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 :ثحبلا صخلم

ىدفت الدراسة إلى التحقق مؽ فاعمية استخداـ البروفيل الشسائى لمبؾرتيج فى التذخيص  
( طفل وطفمة مؽ األطفاؿ السرابيؽ 02الفارؽ لبعض االضظرابات الشسائية لعيشة مكؾنة مؽ )

الػػؾعيفى( )يػػ  تػػؼ تقدػػيسيؼ عمػػى مجسػػؾعتيؽ بشػػا ا   بظيػػا التؾ)د)مشخفزػػى ومرتفعػػى األدا 
عمػػى ةػػدض االضػػظراال مػػؽ قػػبلؿ تظبيػػق مكيػػاس ايميػػاـ لتقػػدور الباتؾدػػة تراسػػة وتعرد  عػػادؿ 

( . وقػػد تؾتػػمت 0202( ، ومكيػػاس ايميػػاـ لؤلسػػبرار تراسػػة  ) عػػؾدض )0202عبػد   ))
ؽ بػػػيؽ مشخفزػػػى ومرتفعػػػى األدا  الدراسػػػة إلػػػى فاعميػػػة البروفيػػػل الشسػػػائى فػػػى التذػػػخيص الفػػػار 

الػػػؾعيفى مػػػؽ األطفػػػاؿ الػػػباتؾديؽ، )يػػػ  لةػػػارت الشتػػػائج إلػػػى واػػػؾد فػػػروؽ دالػػػة عشػػػد مدػػػتؾػ 
( بػػػػػيؽ األطفػػػػػاؿ الػػػػػباتؾديؽ مشخفزػػػػػى ومرتفعػػػػػى األدا  الػػػػػؾعيفى فػػػػػى لبعػػػػػاد السجػػػػػػاؿ 2.20)

 االاتسػػػػاعى والسعرفػػػػى والمرػػػػؾػ والدراػػػػة اللميػػػػة لرػػػػالظ األطفػػػػاؿ ذوػ االضػػػػظراال الػػػػؾعيفى
السرتفػػػػي، بيشسػػػػا لػػػػؼ تغيػػػػر داللػػػػة لمفػػػػروؽ بػػػػيؽ األطفػػػػاؿ الػػػػباتؾديؽ مشخفزػػػػى ومرتفعػػػػى األدا  
الػػؾعيفى فػػى لبعػػاد السجػػاؿ الحراػػى والرعا ػػة الباتيػػة . اسػػا لةػػارت الشتػػائج إلػػى قػػدرض البروفيػػل 
الشسػػائى فػػى التقيػػيؼ والتذػػخيص الفػػارؽ لؤلطفػػاؿ الػػباتؾديؽ مشخفزػػى ومرتفعػػى األدا  الػػؾعيفى 

فة إلػػػى إمكانيػػػة تحدوػػػد مكػػػامؽ القػػػؾض التعميسيػػػة الخاتػػػة والسيػػػارات القابمػػػة لمػػػتعمؼ عشػػػد باإلضػػػا
األطفػػاؿ. اسػػا عيػػر مػػؽ قػػبلؿ الرػػفحة الشفدػػية للػػل مػػؽ األطفػػاؿ مشخفزػػى ومرتفعػػى األدا  
الؾعيفى لف ىشػاؾ قرػؾرا  فػى ميػارات التؾاتػل والقػرا ض واللتابػة وميػارات التفاعػل االاتسػاعى 

يػػػة لػػػدػ األطفػػػاؿ مشخفزػػػي األدا  الػػػؾعيفي مقارنػػػة باألطفػػػاؿ مرتفعػػػى األدا  والسيػػػارات الحرا
الؾعيفى، اسا لةارت الرفحة الشفدية إلى تفؾؽ األطفاؿ مشخفزػى األدا  الػؾعيفى فػى معػدؿ 

 .الدمؾايات التلراردة والشسظية ولعتبر ذلػ لنو ل)د الدسات األساسية والسسيزض ليؼ

 االضظرابات الشسائية، الشسائى لمبؾرتيجالبروفيل   الكلمات املفتاحية:
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Abstract: 

     The study aimed to verify the effectiveness of the use of the 

developmental profile of Portage in the differential diagnosis of some 

developmental disorders for a sample of (20) children from the children 

with autism spectrum (low and high functional performance) as they 

were divided into two groups based on the severity of the disorder by 

applying the Gilliam scale to estimate Subjectivity translation and 

localization: Adel Abdullah Muhammad (2016), and Gilliam Asperger's 

Scale. Translation: Muhammad Auda (2015). 

     The study reached the effectiveness of the developmental profile in 

the diagnosis of the difference between low and high functional 

performance among autistic children, where the results indicated that 

there are significant differences at the level (0.01) between low and high 

autistic children in the dimensions of the social, cognitive, linguistic and 

overall degree in favor of children with disorder The high functional 

performance, while there was no significance of the differences between 

the children with low and high levels of functional performance in the 

dimensions of the motor field and the self-care. The results also 

indicated the ability of the developmental profile in the evaluation and 

differential diagnosis of self-directed children with low and high 

functional performance, in addition to the ability to determine the 

special educational strengths and learnable skills in children. It also 

appeared through the psychological page for both children with low and 

high functional performance that there are deficiencies in 

communication, reading and writing skills, social interaction skills and 

motor skills of children with low functional performance compared to 

children with high functional performance. The psychological page also 

indicated the superiority of children with low functional performance in 

the rate of stereotypical behaviors and I consider this to be one of the 

basic characteristics of them. 
 

Keywords: Developmental Profile of Portage, Developmental 

Disorders 
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 املكدمة  

األدائية  االضظرابات تأثير ا عمى القدرات مؽ لكثر االضظرابات الشسائية تعتبر
وعميو فقد عيرت بعض السقاويس واألدوات والقؾائؼ  ،والؾعيفية للل السجاالت الشسائية السختمفة
االضظرابات في محاولة إلرسا  المبشة األولية لعسمية التي تداىؼ في تذخيص وتقييؼ ىبه 

 .طفاؿ مؽ ذوؼ االضظرابات الشسائيةتقد ؼ الخدمات التدردبية والتعميسية والتأىيمية لؤل
( مؽ لكثر لنؾاع االضظرابات الشسائية ةيؾع ا وانتذارا Autismوتعتبر الباتؾدة)

اىتساـ العدود مؽ البا)ثيؽ؛ )ي   باعتبارىؼ مؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي، والتي )ازت عمى
قامؾا بعسل األبحاث والدراسات التي تيدؼ إلى التعرؼ عمى التذخيص الدقيق ليؤال  األطفاؿ 
ا عؽ االضظرابات األقرػ، اسا استيدفؾا وضي البرامج التي مؽ ةأنيا تشسيتيؼ في ةتى  بعيد 

 السجاالت.
ثاني االضظرابات الشسائية ةيؾع ا  لما )االت الباتؾدة مؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي فيي

وانتذار ا وللشيا لؼ تحغى باىتساـ البا)ثيؽ بالذكل اللافي وذلػ ألنيا تتدؼ بؾاؾد تفات 
وسمؾايات قردبة مؽ لعراض األسبرار، ونغر ا إلى واؾد تذابو بيؽ لعراضيا مي اللثير مؽ 

 لعراض الباتؾدة فرالب ا ما  حدث قمط بيشيسا.
محكات دقيقة لتذخيص الباتؾدة وتحدود الدسات لو العبلمات  وبالرغؼ مؽ تحدود

السسيزض لمشسؾ السبكر ليؤال  األطفاؿ؛ فإف تعؾبة الؾتؾؿ إلى تذخيص دقيق لحاالت 
 الباتؾدة واإلسبرار ما زاؿ مؾاؾد بالفعل نغر ا لمتذابو السؾاؾد بيؽ الحالتيؽ.

في محاولة لمتذخيص الفارؽ ولقد قاـ عدود مؽ البا)ثيؽ بإارا  الدراسات والبحؾث 
بيؽ )االت األطفاؿ الباتؾدة و)االت الباتؾدة مرتفعي األدا  الؾعيفي بظرؽ ةتى ااعتسادىؼ 
عمى السبل)غة السقششة مؽ قبل لقرائي مدرال لو مؽ قبلؿ السقابمة السقششة مي ولي األمر، 

ا عمى التقدور إال لف ىبه الظرؽ تعتبر غير مؾضؾعية في التذخيص، وذلػ ألنيا تعتسد ل ساس 
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الباتي لآلبا  والسعمسات وعمى تفدير لويسا لسا  بل)غو مؽ سمؾايات وعمى مدػ دقة ذاكرتو 
في استدعا  ما مر بو الظفل مؽ ل)داث لو تفدير لدمؾاياتو، مسا  فقدىا مؾضؾعيتيا، دوف 
ود واؾد لداض تذخيرية وتقييسية تعتسد عمى لدا  الظفل؛ مسا وؤدػ إلي تعؾبة في تحد

مدتؾػ لدا  الظفل بدقة ىبا باإلضافة إلى السحدود ة الذدودض في السقاويس العربية 
 السخررة لبلػ.

ودحتل برنامج البؾرتيج مكانة ىامة في تقييؼ وتذخيص االضظرابات الشسائية قبلؿ 
سشؾات، وددتخدـ عمى نظاؽ واسي في اسيي مراكز  2مرا)ل الشسؾ السبكرض مؽ السيبلد و)تى 

وؼ اال)تيااات الخاتة في معغؼ دوؿ العالؼ لتقييؼ وتقدور االضظرابات الشسائية لدػ رعا ة ذ
األطفاؿ مؽ ذوؼ اال)تيااات الخاتة، نغرا لسا وتسيز بو مؽ سيؾلة وبداطة في االستخداـ 

 ولقدرتو عمى تقييؼ مجاالت الشسؾ السختمفة والتي مؽ بيشيا 
 مجاؿ الرعا ة الباتية 
 السجاؿ اإلدراكي 
 اؿ االاتساعيالسج 
 السجاؿ الحراي 
 السجاؿ االترالي 

ومؽ ىشا اا ت ىبه الدراسة في محاولة استخداـ برنامج البؾرتيج لمتذخيص الفارؽ 
لبعض االضظرابات الشسائية لؤلطفاؿ مؽ )االت الباتؾدة مشخفزي األدا  الؾعيفي ومرتفعي 

 األدا  الؾعيفي.
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 مشكلة الدراسة

قدمات لفزل لؤلطفاؿ السعاقيؽ مؽ قبلؿ االىتساـ في إطار الدعي نحؾ تقد ؼ 
بتشسية إمكانياتيؼ واالرتقا  بالسسارسات التربؾدة والتعميسية األمر البػ وتظم  ضرورض إعادض 
الشغر في لسالي  التذخيص والتقييؼ ليؤال  األطفاؿ اسدقل لساسي وضرورؼ ألال تحقيق 

محة والسعاترض في مجاؿ التذخيص اإلتبلح التربؾؼ والتعميسي، فزبل عؽ القزية الس
والتقييؼ والتي تيدؼ إلى استخداـ لدوات تسكؽ القائسيؽ عمى رعا ة األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي 
ومشخفزي األدا  الؾعيفي مؽ التعرؼ عمى نؾا)ي القؾض والزعف لدويؼ وذلػ في القدرات 

ي  التقييؼ السدتخدمة لتقييؼ اآلدائية والؾعيفية، األمر البػ ودعؾ إلى التحقق مؽ فعالية لسال
 مياراتيؼ وقدراتيؼ.

ولقد تعددت الدراسات التي ىدفت إلي تذخيص وتقييؼ اضظراال الباتؾدة اسا لكدت 
العدود مشيا عمى لىسية استخداـ البروفيل الشفس تربؾؼ في تذخيص وتقييؼ األطفاؿ الباتؾديؽ 

ي ىدفت إلى التعرؼ ( والتShek,Tsang,Lam,Tang&Cheung, 2005ومشيا  دراسة )
(، وتلؾنت عيشة الدراسة مؽ PEP3عمى الخرائص الديكؾ متردة لمبروفيل الشفس تربؾؼ )

( طفل مؽ لطفاؿ ما قبل السدرسة الباتؾديؽ، ولعيرت الشتائج تدؽ وثبات السكياس 26)
ولكدت لىسية السكياس في معرفة العسر الشسائي لمظفل واالىتساـ بالتؾاتل والحراة والدمؾؾ 

لمتذخيص التليفي والسذكبلت الدمؾاية التي  عانى مشيا األطفاؿ مسا  جعمو لداه مشاسبة 
  والتقييؼ.

( والتي ىدفت إلى استخداـ السبل)غة في التذخيص الفارؽ 0222ودراسة )الشجار، 
( 9لطفاؿ مؽ )االت الباتؾدة و) 9بيؽ )االت الباتؾدة واإلسبرار، وتلؾنت عيشة الدراسة مؽ 

( سشؾات، ولةارت 7-2الباتؾدة مرتفعي األدا  الؾعيفي السر)مة العسردة مؽ ) مؽ )االت
الشتائج إلى لف لعراض اإلسبرار ال تغير قبل سؽ الرابعة وىؾ ما  عشى واؾد فترض نسؾ 
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طبيعي تشعكس عمى اافة مجاالت الشسؾ الحدى والحراي والمرؾؼ واالاتساعي واالنفعالي 
 جابي في إ)داث فروؽ اؾىردة بيؽ )االت الباتؾدة و)االت والعقمي والتي تربظ ذات دور إ

اإلسبرار، اسا لف )االت الباتؾدة مرتفعي األدا  الؾعيفي تغير تفؾق ا في الجؾان  
االاتساعية، وددعؼ ىبا التفؾؽ الحريمة المرؾدة التي اكتدبيا الظفل قبلؿ فترض الشسؾ 

 الظبيعي.
( إلى التعّرؼ عمى مدتؾػ األدا  الشفدي 0200كسا ىدفت دراسة )الزردقات واإلماـ، 

والتربؾؼ لدػ عيشة مؽ لطفاؿ التؾ)د باألردف. ولتحقيق ىدؼ الدراسة فقد تؼ ترسيؼ اقتبار 
التقييؼ الشفدي والتربؾؼ لؤلطفاؿ وتؼ االستشاد في وضي االقتبار إلى السكياس األتمي 

(PEP3( والبػ لعده )Schopler,2005&(Lansing ( فقرض 77كياس مؽ )وتلؾف الس
مؾزعة عمى سبعة لبعاد رئيدة ىي  السعرفي، االاتساعي االنفعالي، المرة االستكبالية، المرة 
التعبيردة، الحراات اللبيرض، الحراات الدقيقة، واألنذظة واالىتسامات، وتلؾنت عيشة الدراسة 

ت الشتائج إلى لف لدا  ( طفبل  ذاتؾدا ، وقد تؼ التحقق مؽ تدؽ األداض وثباتيا، ولةار 02مؽ )
لفراد الدراسة في السجسل ااف ضعيفا  عمى لبعاد األداض السدتخدمة، وقد اا ت األبعاد وفقا  
لستؾسظاتيا ااالتي  الحراات اللبيرض، واألنذظة واالىتسامات، والحراات الدقيقة، والمرة 

ا لةارت الشتائج إلى لف االستكبالية، والسعرفي، والمرة التعبيردة، واالاتساعي االنفعالي. اس
مترير السؤىل األكاد سي لمسعمؼ ااف داال  عمى اسيي لبعاد االقتبار الشفدي والتربؾؼ، لما 
مترير قبرض السعمؼ فقد ااف داال  فقط عمى بعدؼ المرة االستكبالية والمرة التعبيردة. ولعيرت 

ستكبالية والمرة التعبيردة الشتائج ل زا لف مترير اشس الظفل ااف داال  في لبعاد المرة اال
 والحراات الدقيقة وذلػ لرالظ اإلناث.

وفى ضؾ  ىبا وما تؾتمت لو العدود مؽ الدراسات والتي لوتت بزرورض تبشى       
استراتيجية لمتذخيص والتقييؼ تتزسؽ إتدار األ)كاـ لسعرفة نقاط القؾض والزعف لدػ 

سبل)غة فقط، وما ال)غتو البا)ثة مؽ األطفاؿ مؽ قبلؿ لدا  األطفاؿ لنفديؼ وليس بال
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محاولة اللثير مؽ البا)ثيؽ لمتذخيص الفارؽ بيؽ )االت الباتؾدة مرتفعي ومشخفزي األدا  
سؾا  مؽ السعمسة لو األـ تعتسد عمى السبل)غة مختمفة  لدوات واقتباراتالؾعيفي باستخداـ 

ل عمى تحدود نقاط القؾض وال تعسلكثر مؽ اعتسادىا عمى األدا  الفعمي لؤلطفاؿ لنفديؼ 
والزعف لدويؼ لؾضي البرامج األفزل ليؼ، ابلػ قرؾر في الدراسات واألبحاث التي تدعى 

استخداـ إلى تجدود لدوات التذخيص والتقييؼ، لبلػ تدعى ىبه الدراسة إلى التعرؼ عمى لىسية 
طفاؿ الباتؾديؽ لكثر اأداض تذخيريو وتقييسية تعتسد عمى لدا ات األ البروفيل الشسائي لمبؾرتيج

 مؽ اعتسادىا عمى السبل)غة وذلػ مؽ قبلؿ اإلاابة عمى التداؤالت التالية  
ىل تختمف التقييسات الشسائية لؤلطفاؿ ذوؼ االضظرابات الشسائية )الباتؾدة مشخفزي  (0

 األدا  الؾعيفي ومرتفعي األدا  الؾعيفي( عشد استخداـ البروفيل الشسائي لمبؾرتيج؟
ل البروفيل الشفدي لؤلطفاؿ ذوؼ االضظرابات الشسائية )الباتؾدة مشخفزي ىل  ختمف ةك (0

 ؟استخداـ مكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيج األدا  الؾعيفي ومرتفعي األدا  الؾعيفي( عشد 

 أهداف الدراسة

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى 
وتقييؼ )االت األطفاؿ التحقق مؽ فاعمية استخداـ البروفيل الشسائي لمبؾرتيج في تذخيص  (0

 مؽ ذوؼ االضظرابات الشسائية.
برنامج البؾرتيج مي )االت األطفاؿ ذوؼ مقارنة التذخيص والتقييسات الفارقة باستخداـ  (0

 .االضظرابات الشسائية
تقد ؼ البروفيل الشسائي لمبؾرتيج ليحدد اؾان  التذابو واالقتبلؼ بيشيسا ودعكس فاعمية  (6

 .استخداـ ال مشيسا
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 الدراسة أهمية

التحقق مؽ فاعمية استخداـ األدوات التذخيرية والتقييسية السدتخدمة في االضظرابات  (0
 الشسائية والتي تداعد في وضي برامج تعميسية فرد ة واساعية لؤلطفاؿ.

بالرغؼ مؽ واؾد العدود مؽ الدراسات التي اىتست بدراسة التذخيص الفارؽ بيؽ األطفاؿ  (0
الؾعيفي ومرتفعي األدا  الؾعيفي باعتبارىؼ ضسؽ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  

االضظرابات الشسائية إال إف الجيؾد السببولة لمتذخيص تقترر عمى مبل)غة األعراض 
دوف الشغر إلى القدرات الؾعيفية واألدائية للل طفل عمى )ده ، وىبا  داعد في تقد ؼ 

 فية.البرامج التعميسية للل طفل بشا  عمى ما  ستمػ مؽ قدرات وعي
استخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتاج  في تذخيص وتقييؼ لدا  األطفاؿ الباتؾديؽ  (6

مشخفزي األدا  الؾعيفي ومرتفعي األدا  الؾعيفي باعتبارىؼ ضسؽ االضظرابات الشسائية 
لبا تعتبر ىبه الدراسة محاولة لمتحقق مؽ فاعمية لدوات التذخيص والتقييؼ السدتخدمة في 

 ات الشسائية.االضظراب

 مصطلحات الدراسة

 Pervasive Developmental Disordersأ( االضطخابات الشسائية 

ىي )االت اضظراال ذاتي بيؾلؾاي عربي وتسثل في تؾقف الشسؾ عمى السحاور المرؾدة 
والسعرفية واالنفعالية واالاتساعية لو فقدانيا بعد تلؾدشيا بسا وؤثر سمبا مدتكببل  عمى بشا  

وتظمق بعض الدوائر العمسية عمى ىبه السجسؾعة اتظبلح طيا  الذخرية
 Asperger، اإلسبرارAutism.وىي  الباتؾدة Autistic Spectrumالتؾ)د

Syndrome الردت ،Rett Syndrome اضظرابات الظفؾلة التحممية ،Disorders 
Disintegrative Childhood ،(. 02  0220، اضظرابات الشسؾ غير السحددض )فراج 
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  Portage Programب( بخنامج البهرتيج 

 عرؼ البرنامج بأنو مجسؾعة مؽ األنذظة، األلعاال والسسارسات العمسية التي  قؾـ بيا      
الظفل تحت إةراؼ وتؾايو مؽ اان  السذرفة التي تعسل عمي تزودده بالخبرات، 

و)ل السذكبلت التي السعمؾمات، السفاليؼ، االتجاىات وتدردبو عمي لسالي  التفلير الدميؼ 
 (.02  0222ُترغبو في البح  واالكتذاؼ )بيادر، 

ودعتبر برنامج بؾرتيج ل)د لىؼ لدوات التدقل السبكر؛ )ي  إنو وتؼ تظبيقو عمى السر)مة      
 developmental profileالعسردة مؽ السيبلد و)تى ست سشؾات ودقدـ تقييسا  نسائيا  تتابعيا  

  وىؾ اراسة اقتبارات الدمؾؾ ودظبق عمى checklistة الدمؾؾ قائسة مبل)غوتلؾف مؽ   
 -اسؼ السؤسدة -قائسة قاتة بو ودكت  عميو )اسؼ الظفل checklistكل طفل وللل طفل 

  five core areasتاردخ ميبلده( ودذتسل عمى قسس مجاالت تقييسية 
  السجاؿ االاتساعيsocialization. 
 السجاؿ اإلدراكيcognitive. 
 ؿ االتراليالسجاlanguage 
  السداعدض الباتيةself help. 
 السجاؿ الحرايmotor. 
وتراؼ إلى العدود مؽ المرات وتؼ  0929تسؼ برنامج البؾرتيج في الؾال ات الستحدض عاـ      

تظبيقو وتقشيشو في العدود مؽ دوؿ العالؼ ومؽ بيشيا بعض الدوؿ العربية. )ي   خدـ البرنامج 
األطفاؿ ذوؼ اإلعاقات السختمفة مثل اإلعاقات العقمية، اإلعاقات الجدسية، متعددؼ 

 ظرابات الشظق واللبلـ. اإلعاقات، واض
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 حدود الدراسة

تتسثل الحدود السكانية لمدراسة الحالية في مراز السثالى لمرحة الشفدية  الحجود السكانية:
 التابي لجسعية السثالى لتشسية السجتسي بحى وسط اإلسكشدردة . 

تتسثل الحدود البذردة في الدراسة الحالية مؽ األطفاؿ ذوػ اضظرابات  الحجود البذخية:
الباتؾدة السترددوؽ عمى مراز السثالى لمرحة الشفدية التابي لجسعية السثالى لتشسية 

 السجتسي بحى وسط اإلسكشدردة. 
تحددت الحدود الزمشية لمدراسة الحالية في السدػ الزمشي لمعاـ الدراسي  الحجود الدمشية:

(0209-0202 .) 
تحددت الحدود السؾضؾعية لمدراسة الحالية في التذخيص الفارؽ لبعض  الحجود السهضهعية:

 االضظرابات الشسائية باستخداـ البروفيل الشسائي لمبؾرتيج.

 اإلطار النظرى

 Autistic Disorderأواًل: اضطخاب الحاتهية: 

لكثر اإلعاقات تعؾبة بالشدبة لمظفل الباتؾدة نؾع مؽ اإلعاقات التظؾردة، وىي مؽ      
ولسرتو، )ي  تعؾؽ عسمية االتراؿ والتعمؼ والتفاعل االاتساعي، وعادض ما تغير قبلؿ 
الدشؾات الثبلث األولى مؽ عسر الظفل، وىي تشتج عؽ اضظراال في الجياز العربي مسا 

ؾف مؽ ( وتلAutism( ومرظمظ الباتؾدة )062، 0200وؤثر عمى وعائف السخ . )كامل، 
( وتعشي ذاتي لو ما وتعمق بالبات وىي مذتقة مؽ اللمسة Aut) كمستيؽ وؾنانيتيؽ األولى

( فيذير ism( وتعشي البات لو الشفس، ولما الجز  الثاني مؽ السرظمظ )Autosاليؾنانية )
(  عشي التؾاو الباتي لو الحالة الباتية، Autismإلى التؾاو لو الحالة، وىكبا فإف مرظمظ )

 (06  0220تعد البات ىي مراز اىتساـ الفرد.)الجار)ي، )ي  
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 مفههم الحاتهية:  ( أ)

تتشؾع تعردفات الباتؾدة وفقا لتشؾع مجاالت الدراسة والبح  والتخررات السختمفة. فقد      
تأقب بعض التعردفات مشحي طبي والبعض اآلقر  أقب مشحى سمؾاي لو ااتساعي؛ )ي  

اإلعاقات الشسائية؛ )ي  وشحرؼ الظفل عؽ الدمؾؾ البؼ  عتبر عاد ا  تعتبر الباتؾدة ل)د لنؾاع 
في مجتسي ما مؽ )ي  معدؿ )دوثو لو ةدتو لو ةكمو لو مدتو ، وىبا الشؾع مؽ الدمؾؾ 
 حدث بذكل متلرر ودتظم  تدقبل عبلايا مكثفا  وطؾدل السدػ، وىؾ اضظراال سمؾاي ةدود 

ر، وتغير الخرائص السرضية الباتؾدة قبل بمؾغ نادر  زظرال فيو الدمؾؾ والتؾاتل والتفلي
 .(626  0200الظفل الدشة الثالثة مؽ عسره )سميساف، 

فيي اضظراال نسائى ومعقد، عادض ما  غير قبلؿ الدشؾات الثبلثة األولى مؽ عسر      
الظفل نتيجة لبلضظرابات العربية التي تؤثر عمى األدا  الظبيعي لمسخ، مسا وؤثر عمى 

مجاالت التفاعل االاتساعي، وميارات التؾاتل، ولنذظة المع ، باإلضافة  الشسؾ في
  0222لسحدود ة األنذظة واالىتسامات، ودؤثر ذلػ سمبا  عمى لدا  الظفل)الفؾزاف، 

  .(66  0220()فرج، 06
( بأنيا مجسؾعة مؽ االضظرابات العربية الشسائية التي تغير (Cindy,2005ودعرفيا      

سشؾات مؽ العسر وتتدؼ باإلعاقات في السيارات االاتساعية واالترالية وواؾد قبل سؽ ثبلث 
 الدمؾايات واالىتسامات الشسظية والتلراردة. 

( بأنو ")الة مؽ )االت االضظراال االرتقائية الذاممة 07  0227ودعرفيا)مؾسي،     
اؾد آقردؽ لو )السختمظة(  رم  فييا عمى الظفل االندحاال واالنظؾا  وعدـ االىتساـ بؾ 

اإل)داس بيؼ لو بسذاعرىؼ ودتجش  لؼ تؾاتل معيؼ وبالبات التؾاتل البررؼ وتتسيز لرتو 
باالضظراال الذدود فيرم  عميو التردود والتلرار لسا  قؾلو اآلقروف واالاترار لد و سمؾؾ 
نسظي وانذراؿ بأازا  األةيا  وليس باألةيا  نفديا ودتسيز عؽ غيره مؽ )االت اإلعاقة 

 األقرػ بسجسؾعة مؽ الخرائص السسيزض والستريرات السعرفية وغير السعرفية".
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الباتؾدة اضظراال نسائي  فل(James,Jane,Sadagopa,etal.,2007:1046)ودعتبر     
 وتدؼ بالعزلة االاتساعية وعيؾال التؾاتل والدمؾايات الشسظية لو التلراردة. 

الشسائية التي تترف بزعف في العبلقات كسا تعرؼ بأنيا ل)د االضظرابات      
االاتساعية، والتؾاتل، واألدا  المرؾؼ، وااللتزاـ بسجسؾعة مؽ الدمؾايات واألىداؼ، اسا 
 ختمف األطفاؿ السرابؾف بالباتؾدة مؽ )ي  ةدض األعراض، وطرؽ التعبير في مؾاقف الحياض 

 (. Dawson, 2008:137اليؾمية.)
( الباتؾدة بأنيا )الة مؽ )االت اإلعاقة الستظؾرض، وىى 02  0229كسا  عرؼ )سبلمة،     

تعؾؽ بذكل ابير طردقة استيعاال السخ لمسعمؾمات ومعالجتيا، اسا لنيا تؤدػ إلى مذكبلت 
في اتراؿ الظفل بسؽ )ؾلو، واضظرابات في اكتداال ميارات التعمؼ والدمؾؾ االاتساعي. 

الحياض وؤثر عمى التفاعل االاتساعي ودسكؽ اعتبارىا اضظراال عربي نسائي ودوـ مدػ 
                                                                             Valkanova, Rhodes, Allan, etal. 2013:13) والتؾاتل والدمؾؾ.)

إلي لف اضظرابات الباتؾدة عبارض عؽ  (Stephen&Dominick,2009:157)ودذير     
 إعاقات ابيرض في التفاعل االاتساعي والتؾاتل واإلدراؾ والؾعيفة الدمؾاية.

 Colby,James,Marianne,Deborah,et)وتعد اضظرابات الباتؾدة وفقا لتعردا      
al.,2010:787)  بأنيا اضظرابات عربية نسائية تتدؼ باإلعاقة في التفاعبلت االاتساعية

وعيؾال في التؾاتل المفغي وغير المفغي وسمؾايات تلراردة لو اىتسامات غير عاد ة لو 
 محدودض لمرا ة. 

إلي لف الباتؾدة اضظراال عربي نسائي وتدؼ باإلعاقة في Helen)  (2011:68,ودذير     
 االاتساعي والدمؾايات التلراردة. التفاعل االترالي و 

 
( عمي لنيا اضظراال ةدود في عسمية التؾاتل والدمؾؾ 20  0206الذخص،)ودعرفيا      

ةيرا مؽ العسر( ودؤثر في  00 -62 ري  األطفاؿ في مر)مة الظفؾلة السبكرض )ما بيؽ 
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سمؾايؼ، )ي  نجد لف معغؼ ىؤال  األطفاؿ  فتقروف إلى اللبلـ السفيؾـ ذو السعشي الؾاضظ، 
كسا وترفؾف باالنظؾا  عمي لنفديؼ وعدـ االىتساـ باآلقردؽ، وتبمد السذاعر، ودشررؼ 

 اىتساميؼ ل)يانا  إلي الحيؾانات لو األةيا  غير اإلندانية ودمترقؾف بيا. 
( بأنيا اضظراال نسائى وعربى معقد وتعرض الظفل لو 0200، ودعرفيا )عادؿ عبد      

قبل الثالثة مؽ عسره، ودبلزمو مدػ )ياتو، ودسكؽ الشغر إليو عمى لنو اضظراال نسائى عاـ 
لو مشتذر وؤثر سمبا عمى العدود مؽ اؾان  نسؾ الظفل، ودغير عمى ىيئة استجابات سمؾاية 

 التقؾقي )ؾ ذاتو. قاترض وسمبية فى الرال  تدفي بالظفل إلى
وتدتخمص البا)ثة مسا سبق لف اضظراال الباتؾدة نؾع مؽ االضظرابات االرتقائية التى      

تؤثر عمى اسيي اؾان  الشسؾ ، ولىؼ ما  سيزىا  بأنيا )الة نسائية عربية مرحؾبة 
برعؾبات ااتساعية وتؾاتمية واىتسامات محدودض فى مر)مة الظفؾلة، وتعيق عسمية التؾاتل 

وتتفق ىبه التعردفات في لف الباتؾدة تتدؼ باإلعاقة في ثبلثة مجاالت رئيدة  االاتساعي 
التفاعل االاتساعي، التؾاتل والحراات الشسظية والدمؾؾ التلرارؼ وتغير قبل العاـ الثال  

ترػ البا)ثة لف بعض التعردفات رازت عمي األسباال السحتسمة كسا  مؽ عسر الظفل.
السرا)بة، والبعض اآلقر راز عمي لعراض ومغاىر االضظراال  لبلضظراال واألعراض

فقط، اسا ترػ البا)ثة لنو نغرا  ألف لسباال الباتؾدة ليدت مؤادض )تي األف )ي   فزل عدـ 
ذارىا في التعردا اإلارائي واالقترار عمي األعراض والسغاىر فقط، )ي  تعرؼ الباتؾدة 

ي ثبلثة مجاالت رئيدة  التفاعل االاتساعي، بأنيا اضظراال نسائي معقد وتدؼ باإلعاقة ف
 ىبا االضظراال قبل العاـ الثال  مؽ عسر الظفل. والتؾاتل والدمؾؾ،  غير

 

 تذخيص الحاتهية: يشبغي تذخيص الحاتهية من قبل فخيق متعجد التخررات  ( ب)

 (Valkanova,etal., 2013: 13)  وتؼ تذخيص اضظراال الباتؾدة عمى لساس  )ي
اإلعاقة في التفاعل االاتساعي، والتؾاتل، والمرة، وعدـ مرونة الدمؾؾ 
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(Cheryl,Trepagnier,Sebrechts,Finkelmeyer,etal., 2006)  ودبار اُل مؽ
( بعض العؾامل التى تؤدػ إلى تعؾبة تذخيص الباتؾدة 229  0227)البظاوشة،الجراح، 

 سبكر مؽ الظفؾلة وىي  في العسر ال

  .عدـ اكتساؿ األنساط الدمؾاية لمظفل قبل عامو الثاني 
  إتابة الظفل باإلعاقة العقمية مسا وترت  عميو الترايز عمى اإلعاقة العقمية وإغفاؿ

 تذخيص الباتؾدة وعدـ اكتذافيا.
   مذكبلت المرة وتأقر الشسؾ المرؾؼ التي  عانى مشيا طفل الباتؾدة قد ال تدسظ بأارا

 التقييؼ المرؾؼ. 
  قد تلؾف مغاىر الشسؾ طبيعية، ثؼ  حدث فجأض سمؾؾ الباتؾدة وفقداف السيارات وقاتة

 عشدما وتجاوز عسر الظفل العاميؽ. 
 تؾدة، نتيجة عدـ الدرا ة والخبرض. قد  كؾف لمؾالدوؽ دور في تأقر التذخيص لئلتابة بالبا 
  قد وؾااو الظبي  تعؾبة في تحدود اضظراال الباتؾدة، ومؽ ثؼ  كؾف تقييؼ اإلتابة عمى

 لنيا مؽ مذكبلت الشسؾ. 
تعتبر اسيي عبلمات اضظرابات طيا الباتؾدة ولعراضيا القابمة لمتذخيص سمؾاية،      

ة عمى مبل)غة سمؾؾ الفرد سؾا  بذكل لبلػ تعتسد مجسؾعة ابيرض مؽ الؾسائل التذخيري
 ,ADI; Lord) (ADI)مباةر لو غير مباةر وىبا  ذسل السقابمة التذخيرية لمباتؾدة 

Rutter&LeCouteur, 1994)  وادوؿ السبل)غات التذخيرية لمباتؾدة(ADOS) 
(ADOS; Lord,etal., 2000 والسقابمة التشسؾدة التذخيرية متعددض األبعاد )(3Di) (3Di; 

Skuse, etal., 2004 والسقابمة التذخيرية الضظرابات التؾاتل االاتساعي )(DISCO) 
(DISCO; Leekam, Libby, Wing, Gould & Taylor, 2002 وتدتخدـ ىبه ،)

االقتبارات برؾر مختمفة بشا   عمى عسر الفرد ومدتؾػ المرة لد و، اسا تتشؾع الؾسائل 
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  تتزسؽ لغم  الؾسائل مثل السقابمة التذخيرية التذخيرية في طردقة اسعيا لمبيانات )ي
لمباتؾدة معرفة تاردخ السرض والبؼ تلسؽ لىسيتو بذكل قاص في تحدود الشسؾ المرؾؼ السبكر 
لد و، إاّل لف غيرىا مؽ وسائل تعتسد بذكل ابير عمى مقابمة الذخص ذاتو ومبل)غة سمؾاو 

ومؽ السعروؼ لف التذخيص عمى  بذكل مباةر مثل ادوؿ السبل)غات التذخيرية لمباتؾدة
لساس السبل)غة السباةرض لكثر فعالية ألغراض البح  ألنو ال  عتسد عمى معمؾمات مؽ طرؼ 
ثال  إاّل لف لغم  التذخيرات الفعالة عمى األراظ تتزسؽ دمجا  بيؽ األسالي  مثل إارا  

اتؾدة )ي  وتؼ الحكؼ السقابمة التذخيرية لمباتؾدة إلى اان  ادوؿ السبل)غات التذخيرية لمب
في الرال  عمى تحة البح  إكميشيكيا مؽ قبلؿ لسمؾال التذخيص ومردره ودتظم  
الحرؾؿ عمى مثل ىبه التذخيرات الفعالة عمى األقل التدرد  مؽ قبل ل)د السختريؽ 

 (.62  0202وربسا التعاوف مي ةراا  إكميشيكييؽ )فؤاد، 

 )ج( معاييخ تذخيص الحاتهية: 

العقؾد األقيرض تقدما  ابيرا  في دراة تذخيص اضظراال طيا الباتؾدة مقارنة بسا ةيدت      
كانت عميو الشتائج العمسية في الحكبة الزمشية الساضية، ولعل ما  سيز ىبا التقدـ اؾنو تقدما  
ةامبل  تشاوؿ اسيي السفاليؼ السرتبظة بالباتؾدة، افيؼ طبيعة األسباال ولليات التذخيص 

فية التعامل معو مؽ قبلؿ البرامج التربؾدة والتأىيمية والعبلاية، ولعل األ)دث واألعراض واي
في السيداف ما تؼ اعتساده في الظبعة الخامدة مؽ الدليل اإل)رائي والتذخيري األمردكي 

(DSM- V, 2013   مسا لدػ إلى تريير فئة اضظراال الباتؾدة ومعاوير تذخيريا، وبشا )
مدة مؽ الدليل اإل)رائي التذخيري تدتخدـ اآلف مدسى ادود عمى ذلػ فإف الظبعة الخا

، والبؼ  جسي ما Autism Spectrum Disorder (ASD)ىؾ اضظراال طيا الباتؾدة 
، (Asperger Syndrome)، ومتبلزمة إسبرار (AD)كاف  عرؼ سابقا  باضظراال الباتؾدة 

 PDD)ر السحدد ، واالضظراال الشسائي الذامل غي(CDD)واضظراال التفلػ الظفؾلي 
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NOS)، ضسؽ مدسى وا)د عمى ةكل مترل تختمف مكؾناتيا باقتبلؼ عدد وةدض األعراض
  (American Academy of Child&Adolescent Psychiatry ,2013)الدمؾاية 
بيشسا لوردت الظبعة الخامدة مؽ الدليل اإل)رائي التذخيري اضظراال التؾ)د ضسؽ      

، والتي Neurodevelopmental Disordersالعربية  مجسؾعة االضظرابات الشسائية
 Autism Spectrumتتزسؽ الفئات التالية  إلى اان  فئة اضظراال طيا الباتؾدة 

Disorder االضظرابات العقمية ،Intellectual Disabilities واضظرابات التؾاتل ،
Communication Disorders وضعف االنتباه والشذاط الزائد ،ADHD وتعؾبات 

)تقر،  Motor Disorders، واالضظرابات الحراية Specific LDالتعمؼ السحددض 
0202  92.) 
وترؼ البا)ثة لف عسمية تذخيص الباتؾدة لمرا  ضروردا ، باإلضافة إلي تعؾبتيا البالرة      

في الؾقت نفدو، )ي  وبشي عمييا عددا مؽ الخظؾات التي تحدد سير العسل لتقد ؼ قدمات 
الرعا ة والتأىيل، وتيدؼ إلي التأكد مؽ واؾد اضظراال طيا الباتؾدة لدؼ السفحؾص وذلػ 

اوير التذخيرية مؽ مرادر مختمفة، لبا  ج  تؾفر فردق تذخيص قبلؿ انظباؽ السع
متعدد التخررات لتعدد وتذابػ لعراض االضظراال وىؼ طبي  لطفاؿ لو طبي  لعراال 

 ولقرائي التربية الخاتة ولقرائي التخاط  واألقرائي الشفدي بجان  ولي األمر. 
تذخيرية قاطئة وما وترت  عمي ومسا وزدد األمر تعقيدا  وضي الظفل الباتؾؼ في فئة      

ذلػ مؽ )رمانو مؽ قدمات الدعؼ والتدقل التي  حتاايا ودتؼ وضعو في برنامج تعميسي 
غير مشاس ، لبا وا  لف تلؾف قزية التذخيص الدقيق والسبكر لولي ولىؼ القزا ا التي 

في   ج  التعاوف والعسل عمي إنجا)يا لسا وترت  عمييا بعد ذلػ مؽ ايد  ج  لف  كؾف 
الظردق الرحيظ وبذكل مبكر قدر اإلمكاف وىبا ما اعل البا)ثؾف والعمسا  وتسكشؾف مؽ 

 إارا  ترييرات عمي تذخيص الباتؾدة. 



بية للطفولة المبكرة  ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1206 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

متريرات التي طرلت عمى ومي عرض لفيسا  )د( التغيخات التي طخأت على تذخيص الحاتهية: 
 )رائي والتذخيريتذخيص اضظراال طيا الباتؾدة وفقا  لمظبعة الخامدة مؽ الدليل اإل

 استخجام تدسية تذخيرية مهحجة:   (1

( Single Diagnosisتزسشت السعاوير الجدودض استخداـ تدسية تذخيرية مؾ)دض )     
وتؾعيفا  لسدسى مؾ)د ىؾ )اضظراال طيا الباتؾدة( )ي  وتزسؽ ىبا السدسى ابل  مؽ 

 –الذاممة غير السحددض االضظرابات الشسائية  –متبلزمة إسبرار  –)اضظراال الباتؾدة 
اضظراال التفلػ الظفؾلي(، والتي اانت اضظرابات وفئات مشفرمة عؽ بعزيا البعض في 

( )ي  تؼ تجسيعيا في فئة وا)دض دوف الفرل بيشيسا DSMالظبعة الرابعة السعدلة مؽ )
(American Psychiatric Association, Highlights of Changes from DSM-

IV – TR to DSM-5 , 2013: 1-2). 

 ( إسقاط متالزمة ريت من فئة اضطخاب طيف التهحج:2

تزسشت السعاوير التذخيرية الجدودض إسقاط متبلزمة ردت مؽ فئة اضظراال طيا      
التؾ)د، ولعل التعميل البؼ تؼ تقد سو مؽ قبل لجشة إعداد ىبه السعاوير الجدودض  كسؽ في لف 

بعزيا البعض مؽ )ي  معاوير تذخيريا، وإنسا  ىبه الفئات واالضظرابات ال تختمف عؽ
اقتبلفيا  كسؽ في دراة ةدض األعراض الدمؾاية ومدتؾػ المرة ودراة الباا  لدػ لفرادىا، 
لبا فإف الدليل قد عسد إلى اسعيا في فئة وا)دض ال تختمف في آلية تذخيريا، اسا لف المجشة 

تؼ اكتذاؼ الجيؽ السدب  ليا تبرر إسقاط متبلزمة ردت للؾنيا متبلزمة ايشية قد 
(Susan,2013:20)                                                                     

 ( التذخيص استشادًا إلى معيارين اثشين بجال من ثالثة معاييخ:3
تزسشت السعاوير الجدودض االستشاد إلى معياردؽ اثشيؽ في عسمية التذخيص بدال  مؽ      

السعاوير الثبلثة التذخيرية التي اانت مدتخدمة مؽ قبل في الظبعة الرابعة، )ي  تزسشت 
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السعاوير الجدودض التذخيص وفقا  لسعيارؼ فقط ىسا القرؾر في السعيار األوؿ )التؾاتل 
 –( Social Interaction(، و)التفاعل االاتساعي Social Communicationاالاتساعي 

السعيار الثاني )الرعؾبات في األنساط الدمؾاية، واالىتسامات، واألنذظة السحدودض، 
 (Carpenter, 2013: 6)والتلراردة، والشسظية( 

 ( تحجيج عجد األعخاض التي يتم التذخيص بشاًء عليها: 4

سبعة لعراض سمؾاية عمى الشحؾ التالي  ثبلثة لعراض في  تزسشت السعاوير الجدودض     
( عرضا  سمؾايا  00السعيار األوؿ، ولربعة في السعيار الثاني، بيشسا السعاوير القد سة اانت )

 (Hendricks, 2013)مؾزعة عمى لربعة لعراض سمؾاية لساسية للل معيار تذخيري 

 ( تحجيج مدتهى شجة األعخاض: 5

وير التذخيرية الجدودض عمى الستخرريؽ والسذخريؽ تحدود ما  عرؼ فرضت السعا      
(، والتي وتؼ بشا  عمييا تحدد مدتؾػ ونؾع الدعؼ Level of Severityبسدتؾػ الذدض )

(، البؼ  ج  العسل عمى تقد سو لتحقيق لقرى Level of Supportالخدمي والتأىيمي )
، وذلػ وفقا  لثبلثة مدتؾدات ليبه الذدض للل دراات االستقبللية الؾعيفية في الحياض اليؾمية

معيار تذخيري، ولعل الدب  مؽ ورا  إضافة ىبا الذرط  كسؽ في الدمج البؼ تزسشو 
السعاوير الجدودض لفئتي متبلزمة إسبرار واالضظرابات الشسائية الذاممة غير السحددض والتي 

 (Carpenter,2013:6)ةابعيسا وعؽ التؾ)د في الظبعة الر كانت فئتيؽ مشفرمتيؽ عؽ بعز
 تحجيج وتهسيع السجى العسخي:  (2

تزسشت السعاوير الجدودض تؾسيعا  لمسدػ العسرؼ البؼ تغير فيو األعراض لتذسل عسر      
الظفؾلة السبكرض والسستدض )تى عسر ثسانية سشؾات، بدال  عؽ السدػ العسرؼ السدتخدـ في 

 (.2، 0206)فيردس  الظبعة الرابعة وىؾ عسر ثبلثة سشؾات 
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 ( إدراج االستجابات غيخ االعتيادية للسجخالت الحدية ضسن األعخاض التذخيرية:7

تزسشت السعاوير الجدودض في بعدىا الثاني )السعيار الثاني( اإلةارض إلى االستجابات      
غير االعتياد ة لمسدقبلت الحدية اؾا)دض مؽ األعراض الدمؾاية، التي إف وادت لدػ الظفل 
تعتبر مؽ األعراض األساسية في تذخيرو باضظراال طيا التؾ)د، عمى العكس مؽ ذلػ 

بعة مثل ىبا العرض اؾا)د مؽ األعراض األساسية وإنسا اانت تعتبره فمؼ تدتخدـ الظبعة الرا
 .(Susan, 2013: 20)مؽ األعراض السداندض 

 ( إدراج فئة اضطخاب التهاصل االجتساعي كفئة تذخيرية ججيجة: 8

ضافت الظبعة الخامدة مؽ الدليل اإل)رائي التذخيري التى تزسشت السعاوير      
ػ تعرؼ باسؼ )اضظراال التؾاتل االاتساعي( والتي تعتبر الجدودض فئة تذخيرية لقر 

التذخيص السشاس  لمظفل البؼ تشظبق عميو األعراض الدمؾاية ضسؽ السعيار األوؿ لفئة 
اضظراال طيا الباتؾدة وال تتؾااد لد و األعراض الدمؾاية في السعيار الثاني، ووفقا  لبلػ 

تذخيص باضظراال طيا الباتؾدة في )يؽ فإف انظباؽ األعراض في ابل السعياردؽ  دب  ال
لف انظباؽ األعراض في السعيار األوؿ فقط  دب  التذخيص باضظراال التؾاتل، ودؾضظ 
الجدوؿ التالي لىؼ الفروؽ بيؽ الظبعة الرابعة والظبعة الخامدة لمدليل اإل)رائي والتذخيري 

 األمردكي 
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 (0ادوؿ )
 الظبعة الرابعة والظبعة الخامدة لمدليل اإل)رائي والتذخيري لىؼ الفروؽ بيؽ

 DSM V 2013الظبعة الخامدة  DSM IV 2000الظبعة الرابعة  معيار
 (ASDاضظراال طيا الباتؾدة ) (PDDاالضظرابات الشسائية الذاممة ) مدسي الفئة
مترمة لخسدة اضظرابات نسائية متقاطعة  بشية الفئة

 في األعراض
لثبلث فئات مستدض وفقا  لسدتؾؼ مترمة 

 ةدض األعراض
إسبرار  –قسدة اضظرابات ىي )التؾ)د  مكؾنات الفئة

االضظرابات الشسائية الذاممة  –ردت  –
 اضظراال التفلػ الظفؾلي( –غير السحددض 

فئة وا)دض مترمة تتزسؽ ما ااف  عرؼ 
االضظرابات  –إسبرار  –بػ التؾ)د 

السحددض ضسؽ فئة الشسائية الذاممة غير 
 وا)دض فقط

محكات 
 التذخيص

 –ثبلث محكات  التفاعل االاتساعي 
 الدمؾايات الشسظية. –التؾاتل 

 –محكيؽ  )التفاعل والتؾاتل االاتساعي 
 الدمؾايات الشسظية( .

قسدة اضظرابات مشفرمة تسثل اقتبلفا  مدتؾؼ الذدض
 في ةدض األعراض

ؾدات تحدود مدتؾؼ الذدض وفقا  لثبلثة مدت
 ضسؽ فئة وا)دض

السرا)بة إلعاقة 
 لقرؼ 

اضظرابات  –محددض في  اإلعاقة العقمية  غير محددض.
 –الجيشية  –الحاالت الظبية  –المرة 

 اللتاتؾنيا. –اضظرابات الدمؾؾ 
السدؼ العسرؼ 
 لغيؾر األعراض

 ( سشؾات7الظفؾلة السبكرض ) ( سشؾات6)

 
( إلى لنو  فزل مرااعة األطبا  والشفدييؽ لتحدود نقائص 02  0202ودذير )الزغبي،      

اإلتدار الرابي، ثؼ دمج اللثير مؽ األعراض التي اانت متذابية ومتقاربو ادا  في لتشاؼ 
لكثر اتداعا  بالشدبة الضظراال طيا الباتؾدة بدب  األعراض السذتراة بيؽ العدود مؽ 

 األمراض. 
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 مدتهيات التذخيص وفقًا للطبعة الخامدة من الجليل اإلحرائي التذخيري الخامذ: )ه( 

(  عتسد DSM- V, 2013ا لمظبعة الخامدة مؽ الدليل اإل)رائي التذخيري )وفق       
التذخيص عمي عسمية متعددض السدتؾدات لتلؾف عسمية دقيقة ومتشؾعة مؽ قبلؿ السدتؾدات 

 الثبلثة التالية  

 و:: السحكات التذخيرية: السدتهي األ 

وتزسؽ السدتؾؼ األوؿ مؽ عسمية التذخيص تؾضيظ طبيعة األعراض ونؾع السذكبلت      
وةروط التزسيؽ واالستثشا ، باإلضافة إلي التأكد مؽ مدؼ انظباؽ معاوير ومحكات 
التذخيص والتي تتزسؽ اسمة مؽ األعراض الدمؾاية السؾزعة عمي بعدوؽ لساسييؽ ىسا  بعد 
التؾاتل والتفاعل االاتساعي، وبعد الدمؾايات الشسظية واالىتسامات الزيقة والسحدودض. وفيسا 
ومي استعراض السحكات التذخيرية الخاتة باضظراال طيا الباتؾدة اسا وردت في الدليل 

 (DSM-V, 2013اإل)رائي التذخيري الخامس )

 ساعي: البعج األو:: قرهر وعجد دائم في التهاصل والتفاعل االجت (1

ودغير ىبا القرؾر والعجز في عدد مؽ البيئات التي وتفاعل فييا الظفل، سؾا  ااف ىبا      
القرؾر معبر عشو )اليا  لو لةير إليو في التاردخ التظؾرؼ لمظفل، ودسكؽ االستدالؿ عمي 

 األعراض التذخيرية في ىبا السعيار مؽ قبلؿ  

  .قرؾر وعجز في التفاعل االاتساعي 
  وعجز في الدمؾايات التؾاتمية المفغية وغير المفغية السدتخدمة في التفاعل قرؾر

 االاتساعي
  قرؾر وعجز في القدرض عمي تظؾدر العبلقات االاتساعية وفيؼ معانييا والسحافغة

 عمي استسراردتيا. 

 )الشسطية والسحجودة والتكخارية والزيقة( (البعج الثاني:الدلهكيات واالهتسامات واألنذطة2
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سؾا  ااف ىبا القرؾر معبر عشو )اليا  لو لةير إليو في التاردخ التظؾرؼ لمظفل، ودكؾف      
معبر عشو في لثشيؽ عمي األقل مشيا، ودسكؽ االستدالؿ عمي األعراض التذخيرية في ىبا 

 السعيار مؽ قبلؿ  
   الشسظية والتلراردة في الحراات الجدد ة )الحراية( وقاتة في استخداـ األةيا

 والمرة. 
  اإلترار عمي الرتابة والتذابو وااللتزاـ الجامد غير السرف بالروتيؽ لو األنساط

 الظقؾسية في الدمؾايات
  االىتسامات السحدودض الثابتة برؾرض عالية والتي تبدو غير عاد ة مؽ )ي  مدتؾاىا

 ونؾعية ترايزىا. 
 ت غير عاد ة لجؾان  ارتفاع لو انخفاض في االستجابة لمسدقبلت الحدية لو اىتساما

 ومغاىر البيئة الحدية. 

وتظم  تظبيق الظبعة الخامدة مؽ الدليل التذخيري  السدتهي الثاني: محكات التحجيج:
واإل)رائي األمردكي مؽ الستخرريؽ والفا)ريؽ والسذخريؽ، ضرورض تحدود ما إذا 

ىي  كاف اضظراال طيا الباتؾدة مرحؾبا  باضظرابات لقرؼ لـ ال، دوف لف تلؾف 
السدببة لغيؾر األعراض الدمؾاية التي استخدمت لتذخيص اضظراال طيا الباتؾدة. 
وفيسا ومي استعراض محكات التحدود الخاتة باضظراال طيا الباتؾدة والتي وشبري عمي 

دليل التذخيري السدتخدـ )السذخص( تحدودىا اسا وردت في الظبعة الخامدة مؽ ال
 .(02 ،0202)الزغبي،  اإل)رائي األمردكي

  دد واؾد لو عدـ واؾد اضظرابات واعتبلالت عقمية مرافقة الضظراال طيا(
 الباتؾدة. 
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  دد واؾد لو عدـ واؾد اضظرابات واعتبلالت لرؾدة مرافقة الضظراال طيا(
 الباتؾدة. 

  دد واؾد لو عدـ واؾد ترابط مي )الة طبية لو ايشية مرافقة الضظراال طيا(
 الباتؾدة. 

  دد واؾد لو عدـ واؾد ترابط مي عؾامل بيئية معروفة مرافقة الضظراال طيا(
 الباتؾدة. 

  عقمية  –نسائية  –)دد واؾد لو عدـ واؾد مرا)بة أل ة اضظرابات عربية– 
 سمؾاية مرافقة الضظراال طيا الباتؾدة. 

 السدتهي الثالث: محكات تحجيج مدتهي الذجة: 

تيتؼ الظبعة الخامدة مؽ الدليل التذخيري واإل)رائي بعسمية الربط ما بيؽ      
التذخيص واتخاذ القرارات التأىيمية والتربؾدة الستعمقة بتحدود مدتؾؼ ةدض الدعؼ السراد 
تقد سو لمظفل السذخص باضظراال طيا الباتؾدة وفقا  لسدتؾؼ ةدض األعراض الدمؾاية 

مدتؾؼ الذدض إلي ثبلث مدتؾدات  قل فييا مدتؾؼ الدعؼ  لد و، وتقدؼ السعاوير التذخرية
السراد تقد سو تدردجيا  بانخفاض مدتؾؼ ةدض األعراض الدمؾاية. )ي  ودعؾ الدليل 
الخامس األطبا  والستخرريؽ إلي التقييؼ الدقيق لخظؾرض لعراض مرضاىؼ مؽ لال 

ا  للل عرض عمي تحديؽ التذخيص، فيج  لف وتزسؽ التقردر التذخيري تقييسا  دقيق
سمؼ وبتدغ مؽ السدتؾؼ الزعيا إلي السدتؾؼ األقؾػ، فاللل وؾضي عمي قائسة مترمة 
مؽ سمؾؾ نؾعي إلي سمؾايات تظابق دراات مختمفة مؽ االقتبلؿ وتحدد الدراة عمي ىبا 
الدمؼ ما إذا ااف  ج  عبلج السرض لـ ال، ُودسكؽ ىبا اإلارا  مؽ مداعدض األطبا  

ي تقييؼ األعراض الدمؾاية لدؼ السرابيؽ، ومقارنة )الو مي )االت لقرؼ، والسعالجيؽ عم
ودداعد عمي اذف )االت تتظم  السداعدض، فخبلؿ السسارسة اليؾمية  دتعسل األطبا  
سبللؼ عدودض وتقييسات مختمفة ، والدليل الخامس  عسل عمي قياس وتقشيؽ ىبه الدبللؼ 
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لسعالجيؽ اسيعا  لتقييؼ اضظراال الباتؾدة، وبالتالي )التقييسات( بحي   دتخدميا األطبا  وا
وزددوف مؽ ا)تساؿ الؾتؾؿ إلي نتائج مذابيو )ؾؿ السرضي لمسقارنة، وببلػ تسكؽ ىبه 
التقييسات مؽ تؾ)يد لفزل لمعبلاات، ودسكؽ األطبا  والسعالجيؽ ل زا  التتبي الجيد لتظؾر 

الباتؾدة قد  كؾف محفزا  في )د ذاتو السرض فاالنتقاؿ مؽ )قظير( إلي )معتدؿ( عمي سمؼ 
(. ودؾضظ الجدوؿ 0، 0206عمي مؾاتمة الترييرات اإل جابية التي تتحقق )فيردس، 

التالي محكات تحدود مدتؾؼ الذدض الخاتة باضظراال طيا الباتؾدة اسا وردت في 
 .(DSM – V, 2013الظبعة الخامدة مؽ الدليل اإل)رائي والتذخيري )

 (0ادوؿ )
 محكات تحدود مدتؾؼ الذدض الخاتة باضظراال طيا 

 الباتؾدة اسا وردت في الظبعة الخامدة مؽ الدليل اإل)رائي والتذخيري

 محػ الدمؾايات الشسظية والتلراردة محػ التؾاتل والتفاعل االاتساعي مدتؾؼ الذدض
( 0السدتؾؼ رقؼ )

وتظم  تؾفير 
 الدعؼ 

قرؾر وعجز واضظ في التفاعل االاتساعي والبؼ 
وشتج عشو اعتبلؿ واضظ في القدرض عمي التفاعل 
االاتساعي في عل غياال الدعؼ السشاس  في 
السؾاقف االاتساعية، تعؾبة في القدرض عمي إنذا  
التفاعل االاتساعي مي اآلقردؽ وواؾد لمثمة 
واضحة عمي استجابات عاد ة لو الفاةمة 

االاتساعية مؽ قبل األقردؽ، وبدو لمتفاعبلت 
الظفل وااف لد و تشاقزا  في رغبتو لو اىتسامو في 

 التفاعل االاتساعي مي األقردؽ. 

عدـ السرونة في الدمؾؾ والتي وشتج 
عشيا تأثير واضظ ذو داللة في لدا  
الظفل الؾعيفي في وا)د لو لكثر مؽ 
السؾاقف االاتساعية، باإلضافة إلي 

قاؿ والتحؾؿ بيؽ تعؾبة في االنت
األنذظة السختمفة، إلي اان  
مذكبلت في القدرض عمي التشغيؼ 
والتخظيط األمر البؼ مؽ ةأنو إعاقة 

 القدرض عمي االستقبللية. 
( 0السدتؾؼ رقؼ )

وتظم  تؾفير 
 دعؼ اؾىرؼ 

قرؾر وعجز واضظ في ميارات التؾاتل 
االاتساعي المفغية وغير المفغية إلي اان  قرؾر 

ىر في التفاعل االاتساعي )تي بؾاؾد وعجز عا

عدـ مرونة الدمؾؾ وتعؾبة في القدرض 
عمي التليا لو سمؾايات تلراردة 

ألف تلؾف  محدودض تبدو برؾرض اافية
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الدعؼ والسداعدض في السؾاقف االاتساعية، 
باإلضافة إلي قدرض محدودض في إنذا  التفاعل 
االاتساعي وتشاقص واستجابات غير عاد ة مؽ 

 فبل األقردؽ. 

واضحة لمسبل)غة مؽ قبل اآلقردؽ لو 
لنيا تؤثر في لدا  الظفل الؾعيفي في 
السؾاقف والدياقات االاتساعية 
السختمفة إلي اان  تعؾبة في القدرض 
عمي تريير اىتساماتو ولفعالو 

 وتررفاتو. 
( 6السدتؾؼ رقؼ )

وتظم  تؾفير 
دعؼ اؾىرؼ ابير 

 ادا  

تؾاتل والتفاعل قرؾر وعجز واضظ في ميارات ال
االاتساعي المفغية وغير المفغية والتي تدب  
اعتبلالت ةدودض في األدا  الؾعيفي، إلي اان  
قدرض محدودض عمي إنذا  التفاعل االاتساعي و)دود 
ضعيفة في القدرض عمي االستجابة لسبادرات األقردؽ 

 االاتساعية. 

عدـ السرونة وتعؾبة ةدودض في 
سمؾايات القدرض عمي التليا مي 
التريير. باإلضافة إلي سمؾايات 
تلراردة محدودض تؤثر وبذكل واضظ 
في لدا  الظفل الؾعيفي عمي اافة 
األتعدض إلي اان  تعؾبة بالرة في 
القدرض عمي تريير اىتساماتو ولفعالو 

 وتررفاتو. 

 
(  عظي الستخرريؽ استيفا  معمؾمات DSM- Vلف ) الدابق ودتزظ مؽ الجدوؿ     

لكثر تفريبل )ؾؿ مدتؾؼ ةدض لعراض االضظراال، مي إعظا  عدد لكبر مؽ السعظيات 
وتؾتيفيا، ومؽ السفترض لف  عظي الستخرريؽ تذخيرات لكثر وثؾقيو، اسا  سكؽ ذلػ 

الباتؾدة اسا الستخرريؽ والسعالجيؽ مؽ التتبي الجيد مؽ تظؾر السرابيؽ باضظراال طيا 
(. ودؾضظ الجدوؿ التالي األعراض السبكرض لمباتؾدة مشب 77  0202سبق القؾؿ )تقر، 

 السيبلد و)تى الخسس سشؾات األولى.
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 (6ادوؿ )
 األعراض السبكرض لمباتؾدة مشب السيبلد و)تى الخسس سشؾات األولى

 السر)مة الرابعة الثالثةالسر)مة  السر)مة الثانية السر)مة األولى
مؽ السيبلد و)تى 

 ستة لةير
مؽ عسر سشتيؽ إلى  مؽ ستة لةير و)تى العاـ األوؿ

 عسر ثبلث سشؾات
 2مؽ عسر لربعة سشؾات و)تى عسر 

 سشؾات
قد  كؾف الظفل  -0

ابابا  لكثر مسا 
 وشبري. 

قد  كؾف متؾترا   -0
 وسيل الحزف.

ال  حاوؿ التقاط  -6
األةيا  وال وبح  

 عشيا 
 قد ال وشاغي.  -0
نقص لو قمة  -2

في االبتدامة 
 االاتساعية. 

نقص لو قمة  -2
 في التؾاتل بالعيؽ. 

قد  غير الشسؾ  -7
 الحراي عاد ا. 

ال  عانق التساسا  لمدؼ  وقد  -0
 سذي برعؾبة لو مترمبا  )يشسا 
وتعمق بذي  طمبا  لمسداعدض عمى 

 لدير.ا
 ال مباالض ندبية تجاه الؾالدوؽ  -0
ال ومع  للعاال ااتساعية  -6

بديظة )كالشغر قمدة لو 
لو إلقا  بؾو " إتدار تؾت "
 تحية باؼ باؼ( 

 ال وبدل في استخداـ اللمسات  -0
ال وبدؼ اىتساما بألعاال  -2

 األطفاؿ.
قد  دم  القدرض عمى )راة  -2

ود و )قد  غير عدـ اىتساـ 
 بيد و.
نسؾ )راي متأقر ومتفاوت  -7

 بل ومتقظي.
قد ال  سزغ لو ال  قبل  -7

 لطعسة اامدض. 

اىتساـ محدود  -0
بسا )ؾؿ األةخاص 

 لفترات طؾدمة. 
 دتخدـ الشاس  -0

 اآلقردؽ اأدوات. 
تؾاتل بالعيؽ  -6

محدود ونقص في 
 االنتباه البررؼ. 

ال  عانق  -0
) حزؽ( وقد  سذي 
مترمبا  )تى مي 

 السداعدض. 
عبلقتو بؾالد و  -2

  ذؾبيا البلمباالض 

إذا نست لد و القدرض عمى اللبلـ  -0
قد تلؾف في تؾرض تلرار اللمسات 
التي  قؾليا اآلقروف بذكل روتيشي 
في الحاؿ لو بعد ذلػ لو بذكل 

 . Echolaliaمراداه 
نؾع الرؾت غرد  )نرسة عالية  -0
 لو تؾت عمى وتيرض وا)دض رتيبة(  –
مزظربا  قمقا    ربظ )زدشا -6

 بتريرات الروتيؽ.
ال وزاؿ ىشاؾ عدـ اتراؿ  -0

باألعيؽ وإف )دث فيؾ محدود وللشو 
  غير بعد التحدؽ. 

زدادض متدراة في العاطفة  -2
 والذعؾر وللشيا ما زالت محدودض. 

نؾبات غز  وعدواف مدتسر  -2
 وللؽ ربسا تتحدؽ تدردجيا . 

 إوبا  البات.  -7
 استثارض البات.  -7

 (20  0227)مظحشة،             
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 أدوات تذخيص الحاتهية: 

مسا الةػ فيو لف تذخيص وتقييؼ اضظراال الباتؾدة وتحدود مؽ  عانؾف مشو  عتسد عمى      
الكياس عؽ طردق السقاويس التي تؼ إعدادىا لسثل ىبا الررض في بيئات مختمفة وفى الؾاقي 

استخداميا في بيئات لاشبية  أتي في مقدمتيا ومؽ لىسيا فاف ىشاؾ عدد مؽ السقاويس التي تؼ 
(، )آرونز وايتشس، 02، 0222(، )لبؾ وؾسف، 600، 0220السقاويس التالية  )الذامي، 

، 0200(، )القسش، 22 -26، 0227(، )عبد  ، 62، 0227(، )رداض، 66، 0227
 (062 -009، 0200(، )عبد  ، 06 -62، 0200(، )سميساف، 002
وتذسل اضظراال في  0920خيص الظفل الباتؾؼ بشا  عمى تقردر الرابظة البردظانية تذ (0

العبلقات االنفعالية وعدـ الؾعى باليؾدة الذخرية وانخراط مرضى بسؾضؾعات محددض 
وقبرات إدراكية ةاذض والسحافغة عمى الروتيؽ وفقداف اللبلـ لو عدـ اكتدابو اضظراال 

 في األنساط الحراية .
( وتعسل عمى تقييؼ krug,1990)غة الدمؾؾ الباتؾؼ التي لعدىا اروج )قائسة مبل (0

االضظراال عؽ طردق ثبلث اؾان  تتسثل في القرؾر في القدرض عمى التعبير المفغي 
 واالندحاال االاتساعي وعدـ القدرض عمى التؾاتل االاتساعي.

 The behavioral summarized evaluation( BSEالتقييؼ الدمؾاي السخترر ) (6
ودحدد ثسانية لبعاد وىى االندحاال االاتساعي والقدرض عمى السحاكاض والتؾاتل وضعف 

 االنتباه والتعبير المفغي وغير المفغي وعبلمات الخؾؼ والتؾتر واالستجابات البىشية.
 (  BRIACمكياس التقدور الدمؾاي لؤلطفاؿ ذوػ اضظراال الباتؾدة ) (0
2) Behavioral Rating Instrument for autistic and typical children  والتي

ودعسل عمى تقييؼ االضظراال لدػ الظفل مؽ قبلؿ ما وتؾفر  Ruttenوضعت مؽ قبل 
لد و مؽ سمؾايات وقرائص تدؿ عميو ودتزسؽ ثسانية مقا س ىي" العبلقة مي 



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1217 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

اآلقردؽ والتؾاتل والشظق والتخاط  والرؾت وفيؼ الحدو  االاتساعي والتجاوال 
 والقدرض الحراية والشسؾ الشفدي العزؾؼ االاتساعي 

 Behavior Observation system قائسة مبل)غة الدمؾؾ لؤلطفاؿ الباتؾديؽ (2
(BOS ( اعدىا فردسافFreeman etal,1978 ودتلؾف مؽ )فقرات مبل)غة مدض  9
ا مسيز ليا االضظراال. 27دقائق وتدجل  6كل مشيا   سمؾا 

   0992( لعدهCARSة الظفؾلة )مكياس تقدور اضظراال الباتؾدة في مر)م (7
Schopler,et.al. وتؾاد مشو لكثر مؽ ندخة وا)دض بالمرة العربية، ودتزسؽ تقدور ،

القرؾر فى العبلقات االاتساعية والتقميد واضظراال االنفعاالت والقدرض الحراية 
الدمؾايات الشسظية ومقاومة التريير واستجابات غير عاد ة وعدـ التجاوال مي البيئة 

سحيظة لو االندماج معيا واستجابات القمق والتؾاتل المفغي وغير المفغي والمع  ال
 والسدتؾػ العاـ لمشذاط واالنظباعات العامة.

( تؼ ترسيؼ ىبا Giliam,1995مكياس ايمياـ التقدور لتذخيص اضظراال الباتؾدة  ) (7
ال السكياس ليعسل عمى تحقيق لىداؼ عدض لىسيا التؾتل إلى تذخيص دقيق الضظرا

الباتؾدة بيؽ مختمف األفراد، ودزؼ ىبا السكياس لربعة مقا س فرعية وىى التؾاتل 
والدمؾايات الشسظية والتفاعل االاتساعي واالضظرابات الشسائية، وىؾ مؽ األدوات 

 السدتخدمة في الدراسة الحالية.
ا لسراقبة سمADOSادوؿ السراقبة العاـ لتذخيص الباتؾدة ) (9 ؾؾ (  ىؾ بروتلؾال  مؾ)د 

ةيرا مسؽ  دتظيعؾف اللبلـ  62التؾاتل والدمؾؾ االاتساعي لؤلطفاؿ مؽ فؾؽ سؽ 
 ودحتسل لتابتيؼ بالباتؾدة.

 (  والتي قاـ بإعدادىاSCEBبظاردة التقييؼ السعرفي واالاتساعي لؤلطفاؿ الباتؾديؽ ) (02
Thiébaut,Adrien, Blanc&Barthelemy, 2010)( وتزؼ ىبه البظاردة )02 )

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Thi$e9baut,+Eric/$N?accountid=27804
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Thi$e9baut,+Eric/$N?accountid=27804
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Blanc,+Romuald/$N?accountid=27804
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Barthelemy,+Catherine/$N?accountid=27804
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مكياس مشيا )التفاعل االاتساعي والمرة التعبيردة واالىتساـ السذترؾ وتشغيؼ الدمؾؾ 
 السكانية(.والتقميد، والتعبير العاطفي والرؾرض الباتية والمع  الرمزؼ والعبلقات 

( ثؼ قاـ بتعدومو عاـ SChopler,1978(  لعده )PEPالبروفيل الشفدي التربؾؼ ) (00
وقاـ بتقشيشيا عمى البيئة الدعؾد ة  0222ثؼ تدرت الشدخة الثالثة في عاـ  0992

( وديدؼ السكياس إلى تقييؼ وتذخيص األطفاؿ الباتؾديؽ مؽ قبلؿ 0227))سيداف، 
ىبا السكياس بالتفريل في الرفحات القادمة )ي   لدائيؼ عمى السكياس وسؾؼ نعرض
 لنو ىؾ مؾضؾع الدراسة الحالية.

مسا سبق وتزظ لشا تعدد وتشؾع لدوات التذخيص والتقييؼ لؤلطفاؿ الباتؾديؽ والتي 
سعت إلى تقد ؼ تذخيص دقيق ويدؼ إلى تقد ؼ الخدمات التربؾدة السشاسبة ولبا فإف ىبه 

ىؼ األدوات السدتخدمة في التذخيص والتقييؼ وىؾ مكياس الدراسة تحاوؿ لف تقدـ ل)د ل 
السمف الشفدي التربؾؼ والبؼ  قدـ لشا معمؾمات تفريمية دقيقة تعتسد عمي لدا  الظفل نفدو 
باإلضافة إلى مبل)غة ولي األمر، مسا  جعمو مؽ األدوات السبلئسة والسشاسبة ولبا سعت 

في التذخيص الفارؽ بيؽ األطفاؿ الباتؾديؽ ىبه الدراسة إلي استخدامو وقياس مدؼ قدرتو 
 مشخفزى األدا  الؾعيفى واألطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي.

 )ح( خرائص األطفا: ذوي اضطخاب الحاتهية:  

 ( الخرائص الجدسية: 1

( إف األطفاؿ الباتؾديؽ وتستعؾف بسغير ادساني 60– 60  0222ورػ )سميساف ،
 سيمؾف إلى اكتذاؼ لاداميؼ برردا، لو عؽ طردق اتخاذ لوضاع طبيعي، اسا إف بعزيؼ 

وىبا  ذير إلى  قاتة في الؾقؾؼ، لو الجمؾس، لو اأف لاداميؼ لةيا  غير مألؾفة لدويؼ.
لنو ال تؾاد قرائص ادسية تسيز األطفاؿ الباتؾديؽ عؽ لقرانيؼ العادويؽ فيؼ  ذبيؾف 

ة العامة. لبلػ ال  عتسد عمى الخرائص العادويؽ إلى )د ما في الظؾؿ، والؾزف، والرح
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وادور بالبار لف بعض األطفاؿ الباتؾديؽ في ، الجدسية في تذخيص اضظراال الباتؾدة
الررر  غيروف بعيؾف ابابة، وواو اسيل، وللؽ السغير وترير مي ابر الدؽ في مر)مة 

 السراىقة والذباال.

 ( الخرائص الحخكية: 2

قد  غير لدويؼ ضعف في التأثر الحراي، وبعض ىؤال  لنو  (00  0996دو  ،ترػ )ل     
األطفاؿ وتسيزوف برةاقة في السذي، ولدويؼ القدرض عمى التدمق والتؾازف، والبعض األقر 

( 070  0999وترػ )عبد العزدز ،  فتقر إلى الرةاقة وتغير لدويؼ تعؾبة في )فع التؾازف.
سذي( ليؤال  األطفاؿ )ي   غير ذلػ لنو قد وتأثر اإلرتقا  الحراي )الجمؾس، الحبؾ، ال

 %( مؽ الحاالت. 67في)
( إلى إف ىشاؾ بعض اؾان  الشسؾ الحراي الرير 72  0227وتذير )ةقير، ومؾسى،     

قاتة في الؾقؾؼ، فيؼ معغؼ  -طردقة  –عاد ة التي وتدؼ بيا األطفاؿ الباتؾديؽ، فميَؼ مثبل 
  حسمقؾف تحت لقداميؼ.األ)ياف  قفؾف ورؤوسيؼ مشحشية اسا لؾ اانؾا 

 ( الخرائص االجتساعية:3

لف الرفة اإلكميشيكية األساسية الضظراال الباتؾدة ىي لنو  (Klin,1993:612ورػ )     
ودذير  .اضظراال عسيق في العبلقات االاتساعية  غير في الذيؾر األولى مؽ )ياض الظفل

مازاؿ اللثير مشيا )تى اآلف "كانر" إلى عدود مؽ السغاىر االاتساعية لمباتؾدة )ي  لنو 
 دتحق اىتساما  قاتا ، )ي  لكد عمى لف الرفة الرئيدية في ىبا االضظراال ىي القرؾر 
االاتساعي )ي  قارف بيؽ الدمؾؾ االاتساعي لؤلطفاؿ العادويؽ واألطفاؿ الباتؾديؽ، فاألطفاؿ 

لؾفيؽ ليؼ، ودتعمسؾف العادويؽ  غيروف سمؾايات متؾاتمة متعمسة مؽ قبلؿ رؤدة البالريؽ السأ
بدرعة االستجابة بظردقة ااتساعية مبلئسة وفعالة، إال لف األمر  ختمف بالشدبة لمباتؾديؽ، 
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فيؼ غالبا  ما  فتقروف إلى ىبه السقدرض الظبيعية لبلستجابة لآلقردؽ بظردقة مبلئسة )ةقير، 
 (.72 – 70  0227ومؾسى، 
ؿ  جيدوف عزؿ لنفديؼ )تى لؾ اانؾا في ( لف ىؤال  األطفا07  0220)لميؽ ، وترػ      

)جرض مميئة بأعزا  العائمة، ودقزي األطفاؿ الباتؾديؽ وقتا  طؾدبل  بالقرال مؽ لبائيؼ لو 
( إلى لف األطفاؿ الباتؾديؽ وتدسؾف بشقص )إف لؼ  كؽ 72  0220لميؽ ،مربييؼ. وتذير )

الشؾعي بذخص ما، ودسكؽ لف غيابا  اميا ( لدمؾؾ التعمق الظفمي، وفذل مبكر في االرتباط 
  غيروا عسميا انعداما في قمق االنفراؿ عشد ترايؼ في بيئة غير مألؾفة مي لةخاص غربا .

قدرض الظفل عمى مذاراة األـ لو  محدود ة (72  0227)ةقير، ومؾسى ،كسا ترػ      
بدوميا في الخبرات واالىتسامات باألةيا  والسؾضؾعات والبؼ  عتبر مؽ لىؼ مجاالت الشسؾ 
الرمزؼ. ودعاني طفل الباتؾدة مؽ عجز في سمؾؾ )التقميد( اسا تبيؽ لف الباتؾديؽ  عانؾف مؽ 

 لفعاؿ والدويؼ.مذكبلت في تقميد )راات الجدؼ البديظة، وىؼ نادرا  ما  قمدوف 
في المع  مي األطفاؿ  يؽ وؾاايؾف األطفاؿ الباتؾد لف( 02–02  0222)عؾض،ودرػ      

يؼ ال  عرفؾف الررض ، فاألقرديؽ نفس الرعؾبة التي وؾاايؾنيا في المع  و)دىؼ بيبه المع 
      اردات.مؽ ل ة لعبة، وىؼ ال  سيمؾف إلى تقميد األقردؽ، وال لقب زماـ السبادرض في إقامة السب

في ميارض التقميد نتيجة  ا  عجز  غيروف  يؽاألطفاؿ الباتؾد لف ( إلى26  0220لميؽ ،وتذير )
قدرتيؼ عمى  فيما  عانؾنو مؽ اضظرابات في االنتباه والسبل)غة. وبالتالي ىبا وؤثر بدوره 

  التقميد.

 ( الخرائص السعخفية: 4

الشؾا)ي السعرفية  عد لكثر السبلمظ السسيزض تذير الدراسات واألبحاث إلى لف اضظراال      
الضظراال "الباتؾدة" وذلػ لسا وترت  عميو مؽ نقص في التؾاتل االاتساعي، ونقص 

مؽ اضظرابات واضحة في التفلير  يؽودعانى األطفاؿ الباتؾد، االستجابة االنفعالية لمسحيظيؽ
 واالنتباه واإلدراؾ والباكرض والمرة.
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( إلى معاناض األطفاؿ الباتؾديؽ مؽ مذكبلت )دية، 77–77  0222دذير )سميساف ،و      
فاستجابتيؼ غير معتادض لمسثيرات الحدية، ودسكؽ تفدير االستجابات الذاذض لمسثيرات الخاراية 
إلى واؾد عجز لساسي في تراسة الخبرات والتجارال الحدية، وقرؾتا فيسا وتعمق بالعجز 

 كؾف ىبا العجز ناةئا  عؽ عي  في معالجة السخ السترل بحاسة الدسي والبرر، وربسا 
 لمسعمؾمات الحدية. 

( لف ذاكرض الظفل الباتؾؼ تتسيز عؽ الظفل العادؼ في 77–72  0222وبار )قشدول ،     
لنو  دتحزر األةيا  إلى الباكرض دوف لؼ تريير في ترتيبيا، فاألةيا  التي  دسعيا واألةيا  

سا )دثت، لو لنو ال  ختار األةيا  التي  قؾـ بتبارىا، والظفل التي وراىا وتبارىا تساما مثم
الباتؾؼ ذاكرتو ليدت مترابظة بل لنيا اامدض إلى )د بعيد، اسا لؾ لنو ال  ختار إال في 

 درتو عمى المع  التخيمي محدودض نتيجة لسا سبق.قإف  وادعروؼ قاتة، ولبا 
ديؽ تتراوح مدتؾداتيؼ السعرفية فيسا ( لف األطفاؿ الباتؾ 072  0997وبار )مميكة ،     
%( 02%( تؾ)د وتخمف عقمي بديط، ) 22%( مشيؼ تؾ)د وتخمف عقمي ةدود، ) 02بيؽ)

% فأكثر، وللؽ معغؼ ىؤال  األطفاؿ  غيروف تذتتا  72 عانؾف مؽ تؾ)د وندبة ذاا  
 ممحؾعا في وعائفيؼ السعرفية، وتلؾف دراة ارتقا  المرة المفغية لقل بكثير.

تذير الدراسات واألبحاث الدابقة ل زا إلى لف اضظراال الشؾا)ي السعرفية تعد لكثر      
السبلمظ السؾضحة لبلضظراال الباتؾؼ، اسا وترت  عميو نقص في التؾاتل االاتساعي 
واالستجابة االنفعالية لمسحيظيؽ بو؛ ولبا لعيرت الدراسات لف )ؾالي ثبلثة لرباع األطفاؿ 

ت مؽ التخمف العقمي، ولعيرت دراسات لقرػ لف بعض األطفاؿ الباتؾديؽ لدويؼ دراا
 (.00-02  0220الباتؾديؽ لدويؼ دراة ذاا  متؾسط لو فؾؽ الستؾسط )لميؽ، 
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 )ط( أعخاض اضطخاب الحاتهية 

عادض ما وتؼ تذخيص اضظراال الباتؾدة بشا   عمي سمؾؾ الذخص، ولبلػ فإنو مؽ      
الزرورؼ التعرؼ عمي لعراض ىبا االضظراال عمي الرغؼ مؽ تداقميا وتذابييا مي باقي 
االضظرابات الشسائية األقرػ، ومي ذلػ فيشاؾ مجسؾعة مؽ األعراض الرئيدة تسيز ىبا 

ل االاتساعي، والشسظية ومحدود ة األنذظة االضظراال وىي  قرؾر واضظ في التفاع
واالىتسامات، والقرؾر الحدي، والقرؾر في المع  التخيمي، والقرؾر العقمي والسعرفي، 

 وضعف التؾاتل المرؾؼ )المفغي وغير المفغي(. 

 ( قرهر واضح في التفاعل االجتساعي.1

مر)مة السيد ال  دتجيبؾف  بل)ع آبا  األطفاؿ الباتؾديؽ لف لطفاليؼ الرضي لو لثشا       
بظردقة عاد ة لحسميؼ لو ا)تزانيؼ. ولف الظفل الررير البؼ  عاني مؽ اضظراال الباتؾدة 
قد ال  غير استجابة فارقة  سيز بيا بيؽ استجابتو آلبائو لو األقارال لو السعمسيؽ قياسا  

تمفة )ىاالىاف، باستجابتو لمرربا . اسا لنيؼ قد ال وبتدسؾف في السؾاقف االاتساعية السخ
 :Connie,Amanda,Gulsrud,Wong, et.al., 2010)(، 226-220  0227كؾفساف، 
1045). 
وقد  كؾف ىشاؾ اضظراال ممحؾظ في استخداـ لنساط مؽ الدمؾؾ غير المفغي الستعدد      

كالتؾاتل البررؼ، والتعبير الؾايي، واإل سا ات والحراات الجدسية )الرابظة األمردكية 
 :Katarzyna &Fred, 2007)(، وىبا ما لكدتو نتائج دراسة 000  0202فدي، لمظ  الش

)ي  لةارت إلي لف مدػ الذبوذ في القدرض عمى معالجة الؾاؾه السرتبظة بالباتؾدة  (266
مسا وؤثر عمى مجاالت متعددض تذسل إدراؾ  ما ُ عرؼ باسؼ "عسى الؾاؾه"وؤدؼ إلى )دوث 

لبلػ  ذيي عدـ االنتباه االاتساعي بيؽ ، عمى تعبيرات الؾاوىؾدة الؾاو والقدرض عمى التعرؼ 
كسا ُ غيروف عيؾبا  . (Bhat, Galloway & Landa, 2010:989)األطفاؿ الباتؾديؽ 

كبيرض في ميارات السحاكاض مسا  سثل عائقا  لماـ اكتداال السيارات األكثر تعقيدا  والشسؾ 
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 ,Brooke) ىدؼ السحاكاض ااتساعيا، وتبرز عيؾال السحاكاض عشدما  كؾف االاتساعي
2007:269) . 

ومسا  سيز ىؤال  األطفاؿ لف لدويؼ فذل في تلؾدؽ عبلقات مي األقراف وال وؾاد عشدىؼ      
اىتساـ في تلؾدؽ الرداقات، اسا  كؾف لدويؼ نقص في الدعي التمقائي إلى مذاراة اآلقردؽ 

اتساعي لو االنفعالي اعدـ السذاراة في األنذظة السختمفة. وقد وؾاد نقص في التبادؿ اال
بفاعمية في المع  الجساعي لو األلعاال لو السباردات الجساعية، وتفزيل األنذظة االنفراد ة، 
وغالبا ما  كؾف وعى الظفل باآلقردؽ مزظربا بذكل ممحؾظ )الرابظة األمردكية لمظ  

 (000  0202الشفدي، 

 ( الشسطية ومحجودية األنذطة واالهتسامات:2

معغؼ سمؾايات األطفاؿ الباتؾديؽ تبدو بديظة مؽ قبيل تلؾدر قظعة مؽ المباف بيد و،      
لو تدودر قمؼ بيؽ لتابعيؼ، لو تلرار فػ وربط رباط الحبا . وىبا قد  جعل السبل)ع لدمؾؾ 
الظفل الباتؾؼ وراه واأنو مقيؾر عمى لدائو، لو اأف ىشاؾ نزعة قدردة لتحقيق التذابو في ال 

  0229)ي  لف التريير في لؼ ةي  وؤدػ إلى استثارض مذاعر مؤلسة لد و )قظاال،  ةي 
02.) 

 ( القرهر الحدي:3

إف الخمل الحدي لىؼ ما  سيز لعراض اضظرابات الباتؾدة والتي  ج  مراعاتيا عشد      
تذخيص األطفاؿ األترر سشا . ولف األطفاؿ الررار ذوؼ اضظراال الباتؾدة لدويؼ مزدد مؽ 

           ة والرعؾبات في السعالجة الدسعيةحداسيات المسدية والتبوقية والذسيال
(Lisa,Diana,Roger, etal.,2009:1089) 
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% مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ  عانؾف 92( لف ما وزدد عمى (Susan,2013:896وتبار       
مؽ اضظرابات )دية ولدويؼ لعراض )دية في عدود مؽ السجاالت الحدية الخاتة بالذؼ 

 والتبوؽ والشغر. 
وقد تلؾف لدؼ الباتؾديؽ استجابات غردبة لمسشبيات الحدية مثل اإل)داس الزائد باأللؼ،      

و السبلمس، لو ردود فعل مبالغ فييا لمزؾ  لو لمروائظ، وقد لو الحداسية الزائدض لؤلتؾات ل
تؾاد اضظرابات في األكل مشيا اضظراال بيكا وىؾ عبارض عؽ تشاوؿ مؾاد غير قابمة لؤلكل 
وغير مفيدض لشسؾ الظفل، لو اضظرابات في الشؾـ ااالستيقاظ الستقظي بالميل مي الدقؾط مؽ 

ا)ي السزااية لو االنفعالية مثل الزحػ برؾت عمى الفراش، وقد تؾاد اضظرابات في الشؾ 
عاؿ لو البكا  دوف سب  واضظ، وعدـ واؾد ردود فعل انفعالية، وربسا ال  أتؾف باستجابة 
تدؿ عمى الخؾؼ ارد فعل ألقظار )كيكية، في )يؽ لنيؼ قد  غيروف قؾفا  زائدا  في 

ى ىؤال  األطفاؿ لنساط استجاباتيؼ لبعض األةيا  التي ال تسثل قظر لو لذػ. ودبل)ع عم
 ;سمؾاية عدودض وشجؼ عشيا إوبا  البات مشيا قبط الرلس، لو عض الرسغ لو اليد لو األتابي

(Maarten,Herman,Chantal,etal.,2007:2014);(Alison,Robyne,Amy,Baker
,etal.,2010:112) 

ودرم  عمى األطفاؿ الباتؾديؽ انتقائية االنتباه فيسا وتعمق بأ)داث البيئة التي  عيذؾف      
فييا. اسا لف )ؾاس الظفل الباتؾؼ ليدت متساوزض، مثل  )ؾاس الظفل العادؼ، فقد  رظى 
عيشيو )يؽ  دسي تؾتا  ال  ح  لف  دسعو، اسا لنو  دتجي  لخبراتو الحدية بظردقة ةاذض 

الباتؾػ في بعض األ)ياف وتررؼ اسا لؾ لنو ليس لد و قبرض باألتؾات  وغردبة. فالظفل
واألةكاؿ والروائظ التي تحيط بو، بل واأنو ال  ذعر باألةيا  التي ومسديا، فقد ال  دتجي  
لرؾت مرتفي، اسا قد وبدػ تجاىبل  اامبل  لذخص  عرفو ايدا  مؽ قبل. ول زا  قد ال وبدػ 

شسا في لوقات لقرػ قد تبدو )ؾاسو سميسة لدراة لنو  ذعر برؾت مباالض لؤللؼ لو البرد، بي
قذخذة في األوراؽ. وقد  حسمق بذكل مقرؾد إلى مردر لمزؾ ، لو عمى مرباح مزا  
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  0229)قظاال، لػ عدض مرات، لو  خدش سظظ مشزدضلو  قؾـ ببـر از  مؽ ورؽ مكررا  ذ
60-60) 

 ( القرهر في اللعب التخيلي:4

 عاني الظفل الباتؾؼ مؽ نقص في المع  التمقائي لو االبتلارؼ، اسا لنو ال  قمد )راات      
(؛ فالظفل الباتؾؼ 9  0222اآلقردؽ، وال  حاوؿ لف وبدل في للعاال قيالية لو مبتلرض )كامل، 

غير قادر عمي المع  بشفس الليفية التي ومع  بيا الظفل العادؼ، فاألطفاؿ ومعبؾف عشدما 
، وللؽ الظفل الباتؾؼ ال  عرؼ ىبا  Pretend Playةخاتا وميشا ولدوارا  ولماكؽ  سثمؾف ل

المع ، فيؼ  جسعؾف األلعاال في فئات ليس ليا مشظق ترشيفي لو لو عبلقة بذكل المعبة لو 
لؾنيا لو ما تسثمو، وإنسا ىي لةيا  وراكسيا لو  رشفيا وفق ما ورؼ، ودشزعج إذا ما تدقل ل)د 

 (. 602  0222ليعدؿ ىبا الترشيا )كفافي، افافي، 
لف لع  الظفل الباتؾؼ بالديارض  ختمف عؽ لع  الظفل الظبيعي، فيقؾـ الظفل  كسا     

الباتؾؼ بقم  الديارض ولف العجل )لع  غير وعيفي( لو  زي لذنو ليدسي الرؾت البؼ 
تردره الديارض، وقد ومفت انتباىو إلي از  بديط مؽ الديارض فيؾ وشتبو إلي الجز  وليس اللل 

( قرائص وسسات المع  77  0202(. ودمخص ))،90  0200)مرظفي، الذربيشي، 
 لدؼ الظفل الباتؾؼ فيسا ومي  

 .فتقر إلي اللثير مؽ لنؾاع المع  االستلذافي  
 .تقل السغاىر الرمزدة في للعابو إلي )د ابير 
 .ال وبدؼ لؼ مبادرات لمع  التغاىرؼ لو اإلويامى 
  .ال  دتظيي لف  قمد لفعاؿ اآلقردؽ لو للعابيؼ 
 بذكل نسظي وتلرارؼ.ومع   
 .وتشاوؿ المع  بظردقة غير مقرؾدض وبقميل مؽ التشؾع واالبتلاردة والتخيل 
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  ال وتشاوؿ المعبة اي ترمز إلي ةي  آقر بل ليرمييا مثبل وددسي تؾت ارتظاميا، لو
 ليزعيا مي المع  األقرػ في تف.

 ( القرهر العقلي والسعخفي: 5

ا ودميامس"، وغيرىا وسيمة لفيؼ ايا  فلر األةخاص تعتبر اتابات "تسبل اراندف"، و"دن
السرابؾف بالباتؾدة، )ي   غير مؽ قبلؿ اللتابات اعتساد األةخاص السرابيؽ بالباتؾدة 

 عمى طردقة مؽ التفلير تتسيز بالتالي )في معغؼ األ)ياف( 
  .التفلير بالرؾر، وليس اللمسات 
 ألمر البػ  حتاج إلى بعض الؾقت عرض األفلار عمى ةكل ةردط فيدوؾ في مخيمتيؼ، ا

 الستعادض األفلار. 
  .تعؾبة في معالجة سمدمة طؾدمة مؽ السعمؾمات الذفيية 
 .تعؾبة اال)تفاظ بسعمؾمة وا)دض في تفليرىؼ، لثشا  محاولة معالجة معمؾمة لقرػ 
 .وتسيزوا باستخداـ قشاض وا)دض فقط مؽ قشؾات اإل)داس في الؾقت الؾا)د 
 عسيؼ األةيا  التي ودرسؾنيا لو  عرفؾنيا. لدويؼ تعؾبة في ت 
 البظاوشة، الجراح، لدويؼ تعؾبات في عدـ اتداؽ لو انتغاـ إدراكيؼ لبعض األ)اسيس(

0227  272 ) 
( لف مفيؾـ نغردة العقل لدؼ ىؤال  األفراد 27، 0200ودذير )مرظفي، الذربيشي ،     

( والتي تذير إلى لف الظفل الباتؾؼ غير قادر 0990) Wellmanعير بؾاسظة "ولساف" 
عمي التشبؤ وةرح سمؾايات اآلقردؽ مؽ قبلؿ )االتيؼ العقمية، في )يؽ نجد لف األةخاص 
األسؾدا  لدويؼ فيؼ قاص لو إ)داس قاص  دتظيعؾف مؽ قبللو قرا ض لفلار اآلقردؽ. 

ىؾ مؾاؾد في عقؾليؼ وما ىؾ وبالتالي فاألطفاؿ الباتؾديؽ  عجزوف عؽ التسييز بيؽ ما 
( إلي لف نغردة العقل لو السعرفة 029  0202مؾاؾد في عقؾؿ اآلقردؽ. ودذير ))،

 تختص في األساس بتفدير ما ومي  
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 .قرؾر لو تأقر مدتؾػ الشسؾ العقمي السعرفي 
 .القرؾر في العسميات العقمية السعرفية 
 دث مؽ قرؾر معرفي.القرؾر في الجان  االاتساعي اعتسادا  عمي ما  ح 
  القرؾر في لقب دور لو مشغؾر ةخص آقر، وبالتالي القرؾر في إدراؾ الشؾا ا والسذاعر

 والسعتقدات والرغبات سؾا  لمذخص ذاتو لو لمرير.
 .القرؾر في قرا ض اإلةارات االاتساعية السختمفة 

 ( ضعف التهاصل اللغهي )اللفظي وغيخ اللفظي(: 6

لباتؾدة، وبدل عيؾر مؤةرات ىبا القرؾر لو االضظراال في الشسؾ في اثير مؽ )االت ا     
المرؾؼ مبكرا  في )ياض الظفل، وربسا في األةير الثبلثة األولى )ي   بل)ع اليدو  غير 
الظبيعي، وغياال السشاغاض السعتادض عشد الظفل الدميؼ في ىبه الفترض، وفى قمة لو تؾقف 

ؾقف ومعانييا بالشدبة إلى ما  ظمبو لو وردده مؽ األتؾات التي  ردرىا وفى مشاسبتيا لمس
لمو، فيي غالبا  عذؾائية عد سة السعشى ال تدتيدؼ لؼ نؾع مؽ التؾاتل، بعكس الظفل 
الدميؼ البػ  كتد  مبكرا ميارات وتفيؼ التؾاتل استكباال لو تعبيرا ، )تى قبل لف وتلمؼ لو 

 (. 22  0220 كتد  )ريمة لرؾدة ولؾ بديظة )فراج، 
في )يؽ وتزسؽ ضعف التؾاتل ابل مؽ السيارات الذفيية والبلةفيية وقد ال تؾاد      

المرة امية، وعادض ما تترف المرة لثشا  نسؾىا بخرائص لىسيا واؾد تراكي  لرؾدة غير 
كاممة لو غير ناضجة، والسراداض )تردود اللمسة لو الجسمة( فؾردة لو متأقرض، قمط الزسائر 

ذ وغير مشتغؼ ولرة مزظربة بذكل مترل، وقد تقل ميارات التؾاتل الذخرية، )دو  ةا
غير المفغي لدويؼ لو تري  تساما  )مثل  اإل سا ات، والتعبيرات الؾايية، واإلةارات( لو تتدنى 
إلى لقرى )د ليا، لو تغير في تؾرض ااتساعية غير الئقة ،وقد تلؾف طبقة الرؾت لو 

اع اللبلـ لو الزرط عمى مخارج األلفاظ غير سؾدة نرسة الرؾت لو معدؿ اللبلـ لو إ ق
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فشرسة الرؾت قد تلؾف رتيبة لو غير مشاسبة لمدياؽ، وتلؾف التراكي  الشحؾدة غالبا غير 
ناضجة وتحتؾػ عمى استخدامات نسظية ومتلررض لمرة اتلرار اللمسات لو العبارات دوف 

ة في التمفزدؾف، وغالبا ما  كؾف الفيؼ االعتبار لمسعشى، وتلرار القؾافي لو اإلعبلنات التجارد
المرؾؼ متأقرا  ادا  وقد  غير الظفل عجزا  ممحؾعا  لفيؼ األسئمة لو التؾاييات لو الدعابات 
البديظة، والسعشى الداقر لو الزسشي لمجسل والعبارات )الرابظة األمردكية لمظ  الشفدي، 

0202  006) . 
عل االاتساعي لمرا  تعبا  برفة قاتة بالشدبة لسعغؼ ودعتبر استخداـ المرة اأداض لمتفا     

األطفاؿ الباتؾديؽ، وإلي اان  ذلػ فإنشا نجد لنيؼ إذا ما اكتدبؾا بعض السفردات المرؾدة 
فإنيؼ قد  جدوف تعؾبة في استخداـ مثل ىبه السفردات في التفاعبلت االاتساعية السختمفة 

فراد البؼ  دتسعؾف إلييؼ )ىاالىاف، اؾفساف، نغرا  ألنيؼ ال ودراؾف ردود لفعاؿ لولئػ األ
(. وفيسا وتعمق باضظرابات المرة فإف األطفاؿ الباتؾديؽ وتدسؾف بعدد مؽ 226  0227

 الدسات التي قد تسيزىؼ دوف سؾاىؼ مؽ لىسيا ما ومي 
 .ضعف السحرؾؿ المرؾؼ لدويؼ بدراة ابيرض 
  .تدني مدتؾؼ التراكي  المرؾدة مؽ اانبيؼ 
  .عدـ القدرض عمي استخداـ تمػ السفردات في إارا  محادثات مي غيرىؼ 
  .عدـ قدرتيؼ عمي استخداـ مفرداتيؼ المرؾدة االستخداـ األمثل 
 .لف الظفل ال  دتخدـ معاني اللمسات اي تداعده عمي استرااع السعمؾمات 
  .لف الظفل ال  دتظيي لف  دتخدـ اللمسات التي لد و في سياقات مختمفة 
  التردود السرضي لملبلـ السدسؾعEcholalia  سؾا  ااف ذلػ تردودا  لسجرد امسات فقط

 لو عبارات. 
  ( 27-22  0202))، ي اإلطبلؽ لدؼ بعض ىؤال  األطفاؿتشسؾ عملف المرة قد ال 

 ثانيًا: البخوفيل الشسائي لبخنامج التشسية الذاملة للطفهلة السبكخة "بهرتيج"
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 سية الذاملة للطفهلة السبكخة "بهرتيج"نبحة عن بخنامج التش

البرنامج السشزلي لمتدقل السبكر لتثكيا لميات األطفاؿ السعاقيؽ مؽ سؽ الؾالدض إلي      
ست سشؾات،  ختص بالتدقل السبكر لتدرد  األطفاؿ السعؾقيؽ داقل بيئتيؼ السحمية وقاتة 
بالسشزؿ وتدور فلرض البرنامج )ؾؿ تزودد األـ قبلؿ الزدارض السشزلية والتي تلؾف مرض باألسبؾع 

اعة باألسس الستعمقة برعا ة الظفؾلة والتعميؼ الخاص والسؤثرات الحدية التي تؤدؼ ومدتيا س
إلي تظؾدر السيارات العدودض لمظفل السعاؽ. وتبي ىبا البرنامج مذروع بؾرتيج السشزلي لمتدقل 

، ودخدـ البرنامج األطفاؿ ذوؼ اإلعاقات 0929السبكر البؼ تسؼ في الؾال ات الستحدض عاـ 
السبكر مذاكل الشظق واللبلـ وسؾؼ  دتخدـ في ىبا البح  ابرنامج لمتدقل السختمفة و 

 (000  0206)ل)سد وعبد الغاىر، لؤلطفاؿ الباتؾديؽ

 تعخيف بخنامج "بهرتيج"

 عرؼ البرنامج بأنو مجسؾعة مؽ األنذظة، األلعاال والسسارسات العمسية التي  قؾـ بيا      
فة التي تعسل عمي تزودده بالخبرات، السعمؾمات، الظفل تحت إةراؼ وتؾايو مؽ اان  السذر 

السفاليؼ، االتجاىات وتدردبو عمي لسالي  التفلير الدميؼ و)ل السذكبلت التي ترغبو في 
 (.02  0222البح  واالكتذاؼ )بيادر، 

 أهجاف بخنامج "بهرتيج"

 .تقد ؼ برنامج التأىيل السبكر داقل البيئة السألؾفة لمظفل وىي السشزؿ 
 اؼ السبكر لئلعاقة وذلػ مؽ قبلؿ إارا  التقييؼ لؤلطفاؿ مسؽ  عانؾف مؽ مذاكل االكتذ

 تتعمق بالشسؾ.
  اإلةراؾ السباةر لؤلميات واآلبا  في العسمية التعميسية التدردبية لمظفل وتعد ىبه وسيمة فعالة

 لتدرد  األطفاؿ ترار الدؽ.
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 ظي مر)مة الظفؾلة السبكرض والتعميؼ تقد ؼ مشاىج تتبل ـ والثقافة السحمية متزسشة مؾضؾعات تر
الخاص باإلضافة إلي التقييؼ السشتغؼ البؼ  كيس الشتائج ودزود السذرفيؽ باإلطار السراعي 

 لمتعد بلت السدتقبمية.
 .تظبيق الخظؾات العسمية لمبرنامج بدوف لؼ مؾقف لو إرباؾ لترتيبات الحياض اليؾمية لؤلسرض 
  الظفل وذلػ لمسداعدض عمي ترسيؼ برنامج قاص للل طفل تحدود نقاط القؾض والزعف لدؼ

 مبشيا  عمي السعرفة الحالية لمظفل وقدراتو بالتعاوف مي األـ.
  ،(.07  0227استخداـ مشياج متدمدل مؽ )ي  التظؾر  دتخدـ اأداض لمتعميؼ )السذرفي 

الخدمة،  تقد ؼ نسؾذج مكؾنات ل)د ىؾ السبكر لمتعميؼ بؾرتيج دليل وصف بخنامج "بهرتيج:
 بسختمف اإلعاقات ذوؼ  لؤلطفاؿ بؾرتيج نسؾذج تسؼ وقد بؾرتيج نسؾذج إلييا  ذير والتي
 األطفاؿ، وىبا ىؤال  ألسر وابلػ الدادسة وسؽ السيبلد بيؽ لعسارىؼ تقي والبوؽ لنؾاعيا
 االقترادؼ السدتؾؼ  مشخفزي الشسؾ، لو متأقرؼ  األطفاؿ مي ل زا فعاؿ الشسؾذج

 .لؤلقظار السعرضيؽ واالاتساعي، لو

 السبكرض الظفؾلة برامج تذسل متعددض ليؤال  األطفاؿ في لةكاؿ الخدمة تقد ؼ ودسكؽ     
ا  مبكر  البد  ، برنامجEVEN STARTستارت" "ا فؽ سؾدا   لشبدل العامة والخاتة مثل برنامج

األطفاؿ،  رداض قبل ما برنامج لو، السدرسة قبل ما وبرنامج HEAD STARTستارت"  ىيد"
 بيؽ التلامل لتحقيق بؾرتيج نسؾذج وددعي .وغيرىا DAY CAREالشياردة  الرعا ة مراكز لو

ودتذكل  لتظؾره معيقة بيئة في وؾاد طفل بعبلج الخاص التدقلوبيؽ  األسردة الشغؼ مدقل
 رئيدة   مبادغ مؽ لربعة الشسؾذج ىبا

 التدقل.  عسمية تؾاو التي ىي األسرض لف 
 والظفل. الؾالدوؽ بيؽ التفاعل ىؾ التدقل عسمية اؾىر لف 
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 وتؼ البؼ الؾسيط األسرض، وىي )ياض لنساط تذكل األسرض، والمع  اليؾمي، وعادات الشغاـ لف 
 قبللو.  ؽم التدقل

 التي القرارات لساس العسل، ىؾ وفردق الؾالدوؽ بيؽ الدائرض والحؾارات السبل)غات تدجيل لف 
 التدقل.  عسمية في تتخب

 العشاصخ األساسية في بخنامج "بهرتيج"

 ومي   فيسا عرض ال مشيا بؾرتيج، سيتؼ لشسؾذج لساسية عشاتر ستة ىشاؾ

 التذخيص ( عسلية1

 ببرنامج السحمي السجتسي مؤسدات لتعردا مكثفة ايؾد عمي بؾرتيج نسؾذج  ذتسل     
 تخدمو البؼ السجتسي طبيعة لساس عمي نجا)يا محكات بؾضي مؤسدة كل وتقـؾ التدقل
 إلييا. الخدمة تقد ؼ  سكؽ التي األسر وعدد التسؾدل مرادر ةروط، الدائدض واألنغسة

 األيكهلهجي البيئي ( التقييم2

 نقاط اكتذاؼ إلى ويدؼ نياوتيا، فيؾ إلى بداوتيا مؽ الشذاط عسمية اؾىر ىؾ التقييؼ     
لمتدقل،  برنامج إعادض إلى فيؾ ويدؼ ولسرتو، وببلػ الظفل تشقص التي الحااات القؾض ولنؾاع
األسرض،  مي رسسية غير )ؾارات التدقل استراتيجيات تذسل )دض، وقد عمى لسرض بكل قاص

 تقييؼ نتائج استخداـ اإلنسائية، ودسكؽ القؾائؼ لو السظبؾعة التقييؼ لدوات واستخداـ كسبل)غة
 في -السبكر لمتعميؼ بؾرتيج دليل مثل – اإلنسائي التقييؼ لساس عمى قامت والتي الظفل
 بالسذاراة التقييؼ لنؾاع اسيي الظفل، وتتؼ نسؾ دعؼ إلى تيدؼ التي اليؾمية األنذظة تخظيط
 تتؼ لف ولسرتو ولزساف طفميؼ عؽ معمؾماتيؼ مؽ االستفادض بيدؼ وذلػ الؾالدوؽ؛ مؽ التامة
 معرفة إلى التؾتل كبلػ األ كؾلؾاي التقييؼ األسرض، ودذسل مؽ بتؾايو األنذظة ىبه

 .األسرض لسداعدض السحمي السجتسي في بالسرادر الستا)ة
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 األيكهلهجي البيئي ( التخطيط3

الخدمة،  لتقد ؼ قظة ةكل في التقييؼ عسمية في عمييا )رمشا التي السعمؾمات تشغيؼ وتؼ     
 تأقب معيشة، وقد لسرض في لمعسل قظة لؼ وا)دض لسرض لخدمة قظة ةكل الخظة ىبه تأقب وقد
 قردبة، وتتابعا بعيدض، ولىدافا لىدافا الخظط كل معيؽ، وتتزسؽ برنامج في لمتخظيط لداض  ةكل

 التشغيؼ لو الذكل عؽ الشغر األىداؼ، وبررؼ ىبه لتحقيق اليادفة لبلستراتيجيات
 عمى ودقـؾاألسرض،  مؽ بتؾايو وتؼ الخظة تظؾدر لف ىي لىسية األكثر السدتخدـ، فالشقظة

 .ليؼ بالشدبة األىسية ذات الشقاط لساس

 األيكهلهجي ( التجخل4

 ذلػ متشؾعة، ومي عروؼ في تشفيبىا  سكؽ ال عدودض مكؾنات بؾرتيج نسؾذج وتزسؽ     
 مدتيا في السشزلية الزدارات تختمف السشزلية، وقد الزدارات برنامج مؽ كجز  غالبا  دتخدـ فيؾ

 مدتيا لسبؾعية زدارض العادض في وتزسؽ بؾرتيج نسؾذج لقر، للؽ إلى برنامج مؽ وعددىا
 الخدمة تقد ؼ عمى القائؼ لو الؾالدض مي السشزلية الزائرض تعسل الزدارض ىبه ونرف، وقبلؿ ساعة
 تراىا كسا واألسرض لمظفل الخاتة الحااات مي التعامل استراتيجية وتشفيب تخظيط عمى معا

 .الفرد ة الخظة في تحدودىا سبق األسرض، واسا

 القائسة األنذطة ( دعم5

 السشزلية الزائرض ألف البرامج، وذلػ لغم  في محدودا واألسرض الزائرض بيؽ االتراؿ  عتبر     
 األسرض لىدافيا، وتقـؾ وتحقيق الحالية استراتيجيتيا تظؾدر في لسعاونتيا لسرض كل مي تعسل
 اقترا)ات ذلػ  ذسل وقد ،التالية والزدارض الزدارض بيؽ الفترض في التي االستراتيجية ىبه بتشفيب
 لؤلسرض، وفي اليؾمي الروتيؽ في الظفل قدرات تشسية إلى اليادفة اإلرةاد عسميات بإدماج
 واألطفاؿ ذوؼ اضظراال الباتؾدة، لو الؾالدوؽ تزؼ التي المع  اساعات المع ، وفي لنذظة
 .لمؾالدوؽ السقدمة السداعدات بذبكة ذلػ األقرػ، وربط األسرض لنذظة في
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 الشتائج وتقييم ( اإلشخاف6

 التعميؼ برنامج قبلؿ السداعدض ببرنامج العبلقة ذات واألسرض الظفل لنذظة تغير
 مؽ األنذظة تؾثيق لقرػ، ودتؼ برامج قبلؿ مؽ الؾا)دض، لو األسرض قدمة برنامج الفردؼ، لو

 باللتي  االستفادض قبلؿ مؽ الظفل تقييؼ السبل)غة، ودتؼ وسجبلت األسبؾعي االتراؿ قبلؿ
 التقييؼ استلساؿ اسراي، ودتؼ "السبكرض "بؾرتيج لمظفؾلة الذاممة التشسية برنامج دليل الحالي
 الؾالدوؽ رضا دراة قياس ودتؼ الستفردض األسرض الفردؼ، وقدمات التعميؼ برامج لسرااعة سشؾدا

)وزارض التربية  العاـ نيا ة في استبياناتقبلؿ  مؽ البرنامج قدمات عؽ السحمي والسجتسي
 (.02 -2ال  0227والتعميؼ، 

 طخيقة استخجام قائسة السخاجعة في بخنامج "بهرتيج"سادسًا: 

الرضيي،  نسؾ عؽ قدؼ إلى باإلضافة إنسائية مجاالت قسدة مؽ السرااعة قائسة تتلؾف      
 بيؽ ضرورؼ  التداقل إف بل .األقر عؽ مدتقل مشيا كبل إف السجاالت ىبه تقديؼ  عشي وال

 تبيؽ باعتبارىا تفيد لمشسؾ مجاؿ مؽ لكثر في تتلرر قد التي السجاالت، والدمؾايات ىبه اسيي
 .لمشسؾ اآلقر السجاؿ في بالدمؾؾ الظفل لكياـ الزروردة السياردة الستظمبات االستعداد، لو

 لبظاقة السسيز المؾف  مي مشيا كل تتفق مختمفة بألؾاف القائسة في الشسؾ اؾان  تسييز تؼ وقد
 الخسدة الشسؾ لجؾان  وتف ومي وفيسا .األنذظة

 الخضيع )أ( نسه

 قبلؿ الظفل نسؾ وتذجيي مداندض بيدؼ مقتر)ة لنذظة الرضيي بشسؾ الخاص القدؼ  قدـ
 تتؾقي لف معشى، قبل ذات بيئية مثيرات إلى  حتاج )ياتو، فالرضيي مؽ األولى الذيؾر
 بيا  قـؾ لنذظة ىي القائسة في السباؾرض الفقرات مؽ اللثير لف نجد البيئة، لبلػ ليبه استجابة

 نفس الظفل، في مؽ استجابة إلى بالزرورض تحتاج الظفل، وال مي السشزلية الزائرض الؾالداف، لو
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 بيا وبدغ التي األنذظة زادت والظفل، وامسا الؾالدوؽ بيؽ التفاعل قؾض زادت فلمسا الؾقت
 .ثرا  التعمؼ بيئة زادت الراةدوف 

 االجتساعية )ب( التشذئة

معيؼ،  والتفاعل اآلقردؽ مي الحياض تذسل التي الدمؾايات ىي االاتساعية التشذئة ميارات
 بيا ومع  التي الظردقة في االاتساعية الدمؾايات تشعكس السدرسة قبل ما سشؾات وقبلؿ

 ميارات تشسية المع ، وتداعد في وزمبلئيؼ وإقؾانيؼ والدويؼ مي بيا األطفاؿ، ودعسمؾف 
 مي سيؾلة في وتعامل لف مؽ اضظراال الباتؾدة عمى  عانى البؼ الظفل االاتساعية التشذئة
 الباتؾديؽ مؽ األطفاؿ وتعمؼ األقرػ، )ي  الشسؾ اؾان  في تداعده السحيظة، اسا البيئة
 ميارض نست األساسية، وامسا السيارات االاتساعية اسيي واالتراؿ والسذاراة التقميد قبلؿ
 االاتساعي التفاعل قبلؿ مؽ ذلػ بيئتو، ودتؼ في وؤثر لنو  كتذف فإنو الظفل لدػ التشذئة
 لمشسؾ. األقرػ  الجؾان  كافة في الدمؾؾ وتقؾدة لغيؾر السبلئؼ
( بعشؾاف )مدؼ فاعمية برنامج بؾرتيج في 0222وىبا ما لةارت إليو دراسة )تالظ ،     
الجؾان  االاتساعية لظفل ما قبل السدرسة( )ي  ىدفت الدراسة إلي قياس دور برنامج تشسية 

( 70البؾرتيج في الشسؾ االاتساعي لدؼ لطفاؿ ما قبل السدرسة وقد تلؾنت عيشة الدراسة مؽ )
( سشؾات، وقد استخدمت الدراسة األدوات التالية 2-0طفبل  وطفمة تتراوح لعسارىؼ ما بيؽ )

بظاردة اقتبار  -اقتبار ذاا  األطفاؿ -سية الذاممة لمظفؾلة السبكرض "بؾرتيج")برنامج التش
بعض اؾان  الشسؾ ألطفاؿ الروضة( وقد تؾتمت نتائج الدراسة إلي واؾد فروؽ ذات داللة 
إ)رائية بيؽ متؾسظات دراات لطفاؿ السجسؾعة التجردبية في الشسؾ االاتساعي قبل وبعد 

 تظبيق برنامج البؾرتيج.
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 اللغهي  )ج( الشسه

 وتظؾر الدادسة، )ي  سؽ و)تى ميبلده مشب الظفل  حققو ما لىؼ ل)د ىؾ المرة نسؾ     
 معدالت تباوؽ اللبار، ورغؼ تقميد معرفة إلى بالمرة التاـ الجيل مؽ الفترض ىبه في الظفل

 الشسط ىبا السرااعة قائسة المرة، وتحدد نسؾ في ثابتا نسظا لغم  األطفاؿ وتبي االكتداال
 تراز ما بقدر الظفل  كتدبيا التي السفردات السرااعة قائسة تحدد وال الثابت، ىبا اإلنسائي
 تقديؼ وؾاد السزسؾف، وال ىبا عؽ بيا  عبر التي والريرة الظفل )دو  مزسؾف  عمى

 القائسة في مؾاؾد كمييسا لف رغؼ التمقي وميارات التعبير ميارات بيؽ المرؾدة لمسيارات
 عمى تداعده وللي بشفدو المرة استخداـ وبدل لف قبل السدتخدمة لمرة  دسي لف الظفل ودحتاج
 الفرتة وتسشحو مبلئسة نساذج تقدـ بيئة الظفل تحيط لف السيؼ فسؽ المرؾؼ  الشسؾ زدادض

 بتمبيتيا ودقؾمؾف  )ااات بو السحيظؾف  دائسا وتؾقي البؼ والظفل المرة. الستخداـ والدافعية
 ال التي فالبيئة وبالسثل االتراؿ، ميارات تشسية إلى )ااة في ليس ةي  لؼ  قؾؿ لف قبل
 السراال الحدو  لمظفل الفرتة تقدـ ال التي السحادثة، لو  دتخدـ )يؽ مجيؾداتو تدعؼ

 االقترا)ات المرؾؼ، وتقدـ الشسؾ استذارض في ضعيفة فاعميتيا باضظراال الباتؾدة، ستلؾف 
 .المرؾؼ  الشسؾ وتذجيي تداند بيئة إلنذا  إرةادات المرة قدؼ في الؾاردض

 الحات )د( مداعجة

  ربظ لف عمى الباتؾؼ  الظفل تداعد التي الدمؾايات عمى البات مداعدض فئة تراز     
 واالستحساـ السبلبس الظعاـ، وارتدا  مجاالت  تشاوؿ في نفدو رعا ة عمى لفزل بذكل قادرا

 ألف االاتساعية التشذئة مجاؿ ضسؽ الدمؾايات ىبه تغير وقد ، السياه دورات واستخداـ
  داعد )ي  لؤلسرض االاتساعية وبالتقاليد اآلقردؽ مي بالحياض ترتبط البات مداعدض لنذظة
 األسرض في مدتقبل سعيدا عزؾا ليربظ ايؾده في الظفل البات مداعدض سمؾايات نسؾ

 إنسائيا نسظا األقرػ  الجؾان  بذاف الجان  ىبا في السباؾرض الدمؾايات وتتبي والسجتسي
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 معيؽ سمؾؾ تشسية في السبلئسة الخظؾات لساس عمى الدمدمة ىبه ترتي  تؼ وقد متدمدبل
 والقدرض. الفيؼ في لمظفل الحالي السدتؾػ  ضؾ  عمى

 السعخفي )ه( الشسه

 التذابو ألواو االستساع لو الرؤدة وعمى التبار عمى التفلير لو السعرفة تذسل     
 تتؼ السذكبلت، )ي  )ل وعمى واألةيا  األفلار بيؽ العبلقات تحدود وعمى واالقتبلؼ
 ما عمى وبشي مشيا قياسو  سكؽ ما فاف ذلػ وعمى الباتؾؼ  ظفلال داقل السعرفية العسميات
 الظفل ودتبار ،إعادتيا لو عمييا لمتعرؼ السعمؾمات بتخزدؽ الباكرض وتقـؾ  عسمو. لو  قؾلو
 مؽ وتسكؽ لف قبل السرور( إةارات والرمؾز )مثل واألةكاؿ والرؾر السؾضؾعات وددسى
 بدا ة بيؽ فيسا تتراوح لنذظة الدليل ىبا في السعرفية الشا)ية وتذسل واللمسات الحروؼ تحدود
 وإارا  القرص وتلرار السفاليؼ مؽ بعدد الؾعي لتشسية السبلئؼ والجؾ بالبات الؾعي

 السقارنات. 

 الحخكي )و( الشسه

  ذار والتي بالجدؼ والرريرض اللبيرض لمعزبلت التآزردة بالحراات الحراي السجاؿ ويتؼ     
 والجرؼ  والسذي والز)ف الجمؾس اللبرػ  الحراات لمثمة ومؽ اللبرػ  الحراية بالسيارات إلييا
 ل)يانا تعتبر والتي الدقيقة العزبلت )راة فيي الدقيقة الحراية السيارات لما ،اللرض وإلقا 

 بو  قـؾ البؼ الدمؾؾ ترير ذلػ عمى مثاؿ وإتقاليا اللبرػ  الحراية السيارات عمى تحديشات
 بيا، لئلمداؾ ككل اليد تؾايو إلى الرريرض األةيا  عمى العشيا العذؾائي الزرال مؽ الظفل
 األتابي استخداـ في السيارض وىبه األةيا ، بيبه اإلمداؾ في األتابي استخداـ ولقيرا

 مؽ لمعدود األساسية الستظمبات مؽ وىي ىامة، دقيقة )راية ميارض ىي باألةيا  لئلمداؾ
)وزارض التربية الحراية.  الدمؾاية والسيارات الرؾرض لازا  وتجسيي القمؼ استخداـ مثل السياـ

 (02 -02ال  0227والتعميؼ، 
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 األنذطة بطاقات استخجام طخيقةسابعًا: 

السيارض السظمؾال الترايز عمييا، ندتخدـ بظاقة األنذظة التي بعد تحدود الدمؾؾ لو      
تتعمق بيبه السيارض والبظاقات السرقسة بشفس األرقاـ والمؾف الؾاردض في قائسة السرااعة، وتحتؾؼ 
البظاقة عمي مدتؾؼ العسر وتعردا مخترر لمدمؾؾ لو السيارض، ولفلار متشؾعة لسداعدض 

 الظفل عمي تشسية السيارض.
وىبه األفلار مجرد مقتر)ات ودسكؽ لؤلـ لو لمسعمسة لف  كؾف لدويسا لفلار الكتداال      

السيارض عمي نحؾ لفزل، وتقدـ العدود مؽ البظاقات اقترا)ات ألىداؼ تفريمية تقؾـ عمي 
تحميل السياـ لو تحميل السيسة بسا  كفل تجزئتيا إلي قظؾات تريرض اي  ربظ مؽ الديل 

يارض ، ودعتسد عدد الخظؾات التي  حتاايا الظفل عمي مدؼ تعؾبة عمي الظفل اكتداال الس
العسل وعمي القدرات والسيارات الستؾفرض لد و ، ودسكؽ لف وتحقق ذلػ بثبلثة طرؽ مسا  ذجي 

  الظفل عمي الشجاح 
 .تريير مدتؾؼ تعؾبة السيسة 
 .تعدول السؾاد السدتخدمة في السيسة 
   قدميا اللبار.تريير نؾع لو مقدار السداعدض التي 
 .وزارض التربية والتعميؼ،  قد تلؾف السداعدض محدؾسة لو تلؾف مرئية لو لفغية(

 (7ل  0227

 : دور الهالجين في تطبيق بخامج التجخل السبكخ لألطفا: ذوي اضطخاب الحاتهيةثامشاً 

إف والدؼ الظفل الباتؾؼ ىسا الظبي  الحكيقي السعالج لظفميؼ، فيؼ ومعبؾف دورا  ىاما       
تجاه طفميسا الباتؾؼ مؽ قبلؿ تذجيعيؼ عمي االستفادض مؽ الفرص الظبيعية لشقل السعرفة 
والسعمؾمات وتؾفير بيئة آمشة وداعسة ونساذج مشاسبة. فاآلبا  ىؼ لفزل مؽ  قدـ معمؾمات 

ر نسؾ الظفل، )اااتو ولسمؾال تعمسو، اسا  سكؽ ل زا  مداعدض الؾالدوؽ مؽ عؽ تاردخ تظؾ 
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قبلؿ تعميسيؼ استخداـ األسالي  التعميسية الفعالة مي طفميسا الباتؾؼ، ايفية ضبط مذكبلتو 
الدمؾاية وتظؾدر مياراتو في السشزؿ، ولبلػ فإف مذاراة الؾالداف في برامج الظفل الباتؾؼ 

دة والتدردبية لو في الخظة التربؾدة والفرد ة؛ تعد ضرورض ىامة في ووضي األىداؼ التربؾ 
  0229(؛)ىبل الدعيد، 000  0222مداعدض الظفل وضبط تظؾره وتقدمو. )ل)سد سميؼ، 

 (.060  0202(؛ ))، 002
ومؽ بيؽ الدراسات التي تشاولت استخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج في تقييؼ      

والتي ىدفت إلى  (Reale (2012,الت اضظراال طيا الباتؾدة نجد دراسة وتذخيص )ا
التحقق مؽ افا ض تظبيق البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج في التذخيص الؾعيفي 
الضظرابات الباتؾدة بيؽ األطفاؿ الررار. )ي  ُطبق البروفيل الشسائي لمبؾرتيج عمى عيشة 

لعراض الباتؾدة في سؽ ما قبل السدرسة مسؽ  مؽ األطفاؿ البوؽ  حسمؾف  00مكؾنة مؽ 
سشؾات وعذر ةيؾر بأ)د السراكز 2سشؾات وعذر ةيؾر إلى  6تتراوح لعسارىؼ ما بيؽ 

التأىيمية في اشؾال لفردكيا. )ي  لعيرت الدراسة نتائج إ جابية مؽ قبلؿ تظبيق البروفيل 
تفادض مشيا والؾتؾؿ بيا إلى الشسائي لمبؾرتيج في التذخيص الؾعيفي لمباتؾدة، وإمكانية االس

 لقرى دراة متؾقعة لمشسؾ بالشدبة لؤلطفاؿ الباتؾديؽ في فترات الظفؾلة السبكرض.
ىدفت إلى فحص والتى  (Mandy,Charman,Gilmur&Skuse,2012)وفي دراسة      

كفا ض استخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج في تذخيص اضظرابات الشسؾ الذامل غير 
( مراكز 2السحدد لؤلطفاؿ الررار في سؽ ما قبل السدرسة، وتلؾنت عيشة البح  مؽ )

( طفل وطفمة مؽ سؽ ما قبل  000لرعا ة األطفاؿ ذوؼ اإلعاقات الشسائية التي تقـؾ بتأىيل )
لسدرسة و اانت تمػ السراكز تعتسد عمى تظبيق البروفيل الشسائي لبرنامج بؾرتيج في ا

تذخيص ودعؼ اؾان  الشسؾ لؤلطفاؿ. وقد ةارؾ في البح  مجسؾعة مؽ آبا  ولميات 
األطفاؿ، )ي  لةارت الشتائج إلى فاعمية استخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج اأداض 

شسائية غير السحددض بيؽ األطفاؿ الررار مؽ قبلؿ التحميل تذخيرية لبلضظرابات ال
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واألوزاف الشدبية عبر السقاويس الفرعية لسكياس اللفا ض التذخيرية لمبروفيل الشسائي لبرنامج 
  البؾرتيج.

( بعشؾاف )تشسية بعض ميارات الرعا ة الؾالد ة لؤلميات 0206وفي دراسة )إبراليؼ ،     
ؼ لبشائيؽ( )ي  ىدفت الدراسة إلي معرفة ما مدؼ فاعمية برنامج لخفض لعراض الباتؾدة لد

لتشسية بعض ميارات الرعا ة الؾالد ة لؤلميات لخفض لعراض الباتؾدة لدؼ لبشائيؽ، ابلػ 
اللذف عؽ مدتؾدات الرعا ة الؾالد ة لدؼ لميات األطفاؿ الباتؾديؽ وابلػ محاولة رفي افا ض 

ق اؾا  نفديا  مبلئسا  لشسؾ الظفل، وتلؾنت عيشة الدراسة مؽ العبلقة بيؽ األـ والظفل بسا  حق
 -( لميات ألطفاؿ ذاتؾديؽ، استخدمت الدراسة األدوات التالية )مكياس الظفل التؾ)دؼ7)

مكياس الدمؾؾ  -مكياس الرعا ة الؾالد ة لمظفل الباتؾؼ  -مكياس ايمياـ لتذخيص التؾ)د
لؾالد ة( وقد لعيرت نتائج الدراسة افا ض البرنامج برنامج لتشسية ميارات الرعا ة ا -التؾافقي

السدتخدـ فى تشسية بعض ميارات الرعا ة الؾالد ة لؤلميات في قفض بعض لعراض الباتؾدة 
 لدؼ لبشائيؽ.

التى ىدفت إلى فحص فاعمية الخرائص  Layton&Hao) (2014,وفي دراسة      
التذخيرية لبرنامج البؾرتيج في التقييؼ السبكر لمباتؾدة بيؽ األطفاؿ الررار في لستراليا، 

( طفل تغير عمييؼ مؤةرات الباتؾدة في مراز لرعا ة الظفل  02وتلؾنت عيشة البح  مؽ )
  مجسؾعة تجردبية )تؼ ةرؽ لستراليا. )ي  تؼ تقديؼ األطفاؿ إلى مجسؾعتيؽ متداودتيؽ

تذخيريا عبر السذاراة في برنامج البؾرتيج( ولقرػ ضابظة )تؼ تذخيريا بأسالي  
تقميد ة(، وقد لعيرت الشتائج تؾافق الدسات التذخيرية لمبروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج مي 

 تقييؼ اضظراال الباتؾدة بيؽ األطفاؿ الررار. 
( )ي  ىدفت إلى بح  (Attama,Uwakwe,Onyeama,&Igwa,2015ودراسة      

كفا ض استخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج مي ال مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ وذوؼ 
( طفل 22تلؾنت عيشة البح  مؽ )اإلعاقات الشسائية األقرػ في اشؾال ةرؽ نيجيردا، و 
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  التذابو في ( مؽ ذوؼ اإلعاقات الشسائية األقرػ، ولعيرت الشتائج لف اؾان09ذاتؾؼ و)
%( مؽ )االت استخداـ اقتبارات البروفيل الشفدي لمبؾرتيج مي ال مؽ األطفاؿ 27ندبة) 

 الباتؾديؽ وذوؼ اإلعاقات الشسائية األقرػ.
من خال: عخض اإلطار الشظخي للجراسة والجراسات الدابقة ذات الرلة، يسكن للباحثة 

 تهضيح اآلتي: 
تيج  سكؽ لف  دتخدـ في التقييؼ والتذخيص لحاالت لف البروفيل الشسائي لبرنامج البؾر  .0

اضظراال طيا التؾ)د، )ي   ذسل البروفيل اسيي اؾان  الشسؾ الخاتة بالظفل االتشذئة 
االاتساعية، الشسؾ المرؾؼ، مداعدض البات، الشسؾ السعرفي والشسؾ الحراي، اسا لنو  رظي 

، وىبا ما  جعل البرنامج اسيي السدتؾدات العسردة مؽ سؽ الرضاعة و)تي ست سشؾات 
 مدتسر مي الظفل لفترض طؾدمة.

لف البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج قائؼ عمي التلامل والتعاوف بيؽ الؾالدوؽ ومقدـ  .0
البرنامج بدا ة مؽ عسمية التقييؼ ووضي الخظة، األىداؼ و)تي تظبيق األنذظة والسياـ التي 

ج التدقل السبكر التي تعتسد بذكل لساسي عمي  حتاايا الظفل فبرنامج "بؾرتيج" مؽ برام
 الرعا ة السشزلية.

لف البرنامج وراعي الفروؽ الفرد ة بيؽ األطفاؿ إذ لف األفلار واألنذظة الستزسشة في  .6
برنامج "بؾرتيج" ىي مجرد اقترا)ات ونقظة بد  لمسشاقذة بيؽ الؾالدوؽ واألقرائي ألفلار 

 مرادرىا، اىتساماتيا ولسمؾال )ياتيا. ولنذظة لقرؼ تشاس  لولؾدات األسرض، 

 فروض الدراسة

تؾاد فروؽ ذات داللة إ)رائية بيؽ متؾسظات رت  دراات )االت األطفاؿ  (0
ذوؼ االضظرابات الشسائية )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي واألطفاؿ 
الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي( عمى مكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيج وذلػ 
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اتجاه األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا   بالشدبة لتقييؼ السجاالت الشسائية السختمفة في
 الؾعيفي.

ال  ختمف ةكل البروفيل الشفدي لتقييؼ )االت األطفاؿ ذوؼ االضظرابات  (0
الشسائية )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي واألطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي 

تذخيري األدا  الؾعيفي( عشد استخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج اسحػ 
 وتقييسي لمسجاالت الشسائية السختمفة.

 منهج الدراسة وإجراءاتها

 أواًل: مشهج الجراسة:

التذخيص الفارؽ باستخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج تيدؼ الدراسة الحالية إلي      
مرتفعي في تقييؼ وتذخيص األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي واألطفاؿ الباتؾديؽ 

واستخدمت البا)ثة لتحقيق ىبا  األدا  الؾعيفي، وتحدود اؾان  التذابو واالقتبلؼ بيشيسا،
 اليدؼ السشيج الؾتفي.

 ثانيًا: عيشة الجراسة:

( طفل وطفمة مؽ األطفاؿ ذوػ اضظرابات الباتؾدة 02تلؾنت عيشة الدراسة مؽ )     
 مقدسيؽ إلى 

لناث( تتراوح لعسارىؼ  0ذاؾر،  7األدا  الؾعيفي )عذرض مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي  (0
 سشؾات( مؽ األطفاؿ السترددوؽ عمى مراز السثالى لمرحة الشفدية . 7 -2ما بيؽ )

عذرض مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي مؽ الباؾر، تراو)ت لعسارىؼ ما بيؽ  (0
سثالى لمرحة الشفدية ( لطفاؿ مؽ مراز ال 6سشؾات( وقد )رمت البا)ثة عمى )7- 2)
 ( مؽ مراز التأىيل السيشى التابي لجسعية الرعا ة الستلاممة بحى وسط اإلسكشدردة. 7و)
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وقامت البا)ثة باقتيار مراز السثالى لمرحة الشفدية ومراز التأىيل السيشى )ي  وتؾفر      

خفزي األدا  األطفاؿ الباتؾديؽ مشبو عيشات اافية مؽ األطفاؿ ذوؼ اال)تيااات الخاتة و 
قاتة في نفس السر)مة العسردة، اسا  الؾعيفي واألطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي

وادت البا)ثة تعاوف ممسؾس مؽ اسيي العامميؽ وتؾفير معغؼ اإلمكانات التي ساعدت 
 البا)ثة عمي سير إارا ات التظبيق وإتا)ة مكاف لتظبيق األدوات.

 وصف العيشة:

-2عت البا)ثة لف تسثل عيشة الدراسة الفئة العسردة التي تقي ما بيؽ )مؽ )ي  الدؽ  را  (0
 (.2.70( وانحراؼ معيارؼ )2.0( سشؾات بستؾسط )7
طفل ذاتؾؼ مشخفزي األدا  الؾعيفي(  02مؽ )ي  الجشس  ضست العيشة في الدراسة ) (0

( مؽ اإلناث مؽ األطفاؿ ذوػ اضظراال 0( لطفاؿ مؽ الباؾر و)7مقدسيؽ إلى )
 لطفاؿ ذاؾر مؽ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي(. 02ؾدة. و)البات

تقدور دراة الباتؾدة لؤلطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي واألطفاؿ الباتؾديؽ  (6
مرتفعي األدا  الؾعيفي  )ي  تزشست عيشة الدراسة األطفاؿ ذوػ اضظراال الباتؾدة 

د تظبيق مكياس ايمياـ لمباتؾدة، ( بع92-72مشخفزي األدا  الؾعيفي بدراة ذاتؾدة )
( بعد 72-72كسا تزسشت العيشة األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي بدراة )

تظبيق مكياس ايمياـ إسبرار ، واتفقت الشتيجة التي )رمت عمييا البا)ثة بعد التظبيق 
 مي نتيجة األقرائي الشفدي بالسراز.

 تجانذ العيشة:

د داللة الفروؽ بيؽ متؾسظات دراات لطفاؿ الباتؾديؽ عيشة الدراسة قامت البا)ثة بإ جا     
 دراة الباتؾدة( اسا وتزظ في الجدوؿ التالي  -مؽ )ي  )العسر الزمشي 
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 (0ادوؿ )
 (02داللة الفروؽ بيؽ لفراد العيشة مؽ )ي  العسر الزمشي ودراة الباتؾدة )ف= 

 الداللة 0كا الستريرات
 العسر الزمشي
 دراة الباتؾدة

2.70 
0.29 

 غير دالة
 غير دالة

( عدـ واؾد فروؽ دالة إ)رائيا بيؽ متؾسظات رت  دراات 0وتزظ مؽ ادوؿ )
لطفاؿ الباتؾديؽ مؽ )ي  العسر الزمشى ودراة الباتؾدة مسا  ذير إلى تجانس لطفاؿ ىؤال  

ألطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  السجسؾعة. اسا قامت البا)ثة بإ جاد التجانس بيؽ عيشة ا
 (2الؾعيفي مؽ )ي  العسر الزمشى ودراة الباتؾدة اسا وتزظ مؽ الجدوؿ رقؼ )

 (2ادوؿ )
 (02داللة الفروؽ بيؽ لفراد العيشة مؽ )ي  العسر الزمشي ودراة اإلسبرار )ي  )ف=

 الداللة 0كا الستريرات
 العسر الزمشي

 اإلسبراردراة 
0.62 
6.26 

 غير دالة
 غير دالة

( عدـ واؾد فروؽ دالة إ)رائيا بيؽ متؾسظات رت  دراات األطفاؿ 2وتزظ مؽ ادوؿ )
الباتؾديؽ مؽ )ي  العسر الزمشى ودراة الباتؾدة مسا  ذير إلى تجانس لطفاؿ ىؤال  

 السجسؾعة.

 ثالًثا: أدوات الجراسة:

 تتسثل لدوات الدراسة في 
  (.0202ايمياـ لتقدور الباتؾدة )تراسة وتعرد   عادؿ عبد  ، مكياس 
  ،(0202مكياس ايمياـ لؤلسبرار )تراسة  ) عؾدض 
 (0227.إعداد وزارض التربية والتعميؼ)التقييؼ الشسائي لبرنامج البؾرتاج 
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 (2116)أ( مقياس جيليام لتقجيخ درجة الحاتهية  )تعخيب: عاد: عبجهللا، 

اأداض عالية الثبات مؽ  (James E. Gilliam,1995) اس وقاـ بإعدادهتسؼ السكي     
الباتؾديؽ، والبػ  سثل اليدؼ األساسي لمسكياس، اسا وؾاد لىداف ا  لال تذخيص األةخاص

 ( تتسثل في Gilliam,1995لقرػ لةار إلييا )
 .تقييؼ )الة األفراد البوؽ تردر عشيؼ مذكبلت سمؾاية قظيرض 
  التظؾر لو التقدـ البػ  سكؽ لف  ظرل عمى )الة الظفل الباتؾؼ لثر تحدود وتقييؼ مدػ

 قزؾعو لبرامج التدقل.
  السداىسة الفاعمة في إعداد وتقد ؼ قظة التعميؼ الفرد ة التي وتؼ تقد سيا لمظفل عمي

 لثر تذخيرو عمى لنو ذاتؾؼ.
 .تقدور دراة وندبة الباتؾدة في البرامج والبحؾث السختمفة 

 اس بعدود مؽ الخرائص تتمخص في ودتسيز السكي
 ( عبارض مقدسة إلى ثبلثة مقاويس فرعية ترف سمؾايات محددض مؽ اان  00واؾد )

 الظفل تعد في ذات الؾقت سمؾايات مبل)غة تؾاد لد و ودتؼ قياسيا عمى لثر ذلػ.
 ( ( عبارض إضافية تخص الؾالدوؽ في سبيل اسي البيانات )ؾؿ نسؾ الظفل 00واؾد

 الدشؾات الثبلث األولى مؽ عسره.قبلؿ 
 ( ترتلز العبارات في األساس عمى التعردفات الحدوثة لمباتؾدة ومعاويرDSM4.) 
 ( مسؽ  عانؾف مؽ 0290تؼ استخراج معاوير لمسكياس عمى لثر تظبيقو عمى عيشة )

 ( وال ة بالؾال ات الستحدض األمردكية واؾلؾمبيا واشدا.02الباتؾدة في )
 لسعمسؾف لو الؾالداف باالستجابة لبشؾد السكياس وإكساليا. سكؽ لف  قـؾ ا 
 .وتستي السكياس بسعدالت تدؽ وثبات عالية  سكؽ االعتداد بيا 
 ( عاـ وتدتررؽ اإلاابة 00-6 سكؽ تظبيق السكياس عمى األفراد في السدػ العسرػ )

 ( دقائق تقردب ا.02-2عميو ما بيؽ )
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   مئؾدة قاتة بيبا السكياس.تؾافر درااات معياردة وند  لو رت 
  عؽ طردق السكياس  سكؽ تحدود ا)تساؿ تعرض الظفل الضظراال التؾ)د والتعرؼ

 عمى مدػ )دض ىبا االضظراال لد و. 
  عتبر ال مكياس فرعى مؽ السقاويس األربعة ىؾ اقتبار مدتقبل في ذاتو،  سكؽ لف 

 ا ألىداؼ ال بح .وتؼ تظبيقو بسفرده لو دوف سؾاه في البحؾث السختمفة وذلػ وفق  

 وصف السقياس:

( عبارض ليرل ببلػ إاسالي 00 زؼ السكياس لربعة مقاويس فرعية وتألف ال مشيا مؽ )     
( عبارض، وترف العبارات التي وتزسشيا ال مكياس فرعى األعراض 22عدد عبارتو )

 السرتبظة باضظراال الباتؾدة 
 العبارات األربي عذر األولى لؼ  السكياس الفرعي األوؿ "الدمؾايات الشسظية"   زؼ

( واسيعيا ترف ما  ردر عؽ الظفل مؽ سمؾايات نسظية، 00-0العبارات مؽ )
واضظرابات الحراة، وغيرىا مؽ االضظرابات األقرػ الرردبة والفرد ة التي  سكؽ لف وتعرض 

 الظفل ليا.
 ؼ العبارات مؽ السكياس الفرعي الثاني "التؾاتل"   زؼ العبارات األربي عذر الثانية ل
( والتي ترف اسيعيا الدمؾايات المفغية وغير المفغية التي تسثل لعراضا 02-07)

 الضظراال الباتؾدة.
 ( والتي 00-09السكياس الفرعي الثال  "التفاعل االاتساعي"  ودزؼ العبارات مؽ )

ا عمى تقييؼ قدرض الظفل عمى لف وتفاعل بذكل مبلئؼ مي األفراد واألةيا   تعسل اسيع 
 واأل)داث.

 ( 22-06السكياس الفرعي الرابي " االضظرابات الشسائية"  وتزؼ العبارات مؽ )
 ودتشاوؿ لسئمة ىامة ولساسية عؽ نسؾ الظفل قبلؿ طفؾلتو السبكرض.
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 تطبيق السقياس وترحيحه:

وتؼ تظبيق السكياس مؽ قبلؿ اآلبا  والسعمسيؽ لو القائسيؽ عمى رعا ة الظفل وذلػ في      
مبل)غتيؼ لسا  ردر عشو مؽ سمؾايات، عمسا بأنو ال تؾاد إاابو تحيحة ولقرػ ضؾ  

قاطئة للؽ السيؼ لف تعبر ال عبارض بردؽ ودقة عسا  ردر عشو مؽ سمؾايات، ومؽ ثؼ 
 ج  لف تتؼ اإلاابة عؽ اسيي العبارات الستزسشة، وإذا ااف ىشاؾ ةػ )ؾؿ إ)دػ العبارات 

ساعات للى  2سبل)غة ، ودبل)ع الظفل لفترض زمشية مدتيا وتؼ تأايميا لمشيا ة )تى تتؼ ال
  دتظيي تحدود الدراة لو الكيسة السشاسبة لمدمؾؾ.

وفيسا وتعمق بالسقاويس الفرعية الثبلثة األولى فإنو تؾاد لربعة اقتيارات لماـ ال عبارض      
لي، لما عؽ تفر( عمى التؾا -0 -0 -6)نعؼ، ل)يانا ، نادرا ، ال( تحرل عمى الدراات )
 كيفية تحدود االستجابات فإنيا تتؼ وفقا  لسا ومى  

 .ودؿ االقتيار )ال( عمي عدـ مبل)غتو لمظفل  أتي بسثل ىبا الدمؾؾ 
  ودؿ االقتيار )نادرا( عمى لف الظفل  أتي بالدمؾؾ نفدو ما بيؽ مرض وا)دض إلى اثشيؽ

 في غزؾف ست ساعات.
 ( مرات ال 0-6تي ببات الدمؾؾ ما بيؽ )ودؿ االقتيار )ل)يانا( عمى لف الظفل  أ

 ست ساعات.
  ودؿ االقتيار ) نعؼ( عمى لف الظفل  أتي ببات الدمؾؾ لعدد مؽ السرات وتراوح عمى

 ( مرات ال ست ساعات.2 -2األقل بيؽ )
 

وعمي ىبا  قؾـ الفا)ص بؾضي عبلمة تظ لماـ العبارض في الخانة التي ورػ لنيا تعبر بدقة 
( 00 –وفق ا لبلػ فإف دراة ال مكياس فرعى تتراوح ما بيؽ )تفر عؽ سمؾؾ الظفل، و 

دراة، وتدؿ الدراة السرتفعة عمى زدادض ا)تساؿ واؾد اضظراال الباتؾدة لدػ الظفل، والعكس 
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( 002 -تحيظ، وببلػ فإف دراات ىبه السقاويس الفرعية الثبلثة تتراوح ما بيؽ )تفر
 دراة.
الرابي والخاص باالضظرابات الشسائية فيؾاد اقتياراف فقط لما بالشدبة لمسكياس الفرعي      

تفر( عمى التؾالي بحي  تحرل  -0لماـ ال عبارض ىسا )نعؼ، ال( تحرل عمى الدراتيؽ )
العبارض عمى دراة وا)دض إذا ما تؼ تحدود االقتيار عمى لنو ذلػ االقتيار البػ تسثمو العبلمة 

(، ودقؾـ ل)د الؾالدوؽ لو ل)د القائسيؽ -عبلمة ))+( ودحرل عمى تفر إذا ما اانت تسثل ال
عمى رعا ة الظفل مسؽ  كؾنؾا عمى داردو تامة بو باالستجابة عميو وذلػ بؾضي عبلمة تظ 
لماـ العبارض التي تعبر بدقة وتدؽ عؽ )الة الظفل، ومؽ ثؼ فإف دراات السكياس الفرعي 

لدراة اللمية ليبا السكياس بسا ( دراة وىؾ األمر البؼ  جعل ا00 -تتراوح ما بيؽ )تفر
 ( دراة.002 – زسو مؽ مقاويس فرعية لربعة )تفر 

ودتؼ اسي دراات البشؾد الخاتة بكل مكياس فرعى وضعيا في القدؼ الثاني مؽ اراسة      
تدجيل اإلاابة، ثؼ وتؼ تحؾدل الدراة الخاـ إلى رتبة مئيشية لو دراة معياردة باستخداـ 

(، ثؼ تجسي الدراات السعياردة وتحؾؿ إلى محرمة اإلتابة 62)( في تفحة 0الجدوؿ )
( 67( في تفحة )2باضظراال الباتؾدة والرت  السئيشية السشاعرض ليا، وذلػ مؽ قبلؿ ادوؿ )

 مؽ االقتبار.

 الخرائص الديكهمتخية للسقياس:

( بتظبيق James E. Gilliam,1995لحداال الخرائص الديكؾمتردة لمسكياس قاـ )     
ا مسؽ  عانؾف مؽ اضظرابا الباتؾدة في )0290السكياس عمى عيشة ضست ) ( 02( مفحؾت 

 -6وال ة مؽ الؾال ات الستحدض األمردكية وفى ال مؽ اؾلؾمبيا واشد، تتراوح لعسارىؼ ما بيؽ )
 ( عاـ.00
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باستخداـ تدؽ السحػ إل جاد معامل االرتباط بيؽ السكياس وقائسة  وتم حداب الرجق     
(، اسا تؼ 2.90-2.62ما بيؽ )ة الدمؾؾ الباتؾؼ، )ي  تراو)ت معامبلت االرتباط مرااع

)داال العبلقة بيؽ األبعاد لو السقاويس الفرعية ليبا السكياس، واانت قيسة )ر( دالة عشد 
 (.2.77–2.60( وتراو)ت الكيؼ ما بيؽ )2.20)

لثبات لمدمؾايات الشسظية تؼ استخداـ إعادض التظبيق )ي  بمغ معامل ا ولحداب الثبات     
(، اسا تؼ 2.77( ولسعامل التؾ)د )2.72( ولمتفاعل االاتساعي )2.70(، ولمتؾاتل )2.70)

( 2.79( لمدمؾايات الشسظية و)2.92)داال الثبات باستخداـ للفا ارونباخ فلاف معامل للفا )
لشدبة ( 2.92( لبلضظرابات الشسائية، )2.77( لمتفاعل االاتساعي، )2.96لمتؾاتل،)

التؾ)د، اسا تؼ المجؾ  إلى ما  عرؼ بثبات السقدردؽ لؼ البوؽ وبمرؾف التقاردر )ؾؿ األطفاؿ 
(، )ي  تراو)ت الشدبة 2.20والدا ( واانت قيؼ )ر( دالة عشد ) 79معمسا( و) 62وىؾ )

(، بيشسا تراو)ت الشدبة 2.72–2.22(، وبالشدبة لمؾالدوؽ )2.09 – 2.77لمسعمسيؽ بيؽ )
ا ذات قيؼ عالية تدؿ 2.97-2.72والسعمسيؽ ما بيؽ ) لمؾالدوؽ (، وتعتبر ىبه السعامبلت اسيع 

 عمى لف العبارات التي تتزسشيا السقاويس الفرعية ثابتة بدراة ابيرض في قياس الباتؾدة.
( 0202قاـ )عادؿ عبد ،  وللتحقق من صجق وثبات السقياس في البيئة السرخية     

( مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ، 20( طفل مقدسة إلى )026يشة بمغ عددىا )بتظبيق السكياس عمى ع
( مؽ ذوػ تعؾبات 09( مؽ الستأقردؽ دراسي ا، و)02( طفبل مؽ السعاقيؽ عقميا، و)27)

التعمؼ، وتمقؾف الرعا ة بعدد مؽ السراكز والجسعيات والسدارس في محافغات القاىرض 
 (.02-2تتراوح لعسارىؼ بيؽ )واإلسكشدردة والدقيمية والذرقية وبؾر سعيد 

 
( 2.29تؼ استخداـ تدؽ السحػ )ي  بمرت معامبلت االرتباط ) ولحداب الرجق     

( الضظرابات 2.20( لمتفاعل االاتساعي، )2.70( لمتؾاتل، )2.22لمدمؾايات الشسظية، )
ت معامبلت ( لسعامل التؾ)د بالشدبة الستجابة اآلبا ، لما لمسعمسيؽ فقد تراو)2.76الشسائية، )
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( لمتفاعل االاتساعي، 2.29( لمتؾاتل، )2.20( لمدمؾايات الشسظية، )2.70االرتباط )
(، اسا تؼ )داال الردؽ التسييزؼ 2.20( لسعامل التؾ)د، واسيي ىبه الكيؼ دالة عشد )2.72)

( لرالظ األطفاؿ 2.20بيؽ ال مجسؾعة مؽ السجسؾعات األقرػ واانت الشتائج دالة عشد )
 وىؾ ما  عشى لف السكياس  سيز بيشيؼ وبيؽ غيرىؼ مؽ السجسؾعات. الباتؾديؽ
( لمدمؾايات 2.79تؼ استخداـ إعادض التظبيق )ي  بمرت ندبة الثبات ) ولحداب الثبات     

( لبلضظرابات الشسائية 2.72( لمتفاعل االاتساعي، )2.77( لمتؾاتل، )2.90الشسظية، )
( لسعامل الباتؾدة، اسا تؼ )داال الثبات باستخداـ للفا ارونباخ )ي  بمرت ندبة 2.90و)

(، 2.70(، ولمتفاعل االاتساعي )2.92متؾاتل )( ول2.72الثبات لمدمؾايات الشسظية )
(، اسا تؼ )داال الثبات بظردقة 2.90(، ومعامل التؾ)د )2.70ولبلضظرابات الشسائية )

( 2.72( لمتؾاتل، )2.72( لمدمؾؾ الشسظي، )2.70التجزئة الشرفية وبمرت ندبة الثبات )
 مل الباتؾدة.( لسعا2.76( لبلضظرابات الشسائية، )2.77لمتفاعل االاتساعي، )

قامت البا)ثة بالتظبيق عمى عيشة بمغ  ولحداب الرجق والثبات في الجراسة الحالية     
( سشؾات بسراز 7-0( طفل وطفمة مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ تتراوح لعسارىؼ ما بيؽ )62عددىا )

وتؼ التأىيل السيشى واسعية الرعا ة الستلاممة ومراز امؾباؿ لمتؾ)د بسحافغة اإلسكشدردة ، 
ومكياس ،  وذلػ بإ جاد معامل االرتباط بيؽ مكياس ايمياـاستخداـ تدؽ السحػ الخاراي 
(، 2.77-2.09(، تراو)ت معامبلت االرتباط ما بيؽ )0220الظفل الباتؾؼ )عادؿ عبد  ،

( 2.09( لمتفاعل االاتساعي، )2.22( لمتؾاتل، )2.27( لمدمؾؾ الشسظي، )2.29فلانت )
( لمدراة اللمية لمسكياس، واانت 2.76( لسعامل الباتؾدة و)2.77ئية، )لبلضظرابات الشسا

 (.2.20اسيعيا دالة عشد مدتؾػ )
قامت البا)ثة باستخداـ معامل للفا ارونباخ )ي  تراو)ت معامبلت  ولحداب الثبات     

( ولمتؾاتل 2.72(، فبمرت ندبة الثبات لمدمؾايات الشسظية )2.79-2.70االرتباط ما بيؽ )
(، ومعامل التؾ)د 2.79(، ولبلضظرابات الشسائية )2.70(، ولمتفاعل االاتساعي )2.72)
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(، مسا ودؿ عمى لف السكياس وتستي بدراة عالية مؽ 2.72(، والدراة اللمية لمسكياس )2.72)
 الثبات.

 (2115)ب( مقياس جيليام الضطخاب أسبخجخ )تخجسة: دمحم عهدة 

اأداض عالية الثبات مؽ  (James E. Gilliam, 2001) تسؼ السكياس وقاـ بإعداده    
لال تذخيص األةخاص األسبرار )ذوػ األدا  الؾعيفى السرتفي( ، ودسكؽ تمخيص لىؼ 

 استخدامات السكياس في الشقاط التالية 
 .التعرؼ عمى األةخاص السرابيؽ باضظراال لسبرار 
 .لتقييؼ األةخاص السحؾليؽ بدب  واؾد مذاكل سمؾاية 
  التقدـ في مجاالت السذاكل الدمؾاية اشتيجة لبرامج التدقل الخاتة.لتؾثيق 
 .لتحدود لىداؼ لمتريير والتدقل في قظة تعميؼ الظال  الفرد ة 
 .لتقييؼ وقياس اضظراال لسبرار في السذاردي البحثية 

 ودتستي السكياس بعدد مؽ الخرائص ىي 
 ويس فرعية ترف وتلؾف مؽ اثشاف وثبلثؾف بشدا واضحا مقدسة عمى لربي مقا

 سمؾايات معيشة قابمة لمسبل)غة والكياس.
 .بشؾد السكياس قائسة عمى لكثر التعردفات )داثة الضظراال األسبرار 
  استسارض مقابمة ةخرية مي اآلبا  لمتأكد مؽ إنو لؼ  كؽ ىشاؾ تأقر مؽ الشا)ية

ساةية مي الدؽ الظبية في الشسؾ المرؾؼ والشسؾ السعرفي وميارات االعتساد عمى الشفس الست
 السشاس  والدمؾؾ التليفي وفى اكتذاؼ البيئة السحيظة.

 ( ( دولة ووال ة مثل اشدا وبردظانيا 02( )الة مؽ )670تؼ تظبيق األداض عمى
 والسكديػ ولستراليا ودوؿ لقرػ.

  سكؽ إكساؿ السكياس بديؾلة بؾاسظة اآلبا  والسختريؽ في السدرسة، واألةخاص 
 الحالة لو لدويؼ فرتة ابيرض لسبل)غة الحالة.البوؽ عمى عمؼ بدمؾؾ 
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 .كل مؽ ثبات وتدؽ األداض مدعساف بذكل واضظ لؤلىداؼ السراؾض مشيا 
 ( عاما.00-6 عتبر مكياس ايمياـ مبلئؼ لؤلةخاص البوؽ تتراوح لعسارىؼ بيؽ ) 
 ( دقائق تقردبا.02-2 سكؽ إكساؿ السكياس في مدض تتراوح ما بيؽ ) 
 اردة والسئيشية.تؾافر الدراات السعي 
 .تؾافر ادوؿ لتحدود ا)تسالية إتابة الذخص باضظراال لسبرار 

 وصف السقياس:

 زؼ السكياس لربعة مقاويس فرعية واستسارض مقابمة ةخرية مي اآلبا   ج  مؤلىا بؾاسظة 
اآلبا ، ودتألف ال مكياس مؽ مجسؾعة مؽ البشؾد التي ترف الدمؾايات الخاتة باألسبرار 

 ىؼ 
( وترف الدمؾايات التفاعمية 02-0تفاعل االاتساعي   ذسل البشؾد مؽ )مكياس ال (0

 مي السجتسي والتعبير عؽ التؾاتل والدمؾايات السعرفية واالنفعالية.
( وترف لنساط الدمؾؾ 07-02مكياس لنساط الدمؾؾ السحدد   ذسل البشؾد مؽ ) (0

 السحدودض والشسظية السسيزض الضظراال لسبرار.
( والتي تكيؼ اللبلـ والمرة 02-09السعرفية   ذسل البشؾد مؽ )مكياس السيارات  (6

 والسيارات السعرفية.
( والتي تيتؼ بقدرض الفرد عمى 60-02السيارات )البراساتية( العسمية  وتذسل البشؾد ) (0

 استخداـ المرة ضسؽ الدياؽ االاتساعي.
ؼ الدادس مؽ ( سؤاؿ وتؼ تكيسيؼ في القد67استسارض السقابمة مي الؾالدوؽ وتذسل ) (2

كراسة اإلاابة قاتة بالشسؾ الظفؾلي السبكر ونتائج ىبا الجز   سكؽ لف تدتخدـ الستبعاد لؼ 
 اضظرابات نسائية لقرػ.
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 تطبيق السقياس وترحيحه:

وتؼ تظبيق السكياس مؽ قبلؿ اآلبا  والسعمسيؽ لو القائسيؽ عمى رعا ة الظفل، ودتسيز      
مكياس ايمياـ بديؾلة تظبيقو والبداطة في تدجيل الدراات، اسا وتسيز بعدـ تقيده بؾقت 
محدد، إذ  سكؽ لف  حدد السكيسؾف قظؾات تقدميؼ نحؾ إتساـ اإلاابة عمى البشؾد، فيؼ 

( دقائق، ألف 02-2لسقاويس الفرعية في امدة وا)دض تتراوح مدتيا مؽ ) دتظيعؾف إنيا  ال ا
السعمؾمات السظمؾبة في استسارض لسقابمة الذخرية لآلبا  في القدؼ الدادس عادض ما وؾفرىا 
آبا  األةخاص األسبرار، ودج  عمى القائؼ بعسمية التقييؼ لف  كؾف متأكد مؽ ايفية )دوث 

ا ة بأ)د البشؾد فيج  عمى الفا)ص لف وؤقر اإلاابة عميو الدمؾؾ، وإذا لؼ  كؽ عمى در 
ودبل)ع الظفل لفترض زمشية مدتيا ست ساعات للى  دتظيي تحدود الدراة لو الكيسة السشاسبة 

 لمدمؾؾ. ودتؼ تقييؼ ال بشد طبقا لتلرار الحدوث، مؽ قبلؿ التقييؼ التالي  
 لؼ  بل)ع  لؼ ترػ الذخص وتررؼ بيبه الظردقة 
 ادرا  وتررؼ الذخص بيبه الظردقة مرض لو مرتيؽ في فترض مبل)غة ترل  بل)ع ن

 إلى ست ساعات.
 ( ( مرات في فترض مبل)غة ترل 0-6 بل)ع ل)يانا  وتررؼ الذخص بيبه الظردقة

 إلى ست ساعات.
  مرات في فترض  2 بل)ع بذكل متلرر  وتررؼ الذخص بيبه الظردقة عمى األقل

 ساعات. 2مبل)غة ترل إلى 
 
( وتدجل في اراسة تدجيل 6-0-0 -ودأقب ال لدا  دراة بحد  الترتي  )تفر     

اإلاابة ثؼ تجسي دراات ال اقتبار فرعى وتدجل في اتي  ممخص الدراات، لما فيسا 
وتعمق باستسارض السقابمة الذخرية فيتؼ اإلاابة عشيا بؾاسظة اآلبا  لو مقدمي الرعا ة البوؽ 

( ةيرا األولى مؽ )ياتو، ودتؼ تدجيل 62بالظفل قبلؿ ) كانؾا عمى اتراؿ مباةر ودائؼ
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إااباتيؼ عمى األسئمة لسظرو)ة بشعؼ لو ال، ودداعد ىبا القدؼ الفا)ص في تقردر ا)تسالية 
 إتابة الظفل باضظراال لسبرار. 

ودتؼ اسي دراات البشؾد الخاتة بكل مكياس فرعى ووضعيا في القدؼ الثاني مؽ اراسة      
ة، ثؼ وتؼ تحؾدل الدراة الخاـ إلى رتبة مئيشية لو دراة معياردة باستخداـ تدجيل اإلااب
( في السمحق )ل(، ثؼ تحؾؿ نتائج الدراات السعياردة إلى محرمة اإلتابة 0الجدوؿ )ل.

( في ممحق 0باضظراال لسبرار والرت  السئيشية السشاعرض ليا، وذلػ مؽ قبلؿ ادوؿ )ال.
 )ال( بالسكياس.

 ية للسقياس:الخرائص الديكهمتخ 

قاـ اسيس ايمياـ بحداال معاوير الردؽ والثبات لمسكياس وذلػ مؽ قبلؿ التظبيق      
( سشة 00-6( لناث تتراوح لعسارىؼ ما بيؽ )27( ذاؾر، و)600( فرد )670عمى عيشة تبمغ )

(، وتؼ تذخيريؼ مدبقا بأف لدويؼ اضظراال لسبرار، 0( وانحراؼ معيارؼ )02بستؾسط )
( مؽ 07( مؽ ذوؼ اإلعاقات السختمفة و)60( مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ و)07) باإلضافة إلي

األطفاؿ العادويؽ، وتؼ اقتيارىؼ بعدض طرؽ مختمفة بؾاسظة السعمسيؽ واألقرائييؽ الشفدييؽ 
واألقرائييؽ التربؾديؽ داقل السدارس لو في السراكز العبلاية، وطم  مشيؼ تقييؼ السكياس، 

( دولة ووال ة مثل اؾلؾمبيا 02شيؽ مجسؾعة اررافية واسعة تتلؾف مؽ )ودرظى لفراد عيشة التق
 واشدا وبردظانيا والسكديػ ولستراليا وغيرىا.

 
وقد تستي السكياس بدالالت تدؽ وثبات عالية )ي  تؼ )داال الردؽ باستخداـ تدؽ      

( لسكياس 2.22السحتؾػ )ي  اانت معامبلت الؾسيط للل السقاويس الجانبية اسا ومى، )
( لسكياس األنساط 2.27( لسكياس لنساط الدمؾؾ السحددض، )2.22التفاعل االاتساعي، )

(، اسا تؼ 2.20اساتية، وال ىبه السعامبلت دالة عشد )( لمسيارات البر 2.20السعرفية، )
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)داال تدؽ السحػ وذلػ بإ جاد معامبلت االرتباط بيؽ ايمياـ لسبرار وايمياـ لمباتؾدة 
(، اسا تؼ )داال تدؽ البشا  واانت 2.72-2.20)ي  تراو)ت معامبلت االرتباط بيؽ )

 (.2.20الشتائج دالة عشد )
ـ معامل للفا وطردقة إعادض االقتبار وثبات السكيسيؽ، تؼ استخدا ولحداب الثبات     

(، اسا تراو)ت معامبلت االرتباط بظردقة 2.77-2.77وتراو)ت قيؼ معامل للفا ما بيؽ )
-2.70(، اسا تراو)ت قيؼ ثبات السكيسيؽ ما بيؽ )2.96-2.70إعادض االقتبار ما بيؽ )

2.79.) 
( 62قامت البا)ثة بالتظبيق عمي عيشة )عمي عيشة الدراسة  ولحداب الرجق والثبات     

( مؽ الباتؾديؽ ذوؼ القدرات السرتفعة تتراوح لعسارىؼ 02( طفل لسبرار و)00طفل وطفمة )
( وتؼ استخداـ تدؽ السحػ الخاراي بإ جاد معامل االرتباط بيؽ مكياس ايمياـ 2-7)

دؽ بيؽ ( وتراو)ت معامبلت الر0229ومكياس زممة لسبرار لؤلطفاؿ )آماؿ باعة، 
( 2.70( لمدمؾؾ السحدد، )2.70( لمتفاعل االاتساعي، و)2.77(، فلانت )2.70-2.70)

( لسعامل األسبرار واانت اسيعيا 2.70( لمسيارات البرااساتية، )2.70لمسيارات السعرفية، )
 ( مسا ودؿ عمى تدؽ السكياس. 2.20دالة عشد )

لفا ارونباخ وتراو)ت قيؼ الثبات ما بيؽ قامت البا)ثة باستخداـ معامل ل ولحداب الثبات     
( 2.79( لمدمؾؾ السحدد، )2.72( لمتفاعل االاتساعي، )2.72( فلانت )2.70-2.72)

( لمسيارات البرااساتية )العسمية(، وتدؿ ىبه الكيؼ عمى ثبات 2.70لمسيارات السعرفية، )
 السكياس.

 التقييم الشسائي لبخنامج البهرتيج:

أنو مجسؾعة مؽ األنذظة، األلعاال والسسارسات العمسية التي  قؾـ بيا  عرؼ البرنامج ب     
الظفل تحت إةراؼ وتؾايو مؽ اان  السذرفة التي تعسل عمي تزودده بالخبرات، السعمؾمات، 



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1255 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

السفاليؼ، االتجاىات وتدردبو عمي لسالي  التفلير و)ل السذكبلت التي ترغبو في البح  
 (.02، 0222واالكتذاؼ )بيادر، 

ودعتبر برنامج بؾرتيج ل)د لىؼ لدوات التدقل السبكر )ي  وتؼ تظبيقو عمى السر)مة      
 developmental profileسشؾات، ودقدـ تقييسا  نسائيا  تتابعيا   2العسردة مؽ السيبلد و)تى 

  وىؾ اراسة اقتبارات الدمؾؾ ودظبق عمى ال checklistوتلؾف مؽ  قائسة مبل)غة الدمؾؾ 
اسؼ السؤسدة، تاردخ  ،قائسة قاتة بو ودكت  عميو )اسؼ الظفل checklist طفل وللل طفل

 ىي  five core areasتقييسية  ميبلده( ودذتسل عمى قسس مجاالت
 .socializationالسجاؿ االاتساعي )التفاعل والتؾاتل(  .0
 .cognitiveالسجاؿ اإلدراكي)السعرفى(  .0
 languageالسجاؿ اإلترالي)المرة(  .6
 .self helpالسداعدض )الرعا ة(الباتية  .0
 .motorالسجاؿ الحراي  .2

( وتراؼ إلى العدود مؽ 0929وقد تسؼ برنامج البؾرتيج في الؾال ات الستحدض عاـ )     
المرات وتؼ تظبيقو وتقشيشو في العدود مؽ دوؿ العالؼ ومؽ بيشيا بعض الدوؿ العربية. )ي  

السختمفة مثل اإلعاقات العقمية، اإلعاقات الجدسية  خدـ البرنامج األطفاؿ ذوؼ اإلعاقات 
 متعددؼ اإلعاقات واضظرابات الشظق واللبلـ. 

 وصف بخنامج "بهرتيج"

 إلييا  ذير الخدمة، والتي تقد ؼ نسؾذج مكؾنات ل)د ىؾ السبكر لمتعميؼ بؾرتيج  دليل     
 تقي والبوؽ لنؾاعيا بسختمف اإلعاقات ذوؼ  لؤلطفاؿ  بؾرتيج  نسؾذج تسؼ وقد بؾرتيج نسؾذج
 مي ل زا   فعاؿ الشسؾذج األطفاؿ، وىبا ىؤال  ألسر وابلػ الدادسة وسؽ السيبلد بيؽ لعسارىؼ
 لؤلقظار السعرضيؽ ولواالاتساعي، االقترادؼ السدتؾؼ  مشخفزي لوالشسؾ، متأقرؼ  األطفاؿ
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 السبكرض الظفؾلة برامج تذسل متعددض ليؤال  األطفاؿ في لةكاؿ الخدمة تقد ؼ ودسكؽ     
ا  مبكر  البد  ، برنامجEVEN STARTستارت" "ا فؽ سؾدا   لشبدل العامة والخاتة مثل برنامج

األطفاؿ،  رداض قبل ما برنامج لو، السدرسة قبل ما وبرنامج HEAD STARTستارت"  ىيد"
 .وغيرىا DAY CAREالشياردة  الرعا ة مراكز لو

 الخاص التدقلوبيؽ  األسردة الشغؼ مدقل بيؽ التلامل لتحقيق بؾرتيج   نسؾذج وددعي     
 رئيدية  مبادغ مؽ لربعة الشسؾذج ودتذكل ىبا لتظؾره معيقة بيئة في وؾاد طفل بعبلج

 التدقل. عسمية تؾاو التي ىي األسرض لف 
 والظفل. الؾالدوؽ بيؽ التفاعل ىؾ التدقل عسمية اؾىر لف 
 الؾسيط األسرض، وىي )ياض لنساط تذكل األسرض، والمع  اليؾمي، وعادات الشغاـ لف 

 قبللو. ؽم التدقل وتؼ البؼ
 لساس العسل، ىؾ وفردق الؾالدوؽ بيؽ الدائرض والحؾارات السبل)غات تدجيل لف 

 التدقل. عسمية في تتخب التي القرارات

 العشاصخ األساسية في بخنامج "بهرتيج"

 ومي   فيسا مشياعرض ال  بؾرتيج، سيتؼ لشسؾذج لساسية عشاتر ستة ىشاؾ

 التذخيص عسلية( 1

 ببرنامج السحمي السجتسي مؤسدات لتعردا مكثفة  ايؾد عمي بروتيج  نسؾذج  ذتسل      
 تخدمو البؼ السجتسي طبيعة لساس عمي نجا)يا محكات بؾضي مؤسدة كل وتقـؾ التدقل
 إلييا. الخدمة تقد ؼ  سكؽ التي األسر وعدد التسؾدل مرادر ةروط، الدائدض واألنغسة

 األيكهلهجي البيئي ( التقييم2

 نقاط اكتذاؼ إلى ويدؼ فيؾ نياوتيا، إلى بداوتيا مؽ الشذاط عسمية اؾىر ىؾ التقييؼ     
 لمتدقل، برنامج إعادض إلى ويدؼ فيؾ وببلػ ولسرتو، الظفل تشقص التي الحااات القؾض ولنؾاع
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 األسرض، مي رسسية غير )ؾارات التدقل استراتيجيات تذسل وقد )دض، عمى لسرض بكل قاص
 تقييؼ نتائج استخداـ ودسكؽ اإلنسائية، القؾائؼ لو السظبؾعة التقييؼ لدوات واستخداـ كسبل)غة
 في -  السبكر لمتعميؼ بؾرتيج دليل مثل – اإلنسائي التقييؼ لساس عمى قامت والتي الظفل
 بالسذاراة التقييؼ لنؾاع اسيي وتتؼ الظفل، نسؾ دعؼ إلى تيدؼ التي اليؾمية األنذظة تخظيط
 تتؼ لف ولسرتو ولزساف طفميؼ عؽ معمؾماتيؼ مؽ االستفادض بيدؼ وذلػ الؾالدوؽ؛ مؽ التامة
 معرفة إلى التؾتل كبلػ األ كؾلؾاي التقييؼ ودذسل األسرض، مؽ بتؾايو األنذظة ىبه

 .األسرض لسداعدض السحمي السجتسي في بالسرادر الستا)ة

 الشتائج وتقييم ( اإلشخاف3

 الفردؼ، التعميؼ برنامج قبلؿ السداعدض ببرنامج العبلقة ذات واألسرض الظفل لنذظة تغير     
 قبلؿ مؽ األنذظة تؾثيق ودتؼ لقرػ، برامج قبلؿ مؽ لو الؾا)دض، األسرض قدمة برنامج لو

 باللتي  اإلستفادض قبلؿ مؽ الظفل تقييؼ ودتؼ السبل)غة، وسجبلت األسبؾعي االتراؿ
 التقييؼ استلساؿ ودتؼ  اسراي، "السبكرض "بؾرتيج لمظفؾلة الذاممة التشسية برنامج دليل الحالي
 الؾالدوؽ رضا دراة قياس ودتؼ الستفردض األسرض وقدمات الفردؼ، التعميؼ برامج لسرااعة سشؾدا

)وزارض التربية العاـ  نيا ة في قبلؿ استبيانات مؽ البرنامج قدمات عؽ السحمي والسجتسي
 (.02-2ال، 0227والتعميؼ، 

 ( األسذ التي يقهم عليها التقييم الشسائي لبخنامج "بهرتيج"4

 ورتبط بعزيا والتؾاييات األساسية السفاليؼ مؽ مجسؾعة عمى األساس ىبا  عتسد     
 التخظيط )دؽ  كفل بسا وتعمق اآلقر والبعض البرنامج فيو  عسل البؼ السعرفي باإلطار
 .والتقؾدؼ التشفيب و)ردة
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 ر)اال في تظبق لؤلطفاؿ الباتؾديؽ والعبلج والتشسية الرعا ة عسمية إف :األو: السفههم .0
 تشسيتيا عمى والعسل لدا ىؼ، ورتد لطفاليسا، تعميؼ بستابعة األال لو األـ تقـؾ بحي  األسرض،
 لمشسؾ. السشاسبة السدتؾدات إلى بيا لمؾتؾؿ

لمظفل الباتؾؼ،  الدمؾاية السذكمة تذخيص في الدمؾاي االتجاه   ىؾالثاني السفههم .0
 ودسكؽ تحدودا التعميؼ عسمية لىداؼ  حدد االتجاه وىبا في التقؾدؼ عسمية تدردبات إعداد وفي
 .السختمفة الشسؾ اؾان  في القرؾر لسعالجة تلفي التي التدرد  لسالي  اقتبار مؽ
 مؽ  حتؾؼ  البرنامج لف وىؾ الدابق بالسفيـؾ الثال  السفيـؾ ودرتبط الثالث: السفههم .6
 الرضيي، السجاؿ استثارض اآلتية  مجاؿ الدتة السجاالت تزؼ لمسرااعة قائسة عمى لدواتو بيؽ

 المرؾؼ.  السجاؿ ،االاتساعي السجاؿ، البات مداعدض مجاؿ ،الحراي السعرفي، السجاؿ
 طبيعة ترؾر في البرنامج إليو  دتشد لساسيا مفيؾما ثسة لف القائسة ىبه مؽ ودبل)ع     
 اسيي تلامل عمى  قـؾ ونسؾه ةخريتو واؾان  اضظراال الباتؾدة  مؽ  عانى البؼ الظفل
 مغاىر لجسيي ةامل ورتد تحميل عمى -الؾقت نفس في–  عتسد انو كسا الشسؾ، مجاالت
 مفيـؾ فيؾ إذف سمؾايا، لدائيا تحدودا السجاالت ىبه مؽ مجاؿ كل عل في الشسؾ وميارات
 لمظفل. اإلندانية لمظبيعة ةامل معرفي لدائي سمؾاي

 في تقدـ مؽ )دث ما اعتباره في  أقب البرنامج ىبا لف عمى وددتشد الخابع: السفههم .0
ذوؼ اال)تيااات  األطفاؿ رعا ة عمى القائسيؽ تدرد   قتفي فيؾ وتظؾدره التعميؼ ترسيؼ مجاؿ

 قائؼ تعميسي مشيج ترتي  تلفل استراتيجيات ووضي الباتؾدة قاتة الخاتة عامة ولطفاؿ
 بذكل التعمؼ قظؾات ترتي  تلفل استراتيجيات ووضي األىداؼ  حقق بسا التحميل، ىبا عمى

 التشديق مفيؾـ إلى  دتشد البرنامج ىبا لف لؼ األىداؼ، تحقيق إلى ودؤدؼ ويدرىا متدمدل
 وبيؽ الدمؾاي، اليدؼ وبيؽ السيسة، تحميل بيؽ تشاغؼ لو اتداؽ واؾد وضرورض الشغاـ لو

 في عميو السشرؾص اليدؼ عميو وشص البؼ الشجاح مدتؾػ  بمؾغ وبيؽ والتعميؼ، التعمؼ قبرات
 البرنامج.
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 واؾد مؽ الرغؼ فعمى السرونة، البرنامج ليبا األساسية السفاليؼ مؽالخامذ:  السفههم .2
 في العادؼ لو الدؾؼ  الظفل بيا  قـؾ التي األدا ات وترتد اسيي تزؼ مرااعة قائسة

 تحدد نذاط بظاقة األدا ات ىبه مؽ للل لدا  وؾاد لنو مؽ الرغؼ وعمى الدتة، السجاالت
– األدا  لو الدمؾاي ىبا العشرر وتشسية اكتداال تلفل التي والرعا ة والتعميؼ العسل قظؾات
 وبتلر لف السذرفة قبل السعمسة لو واألال لؤلـ متدي السجاؿ فاف كمو ذلػ مؽ الرغؼ عمى
 تحقيق  كفل ومسا الغروؼ تيدره مسا متباوشة ومؾاد مختمفة تعميسية وطرائق بدومة، لنذظة
 (2 -6ل، 0227التشسؾؼ )وزارض التربية والتعميؼ،  اليدؼ

 الخرائص الديكهمتخية لسقياس البخوفيل الشسائي للبهرتيج

الشسائي لمبؾرتيج عمى  قامت البا)ثة بإ جاد معامبلت الردؽ والثبات لسكياس البروفيل     
 ( طفبل عمى الشحؾ التالي 62عيشة قؾاميا )

قامت البا)ثة بإ جاد معامبلت االرتباط بيؽ مكياس البروفيل الشسائي  ي: صجق السحك الخارج
ساعى ، فاوشبلند لمدمؾؾ التليفى السظؾر مؽ مكياس فاوشبلند لمشزج االاتمكياس لمبؾرتيج و 

 (2( اسحػ قاراي، اسا وتزظ في ادوؿ )0220) بشدر العتيبى،تعرد  وتقشيؽ

 (2ادوؿ )
 معامبلت الردؽ لسكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيج

 معامبلت الردؽ األبعاد
 2.77 الحراي

 2.70 االاتساعي
 2.79 الرعا ة الباتية
 2.70 السجاؿ السعرفي
 2.70 السجاؿ المرؾؼ 

 2.76 الدراة اللمية لمسكياس
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 معامالت الثبات

قامت البا)ثة بإ جاد معامبلت الثبات لسكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيج باستخداـ معامل      
 (7للفا بظردقة ارونباخ اسا وتزظ في ادوؿ )

 (7ادوؿ )
 معامبلت الثبات لسكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيج باستخداـ معادلة ارونباخ

 معامبلت الثبات األبعاد
 2.72 الحراي

 2.70 االاتساعي
 2.77 الرعا ة الباتية
 2.79 السجاؿ السعرفي
 2.70 السجاؿ المرؾؼ 

 2.77 الدراة اللمية لمسكياس

 ( لف قيؼ معامبلت الثبات مرتفعة مسا ودؿ عمى ثبات االقتبار7وتزظ مؽ ادوؿ )

 الخطهات اإلجخائية للجراسة.

 االطبلع عمى التراث الشغرػ للتابة الجز  الشغرؼ لمدراسة.  .0
تحدود عيشة الدراسة لعسل بروفيل نفدى )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي  .0

واألطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي( و)داال التجانس بيؽ لفراد العيشة مؽ )ي  دراة 
 الدراسة.الباتؾدة والعسر الزمشى، وتحدود لدوات 

إارا  الدراسة السيدانية مؽ قبلؿ تظبيق اقتبارؼ ايمياـ لمباتؾدة واألسبرار والتقييؼ  .6
/ 0209لةير قبلؿ العاـ  2الشسائي لبرنامج البؾرتيج وذلػ في فترض زمشية وتمت إلى 

0202. 
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ترحيظ االقتبارات وتفردغ البيانات واستخداـ األسالي  اإل)رائية السشاسبة القتبار  .0
 لفروض.تحة ا

في ضؾ  اإلطار  الؾتؾؿ إلى الشتائج وتفديرىا بعد السعالجة اإل)رائية، ومشاقذتيا .2
 الشغرؼ والدراسات الدابقة.

 األساليب اإلحرائية السدتخجمة في الجراسة.

 (SPSS)قامت البا)ثة باستخداـ برنامج الحزمة اإل)رائية لمعمؾـ االاتساعية      
Statistical Package for Social Sciencesوتؼ استخداـ اآلتي . 

  Alpha cronbachاقتبار للفا ارونباخ  .0
 معامبلت االرتباط  .0
 Mann- Whitney Uماف ودتشي  .6

 أواًل: عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 )أ( عخض نتائج الفخض األو: ومشاقذتها: 

وشص الفرض األوؿ عمى لنو  تؾاد فروؽ ذات داللة إ)رائية بيؽ متؾسظات رت       
دراات )االت األطفاؿ ذوؼ االضظرابات الشسائية )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  
الؾعيفي واألطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي( عمى مكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيج 

 االت الشسائية السختمفة في اتجاه األطفاؿ مرتفعي األدا  الؾعيفي. وذلػ بالشدبة لتقييؼ السج
 - Mannودتشي  –ولمتحقق مؽ تحة ذلػ الفرض، قامت البا)ثة باستخداـ اقتبار ماف 

Whitney  إل جاد الفروؽ بيؽ متؾسظات رت  دراات األطفاؿ ذوؼ االضظرابات الشسائية
األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي( )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي و 
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عمى مكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيج  وذلػ بالشدبة لتقييؼ السجاالت الشسائية السختمفة اسا 
 (.7وتزظ مؽ ادوؿ )

األطفاؿ الباتؾديؽ الفروؽ بيؽ متؾسظات رت  دراات األطفاؿ ذوؼ االضظرابات الشسائية) (7ادوؿ )
 ( عمى مكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيجواألطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي مشخفزي األدا  الؾعيفي

 اتجاه الداللة الداللة z مجسؾع الرت  متؾسط الرت  العدد السجسؾعات الستريرات
 مشخفزي األدا  الحراي

 مرتفعي األدا 
 إاسالي

02 
02 
02 

00.72 
9.02 

007.2 
90.2 

 
2.920 

  غير دالة
- 

 مشخفزي األدا  االاتساعي
 مرتفعي األدا 

 إاسالي

02 
02 
02 

02.2 
2.2 

022 
22 

 
6.762 

دالة عشد 
مدتؾػ 
2.20 

لرالظ 
مرتفعي 
 األدا 

الرعا ة 
 الباتية

 مشخفزي األدا 
 مرتفعي األدا 

 إاسالي

02 
02 
02 

00.72 
7.02 

0067.2 
70.2 

 
0.772 

 
غير 
 دالة

 
- 

السجاؿ 
 السعرفي

 مشخفزي األدا 
 مرتفعي األدا 

 إاسالي

02 
02 
02 

02.0 
2.9 

020 
29 

 
6.077 

دالة عشد 
مدتؾػ 
2.20 

لرالظ 
مرتفعي 
 األدا 

السجاؿ 
 المرؾؼ 

 مشخفزي األدا 
 مرتفعي األدا 

 إاسالي

02 
02 
02 

02.0 
2.9 

020 
29 

 
6.079 

دالة عشد 
مدتؾػ 
2.20 

لرالظ 
مرتفعي 
 األدا 

الدراة 
اللمية 
 لمسكياس

 مشخفزي األدا 
 مرتفعي األدا 

 إاسالي

02 
02 
02 

02.2 
2.2 

022 
22 

 
6.770 

دالة عشد 
مدتؾػ 
2.20 

لرالظ 
مرتفعي 
 األدا 

 Z =0.27  2.20عشد مدتؾػ   Z  =0.92  2.22عشد مدتؾػ 
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( واؾد فروؽ ذات داللة إ)رائية بيؽ متؾسظات رت  دراات 7وتزظ مؽ ادوؿ)     
األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزى ومرتفعى األدا  الؾعيفى فى السجاالت االاتساعية والسعرفية 
والدراة اللمية لرالظ األطفاؿ ذوػ األدا  الؾعيفي السرتفي ، بيشسا لؼ تغير داللة لمفروؽ بيؽ 

طفاؿ مشخفزى ومرتفعى األدا  الؾعيفى مؽ الباتؾديؽ عمى لبعاد متؾسظات رت  دراات األ
 السجاؿ الحراى والرعا ة الباتية. 

( الفروؽ بيؽ متؾسظات رت  دراات األطفاؿ ذوؼ االضظرابات 0ودؾضظ ةكل )     
األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا   -الشسائية )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي

 مى مكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيجالؾعيفي( ع
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ( 0) ةكل
الفروؽ بيؽ متؾسظات رت  دراات األطفاؿ ذوؼ االضظرابات الشسائية )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  

 األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي ( عمى مكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيج -الؾعيفي

 

االداء الوظيفي مرتفع  

 منخفض االداء الوظيفي
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 عخض نتائج الفخض الثاني: 

وشص الفرض الثاني عمى لنو  ال  ختمف ةكل البروفيل الشفدي لتقييؼ )االت األطفاؿ      
األطفاؿ الباتؾديؽ  -ذوؼ االضظرابات الشسائية )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي

مرتفعي األدا  الؾعيفي( عشد استخداـ البروفيل الشسائي برنامج البؾرتيج اسحػ تذخيري 
 الشسائية السختمفة.  وتقييسي لمسجاالت

قامت البا)ثة بإ جاد البروفيل الشفدي لتقييؼ )االت األطفاؿ ذوؼ االضظرابات الشسائية      
األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي (  -)األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي

 (0كسا وتزظ في ةكل ) عشد استخداـ البروفيل الشسائي لمبؾرتاج
 

 
 
 

 

 

 

 

 ( 0) ةكل
الشسائية )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  البروفيل الشفدي لتقييؼ )االت األطفاؿ ذوؼ االضظرابات 

 األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي( عشد استخداـ البروفيل الشسائي لمبؾرتيج -الؾعيفي

تذير نتائج البروفيل الشسائي لبرنامج بؾرتيج إلى فاعمية استخداـ البروفيل الشسائي      
ؽ لحاالت األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  لبرنامج البؾرتيج في التقييؼ والتذخيص الفار 

ظيفيمنخفض االداء الو   

 مرتفع االداء الوظيفي

 منخفض االداء الوظيفي
 مرتفع االداء الوظيفي
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األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي، مسا ودعؼ فرض الدراسة والتؾقي بفاعمية  -الؾعيفي
 استخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج في عسميات التقييؼ الشسائي والتذخيص الفارؽ. 

الشسائي لبرنامج البؾرتيج في تذخيص وتقييؼ مؽ ثؼ وتزظ فاعمية استخداـ البروفيل و      
األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي.  -األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي

 باإلضافة إلى تحدود مكامؽ القؾض التعميسية الخاتة والسيارات القابمة لمتعمؼ عشد الظفل.
 Villa, Micheli, Pastore&Molteni, 2010)ال مؽ ) إليوودتفق ىبا مي ما لةار      

والتي ىدفت إلى التحقق مؽ تبل)ية البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج، ولعيرت الشتائج 
ثبات وتدؽ السكياس في تقييؼ وتذخيص ذوػ االضظرابات الشسائية ))االت الباتؾدة 

 ,Waligórska,Pisula,Waligórski&Letachowicz)و)االت األسبرار(، ودراسة 
والتي ىدفت إلى التأكد مؽ فعالية برامج التدقل السبكر لؤلطفاؿ الباتؾديؽ باستخداـ  (2012

( PEP(، ولعيرت الشتائج تقدـ لؤلطفاؿ عمى اقتبار )PEPمكياس البروفيل الشفدي التربؾؼ )
 ,Fulton & D'entremont)االقتبارات الفرعية والدراة اللمية لمسكياس، اسا اةارت دراسة 

( )ي  ىدفت إلى فائدض البروفيل الشفدي التربؾؼ في تقييؼ PEP3ىسية مكياس )إلى ل  (2013
 السيارات السعرفية والمرؾدة لؤلطفاؿ الباتؾديؽ.

وترػ البا)ثة لف نتيجة الدراسة الحالية اا ت متفقة تساما مي عدود مؽ نتائج الدراسات      
لبرنامج البؾرتيج لمكياـ بعسميات  الدابقة والتي تؤاد عمى فاعمية استخداـ البروفيل الشسائي

التقييؼ الشسائية اللاممة والسدققة وابلػ عسميات التذخيص الفارؽ لحاالت االضظرابات 
الشسائية متسثمة في )االت اضظراال الباتؾدة مشخفزى ومرتفعى األدا  الؾعيفى وذلػ بشفس 

ذلػ متفقا  مي نتائج دراسة ، واا  PEP3اللفا ض والفاعمية الستخداـ البروفيل الشفدي التربؾؼ 
Reale, 2012) والتي ىدفت إلى التحقق مؽ افا ض تظبيق البروفيل الشسائي لبرنامج )

 ,Mandy)البؾرتيج في التذخيص الؾعيفي الضظرابات الباتؾدة، وابلػ مي دراسة 
Charman, Gilmour&Skuse, 2012)  التى ىدفت إلى فحص افا ض استخداـ البروفيل
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 Laytonامج البؾرتيج في تذخيص اضظرابات الشسؾ الذامل، ومي نتائج دراسة الشسائي لبرن
& Hao, 2014) التى ىدفت إلى فحص فاعمية الخرائص التذخيرية لبرنامج البؾرتيج )

 Attama,Uwakwe, Onyeamaفي التقييؼ السبكر لمباتؾدة بيؽ األطفاؿ، ولقيرا دراسة 
&Igwe, 2015) استخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج ( التى ىدفت إلى بح  افا ض

 مي ال مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ وذوؼ اإلعاقات الشسائية.
وترػ البا)ثة لف لىؼ ولكثر ما  داىؼ بو البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج لنو مدعـؾ      

األدا  ببرامج تدردبية ، وال  كتفي فقط بتقييؼ وتذخيص )االت األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي 
األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي ، ولبا  سكششا القؾؿ بأنو  سكؽ الحرؾؿ  -الؾعيفي

عمى تؾرض متلاممة عؽ الظفل مؽ قبلؿ عسميات التقييؼ والتذخيص ؛ بل وندتظيي معيا 
تقد ؼ الخدمات التربؾدة والتعميسية بذكل لفزل مؽ قبلؿ البرامج التي تدعؼ البروفيل 

 )البرنامج الشسائي لمبؾرتيج(. السدتخدـ
كسا قامت البا)ثة برسؼ الرفحة الشفدية للل مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا       

األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي باستخداـ التقييؼ الشسائي لبرنامج  -الؾعيفي
البؾرتيج، واا ت الرفحة الشفدية تعكس مدا)ة التذابو بيؽ العيشيتيؽ عمي اسيي لبعاد 

نامج البؾرتيج، وفيسا ومي رسؼ ةكل الرفحة الشفدية للل مؽ العيشتيؽ ولواو التقييؼ الشسائي لبر 
 التذابو واالقتبلؼ فيسا بيشيسا 
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 ( 6) ةكل
األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا   -الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفيالرفحة الشفدية للل مؽ األطفاؿ 

 الؾعيفي ولواو التذابو واالقتبلؼ فيسا بيشيؼ

مؽ قبلؿ الرفحة الشفدية وتزظ لشا واؾد لواو التذابو لدؼ األطفاؿ الباتؾديؽ      
ييؼ الشسائي األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي عمي التق -مشخفزي األدا  الؾعيفي

 تتزظ فيسا ومي  لبرنامج البؾرتيج 
  في بعد  التؾاتل فقد عير مؽ قبلؿ الشتائج  واؾد قرؾر في ميارات التؾاتل

)المرة التعبيردة والمرة االستكبالية واإلدراؾ المفغي وغير المفغي( لدػ األطفاؿ الباتؾديؽ 
مشخفزى األدا  الؾعيفى مقارنة باألطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي، تراوح التأقر في 

الستؾسط والذدود، وابلػ تؾقف تأقر في القدرض عمى التخاط  واالتراؿ، اسا المرة ما بيؽ 
لف بعض األطفاؿ الباتؾديؽ البوؽ استظاعؾا التحدث اانت المرة لدويؼ غردبة )ي  اانؾا 

 منخفض االداء الوظيفي

 مرتفع االداء الوظيفي
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 قؾمؾف بتردود بعض اللمسات لو الجسل بذكل مدتسر )تى وإف اانت مؽ )دو  سابق ليس 
ألمر البػ لؼ  غير عشد األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  لو عبلقة بالسؾضؾع الحالي، وىؾ ا

الؾعيفي، فبالرغؼ مؽ تفؾقيؼ في ميارات التؾاتل عمي األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزى األدا  
الؾعيفى إال لف مذكمة التؾاتل المفغي لدويؼ تلسؽ في لنيؼ  فتقروف إلى قؾاعد السحادثة مي 

  لفترات طؾدمة و وتحدثؾف عؽ بعض االىتسامات اآلقردؽ، فيؼ ورددوف االستئثار بالحدو
السحدودض لو عؽ مؾضؾعاتيؼ السفزمة والتي قد ال تيؼ ل)د غيرىؼ )كالحدو  عؽ إ)دػ 

 الذخريات ، وغيرىا( وغير ميتسيؽ باآلقردؽ ومذاعرىؼ وإذا اانؾا ميتسيؽ لـ ال.
  ديؽ مرتفعي األدا  لما فيسا وتعمق بالقرا ض واللتابة فبالرغؼ مؽ تفؾؽ األطفاؿ الباتؾ

الؾعيفي عمى الباتؾديؽ مشخفزى األدا  الؾعيفى  في ىبا البعد إال لف الفرؽ بيشيؼ ليس ابير 
مسا ودؿ عمى لف مرتفعى األدا  الؾعيفى في بدا ة الظردق نحؾ التعمؼ بذكل لفزل ، ولف 

ت األساسية األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزى األدا  الؾعيفى في )ااة إلى برامج لتعميؼ السيارا
 لمتعمؼ )اللتابة القرا ض الحداال(.

   لما مؽ الشا)ية االاتساعية فقد لبدؼ األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي تفؾقا
في ميارات التفاعل االاتساعي، فبالرغؼ مؽ لنيؼ وؾاايؾف عجزا ةدودا  في تلؾدؽ العبلقات 

ؾاايو األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزى األدا  االاتساعية، إال لف ىبا القرؾر  غل مختمف ا عسا و
الؾعيفى ، فبالرغؼ مؽ واؾد مذكبلت ااتساعية تتراوح ما بيؽ االنعزاؿ والرغبة في االنفراؿ 
عؽ السجتسي إلي االةتراؾ في األنذظة االاتساعية غير الفعالة، إال لنيؼ ورغبؾف في التفاعل 

كتسل، ودراي ذلػ إلي نسؾ السيارات االاتساعي وإقامة الرداقات )تى ولؾ لؼ تلؽ بذكل م
المرؾدة مؽ )ي  )ريمة السفردات وقؾاعد المرة والشظق، اسا لنيؼ قادروف عمى تلؾدؽ اسل 

لما األطفاؿ ، طؾدمة ومعقدض في قؾاعدىا الستخداميا في التؾاتل والتفاعل االاتساعى 
ات التفاعل الباتؾديؽ مشخفزى األدا  الؾعيفى فيؼ  عانؾف مؽ قرؾر ةدود في ميار 
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االاتساعي، وفى القدرض عمى إقامة اتراؿ ااتساعي متبادؿ، وعدـ الرغبة في تلؾدؽ عبلقات 
 لو تداقات، اسا اتزظ مؽ نتائج السكياس ونتائج ولى األمر.

   وفيسا وتعمق بالسيارات الحراية  بالرغؼ مؽ لف االطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا
لحراية االقدرض عمى استخداـ لدوات المع  قارج الؾعيفي  عانؾف مؽ بعض السذكبلت ا

السشزؿ مثل األراؾ)ة لو راؾال الدرااات وما إلى ذلػ وقد تلؾف ىيئة وقؾفيؼ لو امؾسيؼ 
غردبة ، اسا لنيؼ قد  غيروف تعؾبات في تشاسق السيارات البرردة الحراية إال لنيؼ لعيروا 

فى  في ىبا السجاؿ)السيارات الدقيقة تفؾق ا عمى األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزى األدا  الؾعي
واإلدراؾ الحراي البررػ( فالقدرات الحراية لدؼ الباتؾديؽ مرتفعى األدا  الؾعيفى تتباوؽ 
بدراة ابيرض فسؽ قبلؿ تقردر ولي األمر ومؽ قبلؿ لدا  األطفاؿ عمي السكياس، بعض 

ايدض، والبعض اآلقر لد و  األطفاؿ الباتؾديؽ  مرتفعى األدا  الؾعيفى اعيروا ميارات نسائية
قرؾر في قدراتيؼ الحراية الدقيقة مشيا بط  فػي تعمػؼ ميارات ارتدا  السبلبس، وميارات 
تشاوؿ الظعػاـ، واسػتخداـ لزرار السبلبػس، واستخداـ لقبلـ الرتاص، والتمؾدؽ، والبازؿ، بيشسا 

 لؼ تؾاد فروؽ بيؽ الفئتيؽ في السيارات اللبيرض.
 ظية  لعير األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزى األدا  الؾعيفى استجابة سمبية الدمؾايات الشس

عمى بعض)الخرائص الدمؾاية الحراية والخرائص الدمؾاية المفغية( )ي  اانؾا  رروف 
عمى لدا  لنذظة بعيشيا دوف غيرىا )مثل نذاط المع  بالسكعبات والخرز( اسا لف بعزيؼ 

ة، وبعزيؼ ااف  ذؼ األةيا  لو وتبوقيا، مسا  ذير كاف وردد اللمسات والجسل بظردقة عذؾائي
إلى تفؾؽ األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزى األدا  الؾعيفى عؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي في ةدض 

 الدمؾايات الشسظية وىؾ ما وتفق مي قرائريؼ.
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 توصيات الدراسة
 في ضؾ  نتائج الدراسة الحالية تؾتي البا)ثة بسا ومي 

بتجدود طرؽ التذخيص والتقييؼ التي تدتخدـ مي األطفاؿ ذوػ ضرورض االىتساـ  .0
 اال)تيااات الخاتة عسؾما واألطفاؿ ذوػ اضظرابات الباتؾدة قاتة.

االستفادض مؽ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج في عسميات التقييؼ والتذخيص ووضي  .0
 الخظة التربؾدة السبلئسة لمتدقل.

ؾ الظفل ومدؼ التقدـ نحؾ تحقيق األىداؼ والشتائج ترسيؼ لدوات لرتد الترير فى نس .6
 تربؾ السعمسة لتحكيقيا. التي
تؾفير االقتبارات والسقاويس الشفدية والتربؾدة داقل مؤسدات التربية الخاتة وتدرد   .0

 األقرائييؽ عمي استخداميا.
 البحؾث السقتر)ة 

لحاالت االتابة استخداـ البؾرتيج في التذخيص الفارؽ ورسؼ البروفيل الشفدى  -0
 الدماغية .

قدرض برنامجى تيتش والبؾرتيج في التذخيص الفارؽ بيؽ )االت الباتؾدة مرتفعى   -0
 ومشخفزى األدا  الؾعيفى.

استخداـ برنامج التدقل السبكر البؾرتيج فى التذخيص الفارؽ بيؽ )االت الزعف  -6
 العقمى والتؾ)د.

 د وتعؾبات التعمؼ .قدرض البؾرتيج في التذخيص الفارؽ لحاالت التؾ)  -0
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 السخاجع

 أواًل: السخاجع العخبية 

( (. تشسية بعض ميارات الرعا ة الؾالد ة لخفض لعراض الباتؾدة لدؼ 0206إبراليؼ، لكـر
 لبشائيؽ. رسالة داتؾراه. امية البشات لآلداال والعمـؾ التربؾدة، اامعة عيؽ ةسس. 

دمؾاية والتربؾدة( اقتبارات تكيس (. الظفل التؾ)دؼ )قرائرو ال0222لبؾ وؾسف، )داـ)
 قدراتو دمجو في السجتسي. القاىرض  إوتراؾ لمشذر والتؾزدي. 

(. التدقل السبكر واستراتيجيات الدمج. الرداض  0206ل)سد، عمي، عبد الغاىر، عبد  )
 دار الزىرا . 

. مراز سيتي، د 0996لدو ، ناد ة)  دسبر. ( األطفاؿ الستؾ)دوف. ورةة عسل عؽ األوتيـز

(. األوتيـز السذكمة والحل العبلج األمثل لسرض التؾ)د. 0227آرونز، مؾردؽ وايتشس، تيدا)
 تراسة دار الفاروؽ. القاىرض  دار الفاروؽ لمشذر والتؾزدي. 

( مدػ فاعمية برنامج عبلاي لتشسية االتراؿ المرؾؼ لدػ بعض 0220لميؽ، سيى )
 األطفاؿ الباتؾديؽ. رسالة داتؾراه. معيد الدراسات العميا لمظفؾلة، اامعة عيؽ ةسس. 

(. الرؾرض اإلكميشيكية لحاالت األوتيـز ذات السدتؾؼ الؾعيفي السرتفي 0220لميؽ، ىدؼ)
 امية الدراسات اإلندانية. اامعة األزىر. والسشخفض. رسالة داتؾراه. 

(. عمؼ نفس الظفل غير العادؼ. عساف  دار 0227البظاوشة، لسامة، والجراح، عبد الشاتر)
 السديرض لمشذر والتؾزدي والظباعة. 

 (. نسؾذج بؾرتاج لمتدقل السبكر. اللؾدت  دار البحؾث العمسية. 0222بيادر، سعد ة)
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(. فاعمية برنامج تدردبي في تشسية بعض ميارات الدمؾؾ التليفي 0220الجار)ي، سيد ) 
لدػ األطفاؿ التؾ)دويؽ وقفض سمؾاياتيؼ السزظربة. رسالة ماادتير. امية التربية 

 الشؾعية، اامعة عيؽ ةسس. 

(. فعالية برنامج عبلاي بالمع  لخفض دراة بعض االضظرابات 0220قظاال، ) )
ة لدػ عيشة مؽ الباتؾديؽ. رسالة داتؾراه. معيد الدراسات العميا لمظفؾلة، اامعة الدمؾاي

 عيؽ ةسس. 

(  الدليل التذخيري واإل)رائي الرابي لبلضظرابات 0202الرابظة األمردكية لمظ  الشفدي )
الشفدية تعدول الشص الرؾرض العربية، الجز  األوؿ، )تراسة  مدوشة الذارقة لمخدمات 

 ، لبؾ عبى  الذارقة لمخدمات اإلندانية. اإلندانية(

(. الظفل التؾ)دؼ لسرار الظفل التؾ)دؼ وايا نتعامل معو. القاىرض  0227رداض، سعد)
 دار الشذر لمجامعات. 

(. التقييؼ الشفدي والتربؾؼ لدػ عيشة مؽ لطفاؿ التؾ)د 0227الزردقات، إبراليؼ؛ اإلماـ، ))
 ذر، مراز اإلرةاد الشفدي، اامعة عيؽ ةسس. باألردف السؤتسر الدشؾؼ الرابي ع

(. برامج لنذظة )دية لتشسية ميارات التؾاتل لدؼ عيشة مؽ األطفاؿ 0202الزغبي، محسؾد)
 الباتؾديؽ. رسالة ماادتير. امية رداض األطفاؿ. اامعة القاىرض. 

ؾ التليفى مكياس فاوشبلند لمدمؾ   .(2004 )سبارو، سارا ،وباال، د فيد ،وةيكذتي، دوميشيػ 
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