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 :ثحبلا صخلم

يهدؼ البحث الػ  الححقػم  ػؽ ليةمبػن مج ػي ت مؾرخػيج لطرػض ا ػظجاايت طبػ  الحؾ ػد  
الطيطػػؾةحغؽ  االطػػظهت هػػبت الحيجذ ػػة ذ كخػػؼ اخػػحطداـ لػػدػ افطرػػيؿ لػػة  ج مػػن الظرؾلػػن الطب ػػج 

م 3 -2) ي مػػػغؽطرػػػ مم  طػػػؽ خحػػػجاكح أةطػػػير ؼ  ػػػ 44) ، كخكؾ ػػػي ةغظػػػن البحػػػث  ػػػؽ الطحكػػػيلنحغؽ
 ػؽ الػورؾر،  م أطرػيؿ7خظؾات كخؼ خقسبطهؼ إل   يطؾةحغؽ:الطيطؾةن الحيجذ بن كخكؾ ػي  ػؽ )

كقػد راةػي البي  ػن ةػد  هػجك  ةظػد  ػؽ الػورؾر.  م أطرػيؿ7الطيطؾةن الضياظن كخكؾ ػي  ػؽ )
كخحقغػم الحكػيلب مػغؽ الطيطػػؾةحغؽ ،    ػػيـ البحػث ك ػبظتإ ػي فلػجاد ةغظػن البحػث لةذػيد  اخحبير 

اخػحطد ي البي  ػن افدكات الحيلبػن لػة البحػث: قيقطػػن خقػديج الطبهػجات الدالػن ةمػ  ا ػػظجاايت ك 
مج ػػػػي ت الحظطبػػػػن ال ػػػػي من ، )إةػػػػداد: البي  ػػػػنم   م خػػػػظؾات.3 -2افطرػػػػيؿ ) ػطبػػػػ  الحؾ ػػػػد لػػػػد
ن مج ػػي ت "مؾرخػػيج" ك يي ػػت بػػليةم، كأهػػيرت الظحػػيقت لػػة  يمطهػػي إلػػ    "مؾرخػػيج"  لمظرؾلػػن الطب ػػج 

 م خظؾات.3 -2لة الحد  ؽ  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ افطريؿ )

 

مج ػػي ت مؾرخػػيج ، ا ػػظجاا طبػػ  الحؾ ػػد، أطرػػيؿ  ج مػػن الظرؾلػػن   الكلماا ا اتاح ة:اا : 
 الطب ج 
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Abstract: 

     The research aims to verify the effectiveness of the Portage program 

to reduce autism spectrum disorders in children in early childhood, and 

the semi-experimental approach with two equal groups was used. The 

research sample consisted of (14 children) between the ages of (2-3) and 

they were divided into two groups The experimental group consisted of 

(7) male children, the control group and consisted of (7) male children. 

The researcher has observed several conditions when choosing for the 

individuals of the research sample to increase the control and control of 

the research and achieve parity between the two groups. The researcher 

used the following tools in the research: List of estimating indicators 

indicating autism spectrum disorders in children (2-3 years). (Prepared 

by: the researcher), the comprehensive development program for early 

childhood "Portage", and the results in its field indicated the 

effectiveness of the "Portage" program and its success in reducing the 

indicators of autism spectrum disorders in children (2-3 years). 

 

 
 

Keywords: Portage Program, Autism Spectrum Disorder, Early 

Childhood Children 
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 اتكدم   

يعد مج ي ت مؾرخيج  ؽ ألضل مجا ت الحدخل الطب ج الحة خسيةد افطريؿ الصغير ةم         
أف اكحسيا السمؾؾ يحؼ  ؽ الطرغد  لة  بيخهؼ، ك ؾ يعحطد ةم   اكحسيا الطهيرات الؾعبفبن

خ ؿ اف  ظن الحة خقؾـ ةم  المعب كةم  الحعةذة اإليييمة كةم  الحدرج لة الحعمبؼ كةم  
خؾالج الططيرخن لة السمؾؾ كذعحطد ال ج ي ت ةم  خحمغل كرصد هي ل ليطبع  هيرات الظطؾ لة 

ظن لححقغم الحظطبن لة كالحجربن كالمغؾذن كاالةحطيد ةم  اف   اليؾا ب الطعجفبن كاالجحطيعبن
 الطييالت كرصد أداء افطريؿ كالحقدـ ات.وه  

 مشكل  البحث

 ة الحيالت  autism spectrum disorders (ASDs) ا ظجاايت طب  الحؾ د     
خظؾذج الع قيت االجحطيعبن العيدين، أك اخحطداـ المغن  الحة يؾاجت لغهي افهطيص صعؾبن لة

 .خحطدا هي ا  ل  ظمم، كذحصجلؾف اظجؽ قهجذن كطقؾخبنا  ل ط بعة، أك يعيةكف ةؽ ا
كلقد ججػ اةحبير الحؾ د اأ ت طب  أك  ظيؽ  ؽ اال ظجاايت، فف  غي جه خحبييؽ ر غجما      

 ؽ  غث الظؾع كال د . كريف الحؾ د فبطي خ م ُيصظف لة خطسن أ ؾاع: الحؾ د الحقمغدؼ، 
، Rett syndrome ك ح ز ن رذي، Asperger syndrome ك ح ز ن أخ ججج

، كا ظجاا االرخقيء childhood disintegrative disorder كاال ظجاا الححممة الظرؾلة
كلكؽ افطبيء ال يسحطد ؾف  يلبمي  وه  .pervasive developmental disorder الطظح ج

 autism الطصظمحيت، كُذظمقؾف ةم  جطبع أ ؾاع الحؾ د اخؼ ا ظجاا طب  الحؾ د
spectrum disorders  (ASDs) كالحة ُخعد ا ظجاامي كراثبمي  ح ز ن رذي ايخح ظيء ،

، ةم  الجغؼ  ؽ أف الك غج  ؽ اإلةيقن الو ظبن  طغةمام، يطحمف ا ظجاا طب  الحؾ د ةؽ

https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%91%D9%8E%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88/%D9%85%D9%8F%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%91%D9%8E%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 ج   الحؾ د ُيعي ؾف  ؽ ر  الحيلحغؽ. كذبرد  غيـ خصظب  ا ظجاايت طب  الحؾ د ةم  
 .أ ت  طؽ الظب  الؾاخع لمطجض خحبييؽ خطيخت  ؽ  غث ال د  أك الؾ ح مغؽ  جذض كآخج

 رغد  لألطريؿ الطصيمغؽ ايلحؾ د. خيجؼ  أخيلغب خعديل السمؾؾ الط  ف كغيلبمي  ي خكؾف      
 سيةد  افطريؿ الويؽ ي ؾف  عدؿ الوريء لديهؼ أةم  ةؽ طجذم الع ج الوؼ يهدؼ إل  
خظؾذج الطهيرات االجحطيعبن. يعد الحعمبؼ الطيص الرجدؼ أ جام ايلغ اف طبن، كذحضطؽ لة 

ايلك ـ، كالع ج الطهظة، كال د ة، كالسمؾرة، كذلػ  طؽ مج ي ت خيص  الغيلب الع ج
 . صطؼ لألطريؿ الطصيمغؽ ايلحؾ د

م اعظؾاف الط   ت كاال حبيجيت الحة 2147كلة دراخن لححبن دمحم  حرؾظ كخمؾؼ ةطج)     
خؾاجت اخج أطريؿ الحؾ د كدكر الطبخسيت لة  ؾاجهحهي كقد طبقي الدراخن ةمة ةغظن  ؽ 

البطؽ كاخحهدلي الدراخن الحعجؼ ةمة الط   ت الحة خؾاجت أخج  –الخج لة  ديظن الط   ا
افطريؿ الحؾ ديغؽ كالحجؼ ةمة دكر الطبخسيت كاليهيت الداةطت لهوه افخج خؾاء ريف  ؽ 
الظي بن الحأ غمبن أك الطيدين لة  ؾاجهحهي  سحطد ن  ظهت الطسح ايلعغظن الدرراخن اهحطمي 

جه  ؽ أخج االطريؿ الحؾ ديغؽ كاخحطد ي أداه االخحبي ت لمحعجؼ ةمة الط   ت مأخ81ةمة )
كاال حبيجيت الحة خؾاجت أخج افطريؿ الحؾ ديغؽ كدكر الطبخسيت الحة خحعي ل  عهؼ ك ل 
خؾجد جهيت داةطت لهؼ كقد خؾصمي الدراخن الة  يطؾةن  ؽ الظحيقت ا طهي ةدـ كجؾد خؾعبن 

 د، كخؾاجت اخج الحؾ ديغؽ صعؾبن الحعي ل  ع الظرل الحؾ دؼ لدؼ الطيحطع ةؽ  جض الحؾ 
كةدـ كجؾد  صيدر خطؾذل الخج االطريؿ الحؾ د كلهوا اخحظدت البي  ن ةمة مج ي ت مؾرخيج  
 غث يعد مج ي ت مؾرخيج مج ي ت خدخل  ب ج ي قؼ آايء ك قد ة الجةيين لألطريؿ الواخؾذغؽ أك 

يرغد ال ج ي ت لة خقغبؼ خمؾربيت الظرل كخطظبط   غث ، ؽ يحطمؾف  بهجات طب  الحؾ د
اف داؼ الطظهيبن الطظظكبن الحة خدةؼ  طؾ  هيرات الظرل، رطي خكطؽ أ طبن اخحطداـ مج ي ت 
ا لة خؽ الحضي ن ك ي ق مهي لة  حؾر خجرغة ي ةم  مغنن  ال ؾرخيج  ع افطريؿ الصغير جدم

ؾرخيج لمحدخل الطب ج يجرة ةم  الظرل افخج  اصرن ةي ن كلبس ةم  الظرل لقط. ل ج ي ت م
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لة مغنن افخج   طي ييعل لت خأثغجات أك ج إيييمبن  ؽ خمػ ال جا ت الحة خجرة ةم  الظرل لقط 
(Ning Sheng, 2011:56; Allen, 2013: 266-281). 

ما فاعمية بخنامج بهرتاج ك ؽ  ظي جيءت    من البحث الحة خح مؾر لة السباؿ الحيلة: 
 ضظخابات طيف التهحج لجى األطفاؿ في مخحمة الظفهلة السبكخة ؟لخفض بعض ا

 أهداف البحث

 .  خرض ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ االطريؿ لة  ج من الظرؾلن الطب ج 
   الحأكد  ؽ  دػ ليةمبن اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج لمحد  ؽ  بهجات ا ظجاايت طب

 الحؾ د لدػ افطريؿ لة  ج من الظرؾلن الطب ج .

 البحثأهم:  

خحط ل اف طبن الظغجذن  يلبمي لة الحأصغل الظغجؼ لطحغغجات البحث كالطحط من  األىسية الشظخية:
لة ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ افطريؿ كرولػ مج ي ت مؾرخيج لمحدخل الطب ج لة ال قيلن 

يعبن العجببن كافجظ بن، خقديطهي خأصب م  غجذمي لمطريلبؼ، رولػ الظغجذيت الظرسبن كاالجحط
 الطرسج  لت ك حياعن اإلخهي يت الظغجذن الططحمرن كالدراخيت الحدي ن لة  وا الطييؿ.

خحط ل اف طبن الحظ بكبن لة خحديد الطبهجات الدالن ةم  ا ظجاايت طب   األىسية التظبيقية:
الحؾ د لدػ افطريؿ لة  ج من الظرؾلن الطب ج ، ك عجلن  دػ ليةمبن مج ي ت مؾرخيج لحطفبض 

الطبهجات، كا سحيا الظحيقت ةم  العغظيت الط يمهن لعغظيت البحث الحيلة،  غث يعح ج   وه
البحث  حؾرما  ي مي لطسيةد  الطحطصصغؽ لة  ييؿ الحجببن، كةمؼ الظرس،  صططة مجا ت 
الحدخل الطب ج، الطحطصصغؽ لة  ييؿ الظرؾلن لة ربفبن الحطظبط لمظطؾ كخؾعب   وا 

خؾلغج كخظطبن افخيلغب كرولػ  .ال ز ن لألطريؿ الحؾ د كأخج ؼ الطد يت الحطظبط لة خقديؼ
 الحعمبطبن الطؾجؾد  ايل غنن لححقغم ألضل الرجص لمظرل كافخج .
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  مصطلح ا البحث

    :Autism Spectrum disordersاضظخابات طيف التهحج 
ل خؽ خعجؼ البي  ن ا ظجاايت طب  الحؾ د اأ ت "ا ظجاا  طيقة خغهج أةجا ت ق      

ال يل ن، يبثج لة  ييالت ةد ، خ طل قصؾرَا لة الحريةل االجحطيةة، قصؾرَا لة الحؾاصل، 
 كعهؾر الحجريت الظطظبن ك حدكدين لة اف  ظن كاال حطي يت". 

  :Portage program بخنامج "بهرتاج" 
يقؾـ مهي يعجؼ مج ي ت مؾرخيج اأ ت " يطؾةن اف  ظن كالططيرخيت كالط جات الطهطن الحة      

 افطريؿ الصغير خ ؿ  ظيؽ ز ظة  عغؽ لححقغم أ داؼ  طيقبن  عغظن"
(Brue & Oakland, 2012:255) 

 ةدود البحث

مج ي ت مؾرخيج،  -يححدد البحث الحيلة اطحغغجاخت، ك ة  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د  
م خظؾاتم 3 -2طر مم خحجاكح أةطير ؼ  ي مغؽ )44كطي يححدد لة  ؾء العغظن الطحط من لة )

ي  اطجرة الظهة ايخغؾ  كقد خؼ خقسبطهؼ إل   يطؾةحغؽ: )خيجذ بن ك ياظنم، رطي خححدد أيضم
 البحث، لجكض البحث، افدكات كافخيلغب اإل صيقبن الطسحطد ن.لة  ؾء أ داؼ 

 اإلط ر النظري والدراس ا الس بك 

 مقجمة: 
 أواًل: اضظخابات طيف التهحج 

ي هد ةيلطظي الطعيصج خمسمن  ؽ اال ظجاايت الظطيقبن لة هح   ييالت الحبي   
اإل سي بن، لعل أك ج ي مجكزما لة  غداف البحث العمطة لة  ييؿ ةمؼ الظرس كالصحن الظرسبن 
 ؾ ا ظجاايت طب  الحؾ د أك  ي يعجؼ ايخؼ )الطظج الصي يم كذلػ لطي يعي بت افطريؿ 



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1289 

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

قبن ةي ن خبثج ةم   غي ج الظطؾ الطحعدد لألطريؿ كخبدؼ إل   ؽ  وه الرنن  ؽ إةيقن غي
 م.9: 2118ا سحيات كإ غ قت ةم   رست )  يـ ة د الج طؽ، 

كخعظة الظرس كلة  ييؿ الظب  (Autos)كخعؾد رمطن )ذاخؾذنم إل  افصل الغؾ ي ة      
: 2117 طؽ، الظرسة خعظة اال سحيمبن كاالخحغجاؽ لة الظرس ) صظر   ؾرؼ كخمغل ة د الج 

 68 ؽ رل  4م.كخ غج أ دث خقديجات  جرة الؾالييت الطححد  لط يلحن اف جاض إل  أف 293
، أك  طرل لديهؼ ه ل  ؽ أه يؿ طب  الحؾ د اةحبيرما  ؽ ةيـ  4111لكل  44.7طر م

طرل، ك ح ز ن أخ ججج مظحؾ  4111لكل  2-4قد قدر  عدؿ ا ح ير الحؾ د اطعدؿ  .2141
، كاال ظجاايت 4111لكل  1.12رل، كا ظجاا خركػ الظرؾلن  حؾ ط 4111لكل  1.6

 وه الطعدالت  حظيخقن ة ج  .طرل 4111لكل  3.7الظطيقبن ال ي من غغج الطحدد  اطعدؿ 
لة  غؽ أف  عدالت   ال قيليت كالطيطؾةيت العجقبن،  غث يعح ج الحؾ د ا ظجاامي ةيلطبمي

ال أ هي خطحمف اخح ليم ر غجام  سب اليظس  غث ا ظجاايت طب  الحؾ د ثيمحن ة ج ال قيليت، إ
  : 4.2يحأثج افكالد أك ج  ؽ الرحبيت اطعدؿ 

 https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/index.htm)م 
 مفيـه اضظخابات طيف التهحج  -1

أف  (American Psychiatric Association)خجػ اليطعبن اف جذ بن لمظب الظرسة      
ا ظجاايت طب  الحؾ د "إةيقن  طؾ هي من،  غث يحسؼ الرجد ايال سحيا  ؽ الحبي  
االجحطيعبن، الحأخج الركجؼ، الط يكل المغؾذن كالعداقبن خييه ااَلخجذؽ، ق ل ممؾغ ال  ثغؽ ههجما 
 ؽ العطج كالوؼ يط ؽ أف خغهج أةجا ت الطجخبظن ات كخ طص ال قمي، رطي أف اال ظجاايت 

 ة  ظهي الظرل ال خكؾف كا حن أك أكغد  لة مداين اف ج كةيد   ي يحضطؽ طب  الحة يعي
اال ظجاايت الطجخبظن ايلعةلن خأثغجات  ؾعبن ةم  الحريةل كالحؾاصل االجحطيةة" )أخي ن دمحم 

 م.573: 2117كة د الظيصج ذييا ك أ ؾف دمحم، 
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 National Autistic)غؽ كطي خعجلت اليطعبن ال جذظي بن الؾطظبن لألطريؿ الواخؾذ     
Society)  كالطغي ج افخيخبن ييب أف خغهج  ،اأ ت: "ا ظجاا أك  ح ز ن خعجؼ خمؾربيم

كخحضطؽ ا ظجاامي لة خجةن أك خحياع  ،م ههجما  ؽ العطج31ق ل كصؾؿ الظرل إل  خؽ )
لطعجفبن، الظطؾ، ا ظجاامي  سبمي لة االخحييان لمط غجات، ا ظجاامي لة: الك ـ، المغن، السعن ا

 الحعمم كاال حطيء لألهبيء، الطؾ ؾةيت، الظيس كاف داث". 
كطي يعجؼ اأ ت  يالت قصؾر ث ث خحط ل لة: صعؾبيت لة الظظم، المغن كةدـ      

 الحؾاصل ال رؾؼ.صعؾبيت لة الطهيرات االجحطيعبن.صعؾبيت لة الحطغل كالمغن الداخمبن.
 م.53: 2144؛  يي  الةارع، 7: 2144)دمحم ةمة، 

كطي  ددت  ظغطن الصحن العيلطبن لة الحصظب  الطيص ايف جاض ا ظجاايت طب       
الحؾ د اأ ت: "ا ظجاا  طيقة يحسؼ مؾجؾد  طؾ غغج ط بعة أك  طحل أك رمغهطي يصغب الظرل 
ق ل أف ي مغ ال يل ن  ؽ ةطجه كذحطغة اطيطؾةن  ؽ اإلةيقيت  ة ريلحيلة:ةية لة اال حبيه 

 هيرات الحريةل االجحطيةة    Communicationالحؾاصل  Joint Attentionالطحجااط 
Social Interaction Skills   ا ظجاا الك ـ )ال بغيقبنمEcholali     ا ظجاا المغن
Language Disorder       ،م2141: 244)خجؼ دمحم 

 ثانًيا: الشظخيات السفدخة الضظخابات طيف التهحج
 ؽ افلغيز الطحغج   غجما لمحبييؽ ايلطصيقص كالخح ؼ  خعد ا ظجاايت طب  الحؾ د     

أخبيمهي، ي غج  جرة الحح ؼ كالحد  ؽ ا ظجاايت الظطؾ إل  أف أخبيا ا ظجاايت طب  
الحؾ د يط ؽ أف خكؾف كراثبن أك  يخين ةؽ ةؾا ل مغؾلؾجبن أك أخجذن أك اجحطيعبن مغنبن 

لظطؾ، كذط ؽ أف خغهج ةؾا ل خظؾر  كغغج ي  ؽ العطمبيت الحة يط ؽ أف خبثج ةم   سير ا
الواخؾذن لة افطريؿ الصغير اصؾر   سحقمن أك خريةمبن  ؽ خ ؿ خريةل العؾا ل الؾراثبن  ع 

 (Centers for Disease Control and Prevention, 2014: 12- 28) ال غنبن.
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خرسغجات كلولػ لقد اخحقظب ا ظجاا طب  الحؾ د ا حطيـ الك غج  ؽ العمطيء كعهجت      
 ةديد  لة  حيكلن  ظهؼ إل  لهؼ  وا اال ظجاا، يط ؽ إجطيلهي فبطي يمة:

 نظخية السشذأ الشفدي      -1
كريف  وا االةحقيد السيقد قديطمي لة لحج  افربعغظبيت كالططسغظبيت  ؽ القجف الع جذؽ،      

، ةدـ العظيين  غث ري ؾا يعحقدكف اأف ةدـ دراين افمؾذؽ كإ طيلهؼ،  قص الدؼء العيطرة
محجببن افمظيء كالصجاع الظرسة الداخمة الظيهئ ةؽ ا ظجاا الحرية ت افخجذن، اف ج الوؼ 
يظحت ةظت ةةلن افمظيء كا سحيمهؼ رؾخغمن لمظيي   ؽ العيلؼ الوؼ يعب ؾف فبت رل ذلػ يعد  ؽ 

 افخبيا الجقبسن لإلصيان ايلواخؾذن. 
حرسغجات الظرسبن لمواخؾذن كرد ةمغهي ا د  كقدـ جطمن  ؽ ال (Rimland)كقد ا حقد رذط  د      

ال جا غؽ الحة خد ض خمػ الحرسغجات، ك ؽ خمػ ال جا غؽ أف اعض افطريؿ الواخؾذغؽ قد كلدكا 
اَلايء كأ هيت ال خظظ م ةمغهؼ صريت  طؾذج كالد الظرل الحؾ دؼ  ؽ جهن، ك ؽ جهن أخجػ 

هؼ صريت ذلػ الظطؾذج قد أ ي ؾا أطريالم غغج  ظيؾ الك غج  ؽ ااَلايء الويؽ خظظ م ةمغ
ذاخؾذغؽ، رطي أف أهقيء افطريؿ الواخؾذغؽ  ؼ غيلبمي أطريؿ ط بعغؾف  طي يدؿ ةم  ةدـ صحن 

 م.446 -445: 2143؛ صيقب ري ل كَاخجكف، 244: 2141خمػ الظغجذن )خجؼ دمحم، 
 الشظخية العربية والبيهلهجية )الشيخوبيهلهجي(          -2

خحح ؼ العؾا ل ال غؾلؾجبن مؾعيقف الد يغ كبحعمبؼ اإل سيف كخمؾرت ك ة خبثج ةم  الظطؾ      
 الظ بعة لميهيز العص ة الطجرةؼ كبيلحيلة ةم  خمؾربيت ذاخؾذن.

لهظيؾ دراخيت كجدت زذيد  لة العطمبيت الحغؾذن ال غؾلؾجبن لدػ افطريؿ الواخؾذغؽ      
اف ي غؽ لدػ الظرل الحؾ دؼ غغج ط بعة ك وا يرسج كأث حي الدراخيت أف ةطل الرصغؽ 

خ ب ةدـ  قدرخهؼ ةم  الحعمبؼ،  عف الحجرغة، ةدـ القدر  ةم  الحح ؼ ايلسمؾؾ، صعؾبن 
 لة خحمغل  رهـؾ الؾقي ك عف الواكج  القصغج  كالظؾذمن الطدػ.
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كطي أعهجت دراخيت أخجػ أف الظرل الحؾ دؼ يؾجد لديت اخح ؼ لة الطخ لة  
يز الظجلة ك ؾ الوؼ يسبظج ةم  السمؾربيت االجحطيعبن كالعيطفبن كبعض جؾا ب الحعمؼ اليه

 م.314 -313: 2144كالواكج  )السغد ة د القيدر، 
 الشظخية الجيشية -3

 ظيؾ هبت إجطيع ةم  أف ا ظجاايت طب  الحؾ د خججع إل  كجؾد خمل كراثة كأف  وا      
جغؽ كا د لقط كقد يحؼ خؾارثهي  ؽ أ د أك ر  اال ظجاا  يخت ةؽ ةدد  ؽ اليغظيت ال 

الؾالديؽ أك قد خغهج  حبين لحغغج  ريجئ طجأ أثظيء ةطمبن خةاكج رج ؾزك يت خبدؼ إل  عهؾر 
 الواخؾذن مدرجيت  حريكخن.

 يطؾةن  ؽ الدراخيت الحدي ن لة  ييؿ الكجك ؾخؾ يت  (Hughes)كقد لطص  غؾز      
 د اقؾلت: إف العديد  ؽ الكجك ؾخؾ يت يححطل أف خكؾف الطحس بن لة ا ظجاايت طب  الحؾ 

م ك ؽ الؾا ح  ح  47، 45 حس بن لة اإلصيان ايلواخؾذن كب  ل خيص الكجك ؾخؾ يف )
ااَلف أف خ ب ا ظجاايت طب  الحؾ د  ؾ خمل كهوكذ رجك ؾخؾ ة )ةيدؿ ة د هللا، 

: 2144ي ل، ؛ أخي ن ليركؽ كالسغد رCaglayan, 2010: 130- 138 ؛ 422ا: 2141
 م447: 2143؛ صيقب ري ل كَاخجكف، 24
 نظخية العقل أو السعخفة -4

خ غج  غجذن العقل أك الطعجلن إل  قدر  ال طص ةم  أخو  ظغؾر أك دكر أ يس َاخجذؽ،      
 ك ة مولػ خ غج إل  القدر  ةم  إدراؾ أهبيء  عغظن ريلظؾايي، الط يةج، الطعحقدات كالجغبيت. 

اجت الك غج  ؽ افلجاد الويؽ يعي ؾف  ؽ ا ظجاايت طب  الحؾ د صعؾبن كةيد   ي يؾ      
جطن ةظد قجاء  اإلهيرات االجحطيعبن، رطي أ هؼ يؾاجهؾف صعؾبن  طيثمن لة اخحظحيج الحيلن 
اال رعيلبت أك االخحدالؿ ةمغهي لطؽ يحعي ل  عهؼ  ؽ افلجاد  ؽ خ ؿ خرسغج اإلهيرات 

جات الؾجت، رطي أف اعضهؼ ال يرهطؾف أف ألكير ؼ خطحمف ةؽ   ل   ج  الصؾت كخع غالططحمرن 
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ألكير ااَلخجذؽ ك ؾ  ي ييعمهؼ غغج قيدرذؽ ةم  أف يقؾ ؾا اأخو دكر ااَلخجذؽ )ةيدؿ ة د هللا، 
 م.39: 2145؛ دمحم ةؾد ، Bolton& Patrick, 2012: 249-260؛ 412 -414أ: 2141
رغؼ  ي خؼ ذرػجه  ػؽ  غجذػيت كلج ػبيت  رسػج  فخػبيا الواخؾذػن، إال أ هػي لػؼ خقػدـ أؼ   :تعقيب
ةمطػػة  قظػػع، لهػػة األضػػل الحػػيالت  غجذػػيت لػػؼ خ  ػػي صػػححهي اعػػد، كذح ػػغؽ لمبي ػػث  ػػؽ  دلغػػل
افدلػػن كال ػؾا د الطرحج ػػن لمواخؾذػػن اػأف ا ػػظجاايت طبػ  الحؾ ػػد قػػد ال يعػؾد لسػػ ب كا ػػد  ك ػج 

أخبيا  يحطعن  ظهي مغؾلؾجة ك ظهي مغنة ك ظهي جغظة، ك وا  ي يظمم ةمبػت  إ طي قد يججع لعد 
افخبيا أؼ أك ج  ؽ خػ ب أدػ لغهػؾر  بهػجات طبػ  الحؾ ػد ةظػد طرػل  دكف  ارج بن الحقيء

 خؾاه.
 ثالًثا: خرائص اضظخابات طيف التهحج

كالحجربن، يحطغة افلجاد الواخؾذغؽ ايلعديد  ؽ الطصيقص  ظهي الطصيقص اليسطبن      
الطصيقص العقمبن الطعجفبن كالطصيقص السمؾربن كالظرسبن كذحعغؽ الحأكغد ةم  أف  وه 
الطصيقص لبس  ؽ الضجكرؼ أف خيحطع لة رل  يلن  ؽ  يالت ا ظجاايت طب  الحؾ د 
مل قد يغهج اعضهي لة  يلن  عغظن كقد يغهج البعض ااَلخج لة  يلن أخجػ، رطي خحبييؽ  وه 

مداين عهؾر ي، هدخهي كاخحطجارذحهي، كفبطي يمة ةجض لهوه الطصيقص  الطصيقص  ؽ  غث
 م.69: 2119)زذظب هقغج ودمحم خغد، 

 الخرائص الجدسية والحخكية -1
 ( الخرائص الجدسية1 -1)

يح يات أطريؿ طب  الحؾ د  ع افطريؿ العيديغؽ لة خصيقص الطغهج العيـ، مل يو ب      
ايلؾخي ن،  لكؽ يطحمف الظرل الحؾ دؼ ةؽ الظرل العيدؼ البعض إل  اةحبير أ هؼ يحطغةكف 

 ؽ  غث خصيقص اليمد كبصطيت افصياع  طي ي غج إل  خمل أك ا ظجاا لة  طؾ طبقن 
 اليمد الطغظبن لميسؼ.
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كذورج لؾذس  مب ن أف افطريؿ الواخؾذغؽ لة  جا ل  بيخهؼ الطب ج  يعي ؾف  ؽ صعؾبن      
، إ سيؾ ك جريت غغج  ظضبظن لة اليهيز الهضطة لة اليهيز الحظرسة،  ؾبيت  ط 

كخكؾف أخحييايخهؼ لمطجض  طحمرن ةؽ افطريؿ العيديغؽ كقد ال ي  ؾف  ؽ افلؼ اصؾر  لرغبن 
أك إيطيقبن كقد ال يغهج ةمغهؼ ال عؾر ايلحعيخن الوؼ يحس ات الظرل العيدؼ ك ؽ الغجذب أف 

ؾعن لة  يلن  ج هؼ )أخي ن ليركؽ كالسغد خمؾرهؼ كارخبيطهؼ اياَلخجذؽ قد يححسؽ مدرجن  مح
 م.434 -431: 2143؛ صيقب ري ل كَاخجكف، 45؛ 31: 2144كي ل، 

 ( الخرائص الحخكية 2 -1) 
يصل الظرل الحؾ دؼ إل   سحؾػ الظطؾ الحجرة الظ بعة   ل الظرل العيدؼ لكؽ  ظيؾ      

ةظد ةطج السظحغؽ ييجؼ  اعض اليؾا ب لة الظطؾ الحجرة خ دك غغج ةيدين. ليلظرل العيدؼ
كال يقع كذيمس القجلصيء كذسغج ةم  أطجاؼ أصياعت، كلة ةطج ال  ث السظؾات يسغج 
 ظحصبمي لة ثقن كذسحظبع الؾقؾؼ لحغن ةم  قدـ كا د ، كذقوؼ الكج  دكف أف يرقد خؾاز ت، 

ا ك  ؾطمي كذ ب اي  دليع كةظد السظؾات افربع يحسع   يطت كذهجكؿ  سجةمي ةم  السمؼ صعؾدم
 م.21 -49: 2141ةم  الدراجن )إمجالبؼ جيمج، 

أ ي أطريؿ طب  الحؾ د لمهؼ طجذقن خيصن لة الؾقؾؼ لهؼ يقرؾف كرؤخهؼ  ظحبن     
كأذرةحهؼ  محرن لبعضهي كأ بي مي يضجبؾف اأرجمهؼ ةم  افرض اأقدا هؼ إل  اف يـ كإل  

ديهؼ ةم  أةغظهؼ أك أذ غهؼ كأ بي مي الطمف ا  ل  حكجر كأ بي مي يجلجلؾف اأيديهؼ أك يضعؾف أي
 يدكركف  ؾؿ أ رسهؼ أك  ؾؿ الغجلن.

كطي أف لديهؼ  جريت إرادين غغج  حة ن كرولػ ةدـ االخةاف لة الط ة، الط ة ةم       
أطجاؼ افصياع، كالقدرات الحجربن لدػ افطريؿ الواخؾذغؽ خحبييؽ مدرجن ر غج  فبعضهؼ يعي ؾف 

ة قدراخهؼ الحجربن الدقبقن أك الك جػ، كالبعض ااَلخج  ؽ  ؽ قصؾر أك ةية جؾ جؼ ل
؛ 46 -43: 2144)أخي ن ليركؽ كالسغد ري ل،  ؽ أف يغهجكا  هيرات  طيقبن جغد الطط 

 م434: 2143صيقب ري ل كَاخجكف، 
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 الخرائص العقمية السعخفية -2
واخؾذغؽ  حؾخظؾ اةحقد ري ج ةظد مداين اكح يلت ال ظجاايت طب  الحؾ د أف افطريؿ ال     

الوريء  حأثجما اطغهج ؼ السؾؼ ك هيراخهؼ لة أداء اعض الطهيـ الحة خحظمب ذاكج  ركخغظبن كقدر  
%م  ؽ افطريؿ 41  ي بن، كلكؽ الدراخيت أث حي خظأ  وا الجأؼ،  غث ُي  ع أف  ؾالة )

م  سبن %31م إةيقن ةقمبن  حؾخظن كهديد ، )55 -51الطصيمغؽ ايلواخؾذن  سبن إةيقحهؼ )
 م إةيقن ةقمبن اسبظن كخطسن أطريؿ ذاخؾذغؽ لديهؼ ذريء ط بعة.71ذريقهؼ )
ك ظيؾ دراخيت خقؾؿ إف أداء افطريؿ الواخؾذغؽ لة اعض االخحبيرات العطمبن  ؽ  كبيس      

 كرسمج لموريء ي ؾف ةيديمي مل كذ ؾف  جخرعي لة اعض اف بيف.
أف افلجاد الواخؾذغؽ لديهؼ ا ظجاايت إدراكبن أك  عجفبن  ة  (Comer)كطي أكد رؾ غج      

 الطسنؾلن ةؽ صعؾبيت ةطمبيت الحؾاصل، الع قيت ال طصبن كالحريةل ال غنة.
كخعد الصعؾبيت الطعجفبن لدػ الواخؾذغؽ الط  من افكل  لة اال ظجاا الواخؾؼ خؾاء      

كالحجااط مغؽ الطدخ ت الحسبن الططحمرن أك خط ل ذلػ لة ةدـ القدر  ةم  إ داث الحكي ل 
اال حقيقبن ال ديد  لمط غجات أك ا ظجاا المغن أك ةدـ القدر  ةم  الحصؾر العقمة )خجؼ دمحم، 

 م.89 -88: 2141؛ كلغد السغد كرببع ه جؼ، 66-71: 2141
 وفيسا يمي عخض لبعض الخرائص العقمية السعخفية لجى األطفاؿ الحاتهيين:

خبرد الدراخيت أف غيل بن افطريؿ الواخؾذغؽ خقع  سب ذريقهؼ لة  ظيؽ كاء ( الح1 -2)
% كلكؽ 81% إل  71اإلةيقن العقمبن  غث خحجاكح  سبن افطريؿ الواخؾذغؽ الطعيقغؽ ةقمبمي  ؽ 

غبيا اإلةيقن العقمبن ال يطظع ايلظبع خ طبص الحيلن اأ هي ا ظجاا ذاخؾؼ  غث إف  ظيؾ  ي 
%  ؽ افطريؿ الواخؾذغؽ غغج  عيقغؽ ةقمبمي، كأف  سبن ذريء افلجاد 31% إل  21يحجاكح  ؽ 

الواخؾذغؽ ال خحغغج كخغل ثيمحن ة ج الة ؽ ةم  الجغؼ  ؽ الحدخل الع جة أك الحجبؾؼ )إيهيا 
 ; Virginia Department of Education, 2010: 9) 51 -49: 2119دمحم، 
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ؾر الطعجلة الوؼ يعي ة  ظت  عغؼ افلجاد ةم  الجغؼ  ؽ القص( السيارات الخاصة 2 -2)
%  ؽ  بالء افلجاد يطحمكؾف اعض القدرات أك الطهيرات 41الواخؾذغؽ إال أف  ظيؾ  ؾالة 

 الطيصن كذظمم ةم  خمػ الحيالت الواخؾؼ الظياغن.
لطظهؼ  ؽ يطحمػ ذاكج  ركخغظبن خط ظت  ؽ خجديد أغظبن ربطي لؼ يسطعهي خؾػ  ج  كا د ،  ظهؼ      

 ؽ يحطحع اقدرات  سيمبن  يقمن،  ظهؼ  ؽ لديت قدرات  ؾخبكبن فبط ظت العةؼ ةم  اآلالت دكف 
خعمؼ  س م،  ظهؼ  ؽ يطحمػ قدرات لظبن راقعن فبسحظبع أف يجخؼ  ظغجما كاقعبمي اصؾر  خرصغمبن 

 دقبقن ك ظهؼ  ؽ يط ظت القجاء  اسهؾلن كذسج لة  جا ل  ب ج   ؽ العطج.
الواخؾذغؽ  هير  خيصن لة  ييؿ القدر  البصجذن الط ي بن كالقدرات كطي يغهج اعض      

الحجربن   ل القدر  ةم   ل افلغيز أك خصطبؼ الط عبيت أك الطعيلين الغدكذن لألهبيء كرولػ 
 Virginia Department of 51 -49: 2119 ظهؼ  ؽ يطحمػ ذاكج  خيرقن  )إيهيا دمحم، 

Education, 2010: 9 ;). 
 ( االنتباه 3 -2)

إف إدراؾ خصيقص افهبيء  ؽ  جرن، صؾت، خبييؽ، كأ بي مي ألرن خيوا ا حبيه الظرل      
العيدؼ، إ يلن إل  كجؾد  يجن أكلبن لديت لمبحث ةؽ الط غجات،  طي ييعمت يححرع اطسحؾػ 

ةؽ  ةيؿ  ؽ الظ ي  العص ة كخةداد الحريصغل الحة يدررهي الظرل لة  وه الطج من العطجذن
ي)دمحم ةؾد  كر ضيف إخطيةغل،  ال ةء  طي ييعل الصؾر  الو ظبن لواؾ ال ةء أك جك ؾ م

 م.225: 2118
لكؽ يعد  عف اال حبيه ذات أ طبن خيصن لة خ طبص ا ظجاايت طب  الحؾ د، لإذا      

كيف اعض افطريؿ العيديغؽ لديهؼ  عف لة اال حبيه أك  قص لة  هيرات اال حبيه لإف ااَلخج 
حمف ايلظسبن لكل  ؽ افطريؿ الواخؾذغؽ،  غث ي طؽ لة العية أك القصؾر لة اال حبيه يط

الطحجااط،  غث إ هؼ يعي ؾف  ؽ  قص لة القدر  ةم  االخحييان ا  ل صحبح لدةؾات اال حبيه 
 ؽ جي ب ااَلخجذؽ ايلطقير ن ايفطريؿ العيديغؽ كأك ج صعؾبن لة  حياعن الظغج لآلخجذؽ، 
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ؼ، اخيي يخهؼ كإيطيءاخهؼ اف ج الوؼ يبثج ةم  خؾاصمهؼ  ع ااَلخجذؽ )  يـ ة د  حياعن  غجاخه
 م.57 -49: 2118الج طؽ، 

وىشاؾ مجسهعة من صعهبات االنتباه التي يعاني مشيا الظفل التهحجي والتي تتسثل فيسا 
 يمي:

اه السستج )ه( )أ( االنتباه السهجو )ب( االنتباه االنتقائي )ج( االنتباه التحهيمي )د( االنتب
 االنتباه التكاممي

 A longitudinal analysis of)اعظؾاف  (Saime, 2011)كرطي أك حي دراخن      
joint attention and language development in young children with 

autism disorders)  خحمغل طؾلة ل  حبيه الط حجؾ كالظطؾ المغؾؼ لدػ افطريؿ الصغير(
ايت طب  الحؾ دم أف القصؾر لة اال حبيه الط حجؾ يبدؼ إل  صعؾبيت لة الظطؾ ذكؼ ا ظجا

المغؾؼ االجحطيةة، كاهحطمي الدراخن ةم  ث ث  يطؾةيت  ؽ افطريؿ، الطيطؾةن افكلة 
م ههجما، الطيطؾةن 21م طر م ذكؼ أةجاض ذاخؾذن أقل هد  ك حؾخط أةطير ؼ )48خكؾ ي  ؽ )

م 31ؿ ذاخؾذغؽ ذكؼ قدرات كعبفبن  جخرعن ك حؾخط أةطير ؼ )م أطري8ال ي بن خكؾ ي  ؽ )
م أطريؿ ذاخؾذغؽ ذكؼ قدرات كعبفبن  ظطرضن ك حؾخط 9ههجما كالطيطؾةن ال يل ن خكؾ ي  ؽ )

م ههجما، كخؾصمي  حيقت الدراخن إل  أف الطبيدأ  ايال حبيه الط حجؾ كاالخحييان لت 35أةطير ؼ )
فبطي اعد ةظد أطريؿ الطيطؾةن افكل   طؽ لديهؼ أةجاض ارخبي  ايلظطؾ المغؾؼ الوؼ يحدث 

 الواخؾذن افقل هد . 
اإلدراؾ الحسة  ؾ العطمبن الحة يسحطد هي افطريؿ لة الك ف ةؽ ( اإلدراؾ 4 -2)

الطعمؾ يت الحة يحمقؾ هي  ؽ الحظ بت الطيدؼ الطسحطج الطؾجت إلغهؼ  ؽ ال غنن  ؽ  ؾلهؼ، كلة 
ت كخرسغج ي كبيلحيلة يعد اإلدراؾ كخغمن الظرل افكل  ل خصيؿ الحعجؼ ةم   وه الطعمؾ ي

 م.498: 2144مظرست كبيل غنن  ؽ  ؾلت ) سيـ أ طد، 
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خحط ل    من اال ظجاا الواخؾؼ لة اإلدراؾ  غث إف الظرل الحؾ دؼ يهحؼ كذسحيغب      
أف الطمل كال يسحيغب لطظ هيت أخجػ اطعظ   -اغض الظغج ةؽ رؾ هي هيذ  -لطظ هيت اعغظهي

لديت ي ؾف لة ةطمبن اإلدراؾ، رطي أف  وه اال ظجاايت اإلدراكبن خحسع لح طل صعؾبيت لة 
اإلدراؾ السطعة، البصجؼ، المطسة، ال ؼ  كاإل سيس ايفلؼ، الحجار  كال جكد  ) يدين إمجالبؼ، 

 م.53: 2119؛ إيهيا دمحم، 69 -68: 2118
ف )خظطبن الطريلبؼ اإلدراكبن ايخحطداـ أ  ظن م اعظؾا2142كلة دراخن )هبطيء  سي غؽ،      

المعب لدػ افطريؿ الواخؾذغؽم  دلي إل  إةداد مج ي ت لحظطبن الطريلبؼ اإلدراكبن لدػ افطريؿ 
م أطريؿ 41الواخؾذغؽ لة  ج من الجك ن ايخحطداـ أ  ظن المعب، خكؾ ي ةغظن الدراخن  ؽ )

م خظؾات، كاخحطدـ لة الدراخن 6 -4)م إ يث كخجاك ي أةطير ؼ 5م ذرؾر، )5ذاخؾذغؽ )
،  كبيس الطريلبؼ اإلدراكبن كأخرجت الظحيقت CARS كبيس خقديج الواخؾذن لة  ج من الظرؾلن

 ةؽ ليةمبن اخحطداـ أ  ظن المعب لة خظطبن الطريلبؼ اإلدراكبن لدػ افطريؿ الواخؾذغؽ.
اعطمبن الحركغج، فبط ؽ يعي ة  عغؼ افطريؿ الواخؾذغؽ  ؽ     ت خيصن  ( التفكيخ5 -2)

   غن  قص القدر  لدػ افطريؿ الواخؾذغؽ ةظد أداء الطهيـ الحة خحظمب  هيرات الحركغج 
الج ةؼ كالحيجذدؼ،  عيلين الطريلبؼ كاالخحظحيج، لهؼ يعحطدكف ةم  الحركغج العبي ة كذ ؾف 

يؿ الطعيقغؽ ةقمبمي أداؤ ؼ ةم  الطهيـ الحة خحظمب  وا الظؾع  ؽ الحركغج ألضل  ؽ أداء افطر
كالعيديغؽ كلكظهؼ يؾاجهؾف صعؾبيت ايلغن ةظد أداء الطهيـ الحة خحظمب الحركغج الطيجد، 
كصعؾبن خحط ل لة ةدـ القدر  ةم  الحعطبؼ، ك ةطمبن خكؾذؽ الطرهؾـ كخيصن  هيرات الرجز 

 كالحصظب .
كالواكج   ظي لدػ افطريؿ لة  وه الطج من خكؾف  بيهج  كقصغج  الطدػ  :( الحاكخة6 -2)

كذط ؽ لمظرل العيدؼ أف يحورج الكمطيت الؾا حن كالطرهؾ ن، كرمطي زاد الظطؾ العقمة زادت 
قدر  الظرل ةم  الحورج كذسحظبع الظرل العيدؼ أف يسحطدـ  هيرخة االخحججيع كالحعجؼ أك ج 

 م.242: 2144 ؽ الحورج )ةطيد  طبطج، 
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كلكؽ يعد ا ظجاا الواكج  ا ظجاا أكلة كأخيخة لدػ افلجاد الواخؾذغؽ، لهظيؾ قصؾر      
 لدػ  عغؼ افطريؿ الواخؾذغؽ فبطي يطحص محورج اف داث القصغج .

لكؽ لة الطقيمل  يد اعض افطريؿ الواخؾذغؽ يحطحعؾف مواكج  قؾذن  غث يط ظهؼ خجديد      
ظغؽ مهؼ، رطي أف لهؼ ذاكج  اصجذن جغد   غث يط ظهؼ خورج الحريصغل أصؾات ااَلخجذؽ الطحب

الطيصن ايلط غجات الطصؾر ، رطي أف لديت قدر  ةم  خورج الحريصغل الطجخبظن ايل غنن الحة 
 م.55: 2119يعبش لغهي )إيهيا دمحم، 

 خحعدد الطصيقص السمؾربن الططغة  لأللجاد الواخؾذغؽالخرائص الدمهكية والشفدية  -3
 كخ طل  وه الطصيقص:

 ( المغة 1 -3)
 ؽ خ ؿ العديد  ؽ دراخيت الحظؾر المغؾؼ كجد أف الظرل لة ةطج العي غؽ ي ؾف قيدرما      

ةم  خكؾذؽ جطمن  ؽ رمطحغؽ كخحظؾع  رجداخت المغؾذن لح طل افخطيء، افلعيؿ، الصريت، 
الطحظؾةن كلة ةطج ال  ث  صبغن االخحرهيـ كخحةايد قدرخت ةم  الحع غج المرغة لة الطؾاقف

خظؾات ي ؾف أغمب افطريؿ قد اجحيزكا اعض الطعيلؼ الحة يط ؽ الحظ ب مهي فبطي يحعمم محعمؼ 
المغن، أ د  وه الطعيلؼ  ة ثجثج  الظرل كلة ةطج الجااعن يسحظبعؾف خطغغة أربع أدكات 

ك ـ  ؽ أصؾات كاخحعطيؿ رمطن كصفبن  ع صؾر  خعجذ  الكمطيت اطي يسحعطل فبت  ع خمؾ ال
 م.65: 2141؛ رجذطيف مديج، 345: 2119الظرؾلن ال لبن ) حطؾد ةؾد ، 

كطي أ ت يسحطدـ الكمطيت لمحع غج ةؽ رغبيخت ك يجيخت، كلط يررن ا حطي يخت، كال دء      
محريةل  ي  ع ااَلخجذؽ، رطي أ ت يسحطحع محعمؼ رمطيت جديد  اطي لة ذلػ الكمطيت الك غج  كالحة 

ي  ؽ المغن ة ج الححدث إل  أقجا ت كلكظت غيلبمي  ي  ي ؾف  ؽ الصعب لرغهي، رطي يحعمؼ اعضم
: 2144يرضل الححدث إل  افهطيص الكبير أك افطريؿ افك ج خظمي )خيجد   صظر ، 

 م.222
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 ( الدمهكيات الشسظية واالىتسامات السحجودة2 -3) 
ُيعحطد ةمغهي لة خ طبص الواخؾذن  غث خعد  وه الطيصبن  ؽ الطصيقص افخيخبن الحة      

يقؾـ الظرل الحؾ دؼ اطيطؾةن  ؽ السمؾربيت الظطظبن ال يذ  كاال حطي يت الطحدكد  الحة 
ي جر ي دكف خعب أك  مل كخكؾف  وه السمؾربيت كاال حطي يت غجذبن كهيذ  خطحمف ةؽ 

ت اليي د  غغج الحبن خمؾربيت كا حطي يت افطريؿ العيديغؽ، ك ة غيلبمي  ي خجخبط ايلطؾ ؾةي
كخحضطؽ  وه السمؾربيت المطس الطحكجر فهبيء  عغظن أك ك عهي لة خط ال  هيقة، كخ غج 

: 2119)إيهيا دمحم،  إل  قصؾر القدر  ةم  الحطغل كالرهؼ االجحطيةة لدػ الظرل الحؾ دؼ
 .Flusberg, 2010: 1073 )؛  66
الغديؽ،  ة ة  اليسؼ، دكراف الجأس، إهعيؿ  ك ؽ  وه السمؾربيت الظطظبن كالحكجارذن رلجلن     

الحكجارؼ مل أ ت الضؾء ثؼ إطريقت، كصرم افمؾاا، كذسحسمؼ الظرل الحؾ دؼ لهوا السمؾؾ 
يغهج ا  هيرما كالحظي مي مهي ف هي خعطل ةم  خقمغل  د  قمقت كخؾخجه رؾخغمن لمحعي ل  ع الطؾاقف الحة 

؛  ؾرذؽ َارك ة كخبسي جغحظس، Lam& Aman, 2007: 855- 866ال يط ؽ اخحبعيمهي )
 م.63: 2119؛ ري  غؾف رؾذؽ، 83: 2118
ي لآلخجذؽ   ل الضجا كخحظبؼ الططحمكيت،       كقد يأخو السمؾؾ الظطظة ه  م ةدكا بمي  ؾجهم

كقد ي ؾف ةم  ه ل إيواء الوات   ل  جا الجأس أك العض أك الحػ القؾؼ لميمد، رطي يقـؾ 
اعض افطريؿ اإصدار أصؾات  حعدد  الظغطيت كب  ل  طظة ك حكجر  ؽ لحج  إل  أخجػ أك 

 .(Jill, 2008: 101 )لة  ؾاقف  عغظن 
 الخرائص االجتساعية -4

يعحطد الظطؾ اال رعيلة كالقدر  ةم  الحطغغة مغؽ الطظ هيت الططحمرن   ل )الؾجؾه الط حسطن      
كالؾجؾه الغي بن أك افصؾات الحة خع ج ةؽ السجكر كافصؾات الحة خع ج ةؽ الغضبمةم  

خكؾذؽ  ريلبؼ خهمن كبسبظن ةؽ الؾاقع  طؾ قدر  الظرل اإلدراكبن، كالظرل العيدؼ يط ظت 
افصدقيءم كالقدر  ةم  الحريةل االجحطيةة  ع  -ة قيت اف ل -االجحطيةة الطيدؼ )افقيرا
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ااَلخجذؽ. ةم  الع س لإف الظرل الحؾ دؼ يعي ة  ؽ ةية لة  سحؾػ الؾةة اط يةج 
يطفبن لطبيدرات ااَلخجذؽ، ااَلخجذؽ كا رصيؿ هديد ةؽ الؾاقع ايإل يلن إل  لقداف االخحييان الع

 ظغمم ةم   رست لة ةيلؼ خيص ات ال ي يد يدرؾ كجؾه ااَلخجذؽ، ر غجما  ي ي  ؾ أمؾاه  ؽ 
ةدـ اخحييمحت لطحيكالخهطي خدلغمت أك خق غمت ك ؽ الظيدر أف ي دؼ ةيطرن  حؾ ااَلخجذؽ ) طدكح 

 م.25: 2144الكحي ة ك سؽ الطؾخؾؼ، 
 الخرائص االنفعالية -5

د الظطؾ اال رعيلة  سألن  جكرذن إل طيء هطصبن الظرل لة  وه الطج من كلكظت يظطؾ يع     
اصؾر  خدرذيبن كخةداد االخحييايت اال رعيلبن المرغبن كخحل  حمهي خدرذيبمي االخحييايت 
اال رعيلبن اليسطبن، كذ  ع أف أكؿ اال رعيالت خغهج اصؾر   جرة   ؾؿ ذات الظرل 

ك  يةج ال قن ايلظرس، رطي يحؾجت الظرل ايلحب  حؾ الؾالديؽ كخحطغة كيلطيل، ال عؾر ايلوات 
: 2117ا رعيالت الظرل ايل د ، الحظؾع، الحقمب كال ريفبن ) حطؾد  ظسة، خغد الظؾاا، 

 م 214
إل  أف الظرل الحؾ دؼ يعي ة  ؽ  (Etkin, et al., 2006)كذ غج إخكؽ كَاخجكف      

ئ لة الحيلن الطةاجبن  ع  ؾبيت  ؽ الضحػ أك الب يء ا ظجاايت ا رعيلبن خ طل خغغج  ريج
دكف خ ب كا ح رطي خ طل  قص كا ح لة االخحييايت اال رعيلبن كةدـ الطؾؼ  ؽ  ؾاطؽ 
الطظج الحكبكبن  ع الطؾؼ الةاقد  ؽ افهبيء العيدين غغج الطبلطن، غغج  بذين كال خس ب 

قمم العيـ، كغيلبمي ال خع ج الحيلن الطؾؼ لألطريؿ لة   ل خظهؼ، رطي يظحيمهؼ ال عؾر ايل
اال رعيلبن لمظرل الواخؾؼ ةطي يحدث  ؽ  ؾلت لة ال غنن لطؽ الطط ؽ أف خيده يضحػ ةظد ي 

  م.51 -49: 2141يصغبت ألؼ كخيده يب ة ةظد   ي د  لغمؼ رجخؾف  ح ب )خؾخؽ هيكج، 
اال رعيلبن ةظد  أ ي ةؽ الحعيطف الؾجدا ة لإف غبيا الحعيطف الؾجدا ة كالط يررن     

افطريؿ الطصيمغؽ ايلواخؾذن يع ج ةؽ ل مهؼ لة خكؾذؽ الحؾاصل العيطرة االجحطيةة لة 
ا ةم  أف  بالء  ي لمحعيطف خطيه "الطؾقف الغجذب"  بردم  بيخهؼ، كقد طؾر أ د البي  غؽ  طؾذجم
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ظب افطريؿ يغهجكف اعض الحعيطف لة ال دء أك ةظد اال ظ ؽ كلكظت يظعدـ اعد ذلػ )زذ
 :Mrozek& Dorota& Agnieszka& Renata, 2010)71: 2119هقغج ودمحم خغد، 

397- 400 ;. 
أف الطصيقص كالط   ت السمؾربن الحة يحصف مهي أطرػيؿ طبػ  ك ظي يط ظظي خؾ بح  تعقيب

ايلضػػجكر  كجؾد ػػي رمهػػي لػػدػ الظرػػل، إال أف  ػػوه الطصػػيقص خعح ػػج أخيخػػبن  الحؾ ػػد، ال يعظػػة
اال ػػػػظجاا كال مػػػػد  ػػػػؽ خػػػػؾالج  يطؾةػػػػن ال اػػػػأس مهػػػػي لمقػػػػؾؿ أف الظرػػػػل لديػػػػت  لح ػػػػطبص  ػػػػوا

كجػػديج ايلػػورج اػػأف  ػػوه الطصػػيقص خحريةػػل كخحػػداخل  ػػع اعضػػهي  ا ػػظجاايت طبػػ  الحؾ ػػد.
  ل  طؾه الططحمرن. اخعمؼ كخظؾر الظرل الحؾ دؼ ة ج  ج  البعض  حدثن صعؾبيت اعطمبن

 -1ؿ الدشهات الثلث األولى من العسخ )مؤشخات اضظخابات طيف التهحج لجى األطفاؿ خل 
 سشهات( 3
  ةدـ االخحييان ل خؼ  غث ي دك كرأ ت أصؼ، كلكظت كأ بي مي يمحري إل  صؾت لعبن أك

 صؾت كرقن الحمؾػ.
  لقداف االلحقيء البصجؼ  غث ال يمحقة اصجه ايآلخجذؽ ربكبن افطريؿ كذعية ةؽ  حياعن

  غجه  ع ااَلخجذؽ.
 د ربيقة افطريؿ لة الطج من العطجذن  رسهي )ال يمؾح  ع الس  نم.ل ل الظرل لة الحقمغ 
  .قصؾر أك خؾقف لة  طؾ القدر  ةم  االخصيؿ المغؾؼ كغغج المغؾؼ 
 .صعؾبيت لة الؾعيقف الحسبن،   ل الط   ت السطعبن كالبصجذن 
 .لبس لديت لضؾؿ لة الظغج إل  الظيس أك الحغؾا يت 
  كا ح.الب يء لسيةيت طؾذمن مدكف خ ب 
 .الضحػ دكف كجؾد   غج يس ب لهؼ ذلػ 
  .اال  غيؿ لرحجات طؾذمن ايلكبيـ اأ طي   حكجر   ؽ السمؾؾ غغج الهيدؼ 
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  لديت هوكذ لة الظ ي  الحجرة، ليلبعض  يدغ لدرجن أ ت ال يظحقل  ؽ   ي ت كالبعض
 اآلخج لديت   ي   جرة زاقد مدرجن هديد . 

(Chawarska, Klin, Pual& volkmar, 2007:304; Volkmar, Chawarska& 
Klin, 2007: 315- 336; Chawarska, Klin& volkmar, 2008: 12; 
Zwaigenbaum, 2010: 97–102; Wetherby, Woods, Allen, Cleary, 

Dickinson& Lord,  2014:5 ،؛  491: 2145؛ لؾزذن الي  د ، 23: 2144؛ دمحم ةمة
 . م232: 2145 صظر   ؾرؼ، 

الضظخابات طيف  (DSM-V)معاييخ الجليل اإلحرائي والتذخيري الخامذ وفيسا يمي 
 التهحج:
 :ييب أف خظظ م ريلن الطعييغج )أ، ا، ج، د، قم الحيلبن ةم  الظرل     

أم صعؾبيت لة الحؾاصل االجحطيةة كالحريةل االجحطيةة، ال خظدرج  طؽ الحأخج  -4)
 :عؾا ل ال  ثن الحيلبنكخغهج كلم ا ظبيؽ جطبع ال، لظطؾ الظرل الظ بعة

م صعؾبيت لة خبيدؿ الط يةج االجحطيعبن  ؽ خ ؿ خصجليت اجحطيعبن غغج 4 -أ -4)
خحكبيؿ كخع غجم،  طي يضعف قدر  الحع غج )اط بعبن كةدـ القدر  ةم  خبيدؿ أطجاؼ الحديث 

االجحطيةة  ع ةؽ اال حطي يت كالط يةج كافلكير، ك ي يبثج ةطؾ مي ةم  مدء ةطمبن الحريةل 
 اآلخجذؽ.

م صعؾبن اخحطداـ الحؾاصل غغج المرغة لة الحريةل االجحطيةة  ؽ خ ؿ  عف 2 -أ -4)
لة د ت  ريلبؼ الحؾاصل المرغة كغغج المرغة،  كصؾالم لطمل لة الحؾاصل البصجؼ كلغن 

غبيا ري ل لإليطيءات ، إل  اليسد أك صعؾبن لة اخحطداـ كلهؼ الحؾاصل غغج المرغة
 ت.الؾج ين كخعيمغجاليسد
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ي ايفقجاف  ؽ  م3 -أ -4) صعؾبن لة خظؾذج الع قيت االجحطيعبن كالطحيلغن ةمغهي قبيخم
خ ؿ صعؾبن خغغغج السمؾؾ لغح ءـ  ع الطؾاقف االجحطيعبن الططحمرن، كصؾالم لصعؾبن 

 الحطغمة كبظيء الصداقيت، إل  غبيا كا ح ل  حطيـ ايآلخجذؽ.   يررن المعب
كدين كخكجار ك طظبن لة السمؾؾ كاال حطي يت خغهج لة اثظغؽ  ؽ الحيلة  يلبمي أك  حد ام -)ا
 .الطي ة لة
لة الك ـ، آلبن لة الحصجليت أك لة اخحطداـ جار م  جريت  طظبن أك  حكجر ، خك4 -ا -4)

ض، اخحطداـ طبقن صؾت كا د  أثظيء الحديث كخكجار اافهبيء رصف افلعيا أك قمب افغج 
 ؾ ن كغغج  رهؾ ن. ره تراعبي
م ركخغؽ زاقد، أ طي   حكجر   ؽ السمؾربيت المرغبن كغغج المرغبن أك  قيك ن هديد  2 -ا -4)

خكجار  رس  ن، ر ةم   ؾع  عغؽ  ؽ الظعيـ أك ةم   رس الظجذقااإلصج  ، جريت آلبن، لمحغغغج
 ت البسبظن لة ال غنن.اافخنمن ك قيك ن هديد  لمحغغج 

ةؽ الطحبط، اال  غيؿ اصؾر  غغج ط بعبن اي حطي يت  عغظن  ؽ م ةةلن هديد  3 -ا -4)
  م.قد خكؾف  حدكد  أك هديد  كا حطي يت خعمم هديد اأهبيء غجذبن) ي بن ال د  كالحجرغة 

م خمل لة اخحكبيؿ الط غجات الحسبن لة ال غنن أك ا حطيـ غغج ةيدؼ لة اليؾا ب 4 -ا -4)
 سيخبن  زاقد  لطؾاد  ، جار لطقدار افلؼ أك درجن الحالحسبن  ؽ ال غنن )اخحييان غغج ط بعبن 

ة هؼ افهبيء أك لطسهي كاال  هير ايف ؾاء أك افهبيء الحة ل   ا عغظن أك أصؾات  عغظن، إلج 
 خدكرم.

كلكؽ ربطي ال خغهج ا  ل  ض خ ؿ لحج  الظرؾلن الطب ج ،اجم ييب أف خغهج افةج  -4)
 االجحطيعبن  دكد ي الد بي. ح  خحييكز الطحظمبيت  كا ح

 ض يس ب صعؾبيت  ي ن لة اليؾا ب االجحطيعبن كالطهظبن كذبثج ةم ااجحطيع افةج دم  -4)
 .ت الحبي  الغؾ بنا هير 
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ايت ذ ظبن أك  طؽ الحأخج جاايت ال خغهج اصؾر  كا حن ري ظا وه اال ظج قم  -4)
ظجاايت طب  الحؾ د  رح طبص لم اإلةيقن الو ظبن  ع ا جاالظطيقة ال ي ل، كغيلبمي  ي خح

الحؾاصل االجحطيةة ييب أف ي ؾف ك   ج ة  ة ؽ ال ظجاايت طب  الحؾ د كاإلةيقن الو ظبن
 .(DSM V, 2013: 50- 51) دكف الحد الظ بعة لمظطؾ

 السبحث الثاني:  بخنامج "بهرتاج"
الحة يقؾـ مهي عجؼ ال ج ي ت اأ ت " يطؾةن  ؽ اف  ظن كافلعيا كالططيرخيت العمطبن ي     

الظرل خحي إهجاؼ كخؾجبت  ؽ جي ب الط جلن الحة خعطل ةم  خةكذده ايلط جات، الطعمؾ يت، 
الطريلبؼ، االخيي يت كخدرذبت ةم  أخيلغب الحركغج السمبؼ ك ل الط   ت الحة خجغبت لة 

 م45: 2115البحث كاالكح يؼ".)خعدين مهيدر، 
 طب ج يعطل ايلحعيكف  ع آايء افطريؿ ذكؼ اإلةيقيتكبج ي ت مؾرخيج  ؾ مج ي ت لمحدخل ال     

ذسهؼ مج ي ت مؾرخيج لة إكسيا آايء افطريؿ ك خظؾات الظييح. الظطيقبن لححديد اف داؼ ك 
ي خحسغؽ ك لضل  ؾؿ أ رسهؼ كأطريلهؼ, الواخؾذغؽ  ؾاقف أ  هيراخهؼ لة الحعي ل  ع الظرل. أيضم

كالطحرة  لمظطؾ لألطريؿ ذكؼ الواخؾذن أك  ؽ  يرغد مج ي ت مؾرخيج لة خؾلغج ال غنن الداةطن
يحطمؾف  بهجاخهي.  ؽ مغؽ افخبيا افخجػ الحة خةذد  ؽ أ طبن مج ي ت مؾرخيج لمحدخل الطب ج 
إف زذيد  الط يخب الظطيقبن كالحعمبطبن الحة يحصل ةمغهي  بالء افطريؿ خقمل  ؽ االةحطيد ةم  

  الحأقمؼ  ع كجؾد طرل  ؽ ذكؼ اال حبيجيت  بخسيت الجةيين، كخةذد  ؽ قدر  افخج  ةم
 م.(Jeisen, 2010: 55الطيصن، كغغج ي  ؽ الط يخب االجحطيعبن كاالقحصيدين   

 أىسية وأىجاؼ بخنامج "بهرتاج"
يعد مج ي ت مؾرخيج  ؽ مجا ت الحدخل الطب ج الطؾجهن لألطريؿ الصغير لة خؽ  ي ق ل الطدرخن   

خيصنم الواخؾذن، كذحكؾف ال ج ي ت  ؽ  طؾذج ث ثة لحقديؼ الطد ن،  ؽ ذكؼ اإلةيقيت الظطيقبن 
 .(Bernheimer& Weisner, 2007: 197) ك يطؾةن  ؽ  ؾاد القجاء  ك ظهت خدرذ ة
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كذ قؼ مج ي ت مؾرخيج آايء ك قد ة الجةيين لألطريؿ الواخؾذغؽ أك  ؽ يحطمؾف  بهجات      
طب  الحؾ د،  غث يرغد ال ج ي ت لة خقغبؼ خمؾربيت الظرل كخطظبط اف داؼ الطظهيبن 

 .(Ning Sheng, 2011: 67)الطظظكبن الحة خدةؼ  طؾ  هيرات الظرل 
ا لة خؽ الحضي ن ك ي كخكطؽ أ طبن اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج        ع افطريؿ الصغير جدم

ق مهي لة  حؾر خجرغة ي ةم  مغنن افخج  اصرن ةي ن كلبس ةم  الظرل لقط. ةم  خ غل 
الط يؿ: إف مج ي ت مؾرخيج لمحدخل الطب ج الوؼ يجرة ةم  الظرل لة مغنن افخج  لت خأثغجات 

 .(Allen, 2013: 266-281)أك ج إيييمبن  ؽ خمػ ال جا ت الحة خجرة ةم  الظرل لقط 
ا ةم  الواخؾذن ةم        ل ج ي ت مؾرخيج يسيةد افطريؿ الصغير ذكؼ الطبهجات الطب ج  جدم

الطرغد  لة  بيخهؼ, ك ؾ يعحطد ةم  أف اكحسيا السمؾؾ يحؼ  ؽ  اكحسيا الطهيرات الؾعبفبن
لة الحعمبؼ كةم  خ ؿ اف  ظن الحة خقؾـ ةم  المعب كةم  الحعةذة االيييمة كةم  الحدرج 

 .(Bruder, 2011: 105-115)خؾالج الططيرخن لة السمؾؾ 
كطي يعحطد ال ج ي ت ةم  خحمغل كرصد هي ل ليطبع  هيرات الظطؾ لة اليؾا ب الطعجفبن      

الطييالت وه كالحجربن كالمغؾذن كاالةحطيد ةم  اف  ظن لححقغم الحظطبن لة   كاالجحطيعبن
 .(Blackman, 2009: 11-19) ـ اتكرصد أداء االطريؿ كالحقد

كذهدؼ مج ي ت مؾرخيج إل   سيةد  الطحطصصغؽ لة  ييؿ الحجببن، كةمؼ الظرس،      
ك صططة مجا ت الحدخل الطب ج، كالطحطصصغؽ لة  ييؿ الظرؾلن لة ربفبن الحطظبط لمظطؾ، 

ي، يهدؼ أيضم  الطد يت ال ز ن لألطريؿ الطعيقغؽ كأخج ؼ. كخؾعب   وا الحطظبط لة خقديؼ
خؾلغج كخظطبن افخيلغب الحعمبطبن الطؾجؾد  ايل غنن لححقم ألضل الرجص مج ي ت مؾرخيج إل  

 & De Moor& Van Waesberghe& Hosman& Jaeken) لمظرل كافخج 
Miedema, 2008: 23-31). 

مج ي ت مؾرخيج يعد مج ي يي غغج ربحة كال يرجؽ لة إ  ي يت خظ بقت مغؽ الطحعمؼ  كطي أف      
كغغج الطحعمؼ، كال غظة أك لقغج، كبيلحيلة خعطبؼ خظ بقت ةم  خحسغؽ  هيرات الواخؾذغؽ 
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ي فبطي يحعمم ايلطهيرات الحجربن كالطسيةد  الواخبن كالطعجفبن كالمغؾذن كالظطؾ  خصؾصم
 .(Brelt, 2014: 30-31) االجحطيةة

اعظؾاف  (Estrada-Hernandez& Harper, 2015) ك ظي   غج إل  دراخن     
(Research on Portage Early Intervention Effectiveness with Young 

Children with Asperger and Autism: A Critical Review)   احث  ؾؿ(
ذن كافخ ججج: اخحعجاض  يقد لمبحؾث اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج  ع افطريؿ الصغير ذكؼ الواخؾ 

السياقنم  غث  دلي الدراخن إل  اخحعجاض افدمبيت كالبحؾث الطسي د  لريةمبن اخحطداـ 
 3مج ي ت الحدخل الطب ج مؾرخيج  ع افطريؿ الصغير  ؽ ذكؼ الواخؾذن كافخ ججج لة خؽ 

 4خؼ خيطبعهي  ؽ  م كرقن اح بن ك قيؿ كرخيلن ةمطبن48خظؾات، كخكؾ ي ةغظن البحث  ؽ )
. 2144 -2119قؾاةد مبي يت إلكحجك بن  هحطن اطييؿ اإلةيقيت  ظ ؾر  خ ؿ الرحج   ؽ 

خظؾات  3كي ي  عييغج اخحبير العغظن  ة أف خكؾف العغظن لغهي أطريؿ صغير  حؾخط أةطير ؼ 
حدخل  ؽ ذكؼ الواخؾذن أك افخ ججج، كأف ي ؾف قد خؼ االةحطيد لغهي ةم  اخحطداـ مج ي ت ال

الطب ج مؾرخيج كقد خؼ خيطبع ال بي يت ايخحطداـ اخحطير  خحمغل الطححؾػ،  ظهت دلرة 
%  ؽ البحؾث ةم  رريء  اخحطداـ مج ي ت 94اإل صيقة كأعهجت الححمب ت اخريؽ أك ج  ؽ 

ي أعهجت الححمب ت  الحدخل الطب ج مؾرخيج رأدا  خ طبصبن كة جبن لمواخؾذن كافخ ججج، أيضم
 خيج لة خطظبط مجا ت الحدخل الط قطن لألطريؿ ذكؼ افخ ججج كالواخؾذن.    كريء  مؾر 

 وصف بخنامج "بهرتاج"
دلغل مؾرخيج لمحعمبؼ الطب ج  ؾ أ د   ؾ يت  طؾذج خقديؼ الطد ن، كالحة ي غج إلغهي      

كقد صطؼ  طؾذج مؾرخيج لألطريؿ ذكؼ اإلةيقيت اططحمف أ ؾاةهي كالويؽ خقع   طؾذج مؾرخيج
ي  ع  أةطير ؼ مغؽ الطب د كخؽ السيدخن كرولػ فخج  بالء افطريؿ، ك وا الظطؾذج لعيؿ أيضم

افطريؿ  حأخجؼ الظطؾ، أك  ظطرضة الطسحؾؼ االقحصيدؼ كاالجحطيةة، أك الطعج غؽ 
 .م6ا: 2117)كزار  الحجببن كالحعمبؼ،  لألخظير
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 يحكؾف مج ي ت مؾرخيج  ؽ ث ثن أجةاء:
م دلغل الحؾجغهيت  ؾؿ ربفبن اخحطداـ القيقطن 3م اظيقيت اف  ظن، )2ن، )م قيقطن الطجاجع4)

 ك مف البظيقيت لة الحقغبؼ، خطظبط كخظرغو الطظي ت. 
 قائسة السخاجعة في بخنامج "بهرتاج" -4

خحكؾف قيقطن الطجاجعن  ؽ خطسن  ييالت إ طيقبن ايإل يلن إل  قسؼ ةؽ  طؾ  
مل إف الحداخل  .ت أف ر   ظهي  سحقل ةؽ اآلخجخقسبؼ  وه الطييال الج بع، كال يعظة

كالسمؾربيت الحة قد خحكجر لة أك ج  ؽ  ييؿ لمظطؾ خرغد   جكرؼ مغؽ جطبع  وه الطييالت،
ايةحبير ي خ غؽ االخحعداد، أك الطحظمبيت الطهيرذن الضجكرذن لكبيـ الظرل ايلسمؾؾ لة الطييؿ 

ة جؾا ب الظطؾ لة القيقطن األؾاف  طحمرن .كقد خؼ خطغغ(Inciong, 2010, 89) اآلخج لمظطؾ
 .خحرم رل  ظهي  ع المؾف الططغة لبظيقن الظ ظن

 وفيسا يمي وصف لجهانب الشسه الخسدة
يقدـ القسؼ الطيص مظطؾ الج بع أ  ظن  قحج ن مهدؼ  سي د  كخ يبع  ( نسه الخضيع1 -1)

جات مغنبن ذات  عظ ، خ ؿ ال هؾر افكل   ؽ  بيخت، ليلج بع يححيج إل    غ  طؾ الظرل
اخحييان لهوه ال غنن، لولػ  يد أف الك غج  ؽ الرقجات الطورؾر  لة القيقطن  ة  ق ل أف خحؾقع

الؾالداف، أك الةاقج  الطظةلبن  ع الظرل، كال خححيج ايلضجكر  إل  اخحييان  ؽ  أ  ظن يقؾـ مهي
كالظرل، كرمطي زادت اف  ظن الؾقي لكمطي زادت قؾ  الحريةل مغؽ الؾالديؽ  الظرل، لة  رس
 .الجاهدكف زادت مغنن الحعمؼ ثجاء الحة ي حدغ مهي

 هيرات الحظ نن االجحطيعبن  ة السمؾربيت الحة خ طل الحبي   ( التشذئة االجتساعية2 -1)
خظؾات  ي ق ل الطدرخن خظع س السمؾربيت االجحطيعبن لة   ع اآلخجذؽ كالحريةل  عهؼ، كخ ؿ

 ع كالديهؼ كإخؾا هؼ كز  قهؼ لة المعب،  مهي افطريؿ، كذعطمؾف مهي الظجذقن الحة يمعب
كخسيةد خظطبن  هيرات الحظ نن االجحطيعبن الظرل الوؼ يعي ة  ؽ ا ظجاايت طب  الحؾ د 

 غث  ةم  أف يحعي ل اسهؾلن  ع ال غنن الطحبظن، رطي خسيةده لة جؾا ب الظطؾ افخجػ،
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يررن كاالخصيؿ جطبع الطهيرات االجحطيعبن افخيخبن، كرمطي يحعمطؾا افطريؿ خ ؿ الحقمغد كالط 
خ ؿ الحريةل   طي  هير  الحظ نن لدػ الظرل لإ ت ي ح ف أ ت يبثج لة مغنحت، كذحؼ ذلػ  ؽ
)كزار  الحجببن االجحطيةة الط قؼ لغهؾر كخقؾذن السمؾؾ لة ريلن اليؾا ب افخجػ لمظطؾ

 م43 -41ا: 2117كالحعمبؼ، 
م اعظؾاف ) دػ ليةمبن مج ي ت مؾرخيج لة 2116أث ححت دراخن )صريء صيلح،  ك وا  ي     

خظطبن اليؾا ب االجحطيعبن لظرل  ي ق ل الطدرخنم  غث  دلي الدراخن إل  قبيس دكر مج ي ت 
م 72كقد خكؾ ي ةغظن الدراخن  ؽ ) ،مؾرخيج لة الظطؾ االجحطيةة لدػ أطريؿ  ي ق ل الطدرخن

م خظؾات، كقد اخحطد ي الدراخن افدكات الحيلبن: 6 -4ير ؼ  ي مغؽ )طر م كطرمن خحجاكح أةط
اظيرذن اخحبير اعض  -اخحبير ذريء افطريؿ -مج ي ت الحظطبن ال ي من لمظرؾلن الطب ج  "مؾرخيج"

جؾا ب الظطؾ فطريؿ الجك ن. كقد خؾصمي  حيقت الدراخن إل  كجؾد لجكؽ ذات داللن 
ؿ الطيطؾةن الحيجذ بن لة الظطؾ االجحطيةة ق ل كبعد إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت درجيت أطري

 خظ غم مج ي ت مؾرخيج.
 طؾ المغن  ؾ أ د أ ؼ  ي يحققت الظرل  ظو  ب ده ك ح  خؽ السيدخن، لشسه المغهي ( ا3 -1)

 وه الرحج   ؽ اليهل الحيـ ايلمغن إل   عجلن خقمغد الكبير، كرغؼ خبييؽ   غث يحظؾر الظرل لة
يحبع أغمب افطريؿ  طظي ثيمحي لة  طؾ المغن، كخحدد قيقطن الطجاجعن  وا   عدالت االكحسيا

الطجاجعن الطرجدات الحة ي حس هي الظرل اقدر  ي  الظطط اإل طيقة ال يمي،  وا كال خحدد قيقطن
ةؽ  وا الطضطؾف، كال يؾجد خقسبؼ  خجرة ةم   ضطؾف  ديث الظرل كالصبغن الحة يع ج مهي

 ، ؾجؾد لة القيقطن  هيرات الحع غج ك هيرات الحمقة رغؼ أف رمغهطيلمطهيرات المغؾذن مغؽ 
ةم   كذححيج الظرل أف يسطع لمغن الطسحطد ن ق ل أف ي دأ اخحطداـ المغن مظرست كلكة خسيةده

زذيد  الظطؾ المغؾؼ لطؽ الطهؼ أف خحبط الظرل مغنن خقدـ  طيذج   قطن كخطظحت الرجصن 
كالظرل الوؼ يحؾقع الطحبظؾف ات  يجيخت كذقؾ ؾف محم غحهي ق ل أف الخحطداـ المغن.  كالدالعبن

لبس لة  يجن إل  خظطبن  هيرات االخصيؿ كبيلط ل ليل غنن الحة ال خدةؼ  يقؾؿ أؼ هةء
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أك الحة ال خقدـ الرجصن لمظرل الحديث الطصيا   يهؾداخت  غؽ يسحطدـ الطحيدثن،
الظطؾ المغؾؼ، كخقدـ االقحجا يت  ة اخح ير اي ظجاايت طب  الحؾ د، خحكؾف ليةمغحهي  عبرن ل

)كزار  الحجببن كالحعمبؼ،  .الؾارد  لة قسؼ المغن إرهيدات إل  يء مغنن خسي د كخ يبع الظطؾ المغؾؼ 
 م44 -43ا: 2117

خجرة لنن  سيةد  الوات ةم  السمؾربيت الحة خسيةد الظرل الحؾ دؼ داعجة الحات ( م4 -1)
 خظيكؿ الظعيـ، كارخداء الط اس :  رةيين  رست لة  ييالتأف يصبح قيدرا ا  ل ألضل ةم

كقد خغهج  وه السمؾربيت  طؽ  ييؿ الحظ نن  ،كاالخححطيـ كاخحطداـ دكرات الطبيه
أ  ظن  سيةد  الوات خجخبط ايلحبي   ع اآلخجذؽ كبيلحقيلغد االجحطيعبن لألخج   االجحطيعبن فف
لة جهؾده لبصبح خعغدا  سحق  لة افخج   خمؾربيت  سيةد  الوات الظرل  غث يسيةد  طؾ

السمؾربيت الطورؾر  لة  وا اليي ب ا يف اليؾا ب افخجػ  طظي إ طيقبي  كخحبع ،كالطيحطع
السمسمن ةم  أخيس الطظؾات الط قطن لة خظطبن خمؾؾ  عغؽ   حسمس  كقد خؼ خجخغب  وه

 م44ا: 2117بن كالحعمبؼ، )كزار  الحجبالرهؼ كالقدر  ةم   ؾء الطسحؾػ الحيلة لمظرل لة
م اعظؾاف ) دػ ليةمبن مج ي ت مؾرخيج لة خظطبن 2117ك وا  ي أث ححت دراخن )زذةت أ ؾر،      

خظؾاتم  6إل   5اعض  هيرات  سيةد  الوات كالطهيرات االجحطيعبن لدػ طرل الجك ن  ؽ 
عبن لدػ طرل  غث  دلي الدراخن إل  خظطبن اعض  هيرات  سيةد  الوات كالطهيرات االجحطي

الجك ن  ؽ خ ؿ خظ غم مج ي ت الحظطبن ال ي من لمظرؾلن الطب ج  "مؾرخيج" كخكؾ ي ةغظن 
م خظؾات كاخحطد ي الدراخن افدكات 6 -5م طر م كطرمن خحجاكح أةطير ؼ )61الدراخن  ؽ )

 كبيس  -اخحبير رخؼ الججل ليؾد أ ف -الحيلبن: أخحطير  الطسحؾػ االجحطيةة كافقحصيدؼ
مج ي ت مؾرخيجم كخؾصمي  - كبيس  هيرات  سيةد  الوات -طهيرات االجحطيعبن الطصؾرال

الظحيقت إل  أ ت خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخط درجيت أطريؿ الطيطؾةن 
الحيجذ بن ةم  أداء  كبيس  هيرات  سيةد  الوات ك كبيس الطهيرات االجحطيعبن ق ل كبعد 

 خظ غم مج ي ت مؾرخيج.



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1311 

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

 ( الشسه السعخفي5 -1)
خ طل الطعجلن أك الحركغج أك القدر  ةم  الحورج كةم  الجؤذن أك االخحطيع فكجت الح يات      

كةم  خحديد الع قيت مغؽ افلكير كافهبيء كةم   ل الط   ت،  غث خحؼ  كاالخح ؼ
كةم  ذلػ لإف  ي يط ؽ قبيخت  ظهي ي ظ  ةم   ي  الظرل الحؾ دؼ، العطمبيت الطعجفبن داخل

محطةذؽ الطعمؾ يت لمحعجؼ ةمغهي أك إةيدخهي، كذحورج الظرل  يقؾلت أك يرعمت كخقؾـ الواكج 
كالج ؾز )  ل إهيرات الطجكرم ق ل أف يحط ؽ  ؽ  كذسطة الطؾ ؾةيت كالصؾر كافه يؿ

الدلغل أ  ظن خحجاكح فبطي مغؽ مداين  لة  وا خحديد الحجكؼ كالكمطيت كخ طل الظي بن الطعجفبن
 الطريلبؼ كخكجار القصص كإججاء الطقير يت الؾةة ايلوات كاليؾ الط قؼ لحظطبن الؾةة اعدد  ؽ

 م.45 -44ا: 2117)كزار  الحجببن كالحعمبؼ، 
 ,Spittle& Orton& Anderson& Boyd& Doyle )ك ظي  حظجؽ لدراخن 
2014).  (Portage Early Developmental Intervention Programmes To 

Support Motor And Cognitive Outcomes In Infants With Autism 
Indicators)   ليةمبن مج ي ت مؾرخيج لة خدعبؼ العغؾا الحجربن كالطعجفبن لدػ افطريؿ(

 دلي الدراخن إل  اخحعجاض ليةمبن مج ي ت  الصغير ذكؼ الطبهجات ةم  الواخؾذنم  غث
لمحدخل الظطيقة الطب ج ةم  دةؼ الظطؾ الحجرة كالطعجلة لألطريؿ الصغير  ي مغؽ مؾرخيج 

خظؾاتم  ؽ ذكؼ  بهجات طب  الحؾ د، كخكؾ ي ةغظن البحث  ؽ  يطؾةن  ؽ  2-3)
دكرذيت ةمطبن  ؽ خمػ الطظ ؾر  خ ؿ الرحج   ؽ  6البحؾث كافدمبيت خؼ خيطبعهي  ؽ 

 كرخيلن ةمطبن. ري ي  عييغج االخحبير اح مي ك قيالم  37. خؼ اخحط ص 4995-2144
 3-2خحضطؽ اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج رأدا  لمحدخل الطب ج كأف ي ؾف خؽ افطريؿ  ي مغؽ 

خظؾات، كأف ي ؾف لديهؼ  بهجات ةم  الواخؾذن كلقمي لحقديجات اآلايء، كخؼ خيطبع ال بي يت 
ن لحيالت خحسؽ الظحيقت الحجربن لححمغل الطححؾػ، الحؾزذعيت الحكجارذ RevManايخحطداـ أدا  

كالطعجفبن لمظرل كقد أخرجت الححمب ت ةؽ أف مجا ت الحدخل )مؾرخيجم لة افدمبيت خي طي 
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, ك حؾخط قبيخة 1.34لة خحسغؽ الظحيقت الطعجفبن لألطريؿ الصغير )ا حجاؼ  عبيرؼ 
ج خحسغؽ الظحيقت %م أ ي ايلظسبن لمظحيقت الحجربن، أعهجت الححمب ت ليةمبن مج ي ت مؾرخي95

 %م. 95, ك حؾخط قبيخة 1.41الحجربن لألطريؿ الصغير )ا حجاؼ  عبيرؼ 
م 2142كبيلظسبن لححسغؽ  ييالت الظطؾ السياقن لهوا  ي أكدخت دراخن )زذةت أ ؾر،  

اعظؾاف )مج ي ت  قحجح لطعمطن رذيض افطريؿ لحظطبن اعض الطهيرات لدػ طرل الجك ن  ؽ 
 ي ت مؾرخيجم  غث  دلي الدراخن إل  خظطبن اعض  هيرات  سيةد  خظؾات ايخحطداـ مج  6: 4

الوات، الطهيرات االجحطيعبن، المغؾذن كالطعجفبن لظرل الجك ن  ؽ خ ؿ خظ غم مج ي ت 
م طر م كطرمن  قسطغؽ إل   يطؾةحغؽ خحجاكح أةطير ؼ 61مؾرخيج، كخكؾ ي ةغظن الدراخن  ؽ )

فدكات الحيلبن:  كبيس  صؾر كبج ي ت أ  ظن م خظؾات كقد اخحطدـ لة الدراخن ا6 -4)
 كبيس  صؾر كبج ي ت أ  ظن لطهيرات  سيةد   -لمطهيرات االجحطيعبن، المغؾذن كالطعجفبن

مج ي ت مؾرخيج. كقد خؾصمي  حيقت الدراخن إل  كجؾد  -اخحطير   حياعن الظرل ايلطظةؿ -الوات
ؾةن الضياظن كالحيجذ بن ةم  لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخط درجيت أطريؿ الطيط

 كبيس  هيرات  سيةد  الوات، الطهيرات االجحطيعبن، المغؾذن كالطعجفبن ق ل كبعد خظ غم 
 مج ي ت مؾرخيج لصيلح الطيطؾةن الحيجذ بن. 

يهحؼ الطييؿ الحجرة ايلحجريت الحآزرذن لمعض ت الك غج  كالصغغج   ( الشسه الحخكي6 -1)
يلطهيرات الحجربن الك جػ، ك ؽ أ  من الحجريت الك جػ اليمؾس ا ايليسؼ كالحة ي ير إلغهي

الطهيرات الحجربن الدقبقن لهة  جرن العض ت  كالة ف كالط ة كاليجؼ كإلقيء الكج ، أ ي
الك جػ كإصقيلهي   يؿ ةم   خحسغظيت ةم  الطهيرات الحجربن  -أ بي ي–الدقبقن كالحة خعح ج 

افهبيء الصغغج   الظرل  ؽ الضجا الع ؾاقة العظب  ةم ذلػ: خغغج السمؾؾ الوؼ يقؾـ ات 
 إل  خؾجبت الغد ر ل لإل سيؾ مهي.كأخغجا اخحطداـ افصياع لة اإل سيؾ مهوه افهبيء ك وه
الطهير  لة اخحطداـ افصياع لإل سيؾ ايفهبيء  ة  هير   جربن دقبقن  ي ن ك ة  ؽ 
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اـ القمؼ كخيطبع أجةاء الصؾر  كالطهيرات لمعديد  ؽ الطهيـ   ل اخحطد الطحظمبيت افخيخبن
 م.45ا: 2117)كزار  الحجببن كالحعمبؼ، السمؾربن الحجربن

م اعظؾاف (McPartland& Volkmar, 2015كلة الظهيين ييب أف  ورج دراخن  
(Autism and Related Disorders Indicators Diagnosis and Intervention 

in Children at 3 Years Old Using Portage: An Analysis)  خ طبص  بهجات(
خظؾات كالحدخل ايخحطداـ مج ي ت مؾرخيج: دراخن  3طب  الحؾ د مغؽ افطريؿ الصغير لة خؽ 

 دلي الدراخن إل  لحص رريء  اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج لة دةؼ الطسير الظطيقة  خحمغمبنم
ت الطحعمقن مهي ريفخ ججج لألطريؿ الويؽ يحؼ خ طبصهؼ اطبهجات طب  الحؾ د كاال ظجااي
م طر م كطرمن  ؽ ذكؼ 51مغؽ افطريؿ الصغير، هيرؾ لة البحث ةغظن ةطدين قؾا هي )

أ   م  حؾخط أةطير ؼ  ي مغؽ  46ذرجما,  34الطبهجات الطب ج  ةم  الواخؾذن كافخ ججج )
  ألجاد خظؾات كلقمي لحقديجات ك طيكؼ اآلايء لة هطيؿ رظدا. خؼ خظ غم افدكات ةم 2.5-3

العغظن  ع    غن  حيقت الرحؾصيت الحة أججذي ةم  افطريؿ كخؼ اخحطداـ مج ي ت الحدخل 
الطب ج مؾرخيج.، قيقطن ال جكلغل الظطيقة لم ؾرخيج، اخحبير قيقؼ ةم  الطعييغج الح طبصبن 
لمواخؾذن ايلدلغل الح طبصة كاإل صيقة الطي س كقد أعهجت الححمب ت كجؾد ة قن  ؾجبن 

م مغؽ اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج كخحسؽ الطسير الظطيقة 1.14ن إ صيقبمي )ةظد  سحؾػ دال
 لألطريؿ الويؽ يحطمؾف  بهجات كة  يت الواخؾذن.

ك وه الدراخن خبرد ليةمبن مج ي ت مؾرخيج لة خحسغؽ  ييالت الظطؾ الططحمرن لدػ الظرل  
 Early Intervention for Indicators in)م اعظؾاف (Layton,& Hao, 2014الحؾ دؼ 

Autism Spectrum Disorders Using Portage) ( الحدخل الطب ج لطؾاجهن الطبهجات
 دلي الدراخن إل  لحص  افكلبن ةم  ا ظجاايت الواخؾذن ايخحطداـ مج ي ت مؾرخيجم  غث

ليةمبن الطصيقص الع جبن ل ج ي ت مؾرخيج لة  ؾاجهن  بهجات طب  الحؾ د كخعديل  سير 
طر م خغهج ةمغهؼ  21مغؽ افطريؿ الصغير لة أخحجالبي، كخكؾ ي ةغظن البحث  ؽ  الظطؾ
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 3-2 بهجات طب  الحؾ د لة  جرة لجةيين الظرل هجؽ أخحجالبي ) حؾخط العطج  ي مغؽ 
خظؾاتم. خؼ خقسبؼ افطريؿ إل   يطؾةحغؽ  حسيكذحغؽ:  يطؾةن خيجذ بن خؼ  عيليحهي ايخحطداـ 

ياظن عمي دكف  عيلين كخؼ خظ غم افدكات كالطقييبس الحيلبن ةم  مج ي ت مؾرخيج كأخجػ  
خظؾات  ؽ ذكؼ الطبهجات  3-2ألجاد العغظن مج ي ت مؾرخيج ) عدؿ لغظيخب افطريؿ لة خؽ 

كبظيقن    غن اخحطداـ مؾرخيج.  (ABIC)ةم  الواخؾذنم، قيقطن الطبهجات السمؾربن لمواخؾذن 
م 1.14خؼ الحؾصل  ؽ خ ؿ الححمب ت إل  كجؾد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن ةظد  سحؾػ )

مغؽ  حيقت الظطؾ السؾؼ مغؽ ألجاد الطيطؾةحغؽ  حبين لمحدخل ايخحطداـ مؾرخيج، اخحطجت داللن 
 غيت خؾالم السطيت الرجكؽ خ ؿ الحظ بقيت البعدين لبظيقن الط  غن، رطي أعهجت الط 

الح طبصبن ل ج ي ت مؾرخيج  ع  ؾاجهن  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د مغؽ افطريؿ 
الصغير، رطي أكصي الدراخن ا ريء  اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج لة دةؼ الظطؾ الظرسة كالسمؾرة 

 كال د ة لألطريؿ الصغير الويؽ يحطمؾف  بهجات طب  الحؾ د. 
يد السمؾؾ أك الطهير  الطظمؾا الحجرغة ةمغهي،  سحطدـ اظيقن يعد خحد بظاقات األنذظة -2

اف  ظن الحة خحعمم مهوه الطهير  كالبظيقيت الطجقطن مظرس افرقيـ كالمؾف الؾارد  لة قيقطن 
الطجاجعن، كخححؾؼ البظيقن ةم   سحؾػ العطج كخعجذ   طحصج لمسمؾؾ أك الطهير  كألكير 

 طهير . حظؾةن لطسيةد  الظرل ةم  خظطبن ال
ك وه افلكير  يجد  قحج يت كذط ؽ لألـ أك لمطعمطن أف ي ؾف لديهطي ألكير الكحسيا  

الطهير  ةم   حؾ ألضل كخقدـ العديد  ؽ البظيقيت اقحجا يت ف داؼ خرصغمبن خقؾـ ةم  
خحمغل الطهيـ أك خحمغل الطهطن اطي ي رل خيةقحهي إل  خظؾات صغغج  رة يصبح  ؽ السهل 

سيا الطهير ، كذعحطد ةدد الطظؾات الحة يححيجهي الظرل ةم   دػ صعؾبن ةم  الظرل اكح
العطل كةم  القدرات كالطهيرات الطحؾلج  لديت كذط ؽ أف يححقم ذلػ ايلظجؽ الحيلبن  طي ي يع 
الظرل ةم  الظييح:خغغغج  سحؾػ صعؾبن الطهطن.خعديل الطؾاد الطسحطد ن لة الطهطن.خغغغج 
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   حسؾخن أك خكؾف  جقبن أك حة يقد هي الكبير.قد خكؾف الطسيةد ؾع أك  قدار الطسيةد  ال
 .م8أ: 2117)كزار  الحجببن كالحعمبؼ، لرغبن
 دليل بخنامج "بهرتاج"  -3

 يحكؾف  طؾذج مؾرخيج  ؽ أربع  جا ل،  ة :
: خطظبط اف داؼ الطظهيبن افخ ؾعبن: يححؾؼ مؾرخيج ةم  قيقطن اخحبير السخحمة األولى

 خسيةد القيقطغؽ ةم  ال ج ي ت ةم  خطظبط اف داؼ الطظ ؾد  أخ ؾعبمي. 
الحدرذس خ ؿ الةذيرات افخ ؾعبن: يحؼ اخحطداـ خجاقط أ  ظن مؾرخيج لة  السخحمة الثانية:

 خسيغل خقد هؼ لغهي. العطل  ع الظرل خ ؿ الةذيرات افخ ؾعبن ك 
خسيغل كخقغبؼ اف داؼ الطظهيبن: يحؼ خسيغل الحغغجات الكطبن كالظؾعبن لة  السخحمة الثالثة:

 خمؾربيت الظرل ةم   دػ اليمسيت افخ ؾعبن أك  ؽ  ج من فخجػ. 
 خقؾذؼ أ داؼ الطظهت.   السخحمة الخابعة:

ةة لة خصطبؼ االخحجاخبيبيت يعحطد مج ي ت مؾرخيج ةم  خؾعب   بيدغ الحعمؼ االجحطي 
ي، خحضطؽ  بيدغ ةطل مج ي ت مؾرخيج رل  ؽ الظطوجن كالحؾ بح كالحعةذة  الحعمبطبن. أيضم

 .(Shearer, 2010: 269-82; Sangeeta& Pratibha, 2015: 4) كالحغوين الجاجعن
كطي يعحطد مج ي ت مؾرخيج ةم  اخحطداـ الطعمؾ يت  ؽ أدكات الطحياعن كالحقغبؼ لة  

  ؾذج أ داؼ أخ ؾعبن أك  صف أخ ؾعبن لكل طرل ذاخؾؼ كأخجخت.خظ
 Efficacy Of Training)اعظؾاف  (Kennedy, 2012)ك ظي  حظجؽ إل  دراخن  

Parents To Use Portage Early Intervention Procedures To Reduce 
Early Behavioral Signs of Autism Among Very Young Children)  ليةمبن(

رذب اآلايء ةم  اخحطداـ مج ي ت الحدخل الطب ج مؾرخيج رأخيس لة خرض الطبهجات خد
السمؾربن ةم  الواخؾذن مغؽ افطريؿم  غث  دلي الدراخن إل  خدرذب اآلايء ةم  خظ غم 
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إججاءات مج ي ت مؾرخيج  ع افطريؿ الويؽ يحطمؾف الطبهجات السمؾربن ةم  الواخؾذن ايخحطداـ 
أ هيت فطريؿ يحطمؾف  بهجات  6أخيمبع، هيرؾ لة البحث  41 دػ مج ي ت خدرذ ة ةم  

 6خظؾاتم, خؼ خدرذ هؼ لطد   3إل   4.8خمؾربن ةم  الواخؾذن ) حؾخط أةطير ؼ  ي مغؽ 
خيةن  ؽ الط ج  العطمبن  ع اإلهجاؼ الرجدؼ الطبيهج لة الطظةؿ، كخؼ  32خيةيت أةق هي 

ة ةم  مؾرخيج، اخحطير     غن، خحمب ت الرغديؾ خيطبع ال بي يت ايخحطداـ ال ج ي ت الحدرذ 
كأعهجت الححمب ت الظحيقت: اخحظيةي اف هيت خعمؼ الطهيرات ال ز ن لمحظ غم الرعيلن 
إلججاءات مج ي ت مؾرخيج  ع أطريلهؼ ذكؼ  بهجات طب  الحؾ د، أعهجت اخحطير  الط  غن 

كؼ الطبهجات السمؾربن لمواخؾذن زذيد  كخحمب ت الرغديؾ لحظ غم مج ي ت مؾرخيج  ع افطريؿ ذ
اخحييان افطريؿ لطهيـ كأ  ظن مج ي ت مؾرخيج، رطي اخحظحيي الدراخن أف اآلايء يط ظهؼ العطل 
ةم  الحعديل الرعيؿ لمسمؾؾ كخعمعؼ افطريؿ الصغير الويؽ يحطمؾف  بهجات خمؾربن ةم  

 ص ُ درا. الواخؾذن  ؽ خ ؿ الحدرذب كاإلهجاؼ الط قؼ ةؽ طجذم  حطص
 خامًدا: نظخيات دعم استخجاـ بهرتاج مع األطفاؿ الرغار ذوي مؤشخات طيف التهحج

 إطار العسل األيكهلهجي: -1
ي يع الظطؾذج افي ؾلؾجة خضطغؽ ةظيصج ال غنن لة مجا ت الحدخل الطب ج لألطريؿ  

الحغؾؼ الصغير، ك ؽ مغؽ أههج اف  من ةم  الظطؾذج افي ؾلؾجة  طؾذج مجك رغظ جذظج 
خظؾات  3افي ؾلؾجة. ي غؽ مجك رغظ جذظج لة  طؾذجت أف أخج افطريؿ الصغير افقل  ؽ 
 ييب أف ي حجرؾا لة الحدخل الطب ج لححقغم أ داؼ إيييمبن لصيلح افطريؿ الصغير. 

(Rasbash, 2010: 65) 
خظؾات, يحؼ  قير ن  3ةظد خظ غم مج ي ت مؾرخيج  ع افطريؿ الصغير افقل  ؽ  

ة قيت الظرل  ع ال غنن الحة يعبش لغهي، ك ؽ ثؼ خضطغؽ اف داؼ الرجدين داخل ال ج ي ت 
 .(Pol& Ruiter, 2008: 98) لدةؼ رل  ؽ افخج  كالظرل
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 الشظخية اإلجخائية: -2
خجرة الظغجذن اإلججاقبن ةم  أ طبن خجرغة مج ي ت الحدخل لبس لقط ةم  الظرل، فف الظطؾ  

ةؽ طجذم لجد كا د. لة  ؾء الظغجذن اإلججاقبن، خغهج  حيقت  طؾ الظرل ال يححدد لة  يطمت 
ا )أقل  كظحبين لمحبيدؿ الطسحطج لمطعمؾ يت مغؽ الرجد كبغنحت  ح  ةظد ي ي ؾف خؽ الظرل صغغجما جدم

 .(Pennings, 2010: 115)خظؾاتم، يسحطج خبيدؿ الطعمؾ يت مغظت كبغؽ ال غنن  3 ؽ 
اإلججاقبن، يححؾؼ مج ي ت مؾرخيج ةم  ث ث اخحجاخبيبيت رقبسن لة  ؾء الظغجذن  

 لحعديل  سير الظطؾ لألطريؿ الصغير
   الع ج: خجرة  وه االخحجاخبيبن ةم  خغغغج خمؾؾ أك الطسير الظطيقة لمظرل اطسيةد

أ د اآلايء أك الطحطصصغؽ. خهدؼ  وه العطمبن إل  جعل الظرل أك ج   ء ن 
 ظطيقبن الط قطن.لمطهيرات كالظحيقت ال

   إةيد  الححديد: خجرة االخحجاخبيبن ةم  خغغغج ألكير كخؾقعيت اآلايء  ؾؿ الظرل، ةم
 الظحؾ الوؼ يحؼ  ؽ خ لت خحسغؽ الحريةل مغؽ الظرل ككلة اف ج. 

  إةيد  الحعمبؼ: يحؼ اخحطداـ االخحجاخبيبن لحظطبن الطهيرات لدػ الظرل كخعمبؼ اآلايء
 عيلييت ةم  الحرية ت الطبيهج  مغؽ اآلايء كالظرل. ؾلهي. خجرة خمػ الط

(O’Sullivan & Carr, 2009: 17-40)  
 نسهذج األنظسة الشسائية -3

يحؼ خؾجبت الظطؾذج إل  اف غطن   ل الظطؾذجغؽ السياقغؽ. يؾ ح الظطؾذج  جكر   
ال غنن خجرغة الحدخل لبس لقط ةم  الظرل مل ييب أف ي ؾف الطظغؾر أك ج هطؾالم لغحضطؽ 

يحضطؽ الظطؾذج خضطغؽ ةطمبن الحدخل الطب ج لة لهؼ .  ؽ أجل خحقغم  سحؾذيت  طؾ   يلبن
اآللبيت الظطيقبن الحة خبثج ةم   طؾ الظرل الصغغج. يط ل الظطؾذج إطير ةطل   قؼ ل ج ي ت 

 .(Guralnick, 2011: 6-28; Kuczynski & Lollis, 2011: 445-462) مؾرخيج
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 Program Evaluation: An)م اعظؾاف (Nanclares, 2014دراخن ك ظي  حظجؽ ل     
Analysis Of The Portage Intensive Home-Based Intervention Program 

For Young Children With Early Signs of Autism)  خقؾذؼ ال ج ي ت: دراخن(
ؽ يحطمؾف  بهجات خحمغمبن ل ج ي ت مؾرخيج الع جة الطظةلة الط  ف لألطريؿ الصغير الوي

 ب ج  لمواخؾذنم دلي الدراخن إل  خحديد ليةمبن اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج لمحدخل الطب ج  ع 
ا الويؽ يحطمؾف  بهجات طب  الحؾ د، ك  هيرؾ لة البحث ةغظن قؾا هي افطريؿ الصغير جدم

خظؾات  طؽ يحطمؾف  بهجات طب   2.5 -2م طر م كطرمن  حؾخط أةطير ؼ  ي مغؽ 44)
ي لمح طبص الظ ة الطب ج، كأ هيخهؼ )الحؾ   41 -32أ مي  حؾخط العطج  ي مغؽ  44 د خبعم

كبظيقن    غن  (CDC-C)ةي يم كخؼ خيطبع ال بي يت ايخحطداـ  كبيس الظطؾ ال ي ل لمظرل 
أعهجت الظحيقت لجكؽ ذات داللن إ صيقبن ةم   كبيس خمؾربيت الواخؾذن )إةداد الطبلفم كقد 

ل  ي مغؽ ق ل كبعد الطعيلين ايخحطداـ مج ي ت مؾرخيج رطي خؾ ح  وه الظطؾ ال ي ل لمظر
الظحيقت أف مج ي ت مؾرخيج يط ل  طؾذج خدخل لعيؿ، كأ ت يط ؽ خكجاره مظييح  ؽ جي ب 

 الطعيليغؽ اآلخجذؽ العي مغؽ ايلطييؿ. 
 مخاحل استخجاـ بهرتاج في اكتذاؼ ودعم األطفاؿ الرغار ذوي أعخاض الحاتهية:سادًسا: 

قيـ رل  ؽ " ؾربسحجا كأك بطي  ؾخحغجت" محعديل  جا ل خظ غم مج ي ت مؾرخيج لح قؼ      
خظؾات  طؽ ُيغهجكف  بهجات ةم  الواخؾذن. خؼ خصظب   3افطريؿ الصغير افقل  ؽ خؽ 

 الطجا ل رطي يمة:
يحؼ خ ؿ  وه الطج من خحديد  دػ جدكػ اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج لمحدخل  مخحمة اإلحالة: -4

 الطب ج  ع افطريؿ الصغير ذكؼ  بهجات طب  الحؾ د كأخج ؼ. 
يحؼ االةحطيد ةم   وه الطج من لة جطع الطعمؾ يت  ؾؿ الظرل الوؼ يحطل التقييم:  -2

ا حبيجيخت. يحؼ  بهجات طب  الحؾ د كبغنن  ظةلت  ؽ أجل خطصبص ال ج ي ت لب قؼ 



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1319 

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

خيطبع  وه الطعمؾ يت ايخحطداـ االخحبيرات الكبيخبن كاالخح بي يت كالط  غيت كالةذيرات 
 الحقغبطبن ل غنن الطظةؿ. 

يححؾؼ مج ي ت مؾرخيج ةم  العديد  ؽ افدكات الحة يط ؽ تخظيط بخنامج التجخل:  -3
ؾرخيج لب قؼ اخحطدا هي لة خطظبط كخؾجبت ةطمبن الحدخل. يعحطد خطظبط مج ي ت م

ا حبيجيت افطريؿ ةم   يطؾةن  ؽ الطييالت الظطيقبن  ؽ مغظهي  ييالت الححرغة 
 الحسة كالطييالت االجحطيعبن كالمغؾذن كالطعجفبن كالحجربن. 

 خعد  وه الطج من اط يان جؾ ج مج ي ت مؾرخيج. التجخل: -4
ن خ ؿ ةطمبن الحدخل يحؼ خ ؿ  وه الطج من اخحججيع ال بي يت الطيطع اإلبلغ والتقهيم: -5

لحقؾذؼ كخعديل الحدخل اطي يظيخب ا حبيجيت الظرل. يط ؽ اخحطداـ اظيقيت اف  ظن 
 خ ؿ  وه الطج من لحقؾذؼ اف داؼ العي ن ك دػ خحققهي  ع الظرل. 

يحؼ لة  وه الطج من إةيد  إكطيؿ الطقييبس كاالخح بي يت الطسحطد ن  ؽ  إعادة التقييم: -6
 بؼ. ق ل لة  ج من الحقغ

يحؼ لة  وه الطج من رحيان الحقجذج الظهيقة  ؾؿ رريء  ال ج ي ت لة   التقهيم والتقخيخ الشيائي: -7
 م.(Hoekstra& Oenema-Mostert, 2011دةؼ الظرل ذؼ  بهجات طب  الحؾ د 

 سابًعا: دور الهالجين في تظبيق بخامج التجخل السبكخ لألطفاؿ ذوي اضظخابات طيف التهحج
إف كالدّؼ الظرل الحؾ دؼ  طي الظ غبيف الحكبكبيف الطعيلييف لظرمهؼ، لهطي يمعبيف دكرما  

 ي مي خييه طرمهطي الواخؾؼ  ؽ خ ؿ خ يبعهطي ةم  االخحريد   ؽ الرجص الظ بعبن لظقل 
الطعجلن كالطعمؾ يت كخؾلغج مغنن آ ظن كداةطن ك طيذج  ظيخبن. ليآلايء  ؼ ألضل  ؽ يقدـ 

ي  سيةد   عمؾ يت ةؽ  خيرذخ خظؾر  طؾ الظرل،  يجيخت كأخمؾا خعمطت، رطي يط ؽ أيضم
الؾالديؽ  ؽ خ ؿ خعمبطهؼ اخحطداـ افخيلغب الحعمبطبن الرعيلن  ع طرمهطي الواخؾؼ، ربفبن 
 بط     خت السمؾربن كخظؾذج  هيراخت لة الطظةؿ، كلولػ لإف   يررن الؾالديؽ لة مجا ت 
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اؼ الحجبؾذن كالحدرذ بن لت لة الطظن الحجبؾذن كالرجدين خعد  جكر  الظرل الحؾ دؼ كك ع اف د
 م.234: 2141 ي ن لة  سيةد  الظرل ك بط خظؾره كخقد ت )خجؼ دمحم، 

م اعظؾاف ) دػ ليةمبن مج ي ت إرهيدؼ 2115كخبرد ذلػ دراخن )خغد  أمؾ السعؾد،  
م  غث  دلي الدراخن إل  إةداد مج ي ت إرهيدؼ  لمؾالديؽ لحظطبن اعض  هيرات طرل افكخغـة

 قحجح لمؾالديؽ إلرهيد ؼ ةم  ربفبن الحعي ل  ع أمظيقهؼ لة الطظةؿ، خكؾ ي ةغظن الدراخن  ؽ 
م خظؾات، كاخحطد ي الدراخن افدكات 8 -4م أطريؿ ذاخؾذغؽ خحجاكح أةطير ؼ  ي مغؽ )8)

ن خمؾؾ الظرل دلغل    غ -الحيلبن ) كبيس خقديج  سحؾػ  طؾ اعض  هيرات طرل افكخغـة
م  -ال ج ي ت اإلرهيدؼ لمظرل افكخغـة -ك عدؿ خكجاره ال ج ي ت اإلرهيدؼ لؾالدّؼ طرل افكخغـة

كأك حي  حيقت الدراخن اأف  ظيؾ لجكقمي دالن إ صيقبمي مغؽ خظ غم ال ج ي ت ق ل كبعد ةم  
 خحسؽ  هيرات طرل افكخغـة ةغظن الدراخن.

 Effects of a parent)اعظؾاف  (Claudia, 2009)ك وا  ي خدةطت دراخن      
implemented intervention on initiating joint attention in children with 

autism)  اخحجاخبيبن الحدخ ت الؾالدين ةم  الطبيدأ  ايال حبيه الط حجؾ ةظد افطريؿ ذكؼ(
طحجخبن ةم  خدخل ا ظجاايت طب  الحؾ دم  غث  دلي الدراخن إل  الؾقؾؼ ةم  ااَلثير ال

م أطريؿ 3الؾالديؽ ةم  الطبيدأ  ايال حبيه الط حجؾ ةظد أمظيقهؼ، كقد خكؾ ي ةغظن الدراخن  ؽ )
م خظؾات، رطي اهحطمي ةغظن 5 -2ذكؼ ا ظجاايت طب  الحؾ د خحجاكح أةطير ؼ  ي مغؽ )

ي ةم  كالدّؼ  بالء افطريؿ، اخحطد ي الدراخن خدرذب الؾالديؽ ةم  ربفبن  الدراخن أػبضم
الطبيدأ  ايال حبيه الط حجؾ، كخؼ ذلػ لة مغنحهؼ الطظةلبن كبيخحطداـ  ؾاد  ألؾلن لدػ افطريؿ لة 

أكؾاام، كأعهجت  حيقت الدراخن أف اثظغؽ  ؽ افطريؿ ال  ثن خعمطؾا  -مغنيخهؼ  ؽ ق غل )كحب
ةحجاؼ مدكر  هيرات اال حبيه الط حجؾ لة  ؾاقف جديد  ك حظؾةن، رطي أهيرت أيضي  جكر  اال

 الؾالديؽ الرعيؿ.
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م اعظؾاف )خظطبن اعض  هيرات 2143ك وا  ي أهيرت إلبت دراخن )أكـج إمجالبؼ،  
الجةيين الؾالدين لأل هيت لطرض أةجاض الواخؾذن لدػ أمظيقهؽم  غث  دلي الدراخن إل   عجلن  

اض الواخؾذن  دػ ليةمبن مج ي ت لحظطبن اعض  هيرات الجةيين الؾالدين لأل هيت لطرض أةج 
لدػ أمظيقهؽ، رولػ الك ف ةؽ  سحؾذيت الجةيين الؾالدين لدػ أ هيت افطريؿ الواخؾذغؽ 
ي لظطؾ الظرل،  كرولػ  حيكلن رلع رريء  الع قن مغؽ افـ كالظرل اطي يحقم جؾما  رسبمي   قطم

لبن ) م أ هيت فطريؿ ذاخؾذغؽ، اخحطد ي الدراخن افدكات الحي8خكؾ ي ةغظن الدراخن  ؽ )
 كبيس الجةيين الؾالدين لمظرل  - كبيس جغمبيـ لح طبص الحؾ د - كبيس الظرل الحؾ دؼ

مج ي ت لحظطبن  هيرات الجةيين الؾالدينم أعهجت  حيقت  - كبيس السمؾؾ الحؾالقة -الواخؾؼ 
الدراخن لعيلبن رريء  مج ي ت خظطبن اعض  هيرات الجةيين الؾالدين لأل هيت لة خرض اعض 

 واخؾذن لدػ أمظيقهؽ.أةجاض ال

 فروض البحث 

خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةحغؽ  -4
الحيجذ بن كالضياظن ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ افطريؿ 

 اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج"  لصيلح أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن.
قبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صي -2

لة الكبيخغؽ الق مة كالبعدؼ ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ 
 افطريؿ اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج"  لة اخييه الكبيس البعدؼ.

ال خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن  -3
جذ بن لة الكبيخغؽ البعدؼ كالححبعة ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحي

 الحؾ د لدػ افطريؿ .
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 منهج البحث وإجراءاته

خعجض البي  ن  ظي إججاءات البحث  ؽ  غث: الطظهت، العغظن، افدكات الطسحطد ن،  
الطسحطد ن لة الطظؾات اإلججاقبن الحة اخبعي لة البحث الحيلة كافخيلغب اإل صيقبن 

  عيلين ال بي يت.
اخحطد ي البي  ن الطظهت هبت الحيجذ ة ذا الطيطؾةحغؽ الطحكيلنحغؽ كذلػ أواًل: مشيج البحث 

 ؽ أكرأ كألضل الطظي ت  لطظيخ حت ف داؼ البحث الحيلة،  غث يعح ج الطظهت هبت الحيجذ ة
 لة اخحبير صدؽ الرجكض , كالك ف ةؽ الع قيت مغؽ الطحغغجات. 

ذحطغة الطظهت هبت الحيجذ ة اأ ت الطظهت الؾ غد القيدر ةم  اخحبير الرجكض الطحعمقن ك  
ايلس ب كالظحبين؛  غث ال يقحصج ةم   يجد كصف  ؾقف أك خحديد  يلن أك خيرذخ  ؾادث 
ا اطعيلين   ي بن، أك كصف  ي  ؾ  ؾجؾد كقيقؼ ايلرعل، مل يحدخل  وا الطظهت لبقؾـ  حعطدم

ظن خحي هجك   ض ؾطن مدقن، مهدؼ الححقم  ؽ ربفبن  دكث الحيلن، اعض العؾا ل الطعغ
كأخبيا  دكثهي. لهؾ خغغج  حعطد ك ض ؾ  ا جك   حدد  لحدث  ي، لط  غن الحغغجات 
الظيخين ةؽ  وا الحغغج كخرسغج ي، كخقؾـ البي  ن لة  وا الطظهت محظيكؿ  حغغج  سحقل ك   غن 

ت كالعؾا ل افخجػ الحة يط ؽ أف ي ؾف لهي ة قن أثجه ةم   حغغج خياع  ع  بط الطحغغجا
 .ايلغي ج 

ي لظ بعن  حغغجات البحث ثانًيا: عيشة البحث  خؼ اخحبير ةغظن البحث الحيلة اظجذقن ةطدين خبعم
طر مم  طؽ  44ك ة  ؽ افطريؿ الطحجدديؽ ةم  الطجرة  غث ممغ إجطيلة ةدد افطريؿ )

كخؼ خقسبطهؼ إل   يطؾةحغؽ:الطيطؾةن الحيجذ بن م خظؾات 3 -2خحجاكح أةطير ؼ  ي مغؽ )
 م أطريؿ  ؽ الورؾر.7م أطريؿ  ؽ الورؾر، الطيطؾةن الضياظن كخكؾ ي  ؽ )7كخكؾ ي  ؽ )

وقج راعت الباحثة عجة شخوط عشج اختيارىا ألفخاد عيشة البحث لديادة إحكاـ البحث  
 وضبظو، ىي:

  م خظؾات. 3 -2العطجذن  ؽ )لة الطج من  -ةغظن البحث-أف ي ؾف جطبع افطريؿ 
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   أف ي ؾف  حؾخظيت رخب درجيت افطريؿ ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب
 م درجن.445 -446م خظؾات خحجاكح  ؽ )3 -2الحؾ د لدػ افطريؿ  ي مغؽ )

 ؽ أين إةيقيت ةقمبن. -ةغظن البحث-أال يعي ة افطريؿ  
 .أال ي ؾف  ظيؾ أ جاض أك ا ظجاايت أخجػ 
 ؾف القيقؼ ةم  رةيين الظرل لديت الجغبن لة الط يررن لة خظ غم اف  ظن  ع الظرل.ف ي أ 
  قي ي البي  ن اإيييد الحكيلب مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن

كالطيطؾةن الضياظن  ؽ  غث العطج الة ظة ايخحطداـ اخحبير  يف كذحظة رطي يحضح  ؽ 
 م :4جدكؿ )

  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن كالطيطؾةن الضياظن  ؽ  غث العطج الة ظةالحكيلب مغؽ 
 م44)ف= 

 
 الطحغغجات

 حؾخط  العدد الكبيس
 الجخب

 يطؾع 
 الجخب

Z اخييه  لداللن
 الداللن

العطج      
 الة ظة

الطيطؾةن الحيجذ بن 
 الطيطؾةن الضياظن

 إجطيلة

7 

7 

44 

7.17 

7.93 

49.5 

55.5 

 

1.392 

 

غغج 
 دالن

-  

م ةدـ كجؾد لجكؽ ذات داللن إ صيقبي مغؽ  حؾخظيت رخب 4كذحضح  ؽ جدكؿ ) 
درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن كالطيطؾةن الضياظن  ؽ  غث العطج الة ظة  طي ي غج إل  

 خكيلب الطيطؾةحغؽ.
  الحيجذ بن كطي قي ي البي  ن اإيييد الحكيلب مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن

كالطيطؾةن الضياظن ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د ايخحطداـ اخحبير 
 م2 يف كذحظة رطي يحضح  ؽ جدكؿ )
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 م2جدكؿ)
 الحكيلب مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن كالطيطؾةن الضياظن 

 م44 ؽ  غث ا ظجاايت طب  الحؾ د)ف= 
 حؾخط  العدد الكبيس الطحغغجات

 الجخب
 يطؾع 
 الجخب

Z اخييه  الداللن
 الداللن

ا ظجاايت 
طب  
 الحؾ د

الطيطؾةن الحيجذ بن 
 الطيطؾةن الضياظن

 إجطيلة

7 

7 

44 

7.64 

7.36 

 

53.5 

54.5 

1.4
28 

غغج 
 دالن

 

- 

م ةدـ كجؾد لجكؽ دالن إ صيقبي مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ 2يحضح  ؽ جدكؿ )
كالطيطؾةن الضياظن  ؽ  غث ا ظجاايت طب  الحؾ د  طي ي غج إل  الطيطؾةن الحيجذ بن 
 خكيلب الطيطؾةحغؽ.

  ثؼ قي ي البي  ن اإيييد الحيي س مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن
 م 3رطي يحضح  ؽ جدكؿ ) 2 ؽ  غث العطج الة ظة ايخحطداـ اخحبير ري

 م3جدكؿ )
 درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بنداللن الرجكؽ مغؽ  حؾخظيت رخب 

 م7)ف = 2 ؽ  غث العطج الة ظة ايخحطداـ اخحبير ري
  سحؾػ الداللن 2كي الطحغغجات

 غغج دالن 1.744 العطج الة ظة

م ةدـ كجؾد لجكؽ دالن إ صيقبي مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ 3يحضح  ؽ جدكؿ )     
 الطيطؾةن الحيجذ بن  ؽ  غث العطج الة ظة  طي ي غج إل  خيي س  بالء االطريؿ.

  كطي قي ي البي  ن اإيييد الحيي س مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن
 م4رطي يحضح  ؽ جدكؿ ) 2ايخحطداـ اخحبير ري ؽ  غث ا ظجاايت طب  الحؾ د 
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 م4جدكؿ )
 داللن الرجكؽ مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن

 م7)ف = 2 ؽ  غث ا ظجاايت طب  الحؾ د ايخحطداـ اخحبير ري
  سحؾػ الداللن 2كي الطحغغجات

 غغج دالن 1.144 ا ظجاايت طب  الحؾ د

كجػػػػػؾد لػػػػػجكؽ دالػػػػػن إ صػػػػػيقبي مػػػػػغؽ  حؾخػػػػػظيت رخػػػػػب م ةػػػػػدـ 4يحضػػػػػح  ػػػػػؽ جػػػػػدكؿ ) 
درجػػػػيت أطرػػػػيؿ الطيطؾةػػػػن الحيجذ بػػػػن  ػػػػؽ  غػػػػث ا ػػػػظجاايت طبػػػػ  الحؾ ػػػػد  طػػػػي ي ػػػػغج إلػػػػ  

 خيي س  بالء االطريؿ.
 ثالًثا: أدوات البحث

 اخحطد ي البي  ن افدكات الحيلبن لة البحث:     
م 3 -2قيقطن خقديج الطبهجات الدالن ةم  ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ افطريؿ ) -4

 خظؾات.  )إةداد: البي  نم 
 مج ي ت الحظطبن ال ي من لمظرؾلن الطب ج  "مؾرخيج"   -2

 وفيسا يمي عخض تفريمي لتمك األدوات:
( 3 -2قائسة تقجيخ السؤشخات الجالة عمى اضظخابات طيف التهحج لجى األطفاؿ ) -1

 سشهات:
قي ي البي  ن اإةداد قيقطن خقديج الطبهجات الدالن ةم  ا ظجاايت طب  الحؾ د لعدـ  

 م خظؾات كخصيقصهؼ الظطيقبن.3 -2خؾالج أدكات لكبيخت خحظيخب  ع أطريؿ الطج من العطجذن )
الهدؼ  ؽ القيقطن  ؾ خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ ىجؼ القائسة: 1/1

 م خظؾات.3 -2افطريؿ )
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 ويشبثق من ىحا اليجؼ عجة أىجاؼ فخعية:
 ( 2الك ف ةؽ الطبهجات الدالن ةم  ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ افطريؿ  ي مغؽ-

 م خظؾات.3
 ( م خظؾات الويؽ لديهؼ  بهجات ا ظجاايت 3-2جطع الطعمؾ يت ةؽ افطريؿ  ي مغؽ

 طب  الحؾ د.
 الطبهجات العقمبن الطعجفبن -الحجربن خحديد  سحؾػ الطهيرات الظطيقبن )الطبهجات- 

الطبهجات اال رعيلبنم  -الطبهجات االجحطيعبن -الطبهجات السمؾربن -الطبهجات المغؾذن
 م خظؾات الويؽ لديهؼ  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د.3-2لدػ افطريؿ  ي مغؽ )

 ( م خظؾات 3-2خحديد  قي  القؾ  ك قي  الضعف لمطهيرات الظطيقبن لدػ افطريؿ  ي مغؽ
 الويؽ لديهؼ  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د.

 مرادر إعجاد القائسة: 1/2
اهحقي عبيرات  وه القيقطن  ؽ الحجاث السب ؾلؾجة، اطيصن الظغجذيت، اإلخهي يت  

الظغجذن كالدراخيت السياقن الحة خظيكلي ا ظجاايت طب  الحؾ د. رطي خؼ االط ع ةم  ةدد 
س اعض افاعيد الحة خجخبط اي ظجاايت طب  الحؾ د لدػ  ؽ الطقييبس الحة صططي لكبي

 م خظؾات،  ظهي ذلػ مهدؼ االخحريد   ظهي لة أةداد القيقطن الحيلة.3 -2افطريؿ  ي مغؽ )
 Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)  

 (Catherine Lord, Michael Rutter, 2012) 

 Modified  Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) 

(Diana Robins, Deborah Fein & Marianne Barton, 2013) 

 The Q-CHAT (Quantitative Checklist for Autism in Toddlers) 

(Allison, C., Baron-Cohen, S. Wheelwright, S., Charman, T., 

Richler, J., Pasco, G. and Brayne, C, 2008) 

 Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders 4th 

edition. (American Psychiatric Association, 2000) 

 صدار ال يلثالطمف الظرسحجبؾؼ اإل  ( PEP 3) 

(Schopler, Lansing, Reichler, Marcus. 2005) 

http://www2.gsu.edu/~wwwpsy/robins.html
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  كبيس خقديج الحؾ د لة الظرؾلن CARS 2)م 

Eric Schopler,  Mary E. Van Bourgondien, Glenna Janette Wellman, 

)Steven R. Love, 2010). 
 م2119)خهغج ري ل، اظجس  يلع، لظرل الجك نج الطصيقص الظطيقبن اظيرذن خقدي 

 وصف القائسة 1/3
مظدا لجةة خكبس الطبهجات الدالن ةم   58خحكؾف القيقطن  ؽ خحن أاعيد رقبسن  خحرجع إل      

 م خظؾات كذلػ ةم  الظحؾ الحيلة: 3-2ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ افطريؿ  ي مغؽ )
الطهيرات الحجربن الدقبقنم  -خ طل )الطهيرات الحجربن الك غج  البعج األوؿ: السؤشخات الحخكية

 مظؾد. 8كخحكؾف  ؽ 
الحركغجم كخحكؾف  -الحورج -اإلدراؾ -خ طل )اال حبيهالبعج الثاني: السؤشخات العقمية السعخفية

 مظؾد. 8 ؽ 
 مظؾد. 9 ؽ المغن الحع غجذنم كخحكؾف  -خ طل )المغن االخحكبيلبنالبعج الثالث: السؤشخات المغهية 

اف  ظن كاال حطي يتم كخحكؾف  -خ طل )السمؾربيت الظطظبنالبعج الخابع: السؤشخات الدمهكية 
ا. 44 ؽ   مظدم

المعبم  -الحقمغد كالطحيكي  -خ طل )الحريةل االجحطيةة البعج الخامذ: السؤشخات االجتساعية
ا. 42كخحكؾف  ؽ   مظدم

الط يررن  - يةج كطجذقن الحع غج ةظهيخ طل )الطالبعج الدادس: الخرائص االنفعالية 
 مظؾد. 41الؾجدا بنم كخحكؾف  ؽ 

 تعميسات القائسة وإجخاءات التظبيق 4/ 1
خقؾـ الطعمطن أك افـ اط  غن خمؾؾ الظرل مدقن كك ع ة  ن )صحم أ يـ االخحبير  

 ا.  يدرم  -أ بي مي -الطظيخب لسمؾؾ الظرل كذلػ  ؽ االخحبيرات ال  ثن ااَلخبن: داقطي
 

http://www.pearsonclinical.com/psychology/authors/schopler-eric.html
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 ترحيح القائسة 5/ 1
 م  ةم  الظحؾ الحيلة:4م أك )2م أك )3جطبع ال ظؾد خعظ   حيقت ) 
م  غث يحصل الظرل ةم  ث ث 4-2-3خقدر درجن الظرل ةم   حصل ث ثة ) 

درجيت لة  يلن قبي ت الداقؼ ايلسمؾؾ، كةم  درجحغؽ لة  يلن قبي ت ايلسمؾؾ لة اعض 
  يلن  در  قبي ت ايلسمؾؾ.اف بيف، كةم  درجن كا د  لة 

 م درجيت داقطمي ي  ع السمؾؾ ةم  الظرل.3)    
 م أ بي مي ي  ع السمؾؾ ةم  الظرل.2)    
 م  يدرما  ي ي  ع السمؾؾ ةم  الظرل. 4)    

 غث خحألف درجحت الكمبن درجن،  )474 -58كبولػ خحجاكح الدرجن الكمبن لمقيقطن مغؽ ) 
حة يحصل ةمغهي لة رل اخحبير  ؽ االخحبيرات ال  ثن  ؽ  يصل  يطؾع الدرجيت ال

الطؾجؾد  أ يـ رل عبير   ؽ عبيرات القيقطن، مظرس الظجذقن يط ؽ الحصؾؿ ةم  درجن رل 
 اعد  ؽ افاعيد السحن الطحضطظن لة القيقطن. 

م  ح طغؽ 41قي ي البي  ن اعجض القيقطن لة صؾرخهي الط دقبن ةم  )تحكيم القائسة  6/ 1
افخيخو  الطحطصصغؽ لة  ييؿ الظرؾلن، ةمؼ الظرس، الصحن الظرسبن، الحجببن الطيصن ،  ؽ 

 م كذلػ لمح ؼ ةم   ي يمة:4الحجببن كالطظي ت )أ غج  محم 
 دػ خحقم اف داؼ الطججؾ   ؽ القيقطن.،  دػ ك ؾح العبيرات ك  ء حهي لطؾ ؾع  -

 البحث.البحث.،  دػ   ء ن العبيرات لمطج من العطجذن  ؾ ؾع 
 نتائج تحكيم القائسة

اخرقي َاراء السيد  الطح طغؽ ةم  اخحطداـ قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب   
م خظؾات، أ هي  ظيخبن لطصيقص افطريؿ لة  وه الطج من 3 -2الحؾ د لألطريؿ  ي مغؽ )

يؾ العطجذن، رطي اخرقؾا ةم  أف القيقطن خحقم اف داؼ الحة صططي  ؽ أجمهي، كلؼ ي ؽ  ظ
اخح ؼ ك ؾح العبيرات أك   ء حهي لطؾ ؾع البحث. إال أ ت ريف  ظيؾ اعض الطقحج يت 
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اخرم ةمغهي السيد  الطح طؾف كالحة خؼ أخو ي لة االةحبير كخؼ لة  ؾقهي إججاء الحعدي ت 
ال ز ن، إل  أف كصمي قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د إل  صؾرخهي الظهيقبن، 

  يت ري ي ريلحيلة:ك وه الطقحج 
  ُاعد الطبهجات المغؾذن مدالم  ؽ أف ي ؾف الهدؼ  ؾ الحعجؼ ةم   هيرات االخحطيع خعدؿ

 لحصبح الحعجؼ ةم   هيرات الحطغغة السطعة لب ؾف  وا أك ج   ء ن لمطج من العطجذن.
 .إةيد  خجخغب ال ظؾد الرجعبن لكل  ؽ ُاعد الطبهجات المغؾذن كالطبهجات االجحطيعبن 
 .خعديل الصبيغن المغؾذن مبعض ال ظؾد  ح  خظيخب كخ قؼ رل ُاعد  ؽ أاعيد القيقطن 
  اليةء الطيص محصحبح القيقطن مدالم  ؽ "ةدـ قبي ت ايلسمؾؾ" خعدؿ لحصبح" در  قبي ت

 م الحعدي ت مظيء ةم  َاراء السيد  الطح طغؽ.5كذؾ ح جدكؿ )ايلسمؾؾ"
 ي  ن مظيء ةم  َاراء السيد  الطح طغؽالحعدي ت الحة قي ي مهي الب م5جدكؿ )

             م خظؾات3 -2لقيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لألطريؿ  ي مغؽ )
خؾصب   اعد الحعديل ق ل الحعديل ال ظؾد افاعيد

 الحعديل
الطبهجات 
 الحجربن 

يط   الظرل اظجذقن  طحمرن ةؽ  يط ة الظرل اظجذقن غغج ط بعبن 4
  طؽ  ؼ لة   ل خظتأقجا ت 

 خعديل

ييد الظرل صعؾبن لة الجقص  3
 ةم  أ غيـ الطؾخبق 

ييد الظرل صعؾبن لة الحجرن ةم  
 إيقيع  ؾخبق 

 خعديل

الطبهجات 
العقمبن 
 الطعجفبن

يصعب ةم  الظرل االلحريت إل   9
 صؾت اليجس

يصعب ةم  الظرل اال حبيه إل  
 صؾت اليجس أك الصرير 

 خعديل

الظرل  حياعن  جرن  يصعب ةم  41
 لعبن ا خحب بن

يصعب ةم  الظرل اال حبيه لطحياعن 
  جرن لعبن ا خحب بن اصجذمي

 خعديل

ييد الظرل صعؾبن لة الظغج إل   44
 كجت ااَلخجذؽ ةظد ي يححدثؾف  عت

ييد الظرل صعؾبن لة اال حبيه إل  
 كجت ااَلخجذؽ ةظد ي يححدثؾف  عت

 خعديل
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الطبهجات 
 المغؾذن

ي دك الظرل ريفصؼ )كأ ت ال يسطع  يسحطع الظرل لطؽ يححدث إلبت ال 47
  ؽ يححدث إلبتم

 خعديل

يصعب ةم  الظرل خجديد اعض  48
 دك دكم -افصؾات )  يؿ: ال ال

يصعب ةم  الظرل خجديد اعض 
 اي اي. -افصؾات   يؿ: خي خي

 خعديل

الطبهجات 
 السمؾربن

يحجؾ الظرل جسطت ذ يامي كإييامي  29
 اظجذقن  حكجر 

يحجؾ الظرل جسطت لأل يـ كلمطمف 
 اظجذقن  حكجر 

 خعديل

الطبهجات 
 االجحطيعبن

يحظؼ الظرل افلعيا ةظد المعب  47
 مهي

يجخب الظرل ألعيات مدقن لة صف 
  ظحغؼ

 خعديل كإ يلن

الطبهجات 
 اال رعيلبن

رد لعل الظرل ةم  الططيطج  58
 -الظ بعبن )الطؾؼ  ؽ السقؾ 

 ط بعة الغ ـم غغج

ال يطيؼ الظرل  ؽ الططيطج 
 -الظ بعبن )الطؾؼ  ؽ السقؾ 

 الغ ـم

 خعديل 

الخرائص الديكهمتخية لقائسة تقجيخ السؤشخات الجالة عمى اضظخابات طيف التهحج  1/7
 ( سشهات:3 -2لجى األطفاؿ ما بين )

م 3 -2طر م خحجاكح أةطير ؼ  ي مغؽ ) 31قي ي البي  ن محقظغؽ القيقطن ةم  ةغظن قؾا هي      
خظؾات  ؽ الطمححقغؽ ايلحضي يت اف مبن ك جاكة ذكؼ اال حبيجيت الطيصن  ؾزةغؽ رطي 

 م6يؾ ح جدكؿ )
 م6جدكؿ )

 م خظؾات3 -2)خؾزذع ةغظن خقظغؽ قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لألطريؿ  ي مغؽ 
 ةدد افطريؿ الط يف
 طر  5  ضي ن الظؾر الطيصن

 أطريؿ 5  ضي ن الظهة 
 أطريؿ5  جرة االةيقيت الو ظغعن

 أطريؿ 3  جرة الطسحق ل لوكؼ اال حبيجيت الطيصن
 أطريؿ 7  ضي ن خطيرت أكيديطة

 أطريؿ 5  جرة رؤذن لوكؼ اال حبيجيت الطيصن
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 صجؽ القائسة  8/ 1
اخحطد ي البي  ن طجذقن صدؽ الطح طغؽ لة خقديج صدؽ القيقطن، صجؽ السحكسين 1/ 8/ 1

 Lawashقػػػػد قي ػػػػي البي  ػػػػن اإييػػػػيد  عػػػػي  ت صػػػػدؽ الطح طػػػػغؽ ايخػػػػحطداـ  عيدلػػػػن )الكشم 
 م :7اإل صيقبن كذحضح ذلػ  ؽ جدكؿ )

 م7جدكؿ )
  عي  ت صدؽ الطح طغؽ ايخحطداـ  عيدلن )الكشم

 الطح طغؽ عي  ت صدؽ  افاعيد الجقؼ
 1.9 الطبهجات الحجربن 4
 1.9 الطبهجات العقمبن الطعجفبن 2
 1.9 الطبهجات المغػؾذن 3
 4 الطبهجات السمؾربن 4
 4 الطبهجات االجحطيعبن 5
 1.9 الطبهجات اال رعيلبن 6

يحضح  ؽ اليدكؿ السيمم أف  سبن االخريؽ مغؽ الطح طغؽ لكل اعد  ؽ أاعيد القيقطن      
 م كجطبعهي قبؼ دالن إ صيقبي  طي ي غج إل  صدؽ القيقطن.1.9 -4خحجاكح  ي مغؽ )

قي ي البي  ن اإججاء الححمغل العػي مة الححققػة ل ظػؾد االخحبػير مححمغػل الرجؽ العاممي: 1/8/2
طرػػػ ، ك أخػػػرجت  حػػػيقت الححمغػػػل  31بن اظجذقػػػن  ػػػؾخمظت ةمػػػ  ةغظػػػن قؾا هػػػي الط ؾ ػػػيت افخيخػػػ

العػػي مة ةػػؽ خ ػػبعيت ال ظػػؾد اسػػحن ةؾا ػػل، اليػػور الكػػي ؽ لهػػي أك ػػج  ػػؽ الؾا ػػد الصػػحبح ةمػػ  
 Varimax حػ رييةر ك ة دالن إ صيقبي ثؼ قي ي البي  ن محدكذج الطحيكر اظجذقن ليرذط س 

 م الح بعيت الطيصن مهوه العؾا ل اعد الحدكذج. 43، 42، 44، 41، 9، 8كخؾ ح جداكؿ )
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 م8جدكؿ )
 مالطبهجات الحجربنالح بعيت الطيصن ايلُبعد افكؿ )

 الح بعيت ال ظؾد رقؼ العبير 
 1.77 يط ة الظرل اظجذقن  طحمرن ةؽ أقجا ت  طؽ  ؼ لة   ل خظت  4
 1.75 يظحقل الظرل  ؽ   يف إل  أخج اصعؾبن 2
 1.72 صعؾبن لة الحجرن ةم  إيقيع  ؾخبقةييد الظرل  3
 1.65 يؾاجت الظرل صعؾبن ةظد  طل رج  4
 1.64 ييد الظرل صعؾبن لة قوؼ رج  ةم  اعد  حج كا د ةم  افقل 5
 1.61   عبيت  5-4ييد الظرل صعؾبن لة مظيء مجج  ؽ  6
 1.55 ييد الظرل صعؾبن لة الحقي   مؾػ صغغج  7
 1.44 ال طبظن ايلقمؼيصعب ةم  الظرل  8

 3.29 اليةر الكي ؽ
م أف جطبع الح بعيت دالن إ صيقبي  غث ممغي قبطن رػل  ظهػي أك ػج 8يحضح  ؽ جدكؿ )     
 ةم   حػ جغمرؾرد. 1.31 ؽ 

 م9جدكؿ )
 "الطبهجات العقمبن الطعجفبنالح بعيت الطيصن ايلبعد ال ي ة "

 الح بعيت ال ظؾد رقؼ العبير 
 1.72 اال حبيه إل  صؾت اليجس أك الصرير . يصعب ةم  الظرل 9
 1.74 يصعب ةم  الظرل اال حبيه لطحياعن  جرن لعبن ا خحب بن اصجذمي. 41
 1.69 ييد الظرل صعؾبن لة اال حبيه إل  كجت ااَلخجذؽ ةظد ي يححدثؾف  عت. 44
 1.64 قمؼ. -يصعب ةم  الظرل خطغغة افهبيء   يؿ: رج  42
 1.63 خظرغو  ي يظمب  ظت   يؿ: أ ضج لة المعبن.يصعب ةم  الظرل  43

 1.55 الجأس. -خظقص الظرل قدر  الحعجؼ ةم  أجةاء جسطت   يؿ: الغد 44
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 1.54 يصعب ةم  الظرل إيييد قظعن  مؾػ  طبأ  خحي رؾا. 45
 1.42 ال يسحظبع الظرل أف يضع افه يؿ الهظدخبن لة أ يكظهي الطظيخبن.  46

 3.14 اليةر الكي ؽ

م أف جطبػع الح ػبعيت دالػن إ صػيقبي  غػث ممغػي قبطػن رػل  ظهػي أك ػج 9يحضح  ػؽ جػدكؿ )   
 ةم   حػ جغمرؾرد. 1.31 ؽ 

 م41جدكؿ )
 الطبهجات المغؾذن"الح بعيت الطيصن ايلبعد ال يلث "

 الح بعيت ال ظؾد رقؼ العبير 
 1.65 ي دك الظرل ريفصؼ )كأ ت ال يسطع  ؽ يححدث إلبتم 47
 1.55 دك دك. -ةم  الظرل خجديد اعض افصؾات   يؿ: ال اليصعب  48
 1.54 قظن. -ييد الظرل صعؾبن لة خجديد اعض الكمطيت   يؿ: جدك 49
 1.51 يصعب ةم  الظرل اخحطداـ اإلهيرات لمحصؾؿ ةم  الطسيةد  21
 1.49 يصعب ةم  الظرل اخحطداـ الكمطيت لمحع غج ةؽ رغ حت لة هةء 24
 1.45 يححدث الظرل ا مطيت  رجد   22
 1.44 ي جر الظرل اعض الكمطيت  جارما كخكجارما 23
 1.42 يحكمؼ الظرل اظبقن صؾت  جخرعن 24
 1.41 يحكمؼ الظرل مظ ج  ككخغج  كا د  25

 2.17 اليةر الكي ؽ
م أف جطبػػع الح ػػبعيت دالػػن إ صػػيقبي  غػػث ممغػػي قبطػػن رػػل  ظهػػي 41يحضػػح  ػػؽ جػػدكؿ )     

 ةم   حػ جغمرؾرد. 1.31أك ج  ؽ 
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 م44جدكؿ )
 الطبهجات السمؾربن"الح بعيت الطيصن ايلبعد الجااع "

 الح بعيت ال ظؾد رقؼ العبير 
 1.56 يظغل الظرل الظغج  حؾ اف ؾار ك افهبيء الطمؾ ن  26

 1.5 يقيـك الظرل الحغغغج لة افثيث، الط اس كالظعيـ. 27

 1.49 يجلجؼ الظرل مغديت 28

 1.45 يحجؾ الظرل جسطت لأل يـ كلمطمف اظجذقن  حكجر  29

 1.45 يط ة الظرل ةم  أطجاؼ أصياعت داقطمي 31

 1.42 يحػ الظرل جمده  جارما كخكجارما  34

 1.4  حكجر يمف الظرل  ؾؿ  رست ك ؾؿ الغجلن ا  ل 32

 1.4 يحعجؼ الظرل ةم  افهبيء  ؽ خ ؿ لطسهي اصؾر   حكجر  33

 1.35 يقجا الظرل افهبيء  ؽ لطت كذحوكقهي كذطجر المسيف لؾقهي  34

 1.35 يحعجؼ الظرل ةم  افهبيء  ؽ خ ؿ هطهي  35

 1.33 يغضب الظرل ا د  لدرجن إيواء ذاخت كااَلخجذؽ 36

 2.15 اليةر الكي ؽ

م أف جطبػػع الح ػػبعيت دالػػن إ صػػيقبي  غػػث ممغػػي قبطػػن رػػل  ظهػػي 44يحضػػح  ػػؽ جػػدكؿ )     
 ةم   حػ جغمرؾرد. 1.31أك ج  ؽ 
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 م42جدكؿ )
 الطبهجات االجحطيعبن"الح بعيت الطيصن ايلبعد الطي س "

 الح بعيت ال ظؾد رقؼ العبير 
 1.42 كااللحريتييد الظرل صعؾبن لة االخحييان ةظد خطيع اخطت ايلظغج  37
 1.4 يمعب الظرل اطرجده 38
 1.4 خظقص الظرل القدر  ةم  االمحسيـ ريخحييان المحسيـ ااَلخجذؽ لت 39
 1.38 ير ل الظرل لة إمداء اإليطيءات االجحطيعبن   يؿ: اإلهير  ايؼ ايؼ. 41
 1.35 يصعب ةم  الظرل لعب لعبن ارخداء   اس الكبير كخقمغد ؼ  44
 1.34 الظرل ةظد ي يقـؾ أ د احطمت ك عي قحتيظةةت  42
يؾاجت الظرل صعؾبن لة االخحييان لألصؾات العيلبن كذسحيغب  43

 لألصؾات الطظطرضن
1.34 

ا ااَلخجذؽ 44  1.34 ال يسحظبع الظرل الحصرغم مغديت  قمدم
 1.34 يصعب ةم  الظرل خقمغد اعض الحجريت البسبظن  45
 1.34 طجذم صرهي اظجذقن  ظحغطنيمعب الظرل األعيات ةؽ  46
 1.3 يجخب الظرل ألعيات مدقن لة صف  ظحغؼ 47
 1.3 يظ غل الظرل ايةء  ؽ المعبن   يؿ: ةيمن السبير . 48

 4.42 اليةر الكي ؽ

م أف جطبػػع الح ػػبعيت دالػػن إ صػيقبي  غػػث ممغػػي قبطػػن رػػل  ظهػػي أك ػػج 42يحضػح  ػػؽ جػػدكؿ ) 
 ةم   حػ جغمرؾرد. 1.31 ؽ 

 م43)جدكؿ 
 الطبهجات اال رعيلبن"الح بعيت الطيصن ايلبعد السيدس "

 الح بعيت ال ظؾد رقؼ العبير 
 1.39 قممم - ةف  -يعي ة الظرل  ؽ قصؾر لة إعهير ا رعيالخت )لجح 49
 1.39 يعي ة الظرل  ؽ خغغغج  ريجئ لة الحيلن الطةاجبن اظجذقن  يد . 51
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 1.38 يضحػ كذب ة الظرل دكف خ ب كا ح 54
 1.38 خعغدم -ييد الظرل صعؾبن لة الحع غج ةؽ  يلحت اال رعيلبن ) ةذؽ 52
 1.38 يصعب ةم  الظرل أف ي دؼ خعيطرمي  ع ااَلخجذؽ ةظد ي يحألطؾف.  53
 1.38 يصعب ةم  الظرل إعهير خعيد  ةظد ي يصرم لت ااَلخجكف. 54
 1.35 ال ي حجث الظرل ةظد ي يحؼ  د ت كال ي عج ايال ةةيج ةظد ي يحؼ خؾببطت  55
 1.34 يؾاجت الظرل صعؾبن لة  إمداء االخحييان اال رعيلبن المرغبن  56
 1.33 يطيؼ الظرل  ؽ أهبيء ةيدين ال يطيؼ  ظهي  ؽ  ؼ لة  رس خظت 57
 1.3 الغ ـم  -ؾ ال يطيؼ الظرل  ؽ الططيطج الظ بعبن )الطؾؼ  ؽ السق 58

 4.32 اليةر الكي ؽ

م أف جطبع الح بعيت دالن إ صػيقبي  غػث ممغػي قبطػن رػل  ظهػي 43يحضح  ؽ جدكؿ ) 
 ةم   حػ جغمرؾرد. 1.31أك ج  ؽ 

قي ػي البي  ػن اإييػيد  عػي  ت معامػل الثبػات ) ألفػا( بظخيقػة كخونبػا  : معاملت الثبات 1/9
اإييػػيد  عي ػػل ألرػػي اظجذقػػن رجك بػػيخ كذلػػػ قيقطػػن خقػػديج  بهػػجات ا ػػظجاايت طبػػ  الحؾ ػػد ال بػػيت ل

 م44طر م رطي يحضح لة جدكؿ )426ةم  ةغظن قؾا هي 
 اظجذقن رجك بيخ قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د عي  ت ال بيت ) ألريم ل م44جدكؿ )

  عي ل ال بيت ) ألريم افاعيد
 1.89 الحجربنالطبهجات 

 1.88 الطبهجات العقمبن الطعجفبن
 1.87 الطبهجات المغؾذن
 1.91 الطبهجات السمؾربن
 1.88 الطبهجات االجحطيعبن
 1.89 الطبهجات اال رعيلبن
 1.89 الدرجن الكمبن

 م اف قبؼ  عي  ت ال بيت  جخرعن  طي يدؿ ةم  ثبيت القيقطن.44يحضح  ؽ جدكؿ )      



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1337 

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

 التشسية الذاممة لمظفهلة السبكخة "بهرتاج"بخنامج  -2
ال ج ي ت الطظةلة لمحدخل الطب ج لحدرذب أ هيت افطريؿ ذكؼ اال حبيجيت الطيصن  

"مؾرخيج"  ؾ   جكع خعمبطة لمحدخل الطب ج يظ م ةم  افطريؿ ذكؼ اال حبيجيت الطيصن  ظو 
ن خعمبؼ طرمهي كالحعي ل خظؾات، كذقؾـ الط جكع محدرذب افـ ةم  ربفب9الطب د ك ح  خؽ 

 عت، لوا لهؾ مج ي ت خ كبرة لأل هيت يب مهؽ لبصبحؽ الطدرخيت الحكبكبيت فطريلهؽ ذكؼ 
اال حبيجيت الطيصن، كذظ م ال ج ي ت ةم  افـ كالظرل داخل الطظةؿ ف ت أك ج   ء ن 

  خيةن كربع لمظرل كبغنحت، كذقؾـ  وا ال ج ي ت ةم  زذير  افـ كالظرل  ج  لة افخ ؾع لطد
 .السيةن

يطدـ الط جكع افطريؿ الويؽ يعي ؾف  ؽ الحأخج لة الظطؾ العقمة كالحجرة، كال مل الد يغة 
 .البسبط كالطحؾخط، كذسح ظة اإلةيقيت ال ديد ، كالصؼ، كالط رؾلغؽ

 :أىجاؼ البخنامج 1/ 2
 خقديؼ مج ي ت الحأ غل الطب ج داخل مغنن الظرل الطألؾلن )الطظةؿ.( 
  يؼ الطب ج لإلةيقن كذلػ  ؽ خ ؿ إججاء الحقغبؼ لألطريؿ  طؽ يعي ؾف  ؽ االكح

   يكل الظطؾ كإدراجهؼ   طؽ مج ي ت الحدخل الطب ج لة أصغج خؽ  ط ظن.
  إهجاؾ اف ل الطبيهج لة العطمبن الحدرذ بن كالحعمبطبن لظرمهؼ، ك ة إ دػ الؾخيقل

ة خسيةده ةم  الحكب  لة  بيخت الرعيلن لمحأثغج ةم  الظرل كخةكذده ايلطهيرات الح
 .الغؾ بن

 خةكذد افـ ايلحدرذب الطسحطج فبطي يحعمم ايلؾخيقل الضجكرذن لجةيين طرمهي. 
   خقديؼ  ظي ت خح ءـ كال قيلن الطحمبن  حضطظن  ؾا بع لة الحعمبؼ الطيص إ يلن إل

 .الطبثجات الحسبن كاليسطبن كالعظيين ايلظرس
  لم ج ي ت دكف إربيؾ خجخغبيت الحبي  الغؾ بن لألخج خظ غم الطظؾات العطمبن. 
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  خحديد  قي  الضعف كالقؾ  لدػ الظرل الطعؾؽ مهدؼ خصطبؼ مج ي ت خيص ات   ظبي
 ةم  الطعجلن الحيلبن لقدراخت ايلحعيكف  ع افـ.

 اخحطداـ  ظهت  حسمسل  ؽ  غث الحظؾر كذسحطدـ رأدا  لمحعمبؼ. 
 :عشاصخ البخنامج 2/ 2
الوؼ يحبعت ال ج ي ت الطحجلة لمحدخل الطب ج لعيلبن لة  "مؾرخيج الظطؾذجة"  جكع لقد أث ي  

افطريؿ الطعؾقغؽ كخةكذد ؼ ايلط جات كالطهيرات افخيخبن  دكؿ العيلؼ الظي بن ايلظسبن ف يلة
العجببن لإف القمغل  ؽ إل   الحة لهي الحأثغج الهيـ لة الظؾا ة الحعمبطبن كالحظؾذجذن، ك غؽ خججؼ

 .الحعدي ت كجدت  جكرذن لحقيمل االخح ليت الحضيرذن
افطريؿ  ؽ الؾالد  إل  خؽ الحيخعن، أ يلة افطريؿ  كأقجبيقهؼ  :الفئات السدتفيجة 3/ 2

 .كاف يلة لة الحة  رست، العي مؾف لة  بخسيت  كجطعبيت الطعؾقغؽ
 :مهاصفات البخنامج 4/ 2
  ؾ الؾصؾؿ إل  افطريؿ الطعؾقغؽ صغغجؼ السؽ إف إ دػ  ةايي ال ج ي ت الطحجلة لمحدخل 

اعدت، كإ يلن إل  أف الطدرخن الطحجلبن الؾا د  خسحظبع  لة  طحمف أ يكؽ خ ظهؼ  هطي
الطدرخيت لة ال ج ي ت زادت ةدد  لولػ رمطي زاد ةدد .ةيقمن أخ ؾعبمي 45خقديؼ الطد ن إل  

اعد  ذج  ؽ الطد ن، كذلػ إ ي اس بافخج الطسحرغد   ؽ الط جكع كالحة ال يحؾلج لهي أؼ  طؾ 
 ظيطم الس ؽ أك صغج خؽ الظرل أك ةدـ   ء ن ال جا ت الطقد ن لة الطبخسن إلةيقن 

قدر  الطبخسيت الحة خقدـ الطد يت إل  افطريؿ الطعؾقغؽ  الظرل، كأ ؼ  ؽ رل ذلػ ةدـ
 ظهؼ دلع كخيصن الرقجاء  جطبعي إل  جي ب ةدـ اخحظيةن أ يلة افطريؿ مهؼةم  اخحبعي

 .الحكيلب  البي غن الحة خحظم هي الطجاكة كالطبخسيت الطيصن
 ف  وا ال ج ي ت يسح طج أيضي لة خكؾذؽ العي ل الب جؼ الطحدرا كالطب ل، ليلعي  ت لة إ

 يص ت ةم  ههيدات جي عبن ةمبي كذط ؽ لمحيص ت ةم   ال ج ي ت ال يسحمـة أف خكؽ
 .رذ بن كالظييح لغهيههيدات  حؾخظن االلححيؽ ايلدكر  الحد
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 ظيؾ ةد  أ ؾاع  ؽ الطسيةدات   Kinds of help:أنهاع السداعجات  5/ 2
الطسيةد  visual helpالطسيةدات ايلظغج.physical helpالطسيةدات اليسطبن.:ك ة

 verbal helpالمرغبن.
 خظهات الديارة الستخلية. 6/ 2
   كافدكات الطسحعطمن لحظرغو اف داؼ.االخحعداد الطس م لمةذير  رححضغج أكراؽ الظ ي 
  الؾصؾؿ لة الؾقي الطحدد ثؼ الحأكد  ؽ كجؾد افـ أك  ؽ يقـؾ ايلحدرذس ك ؽ أف الظرل

 .ةم  اخحعداد  ؽ الظي بن الصحبن
  اليمؾس  ع افـ  كالظرل  غث خقؾـ الطدرخن اعطل  طيلظن اجحطيعبن  ع افـ أكال  غث

طجذقن اخحبعيات لأل داؼ السياقن ك ل أخؼ الحدرذب ةمغهي أـ ال ، خسألهي ةؽ صحن الظرل
غنحت  رسبي كخه كافخبيا، ثؼ خقؾـ اط عبن الظرل كالك ـ  عت اظجذقن كدين ليوا ا حطي ت 

 .لؾجؾد ي
  خأخو الطدرخن أكراؽ الظ ي  السياقن الحة ري ي  ع افـ كخقؾـ اأخو الدرجن الظهيقبن لكل

 . ت  كإ ييزه لت دؼ  ح  خحأكد  ؽ إخقي
   إةظيء الظرل لحج  را ن كذلػ اعطل  طيلظن  ع الظرل ةؽ طجذم لعبن أك  جريت

 .خظ بظبن لكة يسحعغد   يطت كذلػ  سب الظرل  ك سب  ؾع إةيقحت
  خ جح الطدرخن الهدؼ اليديد لألـ كذلػ اعد إةداد أدكاخت احغث خيعمهي خرهؼ الغجض  ظت

 .ك دػ أ طغحت  ؽ جطبع الظؾا ة
 ؾـ الطدرخن اأخو الطط القيةدؼ لكة خحأكد  ؽ  دػ  قدر  الظرل ةم  خعمؼ  وا خق

الهدؼ كإخقي ت، ثؼ خقؾـ اعطل  طؾذج أ يـ افـ ةؽ ربفبن خدرذس الهدؼ ككخغمن الح يبع  
 . طؾذج أ ي هي كربفبن الحسيغل كذلػ ةطمبي ةم  أف خقـؾ افـ اعطل

  الحأكد  ؽ لهطهي لؾرقن الظ ي  كذلػ إ ي أف خقؾـ ايلطظيق ن  كاخحظ ع رأؼ افـ ايلهدؼ ك
 .خقجأه افـ أك خقجأه الطدرخن لهي  ع هج ت
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  خقؾـ الطدرخن محسيغل اف داؼ الحة أةظغي لمظرل لة كرقن الحقجذج افخ ؾةة كذلػ اعد
خباؿ افـ ةؽ اف داؼ الحة خطحير ي لحقؾـ الطدرخن محدرذسهي ك دػ إ  ي بن خظرغو خمػ الجغبيت 

 .السمؾؾ    ي خ م  كخيل لة قيقطن اخحبيرمظيء ةم
.،خقغبؼ Formal assessmentخقغبؼ رخطة أنهاع التقييم في بخامج التجخل السبكخ  7/ 2

خقغبؼ  .Curriculum assessment.،خقغبؼ  ظهيجة Informal assessmentغغج رخطة 
 .Ongoing assessment سحطج 

 ؾ اخحبير الصؾر  اليي  بن لحظؾر .formal assessmentالتقييم الخسسي  1/ 7/ 2
يسيل لغهي رل  ي  sheetي حطل الحقغبؼ الجخطة ةم   developmental profileالظرل 

يحصل ةمبت الظرل  ؽ  هيرات ل ل أك  ييح  كالحقجذج الظرسة، ك وا االخحبير   حؾا 
داين السظن م، لة ك دكف ك قظؽ كال يط ؽ خغغغج مظؾده، كذظ م  وا االخحبير  جخغؽ لة السظن

، لمحعجؼ ةم   ظيطم القؾ   كالضعف الحة يعي ة  ظهي الظرل كخحديد  ي يعجلت ك ي ال يعجلت
يين السظن الحدرذسبن كذلػ لطعجلن  دػ خقدـ الظرل كاخحريدخت  طي خؼ خدرذست لت خ ؿ كل   ه

 :االخحبير العطج العقمة لة القدرات الحيلبن  وه السظن، كذكبس  وا
كذححدد  ؽ خ ؿ قبيس الظطؾ كالحظؾر اليسطي ة كقؾ  physical age العسخ الجدسي -

القرة ةم  قدـ كا د  أك  العض ت كالقدر  ةم  الكبيـ اطيطؾةن  ؽ الطهيرات الحجربن   ل
 .ا محي قد بت أك يسحعطل الطقص أك يقوؼ الكج  ل طص ر غج أ ي ت

خ ؿ قبيس  قدر  الظرل ةم  كذححدد  ؽ .self help ageالعسخ في السداعجة الحاتية  -
 .الطيصن خحطل الطسنؾلبن كاالةحطيد ةم  الظرس لة الطأكل كالطمبس كقضيء ا حبيجيخت

كذححدد  ؽ خ ؿ قدر  الظرل ةم  إقي ن .social age العسخ في السخالظة االجتساعية -
الحصجؼ لة  ة قيت اجحطيعبن  ع اآلخجذؽ  ؽ أقيرا كصداقن  ع الكبير كرولػ  سؽ

 .طؾاقف االجحطيعبن الحة يؾاجههي الظرلال
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كذححدد .academic age or cognitive ageالعسخ السعخفي األكاديسي  واإلدراكي  -
 ؽ خ ؿ قبيس القدرات الطيصن لألطريؿ ق ل خؽ الطدرخن  ؽ  غث الحعمبؼ الطعجلة كغغجه 

   رهؾـ العدديؽ   ل قدر  الظرل ةم  أف يجخؼ خط رأخة أك يحعجؼ ةم  ؽ اف ؾر الحسيمبن
 .أك   مث أك  جبع +أك ي غج إل  افلؾاف أك يجخؼ ة  ن   6ك  3
كذححدد  ؽ خ ؿ قبيس الطهيرات .communication age العسخ في مجاؿ االتراؿ -

ك  بن  الطيصن ممغن خع غجذن أك اخحكبيلبن خؾاء ايإلهير  أك ايلهطهطيت كغغج لرغبن كقد خكؾف 
 .أك   حؾبن

القيقطن يسيل لغهي رل  ي  صل ةمبت الظرل  ؽ  هيرات ل ل أك  ييح اظجذقن ك وه 
  طحصج .

 يط ؽ الحغغغج فبت  ع  جاةي  ال ظؾد الحيلبن ك وا االخحبير  قظؽ  كال: 
   خقـؾ الطدرخن محظ غم اخحبير الصؾر  اليي  بن لحظؾر الظرل لة الةذير  افكل. 
  نخقؾـ اطظيق ن  حيقت االخحبير  ع الط جل. 
   يقبن ل خحبير  ع رل  ؽ الط جلن كالطدرخن هخقـؾ افخصيقبن الظرسبن اطجاجعن. 
   خقؾـ الطدرخن ا حيان خقجذج  طحصج ةؽ  حبين االخحبير كخسيغل العطج العقمة لمظرل

ايإل يلن إل  ذرج اعض الطهيرات الحة يعجلهي الظرل  لة رل قدر   ؽ القدرات
 .ر  اليي  بن لحظؾر الظرلايخحصير رطي كردت لة اخحبير الصؾ 

   لة  يلن كجؾد هػ لة دقن خظرغو االخحبير خقؾـ افخصيقبن الظرسبن اعطل اخحبير
لمحؾصل إل   حبين دقبقن خحظيخب  ع قدرات  آخج لظرس الظرل لة أقجا لجصن

 .الظرل
يحدد الصظدكؽ الوؼ يححؾؼ ةم  العطج الة ظة لمظرل ثؼ  ججع :طخيقة تظبيق االختبار -أ

 ف ممؾرغؽ لمظرل الطعؾؽ أ ي الظرل الظ بعة لحججع ممؾؾ كا د لقط.لمطم
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خ دأ الطدرخن الطحجلبن لة الحأكد  ؽ قدر  الظرل ةم  خأدين اعض الطهيرات الطؾجؾد   
لة االخحبير  ؽ خ ؿ افخنمن الحة خقؾـ محؾجغههي إل  افـ  ع خظرغو اعض افخنمن كخيجذ هي 

 .ةم  أدؽ الظحيقت ع الظرل رمطي أ  ؽ ذلػ لمحصؾؿ 
ةم  السباؿ الصحبح  سحطجذؽ لة  )خسحطج الطدرخن لة ك ع الع  ن )الداقج ك  

 صعد  ج  ثي بن  ح  خحصل ةم  ممؾرغؽ  ييح،  الظةكؿ إل  أخرل  ح  خقيمل أكؿ ل ل ثؼ
ممؾرغؽ ل ل  اعد ذلػ خظةؿ إل  أكؿ ل ل قيممهي كخسحطج لة الظةكؿ إل  أف خحصل ةم 

 .لححؾقف
 ؾجة ةؽ  +ي حطل ةم   حيقت اخحبير الصؾر  اليي  بن لحظؾر الظرل  :التقخيخ الشفدي -ب

 .الطهيرات الحة يعجلهي الظرل
 :األدوات اللزمة الختبار الرهرة الجانبية -ج

 داث، اظيقيت ةمغهي صؾر، ف ألؾاف هطع، أكراؽ،  قصيت،   عبيت  مؾ ن، صؾر 
ؼ، رج  خظس، أق ـ رصيص، اظيقن  جخؾـ ةمغهي  حؾخظن الحي قصن أطريؿ، رج  ر غج ، رج 

 جخؾـ ةمغهي  جبع، قرل اطرحيح،  مؾػ  خؼ، اظيقن  جخؾـ ةمغهي   مث، اظيقن 5داقج  قظج ي 
القص  ظهي،  أك لبيف،   ل لمقرة، اظيقيت لمحجكؼ، اظيقيت لألةداد،  ي ت  صؾر  لغحؼ

ؾخحن، قظعن قطيش مجبي   واء، اسبسؾ يت، قظعن قطيش ا زرار، قظعن قطيش ، أقظعن قطيش
 ظ ؾةن احيؼ ةطمن لضن، ةط ت  عد بن اكبؼ  طحمرن، ةي ت  عد بن اأ ييـ  داقج 

ك واء، رؾا لم جا،  معقن كهؾرن كط م، خ غظن خرج   جؾارا،  طحمرن، أدكات  ؽ الطظةؿ
 لمظرل،  عظف أك قطبص. كطعيـ طجؼ  ط ؽ لجده لعطل خظدكذحش، درج، صؾر 

 ؾ عبير  ةؽ    غن دقبقن  Informal assessmentقييم غيخ الخسسي الت 2/ 7/ 2
 ي الطدرخن لسمؾؾ الظرل كذ دأ  ؽ مداين السظن الحدرذسبن  ح   هييحهي، كخسحرغدمهكطؾذمن خقؾـ 

 .الطدرخن  ؽ  وه الط  غن لة ك ع الطظن الحعمبطبن لمظرل كربفبن الحعي ل  عت
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 من أدوات ىحا التقييم Curriculum assessment التقييم السشياجي 3/ 7/ 2
 Checklistكخاسة االختبار  -أ

ك ؾ رجاخن اخحبيرات السمؾؾ كذظ م لة الةذير  ال ي بن لمطدرخن ك ؾ الطظهت الوؼ يحؼ  
خيرذخ  -اخؼ الطدرخن  -اخؼ الظرل  :خيص ات كذ حب ةمبت checklist خدرذست، كلكل طرل

 five core areas:السظن الدراخبن،  كذ حطل ةم  خطس  ظيطم خعمبطبن  – ب ده 
  socializationالططيلظن االجحطيعبن.

 self.، الطسيةد  الواخبن.language الطييؿ االخصيلة -cognitive.الطييؿ اإلدراكة- 
help الطييؿ الحجرة.motor ،خظ بط الظرل الج بع infant stimulation. 
ك ة اظيقيت  ؾ حن ك رسج  خميأ إلغهي الطدرخن  غؽ card file ت بظاقة الكخو  -ب

يصعب ةمغهي خرسغج  دؼ  ؽ  ظظقن  ؽ الطظيطم الحعمبطبن الطؾجؾد  لة رجاخن اخحبيرات 
، خححؾؼ ةم   رس اف داؼ الطؾجؾد . كةمغهي خدرذس الهدؼ كلبس  ؽ checklistالسمؾؾ 

، .كبغنحت البظيقن مل اخحبير  ي ي قؼ قدرات الظرلالضجكرؼ الحقغد ايطبع ال ظؾد الطؾجؾد  لة 
 :كطي ةمغهي اخبيع  ي يمة

 حديد رقؼ الهدؼخ، .خحديد الطظظقن الحعمبطبن الحة اخحغج  ظهي الهدؼ. 
  إعهير البظيقن الطححؾذن ةم  الهدؼ كرولػ البظيقن الحة خسبقهي أك الحيلبن لهي

 .الطححؾذن الهدؼ إل    ي هيالبظيقن  كك عهي لة ه ل رأخة  ح  يسهل إرجيع
 .ك ؾ رحغب يؾجد ات  عمؾ يت  عغظن ةؽ ال ج ي ت كطجؽ خظرغوه Manualالتقييم اليجوي  -ج
كخبسحطج  ؽ مداين السظن الحدرذسبن  Ongoing assessmentالتقييم السدتسخ  2/7/4

 :ييحهي ك ؽ أدكاخت ه ح  
خبق   ع افـ  غث خقؾـ محدرذس طرمهي خ ؿ افخ ؾع  activity chartورقة الشذاط  -أ

   .كلقي لظغيـ  حبع ك حعيرؼ ةمبت مغؽ افـ كالطدرخن الطظةلبن
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كذححؾؼ ةم     غيت افخج   كالحة خ طل  دػ  weekly reportالتقخيخ األسبهعي  -ب
 افـ  خييكا الظرل أثظيء خدرذست لأل داؼ خ ؿ افخ ؾع الطي ة كرولػ  قحج يت

 .كالصعؾبيت الحة  كاجهحهي خ ؿ الحعمبؼ
   غيت الطدرخن كذدكر  ؾؿ الظرل كافـ كاليؾ العيـ الطهبأ لمحدرذس أثظيء الةذير   

 .الطظةلبن
 عمؾ يت ةؽ  يلن الظرل الصحبن  كالسمؾربن . 
 كخ طل الهدؼ كالطط القيةدؼ  ككخغمن الح يبع   جدكؿ ايف  ظن الحة خجري ةظد افـ

، ك ؾ  ؽ أخيخبيت ةطل الط جلن لطحياعن خظن خغج .أـ   سحطج ك ل  ؾ جديد
العطل  ع الظرل  غث يحؼ لغهي خسيغل الهدؼ كالطط القيةدؼ لت ثؼ خيرذخ ال دء ات 

لطي كرد لة الحقجذج  ك قحج يت افخج  خحي مظد الط  غيت كخيرذخ إ ييز الهدؼ ك لقي
 .افخ ؾةة لكل زذير   ظةلبن

م جمسن اطعدؿ جمسن أخ ؾعبمي ك د  اليمسن 46خكؾف ال ج ي ت  ؽ )محتهى البخنامج  8/ 2
 م دقبقن.  31-41)

افخ ؾع افكؿ )خطهغدؼم:  غث خؼ المقيء  ع القيقؼ ةم  رةيين الظرل )اف هيتم  
لمحعيرؼ كاط ةهؼ ةم   يلبن ال ج ي ت كأ دالت ك ححؾاه كربفبن خظ غم أ  ظن ال ج ي ت لة 

 الطظةؿ.
ة كال يلث: خضطؽ خظ غم قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د، افخ ؾع ال ي  

اخحبير الصؾر  اليي  بن )الحقغبؼ الجخطةم الطيص م ج ي ت الحظطبن ال ي من لمظرؾلن الطب ج  
 "مؾرخيج" كذلػ لححديد الطط القيةدؼ لة رل  ييؿ  طيقة لكل طرل.

خظ غم جمسيت ال ج ي ت كةدد ؼ  ؽ افخ ؾع الجااع إل  افخ ؾع الحيخع ة ج: خضطؽ  
م أ  ظن  حظؾةن رطي ركةة أف خححؾؼ رل جمسن 8 -7م جمسن كريف يظ م ا ل جمسن )46)
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الظطؾ  - سيةد  الوات -الظطؾ المغؾؼ  -ةم  خطسن  ييالت  طؾ ك ة )الحظ نن االجحطيعبن
 الظطؾ الحجرةم  قسطن ريلحيلة: -الطعجلة
  أ  ظن لة اليمسن  3  يطمي مؾاقع  46 ييؿ الحظ نن االجحطيعبن خؼ خظ غم

 افخ ؾعبن.
  يطمي مؾاقع   ي  كا د إل    يطغؽ لة اليمسن  21 ييؿ الظطؾ المغؾؼ خؼ خظ غم  

 افخ ؾعبن.
  يطمي مؾاقع   ي  كا د إل    يطغؽ لة اليمسن  24 ييؿ  سيةد  الوات خؼ خظ غم  

 افخ ؾعبن.
  ي  كا د لة اليمسن افخ ؾعبن.  يطمي مؾاقع  45 ييؿ الظطؾ الطعجلة خؼ خظ غم   
  يطمي مؾاقع   ي  كا د إل    يطغؽ لة اليمسن  21 ييؿ الظطؾ الحجرة خؼ خظ غم  

 افخ ؾعبن.
افخ ؾع الع جكف: خضطؽ خظ غم قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د كرولػ      

 اخحبير الصؾر  اليي  بن الطيص م ج ي ت "مؾرخيج". 
 دمشية لمبخنامجالحجود ال 9/ 2

م أخ ؾةمي ةم   دار أربعن أههج، يسبقهطي أخ ؾةمي خطهغديمي 46أخحغجؽ خظ غم ال ج ي ت )     
كذمبت الكبيس الق مة ايخحطداـ الطقييبس كقد اخحغجؽ أخ ؾةغؽ، كذمحم مهطي الكبيس البعدؼ 

 م أخ ؾةمي.21) -أؼ أخحغجؽ -كذسحغجؽ أخ ؾةمي، مولػ خصبح  د  الحظ غم خطسن أههج 
 التقهيم السدتخجمة في البخنامج أساليب 11/ 2
الحقؾذؼ الق مة:ك ؾ الكبيس الق مة كخؼ  ؽ خ ؿ خظ غم قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت  - أ

 طب  الحؾ د كاخحبير الصؾر  اليي  بن ق ل ال دء لة خظ غم ال ج ي ت.
الحقؾذؼ البعدؼ:ك ؾ الكبيس البعدؼ كخؼ  ؽ خ ؿ إةيد  خظ غم قيقطن خقديج  بهجات  - ا

 يت طب  الحؾ د كاخحبير الصؾر  اليي  بن اعد اال حهيء  ؽ خظ غم ال ج ي ت.      ا ظجاا
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الحقؾذؼ الححبعة: ك ؾ الكبيس الححبعة  غث يحؼ إةيد  خظ غم قيقطن خقديج  بهجات  -ج
يؾ ميم  ؽ  31ا ظجاايت طب  الحؾ د كاخحبير الصؾر  اليي  بن اعد  جكر لحج  ز ظبن )

  ت.       اال حهيء  ؽ خظ غم ال ج ي
 رابًعا: خظهات البحث اإلجخائية

خيطبع الطيد  العمطبن  ؽ  غجذيت، إخهي يت  غجذن كدراخيت خياقن  جخبظن اطؾ ؾع  -4
 البحث.

إةداد اعض  ؽ أدكات الكبيس الطيصن ايلبحث  حط من لة قيقطن خقديج  بهجات  -2
 م خظؾات.3 -2ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ افطريؿ  ي مغؽ )

الدراخن االخحظ عبن لمحأكد  ؽ خؾالج ال جك  السب ؾ حجذن لبعض أدكات الكبيس إججاء  -3
 ايلبحث.

 خحديد ةغظن البحث، ال جك  الؾاجب خؾالج ي لغهؼ كأ يكؽ خؾاجد ؼ. -4
إججاء الدراخن الطغدا بن  ؽ خ ؿ خظ غم قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د  -5

 لدػ افطريؿ 
 ةحغؽ الحيجذ بن كالضياظن.إيييد الحكيلب مغؽ الطيطؾ  -6
 إيييد الحيي س مغؽ أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن. -7
 إججاء الكبيس الق مة لعغظن البحث كقد اخحغجؽ أخ ؾةغؽ. -8
 خظ غم ال ج ي ت لطد  اخحغجقي أربعن أههج. -9
 إججاء الكبيس البعدؼ كاخحغجؽ أخ ؾةمي. -41
 خظ غم ال ج ي ت.يؾ ميم  ؽ  31إججاء الكبيس الححبعة اعد  جكر لحج  ز ظبن ) -44
 اخحطداـ افخيلغب اإل صيقبن الطظيخبن لطعيلين الظحيقت الحة خؼ الؾصؾؿ إلغهي. -42
 خرسغج الظحيقت ك ظيق حهي لة  ؾء الحجاث الظغجؼ كدراخيت خياقن. -43
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 خامًدا: األساليب اإلحرائية السدتخجمة
  طجذقن الط ؾ يت افخيخبنPrincipal Components   لهؾخمظتHoteling. 
 ير الري رجك بيخاخحبAlpha Test    Cronbach's. 
  كذحظ   –اخحبير  يفMann-Whitney. 
  عيدلن )الكشم Lowshe. 

 نح ئج البحث ومن قشحه 

"تهجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بين  يظص الرجض افكؿ ةم  أ تأواَل: الفخض األوؿ : 
قائسة تقجيخ مؤشخات متهسظات رتب درجات أطفاؿ السجسهعتين التجخيبية والزابظة عمى 

( سشهات بعج تظبيق بخنامج "بهرتاج"  لرالح 3 -2اضظخابات طيف التهحج لجى األطفاؿ )
كلمححقم  ؽ صحن ذلػ الرجض، قي ي البي  ن ايخحطداـ اخحبير  أطفاؿ السجسهعة التجخيبية".

 م45رطي  ؾ  ؾ ح لة جدكؿ ) Mann-Whitneyكذحظ   – يف 
 م45جدكؿ ) 

الرجكؽ مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن ك  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن 
 م44)ف=ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د الضياظن 

 -الكبيس الحيجذ بن  الطحغغجات
 الضياظن

 حؾخط  العدد
 الجخب

 يطؾع 
 الجخب

Z اخييه  الداللن
 الداللن

الطبهجات 
 الحجربن

 الطيطؾةن الحيجذ بن

 الطيطؾةن الضياظن

7 

7 

6.74 

8.29 

47 

58 

 

1.734 

دالن ةظد 
 1.14 سحؾػ 

لصيلح 
الطيطؾةن 
 الحيجذ بن

الطبهجات 
العقمبن 
 الطعجفبن

 الطيطؾةن الحيجذ بن

 الطيطؾةن الضياظن

7 

7 

5.79 

9.24 

41.5 

64.5 

 

4.556 

دالن ةظد 
 1.14 سحؾػ 

لصيلح 
الطيطؾةن 
 الحيجذ بن
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 الطبهجات
 المغؾذن

 الطيطؾةن الحيجذ بن

 الطيطؾةن الضياظن

7 

7 

5.44 

9.86 

36 

69 

 

2.454 

دالن ةظد 
 1.14 سحؾػ 

لصيلح 
الطيطؾةن 
 الحيجذ بن

الطبهجات 
 السمؾربن

 الطيطؾةن الحيجذ بن

 الطيطؾةن الضياظن

7 

7 

4.86 

41.44 

34 

74 

 

2.42 

دالن ةظد 
 1.14 سحؾػ 

لصيلح 
الطيطؾةن 
 الحيجذ بن

الطبهجات 
 االجحطيعبن

 الطيطؾةن الحيجذ بن

 الطيطؾةن الضياظن

7 

7 

4.44 

41.86 

29 

76 

 

31.15 

دالن ةظد 
 1.14 سحؾػ 

لصيلح 
الطيطؾةن 
 الحيجذ بن

الطبهجات 
 اال رعيلبن

 الطيطؾةن الحيجذ بن

 الطيطؾةن الضياظن

7 

7 

6.17 

8.93 

42.5 

62.5 

دالن ةظد  4.292
 1.14 سحؾػ 

لصيلح 
الطيطؾةن 
 الحيجذ بن

 الطيطؾةن الحيجذ بن الدرجن الكمبن

 الطيطؾةن الضياظن

7 

7 

4.17 

41.93 

28.5 

76.5 

 

3.177 

دالن ةظد 
 1.14 سحؾػ 

لصيلح 
الطيطؾةن 
 الحيجذ بن

Z   =2.58  1.14ةظد  سحؾػ                 Z  =4.96  1.15ةظد  سحؾػ 
 :وتذيخ نتائج الججوؿ عمى ما يمي

خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ رل  ؽ  
ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ الطيطؾةحغؽ الحيجذ بن كالضياظن 

لصيلح أطريؿ  م1.14ةظد  سحؾػ )م خظؾات اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج" 3 -2افطريؿ )
 الطيطؾةن الحيجذ بن.
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مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن ك  م الرجكؽ 4كذؾ ح ه ل ) 
قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الضياظن ةم  

 طب  الحؾ د

 
 م4ه ل )

الرجكؽ مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن ك  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ  
 خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ دقيقطن الطيطؾةن الضياظن ةم  

 تفديخ نتائج الفخض األوؿ:
 طؾ الظرل ةطمبن ديظي ب بن،  عقد  كخسحظد ةم  الحظؾر ال غؾلؾجة، الظرسة   

كاالجحطيةة، إذ خ  ل السظؾات افكل   ؽ ةطج الظرل  ج من كجؾد  يخطن، لغهي خحكؾف 
كالؾجداف ثؼ الكريين االجحطيعبن الحة  الكريييت، الطهيرات، السمؾؾ، الحجرن، الطعجلن، المغن

 خبدؼ رمهي إل  خريةل  حؾازف  ع العيلؼ الطحبط.
كخعةؼ البي  ن كجؾد الرجكؽ مغؽ رل  ؽ الطيطؾةحغؽ الحيجذ بن كالضياظن إل  ةد   

أخبيا: أكلهطي خعجض أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن إل  مج ي ت خدخل  ب ج لة خؽ صغغج  
  ث ث خظؾات، لكمطي ريف  ظيؾ خدخل  ب ج خيصن لألطريؿ كالخبطي  ؽ خؽ خظحغؽ إل

الواخؾذغؽ رمطي ريف  ظيؾ خسهغل أك خدعبؼ لظطؾ  بالء افطريؿ الصغير ةؽ طجذم الحدخل لة 
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الؾقي الطظيخب ق ل أف خبدؼ االةيقن أك اال ظجاا إل  خغغغج أك ربطي  دـ  طؾ ؼ كإ  ي يخهؼ 
الحد  ؽ عهؾر اإلةيقيت ال ي ؾذن، لقد رأت البي  ن أف  لة الطسحق ل، ايإل يلن إل  الؾقيين أك

 وه الطج من العطجذن  ة  ج من خصبن،  ظيخبن ك ؽ الطط ؽ أف خبثج لة ةطمبن اكحسيا 
افطريؿ لطي يقدـ لهؼ  ؽ أ  ظن لحيعل الحعمؼ اإل سي ة أخهل كأخجع، كبيلحيلة لهي دكر كخأثغج 

ي رأؼ اف هيت ال خة هيررؽ لة ةطمبن الحظ غم لة الطجا ل العطجذن افك ج، كريف  وا أيضم 
لكي ؾا لة أ س الحيجن لحقديؼ الدةؼ فمظيقهؽ لة  وه الطج من العطجذن الطب ج  الحة خعح ج  ؽ 
 جا ل الظطؾ الحججت الحة خكؾف لغهي القيممبن لمظطؾ كالحعمؼ لة ذركخهي،  غث ة جت  عغؼ 

ةظد  عجلحهؼ اطي يعي ة الظرل، رطي أ هؼ لة اف هيت ةؽ   يةج قمن الحغمن الحة يحسؾ هي 
الؾقي  رست لؼ يحط ظؾا  ؽ الحصؾؿ ةم  أين  سيةد  أك إرهيدات خسيةد أطريلهؽ لة  وه 
السؽ، لمولػ ريف الهدؼ  ؽ  وا الحدخل  ؾ  حيكلن خقديؼ الطسيةد  لهبالء افطريؿ لة خؽ 

ؽ أف خبدؼ إل  خرض اعض صغغج   ؽ أجل خحسغؽ قدراخهؼ كإ  ي يخهؼ كالحة مدكر ي يط 
 الطصيقص كالسمؾربيت الطيصن اي ظجاايت طب  الحؾ د.

كخبرد الدراخيت ةم  أف السظؾات افكل  خعح ج  ؽ أ ؼ  جا ل الظطؾ الحة خؾجد مهي  
لحجات  ججن أك  سيخن لمحعمؼ ي ؾف لغهي الظرل أك ج قيممبن كاخحييان لط جات الحعمؼ، لعطمبن 

 ب ج  ع الظرل الحؾ دؼ لت ليةمبن ر جػ لة إص ح اال حجاليت مدء مجا ت الحدخل لة خؽ 
ي لجص ألضل لطظع  دكث َاثير خم بن ةم  قدرات الظرل  الظطيقبن الطط ظن لديت، رطي يحبح أيضم
لة الطييالت الططحمرن، كذحبح لجص لمظرل الواخؾؼ لعطمبن االكحسيا، رطي أف السظؾات افكل  

لهؼ مجا ت خدخل  ب ج إ طي  ة خظؾات  ج يف كلجص  يقعن   ؽ  بي  افطريؿ الويؽ لؼ خقدـ
 م.34 -34: 2143كربطي خد ؾر  طيقة أيضي )مهيء الديؽ ج ؿ،

كطي كجدت البي  ن أف  ؽ ثي ة أخبيا كجؾد  وه الرجكؽ مغؽ الطيطؾةحغؽ  ؾ خعجض  
طريؿ الواخؾذغؽ لكطي  عجؼ أف اف ،أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن ل ج ي ت الحظطبن ال ي من ايلححديد

يطحيزكف اطصيقص خيعل  ؽ إ  ي بن خقديؼ مجا ت خدخل  ب ج ةطمبن صعبن  غث إف  بالء 
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افطريؿ ال يحكبرؾف  ع الحغغغج لة الجكخغؽ، رولػ صعؾبن الحصؾؿ ةم  أ حبي هؼ كإثيرخهؼ 
 ك وا  ي خريداه مج ي ت البحث الحيلة.

ؾرخيج"  ع افطريؿ الواخؾذغؽ كطي رأت البي  ن ا حطيلبن  ييح خظ غم مج ي ت "م 
كا حطيلبن لعيلغحت لة خحسغؽ  ييالت  طؾ ؼ الططحمرن. ل ج ي ت "مؾرخيج"  ؽ مجا ت الحدخل 
الطب ج الحة خقؾـ ةم  أخس ةمطبن كالحة  ؽ هأ هي خظطبن جطبع جؾا ب الظطؾ  ؽ خ ؿ 

رات ال ز ن لمحكب  لة اف  ظن الحة يحؼ خقديطهي داخل مغنن الظرل الطألؾلن كالحة خةكده ايلطهي
 بيخت الغؾ بن دكف إربيؾ لحبيخت الجكخغظبن، ك وا  ي كجد ةظد خظ غم أ  ظن مج ي ت "مؾرخيج" 
 ع افطريؿ الواخؾذغؽ كالحة  ؽ خ لهي خس ب لة  دكث خظؾر لة  هيرات أطريؿ الطيطؾةن 

 هيرات ك  الجتساعيةأواًل مجاؿ التشذئة ا الحيجذ بن  قير ن اأطريؿ الطيطؾةن الضياظن، ك ظهي
الحظ نن االجحطيعبن  ة السمؾربيت الحة خ طل الحبي   ع اآلخجذؽ كالحريةل  عهؼ، كخ ؿ 
خظؾات  ي ق ل الطدرخن خظع س السمؾربيت االجحطيعبن لة الظجذقن الحة يمعب مهي افطريؿ، 

 نن كذعطمؾف مهي  ع كالديهؼ كإخؾا هؼ كز  قهؼ لة المعب، كخسيةد خظطبن  هيرات الحظ
االجحطيعبن الظرل الوؼ يعي ة  ؽ ا ظجاايت طب  الحؾ د ةم  أف يحعي ل اسهؾلن  ع ال غنن 
الطحبظن، رطي خسيةده لة جؾا ب الظطؾ افخجػ،  غث يحعمؼ افطريؿ الواخؾذغؽ  ؽ خ ؿ 
الحقمغد كالط يررن كاالخصيؿ جطبع الطهيرات االجحطيعبن افخيخبن، كرمطي  طي  هير  الحظ نن 

لظرل لإ ت ي ح ف أ ت يبثج لة مغنحت، كذحؼ ذلػ  ؽ خ ؿ الحريةل االجحطيةة الط قؼ لدػ ا
  .لغهؾر كخقؾذن السمؾؾ لة ريلن اليؾا ب افخجػ لمظطؾ

 ؾ أ د أ ؼ  ي يحققت الظرل  ظو  ب ده ك ح  خؽ السيدخن،  غث لشسه المغهي ثانًيا ا 
إل   عجلن خقمغد الكبير، كرغؼ خبييؽ يحظؾر الظرل لة  وه الرحج   ؽ اليهل الحيـ ايلمغن 

 عدالت االكحسيا يحبع أغمب افطريؿ  طظمي ثيمحمي لة  طؾ المغن، كخحدد قيقطن الطجاجعن  وا 
الطجاجعن الطرجدات الحة ي حس هي الظرل اقدر  ي  الظطط اإل طيقة ال يمي،  وا كال خحدد قيقطن

ةؽ  وا الطضطؾف، كال يؾجد خقسبؼ  خجرة ةم   ضطؾف  ديث الظرل كالصبغن الحة يع ج مهي
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 ؾجؾد لة القيقطن،  لمطهيرات المغؾذن مغؽ  هيرات الحع غج ك هيرات الحمقة رغؼ أف رمغهطي
ةم   كذححيج الظرل أف يسطع لمغن الطسحطد ن ق ل أف ي دأ اخحطداـ المغن مظرست، كلكة خسيةده

ج   قطن كخطظحت الرجصن زذيد  الظطؾ المغؾؼ لطؽ الطهؼ أف خحبط الظرل مغنن خقدـ  طيذ
الخحطداـ المغن، كالظرل الوؼ يحؾقع داقطي الطحبظؾف ات  يجيخت كذقؾ ؾف محم غحهي ق ل  كالدالعبن

لبس لة  يجن إل  خظطبن  هيرات االخصيؿ، كبيلط ل ليل غنن الحة ال خدةؼ  أف يقؾؿ أؼ هةء
حديث الطصيا أك الحة ال خقدـ الرجصن لمظرل ال  يهؾداخت  غؽ يسحطدـ الطحيدثن،

الظطؾ المغؾؼ، كخقدـ االقحجا يت  اي ظجاايت طب  الحؾ د، خحكؾف ليةمغحهي  عبرن لة اخح ير 
  .الؾارد  لة قسؼ المغن إرهيدات إل  يء مغنن خسي د كخ يبع الظطؾ المغؾؼ 

خجرة لنن  سيةد  الوات ةم  السمؾربيت الحة خسيةد الظرل  داعجة الحاتثالًثا م 
خظيكؿ الظعيـ،  :يصبح قيدرا ا  ل ألضل ةم  رةيين  رست لة  ييالتأف  الحؾ دؼ ةم 

كاالخححطيـ كاخحطداـ دكرات الطبيه، كقد خغهج  وه السمؾربيت  طؽ  ييؿ  كارخداء الط اس
أ  ظن  سيةد  الوات خجخبط ايلحبي   ع اآلخجذؽ كبيلحقيلغد االجحطيعبن  الحظ نن االجحطيعبن فف

ؾربيت  سيةد  الوات الظرل لة جهؾده لبصبح ةضؾا خعغدا خم لألخج ،  غث يسيةد  طؾ
السمؾربيت الطورؾر  لة  وا اليي ب ا أف اليؾا ب افخجػ   سحق  لة افخج  كالطيحطع، كخحبع

السمسمن ةم  أخيس الطظؾات الط قطن لة خظطبن   طظي إ طيقبي  حسمس ، كقد خؼ خجخغب  وه
  ل لة الرهؼ كالقدر .خمؾؾ  عغؽ ةم   ؾء الطسحؾػ الحيلة لمظر

ي طل الطعجلن أك الحركغج أك القدر  ةم  الحورج كةم  الجؤذن أك رابًعا الشسه السعخفي  
كةم  خحديد الع قيت مغؽ افلكير كافهبيء، كةم   ل  االخحطيع فكجت الح يات كاالخح ؼ،

كةم  ذلػ لإف  ي يط ؽ قبيخت  ظهي  الظرل الحؾ دؼ الط   ت،  غث خحؼ العطمبيت الطعجفبن داخل
محطةذؽ الطعمؾ يت لمحعجؼ ةمغهي أك إةيدخهي، كذحورج   ي ظ  ةم   ي يقؾلت أك يرعمت كخقـؾ الواكج 

 كالج ؾز )  ل إهيرات الطجكرم ق ل أف يحط ؽ  ؽ الظرل كذسطة الطؾ ؾةيت كالصؾر كافه يؿ
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وا الدلغل أ  ظن خحجاكح فبطي مغؽ مداين  لة  خحديد الحجكؼ كالكمطيت، كخ طل الظي بن الطعجفبن
  الطريلبؼ كخكجار القصص كإججاء الطقير يت. الؾةة ايلوات كاليؾ الط قؼ لحظطبن الؾةة اعدد  ؽ

يهحؼ الطييؿ الحجرة ايلحجريت الحآزرذن لمعض ت الك غج  خامًدا الشسه الحخكي  
جػ، ك ؽ أ  من الحجريت الك جػ ايلطهيرات الحجربن الك  كالصغغج  ايليسؼ كالحة ي ير إلغهي

الطهيرات الحجربن الدقبقن لهة  جرن  اليمؾس كالة ف كالط ة كاليجؼ كإلقيء الكج ، أ ي
الك جػ كإصقيلهي،   يؿ  العض ت الدقبقن كالحة خعح ج أ بي ي خحسغظيت ةم  الطهيرات الحجربن

افهبيء  العظب  ةم ةم  ذلػ خغغج السمؾؾ الوؼ يقؾـ ات الظرل  ؽ الضجا الع ؾاقة 
الصغغج  إل  خؾجبت الغد ر ل لإل سيؾ مهي كأخغجا اخحطداـ افصياع لة اإل سيؾ مهوه افهبيء، 

الطهير  لة اخحطداـ افصياع لإل سيؾ ايفهبيء  ة  هير   جربن دقبقن  ي ن ك ة  ؽ  ك وه
صؾر  كالطهيرات للمعديد  ؽ الطهيـ   ل اخحطداـ القمؼ كخيطبع أجةاء ا الطحظمبيت افخيخبن
 م45 -41ا: 2117)كزار  الحجببن كالحعمبؼ، السمؾربن الحجربن

 
 ثالًثا: الفخض الثاني

تهجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بين متهسظات رتب درجات  " أ ت يظص الرجض ال ي ة ةم  
أطفاؿ السجسهعة التجخيبية في القياسين القبمي والبعجي عمى قائسة تقجيخ مؤشخات 

( سشهات بعج تظبيق بخنامج "بهرتاج"  في 3 -2اضظخابات طيف التهحج لجى األطفاؿ )
 اتجاه القياس البعجي 

بي  ن ايخحطداـ اخحبير  كلكؾرسؽ كلمححقم  ؽ صحن ذلػ الرجض، قي ي ال 
Wilcoxon ( م47رطي يحضح لة جدكؿ 
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الرجكؽ  مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن ق ل خظ غم ال ج ي ت  ك اعد  م47جدكؿ )
 م 7ف = ) قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ دالحظ غم ةم  

 اخييه الداللن الداللن Z  يطؾع الجخب  حؾخط الجخب العدد البعدؼم -الكبيس )الق مة الطحغغجات

الطبهجات 
 الحجربن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

4 
5 
4 

4.5 
3.9 

4.5 
49.5 

 
4.897 

 
 غغج دالن 

 
- 

الطبهجات 
العقمبن 
 الطعجفبن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

- 
7 
- 

- 
4 

- 
28 

 
2.44 

دالن ةظد 
 سحؾػ 
1.15 

لة اخييه 
الكبيس 
 البعدؼ

الطبهجات 
 المغؾذن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

4 
6 
- 

3.5 
4.18 

3.5 
24.5 

 
4.817 

 
 غغج دالن 

 
- 

الطبهجات 
 السمؾربن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

4 
6 
- 

2 
4.33 

2 
26 

 
2.158 

دالن ةظد 
 سحؾػ 
1.15 

اخييه لة 
الكبيس 
 البعدؼ

الطبهجات 
 االجحطيعبن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

- 
7 
- 

- 
4 

- 
28 

 
2.388 

دالن ةظد 
 سحؾػ 
1.15 

لة اخييه 
الكبيس 
 البعدؼ

الطبهجات 
 اال رعيلبن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

- 
7 
- 

- 
4 

- 
28 

 
2.414 

دالن ةظد 
 سحؾػ 
1.15 

لة اخييه 
الكبيس 
 البعدؼ

الدرجن 
 الكمبن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

- 
7 
- 

- 
4 

- 
28 

 
2.375 

دالن ةظد 
 سحؾػ 
1.15 

لة اخييه 
الكبيس 
 البعدؼ

z     =2.58  1.14ةظد  سحؾػ           z  =4.96  1.15ةظد  سحؾػ 
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 لى ما يمي:إوتذيخ نتائج الججوؿ 
  الطيطؾةن ال خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ

الحيجذ بن لة الكبيخغؽ الق مة كالبعدؼ ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د 
 م خظؾات لة "الطبهجات الحجربن"  اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج".  3 -2لدػ افطريؿ )

 الطيطؾةن الحيجذ بن  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ  خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ
لة الكبيخغؽ الق مة كالبعدؼ ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ 

م خظؾات لة "الطبهجات العقمبن الطعجفبن"  اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج" 3 -2افطريؿ )
 اخييه الكبيس البعدؼ. م لة 1.15ةظد  سحؾػ )

  الطيطؾةن داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ ال خؾجد لجكؽ ذات
الحيجذ بن لة الكبيخغؽ الق مة كالبعدؼ ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د 

 م خظؾات لة "الطبهجات المغؾذن"  اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج"  3 -2لدػ افطريؿ )
 الطيطؾةن الحيجذ بن أطريؿ  خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت

لة الكبيخغؽ الق مة كالبعدؼ ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ 
ةظد  سحؾػ م خظؾات لة "الطبهجات السمؾربن" اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج" 3 -2افطريؿ )

 اخييه الكبيس البعدؼ. م لة 1.15)
  الطيطؾةن الحيجذ بن درجيت أطريؿ خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب

لة الكبيخغؽ الق مة كالبعدؼ ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ 
م خظؾات لة "الطبهجات العقمبن االجحطيعبن" اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج" 3 -2افطريؿ )

 اخييه الكبيس البعدؼ. م لة 1.15ةظد  سحؾػ )
 الطيطؾةن الحيجذ بن غؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن م

لة الكبيخغؽ الق مة كالبعدؼ ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ 



بية للطفولة   ي سويف -المبكرةكلية التر
 جامعة بن 

1356 

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

م خظؾات لة "الطبهجات العقمبن اال رعيلبن"  اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج" 3 -2افطريؿ )
 اخييه الكبيس البعدؼ. م لة 1.15ةظد  سحؾػ )

 الطيطؾةن الحيجذ بن داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ  خؾجد لجكؽ ذات
لة الكبيخغؽ الق مة كالبعدؼ ةم  الدرجن الكمبن لقيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  

م لة 1.15ةظد  سحؾػ )م خظؾات اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج" 3 -2الحؾ د لدػ افطريؿ )
 اخييه الكبيس البعدؼ. 

ن اإيييد  سبن الححسؽ مغؽ الكبيخغؽ الق مة ك البعدؼ لم ج ي ت ةم  كطي قي ي البي   
 م48رطي يحضح لة جدكؿ )قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د 

 م48جدكؿ )
  سبن الححسؽ مغؽ الكبيخغؽ الق م  ك البعدػ لم ج ي ت

 قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ دةم  
  سبن الححسؽ  حؾخط الكبيس الق مة البعدؼ  حؾخط الكبيس الطحغغجات
 %44.4 44.8 41.41 الطبهجات الحجربن

 %21.3 48.2 44.51 الطبهجات العقمبن الطعجفبن
 %6.3 22.4 21.71 الطبهجات المغؾذن

 %41.8 23 21.51 الطبهجات السمؾربن
 %45.2 25.8 24.41 الطبهجات االجحطيعبن
 %44.5 22 48.81  الطبهجات اال رعيلبن

 %43.9 423.4 416.11 الدرجن الكمبن

كذؾ ح ال  ل الحيلة الرجكؽ  مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن ق ل  
 قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د.خظ غم ال ج ي ت  ك اعد الحظ غم ةم  
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 م2ه ل )

 الرجكؽ  مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن ق ل خظ غم ال ج ي ت  ك اعد الحظ غم 
 قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ دةم  

 :الفخض الثالث
ال تهجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بين متهسظات  " يظص الرجض ال يلث ةم  أ ت 

القياسين البعجي والتتبعي عمى قائسة تقجيخ رتب درجات أطفاؿ السجسهعة التجخيبية في 
 ( سشهات" 3-2مؤشخات اضظخابات طيف التهحج لجى األطفاؿ )

كلمححقم  ؽ صحن ذلػ الرجض، قي ي البي  ن ايخحطداـ اخحبير  كلكؾرسؽ  
Wilcoxon ( م21رطي يحضح لة جدكؿ 
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الرجكؽ  مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن لة الكبيخغؽ البعدؼ ك الححبعة م 21جدكؿ )
 م7ف = قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د  )ةم  

 الكبيس الطحغغجات
 البعدؼ ك الححبع 

 حؾخط  العدد
 الجخب

 يطؾع 
 الجخب

 
Z 

اخييه  الداللن
 الداللن

 الجخب السيلبن الطبهجات الحجربن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

4 
4 
5 

2 
4 

2 
4 

 
1.447 

 
 غغج دالن 

 
- 

الطبهجات العقمبن 
 الطعجفبن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

4 
4 
2 

3.25 
2 

43 
2 

 
4.548 

 
 غغج دالن 

 
- 

 الجخب السيلبن الطبهجات المغؾذن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

4 
- 
3 

2.5 
 

41 
- 

 
4.89 

 
 غغج دالن 

 
- 

 الجخب السيلبن الطبهجات السمؾربن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

3 
3 
4 

3.5 
3.5 

41.5 
41.5 

 
- 

 
 غغج دالن 

 
- 

الطبهجات 
 االجحطيعبن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

5 
4 
4 

3.6 
3 

48 
3 

 
4.667 

 
 غغج دالن 

 
- 

 السيلبنالجخب  الطبهجات اال رعيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

- 
4 
3 

- 
2.5 

- 
41 

 
4.844 

 
 غغج دالن 

 
- 

 
 الدرجن الكمبن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

4 
3 
- 

5.38 
2.47 

24.5 
6.5 

 
4.275 

 
 غغج دالن 

 
- 

Z     =2.58  1.14ةظد  سحؾػ                  Z  =4.96  1.15ةظد  سحؾػ  
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 لى ما يمي:إ( 21وتذيخ نتائج ججوؿ )
ال خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن  

الحيجذ بن لة الكبيخغؽ البعدؼ كالححبعة ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د 
 م خظؾات".3-2لدػ افطريؿ )

 تفديخ نتائج الفخض الثالث 
خعةؼ البي  ن ةدـ كجؾد الرجكؽ مغؽ الكبيخغؽ البعدؼ كالححبعة إل  أ ت قد  دث  

 -االجحطيعبن -العقمبن الطعجفبن -المغؾذن -خحسؽ لة الطييالت الظطيقبن الططحمرن )الحجربن
اال رعيلبنم لدػ  بالء افطريؿ الواخؾذغؽ كلكؽ ريف  وا الحغغغج طفبرمي لمؼ يعط  -السمؾربن

ن خ غج إل  أ ت خؼ خعمؼ  هيرات جديد  أدت إل  الحد  ؽ اعض  بهجات دالالت إ صيقب
ا ظجاايت طب  الحؾ د افخجػ، ك وا ال يقمل  ؽ ليةمبن ال ج ي ت الطسحطدـ، فبط ؽ أف 

 جػ أ ت لؼ خكؽ  ظيؾ لجكؽ  فبالشدبة لمسؤشخات الحخكية ججع  وا إل  اعض افخبيا  ظهي: 
جيت افطريؿ خؾاء ريف لة الكبيس الق مة أك البعدؼ أك دالن إ صيقبمي مغؽ  حؾخظيت رخب در 

الكبيس الححبعة  ؽ خظ غم ال ج ي ت، ك وا يججع إل  أف افطريؿ يحطحعؾف اطهيرات  جربن 
  ط بعبن يحطحع مهي  ؽ  ؼ لة  رس ةطج ؼ.

لؼ ي ؽ  ظيؾ لجكؽ دالن إ صيقبمي مغؽ  حؾخظيت  أما بالشدبة لمسؤشخات المغهية أيًزا 
يت افطريؿ خؾاء ريف لة الكبيس الق مة أك البعدؼ أك الكبيس الححبعة  ؽ خظ غم رخب درج

ال ج ي ت، ك وا يججع إل  أف ط بعن الطهيرات المغؾذن صعب الحصؾؿ لغهي ةم   حيقت  ج بن 
لة لحج  ز ظبن قصغج  ك ة لحج  خظ غم ال ج ي ت مل خححيج إل  أ  ظن أك ج كخطيرذؽ أك ج دقن 

 الظطؾ المغؾؼ ككقي أطؾؿ لمحصؾؿ ةم  الحقدـ كالححسؽ الطظمؾا. كارخبيطمي اطييؿ
أما بالشدبة لكل من السؤشخات )العقمية السعخفية، االجتساعية، الدمهكية  

لظججع ةدـ كجؾد الرجكؽ مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت افطريؿ لة الكبيخغؽ  واالنفعالية(
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كبيخغؽ، كرولػ كجؾد اعض الطبهجات البعدؼ كالححبعة لقصج الرحج  الة ظبن الحة خحؼ مغؽ ال
الحة  ؽ الصعب الحد  ظهي خ ؿ لحج  خظ غم ال ج ي ت لقط، إ طي خححيج إل  كقي أطؾؿ 
لمحصؾؿ ةم  الححسؽ الطظمؾا لة رل  ييؿ  ؽ الطييالت السياقن الورج، رولػ ةدـ 

ة ري ؾا يقؾ ؾف الطحياعن الدكرذن  ع اف هيت أدػ إل  قمن ا حطي هؼ ايلطداك ن مظرس القؾ  الح
مهي أثظيء خظ غم أ  ظن ال ج ي ت  طي أدػ إل  ةدـ الححسؽ الطمحؾظ لطهيرات أطريؿ 

 الطيطؾةن الحيجذ بن اعد اال حهيء  ؽ خظ غم ال ج ي ت.
مظيءم ةمبت ال خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ      

الححبعة ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الطيطؾةن الحيجذ بن لة الكبيخغؽ البعدؼ ك 
 م خظؾات".3-2الحؾ د لدػ افطريؿ )

 خلصة الشتائج
ليةمبن مج ي ت "مؾرخيج" ك يي ت لة الحد  ؽ  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ  -1

 م خظؾات.3 -2افطريؿ )
يحطمؾف  بهجات ي قؼ مج ي ت ال ؾرخيج آايء ك قد ة الجةيين لألطريؿ الواخؾذغؽ أك  ؽ  -2

طب  الحؾ د,  غث يرغد ال ج ي ت لة خقغبؼ خمؾربيت الظرل كخطظبط اف داؼ الطظهيبن 
 الطظظكبن الحة خدةؼ  طؾ  هيرات الظرل.

ا لة خؽ الحضي ن ك ي  -3 خكطؽ أ طبن اخحطداـ مج ي ت ال ؾرخيج  ع افطريؿ الصغير جدم
ةم  الظرل لقط ك وا لت  ق مهي لة  حؾر خجرغة ي ةم  مغنن افخج  اصرن ةي ن كلبس

 خأثغجات أك ج إيييمبن  ؽ خمػ ال جا ت الحة خجرة ةم  الظرل لقط.  
ا ةم  الواخؾذن ةم   -4 مج ي ت مؾرخيج يسيةد افطريؿ الصغير ذكؼ الطبهجات الطب ج  جدم

الطرغد  لة  بيخهؼ، ك ؾ يعحطد ةم  أف اكحسيا السمؾؾ يحؼ  اكحسيا الطهيرات الؾعبفبن
ظن الحة خقؾـ ةم  المعب كةم  الحعةذة اإليييمة كةم  الحدرج لة الحعمبؼ  ؽ خ ؿ اف  

 كةم  خؾالج الططيرخن لة السمؾؾ.
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، يعحطد ال ج ي ت ةم  خحمغل كرصد هي ل ليطبع  هيرات الظطؾ لة اليؾا ب الطعجفبن -5
الطييالت وه االجحطيعبن، الحجربن كالمغؾذن كاالةحطيد ةم  اف  ظن لححقغم الحظطبن لة  

 كرصد أداء افطريؿ كالحقدـ ات. 
 صططة ، يهدؼ مج ي ت مؾرخيج إل   سيةد  الطحطصصغؽ لة  ييؿ الحجببن، ةمؼ الظرس -6

كالطحطصصغؽ لة  ييؿ الظرؾلن لة ربفبن الحطظبط لمظطؾ، ، مجا ت الحدخل الطب ج
ي, يهدؼ أيالطد يت ال ز ن لألطريؿ الطعيقغؽ كأخج ؼ. كخؾعب   وا الحطظبط لة خقديؼ ضم

خؾلغج كخظطبن افخيلغب الحعمبطبن الطؾجؾد  ايل غنن لححقم ألضل مج ي ت ال ؾرخيج إل  
 الرجص لمظرل كافخج .

يعد مج ي ت ال ؾرخيج غغج ربحة كال يرجؽ لة إ  ي يت خظ بقت مغؽ الطحعمؼ كغغج الطحعمؼ،  -7
ي فبطي كال مغؽ غظة أك لقغج، كبيلحيلة خعطبؼ خظ بقت ةم  خحسغؽ  هيرات الو اخؾذغؽ خصؾصم

 يحعمم ايلطهيرات الحجربن كالطسيةد  الواخبن كالطعجفبن كالمغؾذن كالظطؾ االجحطيةة.
 تهصيات البحث 

  ؾء  حيقت البحث خؾصة البي  ن اطي يمة:في      
  ييب أف ي دأ الحدخل  ب جما اقدر الطسحظيع )لة خؽ ةي غؽ أك  ي ق مهيم اعد اكح يؼ

 الطبهج أك الط  من.
  جكر   جاةي  الرجكؽ الرجدين لة ال جا ت الطقد ن لهوه الرنن  ؽ افطريؿ  ؽ  غث 

 خطظبظهي كخظرغو ي لححقغم الجةيين الرجذد  لكل طرل ةم   د .
  خعد مغنن الطظةؿ أك ج ال غنيت كالطؾاقف   ء ن لحظ غم مج ي ت الحدخل الطب ج. ييب

  أف ي يرؾ اآلايء مظ ي  لة ةطمبن الحدخل الطب ج.
 .جكر  خضيلج اليهؾد الحجبؾذن كالظرسبن كالصحبن لة خ غل خأ غل افطريؿ الواخؾذغؽ  
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 السخاجع

 أواًل: السخاجع العخبية
 . ةطيف: دار الطسغج .سسات التهحجم. 2144أخي ن ليركؽ، السغد ري ل. )

لة خظطبن الحريةل االجحطيةة لألطريؿ  TEACHم. ليةمبن مج ي ت 2116أخي ن  دمؾلة. )
 ،  عهد الدراخيت كالبحؾث الحجبؾذن، جي عن القي ج .رسالة ماجدتيخالحؾ ديغؽ. 
م. خصطبؼ مج ي ت لحظطبن اعض الطهيرات الحسبن كالحبيخبن لألطريؿ 2117أهؾاؽ دمحم. )

عمبي لمظرؾلن، .  عهد الدراخيت الرسالة دكتهراهالطصيمغؽ ايال ظجاا الحؾ دؼ "الواخؾؼ". 
 جي عن ةغؽ هطس.

م. خظطبن اعض  هيرات الجةيين الؾالدين لطرض أةجاض الواخؾذن لدػ 2143أكـج إمجالبؼ. )
 . رمبن ال ظيت لآلداا كالعمـؾ الحجبؾذن، جي عن ةغؽ هطس.رسالة دكتهراهأمظيقهؽ. 

ف: دار م. ةطي3.  )التجخل السبكخ "الشساذج واإلجخاءات"م. 2142إمجالبؼ الةرذقيت. )
 الطسغج .

 القي ج :  بخسن طغبن. الفمدفة الشسائية.م. 2141إمجالبؼ جيمج. )
 دار الطسغج . ةطيف التجخل السبكخ "الشساذج واإلجخاءات".م. 2142إمجالبؼ ة د هللا. )

". القي ج : ز جاء األوتيـد "التهحج" واإلعاقة العقمية "دراسة سيكهلهجيةم. 2142إيهيا دمحم. )
 ال جؽ.

 18 -1مشيج ىيمب وبهب لمسعاقين ذىشًيا السخحمة العسخية "م. 2143مهيء الديؽ ج ؿ. )
 القي ج :   حبن دار العمؾـ. سشة".

الظفل التهحجي بين الهاقع والسأمهؿ "بخامج علجية م. 2144جطيؿ ة د الظيصج. )
 ". القي ج :   حبن  صج العجببن.وسمهكية

 القي ج :  بخسن إيحجاؾ. .عمم نفذ الشسهم. 2144 سيـ أ طد. )
التجخل السبكخ لحوي االحتياجات الخاصة "السيارات، األنذظة م. 2116خيلد الظيير. )

 لجذيض:   حبن الطمػ لهد الؾطظبن.وأوجو  الجعم". ا
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 . القي ج : دار طغبن.إعاقات الشسه الذاملم. 2144خيلد الظيير. )
م. ليةمبن مج ي ت "ة ج كخعمبؼ افطريؿ الواخؾذغؽ كغغج ؼ  ؽ افطريؿ ذكؼ 2142ذربن دمحم. )

ا ظجاايت الحؾاصل" لطرض  د  اعض اال ظجاايت السمؾربن لدػ افطريؿ الواخؾذغؽ لة 
 ، رمبن الحجببن، جي عن  مؾاف.رسالة ماجدتيخ ج من  ي ق ل الطدرخن. 

اـ بخنامج بهرتاج في تشسية بعض السيارات السعخفية فاعمية استخجم. 2144رهي  ي د. )
  والمغهية

 . القي ج :   حبن اف يمؾ.عمم نفذ اإلعاقةم. 2118رهيد ة د العةذة. )
مجي فاعمية بخنامج بهرتاج في تشسية بعض ميارات مداعجة الحات م. 2117زذةت أ ؾر. )

عهد الدراخيت العمبي   سشهات. 6إلى  5والسيارات االجتساعية لجى طفل الخوضة من 
 لمظرؾلن، جي عن ةغؽ هطس.

م. مج ي ت  قحجح لطعمطن رذيض افطريؿ لحظطبن اعض الطهيرات لدػ 2142زذةت أ ؾر. ) 
.  عهد الدراخيت رسالة دكتهراه .خظؾات ايخحطداـ مج ي ت مؾرخيج 6: 4طرل  الجك ن 

 العمبي لمظرؾلن، جي عن ةغؽ هطس. 
 . القي ج :   حبن اف يمؾ.اضظخاب التهحج. م2119زذظب هقغج، دمحم خغد. )

كل شيء عن رعاية الظفل والتعميم السبكخ "مرجر شامل م. 2144خيجد   صظرة. )
 ". ةطيف: دار الركج.لمستخررين في رعاية األطفاؿ

افخ ظدرذن:  بخسن  السهسيقى وذوي االحتياجات الخاصة "التهحج".م. 2119خحج خغد. )
  ؾرس الدكلبن.

 . الجذيض: دار الة جاء.التقييم والتذخيص في التخبية الخاصةم. 2141خجؼ دمحم. )
 . الكؾذي: دار البحؾث العمطبن.نسهذج بهرتاج لمتجخل السبكخم. 2115خعدين مهيدر. )

م. خب ؾلؾجبن الرنيت الطيصن "رؤذن لة إطير ةمؼ الظرس 2141خمبطيف ة د الؾا د. )
 ن.اإليييمة". القي ج :  بخسن طغب
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م. ليةمبن اخحطداـ  غيـ الحؾاصل ايلصؾر لة خظطبن الحؾاصل الؾعبرة 2116خطيح قيخؼ. )
 ، رمبن الحجببن، جي عن  مؾاف.رسالة ماجدتيخلدػ الظرل الحؾ دؼ. 

. الجذيض: دار سيكهلهجية األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصةم. 2119خهغج ري ل. )
 الة جاء.

الجذيض: هجرن  الظفهلة السبكخة "تأخخ الشسه واإلعاقات".اضظخابات م. 2145خهغج ري ل. )
 خ جاء الحجببن لمحعمبؼ كالحدرذب.

م. ةطيف: 2  ) علجو". -تذخيرو -خرائرو -التهحج "أسبابوم. 2141خؾخؽ هيكج. )
 دار دي ؾ ؾ.

 . القي ج : دار اليؾ ج .مجخل إلى التخبية الخاصةم. 2144السغد ة د القيدر. )
م. خظطبن الطريلبؼ اإلدراكبن ايخحطداـ أ  ظن المعب لدػ افطريؿ 2142هبطيء دمحم. )
 رمبن رذيض افطريؿ، جي عن القي ج . رسالة ماجدتيخ،الواخؾذغؽ. 

صيقب ري ل، زذيد ري ل، هجذ  ة د هللا، لؾزذن ة د هللا،  أ ؾف دمحم، كاقل دمحم، َاخجكف. 
  .. ةطيف: دار الطسغج أساسيات التخبية الخاصةم. 2143)

م.  دػ ليةمبن مج ي ت مؾرخيج لة خظطبن اليؾا ب االجحطيعبن لظرل  ي 2116صريء صيلح. )
 .  عهد الدراخيت العمبي لمظرؾلن، جي عن ةغؽ هطس.رسالة ماجدتيخق ل الطدرخن. 
. مجخل إلى اضظخاب التهحج واالضظخابات الدمهكية واالنفعاليةأم. 2141ةيدؿ ة د هللا. )
 الجهيد.القي ج : دار 
 . القي ج : دار الجهيد.مقجمة في التخبية الخاصةام. 2141ةيدؿ ة د هللا. )
م. ليةمبن مج ي ت خدرذ ة لمطجببيت لة خظطبن اعض الطهيرات الحبيخبن لدػ 2144ة ده خعغد. )

،  عهد الدراخيت كالبحؾث رسالة دكتهراهافطريؿ الواخؾذغؽ كخرض خمؾربيخهؼ الطضظجبن. 
 ن القي ج .الحجبؾذن، جي ع

. الجذيض: التجخل السبكخ واستخاتيجيات الجمجم. 2143ةمة أ طد، ة د هللا ة د الغي ج. )
 دار الة جاء.
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عمم الشفذ االرتقائي "بحهث معسقة في مخاحل تشسية الجهانب م. 2144ةطيد  طبطج. )
ي ج : الق الظفهلة السبكخة، الهسظى والستأخخة". -اإليجابية في الذخرية ما قبل الهالدة

 دار الكحيا الحديث.
رسالة م. خحسغؽ  هيرات الحؾاصل لدػ افطريؿ الواخؾذغؽ كأخج ؼ. 2143ةطجك دمحم. )

 ، رمبن ال ظيت لآلداا كالعمـؾ كالحجببن، جي عن ةغؽ هطس.دكتهراه
 الجذيض: دار الة جاء. (. صحة الظفل ورعايتو.2119ليخؽ ة د المظب . )

يةمبن اخحطداـ مج ي ت خحمغل السمؾؾ الحظ بقة لة خطفب  م. ل2142ليططن الة جاء أ طد. )
، رمبن رسالة ماجدتيخ د  اعض اال ظجاايت السمؾربن لدػ ةغظن  ؽ افطريؿ الواخؾذغؽ. 

 الحجببن، جي عن  مؾاف.
م الط   ت كاال حبيجيت الحة خؾاجت أخج أطريؿ الحؾ د كدكر 2147لححبن دمحم ، خمؾؼ ةطج)

، 45، ع4،  تمجمة االنجلذ لمعمـه االندانية واالجتساعية، الطبخسيت لة  ؾاجهحهي 
 4149-374ص ص

قياس وتذخيص اضظخابات طيف التهحج في ضهء السعاييخ م. 2145لؾزذن الي  د . )
 ةطيف: دار الطسغج . "."Dsm4, Dsm5التذخيرية الهاردة في 

 . ةطيف: دار كاقل.التهحجم. 2119قحظيف أ طد. )
)خججطن: إلرغجا  صؾرم. مغجكت:  سؤاؿ وجهاب حهؿ التهحج 111م. 2119كي  غؾف رؾذؽ. )

 دار الكحيا العجبة.
 . ةطيف: دار الركج.تقهيم نسه الظفلم. 2118كجذطيف مديج. )
لدػ م. ةطيف: دار الطسغج . 2.   )افخس الظرسبن لظطؾ الظرلم. 2141كجذطيف مديج. )

 ، رمبن الحجببن، جي عن ةغؽ هطس.ماجدتيخرسالة افطريؿ الحؾ ديغؽ. 
م. ليةمبن مج ي ت خدرذ ة لحظطبن اعض  هيرات العظيين ايلوات لدػ 2118لطبيء ة د الحطغد. )

 ، رمبن الحجببن ايلعجذش، جي عن قظي  السؾذس.رسالة دكتهراهافطريؿ الحؾ ديغؽ، 
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طن عبيدم. الكؾذي: ةيلؼ )خججطن: ليط التهحج بين العمم والخياؿ.م. 2141لؾرا هجببطيف. )
 الطعجلن.

 . ةطيف: دار ال قيلن.سيكهلهجية الظفل التهحجيم. 2119دمحم خظيا. )
 . طظظي:  حبن امؽ خغظي.التجخل السبكخ ومهاجية اضظخابات التهحجم. 2144دمحم ةمة. )
 . القي ج :   حبن اف يمؾ.تذخيص وتشسية ميارات الظفل التهحجيم. 2145دمحم ةؾد . )

 القي ج : ال جرن العجببن الطححد .  عمم الشفذ التظهري.م. 2119ةؾد . )  حطؾد
. القي ج : ال جرن العجببن نسه الظفل ورعايتوم. 2118 حطؾد ةؾد ، ر ضيف إخطيةغل. )

 الطححد .
اضظخابات التهحج "األسباب، التذخيص، العلج ودراسات م. 2145 صظر   ؾرؼ. )

 الطسغج .م. ةطيف: دار 2.  )عمسية"
سيكهلهجية الظفهلة السبكخة "الخرائص م. 2144 طدكح الكحي ة ك سؽ الطؾخؾؼ. )

 م. ةطيف:   حبن الر ح.2.   )والسذكلت"
: السذكمة والحل "العلج األمثل لسخض م. 2118 ؾرذؽ آرك ة، خبسي جحسغؽ. ) األوتيـد

 م. القي ج : دار الريركؽ.2.   )التهحج"
ةطيف: دار  ضظخاب التهحج "السفاهيم األساسية وطخؽ التجخل".ا م.2144 يي  الةارع. )

 الركج.
قائسة تقجيخ الدمهؾ التهحجي "مقياس خاص بفئة التهحج م. 2115 ييرن مؽ ةيمديؽ. )

 ةطيف: دار الركج. مظهر عمي  بيئة عخبية".
في  السخجعم. 2119  يـ إمجالبؼ، صريء غيزؼ، أيطؽ أ طد، خيلد دمحم،  سغؽ ة د الطيغد. )

 . الجذيض:   حبن ال قغجؼ.التخبية الخاصة
م. ليةمبن مج ي ت لححسغؽ اال حبيه الط حجؾ لة خظطبن  هيرات الحؾاصل 2144 ظيء هحيخت. )

 رمبن الحجببن، جي عن ةغؽ هطس. رسالة ماجدتيخ،المرغة لدػ افطريؿ الواخؾذغؽ. 
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الجذيض:  .DMS-Vقياس وتذخيص اضظخاب األوتيـد في ضهء م. 2145 ؾذد   ظرة. )
 دار الة جاء.

بخنامج التشسية الذاممة لمظفهلة السبكخة )بهرتاج( "التقخيخ أم. 2117كزار  الحجببن كالحعمبؼ. )
 . القي ج : قظيع الكحب.الذامل"

دليل بخنامج التشسية الذاممة لمظفهلة السبكخة )بهرتاج( ام. 2117كزار  الحجببن كالحعمبؼ. )
 ي ج : قظيع الكحب.. الق"إرشادات االستخجاـ"

 ". افخ ظدرذن. دار الؾليء. اإلعاقة الغامزة "التهحجم. 2141كلغد السغد، رببع ه جؼ. )
السشظهر الحجيث لمبخامج العلجية لجى االضظخابات م. 2144كلغد السغد، خؾبظيس رببع. )

.  افخ ظدرذن: دار الؾليء. الدمهكية واألوتيـد
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