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ف اعلية برنامج معرفي سلوكي لتنمية مهارات التواصل االجتماعي  
 عاق ات المتعددةوتعديل البيئة األسرية لذوي اإل

                 [9] 
 (3)ىو االعدل الص عبد دمحم -(2)سماء محمد السرسىأ -(1)محمد سعد الدين السيد

الدراسات العليا كلية ( 9 جامعة عين شمس ،معهد الدراسات والبحوث البيئيةباحث ب( 0
 جامعة عين شمس ،كلية الطب( 3 جامعة عين شمس ،للطفولة

 
 المستخلص

هدفت الدراسة الحالية الى التحقق من فعالية برنامج معرفى سلوكى لتنمية مهارات 
االعاقات المتعددة  ذويالتواصل االجتماعى وتعديل البيئة االسرية لدى عينة من االطفال 

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج  .وامهاتهم فى مدينة السويس بجمهورية مصر العربية
طفل يعانون  01عددهم ( ضابطة –تجريبية )التجريبى وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين 

-6 حت اعمارهم منأو تر ( توحد بسيط مصاحب لالعاقة العقلية البسيطة)من اعاقات متعددة 
وتكونت ادوات الدراسة من مقياس استانفورد بينية  .درجة 51-61سنوات درجة ذكائهم  01

مقياس كارز للتوحد  ،(المؤسسة العربية لالختبارات النفسية :اعداد)للذكاء الصورة الخامسة 
مقياس البيئة  -(نالباحثو : اعداد)مقياس المهارات االجتماعيه  –( اسكوبلر واخرون: اعداد)

والبرنامج المعرفى السلوكى المقترح لتنمية المهارات االجتماعية ( الباحثون: عدادا)االسرية 
واستخدم الباحثون لمعالجة فروض الدراسة المتوسطات الحسابية (. الباحثون: اعداد)

واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة الى جانب استخدام اسلوب 
ظريات الموجهه فى الدراسة نظرية الدور ونظرية المشاركة االجتماعية تحليل التباين ومن الن

 .لمعرفية السلوكيةوالنظرية ا ،صال فى علم النفس وعلم االجتماعونظريات االت
توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب  :وتلخصت نتائج الدراسة فى النقاط التالية

درجات المجموعة التجريبية والضابطة من االطفال فى القياس بعد تطبيق البرنامج على 
توجد فروق دالة احصائيا بين . مقياس المهارات االجتماعية فى اتجاه المجموعة التجريبية
قة المتعددة فى القياسين االعا ذويمتوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية من االطفال 

توجد  ال. قبل وبعد تطبيق البرنامج على مقياس المهارات االجتماعية فى اتجاه القياس البعدى
االعاقة  ذويفروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجربية من االطفال 

 . هارات االجتماعيةالمتعددة فى القياسين البعدى والتتبعى لتطبيق البرناج على مقياس الم
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توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات رتب القياسين القبلى والبعدى كما 
االعاقة المتعددة على مقياس البيئة  ذويللمجموعة التجريبية التجريبية من امهات االطفال 

توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب درجات . االسرية للطفل متعدد االعاقة
االعاقة المتعددة فى القياسين قبل وبعد تطبيق  ذويجموعة التجريبية من امهات االطفال الم

تدريب  :صت الدراسة علىأو و . البرنامج على مقياس البيئة االسرية فى اتجاه القياس البعدى
االعاقة المتعددة من خالل ورش عمل ودروات تدريبية واشراكهم فى تخطيط  ذويسر االطفال أ

التوحد المصاحب لالعاقة العقلية ) تدريب اطفال االعاقات المتعدد. رنامج التربوىوتنفيذ الب
على المهارات االجتماعية فى عمر مبكر بما يعينهم على االعتماد على النفس فى ( البسيطة

القيام بدراسات تهتم بتطوير برامج تدريبية بهدف تنمية المهارات االجتماعية . حياتهم اليومية
 . عاقات المتعددةالطفال اال

 
 مقدمة

يعانون من  حيثيعد طفل ذو اإلحتياجات الخاصة مصدر للضغوط النفسية لالباء 
وغيرها من ... التلعثم  أواالعاقة العقلية  أو التوحدالمشكالت نتيجة إصابة الطفل بإعاقة مثل 

أفضل  لكن اهلل خلق مع المحن الصبر والجلد وخلق معهما األمل فى غد، انواع اإلعاقات
 .بإذن هلل

إن نمو الطفل يكون محكومًا بعنصرين مركبين ومتفاعلين ومتكاملين معًا وهما جسده 
أثرا بالسمات البدنية والنفسية وبيئته التى يشب ويتطور فيها، ويتشكل البنيان الجسدى مت

غوط الوراثية والتكوينيه والتى تمنح الطفل درجة القوة الالزمة ليكون قادرا على مواجهة ضو 
 .الحياة التى يعيش فيها ويتفاعل معها تأثرا وتأثيرا

هنا فتعنى البيئة االجتماعية والثقافية ونجد ان التأثيرات التى تنتشر  االسرية ما البيئةأ
الطفل المعاق بشتى أنواع  أووتستمر حيث تترك بصمتها على الطفل سواء الطفل السوى 

على الطفل  لق عليه اصطالحا التأثيرات الثقافيةاالعاقة وتترك بصمات على نموه وهذا ما يط
 .واألسرة والمجتمع ككل

وال تبدو هذه الثقافة فى مجرد النظم واللغه والقيم المعنوية والبدنية والتنظيم االجتماعى 
واالقتصادى ومستوى المعيشة فحسب بل انها تشمل ايضا المناخ النفسى والفكر العقلى اللذان 

 (66ص  ،0292 ،محمد الظريف سعد. )نمط االنسان جذرا يمكنهما من تعديل 
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فاعلية برنامج معرفى سلوكى " :تتبلور الدراسة الحالية وموضوعهاوفى هذا المسعى 
فتحتل " االعاقات المتعددة ذوياالسرية ل لتنمية مهارات التواصل االجتماعى وتعديل البيئة

اقات المتعددة اهتمام عدد كبير من االع ذويالمهارات االجتماعية فى العمل مع االطفال 
كما تحتل اهميتها هذه من منطلق اهداف التربية الخاصة والعلوم ، المشتغلين فى هذا المجال

االعاقات المتعددة فى تحقيق اكبر قدر ممكن  ذوياالنسانية التى تسعى الى مساعدة االطفال 
صالحين ومنتجين يمكن من التوافق النفسى والتكيف االجتماعى حتى يصبحوا مواطنين 

وتعد مهارات التواصل االجتماعى هى جوهر ولب هذا البحث ، استثمار طاقاتهم فى التنمية
االعاقات المتعددة مجموعة من  ذويوالذى يسعى الباحث من خالله الى اكساب االطفال 

مهارات التواصل االجتماعى من خالل برنامج معرفى سلوكى لمساعدتهم على التكيف 
 .البيئة االسرية التى يعيشون بها مما يساعدهم على تعديل،اعى داخل بيئاتهم المختلفة االجتم
 

 مشكلة الدراسة
 اجتماعيا من السمات البارزةأشكال وأنواع التدخل لتحسين أداءات االطفال المعاقين  تعد

فى الرعاية الذى يركز على الطفل وحاجاته  Medical Model تحول من النموذج الطبىلل
يش فيها الذى يركز على الطفل و بيئته التى يع Ecological Modelالى النموذج البيئى 

وأعنى ، ومن ذلك الحين أصبح ال يوجد طفل غير قابل للتعلم. ويتفاعل معها ويتأثر بها
تعديل فى  أوعملية تغيير  والتعلم عبارة عن .ا إعداد الفرد للحياة فى المجتمعبالتعلم هن

التعديل يجب ان يقوم الفرد بنشاط معين والواقع ان  أوالسلوك من اجل ان يتم ذلك التغيير 
ثارته مجموعة من هذا النشاط خطوة سابقة لحدوث التغيير ويتحكم فى توجيه ذلك الن شاط وا 

وفى ضوء ( 9110، عبد الرحمن سليمان) .القوى الموجودة فى البيئة الخارجيةالعناصر و 
االحتياجات الخاصة وكيفية  ذوياالهتمام الملحوظ والمتزايد فى العقود الثالث الماضية بالطفل 

لياء االمور وكذلك أو وفى ضوء شكوى ، الالزمه لحياته مهارات التواصل االجتماعىاكسابه 
ت المتعددة االعاقا ذويالسلوكيات الالتوافقية لدى االطفال  أوالمعلمين من بعض الصعوبات 
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لبرامج الخاصة فى مجال االعداد مسئول عن اكاخصائى نفسى و ومن خالل عمل الباحث 
االحتياجات الخاصة لمس الباحث عدة احتياجات ومشكالت هامة  ذويهيل لالطفال أوالت
فى تعلم واتقان بعض االعاقات المتعددة ذويالطفال لها اهميتهال ان برامج التواصل: منها

اإلحتياجات الخاصة على تعديل  ذوي المقدمة ساعدت البرامج( 9115 ،ر امينسهي)المهارات 
 ونمما دفع الباحث افقية بل وقد ساهمت فى خفض حدتهاالالتو  االجتماعية بعض السلوكيات

 فى إكساب بعضبرنامج للعالج المعرفى السلوكى لطرح هذه المشكلة عن مدى فاعلية 
دة لالجابة على االعاقات المتعد ذويوتعديل البيئة االسرية لدى  ىاالجتماع التواصل مهارات

 :التساؤالت اآلتية
 االعاقات المتعددة ذويية والضابطة من االطفال توجد فروق بين المجموعة التجريبهل  .0

 ؟بعد تطبيق البرنامج على مقياس المهارات االجتماعية
قبل وبعد  االعاقات المتعددة ذويتوجد فروق بين المجموعة التجريبية من االطفال هل  .9

 ؟ج على مقياس المهارات االجتماعيةتطبيق البرنام
االعاقة المتعددة فى القياسين  ذويتوجد فروق بين المجموعة التجريبية من االطفال هل  .3

 ج على مقياس المهارات االجتماعية؟البعدى والتتبعى لتطبيق البرنام
 ذويمن امهات االطفال ى للمجموعة التجريبية قبلى والبعدتوجد فروق بين القياسين الهل  .4

 ؟يئة االسرية للطفل متعدد االعاقةعلى مقياس الباالعاقة المتعددة
قبل  االعاقة المتعددة ذويتوجد فروق بين المجموعة التجريبية من امهات االطفال هل  .1

 ؟للطفل متعدد االعاقة وبعد تطبيق البرنامج على مقياس البيئة االسرية
 

 الدراسةهداف  أ
االعاقات  ذويبرنامج معرفى سلوكى فى تنمية المهارات االجتماعية ل التحقق من فاعلية -1

 .المتعددة
االعاقات  ذويسر سلوكى فى تعديل البيئة االسرية ألبرنامج معرفى  التحقق من فاعلية -2

 .المتعددة
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 همية الدراسةأ
( االعاقات المتعددة)االحتياجات الخاصة  ذويلقاء الضوء على االطفال إ :همية النظريةاأل

مهارات التواصل االجتماعى  وتنمية واعراض وسمات هذه الفئة وأفضل الطرق للتعامل معهم
معرفى سلوكىلتنمية  من تطبيق برنامج ىاإلجتماع مهارات التواصل معرفة مدى تطورلديهم 

 (.االعاقات المتعددة) االحتياجات الخاصة ذويلالطفال مهارات التواصل االجتماعى 
 :همية التطبيقيةاأل
االحتياجات الخاصة  ذويإمداد االباء بالتغذية المرتدة الفعالة والكافية عن االطفال  -

مهارات  لتنمية وافضل االساليب التربوية والمهنية فى التعامل معهم (االعاقات المتعددة)
 .التواصل االجتماعى لديهم

االعاقات ) االحتياجات الخاصة ذويلدى االطفال  االجتماعى تنمية مهارات التواصل -
 .(المتعددة

امداد االباء ببعض االساليب الفنية المستخدمة فى البرنامج ومساعدتهم فى تطبيقها فى  -
 .المنزل

 
 مف اهيم الدراسة

يعرفهم عبد الرحمن سليمان بانهم هؤالء الذين يحتاجون طوال : عاةةاال متعدد الطفل
يتوافقوا  أويتدربوا  أويتعلموا  أوخالل فتره من حياتهم الى خدمات خاصه لكى ينمو  أوحياتهم 

فى  ويمكنهم بذلك ان يشاركوا، المهنيه أوالوظيفيه  أواالسريه  أومع متطلبات حياتهم اليوميه 
ومن  ،وباقصى طاقاتهم كمواطنبن، يستطيعوا االقتصاديه بقدر ماعمليات التنميه االجتماعيه و 
 (94ص  ،9110، عبد الرحمن سليمان) .االحتياجات الخاصة ذويثم فان هؤالء االطفال هم 

هم االطفال الذين يعانون من اكثر من اعاقة  :االجرائى لالطفال متعددى االعاةةالتعريف 
والتى تؤثر عليهم بشكل فعال فى التفاعل ( باالضافة الى اعاقة عقلية بسيطة توحد بسيط)

االجتماعى مما يجعلهم فى حاجة للمساعدةمن خالل تدريبات وبرامج تهدف الى تنمية 
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مهاراتهم االجتماعيه لمساعدتهم على استغالل قدراتهم وتطويرها للتغلب على اعاقتهم 
 .والتواصل الجيد مع االقران والمجتمع

قاموس المعجم الوسيط انه الخطة المرسومة لعمل ما وهو  تعنى كلمة برنامج فى :برنامج
مجموعة من الخبرات التى يتعر ض لها االفراد بطريقة معروفة ومحددة بهدف اكتسابهم 

، ليلى كرم الدين)اتجاهات فى جانب محدد من جوانب سلوكهم  أومهارات  أومعلومات 
 (09ص، 0221

االرشادية التوجيهية المخططة على اسس هو مجموعة من االجراءات : التعريف االجرائى
، العادات االجتماعية العامة، االستعداد للتعلم)علمية مستمدة من المهارات االجتماعية 

والتى تحتوى على مجموعة من االنشطة والتدريبات والقصص وااللعاب ( المشاركة االجتماعية
االجتماعية لدى االطفال  المتضمنه بعض الفنيات واالساليب المستخدمة لتنمية المهارات

 .متعددى االعاقة
 نسبياً  اً حديث ج المعرفى السلوكى اتجاهًا عالجياً يعتبر العال :العالج المعرفى السلوكى

يعمل على الدمج بين العالج المعرفى بفنياته المتعدده والعالج السلوكى بما يضمنه من فنيات 
 يتعامل معها معرفياً  أوور ثالثى االبعاد ويعمد الى التعامل مع االضطرابات المختلفة من منظ

 أواالنفعالى  أووانفعاليا وسلوكيا بحيث يستخدم العديد من الفنيات سواء من المنظور المعرفى 
 (05، 9111، اهلل عادل عبد)السلوكى 

هو مجموعة الجهود المبذولة من قبل الباحث مع : التعريف االجرائى للعالج المعرفى السلوكى
 ،وامهاتهم( سيطةتوحد بسيط مصاحب له اعاقة عقلية ب)االعاقات المتعددة  ذوياالطفال 

تتضمن تلك الجهود الخدمات االرشادية والتدريبية التى تهدف تنمية المهارات االجتماعية 
للطفل متعدد االعاقة وتعديل البيئة االسرية فى ضوء االسس العلمية والمهنية للمدخل المعرفى 

 . السلوكى
المهارة االجتماعية مكونا اساسيا من مكونات الشخصية  تعتبر :االجتماعية اتالمهار 

ويتحدد مدى امتالك الفرد للمهارات االجتماعية بمدى نجاحة فى التعامل مع العالم الخارجى 
وتتكون المهارات االجتماعية لدى االطفال من خالل اساليب التعزيز للسلوك االجتماعى الذى 

المكافأة المعنوية مما يؤدى الى ان الطفل يكرر  أواالبتسام  أويؤديه الطفل مثل االستحسان 
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ل الطفل يكف عن التهجم والعبوس يجع أوالنقد الشفهى  أومثل هذا السلوك اما عدم الموافقة 
 (49، 9116، ميادة محمد) .تكرار هذا السلوك

المهارات االجتماعية هى عادات مفيدة اجتماعيا : التعريف االجرائى للمهارات االجتماعية
تدرب عليها الفرد الى درجة االتقان والتمكن من خالل التفاعل االجتماعى وانها القدرة على ي

تكوين السلوكيات التى تكون معززات موجبة وعدم تكوين السلوكيات التى يعاقب عليها االفراد 
الذين يميلون الظهار السلوك االخر يكون فى الغالب غير مؤهلين اجتماعيا والبد من تدريبهم 

فهى مجموعة من االستجابات التى تصدر عن الطفل كمنبهات  .لى المهارات االجتماعيةع
اجتماعية معينه والتى تتمثل فى القدرة على التفاعل مع االخرين والقدرة على تكوين عالقات 

 .اجتماعية مناسبة
 ى عملية تعديل السلوك غير المرغوب والسلوك البيئى الخاطئ ايضا يتمأ :البيئةتعديل 

على ثمانى خطوات اساسية هى بتحديد السلوك المستهدف وتعريفه وقياسه وبتحليله وظيفيا 
تائج وتصميم خطة العالج وتنفيذ تلك الخطة وتقييم فعالية برنامج العالج واخيرا تلخيص الن

 (44ص  ،9110، جمال الخطيب) .وايصالها الى من يهمه االمر
لى التى يبدأ فيها الطفل تكوين و ة االجتماعية األئالبيهى : سريةئة األالتعريف االجرائى للبي

فهى . ذاته والتعريف عن نفسه عن طريق عملية االخذ والعطاء والتعامل بينهما وبين اعضائها
مسرح التفاعل الذى يتم فيه النمو والتعلم والعالم الصغير للطفل الذى به تتكون خبراته عن 

 .الناس واالشياء والمواقف
 

 اسةفروض الدر 
توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية والضابطة من  -0

االطفال فى القياس بعد تطبيق البرنامج على مقياس المهارات االجتماعية فى اتجاه 
 .المجموعة التجريبية
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توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية من االطفال  -9
االعاقات المتعددة فى القياسين قبل وبعد تطبيق البرنامج على مقياس المهارات  ذوي

 .االجتماعية فى اتجاه القياس البعدى
ال توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية من االطفال  -3

مقياس المهارات االعاقة المتعددة فى القياسين البعدى والتتبعى لتطبيق البرنامج على  ذوي
 .االجتماعية

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط رتب درجات القياسين القبلى والبعدى  -4
 .يئة االسرية للطفل متعدد االعاقةعلى مقياس الب( امهات)للمجموعة التجريبية 

توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية من امهات  -1
االعاقة المتعددة فى القياسين قبل وبعد تطبيق البرنامج على مقياس البيئة  ذوياالطفال 

 .االسرية فى اتجاه القياس البعدى
 

 سابقةالدراسات  ال
فقد هدفت الى التحقق من فعالية برنامج سلوكى  :(2002)دراسة اميرة طه بخش 

االجتماعى وخفض سلوكهم تدريبى على عينة من االطفال التوحديين لتنمية مهارات تفاعلهم 
قين بمركز امل لالنماء الفكرى بجدة حطفال من الملت 94العدوانى وقد تكونت عينة الدراسة من 

درجة على  69-11حت نسب ذكائهم ما بين أو سنة وتر  04-5حت اعمارهم ما بين أو وتر 
وقد قامت الباحثه بتقسيم عينة الدراسة الى مجموعتين متكافئتين فى  .مقياس جوادر للذكاء

احداهما تجريبية والثانية ضابطة تتضمن كل منهما ، العمر الزمنى ودرجة السلوك العدوانى
 .طفالً  09

وتوصلت الدراسة الى فعالية البرنامج فى خفض السلوك العدوانى لدى عينة الدراسة 
حصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية حيث وجدت فروق ذات داللة ا

ووجدت فروق ذات داللة احصائية بين  .والضابطة فى القياس البعدى للسلوك العدوانى
 .لبعدى للسلوك العدوانى وابعادهياسين القبلى وامتوسطى درجات المجموعة التجريبية فى الق
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التحقق من فعالية برنامج هدفت من خالل دراستها الى  :(2002)دراسة بن صديق 
تدريبى قامت بتقديمه بهدف تنمية مهارات التواصل الغير لفظى واثره على السلوك االجتماعى 

طفال  39وتكونت عينة الدراسة من  .سنوات 6-4لالطفال التوحديين فى الفئة العمرية من 
 .توحديا وتم تقسيمهم الى مجموعه ضابطة ومجموعه تجريبيه

فعالية البرنامج التدريبى فى تنمية مهارات التواصل غير اللفظى واظهرت النتائج 
ك االجتماعى للمجموعه التجريبية كما اظهرت النتائج الى عدم فعالية البرنامج فى تنمية السلو 

المناسب الفراد المجموعه التجريبية كما اشارت النتائج الى فعالية البرنامج التدريبى فى خفض 
 .المناسب لدى المجموعه التجريبيةالسلوك االجتماعى غير 

بعنوان فاعلية برنامج للعالج العقالنى االنفعالى  :(2002)حمدى امين زيدان دراسة 
ولقد هدفت  .للمشكالت االسرية االكثر شيوعا السر االطفال المتاخرين عقليا دراسة تجريبية

االسرية االكثر شيوعا  الى اختبار مدى فاعلية برنامج للعالج العقالنى االنفعالى للمشكالت
وقد تكونت عينة الدراسة من اسر االطفال المتاخرين عقليا فى  .السر االطفال المتاخرين عقلياً 

سنة وتم القياس القبلى للمجموعة التجريبية ثم تطبيق برنامج ( 01-2)المرحلة العمرية من 
وتم مقارنة نتائج القياسين  العالج العقالنى االنفعالى باساليبة المختلفة ثم تم القياس البعدى

برنامج العالج : وطبق الباحث االدوات اآلتية .القبلى والبعدى للوصول الى النتيجة النهائية
 ؛"سالمة منصور: اعداد"مقياس المشكالت االسرية  ؛"اعداد الباحث"العقالنى االنفعالى 

 .التقارير الطبية والنفسية واالجتماعية للحالة
نه توجد فروق احصائية دالة بين متوسطات درجات افراد عينة أوتوصلت نتائج الدراسة 

الدراسة على مقياس الدراسة قبل وبعد تطبيق البرنامج العالجى لصالح القياس البعدى وعند 
توجد فروق احصائية دالة بين متوسطات درجات افراد عينة الدراسة و  .(1011)مستوى داللة 

سة قبل وبعد تطبيق البرنامج العالجى على بعد المشكالت المرتبطة بالعالقة على مقياس الدرا
توجد فروق احصائية دالة و  .(1011)بين الزوجين لصالح القياس البعدى وعند مستوى داللة 

بين متوسطات درجات افراد عينة الدراسة على مقياس الدراسة قبل وبعد تطبيق البرنامج 
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لمرتبطة بالعالقة بين الزوجين واالبناء لصالح القياس البعدى العالجى على بعد المشكالت ا
توجد فروق احصائية دالة بين متوسطات درجات افراد عينة و  .(1011) وعند مستوى داللة 

الدراسة على مقياس الدراسة قبل وبعد تطبيق البرنامج العالجى لى بعد المشكالت المرتبطة 
. (1011)الح القياس البعدى وعند مستوى داللة بالعالقة بين االبناء وبعضهم البعض لص

توجد فروق احصائية دالة بين متوسطات درجات افراد عينة الدراسة على مقياس الدراس قبل و 
وبعد تطبيق البرنامج العالجى على بعد المشكالت المرتبطة باسلوب االسرة فى التنشئة 

توجد فروق احصائية دالة بين و  .(1011)االجتماعية لصالح القياس البعدى وعند مستوى داللة
متوسطات درجات افراد عينة الدراسة على مقياس الدراسة قبل وبعد تطبيق البرنامج العالجى 
على بعد المشكالت المرتبطة بالضغوط الخارجية على االسرة لصالح القياس البعدى وعند 

 .(1011)مستوى داللة 
إلى التعرف على طبيعة الخدمات هدفت  :(2012)ى أو بندر العتيبى وزيدان السرط

المساندة التي يحتاجها األطفال متعددو العوق وأسرهم، ومدى كفاية الخدمات المقدمة لهما من 
ولتحقيق هدف الدراسة طبق الباحثان قائمة الخدمات  .لياء األمور والمعلمينأو جهة نظر و 

ساعدة األسرة على عينة المساندة والتي اشتملت على محوري المساندة للطفل وخدمات دعم وم
لياء أمور ومعلمي األطفال متعددي العوق المسجلين في معاهد ومراكز أو من ( 016)بلغت

التربية الخاصة الحكومية التي تقدم خدماتها لألطفال متعددي العوق في مدينة الرياض، منهم 
 . معلماً ( 93)أبًا وأما، و( 93)

لياء األمور والمعلمون عن حاجة األطفال أو عبر  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
متعددي العوق وأسرهم إلى مختلف الخدمات المتضمنة في قائمة الخدمات المساندة، واتفقا 

ن تف تت نسب اتفاقهم بعض أو على الخدمات التي يحتاجها األطفال متعددو العوق وأسرهم، وا 
لياء األمور والمعلمين حول مدى أو ء هناك فروق دالة وكبيرة في آرا .الشيء لصالح المعلمين

لياء األمور ما بين عدم تلقي أو كفاية الخدمات المقدمة لألطفال وأسرهم، حيث توزعت تقديرات 
على اإلطالق وتلقي الخدمة بشكل غير كاف، ولكنها نادرًا جدًا ما أشاروا إلى أنهم  أية خدمات

 .يتلقون الخدمة بدرجة كافيةً 
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 الدراسة نظريات
 العلوم بين عام اتفاق عليها يوجد، أساسية افتراضات خمس على الدور نظرية تبنى
 يعملون الذين األفراد ألداء مميزة صفة تعد السلوك أنماط بعض إن وهي، المختلفة االجتماعية

 هوية في يشتركون الذين األفراد من معين بعدد ترتبط ما غالبا األدوار إن ،معين إطار داخل
لى، به يقومون الذى للدور مدركين يكونون ما غالبا األفراد إن واحدة  األدوار معين حد وا 
 ناحية من نتائج من عليها يترتب ما بسبب تستمر األدوار إن بها اإلدراك حقيقة فيها يتحكم
 تأهيلهم يجب األفراد إن .أخرى ناحية من اتساعا أكثر اجتماعية نظم بسياق ارتباطها وبسبب
 .بها نو يقوم التي لألدوار
 هو بالمالحظة لتعلمل باندور تصور إن: الحاضر الوةت في بالمالحظة التعلم نظرية

 شاملة نظرية بتوضيح الحاضر الوقت في ويقوم، االجتماعي التعلم في نظريته مكونات أحد
 علم مجاالت من واسعة لمجاالتي رئيس تفسير إحداث لأو يح كما، اإلنساني للسلوك وموحدة
 والدالئل، المحكم المنطق خالل من، النفس علماء بتشجيع وذلك، بخاصة التعلم ونظرية النفس

عطاء والمعرفة، بالمالحظة للتعلم والمؤثرة األساسية المؤثرات تقدير على األمبيريقية  نشاطات وا 
 الفعالية مثل ،نظرية طبيعة ذات رئيسة مقوالت أخذت قريب عهد ومنذ، قدرها حق الذات تنظيم
 التعلم نموذج قدرة على دليالً  تمثل منها وكل، متسرعة خطوات تأخذ المتبادلة والحتمية الذاتية

 غرس التي األفكار ثمار هي المقوالت هذه ومثل، به والتنبؤ السلوك تركيب على بالمالحظة
 األفكار هذه من نضج مما والكثير، المبرمج التجريبي والبحث التفكير من سنوات مدى تعلى
 . بالمالحظة التعلم بظواهر المتعلقة لىو األ األعمال في متضمنة نجدها أن يمكن

 في نظريته تطبيق أجل من الجهد من االكثير باندور يبذل أكثر عملي صعيد وعلى
 التعلم مبادئ نظرية تطبيقات أصبحت وقد، واالجتماعي والتطوري اإلكلينيكي النفس علم مجال

، االجتماعي النفس علم على التطبيقات أما .اآلن معروفة النفسي العالج مجال في االجتماعي
 كما بالمالحظة التعلم ونظرية لية،و األ مراحلها في زالت فما االثقافية األنثروبولوجي وعلم
 المذهب تتبنى أكانت سواء النفس لعلم الحالية االتجاهات مع متالئمة اآلن حتى رضتع  
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 ينبغي الذي الحد إلى السائدة التطورات مع تنسجم والنظرية، التجريبي المذهب أم الطبيعي
 ستحظى النظرية هذه أن المحتمل ومن، البحث احتماالت مصادر من باّرزاً  مصدراً  اعتبارها

 ,Gazda) السيكولوجيين الباحثين قبل من االعتراف من بمزيد البعيد غير المستقبل في

1983) 

 
 منهج الدراسة واجراءاتها

اعتمد الباحث فى هذه الدراسة على المنهج التجريبى والتصميم التجريبى ذو : الدراسةمنهج 
 .المجموعتين التجريبية والضابطة والقياس القبلى والبعدى والتتبعى

التوحد المصاحب )اجريت الدراسة على عينة من االطفال متعددى االعاقة : عينة الدراسة
حت أو طفال من الذكور تر  31الدراسة الحالية من تكونت عينة ( لالعاقة العقلية البسيطة

 .سنوات 01-6اعمارهم ما بين 
د تم اختيار العينة بطريقة قصديه من مؤسسة قدراتى الدولية لالستشارات والتدريب قول

 ذويوهى مؤسسة تقدم الخدمات المساندة والبرامج التربوية لالطفال  9109لعام بالسويس 
 (مجموعه ضابطه) :لىإ العينة قصدياً  االحتياجات الخاصة بصفه عامة واسرهم وتم تقسيم

بالتوحد ذو االعاقة العقلية البسيطة ولم يتلق افراد  تم تشخيصهماطفال ذكور  01تكونت من 
 01تكونت من  (مجموعة تجريبية) .هذه المجموعه التدريب على البرنامج فى هذه الدراسة

بالتوحد ذو االعاقة العقلية البسيطة وقد تعرضت هذه المجموعه  تشخيصهم تماطفال ذكور 
تم وقد . الى التدريب على البرنامج المعرفى السلوكى لتنمية المهارات االجتماعية فى الدراسة

التحقق من التكافؤ بين المجموعتين فى كل من العمر والذكاء والمستوى االقتصادى 
 .توحد لكل منهماالجتماعى والثقافى ودرجة ال

 :خصائص العينة
سنوات من اطفال مؤسسة قدراتى الدولية ( 01-6)حت اعمار العينة ما بين أو تر  -0

 -لالستشارات والتدريب بمحافظة السويس التى تعمل بنظام تقديم الجلسات التربوية 
 .التخاطب وتنمية المهارات -النفسية 
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المصاحب لالعاقة التوحد البسيط )تكونت العينة من الذكور من االطفال متعددى االعاقة  -9
أمور لياء أو رفض ؛ و قلة اعداد االطفال االناث من نفس الفئة :حيث( العقلية البسيطة

 .اإلناث المشاركة بالبرنامج
 :وط االتيةراعى الباحثون عند اختيار العينة ان تتوافر فيها الشر  :شروط اختيار العينة

ان يكونو من االطفال التوحديين بدرجة بسيطة وهم مشخصين مسبقا من قبل المؤسسة وتم  -0
 .التاكد من درجة االعاقة باستخدام مقياس كارز لتتشخيص وتحديد درجة التوحد

االعاقة العقلية البسيطة المصاحبة للتوحد البسيط وهذا  ذويمن االطفال  ان يكونو أ -9
باستخدام مقياس ستانفورد بينية للصورة الخامسة لتحديد درجة وشدة االعاقة العقلية حيث 

بانحراف معيارى قدره ( 500411)كان متوسط معامالت ذكاء المجموعة التجريبة 
بانحراف معيارى ( 510411)وكان متوسط معامالت ذكاء المجموعة الضابطة ( 10469)

 .(10529)قدره 
 .اية اعاقات اخرى مصاحبة أوال يعانى احد افراد العينة من امراض مزمنة أ -3
 .مرض مزمن أوالوالدين من اعاقة  أوال يعانى احد االشقاء أ -4
صادى ال يقل المستوى االقتصادى االجتماعى الثقافى بعد تطبيق مقياس مستوى االقتأ -1

 .عن المتوسط( 9106 ،محمد سعفان ودعاء خطاب: اعداد) واالجتماعى والثقافى
 .ال يكون الوالدين منفصلينأ -6
 .تدريبى من قبل أوال يكون احد افراد العينة قد شارك فى اى برنامج ارشادى أ -5
 : دوات الدراسةأ
  (الباحثون: اعداد) ليةو استمارة البيانات األ. 
 المؤسسة العربية لالختبارات : اعداد) :مقياس استانفورد بينييه للذكاء الصورة الخامسة

 (9103، النفسية
 مقياس كارز (C.A.R.S:) (0299 سكوبلر واخرون: اعداد) 
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 قام الباحثون . (الباحثون :اعداد)لالطفال متعددى االعاقة  :مقياس المهارات االجتماعية
االعاقة العقلية البسيطة  ذويباعداد مقياس المهارات االجتماعية الطفال التوحد البسيط 

فقرة ويستخدم من قبل القائمين على رعاية الطفل بحيث يقوم بوضع درجة  33تكونت من 
لكل عبارة من عبارات المقياس اعتمد الباحث فى تحديد بدائل االستجابة على البديل 
الثالثى مراعى فى ذلك خصائص العينة وذلك لتتيح فرصة اكبر للعينة لحرية االختيار 

 3=نعم)الستجابة بالدرجات التالية حيث وتم تحديد بدائل ا( مطلقا –احيانا  –نعم )وكانت 
سلبا وتشير الدرجة  أووذلك حسب اتجاه صياغة البند ايجابا ( 0=مطلقا – 9=احيانا –

 .المرتفعه على المقياس الى ارتفاع المهارات االجتماعية للطفل
لهذه االداة من خالل عرضها على عشرة محكمين تم استخراج صدق المحتوى  :داةصدق األ

 .%21وقد اعتمدت الفقرات التى كانت نسبة االتفاق عليها عالية فوق 
تم حساب ثبات اداة دراسة مقياس المهارات االجتماعية باستخدام معادلة الفا  :داةثبات األ
د ان معامل طفل ووج 91حيث تم تطبيق القائمة على عينة استطالعية مكونة من  ،كرنباخ

 .(10914)ى أو ثباتها يس
 قام الباحثون بجمع : (اعداد الباحثون) :االسرية لالطفال متعددى االعاةة مقياس البيئة

وبناء عبارات المقياس وذلك وفقا لكل بعد بحيث تقيس البيئة االسرية للطفل متعدد االعاقة 
ان تكون االستجابات عبارة وقد حرص الباحث على ( 45)وقد بلغ عدد عبارات المقياس 

وتشير الى الموافقة على ( نعم)لى و متدرجة حيث تم وضع ثالث استجابات لكل عبارة األ
وتشير الى الموافقه ( الى حد ما)درجات والثانية ( 3)الفقرة بدرجة عالية وحصلت على 

 أووتشير الى ضعف ( ال)والثالثه ( 9)على الفقرة بدرجة متوسطة وحصلت على درجتين 
وذلك عندما تكون العبارة موجبة ( 0)اض الموافقه على الفقرة وحصلت على الدرجة انخف
الى حد )درجة واحدة واالستجابة ( نعم)بينما تعطى االستجابة ( اى تحمل الصفه المقاسه)
التى ال تحمل الصفة )ثالث درجات بالنسبة للعبارات السالبة ( ال)درجتان واالستجابة ( ما

 (.المقاسة
محكمين ( 9)تم استخراج صدق المحتوى لهذه االداة من خالل عرضها على : اةصدق االد

 .%91وقد اعتمدت الفقرات التى كانت نسبة االتفاق عليها عالية فوق 
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 test –retestقام الباحث بحساب ثبات المقياس باستخدام طريقة اعادة االختبار : ثبات االداة

امهات من غير عينة البحث االصلية وبعد ( 01)حيث طبق المقياس على عينة مكونة من 
خمسة عشر يوما كفاصل زمنى تم تطبيق المقياس مرة اخرى وباستخدام معامل ارتباط بيرسون 
لحساب الثبات والذى يشمل كل بعد من ابعاد المقياس ثم المقياس ككل وجد ان معامالت 

وبدرجة ثقة ( 1011)ى داللة ل والبعد الثالث دالة احصائيا عند مستو و ارتباط كل من البعد األ
فى حين ان معامالت ارتباط كل من البعد الثانى والدرجة الكلية لذات المقياس دالة % 21

وبناءا على ذلك يحظى المقياس بدرجة % 22وبدرجة ثقة ( 1010)احصائيا عند مستوى داللة 
 .عالية من الثبات

االعاةة  ذويفال االجتماعية لدى االطالبرنامج المعرفى السلوكى المقترح لتنمية المهارات 
انبثقت فلسفة البرنامج المعد فى الدراسة الحالية من وجهة النظر  (الباحثون: اعداد) :المتعددة

التربوية التى ترى ان كل طفل قابل للتعلم مهما كانت ظروفه بغض النظر عن شدة االعاقة 
والتربويين فان المشكالت االجتماعية التى وكما هو معروف لدى جميع الدارسين والمعالجين 

يعانى منها الطفل التوحدى ذو االعاقة العقلية البسيطة تعتبر االصعب من بين المشكالت 
ذلك الن الطفل يبقى يعانى من مشاكل اجتماعية حتى مراحل متأخرة من العمر ، االخرى

 (9119 ،عادلمحمد ، 9114 ،الشامى وفاء)
باعداد البرنامج المعرفى السلوكى بهدف تنمية المهارات  ونالباحث وبناء على ما تقدم قام

االجتماعية لالطفال التوحديين ذو االعاقة العقلية البسيطة وتتمثل هذه المهارات فى مهارة 
والمهارات  (امر البسيطةو واتباع األ ،وزيادة فترة االنتباه ،التواصل البصرى)االستعداد للتعلم 
طرق الباب قبل  للوداعالتلويح باليد  ،السالم باليد للترحيب)عى العام االجتماالمتعلقة باالدب 

ركة فى المشا ،انتظار الدور ،اللعب مع الكبير) كة االجتماعيةمهارات المشار و  ،(الدخول
 .(النشاط المنظم مع االطفال

النهائية التى طبق  وقد مر بناء البرنامج بعدد من الخطوات التى سبقت ظهوره بالصورة
 :فيها كما يلى
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مراجعة االطر النظرية التى تتحدث عن خصائص االطفال التوحديين ذو االعاقة العقلية  -0
، الشامى)البسيطة بشكل عام والخصائص االجتماعية بشكل خاص واساليب تدريبهم 

 .(9113كوكل وكوكل  ؛9110 ،سليمان ؛9114، الزريقات ؛9114
مج التربوية النظرى الذى يتحدث عن كيفية اداء وتصميم البرااالطالع على االساس  -9

 .(9119نصر  ؛9113كوكل وكوكل )لالطفال التوحديين 
االطالع على االدب السابق والدراسات التى اهتمت بتنمية المهارات االجتماعية لالطفال  -3

 .(9111بن صديق  ؛9114، الشيخ ذيب)التوحديين
التربوية التى تهتم بتعليم المهارات االجتماعية لالطفال ج ماالطالع على بعض البرا -4

 .(9111 الحسانى ؛9111 ،بن صديق)التوحديين 
من المحكمين  01لية للبرنامج المعرفى السلوكى المقترح وعرضه على و اعداد الصورة األ -1

االحتياجات الخاصة وخصوصا  ذويمن اعضاء هيئة التدريس ومن العاملين مع االطفال 
 .ة الدراسة البداء الراى وتعديل ما يرونه مناسبافئة عين

لياء االمور فى البرامج التدريبية المقدمه أو االطالع على البرامج التى اهتمت بإشراك  -6
 .(االعاقه العقلية البسيطة – التوحديين)االحتياجات الخاصة  ذويلالطفال 
حصائية المعاِلجات  وتحليلة الدراس أهداف لتحقيق: الّدراسة ِفي المستخِدمة اْلِإ

 برنامج باستخدام المناسبة اإلحصائية األساليب استخدام تم فقد ا،هعيتجم تم التي البيانات
 :وهى ومعالجاتها البيانات لتحليلVersion 25 (SPSS)  اإلحصائي

 معامل الفا كرونباخ -0
 المتوسطات -9
 االنحراف المعيارى -3
 معامل ارتباط بيرسون -4
 الالبارامترى لداللة الفروق بين المجموعات المستقلةاختبار مان ويتنى  -1
 الالبارامترى لداللة الفروق بين المجموعات المرتبطة( ويلكوكسون)اختبار  -6
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 نتائج الدراسة
توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب درجات المجموعة "ينص على  :لوالفرض األ 

تطبيق البرنامج على مقياس المهارات التجريبية والضابطة من االطفال فى القياس بعد 
وللتأكد من صدق هذا الفرض حسب الباحث اختبار " عية فى اتجاه المجموعة التجريبيةاالجتما

 (0)ويوضح ذلك جدول ، الالبارامترى لداللة الفروق بين المجموعات المستقلة( مان ويتنى)
المجموعتين التجريبية  وداللتها بين( Zو U)متوسطات الرتب ومجموعها وقيم  :(1) جدول

 والضابطة فى القياس بعد البرنامج على مقياس المهارات االجتماعية
 تجريبية القيم

 (12= ن )
 ضابطة

ةيمة  (12 = ن)
U 

 ةيمة
 Z 

مستوى 
متوسط  المهارة الداللة

 رتب
مجموع 

 رتب
متوسط 

 رتب
مجموع 

 رتب
 10110 40502 صفر 091 9 341 93 االستعداد للتعلم
 10110 40533 صفر 091 9 341 93 االداب العامة

 10110 40619 3 091 9 341 93 المشاركة االجتماعية
 10110 40534 صفر 091 9 341 93 الدرجة الكلية

حصائيا بين متوسطات رتب درجات إالى وجود فروق دالة  (0)شارت نتائج جدول أ
االداب  ،تعلماالستعداد لل)المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المهارات االجتماعية 

 ،فى القياس بعد تطبيق البرنامج( الدرجة الكلية ،المشاركة االجتماعية ،االجتماعية العامة
 .ذلك فى اتجاه المجموعة التجريبيةو 

هداف التى تعمل على تنمية بعض إلى تنوع وتكامل األقد يرجع نجاح البرنامج و 
 (9111) فيليب ستراين ومارلين هوسنالمهارات االجتماعية وهذا يتفق مع ما اكدته دراسة 

الهمية توافر برامج التدخل فى السلوك االجتماعى واللغه لصالح المجموعة التجريبية كما 
  (.9111)ودراسة صديق ، (9114)دراسة الشيخ ذيب  اتفقت

ومما زاد من ثراء البرنامج استخدامات فنيات العالج المعرفى السلوكى فى الجلسة 
النموذج كاالقتداء ولعب االدوار والحوار والمناقشة والواجب المنزلى والنمذجة وتعديل االفكار 

كما ساهمت استراتيجية التعزيز فى زيادة قوة االنتباه والتركيز واتباع التعليمات ، وتعديل السلوك
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الموجهه اليه بدقه والتى تحث االطفال على االستمرار فى ممارسة العادات االجتماعية فى 
 .مواقف الحياة المختلفة بفعالية

ت توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب درجا"ينص على  :الفرض الثانى
االعاقة المتعددة فى القياسين قبل وبعد تطبيق البرنامج  ذويالمجموعة التجريبية من االطفال 

رض كد من صدق هذا الفأوللت ."على مقياس المهارات االجتماعية فى اتجاه القياس البعدى
 ،الالبارامترى لداللة الفروق بين المجموعات المرتبطة( ويلكوكسون)حسب الباحثون اختبار 

 .(9)ذلك جدول  يوضح
وداللتها بين القياسين قبل وبعد تطبيق ( Zو W)متوسط الرتب مجموعها وقيم  :(2) جدول

 على مقياس المهارات االجتماعية( 01 = ن)البرنامج للمجموعة التجريبية 
ةيمة  ةياس بعدى ةياس ةبلى المجموعة والقيم

W 
 ةيمة

 Z 
مستوى 
متوسط  المهارة الداللة

 رتب
مجموع 

 رتب
متوسط 

 رتب
مجموع 

 رتب
 10110 30499 صفر 091 9 صفر صفر االستعداد للتعلم
 10110 30493 صفر 011 501 صفر صفر االداب العامة

 10110 30304 صفر 091 9 صفر صفر المشاركة االجتماعية
 10110 30496 صفر 091 9 صفر صفر الدرجة الكلية

الى وجود فروق داله احصائيا بين متوسطات رتب درجات ( 9)اشارت نتائج جدول 
االعاقة المتعددة على مقياس المهارات االجتماعية  ذويالمجموعة التجريبية من االطفال 

فى ( الدرجة الكلية، اعيةمالمشاركة االجت، داب االجتماعية العامةاآل ،االستعداد للتعلم)
تجاه القياس البعدىمما يؤكد على تحقق صدق  القياسين قبل وبعد تطبيق البرنامج وذلك فى

قد ترجع نتائج هذا الفرض الى استخدام العديد من االنشطة سواء من خالل و الفرض الثانى 
من خالل افالم الكرتون والتى تعد احدى الوسائل التدريبية التى تؤثر بشكل كبير  أوالقصة 

هم كحاسة البصر فتكون ذات تاثير على االطفال حيث انها وسيلة محببة لالطفال فتمس حواس
نتيجة للمؤثرات الحركية وااللوان التى تقوم عليها وكذلك الشخصيات المتنوعة التى تجذب 

كذلك اعتمد الباحث ايضا على عدد من االلعاب الجماعية واالنشطة اليدوية واللعب ، انتباههم
المشاركة ، جتماعية العامةاالاالداب ، االستعداد للتعلم)حسين الجماعى والتى ساهمت فى ت

  (.9104)وهذا ما اتفق مع دراسة وليد السيد خليفة ( جتماعيةاال
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توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب درجات  ال"ينص على  :الفرض الثالث
االعاقة المتعددة فى القياسين البعدى والتتبعى لتطبيق  ذويالمجموعة التجربية من االطفال 

كد من صدق هذا الفرض حسب الباحث أوللت ."على مقياس المهارات االجتماعية البرناج
ويوضح ذلك جدول  ،الالبارامترى لداللة الفروق بين المجموعة المرتبطة( ويلكوكسون)اختبار 

(3) 
وداللتها بين القياسين البعدى والتتبعى لتطبيق ( Zو W)متوسطات الرتب ومجموعها وقيم  :(3) جدول

 على مقياس المهارات االجتماعية 01 = للمجموعة التجريبية نالبرنامج 
ةيمة  ةياس تتبعى ةياس بعدى القيم

W 
 ةيمة
Z 

مستوى 
متوسط  المهارة الداللة

 رتب
مجموع 

 رتب
متوسط 

 رتب
مجموع 

 رتب
 غير دال 10999 401 0101 9069 401 401 االستعداد للتعلم
 غير دال 10195 04 99 101 04 301 االداب العامة

 غير دال 10404 6 6 9 2 401 المشاركة االجتماعية
 غير دال 10253 6 01 3051 6 3 الدرجة الكلية

الى عدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب درجات  (3)اشارت نتائج جدول 
االجتماعية االداب ، االستعداد للتعلم)المجموعة التجريبية على مقياس المهارات االجتماعيه 

 .البعدى والتتبعى لتطبيق البرنامجفى القياسين ( الدرجة الكلية، المشاركة االجتاعية ،العامة
االستعداد )وقد يرجع ذلك الى نجاح البرنامج المستخدم فى تنمية المهارات االجتماعية 

عليها من  اربو والتى تد( الدرجة الكلية، المشاركة االجتاعية، االداب االجتماعية العامة، للتعلم
اضافة الى االثر االيجابى  ،االجتماعية أوقف حياتهم االسرية خالل جلسات البرنامج الى موا

الذى احدثته التدخالت التدريبية المنظمة فى مساعدة افراد المجموعة التجريبية لفهم ذواتهم 
وادراكهم لقدراتهم وما يمتلكون من مهارات والوعى للبيئة التى يعيشون فيها واستغالل ما لديهم 

اعى والتفاعل االيجابى وتحقيق من امكانيات ذاتية وبيئية وتوظيفها لتحقيق التوافق االجتم
رغبتهم فى تطوير مهاراتهم بالتدريبات واالنشطة المختلفة و االهداف حيث زاد استعدادهم للتعلم 

مما ساعد على زيادة ادراكهم وانتباههم اثناء ممارسة االنشطة بالبرنامج كما زادت مهاراتهم 
االستجابة لتوجيهات يارة االهل و عاملة والتصرف عند ز للعادات االجتماعية العامة وحسن الم
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االسرة باالضافة الى تحسين المهارات االجتماعية المتعلقة بالمشاركة االجتماعية كاحتضان 
االشخاص المألوفين واالندماج والتفاعل مع االخرين باللعب واالستجابة لقواعد االلعاب 

لة تنمية أو فترة من الزمن فى مح الجماعية والتقليد مما يعنى استمرار اثر البرنامج وفاعليته بعد
 .بعض المهارات االجتماعية لدى االطفال متعددى االعاقة

توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب درجات المجموعة "ينص على  :الفرض الرابع
االعاقة المتعددة بعد تطبيق البرنامج على مقياس  ذويالتجريبية والضابطة من امهات االطفال 

ث وللتأكد من صدق هذا الفرض حسب الباح ."سرية فى اتجاه المجموعة التجريبةالبيئة اال
كما هو موضح ، الالبارامترى لداللة الفروق بين المجموعات المستقلة( مان ويتنى)اختبار 
 (.4)بجدول 
وداللتها بين المجموعتين التجريبية ( Zو U)متوسطات الرتب ومجموعها وقيم  :(4) جدول

 فى القياس بعد البرنامج على مقياس البيئة االسرية( امهات)والضابطة 
المجموعة 

ةيمة  (12=ن)ضابطة  (12=ن)تجريبية  والقيم
U 

ةيمة 
Z 

مستوى 
متوسط  المهارة الداللة

 رتب
مجموع 

 رتب
متوسط 

 رتب
مجموع 

 رتب
 10110 3094 9011 15 1051 026 06033 التقبل
 10110 3014 601 60011 6001 020 01026 اةأو المس

 1011 9053 02 54011 5041 025 04029 االتساق
 1010 9043 93011 59011 5091 05401 04041 الدرجة الكلية

 ،10110 ،1010)وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( 4) يالحظ من جدول
البيئة رتب درجات امهات المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس بين متوسطات ( 1011

فى القياس البعدى لصالح ( الدرجة الكلية، االتساق، اةو االمس، التقبل)االسرية بابعاده 
 .المجموعة التجريبية

واالنشطة ، وقد ترجع نتائج هذا الفرض الى االهداف التى عمل البرنامج على تحقيقها
( االتساق ،اةو المسا ،التقبل)لمساعدة فى تعديل البيئة االسرية والفنيات التى تم استخدامها ل

لجلسات وانشطة البرنامج وهذا ما ادى الى االختالف بين درجات المجموعة التجريبية 
 .المختلفة
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ويرجع ذلك الى االثر االيجابى لبرنامج التدخل المهنى باستخدام العالج المعرفى 
وهذا ما يجعل للبرنامج المعرفى السلوكى اهمية فى تدخله لتعديل البيئة االسرية ، السلوكى

اة بينه وبين اخوانه و ااالعاقات المتعددة والمس ذويومساعدة االمهات على تقبل اطفالها 
واالتساق فى المعاملة بين افراد االسرة له حتى تخرج االسرة من دائرة الضغوط النفسية 

دراسة زيدان عصام و  ،(9119)ذا ما جاء بدراسة جمال عطية فايد والشعور بالصدمة وه
ولهذا فجاءت اهمية البرنامج العالجى  (9115)ودراسة اميرة طه بخش  ،(9114)محمد 

سر وتكوين مدركات ايجابية االسرية حيث الدعم االجتماعى لأل المعرفى السلوكى لتعديل البيئة
 (.9115)تفق عليه دراسة محمد عبداهلل الشراح اتجاه االعاقة وهذا ما 
توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات رتب درجات "ينص على  :الفرض الخامس

االعاقة المتعددة فى القياسين قبل وبعد تطبيق  ذويالمجموعة التجريبية من امهات االطفال 
رض وللتاكد من صدق هذا الف. "البرنامج على مقياس البيئة االسرية فى اتجاه القياس البعدى

 ،الالبارامترى لداللة الفروق بين المجموعات المرتبطة( ويلكوكسون)حسب الباحث اختبار 
 (1)ويوضح ذلك جدول 

وداللتها بين القياسين قبل وبعد تطبيق ( Zو W)متوسط الرتب مجموعها وقيم : (2) جدول
 سريةعلى مقياس البيئة األ( 01 = ن( )امهات)البرنامج للمجموعة التجريبية 

المجموعة 
ةيمة  ةياس بعدى ةياس ةبلى والقيم

W 
ةيمة 

Z 
مستوى 
متوسط  المهارة الداللة

 رتب
مجموع 

 رتب
متوسط 

 رتب
مجموع 

 رتب
 1010 9035 12094 9104 0304 34096 1090 التقبل
 1010 3011 1909 2009 0103 41054 6052 اةأو المس

 1010 9021 1304 9204 0402 43096 5090 االتساق
 1010 9029 16009 2009 0109 39034 6031 الدرحة الكلية

تب درجات حصائيا بين متوسطات ر إوجود فروق داله لى إ( 1)شارت نتائج جدول أ
االعاقة المتعددة على مقياس البيئة االسرية  ذويمهات االطفال أالمجموعة التجريبية من 

فى القياسين قبل وبعد تطبيق البرنامج وذلك فى ( الدرجة الكلية ،االتساق ،اةو االمس ،التقبل)
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تجاه القياس البعدىمما يؤكد على تحقق صدق الفرض ويدل ذلك على ان التغييرات والتعديالت 
التى طرأت على امهات المجموعة التجريبية تغييرات جوهرية وترجع الى التدخل المهنى وال 

النها حدثت بنسبة اكبر من تلك التى حدثت المهات المجموعة ترجع الى عوامل الصدفة 
 ،(9116) دراسة حمدى امين زيدانو  ،(0225)وهذا يتفق مع دراسة منصور الضابطة 

 (.9104) ودراسة هند امبابى ،(9101) بديوىدراسة احمد على و 
 

 التوصيات
االعاقة المتعددة من خالل ورش عمل ودروات تدريبية واشراكهم  ذويسر االطفال أتدريب  (0

 .فى تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوى
على ( المصاحب لالعاقة العقلية البسيطةالتوحد )تدريب اطفال االعاقات المتعددة  (9

المهارات االجتماعية فى عمر مبكر بما يعينهم على االعتماد على النفس فى حياتهم 
 .اليومية

ام بدراسات تهتم بتطوير برامج تدريبية بهدف تنمية المهارات االجتماعية الطفال القي (3
 .االعاقات المتعددة

 
 المراجع

فعالية برنامج تدريبى لتنمية مهارات التفاعل االجتماعى فى خفض السلوك : أميرة طه بخش
جامعة ، كلية التربية، مجلة العلوم التربوية، العدوانى لدى االطفال التوحديين
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استراتيجية العمل معهم وتدريبهم  - لياء امور لالطفال المعاقينأو : (9110)جمال الخطيب 

 .المملكة العربية السعودية ،اكاديمية التربية الخاصة، الرياض، ودعمهم
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ABSTRACT 

The present study aimed at verifying the effectiveness of a 

behavioral knowledge program for the development of social 

communication skills and modification of the family environment in a 

sample of children with multiple disabilities and their mothers in Suez 

City, Egypt. The study was based on the experimental method. The 

study sample consisted of two groups (experimental - Children with 

multiple disabilities (simple autism concomitant with disabilities) 

ranged from 6-10 years of age to 65-75 degrees.The study tools 

consisted of the Stanford Intermediate Intelligence Scale, the fifth 

picture (by the Arab Psychological Testing Institute) D (by: Escoblr and 

others)- Scale Social Skills (by: researchers) - Family Environment 

Scale (by: researchers) and cognitive behavioral program proposed for 

the development of social skills (by: researchers). The researcher used 

to study the study hypotheses, arithmetical averages and standard 

deviations of the experimental and control groups, as well as the use of 

the method of analysis of variance. The theories in the study include 

role theory, social participation theory, communication theories in 

psychology and social sciences. 
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The results of the study were summarized in the following points: 

There are statistically significant differences between the mean scores 

of the experimental group and the control of the children in the 

measurement after the application of the program on the scale of social 

skills in the direction of the experimental group. There are statistically 

significant differences between the mean scores of the experimental 

group scores of children with multiple disabilities in the measurements 

before and after the application of the program on the scale of social 

skills in the direction of distance measurement. There are no 

statistically significant differences between the average grades of the 

experimental group of children with multiple disabilities in the 

dimensions of dimension And follow-up to the application of the 

program on the scale of social skills. There are statistically significant 

differences between the average scores of the tribal and the barricades 

of the experimental group (mothers) on the scale of the family 

environment of the multi-disability child. There are no statistically 

significant differences between the averages Type degrees group 

experimental mothers of children with multiple disabilities in the two 

measures after and observable for the application of the program on the 

Family Environment Scale.  

The study recommended: Training the families of children with 

multiple disabilities through workshops and training courses and 

engaging them in the planning and implementation of the educational 

program. Training children with multiple disabilities (autism associated 

with simple mental disability) on social skills at an early age, which 

helps them to rely on themselves in their daily lives. Conducting studies 

to develop training programs aimed at developing the social skills of 

children with multiple disabilities.  


