

  . لتدعيم 

  . الحح 

   . التكرار 

 . التق يد 

 . الواجب المنزلي 

30-45 

21 

تع ااايم األطفاااال 

ماااااااان خااااااااةل 

إ تطدا  القصاة 

. 

 إلي القصة .  أن ينتبه الطفل ويستمع 

  . أن يستفيد الطفل من أهدا  القصة 

  .معرفة أشكال الحيوانات المتضمنة في القصة 

 . تق يد أاوات الحيوانات 

 . ترتيب كروت القصة 

  النمذجة 

 لعب الدور 

  التعزيز 

 

30-45 

22 

هيااادة اإلرتباااط 

ياااااااااااااااااااين األ  

 والطفل

 . هيادة األلفة يين األ  والطفل الذاتوم والباة ة 

 قدرة الطفل الذاتوم ع ي تركيز إنتباهه لو . هيادة 

 . إ تطدا  ال عب في تنمية إنتباه الطفل الذاتوم 

 . هيادة قدرة الطفل ع ي التواال البصرم 

 . ال عب 

 . التدعيم 

 .التكرار 

 . الحح 

 . الواجب المنزلي 

30-45 

23 

المنافسااااة يااااين 

األطفاااااااااااااااااااال 

والتعاااااون مااااع 

األمهااااااااااااااااااات 

 والمع مات

 ين األطفال يعضهم البع  .يح روو التناف  ي 

  يااح روو التعاااون يااين األمهااات والمع مااات واألطفااال

 أثناء العمل في فريق .

 . هيادة قدرة الطفل ع ي تركيز اإلنتباه 

 . التطفيف من ةدة خو  الطفل من اآلخرين 

 ة .إ ت ارة دافعية األطفال الذاتويين ل مشاركة في الج س 

 . النمذجة 

 .ال عب 

 . الحح 

 . التدعيم 

 . الواجب المنزلي 
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جل
ال

سة
 الفنيــات الهـــــدف العنـوان 

الزمن 

 بالدقائق

24 

تع ااااايم الطفااااال 

الااااااااااااااااااااذاتوم 

المشااااااااااااااااركة 

 اإلجتماعية

 .  أن يهتم الطفل الذاتوم يزيارة المري 

  أن يتعااار  الطفااال الااااذاتوم ع اااي الجمااال والعبااااارات
 المتعار  ع يها عند هيارة المري  .

  أن يستجيب الطفل ألوامر األ  عنادما تط اب مناه هياارة

 مري  أو أةد األقار  .

 عميق مشاعر المشاركة الوجدانية لدم الطفل .ت 

 . لعب الدور 

 . التدعيم 

 . الحح 

 

30-45 

25 

غار  المفااهيم 

اإلجتماعياة فااي 

نفااا  األطفااااال 

ماااااااان خااااااااةل 

اإلةتفاااال يعياااد 

 الميةد 

 

  غاااار  مفاااااهيم اإلةتفااااال يالمنا اااابات لاااادم األطفااااال

 الذاتويين .

 نوع م كتع يم األطفال الذاتويين تبادل الهدايا مع أادقائه
 من تدعيم المشاركة اإلجتماعية .

  تتكون لدم الطفال مفااهيم لغوياة ومفاردات عان األشاياء

 التي يتم التغني يها في م ل هذه المنا بات.

  غر  قيم التعاون في نفو  األطفال الذاتويين من ةيح

 التنسيق لإلةتفال يأعياد ميةد أادقائهم.

 قاعة .أن يشارت الطفل يجهده في إعداد وتنظيم ال 

 . أن يشعر كل طفل يأهميته في الحياة 

 . التدعيم 

 . المو يقي 

 .الحح 

 

30-45 

26 

التعاااااااون فااااااي 

إعاااااداد و اااااي ة 

 تع يمية

 ي التعاون يين األمهات والمع مات وأطفالهن الذاتويين فا

 إعداد و ي ة تع يمية .

 ه تع اايم الطفاال التمييااز يااين األنااواع المطت فااة ماان الفواكاا

 ت .والطضروات والحيوانا

  يح روو التعاون يين األطفال واألمهات والمع مات مان

 أجل إنجاه مهمة معينه أو و ي ة تع يمية .

 . قدرة الطفل ع ي التمييز البصرم يدرجة كبيرة 

 . التدعيم 

 . الحح 

 . التق يد 

 . الواجب المنزلي 

 

30-45 

27 
رة ااااااااة إلااااااااي 

 انعاء .

 كن أن يتعااود األطفااال الااذاتويين ع ااي الااذها  إلااي األمااا

 العامة .

  أن يتعود األطفاال الاذاتويين ع اي الطارو  ماع األمهاات

 والمع مات إلي األماكن العامة .

 ع أن يتعود األطفال الذاتويين ع ي اإلندما  في ال عاب ما

 األطفال اآلخرين .

 أن يزيد التفاعل االجتمااعي لادم األطفاال الاذاتويين ماع 

 األخرين من أقرانهم وأمهات أقرانهم.

  دائاارة الفاارد االجتماعيااه وياازداد تفاعاال وتقباال أن تتسااع

 األ  ل طفل .

 . يزول خو  الطفل من البيئة الطبيعية من ةوله 

  ال عب 

  التدعيم 

 

30-45 

28 

التقيااايم البعااادم 

لماااااادم تااااااأثير 

البرنااااااااااااااااااامج 

اإلرشااااااااااااااادم 

والتدريبي ع ي 

 األ  والطفل .

  معرفااااة ماااادم تااااأثير الج سااااات اإلرشااااادية لومهااااات

يااة التااي ةضاارنها ع ااي ماادم تقااب هن والج سااات التدريب

ألطفالهن   ومدم تغير أفكارهن الطاطئاة تجااه أطفاالهن 

 الذاتويين .

  معرفة مدم التغير اإلجتماعي الاذم طارأ ع اي األطفاال

 الذاتويين نتجية ل ج سات التدريية ل برنامج .

  معرفاة مةةظااات كاال أ  ع ااي طف هااا خااةل هااذه الفتااره

 الطفل إن وجدت.واألشياء التي لم تتغير في 

  التغذية المرتدة 

  المكافأة 
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 األساليب اإلحصائية:
 وذن وعموعذة  اسذت دا  عليتذا الحصذول تذم التذي الييارذال  ميالعذة الباعثذة  اوذت

 االجتماعيذذذة لليلذذو  اإعصذذذائية اليذذتاوا ع وذذذة علذذى  االعتمذذذا، األسذذالي  اإعصذذائية
.SPSSاختصذذذارًا  والميتوفذذذة ( 12الدراسذذذة وذذذن الاذذذوا الصذذذغيت    = ا عيذذذد ه  ععذذذم عياذذذة 
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( بذذذذذذذذذا  ةا فيذذذذذذذذذد تذذذذذذذذذم اسذذذذذذذذذت دا  هسذذذذذذذذذالي  إعصذذذذذذذذذائية ال اراوتتيذذذذذذذذذة لميالعذذذذذذذذذة 6( تعتيييذذذذذذذذذةا  6 
الييارذذذذذال التذذذذذذي تذذذذذذم الحصذذذذذذول عليتذذذذذاا عيذذذذذذد ُتيذذذذذذد األرسذذذذذذ  ل يييذذذذذة وتغيذذذذذذتال الدراسذذذذذذة الحاليذذذذذذةا 
 وععم اليياة و د تمثلت هاا األسالي  في  

صذذذذذائى لييارذذذذذال الدراسذذذذذة الحاليذذذذذة علذذذذذى األسذذذذذالي  اعتمذذذذذدل الباعثذذذذذة فذذذذذى التحليذذذذذل اإع
  -اإعصائية التالية 

 وسذتيلتينا ليياتذين توق الفذ ،اللذة الختبذار zا وقيمذة  Mann-Whitney وذا  ويتاذي اختبذار .1
 . هيطاً  الفتوف  يض صحة اختبار وفي والطا  ة التعتييية المعموعتين  ين هراا  التلافؤ

 وذذتتب تين ليياتذذين الفذذتوق  ،اللذذة الختبذذار z وقيمذذة Willcoxon ويللولسذذو   اختبذذار .2
 . صحة الفتوف اختبار هراا  والك

 وياول االرتباط لييتسو . .3
 المتوس ال الحسا ية. .4
 االرحتافال المىيارية. .5

والذذذذك وذذذذن خذذذذ ل ع وذذذذة اليذذذذتاوا اإعصذذذذائية لليلذذذذو  االجتماعيذذذذة والميتوفذذذذة اختصذذذذارًا 
 ..SPSS ذ

 نتائج الدراسة: 

 نتائج الفرض األول:
بةين متوسةطي  ذات داللةة إحصةائية توجد فةروق اا الفتف األول للدراسة على هرذ    ي

قبلةي ، وأبعةاد  فةي القياسةين الالتفاعل االجتمةاعيرتب درجات المجموعة التجريبية على مقياس 
 Wوالختبذار صذحة هذاا الفذتف رذم اسذت دا  اختبذار ويللولسذو     والبعدي لصالح القياس البعدي"

 ( رتائا هاا الفتف.25ا 24     ويوبحا العدوال
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داللتها الفرق بين متوسطى رتب درجات القياسيين القبلى والبعدى لدى  zقيمة  (25جدول )
 المجموعة التجريبية على مقياس التفاعل االجتماعي )صورة األم(

 القياس ن األبعاد
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

القياس 

القبلي/ 

 البعدي

 العدد
 متوسط

 لرتبا

مجموع 

 الرتب
 الداللة zقيمة 

ضة
و
لر

 ا
ل
خ

دا
 

الرتب  1.03 19.33 القب م 6
 السالبة

الرتب 
 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

6 

 صفر

6 

0.00 

3.50 

0.00 

21.00 
2.207 0.01 

 1.41 29.00 البعدى 6

ع
تم

ج
لم

 ا
ي

ف
 

الرتب  1.03 16.66 القب م 6
 السالبة

الرتب 
 الموجبة

 التساوى

 لىاالجما

 صفر

6 

 صفر

6 

0.00 

3.50 

0.00 

21.00 
2.264 0.01 

 1.16 29.16 البعدى 6

زل
من

ال
ل 

خ
دا

 

الرتب  0.81 14.66 القب م 6
 السالبة

الرتب 
 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

6 

 صفر

6 

0.00 

3.50 

0.00 

21.00 
2.220 0.01 

 1.03 26.66 البعدى 6

ل 
ع

فا
لت

 ا
ت

را
ها

م
ي

ع
ما

جت
ال
ا

 

الرتب  0.89 15.00 ب مالق 6
 السالبة

الرتب 
 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

6 

 صفر

6 

0.00 

3.50 

0.00 

21.00 
2.214 0.01 

 1.04 29.50 البعدى 6

ية
كل

ال
ة 

ج
در

ال
 

الرتب  1.50 65.66 القب م 6
 السالبة

الرتب 
 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

6 

 صفر

6 

0.00 

3.50 

0.00 

21.00 
2.207 0.01 

 2.33 114.33 البعدى 6

 ( داللة الفاروق ياين متو اطي درجاات األطفاال7ويؤكد الشكل البياني )

بيااق الااذاتويين فاام التفاعاال االجتماااعي وأيعاااده والدرجااة الك يااة قباال ويعااد تط

 البرنامج الترويحي لدى المجموعة التجريبية. 



 

 

     أ. د / أحمد علي بديوي محمد & د/ فاطمة سعيد أحمد بركات 

 (47  7  019أكتوبر    -العشرون و أالتاسع المجلد   -105 المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد
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س مقياالمجموعة التجريبية على متوسطى درجات القياسيين القبلى والبعدى لدى ( 7شكل )
 التفاعل االجتماعي )صورة األم(

ى لدى داللتها الفرق بين متوسطى رتب درجات القياسيين القبلى والبعد zقيمة   (26جدول )
 المجموعة التجريبية على مقياس التفاعل االجتماعي )صورة المعلمة(

اد
بع

أل
ا

 

 القياس ن
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

قياس ال

القبلي/ 

 البعدي

 العدد
 متوسط

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 الداللة zقيمة 

ل 
خ

دا

ضة
و
لر

ا
 

6
 

 الرتب السالبة 0.81 16.33 القب م

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

6 

 صفر

6 

0.00 

3.50 

0.00 

21.00 
2.226 0.01 6

 

 1.47 27.83 البعدى

ع
تم

ج
لم

 ا
ي

ف
 

6
 

 البةالرتب الس 0.75 14.83 القب م

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

6 

 صفر

6 

0.00 

3.50 

0.00 

21.00 
2.232 0.01 6

 

 1.04 27.50 البعدى

زل
من

ال
ل 

خ
دا

 

6
 

 الرتب السالبة 1.21 13.33 القب م

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

6 

 صفر

6 

0.00 

3.50 

0.00 

21.00 
2.226 0.01 

 2.13 25.83 البعدى 6

ت 
را

ها
م

ل 
ع

فا
لت
ا

ي
ع

ما
جت

ال
ا

 

 الرتب السالبة 0.89 13.00 القب م 6

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

6 

 صفر

6 

0.00 

3.50 

0.00 

21.00 
2.220 0.01 

 0.63 28.00 البعدى 6

ة 
ج

در
ال

ية
كل

ال
 

 الرتب السالبة 2.50 57.50 القب م 6

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

6 

 صفر

6 

0.00 

3.50 

0.00 

21.00 
2.207 0.01 

 2.31 109.17 البعدى 6

( ه  الفذتق  ذذين وتوسذ ى رتذ  ،رجذذال القياسذين الييلذذى 26 - 25يتطذل وذن العذذدولين  



 

 

 األنشطة الترويحية في تحسين التفاعل االجتماعي وخفض سلوك إيذاء الذاتفاعلية  

 

 (48  1920رأكتوب – العشرون و  التاسعلمجلد اا  -105العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

( لصذذذالل 0.01و البيذذذدج فذذذى وقيذذذال التفاعذذذل االجتمذذذاعي لذذذدج المعموعذذذة التعتيييذذذة ،الذذذة عاذذذد  
 ألول.القيال البيدجا وهاا وا يحين صحة الفتف ا

 ( ،اللة الفتوق  ين وتوس ي ،رجال األطفال الذااتويين فذى التفاعذل8ويؤلد الشكل اليياري  
 ة. االجتماعي وه يا،ا والدرجة الللية  يل وبيد ت يين اليتراوا التتويحي لدج المعموعة التعتييي
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س قياممتوسطى درجات القياسيين القبلى والبعدى لدى المجموعة التجريبية على  (8شكل )
 التفاعل االجتماعي )صورة المعلمة(

 ( إرتفاا التفاعل االجتماعي لدج األطفال الذااتويين  المعموعذة8يتطل ون الشكل اليياري  
 التعتييية فى القيال البيد   المياررة  درجاتتم فى القيال الييلي.

 نتائج الفرض الثاني:
ئية بةةةةةةةين توجةةةةةةةد فةةةةةةةروق ذات داللةةةةةةةة إحصةةةةةةةايذذذذذذذاا الفذذذذذذذتف الثذذذذذذذاري علذذذذذذذى هرذذذذذذذ    

متوسةةةةةةةطي رتةةةةةةةب درجةةةةةةةات المجمةةةةةةةوعتين التجريبيةةةةةةةة والضةةةةةةةابطة علةةةةةةةى مقيةةةةةةةاس التفاعةةةةةةةل 
ة   والختبذذذذار صذذذذذحلصةةةةالح المجموعةةةةةة التجريبيةةةةةة االجتمةةةةاعي، وأبعةةةةةاد  فةةةةي القيةةةةةاس البعةةةةةدي

اا ( رتذذذذذذائا هذذذذذذ28 - 27هذذذذذذاا الفذذذذذذتف تذذذذذذم اسذذذذذذت دا  اختبذذذذذذار وذذذذذذا  ويتاذذذذذذى ويوبذذذذذذحا العذذذذذذدوال   
 الفتف 



 

 

     أ. د / أحمد علي بديوي محمد & د/ فاطمة سعيد أحمد بركات 

 (49  7  019أكتوبر    -العشرون و أالتاسع المجلد   -105 المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد

 التجريبية للفرق بين متوسطى رتب درجات المجموعتين وداللتها zقيمة  ( 27جدول )
 فى مقياس التفاعل االجتماعي )صورة األم( والضابطة

المتوسط  ن المجموعة األبعاد
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

متوسط 
 الرتب

مجموع 
مستوى  z الرتب

 الداللة

 داخل الروضة
 57.00 9.50 1.41 29.00 6 التجريبية

2.945 0.01 
 21.00 3.50 0.51 19.66 6 ةالضابط

 في المجتمع
 57.00 9.50 1.16 29.16 6 التجريبية

2.950 0.01 
 21.00 3.50 0.51 16.33 6 الضابطة

 داخل المنزل
 57.00 9.50 1.03 26.66 6 التجريبية

2.929 0.01 
 21.00 3.50 1.09 15.00 6 الضابطة

مهارات التفاعل 
 االجتماعي

 57.00 9.50 1.04 29.50 6 التجريبية
2.918 0.01 

 21.00 3.50 0.81 15.33 6 الضابطة

 الدرجة الكلية
 57.00 9.50 2.33 114.33 6 التجريبية

2.913 0.01 
 21.00 3.50 1.96 66.33 6 الضابطة

( يوبل ،اللة الفتوق  ذين وتوسذ ي ،رجذال األطفذال الذااتويين فذى 9ويؤلد الشكل اليياري  
يييذذة ل االجتمذاعي والدرجذذة اللليذة  يذد ت ييذن اليترذذاوا التتويحذي لذدج المعمذوعتين التعت ه يذا، التفاعذ
 والطا  ة. 
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ي مقياس التفاعل االجتماعفى  والضابطة التجريبية متوسطى درجات المجموعتين (9شكل )
 )صورة األم(

تويين ( إرتفاا ،رجذال التفاعذل االجتمذاعي لذدج األطفذال الذاا9يتطل ون الشكل اليياري  
 المعموعذذذة التعتيييذذذة  المياررذذذة  ذذذدرجال هطفذذذال المعموعذذذة الطذذذا  ة فذذذى التفاعذذذل االجتمذذذاعي  يذذذد 

 ت يين اليتراوا.



 

 

 األنشطة الترويحية في تحسين التفاعل االجتماعي وخفض سلوك إيذاء الذاتفاعلية  

 

 (50  1920رأكتوب – العشرون و  التاسعلمجلد اا  -105العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 ( 28جدول )
قياس فى م والضابطة التجريبية وداللتها للفرق بين متوسطى رتب درجات المجموعتين zقيمة 

 التفاعل االجتماعي )صورة المعلمة(
توسط الم ن المجموعة األبعاد

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

متوسط 
 الرتب

مجموع 
مستوى  z الرتب

 الداللة

 داخل الروضة
 57.00 9.50 1.47 27.83 6 التجريبية

3.017 0.01 
 21.00 3.50 0.40 16.16 6 الضابطة

 في المجتمع
 57.00 9.50 1.04 27.50 6 التجريبية

2.918 0.01 
 21.00 3.50 0.75 14.83 6 الضابطة

 داخل المنزل
 57.00 9.50 2.13 25.83 6 التجريبية

2.913 0.01 
 21.00 3.50 0.81 13.33 6 الضابطة

مهارات التفاعل 
 االجتماعي

 57.00 9.50 0.63 28.00 6 التجريبية
2.961 0.01 

 21.00 3.50 0.75 13.16 6 الضابطة

 الدرجة الكلية
 57.00 9.50 2.31 109.17 6 التجريبية

2.913 0.01 
 21.00 3.50 1.04 57.50 6 الضابطة

ق  ذذذين وتوسذذذ ى رتذذذ  ،رجذذذال المعمذذذوعتين ( ه  الفذذذت 28 - 27يتطذذذل وذذذن العذذذدولين  
( 0.01التعتيييذذة والطذذا  ة فذذى وقيذذال التفاعذذل االجتمذذاعي لذذدج المعموعذذة التعتيييذذة ،الذذة عاذذد  

 لصالل المعموعة التعتيييةا وهاا وا يحين صحة الفتف الثاري.
( يوبذذل ،اللذذة الفذذتوق  ذذين وتوسذذ ي ،رجذذال األطفذذال الذذااتويين 10يؤلذذد الشذذكل الييذذاري  و 

فذذذى ه يذذذا، التفاعذذذل االجتمذذذاعي والدرجذذذة اللليذذذذة  يذذذد ت ييذذذن اليترذذذاوا التتويحذذذي لذذذدج المعمذذذذوعتين 
 التعتييية والطا  ة. 
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 (10شكل )
جتماعي )صورة مقياس التفاعل االفى  والضابطة التجريبية متوسطى درجات المجموعتين

 المعلمة(
( إرتفذذذذاا ،رجذذذذال التفاعذذذذل االجتمذذذذاعي لذذذذدج األطفذذذذال 10يتطذذذذل وذذذذن الشذذذذكل الييذذذذاري  



 

 

     أ. د / أحمد علي بديوي محمد & د/ فاطمة سعيد أحمد بركات 

 (51  7  019أكتوبر    -العشرون و أالتاسع المجلد   -105 المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد

الااتويين  المعموعة التعتييية  المياررة  درجال هطفال المعموعة الطذا  ة فذى التفاعذل االجتمذاعي 
  يد ت يين اليتراوا.

 نتائج الفرض الثالث: 
 رتةب متوسةطي بةين فةروق ذات داللةة إحصةائية وجةدال ت "ياا الفذتف الثالذد علذى هرذ  

   والتتبعةي البعةدي القياسةين التفاعةل االجتمةاعي فةي مقيةاس علةى التجريبيةة درجةات المجموعةة
( يوبذحا 30 - 29  والعذدوال    wوالختبار صحة هذاا الفذتف تذم اسذت دا  اختبذار ويللولسذو    

 رتائا هاا الفتف 
 (29جدول )

موعة بين متوسطى رتب درجات القياسين البعدى والتتبعى لدى المج وداللتها للفرق  zقيمة 
 التجريبية على مقياس التفاعل االجتماعي )صورة األم(

 القياس ن األبعاد
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

القياس البعدي/ 

 التتبعي
 العدد

 متوسط

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 الداللة zقيمة 

ل 
خ

دا

ضة
و
لر

ا
 

 الرتب السالبة 1.41 29.00 البعدى 6

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

1 

 صفر

5 

6 

1.00 

0.00 

1.00 

0.00 
غير  1.000

 1.47 28.83 التتبعي 6 دالة

ع
تم

ج
لم

 ا
ي

ف
 

 الرتب السالبة 1.16 29.16 البعدى 6

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

1 

5 

6 

0.00 

1.00 

0.00 

1.00 
غير  1.000

 1.36 29.33 عيالتتب 6 دالة

زل
من

ال
ل 

خ
دا

 

 الرتب السالبة 1.03 26.66 البعدى 6

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

1 

 صفر

5 

6 

1.00 

0.00 

1.00 

0.00 
غير  1.000

 1.04 26.50 التتبعي 6 دالة

ت 
را

ها
م

ل 
ع

فا
لت

ا

ي
ع

ما
جت

ال
ا

 

 الرتب السالبة 1.04 29.50 البعدى 6

 الرتب الموجبة

 التساوى

 جمالىاال

1 

 صفر

5 

6 

1.00 

0.00 

1.00 

0.00 
غير  1.000

 0.81 29.33 التتبعي 6 دالة

ة 
ج

در
ال

ية
كل

ال
 

 الرتب السالبة 2.33 114.33 البعدى 6

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

1 

 صفر

5 

6 

1.00 

0.00 

1.00 

0.00 
غير  1.000

 2.36 114.00 التتبعي 6 دالة

( عذذد  ،اللذذة الفذذتوق  ذذين وتوسذذ ي ،رجذذال األطفذذال الذذااتويين 11ي  ويؤلذذد الشذذكل الييذذار
فذذذذى التفاعذذذذل االجتمذذذذاعي وه يذذذذا،ا والدرجذذذذة اللليذذذذة فذذذذى القياسذذذذين البيذذذذدج والتتبيذذذذي لذذذذدج المعموعذذذذة 

 التعتييية. 



 

 

 األنشطة الترويحية في تحسين التفاعل االجتماعي وخفض سلوك إيذاء الذاتفاعلية  

 

 (52  1920رأكتوب – العشرون و  التاسعلمجلد اا  -105العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 
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فاعل متوسطى درجات القياسين البعدى والتتبعى لدى المجموعة التجريبية في الت (11شكل )
 ألم(االجتماعي )صورة ا

ى لدى وداللتها للفرق بين متوسطى رتب درجات القياسين البعدى والتتبع zقيمة  (30جدول )
 المجموعة التجريبية على مقياس التفاعل االجتماعي )صورة المعلمة(

 القياس ن األبعاد
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

القياس البعدي/ 

 التتبعي
 العدد

 متوسط

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 الداللة zة قيم

ل 
خ

دا
ضة

و
لر

ا
 

6
 

 الرتب السالبة 1.47 27.83 البعدى

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

1 

 صفر

5 

6 

1.00 

0.00 

1.00 

0.00 
غير  1.000

 دالة

6
 

 1.36 27.66 التتبعي

ع
تم

ج
لم

 ا
ي

ف
 

6
 

 الرتب السالبة 1.04 27.50 البعدى

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

1 

 صفر

5 

6 

1.00 

0.00 

1.00 

0.00 
غير  1.000

 دالة

6
 

 1.03 27.33 التتبعي
زل

من
ال
ل 

خ
دا

 

6
 

 الرتب السالبة 2.13 25.83 البعدى

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

1 

5 

6 

0.00 

1.00 

0.00 

1.00 
غير  1.000

 2.28 26.00 التتبعي 6 دالة

ت 
را

ها
م

ل 
ع

فا
لت
ا

ي
ع

ما
جت

ال
ا

 

 الرتب السالبة 0.63 28.00 البعدى 6

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

1 

 صفر

5 

6 

1.00 

0.00 

1.00 

0.00 
غير  1.000

 0.75 27.83 التتبعي 6 دالة

ة 
ج

در
ال

ية
كل

ال
 

 الرتب السالبة 2.31 109.17 البعدى 6

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

3 

1 

2 

6 

2.50 

2.50 

7.50 

2.50 
غير  1.000

 2.31 108.83 التتبعي 6 دالة

وجذذد فذذتوق ،الذذة  ذذين وتوسذذ ى رتذذ  ،رجذذال ت( هرذذ  ال 30 - 29يتطذذل وذذن العذذدولين  
 القياسين البيدج والتتبيى فى وقيال التفاعل االجتماعيا وهاا وا يحين صحة الفتف الثالد.

( عذذد  ،اللذذة الفذذتوق  ذذين وتوسذذ ي ،رجذذال األطفذذال الذذااتويين 12ويؤلذذد الشذذكل الييذذاري  
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فاعذذذذل االجتمذذذذاعي وه يذذذذا،ا والدرجذذذذة اللليذذذذة فذذذذى القياسذذذذين البيذذذذدج والتتبيذذذذي لذذذذدج المعموعذذذذة فذذذذى الت
 التعتييية. 
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 (12شكل )
 تماعيمتوسطى درجات القياسين البعدى والتتبعى لدى المجموعة التجريبية في التفاعل االج

 )صورة المعلمة(
 نتائج الفرض الرابع:

بةين متوسةطي  ذات داللةة إحصةائية جةد فةروق تو ياا الفتف التا ا للدراسة على هر    
بلةي ، وأبعةاد  فةي القياسةين القسةلوك إيةذاء الةذاترتب درجات المجموعة التجريبية على مقيةاس 

 Wوالختبذار صذحة هذاا الفذتف رذم اسذت دا  اختبذار ويللولسذو     والبعدي لصالح القياس البعدي"
 ( رتائا هاا الفتف.32 - 31  ويوبحا العدوال   

لدى  داللتها الفرق بين متوسطى رتب درجات القياسيين القبلى والبعدى zقيمة  (31جدول )
 المجموعة التجريبية على مقياس سلوك إيذاء الذات )صورة األم(

 القياس ن األبعاد
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

القياس 

 القبلي/ البعدي
 العدد

 متوسط

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 الداللة zقيمة 

ذاء اإلي

 الجسدي

 الرتب السالبة 1.16 29.83 القب م 6

الرتب 
 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

6 

 صفر

 صفر

6 

3.50 

0.00 

21.00 

0.00 
2.214 0.01 

 1.16 16.83 البعدى 6

اإليذاء 

الوجداني 

 أو الفكري

 الرتب السالبة 0.51 8.66 القب م 6

الرتب 
 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

6 

 صفر

 صفر

6 

3.50 

0.00 

21.00 

0.00 
2.232 

0.01 

 

 

 

 

 0.54 5.50 البعدى 6



 

 

 األنشطة الترويحية في تحسين التفاعل االجتماعي وخفض سلوك إيذاء الذاتفاعلية  
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 القياس ن األبعاد
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

القياس 

 القبلي/ البعدي
 العدد

 متوسط

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 الداللة zقيمة 

إهمال 

 الذات

 الرتب السالبة 1.04 10.50 القب م 6

الرتب 
 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

6 

 صفر

 صفر

6 

3.50 

0.00 

21.00 

0.00 
2.207 0.01 

 0.54 6.50 البعدى 6

حرمان 

 الذات

 الرتب السالبة 0.54 8.50 القب م 6

رتب ال
 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

6 

 صفر

 صفر

6 

3.50 

0.00 

21.00 

0.00 
2.214 0.01 

 0.75 5.16 البعدى 6

الدرجة 

 الكلية

 الرتب السالبة 1.64 57.50 القب م 6

الرتب 
 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

6 

 صفر

 صفر

6 

3.50 

0.00 

21.00 

0.00 
2.207 0.01 

 1.67 34.00 البعدى 6

( ،اللة الفتوق  ين وتوس ي ،رجال األطفال الااتويين فذى سذلوك 13لد الشكل اليياري  ويؤ 
 يية. إياا  الاال وه يا،ا والدرجة الللية  يل وبيد ت يين اليتراوا التتويحي لدج المعموعة التعتي
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 (13شكل )
يذاء ك إمقياس سلو متوسطى درجات القياسيين القبلى والبعدى لدى المجموعة التجريبية على 

 الذات )صورة األم(
لذذذذدج األطفذذذذال الذذذذااتويين  ( ار فذذذذاف سذذذذلوك إيذذذذاا  الذذذذاال13يتطذذذذل وذذذذن الشذذذذكل الييذذذذاري  

  المعموعة التعتييية فى القيال البيد   المياررة  درجاتتم فى القيال الييلي.
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 (32جدول )
عة المجمو داللتها الفرق بين متوسطى رتب درجات القياسيين القبلى والبعدى لدى  zقيمة 

 التجريبية على مقياس سلوك إيذاء الذات )صورة المعلمة(

 القياس ن األبعاد
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

القياس 

القبلي/ 

 البعدي

 العدد
 متوسط

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 الداللة zقيمة 

اإليذاء 

 الجسدي

الرتب  2.04 37.16 القب م 6
 السالبة

الرتب 
 الموجبة

 التساوى

 الىاالجم

6 

 صفر

 صفر

6 

3.50 

0.00 

21.00 

0.00 
2.207 0.01 

 0.63 18.00 البعدى 6

اإليذاء 

الوجداني 

 أو الفكري

الرتب  0.83 10.50 القب م 6
 السالبة

الرتب 
 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

6 

 صفر

6 

3.50 

0.00 

21.00 

0.00 
2.226 0.01 

 0.63 6.00 البعدى 6

إهمال 

 الذات

الرتب  1.47 12.16 لقب ما 6
 السالبة

الرتب 
 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

6 

 صفر

6 

3.50 

0.00 

21.00 

0.00 
2.226 0.01 

 0.63 7.00 البعدى 6

حرمان 

 الذات

الرتب  0.75 10.16 القب م 6
 السالبة

الرتب 
 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

6 

 صفر

6 

3.50 

0.00 

21.00 

0.00 
2.264 0.01 

 0.75 6.16 البعدى 6

الدرجة 

 الكلية

الرتب  4.19 70.00 القب م 6
 السالبة

الرتب 
 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

6 

 صفر

6 

3.50 

0.00 

21.00 

0.00 
2.214 0.01 

 0.75 37.16 البعدى 6

( ه  الفتق  ين وتوس ى رتذ  ،رجذال القياسذين الييلذى و 32- 31يتطل ون العدولين  
( لصذذالل القيذذال 0.01يذدج فذذى وقيذذال سذلوك إيذذاا  الذذاال لذدج المعموعذذة التعتيييذذة ،الذة عاذذد  الب

 البيدجا وهاا وا يحين صحة الفتف التا ا.
( ،اللة الفتوق  ين وتوس ي ،رجال األطفال الااتويين فذى سذلوك 14ويؤلد الشكل اليياري  

 يية. راوا التتويحي لدج المعموعة التعتيإياا  الاال وه يا،ا والدرجة الللية  يل وبيد ت يين اليت 



 

 

 األنشطة الترويحية في تحسين التفاعل االجتماعي وخفض سلوك إيذاء الذاتفاعلية  

 

 (56  1920رأكتوب – العشرون و  التاسعلمجلد اا  -105العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

0

10

20

30

40

50

60

70

اإليذاء الجسدي اإليذاء الوجداني

أو الفكري

إهمال الذات حرمان الذات الدرجة الكلية

القياس القبلي

القياس البعدي

 

 (14شكل )
يذاء مقياس سلوك إمتوسطى درجات القياسيين القبلى والبعدى لدى المجموعة التجريبية على 

 الذات )صورة المعلمة(
لذذذذدج األطفذذذذال الذذذذااتويين  ( ار فذذذذاف سذذذذلوك إيذذذذاا  الذذذذاال14يتطذذذذل وذذذذن الشذذذذكل الييذذذذاري  

 البيد   المياررة  درجاتتم فى القيال الييلي. المعموعة التعتييية فى القيال 
 نتائج الفرض الخامس:

توجةةةةةةد فةةةةةةروق ذات داللةةةةةةة إحصةةةةةةائية بةةةةةةين يذذذذذذاا الفذذذذذذتف ال ذذذذذذاوح علذذذذذذى هرذذذذذذ    
متوسةةةةةطي رتةةةةةب درجةةةةةات المجمةةةةةوعتين التجريبيةةةةةة والضةةةةةابطة علةةةةةى مقيةةةةةاس سةةةةةلوك إيةةةةةذاء 

ا ار صذذذذحة هذذذذاو الختبذذذذ لصةةةةالح المجموعةةةةة التجريبيةةةةة" الةةةةذات، وأبعةةةةاد  فةةةةي القيةةةةاس البعةةةةدي
 ( رتائا هاا الفتف 34 - 33الفتف تم است دا  اختبار وا  ويتاى ويوبحا العدوال   

 التجريبية وداللتها للفرق بين متوسطى رتب درجات المجموعتين zقيمة  ( 33جدول )
 فى مقياس سلوك إيذاء الذات )صورة األم( والضابطة

 ن المجموعة األبعاد
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 معيارىال

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
z 

مستوى 

 الداللة

 اإليذاء الجسدي
 21.00 3.50 1.16 16.83 6 التجريبية

2.918 0.01 
 57.00 9.50 1.16 29.16 6 الضابطة

اإليذاء الوجداني أو 

 الفكري

 21.00 3.50 0.54 5.50 6 التجريبية
2.934 0.01 

 57.00 9.50 1.21 8.66 6 الضابطة

 ل الذاتإهما
 21.00 3.50 0.54 6.50 6 التجريبية

2.934 0.01 
 57.00 9.50 1.04 10.50 6 الضابطة

 حرمان الذات
 21.00 3.50 0.75 5.16 6 التجريبية

3.017 0.01 
 57.00 9.50 0.40 8.16 6 الضابطة

 الدرجة الكلية
 21.00 3.50 1.67 34.00 6 التجريبية

2.903 0.01 

 57.00 9.50 1.64 56.50 6 الضابطة



 

 

     أ. د / أحمد علي بديوي محمد & د/ فاطمة سعيد أحمد بركات 
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( يوبذذل ،اللذذة الفذذتوق  ذذين وتوسذذ ي ،رجذذال األطفذذال الذذااتويين 15ويؤلذذد الشذذكل الييذذاري  
فذذذى ه يذذذذا، سذذذذلوك إيذذذذاا  الذذذاال والدرجذذذذة اللليذذذذة  يذذذذد ت ييذذذن اليترذذذذاوا التتويحذذذذي لذذذذدج المعمذذذذوعتين 

 التعتييية والطا  ة. 
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 (15شكل )
 ألم(فى مقياس سلوك إيذاء الذات )صورة ا ةوالضابط التجريبية متوسطى درجات المجموعتين

( ار فذذذاف ،رجذذذال سذذذلوك إيذذذاا  الذذذاال لذذذدج األطفذذذذال 15يتطذذذل وذذذن الشذذذكل الييذذذاري  
ال الااتويين  المعموعة التعتييية  المياررذة  ذدرجال هطفذال المعموعذة الطذا  ة فذى سذلوك إيذاا  الذا

  يد ت يين اليتراوا.
 ( 34جدول )

قياس فى م والضابطة التجريبية متوسطى رتب درجات المجموعتينوداللتها للفرق بين  zقيمة 
 سلوك إيذاء الذات )صورة المعلمة(

 ن المجموعة األبعاد
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
z 

مستوى 

 الداللة

 اإليذاء الجسدي
 21.00 3.50 0.63 18.00 6 التجريبية

2.939 0.01 
 57.00 9.50 1.47 36.83 6 الضابطة

اإليذاء 

الوجداني أو 

 الفكري

 21.00 3.50 0.63 6.00 6 التجريبية
2.989 0.01 

 57.00 9.50 0.83 10.50 6 الضابطة

 إهمال الذات
 21.00 3.50 0.63 7.00 6 التجريبية

2.961 0.01 
 57.00 9.50 1.32 12.16 6 الضابطة

 حرمان الذات
 21.00 3.50 0.75 6.16 6 التجريبية

2.950 0.01 
 57.00 9.50 0.54 10.50 6 الضابطة

 الدرجة الكلية
 21.00 3.50 0.75 37.16 6 التجريبية

2.908 0.01 
 57.00 9.50 2.60 70.00 6 الضابطة

( ه  الفذذذتق  ذذذين وتوسذذذ ى رتذذذ  ،رجذذذال المعمذذذوعتين 34 - 33يتطذذذل وذذذن العذذذدولين  



 

 

 األنشطة الترويحية في تحسين التفاعل االجتماعي وخفض سلوك إيذاء الذاتفاعلية  
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( 0.01ك إيذذذاا  الذذذاال لذذذدج المعموعذذة التعتيييذذذة ،الذذذة عاذذذد  التعتيييذذة والطذذذا  ة فذذذى وقيذذذال سذذلو 
 لصالل المعموعة التعتيييةا وهاا وا يحين صحة الفتف ال اوح.

( يوبذذل ،اللذذة الفذذتوق  ذذين وتوسذذ ي ،رجذذال األطفذذال الذذااتويين 16ويؤلذذد الشذذكل الييذذاري  
لذذذذدج المعمذذذذوعتين  فذذذى ه يذذذذا، سذذذذلوك إيذذذذاا  الذذذاال والدرجذذذذة اللليذذذذة  يذذذذد ت ييذذذن اليترذذذذاوا التتويحذذذذي

 التعتييية والطا  ة. 
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ات فى مقياس سلوك إيذاء الذ والضابطة التجريبية متوسطى درجات المجموعتين  (16شكل )
 )صورة المعلمة(

( ار فذذذاف ،رجذذذال سذذذلوك إيذذذاا  الذذذاال لذذذدج األطفذذذذال 16يتطذذذل وذذذن الشذذذكل الييذذذاري  
ال لمعموعذة الطذا  ة فذى سذلوك إيذاا  الذاالااتويين  المعموعة التعتييية  المياررذة  ذدرجال هطفذال ا

  يد ت يين اليتراوا.
 نتائج الفرض السادس: 

 رتةب متوسةطي بةين فروق ذات داللة إحصةائية ال توجد "ياا الفتف السا،ل على هرذ  
   والتتبعةي البعةدي القياسةين سةلوك إيةذاء الةذات فةي مقيةاس علةى التجريبيةة درجةات المجموعةة

( يوبذحا 36 - 35  والعذدوال    wم اسذت دا  اختبذار ويللولسذو    والختبار صحة هذاا الفذتف تذ
 رتائا هاا الفتف 



 

 

     أ. د / أحمد علي بديوي محمد & د/ فاطمة سعيد أحمد بركات 
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 (35جدول )
موعة وداللتها للفرق بين متوسطى رتب درجات القياسين البعدى والتتبعى لدى المج zقيمة 

 التجريبية على مقياس سلوك إيذاء الذات )صورة األم(

 القياس ن األبعاد
المتوسط 

 الحسابى

اف االنحر

 المعيارى

القياس 

البعدي/ 

 التتبعي

 العدد
 متوسط

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 الداللة zقيمة 

اإليذاء 

 الجسدي

 1.16 16.83 البعدى 6
 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

2 

1 

3 

6 

2.00 

2.00 

4.00 

2.00 
غير  0.577

 1.21 16.66 التتبعي 6 دالة

اإليذاء 

الوجداني 

 فكريأو ال

 0.54 5.50 البعدى 6
 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

1 

5 

6 

0.00 

1.00 

0.00 

1.00 
1.000 

 

غير 

 دالة

 

 

 0.51 5.66 التتبعي 6

إهمال 

 الذات

 0.54 6.50 البعدى 6
 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

1 

1 

4 

6 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 
غير  0.000

 0.54 6.50 التتبعي 6 دالة

حرمان 

 الذات

 0.75 5.16 البعدى 6
 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

1 

 صفر

5 

6 

1.00 

0.00 

1.00 

0.00 
غير  1.000

 0.63 5.00 التتبعي 6 دالة

الدرجة 

 الكلية

 1.67 34.00 البعدى 6
 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 ىالتساو

 االجمالى

3 

1 

2 

6 

2.00 

4.00 

6.00 

4.00 
غير  0.378

 1.60 33.83 التتبعي 6 دالة

( عذذد  ،اللذذة الفذذتوق  ذذين وتوسذذ ي ،رجذذال األطفذذال الذذااتويين 17ويؤلذذد الشذذكل الييذذاري  
فذذذذى سذذذذلوك إيذذذذاا  الذذذذاال وه يذذذذا،ا والدرجذذذذة اللليذذذذة فذذذذى القياسذذذذين البيذذذذدج والتتبيذذذذي لذذذذدج المعموعذذذذة 

 التعتييية. 
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 (17شكل )
 لذاتمتوسطى درجات القياسين البعدى والتتبعى لدى المجموعة التجريبية في سلوك إيذاء ا

 )صورة األم(
( عذذد  وجذذو، فذذتوق اال ،اللذذة إعصذذائية فذذى ،رجذذال سذذلوك 17يتطذذل وذذن الشذذكل الييذذاري  

يذذذا  هرذذذت إيذذذاا  الذذذاال االجتمذذذاعي لذذذدج األطفذذذال الذذذااتويين  المعموعذذذة التعتيييذذذةا ومذذذا يذذذدل علذذذى  
 اليتراوا التتويحي لدج المعموعة التعتييية

عى لدى وداللتها للفرق بين متوسطى رتب درجات القياسين البعدى والتتب zقيمة   (36جدول )
 المجموعة التجريبية على مقياس سلوك إيذاء الذات )صورة المعلمة(

 القياس ن األبعاد
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

ي/ القياس البعد

 التتبعي
 العدد

 متوسط

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 الداللة zقيمة 

اإليذاء 

 الجسدي

 الرتب السالبة 0.63 18.00 البعدى 6

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

1 

 صفر

5 

6 

1.00 

0.00 

1.00 

0.00 
غير  1.000

 0.75 17.83 التتبعي 6 دالة

اإليذاء 

الوجداني أو 

 الفكري

 الرتب السالبة 0.63 6.00 البعدى 6

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

1 

5 

6 

0.00 

1.00 

0.00 

1.00 
غير  1.000

 0.40 6.16 التتبعي 6 دالة

 إهمال الذات

 الرتب السالبة 0.63 7.00 البعدى 6

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

1 

2 

6 

0.00 

1.00 

0.00 

1.00 
غير  1.000

 0.75 7.16 التتبعي 6 دالة

 حرمان الذات

 الرتب السالبة 0.75 6.16 البعدى 6

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

1 

5 

6 

0.00 

1.00 

0.00 

1.00 
غير  1.000

 1.03 6.33 التتبعي 6 دالة

 الدرجة الكلية

 الرتب السالبة 0.75 37.16 البعدى 6

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

1 

1 

4 

6 

1.00 

2.00 

1.00 

2.00 
غير  0.447

 1.76 37.50 التتبعي 6 دالة

( هرذذ  ال توجذذد فذذتوق ،الذذة  ذذين وتوسذذ ى رتذذ  ،رجذذال 36 - 35يتطذذل وذذن العذذدولين  



 

 

     أ. د / أحمد علي بديوي محمد & د/ فاطمة سعيد أحمد بركات 

 (61  7  019أكتوبر    -العشرون و أالتاسع المجلد   -105 المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد

 القياسين البيدج والتتبيى فى وقيال سلوك إياا  الاالا وهاا وا يحين صحة الفتف السا،ل.
 ذذين وتوسذذ ي ،رجذذال األطفذذال الذذااتويين ( عذذد  ،اللذذة الفذذتوق 18ويؤلذذد الشذذكل الييذذاري  

فذذذذى سذذذذلوك إيذذذذاا  الذذذذاال وه يذذذذا،ا والدرجذذذذة اللليذذذذة فذذذذى القياسذذذذين البيذذذذدج والتتبيذذذذي لذذذذدج المعموعذذذذة 
 التعتييية. 
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وك متوسطى درجات القياسين البعدى والتتبعى لدى المجموعة التجريبية في سل  (18شكل )
 )صورة المعلمة( إيذاء الذات

( عذذد  وجذذو، فذذتوق اال ،اللذذة إعصذذائية فذذى ،رجذذال سذذلوك 18يذذاري  يتطذذل وذذن الشذذكل الي
إيذذذاا  الذذذاال االجتمذذذاعي لذذذدج األطفذذذال الذذذااتويين  المعموعذذذة التعتيييذذذةا ومذذذا يذذذدل علذذذى  يذذذا  هرذذذت 

 اليتراوا التتويحي لدج المعموعة التعتييية.
 ثانيا: مناقشة نتائج الدراسة:

اليذذذائم علذذذي األرشذذذ ة التتويحيذذذة لذذذ  هرذذذت  ه ذذذارل رتذذذائا الدراسذذذة الحاليذذذة إلذذذى ه  اليترذذذاوا
وابذذذل فذذذى تحسذذذين التفاعذذذل االجتمذذذاعي وخفذذذض سذذذلوك إيذذذاا  الذذذاال لذذذد  األطفذذذال الذذذااتويين فذذذى 
الموا ذذ  الم تلفذذة. ولذذا  الذذك وابذذحا فذذي رتذذائا الفذذتف األول والتا ذذا عيذذد لذذا  هاذذاك فذذتق  ذذين 

التعتيييذة ولذالك فذي الفذتف الثذارى  االختبار الييلي والبيد  لصالل االختبذار البيذد  فذى المحموعذة
وال ذذذذاوح عيذذذذد لذذذذا  هاذذذذاك فذذذذتوق ،الذذذذ  اعصذذذذائيا  ذذذذين المعموعذذذذة التعتيييذذذذة والطذذذذا  ة لصذذذذالل 
المعموعة التعتييية ولالك وبحت فاعلية اليتراوا ون الفذتف الثالذد والسذا،ل عيذد هرذ  لذم يوجذد 

التفاعذذذل فسذذذت الباعثذذذة تحسذذذين فذذذتق  ذذذين االختبذذذارين البيذذذدج والتتبيذذذي فذذذى المعموعذذذة التعتيييذذذةا وت
عاذذد المعموعذذة التعتيييذذةا ه  اليترذذاوا التذذدرييي المسذذت د   االجتمذذاعي وخفذذض سذذلوك إيذذاا  الذذاال

فذي ارشذذ   فايذ ا يتفذاعلوا وذذا  هوتذال وويلمذذال األطفذال الذااتويين اذى علذى ا ذتاك هفذذتا، اليياذة وذن 
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التفاعذذذل االجتمذذذاعيا واسذذذتمتار  وهذذذاا يياذذذي فاعليذذذة اليترذذذاوا التذذذدرييي فذذذي تحسذذذين يطذذتم الذذذبيض 
فاعليت  إلي وذا  يذد ارتتذا   تذتك المتا يذة وبتذاا فذرذ  وذا توصذلت إليذة الدراسذة الحاليذة يتفذن وذا رتذائا 

التذذذذي هوبذذذذحت وجذذذو، ارتبذذذذاط ،ال إعصائيذذذذذذذذذذذذذًا  ذذذذين التفاعذذذذل االجتمذذذذاعي   يذذذض الدراسذذذذال السذذذذا ية
srud et al., 2018; Lawrence, Duerden et al., 2012; Gul وسذلوك إيذاا  الذاال 

; Richards et al.,  2016; Waters & Healy, 2012Rattaz et al., 2015; 2018 ا)
والدراسذذال التذذي و فذذت وعموعذذة وذذن األرشذذ ة لتحسذذين التفاعذذل االجتمذذاعي لذذدج األطفذذال الذذااتويين 

 & Linderman ; Hopkins et al., 2011; Camargo, 2012; Carr & Felce, 2007
Szumski et al.,  Sullivan, 2003; ; Stewart, 1999; Moghaddam et al., 2016

(ا لما اتفيت رتائا الدراسة وا وا وا هسذفتل عاذ  رتذائا  يذض التذدخ ل اليائمذة علذى تاميذة 2017
Danov et ; Buck, 2017وتارال التفاعل هو التواصل االجتماعي ل فذض سذلوك إيذاا  الذاال  

ille, 2014Kenv; al., 2010.) 
يا وتتج الباعثة ه  األرش ة التتويحية ومثلة في األرش ة الحتليةا واإيياا الموسيي

 ن  صفةواألرش ة الفايةا واالجتماعية إرما تيمل على جاا ارتباا األطفال  صفة عاوة والااتويي
طفال خاصة. فاألرش ة الحتلية المتمثلة في وعموعة األ،ا ال الحتلية ون  ذرتا تشعيا األ
 لتشوينالااتويين على تعا  الي لةا وبد االخت طا والتفاعل وا اةختينا لما تتسم  التاوا وا

لى خفض عذذذًا واإراركا وبالتالي ف   ومارسة تلك األرش ة الحتلية  حمال وإقبال ييد وؤ ًتا هاوذذذذ
 سلوليال إياا  الاال.

كا ويينا وتيد  إليتم   تيية ويصو،هوا األرش ة الموسيقية التي تااس  األطفال الاات
 ورمائية و ئمة تيمل على التذريت في سلولياتتم ون راعيةا لما تيست عدوث تامية وت ويت

سييىا لمتاراتتم الم تلفة ون راعية هختج  والك رظًتا لما يتسم    الااتويين ون ارعااا للمو 
لتفاعل وخفض السلوليال غيت األوت الا  يعيل واتا وسيلة هساسية لتامية  دراتتم على ا

 المتغوبة لدج هؤال  األطفال وخاصًة سلوك إياا  الاال.
 وب صو( األرش ة الفاية فتي وسيلة هاوة إ تار المشاعت واالرفياالل التي ال يمكن
ن التيييت عاتا لفظًيا فتي وسيلة لاسياط ييكح ون خ لتا ال فل وا  د ييتمل في ،اخل  و

لتواصل ال فل وا والدي ا  اوي في صورك وتئية. لما هرتا وسيلةعاجالا ووشاعتا وو 
 و و ئ ا وودرسي ا والمحي و    . وهخيًتا هي وسيلة هاوة للتسلية و غل و ت الفتاغ عاد

 ال فلا وهي عملية تتويحية يافح  تا ال فل عن رفس ا وعن االرفياالل التي ت الع .
تعما  ين اليصا االجتماعيةا و،وائت األصد ا   هوا  الاسبة لارش ة االجتماعية التي    
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فتيتيت ون األرش ة المحيبة لاطفالا لما هرتا وسيلة اال تذريت إيعا ي على الي  ة  ين لل 
ون هعطا  الدائتكا والمشتفين عليتاا وال فل الااتو   فتي ت يد  درجة هو  ذختج ون  درت  على 

 سلوك غيت الم ئم.التوافن وا غيتا األطفالا والتليف وا ال
وون خ ل وا سين يتطل لاا ه  األرش ة التتويحية ت يد ون ويدالل ارغمال األطفال 

وتيمل  الااتويين في و تل  هوج  الاشاط وثل التسما واألعمال اليدويةا والتمارينا والموسييىا
ن ييت عون التي على توفيت  ياة صالحة للامو االجتماعي والتواصلي واالرفياليا لما هرتا تمكاتم

ين لااتوياهرفستما وريباتتما والتا يح االرفيالي لتفتي  المشاعت المكيوتةا واإعباط. فاألطفال 
يا تطو  ون تليا  هرفستم في اللي   وون خ ل  يييتو  عن هرفستم ويتواصلو  وا عالمتم 

ي ال الشديدك  التالمحدو،. وبالتغم ون ه  لثيت ون لييتم طيوسيا ويتسم  التلتارا والبساطة 
لل تتااس  وا هعمارهم ال وايةا إال ه  اللي  وسيلتتم في التيييت عن هرفستم فتو لغتتم  و 
    ية ون لييتم تحمل رسالة غيت لفظيةا وتحمل وياى  داخل ال فل ال يست يا التيييت عا .
الا والتدي األسمى ون تو يف تلك األرش ة التتويحية هو تامية المتارال لدج األطف

وتدرييتم  تدي تحيين  در وييول ون االتصال  اةختينا والك عن طتين تامية  درالا 
 واستيدا،ال األطفال أل صى عد ومكن.

ولما لا  سلوك إياا  الاال يظتت في عالة غط  ال فل الااتو ا وبيي ا و يورا  
ل ي اللي  ون خ  اليلنا واإعباطا هو عال واي  ون ومارسة السلوك الام يا ف   اردواج  ف

ت عن األرش ة التتويحية التي تم تو يفتا في اليتراوا  د ساعد في الت  يف ون غطب ا والتييي
 إعباط   لاا لا  لتلك األرش ة ،ور فيال في خفض سلوليال إياا  الاال.

 ثالثا: توصيات الدراسة:

 ال التالية في بو  وا هسفتل عا  رتائا الدراسة الحالية تيد  الباعثة  يض التوصي
بذذذتورك االهتمذذذا   يذذذتاوا تامذذذي التفاعذذذل االجتمذذذاعي وت فذذذض وذذذن سذذذلوك إيذذذاا  الذذذاال فذذذي  -1

 المتاعل التيليمية الم تلفةا واست دا  استتاتيعيال تيليمية وااسبة لتاميتتا.
االسذذذذتفا،ك التتبويذذذذة وذذذذن رتذذذذائا الدراسذذذذة الحاليذذذذة فذذذذى تحسذذذذين التفاعذذذذل االجتمذذذذاعي وخفذذذذض  -2

د  األطفذذال الذذااتويين وذذن خذذ ل التذذدري  علذذى األرشذذ ة التتويحيذذة وشذذك ل ايذذاا  الذذاال لذذ
  ياتم وون اةختين فى الموا   الم تلفة.
 رابعا: الدراسات المقترحة:

هرذذار وذذا جذذا  فذذي الدراسذذة الحاليذذة وذذن عذذتف لاطذذار الاظذذت  وتحليذذل للدراسذذال السذذا ية 
سذاأالل التذي تحتذاج إلذي إجذتا   يذذض اال الصذلةا فطذً  عذن رتذائا الدراسذة الحاليذةا اليديذد وذن الت

الدراسذذال لاجا ذذة عاتذذاا و يمذذا يلذذي تيذذتف الباعثذذة  يذذض الدراسذذال التذذي يذذت  إوكاريذذة إجتائتذذا فذذي 
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 المستييل 
اسذذت دا  اسذذتتاتيعيال تيليميذذذة هخذذتج غيذذذت التذذي اسذذذت دوتتا الدراسذذة الحاليذذذة وويتفذذة هرتهذذذا  -1

 .طفال الااتويين فى الموا   الم تلفةعلى التفاعل االجتماعي وسلوك إياا  الاال لد  األ
،راسذذذذة عذذذذن وذذذذدج تييذذذذل الوالذذذذدين لذذذذبيض وشذذذذك ل األطفذذذذال الذذذذااتويين وهرذذذذتا فذذذذى التفاعذذذذل  -2

 االجتماعي لديتم.
فياليذذذة التذذذدري  علذذذى المتذذذارال االجتماعيذذذة وهرذذذتا فذذذي سذذذلوك إيذذذاا  الذذذاال لذذذد  األطفذذذال    -3

 الااتويين.
 المراجع:

 أوالً: المراجع العربية:

 .. عما   ،ار وائل لل باعة والاشتالتوعد السمال والي ج( 2004يم ال رييال  إ تاه
 .. اللويت  وكتبة الف نالاشاط المدرسيا وفاهيم  ووعاالت  وبحور (. 1987ج ل عيد الوهاا  

 .. الياهتك  عالم اللت التوجي  واإر ا، الافسي(. 2003عاود عيد الس    هتا   
. اليذذذذاهتك  الذذذذدار ويعذذذذم المصذذذذ لحال التتبويذذذذة والافسذذذذية(. 2003عذذذذار  عسذذذذن  ذذذذحاتةا و ياذذذذ  الا

 .المصتية اللياارية
 -الل يذف -االصذم – إبذ تا ال اللغذة والتواصذل لل فذل الفصذاوي(. 2001 ياذ  وحمذو،  ذييت  

 .ار الاتطةالياهتك   ، .صيوبال التيلم -الت ل  الييلي
ء الذات لألطفال العاديين وغير مقياس تشخيص سلوك إيذا(. 2006زينب محمود شقير )

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.العاديين

ليترذذاوا الي جيذذة(. ا –االتصذذال اللغذذو  لل فذذل التوعذذد    التشذذ يا (. 2002سذذتي هعمذذد هوذذين  
 .األر، .عما   ،ار الفلت

د واشذذور ،ور الاشذاط المدرسذي فذذي الياايذة  الت ويذا الميذدعينا  حذ(. 2007صذالل وفتذان اليسذت  
 علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى وو ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفا  للصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحة الافسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذية

http://www.elssafa.com/kids10.hm. 
 . الياهتك  ،ار الت ا،.وقيال ال فل التوعد (. 2003عا،ل عيد  وحمد  

دياذذذة االسذذذماعيلية. (ا تيذذذويم الاشذذذاط التتويحذذذى  م1987عايذذذدك عيذذذد الي يذذذ ا فذذذاروق عيذذذد الوهذذذاا  
ا  حذذوث المذذؤتمت اليلمذذى   ت ذذور علذذو  التيابذذة(ا لليذذة التتبيذذة التيابذذية للياذذين

  .الياهتك
. اليذذاهتك  وتلذذ  رأيذذة عصذذتية للتذذتويل واو ذذال الفذذتاغ(. 2004 مذذال ،رويذذ ا وحمذذد الحمذذاعمى  
  اللتاا والاشت.

http://www.elssafa.com/kids10.hm
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 .العاويي

(ا اليذذذاهتك  4.  طالتذذتويل  ذذذين الاظتيذذة والت ييذذذن(. 2006وحمذذد الحمذذذاعمىا عايذذدك عيذذذد الي يذذذ   
 .وتل  اللتاا للاشت

اسذذتتاتيعيال لتحسذذين هطفذذال  "(. األوتيذذ    اإيعا يذذة الصذذاوتة2009هشذذا  عيذذد الذذتعمن ال ذذولي  
 .ة اليتبية(ا الياهتكا ،ار الاتط2األوتي  . ط 

 .. جدك  وتل  جدك للتوعد. العمىية ال يتية الاسويةسمال التوعد(. 2004وفا  الشاوي  
  .. عما   ،ار الفلت لل باعة والاشتعلم الافح اليا (. 2002يوس    اويا عيد التعمن عدل  
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Abstract: This study aimed at improving social interaction and reducing 

self-injurious behavior among a group of autistic children. The sample of 

this study consisted of (12) autistic children, their mothers and their 

teachers. The children were between (4) and (6) years of age (mean age= 

5.6; SD= 0.85)They were randomly assigned into an experimental group 

and a control one; each of which consisted of (6) subjects.  To collect data, 

the autistic child inventory (Adel Abdullah, 2003), social interaction 

inventory (prepared by the researcher) and self-injurious behavior 

inventory (Zeinab Shoqeir. 2006) were used. Results indicated that the 

program was effective in improving social interaction and reducing self-

injurious behavior among the participants in the experimental group 

compared to their counterparts in the control one. The durability of the 

program was evidenced through the absence of statistically significant 

differences. 

Keywords: reactional activities – social interaction – self-inhurious 

behavior – autistic children 

 

 

 


