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 اخلصائص السيكومرتية للنسخة املختصرة ملقياس

  االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب التوحدالسلوك 

 

 إعداد

 
 د/ هارون حممد على الطورة د/أمحد عبد العزيز التميمي

 رك يف قسم الرتبية اخلاصةاأستاذ مش
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 كلية الرتبية جامعة امللك سعود

 

 مقدمة: 

اليت تنتشر بني األطفال، وهو يتميز بقصور يف اإلدراك  النمائيةيعترب اضطراب التوحد أحد االضطراابت 

الذي  على التفكري الواقعيونزعة انسحابية تعزل الطفل عن الوسط احمليط به، ابإلضافة إىل عدم قدرته 

حتكمه الظروف االجتماعية احمليطة حيث يكون إدارك الطفل حمصورًا يف حدود رغباته وحاجاته الشخصية، 

 ابآلخرين ألن كل ما يلفت انتباهه هو االنشغال الزائد بتخيالته بدون اكرتاث أو مباالة

(Akshoomof,6002) هذا الطفل إذا حاول أي شخص أن يقطع عليه عزلته أو  ،وقد يثور 

يغري وضعه، كما أنه يعاين من قصور حسي تبدو حواسه وكأهنا عاجزة عن نقل أية مثريات خارجية إىل 
                                                            

  مههههههههههادة البحههههههههههث العلمههههههههههي جامعههههههههههة امللههههههههههك سههههههههههعود علههههههههههى دعم هههههههههها  ههههههههههذا البحههههههههههث يف ا موعههههههههههة البحثيههههههههههة لعابلشههههههههههكر يتوجههههههههههه البههههههههههاحثني 
 (.471رقم )
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 يستجيب  ا ج ازة العصيب، وقد يستجيب للمثريات احلسية بطريقة غربية وشاذة أو ال

(Bellini, Peters, Benner & Hopf, 6007) 

 –لالضطراابت العقلية  ولقد أشار اإلصدار اخلامس للدليل التشخيصي واإلحصائي

(DSM-5, 6040)  :إىل املعايري اليت يتم على أساس ا تشخيص اضطراب التوحد وهي كما يلي 

ظ ور ستة أعراض على األقل من األعراض الواردة يف ا موعات الثالث التالية على أن تضم عرضني  أواًل:

موعة من ا موعتني الثانية والثالثة، وهذ  على األقل من ا موعة األويل، وعرض واحد على األقل من كل جم

 ا موعات كما يلي: 

 اجملموعة األويل: 

 وعي يف التفاعل االجتماعي: وأعراض هذ  ا موعة كاآليت:نوهي تشري إىل قصور 

قصور واضح يف استخدام التواصل غري اللفظي يف مواقف التفاعل االجتماعي مع اآلخرين مثل: النظر -4

 ية التواصل لموجه، وحركات أعضاء اجلسم أثناء عر، واستخدام تعبريات الللطرف اآلخ

 الفشل يف تكوين عالقات اجتماعية مع األقران تتناسب مع عمر الطفل.-6

 عية اليت يقومون هبا.ااألنشطة اجلمعدم القدرة على مشاركة اآلخرين يف -3

 ري عن ا.التعب عدم القدرة على تبادل املشاعر واالنفعاالت أو حىت-1

 اجملموعة الثانية: 

 وتضم هذ  ا موعة أعراض عدم القدرة على التواصل وهي كما يلي: 

أو غياهبا كلية ابإلضافة إىل عدم قدرة الطفل على استخدام وسائل  املنطوقةحدوث أتخر يف منو اللغة -4

 .االتصال غري اللفظي كاإلشارات والتلميحات مما يعوق عملية تواصله مع األخرين

يستطيعون بدء احملادثة مع الطرف اآلخر، أو  لألطفال الذين لدي م القدرة على الكالم فإهنم ال ابلنسبة-6

 على استمرار احلديث الذي يدور بين ما.احملافظة 

 يتسم حديث هؤالء األطفال ابلنمطية والتكرار.-3
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 ائية اليت مير هبا.اليستطيع الطفل ممارسة اللعب التخيلي الذي يتناسب مع املرحلة النم-1

 اجملموعة الثالثة: 

أنشطة الطفل على عدد حمدد من األنشطة النمطية اليت تتمثل  تقتصر السلوك النمطي حيث ىمل علتوتش

 فيما يلي:

 االنشغال الزائد واملستمر بواحدة أو أكثر من السلوكيات النمطية الشاذة من حيث طبيعت ا أو شدهتا.-4

 عض العادات أو السلوكيات النمطية اليت ليس  ا معين.التعلق غري الطبيعي بب-6

 اخللف.و القيام حبركات جسدية منطية ومتكررة مثل: الرفرفة ابليدين أو األصابع أو ثين اجلذع لألمام -3

 االنب ار الشديد ببعض أجزاء األشياء، واللعب هبا مدة طويلة دون كلل أو ملل.-1

طبيعي يبدأ قبل عمر ثالث سنوات يف جمال واحد على األقل من وجود أتخر وأداء وظيفي غري  اثنياً:

 ا االت الثالث اآلتية:

 التفاعل االجتماعي.-4

 استخدام اللغة يف التواصل االجتماعي.-6

 اللعب الرمزي أو التخيلي.-3

 (.A.P.A. 6040) ترجع هذ  األعراض إىل اضطراب ريت أو الضطراب تفكك الطفولة أن ال اثلثاً:

 التوحد اضطرابعف السلوك االجتماعي من أهم وأكثر املشكالت اليت تنتشر بني األطفال ذوي يعد ضو 

(Luteijn. Luteijn, Jackson, Volkmar & Minderaa, 0222.; de Bildt, Serra, 

Luteijn, Kraijer, Sytema & Minderaa, 0222.; Hartman, Luteijn, Serra & 

Minderaa, 0222.; de BiIdt, Mulder, Hoekstra, van Lang, Minderaa Hartman 

التبلد االنفعايل، وتتسم سلوكياهتم  سلوك م، ويغلب على نالون بوجود اآلخرييب إهنم ال حيث 0222

ن أية و يبد وال (Tager - Flusberg, paul & lord, 0222)أحد  ابلنمطية، وال حيبون أن يلمس م

وبكاء مستمرة ال اآلخرين، وتنتاهبم نوابت غضب قلدون أفعي والمبادرات للعب التخيلي أو الظاهري ، 

 .(Dunlap & Pierce ,9222 .Weiss .0222)واضح  ببسوجود  دون
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الثقة ابلنفس  وضعفابلدونية اإلحباط  كما أهنم ال يكرتثون ابملعايري االجتماعية ولدي م شعور شديد

(Matson, Matson & Rivet, 0222, Ganz, Kaylor, Bourgeois & Hadden, 0222) 
وكالم م ينقصه الوضوح واملعين، وال يستطيعون استخدام السلوكيات غري اللفظية يف تفاعل م مع اآلخرين 

، واإلمياءات االجتمعية، لذلك ال يستطيعون ف م مشاعر ةوف م التعبريات الوجي  مثل التواصل البصري،

قات، أو االشرتاك مع اقراهنم يف األلعاب اآلخرين واالستجابة  ا، كما جيدون صعوبة يف تكوين صدا

يؤدي وهذا كله (Carter, Davis, kiln & volkmar,0222, Bock, 0222) واألنشطة اجلماعية 

إىل ضعف قدرهتم على التواصل والتفاعل االجتماعي مع احمليطني هبم، ولذلك جندهم يفضلون االنسحاب 

 (webb, miller, pierce, strawser & jones, 0222)واالنعزال االجتماعي 

راب التوحد إىل عدة أسباب ومن أمه ا وك االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطويرجع ضعف السل

حيث إهنم يعانون من ضعف شديد يف  (Njardvik,9222)مشكالت اللغة والتواصل اليت توجد لدي م 

 غوية،املناسب للمفردات الل حصلت م اللغوية ويف القدرة على التعبري اللغوي، فضاًل عن استخدام م غري

كما اهنم ال يستخدمون  واستجابت م الضعيفة لإلشارات واإلمياءات مثل تعبريات الوجه والتعبريات اجلسدية،

 Dormanبداًل من ا  اإلشاراتالكلمات اليت يعرفوهنا يف السياقات االجتماعية املختلفة حيث يستخدمون 

& lefever, 9222) يقومون بتكرار ليس له معين لبعض الكلمات أو العبارات اليت (، ابإلضافة إىل أهنم

 ينطق هبا بعض احملطني هبم، وفضالً 

واحاسيس م عما سبق فإهنم ال يستطيعون طرح األسئلة واالستماع لألخرين واالستجابة النفعا م ومشاعرهم 

 ولذلك جيدون صعوبة ابلغة يف التفاعل االجتماعي اإلجيايب مع احمليطني هبم

 (de. Bildt, Mulder, Hoekstra, van lang, Minderaa& Hartman,0222) 

ابلذكر أن ضعف السلوك االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب التوحد يصاحب م خالل مراحل واجلدير 

االبتسامة االجتماعية واحلملقة يف  أن الطفل ذو التوحد تنقصه منذ مرحلة امل د منوهم املختلفة حيث جند

 (Ganz, kaylor, Bourgeois & Hadden,0222)ن، والتواصل البصري مع احمليطني به اآلخري



 س السلوك االجتماعياخلصائص السيكومرتية للنسخة املختصرة ملقيا

 833 ث      لاجلزء الثا -73العدد  –جامعة عني مشس  –جملة كلية الرتبية 

يف اجلانب االجتماعي حيث يفشل يف التفاعل مع وعندما يصل إىل سن املدرسة يبدوا عليه قصور واضح 

 القائمني على رعايته، ويفضل ان يقضي معظم الوقت مبفرد ، وينسحب من مواقف التفاعل االجتماعي، وال

ويفشل يف ف م يبدي اهتمامًا بتكوين صداقات، ويعاين من قصور واضح يف االهتمامات االجتماعية، 

وتفسري املعلومات  مثل التواصل ابلعني أو االبتسام ، كما أنه غالبًا ما خيطئ يف ف ماإلشارات االجتماعية 

 (،(Tager-Flusberg, Paul &Lord 0222االجتماعية مما يعوقه عن تعلم كثري من امل ارات االجتماعية 

ع احمليطني به مبا يف ذلك أفراد أسرته تفاعالته االجتماعية مع مجي أنه يقوم هبذ  األخطاء يف واجلدير ابلذكر

 .((Bellini,  Akullian  &  Hopf, 0222 االجتماعي بشكل صحيح سلوكهوأقرانه مما يؤثر سلباً على منو 

ت السلوك االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب التوحد وجد ومبراجعة األدبيات املتاحة اليت فحص

الباحثان أن أهم األدوات اليت تستخدم يف قياس السلوك االجتماعي لدي هؤالء األطفال هي: مقياس 

الذي أعد  كل من سبارو، وابال، Vineland Adaptive Behavior Scales  فينالند للسلوك التكيفي

 Socialتقدير امل ارات االجتماعية ومقياس ، ((Sparrow, Balla & Cicchetti.9222وسيكيت 

Skills Rating Scale الذي أعد  كل من:جريشام، وإيليوت Gresham and Elliott, 9222) اس ( ومقي

الذي   (Children' s   Social  Behavior Questionnaire )السلوك االجتماعي لدي األطفال 

 & Luteijn. Jackson, Volkmar  ومينديرا فولكمار،لوتيجن، وجاكسون، و  أعد  كل من:

Minderaa, 9222)  مقياس االستجابة االجتماعيةو The Social Responsiveness Scale    الذي أعد

وبروفايل امل ارات االجتماعية لذوي   ،(Constantino, Pryzbeck  Friesen &  Todd.0222) :كل من

 من: بيليين، وهوب الذي أعد  كل  The Autism Social Skills profile التوحد

(Bellini & Hopf,6007) ويعترب مقياس السلوك االجتماعي لدي األطفال أفضل هذ  املقاييس ولعل ،

مرتية على ه السيكو ليت هدفت إىل التحقق من خصائصالسبب الرئيسي يف ذلك يرجع لتعدد الدراسات ا

وحد،وأما يف البيئة العربية فعلي الرغم من وجود عدد عينات خمتلفة ضمت أطفال يعانون من اضطراب الت

ييس اليت أعدت لقياس السلوك االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب التوحد، إال أن عينة قليل من املقا
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( مما جيعلنا 6007 غزال، ،6006 خبش ، ،6000تقنيت ا صغرية جدًا أو من ذوي اإلعاقة الفكرية)حممد، 

 ال نطمئن لنتائج ا.

 كلة البحث:مش

نظرًا ألن ضعف السلوك االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب التوحد يعترب من أهم املشكالت اليت 

تواجه القائمني على تعليم وتدريب ودمج هؤالء األطفال، لذلك اهتم عدد كبري من الدراسات السابقة يف 

 بدراسة امل ارات االجتماعية لدي هؤالء األطفال  األخرية اآلونة

(Kiln, Saulnier, Sparrow, Cicchetti ،Volkmar, & Lord, 0222.; Matson, 

Matson & Rivet, 0222.; Bellini, Akullian, & Hopf, 0222.; Bellini & Hopf, 

0222.; Bellini ،Peters, Benner & Hopf, 0222.; Bock, 0222.; Carter, Davis, 

Klin & Volkmar, 0222.; De Bildt, Serra, Luteijn, Kraijer, Sytema   &

Minderaa, 0222.; Webb, Miller, Pierce, Strawser & Jones, 0222.; Garfinkle 

& Schwartz, 0220; Lord, Bristol-Power. Cafiero .Filioek. Gallaaher. Harris. 

0229.; .; Constantino، Pryzbeck, friesen&todd,0222) 

 ولههذلك سههعت بعههض هههذ  الدراسههات ضههمن أهههداف ا إىل بنههاء وتقههني أدوات لقيههاس السههلوك االجتمههاعي لههدي

  .أطفال هذ  الفئة كما أشران إىل ذلك يف موضع سابق

وأمهها يف البيئههة العربيههة، فعلههي الههرغم مههن نههدرة الدراسههات الههيت فحصههت السههلوك االجتمههاعي لههد  األفههراد ذوي 

ات كانههت غههري مناسههبة لههذوي إال أن األدوات الههيت اسههتخدمت يف هههذ  الدراسههاضههطراب التوحههد بصههفة عامههة، 

التوحد حيث استخدم في ها مقيهاس امل هارات االجتماعيهة لهدي األطفهال ذوي اإلعاقهة الفكريهة القهابلون للهتعلم 

( أو مقيههههاس 6000( أو مقيههههاس السههههلوك االنسههههحايب لههههدي األطفههههال املعههههاقني فكههههر ً )حممههههد،6006)خبههههش،

( 43مكونههة مههن ) طفههال العههاديني والههذي   حسههاب صههدقة وثباتههه علههى عينههةلههدي األ ت االجتماعيههةالتفههاعال

تقنين ها مهن  طفل توحدي فقط، أو قائمة تقدير التفاعالت االجتماعية لألطفال التوحديني الهيت تكونهت عينهة

ههذ  الدراسهات إمها وهذا يعين أن املقاييس اليت استخدمت يف  (،6007طفاًل يعانون من التوحد )غزال، 65

أهنهها قننههت علههى  أوأهنهها أعههدت لههذوي اإلعاقههة الفكريههة فقههط الههذين خيتلفههون يف خصائصهه م عههن ذوي التوحههد، 
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ال احلههالتني جيعلنهها ال نطمههئن السههتخدام ا يف حتديههد مسههتو  وهههذا األمههر يف كههعينههة صههغرية مههن ذوي التوحههد، 

 .لدراسة احلالية لسد العجز يف هذا ا الالسلوك االجتماعي لدي األطفال ذوي التوحد،ولذلك جاءت ا

وقههد وقههع اختيههار الباحثههان علههى النسههخة املختصههرة ملقيههاس السههلوك االجتمههاعي لههدي األطفههال ذوي اضههطراب 

( أظ هرت Hartman, Luteijn, Serra &  Minderaa ,0222)التوحهد ألهنها اسهتخدمت يف دراسهة سهابقة 

بههات مرتفعههة، كمهها سهههعت دراسههة أخههري للتحقههق مههن صهههدق نتائج هها عتههع هههذ  النسههخة مبعهههامالت صههدق وث

 ,de Bildt, Mulder, Hoekstra) السابقةوثبات النسخة املختصرة  ذا املقياس اليت وردت يف الدراسة 

van Lang, Minderaa & Hartman, 0222)   عتع ها مبعهامالت صهدق  إىلوأيضهاً توصهلت النتهائج

وك االجتمهههاعي لهههدي األطفهههال ذوي م ا يف حتديهههد مسهههتوي السهههلوثبهههات مرتفعهههة ممههها جعلنههها نطمهههئن السهههتخدا

 راب التوحد.اضط

وبنههاء علههى مهها سههبق ميكههن حتديههد مشههكلة البحههث احلههايل يف دراسههة اخلصههائص السههيكومرتية للنسههخة املختصههرة 

 ملقياس السلوك االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب التوحد من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 فر للنسخة املختصرة ملقياس السلوك االجتمهاعي لهدي األطفهال ذوي اضهطراب التوحهد درجهةهل تتو  -4

 مقبولة من الصدق يف البيئة السعودية؟

األطفهال ذوي اضهطراب التوحهد درجهة هل تتوفر للنسخة املختصرة ملقياس السلوك االجتمهاعي لهدي  -6

 مقبولة من الثبات يف البيئة السعودية؟

 هدف البحث:

مرتية للنسهخة املختصهرة ملقيهاس السهلوك االجتمهاعي لى اخلصائص السيكو احلايل إىل التعرف ع ي دف البحث

 األطفال ذوي اضطراب التوحد على عينة من البيئة السعودية.

 أهمية البحث:

ملقياس السهلوك االجتمهاعي لهد  األطفهال  تكمن أمهية البحث احلايل يف توفري نسخة عربية للنسخة املختصرة

ب التوحهد ممها سهيوفر للمتخصصهني يف البيئهة العربيهة بصهفة عهام، وا تمهع السهعودي بصهفة خاصهة ذوي اضطرا
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أداة ميكههن االطمئنههان لنتائج هها يف حتديههد مسههتوي السههلوك االجتمههاعي لههدي األطفههال ذوي اضههطراب التوحههد 

 ا هال الرتبهوي لتمتع ا خبصائص سييكومرتية مناسبة يف البيئهة السهعودية، وههذا بهدور  سهيمكن املتخصصهني يف

 والعالجي من إعداد الربامج الرتبوية والعالجية املناسبة لألطفال ذوي اضطراب التوحد.

   :مصطلحات الدراسة

 Autism:اضطراب التوحد

حصهائي إللقد تبين الباحثان تعريف اضطراب التوحهد الهذي أشهار إليهه اإلصهدار اخلهامس للهدليل التشخصهي وا

ب النفسهههي والههذي أوضهههح أن للطههالصهههادر عههن الرابطهههة األمريكيههة  (DSM-2,0292) لالضههطراابت العقليههة

الثالثهة، وتظ هر أعراضهه  السهنة التوحهد اضهطراب منهائي يصهيب األطفهال قبهل أن تبلهه أعمهارهم الزمنيهة اضطراب

 ، وظ ور سلوكيات منطية بشكل متكهرر،جماالت رئيسة هي: ضعف القدرة على التفاعل االجتماعي ةيف ثالث

 .(A.P.A,6040)درة على التواصل مع احملطني وضعف الق

 Social Behavior السلوك االجتماعي

ابنه ذلك السلوك الذي يستخدمه الفرد يف مواقف التواصل  يعرف الباحثان السلوك االجتماعي إجزائياً 

افة والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين والذي يتوافق مع عمر الطفل ونوعه، ومع العادات والتقاليد والثق

 السائدة يف ا تمع.
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  :الدراسات السابقة

قدم فيما يلي عرض للدراسات السابقة اليت استخدمت مقياس السلوك االجتماعي لدي األطفال ذوي ن

 اضطراب التوحد:

النمائية غري احملددة يف حماولة للتعرف على مستوي امل ارات االجتماعية لدي األطفال ذوي االضطراابت 

 ,Luteijn, Jackson) ني جاءت دراسةكل من لوتيجن، وجاكسون، وفولكمار، ومينديراواقراهنم العادي

Volkmar & Minderaa, 9222)  ، حيث تكونت عينة دراست م من جمموعتني حيث ضمت

احملددة ترتاوح أعمارهم الزمنية ما بني ( طفاًل يعانون من االضطراابت النمائية غري 484ا موعة األويل )

،بينما تكونت ا موعة  الثانية من أطفال يكافئون أفراد ا موعة األويل يف العدد والعمر ( سنة 2-46)

 Children's  مقياس للسلوك االجتماعي لدي األطفال الزمين، وقد قام الباحثون يف هذ  الدراسة ببناء

Social Behavior Questionnaire  (CSBQ) ( عبارة 62تكون من )ري إىل السلوكيات غ تشري

ذوي االضطراابت النمائية، وقد قام الباحثون بتطبيق هذا املقياس على  بني األطفال االجتماعية اليت تنتشر

والدي افراد العينة يف ا موعني، ومن أهم النتائج اليت أسفرت عن ا هذ  الدراسة عتع مقياس السلوك 

النتائج أن مستوي امل ارات االجتماعي لدي األطفال مبعامالت صدق وثبات مرتفعة، كما أظ رت 

غري احملددة أقل بكثري من مستو  هذ   األطفال ذوي االضطراابت النمائيةعام لدي االجتماعية بشكل 

 امل ارات لدي أقراهنم العاديني.

 ( قهههههههههههههههام كهههههههههههههههل مهههههههههههههههن لهههههههههههههههوتيجن، ولهههههههههههههههوتيجن، جاكسهههههههههههههههون، وفولكمهههههههههههههههار، ومينهههههههههههههههديرا 6000ويف عهههههههههههههههام )

(Luteijn, Luteijn, Jackson, volkmar& Minderaa,0222)  بدراسة هدفت إىل الكشف عهن

اخلصائص السكومرتية ملقياس السلوك االجتماعي لدي األطفهال السهابق اإلشهارة إليهه علهى عينهة مهن األطفهال 

( ممهههن يعهههانون مهههن 65( فهههرداً مهههن م )4450النمائيهههة حيهههث تكونهههت عينهههة دراسهههت م مهههن ) ذوي االضهههطراابت

كلينيكيههاً علههى أهنههم يعههانون مههن اضههطراب ضههعف االنتبهها  وز دة مشخصههني إ( فههرداً 484اضههطراب التوحههد، )

االضطراابت ذوي  نفرداً م (100( فرداً من ذوي االضطراابت النمائية غري احملددة و)610) ي،النشاط احلرك
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-1( فرداً من األطفال العاديني، وقهد ترواحهت األعمهار الزمنيهة جلميهع أفهراد العينهة مها بهني )631) و النفسية،

( سههنة، وكانههت األدوات 46-1العههاديني حيههث تراوحههت أعمههارهم الزمنيههة مهها بههني ) سههنة مهها عههدا جمموعههة (48

 Autism Behavior Checklist (ABC) قائمههة سههلوك التوحههد املسههتخدمة يف هههذ  الدراسههة هههي:

إىل مقيهههاس السههههلوك ابإلضههههافة   Behavior Checklist (CBCl) Child وقائمهههة سهههلوك الطفههههل

، ومن أهم النتهائج الهيت توصهلت إلي ها التحلهيالت اإلحصهائية يف ههذ  (CSBQ)ي األطفال االجتماعي لد

 ( عبههارة مههن عبههارات مقيههاس السههلوك االجتمههاعي لههدي األطفههال علههى  سههة أبعههاد رئيسههة22الدراسههة تشههبع )

ى مشكالت التواصهل االجتمهاعي وقهد اشهتمل عله وبعد( عبارة، 41) عدم املشاركة وقد احتوي علىبعد  هي

( عبهههارة، وبعهههد القلهههق وقهههد احتهههوي علهههى 42وقهههد تضهههمن )عبهههارة، وبعهههد مشهههكالت الف هههم االجتمهههاعي  (43)

( عبههارات، كمهها أظ ههرت النتههائج أيضههاً عتههع هههذا 7السههلوكيات النمطيههة وقههد اشههتمل علههى ) ( عبههارة، وبعههد42)

 ق وثبات مرتفعة.املقياس مبعامالت صد

 ، ولهههههههههههوتيجن، وكهههههههههههراجيري، وسهههههههههههيتيما، وميتهههههههههههديراوسهههههههههههريا ( قهههههههههههام كهههههههههههل مهههههههههههن ديبيلهههههههههههدت،6005ويف عهههههههههههام )

(de Bildt, Serra, Luteijn, Kraijer, Sytema & Minderaa, 0222)  بفحهص مسهتوي امل هارات

التوحهد وقهد تكونهت عينهة  األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية املصاحبة وغري املصاحبة ابضطراباالجتماعية لدي 

( 11( سههنة مههن م )48-1تراوحههت أعمههارهم الزمنيههة مهها بههني ) ( فههرداً مههن الههذكور واإلانث540دراسههت م مههن )

( مههن ذوي اإلعاقهة الفكريههة البسههيطة 346مهن ذوي اإلعاقههة الفكريهة البسههيطة املصههاحبة ابضهطراب التوحههد، و)

ذوي اإلعاقههههة الفكريههههة املتوسههههطة املصههههاحبة ابضههههطراب  ( فههههرداً مههههن63غههههري املصههههاحبة ابضههههطراب التوحههههد، و)

وكانهههت األدوات وي اإلعاقهههة الفكريهههة املتوسهههطة غهههري املصهههاحبة ابضهههطراب التوحهههد، ( مهههن ذ461و )، التوحهههد

 ، ومقيهههههاس فينالنهههههد للسهههههلوك التكيفهههههي(ABC)قائمهههههة سهههههلوك التوحهههههد  املسهههههتخدمة يف ههههههذ  الدراسهههههة ههههههي:

(VEBS) ومقيههاس السههلوك االجتمهههاعي لألطفههال ،(CSBQ)،   ومهههن أهههم النتهههائج الههيت أسهههفرت عن هها ههههذ

س السههلوك االجتمههاعي لههدي األطفههال مبعههامالت صههدق وثبههات مرتفعههة مكنتههة مههن الكشههف الدراسههة عتههع مقيهها
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الههدقيق عههن مسههتو  امل ههارات االجتماعيههة لههدي األطفههال ذوي اإلعاقههة الفكريههة البسههيطة واملتوسههطة املصههاحبة 

 وغري املصاحبة ابضطراب التوحد.

 & Hartman, Luteijn, Serra)را هارعهان، لهوتيجن، سهريا، ومينهديويف الدراسهة الهيت اجراهها كهل مهن 

Minderaa,0222)  األطفههال والتحقههق مههن تنقههيح مقيههاس السههلوك االجتمههاعي لههدي  سههعي البههاحثون إىل

 وقههد تكونههت عينههة دراسههت م مههن خصههائص السههيكومرتية علههى عينههة مههن األطفههال ذوي االضههطراابت النمائيههة،

( طفهاًل مشخصهني 6674األويل من )وعة ( طفاًل موزعني على ثالث جمموعات حيث تكونت ا م3107)

 غهههري حمهههدودة، منائيهههة( يعهههانون مهههن اضههطراابت 511) ( يعهههانون مهههن اضههطراب التوحهههد،406إكلينيكيههاً مهههن م )

( يعههانون مههن اضههطراب ضههعف 421( يعههانون مههن اضههطراب ضههعف االنتبهها  وز دة النشههاط احلركههي، و)582)

لهههدي م أكثهههر مهههن  (606)ضهههطراابت النمائيهههة األخهههر ، واالمصهههاحب  حهههد  ،يالنشهههاط احلركههه االنتبههها  وز دة

طفههاًل ( 601) الثانيههة مههن بينمهها تكونههت ا موعههة ( يعههانون مههن مشههكالت نفسههية،222)واضههطراب منههائي، 

حهني تكونهت ا موعهة الفكرية املصاحبة أو غهري املصهاحبة  حهد االضهطراابت النمائيهة، يف يعانون من اإلعاقة 

مههن العههاديني، ومههن أهههم األدوات الههيت اسههتخدم ا البههاحثون يف هههذ  الدراسههة مقيههاس  ( طفههالً 636الثالثههة مههن )

حيههههث قههههام البههههاحثون ( CBCLوقائمههههة سههههلوك الطفههههل )، (CSBQ)السههههلوك االجتمههههاعي لههههدي األطفههههال 

الدراسهة ا على أحد والدي أو مقدمي الرعاية ألفراد العينة، ومن أهم النتائج الهيت أسهفرت عن ها ههذ  مبتطبيق 

( عبارة فقط من عبارات هذا املقياس على ستة أبعاد رئيسية هي: بعد السلوك غري املناسهب، وقهد 16) عتشب

( عبهارة، وبعهد مشهكالت الهوعي، 46( عبارة، وبعد االنسهحاب االجتمهاعي، وقهد تضهمن )44احتوي على )

لوك النمطههي، عبههارات، وبعههد السهه (7(عبههارات، وبعههد الف ههم اخلههاطئ، وقههد احتههوي علههى )8وقههد اشههتمل علههى)

( عبارات، كما توصلت النتائج أيضهاً إيل 3( عبارات، وبعد مقاومة التغيري، وقد اشتمل على )8وقد تضمن )

 .عتع هذا املقياس مبعامالت مرتفعة من الصدق والثبات

 ,de Bildt) وفان النج ، وميندريرا، وهارعان وهوكسرتا، ديبيلدت، ومودلري، ( قام كل من:6006ويف عام )

Mulder, Hoekstra, van Lang, Minderaa & Hartman,0222)   بدراسههة هههدفت إىل
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النسخة املختصرة ملقيهاس السهلوك االجتمهاعي لهدي األطفهال علهى عينهة مهن األطفهال ذوي التحقق من صدق 

( 16فههرداً مههن م ) (432دراسههت م مههن )احبة ابضههطراب طيههف التوحههد، وتكونههت عينههة اإلعاقههة الفكريههة املصهه

( 44.04البسههيطة املصههاحبة ابضههطراب طيههف التوحههد متوسههط أعمههارهم الزمنيههة )مههن اإلعاقههة الفكريههة  يعههانون

الزمنيهة ( يعانون من اإلعاقة الفكرية املتوسطة املصاحبة ابضطراب طيف التوحد متوسط أعمهارهم 87سنة، و)

اس السههههههلوك يف هههههههذ  الدراسههههههة هي:النسههههههخة املختصههههههرة ملقيهههههه( سههههههنة، كانههههههت األدوات املسههههههتخدمة 40.34)

  ولهههههوتيجني، وسهههههريا ومنيهههههديرا الهههههيت أسهههههفرت عن ههههها دراسهههههة هارعهههههان، (CSBQ)االجتمهههههاعي لهههههدي األطفهههههال 

(Hartman, Luteijn, Serra & Minderaa, 0222) ،،وأعهراض  واملالحظهة التشخصهية، واملقابلهة التشخصهية

للهههدليل التشخيصهههي واإلحصهههائي الفكريهههة الهههواردة يف مراجعهههة الطبعهههة الرابعهههة السهههلوك التكيفهههي لهههذوي اإلعاقهههة 

، وقههد أكههدت نتههائج التحلههيالت اإلحصههائية علههى عتههع (DSM- IV-TR, 0222)لالضههطراابت العقليههة 

 النسخة املختصرة ملقياس السلوك االجتماعي لدي األطفال مبعامالت صدق وثبات مرتفعة.

 :التعليق على الدراسات السابقة

للباحثني ان يستخلصا من ا نه ميكن أ أهداف ا وتوج اهتا إال على الرغم من اختالف الدراسات السابقة يف

 ما يلي:

مستوي م اراهتم  يفأن األطفال ذوي االضطراابت النمائية بشكل عام يعانون من ضعف شديد -4

 ,Luteijn, Jackson, Volkmar & Minderaa, 9222. Luteijn, Luteijn)االجتماعية. 

Jackson, Volkmar & Minderaa, 0222.; de Bildt, Serra, Luteijn, Kraijer, 

Sytema & Minderaa, 0222.; Hartman, Luteijn, Serra & Minderaa, 0222.; de 

Bildt, Mulder, Hoekstra, van Lang, Minderaa & Hartman, 0222)  

 ( هبههدف التعههرف4668قههد   إعههداد  عههام ) (CSBQ)أن مقيههاس السههلوك االجتمههاعي لههدي األطفههال  -6

 ,Luteijn)غهههري احملهههددة  النمائيهههة علهههى مسهههتوي امل هههارات االجتماعيهههة لهههدي األطفهههال ذوي االضهههطراابت

Jackson, Volkmar & Minderaa, 9222)  يف عهدة دراسهات سهابقة  وقهد   اسهتخدامه بعهد ذلهك

 & Luteijn, Luteijn, Jackson, Volkmar)  ها افهراد يعهانون مهن اضهطراب التوحهدتكان ضمن عين
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Minderaa, 0222.; de Bildt, Serra, Luteijn, Kraijer, Sytema & Minderaa, 

0222.; Hartman, Luteijn, Serra & Minderaa, 0222.; de Bildt, Mulder, 

Hoekstra, van Lang, Minderaa & Hartman, 0222). 
توصهلت  (CSBQ)الهيت اسهتخدمت مقيهاس السهلوك االجتمهاعي لهدي األطفهال  السابقةمجيع الدراسات -3

 & Luteijn, Jackson, Volkmar)يف نتائج ها إىل عتهع ههذا املقيهاس مبعهامالت صهدق وثبهات مرتفعهة

Minderaa, 9222.; luteijn, luteijn, Jackson, Volkmar & Minderaa, 0222.; de 

Bildt, Serra, Luteijn, Kraijer, Sytema& Minderaa, 0222) 

تكونت من املستخدمة يف الدراسة احلالية  –ك االجتماعي لدي األطفال النسخة املختصرة ملقياس السلو -1

وقد أظ رت نتائج دراستني اجريتا للتحقق من صدق ا وثباهتا أهنا  ( عبارة.62( عبارة فقط بداًل من)16)

 ;.Hartman, Luteijn, Serra & Minderaa, 0222)عتع بدرجات عالية من الصدق والثبات 

Hoekstra, van Lang, Minderaa & Hartman, 0222) 

املختصرة ملقياس السلوك  استخدمت النسخة-يف حدود علم الباحثان–ات عربية التوجد أية دراس-5

 .(CSBQ)االجتماعي لدي األطفال 

 فرض البحث:

بناء ما ورد يف اإلطار النظري والدراسات السابقة ميكن للباحثني صياغة فروض البحث احلايل على النحو 

  :التايل

ذوي اضطراب التوحد درجة مقبولة طفال ألا لدياالجتماعي  مقياس السلوك تتوفر للنسخة املختصرة( 4

 من الصدق يف البيئة السعودية.

طراب التوحد درجة مقبولة تتوفر للنسخة املختصرة ملقياس السلوك االجتماعي لدي األطفال ذوي اض( 6

 يف البيئة السعودية. الثباتمن 

 أداة الدراسة:

 Children’s تتمثل أداة الدراسة احلالية يف النسخة املختصرة ملقياس السلوك االجتماعي لدي األطفال

Social Behavior Questionnaire (CSBQ) ( كل من: 4668حيث أعد هذا املقياس عام )
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 (Luteijn, Jackson, Volkmar & Minderaa, 9222) لوتيجن، وجاكسون، وفولكمار، ومينديرا

( عبارة تشري إىل السلوكيات غري االجتماعية اليت تنتشر بني األفراد ذوي االضطراابت 62كون من )وهو يت

 ,Hartman, Luteijn)( قام كل من: هارعان، لوتيجن، وسريا، ومينديرا، 6002النمائية، ويف عام )

Serra & Minderaa 0222) دراست م عن ي يف لا املقياس حيث أسفرت نتائج التحليل العامذبتنقيح ه

كل من: ديبيلدت ، ومودلري، ( حاول   6006( عبارة من عباراته على ستة أبعاد ويف عام )16) تشبع

 ,de Bildt, Mulder, Hoekstra, van Lang)وهوكسرتا، وفان النج، ومينديرا، وهارعان 

Minderaa & Hartman, 0222)  س التحقق من اخلصائص السيكومرتية للنسخة املختصرة ملقيا

السلوك االجتماعي لدي األطفال، وقد أكدت نتائج دراست م على عتع هذا املقياس مبعامالت صدق 

 وثبات مرتفعة.

عد األول من ا هو: السلوك غري بوزع عبارات النسخة املخصرة  ذا املقياس على ستة أبعاد رئيسية التوت

ناسبة للموقف االجتماعي، والعبد الثاين ( عبارة ختتص بتحديد السلوكيات غري امل44املناسب ويتكون من )

( عبارة تصف سلوكيات االنسحاب اليت حتدث يف مواقف 46هو: االنسحاب االجتماعي، ويتكون من )

( عبارات تصف املشكالت اليت 8التفاعل االجتماعي، والبعد الثالث هو مشكالت الوعي، ويتكون من )

( 7الجتماعي، والبعد الرابع هو الف م اخلاطئ، ويتكون من )تتعلق بوعي الطفل ملا يدور يف مواقف التفاعل ا

عبارات تشري إىل الف م اخلاطئ للموضوع وللمعلومات اليت تقدم يف مواقف التفاعل االجتماعي، البعد 

( عبارات تصف السلوكيات النمطية اليت يقوم هبا الطفل 8اخلامس هو: السلوك النمطي: وهو يتكون من )

( عبارات تشري إىل 3االجتماعي، والبعد السادس هو : مقاومة التغري، ويتكون من )يف مواقف التفاعل 

 اخلوف من تغيري املواقف احلياتية ومواقف التفاعل االجتماعي الىت تعود علي ا الطفل.

وقد   إعداد هذا املقياس للتطبيق الفردي أو اجلماعي علي أحد والدي أو مقدمي الرعاية لألطفال ذوي 

 صفراً  واالستجابة هبا أتخذبدأ، أالتوحد، وتندرج االستجابة على عباراته إىل ثالثة مستو ت هي : اضطراب 

الدرجة الكلية ترتواح و درجة واحدة، ودائماً، واالستجابة هبا أتخذ درجتني،  ، واحياانً ، واالستجابة هبا أتخذ
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فاض مستو  السلوك االجتماعي ( درجة حيث تشري الدرجة املرتفعة إىل اخن68-للمقياس ما بني )صفر

 لد  الطفل ذو التوحد والعكس صحيح.

 منهج البحث وإجراءاته:

 سنتناول فيما يلي عرض ملن ج البحث وإجراءاته:

 أواًل: منهج البحث:

لقد استخدم الباحثان املن ج الوصفي ألنه املن ج األكثر مالئمة ملشكلة البحث احلايل ولألهدف اليت يسعي 

حيث   استخدام األسلوب العاملي للتعرف على البنية العاملية  ذا املقياس، كما استخدام إيل حتقيق ا 

 ايضاً األسلوب االتباطي للكشف عن عالقة البنية العاملية ببعض املتغريات األخري.

  :اثنياً: عينة البحث

نة الر ض، إال أن الباحثان على الرغم من وجود مراكز ومعاهد أهلية لتعليم األفراد ذوي اضطراب التوحد مبدي

طبقوا أداة الدراسة احلالية على عينة من ذوي اضطراب التوحد الذين يلتحقون برباجمي التوحد يف مع دي 

مها الوحيدان الرتبية الفكرية بشرق وغرب مدينة الر ض، لعدة أسباب ممن أمه ا أن هذان املع دان 

ذوي اضطراب التوحد الذين يلتحقون هبما أسرهم ذات  ، ولذلك فإن الطالبالر ض احلكوميان يف مدينة

 مستو ت اجتماعية اقتصادية خمتلفة، ويعيشون يف أحياء ومناطق جغرافية خمتلفة تشمل كل مدينة الر ض.

( ممن يلتحقون مبع د الرتبية الفكرية بغرب 45( فردًا من م )35) نوقد تكونت العينة االستطالعية م

مارهم الزمنية ما بني الفكرية بشرق الر ض، حيث تراوحت اع ةحقون مبع د الرتبي( ممن يلت60و) الر ض،

 .(6.787( سنة، واحنراف معياري قدر  )40.68مبتوسط عمري قدر  ) ( سنة8-46)

( ممن يلتحقون مبع د الرتبية الفكرية بشمال 85طفاًل من م ) (466وأما العينة الن ائية فقد تكونت من )

-8يلتحقون مبع د الرتبية الفكرية بغرب الر ض حيث تراوحت أعمارهم الزمنية ما بني ) ( ممن37) الر ض،

( حيث قام الباحثان بتطبيق أداة 3.064( سنة واحنراف معياري )40.876سنة مبتوسط عمري قدر  ) (46

 الدارسة على أحد والدي أفراد العينتني االستطالعية والن ائية.
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  املعاجلة اإلحصائية :اثلثاً 

 استخدم الباحثان األساليب اإلحصائية التالية:

 التحليل العاملي االستكشايف للتحقق من الصدق العاملي للمقياس. (4

، باط بني العبارات والدرجة الكلية لألبعاداالتساق الداخلي للمقياس من خالل حساب معامالت االرت (6

 لألبعاد.وكذلك معامالت االربتاط البينية 

 ، وجتماننبراو  –ية ابستخدام معادليت سبريمان طريقة التجزئة النصف (3

 .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية (1

 رابعاً: إجراءات البحث

احلصول على النسخة األجنبية للنسخة املختصرة ملقياس السلوك االجتماعي لدي األطفال ذوي  (4

 اضطراب التوحد.

 عضاء هيئة التدريس املتخصصني يف اللغة اإلجنليزية.( تعريب النسخة األجنبية وعرض الرتمجة على أحد أ6

( عرض الصورة األولية املرتمجة للنسخة املختصرة للمقياس على  سة من أعضاء هيئة التدريس 3

 املتخصصني يف القياس النفسي وعلم النفس والرتبية اخلاصة.

 .( إعداد الصورة الن ائية للنسخة املختصرة للمقياس1

لدراسة بطريقة عشوائية من األفراد ذوي اضطراب التوحد الذين يلتحقون بربانجمي التوحد يف ( اختيار عينة ا5

 مع دي الرتبية الفكرية يف شرق وغرب مدينة الر ض.

  .( تطبيق املقياس يف صورته الن ائية على العينة املختارة2

 ( تصحيح االستجاابت ورصد البياانت وإدخا ا إىل احلاسب اآليل.7

 جلة البياانت إحصائياً وفقاً لألساليب اإلحصائية احملددة.( معا8

 ( كتابة التقرير الن ائي للبحث.6
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 خامسًا: الدراسة االستطالعية

من صالحية النسخة املختصرة ملقياس السلوك االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب التوحد  للتحقق

حيث مرت النسخة املختصرة  ذا املقياس بعد ترمجته  للتقنني على البيئة السعودية   إجراء دراسة استطالعية

 ابخلطوات التالية: 

وقد   التحقق من ا من خالل عرض الصورة األولية املرتمجة  التأكد من مناسبة العبارات لبيئة التقني: (4

للنسخة املختصرة للمقياس على  سة حمكمني من أعضاء هيئة التدريس بقسمي علم النفس، والرتبية 

ة يف جامعة امللك سعود ابلر ض، وذلك للحكم على مدي صالحية ومالئمة عباراته للبيئة السعودية، اخلاص

 وقد أجاز احملكمون مجيع العبارات مع إجراء بعض التعديالت البسيطة يف الصياغة.

وكان ا دف من ا التعرف على مدي أتثري كل عبارة من عبارات  تقييم صالحية العبارات لالستخدام: (6

النسخة املختصرة للمقياس على قيمة معامل الثبات سواء ارتفاعًا أو اخنفاضًا حيث   استخراج سلسلة من 

معامالت ألفا لكرونباخ حبيث ميثل كل معامل قيمة ثبات البعد بعد حذف عبارته وهو يف الوقت نفسه نوع 

ك للعبارات، وابملثل فقد   حساب متوسط وتباين كل عبارة من عبارات املقياس بعد حذف من صدق احمل

 .( يوضح هذ  القيم4واجلدول رقم ) أحد العبارات،



 الطورة يد/ هارون حممد عل  &   محد عبد العزيز التميميأد/ 

 811 3187 –اجلزء الثالث  -73العدد  –جامعة عني مشس  –جملة كلية الرتبية    

 (8جدول )

 71املتوسط والتباين ومعامل االرتباط املصحح وألفا بعد حذف درجة العبارة ن=

 البعد األول: السلوك غري املناسب

 معامل ألفا معامل االرتباط املصحح التباين سطاملتو  العبارة

4 38.200 80.252 0.744 0.733 

6 38.265 84.421 0.544 0.738 

3 38.765 80.874 0.260 0.735 

1 38.850 84.340 0.586 0.737 

5 38.650 83.477 0.563 0.713 

2 38.065 80.867 0.266 0.731 

7 38.865 81.012 0.126 0.712 

8 36.075 84.012 0.232 0.735 

6 36.050 84.063 0.205 0.732 

40 38.600 84.371 0.555 0.738 

44 38.765 80.874 0.260 0.735 

 (15316معامل ألفا لبعد السلوك غري املناسب )

 البعد الثاين: االنسحاب االجتماعي

 معامل ألفا معامل االرتباط املصحح التباين املتوسط العبارة

46 13.575 403.661 0.737 0.733 

43 13.750 402.367 0.205 0.710 
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41 13.875 405.610 0.557 0.731 

45 11.665 407.726 0.125 0.715 

42 13.865 408.418 0.162 0.712 

47 13.250 402.332 0.536 0.714 

48 13.200 402.621 0.530 0.713 

46 13.750 406.554 0.726 0.766 

60 13.750 403.268 0.224 0.733 

64 13.600 402.621 0.126 0.711 

66 11.050 402.526 0.240 0.714 

63 13.200 403.636 0.745 0.733 

 (15313معامل ألفا لبعد االنسحاب االجتماعي )

 البعد الثالث: مشكالت الوعي

 معامل ألفا معامل االرتباط املصحح التباين املتوسط العبارة

61 34.750 18.752 0.732 0.710 

65 34.875 18.421 0.227 0.738 

62 34.765 16.468 0.514 0.717 

67 34.600 16.785 0.584 0.718 

68 34.800 16.436 0.203 0.715 

66 34.675 18.867 0.522 0.715 

30 36.075 15.306 0.763 0.748 



 الطورة يد/ هارون حممد عل  &   محد عبد العزيز التميميأد/ 

 813 3187 –اجلزء الثالث  -73العدد  –جامعة عني مشس  –جملة كلية الرتبية    

34 36.675 18.747 0.163 0.717 

 (15366معامل ألفا لبعد مشكالت الوعي )

 البعد الرابع: الفهم اخلاطئ

 معامل ألفا معامل االرتباط املصحح التباين املتوسط العبارة

36 68.265 32.706 0.177 0.760 

33 68.175 32.666 0.367 0.730 

31 68.565 37.381 0.166 0.734 

35 68.765 35.210 00166 0.748 

32 68.850 31.486 0.266 0.266 

37 68.675 31.476 0.241 0.262 

38 68.275 31.466 0.247 0.265 

 (15371معامل ألفا لبعد الفهم اخلاطئ )

 البعد اخلامس: السلوك النمطي

 معامل ألفا معامل االرتباط املصحح التباين املتوسط العبارة

36 33.665 26.187 0.204 0.717 

10 33.175 24.135 0.506 0.750 

14 33.350 58.712 0.756 0.767 

16 33.350 24.776 0.524 0.717 

13 33.375 58.753 0.216 0.734 

11 33.300 24.608 0.560 0.715 



 س السلوك االجتماعياخلصائص السيكومرتية للنسخة املختصرة ملقيا

 811 ث      لاجلزء الثا -73العدد  –جامعة عني مشس  –جملة كلية الرتبية 

15 33.775 20.333 0.582 0.736 

12 33.565 58.874 0.276 0.730 

 (15361معامل ألفا لبعد السلوك النمطي )

 البعد السادس: مقاومة التغيري

 معامل ألفا اط املصححمعامل االرتب التباين املتوسط العبارة

17 40.050 7.612 0.226 0.774 

18 40.665 8.538 0.222 0.787 

16 6.675 8.187 0.284 0.783 

 (15183معامل ألفا مقاومة التغيري )

 ( ما يلي:4يتضح من اجلدول رقم )

العبهارة  معامالت االرتباط املصحح بني العبارة والدرجة الكليهة للبعهد عنهد حهذف درجهة أن مجيع قيم  -4

كانت دالة إحصائياً، وهذا يؤكد عتع مجيع العبارات بدرجة مقبولة من الصدق ابعتبار أن بقية العبارات حمكاً 

 (.6001لقياس صدق العبارة )أبو هاشم، 

عهين أن مجيهع العبهارات لفها للبعهد الهذي تنتمهي إليهه وههذا يأن معامل ألفا لكل عبارة أقهل مهن معامهل أ -6

 مرتفعة.تتمتع مبعامالت صدق 

أن معههامالت ثبههات ألفهها كرونبههاخ لكههل بعههد علههى حههدة أ تتههأثر بعههد حههذف أي عبههارة مههن عبههارات  -3

، كما أن املد  الذي يتذبذب فيه معامل ألفا كرونباخ كان صغرياً مما يشري إىل أن كل عبارة من عبارات البعد

إليه، وأن استبعاد أي عبارة من  البعد تس م بشكل مناسب يف معامل ثبات الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي

هههذ  العبههارات ال يههؤثر سههلباً علههى قيمههة الثبههات، وابلتههايل فجميههع عبههارات النسههخة املختصههرة ملقيههاس السههلوك 

 االجتماعي لد  األطفال ذوي اضطراب التوحد صاحلة االستخدام.



 الطورة يد/ هارون حممد عل  &   محد عبد العزيز التميميأد/ 

 811 3187 –اجلزء الثالث  -73العدد  –جامعة عني مشس  –جملة كلية الرتبية    

لمقيهاس مهن خهالل حسهاب لقهد   التأكهد مهن االتسهاق الهداخلي ل التأكد من االتساق الداخلي للمقيااس:( 3

إليهه، وجهاءت النتهائج علهى النحهو املوضهح  معامالت االرتباط بني درجة كل عبهارة، ودرجهة البعهد الهذي تنتمهي

(، وكهههذلك   حسهههاب معهههامالت االرتبهههاط بهههني األبعهههاد وبعضههه ا الهههبعض، وبين ههها وبهههني الدرجهههة 6يف اجلهههدول )

 (.3اجلدول ) الكلية للمقياس، وجاءت النتائج على النحو املبني يف



 س السلوك االجتماعياخلصائص السيكومرتية للنسخة املختصرة ملقيا

 811 ث      لاجلزء الثا -73العدد  –جامعة عني مشس  –جملة كلية الرتبية 

 (3اجلدول )

ي تنتمي إليه يف الدراسة االستطالعية للنسخة معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة البعد الذ

 71املختصرة ملقياس السلوك االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد ن=

السلوك غري 

 املناسب

االنسحاب 

 االجتماعي
 مقاومة التغيري النمطيالسلوك  الفهم اخلاطئ مشكالت الوعي

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

4 0.711 46 0.725 61 0.770 36 0.553 36 0.212 17 0.760 

6 0.576 43 0.216 65 0.742 33 0.138 10 0.573 18 0.774 

3 0.225 41 0.207 62 0.205 31 0.132 14 0.766 16 0.784 

1 0.266 45 0.541 67 0.234 35 0.534 16 0.584   

5 0.582 42 0.538 68 0.252 32 0.754 31 0.701   

2 0.700 47 0.585 66 0.268 37 0.264 11 0.214   

7 0.506 48 0.571 30 0.833 38 0.261 15 0.216   

8 0.277 46 0.767 43 0.573   12 0.773   

6 0.254 60 0.704         

40 0.207 64 0.547         

44 0.225 66 0.215         

  63 0.717         



 الطورة يد/ هارون حممد عل  &   محد عبد العزيز التميميأد/ 

 818 3187 –اجلزء الثالث  -73العدد  –جامعة عني مشس  –جملة كلية الرتبية    

راوحت ما ( أن معامالت االرتباطات بني العبارات واألبعاد اليت تنتمي إلي ا قد ت6توضح النتائج يف اجلدول )

 ( لبعههههههد االنسههههههحاب0.767-0.541( لبعههههههد السههههههلوك غههههههري املناسههههههب، ومهههههها بههههههني )0.711-0.506بههههههني )

( لبعههد الف ههم 0.754-0.132( لبعههد مشههكالت الههوعي، ومهها بههني )0.833-0.573، ومهها بههني )الجتمههاعيا

 ( لبعههههد مقاومههههة0.760-0.774( لبعههههد السههههلوك النمطهههي، ومهههها بهههني )0.766-0.573اخلهههاطئ، ومهههها بهههني )

 (.0.04التغيري، ومجيع ا دال عند مستو  )

 (7جدول )

 معامالت االرتباط بني األبعاد وبعضها البعض، وبينها وبني الدرجة الكلية للنسخة املختصرة

 71ملقياس السلوك االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد ن=

 البعد
السلوك غري 

 املناسب

االنسحاب 

 االجتماعي

مشكالت 

 الوعي

 الفهم

 اخلاطئ

السلوك 

 النمطي

مقاومة 

 التغيري

       السلوك غري املناسب

      **0.824 االنسحاب االجتماعي

     **0.746 **0.232 مشكالت الوعي

    **0.787 **0.566 **0.244 الفهم اخلاطئ

   **0.870 **0.234 **0.548 **0.587 السلوك النمطي

  **0.825 **0.764 **0.553 **0.577 **0.155 مقاومة التغيري

 **0.721 **0.827 **0.888 **0.850 **0.874 **0.818 الدرجة الكلية

 (0.04** دالة عند مستو  )

 ( أن معههههههههههههههامالت االرتباطههههههههههههههات بههههههههههههههني األبعههههههههههههههاد وبعضهههههههههههههه ا الههههههههههههههبعض3توضههههههههههههههح النتههههههههههههههائج يف اجلههههههههههههههدول )

رجهة الكليهة للمقيهاس مها ، بينمها تراوحهت االرتباطهات بهني األبعهاد والد(0.870-0.155قد تراوحت ما بهني )



 س السلوك االجتماعياخلصائص السيكومرتية للنسخة املختصرة ملقيا

 813 ث      لاجلزء الثا -73العدد  –جامعة عني مشس  –جملة كلية الرتبية 

( ومجيههههع النتههههائج السههههابقة تؤكههههد علههههى صههههالحية 0.04ومجيع هههها دال عنههههد مسههههتو  )( 0.888-0.721) بههههني

النسههخة املختصههرة ملقيههاس السههلوك االجتمههاعي لههد  األطفههال ذوي اضههطراب التوحههد للتقنههني علههى عينههة مههن 

 األطفال ذوي اضطراب التوحد يف البيئة السعودية.

 :الدراسة ومناقشتها سادساً: نتائج

تتههوفر للنسههخة املختصههرة ملقيههاس السههلوك االجتمههاعي لههد  األطفههال ذوي اضههطراب التوحههد  الفااروا األول:

 درجة مقبولة من الصدق يف البيئة السعودية.

وللتحقههق مههن نتههائج هههذا الفههرض   حسههاب صههدق هههذا املقيههاس بعههدة طههرق هههي: صههدق العبههارات واألبعههاد، 

 لك على النحو التايل:والصدق العاملي، وذ

حسهب ههذا الصهدق مهن خهالل حسهاب معهامالت االرتبهاط بهني العبهارات صادق العباارات واألبعااد:  -8

واألبعاد اليت تنتمي إلي ا بعد حذف درجة العبارة يف كل مرة، وكهذلك حسهاب معامهل ألفها للعبهارات واألبعهاد 

 (.1دول )اليت تنتمي إلي ا، وقد جاءت النتائج على النحو املبني يف اجل



 الطورة يد/ هارون حممد عل  &   محد عبد العزيز التميميأد/ 

 817 3187 –اجلزء الثالث  -73العدد  –جامعة عني مشس  –جملة كلية الرتبية    

 (1جدول )

املتوسط والتباين ومعامل االرتباط املصحح وألفا بعد حذف درجة العبارة للنسخة املختصرة ملقياس 

 (833السلوك االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد ن= )

 البعد األول: السلوك غري املناسب

 امعامل ألف معامل االرتباط املصحح التباين املتوسط العبارة

4 36.60 74.606 0.768 0.767 

6 36.77 74.067 0.531 0.730 

3 36.60 74.381 0.584 0.766 

1 10.47 76.806 0.168 0.732 

5 10.47 76.587 0.535 0.735 

2 10.65 74.466 0.245 0.768 

7 10.46 73.754 0.186 0.736 

8 10.36 74.251 0.562 0.730 

6 10.37 76.051 0.536 0.733 

40 10.02 76.057 0.186 0.731 

44 36.60 74.381 0.584 0.766 

 (.15318معامل ألفا لبعد السلوك غري املناسب )

 البعد الثاين: االنسحاب االجتماعي

 معامل ألفا معامل االرتباط املصحح التباين املتوسط العبارة

46 11.68 86.840 0.718 0.742 



 س السلوك االجتماعياخلصائص السيكومرتية للنسخة املختصرة ملقيا

 811 ث      لاجلزء الثا -73العدد  –جامعة عني مشس  –جملة كلية الرتبية 

 ناسبالبعد األول: السلوك غري امل

 معامل ألفا معامل االرتباط املصحح التباين املتوسط العبارة

43 11.16 82.050 0.512 0.766 

41 11.58 82.240 0.147 0.733 

45 11.64 87.780 0.324 0.737 

42 11.51 87.316 0.561 0.733 

47 11.38 81.286 0.240 0.761 

48 11.38 87.087 0.153 0.733 

46 11.14 81.016 0.700 0.764 

60 11.11 85.283 0.568 0.768 

64 11.24 88.166 0.363 0.736 

66 11.76 87.056 0.166 0.736 

63 11.36 86.221 0.764 0.742 

 (15316معامل ألفا لبعد االنسحاب االجتماعي )

 البعد الثالث: مشكالت الوعي

 معامل ألفا معامل االرتباط املصحح التباين املتوسط العبارة

61 36.46 12.427 0.711 0.714 

65 36.67 15.007 0.745 0.735 

62 36.43 12.576 0.746 0.716 

67 36.30 17.381 0.512 0.756 



 الطورة يد/ هارون حممد عل  &   محد عبد العزيز التميميأد/ 

 811 3187 –اجلزء الثالث  -73العدد  –جامعة عني مشس  –جملة كلية الرتبية    

 البعد األول: السلوك غري املناسب

 معامل ألفا معامل االرتباط املصحح التباين املتوسط العبارة

68 36.60 12.582 0.515 0.718 

66 36.34 15.661 0.581 0.711 

30 36.16 16.232 0.770 0.746 

34 36.78 15.305 0.576 0.714 

 (15366معامل ألفا لبعد مشكالت الوعي )

 البعد الرابع: الفهم اخلاطئ

 معامل ألفا معامل االرتباط املصحح التباين املتوسط العبارة

36 66.11 31.606 0.524 0.748 

33 66.32 33.728 0.136 0.766 

31 66.11 31.174 0.141 0.762 

35 66.24 33.265 0.360 0.765 

32 66.27 36.527 0.212 0.706 

37 66.81 36.510 0.566 0.708 

38 66.17 36.050 0.201 0.700 

 (15311معامل ألفا لبعد الفهم اخلاطئ )

 البعد اخلامس: السلوك النمطي

 معامل ألفا معامل االرتباط املصحح التباين املتوسط العبارة

36 31.15 50.486 0.273 0.767 



 س السلوك االجتماعياخلصائص السيكومرتية للنسخة املختصرة ملقيا

 816 ث      لاجلزء الثا -73العدد  –جامعة عني مشس  –جملة كلية الرتبية 

 البعد األول: السلوك غري املناسب

 معامل ألفا معامل االرتباط املصحح التباين املتوسط العبارة

10 31.20 54.856 0.365 0.711 

14 31.15 18.251 0.284 0.748 

16 31.17 54.400 0.500 0.732 

13 31.36 18.314 0.226 0.747 

11 31.50 56.361 0.106 0.715 

15 31.85 50.374 0.500 0.733 

12 31.71 18.675 0.222 0.747 

 (15311معامل ألفا لبعد السلوك النمطي )

 البعد السادس: مقاومة التغيري

 معامل ألفا معامل االرتباط املصحح التباين املتوسط العبارة

17 40.65 7.607 0.743 0.785 

18 40.16 7.367 0.734 0.765 

16 40.48 8.543 0.714 0.766 

 (15173معامل ألفا مقاومة التغيري )

تنتمههي إليهه هههذ  العبههارة  أن معامههل ألفها لكههل عبههارة أقهل مههن معامهل ألفهها للبعههد الهذي( 1) مههن اجلهدول يالحه 

وههههذا يعهههين أن مجيهههع عبهههارات النسهههخة املختصهههرة ملقيهههاس السهههلوك االجتمهههاعي لهههد  األطفهههال ذوي اضهههطراب 

مبعامالت صدق مرتفعة، كما أوضهحت النتهائج أيضهاً أن معهامالت ألفها ألبعهاد ههذا املقيهاس قهد تتمتع  التوحد



 الطورة يد/ هارون حممد عل  &   محد عبد العزيز التميميأد/ 

 813 3187 –اجلزء الثالث  -73العدد  –جامعة عني مشس  –جملة كلية الرتبية    

( ومجيع هها معههامالت مرتفعههة ممهها يؤكههد علههى عتههع مجيههع عبههارات وأبعههاد هههذا 0.836-0.710تراوحههت مهها بههني )

 مبعامالت صدق مرتفعة. املقياس

بطريقههة املكههوانت األساسههية علههى أبعههاد  االستكشههايف التحليههل العههاملي  اسههتخدام الصاادق العاااملي:  -6

أظ ههرت النتههائج تشههبع أبعههاد هههذا املقيههاس علههى عههاملني حيههث تشههبع علههى العامههل األول  وقههداملقيههاس السههتة، 

( ويفسههر 6.46أربعهة أبعهاد تشهري إىل السهلوكيات غهري االجتماعيهة حيهث كهان اجلهذر الكهامن  هذا العامهل ههو )

( لبعهههد السهههلوك غهههري 0.701التشهههبعات علهههى ههههذا العامهههل ههههي: ) ( مهههن التبهههاين الكلهههي، وكانهههت32.18%)

( لبعهههد 0.807( لبعهههد السهههلوك النمطهههي، و)0.866( لبعهههد االنسهههحاب االجتمهههاعي، و)0.588املناسهههب، و)

علههى العامههل الثههاين بعهدين يشههريان إىل مشههكالت التفاعههل االجتمههاعي حيههث كههان  مقاومهة التغيههري، بينمهها تشههبع

( مههن التبههاين الكلههي، وكانههت التشههبعات علههى هههذا 67.60( ويفسههر )4.23مههل هههو )اجلههذر الكههامن  ههذا العا

 ( لبعد مشكالت الوعي.0.861( لبعد الف م اخلاطئ، و)0.811العامل هي: )

ونسههتخلص مهها سههبق أن نتههائج الفههرض األول تؤكههد علههى عتههع النسههخة املختصههرة ملقيههاس السههلوك االجتمههاعي 

 رجات عالية من الصدق يف البيئة السعودية.لد  األطفال ذوي اضطراب التوحد بد

تتههوفر للنسههخة املختصههرة ملقيههاس السههلوك االجتمههاعي لههد  األطفههال ذوي اضههطراب التوحههد  الفااروا الثاااين:

 درجة مقبولة من الثبات يف البيئة السعودية.

اخلي، وطريقة بطريقتني مها: طريقة االتساق الد رض   حساب ثبات هذا املقياسوللتحقق من نتائج هذا الف

 التجزئة النصفية ومها كما يلي:

الثبههات بطريقههة االتسههاق الههداخلي لعبههارات وأبعههاد هههذا املقيههاس علههى حسههب : طريقااة االتساااق الااداخلي-8

 النحو التايل:

 معامالت ثبات العبارات:-أ
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بهاط بهني اق الهداخلي مهن خهالل حسهاب معهامالت االرتعبارات  هذا املقيهاس بطريقهة االتسه  حساب ثبات ال

مي إليه، وقهد جهاءت قهيم ثبهات العبهارات علهى النحهو املبهني يف تدرجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تن

 (.5اجلدول )

 (1جدول )

معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه للنسخة املختصرة ملقياس السلوك 

 (833ن=)لتوحد االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب ا

السلوك غري 
 املناسب

االنسحاب 
 االجتماعي

 مقاومة التغيري السلوك النمطي الفهم اخلاطئ مشكالت الوعي

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

عامل م
 االرتباط

4 0.758 46 0.780 61 0.772 36 0.266 36 0.748 17 0.842 

6 0.562 43 0.563 65 0.758 33 0.530 10 0.177 18 0.847 

3 0.236 41 0.184 62 0.576 31 0.503 14 0.526   

1 0.266 45 0.541 67 0.234 35 0.534 16 0.584   

5 0.581 42 0.522 68 0.05 32 0.706 13 0.767   

2 0.224 47 0.255 66 0.211 37 0.266 11 0.171   

7 0.535 48 0.507 30 0.845 38 0.283 15 0.577   

8 0.216 46 0.735 34 0.214   12 0.765   

6 0.582 60 0.580         

40 0.515 64 0.387         

44 0.236 66 0.510         

  63 0.757         
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( أن معامالت االرتباطات بني العبارات واألبعاد اليت تنتمي إلي ا قد تراوحت ما 5اجلدول ) توضح النتائج يف

 ( لبعههههههد االنسههههههحاب0.780-0.387( لبعههههههد السههههههلوك غههههههري املناسههههههب، ومهههههها بههههههني )0.758-0.535بههههههني )

( لبعههد الف ههم 0.706-0.503( لبعههد مشههكالت الههوعي، ومهها بههني )0.845-0.576، ومهها بههني )االجتمههاعي

( لبعههههد مقاومههههة 0.846-0.842( لبعههههد السههههلوك النمطهههي، ومهههها بهههني )0.731-0.173، ومهههها بهههني )اخلهههاطئ

مما يؤكد علهى أن مجيهع عبهارات النسهخة املختصهرة ملقيهاس السهلوك  (0.04التغيري، ومجيع ا دال عند مستو  )

 بدرجة عالية من الثبات. تتمتعذوي اضطراب التوحد  .االجتماعي لد  األطفال

 بات األبعاد:معامالت ث-ب

  حسههاب ثبههات أبعههاد النسههخة املختصههرة ملقيههاس السههلوك االجتمههاعي لههد  األطفههال ذوي اضههطراب التوحههد 

بطريقههة االتسههاق الههداخلي مههن خههالل حسههاب معههامالت االرتبههاط بههني األبعههاد وبعضهه ا الههبعض، وبين هها وبههني 

 (.2)الدرجة الكلية، وقد جاءت النتائج على النحو املبني يف اجلدول رقم 

 (6جدول )

 معامالت االرتباط بني األبعاد وبعضها البعض، وبينها وبني الدرجة الكلية للنسخة املختصرة

 (833ملقياس السلوك االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد ن= )

 البعد
السلوك غري 

 املناسب
االنسحاب 
 االجتماعي

مشكالت 
 الوعي

الفهم 
 اخلاطئ

السلوك 
 النمطي

مقاومة 
 غيريالت

       السلوك غري املناسب
      **0.228 االنسحاب االجتماعي

     **0.253 **0.121 مشكالت الوعي
    **0.733 **0.167 **0.107 الفهم اخلاطئ

   **0.826 **0.588 **0.118 **0.382 السلوك النمطي
  **0.821 **0.706 **0.503 **0.322 **0.325 مقاومة التغيري

 **0.758 **0.836 **0.852 **0.864 **0.860 **0.264 ليةالدرجة الك
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 (0.04** دالة عند مستو  )

 ( أن معههههههههههههههامالت االرتباطههههههههههههههات بههههههههههههههني األبعههههههههههههههاد وبعضهههههههههههههه ا الههههههههههههههبعض2توضههههههههههههههح النتههههههههههههههائج يف اجلههههههههههههههدول )

االرتباطههات بههني األبعههاد والدرجههة الكليههة  عههامالتم(، بينمهها تراوحههت 0.821-0.325قههد تراوحههت مهها بههني )

 وهههذا يعههين أن النتههائج يف اجلههدولني ( 0.04( ومجيع هها دال عنههد مسههتو  )0.852-0.264 )للمقيههاس مهها بههني

( تؤكهههد علهههى تهههوفر درجهههة عاليهههة مهههن الثبهههات جلميهههع عبهههارات وأبعهههاد النسهههخة املختصهههرة ملقيهههاس مقيهههاس 2، 5)

 السلوك االجتماعي لد  أطفال ذوي اضطراب التوحد.

 طريقة التجزئة النصفية:-3

نسخة املختصرة ملقياس مقياس السهلوك االجتمهاعي لهد  األطفهال ذوي اضهطراب التوحهد   حساب ثبات ال

بههراون، وجتمههان، وقههد بلغههت قههيم الثبههات علههى النحههو  –بطريقههة التجزئههة النصههفية ابسههتخدام معههاملي سههبريمان 

 (.7املوضح يف اجلدول )
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 (3جدول )

ذوي اضطراب التوحد بطريقة  ثبات النسخة املختصرة ملقياس السلوك االجتماعي لدى األطفال

 (833براون، وجتمان ن= ) –التجزئة النصفية ابستخدام معاملي سبريمان 

 البعد
التجزئة النصفية ابستخدام 

 براون –معامل سبريمان 

التجزئة النصفية ابستخدام 

 معامل جتمان

 0.602 0.646 السلوك غري املناسب

 0.864 0.866 االنسحاب االجتماعي

 0.844 0.848 عيمشكالت الو 

 0.836 0.856 الفهم اخلاطئ

 0.776 0.761 السلوك النمطي

 0.858 0.874 مقاومة التغيري

 0.782 0.800 الدرجة الكلية للمقياس

براون قد احنصهرت مها  –( أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية مبعادلة سبريمان 7يتضح من اجلدول )

( ومجيهههع ههههذ  املعهههامالت 0.602-0.776تمهههان مهههابني )اوحهههت مبعامهههل ج(، بينمههها تر 0.646-0.761بهههني )

 مرتفعة.

ختصهههرة ملقيهههاس كننههها أن نؤكهههد علهههى أن النسهههخة املوأخهههرياً بعهههد العهههرض الهههذي قهههدمنا  لنتهههائج ههههذ  الدراسهههة مي

السهههلوك االجتمهههاعي لهههد  األطفهههال ذوي اضهههطراب التوحهههد تتمتهههع مبعهههامالت صهههدق وثبهههات مرتفعهههة يف البيئهههة 

 ة.السعودي
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 املراجع

الهر ض: مكتبهة  SPSS(. الدليل اإلحصائي يف حتليهل البيهاانت ابسهتخدام 6001، السيد )أبو هاشم -4

 الرشد.

(. دراسههههة تشخيصههههية مقارنهههة يف امل ههههارات االجتماعيههههة لألطفههههال التوحههههديني 6006خبهههش، أمههههرية طههههه ) -6

 (.81اخلليج، العدد ) املعاقني عقلياً، الر ض، جملة رسالة واألطفال

(. فعاليهههة بهههرانمج تهههدرييب يف تنميهههة امل هههارات االجتماعيهههة لهههد  عينهههة مهههن 6007زال، جمهههدي فتحهههي )غههه -3

عمههههان، رسههههالة ماجسههههتري غههههري منشههههورة، كليههههة الدراسههههات االجتماعيههههة  األطفههههال التوحههههديني يف مدينههههة عمههههان،

 ابجلامعة األردنية.

التوحهديني وأقهراهنم املعهاقني  (. بعض أمناط السلوك االجتمهاعي لألطفهال6000حممد، عادل عبد هللا ) -1

 (.351جامعة الزقازيق، العدد ) عقلياً، جملة كلية الرتبية
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 املختصرة ملقياس السلوك االجتماعي  اخلصائص السيكومرتية للنسخة

 *لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد

 امللخص:

صهههرة ملقيهههاس السهههلوك للنسهههخة املخت احلهههايل إىل التعهههرف علهههى طبيعهههة اخلصهههائص السهههيكومرتية ههههدف البحهههث

( طفههههاًل ممههههن 466االجتمههههاعي لههههد  األطفههههال ذوي اضههههطراب التوحههههد، ولقههههد تكونههههت عينههههة الدراسههههة مههههن )

 حيهههههههث تراوحهههههههت أعمهههههههارهم الزمنيهههههههة  يلتحقهههههههون مبع هههههههدي الرتبيهههههههة الفكريهههههههة بشهههههههمال وغهههههههرب مدينهههههههة الهههههههر ض

  (،3.064) ( سهههههههههههنة واحنهههههههههههراف معيهههههههههههاري40.876( سهههههههههههنة مبتوسهههههههههههط عمهههههههههههري قهههههههههههدر  )46-8مههههههههههها بهههههههههههني )

علهههى أحهههد والهههدي م النسهههخة املختصهههرة ملقيهههاس السهههلوك االجتمهههاعي لهههد  األطفهههال ذوي  وقهههد طبهههق الباحثهههان

االستكشههههههايف اضهههههطراب التوحهههههد، كمههههها كانهههههت األسهههههاليب اإلحصههههههائية املسهههههتخدمة ههههههي: التحليهههههل العهههههاملي 

Exploratory factor Analysisاخلي، ، ومعامهل ألفها بعهد حهذف درجهة العبهارة، وطريقهة االتسهاق الهد

بهههروان، وجتمهههان، ومعهههامالت االرتبهههاط  –ومعامهههل ألفههها كرونبهههاخ، وطريقهههة التجزئهههة النصهههفية مبعهههادليت سهههبريمان 

 واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، وقد توصلت النتائج ملا يلي:

                                                            
 يتوجههههههههههه البههههههههههاحثني ابلشههههههههههكر لعمههههههههههادة البحههههههههههث العلمههههههههههي جامعههههههههههة امللههههههههههك سههههههههههعود علههههههههههى دعم هههههههههها  ههههههههههذا البحههههههههههث يف ا موعههههههههههة البحثيههههههههههة  *

 (.471رقم )
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بولههة مههن تتههوفر للنسههخة املختصههرة ملقيههاس السههلوك االجتمههاعي لههد  األطفههال ذوي اضههطراب التوحههد درجههة مق (4)

ابسههتخدام االتسههاق الههداخلي تمعههامالت ارتبههاط العبههارات ابلدرجههة الكليههة لألبعههاد  السههعوديةالثبههات يف البيئههة 

 –اليت تنمي إلي ا، وارتباطات األبعهاد ابلدرجهة الكليهة للمقيهاست توطريقهة التجزئهة النصهفيةت مبعهادليت سهبريمان 

 بروان، جتمان.

لوك االجتمههاعي لههد  األطفههال ذوي اضههطراب التوحههد درجههة مقبولههة مههن تتههوفر للنسههخة املختصههرة ملقيههاس السهه (6)

الصههدق يف البيئههة السههعودية ابسههتخدام صههدق العبههارات، وصههدق األبعههاد تمعههامالت ارتبههاط العبههارات ابلدرجههة 

الكلية لألبعاد اليت تنتمي إلي ها بعهد حهذف درجهة العبهارة يف كهل مهرةت، وكهذلك حسهاب معامهل ألفها للعبهارات 

 د اليت تنتمي إلي ا، والصدق العاملي.واألبعا



 س السلوك االجتماعياخلصائص السيكومرتية للنسخة املختصرة ملقيا

 381 ث      لاجلزء الثا -73العدد  –جامعة عني مشس  –جملة كلية الرتبية 

 

Psychometric Characteristics of the Abridged Version 

of the Social Behavior of Children with Autism Scale 

 

By 

 

Dr. Ahmed A. Altamimi  Dr. El—Sayid Ali Sayid-Ahmed 

Associate Professor of Special 

Education 
 

Associate Professor of Special 

Education 

Education College, King Saud 

University 
 

Education College, King Saud 

University 

 

Abstract:  

 

 

The present study aimed at validating psychometric characteristics of 

the abridged version of the Social Behavior of Children with Autism Scale. 

The sample of the study consisted of 900 children enrolled in the two 

intellectual education institutes in northern and western Riyadh. ranging 

from eight to twelve years old (m = 928220, s.t. 38229). The researchers 

applied abridged version of the scale on the parent child. They used the 

exploratory factor analysis and alpha coefficient after omitting item scores, 

and Cronbach’s alpha and Spearman-Brown split-half and Guttman split-half 

equations, correlation coefficients, means, and standard deviation. The study 

attained the following results:  

9) The abridged version of the Social Behavior of Children with Autism 

Scale is considerably reliable in the Saudi environment using the internal 

consistency (item correlation coefficients with the total scores of dimensions 

and dimension correlations to the total score of the scale) and Spearman-

Brown split-half and Guttman split- half equations.  
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0) The abridged version of the Social Behavior of Children with Autism 

Scale is considerably valid in the Saudi environment using the item and 

variable validity (item correlation coefficients with the total score of the 

dimensions after omitting item scores), and Cronbach’ alpha for items and 

variables, and factor validity. 
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